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مدیران باید به اندازه الزم به کارکنان 
نزدیک باشند تا آنها را درک کنند و 
در مواقعی به اندازه ای جلوتر و دورتر 
باشند تا بتوانند به آنها انگیزه بدهند.

جان سی مکسول

سرمقاله

تامین مالی شرکت ها در 7 ماه سال جاری با کل سال گذشته برابری می کند

 فنرهای صعود بورس باز می شود
 در ابتدای معامالت دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس با صعود به ارتفاع 76 هزار واحد همراه بود، اما در پایان، رشد 

35 واحدی، دماسنج بازار سهام را در مرز 75هزار و 966 واحد قرار داد. گروه بانک ها و موسسات اعتباری، انبوه سازی، امالک و 
12مستغالت و خودرو و ساخت قطعات در روز گذشته بیشترین تاثیر را بر ارزش معامالت بورس داشتند. 
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

پیشنهاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

خرده فعاالن اقتصادی 
کنسرسیوم تشکیل دهند

معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
ایران خرده فعاالن اقتصادی را به تشکیل 
کنسرس��یوم دعوت کرد.  ولی اهلل افخمی 
راد ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب در خص��وص 
چالش های تج��ارت با ع��راق به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: ام��روز در ع��راق بخ��ش 

خصوصی و دولتی فعال هس��تند و فرصت 
مناسبی برای تجار ایرانی فراهم شده است 
ت��ا در این ب��ازار تمرین رقاب��ت کنند.  به 
گفته افخم��ی راد، در حال حاضر صادرات 
عمده ای به عراق در حال انجام اس��ت. وی 
افزود: از آنجا که خرده فعاالن اقتصادی در 

استان های مرزی در صادرات به کشورهای 
همسایه پیشرو بوده اند باید بتوانند در این 
بازار موفق باش��ند. برخ��ی صادرکنندگان 
در همایش اخی��ر تجارت ایران و عراق در 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« از چالش های 

صادرات به کشور عراق گفته بودند.

معاون اول رییس جمهوری: 

تورم در سال 95 تک رقمی می شود
معاون اول رییس جمه��ور با اعالم تدوین 
برنامه جدید دولت برای مهار نرخ تورم گفت: 
این نرخ در سال 95 تک رقمی خواهد شد. 

جلسه شورای اقتصاد روز دوشنبه برگزار 
شد و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی 
گزارش��ی از برنامه های عملیاتی خود برای 
اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 

ارائه کردند. 
اسحاق جهانگیری، گزارش های ارائه شده 
از س��وی این دو دس��تگاه اجرایی را خوب 

و مثب��ت ارزیابی کرد و افزود: خوش��بختانه برنامه های دقیق و جامعی تدوین ش��ده و 
به خصوص بانک مرکزی با وجود نقدهایی که نس��بت به عملکرد آن مطرح می ش��ود، 
جهت گیری مناس��بی در کنترل تورم داشته و امیدوارم با برنامه ریزی های آتی بتوانیم 

در سال 95 به نرخ تک رقمی در تورم دست پیدا کنیم.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اهداف و اقدامات صورت گرفته 
در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و در خصوص اهداف 
اصلی نظیر ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، کاهش 

دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد. 
وزیر جهاد کش��اورزی هم در این نشس��ت به ارائه گزارشی از برنامه اقتصاد مقاومتی 
بخش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی پرداخ��ت و افزایش تولید محص��والت راهبردی و 
ارتقای ضریب خوداتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده  های کشاورزی، تامین ذخایر 
مطمئن راهبردی، تنظیم بازار داخلی و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و 

پایه را به عنوان اهداف اصلی این وزارتخانه مطرح کرد. 
در ای��ن گ��زارش، برنامه های اصلی این وزارتخانه مطرح ش��د که عبارتند از: افزایش 
کمی و کیفی تولید به ویژه در محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی، افزایش 
تولید و ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید، تامین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم 
بازار داخلی، توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی، گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی، 

فرآورده ها و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه. 
همچنی��ن در ادامه این نشس��ت که وزرای امور اقتص��ادی و دارایی، صنعت، معدن 
و تج��ارت، نفت، تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور و معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی نیز حضور داشتند، با درخواست های وزارتخانه های نفت و نیرو مبنی بر 
طرح جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرس��وده دیزلی درون ش��هری ب��ا اتوبوس های تمام 
گازسوز و استفاده از تس��هیالت مالی خارجی برای افزایش قرارداد »طرح نیروگاه آبی 

رودبار لرستان« موافقت شد. 
براساس گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نوسازی ناوگان 
اتوبوس های درون  ش��هری، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی های زیست محیطی 
و صوتی، صرفه جویی 4300 میلیون لیتر در مصرف نفت گاز و کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای به میزان حدود 4.5 میلیون تن از فواید جایگزینی 17 هزار دستگاه اتوبوس 

فرسوده دیزلی است. 
زمان بندی اجرای این طرح 42 ماه از تاریخ تصویب اس��ت و وزارت نفت براساس 
بند )ق( تبصره 2 قانون بودجه س��ال 1393 کل کش��ور مجاز است طی هشت سال 
و در مجم��وع تا س��قف حدود 1.8 میلیارد دالر یا مع��ادل ریالی آن برای این طرح 

هزینه کند. 
عالوه بر این، س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها موظفند، در قبال شماره  گذاری هر 
دستگاه اتوبوس جدید یک دستگاه اتوبوس دیزلی باالی 10 سال را از رده خارج کنند. 

هفت فعال اقتصادی به بیان دیدگاه ها 
و پیش بینی نتای��ج دور جدید مذاکرات 
ای��ران و گ��روه 1+5 در س��وم آذرماه در 
وین پرداختند.  به گ��زارش مهر، اگرچه 
در س��ال های اخی��ر ک��ه تحریم ها علیه 
جمهوری اس��المی ایران ش��دت گرفته، 
باز هم پیشرفت های بسیاری برای اقتصاد 
ایران حاصل ش��ده اما تعام��ل با اقتصاد 
جهانی راهی است که فعاالن اقتصادی آن 
را بی تردید نخستین گام برای شکوفایی 

اقتصاد ایران می دانند. 

احتمال توافق کم نیست
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی 
و صنایع و مع��ادن تهران، احتمال توافق 
ای��ران ب��ا 1+5 را بس��یار ب��اال می داند و 
می گوید: مس��ائلی که هم اکن��ون درباره 
تحری��م از س��وی غ��رب و امری��کا علیه 
جمهوری اسالمی ایران اعمال شده، برای 
نخس��تین بار رخ نداده و 30 س��ال است 
که ایران با غربی ها جروبحث کرده و البته 
بر مواضع عزت مندانه خود نیز پافش��اری 
کرده است.  به اعتقاد آل اسحاق، حداکثر 
تاثیراتی ک��ه تحریم ها علیه اقتصاد ایران 
داش��ته اند، اثر خود را نمایان کرده است 
و اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسد، جای 

نگرانی نیست. 

فضای آتی اقتصاد در صورت 
مثبت بودن مذاکرات

عض��و  زهتابچی��ان،  محمدحس��ین 
صادرکنن��دگان  انجم��ن  هیات مدی��ره 
کااله��ای صنعت��ی در گفت وگ��و با مهر 
معتق��د اس��ت: تی��م مذاکره کنن��ده با 
حوصل��ه زیاد وزیر ام��ور خارجه و درایت 
رییس جمهور، توانس��ته مذاک��رات را به 
نقطه مطلوب برساند و به طور قطع، این 

مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. 
وی می افزاید: البته شمشیر داموکلوس 
همچن��ان بر س��ر مل��ت و دول��ت ایران 
س��ایه افکن خواه��د ماند، ام��ا وضعیت 
اقتصادی ایران همچنان راکد باقی می ماند 
و اگر دولت زیرکان��ه عمل نکند، درهای 
مملکت به روی کاالهای متنوع باز ش��ده 
و این امر، وضعی��ت تولید را بدتر از قبل 
خواه��د کرد.  به اعتقاد زهتابچیان، رکود 

بازار جهانی و کاهش مداوم قیمت ها، بازار 
ایران را برای غرب جذاب تر خواهد کرد و 
البته رفع تحریم ها کمک زیادی به تولید 

ملی نخواهد کرد. 

ایران باید به صحنه اقتصاد 
بین الملل بازگردد

مجیدرضا حریری، رییس کمیس��یون 
واردات اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
ای��ران در ای��ن رابطه به مه��ر می گوید: 
به ظاه��ر طرفین مذاکره تواف��ق کرده اند 
ک��ه اخبار مربوط به مذاکرات هس��ته ای 
ای��ران با 1+5 به بی��رون درز پیدا نکند و 
بر این اس��اس، تمامی نظراتی که در این 
زمینه ابراز می ش��ود، براس��اس حدس و 
گمان اس��ت.  وی می افزاید: اگرچه باید 
مش��کل تحریم برطرف ش��ود و ایران به 
صحنه اقتصاد بین المللی بازگردد، ولی به 
ثمر رسیدن مذاکرات باید همراه با عزت 
و سرافرازی ملت ایران باشد و نتیجه را به 

نفع آنها رقم زنیم. 

تمدید مذاکرات برای دوره 2 ماهه
ریی��س  نای��ب  الهوت��ی،  محم��د 
کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو 
با مهر می گوید: به نظر می رسد، مذاکرات 
ایران با 1+5 برای ی��ک دوره کوتاه مدت 
دو ماهه تمدید خواهد شد و در این دوره، 
مذاکرات ادامه خواهد یافت و پیش بینی 
می شود که پس از آن، مذاکرات به نتیجه 

مثبت برسد. 
وی می افزاید: متاسفانه وضعیت کنونی 
اقتصاد ایران در س��ایه عدم توافق نهایی 
مذاکرات، نش��انگر این اس��ت ک��ه اجازه 
خروج از رکود به اقتصاد کشور داده نشد 
و دلیل آن هم، مش��کالت داخلی نیست، 
بلکه افرادی که در اقتصاد نقش داشته اند 
یا می خواستند خریدوفروشی انجام دهند، 

منتظر نتیجه مذاکرات هستند. 
به گفته الهوتی، پیش بینی خریداران 
این اس��ت که بعد از مثبت ش��دن نتیجه 
مذاکرات، قیمت ها کاهش می یابد و آنها 
می توانند خرید به صرفه تری داشته باشند 
و از س��وی دیگر، فروشندگان کاال نیز با 
این چش��م انداز که ممکن است مذاکرات 
به نتیجه نرس��د، از فروش کاالهای خود 

امتناع می کنند تا ش��اید بتوانند گران تر 
بفروش��ند.  وی تصری��ح می کند: فعاالن 
اقتصادی هم اکنون در برزخ قرار گرفته اند 
و نمی دانن��د ک��ه باید ب��ه خریدوفروش 
بپردازن��د ی��ا منتظر مش��خص ش��دن 
نتیجه مذاکرات باش��ند. از س��وی دیگر، 
س��رمایه گذاران منتظر مش��خص شدن 
ش��رایط با کاهش ریسک سرمایه گذاری 

خود هستند. 

مذاکرات گیت صفر و یک نیست
هیات  برخوردار، عضو  محمدحس��ین 
رییس��ه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه 
نتایج مذاکرات ایران با 1+5 مثبت باشد، 
به مهر می گوید: گی��ت مذاکرات ایران با 
1+5، گیت صفر و یک و دیجیتال نیست 
که به صورت یک موج بیاید یا نیاید، به این 
معنا که اگر نتایج مذاکرات مثبت باشد، به 
مفهوم این نیست که از فردای روز توافق، 
همه مشکالت اقتصادی ایران با دنیا حل 
ش��ود، بلکه به نظر می رسد، بعد از توافق 
احتمالی، راهی پنج س��اله برای برداشتن 

کامل تحریم ها پیش رو خواهیم داشت. 
وی می افزاید: در عین حال، در صورت 
مثبت بودن نتیجه مذاکرات، آنها به دلیل 
توانمندی های جمهوری اس��المی ایران، 
ب��ه طور قطع اجازه نخواهند داد که ما به 
ایده آل خ��ود در ارتباط با اقتصاد جهانی 
دس��ت یابیم، زیرا تهدی��دی برای آنها به 
ش��مار خواهیم رفت.  برخوردار می گوید: 
البته باید از تجربه های ارزنده گذشته نیز 
استفاده شود، زیرا هزینه این تجربه ها را 
ملت داده اند و دولت و ملت باید دس��ت 
ب��ه دس��ت ه��م داده و در جه��ت ایجاد 
زیرساخت های مناسب برای توسعه کشور 
همکاری کنند؛ به یقین، دولت به تنهایی 
نمی تواند به ان��دازه نیم درصد جمعیت، 

اقدام مثبت انجام دهد. 

اراده الزم برای توافق 
به چشم می خورد

هی��ات  عض��و  عدالتی��ان،  جمش��ید 
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران در این باره به مهر می گوید: فعاالن 
اقتصادی ب��ه مثبت بودن نتایج مذاکرات 

خوشبین هس��تند و دولت تدبیر و امید 
تمام تالش خود را برای به ثمر رس��یدن 
مذاکرات ایران با 1+5 با حفظ منافع ملی 

به کار می گیرد. 
وی می افزای��د: به نظر می رس��د، تمام 
اف��راد تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران 
می دانند که به نتیجه رس��یدن مذاکرات 
چ��ه میزان اهمی��ت دارد، ضم��ن اینکه 
به نظ��ر می رس��د، اراده الزم برای توافق 
دو طرف وج��ود دارد.  عدالتیان می گوید: 
البته بعد از به ثمر رس��یدن مذاکرات به 
نظر می رسد، سناریوهای مختلفی درباره 
لغو تحریم ها وجود دارد، اما خوشبین ترین 
افراد معتقد هستند تحریم ها گام به گام 
برداشته می شود و تا آخر سال آینده نیز 
ب��ه طول می انجامد.  ب��ه گفته این عضو 
هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن تهران، لغو تم��ام تحریم ها، به 
تصویب کنگره نیاز دارد و البته با توجه به 
پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا، به نظر می رسد راه چندان راحتی 
پیش رو نباش��د.  وی معتقد است: دولت 
باید در کنار رفع تحریم ها، در هر شرایط 
گام های مثبت��ی را برای بهبود ش��رایط 
اقتصادی بردارد و بهبود فضای کسب و کار 
را رق��م زند، ضمن اینکه م��ردم از دولت 
انتظار دارند، حت��ی در صورت به نتیجه 
نرس��یدن مذاکرات، خدمات مناس��ب و 

نیازمندی های آنها را تامین کند. 

خوشبین نیستم
حسین حسینقلی، رییس هیات مدیره 
انجمن س��رب و روی می گوید: ش��خصا 
نس��بت به نتیجه بخش ب��ودن مذاکرات 
آتی خوش��بین نیستم، اما اگر فرض را بر 
به ثمر رسیدن مذاکرات بگذاریم، به طور 
قطع خوش��حال خواهیم شد که مشکلی 
از مملکت حل ش��ود.  وی می افزاید: در 
صورت مثبت ب��ودن نتیجه مذاکرات، به 
طور قطع شرایط قیمتی ارز بهبود می یابد 
و ارز با کاهش نرخ در بازار مواجه خواهد 
ش��د، ضمن اینکه صادرکنندگان با تورم 
20 درص��دی و ارز 3200 تومان��ی که از 
س��ال گذش��ته تاکنون در بازار به چشم 
می خورد باید تولیدات خود را 30 درصد 

گران تر به بازارهای جهانی عرضه کند. 

 پیش بینی فعاالن اقتصادی از نتیجه مذاکرات »سوم آذر«

به راس��تی تص��ور ما از خشکس��الی 
چیست؟ تصور ما از خروج از خشکسالی 
چیست و باید چه اتفاقی بیفتد تا با عدد 
و رقم و اس��تنادات علمی به این نتیجه 
برسیم که از بحران بی آبی و خشکسالی 

خارج شده ایم. 
 توج��ه به این موضوع اهمیت حیاتی 
دارد. مدتی است اتفاق نظری بین علمای 
اقلیم شناسی، هواشناسی و کارشناسان 
حوزه ه��ای مختلف ایجاد ش��ده، مبنی 
بر اینکه کش��ور در دوران خشکس��الی 
تهدیدکنن��ده ای قرار گرفته اس��ت. این 
دانش��مندان و کارشناس��ان توانسته اند 
تصمیم گیران، تصمیم س��ازان و مدیران 
ارش��د اجرایی کشور را تا حدی متقاعد 
کنند که بحران به اندازه ای جدی است 
که در پیش گرفتن برنامه های خاص و 
حتی تغییر مس��یرهای تند را در شیوه 

مدیریت منابع آب می طلبد. 
طی این مس��یر و رسیدن به همین 
اندیش��ه واحد برای کشور هزینه های 
بس��یار در برداشته و بر مبنای همین 
فرهنگ س��ازی  ل��زوم  و  هم نظ��ری 
مناس��ب در مصرف آب، کمپین های 
آگاهی بخش��ی و تبلیغات��ی متعددی 
باز ه��م ب��ا هزینه ه��ای چن��د ص��د 
میلیاردی تدارک دیده ش��ده تا مردم 
این سرزمین از بزرگی خطر و نزدیکی 
هراس��ناک آن مطلع شده و در روش 
زندگ��ی و مصرف خ��ود تغییر ایجاد 
کنن��د که اگر نکنند- ب��ه قول برخی 
کارشناسان- نه از تاک نشان می ماند 

و نه از تاک نشان. 
در چنین ش��رایطی تصور کنید حال 
کارش��ناس دل س��وخته ای را ک��ه این 
خب��ر را به نق��ل از وزیر محت��رم نیرو 
می خواند: اگ��ر بارندگی با روند فعلی تا 
پایان س��ال ادامه پیدا کن��د، می توانیم 
ب��ه رف��ع خشکس��الی کش��ور امیدوار 
باش��یم، اما این مهم بستگی به شرایط 
 هوایی کش��ور در ماه های پیش رو دارد. 

)فارس نیوز-دیروز(
انگار که خشکس��الی پارس��ال آمده 
و امس��ال امکان رفتنش ه��م تا حدی 
هس��ت. هم��ان خشکس��الی تلخی که 
برخی آن را بیس��ت ساله و گروهی هم 

آن را چهل ساله و بیشتر می دانند. 
ب�ب�ی�نی��د ن���گاه غیرکارشناس��انه، 
احساس��اتی و یک وجهی ممکن اس��ت 
چگون��ه حاص��ل میلیارده��ا تومان کار 
فرهنگی و آگاه کننده را به باد فنا دهد؟ 
فک��ر کنید تمام کس��انی که ت��ا دیروز 
تازه داش��تند ب��اور می کردند که خطر 
بارندگی  می��زان  از  بی آبی-صرف نظ��ر 
امس��ال یا س��ال دیگر- چقدر بزرگ و 
ترسناک است – و این باور درست ترین 
باور ممکن اس��ت- از امروز نفس��ی به 
راحتی می کش��ند و با خ��ود می گویند: 
موض��وع آنقدره��ا هم حاد نب��ود. وزیر 
گفته اگر بارندگی به همین منوال باشد، 
خشکس��الی رفع خواهد ش��د. وزرا باید 
حتی در بیان احساسات خوب خودشان 
از دیدن یک آمار نس��بتا خوب احتیاط 

کنند. 

 دشمن طاووس
آمد پر او

کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند
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نفت و نیرو2

صادرات گاز به اروپا در شرایط 
کنونی برگ برنده ای اس��ت که 
می توان��د دیواره��ای تحریم ها 
علیه ای��ران را فروبری��زد، کافی 
اس��ت که دیپلماس��ی ق��وی از 
سوی مسئوالن ایرانی به نمایش 
گذاش��ته ش��ود، زی��را غ��رب و 
امریکا به دنیال کاس��تن قدرت 
گازی روس��یه در اروپا هستند.  
سیاست  کش��ور روسیه در قطع 
کردن گاز به غرب اروپا تاکنون 
دو ب��ار در س��ال های 2006 و 
2009 رخ داده و حال با توجه به 
بهره برداری غیرقانونی اوکراین از 
خط لوله  گاز روسیه تهدید های 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
اروپا موج��ب نگران��ی  اتحادیه 
ش��ده، گرچه وی اع��ام کرده 
هیچ گونه خللی در صادرات گاز 
از روس��یه به کش��ورهای غرب 
اروپا اتف��اق نخواهد افت��اد.  اما 
تاریخ اثبات ک��رده نمی توان به 
گفته های این کشور اعتماد کرد. 
درس��ت در این ش��رایط ذخایر 
گازی ای��ران و روس��یه تغیی��ر 
می کن��د، به طوری ک��ه ایران با 
سهم 18/2درصد از ذخایر گاز، 

بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی 
در دنیا می ش��ود که با در اختیار 
داش��تن 33/6 تا 33/7 تریلیون 
مترمکعب در صدر قرار می گیرد. 
پیش از این فدراسیون روسیه در 
صدر قرار داشت.در حال حاضر، 
ترکمنس��تان، امریکا، عربستان 
س��عودی، امارات متحده عربی، 
ونزوئ��ا، نیجری��ه و الجزایر هم 
در رتبه های چهارم تا دهم قرار 

دارند.

ایران جایگزین روسیه در 
صادرات گاز 

حال با توجه به وقایع اخیر در 
اروپا به وی��ژه اوکراین، صادرات 
گاز ایران به اروپا بسیار اهمیت 
یافت��ه اس��ت، ب��ه ط��وری که 
تاش های  پش��ت پرده بیانگر 
این است که س��ران کشورهای 
اروپایی برای دس��تیابی به این 
ذخایر ایران حاضرند امتیازات 
متعددی را نیز به این کشور در 
حال تحریم واگذار کنند. این در 
حالی است که روس��یه در حال 
حاض��ر بزرگ ترین صادر کننده 
گاز برای اتحادیه اروپا به ش��مار 
می آید و کش��ورهای عضو این 

اتحادیه 30درص��د از گاز مورد 
نیاز خ��ود را از طریق روس��یه 
تامین می کنند ک��ه 15 درصد 
از این میزان از طریق اوکراین به 
این کشورها انتقال پیدا می کند.
اگرچ��ه عزیزال��ه رمضان��ی، 
رییس هیات مدیره شرکت ملی 
صادرات گاز ایران در گفت وگو 
با »فرصت امروز« این مسئله و 
تاش های پشت پرده را نه تایید 
و ن��ه تکذیب کرد، ام��ا تکذیب 
نکردن آن نیز خود نشانه خوبی 
اس��ت. با ای��ن وج��ود، دیدگاه 
فریدون برکشلی، نماینده اسبق 
ای��ران در اوپک در ای��ن زمینه 
به نوعی تایید کنن��ده این خبر 
مهم است. وی درباره این مسئله 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اروپا بس��یار تمایل دارد که به 
گاز ایران دس��ت یابد و خریدار 
جدی اس��ت. در همین راستا، 
تاش های بس��یاری را می کند 
که تحریم ها علیه ایران برداشته 
شود، حتی در این میان امریکا 
به دلی��ل سیاس��ت های خاص 
خود در برابر روس��یه نسبت به 
لغو تحریم ها و ص��ادرات گاز با 
اتحادیه اروپا همراه شده است.«

پیش از این تاش های روسیه 
بر این بوده که ای��ران تنها بازار 
آسیا را در دس��ت داشته باشد 
و خود مقتدرانه ب��ازار گاز اروپا 
را در دست داشت و از این اهرم 
برای مقاصد سیاسی خود بهره 

می گرفت.

صادرات گاز فرصتی برای 
کسب قدرت 

وی با اشاره به اینکه ما نباید 
این فرصت طایی را از دس��ت 
بدهیم، می افزاید: »اگر بتوانیم 
حتی بخش��ی از ب��ازار اروپا را 
داشته باش��یم، به بازار واقعی و 
س��ودآور دس��ت یافته ایم، این 
اقدام برای ایران قدرت کس��ب 
می کند، زیرا ص��ادرات گاز در 
کن��ار س��ود اقتص��ادی از نظر 

سیاسی نیز قابل توجه است.«
ام��ا در ای��ن میان ص��ادرات 
 گاز ب��ه اروپا هم��واره نگرانی از 
تیره و تار شدن روابط میان ایران 
با روسیه را مطرح می کند، زیرا 
این کشور قدرتمند همسایه از 
نظر دیپلماسی برای ما اهمیت 
دارد، ب��ا ای��ن وجود برکش��لی 
معتقد است. »روابط ما در حوزه 

انرژی باروس��یه کاما حس��نه 
است، اما این کش��ور حق ندارد 
که ای��ران را وادار به کاری کند 
یا سیاست های صادراتی ایران 
را تغیی��ر دهد، گرچ��ه در این 
میان مسئله مهم نوع مدیریت 

مسئوالن باالدستی است.«
سیدرضا کسایی زاده، معاون 
س��ابق وزیرنفت در ام��ور گاز و 
مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت 
ملی گاز ای��ران در ای��ن باره به 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: 
»موافق انتقال گاز ایران به اروپا 
هس��تم و معتقدم، اگر شرایط 
فراهم باش��د ای��ران نباید این 
فرصت را از دست بدهد. از نظر 
من انتقال گاز به اروپا موضوعی 
سیاسی اس��ت، با این وجود در 
شرایط کنونی اروپایی ها به گاز 
طبیعی ایران نیاز دارند. اما اینکه 
چقدر ش��رایط برای انتقال گاز 
فراهم می ش��ود موضوعی است 
که نمی توان به راحتی نس��بت 
ب��ه آن اظهارنظر ک��رد.« با این 
وجود، اگر این اقدامات پش��ت 
پرده به نتیجه برس��د، صادرات 
گاز به اروپا خود فرآیند طوالنی 

حداقل سه ساله است.

در پی اختافات اقلیم کردستان 
و مقامات دولت مرکزی در بغداد 
بر س��ر ص��ادرات نفت س��رانجام 
طرفی��ن موفق ش��دند ت��ا برای 
حل و فصل اختافاتشان به توافق 

برسند. 
اگرچه ای��ن موافقت یک تفاهم 
موقت است و این موضوع موجب 
می شود تا امکان حل و فصل کامل 
این اختاف��ات در هاله ای از ابهام 
باقی بماند، اما همین توافق نشانگر 
سازش میان کردها و بغداد است. 
طبق این توافق دولت مرکزی در 
بغداد متعهد می ش��ود تا در قبال 
دریافت نیمی از نفت تولید ش��ده 
در منطقه کردس��تان ع��راق که 
روزانه بال��غ بر 150 هزار بش��که 
نفت خام است، پانصد میلیون دالر 
به مقامات دولت محلی کردستان 

پرداخت کنند. 
گفتنی است، پس از به بن بست 
رسیدن مذاکرات طرفین از ابتدای 
س��ال جای دول��ت محل��ی اقلیم 
کردستان صادرات نفت تولیدشده 
در ای��ن منطق��ه را بدون کس��ب 
اجازه از دولت مرک��زی از طریق 
ترکی��ه آغاز ک��رد. ای��ن در حالی 
اس��ت که طبق قوانین عراق نفت 
تولید شده این کشور فقط باید از 
طریق ش��رکت ملی نفت عراق به 
فروش برسد. پس از اقدام کردها 
جه��ت ص��ادرات نف��ت از طریق 
ترکیه دول��ت مرک��زی در بغداد 
ب��رای مقابله به مثل ب��ا این اقدام 
غیرقانونی کردها پرداخت س��هم 
اقلیم کردستان را که طبق قانون 
اساس��ی 17 درصد از کل بودجه 
عراق شامل می شود، متوقف کرد. 
این اق��دام نه تنها مان��ع از صدور 
نفت توسط کردها نشد، بلکه آنان 
را بیش از پیش متقاع��د کرد که 
تولید نفت را افزایش داده و آن را 
در بازارهای بین المللی به فروش 
برس��انند.  در بحبوحه اختافات 
میان دولت مرکزی و کردها گروه 
تروریس��تی داعش ظهور کرد که 
با پیش��روی های خود موفق شد، 

مناطق وس��یعی از خاک عراق را 
به تس��لط خود درآورد. پیشروی 
این گروه تندروی سنی مذهب در 
عراق سبب شد تا کردها نیروهای 
خود را به سمت کرکوک به حرکت 
درآورده و این منطقه را به همراه 
میدان های نفتی اش تصرف کنند. 
گس��ترش قلمرو و افزایش تولید 
نفت خام توس��ط کردها س��بب 
شد تا مقامات دولت محلی اقلیم 
کردس��تان گام بزرگی به س��مت 
مستقل شدن از عراق بردارند. در 
راستای این موضوع دولت محلی 
اقلیم کردستان یک محموله نفتی 
را با موفقیت به اس��رائیل تحویل 
داد، موضوعی که به شدت از سوی 
مقامات دولت مرک��زی در بغداد 
مورد اعتراض قرار گرفت. با وجود 
تهدی��د مقامات عراق��ی مبنی بر 
اقدام قانونی علیه خریداران نفت 
صادر شده توسط اقلیم کردستان، 
مقام��ات دولت محل��ی در اربیل 
ن��ه تنه��ا عقب نش��ینی نکردند، 
بلکه در یک اقدام جس��ورانه یک 
محموله نفتی را ب��ه امریکا صادر 
کردند. با وجود ص��ادرات نفت از 
سوی کردها به اسرائیل و امریکا، 
واشنگتن به منظور حفظ تمامیت 
ارضی عراق همواره با تحت فشار 
قراردادن کردها از آنان خواس��ته 
تا با دولت مرک��زی عراق در بغداد 

هم��کاری کنن��د. ای��ن درحالی 
است که مقامات اقلیم کردستان 
عراق امیدوار بودند ت��ا با متقاعد 
کردن خری��داران به خرید نفت از 
اقلیم کردس��تان بتوانند موجبات 
اس��تقال خود را از بغ��داد فراهم 

آورند. 
گفتن��ی اس��ت، در راس��تای 
موضع امری��کا در حفظ وحدت و 
یکپارچگ��ی عراق ی��ک قاضی در 
ایالت تگ��زاس حکم به ممنوعیت 
خری��د نفت از منطقه کردس��تان 
عراق و تحویل آن را صادر کرد که 
مانع بسیار جدی بر سر راه تحقق 
برنامه های اقلیم کردستان به شمار 
می آید. با وجود این موانع بر س��ر 
راه فروش نفت به ص��ورت قانونی 
در بازارهای جهانی توسط دولت 
اقلیم کردس��تان عراق برنامه های 
این دولت خودمختار را برای اعام 
اس��تقال به حال تعلیق درآورده 
و ای��ن احتمال را مط��رح می کند 
ک��ه ش��اید مقام��ات ای��ن دولت 
خود مخت��ار در اربی��ل کمی در 
برنامه هایش��ان زیاده روی کرده 

باشند. 
با در نظر گرفتن مسائل مطرح 
ش��ده در باال به نظر می رس��د که 
ریش��ه توافق اخیر مقامات بغداد 
و کرده��ا در م��اه جاری بر س��ر 
ص��ادرات نفت ریش��ه در موانعی 

دارد که کردها برای صادرات نفت 
در بازارهای جهانی با آن دست به 
گریبانند، زیرا امضای این قرارداد 
تا چند ماه پیش بسیار دور از ذهن 
و غیرممکن به نظر می رس��ید، اما 
ناتوان��ی دولت محلی کردس��تان 
در ف��روش نف��ت در بازاره��ای 
جهان��ی مقامات اربی��ل را مجاب 
کرد ت��ا برنامه اعام اس��تقال را 
به حال تعلی��ق درآورده و با بغداد 
همکاری کنن��د. ناگفته نماند که 
دالیل دیگری نظی��ر تهدید گروه 
تروریس��تی داعش برای مناطق 
کردنشین عراق و همچنین سقوط 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
نیز تاثیر بسزایی در متقاعد شدن 
کردها به همکاری با بغداد داشته 

است. 
در ادامه باید گف��ت که امضای 
این قرارداد همکاری میان طرفین 
یک معامله برد – برد اس��ت، زیرا 
با امضای آن کرده��ا می توانند از 
پول تزریق ش��ده توسط بغداد در 
حساب هایش��ان ب��رای پرداخت 
حقوق های معوقه کارمندان دولتی 
استفاده کنند. این درحالی است 
که مقامات بغداد موفق ش��دند تا 
تولید نفت و فروش آن را در کشور 

دست کم موقتا یکپارچه کنند. 
نکته مهم در این میان همکاری 
قریب الوق��وع کرده��ا و مقامات 

بغ��داد اس��ت ک��ه عمده تری��ن 
نشانه آن س��فر هیاتی از مقامات 
بلندپایه کردس��تان به سرپرستی 
نخس��ت وزیر دول��ت خودمختار 
اقلیم کردس��تان به بغ��داد برای 
انجام مذاکرات بیش��تر با مقامات 
دولت مرکزی اس��ت. موضوعاتی 
نظیر پرداخت های معوقه به دولت 
اقلیم کردس��تان و نح��وه فروش 
باقی مانده نفت خام تولید شده در 
شمال عراق توسط کردها از جمله 
محورهای م��ورد مذاکره طرفین 

خواهد بود. 
در نهای��ت، چنانچ��ه بخواهیم 
این قرارداد را ف��ارغ از جنبه های 
اقتص��ادی آن بررس��ی کنی��م 
می توانیم آن را نشانه مثبتی برای 
حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی 
عراق قلمداد کنیم، این موضوعی 
اس��ت که دس��ت کم واش��نگتن 
به تحق��ق آن امید بس��یار زیادی 
دارد. در همین راستا، جن ساکی 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
امریکا اعام کرد، این قرارداد گام 
نخست برای دس��ت یابی طرفین 
ب��ه ی��ک تواف��ق جام��ع و کامل 
به ش��مار م��ی رود. وی ادامه داد : 
ای��االت متحده آمری��کا همچنان 
به عنوان یک بازیگ��ر بی طرف در 
عرصه سیاس��ی عراق تمام تاش 
خود را برای ایفای نقشی سازنده 
در ام��ور داخلی این کش��ور ادامه 
خواهد داد. ح��ال باید دید پس از 
انعقاد این قرارداد می��ان اربیل و 
بغ��داد و موفقیت اخی��ر کردها و 
نیروه��ای ارتش ع��راق در مقابله 
ب��ا گ��روه تروریس��تی داع��ش و 
عقب نش��ینی های این گ��روه آیا 
عراق س��رانجام خواهد توانس��ت 
به یک ثبات سیاس��ی و اقتصادی 
قابل قبولی دست یابد یا همچنان 
باید توان خود را ص��رف مقابله با 
دخالت ه��ای کش��ورهای عربی 
منطق��ه و حامیان آنه��ا در داخل 

عراق کند. 
ترجمه: معراج آگاهی
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صادرات گاز به اروپا کلید لغو تحریم ها علیه ایران

توافق موقت بغداد و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: 

امیدواریم از خشکسالی عبور کنیم

با هماهنگی صندوق توسعه ملی تسهیات مالی برای 
بخش خصوصی فراهم شده و مصوبات قانونی مورد نیاز در 

این زمینه گرفته شده است. 
حمید چیت چیان، وزیر نیرو با اعام این نکته گفت: طی 
سال آینده محور اصلی اقداماتمان را روی خرید تضمینی 

آب و طرح های فاضاب قرار داده ایم. 
 به گزارش ایلنا، وزیر نیرو در حاشیه آغاز به کار دهمین 
نمایش��گاه صنعت آب در جمع خبرنگاران گفت: میزان 
بارندگی های کش��ور از ابتدای سال جاری آبی تا 24 آبان 
ماه 37 میلی متر بوده که در مقایس��ه با سال گذشته 50 
درصد و در مقایسه با درازمدت رشد 60 درصدی را نشان 
می دهد. اگر روند بارش باران در کش��ور به همین صورت 
ادامه داشته باشد، کشور از خشکس��الی خارج می شود و 

سالی نرمال خواهیم داشت. 
 وی در خص��وص مدیریت منابع آبی کش��ور گفت: در 
گذشته منابع بیش��تر از مصارف بود، ولی در حال حاضر 
مصرف از منابع پیشی گرفته و در این مرحله باید مدیریت 
تقاضا را درنظ��ر بگیریم، چرا که منابع زی��ادی در اختیار 

نداریم و ناچار هستیم که مصرف را کاهش دهیم. 
وی در خصوص اقداماتی که در زمینه حمایت از بخش 
خصوصی ص��ورت گرفته گف��ت: با هماهنگ��ی صندوق 
توسعه ملی تس��هیات مالی برای بخش خصوصی فراهم 
شده و مصوبات قانونی مورد نیاز در این زمینه نیز گرفته 

شده است. 
 چیت چی��ان، با اش��اره به ای��ن موضوع که طی س��ال 
آینده محور اصل��ی اقداماتم��ان را روی خرید تضمینی 
آب و طرح های فاضاب ق��رار داده ایم، تاکید کرد: حضور 
فعال صادراتی در 20 کش��ور دنیا نشان از فعالیت پرشور 

صنعتگران در صنعت آب است. 

شرکت های دولتی تابع وزارت نفت 
مکلف به واریز درآمدهای ریالی و 

ارزی خود به خزانه شدند

نماین��دگان مجلس موافق��ت کردند تا ش��رکت های 
دولتی تابع وزارت نفت درآمده��ای ریالی و ارزی خود را 
به حس��اب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق 
خزانه داری کل کش��ور ب��ه نام آنه��ا نزد بان��ک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند. 
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز 
مجلس شورای اس��امی، در جریان بررسی طرح الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند 

)ح( این طرح موافقت کردند. 
در این بند آمده اس��ت ک��ه ش��رکت های دولتی تابع 
وزارت نفت مکلفن��د، درآمدهای ریال��ی و ارزی خود را 
به حس��اب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق 
خزانه داری کل کش��ور ب��ه نام آنه��ا نزد بان��ک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند. 
پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی آالینده 

مشمول پرداخت عوارض آالیندگی شدند
نمایندگان با اشاره به اینکه مبنای قیمت فروش انرژی 
برای محاسبه عوارض آالیندگی، قیمت فروش فرآورده به 
مصرف کننده نهایی در داخل کش��ور است، مقرر کردند، 
پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی آالینده نیز مشمول 

پرداخت عوارض آالیندگی باشند. 
  نمایندگان در نشس��ت علنی روز دوشنبه 26 آبان ماه 
مجلس شورای اس��امی، در جریان بررسی طرح الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند 

)ز( آن موافقت کردند. 
در بند)ز( آمده است: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
آب، ب��رق و گاز با توجه ب��ه مالیات و ع��وارض مندرج  در 
صورتحس��اب )قبوض(  مصرف کنندگان و همچنین نفت 
تولیدی و فرآورده های وارداتی، فق��ط یک بار در انتهای 
زنجیره تولید و توزیع آنها توس��ط ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران )ش��رکت های پاالیش 
نفت( و ش��رکت های دولت��ی تابع ذی رب��ط وزارت نفت 
و ش��رکت های گاز اس��تانی و ش��رکت های تابع ذی ربط 
وزارت نیرو و ش��رکت های توزیع آب و فاضاب شهری و 
روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه 
و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی 
نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده )39( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصاحات 
بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود. 
مبنای قیمت فروش برای محاس��به ع��وارض آالیندگی 
موض��وع تبصره )1( م��اده )38( قانون مالی��ات بر ارزش 
افزوده، قیمت فروش ف��رآورده به مصرف کننده نهایی در 
داخل کشور است. پاالیش��گاه ها و واحدهای پتروشیمی 

آالینده نیز مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هستند. 
تبص��ره 1- وج��وه واری��زی به عن��وان عوارض س��هم 
شهرداری ها و دهیاری ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد 
آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت 

ماهانه به حساب های ذی ربط واریز می شود. 
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور 
و وزارت کش��ور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، 
دریافتی ها و عملک��رد موضوع این بند را در مقاطع س��ه 
ماهه به شورای عالی استان ها و کمیسیون های اقتصادی، 
برنامه، بودجه و محاس��بات و شوراها و امور داخلی کشور 

مجلس شورای اسامی ارائه کنند.

تولید 14مگاوات برق خورشیدی 
دریک سال گذشته

دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری از تولید 
14مگاواتی برق خورش��یدی در کش��ور از سال گذشته 

تاکنون خبر داد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی معاونت 
علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، مهندس یوس��ف 
آرمودلی، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در مراس��م 
افتتاح نیروگاه فتوولتائیک مستقر در ساختمان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: مجوز تولید 
هزار مگاوات برق خورشیدی را به بخش خصوصی داده ایم، 
ولی به جهت اینکه ش��رکت های خصوص��ی نمی توانند 
از بانک ه��ا وام بگیرند تاکنون نتوانس��ته اند در این حوزه 

سرمایه گذاری کنند. 
وی اف��زود: با وج��ود تمام مش��کات موج��ود، بخش 
خصوصی، 514 کیلو وات در این زمینه س��رمایه گذاری 

کرده که این میزان باید افزایش یابد. 
به گفت��ه آرمودلی، ب��ا کمک ش��رکت های توزیع برق 
منطقه ای و معاونت انرژی وزارت نیرو از س��ال گذش��ته 
تا االن 14 م��گاوات صفحه انرژی خورش��یدی در تهران 

نصب شده است. 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
معاونت علمی در خصوص وضعیت تولید انرژی برق از راه 
انرژی خورشیدی در کش��ور گفت: در حال حاضر، بیشتر 
این صفحه ها از دیگر کشورها به ایران وارد می شود، ولی در 
حال حاضر در شهرهای یزد، بیرجند و شیراز در حال تولید 
هس��تند تا از این طریق بتوانیم از ورود پنل های خارجی 

جلوگیری کنیم. 
آرمودلی تصریح کرد: خ��ود پنل داخل کش��ور تولید 
می ش��ود ولی قطعه کوچکی ب��ه نام س��ل در این پنل ها 
اس��تفاده می ش��ود که ای��ن س��ل ها مونوس��یلیکون یا 

پلوسیلیکون هستند و از خارج وارد می شود
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدید پذیر 
معاونت علمی با اش��اره به اینکه مش��کل تولید سل ها در 
کشور نیز در حال برطرف شدن اس��ت، گفت: خط تولید 
س��ل در کش��ور ایجاد ش��ده که بیش��تر این کارها هنوز 
در مرحله آزمایش��گاهی قرار دارند و ب��ه مرحله صنعتی 

نرسیده اند. 
وی در ادام��ه بیان ک��رد: البت��ه در ح��ال حاضر یک 
سرمایه گذار در شهر بروجرد در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده و آزمایشگاه مرجع آن نیز در دانشگاه تهران به کمک 

معاونت راه اندازی شده است. 
آرمودلی، با اش��اره به اینکه میزان تقاض��ا برای تولید 
پنل ها بیشتر از میزان تولید در کشور است، گفت: البته با 
راه اندازی کارخانه های جدید مشکل پایین بودن تولیدات 
از بین می رود و به زودی می توانیم تولیدات خود را به بازار 

عرضه کنیم. 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژی ه��ای تجدید پذیر 
معاونت علمی در خصوص حضور دیگر کشورها به مناطق 
وی��ژه اقتصادی خاطرنش��ان ک��رد: به کش��ورهای دیگر 
اجازه داده ایم که بدون پرداخ��ت گمرک در مناطق ویژه 
اقتصادی پنل های خود را نصب کنند و برق های تولیدی 

خود را به شبکه تزریق کنند. 

کسب رکورد جدید تولید روزانه 
فوالد مذاب در مبارکه اصفهان

کارکنان واحد فوالدس��ازی ناحیه س��با شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با تخلیه 19 پاتیل فوالد مذاب در شانزدهم 
آبان ماه سال جاری موفق به ثبت رکورد جدید دیگری در 

تولید روزانه این واحد شدند. 
احس��ان عباد، رییس واحد فوالدس��ازی ناحیه سبا با 
اعام این خبر گفت: رکورد قبل��ی تخلیه فوالد مذاب در 
واحد فوالدسازی ناحیه سبا 18 پاتیل بوده که در بیست و 

چهارم شهریور سال 92 به دست آمده بود. 
وی تحویل گیری به موقع پاتیل های فوالد مذاب توسط 
واحد ریخته گری، کاهش توقفات خط تولید و همچنین 
عوامل مرتبط در واحدهای احیای مس��تقیم و تعمیرات 
فوالدسازی و ریخته گری را از مهم ترین عوامل کسب این 

رکورد عنوان کرد. 

شهرهای شرقی هرمزگان تا 5 سال 
آینده گازرسانی می شوند

مدیرعام��ل ش��رکت گاز هرم��زگان گفت: ش��هرهای 
شرقی این اس��تان با بهره گیری از انشعاب خط لوله صلح 
تا پنج س��ال آینده گازرس��انی می ش��وند. حیدرپروین، 
در حاش��یه بازدید ازنحوه گازرس��انی به شهرستان های 
جاسک-بش��اکرد س��یریک و میناب افزود: پروژه بزرگ 
ملی گاز رسانی در شرق اس��تان از خط لوله56اینچ صلح 
و انشعاب آن به48اینچ عمان صورت می گیرد. وی ادامه 
داد: برای گازرسانی به این ش��هرها دوهزارمیلیارد ریال 
مصوب شده که توسط شرکت توس��عه ملی گاز ایران در 
مدتی که گازرسانی و انتقال گاز از خط صلح به عمان آغاز 
می شود، اجرایی می شود. وی خاطر نشان کرد: کار اولیه 
و انش��عاب از خط 56صلح به 48 اینچ عمان انجام شده، 
پس از پیمان س��پاری درمرحله بازار یابی هستیم که در 
سه تا پنج سال آینده این پروژه بزرگ گازرسانی به پایان 
خواهد رسید. فرماندار جاس��ک گفت: با توجه به توسعه 
شهرس��تان جاس��ک یکی از نیازهای واحدهای صنعتی 
در این شهرس��تان انرژی اس��ت که قطعا گاز خواهد بود. 
علی ساالری، با اش��اره به اینکه در حال حاضر شهرستان 
جاس��ک19 واحد صنعت��ی دارد تصریح کرد: ش��هرک 
صنعتی ایران چین که با مساحت سه هزارو 700هکتار در 
آینده ای نزدیک احداث خواهد شد، نیازمبرم به گاز دارد. 
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کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند



3 کار و تولید

صنایع دس��تی،  مع��اون 
فرهنگ��ی،  می��راث  س��ازمان 
صنایع دس��تی  و  گردش��گری 
مش��کالت  تم��ام  می گوی��د: 
صنایع دستی در عرصه فروش 
ب��روز پیدا می کن��د. به همین 
دلیل فروش مهم ترین شاخص 
ب��رای نش��ان دادن وضعی��ت 

حاکم بر این حوزه است. 
داخ��ل  در  صنایع دس��تی 
کش��ور یک��ی از جذاب تری��ن 
ام��ا  اس��ت،  کس��ب و کارها 
متاسفانه در سال های گذشته 
ای��ن صنع��ت ب��ا مش��کالت 
متفاوت��ی درگی��ر ب��وده ک��ه 
مان��ع از توس��عه آن، در ح��د 
انتظار بوده اس��ت. این صنعت 
با توجه ب��ه ارز آوری زیادی که 
در ماهیت خود دارد می تواند 
بیش از آنچه که امروز هست، 

توسعه پیدا کند. 
از جمله مسائل مهم در حوزه 
صنایع دستی کشور که همواره 
مورد بحث و تبادل نظر بوده، 
مقوله فروش صنایع دستی در 
مقوله ای  اس��ت.  کشور  داخل 
مهم ک��ه در س��ال های اخیر 
محدودیت ه��ای  دلی��ل  ب��ه 
اقتصادی ایجاد شده در کشور 
بی مهری های صورت گرفته  و 
صنایع دس��تی،  مدیری��ت  در 
در دول��ت گذش��ته ب��ا افول 
چش��مگیری روب��ه رو ش��د و 
در ح��ال حاضر نی��ز با وجود 
تالش ه��ای رو به رش��د صورت 
گرفت��ه، یک��ی از موانع اصلی 
بر سر راه توسعه آن محسوب 

می شود. 
با توجه ب��ه این موضوعات، 
معاون��ت  ص��ادرات  دفت��ر 
صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کش��ور نخس��تین هم اندیشی 
بازرگانی  چالش های  بررس��ی 
داخلی صنایع دس��تی ایران را 
با حضور فعاالن عرصه فروش 
صنایع دس��تی  اتحادیه های  و 
سراسر کشور در محل سازمان 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث 

و گردشگری برگزار کرد. 
در  تحوالت ص��ورت گرفته 
فضای کشور و رشد چشمگیر 
در کشور  حضور گردش��گران 
زمینه مناس��بی برای توس��عه 
ف��روش و اس��تقبال مطل��وب 
را  ایران��ی  صنایع دس��تی  از 
در داخ��ل و خارج از کش��ور 
فراهم آورده اس��ت. به گونه ای 

ک��ه آماره��ای رس��می نی��ز 
ب��ه خوب��ی نش��ان دهنده آن 
اس��ت. طبق آخرین آمارهای 
اس��تخراج ش��ده در خصوص 
در  صنایع دس��تی  ف��روش 
احتساب  بدون  کش��ور  داخل 
گرفت��ه  ص��ورت  خریده��ای 
توس��ط نظ��ام بانک��ی، رقمی 
بالغ بر 27میلی��ارد تومان در 
هفت ماهه نخست سال 1393 
بوده که رش��د قاب��ل توجهی 
نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل داش��ته است. اما با وجود 
ای��ن آمارها، همچن��ان بحث 
از  یکی  صنایع دس��تی  فروش 
تعیین کننده  و  مه��م  مباحث 
در این بخش است و بسیاری 
فع��االن  و  تحلیلگ��ران  از 
صنایع دس��تی آن را مهم ترین 
توس��عه  مس��یر  در  چال��ش 

صنایع دستی می دانند. 

تمام مشکالت 
صنایع دستی درعرصه 
فروش بروز پیدا می کند

هم اندیش��ی  نشس��ت  در 
نامور مطلق،  بهمن  یاد ش��ده، 
و  صنایع دس��تی  مع��اون 
هنرهای س��نتی کشور هدف 
از برگ��زاری این هم اندیش��ی 
و  موان��ع  آسیب شناس��ی  را 
صنایع دستی  فروش  مشکالت 
دانس��ت  کش��ور  داخ��ل  در 
اف��زود: ب��رای رس��یدن به  و 
نتایج س��ازنده و مفید در این 
زمین��ه، نمایندگانی از مناطق 
پنجگانه کش��ور به نمایندگی 
از سراس��ر کشور دعوت شدند 
تا به ص��ورت عملیات��ی موانع 
و مش��کالت موجود تحلیل و 

بررسی شود. 
ص�ن�ایع دس��تی  م�ع���اون 
کش��ور گفت: تمام مش��کالت 
صنایع دس��تی درعرصه فروش 
ب��روز پیدا می کن��د. به همین 
دلیل فروش مهم ترین شاخص 
ب��رای نش��ان دادن وضعی��ت 
حاک��م بر ای��ن حوزه اس��ت. 
بهبود وضعیت فروش بی شک، 
دیگ��ر بخش ه��ای مرتب��ط با 
صنایع دس��تی را تح��ت تاثیر 
ق��رار داده و راهگش��ا خواهد 
بود. ما نباید فراموش کنیم که 
نقطه نهای��ی چرخه اقتصادی 
و فرهنگ��ی صنایع دس��تی در 
پیدا  تجل��ی  ف��روش  عرص��ه 

می کند. 
در ادامه محمودیان، مدیرکل 
دفتر ص��ادرات صنایع دس��تی 
کش��ور با اشاره به گشایش های 
صورت گرفته در فضای ارتباطی 
کشور با دنیا و ورود گردشگران 
ب��ه کش��ور گف��ت: تغیی��رات 
محس��وس و امیدوارکنن��ده ای 
در زمین��ه ف��روش و ص��ادرات 
به وجود  صنایع دستی کش��ور 
آمده ک��ه نویدبخ��ش اتفاقات 
س��ازنده و مهم��ی در آین��ده 
نزدیک خواهد بود. محمودیان 
با اشاره به اهمیت این تالش ها 
و تاثیر آن بر رش��د صادرات در 
کش��ور بیان کرد: در پنج ماهه 
نخس��ت س��ال 1393 می��زان 
صادرات صنایع دس��تی کش��ور 
نس��بت به مدت مشابه در سال 
قبل بیش از 32 درصد افزایش 
داش��ته ک��ه م��ا امیدواری��م تا 
پایان س��ال این رقم ها در حوزه 
صادرات و فروش داخلی با رشد 

قابل توجهی همراه شود. 

در 2 سال آینده 
صنایع دستی ایران 

وارد دوره باشکوه خود 
خواهد شد

معاون  س��لطانی فر،  مسعود 
رییس جمهور و رییس سازمان 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث 
و گردش��گری، ب��ا اش��اره به 
در  که  ناخوش��ایندی  اتفاقات 
دوره گذش��ته در بخش ه��ای 
مختلف س��ازمان افت��اده، آنها 
را بس��یار آس��یب زا و مخرب 
خواند و گفت: در چند س��ال 
گذش��ته مانند گردش��گری و 
می��راث فرهنگ��ی در بخ��ش 
آسیب های  نیز  صنایع دس��تی 
جدی وارد شده است و انتقال 
ای��ن معاونت به اصفهان ضربه 
جدی بر پیکره آن وارد ساخته 
اس��ت که برای جبران آن باید 
تالش زیادی داش��ته باش��یم، 
اما در حال حاضر عزم و اراده 
محکمی وجود دارد تا ساختار 
و تش��کیالت س��ازمان را ب��ه 
شرایط مطلوب خود بازگرداند. 
در  رییس جمه��ور  مع��اون 
پایان گف��ت: دو س��ال آینده 
دوره رونق دوباره صنایع دستی 
ای��ران و بازگش��ت ب��ه دوره 
باش��کوه گذش��ته خواهد بود. 
در این مس��یر بخ��ش دولتی 
و خصوص��ی منافع مش��ترک 
زی��ادی دارن��د و هم��کاری و 
تعامل س��ازنده در این مس��یر 
زمینه  ت��ا  می ش��ود  موج��ب 
ب��رای  مطلوب��ی  و  مس��اعد 
میلیون صنعتگر  فعالیت چند 
صنایع دس��تی در کشور فراهم 
آید. ما باور داریم همه در یک 
تالش  و  نشس��ته ایم  کش��تی 

جمع��ی، ما را به س��احل امن 
خواهد رساند. 

وی همچنی��ن با اش��اره به 
تدوین برنامه شش��م توس��عه 
اظهار کرد: ما در آستانه تدوین 
برنامه ششم توسعه هستیم و 
این هم اندیش��ی ها  برگ��زاری 
به پربار ش��دن س��هم سازمان 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث 
و گردش��گری می انجامد و به 
و  هم اندیش��ی ها  ای��ن  کمک 
اس��تخراج موارد مهم می توان 
صنایع دس��تی  خص��وص  در 
احکام حیاتی را در دل احکام 

برنامه ششم بگنجانیم. 

شاه بیت مشکالت 
صنایع دستی، بازرگانی و 

فروش آن است
س��لطانی فر ب��ا اش��اره ب��ه 
صنایع دستی  عرصه  مشکالت 
در کش��ور خاطر نش��ان کرد: 
ش��اه بی��ت غ��زل مش��کالت 
و  بازرگان��ی  صنایع دس��تی، 
فروش آن است. وقتی فروش 
باال برود خودبه خود بس��یاری 
از مش��کالت و موان��ع برطرف 
می ش��ود و یک��ی از مهم ترین 
گام ه��ا در ای��ن مس��یر ایجاد 
فروش  برای  مناس��ب  شرایط 
صنایع دستی در داخل و خارج 

از کشور است. 
می��راث  س��ازمان  ریی��س 
صنایع دس��تی  فرهنگ��ی، 
و گردش��گری ب��ا اش��اره ب��ه 
گش��ایش های ص��ورت گرفته 
در خصوص رشد گردشگری در 
کش��ور گفت: امروز در کش��ور 
گشایش امیدوارکننده ای نسبت 
به رف��ع تحریم ها به وجود آمده 
و در ای��ن فضای موج��ود باید 
به س��متی برویم تا ب��ا اعطای 
بخش خصوصی  به  تس��هیالت 
کارگاه ه��ای در رک��ود را احیا 
ک��رده و کارگاه های جدیدی به 

وجود آوریم. 
سلطانی فر با اشاره به اعتبار 
ایران  صنایع دس��تی  جهان��ی 
بیان کرد: ما در صنایع دس��تی 
محصوالت��ی با اعتب��ار جهانی 
داریم که برای ما اهمیت بسیار 
زی��ادی دارن��د. همان گونه که 
بنز معتبرترین برند خودرو در 
دنیاست، در عرصه محصوالت 
فرهنگی، صنایع دستی ایران و 
برند فرش ایران موقعیت ویژه 
و ش��ناخته ش��ده ای در سطح 

دنیا دارد.

پیش بینی معاون رییس جمهور

آینده ای باشکوه در انتظار صنایع دستی ایران
افزایش 2/5 برابری واردات 

خودرو از چین
ص��ادرات خودروی چین به ایران در 9 ماه نخس��ت 
2۰1۴ با رش��د 2/5 برابری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به یک میلیارد و 3۰۴ میلیون دالر رسید. 
به گ��زارش »پرش��ین خ��ودرو«، داده ه��ای آماری 
گمرک چین نش��ان می دهد، صادرات خودرو و قطعات 
خودروی این کش��ور به ایران در 9 ماه نخس��ت س��ال 
ج��اری میالدی با رش��د 2/5 برابری نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل مواجه شده است. 
چین در 9 ماه نخس��ت س��ال 2۰13 بال��غ بر 55۰ 
میلی��ون دالر خودرو و قطعات خ��ودرو به ایران صادر 
کرده بود که این رقم در مدت مش��ابه س��ال جاری به 

یک میلیارد و 3۰۴ میلیون دالر رسیده است. 
ایران چهارمین واردکنن��ده خودرو از چین در 9 ماه 
نخس��ت 2۰1۴ شناخته ش��ده اس��ت. امریکا، ژاپن و 
روس��یه به ترتیب در رتبه های اول تا س��وم از این نظر 

قرار گرفته اند. 
براس��اس ای��ن گزارش چی��ن در ماه ه��ای ژانویه تا 
س��پتامبر 2۰1۴ همچنی��ن 22 میلیون دالر دوچرخه 
و حدود 2۰ میلیون دالر موتورس��یکلت به ایران صادر 

کرده است. 

پرونده خام فروشی 
سنگ آهن بسته می شود

مع��اون وزیر و رییس هیأت عام��ل ایمیدرو گفت: تا 
پایان س��ال 95، همه س��نگ آهن تولیدی کش��ور در 
داخل مصرف ش��ده و دیگر خام فروش��ی س��نگ آهن 

نخواهیم داشت. 
 به گ��زارش روابط عموم��ی ایمی��درو دکتر مهدی 
کرباس��یان با اعالم این خبر اظهار کرد: در حال حاضر، 
ط��رح جامع فوالد تقریبا نهایی ش��ده و براس��اس آن 
و با توج��ه به میزان تولی��د فوالد، طرح ه��ای فرآوری 
س��نگ آهن تعری��ف و اجرای��ی ش��ده و درنتیجه، کل 
س��نگ آهن تولید ش��ده واحدهای داخلی، به مصرف 

کارخانه های گندله و کنسانتره خواهد رسید. 
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با اشاره به اینکه 
دولت کار اکتش��افی وس��یعی را در سراسر کشور آغاز 
کرده اس��ت، گفت: با توجه به ریس��ک باالی عملیاتی 
اکتش��افی، بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتش��افی 
اس��تقبال چندان��ی نمی کن��د و از ای��ن رو، ایمیدرو و 
س��ازمان زمین شناس��ی تا مرحله حفاری اولیه معادن 
پی��ش رفته و ب��ا دس��تیابی به احتم��ال 5۰ درصدی 
وجود ذخایر مناس��ب مواد معدنی، بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری و مشارکت دعوت خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: پیش بین��ی م��ا ای��ن اس��ت ک��ه با 
اکتش��افات اولیه ای که دولت انجام می دهد، در آینده 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی به س��رمایه گذاری در 

این مرحله از اکتشاف نیز ورود پیدا خواهند کرد. 
به گفته کرباس��یان، با اکتشافات آتی و کشف ذخایر 
جدی��د، طرح های جدید صنایع معدنی نیز وارد مرحله 
اجرا می شوند و بدون تردید، نتایج حاصل از آن )ارزش 
افزوده ب��اال، جلوگیری از خروج ارز و اش��تغال زایی(، 

اقتصاد کشور را دچار تحول اساسی خواهد کرد. 

بیشترین رشد قیمت مس 
در 2 ماه گذشته 

قیمت جهانی پیش فروش فلز س��رخ به بیش��ترین 
سطح خود طی دو ماه گذشته رسید.

به گزارش مس پرس، تحلیلگ��ران معتقدند افزایش 
ش��اخص اطمینان مصرف کنن��دگان در ایاالت متحده، 
دومی��ن مصرف کننده ب��زرگ مس، عام��ل اصلی این 

افزایش بوده است.
فضای رو به بهبود اقتصاد امریکا، نش��ان از رش��د در 
صرف هزینه و تقاضا برای تجهیزات برقی و الکترونیکی 
که از سیم های مسی استفاده می کنند، دارد. داده های 
گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می دهد، تجارت 
پیش فروش 85 درصد باالی متوسط 1۰۰ روزه است.

 گراهام لیتون، از تجار گروه ماِرکس اس��پکتروم در 
نیویورک، در مصاحبه ای گفت: رشد اطمینان هم برای 

اقتصاد خوب است و هم برای مجموعه های صنعتی.
قیم��ت هر پون��د مس پیش فروش ب��رای تحویل در 
ماه مارس در س��اعت 1:18 عص��ر چهاردهم نوامبر در 
بورس تجاری نیویورک با 1/7 درصد رشد به 3/۰385 
دالر رسیدکه بزرگ ترین رشد از 16 سپتامبر به بعد به 
ش��مار می رود. قیمت ها در طول هفته به خاطر نگرانی 
از کند ش��دن تقاضا در چین، بزرگ ترین مصرف کننده 
مس جهان، بدون تغییر ماند. آمار دولتی چین نش��ان 
داد، تولید کارخانه ای این کش��ور دومین رشد ضعیف 
خود را در ماه اکتبر از س��ال 2۰۰9 به بعد پش��ت سر 
گذاش��ته اس��ت. در بورس فلزات لندن، قیمت هر تن 
مس برای تحویل سه ماهه با ۰/7 درصد رشد به 67۰5 
دالر )3/۰۴ دالر برای هر پوند از این فلز( افزایش یافت.

روی، نیکل و سرب نیز در لندن افزایش، اما آلومینیوم 
و قلع کاهش داشتند.

رفع خشکی چشم
با نانوذرات زیست سازگار

محققان کانادایی با استفاده از نانوذرات زیست سازگار 
موفق به تولید قطره چش��می ش��دند که برای درمان 
خش��کی چش��م مناس��ب اس��ت. مزیت این قطره آن 
 اس��ت که تنها هفت��ه ای یک بار باید اس��تفاده ش��ود، 
در حالی که قطره های چش��می فعلی باید س��ه بار در 

روز مصرف شوند. 
میلیون ها نفر در سراس��ر جهان از مش��کل خشکی 
چشم رنج می برند که تنها راه کاهش دردهای ناشی از 
آن، اس��تفاده از قطره های چشمی به صورت سه بار در 
روز اس��ت. به تازگی محققان دانش��گاه واترلو، محلولی 
حاوی نانوذرات س��اختند که می تواند سندرم خشکی 
چشم را تنها با استعمال یک بار در هفته تسکین دهد. 
این دارو حاوی نانوذراتی اس��ت ک��ه به آرامی درون 
چشم رهاسازی شده و با این کار درد ناشی از خشکی 
چش��م رفع می ش��ود. از آنجا که اثربخشی این نانودارو 
بیش��تر از قطره های چشمی موجود در بازار است، دوز 

مصرفی آن تنها پنج درصد داروهای معمولی است. 
س��ندی لی��و از محققان این پروژه می گوید: »ش��ما 
نمی توانید فرق میان قطره چش��م حاوی نانوذرات را با 
آب معمولی تش��خیص دهید. این قطره چشمی جدید 

هیچ خارشی در چشم ایجاد نمی کند.«
خشکی چشم سندرم بسیار رایجی است که معموال 
با افزایش س��ن بعد از 5۰ س��الگی اتفاق می افتد. این 
س��ندرم می تواند در نهایت موجب آسیب دیدن چشم 
شود. بیش از شش درصد از مردم امریکا به این سندرم 
گرفتار هستند و برای تسکین آن باید روزی سه مرتبه 
از قطره چش��می استفاده کنند. دلیل این امر آن است 
که اش��ک چشم در طول روز این محلول را شسته و از 
سطح چشم پاک می کند و در نهایت 95 درصد از دارو 

از روی چشم شسته می شود. 
لی��و می گوید: »من می دانس��تم که اگ��ر روی ادغام 
نانوذرات زیست س��ازگار ب��ا سیکلوس��پورین کار کنم 
می توانم قطره   چشم مناسبی تولید کنم. این نانوذرات 
می توانند به سطح چشم بچسبند، بدون اینکه خارشی 
در چش��م ایج��اد کنند، به م��رور دارو را روی چش��م 

رهاسازی می کنند.«
این گروه تحقیقاتی در حال حاضر مش��غول ساخت 
قطره چش��می نانوذره ای برای انجام آزمون های بالینی 
هس��تند، همچنین امیدوارند قطره چشمی آنها تا پنج 
س��ال آینده روی قفس��ه داروخانه ها آم��اده عرضه به 

بیماران باشد. 

روشی ساده و زیست سازگار در تولید 
پارچه های پنبه ای ضدمیکروبی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه روشی 
س��اده و کم هزین��ه موفق به س��اخت پارچ��ه پنبه ای 
ضدباکت��ری ش��دند. این روش ب��ه دلیل اس��تفاده از 
مواداولیه زیس��تی و حالل آب س��ازگاری بیش��تری با 

محیط زیست دارد. 
استفاده از مواد ش��یمیایی و حالل های آلی مختلف 
در مراحل تکمیل منسوجات، همواره مشکالت فراوانی 
را از نظر زیس��ت محیطی و س��المت ف��ردی به وجود 
می آورد. از طرفی پوش��ش دهی منسوجات با الیه های 
چند میکرونی س��بب زبری پارچ��ه و کاهش مقبولیت 
آن می ش��ود. محققان در این طرح به دنبال اس��تفاده 
از روش��ی بوده اند که با ایج��اد الیه های نانومتری روی 
کاالی پنب��ه ای، ع��الوه ب��ر حفظ خصوصی��ات اصلی 
منس��وج پنبه ای نظیر استحکام، آب دوستی و لطافت، 

ویژگی ضدباکتری نیز داشته باشد. 
ب��ه گفته دکتر آزاده بش��ری، عدم اس��تفاده از مواد 
ضدمیکروبی غیرزیس��تی، عدم اس��تفاده از حالل های 
آل��ی وکاهش هزینه سیس��تم های گرمای��ش صنعتی 
به علت انج��ام عملیات در دمای محی��ط از مهم ترین 
مزیت های روش پیشنهاد شده در این پژوهش است. 

روش بیان ش��ده س��اده و کم هزینه است و به تولید 
پارچه پنبه ای ضدباکتری منجر ش��ده اس��ت. عالوه بر 
آن، با توجه به اس��تفاده از مواد زیس��تی )کیتوس��ان( 
به عنوان ماده اصلی ضد میکروبی، گسترش این فرآیند 
در مقی��اس صنعت��ی امکان پذیر خواهد ب��ود. نتایج به 
دست آمده امکان استفاده از این منسوج به عنوان یک 

منسوج پزشکی و بهداشتی را تایید می کند. 
بش��ری در توضیح روش استفاده شده جهت تولید 
پارچ��ه ضدباکت��ری عنوان ک��رد: »در ای��ن تحقیق 
ب��ه منظور ایج��اد الیه ای نانومتری بر س��طح کاالی 
پنبه ای از روش الیه به الیه اس��تفاده ش��د. خودآرایی 
الیه به الیه، روش��ی منحصر به فرد ب��رای ایجاد یک 
فیل��م کامپوزیت��ی بر س��طح ماده زمینه اس��ت. این 
روش ش��امل الیه نش��انی متوالی یک پلی کاتیون و 
ی��ک پلی آنیون اس��ت که در نهایت ی��ک فیلم چند 
الیه متشکل از مواد پلی الکترولیت به وجود می آید. 
این روش روی م��واد مختلف با ش��کل های متفاوت 
قاب��ل اجراس��ت و مهم ترین ویژگی آن، اس��تفاده از 
آب به عن��وان فاز حالل اس��ت. در نتیجه، نس��بت به 
روش ه��ای دیگ��ری ک��ه در آنها از حالل ه��ای آلی 
اس��تفاده می شود، با محیط زیس��ت سازگارتر است. 
از س��وی دیگ��ر، اجرای ای��ن روش در دمای محیط 
به کاهش چش��مگیر هزینه های اج��رای فرآیندهای 

تکمیل منجر می شود.«
این پژوهش به سرپرس��تی دکت��ر ناهید همتی نژاد، 
عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و 
هم��کاری دکتر آزاده بش��ری، دانش آموخته دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر، مهندس آناهیتا روحانی ش��یروان و 
مهندس ش��یدا کردجزی انجام ش��ده که نتایج آن در 
مجله Fibers and Polymers )جلد 15، ش��ماره 
9، س��ال 2۰1۴، صفحات 19۰8 ت��ا 191۴( به چاپ 

رسیده است.

صنع��ت چرم ای��ران، با وجود 
پتانس��یل و کیفیت مناسبی که 
دارد، هنوز نتوانسته به بازارهای 
جهان��ی راه پی��دا کن��د و اینک 
بازاره��ای جهانی  به  دس��تیابی 
برای ای��ن صنعت به رویا تبدیل 

شده است. 
اکن��ون ب��ا توجه به ش��رایط 
س��اکن صنع��ت چ��رم ای��ران، 
انجمن ه��ا و تش��کل های فع��ال 
در ای��ن صنع��ت، ب��ه برگزاری 
نمایش��گاهی متش��کل از م��واد 
اولیه، دس��تگاه های مورد نیاز و 
محصوالت چرمی در نمایش��گاه 
بین المللی اقدام کرده اند تا شاید 
بتوانند گامی در جهت توس��عه 

این صنعت بردارند. 
انجم��ن صنای��ع چ��رم ایران، 
انجمن چ��رم مصنوعی، اتحادیه 
کفاش��ان ته��ران، انجم��ن چرم 
و  مدی��ران  انجم��ن  طبیع��ی، 
متخصصان صنعت چرم، اتحادیه 
اتحادی��ه  ماش��ینی،  کفاش��ان 
س��راجان و اتحادیه فروشندگان 
چرم دست در دست یکدیگر این 

نمایشگاه را به راه انداخته اند. 
پی��ش از این دو نمایش��گاه با 
همی��ن موضوع در هتل المپیک 
ته��ران برگ��زار ش��ده ب��ود، اما 
اینک ای��ن اتحادیه ه��ا در کنار 
را  فضای گس��ترده تری  یکدیگر 
در نمایش��گاه بین المللی به خود 
با  داده ان��د. همچنین  اختصاص 
حضور ۴۰ شرکت ایتالیایی، سه 
ش��رکت ترکیه ای و دو ش��رکت 
از چی��ن و تای��وان، رنگ و بویی 
بین المللی به خود گرفته است. 

علی اصغر رس��تم پ��ور، عضو 
انجمن صنای��ع چرم، درباره این 
امروز«  به »فرص��ت  نمایش��گاه 
می گوید: »خوشبختانه نمایشگاه 
باش��کوه  بس��یار  صنای��ع چرم، 
برگزار ش��ده و چرم سازان بزرگ 
کش��ور در این نمایشگاه حضور 

دارند.«
با اینکه برگزاری این نمایشگاه 

می توان��د گام موث��ری در جهت 
توس��عه صنعت چرم باش��د، اما 
مش��کالت این صنعت همچنان 

پابرجاست. 
اولی��ه  م��واد  خام فروش��ی 
نب��ود تجهیزات  صنعت چرم، 
م��درن، فعالی��ت کارخانه های 
چ��رم با کمتر از نصف ظرفیت 
خود و منطق��ه ویژه اقتصادی 
چرم ورامین که قرار بود زمانی 
صنعت  ای��ن  مش��کالت  رافع 
باشد، همواره مانع از پیشرفت 
صنعت چرم و دسترس��ی این 
صنعت ب��ه بازاره��ای جهانی 

شده است. 
ب��ا توجه ب��ه ظرفی��ت باالی 
بازاره��ای جهان��ی ب��رای ورود 
چرم ایرانی و پتانسیل نهفته در 
صنعت چرم ایران، این پرس��ش 
مط��رح می ش��ود که آی��ا برنامه 
منس��جمی ب��رای رس��یدن این 

صنعت به بازارهای جهانی وجود 
دارد؟ 

رس��تم پور در این ب��اره بی��ان 
می کند: »متاسفانه ما تا بازارهای 
جهانی فاصله زیادی داریم، زیرا 
8۰ ت��ا 9۰درصد از م��اده اولیه 
مورد نیاز صنعت چرم که پوست 
گوسفند است، به طور خام صادر 
می ش��ود و با توج��ه به تاکیدات 
مق��ام معظم رهب��ری مبن��ی بر 
پرهیز از خام فروشی، هنوز توجه 
چندانی به این موضوع نش��ده و 
وزارت صنع��ت نی��ز در آخرین 
تصمی��م خود طی بخش��نامه ای 
عوارض صادرات پوست گوسفند 

را صفر کرده است.«
او می افزای��د: »ب��ا توج��ه به 
سیاس��ت های در ح��ال تغییر و 
ش��رایط حاکم ب��ر صنعت چرم، 
رسیدن به بازارهای جهانی برای 
اهالی این صنعت بیشتر به شکل 

یک رؤیا به نظر می رسد.«
رس��تم پور همچنی��ن درب��اره 
اقتص��ادی چرم  منطق��ه وی��ژه 
ورامین بیان می کند: »متاسفانه 
راه اندازی ای��ن منطقه به تعویق 
افتاده و اکنون گویا دولت پیگیر 
راه اندازی ای��ن منطقه از طریق 
فرمان��داری ورامی��ن اس��ت که 
امیدواری��م به نتای��ج خوبی در 
این زمینه برسیم زیرا راه اندازی 
بسترسازی  می تواند  منطقه  این 
برای توس��عه صنعت چرم کشور 

باشد.«
اکنون کشور ترکیه که به یکی 
از قدرت ه��ای چ��رم دنیا تبدیل 
ش��ده، مواد اولیه خود را از ایران 
وارد می کند و شاید این حقیقت 
تلخ��ی برای یکی از قدیمی ترین 
صنایع ایران باش��د که نمی توان 
آن را نادیده گرفت. این گونه که 
به نظر می رس��د، فاصله واقعیت 
ت��ا روی��ای صنعت چ��رم، آنقدر 
زیاد است که با راه اندازی چنین 
نمایشگاه هایی نیز نمی توان فضا 

را به واقعیت نزدیک کرد. 

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع چرم

صنعت چرم از رویا تا واقعیت

بیستمین نمایشگاه بین المللی 
اولی��ه،  م��واد  ماش��ین آالت، 
منس��وجات خانگی، ماشین های 
گل��دوزی و محصوالت نس��اجی 
ایران امروز با حضور معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل 
صنایع نساجی و پوشاک کشور، 
رییس س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، مدیرعامل شرکت سهامی 
تهران،  بین المللی  نمایشگاه های 
رؤس��ای کمیس��یون ها و برخی 
از نماین��دگان مجلس ش��ورای 

اس��المی و همچنی��ن رؤس��ای 
مرتبط،  اتحادیه های  و  انجمن ها 
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران آغاز به کار کرد. 
ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ری 
بین المللی  نمایش��گاه  بیستمین 
صنعت نس��اجی ای��ران، در این 
نمایشگاه 33۰ شرکت داخلی و 
خارجی از 11 کشور کره جنوبی، 
اس��پانیا، ایتالی��ا، ترکی��ه، هند، 

هلن��د، روس��یه، چی��ن، تایوان، 
جدید تری��ن  ژاپ��ن،  و  آلم��ان 
تولیدات و صنایع مرتبط با حوزه 
نساجی را ارائه می کنند که 17۰ 
ش��رکت داخلی و 16۰ ش��رکت 

خارجی هستند. 
بیستمین نمایشگاه بین المللی 
اولی��ه،  م��واد  ماش��ین آالت، 
منس��وجات خانگی، ماشین های 
گل��دوزی و محصوالت نس��اجی 

امسال با رشد چشمگیری مواجه 
ش��ده اس��ت، به نحوی که متراژ 
نمایشگاه نسبت به سال گذشته 
صددرصد رشد یافته و همچنین 
تعداد شرکت های خارجی هم از 
92 ش��رکت سال قبل با افزایش 
ح��دود 9۰ درصدی، امس��ال به 
16۰ شرکت افزایش یافته است. 
بین المللی  نمایش��گاه  بیستمین 
و  اولی��ه  م��واد  ماش��ین آالت، 

محص��والت نس��اجی در فضایی 
بال��غ بر 25 ه��زار مترمربع و در 
س��الن های 9-8 -12-11-1۰-

13-1۴و 27 و همچنین فضای 
ب��از محل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود. 
نمایش��گاه  بیس��تمین  در 
مواد  ماش��ین آالت،  بین الملل��ی 
اولیه و محصوالت نس��اجی برای 
نخس��تین بار پاویون هند و چین 
در صنع��ت نس��اجی برپا ش��ده 

است. 

آغاز به کار بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران

خودرو 
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پول و بانک4

خبرنامه

انتقاد تند مشاور رئیس کل بانک 
مرکزی از رئیس خود

رییس کل پیش��ین بانک مرک��زی از اظهارنظر ارزی 
یک سال پیش سیف مبنی بر اینکه »قیمت دالر به کف 
رس��ید« انتقاد کرد و با بی��ان اینکه این اظهارات برای 
وی خیلی سنگین تمام ش��د، گفت: سیاست سرکوب 

نرخ ارز در کشور حاکم شده است. 
به گزارش مهر، طهماسب مظاهری دیروز در مراسم 
صبحان��ه کاری ات��اق بازرگانی ای��ران در جمع فعاالن 
اقتص��ادی، خطاب به رییس کل بان��ک مرکزی گفت: 
سال گذش��ته ولی اهلل سیف در اتاق بازرگانی در مورد 
ن��رخ ارز مطلب��ی را عنوان ک��رد که برای وی بس��یار 
س��نگین تمام ش��د. رییس کل پیش��ین بانک مرکزی 
افزود: با سیاس��ت س��رکوب نرخ ارز، سیاست سیاسی 

کردن نرخ ارز حاکم شده است. 
وی اف��زود: بانک مرکزی نیاز ب��ه کمک اعضای اتاق 
بازرگانی برای اعمال کار کارشناسی روی نرخ ارز دارد 

تا از فشار سیاست نرخ ارز نجات یابد. 
در همین حال، ولی اهلل س��یف در این نشست گفت: 
سال گذش��ته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق 
بازرگانی کردم، پیش بین��ی می کردم که بازخوردهایی 
داش��ته باش��د. آن زمان نرخ ارز دو هزار و 980 تومان 

بود و اعالم کردم که به کف رسیده است. 

نرخ بانکی 25 ارز افزایش یافت
بانک مرکزی ن��رخ بانکی 39 ارز را برای امروز اعالم 
کرد که بر این اس��اس نرخ بانکی 25 ارز نسبت به روز 
گذشته افزایش و قیمت شش واحد پولی کاهش یافت 

البته نرخ بانکی هشت ارز نیز تغییر نکرد. 
ن��رخ بانک��ی دالر امریکا با یک ری��ال افت 26/756 
ری��ال، پوند انگلیس با 133 ریال رش��د 42/059 ریال 

و یورو با 78 ریال افزایش 33/593 ریال تعیین شد. 
فرانک س��وئیس 27/958 ریال، کرون سوئد 3/632 
ریال، کرون نروژ 3/974 ریال، کرون دانمارک 4/514 
ریال، روپیه هند 434 ریال، درهم امارات متحده عربی 
7/285 ریال، دینار کویت 92/104 ریال، یکصد روپیه 
پاکس��تان 26/348 ری��ال، یکصد ین ژاپ��ن 23/095 
ری��ال، دالر هن��گ کن��گ 3/453 ریال، ری��ال عمان 
69/497 ریال، دالر کانادا 23/726 ریال، راند آفریقای 
جنوبی 2/417 ریال، لی��ر ترکیه 12/010 ریال، روبل 
روسیه 570 ریال، ریال قطر 7/384 ریال، یکصد دینار 
عراق 2/303 ریال، لیر سوریه 159 ریال، دالر استرالیا 
23/500 ری��ال، ریال س��عودی 7/134 ری��ال و دینار 

بحرین 70/971 ریال قیمت خورد. 

مدیرعامل بانک ملی ایران: 
بانک ها می توانند مهم ترین نقش را 

در توسعه کشور ایفا کنند
وظیفه خود می دانیم که حجم س��رمایه گذاری های 
بانک را در کارهای ش��رکت های سرمایه گذاری کاهش 
دهیم. مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم کلنگ زنی 
طرح جایگزینی س��ه هزار و 400تنی کارخانه سیمان 
کرمان گف��ت: معتقدیم نقش تاریخ��ی بانک ها را باید 
ت��داوم دهیم و این س��رمایه گذاری ها هی��چ منافاتی با 

سیاست های بانکداری ندارد. 
عبدالناصر همتی افزود: سیمان کرمان با قدمت نیم 
قرن به توسعه جنوب و جنوب شرق کشور کمک کرده 
و اس��تان های این منطقه از ثمرات تولید این کارخانه 
بهر ه مند شده اند. وی تصریح کرد: به هر صنعت مهمی 
که در کشور وجود دارد نظاره کنیم، نقش مهم بانک ها 
را خواهی��م دی��د و معتقدیم نقش تاریخ��ی بانک ها را 
باید تداوم دهیم و این سرمایه گذاری ها هیچ منافاتی با 

سیاست های بانکداری ندارد. 

آیا روبل 
جانشین دالر می شود؟ 

ب��ا توجه به حجم معامالت بین ایران و روس��یه از یک 
س��و و شرایط سختی که تحریم های س��ال های اخیر به 
معامالت دالری ایران تحمیل کرده است. چند ماه پیش 
بود که پیش��نهاد ورود به پیمان پولی دوجانبه بین ایران 
و روسیه مطرح شد تا با تایید بانک مرکزی، در معامالت 
بین این دو کشور روبل جایگزین دالر شود. بر این اساس 
اسداهلل عسگر اوالدی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و روس��یه در اوایل مهرماه با اعالم این موضوع عنوان کرد 
که قرار اس��ت بانک مرکزی نظر کارشناسی خود را برای 

اجرای این طرح ظرف دو ماه آینده اعالم کند. 
بانک مرک��زی در حالی در نقطه اصلی این پیمان قرار 
گرفته و به نتیجه رسیدن این طرح و درخواست بازرگانان 
به طور گس��ترده ای وابسته به تصمیم نهایی آن است که 
جدا از هر دوره سیاس��ی، در س��ال های اخیر که به ویژه 
تحریم ها علیه ایران تش��دید شده و معامالت خارجی به 
ط��ور جدی تری تحت تاثیر ق��رار گرفته گام محکمی در 
زمینه پیمان های پولی برنداش��ته است هر چند مقامات 
این بانک تاکید دارند که موضوع به کارگیری ارزهای ملی  
)محلی(  در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران 
از س��ال 1390 ب��ه کرات در بخ��ش ارزی بانک مرکزی 
مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی 
با سازمان هایی چون وزارت اقتصاد،  وزارت امور خارجه و 

شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. 
با وجود اینکه تاکنون اظهار نظر مش��خصی در رابطه 
نتایج بررس��ی ها و حت��ی موضع بانک مرک��زی در این 
رابطه اعالم نش��ده ولی آخرین گفته های عسگر اوالدی 
در این ب��اره مبین آن اس��ت که مذاک��رات این دو بانک 
هنوز نهایی و مصوب نشده است. اما سخنان اخیر سیف، 
رییس کل بانک مرکزی، هر چند که کلی بوده و به طور 
مشخص اشاره ای به پیمان دوجانبه ایران و روسیه ندارد، 
نمی توانند نس��بت به اجرای انعقاد پولی ایران و روسیه 
ناامید کننده باشد. براین اساس در حالی بازرگانان و سایر 
گروه های مرتبط در مبادالت ایران و روسیه منتظر انجام 
بررسی های بانک مرکزی در رابطه با جایگزینی روبل با 
دالر هستند که به نظر می رسد با توجه به فشار تحریم ها 
در تامی��ن دالر نه تنها زم��ان ورود جدی بانک مرکزی 
ب��ه پیمان های پولی فرا رس��یده و باید با ایجاد ش��رایط 
در این مورد اقدام کند، بلکه نس��بت به کشورهایی که 
حتی تحریم نبودند و چندین پیمان پولی دو جانبه امضا 

کرده اند نیز عقب مانده است. 

قیمتنوع ارز 

32490دالر امریکا

40810یورو

51220پوند انگلیس

29080دالر کانادا

8860درهم امارت

33990فرانک سوئیس

14620لیر ترکیه

8670ریال عربستان

9990رینگت مالزی

107000دینار کویت

5400یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

26.5دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1.189.2اونس طال

405.500مثقال طال

93.564طالی 18 عیار

914.000سکه بهار آزادی

914.000سکه طرح جدید

460.000سکه نیم

263.000سکه ربع

169.000سکه گرمی

حمایت بانک توسعه صادرات از 
پتروشیمی اردبیل

مراحل تامی��ن مالی پتروش��یمی اردبیل از عملیات 
اجرایی س��بقت گرفت. گام ه��ای تامین مال��ی پروژه 
پتروش��یمی اردبیل که باتش��کیل کنسرس��یوم بانکی 
متش��کل از سه بانک توس��عه صادرات، صادرات و رفاه 
قرار اس��ت آغاز به کار کند، از عملیات اجرایی پیش��ی 
گرفته است. اخیرا مشارکت نامه سندیکایی بانکی برای 
ای��ن پروژه که ارزش کل آن رقمی حدود 645 میلیون 
دالر اس��ت بین سه بانک یادشده مراحل نهایی خود را 

طی کرده و آماده اجراست. 

تقدیر دبیر کنفرانس بین المللی 
ایکوبیگ از بانک دی

دبی��ر کنفران��س بین الملل��ی صنع��ت بانکداری و 
اقتصاد جهانی از حضور مدیران و کارشناس��ان بانک 
دی در ای��ن کنفران��س و حمایت بان��ک از برگزاری 
اج��الس دوم ایکوبیگ تقدیر ک��رد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی بانک دی، دکتر جالل رس��ول اف 
در نام��ه ای به دکت��ر احمد ش��فیع زاده، »مدیرعامل 
بانک دی« از مشارکت و همکاری بانک در برگزاری 

این کنفرانس قدردانی کرد. 

شماره جدید مرکز اطالع رسانی
بانک پاسارگاد اعالم شد

در راستای رفاه حال مشتریان و تسهیل در برقراری 
ارتباط با مرکز اطالع رس��انی بانک پاس��ارگاد، ش��ماره 
جدید این مرکز اعالم ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، از این پس مشتریان گرامی می توانند 
با ش��ماره 82890 به جای شماره 82898289 ضمن 
تماس با مرکز اطالع رس��انی بانک پاسارگاد از خدمات 

متنوع ارائه شده در این مرکز بهره مند شوند. 

استفاده از فناوری های جدید منجر به 
کاهش هزینه ها در سازمان می شود

معاون فناوری اطالعات بانک مهر اقتصاد در همایش 
مدیران و روس��ای شعب استان کردس��تان بر کاهش 

هزینه ها با استفاده از فناوری های جدید تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک مه��ر اقتصاد، 
س��یدمهدی حس��ینی – مع��اون فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات بان��ک - ضم��ن ارزیابی عملک��رد مدیریت 
IT اس��تان و آش��نایی با مسائل و مش��کالت همکاران 
در ح��وزه خدمات نوین بانک��ی، در همایش مدیران و 
روسای ش��عب استان با ارائه گزارش��ی از عملکرد این 
معاونت در سال های اخیر گفت: استفاده از فناوری های 
جدید و به کارگیری دانش روز باعث کاهش هزینه ها و 

صرفه جویی در سازمان می شود. 

س��ال هایی نه چن��دان دور 
نظ��ام بانک��ی کش��ور قلم��رو 
بی چ��ون و چ��رای بانک های 
دولتی بود و این بازار بی رقیب 
طبیعت��ا راه را بر تغییر مثبت 
و رو ب��ه کمال می بس��ت. اما 
چیزی نگذش��ت که ب��ا ورود 
ورق  خصوص��ی  بانک ه��ای 
برگش��ت و نظام بانکی کشور 
بانک ه��ای  حض��ور  ش��اهد 
خصوص��ی ب��ود؛ بانک های��ی 
که سعی داش��تند متفاوت از 
بانک ه��ای دولتی باش��ند و با 
ای��ن تفاوت س��پرده گذاران را 
جذب خود کنند. در گفت وگو 
با چند نفر از کارشناس��ان به 
بررسی این عملکرد پرداختیم. 

زور بانک های دولتی 
می چربد

بهم��ن آرم��ان کارش��ناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
روزنام��ه فرصت امروز درمورد 
خصوصی  بانک ه��ای  عملکرد 
گف��ت:  بانک ه��ای خصوصی 
به وجود آمده اند تا بتوانند یک 
دگرگونی را در س��اختار نظام 
بانکی و اقتصاد کالن به وجود 
بانک های  ک��ه  زمانی  بیاورند. 
ش��دند  تاس��یس  خصوص��ی 
تولید کنندگان  و  اقتصاددان ها 
به تحول نظام بانکی و برطرف 
بانکداری دولتی  نواقص  شدن 
بس��یار امی��دوار ش��دند ولی 
با مش��اهده عملکرد  به تدریج 
ای��ن  خصوص��ی  بانک ه��ای 
امی��دواری تحت الش��عاع قرار 

گرفت. 
وی گفت: اغل��ب بانک های 
در  نتوانس��تند  خصوص��ی 
راستای توسعه اقتصادی عمل 
خصوصی  بانک ه��ای  کنن��د. 
دولت��ی  بانک ه��ای  مانن��د 
قوانین مصوب سال  چارچوب 
1361 بانک��داری اس��المی را 
مبنای عمل خ��ود قرارداده اند 
که در این قوانین تفاوتی بین 
بانک خصوصی و دولتی وجود 
ن��دارد، به خاطر اینکه همه در 
یک چارچوب عمل می کنند. 

البته  اف��زود:  آرم��ان  دکتر 
ای��ن نکته را هم باید گفت که 
بانک ه��ای خصوصی با س��ود 
تکنولوژی  پیش��رفت  از  بردن 
و  بیش��تر  خدم��ات  ارائ��ه  و 
بهتر به مش��تریان توانسته اند 
رضای��ت اکثر م��ردم را جلب 
کنند همین امر باعث شده که 
اکث��ر مردم در یک یا دو بانک 
خصوصی سپرده گذاری کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: اقتص��اد 
دولت��ی  اقتص��ادی  ای��ران، 
اس��ت و اغلب تب��ادالت مالی 
دولتی  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 
انجام  دولتی  بانک های  توسط 
بانک ه��ای  در  ام��ا  می ش��ود 
خصوصی چنین امکانی وجود 

ندارد. 
آرم��ان بیان ک��رد: در حال 
خصوصی  بانک ه��ای  حاض��ر 
بیش از 12 درص��د نقدینگی 
جامع��ه را ج��ذب کرده ان��د. 
بانک ه��ای  دیگ��ر  ط��رف  از 
مانند  نتوانس��تند  خصوص��ی 
بانک های دولتی ش��رکت های 
را  بزرگ  بسیار  سرمایه گذاری 
تاسیس  عام  به صورت سهامی 
کنند تا بتوانن��د بخش منابع 
مال��ی را در راس��تای فعالیت 
س��رمایه گذاری  توس��عه دار 
کنند، از طرف دیگر س��رمایه 
بانک های خصوصی کم اس��ت 
به اس��تثنای یکی دو بانک که 
س��رمایه قابل توجه��ی دارند 

خصوص��ی  بانک ه��ای  اکث��ر 
س��رمایه اندکی دارند بنابراین 
ق��درت وام دهی باالیی ندارند. 
البت��ه نبای��د فرام��وش ک��رد 
بیش��تر  بانک ه��ای خصوصی 
تمای��ل به افزایش س��ود آوری 
و فعالیت س��ود گرایانه دارند 
و این نظ��م اقتص��اد را دچار 
عوامل  ای��ن  خدش��ه می کند 
باعث شده تا بانک مرکزی به 

این بانک ها اخطار دهد. 
ادامه  اقتصادی  کارش��ناس 
داد: صورت ه��ای مالی بانک ها 
نش��ان می دهد ک��ه یک یا دو 
بانک از نظر مالی در ش��رایط 
مناسبی قرار دارند و این نشانه 
ثبات مدیریتی در این بانک ها 
اس��ت از طرف دیگر برخی از 
بانک ه��ای خصوصی به صورت 
باشگاه در آمده اند که متشکل 
از اف��راد خاص و در عین حال 
سهامدار بانک ها هستند. ادامه 
بانکداری  فعلی سیستم  روش 
خصوص��ی ب��ه نف��ع اقتص��اد 
ایران نیس��ت و بای��د باز بینی 
و بازنگ��ری اساس��ی به عمل 
آی��د. ادامه ای��ن روش هزینه 
تجهی��ز منابع را ب��اال می برد. 
در حال حاضر ده ها هزار نیرو 
در این بانک ها مشغول به کار 
هس��تند و هزینه زیادی دارند 
این در حالی اس��ت که دولت 
شدیدا به سرمایه گذار و کمک 
بان��ک خصوص��ی و س��رمایه 

متاس��فانه  که  نیازدارد  جدید 
به اس��تثنای یک ی��ا دو بانک 
خصوص��ی بقی��ه بانک ها وارد 
این مقوله نش��دند و بیشتر به 
بخش های سود آوری مثل بازار 
سکه، امالک و ارز روی آوردند. 
دکت��ر آرم��ان اضاف��ه کرد: 
تدابیر  بای��د  مرک��زی  بان��ک 
خ��اص و برنامه ه��ای خ��اص 
ب��رای ای��ن بانک ها بگ��ذارد. 
اغل��ب بانک ه��ای خصوص��ی 
تمایلی به بزرگ ش��دن ندارند 
چون نگ��ران از دس��ت دادن 
مدیریت خود هستند بنابراین 
بانک مرکزی باید به بانک های 
خصوص��ی تکلی��ف کن��د ت��ا 
مانند س��ایر کشورها موسسان 
دارای  خصوص��ی  بانک ه��ای 
سهام ممتازه باشند تا بتوانند 
توان مدیریتی در این بخش ها 

را داشته باشند. 
وی در پایان گفت: سرمایه 
بان��ک خصوص��ی در ب��ورس 
بای��د حداکثر ظرف مدت دو 
س��ال افزایش یابد تا بانک ها 
ت��وان پرداخت وام های کالن 
داش��ته  را  تولیدکنندگان  به 
باش��ند. یک بان��ک خصوصی 
در یک شرکت سرمایه گذاری 
ک��رده و اق��دام ب��ه 10 هزار 
میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
در یکی از اس��تان های کشور 
ما کرده اس��ت ک��ه در آینده 
نزدی��ک چه��ره ای��ن منطقه 

س��اخت.  خواهد  دگرگون  را 
می تواند  موف��ق  تجرب��ه  این 
توس��ط بانک ه��ای خصوصی 
دیگر تک��رار و منجر به ارائه 
خدمات مناس��بی برای اقشار 
و الیه ه��ای اجتماعی مختلف 

ش��ود. 
 

نگاه دولت به بانک های 
خصوصی عوض شود

که��ن دژ،  محم��د  دکت��ر 
کارش��ناس اقتص��ادی هم در 
این ب��اره به »فرص��ت امروز« 
گفت: اگ��ر ما خواهان رش��د 
و توس��عه اقتصادی هس��تیم 
چاره ای جز پ��رو بال دادن به 
بانک ه��ای خصوص��ی نداریم. 
به  بانک های خصوصی  رش��د 
چاالکی نظام بانکی می انجامد 
و یک نظ��ام بانک��ی چاالک، 
اقتصاد کش��ور را با خود ارتقا 

می دهد. 
از  ارزیابی من  اف��زود:  وی 
بانک های خصوصی  کارنام��ه 
مثب��ت اس��ت البته ن��ه همه 
از  برخی  عملک��رد  بانک ه��ا. 
ای��ن بانک ها نش��ان می دهد 
که از س��رمایه مناسبی برای 
حض��ور پ��ر رن��گ در رقابت 
ب��ا دیگ��ر بانک ه��ا برخوردار 
آمار ها  که  آن گونه  نیس��تند. 
نش��ان می دهد در چهار سال 
منته��ی به س��ال 88 میزان 
س��پرده های بانکی هر س��ال 
0/2 براب��ر ش��ده اس��ت. اگر 
بانک ه��ای خصوصی خواهان 
اقتص��اد  در  ج��دی  حض��ور 
این  بای��د در  ایران هس��تند 

بخش پررنگ ظاهر ش��وند. 
 که��ن دژ تاکید ک��رد: باید 
نگاه دول��ت و بان��ک مرکزی 
خصوص��ی  بانک ه��ای  ب��ه 
عوض ش��ود. در ح��ال حاضر 
بخش عم��ده معامالت بزرگ 
دس��تگاه های دولتی از طریق 
انج��ام  دولت��ی  بانک ه��ای 
می ش��ود. این موضوع نش��ان 
می ده��د ک��ه دول��ت هن��وز 
بانک های خصوصی را به عنوان 
ی��ک رقی��ب ج��دی در نظام 

بانکی باور نکرده است. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« تاکید کردند:

درخشش بانک های خصوصی در جلب رضایت مردم
 نسیم نجفی

هر اونس طال 1189 دالر
 ه��ر اونس طال در بازار جهانی روز یکش��نبه 25 آبان 
م��اه با قیمت 1.189. 2دالر مورد مبادله قرار گرفته و در 
ب��ازار داخلی نیز هر گرم ط��الی 18عیار 93/564 تومان 
قیمت خورده است. در بازار سبزه میدان نیز هم اکنون، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 914 هزار 
تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 914هزار 

تومان  فروخته می شود.

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0.17-%939000اردیبهشت

0.10%922000اسفند
0.10%912000دی

نرخنامه

خصوصی نامه
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ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
در  جلس��ه ای  برگ��زاری  از 
روز گذش��ته ب��رای تعادل در 
نرخ های س��ود بانکی خبر داد 
و گف��ت: این بانک به ش��دت با 
نرخ ه��ای نامتع��ادل س��ود در 
می کند  برخورد  بانکی  سیستم 
ش��ورای عالی  و  قوه قضایی��ه  و 
امنی��ت مل��ی نی��ز وارد عمل 
ش��ده اند، ضمن اینک��ه تمامی 
ب��ه رعای��ت  بانک ه��ا مکل��ف 
ضوابط ش��ورای پ��ول و اعتبار 
در پرداخ��ت س��ود هس��تند و 
کنن��د.  تخط��ی  آن  از  نبای��د 
ول��ی اهلل س��یف روز دوش��نبه 
در نشس��ت صبحان��ه کاری با 
فعاالن اقتص��ادی در تهران از 
جهت گی��ری دولت به س��مت 
فعالیت ه��ای  و  تولی��د  رون��ق 
اقتص��ادی خب��ر داد و گف��ت: 
نتیج��ه این جهت گیری دولت، 
کاه��ش التهاب ب��ازار ارز و از 
بی��ن رفتن نوس��انات ارز و نیز 
برقراری ثبات نس��بی در بازار 

بوده اس��ت.

رشد 4/6 درصدی 
اقتصادی واقعی است

ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
4/6 درص��دی  اف��زود: رش��د 
اقتص��اد ای��ران در س��ه ماهه 
ابتدای س��ال جاری نسبت به 
س��ه ماه��ه ابتدای س��ال قبل 
واقع��ی اس��ت اگرچ��ه برخی 
در رس��انه ها آن را زیر س��وال 
آنچه مس��لم است  اما  برده اند 
ت��ا پی��ش از اس��تقرار دول��ت 
در  مزم��ن  رک��ود  یازده��م، 
اقتص��اد حاکم و اثرگذار بود و 
آمارها به خوب��ی این وضعیت 

را نش��ان می دهند.
وی تصریح کرد: شاخص بهای 
تولی��د در هف��ت ماه��ه ابتدای 
افزایش  متوس��ط  به طور  امسال 
یافته، ضم��ن اینکه کاهش تورم 
دولت  اطمینان  باوجود  انتظاری 
هنوز در جامعه باور نشده است.

از  یک��ی  اف��زود:  س��یف 

اساس��ی ترین مس��ائلی ک��ه در 
زم��ان تدوین بس��ته خ��روج از 
رکود مطرح ش��د، سیاست های 

پولی بود.
وی تصریح کرد: رکود مزمن 
بای��د به تدریج برطرف ش��ود و 
آمارها دماس��نج خوب��ی برای 
این موض��وع هس��تند، ضمن 
اینک��ه جهت گیری ه��ا باید به 

اقتصادی  رونق  سمت 
آنچه  ام��ا  رود  پی��ش 
مس��لم اس��ت، کاهش 
ت��ورم نقطه به نقط��ه و 
ماهانه اثر مطلوب خود 
را در اقتصاد گذاش��ته 

است.
بان��ک  کل  ریی��س 
مرک��زی ب��ا تاکی��د بر 
آمارهای رس��می  اینکه 
تردی��د  قاب��ل  کش��ور 
نیست، خاطرنشان کرد: 
تولید  به��ای  ش��اخص 
ابتدای  ماه��ه  هفت  در 
است  آن  نشانگر  امسال 
ک��ه متوس��ط افزای��ش 
قیم��ت ب��ه 0/2 درصد 
نشان دهنده  که  رسیده 
هدفمندی  آث��ار  تخلیه 

یارانه ها است.
بان��ک  داد:  ادام��ه  س��یف 
نرخ های  ب��ا  به ش��دت  مرکزی 
نامتع��ادل س��ود در سیس��تم 
و  می کن��د  برخ��ورد  بانک��ی 
ش��ورای عالی  و  قوه قضایی��ه 
وارد عمل شده اند  ملی  امنیت 
در  التهاب آفرینی  ب��دون  ام��ا 
ب��ازار اقدامات ص��ورت گرفته 
و ب��ا فعالیت ه��ای غیرقانون��ی 

برخورد می شود.
وی از برگزاری جلسه ای در 
روز گذش��ته برای تع��ادل در 
نرخ های س��ود بانکی خبر داد 
و گفت: هدف دولت آن اس��ت 
ک��ه نرخ ه��ا ب��دون روش های 
دس��توری تعادل یابند، زیرا به 
مرور به این نتیجه می رس��یم 
ک��ه نرخ ه��ای ب��اال نمی تواند 

استمرار یابد.

ظرفیت 240 هزار تومانی 
ارائه تسهیالت به بخش 

مثبت اقتصادی
ب��ه گفت��ه ریی��س کل بانک 
بانکی  نظ��ام  ظرفیت  مرک��زی، 
ب��رای اعط��ای تس��هیالت ب��ه 
اقتص��ادی  مثب��ت  بخش ه��ای 
240هزار میلی��ارد تومان بوده و 
البته ما نیز 280 ه��زار میلیارد 

توم��ان را پیش بینی کردیم و در 
عمل هم دیدیم که محقق ش��د، 
این در ش��رایطی است که حجم 
پرداختی در ش��ش  تس��هیالت 
ابتدای امس��ال 146 هزار  ماهه 
میلی��ارد تومان ب��وده که از این 
میزان 59/7 درصد برای سرمایه 
در گردش اختصاص یافته است.

س��یف گف��ت: 31/7 درص��د 
تس��هیالت به بخ��ش صنعت و 
80 درص��د آن ب��ه س��رمایه در 
یافته، ضمن  گردش اختص��اص 
اینکه اولوی��ت اول ما نیز تامین 
س��رمایه در گ��ردش واحدهای 

تولیدی است.
ب��ه گفت��ه ریی��س کل بانک 
مرکزی، پرونده برخی بانک ها در 
هیات انتظامی بانک ها در دست 
پیگی��ری اس��ت و زمان��ی بانک 

مرک��زی تنها بود ام��ا هم اکنون 
همگان  که حض��ور  منطق هایی 
را ضروری می کن��د، جا افتاده و 
س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

نیز وارد عمل شده است.
وی از برخ��ورد ش��دید بانک 
مرکزی با فعالیت موسسات مالی 
غیر مجاز خبر داد و گفت: تمامی 
بانک ه��ا مکلف به رعایت ضوابط 
شورای پول و اعتبار در 
هستند  س��ود  پرداخت 
و نبای��د از آن تخط��ی 

کنند.
تاکی��د  ب��ا  س��یف 
انتقادات  برخی  براینکه 
به بانکداری اس��المی و 
به نظام  نرخ های س��ود 
بانک��ی وارد اس��ت، در 
واکن��ش ب��ه ذک��ر این 
نکت��ه از س��وی رییس 
ات��اق بازرگانی مبنی بر 
اینک��ه بانک ها در عمل 
نرخ سود 22 درصدی را 
نرخ  و  نمی کنند  رعایت 
اظهار  است،  کاغذ  روی 
اخیر  ماه ه��ای  کرد: در 
نرخ های س��ود را کمی 
اصالح کردیم ولی هنوز 
کامل نیست. برای عقود 
مش��ارکتی حداقل نرخ سود 22 
درصد درنظر گرفته شد تا منابع 
س��پرده گذاری در جهت��ی برود 
که حقوق وی تامین ش��ود زیرا 
بانک مرک��زی نمی تواند به ضرر 

سپرده گذار حاتم بخشی کند.

سهم بخش های مولد از 
 تسهیالت بانکی 

کم شده است
رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران هم در 
این نشس��ت با اش��اره به برخی 
سیاست های اقتصادی نسنجیده 
و متناق��ض در دولت گذش��ته، 
گفت: این سیاس��ت ها ضربه های 
جبران ناپذیری ب��ه اقتصاد ایران 
وارد کرد و تداوم آن ادامه مسیر 
را مشکل می س��اخت و چنانچه 

ب��ا دق��ت ب��رای ای��ن وضعیت 
چاره اندیش��ی نش��ود، انگیزه ای 
ب��رای ورود فع��االن اقتص��ادی 
ب��ه فعالیت های جدی��د و بقای 
تولیدکنن��دگان در ب��ازار وجود 

نخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کش��اورزی ایران اظهار 
ک��رد: در گ��زارش رقابت پذیری 
که از سوی نهادهای رسمی دنیا 
منتشر شده است، در طول چهار 
س��ال اخی��ر همواره مش��کالتی 
برای اقتصاد ایران مطرح ش��ده 
دسترس��ی  آن  نخس��تین  ک��ه 
نامس��اعد به منابع مال��ی بود. با 
وجود رش��د درآمده��ای نفتی و 
نی��ز ارتقای می��زان نقدینگی تا 
30 درصد در کنار رشد بی رویه 
بانک ها و موسسات پولی و مالی، 
ام��ا هنوز واحده��ای مولد برای 
دسترسی به منابع مالی در تنگنا 
هس��تند و ن��رخ باالی پ��ول در 
پولی، مشکل  بازار غیر متش��کل 
مضاعفی را ایجاد کرده که البته 
رفتن به این سمت از سر ناچاری 

بوده است.
ش��افعی ادامه داد: براس��اس 
آماره��ای بان��ک مرک��زی، در 
ش��ش ماهه اول سال های 91، 
کش��اورزی  س��هم   93 و   92
تس��هیالت  کل  از  صنع��ت  و 
بانکی ب��ه ترتیب 40/6، 39/4 
ای��ن  ب��وده،  درص��د   38/7 و 
در حالی اس��ت که این س��هم 
از  بازرگان��ی کمتر  برای بخش 
سهم  بنابراین  نبوده،  40درصد 
بخش ه��ای مولد از تس��هیالت 

بانکی به مرور کم شده اس��ت.
عض��و ش��ورای پ��ول و اعتبار 
خاطرنشان کرد: کاهش تدریجی 
س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک 
مرکزی نسبت به تورم در دسته 
خروج از رکود م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه ولی ی��ک نگرانی وجود 
دارد؛ چ��ه تضمینی هس��ت که 
مناب��ع افزایش یافت��ه بانکی به 
س��مت بخش غیر مول��د هدایت 

نشود.

رییس کل بانک مرکزی هشدار داد
ورود شورای عالی امنیت ملی به ماجرای سودهای بانکی نامتعارف
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5 تجارت و خدمات

معاون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت ایران خ��رده فعاالن 
تش��کیل  ب��ه  را  اقتص��ادی 

کنسرسیوم دعوت کرد. 
ولی اهلل افخمی راد با بیان این 
مطلب در خصوص چالش های 
تج��ارت با ع��راق ب��ه »فرصت 
ام��روز« گفت: ام��روز در عراق 
بخش خصوصی و دولتی فعال 
هستند و فرصت مناسبی برای 
تجار ایرانی فراهم ش��ده است 
تا در ای��ن بازار تمری��ن رقابت 
کنند.  به گفت��ه افخمی راد، در 
حال حاضر ص��ادرات عمده ای 
به ع��راق در حال انجام اس��ت. 
وی اف��زود: از آنجایی که خرده 
فعاالن اقتصادی در استان های 
مرزی در صادرات به کشورهای 
همس��ایه پیش��رو بوده اند باید 
بتوانند در این بازار موفق باشند. 
صادرکنن��دگان  برخ��ی   
در همای��ش اخی��ر تج��ارت 
ای��ران و ع��راق در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« از چالش های 
صادرات به کش��ور عراق گفته 
بودند. یک فع��ال اقتصادی در 
کرمانش��اه صادرات ب��ه عراق و 
کار در بازار این کشور را متفاوت 
از گفته ه��ای برنامه ری��زان و 
سیاس��ت گذاران و س��خنرانان 
همایش دانس��ت. فعال دیگری 
که از یکی از استان های مرزی 
به کش��ور عراق صادرات دارد از 
ضعیف ب��ودن دولت در تجارت 
و کمرنگ بودن بخش خصوصی 
در این کشور گفته بود و قوانین 
تجارت را در عراق نامشخص و 

فاقد سیستم می دانست. 
ولی اهلل افخمی راد در خصوص 

این نظرها گفت: به نظرم آنچه 
برخ��ی فع��االن در همای��ش 
گفته اند، در ی��ک مقطع زمانی 
بوده، اما بخ��ش خصوصی قابل 
توجه��ی در عراق وج��ود دارد 
و می توان��د در تج��ارت با ایران 

بسیار فعال عمل کند. 
به گفته رییس سازمان توسعه 
تجارت ایران، تج��ارت با عراق 
خأل هایی دارد ک��ه باید هر چه 
زودتر برطرف شوند. وی گفت: 
هر چه جلوت��ر می رویم در اجرا 
مس��ئله ها و چالش ه��ای ما در 
تجارت برجسته تر می شوند و ما 
راهکارهای الزم را پیدا کرده و 

خألها را بر طرف می کنیم. 
افخم��ی راد در خص��وص 
فعالیت خرده فعاالن اقتصادی 
گف��ت: ب��ه ه��ر ح��ال فعاالن 
اقتصادی در استان های مرزی 
اگر چ��ه در حج��م ان��دک اما 
همیشه با کش��ورهای همسایه 

تج��ارت داش��تند و ام��روز که 
بحث از تجارت کالن است باید 
تغییراتی کنن��د. وی ادامه داد: 
با رش��د تجارت با کش��ورهای 
همس��ایه و ص��ادرات در حجم 
کالن خرده فع��االن اقتصادی 
ممکن اس��ت نتوانن��د حرکت 
قابل توجهی داشته باشند، چرا 
که ما ناچاریم بخش خصوصی 
قوی برای تجارت داشته باشیم. 
این مقام ارش��د سازمان توسعه 
تجارت افزود: بهترین کار برای 
این خرده فعاالن ک��ه جزئی از 
بخش خصوصی به شمار می آیند 
این است که تشکیل کنسرسیوم 
بدهن��د.  افخمی راد گف��ت: با 
توسعه تجارت، به تدریج قوانین 
این بخش به س��مت سیستمی 
کالن پی��ش خواهد رف��ت و ما 
انتظار داریم صادرات خرد نیز به 
این سمت وسو برود. به گفته این 
مقام، خرده فعاالن اقتصادی با 

تشکیل کنسرس��یوم می توانند 
به س��مت صادرات کالن پیش 
بروند.  رییس س��ازمان توسعه 
تجارت ایران، حضور محسوس 
صادرات ای��ران و رقابت پذیری 
آن را از دیگر مزایای تش��کیل 

کنسرسیوم عنوان کرد. 
افخمی راد افزود: در کش��ور 
ما ش��رکت های بس��یار بزرگ 
و توانمن��د ب��رای ص��ادرات در 
بخش خصوصی وج��ود ندارد و 
ما با ایجاد بخش خصوصی قوی 
و تشکیل کنسرسیوم می توانیم 

مقیاس خودمان را باال ببریم. 
قائم مقام وزیر بازرگانی عراق 
نی��ز در همایش تج��اری ایران 
و ع��راق، واردات این کش��ور را 
از ای��ران بیش از پن��ج میلیارد 
دالر عن��وان کرده اس��ت که به 
گفته مقام��ات ایرانی امکان دو 
برابر ش��دن آن وج��ود دارد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان 

توس��عه تجارت ای��ران، حبیب 
الموس��وی  گف��ت: کش��ورش 
تمایل زی��ادی ب��رای افزایش 
واردات از ای��ران دارد. این مقام 
ارش��د وزارت بازرگان��ی عراق 
افزود: بررس��ی تاری��خ صنعت 
ایران نش��ان می دهد که ایران 
دارای یک اسم و رسم صنعتی 
در زمینه های مختلف نساجی، 
پتروش��یمی، صنایع دس��تی و 
صنایع س��اختمانی است و این 
بافت صنعتی ایران برای کشور 

ما محترم و چشمگیر است. 
به گفت��ه ای��ن مق��ام، عراق 
در س��ال 480 هزار ت��ن روغن 
خوراکی، 900 هزار تن ش��کر، 
یک میلی��ون ت��ن برن��ج و دو 
میلی��ون تن گن��دم مصرف که 
مایل اس��ت همه آن را از ایران 
تامین کند.  نخس��تین اجالس 
تجاری ای��ران و ع��راق روز 19 
آب��ان با حض��ور فعاالن ارش��د 
اقتصادی ای��ران و عراق، معاون 
اجرای��ی رییس جمهور، رییس 
اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران 
وعراق، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در عراق، دبیر ستاد توسعه 
اقتصادی ای��ران و عراق، رییس 
کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، قائم مق��ام وزیر بازرگانی 
عراق، رییس کل گمرک اقلیم 
کردس��تان ع��راق، نماین��ده 
حکومت اقلیم کردستان عراق 
در تهران، معاونان اس��تانداری 
بابل، مقامات سازمان استاندارد 
ع��راق و روس��ا و نماین��دگان 
اتاق ه��ای بازرگان��ی ع��راق و 
اقلیم کردستان در محل سالن 
همایش های ب��رج میالد تهران 

برگزار شد. 

پیشنهاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

خرده فعاالن اقتصادی کنسرسیوم تشکیل دهند
تاجر روس، ایجاد بازار ایران و روسیه 

را ضروری دانست
 نماینده ی��ک هیات تجاری روس��یه گفت: براس��اس 
تجربیات کشورها، ایجاد بازاری در مسکو با هدف توسعه 

مناسبات تجاری تهران - مسکو ضروری است. 
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
تبریز، »ش��می ایس��تا« در دیدار با رییس اتاق بازرگانی 
این شهر، افزود: در این چارچوب نقش و جایگاه اتاق های 
بازرگانی دو کشور ارزشمند است. در این خصوص تالش 
داریم همکاری تجاری روس��یه با ایران توس��عه یافته و از 
تجربیات دیگر کش��ورها نیز در این خصوص بهره ببریم. 
توس��عه زمینه های همکاری مش��ترک و استقبال طرف 

ایرانی موجب تسهیل و تسریع فرآیندها می شود. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز 
نیز در این دیدار گفت: همکاری اتاق های بازرگانی ایران و 
روسیه نقش بزرگی در توسعه روابط دو کشور ایفا می کند. 
رحی��م صادقی��ان با بی��ان اینک��ه آذربایجان ش��رقی 
توانمندی های بس��یاری در عرصه صنعت و تجارت دارد، 
افزود: این اس��تان در طول تاریخ به دلیل قرار گرفتن در 
مس��یر جاده ابریش��م همواره مورد توجه بازرگانان قرار 

گرفته است. 
وی اظهار امیدواری ک��رد: تعامل تج��ار و صنعتگران 
آذربایجان شرقی با روسیه بتواند مسیر را برای همکاری و 

سرمایه گذاری مشترک باز کند. 
صادقیان ب��ا تاکید بر رفت و آم��د هیات های تجاری دو 
کشور گفت: این ارتباطات در تاریخ دو کشور ریشه دارد و 
در شرایط کنونی نشانه آغاز روند گسترش همکاری های 
راهبردی میان دو کشور اس��ت. در شرایط حاضر بهترین 
فرصت ایجاد شده تا دو کشور همسایه مبادالت بیشتری 
داشته باش��ند و تحریم های صورت گرفته بر هر دو کشور 

را خنثی کنند. 
صادقیان با بیان توانمندی های کشاورزی، گردشگری، 
صنعتی و جایگاه شهر تبریز گفت: امیدواریم با همکاری 
خوب مسئوالن دولتی، اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه 
بتوانیم از این ارتباطات در توسعه اقتصادی استان هایمان 

بهره مند شویم. 

اعالم حمایت سازمان سرمایه گذاری 
از خارجیان 

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران ضمن تاکی��د بر حمایت از س��رمایه گذاران 
خارجی گفت: سرمایه گذاری خارجی موجب تامین منابع 
مالی، انتقال فناوری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، توسعه 

صادرات، اشتغالزایی و تولید داخلی می شود. 
به گ��زارش مهر، محم��د خزاع��ی در جری��ان بازدید 
از طرح ه��ای س��رمایه گذاری خارج��ی اس��تان مرکزی 
ضمن تاکید بر حمایت از س��رمایه گذاران خارجی افزود: 
سرمایه گذاری خارجی موجب تامین منابع مالی، انتقال 
فناوری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، توس��عه صادرات، 

اشتغالزایی و تولید داخلی می شود. 
معاون وزیر اقتصاد گفت: رشد سرمایه گذاری خارجی، 
به ویژه مشارکت با س��رمایه گذاران داخلی باعث پویایی 

اقتصاد کشور و افزایش و بهینه سازی تولیدات می شود. 
وی افزود: حمایت از سرمایه گذاران داخلی نیز از اهداف 
مهم دولت است، زیرا رشد و موفقیت آن در جلب مشارکت 
س��رمایه گذاری نقش بس��زایی دارد.  رییس کل سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران سپس 
در جمع سرمایه گذاران خارجی استان مرکزی به مسائل 

و مشکالت آنان نیز رسیدگی کرد. 

کاهش سهم تولید از تسهیالت 
بانکی در نیمه اول امسال

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با تاکید بر ضرورت نظارت هر چه بیش��تر بانک مرکزی 
بر سیس��تم بانکی گفت: اگرچه قرار است دولت کاهش 
تدریجی س��پرده قانون��ی بانک ها نزد بان��ک مرکزی را 
عملیاتی کند، ام��ا نگرانی که وجود دارد این اس��ت که 

منابع سمت بخش های غیر مولد برود. 
به گزارش مهر، غالمحسین ش��افعی در جلسه کاری 
فعاالن اقتصادی با رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به 
برخی سیاست های اقتصادی نس��نجیده و متناقض در 
دولت گذشته گفت: این سیاس��ت ها ضربه های جبران 
ناپذیری ب��ه اقتصاد ای��ران وارد کرد و ت��داوم آن ادامه 
مس��یر را دش��وار می کند و چنانچه ب��رای این وضعیت 
چاره اندیشی نشود، انگیزه ای برای ورود فعاالن اقتصادی 
به فعالیت های جدید و بقای تولیدکنندگان در بازار وجود 
نخواهد داشت.  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران اظهار کرد: در گزارش رقابت پذیری که 
از سوی نهادهای رسمی دنیا منتشر شده است، در طول 
چهار س��ال اخیر همواره مش��کالتی برای اقتصاد ایران 
مطرح شده که نخستین آنها دسترسی نامساعد به منابع 
مالی بود و پس از آن عموم سیاست های اقتصادی و تورم 
باال اس��ت.  وی تصریح کرد: با وجود رش��د درآمدهای 
نفتی و ارتقای می��زان نقدینگی تا 30 درص��د در کنار 
رشد بی رویه بانک ها و موسس��ات پولی و مالی، اما هنوز 
واحدهای مولد برای دسترس��ی به منابع مالی در تنگنا 
هس��تند و نرخ باالی پ��ول در بازار غیر متش��کل پولی، 
مش��کل مضاعفی را ایجاد کرده که البت��ه رفتن به این 

سمت از سر ناچاری بوده است.

مصوبات کارگروه گردشگری استان 
کرمانشاه به تصویب نهایی رسید

مصوبات کارگروه گردشگری استان در حوزه طرح های 
عمرانی و گردشگری به تصویب نهایی رسید. 

به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، علی فعله گری 
مدیرکل میراث فرهنگی استان در جلسه شورای توسعه 
و برنامه ریزی اس��تان گفت: تاکنون شش جلسه کارگروه 
گردشگری در اس��تان کرمانشاه تش��کیل شده است، در 
جلس��ه های کارگروه عالوه بر تدوین برنامه چهارس��اله 
توس��عه گردش��گری اس��تان، مناطق نمونه گردشگری 
استان کرمانشاه به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و 
برنامه توسعه آنها در یک فرآیند کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت طراحی و تدوین شده است. 
وی با اشاره به طرح ویژه س��اماندهی مجموعه تاریخی 
تاق بستان و سایت جهانی بیستون، تصریح کرد: در سایت 
جهانی بیستون 28 طرح با نظر کارشناسان خبره به عنوان 
پکیج های س��رمایه گذاری طراحی ش��ده اس��ت که در 
صورت اجرایی شدن تحول شگرفی در گردشگری استان 

کرمانشاه ایجاد می شود. 
فعله گری با تاکید بر اینکه تامین اعتبار ش��رط اساسی 
پیشبرد این پروژه ها اس��ت، افزود: خوشبختانه مصوبات 
ارزشمندی در کارگروه گردشگری استان برای تحقق این 

مسئله به تصویب رسیده است. 
وی با اش��اره به اهمیت جایگاه سایت بیستون به لحاظ 
جذب گردشگر و ارز آوری باال گفت: استان باید با یک نگاه 
خاص شرایط توسعه سایت جهانی بیستون را فراهم کند. 
در این نشس��ت ضمن تاکید اس��تاندار کرمانش��اه بر 
اجرایی ش��دن مصوبات کارگروه گردش��گری، مقرر شد 
بنا به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمانشاه یک شرکت بزرگ متشکل از 
تعدادی از سازمان ها و اداره های توانمند برای ساماندهی 
و تکمیل پروژه های گردش��گری از بیستون تا تاق بستان 

تشکیل شود. 
همچنی��ن مقرر ش��د ت��ا ش��رایطی فراهم ش��ود که 
درآمدهای حاصل از توس��عه س��ایت جهانی بیس��تون و 

مجموعه تاریخی تاق بستان در استان هزینه شود. 

هیچ تغییری در خدمات بیمه ایجاد 
نشده است

محمدجواد کبیر، معاون بیمه خدمات سالمت سازمان 
با اش��اره به سیاس��ت های اتخاذ ش��ده از س��وی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی در زمینه حمایت از 
تولید دارو های داخلی گفت: سازمان بیمه سالمت ایران 
همانند گذش��ته به تمامی تعهدات خود در ارائه خدمات 
دارویی عم��ل می کند و تغیی��ری در پوش��ش پایه بیمه 

سالمت ایجاد نشده است. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این 
سازمان، وی اظهار کرد: براساس ابالغیه مورخ1393/8/6 
از س��وی رییس س��ازمان غ��ذا و دارو به س��ازمان های 
 بیمه گر از 750 قلم داروی موجود در فهرس��ت پرداخت 
مابه التفاوت داروی ژنریک نس��بت به برند کش��ورتعهد 
پرداخت تفاوت قیمت حدود بیش از 420 قلم دارو حذف 
 شده اس��ت ولی این مس��ئله به این معنا نیس��ت که این 
420 قلم دارو جایگزین ندارد، بلک��ه ژنریک داروها که از 
لحاظ کیفی با داروهای خارجی برابری می کند، همچنان 

در تعهد سازمان بیمه سالمت ایران هستند. 
 دکتر کبیر با تاکید بر این مسئله که تمام اقالم دارویی 
مربوط به بیماری های خاص و صعب العالج، س��رطانی و 
ناباروری هنوز مانند گذشته بدون کوچک ترین تغییرات 
تحت پوش��ش این س��ازمان ق��رار دارد، ولی براس��اس 
سیاست های اتخاذ شده توس��ط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی اولویت بر حمایت از تولیدات داخلی 

است. 
 معاون بیمه خدمات سالمت این س��ازمان افزود: این 
اقالم ش��امل داروهایی بودند که براساس تغییرات ایجاد 
شده در نرخ ارز گاهی تحت پوشش بیمه بودند و براساس 
مناب��ع یارانه ای که از س��وی وزارت بهداش��ت در اختیار 
سازمان بیمه سالمت ایران قرار می داد مورد حمایت قرار 
می گرفتند، در نوع این حمایت تغییر ایجاد شده است اما با 
این تغییرات و آگاهی دادن به مخاطبان اختاللی در نظام 

ارائه خدمت به وجود نخواهد آمد. 

تراز تجاری ایران 4 میلیارد دالر 
منفی تر شد

 مقایسه آمارهای س��ال گذشته با س��ال جاری نشان 
می دهد که تراز تجاری ایران در هفت ماهه س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود چهار میلیارد 
دالر منفی تر ش��ده اس��ت که ای��ن درجه منف��ی حدود 
40درصد بیش��تر از س��ال 92 اس��ت.  این موضوع نشان 
می دهد، ش��کاف میان میزان واردات و صادرات افزایش 
یافته و میزان خروج ارز از کش��ور فاصله خود را با درآمد 
ارزی ناش��ی از صادرات غیر نفتی افزایش داده اس��ت. به 
گزارش ص��دای اقتصاد، براس��اس نتایج حاص��ل از آمار 
مقدماتی گمرک جمهوری اسالمی ایران، ارزش صادرات 
قطعی کاالهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، 
در هفت ماهه سال 1393، رقم 14 میلیارد و 793 میلیون 
یورو معادل 19 میلیارد و 402 میلیون دالر بوده اس��ت. 
در این مدت ارزش کل واردات، نزدی��ک به 22میلیارد و 
458 میلیون یورو معادل 30 میلیارد و 271 میلیون دالر 
بوده که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی کشور 
بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی در هفت 
ماهه سال 1393 با کس��ری هفت میلیارد و 665 میلیون 
یورو معادل کسری 10 میلیارد و 869 میلیون دالر مواجه 
بوده است. در این هفت ماه، بنا بر این ارقام، ارزش واردات 
60.94 درصد از ارزش کل مبادالت خارجی کش��ور را به 
خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال 
قبل 57.48 درصد بوده است.  در این مدت، تراز بازرگانی 
خارجی کشور )بدون احتساب نفت، گاز و خدمات( با 87 
کشور دنیا، منفی و با 90 کش��ور دیگر مثبت بوده است. 
این آمارها با مدت زمان مشابه سال گذشته تفاوت زیادی 

پیدا کرده است.
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رییس اتحادیه صادرکنندگان 
و وارد کنندگان اقلیم کردس��تان 
ع��راق از امض��ای پن��ج پروتکل 
همکاری با اتحادیه ها و تشکل های 

اقتصادی ایران خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا »مصطفی 
عبدالرحمن عبداهلل« روز دوشنبه 
در س��فر هی��ات تج��اری اقلی��م 
کردستان عراق به همدان، گفت: 
 اقلیم کردس��تان ع��راق تاکنون 
30 پروت��کل در جهان امضا کرده 
است که از این تعداد پنج پروتکل 
به جمهوری اسالمی ایران مربوط 
است. اقلیم کردستان عراق قصد 
دارد با اتاق تعاون اس��تان همدان 
نیز پروتکل هم��کاری امضا کند 
تا ارتباط با بازرگانان این اس��تان 
به خوب��ی فراهم ش��ود. اتحادیه 
صادرکنن��دگان و وارد کنندگان 
اقلیم کردستان عراق بسیار فعال 
اس��ت و وزنه س��نگینی محسوب 
می شود و در همه کمیسیون های 

اس��تان نماینده فع��ال دارد که با 
ایجاد کنت��رل کیفی��ت، نظارت 
جدی بر کااله��ای وارداتی دارد. 
همچنین این اتحادی��ه با ارتباط 
و تعامل خوبی ک��ه با گمرک دارد 
می تواند تس��هیالت خوب��ی را به 
بازرگان��ان و تج��ار خارجی اعطا 
کند تا مشکالت آنان برطرف شود. 
عبدالرحم��ن، فعال تری��ن مرز 
بین المللی اقلیم کردس��تان عراق 
را باش��ماق ذکر ک��رد و گفت: با 
تعامل، ارتباط و ارائه تس��هیالت 
زمینه ای فراهم شده تا بازرگانان 
ایران��ی و همدانی ه��ر موقع اراده 
کنند، بتوانند به اقلیم کردس��تان 

رفت و آمد داشته باشند. 
وی با بیان اینکه اقلیم کردستان 
عراق در هر زمینه ای از بازرگانان 
و تجار همدان��ی حمایت می کند، 
گف��ت: اعط��ای تس��هیالت در 
بخش ص��ادرات و واردات، معرفی 
طرف تجاری برای انعقاد قرارداد 

و واگ��ذاری زمین در کردس��تان 
ب��رای ثبت ش��رکت ب��ا کمترین 
قیمت از جمله کمک هایی اس��ت 
که برای تج��ار همدان��ی در نظر 
گرفته می ش��ود. اقلیم کردستان 
عراق ارتباط تنگاتنگی با اس��تان 
همدان دارد و ارتباط ایران با اقلیم 
کردس��تان عراق دیرینه اس��ت. 
اس��تان همدان در همه زمینه ها 
می توان��د ب��ا اقلی��م کردس��تان 
هم��کاری کن��د و این ام��ر ثابت 
شده است، زیرا اس��تاندار همدان 
با حمایت های خود موجب تعامل 
و همکاری بیش��تر دو استان شده 
اس��ت. اتحادیه صادرکنندگان و 
وارد کنن��دگان اقلیم کردس��تان 
عراق 10 هزار نفر عض��و دارد که 
حدود دو هزار نفر از آنان با کشور 

ایران تبادالت تجاری دارند.
مس��عود  ح��ال  همی��ن  در 
اقالمی، مدی��رکل تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماع��ی اس��تان همدان 

گف��ت: تاکن��ون 80 ق��رارداد و 
تفاهم نامه میان اس��تان همدان و 
ش��رکت های تعاونی و بازرگانان 
اقلیم کردستان عراق منعقد شده 
اس��ت. تعامل و ارتباط خوبی در 
دو س��ال گذش��ته میان همدان و 
اقلیم کردستان برقرار شده است 
که اع��زام چند هی��ات تجاری به 
کردستان و تشکیل نمایشگاه در 
اقلیم کردستان از جمله اقدامات 
انجام ش��ده اس��ت. اعزام چندین 
شرکت تعاونی به اقلیم کردستان 
و حض��ور تع��دادی از بازرگان��ان 
اقلیم کردس��تان عراق در استان 
همدان از دیگر اقدامات انجام شده 
برای تعام��ل و مراودات ب��ا اقلیم 

کردستان است. 
اقالمی با بی��ان اینکه مدیریت 
ارش��د اس��تان توج��ه خاصی به 
بخش خصوصی و تعاونی ها دارند 
و حمایت ویژه ای از آنان در استان 
صورت می گیرد گف��ت: حمایت 

استاندار از بخش خصوصی موجب 
حضور فعاالنه این بخش در استان 
شده که این امر موجب رونق حوزه 
اقتصادی اس��تان همدان خواهد 
شد. در س��فر هیات تجاری اقلیم 
کردستان عراق به همدان، فعاالن 
بخش ه��ای داروس��ازی، فرش، 
مواد غذایی، صنعت، گردشگری، 
دامپ��روری، کش��اورزی، تجارت 
عموم��ی، پوش��اک و س��اختمان 
و چن��د نف��ر از مس��ئوالن اقلیم 
کردس��تان حضور دارن��د. بازدید 
از چند واحد تولی��دی خصوصی 
و تعاون��ی، ش��رکت در همای��ش 
بنگاه های اقتصادی و شرکت های 
تعاون��ی، تبادل نظر ب��ا بازرگانان 
استان همدان، بازدید از بنگاه های 
اقتصادی استان و دیدار با معاون 
وزیر تعاون و ش��رکت در همایش 
سرمایه گذاری از جمله برنامه های 
سفر هیات تجاری اقلیم کردستان 

به استان همدان است. 

 مدیرکل نوسازی و تحول اداری 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
میزان ص��ادرات کاالی غیرنفتی از 
ابتدای امس��ال تاکنون در مقایسه 
با م��دت مش��ابه پارس��ال بیش از 

28درصد افزایش یافته است. 
به گزارش ایرنا، حسن تاژور، در 
همایش روز ملی صادرات و تجلیل 
از صادرکنن��دگان برتر خراس��ان 
ش��مالی در بجنورد اظهارکرد: این 
می��زان ص��ادرات در ای��ن مدت با 
احتس��اب میعانات گازی است که 
ب��دون احتس��اب آن 18 درصد به 
نسبت مدت مش��ابه پارسال رشد 
دارد.  وی میزان صادرات غیرنفتی 
را بدون احتساب میعانات گازی در 
سال جاری حدود 18 میلیارد دالر 
عنوان ک��رد و گف��ت: 15 میلیارد 
دالر آن ب��ه کش��ورهای آس��یایی 
صادر شده اس��ت.  این مسئول در 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
در س��ال جاری حدود پنج میلیارد 
دالر از درآم��د ص��ادرات غیر نفتی 
ما از محل گردش��گری ب��وده و به 
نسبت مشابه سال قبل 32 درصد 
رش��د دارد.  وی چهار بخش عمده 

صادرات غیر نفتی ایران را ش��امل 
صدور خدم��ات فنی مهندس��ی، 
گردش��گری، اعزام نی��روی کار و 
ترانزیت اع��الم کرد که ب��ه جز در 
بخش صدور خدمات فنی مهندسی 
ک��ه 37 درصد کاهش داش��ته، در 
مابق��ی بخش ه��ا در س��ال جاری 
صادرات ای��ران از رش��د 13 تا 30 
درصدی برخوردار اس��ت.  به گفته 
وی، براس��اس آم��ار 93 درصد از 
صادرات کش��ور در س��ال جاری به 
کش��ورهای آس��یایی انجام ش��ده 
اس��ت.  وی در ادام��ه گف��ت: در 
هفت ماهه امسال نیز میزان واردات 

کاالهای خارجی به کشور 32درصد 
نسبت به مشابه پارسال رشد داشته 
و ب��ه می��زان 21میلی��ارد و 695 
میلیون دالر رسیده است. بیشترین 
واردات کاالهای خارجی به ایران در 
این مدت از امارات متحده عربی بود 
که در مجموع 40 درصد از واردات 
به کش��ورهای حوزه خلیج فارس 

مربوط است. 
به گفته وی، کش��ورهای چین، 
هند، کره، ترکیه، آلمان، سوییس 
و ایتالیا س��ایر کش��ورهای هدف 

وارداتی کاال به ایران هستند. 
وی افزود: بررس��ی آماری نشان 

داده 91 درص��د از واردات از 
کشورهای آسیایی است به طوری 
که 20 میلی��ارد دالر از این قاره و 
مابق��ی از قاره های اروپ��ا، آفریقا و 
آمریکا انجام ش��ده اس��ت.  معاون 
س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران 
گفت: تراز بازرگانی ایران در س��ال 
جاری رو به مثبت ب��وده و این تراز 
35/8درصد بیشتر از واردات است. 

برنامه های دولت تدبیر 
و امید عامل اصلی رشد 

صادرات 
معاون سازمان توس��عه تجارت 

ایران گفت: سیاس��ت های تعاملی 
دول��ت تدبی��ر و امی��د در ح��وزه 
بین المللی موجب افزایش صادرات 
غیرنفتی شده و رشد این بخش در 
اولویت برنامه ه��ای دولت یازدهم 
قرار دارد. دول��ت یازدهم با احیای 
ش��ورای عالی توس��عه صادرات و 
تدوین الیح��ه خ��روج غیرتورمی 
از رکود گام اساس��ی را برای رونق 

صادرات کشور بر داشته است. 
وی لغو الزام قان��ون تعهد ارزی، 
برخورداری از معافی��ت مالیاتی و 
بهبود فرآیند صادراتی را مهم ترین 
گام دول��ت یازدهم برای توس��عه 

صادرات غیر نفتی اعالم کرد. 
وی اف��زود: همچنی��ن ط��رح 
پرداخت یارانه س��ود تس��هیالت 
را ب��رای ص��دور خدم��ات فنی و 
مهندس��ی از دیگ��ر برنامه ه��ای 
دولت یازدهم برای رش��د صادرات 

غیر نفتی دانست. 
معاون سازمان توس��عه تجارت 
ای��ران گف��ت: ب��رای غلب��ه ب��ر 
تحریم ه��ای بی رحمانه اس��تکبار 
جهانی، ای��ران راهی جز توس��عه 

صادرات غیر نفتی ندارد. 

امضای 5 پروتکل همکاری اقلیم کردستان عراق با ایران

صادرات غیرنفتی 28 درصد افزایش یافت

تجارت 

صادرات 
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وزی��ر راه و شهرس��ازی روز 
گذش��ته در حاش��یه پنج��اه و 
چهارمی��ن کمیس��یون ایمنی 
راه ه��ای کش��ور از موافق��ت 
وزارتخانه و ش��ورای اقتصاد با 
افزای��ش ن��رخ عوارضی ها خبر 
داد و گف��ت: پ��س از گذش��ت 
س��ه س��ال با افزای��ش جزئی 
ع��وارض عبور از ش��ش آزادراه 
کش��ور که ب��ا س��رمایه گذاری 
 بخش خصوصی احداث ش��ده، 

موافقت شد. 
هر چن��د ک��ه ای��ن مصوبه 
ش��ورای اقتصاد از ابتدای سال 
ج��اری در س��طح جاده ه��ا  به 
اجرا در آم��ده و وزیر ب��ا تاخیر 
هفت ماه��ه از آن خب��ر داد اما 
طبق گفت��ه عب��اس آخوندی 
افزایش قیمت عوارضی ها تنها 
شامل آزادراه هایی می شود که 
با مش��ارکت بخ��ش خصوصی 
ساخته شده است و آزادراه های 
دولت��ی ش��امل ای��ن افزایش 
قیمت نمی شوند، این در حالی 
اس��ت که در فهرس��ت افزایش 
قیم��ت ع��وارض آزادراهی نام 
دو آزادراه دولتی ه��م از جمله 
آزادراه ق��م - ته��ران و ک��رج 
– قزوی��ن دیده می ش��ود که با 
مصوبه ش��ورای اقتص��اد به دو 
براب��ر افزایش یافته اس��ت.  هر 
چن��د برخ��ی از خبرگزاری ها 
از افزای��ش دو براب��ری ن��رخ 
عوارضی ها خب��ر می دهند، اما 
وزارت راه و شهرس��ازی اعالم 

کرده نرخ عوارضی ها براس��اس 
سال تاس��یس، میزان طول راه 
و کیلومتر آزادراه و کیفیت آن 
افزایش یافته که نمی توان برای 
آن میانگی��ن درص��د افزایش 

اعالم کرد. 
نرخ عوارضی هم��واره محل 
مناقشه مردم و بخش خصوصی 
ب��وده اس��ت و وزارت راه در 
تصمیم گیری ه��ا بای��د منافع 
یکی از ای��ن مجموعه را در نظر 
بگیرد ک��ه این بار پس از س��ه 
س��ال مقاومت نیکزاد وزیر راه 
و شهرسازی دولت قبل در برابر 
خواسته شرکت های راهسازی، 
 آخون��دی رأی را ب��ه نف��ع 

بخش خصوصی صادر کرد. 

افزایش نرخ عوارضی 
ضروری بود

طب��ق اع��الم وزارت راه و 
آزادراه ه��ای   شهرس��ازی؛ 
قم - کاشان، س��اوه - همدان، 
قزوین -رش��ت، خرم آباد-پل 
زال، زنجان-تبری��ز و اه��واز 
- بن��در امام )خلیج ف��ارس( از 
آزادراه ه��ای متعل��ق به بخش 
خصوصی هس��تند که شورای 
اقتص��اد در دو مصوب��ه در 
تاریخ های اول مه��ر و 29 مهر 
امس��ال با افزایش آنها موافقت 
کرده اس��ت و گویا این افزایش 

نرخ ها اعمال هم شده است. 
این گون��ه  روال  معم��وال 
اس��ت ک��ه س��اخت آزادراه به 
متقاضی��ان بخ��ش خصوصی 

واگذار می ش��ود و سازنده پس 
از س��اخت آزادراه ب��ا توجه به 
سودی که تعریف شده و معموال 
30 درصد است آزادراه تا چند 
سال برای بازگش��ت سرمایه با 
سود توافق ش��ده در اختیار آن 
شرکت خصوصی قرار می گیرد 
ک��ه البت��ه ش��رکت س��ازنده 
 ح��ق نرخ گ��ذاری روی قیمت 
عوارضی را ندارد. علی آزاد، دبیر 
انجمن ش��رکت های راهسازی 
در گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت 
امروز« ب��ا بیان اینک��ه افزایش 
نرخ عوارضی پس از س��ه سال 
ضروری بود، گفت: جالب است 
که نرخ عوارضی ها ب��ا افزایش 
نرخ تورم که در دو سال گذشته 
به بیشترین میزان خود رسیده 
بود، هیچ تغییری نداش��ت این 
در حالی بود که همین افزایش 
نرخ تورم تاثی��ر افزایش قیمت 
50درص��دی روی برخ��ی از 

کاالها و خدمات داشت. 
وی ادام��ه داد: م��ردم حاضر 
هس��تند برای هر چیزی هزینه 
کنن��د اما نوب��ت که ب��ه جاده 
و عوارض��ی می رس��د، ش��اهد 
توجه��ی  قاب��ل  اعتراض��ات 
می ش��ویم این در حالی اس��ت 
ک��ه گ��ذر از همی��ن آزادراه ها 
میزان مصرف سوخت را تا حجم 
قابل توجه��ی کاهش می دهد. 
از طرفی دیگر قطعا اس��تهالک 
خودرو در آزادراه ها بسیار کمتر 

از جاده های قدیمی است. 
آزاد ب��ا اش��اره ب��ه طوالنی 

بودن زمان برگش��ت س��رمایه 
در ح��وزه راهس��ازی گفت: در 
حال حاض��ر در بهترین حالت 
برگشت سرمایه سرمایه گذاران 
ح��وزه  در  بخش خصوص��ی 
راهس��ازی 30 س��اله است این 
در حال��ی اس��ت ک��ه قطع��ا با 
س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای 
دیگ��ر ی��ا س��پرده گذاری در 
بانک ها بسیار زودتر از این زمان 
به سوددهی می رسند. حال در 
این ش��رایط عوارض��ی هم اگر 
بخواهد چندین سال ثابت بماند 
قطع��ا این بازه زمانی برگش��ت 

سرمایه طوالنی تر خواهد شد. 

دولت نرخ عوارضی را 
پلکانی افزایش دهد 

ح��ال در ای��ن ط��رف ماجرا 
به غی��ر از م��ردم و خودروهای 
سواری و شخصی، شرکت های 
حمل و نقلی از اتوبوسی ها گرفته 
ت��ا کامی��ون داران از مخالفان 
افزایش نرخ عوارضی هستند و 
افزایش ن��رخ عوارضی را عاملی 
برای افزای��ش قیمت ها عنوان 
می کنن��د. میرفتحعلی زنوزی، 
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
ترانزی��ت کش��ور در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« با اش��اره به 
موضوع افزایش ن��رخ عوارضی 
آزادراه ها و تاثی��ر آن در قیمت 
تمام ش��ده، گف��ت: اینکه نرخ 
عوارضی آزادراه ها در بازه زمانی 
بای��د افزایش یاب��د، کامال قابل 
قبول اس��ت ام��ا نح��وه اجرای 

آن نادرس��ت اس��ت اینکه نرخ 
عوارضی چند سال ثابت می ماند 
و به یک باره تا پنج برابر افزایش 
می یابد غیر قابل قبول اس��ت و 

توجیهی ندارد. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت های 
حمل و نقلی ب��ه افزای��ش نرخ 
عوارضی اعتراض��ی ندارند، زیرا 
در کش��ورمان انتظ��ار افزایش 
قیمت هر کاال و خدماتی وجود 
دارد اما اینکه به ط��ور ناگهانی 
چند برابر می ش��ود مش��کالت 
زی��ادی را ب��رای ش��رکت های 

حمل و نقلی به وجود می آورد. 
زنوزی با بیان اینکه این نحوه 
افزایش نرخ عوارض��ی، قیمت 
تمام ش��ده را افزایش می دهد، 
گفت: ش��رکای تجاری خارجی 
یا شرکت های خارجی که مسیر 
ترانزیتی ایران را برای حمل بار 
خود انتخ��اب کرده اند، افزایش 
قیمت تمام شده آن هم به طور 

ناگهانی را نمی پذیرند. 
عضو انجم��ن ترانزیت ایران 
ادام��ه داد: تالش ما این اس��ت 
که مس��یر ایران مزیت��ی برای 
ش��رکت های خارجی داش��ته 
باش��د و قیمت تمام شده کمتر 
از رقب��ای مس��یر ای��ران مانند 
ترکیه و گرجستان باشد اما این 
موضوعات تمام محاسبات ما را 
به هم می ری��زد. معتقدم دولت 
باید افزایش ن��رخ عوارضی را به 
طور پلکان��ی و تدریجی اعمال 
کند نه هر چند س��ال یک بار با 

افزایش چند برابری. 

 رکود بازار مسکن 
تا پایان سال ادامه دارد

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی 
انبوه سازان مسکن استان تهران درباره روند بازار مسکن 
اظهار کرد: از ابتدای سال گذش��ته پیش بینی کردیم که 
روند رکودی بازار مس��کن تا پایان س��ال پیش رود و این 
احتمال وجود دارد در ابتدای س��ال آینده شرایط بهبود 

یابد. 
دبیر انجمن صنفی انبوه س��ازان مس��کن استان تهران 
با بیان اینکه ش��رایط در حال حاض��ر دارای مزیت هایی 
در حوزه مسکن اس��ت، تصریح کرد: این شرایط به دلیل 
آنکه پای��داری خاصی را ب��ه وج��ود آورده می تواند برای 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان مفید هم باشد. 
مافی در ادامه تاکید کرد: به ای��ن ترتیب توان خریدار 
می تواند افزایش یابد، اما چالش��ی که به وجود می آید آن 
است که میزان تولید مسکن در کشور به طرز چشمگیری 
کاهش پیدا کرده و این میزان کاهش تولید در میان مدت 

باعث کاهش عرضه مسکن می شود. 
وی با اش��اره به اینکه این روند درنهایت می تواند منجر 
به افزایش قیمت و کاهش عرضه در دو س��ال آینده شود، 
تاکید کرد: دولت بای��د تمهیداتی برای جلوگیری از روند 

افزایش قیمت ها در نظر گیرد. 
دبیر انجمن صنفی انبوه س��ازان مس��کن استان تهران 
خاطرنش��ان کرد: باید با پایدار بودن قیمت مسکن بتوان 
تولید مسکن را به حد نیاز و مصرف برسانیم و با اعالمی که 
در بازنگری طرح جامع مسکن شده می توان این ارزیابی 

را یک فرصت و یک تهدید در نظر گرفت. 
مافی ادامه داد: وقتی نیاز به ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی داریم، این مسئله یک فرصت محسوب می شود 
که برای کنش��گران صنفی و اقتصادی مس��ئله ای مثبت 
محسوب می ش��ود اما اگر به این موضوع در حوزه مسکن 

پاسخ داده نشود مقداری انباشت نیاز به وجود می آید. 

هماهنگی نهایی با گمرک برای پلمب 
مخزن سوخت کامیون های ترکیه 

ریی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای از 
هماهنگی نهایی با گمرک جمهوری اس��المی ایران برای 
پلمب مخزن سوخت کامیون های ترکیه ای در مرز کشور 
خب��ر داد و گفت: ب��رای تعدیل و عادالنه کردن ش��رایط 

چاره ای جز پلمب مخازن سوخت ناوگان ترکیه نداریم. 
به گزارش تسنیم، داود کشاورزیان، اظهار کرد: واقعیت 
این است که مسیر ایران بهترین مسیر برای ترکیه است 
برای آنک��ه بتواند خود را به آس��یای میانه یا افغانس��تان 

برساند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که ترکیه در حال حذف 
مسیر ترانزیتی ایران و استفاده از کشورهای دیگر حاشیه 
دریای خزر برای تردد کامیون های خود است، تصریح کرد: 
اینکه تصور کنیم ترکیه بتواند ایران را حذف کند شدنی 

نبوده و به لحاظ اقتصادی به نفع آنها هم نیست. 
وی گفت: ایران به ناوگان ترکیه س��وخت ارزان 10 تا 
12 س��نتی می دهد اما آنها چنین فرصتی را برای ناوگان 
جاده ای ایران فراهم نمی کنند و به همین دلیل شرایط به 

نفع ناوگان ایرانی نیست. 
رییس س��ازمان راهداری گفت: با توجه به اینکه ترکیه 
به ن��اوگان ایرانی س��وخت نمی دهد ما ه��م در مقابل به 
کامیون ه��ای ترکیه ای س��وخت ندهیم. یعن��ی مخازن 

سوخت کامیون های ترکیه ای را در ایران پلمب کنیم. 
کشاورزیان با بیان اینکه معتقدیم پلمب مخزن سوخت 
ناوگان ترکیه مشکالتی را به دنبال خواهد داشت، افزود: 
این کار باعث ایستایی در مرز و بروز فساد می شود اما اگر 
درنهایت راهی برای تعدیل ش��رایط به نفع ناوگان ایرانی 
و ش��رایط عادالنه ای برقرار نش��ود ناچاریم به فکر پلمب 

مخازن سوخت کامیون های ترکیه باشیم. 
وی با بیان اینکه نیازی به جلب موافقت طرف ترکیه ای 
نیس��ت، تصریح کرد: در داخل کش��ور در حال مذاکره با 
گمرک برای فراهم کردن مقدمات پلمب مخازن سوخت 

ناوگان ترکیه هستیم. 

در جلسه ای به ریاست روحانی 

 وضعیت حمل و نقل جاده ای
در هیات وزیران بررسی شد

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی دولت درخصوص الیحه 
»اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث«، در 

هیات وزیران به تصویب رسید. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات دولت 
که به ریاست حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی 
برگ��زار ش��د، پیش��نهاد کمیس��یون اجتماع��ی دولت 
درخصوص الیحه »اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت 
مدنی دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 

شخص ثالث« به هیات وزیران ارائه شد. 
این قانون در س��ال 13۸۷ به مدت پنج سال به صورت 
آزمایش��ی به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی رسید و 
یک بار در سال 1392 اجرای آزمایش��ی آن تا پایان سال 
تمدید ش��د. با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی 
و با بررس��ی تجربی��ات بین المللی و برگزاری جلس��ات 
کارشناس��ی، متن جدی��دی تهیه و در کمیس��یون امور 
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه پس از 

بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید. 

ظرفیت بندر چابهار 3 برابر می شود 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ب��ا بیان اینکه 
بندر چابهار به عنوان یکی از نقاط استراتژیک کشور برای 
توسعه محور شرق در نظر گرفته شده است، گفت: در حال 
حاضر احداث فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار در دست 
اجرا اس��ت که با احداث فاز یک آن، ظرفی��ت بندر از دو 

میلیون تن به شش میلیون تن افزایش می یابد. 
به گزارش ایلنا، محمد س��عیدنژاد، ادام��ه داد: چیزی 
که مهم تر از افزایش ظرفیت مطرح اس��ت،  افزایش عمق 
آبخور این بندر اس��ت به طوری که با احداث فاز یک بندر 
شهیدبهش��تی، ام��کان پهلوگیری کش��تی های بزرگ و 

اقیانوس پیما ها در بندر چابهار محقق می شود. 
وی با اشاره به مزیت ها و ظرفیت های بندر چابهار اظهار 
کرد: بندر چابهار از موقعیت ممتاز اس��تراتژیک در دهانه 
ورودی اقیانوس هن��د و دریای عمان برخوردار اس��ت و 
به همین دلیل از ده ها س��ال گذش��ته مطالعات جامعی 
درخصوص این بندر توسط مش��اوران خارجی و داخلی 

معتبر انجام شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این مطالعات 
پیش بینی ش��ده که بندر چابهار به عنوان بندر ترانشیپی 
مورد استفاده قرار بگیرد و با پهلوگیری کشتی های بزرگ 
اقیانوس پیما در این بندر، کاال ها در بندر شهید بهش��تی 
تخلیه و توسط کش��تی های کوچک به سایر بنادر دریای 

عمان و خلیج فارس ترانشیپ می شوند. 
س��عیدنژاد افزود: ط��رح جامعی ب��رای بن��در چابهار 
پیش بینی شده است که در چارچوب مطالعات انجام شده 
س��رمایه گذاری هایی در این بندر انجام خواهد شد که با 
افزایش ظرفیت بندر شهید بهش��تی تخلی��ه انواع کاال ها 
و کانتینرهای خش��ک و مایع )مواد نفت��ی( دراین بندر 

افزایش می یابد. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر ام��کان پهلوگی��ری 
کش��تی های بزرگ و اقیانوس پیما ها در ای��ن بندر وجود 
ندارد و کشتی ها یا باید سبک سازی شوند یا اینکه کاال ها با 
کشتی ها کوچک با توجه به ظرفیت آبخور کم از این مسیر 
عبور کنند اما قطعا با افتتاح فاز یک عمق آبخور این بندر 
به 1۴ متر می رسد و کشتی های بیش از ۸0 هزار تن هم 

می توانند در این بندر پهلو بگیرند. 

خرید واگن باری افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت راه آهن از رونق تولید واگن باری در 
کش��ور در ماه های آینده خبر داد و گفت: مصوبه معافیت 
از حق دسترس��ی برای خریداران واگن باری هفته آینده 

ابالغ می شود. 
به گ��زارش مهر، محس��ن پورس��یدآقایی در خصوص 
راهکارهای دولت ب��رای رونق تولی��د واگن های باری در 
شرکت های داخلی، گفت: ما به عنوان دولت وظیفه خرید 
واگن را نداریم اما باید به بخش خصوصی تسهیالت بدهیم 

تا واگن خریداری کنند. 
وی با تاکید ب��ر اینکه در ای��ن زمینه وظای��ف خود را 
انجام می دهیم، بیان ک��رد: برای واگن ب��اری مصوبه ای 
در هیات مدیره داش��تیم مبنی بر اینکه شرکتی که واگن 
باری س��فارش دهد، سه س��ال و نیم، حق دسترسی صفر 

پرداخت کند. 
مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه با این مصوبه 
بیش از یک سوم پول واگن را به بخش خصوصی سوبسید 
می دهیم، بیان کرد: یک واگ��ن باری حدود 250 تا 2۸0 
میلیون تومان قیمت دارد و معافیت در نظرگرفته ش��ده 
نزدیک به 110 میلیون تومان است، به عبارتی شرکت های 
بخش خصوصی 110 میلیون تومان در مدت سه سال و نیم 

به راه آهن نمی پردازند. 
پورسیدآقایی افزود: این مصوبه باعث شده تا شرکت های 
باری تشویق شده و تعداد زیادی از متقاضیان برای خرید 
واگن اقدام کنن��د، البته طبیعی اس��ت که این پروس��ه 
زمان بر اس��ت زیرا یک هفت��ه پیش این مصوب��ه را ابالغ 
 کردیم و تا زمانی که ش��رکت ها ق��رارداد ببندند، چندماه 

طول می کشد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه حتما 
با گذش��ت مدت کمی رونق تولید در واگن ب��اری اتفاق 
می افتد، اظهار ک��رد: بخش خصوصی تمای��ل زیادی به 
س��رمایه گذاری در حوزه باری دارد و دول��ت هم در این 

زمینه از شرکت ها حمایت می کند. 

نازیال مهدیانی 

حمل و نقلعمران

نرخنامه

خبر
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طبق گزارش بانک مرکزی در بهار 93، قیمت زمین 10 درصد کاهش داشت که پیش بینی شد این 
روند نزولی تا پایان سال ادامه داشته باشد. تمایل انبوه سازان و بسازوبفروش ها به خرید زمین بیش از 
خرید آپارتمان ها یا خانه های کلنگی است، زیرا در این صورت هزینه های تخریب و هزینه های جانبی 
حذف خواهد شد. از طرف دیگر، در کالنشهرهایی چون تهران زمین مسکونی بسیار محدود است. 

قیمت )تومان(محدوده متراژ

6,300,000,000هنگام بعد از خیابان حاجی بیگی1500 متر 

۴,15۸,000,000خ انقالب باالتراز میدان فردوسی۴۷0 متر

2,106,000,000پاسداران- بهارستان11۷ متر 

6۴۸,000,000خ آزادی120 متر

3,000,000,000زعفرانیه120 متر

3,6۴0,000,000گاندی 520 متر 

1,950,000,000شهرک راه آهن300 متر 

6,000,000,000دروس 290 متر

ش��هرک راه آهن دهک��ده المپیک بلوار 12۸ متر 
امیرکبیر

1,300,000,000

۷9۸,000,000نیاوران خ باهنر خ فیضیه133 متر 

۴۷6,000,000ونک خ مجیدپور6۸ متر

۸69,500,000هنگام خ سازمان آب235 متر

مدی��ر کل حمل و نق��ل و پایانه ه��ای 
هرمزگان در نشس��تی مرتب��ط با عملکرد 
مجموعه تحت مدیریت خود در سال جاری، 
از پیاده سازی سیستم های مدرن و جدید 
در حوزه حمل و نقلی اس��تان به عنوان یک 
انقالب در ح��وزه و نحوه ارائ��ه خدمات به 
جامعه هدف یاد کرد و اظهار کرد: در همین 
راس��تا با هدف بهینه س��ازی و بهتر شدن 
ش��رایط ارائه خدمات به دس��ت اندرکاران 
بخش حمل و نقل جاده ای از جمله رانندگان 

اداره کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان 
اقدام به ارتقای سیستم های ای تی در پایانه 
بار بندرعباس کرده است.  علیرضا مجرد با 
بیان اینکه این تغییرات مهم نتایجی مانند 
سهولت و رضایت هر چه بیشتر متولیان و 
ذی نفعان را در پی دارد، افزود: با راه اندازی 
سیس��تم های اطالع رس��انی بارده��ی و 
دستگاه های صدور مجوز بارگیری مکانیزه 
میزان مراجع��ت به س��الن های اعالن بار 
کم خواهد ش��د.  مدی��ر کل حمل و نقل و 

پایانه های هرمزگان اضافه کرد: راه اندازی 
سیس��تم های پیامکی جهت ارتقای سطح 
خدم��ات ارباب رجوع��ی به ص��ورت ارائه 
گزارش های مورد نی��از راننده و همچنین 
ارائه بار به رانن��ده در هر نقطه از کش��ور، 
راه اندازی سیستم های مکانیزه جهت ارائه 
خدمات سریع و بدون معطلی به رانندگان، 
استفاده از سیستم های بارکدخوان جهت 
افزایش س��رعت خدمات بدون معطلی به 
راننده و ناوگان این امکان را برای رانندگان 

و ش��رکت های حمل و نق��ل و همچنی��ن 
صاحب��ان کاال فراه��م م��ی آورد.  به گفته 
مجرد، این امور به نحوی اس��ت که بتوان 
در مناطق مختلف پایانه بار، بارهای آماده 
بارگیری در بن��در و انباره��ا را در تمامی 
ساعات شبانه روز نمایش داده و رانندگان 
به سهولت و به دلخواه بار مورد نظر خود را 
انتخاب کنند و به دنبال آن نیز شرکت های 
حمل و نقل و صاحب��ان کاال بارهای خود را 

به اقصی نقاط کشور حمل کنند. 

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان خبر داد 

 تجهیز پایانه بار بندرعباس به فناوری های جدید

وزیر راه و شهرسازی از افزایش قیمت نرخ عوارض 6 آزادراه خبر داد

تضاد منافع در افزایش 
نرخ عوارض آزادراه ها



7 آب و غذا

کشورهای غربی 
باید با ایران تماس 

بگیرند و یک سازمان 
بین المللی را برای 

ارائه رهنمود به دولت 
ایران برای مهار 
بحران و برطرف 
کردن مشکالت 

زیست محیطی ایجاد 
کنند

 مهلت 3 ساله
برای کشاورزان بدهکار 

وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: 
براساس تبصره س��تاد حوادث 
به کش��اورزانی که  غیرمترقبه 
در پی حوادث و بالیای طبیعی 
نتوانس��ته اند  و  آس��یب دیده 
قس��ط های خ��ود را پرداخ��ت 
کنند، مهلت س��ه س��اله داده 
می شود. البته این موضوع در انتظار تصویب هیات دولت 
است. محمود حجتی اظهار کرد: در حال پیگیری مسائل 
مربوط به حوادث و خشکس��الی ها و بدهکاری کشاورزان 
به بانک ها از طریق دولت و مجلس هس��تیم تا بخش��ی 
از آن با اس��تفاده از ماده 10 و 12 اس��تمهال ش��ود. وی 
افزود: در بودجه امسال در بند د تبصره 11 ستاد حوادث 
غیرمترقبه هماهنگی ص��ورت گرفته تا از طریق معاونت 
برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری این بند به تصویب 
هیات دولت برس��د. به این ترتی��ب از طریق هیات هایی 
در س��طح شهرستان ها کشاورزان آس��یب  دیده از بالیای 
طبیعی شناس��ایی می ش��وند و به آنهایی که نتوانستند 
اقساط تسهیالت خود را پرداخت کنند، مهلت سه ساله 

داده می شود. 
به گزارش ایس��نا، وی ابراز امیدواری کرد این تبصره 

در هیات دولت به تصویب برسد. 

قول همکاری وزارت نیرو در تامین 
آب برای کشت پاییزه 

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، 
گفت: در برخی مناطق اس��تان خوزستان با کمبود آب 
برای کش��ت پاییزه روبه رو هستیم که مسئوالن وزارت 

نیرو برای حل مشکل قول همکاری داده اند. 
عباس کش��اورز، از وضعیت مناس��ب کش��ت پاییزه 
در س��ال زراعی جاری خبر داد و افزود: س��طح س��بز 
گندم آبی و دیم از س��ه میلی��ون هکتار فراتر رفته که 
در مقایسه با س��ال گذشته روند افزایشی داشته است. 
کش��ت به موقع گندمکاران باعث حداکثر بهره وری در 
س��طوح موجود ش��ده و این به معنای افزایش س��طح 
زیر کشت نیست. وی ادامه داد: برخی از مناطق استان 
خوزستان به دلیل کمبود آب در کشت پاییزه با مشکل 
روبه رو بود که براس��اس صحبت ب��ا وزارت نیرو، منجر 

به تامین آب برای برخی مناطق مانند حمیدیه شد. 
به گزارش ایانا، کش��اورز تصری��ح کرد: در حال حاضر 
هیچ مش��کلی برای کشت پاییزه وجود ندارد و شرایط 

آب و هوایی نیز مناسب است. 

در میادین میوه و تره بار 
غرفه می خواهند

و  نظ��ارت  مرک��زی  اتحادیه ه��ای  مدیرعامل ه��ای 
هماهنگی تعاونی های روس��تایی و کشاورزی خواستار 
واگ��ذاری 10 درصد از غرفه ه��ای میادین میوه و تره بار 
ب��ه تولیدکنن��دگان، برای عرضه مس��تقیم محصوالت 
کش��اورزی ش��د. نکته جالب اینکه وی خواهان حذف 

مزایده در این واگذاری شد.
وی اف��زود: این اتحادیه از س��ال 88 با عضویت 11 
اتحادیه  تولیدی بخش کشاورزی آغاز به کار کرد و تنها 
تشکل وظیفه مند بخش کش��اورزی است که می تواند 

در تمام زمینه های مختلف اقتصادی ورود پیدا کند. 
رحم��ت اهلل بنار با اش��اره ب��ه وظایف ای��ن اتحادیه 
افزود: تش��کل اتحادی��ه مرکزی نظ��ارت و هماهنگی 
تعاونی های روس��تایی و کش��اورزی وظیف��ه نظارت و 
هماهنگی تش��کل ها، رفع مشکالت بین آنها، مشکالت 
تشکل های بخش کشاورزی با سایر بخش ها و حمایت 

از تشکل های بخش کشاورزی را دارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: یک��ی دیگ��ر از وظایف این 
اتحادیه، توزیع محصوالت تولیدی کش��اورزان اس��ت 
که در این زمینه همکاری های مختلفی با اتحادیه های 
تولید برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی وجود 

دارد. 
مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی نظ��ارت و هماهنگی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی ادامه داد: برای عرضه 
مستقیم محصوالت کشاورزی، رایزنی و همکاری هایی 
با ش��هرداری تهران و ش��ورای ش��هر ب��رای واگذاری 
10 درصد از غرفه های میادین میوه و تره بار انجام شده، 

اما تاکنون نتایج عملی و درستی حاصل نشده است. 
به گ��زارش ایانا، بن��ار تصریح کرد: واگ��ذاری غرفه 
میادی��ن میوه و تره بار به صورت مزای��ده، باعث پرداخت 
ش��دن بهای بیشتر برای خرید محصوالت کشاورزی از 

جیب مصرف کننده می شود. 
وی در پای��ان ی��ادآور ش��د: در بخ��ش کش��اورزی 
هش��ت هزار و 300 تعاون��ی و اتحادیه وج��ود دارد که 
در این راس��تا برخی فعاالن بخش کش��اورزی در چند 

تعاونی مختلف حضور یافته اند. 

 بهره برداری نادرست
توان زاینده رود را گرفت

کشور ما همواره در طول تاریخ به طور طبیعی با بحران 
آب و خشکس��الی ها مواجه بوده اس��ت و در این موضوع 
شاید کسی مقصر نباشد. میزان آب در دسترس در کشور 
ما نیز ثابت اس��ت؛ به طور طبیع��ی 115 تا 130 میلیون 
مترمکعب آب در دس��ترس )از بارش ها( در کشور وجود 
دارد که هر ساله با افزایش جمعیت، میزان میانگین سرانه 
ب��رای هر فرد کمتر می ش��ود. بنابراین مصرف بهینه آب 
باید در برنامه های اصلی همه بخش ها مانند کش��اورزی، 

صنعت، خدمات و شهری قرار گیرد. 
در حوضه آبریز زاینده رود، مس��ائلی در دهه های اخیر 
رخ داده که برای هیچ یک از رودهای کشور اتفاق نیفتاده 
اس��ت. در 40 تا 50 س��ال اخیر ظرفیت آب��ی زاینده رود 
تقریب��ا تا دو برابر افزوده ش��د و در پی آن بارگذاری های 
جمعیتی، کشاورزی و صنایع نیز افزایش یافت. بزرگ ترین 
بارگذاری ها در این حوضه آبریز مربوط به بخش کشاورزی 
و صنعتی اس��ت که بیش از ظرفیت نیز انجام ش��د. این 
درحالی اس��ت که افزایش سطح زیر کش��ت و صنایع و 
کارخانه های��ی مانند فوالد که به آب زی��ادی نیاز دارند، 
ب��دون توجه به ش��یوه های آبیاری و آبرس��انی نوین و با 
مالحظات خاص، بدون در نظر گرفتن محورهای توسعه 
پایدار، به ش��دت انجام گرفت و وضعیت به گونه ای شد که 
اکنون با آن مواجه هس��تیم. در مجموع، افزایش ظرفیت 
آب زاینده رود، بارگذاری بیش از حد و نادرست جمعیتی 
را نیز به همراه داشته است که مصرف بی رویه آب نیز به 
مش��کالت آن اضافه شد و این موارد و مشکالت ارتباطی 
با وزارت نیرو ن��دارد. به صراحت می توان گفت که وزارت 
نیرو در این زمینه نمی توانس��ت کاری بکند یا از توان آن 

خارج بود. 
مشکل دیگری که در این حوضه آبریز و در کل کشور 
به وجود آمده، سوبسیدها و یارانه هایی است که دولت به 
مصرف کنندگان آب در تمامی بخش ها به ویژه کشاورزی و 
صنایع می پردازد. تا زمانی که به کشاورزی آب با سوبسید 
فراوان داده شود و کش��اورز برای آبیاری زمین های خود 
پول��ی پرداخت نکند، هرچقدر ک��ه بخواهد از منابع آبی 
برداش��ت می کند و توجهی به استفاده از شیوه های نوین 
آبی��اری و کش��ت های جایگزین برای محص��والت آب بر 
نمی کن��د. تا وقتی قیمت آب پایین باش��د، کش��ت های 
کم ارزش هم برای کش��اورز توجیه پذیر خواهد بود و اگر 
آب به قیمت واقعی برسد، آنگاه کشاورز هم به فکر چاره 
می افتد و به جای کشت برنج )که آب زیادی نیاز دارد( در 
حوضه زاینده رود، کشت محصوالتی که به آب کمتر نیاز و 

توجیه اقتصادی بیشتر دارند را جایگزین می کند. 
یک��ی از راهکارهای برون رفت از بحران آب در کش��ور، 
مدیریت یک نهاد یا ارگان خاص بر منابع آب اس��ت. آب 
چون جایگاه حاکمیتی نی��ز دارد بنابراین باید نظارت بر 

آن بیشتر شود. 
موضوع دیگری که باید ب��ه آن پرداخت، توجه به آب و 
محور اصلی قرار دادن این موضوع مهم در تمامی طرح های 
توسعه ای کشور اس��ت. موضوعی که شوربختانه در دولت 
پیش��ین نادیده گرفته شد و توس��عه چندبرابری شهرها و 
شهرک های جدید به ویژه در اطراف تهران )پرند و پردیس(، 
بدون توجه به منابع آب و نظر کارشناسان وزارت نیرو، در 
دستور کار دولت قرار گرفت که جای بحث دارد. انتقال آب 
بس��یار پرهزینه تر از انتقال برق است. برای کشور کم آبی 
مانند ایران با ش��رایط اقلیمی خش��ک، هر نوع توس��عه و 

مطالعه توسعه ای باید بر مبنای آب و منابع آبی باشد. 
با افزایش جمعیت در کش��ور، تقاضا برای آب نیز زیاد 
است و مس��ئوالن مربوط باید پاسخگوی نیازها باشند و 
مش��کالت مردم را حل کنند. اگرچه برخی مدیریت های 
نادرس��ت در دولت قبل بر بحران آب دامن زده است، اما 
نباید تمامی مس��ائل و چالش ها در این زمینه را تنها به 

دولت قبل نسبت داد. 

بارش های اخیر مانع از ادامه کار 
احیای دریاچه ارومیه نشود 

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره 
به بارش های خوبی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه رخ 
داده است، گفت: هرچند در ماه های اخیر شاهد بارش های 
خوبی در این منطقه بوده ایم، ولی این موضوع نباید مثل 
گذشته سازمان ها را از برنامه ریزی، اجرای کارهای اصلی و 
نقشه راهی که در این زمینه تدوین شده است غافل کند. 
کری��م مهری در نشس��تی با مهندس عب��اس کارگر، 
مدی��رکل دفتر امور بیابان س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کشور با بیان این مطلب افزود: 11 شهرستان 
آذربایجان شرقی در حوزه دریاچه ارومیه واقع شده است 
و با توجه به محدودیت منابع آبی و مشکالت این دریاچه 
باید هرچه سریع تر در زمینه کاهش تاثیرات منفی حاصل 

از خشک شدن دریاچه ارومیه اقدام کرد. 
وی ادام��ه داد: بیش از 61 درصد کل محصوالت بخش 
کشاورزی استان در این حوزه تولید می شود و باید تالش 
کرد اهمیت موضوع احیای دریاچه در منطقه تبیین شود. 
مهری یادآوری کرد: خوشبختانه کارهای خوبی توسط 
جهاد کش��اورزی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 
اجرا شده اس��ت و اس��تاندار آذربایجان شرقی نیز توجه 

ویژه ای به این بخش دارد. 
وی شروع کار را مهم ترین بخش طرح های بیابان زدایی 
اس��تان ارزیاب��ی و اضافه کرد: در ادام��ه کار باید موضوع 
نظارت و استفاده از تجربیات دیگر مناطق کشور در اختیار 
این استان قرار گیرد تا در بحث حاشیه دریاچه ارومیه از 
آن برای ارائه یک کار علمی و کارشناسی شده بهره برد. 
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گزارشی،  در  نیویورک تایمز 
بررس��ی مس��ئله کمبود  ب��ه 
آب در ای��ران، با ن��گاه ویژه به 
براس��اس  زاینده رود پرداخت. 
این گزارش، ش��هر اصفهان در 
اوج ش��کوفایی خود در دوران 
سلسله صفوی از چنان شکوه 
و عظمت��ی برخ��وردار بود که 
به نصف جهان ش��هرت یافت، 
ش��هری با خیابان های مشجر، 
کاخ ه��ا، مس��اجد و پل ه��ای 
زیبایی که بس��یاری از آنها تا 
به ام��روز به ی��ادگار مانده اند. 
ح��دود  ام��روزه  اصفه��ان 
دارد  نف��ر جمعیت  دومیلیون 
و س��ومین ش��هر پرجمعیت و 
کانون فرهنگی کش��ور اس��ت 
و هر س��ال ش��مار زی��ادی از 
گردش��گران داخلی و خارجی 

را به خود جذب می کند. 
ک��ه  زاین��ده رود  رودخان��ه 
تمدن ه��ای اولیه در حاش��یه 
آن ش��کل گرفته اند و زندگی 
م��ردم ای��ن ش��هر در ط��ول 
تاریخ و تاکن��ون به وجود آن 
وابسته بوده، از میان این شهر 
می گذرد، اما دو س��ال اس��ت 
که این رودخانه کامال خشک 
ش��ده اس��ت. ن��ه اینک��ه آب 
رودخانه کم ش��ده باشد، بلکه 
رودخانه به طور کامل خشک 
شده و بستر آن به کویر تبدیل 

شده است. 
زاینده رود،  ش��دن  خش��ک 
آب  بح��ران  نش��انه  بارز ترین 
اس��ت که موجودیت این شهر 
را به ش��دت به خط��ر انداخته 
است. سطح آب های زیرزمینی 
فروکش کرده، چاه ها خش��ک 
ش��ده  و چرخه حیات طبیعی 
نابود شده اس��ت. حل بحران 
خشکس��الی به اتخ��اذ تدابیر 
جدی در س��طح ملی و محلی 
س��وء مدیریت  ت��ا  دارد  نی��از 
ناکارآم��د  سیاس��ت های  و 
جب��ران  را  گذش��ته   دول��ت 
کن��د. خشکس��الی در ای��ران 
می توان��د برای غ��رب فرصتی 
را ب��رای هم��کاری و بهب��ود 
مناس��بات تیره خود با تهران 

فراهم آورد. 
بحران کم آب��ی در اصفهان 
عل��ل بس��یاری دارد، اما این 
بح��ران با خشکس��الی س��ال 

1999)1377( که بخش هایی 
از کشور را فراگرفت، آغاز شد 
و در سال 2008 )1386( ابعاد 
گس��ترده تری پیدا کرد و تا به 
امروز ادامه یافته است. مقابله 
با خشکس��الی کار دش��واری 
است، اما سوء مدیریت سیاسی 
باعث ش��ده تا بحرانی که قابل 
مدیری��ت ک��ردن ب��ود، ابعاد 

وخیم تری پیدا کند. 
ریاست جمهوری  دوران  در 
یعنی  احمدی ن��ژاد،  محم��ود 
ت��ا  از س��ال 2005 )1386( 
آب  دول��ت   ،)1392(  2013
در سرچشمه های زاینده رود را 
جدا کرد و در راس��تای اهداف 
و منافع سیاسی خود، آب این 
رودخان��ه را در مس��یر جریان 
آن بی��ن ش��هرهای مختل��ف 
تقس��یم کرد و در این مناطق 
نیز آب صرف امور کش��اورزی 
و صنعتی ش��د و بخشی از آب 
ای��ن رودخانه نیز برای مصرف 
در ش��هرهای دور دس��ت ب��ه 
نقاط دیگر کشور انتقال یافت 
و هیچ گون��ه توجهی به تامین 
آب رودخانه نش��ان داده نشد. 
اقدام دول��ت احمدی نژاد  این 
انگیزه سیاس��ی داشت که در 
کوتاه م��دت از حمایت مردمی 
برخوردار شد، اما سبب شد تا 
رقابت زیان باری بر س��ر منابع 

محدود آب ایجاد شود. 
پرداخت یارانه سخاوتمندانه 
به کش��اورزان بابت هزینه آب 
س��بب ش��د تا آنها با استفاده 
و  م��زارع  غرقاب��ی،  روش  از 
باغات خ��ود را آبیاری کنند و 
توجه��ی به ارزش آب مصرفی 
و صرفه جوی��ی در این زمینه 
نش��ان ندهند. اف��زون بر این، 
مقامات محلی توسعه صنایعی 
را ک��ه ب��ه آب فراوان��ی نی��از 
دارد، همچ��ون صنای��ع فوالد 
تش��ویق کردند، ب��دون اینکه 
ب��ه پیامدهای چنی��ن اقدامی 
رودخان��ه  پایی��ن دس��ت  در 

بیندیشند. 
افزایش س��ریع جمعیت در 
ایران نیز مزید بر علت ش��ده 
اس��ت. در خ��الل 40 س��ال 
گذش��ته جمعی��ت ای��ران دو 
برابر شده و نسل جدید شیوه 
زندگی نوین را در پیش گرفته 

که ب��ا مصرف مقادی��ر زیادی 
آب همراه اس��ت. مصرف آب 
در  اصفه��ان  در  آش��امیدنی 
مقایسه با میانگین جهانی 70 
درصد بیشتر است، درحالی که 
میزان بارندگی در این اس��تان 
ح��دود ی��ک س��وم میانگین 

بارندگی در جهان است. 
مش��کل اصلی، اکراه داشتن 
مقامات دولتی از قیمت گذاری 
آب به عن��وان حرب��ه ای جهت 
کاه��ش مص��رف، ب��ه دلی��ل 
نگرانی از ایج��اد نارضایتی در 
میان مردم است. آقای حسن 
روحانی که س��ال گذش��ته به 
برگزیده  جمه��وری  ریاس��ت 
ش��د، بارها بر ض��رورت کنار 
گذاشتن سیاس��ت های دولت 
پیش��ین در بخش آب رس��انی 
تاکید کرده است، اما این اقدام 

به لغو قوانین عامه پس��ند نیاز 
دارد و این در حالی اس��ت که 
وی سرگرم لغو قوانین دیگری 
اس��ت ک��ه برخ��ی از محافل 
ذی نفع، تالش می کنند آنها را 

حفظ کنند. 
اگ��ر اراده سیاس��ی وج��ود 
داشته باش��د و آقای روحانی 
الزم  حمای��ت  از  بتوان��د 
برخوردار ش��ود، باید مدیریت 
رودخانه ها و سرچشمه آنها را 
در اختیار یک نهاد خاص قرار 
دهد که از اختیارات الزم برای 
اجرای قوانین برخوردار باشد و 
طرح ه��ای مورد نیاز را در این 
منطقه از ایران به اجرا درآورد. 
پرداخت یارانه های مخرب و 
پرهزینه کنار گذاشته شوند و 
آب بها در منطقه اصفهان برای 
صنای��ع و کش��اورزی افزایش 
مقامات  کن��د. چنانچ��ه  پیدا 

محل��ی از آن بی��م دارن��د که 
چنی��ن اقدام��ی باعث ش��ود 
ت��ا رای دهن��دگان را از خ��ود 
ناراض��ی کنن��د، در آن صورت 
وظیف��ه و مس��ئولیت این کار 
باید به دول��ت مرکزی واگذار 

شود. 
اف��زون ب��ر ای��ن، بای��د از 
ب��ه  مرب��وط  فناوری ه��ای 
مصرف بهین��ه آب بهره گیری 
ش��ود. همان گونه که کش��ور 
ژاپ��ن که از مناب��ع نفت و گاز 
مح��روم اس��ت ب��رای کاهش 
مص��رف ان��رژی در این بخش 
انجام  هنگفتی  سرمایه گذاری 
داده است، کش��ورهایی که با 
کمبود آب روبه رو هستند باید 
برای بهینه س��ازی مصرف آب 
س��رمایه گذاری کنن��د. تدابیر 
س��ریع در این زمینه می تواند 
ب��ه توس��عه اقتصادی کش��ور 
کمک کن��د و صرفه جویی در 
مصرف آب را برای مردم قابل 

تحمل سازد. 
اما ای��ن احتمال وجود دارد 
که اتخاذ چنی��ن تدابیری نیز 
نتوان��د از ادام��ه بیابان زای��ی 
در  ک��ه  کن��د  پیش��گیری 
آن ص��ورت بای��د مص��رف آب 
آش��امیدنی نی��ز جیره بن��دی 
بای��د  ای��ن کار  ب��رای  ش��ود. 
کنتورهای جدید نصب ش��ود 
تا بتوان��د قیمت آب به��ا را با 
در نظ��ر گرفتن میزان مصرف 
مش��ترکانی  و  کن��د  تعیی��ن 
ک��ه بی��ش از ان��دازه مصرف 
می کنند، از جمل��ه صنایع به 
پرداخت مبالغ بیش��تری بابت 

آب مصرفی وادار شوند. 
ایران در ضم��ن می تواند از 
خ��ارج کم��ک دریاف��ت کند. 
بح��ران کمب��ود آب در ایران 
خود فرصتی برای آشتی میان 
ایران و غرب و دیگر کشورهای 

جهان فراهم آورده است. 
کشورهای غربی باید با ایران 
تماس بگیرند و یک س��ازمان 
ارائ��ه  ب��رای  را  بین الملل��ی 
رهنمود به دول��ت ایران برای 
مهار بح��ران و برطرف کردن 
زیس��ت محیطی  مش��کالت 
ایج��اد کنن��د. ش��اید چنین 
رویک��ردی آرمانگرایانه به نظر 
فراوانی  نمونه های  اما  برس��د، 

در این زمین��ه وجود دارد که 
یکی از آنها ش��ورای همکاری 
ب��رای  چی��ن  بین الملل��ی 
توسعه است  و  محیط زیس��ت 
که در س��ال 1992 تاس��یس 
مس��ائل  زمین��ه  در  و  ش��د 
به دولت چین  زیست محیطی 
مش��ورت می ده��د و چندین 
کش��ور غرب��ی در این ش��ورا 

نماینده دارند. 
بخ��ش خصوصی نیز در این 
زمین��ه بای��د مش��ارکت کند. 
زمینه ه��ای  از  بس��یاری  در 
زیست محیطی بخش خصوصی 
و دولت��ی در مقاب��ل یکدیگر 
اما مس��ائل  ق��رار می گیرن��د 
جدی ایج��اب می کند که این 
دو بخ��ش بایکدیگر همکاری 
کنند. بس��یاری از راه حل های 
موجود ب��رای مقابله با بحران 
کم آبی در ایران از جمله نصب 
برای  شمارش��گر های جدی��د 
مصارف خانگی، دس��تگاه های 
و  لول��ه  نش��ت یابی  وی��ژه 
تعویض ش��بکه های فرس��وده 
س��رمایه گذاری  به  آبرس��انی 
کالن نی��از دارد ک��ه بخ��ش 
خصوص��ی بای��د آن را تامین 
کند و نهادهای بین المللی نیز 
 بهترین فن��اوری و روش ها را 

فراهم آورند. 
در مقطع کنونی که کشورهای 
غربی از جمله امریکا و انگلیس 
رواب��ط  برق��راری  خواس��تار 
س��ازنده تری با ایران هس��تند و 
با توج��ه به اینکه آقای روحانی، 
رییس جمهوری ایران ماه گذشته 
در س��خنرانی خود در س��ازمان 
ملل اعالم کرد: داشتن روابط بد 
بین ای��ران و جهان خارج وحی 
منزل نیس��ت، آبخیزداری یک 
زمینه بس��یار مناسب برای آغاز 
هم��کاری میان ای��ران و جهان 
غرب اس��ت. این موضوعی است 
که همگان ب��ا آن هم عقیده اند: 
کمبود آب در ایران به سود هیچ 

کس نیست. 
این  نویس��نده  نی��ز  چاندار 
بنیانگ��ذار و ریی��س  مقال��ه، 
جهان��ی  »موسس��ه  اج��رای 
برای فردا« و نویس��نده کتاب 

»اقتصاد مصرف« است. 
ترجمه: اداره کل 
مطبوعات خارجی

امتناع پنبه کاران از برداشت محصول
عضو انجمن صنفی امور کش��اورزی رش��تخوار گفت: کشاورزان پنبه کار جنگلی 
از توابع رش��تخوار خراس��ان رضوی با توجه به کاهش قیمت خرید تضمینی پنبه 

امسال، دست از برداشت محصول پنبه برداشتند. 
حس��ن حسینی در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت اعالم شده 
تضمینی دولت در س��ال جاری نس��بت به س��ال گذش��ته اراضی زیر کشت این 
محصول را از 7500 در س��ال گذش��ته به 4500 هکتار در س��ال جاری کاهش 

داده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در فصل برداش��ت پنبه از اراضی شهرس��تان رش��تخوار 
ک��ه اغلب مربوط ب��ه بخش جنگل اس��ت، ورود دالالن و حمایت نکردن دولت از 

کشاورزان باعث غارت دسترنج این قشر از کشاورزان شده است. 
عضو انجمن صنفی امور کش��اورزی رش��تخوار بیان کرد: س��ال گذشته قیمت 
تضمین��ی بیش از 2900 تومان اعالم ش��ده بود و امس��ال ای��ن قیمت به 2200 

تومان رس��یده اس��ت. این امر موجب دست کشیدن 
کش��اورزان پنب��ه کار از برداش��ت ای��ن محص��ول و 
 دلس��رد ش��دن ای��ن قش��ر از کاره��ای کش��اورزی

 ش��ده اس��ت. کاهش س��طح زیر کش��ت محصوالت 
کش��اورزی به دلیل ای��ن نوع برخوردها س��ال آینده 
بیش��تر نیز خواهد ش��د. وی حمایت ج��دی دولت و 
تجدی��د نظر در افزایش قیمت تضمینی پنبه اس��تان 

را خواستار شد. 

نوسان غیرمنطقی نرخ زعفران
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران با اش��اره به نابس��امانی بازار زعفران 
و نق��ش دالل ها و خریداران خانگی در این بازار گفت: این وضعیت موجب ش��ده 

ظرف چند روز قیمت هر کیلوگرم زعفران حدود 10 میلیون ریال افزایش یابد. 
غالمرض��ا میری افزود: ب��ه دلیل فقدان حضور و نقش موث��ر بخش های مرتبط 
هم این��ک بازار زعف��ران را دالالن مدیریت می کنند. این وضعیت موجب ش��ده با 
وجود آنکه در فصل برداشت زعفران قرار داریم طی چند روز گذشته عده ای دالل 
و فروش��نده، محصول تولیدی امسال را از بازار جمع آوری کرده و موجب افزایش 
نرخ ها ش��وند. رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران افزود: نرخ هر کیلوگرم 
زعف��ران با ح��دود 10 میلیون ریال افزایش به 58 میلیون ریال و پوش��ال به 51 
میلیون ریال رس��ید. این منطقی نیس��ت که در آغاز برداشت قیمت هر کیلوگرم 
زعفران افت زیادی داش��ته باش��د و ظرف دو، سه روز بعد همین نرخ 10 میلیون 
ریال افزایش یابد. میری با بیان اینکه »این نوس��انات ش��دید برای هیچ محصول 

و کاالیی امری طبیعی و منطقی نیس��ت« گفت: این 
وضعی��ت لطمات و صدمات جدی ب��ه بازار صادرات و 
نی��ز تولید زعفران ایران وارد می کند. وی افزود: با این 
نوس��انات س��نگین امکان صادرات وجود ن��دارد، زیرا 
صادرکننده از قبل بر مبنای نرخی ثابت برنامه ریزی و 
با طرف خارجی قرارداد منعقد کرده است و باید طبق 
آن تعهدات خود را انجام دهد حال آنکه این نوسانات 

شدید صادرات را مختل می کند. 

گزارش نیویورک تایمز از کمبود آب در ایران

زاینده رود را یارانه ها خشک کرد



 فرصت امروز- شامگاه روز یکشنبه 25 آبان 1393، 
در محل رزیدانس سفارت فرانسه در تهران نشان شوالیه 
هنر و ادب وزارت فرهنگ فرانس��ه که ب��ه امضای وزیر 
فرهنگ فرانس��ه رسیده بود، توس��ط برونو فوشه سفیر 

فرانسه در ایران به محمود دولت آبادی اهدا شد. 
در این مراسم شخصیت هایی همچون دکتر داریوش 
ش��ایگان، دکتر نصراهلل پورج��وادی، کامبیز درمبخش، 
امی��د روحان��ی، ترانه ش��ایگان، صدیق تعری��ف، لیلی 
گلس��تان، دکتر رفع��ت، داود موس��ایی، دکت��ر جواد 
مجابی، کیانوش انصاری، حسن کیائیان، مدیا کاشیگر، 

فخرالدین فخرالدینی و غیره شرکت داشتند. 
ابتدا سفیر فرانس��ه ضمن خوشامدگویی خطابه ای را 
درباره زندگی و اهمیت آثار دولت آبادی بیان کرد و در 
ضمن آن گفت: از زمانی که آثار دولت آبادی در فرانسه 
منتش��ر شد، جامعه روش��نفکری و کتابخوان فرانسه با 
وی بیشتر آشنا شد. سفیر فرانسه سپس از ویژگی های 
هن��ری دولت آبادی در زمینه تئاتر و داستان نویس��ی و 

رمان نویسی مطالبی بیان کرد. 
پس از آن دکتر داریوش شایگان خطابه خود را ابتدا 

به زبان فرانسه و سپس به فارسی خواند. 
دکتر ش��ایگان چنی��ن گفت: »دولت آبادی بی ش��ک 

یکی از بزرگ ترین رمان نویس��ان ایران معاصر است. او 
برخالف اونوره دو بالزاک، 50 هزار فنجان قهوه ننوشید 
تا طی 20س��ال و به بهای زندگیش بزرگ ترین شاهکار 
ادب��ی قرن نوزدهم، یعنی کمدی انس��انی را خلق کند. 
اما دولت آبادی موفق ش��د در عرض 15  سال و با گذر از 
نشیب وفرازهای بسیار، یکی از جذاب ترین و بزرگ ترین 
حماسه های روستایی ایران مدرن را بیافریند، کلیدر را. 
دولت آبادی اهل خراسان است، زادگاه پرآوازه حکمت و 
ادب ایران. او، هم بزرگی این سرزمین را در خود متبلور 

ساخته است، هم زخم های آن را. 
آنچه در شخصیت استثنایی محمود دولت آبادی، عالوه 
بر استعداد خاص او، مرا مجذوب می کند، درستی اخالقی، 
صداقت روشنفکری و اصالت تمام عیارش در مقابل جهانی 
اس��ت که معرکه گیرهای رسانه ای، آن را یکسره به اشغال 
خود درآورده اند. دولت آبادی مانند هر هنرمند راس��تینی، 
حساس و پراضطراب است، مجروح از درد درون و دلواپس 
روح آنان��ی که رؤیاهای پرشهامتش��ان همواره با واقعیات 
مبت��ذل در تعارض اند، دنیایی که نس��بت به تمنای قلب 

جوینده حقیقت و آزادی، بی اعتناست. 
این ابوالهول ناش��ناخته یا کم ش��ناخته یا کس��ی چه 
می داند شاید بسیارشناخته در سیروسلوک درونی خود 

مردی اس��ت در تبعی��د. آنچه مربوط ب��ه خوانندگان او 
می شود، که بس��یارند، هم امشب در اینجا و در همه جا، 
با اجازه او، با حلول در وجودش و همزبان با شاعر بزرگ 

فرانسوی، می خواهم بگویم: 
تو می شناسیش خواننده، این هیوالی ظریف را
� همزاد من � برادر من �  ای خواننده ریاکار! 

س��خنران بعدی دکتر مریم عس��گری ب��ود که درباره 
چگونگی ترجمه جای خالی س��لوچ توس��ط خودش به 
زبان فرانس��ه سخن گفت و در بخش��ی از سخنان خود 
گفت »مترجم همیش��ه ناراضی است و من این احساس 
را در طول ترجمه کتاب داش��تم. برای من ترجمه جای 
خالی س��لوچ، ترجمه یک اقلی��م، ترجمه یک فرهنگ و 
تاریخ بود و سعی کردم که »آن« و »لحظات« را در این 

رمان برگردانم.« 
س��پس مدال ش��والیه فرهنگ و ادب توس��ط سفیر 
فرانس��ه به دولت آبادی اهدا ش��د و دولت آبادی از خانم 
وزیر فرهنگ فرانس��ه، س��فیر فرانس��ه و آقای تریگل، 

وابسته فرهنگی فرانسه تشکر کرد. 
دولت آب��ادی ضمن بی��ان نکاتی درباره نوش��تن و رنج 
نوشتن قطعاتی از اوژن یونسکو و مارسل پروست را قرائت 
کرد و در بخش دیگری از تمدن و ادبیات فرانسه یاد کرد. 

چهارمین روز متوالی هوای ناسالم تهران

فراخوان تجمع کتابخوانی 

کاهش وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه ها

معاون پایش و نظارت محیط زیس��ت اس��تان تهران 
گف��ت: به دلیل ب��اال بودن غلظ��ت ذرات معلق کمتر از 
2.5 میک��رون از حد مج��از، هوای ته��ران، دیروز برای 
چهارمین روز متوالی در ش��رایط ناس��الم ق��رار گرفت. 
محمد رس��تگاری در گفت وگو با فارس در مورد شرایط 
کیفی هوای تهران در روز گذش��ته اظهار کرد: براساس 

اطالعات حاصل از دس��تگاه های س��نجش آلودگی هوا 
ش��اخص کیفیت هوای تهران در روز گذشته در شرایط 

ناسالم قرار داشت. 
معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: 
بر همین اس��اس شاخص کیفیت هوا در خصوص آالینده 
ذرات معل��ق با قطر کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 140 

قرار دارد که هنوز به ش��رایط هشدار نرسیده است. هوای 
تهران برای چهارمین روز متوالی برای گروه های حساس 
در ش��رایط ناس��الم قرار گرفت. بر همین اس��اس توصیه 
می ش��ود س��المندان، کودکان، مبتالیان به بیماری های 
قلبی، ریوی و تنفس��ی از ترددهای غیر ضروری در سطح 

شهر و انجام فعالیت های بدنی خودداری کنند. 

احمدمس��جدجامعی، عضو شورای ش��هر تهران و وزیر 
پیش��ین فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتش��ار فراخوانی از 
پدیدآورن��دگان و اصح��اب فکر و فرهنگ خواس��ت تا به 
مناس��بت هفته کتاب روز پنجشنبه 29 آبان در حرکتی 
نمادین در کتابفروش��ی های سراس��ر کشور حضور به هم 

رسانند. 
متن فراخوان مسجدجامعی به شرح زیر است: 

کتاب در س��نت فرهنگی م��ا، ارزش و اعتبار زیادی 
دارد و کتابخوان��ی در کالم ب��زرگان دین��ی و مل��ی ما 
همواره به عنوان رفتاری پس��ندیده، توصیه شده است. 

در دنی��ای جدید نی��ز »خواندن کتاب« از نش��انه های 
پیش��رفت جوام��ع ش��ناخته می ش��ود. ب��ا ای��ن همه 
کتابخوانی در زندگی روزمره ما ایرانیان جایگاه چندان 
محکمی ندارد و در س��نجش با بس��یاری از کش��ور ها 
پایین  اس��ت و این برای اکنونمان مایه تاس��ف و برای 
آینده ایران عزیزمان نگران کننده اس��ت. افزون بر این 
کاه��ش خریدار و خواننده کتاب به صنعت نش��ر ایران 
نیز آس��یب زده، باعث خواهد ش��د، برای   همان اندک 
کتابخوان��ان نیز نتوانن��د کتاب ب��ا ارزش تولید کنند. 
تولی��د فک��ر و کتاب ایرانی با دش��واری مواجهه ش��ده 

و ملت��ی با این پیش��ینه تاریخی عمدت��ا مصرف کننده 
محصوالت فرهنگی دیگران خواهد ش��د.

بنابرای��ن توجه همه کس��انی را که چنی��ن نگرانی و 
دغدغ��ه ای دارند، به اندیش��یدن در ای��ن زمینه جلب 
ک��رده و به عن��وان حرکت��ی نمادین همزم��ان با هفته 
کتاب از هم��گان به ویژه پدید آورندگان و اصحاب فکر 
و فرهنگ و اندیش��ه دعوت می کنیم در روز پنجش��نبه 
29 آبان با حضور در »کتابفروشی« های سراسر کشور، 
گام��ی کوچک و ارجمند در راه تش��ویق ب��ه خواندن 

کتاب بردارند. 

آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در دیدار اعضای هیات امنا 
و دبیران اس��تانی دانشگاه آزاد اس��المی سراسر کشور، با 
یادآوری فضای زمان تاس��یس این دانش��گاه، گفت: اصل 
اساس��ی نیاز م��ردم و جامعه بود و می دیدی��م که دولت 
وقت با همه تالش ها، ظرفی��ت جذب متقاضیان تحصیل 
را نداش��ت. رییس هیات موس��س و هیات امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی، گفت: هر جا که مردم وارد شوند، کارها را به 
بهترین نحو انجام می دهند و این دانشگاه بهترین مصداق 

برای این ادعاست. 
ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام با تش��ریح 
دستاوردهای دانش��گاه آزاد اسالمی در 30 سال گذشته، 
ب��ه خاطره ط��رح این موضوع در ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی اشاره کرد و گفت: زمانی که مطرح کردیم، اعضا 
ب��ه یکدیگر نگاه می کردند و می گفتند: مگر می ش��ود که 
مردم دانشگاه تاسیس کنند؟! آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با تقبیح کار ش��عاری در تروی��ج علم و دانش، اظهار کرد: 
دیدید که با شعارهای بی پایه و اساس، در دو سال گذشته 

چه بالیی سر دانشگاه آزاد اسالمی آوردند. 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تاکید بر فهم 
علم��ی دکتر فرج��ی دانا در مقام وزارت عل��وم و فناوری 
و تحقیق��ات و ش��جاعت دکت��ر می��رزاده در مقام رییس 

دانشگاه آزاد اس��المی برای باز کردن درهای تحقیقات و 
تحصیالت عالیه روی جوانان کش��ور، گفت: با گس��ترش 
ش��رایط تحصیل جوانان در مقاطع عالیه، خدمت بزرگی 
به مردم ایران کرده اند. رییس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام با تاکی��د بر توجه ب��ه دانایی و بهره وری در س��ند 
چش��م انداز 20 س��اله نظام، گفت: می بینم که ایران ما با 
تمام ش��رایط مساوی که نسبت به دیگر کشورها از لحاظ 
آب و خاک و دانش��گاه دارد، به خاط��ر ضعف تحصیالت 
مقاطع عالی، بهره وری پایینی دارد که علتش پایین بودن 

تخصص هاست. 
رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
رقابت علمی بین دانشگاه های کشور را به نفع مردم خواند و 
گفت: استادان و محققان، سرمایه های ملی کشور هستند و 
باید از ظرفیت های آنها در جهت تقویت کارهای دانش بنیان 
استفاده ش��ود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی برای 
استفاده بهینه از امکانات، زمین ها و سرمایه های دانشگاه آزاد 
اسالمی را در جهت تقویت تحقیق و پژوهش ضروری خواند 
و گفت: باید کارهای اجرایی درآمدزای دانشگاه آزاد اسالمی 
با محوریت تحقیقات و پژوهش های علمی باشد و کم کم از 
وابستگی دانشگاه به شهریه ها بکاهیم. دانشگاه آزاد اسالمی 

سرمایه ملی است که باید در خدمت منافع ملی باشد. 

گزارش علی دهباشی از مراسم اعطای نشان هنر و ادب وزارت فرهنگ فرانسه به محمود دولت آبادی

یک شوالیه دیگر

هشتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای 
سردوشی دانشجویان دانش��گاه های افسری ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، صبح دوشنبه با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده کل قوا در دانش��گاه افسری امام علی )ع( برگزار شد. 
فرمان��ده کل ق��وا از یگان های حاضر در میدان س��ان دیدند. 
همچنین ایشان در این مراسم، نیروهای مسلح را از پایه های 
اقتدار هر کشوری خواندند و تاکید کردند: الزمه اقتدار واقعی 
در نیروهای مس��لح، همراه ش��دن ایمان، بصیرت، عزم راسخ 
و احساس مس��ئولیت واقعی در کنار نیروی انسانی مجهز به 
آموزش های روزآمد و تجهیزات پیشرفته است. ایشان با تاکید 
بر اینکه بشریت بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیام اسالمی 

ملت ایران اس��ت، خاطرنشان کردند: افزون طلبان و زورگویان 
جهانی که از جاذبه پیام رهایی بخش اسالم ناب و تهدید شدن 
منافع خود به ش��دت نگرانند، از هم��ه ابزارها به ویژه ابزارهای 
هنری بهره گرفته اند تا مردم دنیا را از اس��الم بترسانند. نسل 
پیش از شما پیام اسالم ناب را در میدان های نبرد و سیاست و 
انقالب، سر دست گرفت و آن را به دنیا نشان داد و اینک شما 
وارثان آن شهدای بزرگوار و مردان عظیم القدر هستید تا این 
پیام را به جهانیان عرضه کنید. در ادامه این مراسم دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش طرح میدانی »وارثان شهدا« را اجرا 
کردند. در پایان این مراسم، یگان های حاضر در میدان ضمن 

اجرای عملیات اعتماد به نفس، از مقابل جایگاه رژه رفتند. 

دنیا روی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حساب باز می کند

  دبیر ش�ورای نگهبان با اش�اره به 

مکاتبه اخیر باراک اوباما با رهبر معظم 
انقالب، گف�ت: اوبام�ا در نامه خود از 
بازیابی س�المت رهب�ر معظم انقالب 

اظهار خوشحالی کرده است. 
  عالالدی��ن بروج��ردی، رواب�ط 

جمهوری اس�المی ایران و روس�یه را 
روابطی مهم و راهبردی برای برقراری 

ثبات و آرامش در منطقه دانست. 

سیاست

تیتر اخبار

س��ردار علی مویدی، در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه 
گفته می ش��ود مخدر جدیدی به نام ماش��روم در کش��ور 
اس��تعمال می ش��ود، اظهار ک��رد: وجود مخ��دری به نام 
ماش��روم در کشورمان تایید نمی ش��ود. وی با بیان اینکه 
پلیس به عنوان تنه��ا مرجع تخصصی اعالم موادمخدر در 
جامعه است، گفت: ممکن است موارد مختلفی در سراسر 
جهان استعمال ش��ود، اما این ماده وارد کشور ما نشده و 

همان طور که گفتم چنین ماده ای را تایید نمی کنم. 
مویدی در ادامه از کش��ف 272 ت��ن انواع موادمخدر از 

س��وی نیروی انتظامی در هفت ماهه امس��ال خبر داد و 
گف��ت: تریاک و حش��یش در صدر این کش��فیات بوده و 
اس��تان کرمان نیز دارای بیشترین کش��فیات بوده است. 
رییس پلیس مبارزه ب��ا موادمخدر نیروی انتظامی درباره 
وضعیت رصد اعتیاد و موادمخدر در س��طح جهان گفت: 
بح��ث موادمخدر در کش��ورها را ب��ه روز رصد می کنیم و 
اطالعات ما لحظه ای است. به همین دلیل همکاران ما در 
حوزه جمع آوری اطالعات فعال هستند و اطالعات کاملی 

از وضعیت موادمخدر در ایران و سراسر جهان داریم. 

مخدر ماشروم در کشور نداریم

  معاون�ت بهداش�ت وزارت بهداش�ت 

اع�الم ک�رد: واکس�ن پنج گان�ه س�بب 
حفاظ�ت ک�ودک علی�ه پن�ج بیم�اری 
تهدیدکننده زندگی یعنی دیفتری، سیاه 
س�رفه، کزاز، هپاتیت )ب( و هموفیلوس 

آنفلوانزای نوع )ب( می شود. 
 مع�اون فرهنگی اجتماعی ش�هرداری 

تهران از ایجاد هشت مددسرای جدید در 
تهران خبرداد. 

  ریی�س س�ازمان غ�ذا و دارو وزارت 

بهداشت از تجمیع یارانه حمایتی بیماران 
کلیوی در آینده نزدیک خبرداد. 

وکیل مهدی هاشمی گفت: اگر مجلسی ها قصد مناظره در مورد پرونده مهدی 
هاشمی را دارند، با نماینده آگاه به مسائل حقوقی مناظره می کنیم

جامعــه

تیتر اخبار

منوچهر محمدی تهیه کننده س��ینما از اینکه شرایط 
مالی و عمومی س��اخت پروژه س��ینمایی امام موس��ی 
ص��در هنوز مهیا نیس��ت س��خن گفت و بی��ان کرد که 
امیدوار اس��ت زودتر این کار به نتیجه برس��د. منوچهر 
محمدی در گفت وگو با مه��ر درباره فیلمنامه زندگی و 
مبارزات امام موس��ی صدر که توسط محمدرضا گوهری 
به نگارش درآمده و قرار اس��ت تهیه کنندگی این پروژه 
را بر عهده داش��ته باشد، گفت: قرار است کمال تبریزی 
کارگردان��ی این اثر را بر عهده داش��ته باش��د اما برای 
ش��رایط تولید آن هنوز اتفاق ویژه ای رخ نداده اس��ت و 
ما در ش��رایط انتظار به س��ر می بریم. وی درباره مرحله 

آماده س��ازی این فیلم ب��ا توجه به اینک��ه فیلمنامه آن 
آماده اس��ت، گفت: فیلم هنوز درگیر مسائل مالی است 
و چ��ون هنوز تولید آن اجرایی نش��ده برآوردهای مالی 

هم انجام نگرفته است.
این تهیه کننده درباره فیلم امام موسی صدر که تولید و 
اجرایی شدن آن چندین سال به تاخیر افتاده است اظهار 
کرد: خیلی امیدوارم که این کار به نتیجه برس��د چون از 
س��ال 85 درگیر این پروژه هستم و طبعا دوست دارم این 
فیلم به ثمر برس��د و حاصل آن را روی پرده ببینم، اما به 
نظر می آید ش��رایط عمومی برای س��اخت آن هنوز مهیا 

نشده است. 

فیلم امام موسی صدر آماده ساخت اما بدون بودجه

  ریی�س ش�ورای صنفی نمای�ش تاکید 
کرد که معرفی فیلم ها برای اکران از سوی 
پخش کننده ها انجام می پذیرد و این شورا 
با کمترین حاشیه و با رعایت حق و انصاف 

آثار را برای اکران درنظر می گیرد. 
  قس�مت دوم فیلم »احمق و احمق تر« 
در نخس�تین آخرهفته اکرانش در امریکا 

پرفروش ترین فیلم هفته شد. 
  علی سرتیپی تهیه کننده فیلم سینمایی 
»شهر موشها 2« از برگزاری جشن فروش 
12 میلیاردی این فیلم، پس از ماه صفر در 

تهران خبر داد. 
مراسم تشییع نمادین پیکر مجید بهرامی بازیگر تئاتر صبح دوشنبه با حضور 

اهالی تئاتر در تئاترشهر انجام شد

فرهنگی

تیتر اخبار

س��رمربی پیشین تیم فوتبال ابومسلم مشهد اعالم کرد 
ک��ه برنامه هایش را ب��رای هدایت تیم فوتب��ال جوانان به 

هیات رییسه فدراسیون فوتبال ارائه کرد. 
خ��داداد عزیزی در خص��وص حضورش در نشس��ت 
هیات رییس��ه فدراس��یون فوتبال، ضم��ن بیان مطلب 
ف��وق اظه��ار کرد: صب��ح امروز )دوش��نبه( سرپرس��ت 
کمیت��ه جوان��ان با من تماس گرفت و گفت ش��ما یکی 
از کاندیداهای هدایت تیم فوتبال جوانان هس��تید، پس 
ب��ه این خاطر در محل فدراس��یون حضور یافتم. وی با 
اش��اره به اینک��ه به عنوان یک��ی از کاندیداها برای ارائه 
برنامه هایش در نشست هیات رییسه فدراسیون شرکت 

ک��رد، ادام��ه داد: برنامه هایم را ارائه ک��ردم و آمادگی 
هدای��ت تی��م جوان��ان را دارم. 

وی در م��ورد اینکه اگر به عنوان س��رمربی تیم جوانان 
انتخ��اب ش��وید آیا زی��ر نظ��ر ک��ی روش کار می کنید، 
این گون��ه اظهارنظر کرد: تیم بزرگس��االن و جوانان ربط 
زیادی به هم ندارند اما اگر بخواهند با یکدیگر کار کنیم، 
بنده موافقم زیرا کی روش مربی بزرگی است و در فوتبال 
جهان کارنامه مش��خصی دارد. هرچند کی روش در س��ه 
س��ال اخیر نتوانسته برای فوتبال ایران کاری انجام دهد. 
ام��ا مربی بزرگی اس��ت که من مواف��ق کار کردن با این 

مربی هستم. 

خداداد عزیزی برنامه هایش را برای تیم جوانان ارائه کرد

  تمرین تیم فوتبال اس�تقالل درحالی 

روز دوش�نبه برگزار ش�د که سرپرست 
این تیم با تاخیر در محل تمرین حضور 

یافت. 
 پس�ر زیدان »انزو زیدان« نخس�تین 

بازی خود با پیراهن تیم ب رئال مادرید 
را به انجام رساند. 

 بازیکن تیم مل�ی فوتبال کره جنوبی 
گفت: در فوتب�ال انتقام معنایی ندارد و 
دیدار ما با تیم ملی ایران کامال دوستانه 

و تدارکاتی است. 
پیکر بابک قربانی، فرنگی کار کرمانش�اهی که عن�وان قهرمانی بازی های 

آسیایی گوانگجو را در کارنامه ورزشی خود داشت، تشییع شد

ورزش

تیتر اخبار
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9 مدیریت تبلیغات

محمد تماشا
روان شناس صنعتی

با لباس راه راه خود آهنگ بسازید

تجربه واقعیت افزوده به ما اجازه آهنگ س��ازی همراه با 
آهن��گ خواننده مع��روف، Blood Orange  را می دهد. 
ب��ه گزارش مارکتینگ نی��وز، Gap  این بار با مش��ارکت 
  Blood Orange ،ستاره آینده دار موس��یقی الکترونیک
امکان کس��ب تجربه ای تعاملی با تم تعطیالت را به وجود 
آورده که می توانید به این ترتیب با اس��تفاده از یک لباس 
بافتنی راه راه  آهنگ بسازید. تجربه واقعیت افزوده در سایت 
Gapgiftguide.com، ابتدا از شما می خواهد تا وب کم 
خ��ود را فعال کرده و یک لب��اس راه راه به تن کنید. )اگر 
لباس راه راه ندارید، البته از Gap یک عدد بخرید.( سپس 
شما می توانید با نواختن یا بازی کردن با راه راه های لباستان 
 Blood توس��ط »It Is What It Is « هم��راه با آهنگ
Orange صداه��ای مختلفی را از خود دربیاورید. ش��ما 
همچنین می توانید با میکس مجدد صداها روی track یا 
س��اخت آهنگ هایی مخصوص به خود، اثرتان را از طریق 
  Gap  .رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید
با همکاری Blood Orange و کارگردانی به نام »الکس 
دا کورته« ویدئویی ساخته که مصرف کنندگان را به سوی 
کسب این تجربه می کشاند. همچنین در قالب این کمپین، 
 Gap Art Films یک سری فیلم کوتاه با سرفصل Gap
س��اخته که در قالب طنز به کشف رازهای مخفی لباس ها 
می پردازد. برای مثال، شلوار استرچ روی ترد میل به دیگران 

تنه زده و دستکش ها با هم خوش و بش می کنند.

ایستگاه تبلیغات

مراقب باشید در دام نیفتید! 

تاکن��ون تاکی��د فراوانی روی مطالعه رفتار مش��تریان 
داش��ته ایم حتی در نوش��ته های قبلی گفت��ه بودیم که 
مطالعه رفتار مش��تریان بسیاری از نیازی هایی را که شما 
برای تبلیغات احتیاج دارید در اختیارتان قرار خواهد داد 
اما این بار به ش��ما خواهیم گفت چگون��ه این اطالعات 

می تواند شما را به تله بیندازد. 
به عنوان مثال، مدیر تبلیغ��ات می تواند از داده های به 
دست آمده پیش بینی کند که رفتار مشتریانش برای خرید 
یک محصول چگونه خواهد بود اما این قاعده همیش��ه از 
یک قانون پیروی نمی کند. مثال در اغلب پرسش��نامه ها 
مصاحبه ش��ونده می گوید که دوست دارد چیزهای تازه و 
متفاوت را بخرد اما این در واقعیت به گونه ای دیگری است 
و ش��ما کمتر کسی را پیدا می کنید که مطابق آنچه قبال 

گفته عمل کند. 
بررسی ها نشان داده است در بهترین حالت 10درصد از 
افراد در هنگام خرید سراغ محصوالت جدید می روند مگر 

آنکه کسی آن را توصیه کرده باشد. 
نکته دوم فاصله بین نگرش و رفتار مش��تری است، به 
این معنا که در پاسخ نامه عموما در مقابل این سوال که آیا 
شما دوست دارید از نوشابه های بدون قند استفاده کنید؟ 
اغلب پاسخ ها مثبت بوده اما مشتریان در هنگام خرید به 
سراغ همان کاالی قند دار و شیرین می روند. لذا همیشه 
بین نگرش مش��تری و رفتار مشتری باید فاصله ای را در 
نظر گرفت و در راس��تی آزمایی علت آن را بررس��ی کرد. 
با این اوصاف اگر ش��ما با این پرسش��نامه به سراغ تولید 
محصوالت بدون قند بروید بدون  شک محصول شما روی 

دستتان خواهد ماند. 
اگر ای��ن موضوع را لحاظ نکنید، یعن��ی صرف اتکا به 
پرسش��نامه که در آن نگرش مش��تری به س��مت خرید 
کاالهای بدون قند اس��ت، نتیجه بگیرید که باید کاالی 
ب��دون قند تولید و تبلیغ خ��ود را در بدون قند بودن آن 
متمرکز کنید، شک نکنید اثربخشی تبلیغ در این حالت 
در حداقل میزان ممکن خواهد بود. در حقیقت این همان 
تله ای اس��ت که پیش تر در مورد آن صحبت کرده بودیم 

که مدیران تبلیغات نباید در آن گرفتار شوند. 
با این توصیف ش��اید این شبهه در ذهن شما به وجود 
بیاید که مطالعه رفتار مشتریان به چه دردی می خورد؟! 
اگ��ر قرار باش��د که م��ا را در تله بیندازد پ��س چرا باید 
مش��تری را مورد مطالعه قرار دهیم؟ باید بگوییم، هرقدر 
ما به مشتریان خود نزدیک شویم درک بهتری از نیازهای 
آنها خواهیم داش��ت و کاالیی را که آنها دوست دارند به 
بهترین شکل معرفی خواهیم کرد. مثال شرکت کوکاکوال 
پس از یک بررس��ی به این نتیجه رس��ید که با توجه به 
تبلیغ گس��ترده رس��انه ها در خصوص خطرات قند باید 
محصول جدیدی به س��بد کاالی مش��تریان خود اضافه 
کند. این ش��رکت می دانست در هر بطری نوشابه هشت 
قاشق مرباخوری قند موجود است و مراکز بهداشتی نیز 
مرتبط در خصوص خطرات چاقی و بیماری دیابت آگهی 

پخش می کردند. 
شرکت کوکاکوال تصمیم می گیرد محصول جدیدی را 
در سال 1982 برای نخستین بار روانه بازار کند که در آن 
از قند اس��تفاده نکرده باش��د. در این برند جدید شرکت 
کوکاکوال به جای قند از ساخارین استفاده می کند که پس 
از چندی اعالم می ش��ود س��اخارین سرطان زاست لذا در 
سال بعد از ماده ش��یرین کننده ای به نام »آسپارتام« که 
توسط س��ازمان دارویی امریکا »FDA« تایید شده بود، 
استفاده می ش��ود. این محصول با نام تجاری »کوکاکوال 
الی��ت« روانه بازار می ش��ود و بعد از ان��دک زمانی مورد 
استقبال قرار می گیرد. اما طولی نکشید که مشتریان باز 
به سراغ همان نوشابه سابق رفتند و فروش این محصول 
پایین آمد. بیش��تر مصرف کنندگان به دو دلیل از خرید 
آن اجتناب می کردند؛ اول طعم آن و دوم شعار تبلیغاتی 
آن! چ��را که در ابتدا این کاال به عنوان نوش��ابه رژیمی به 
بازار عرضه شد اما بعد از اندک زمانی این شعار به نوشابه 
بدون کالری تغییر نام یافت.  داس��تان از این قرار بود که 
در بررس��ی به عمل آمده مشخص شد مصرف کنندگان 
مرد که عمدتا مشتری اصلی این شرکت بودند تحت تاثیر 
کلمه رژیمی گمان می کردند این نوشابه یک نوشابه زنانه 

است عالوه بر آن طعم نوشابه هم تا حدی متفاوت بود. 
به خاطر همین در سال 2005 شرکت کوکا کوال نوشابه 
جدیدتری را روانه بازار کرد با همان فرموالسیون نوشابه 
اصل��ی اما بدون قند با نام تج��اری »Zero«. این بار این 
ش��رکت در خود ای��االت متحده امریکا و کانادا از ش��عار 
تبلیغاتی »نوشابه بدون کالری« استفاده کرد اما در سایر 
کشورها همان شعار »نوشابه رژیمی یا بدون قند« را مورد 

استفاده قرار داد. 

 فروش نیم میلیون گوشی 
فقط با 300 دالر آگهی

وان پالس)One Plus(  یکی از ش��رکت های سازنده 
تلفن همراه در چین اس��ت که س��رعت رشد آن تعجب 

کارشناسان را برانگیخته است. 
به گزارش رایورز، این ش��رکت از زمان عرضه گوش��ی 
وان پ��الس وان )OnePlus One( تاکن��ون 500 هزار 

دستگاه پیش فروش کرده است. 
تلفن هم��راه هوش��مند »وان پ��الس وان« نخس��تین 
محصول شرکت وان پالس است که در 2۳ آوریل 201۴ 
)۳ اردیبهش��ت 1۳9۳( رونمایی ش��د. خود این شرکت 
چینی هم عمر زیادی ندارد و در دسامبر سال 201۳ )آذر 

1۳92( تاسیس شده است. 
کارل پ��ی)Carl Pei(  یک��ی از موسس��ان وان پالس 
می گوید ش��رکت متبوع وی انتظ��ار دارد بتواند تا پایان 
س��ال جاری یک میلیون گوش��ی به فروش برساند. جالب 
اینجاست که چنین دستاورد قابل توجهی، نتیجه تبلیغات 
و آگهی هایی بوده که فقط ۳00 دالر بابت آنها هزینه شده 
اس��ت. این بودجه ناچیز در آگهی های فیس بوکی صرف 
ش��ده است. به نظر می رسد ش��بکه اجتماعی فیس بوک 
توانس��ته آوازه این ش��رکت را در دنیا به خوبی گسترش 
دهد. شاید دیگر شرکت ها نیز بتوانند با برنامه ریزی درست 
و دقیق، از فیس بوک در راستای رسیدن به اهداف تجاری 

خود کمال استفاده را ببرند. 

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

از میان خبرها

تبلیغات خالق
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تبلیغاتی  فرصت های  آیینی  رویدادهای 
مناس��بی را برای کس��ب وکاره��ا فراهم 
می کنند. در اکثر کشورهای جهان چنین 
فرصت های مناس��بتی هیچ گاه از چش��م 
ش��رکت ها و صاحب��ان کس��ب وکارها دور 
نمی مان��د و اکث��ر آنها با ارائ��ه طرح های 
خالقانه به نحوی با مشتریان خود همدلی 

و همراهی می کنند. 
همی��ن  از  یک��ی  نی��ز  مح��رم  م��اه 
رویدادهاس��ت که مش��تریان ش��رکت ها 
هرکدام به نحوی در آن مش��ارکت دارند. 
با این حال، محرم امس��ال اکثر شرکت ها 
یا با بی توجهی از کنار این فرصت در حال 
عبور هس��تند یا به نصب چند طرح ساده 
مناس��بتی بس��نده کرده ان��د. البته برخی 
ش��رکت ها مانند اپراتوره��ای تلفن همراه 
عالوه بر آگهی، خدماتی را هم به مناسبت 
این ماه به مشتریان ارائه کردند که ویژگی 
برجس��ته ای را نمی توان می��ان آنها یافت. 
اکث��ر طرح های این آگهی های مناس��بتی 
س��اده اس��ت و ی��ک س��ری ویژگی های 

مشترک دارد. 

چالش طراحی کمپین برای یک 
مناسبت ملی

طراحی برای آگهی های مناس��بتی نیاز 
ب��ه دقت و خالقیت زیادی دارد و طراحان 
در انتخ��اب المان ه��ای ب��ه کار رفته باید 
ن��گاه ویژه تری داش��ته باش��ند. به عنوان 
مث��ال می توان ب��ه طرح ه��ای خالقانه ای 
اش��اره کرد ک��ه در ماه رمض��ان از طرف 
برنده��ای خارج��ی ارائه ش��د. معموال در 
ای��ن طرح ه��ا تصوی��ر محصوالت ی��ا نام 
برند برجس��ته نمی شود و ش��عار مذهبی 
ب��ه هم��راه نم��اد آن مناس��بت در آگهی 
به کار برده ش��ده و در انته��ا فقط لوگوی 
ش��رکت ها آورده می شوند. این ترکیب در 
اکثر طرح ها ثابت اس��ت و بازی با المان ها 
و ش��عار، باع��ث متمایز ش��دن طرحی از 
طرح دیگر می ش��ود. مناسبت ماه رمضان 
آیین��ی عمومی می��ان کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس اس��ت و بسیاری از مشتریان 
ش��رکت های بین الملل��ی را دربرمی گیرد 
ول��ی در ماه محرم این گس��تردگی کمتر 
می شود. پس طراحی آگهی مناسبتی این 

ماه بیش��تر به دوش ش��رکت های داخلی 
اس��ت. در این گزارش س��عی می کنیم به 
بررسی برخی از طرح هایی که شرکت های 
تجاری در این ماه ارائه کرده اند، بپردازیم. 

شرکت هایی که در ماه محرم فعال 
بودند

در اکثر طرح های مناس��بتی ماه محرم 
امسال، خالقیت ویژه ای مشاهده نمی شود 
و استفاده از المان های تکراری و شعارهای 
مش��ترک حس خاصی را به مخاطبان القا 
نمی کند. به نظر می رسد آگهی های گوشی 
ZTE، بانک پارس��یان، بانک گردشگری و 
شرکت ایرانسل برگرفته از تصاویری باشد 
که س��ازمان زیباسازی، سال هاست از آنها 
برای این مناسبت در سطح شهر استفاده 
می کند. در واقع ط��راح اکثر این آگهی ها 
وقت چندانی را برای طراحی صرف نکرده 
و ب��ا جس��ت وجویی س��اده در اینترنت و 
ترکیبی از طرح های فرهنگی ماه محرم به 
طرح ش��رکت مورد نظر رس��یده است. باز 
مابقی ش��رکت ها وقتی را صرف کرده اند، 
 ZTE  ولی طراح آگهی مناسبتی گوشی
گوی��ی آن وقت کم را نی��ز صرف طراحی 
نک��رده و همان نوش��تار مع��روف نام امام 
حس��ین)ع( را ب��ه همراه نام ش��رکت در 
آگه��ی آورده اس��ت. تنها ویژگ��ی که در 
این طرح به چشم می خورد، ترکیب رنگ 
سفید و سیاه اس��ت که می تواند نشانی از 
خیر و ش��ر باش��د ولی در استفاده درست 
از آن بی دقتی ش��ده است. اگر طراح قصد 
انتق��ال این مفهوم را داش��ت بهتر بود نام 
حسین را سفید و زمینه را سیاه می کرد. 

در می��ان طرح ه��ای تک��راری، آگه��ی 
مناس��بتی بیمه رازی از مابقی متفاوت تر 
اس��ت. بیم��ه رازی مدتی اس��ت که یک 
کمپی��ن تبلیغات��ی پرهزین��ه را در حال 
اجرا دارد؛ کمپینی که نقدهای بس��یاری 
به آن وارد اس��ت. طراح آگهی مناس��بتی 
بیم��ه رازی به خوبی المان ای��ن ماه را با 
تصوی��ر تیک وس��ط لوگوی بیم��ه رازی 
مرتبط ساخته اس��ت، به گونه ای که تیک 
قرمز رنگ وس��ط لوگو را به شکل حرکتی 
از خون در هوا تش��بیه کرده است. زمینه 
س��یاه رنگ و ش��عر معروف ب��از این چه 
ش��ورش اس��ت. . . به خوبی با این تصویر 

هماهنگ شده اند. 

هزینه نکردن شرکت ها برای 
رویدادهای مناسبتی 

در می��ان طرح های نه چن��دان خالقانه 
مناسبتی در محرم امسال، شاهکار شرکت 
شاتل از همه جالب تر است. این شرکت به 
دلیل نوع خدمات و مش��تریان فراوانی که 
دارد به یکی از شرکت های پرآوازه داخلی 
تبدیل شده اس��ت؛ خدماتی که البته این 
روزها نس��بت ب��ه نحوه ارائه آنها توس��ط 
ش��اتل ش��ایعات فراوانی وجود دارد. این 
شرکت چند وقتی است به عرصه تبلیغات 
وارد ش��ده است و خدمات مختلف خود را 
از طری��ق تبلیغات محیطی به مش��تریان 

معرفی می کند. 
ح��ال بیلب��وردی که از عم��ر اکران آن 
چن��دان نمی گذرد، توس��ط این ش��رکت 
با ن��واری مش��کی تبدیل به ی��ک آگهی 
مناس��بتی ش��ده اس��ت. »منتظ��ر پاییز 
نمانی��د« آگه��ی  کدگذاری ش��ده جدید 
ش��اتل است که بعد از مدت کوتاهی از آن 
رمزگشایی ش��ده است. این آگهی طرحی 
س��اده و جالب دارد که پوس��ته های تخم 
مرغی که در آن اس��تفاده شده، هر فردی 
را به یاد آخر پاییز و ضرب المثل مش��هور 
شمردن جوجه ها می اندازد. حال شاتل به 
مناسبت ماه محرم نواری مشکی را در کنار 
بیلبورد این آگهی نصب کرده است؛ نواری 
ک��ه معموال در هنگام ف��وت یک نفر کنار 
عکس مرحوم قرار می گیرد. این ش��رکت 
بدون هیچ زحمتی با یک تیر دو نشان زده 
است. در واقع نخواسته هزینه ای جداگانه 
به مناس��بت ماه محرم صرف کند و با این 

کار به گمان خود توانس��ته با مشتریان در 
این ماه همراهی کند. این کار این شرکت 
ناخ��ودآگاه تعجب هر بیننده ای را به خود 
جلب می کن��د و البته موجب آزار آنها نیز 
می ش��ود. نظر تعدادی از عابران را نسبت 
به این آگهی جویا شدیم؛ اکثر آنها عنوان 
کردند احس��اس می کنند که شرکت هیچ 
توجهی به این مناس��بت نداش��ته و فقط 
خواس��ته تکلیفی را از دوش خود بردارد. 
شاید اگر این کار را نمی کرد و رویه مابقی 
شرکت ها را دنبال می کرد، بهتر از عملکرد 
حال حاضر او بود. به هرحال ش��رکت ها به 
منظور همراهی با مش��تریان خود در این 
مناسبت ها باید مراقب عملکرد خود باشند 
تا آگهی های مناسبتی آنها به ضد تبلیغی 
علیه خودش��ان تبدیل نش��ود. چون دقت 
مش��تریان در این دوران زیادتر می ش��ود 
و به کوچک ترین حرکت ش��رکت ها توجه 
می کنن��د؛ در حالی که ش��اید به تبلیغات 

تجاری چنین توجهی نداشته باشند. 

حضور کم رنگ شرکت ها در آگهی های 
مناسبتی 

فرهاد پورمحمد کارش��ناس تبلیغات و 
بازاریاب��ی درباره اینکه چرا ش��رکت ها در 
این ماه فقط به تبلیغات محیطی کمرنگ 
اکتفا کرده اند، به »فرصت امروز« می گوید: 
سیاست ش��رکت ها برای حضور در روزها 
و ماه های مناس��بتی متفاوت است. برخی 
حض��ور ق��وی دارند و برخی دیگر س��عی 
می کنن��د از کن��ار آن مناس��بت به آرامی 
بگذرن��د. اتفاقی که در اکث��ر مواقع برای 
ش��رکت ها رخ می دهد، جا مان��دن آنها از 

این مناس��بت های مذهبی و ملی اس��ت. 
ش��رکت ها معموال وقتی به این مناسبت ها 
نزدی��ک می ش��وند ت��ازه به فک��ر اجرای 
فعالیتی خاص می افتن��د. این بی برنامگی 

موجب ارائه چنین تبلیغاتی می شود. 
او اضاف��ه می کند: به ط��ور کلی تعریف 
درس��تی نس��بت به این ن��وع تبلیغات در 
داخل کش��ور وجود ن��دارد. در واقع ایجاد 
ارتب��اط می��ان برن��د و مناس��بت ملی و 
مذهبی به هوشمندی ای خاصی نیاز دارد، 
هوش��مندی ای که نیاز ب��ه برنامه ریزی و 

صرف هزینه و وقت زیادی دارد. 
پورمحمد تاکید می کند: نکته جالب در 
مورد عدم حضور ش��رکت ها در ماه محرم 
امسال این اس��ت که این رویداد در نیمه 
دوم سال قرار گرفته است، یعنی زمانی که 
ش��رکت ها باید تا پایان س��ال تمام بودجه 
تبلیغاتی خود را صرف کنند. در این راستا 
اکثر ش��رکت ها از صداوسیما زمان پخش 
طلب دارن��د و پخش آگهی های نیمه دوم 
برای اکثر آنها رایگان می ش��ود، در نتیجه 
ش��رکت ها اگر بخواهند آگه��ی تلویزیونی 
مناس��بتی را در این زم��ان پخش کنند، 
فقط هزین��ه س��اخت آن را می پردازند و 
در هزین��ه پخش آنها صرفه جویی خواهند 

کرد. 
البت��ه گاهی ش��رکت های تبلیغاتی نیز 
با س��ازمان ها همراه��ی خوب��ی ندارند و 
وقت��ی از آنها طرح تبلیغات��ی بابت روز و 
ماه مناس��بتی خواسته می ش��ود، طرحی 
خالقانه  پیشنهاد نمی دهند و همین عامل 
باعث می شود شرکت ها نیز انگیزه خود را 

نسبت به این موضوع از دست بدهند. 

بی توجهی تبلیغاتی به رویدادهای آیینی

وقتی شرکت ها 
از رویدادهای 

مناسبتی 
جا می مانند
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بسته بندی شكیل زعفران و گلی كه 
باز می شود

زعف��ران ی��ك ادوی��ه ارزش��مند بوده و به س��ختی 
تولی��د می ش��ود. با هدف حف��ظ خل��وص آن، آژانس 
برندین��گ خ��اق Brandlore نوع��ی بس��ته بندی 
را طراح��ی ك��رده ك��ه نی��از ب��ه هی��چ گون��ه تماس 
مس��تقیم این س��اقه های ظریف باارزش تا رسیدن به 
 مقص��د نهایی یعنی دس��تیابی به یك دس��تور غذای 

خوشمزه نیست. 
ظرف شیش��ه ای محتوی زعفران ای��ن تارهای نازك 
را ب��ه ش��كلی س��اندویچی بین ی��ك هاون و دس��ته 
چوب��ی آن حف��ظ می كند ك��ه از چ��وب درخت راش 
س��اخته ش��ده اس��ت. در شیش��ه با فضایی اضافی با 
رعایت نكات بهداش��تی درون آن قرار داده ش��ده و با 
تركیب قس��مت پایینی، یك خرد كنن��ده كوچك زیبا 
را به وجود آورده اس��ت. همچنین یك س��ری موچین 
 موقتی س��اقه های زعفران را از درون ظرف شیش��ه ای 

بیرون می كشند. 
هم��ه این قس��مت ها با یك بروش��ور كوچ��ك زیبا 
تركی��ب ش��ده و س��پس ب��ا اله��ام از گل ش��ش پ��ر 
 زعف��ران در یك جعبه ش��ش ضلعی زیبا بس��ته بندی 

می شوند. 
با باز كردن آن بس��ته، همه قس��مت ها چنان از هم 
باز می شوند كه انگار با شكوفا شدن یك گل، محصول 
داخلش را می بینیم. بهترین قس��مت این اس��ت كه با 
چرخان��دن تكه ه��ای مختلف در جه��ت معكوس و در 
حالت��ی كه در بطری در پایین قرار گیرد، جعبه تبدیل 

به یك نمایشگر خواهد شد. 
این بس��ته بندی با استفاده از مواد تهیه شده از نقاط 
مختل��ف جهان 90 درصد نتیجه ت��اش صنعت كاران 
اس��ت. مواد اصلی مورد اس��تفاده چوب درخت راش، 
شیشه، كاغذ بسیار با كیفیت با پرداخت های مختلف و 

یك سكه پرداخت شده مسی است. 

قسمت های چوبی در یك كارخانه اسباب بازی واقع 
در تپه های نزدیك شهر لكو ساخته شده و سكه مسی 
 Como  نیز از یك منطقه كوچك در مجاورت ش��هر
)ه��ر دو در ایتالی��ا( می آید. این جعبه دست س��از در 
فروشگاهی در شهر مومبای در هند ساخته خواهد شد 

كه هنوز راه نیفتاده است. 
جعب��ه بیرون��ی ب��ا ی��ك كاغ��ذ بس��یار با كیفیت و 
رنگ آمیزی عالی پوش��ش داده می ش��ود. لوگو و گل ها 
ب��ا یك قطعه مس به رنگ فویل گرم آراس��ته و درون 
جعبه با یك كاغذ رنگی مسی و بافت عالی فلزی تزیین 
شده اند. در ادامه لوگو با ظاهری درخشان در یك طرف 
بس��ته بندی دیده می ش��ود. جنس همه قس��مت های 
چوب��ی از درخت راش ب��وده و دیزاین یا لوگو روی آن 

حك شده است. 
www.packagingoftheaorld.com

موسیقی هماهنگ با غذا هنگام 
پرواز

British Airways  ی��ك Playlist خ��اص برای 
ل��ذت بردن بیش��تر از غذا را به وجود آورده اس��ت كه 
می ت��وان از می��ان ترانه های مختلف گزین��ه دلخواه را 

برگزید. 
در ت��اش ب��رای ایجاد فرصت كس��ب ی��ك تجربه 
احساس��ی تر هنگام پ��رواز، British Airways  یك 
كان��ال همراه با غ��ذا را به وجود آورده كه در آن غذا با 

موسیقی هماهنگ است. 
نتیج��ه یك مطالع��ه حاكی از آن اس��ت كه تركیب 
غذا و موس��یقی می تواند عط��ر و طعم را افزایش دهد، 
بنابراین این خطوط هوایی احساس كرد چنین چیزی 
می تواند در شرایطی با خدمات مهمان نوازانه آنها ادغام 
ش��ود كه احساس چشایی فرد حین پرواز تا 30 درصد 

كاهش پیدا می كند. 
 Sound Bite منوی غذا و موس��یقی همراه به نام
در سفرهای طوالنی ماه نوامبر در دسترس خواهد بود. 
playlist Rock and Pop حاوی 13 ترك است كه 
هر یك برای ایج��اد هماهنگی با هر آیتم منو به دقت 

انتخاب شده اند. 
ب��رای مث��ال، تران��ه A Sky Full of Stars گروه 
موس��یقی Coldplay ب��ا ی��ك غ��ذای بریتانیای��ی 
س��نتی و تران��ه Ray of Light مدون��ا ب��ا دس��رها 
هماهن��گ اس��ت. در رون��د ایج��اد هماهنگ��ی میان 
توج��ه  م��ورد  نی��ز  ف��رد  زادگاه  غ��ذا،  و   موس��یقی 

قرار می گیرد. 

مصاحبه با كارشناسان، محتوایی 
ساده اما قدرتمند در عرصه بازاریابی

هم��ه از اینك��ه دیگر افراد هم رتبه آنها را كارش��ناس 
بدانند، لذت می برند. از این حقیقت عمومی به نفع خود 
بهره ببرید. اكثر كارشناس��ان در همه رشته ها با تمایل 
ف��راوان برای مصاحبه با یك كارش��ناس هم رتبه با یك 

برنامه دو سر برد موافقت می كنند. 
برخی از ساده ترین و در عین حال موثرترین محتواهایی 
كه ش��ما می توانید در اختیار مخاطبان خود قرار دهید، 

مصاحبه با كارشناسان مرتبط با حوزه كاریتان است. 
اگر در جلب توجه كارشناسان رده باال در حوزه كاری 
خود مشكل دارید، به شما پیشنهاد می كنم كه از روش 
صعودی اس��تفاده كنید. هنگامی ك��ه از این روش برای 
دستیابی به كارشناسان اس��تفاده می كنید، كار خود را 
با كارشناس��انی كه كمترین تاثیر و بیش��ترین عاقه را 
نس��بت به حوزه كاری شما دارند، شروع كنید. به عنوان 
مثال، نویس��ندگانی كه نام آنها بع��د از صفحات اول در 
Amazon.com یا Google.com یافت می شود، از 
این دس��ته هستند. دسترسی به این كارشناسان دشوار 
نیست و معموال با تمایل فراوان و داوطلبانه اطاعاتی را 
كه دارند در ی��ك مصاحبه تلفنی در اختیار می گذارند؛ 
ب��دون توجه به اینكه به چه می��زان در زمینه بازاریابی 
 قوی هستید یا منظور و مقصود شما از مصاحبه چیست. 
پ��س از اینكه به كارشناس��انی كه كمتر شناخته ش��ده 
هستند نزدیك شدید و با آنها مصاحبه كردید، می توانید 
ب��ا اعتب��ار و تجربه بیش��تری كه به دس��ت می آورید با 
كارشناسانی كه تاثیر بیشتری دارند ارتباط برقرار كنید 
و آنگاه به این نتیجه می رس��ید اكثر آنها پس از اینكه با 
افرادی كه به زعم آنها هم رتبه ایش��ان هستند مصاحبه 
كردید، با پیشنهاد مصاحبه موافقت خواهند كرد. البته 
باید رضایت نامه هایی را نیز از هر كدام از آنها اخذ كنید. 

كارشناسانی كه شهرت و اعتبار بیشتری دارند، ممكن 
اس��ت بخواهند بدانند كه برنامه بازاریابی شما در قبال 
نظرات و وقت ارزش��مند آنها چیس��ت، بهترین پاسخی 
كه ش��ما می توانید به آنها بدهید این اس��ت كه آنها را 
در معرض دید جمعیت گس��ترده هواداران و مخاطبان 
خود قرار می دهید. این گروه مخاطبان ممكن است یك 
لیست ایمیل كه دارای اعضای فراوانی است، یك وباگ 
محبوب و پربازدید یا یك انجمن با اعضای فراوان باشد. 
اگر خودتان جمعیت مخاطبان قابل توجهی نداش��ته 
باشید، چگونه این كارشناسان پر آوازه را متقاعد می كنید 
كه مصاحبه با ش��ما برای آنه��ا مزایایی را درپی خواهد 

داشت. 
استراتژی صعودی در این شرایط نیز موثر خواهد بود. 
البت��ه در این وضعیت تاش بیش��تری می طلبد، اما در 
زمان برقراری ارتباط با كارشناس��انی كه در پایین ترین 
سطح قرار دارند، می توانید به آنها پیشنهاد كنید كه یك 
نسخه از مصاحبه را به آنها تحویل می دهید تا هر جایی 
كه فكر می كنند برای مخاطبانشان مناسب است، از آن 
استفاده كنند. در رونوشتی كه تهیه می كنید می توانید 
لینك هایی به وباگ یا حتی بهتر به لیست ایمیل خود 
قرار دهید. همزمان با رش��د و رونق لیست شما، توانایی 
شما نیز برای جذب لیدرهای بانفوذ و تاثیرگذار در حوزه 

كاریتان افزایش خواهد یافت. 
همزمان با حركت در مسیر صعود از انتهای این مدل 
بیش از پیش با س��هولت، توجه و دقت كارشناس��ان و 
نی��ز مخاطبان آنها را به خود اختصاص می دهید. در هر 
مصاحب��ه ای كه انجام می دهید بای��د محتوای مصاحبه 
را ب��ه روش جذاب و حرف��ه ای انتقال دهی��د، تا اینكه 
كارشناس��ان به راحتی بتوانند آن را ب��ا مخاطبان خود 
به اش��تراك بگذارند. اگر یك مصاحبه پرانرژی، مهیج، 
ش��خصی و درگیرانه انجام دهید، آنگاه آن كارشناس با 
رضایت و تمایل بیشتری آن مصاحبه را با مخاطبان خود 
به اش��تراك می گذارد. اكثر افراد با این موضوع مشكلی 
ندارند كه شما محافظه كارانه اطاعات تماس، وب سایت 
یا جزییات روش پیوس��تن به لیس��ت ایمیل خود را در 

مصاحبه ها بگنجانید. 
چندین ابزار رایگان وجود دارد كه ش��ما می توانید با 
اس��تفاده از آنها چنین مصاحبه های��ی را ترتیب دهید. 
 freeconferencecall.comم��ن غالبا از س��رویس
ب��رای انجام مصاحبه ه��ای تلفنی اس��تفاده می كنم و 
س��پس فایل MP3 یا WAV مصاحبه را برای توزیع 
و انتشار آسان در بین مخاطبان خود از این سرویس ها 

دریافت می كنم. 
می ت��وان ب��ا اس��تفاده از س��رویس های آوان��گاری 
همچ��ون internettranscribers.com ه��ر ن��وع 
فایل صوتی ضبط ش��ده را به یك نس��خه تایپی تبدیل 
كرد. س��رویس هایی كه من از آنها استفاده می كنم نیز 
قادرند س��ا ختار جمات را تصحیح كنند، زیرا بسیاری 
از ما انس��ان ها در محاوره جمات را كوتاه و بریده بیان 

می كنیم. 
به راحتی می توان یك جلد الكترونیكی جذاب نیز برای 
آن انتخاب كرد. س��رویس های آناین بس��یاری موجود 

است كه این كار را انجام می دهند. 
فایل صوتی، رونوشت و جلد جذاب را به هر كارشناسی 
ك��ه با او مصاحبه می كنید، تحویل دهید و از آنها تقاضا 
كنی��د كه این محصول را به عنوان یك فایل قابل دانلود 
در اختیار مخاطبان خود قرار دهند )یا آن را بفروشند و 
درآمد حاص��ل از آن را نگه دارند(. البته می توان به طور 
محافظه كارانه داخل این محصول لینك هایی به س��مت 
وب س��ایت یا دستورالعمل پیوس��تن به لیست ایمیل یا 

اطاعات بیشتر از خود گنجاند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
با رضایت نامه از برترین خدمات قدردانی كنید

مدیر فروش باید 
یک دوم وقت خود 
را صرف بازار کند و 
محصوالت خود را 

ببیند، مشتریان را ببیند، 
رقبا را ببیند و با آنها 

صحبت کند. از آنجایی 
که مهارت ادراکی 
مدیران نسبت به 

کارکنان از نظر منطقی 
بیشتر است، در صورت 
حضور در بازار می توانند 

اصطالحا پیچش مو 
را ببینند

جیم كوكروم
ترجمه: حامد تقوی

مترجم: مرضیه فروتن

شما همیشه تاكید كرده اید 
ابت�دا  كس�ب و كارها  ك�ه 
باید به بلوغ برس�ند و بعد 
دس�ت به تبلیغ�ات بزنند. 
توصیه ش�ما برای كس�انی 
كه تازه كسب و كارش�ان را 
در  و  كرده ان�د  راه ان�دازی 
حال كس�ب تجربه هستند 
ب�رای اینكه بتوانند س�هم 
ب�ازار را ب�ه دس�ت آورن�د 

چیست؟ 
فكر می كن��م ابتدا باید خود 
ف��رد بنیانگ��ذار وق��ت خیلی 
بیش��تری را در ب��ازار بگذراند. 
ش��ركت های  دی��ده ام  م��ن 
كوچك��ی را كه در حد چهار یا 
پنج نفر هستند و محصولی را 
خلق كرده اند و خود بنیانگذار 
ای��ن محصول را برم��ی دارد و 
ب��ه جاه��ای مختل��ف می رود 
و با واس��طه ها صحب��ت و آنها 
را متقاع��د می كن��د و ب��ا در 
نظ��ر گرفت��ن حاش��یه س��ود 
پایین ت��ری برای خود و س��ود 
سعی  واس��طه ها،  برای  بیشتر 
وارد  را  محص��ول  می كن��د 
ب��ازار كن��د. هرچ��ه پوش��ش 
باش��د، محصول  بیش��تر  بازار 
بهتر دیده می ش��ود. اصطاحا 
را  محصولی  وقت��ی  می گوییم 
مغ��ازه می چینید،  قفس��ه  در 
چه��ل درص��د مس��یر فروش 
طی ش��ده اس��ت، زی��را مردم 
آنجا آن را می بینن��د. لذا اول 
باید پوش��ش بازار را زیاد كرد. 
وقتی پوش��ش بازار زیاد ش��د، 
آرام آرام ف��روش راه می افتد. 
از آن ط��رف ه��م مدیران باید 
روی كیفیت و خدماتشان كار 
كنند. من به كارآفرینانی كه از 
كس��ب و كارهای كوچك شروع 
ب��ه كار كرده ان��د، حض��ور در 
بازار و جدیت در این حضور را 
به شدت توصیه می كنم. بعد به 
حدی می رس��ند كه حاال الزم 
است از ابزارهای تبلیغاتی هم 
اس��تفاده كنند. باز هم توصیه 
من این است كه ابتدا تبلیغات 
را از واس��طه ها ش��روع كنند، 
چون ای��ن واس��طه ها با مردم 
در ارتب��اط هس��تند. زمانی به 
تبلیغ��ات انبوه برس��ند كه به 
همان بلوغ نزدیك شده باشند. 
پس من بیشتر حضور در بازار، 
بازارگ��ردی، ارتب��اط داش��تن 
و صحب��ت كردن با مش��تری 
در كنار كیفی��ت و خدمات را 
برای اوایل كار بسیار موثرتر از 

تبلیغات می دانم. 
می كنی�د  توصی�ه  ش�ما 
مراح�ل مختل�ف بازاریابی 
از تحقیقات ب�ازار گرفته تا 
تبلیغات و غی�ره در داخل 
انج�ام گیرد  خود ش�ركت 
یا به ش�ركت های تخصصی 
در خارج از ش�ركت سپرده 

شود؟ 
من معموال به ش��ركت هایی 
كه ب��ه آنها مش��اوره می دهم، 
پیش��نهاد می كن��م در چارت 
سازمانی بخشی را تحت عنوان 
توس��عه بازار ایجاد كنند. بعد 
مدیری را ب��رای آن می گذارم 
و آن را از بخ��ش ف��روش جدا 
می كنم. بخش فروش مسئول 
روزم��ره  پیروزمندی ه��ای 
اس��ت و كارمن��دان این بخش 
محص��والت  ف��روش  درگی��ر 

و وص��ول مطالب��ات و غی��ره 
هس��تند. مدیرفروش در طول 
روز آنق��در با مس��ائل مختلف 
روبه رو می ش��ود كه نمی تواند 
به توس��عه بازار فكر كند. پس 
اگر این دو مس��ئولیت به یك 
نفر سپرده ش��ود، توسعه بازار 
فرام��وش و ضعیف می ش��ود. 
پس حتی اگر شركت كوچك 
باش��د هم الزم اس��ت این دو 
مدیری��ت از هم جدا باش��ند. 
توس��عه بازار سه وظیفه اصلی 
دارد؛ تحقیق��ات، برندین��گ و 
تبلیغ��ات كه هر ك��دام از آنها 
بای��د در زم��ان مناس��ب و با 
انجام  ص��رف هزینه مناس��ب 
گی��رد. تحقیقات را نی��ز باید 
در دو بخ��ش جداگانه در نظر 
بگیری��د. اول تحقیقاتی كه در 
ارتباط با اطاع��ات روزمره ای 
اس��ت كه ش��ما از ب��ازار نیاز 
داری��د. حت��ی مدیرعامل باید 
یك س��وم تا یك چهارم وقت 
خ��ود را ص��رف چرخیدن در 
ب��ازار كند. مدیر ف��روش باید 
ی��ك دوم وقت خ��ود را صرف 
ب��ازار كند و محصوالت خود را 
ببیند، مشتریان را ببیند، رقبا 
را ببیند و با آنها صحبت كند. 
از آنجایی كه مه��ارت ادراكی 
كاركنان  ب��ه  نس��بت  مدیران 
از نظر منطقی بیش��تر اس��ت، 
در ص��ورت حض��ور در ب��ازار 
می توانند اصطاحا پیچش مو 
را ببینند. ضمن��ا باید آرام  آرام 
تیمی تحت عنوان واحد رصد 
بازار تشكیل شود و همان طور 
كه یك منجم س��تارگان را با 
دق��ت رصد می كن��د، این تیم 
نیز هر روز در بازار می چرخند 
و براساس فرم های دقیقی كه 
مدی��ر توس��عه بازار و مش��اور 
ماركتین��گ در اختی��ار آنه��ا 
قرار داده اس��ت، وضعیت خود 
بررس��ی  ب��ازار  را در  رقب��ا  و 
جدی��د  محص��والت  ك��رده، 
ب��ازار را شناس��ایی می كنند و 
نظرات م��ردم و واس��طه ها را 
می ش��نوند. این اطاعات باید 
روزانه دس��ته بندی شود و در 
فرم های یكسانی هر روز صبح 
در اختیار مدیرعامل قرار گیرد 
و مدیر باید هر روز نخس��تین 
چیزی را كه بررس��ی می كند 
فرم رص��د بازار دیروز باش��د. 
پس در نتیجه ع��اوه بر خود 
مدی��ر، تی��م رص��د ب��ازار هم 
دائما در حال فعالیت هستند، 
ام��ا جایی هس��ت ك��ه نیاز به 
تحقیقات بازار پروژه ای اس��ت. 
این را دیگر نباید خود شركت 
انج��ام ده��د؛ مث��ا ش��ركت 
می خواه��د جای��گاه برن��دش 
را در بی��ن برنده��ای موجود 
بررسی كند یا می خواهد بداند 
می��زان س��هم ب��ازارش چقدر 
اس��ت. ای��ن كار دیگر یك كار 
تخصصی اس��ت كه خ��ارج از 
مهارت تیم توسعه بازار است و 
تحقیقات  انجمن  توصیه  طبق 
كمیت��ه  و  اروپ��ا  بازاریاب��ی 
تحقیق��ات  استانداردس��ازی 
بازاریابی س��ازمان اس��تاندارد 

نی��ز  ای��ران  در  ك��ه  جه��ان 
مسئولیت ریاس��ت آن كمیته 
بر عهده من اس��ت، شركت ها 
نباید پروژه های تحقیقات بازار 
را خودش��ان انجام دهند. رصد 
بازار باید توس��ط خود شركت 
انجام گی��رد، ام��ا پروژه ها نه. 
مثا بررس��ی می��زان رضایت 
بررس��ی  ش��ما،  از  مش��تری 
جایگاه برند ش��ما در بازار، آیا 
ای��ن محصول وارد بازار ش��ود 
یا نه همه یك پروژه هس��تند. 
پروژه ه��ا باید به ش��ركت های 
اصلح  بازاریاب��ی  و  تحقیق��ات 
علت  ش��وند.  س��پرده  بیرونی 
آن اس��ت ك��ه وقتی ش��ما در 
رابط��ه ب��ا خودت��ان تحقی��ق 
می كنی��د، ناخ��ودآگاه تعصب 
پی��دا می كنید و ای��ن تعصب 
می تواند ش��ما را به خطا ببرد. 
ضمن��ا نوع پاس��خ دادن مردم 
نیز منطق��ا زمانی ك��ه بدانند 
من برای شركت خودم تحقیق 
می كنم ت��ا زمانی كه یك فرد 
بی طرف تحقیق می كند، حتما 
متفاوت خواهد ب��ود. پس اگر 
بخواهم سوال شما را به صورت 
واضح پاس��خ ده��م تحقیقات 
بای��د ب��ه دو دس��ته تقس��یم 
باید  پروژه ای  تحقیقات  شوند: 
به ش��ركت های بازاریابی اصلح 
س��پرده ش��ده ولی رصد بازار 
بهتر است توسط خود شركت 

انجام گیرد. 

یك�ی از بحث ه�ای جالبی 
طری�ق  از  متاس�فانه  ك�ه 
آژانس های تبلیغاتی داخلی 
پیش�نهاد  ش�ركت ها  ب�ه 
نمی ش�ود، بح�ث بازاریابی 
چریكی است. ارزیابی خود 
ایرانی این  من از مشتریان 
است كه بسیار با این روش 
ارتب�اط برق�رار می كنن�د. 
ول�ی ب�ه ج�ز یك�ی دو ت�ا 
آژان�س خاص ای�ن روش ها 
چندان مورد اس�تفاده قرار 
نمی گیرد. دلیل این مسئله 
چیست؟ با وجود اینكه این 
تكنی�ک كم هزینه اس�ت و 
بیشترین نتیجه را می دهد، 
چرا ما در ایران كمتر آن را 

می بینیم؟ 
بازاریاب��ی چریكی، بازاریابی 
حس��ی، بازاریاب��ی ویروس��ی، 
همگی ش��یوه هایی هستند كه 
می توانند درست و بجا استفاده 
شده و كمك كنند. شاید باید 
افرادی مثل خود من را مقصر 

دانس��ت؛ افرادی ك��ه باید در 
بیشتر  این شیوه ها  شناساندن 
كار كنن��د. من فك��ر می كنم 
بس��یاری از ش��ركت ها با این 
ش��یوه ها آش��نایی ندارن��د یا 
آش��نایی دارند ، اما به درستی 
از آن اس��تفاده نمی كنند. مثا 
م��ا می گویی��م از پیامك برای 
شناساندن خود استفاده كنید، 
اما ب��ه پنج دلیل اس��تفاده از 
پیامك می تواند مخرب باش��د. 
یكی اینكه شما بانك اطاعاتی 
درس��تی انتخاب نكرده باشید. 
در روز بی��ش از 20 پیام��ك 
برای من می آید كه هیچ ربطی 
به من ندارد، اما برای ش��ركت 
كارفرم��ا هزینه زا اس��ت. دوم 
نرم افزار ش��ما هوشمند  اینكه 
نباش��د و ش��ماره ی��ك فرد را 
چند ب��ار وارد كرده باش��د و به 
همین دلیل یك پیام چند بار 
برای یك فرد می رود و آن فرد 
را دیوانه می كند. س��وم اینكه 
ممكن است این پیام در زمان 
نامناسبی پخش شود. شما به 
هر دلیلی نمی توانید موبایلتان 
را خام��وش كنی��د و س��اعت 
دو ش��ب با پیامكی مربوط به 
دیگ بخار فان برند از خواب 
می پری��د. چ��ه حس��ی ایجاد 
می ش��ود؟ چه��ارم آن اس��ت 
كه ممكن اس��ت پیام نامفهوم 
باشد. پنجم آنكه ممكن است 
ی��ك پی��ام چن��د روز متوالی 
تكرار  ش��ود، این تكرار زیاد از 
ناراحت كننده  می توان��د  ح��د 
باشد. دالیل زیادی را می توان 
نام ب��رد. اما آی��ا پیامك دادن 
به طور كلی چیز بدی اس��ت؟ 
خیر. فقط باید از آن درس��ت 
اس��تفاده ش��ود. به طور كلی 
برای م��ن ثابت ش��ده كه اگر 
برای كارفرمای بخش خصوصی 
ثاب��ت ش��ود ك��ه اس��تفاده از 
ش��یوه ای می توان��د در ارتقای 
برن��د و فروش او مفید باش��د 
و هزینه آن هم مناسب است، 
حتم��ا آن را پرداخت می كند. 
اگ��ر كارفرما هزین��ه را متقبل 
نمی ش��ود یا ما نتوانسته ایم او 
را متقاع��د كنیم ی��ا اصا این 
شیوه ها به او پیش��نهاد نشده 
است یا اصا آن را نمی شناسد. 
اینجا به جای آنكه كارفرمایان 
را مقصر بدانیم باید مش��اوران 

را مقصر بدانیم. 
مدی�ران  از  درص�د  چن�د 
بازاریابی شركت ها، مدیران 
فروش و مدی�ران تبلیغات 
دانش مرتبط با این حوزه را 
دارند؟ آیا ب�ا تجربه به این 
جایگاه رس�یده اند یا دانش 

آكادمیک دارند؟ 
به طور كل��ی علم ماركتینگ 
در ای��ران علم جوانی اس��ت و 
ش��اید تنها 10 س��ال است كه 
اغل��ب ش��ركت ها آن را ب��اور 
كرده ان��د. عل��ت آن ه��م این 
بوده كه در س��ال های گذشته 
اصا نیاز ب��ه ماركتینگ نبوده 
است زیرا آنقدر محصوالت كم 
ب��وده كه هر چی��زی كه تولید 
می ش��ده به فروش می رسیده 

است. وقتی كه رقابت گسترش 
ماركتین��گ  می كن��د،  پی��دا 
معن��ا پی��دا می كن��د و عرضه 
بیش��تر از تقاضا می شود. حال 
اینجاس��ت كه عرضه كنندگان 
باید با یكدیگر مس��ابقه بدهند 
ت��ا بتوانند دل متقاضی را برده 
و انتخاب ش��وند. اینجاست كه 
مجبور می ش��وند به سراغ علم 
بروند  ش��یوه های جدی��دی  و 
ك��ه عمدتا از دل اس��تراتژی و 
ماركتینگ بیرون می آید، چون 
این رش��ته جوان بوده اس��ت.

رش��ته هایی ك��ه می توانند به 
كم��ك بنگاه ه��ای اقتصادی و 
رشته هایی  بیایند،  س��ازمان ها 
مدیری��ت  ام ب��ی ای،  مث��ل 
اجرای��ی و خ��ود ماركتین��گ 
هس��تند. ب��از هم بای��د خیلی 
كار ك��رد چ��را ك��ه خیل��ی از 
رش��ته  فارغ التحصیل ه��ای 
ام بی ای مس��تقیما می خواهند 
بدون داش��تن تجرب��ه اجرایی 
در كار ف��روش و ماركتین��گ، 
مش��اور ماركتینگ شوند. خود 
اینها به آن مش��اوران حرفه ای 
لطمه می زنند چون دید مردم 
را نس��بت ب��ه مش��اوره خراب 
می كنند. كس��ی می تواند خود 
را مش��اور ماركتینگ بداند كه 
حداقل 15-10 سال به صورت 
كرده  ماركتینگ  كار  اجرای��ی 
باش��د و از ویزیت��وری، فروش 
و كارشناس��ی ش��روع كرده و 
ب��ه مدیریت رس��یده و درعین 
ح��ال دان��ش ای��ن كار را هم 
منظورم  البته  باش��د.  داش��ته 
از دانش الزاما مدرك نیس��ت، 
بلكه باید س��واد این كار داشته 
باشد. كسی كه هم در دانشگاه 
بازار دانشجویی كرده و هم در 
دانش��گاه علوم می تواند این دو 
را كن��ار ه��م بگ��ذارد و بعد از 
15-10 س��ال به جایی برسد 
كه می گوید حاال من می توانم 
مشاور ماركتینگ باشم. با توجه 
فارغ التحصیل های  اینك��ه  ب��ه 
ما عمدت��ا خیلی س��ریع وارد 
حیطه مشاوره می شوند، كمتر 
به حوزه اج��را می پردازند، اما 
آنهای��ی ك��ه وارد ح��وزه اجرا 
می ش��وند و به خصوص آنهایی 
ك��ه از كف ب��ازار كارش��ان را 
ش��روع می كنند، آینده خیلی 
و  داش��ت  خواهن��د  خوب��ی 
می توانند بس��یار موفق باشند. 
ما در حوزه فروش می توانیم در 
ایران راحت تر مدیر پیدا كنیم 
چرا كه به ش��م و روان شناسی 
نزدیك تر اس��ت و اگر كس��ی 
تجرب��ه ف��روش و سرپرس��تی 
داش��ته و چن��د تا كت��اب هم 
خوان��ده باش��د، می تواند مدیر 
فروش ش��ود، اما مدیر توسعه 
ب��ازار پی��دا كردن كار بس��یار 
مشكلی اس��ت. بعضی از مواقع 
واقعا یك س��ال طول می كشد 
كه من بتوانم برای آن شركتی 
ك��ه مش��اورش هس��تم، مدیر 
توس��عه بازاری پی��دا كنم كه 
بتوان��م ب��ه او نم��ره 15 یا 16 
بدهم. با این حال، من به آینده 
خیلی امیدوار هستم. این علم 
در حال گسترش است و تعداد 
فارغ التحصیان یا حتی كسانی 
كه در رش��ته مرتبط تحصیل 
نكرده اند، ام��ا مطالعات خوبی 
در این حوزه داشته و آن را در 
عمل اج��را می كنند، روز به روز 

بیشتر می شود. 

کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی
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گفت و گوی »فرصت امروز« با پرویز درگی، مدرس بازاریابی

تبلیغات مو می بیند و بازارگردی پیچش مو

بس�یاری از كارشناس�ان مدیریت و بازاریابی بر این باورند كه برندهای ایرانی ظرفیت های 
فراوانی دارند و برای موفقیت، فقط كافی است كمی برای شناساندن خود به مخاطبانشان 
تالش كنند. دكتر پرویز درگی چهره آشنای عرصه بازاریابی كشور نیز از جمله همین افراد 
است. با این حال او بر این باور است كه فرآیند شناساندن بهتر است نه از طریق تبلیغات، 
بلكه با حضور مس�تمر در بازار و شناس�ایی مشتریان اتفاق بیفتد. گفت و گوی ما را با این 

كارشناس در ادامه بخوانید. 



مسیر ثروت

نیمه تاریک زندگی با جیب  پرپول

وس��ایل لوکس، خانه های قصر مانند و ماش��ین های 
آخرین مدل همواره از س��وی رس��انه ها و چش��م های 
مردمی تحس��ین می ش��وند. این تحسین و ستایش اما 
تنها قسمت شیرین داستان پولداری است. این داستان 
هم مثل هر س��ناریوی دیگری شخصیت منفی و اتفاق 

سخت کم ندارد. 
پای ح��رف پولدارها اگر بنش��ینید، خواهید دید که 
پول داش��تن آنقدرها هم که فکر می کردید، سرش��ار و 

مملو از خوبی، خوشی، خنده و خاطرخواهی نیست. 
اگر از آن پولدارهای پولدار دور و برتان ندارید، یا اگر 
باوری به حرف های ش��ان ندارید، پیشنهاد ما این است 
ک��ه این مطلب را تا آخر بخوانید. ما که نظرمان عوض 

شد، شما دیگر خود دانید! 
1-  در مسیر ثروت خیلی چیزها قربانی می شود 
در طول س��ال هایی که برای رسیدن به ثروت تالش 
می کنی��د، احتمال دارد برخ��ی روابط کلیدی با برخی 
آدم های مهم را از دس��ت بدهید، به ش��انس های پیش 
رو نه بگویید، برخی تجربیات زندگی از دس��تتان بپرد 
و احساس��ات و رویاهایتان چپکی  ش��وند. یک حساب 
سرانگشتی نشان می دهد هیچ یک از اینها را نمی توان 

با پول خرید. 
2-  پولدارها معموال در چش�م دیگران حریص، 

ظالم یا معتاد به کار هستند
اگر چیزهای خوب بخرید، در چشم دیگران مادی گرا 
جلوه می کنید. تازه موفقیت ش��ما به معنای شکس��ت 
دیگران اس��ت که دلیل الزم و کاف��ی برای غضب آنها 

را فراهم می آورد. 
3-  پولدار بودن دست پولدارها را از یک جامعه 

بزرگ تر کوتاه می کند
چه طرز فکرتان این باشد که از دیگران بهتر هستید 
و چه دلیلش احس��اس ترس باش��د، هر روز بیش��تر از 
دی��روز احس��اس می کنید که ورود ب��ه برخی جمع ها 
برایتان س��خت و دش��وار اس��ت. تنها جامعه کوچکی 
می توانن��د با ش��ما باش��ند. نتیجه این کار احس��اس 

جداافتادگی خواهد بود. 
4-  توقع از پولدارها سر به فلک می زند

رفت��ار اطرافی��ان قبل و بع��د از پول��داری متفاوت 
می ش��ود. هر لحظه امکان دارد یکی از آش��ناها از شما 
پ��ول قرض بخواهد یا حت��ی توقع های عجیب و غریب 
درباره کادوی تولد یا عیدی یا اینطور مس��ائل از ش��ما 
داش��ته باشد. اگر پول رس��توران را حساب نکنید، یک 
فرد خس��یس هس��تید. چون پول از نظر دیگران یعنی 
ش��ادی، پس ش��ما ح��ق ناراحتی و دلخ��وری ندارید. 
خالص��ه اینکه از این دس��ت ماجراها کم برایتان پیش 

نمی آید. 
5-  پولدار ش�دن می تواند کنت�رل زندگی را از 

چنگ فرد پولدار درآورد
وقتی پولدار ش��دید این پرس��ش را حتما برای خود 
مطرح کنی��د: »آیا من متعلق به پولم هس��تم یا پولم 
متعل��ق ب��ه من؟« ای��ن احتمال خیلی زیاد اس��ت که 
کنت��رل زندگی تان به دس��ت پول بیفت��د. حاال فرقی 
نمی کن��د که این اتفاق به خاطر بحث و جدل بر س��ر 
پول با خانواده باش��د یا نگران��ی از اینکه نکند پولم از 

دستم برود. 
6-  بچه هایتان شاید قدر پول را ندانند

احتم��ال اینک��ه بچ��ه پولدارها قدر داشته هایش��ان 
را ندانند بس��یار زیاد اس��ت، چون آنه��ا نمی دانند این 
پول ها از کجا می آید و موظف هم نیس��تند که خوب از 
آنها مراقبت کنند. از طرفی چون به س��خت کار کردن 
مثل ش��ما نیاز ندارند، راه و روش پول درآوردن را یاد 
نمی گیرند و تنها به آموختن راه های خرج آن بس��نده 

می کنند. 
هم��ه این اتفاقات و رویدادهای مش��ابه می تواند رخ 
ندهد، اگر پولدارها حواس شان شش دانگ جمع باشد، 
اما احتمال رخ دادن ش��ان بس��یار زیاد اس��ت و تجربه 

پولدارها این مدعا را تصدیق می کند. 

استارباکس مورد ظن فرار مالیاتی 
قرار گرفت

ناظران مالیاتی اتحادیه اروپا اعالم کردند که احتمال دارد 
تعامل مالیاتی بین شرکت بین المللی استارباکس با دولت 
هلند غیر قانونی باشد. وضعیت مالیاتی شرکت استارباکس 
که مالک بزرگ ترین کافی شاپ های زنجیره ای در جهان 
اس��ت، از پنج ماه قبل تحت بررس��ی گسترده کمیسیون 
اروپا قرار گرفته است. ناظران مالیاتی این کمیسیون اکنون 
س��رگرم تحقیق در این زمینه ان��د که دولت هلند چگونه 
اجازه داده اس��تارباکس از س��ال ۲۰۱۱ تاکنون مالیات بر 

درآمد را کمتر از معیارهای قانونی بپردازد. 

افتتاح کارخانه رنو در الجزایر

ش��رکت خودروسازی رنو یک کارخانه خود در نزدیکی 
شهر وهران واقع در شمال غربی الجزایر را افتتاح کرد. این 
کارخانه مدل های »داسیا لوگان« رنو را مونتاژ خواهد کرد. 
ب��ازار خودروی الجزایر دومین بازار بزرگ اتومبیل در قاره 
آفریقا محسوب می شود. این کارخانه نوزدهمین کارخانه 
مونتاژ رنو در دنیاس��ت.  کارلوس گوس��ن مدیرعامل رنو، 
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانس��ه و امانوئل مکرون وزیر 
اقتصاد این کشور به همراه عبد المالک سالل نخست وزیر 
الجزایر در این مراسم شرکت داشتند. عبد المالک سالل، 
نخس��ت وزیر الجزایر در جریان مراسم افتتاح کارخانه رنو 
گفت: »احداث این کارخانه یک همکاری است که در آن 
دو طرف برنده خواهند بود. امیدواریم تعداد این کارخانه ها 
در قلمرو الجزایر دو برابر شود.« ظرفیت اولیه تولید ساالنه 
این کارخانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. براساس 
ارزیابی ها ظرفیت تولید این کارخانه تا سال ۲۰۱۹ به رقم 
۷۵ هزار دس��تگاه خواهد رسید. نیروی کار آن نیز حدود 

۳۵۰ نفر خواهد بود. 

11 مدیریت کسب و کار

ش��غلی که در این ش��ماره 
ب��ه آن می پردازی��م، مرب��وط 
به ایامی اس��ت که پش��ت سر 
گذاش��تیم و بیشترین تقاضا را 
در س��ایه برگ��زاری هیات ها و 
تکایا داشت. شاید در ابتدا این 
تص��ور در ذهنتان نقش ببندد 
که می خواهیم در مورد ش��غل 
فروش طبل و سایدرام و دهل 
نیست.  این طور  اما  بنویس��یم 
در این گ��زارش قصد داریم تا 
هم��ه زوایای ش��غل فروش و 
نصب داربست فلزی را نمایان 
کنیم تا افرادی که می خواهند 
در این ش��غل فعالیت داش��ته 
باش��ند، با زیر و بم و همچنین 
ریزه کاری های آن آشنا شوند. 

که  مس��ئله ای  اصلی تری��ن 
باید به آن دقت داشته باشید، 
این اس��ت که این شغل بیشتر 
به ص��ورت فصلی اس��ت. البته 
ای��ن فص��ل برخ��الف س��ایر 
مش��اغل فصلی، ثابت نیس��ت 
و ممکن اس��ت در طول سال 
تغیی��ر کن��د. زمانی ک��ه این 
ش��غل را به عنوان محل کسب 
باید  انتخ��اب می کنید  درآمد 
کم��ی س��ختی های آن را ب��ه 
جان بخرید. س��ختی های این 
مانند  مس��ائلی  ش��امل  شغل 
همی��ن موضوع اس��ت که در 
نخواهید  همه س��ال درآمدی 
داش��ت، به همی��ن دلیل باید 
مس��ائل را به خوب��ی مدیریت 
و چش��م انداز ش��غلی  کنی��د 
خ��ود را به کوتاه مدت معطوف 
نکنید. بای��د برنامه ریزی خود 
را آنق��در به صورت باالدس��تی 

پیاده کنید ک��ه هیچ زمانی از 
س��ال با کمبود بودج��ه برای 
تهیه لوازم ی��ا حقوق کارگران 

مواجه نشوید. 

با رعایت این نکات در همه 
سال درآمد کسب کنید

ب��رای اینکه بتوانید در طول 
س��ال درآمد ثابت و باال کسب 
کنی��د باید چن��د نکته مهم و 
اساس��ی را م��ورد توج��ه قرار 
دهی��د. زمانی که فعالیت خود 
را در این شغل کلید زدید، باید 
تبلیغات تان  به صورت گسترده 
را آغ��از کنی��د. ح��ال س��وال 
تبلیغات  ای��ن  که  اینجاس��ت 
در کج��ا باید ص��ورت گیرد تا 
بیشترین تاثیر را داشته باشد. 
ابتدا تبلیغات خ��ود را باید در 
مکان هایی که ساختمان سازی 
دارند ش��روع کنید و بیش��تر 
حواس��تان را ب��ه ای��ن قضیه 
معطوف س��ازید. به این دلیل 
که با شناسایی ساختمان های 
در ح��ال س��اخت می توانی��د 
داربس��ت های نم��ای رویی را 
در اختی��ار بگیرید. ب��ا اجرای 
ای��ن کار، مح��دوده فعالیت و 
تبلیغ��ات خ��ود را گس��ترش 
دهید. بع��د از آن می توانید با 
ارتباط  آپارتم��ان  س��ازندگان 
برق��رار کنید تا در زمان نیاز با 
ش��ما تماس بگیرند. اما یادتان 
باش��د این ش��ما هس��تید که 
باید پیگیر کار او باشید. شاید 
سازنده شماره شما را گم کند 
و ارتباطی با شما نداشته باشد. 
در آن صورت اگر سراغی از او 
نگیرید با ف��رد دیگری کارش 
را ادام��ه خواهد داد. در نتیجه 

نباید بگذارید که مش��تریان از 
دست بروند. 

نکات ایمنی را جدی 
بگیرید

نکته دیگ��ری که باید به آن 
توجه ویژه داش��ته باشید تهیه 
داربست به میزان کافی است. 
همچنین انبار برای نگهداری و 
از  برای حمل و نقل  وس��یله ای 
ملزومات کار شما است. بیشتر 
افرادی که برای مجموعه شما 
نصاب هایی  می کنن��د  فعالیت 
هستند که برای نصب داربست 

به باالی ای��ن میله های فلزی 
نصاب های  از  حتم��ا  می روند. 
حرفه ای برای نصب داربس��ت 
اس��تفاده کنی��د ت��ا کمترین 
احتم��ال خط��ر و همچنی��ن 
کمترین آس��یب را مش��اهده 
کنی��د. همچنین س��عی کنید 
این افراد را راضی نگه دارید و 
تا جایی که امکان دارد آنها را 
از امکان��ات رفاهی و اجتماعی 

محروم نکنی��د. به عنوان مثال 
نصاب ه��ا را بیم��ه کنی��د ت��ا 
خیال شان از همه لحاظ راحت 
باشد. همچنین به صورت قانون 
الزام کنی��د تا همه کارگران از 
وسایل ایمنی استفاده کنند و 
هی��چ ع��ذری را در این زمینه 
نپذیری��د. یک��ی از فعاالن این 
ش��غل در خص��وص چگونگی 
و س��ختی کارش ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوید: »ش��غل ما 
بسیار س��خت و حساس است. 
به این دلی��ل که کوچک ترین 
اش��تباه ما قابل جبران نیست 
و ممکن اس��ت خسارات جانی 
و مالی زیادی به دنبال داشته 
باشد. از این رو باید شش دانگ 

حواسمان به کار باشد.«
در  ک��ه  دیگ��ری  اف��راد 
مجموعه ش��ما فعالی��ت دارند 
ی��ک حس��ابدار و ی��ک مدیر 
داخلی اس��ت. بیش��تر افرادی 
که در این شغل مشغول به کار 
هستند این موضوع را یا نادیده 
می گیرند یا خیلی به آن توجه 
نمی کنن��د و با نگاهی گذرا آن 
را کنار می زنند. اما تصور کنید 
که یک فرد در هنگام سفارش 
بای��د با مس��ئول هماهنگی یا 
مدی��ر داخلی تم��اس بگیرد؛ 
در این صورت پرس��تیژ کاری 
شما بس��یار باال می رود و نظر 
مش��تری به کس��ب و کار شما 
جلب می شود. به عبارت دیگر 
باعث  ش��غل  این  رتبه بن��دی 
می ش��ود تا اطمینان در ذهن 
ش��ود.  ایجاد  س��فارش دهنده 
س��عی کنید برای پذیرفتن و 
ثبت تمامی س��فارش  ها مدیر 
داخل��ی مجموع��ه وارد عمل 

ش��ود و ش��ما تنه��ا عملکرد 
کارکنان خود را زیر نظر داشته 

باشید. 

افزایش مشتری در ماه 
محرم و رمضان

 در ای��ن ش��غل در برخ��ی 
از مواقع س��ال س��رتان بس��یار 
ش��لوغ می ش��ود؛ م��اه مح��رم 
و م��اه رمض��ان. ماه مح��رم به 
دلیل برپایی هیات ها و تکایای 
عزاداری استفاده از داربست های 
فلزی بیش��تر می شود. بیش از 
۹8 درصد هیات ها از داربس��ت 
ب��رای نم��ای بی��رون هی��ات 
اس��تفاده و آن را با پارچه سیاه 
ام��ام حس��ین)ع(  یا ش��مایل 
تزیین  حضرت عب��اس)ع(  ی��ا 
می کنند، به همی��ن دلیل باید 
به طور خاصی این داربس��ت ها 
نصب ش��ود تا پارچه ای که قرار 
اس��ت روی آن قرار بگیرد نمود 
داش��ته باش��د. در این مورد به 
س��خنان فردی که سفارش کار 
می ده��د توجه زیادی داش��ته 
باش��ید. در ماه رمضان نیز باید 
بدانید که داربس��ت برپا ش��ده 
ق��رار اس��ت برای یک مراس��م 
ی��ا افطاری مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد، در نتیجه بای��د طوری 
نصب شود که این امکان وجود 
داشته باش��د. در این ایام سعی 
کنید کمی از س��ود خود صرف 
نظر کنی��د یا در برخی از موارد 
س��ود خود را نادی��ده بگیرید. 
قیمت پایین خدمات شما باعث 
می شود بیشترین سهم بازار را 
ب��ه خود اختص��اص دهید و در 
زمان ه��ای بع��دی نیز از ش��ما 

کمک بگیرند. 

 HSBC
 اعتباری برای صنعت بانکداری

بانک HSBC در س��ال ۱8۶۵ میالدی در هنگ کنگ 
تاسیس شد و با متحول ساختن شرکت سهامی بانکداری 
هنگ کنگ و ش��انگهای در ق��رن ۱۹ آغاز ب��ه کار کرد. 
کمپان��ی HSBC، از طریق به وج��ود آوردن و خریدن 
ش��رکت های تابعه، خ��ود را با بازار جهان��ی تطبیق داد. 
این اس��تراتژی که در دهه ۱۹۵۰ ش��کل گرفت، با یکی 
از بزرگ ترین موارد ادغ��ام بانک ها در تاریخ یعنی خرید 
بانک میدلند انگلیس در سال ۱۹۹۲، به اوج خود رسید. 
HSBC به س��رعت تعداد دیگری از موسس��ات مالی از 
جمل��ه Credit Comercial de france  و ش��رکت 
The Republic New York Corporation  را به 
فهرست تمام نشدنی خریدهای خود اضافه کرد و در سال 
۱۹۹۷ نی��ز چندین بانک برزیل��ی و آرژانتینی را با مبالغ 
میلیارد دالری خریداری کرد و نام خود را در آن کشورها 
نیز بر سر زبان ها انداخت. پس از مهاجرت آرام و طوالنی 
 ،HSBCشرکت های محلی به س��مت اخذ کامل هویت
در نهایت در سال ۱۹۹۹ شرکت به شکل یک نام تجاری 

کامال همسان و یک شکل درآمد. 
حروف نوشته آن، رنگ های اصلی و لوگوی شش ضلعی 
آن در طول این دوران و در مراحل مختلف کم کم ش��کل 
گرف��ت تا زمانی که HSBC ب��ه تنهایی یک نام تجاری 
مستقل شد. در آن زمان، مشتریان برای پذیرفتن انگاره 
جدید دیگر کامال آماده شده بودند. در سال ۲۰۰۳، اقدام 
جنجالی ش��رکت در خرید گروه مال��ی نه چندان موفق 
HouseHold International  ب��ه مبلغ ۱4میلیارد 
دالر، اس��تراتژی خرید شرکت را یک پله بزرگ باالتر برد 
و در عین حال نش��ان داد شرکت، به حضور یک شرکت 
تابعه امریکا در راستای اهداف و انگیزه های جهانی شدن 
نیاز دارد و نیز نشان داد در درجه اول، تمایل دارد به عنوان 
ش��رکتی دیده ش��ود که مصرف کننده عام را محور خود 
قرار داده اس��ت. »سر جان باند«، مدیرعامل HSBC در 
مقال��ه »اقدامات کوبنده HSBC« در م��ورد اقدام اخیر 
شرکت، چنین عنوان کرد: »دو سوم هر اقتصادی در دنیا 
بر پایه مخارج و صرف پول مصرف کنندگان اس��ت و هر 
قدر بتوانید ش��رکت خود را بیش��تر به آن جهت متمایل 
کنید، برای تجارت ش��ما بهتر اس��ت.« بانک HSBC از 
سیستم هوشمند تبلیغاتی، مشابه سیستم بلواسمارت در 
شعبه های خود استفاده می کند. به گفته سخنگوی بانک، 
این سیستم که به »بلوباکس« معروف است، در دو شعبه 
از بانک های شهر لندن در کشور انگلیس راه اندازی شده 
اس��ت و در صورت استقبال مردم و کارکرد موفقیت آمیز، 
در تمام شعب این بانک در سراسر دنیا نصب و راه اندازی 
خواهد ش��د.  اکنون نام و هویت دیداری شرکت در تمام 
دنیا همسان شده است و قدرت خود را به بانک های خود 
در هر بازار محلی نیز منتقل می کند. حس��ن ش��هرت و 
پیشینه مثبت، احساس آشنا و قابل اعتمادی می آفریند 
که آن هم به اعتبار ش��رکت می افزاید. هر قدر یک بانک 
در خارج از وطنش بیش��تر شناخته شده باشد، در کشور 
خود اعتماد بیشتری را بر می انگیزد. این پارادوکسی است 
که در شعار تبلیغاتی شرکت یعنی »بانک محلی جهان« 
هم نمود یافته اس��ت. تا جایی که در س��ال ۲۰۱۰ مجله 
فوربس این بانک را به عنوان بزرگ ترین موسس��ه مالی و 
بانکداری و هش��تمین شرکت بزرگ در دنیا معرفی کرد. 
در حال حاضر HSBC یکی از بزرگ ترین موسسات مالی 
و بانکداری دنیا و نیز موفق ترین شرکت بریتانیاست. شعبه 
مرکزی بانک در شهر لندن قرار دارد و بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر در سراس��ر دنیا برای این بان��ک کار می کنند. درآمد 
این بانک در س��ال گذشته میالدی بالغ بر ۱۰۳ میلیارد 
دالر بود که سود خالصی معادل ۶ میلیارد دالر را نصیب 

شرکت کرد. 

حتما از نصاب های 
حرفه ای برای نصب 

داربست استفاده کنید 
تا کمترین احتمال 
خطر و همچنین 
کمترین آسیب 

را مشاهده کنید. 
همچنین سعی کنید 
این افراد را راضی 

نگه دارید و تا جایی 
که امکان دارد آنها را 
از امکانات رفاهی و 

اجتماعی محروم نکنید

ابت��دا بای��د هم��ه ش��یوه های 
تبلیغات��ی خودت��ان را که این 
روزها بس��یار گسترش یافته اند 
بررس��ی کنید. دقت کنید آنها 
به چ��ه م��واردی پرداخته اند و 
چه ابتکارهایی را برای تبلیغات 
خ��ود به کار برده ان��د. مطمئن 
باشید در این مسیر نکات بسیار 
جالبی برای شما روشن خواهد 
ش��د. نکته دوم آن است که در 
شرایط کنونی کش��ور، تنها در 
صورتی در زمینه رستوران های 
زنجیره ای موفق خواهید ش��د 

که به یک برند تبدیل ش��وید. 
هرچند کیفی��ت غذا و خدمات 
ش��ما و قیمت ه��ا در موفقیت 
موثرن��د، ام��ا ی��ک رس��توران 
زنجیره ای که قصد دارد ش��عب 
مختلفی را در سطح شهر تهران 
یا کش��ور راه اندازی کند، بدون 
تبدیل ش��دن به ی��ک برند به 
موفقی��ت قابل قبول��ی نخواهد 
رس��ید. موفقیت یعنی افزایش 
تعداد شعب در مناطق مختلف 
و فروش هرچه بیشتر. بنابراین 
ب��ا مش��اوره ب��ا یک ش��رکت 

تبلیغات��ی ابت��دا ی��ک کمپین 
تبلیغاتی با ش��عار مناس��ب با 
محدودیت برندینگ تهیه کنید 
و آن را اجرا کنید. این کمپین 
هزینه  زیادی را به شما تحمیل 
خواهد کرد و اگر صبر و تحمل 
داشته باش��ید، اثرات آن را در 
میان م��دت مش��اهده خواهید 
ک��رد. اگ��ر بودج��ه الزم را در 
می کنیم  توصیه  ندارید  اختیار 
از تبلیغات متفرقه بپرهیزید و 
ابتدا با گرفتن وام یا ش��ریک، 
منابع مالی الزم را فراهم سازید 

و س��پس تبلیغ��ات خودتان را 
آغاز کنید.  نکته آخر اینکه در 
روش های  تهیه ش��ده  کمپین 
مختل��ف تبلیغاتی مناس��ب با 
توجه به بودجه نهایی  شناسایی 
خواهند شد، اما به طور معمول 
ک��ه  گران قیم��ت  ابزاره��ای 
بازدیدکنندگان زیادی دارند و 
دارند  اعتباربخشی  ویژگی  ذاتا 
ب��رای ش��ما موثرترن��د، مانند 
تبلیغات محیطی و صداوسیما 
روزنامه ه��ای  همچنی��ن  و 

کثیراالنتشار معتبر.

تبلیغ 
رستوران 

زنجیره ای 

پرسش: صاحب یک رستوران زنجیره ای هستم که غذاهای فست فودی به مشتریان ارائه می دهد. بودجه ای را برای تبلیغات در نظر 
گرفته ام. بهترین شیوه برای تبلیغ کسب وکار من چیست؟

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  .
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گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل فروش و نصب داربست فلزی

اشتباه در این شغل بازگشت ندارد

سارا گلچین

علی سهرابی

کتابخانه

تیم های توس��عه ای، ترکیبی 
از اعضا هس��تند ک��ه در قالب 
ی��ک رهب��ری تکام��ل یافت��ه 
حرک��ت می کنند؛ تیم هایی که 
در آنها تک ت��ک اعضا رهبریت 
را عه��ده دار ش��ده و به عبارتی 
رهب��ر تی��م خواهند ش��د. در 
این حال��ت س��اختار ارگانیک 
س��اختار  جایگزین  منعطف،  و 
غیرمنعط��ف  و  سلس��ه مراتبی 
خواهد شد و روش های کارآمد 
تحول، نیاز حیاتی این تیم ها در 
بقای س��ازمان به شمار می آید. 
بنابراین تنها داش��تن گروه های 

کار تیم��ی در س��ایه رهبریت، 
عامل رش��د و توسعه سازمان ها 
نبوده بلکه آنچه مهم است روح 
تح��ول و رهبری در ف��رد فرد 

اعضای تیم در سازمان است. 
کتاب »کار تیمی و گروهی« 
تالیف دکتر محمد علی حقیقی، 
فرح انگی��ز عب��داهلل زاده و فریبا 
دهقان ب��ه ابع��اد مختلف این 
موض��وع می پ��ردازد. در ای��ن 
کتاب آمده اس��ت که چگونگی 
به کارگی��ری موثر همه اعضای 

تیم در مس��یر اهداف سازمان، 
ارائه الگوهای مناسب به منظور 
هریک  جهت گی��ری  تجمی��ع 
از اعض��ا، تیم هایی ب��ا رویکرد 
تیم مح��ور  ب��ودن، در گیری در 
تیم و اهداف تیم به دور از زمان 
و مکان و رس��یدن ب��ه اهداف 
فردی بودن، از جمله برنامه های 
توسعه در سازمان های موفق به 

شمار می آید. 
این کتاب در دو فصل تدوین 
ش��ده که هر فص��ل به چندین 

بخش تقسیم بندی شده است. 
مولفان در فصل اول به بررسی 
مبان��ی و کلی��ات موضوعات��ی 
مانند: تعریف تیم، تیم های خود 
مدیریتی چگونه کار می کنند؟   
راز موفقیت کار تیمی چیست؟   
چگونگی انتخ��اب اعضای تیم، 
آف��ات کار تیم��ی و کار تیمی 
اثربخش��ی  برای  تیم س��ازی  و 
گروه��ی پرداخته اند. فصل دوم 
این کتاب به ش��یوه کار تیمی 
مانن��د: توفان ذهن��ی، تکنیک 

دلفی، روش سنتی حل مسئله 
در تیم، تکنیک گروه اس��می، 
کارآم��د  تیم��ی،  کار  توس��عه 
س��اختن تیم ها در س��ازمان ها 
و... پرداخته است. این کتاب در 
۱۲8 صفحه به همت انتشارات 
موسسه کتاب مهربان نشر، در 

بهار ۹۳ منتشر شده است. 

کار تیمی و گروهی

BRAND
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در ابتللدای معامللات دیروز 
بورس  بازار سرمایه، شللاخص 
بللا صعود بلله ارتفللاع 76 هزار 
واحد همراه بللود، اما در پایان، 
رشد 35 واحدی، دماسنج بازار 
سهام را در مرز 75هزار و 966 
واحد قللرار داد. گروه بانک ها و 
موسسات اعتباری، انبوه سازی، 
اماک و مستغات و خودرو و 
ساخت قطعات در روز گذشته 
بیشللترین تاثیللر را بللر ارزش 
معامات بورس داشللتند. یکی 
از نکات قابل توجه در معامات 
دیروز سللهام، ارزش معامات 
بود که با افزایش خیره کننده ای 
به بیش از 650 میلیارد تومان 
رسید. در فرابورس هم شاخص 
سلله واحد منفی شد و به رقم 
850 واحد رسید. در این بازار، 
پتروشیمی  مارون،  پتروشیمی 
جم، پتروشیمی زاگرس و نفت 
پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل، گروه پتروشللیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان، نیروگاه 
مپنا، هلدینللگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، قاسم ایران و بانک 
دی بیشللترین تاثیللر مثبت را 
داشللتند. در این بللازار، ارزش 
معامات با افزایش قابل توجهی 
از بورس تهران پیشی گرفت و 
با دادوستد بیش از یک میلیارد 
و 588 میلیون برگ سللهم از 
مللرز 363 میلیللارد تومان هم 

فراتر رفت. 

خبرهای محیطی برای 
سرمایه گذاری در بورس 

مورد توجه قرار گیرد
درباره شللرایط بللازار، محمد 
احمدپور، کارشناس بازار سرمایه 
با اشللاره به اینکه باید خبرهای 
محیطی برای سرمایه گذاری در 
بورس مورد توجه سهامداران قرار 
گیرد، گفت: تنللوع بیش از حد 

صنایع و شللرکت ها در پرتفوی 
سللرمایه گذاران بورسی، موجب 
کاهش بازدهی می شود، چرا که 
مدیریللت ریسللک آن زمان بر و 
سخت اسللت. وی افزود: آینده 
بورس به عنوان یک بازار سرمایه 
در کشللور با توجه بلله اتفاقاتی 
که در صنایع مختلف بورسللی 
و حوزه هللای مختلف اقتصادی 
در حللال جریللان اسللت، افقی 
روشللن و رو به رشد پیش بینی 
می شللود. این کارشللناس بازار 
سللهام در خصوص جریانات در 
حال اتفللاق در صنایع مختلف 
بورسللی افزود: به عنللوان نمونه 
براسللاس آمار منتشللر شده در 
سللال جاری، صنعت گردشگری 
در کشللور با رونللق و همچنین 
ورود گردشگران خارجی مواجه 
بللوده و این در حالی اسللت که 
در بازار سللرمایه تنها یک بانک 
و یک شللرکت سللرمایه گذاری 
در حللال فعالیت هسللتند که 
بازدهی خوبی را نیللز از ابتدای 
سال تاکنون برای سرمایه گذاران 
این صنعت به همراه داشللته اند. 

همچنیللن افزایش حضللور در 
هتل هللا هم نشللان از بیشللتر 
شللدن رفت و آمد خارجی ها چه 
به لحاظ سرمایه گذاری و چه از 
نظر گردشگری دارد. وی تاکید 
کرد: بر این اساس باید خبرهای 
محیطی نیز برای سرمایه گذاری 
در بورس مورد توجه سهامداران 

قرار گیرد. 

نایب رییس مجلس در جمع 
مسئوالن ارشد بازار سرمایه

از خبرهللای مهللم پیرامون 
بازار سللهام، نشسللت مدیران 
ارشللد و فعاالن بازار سرمایه با 
نایب رییس مجلللس بود. این 
نشست در محل سازمان بورس 
و اوراق بهللادار برگللزار شللد و 
سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 
با تاکید بر اینکه بازار سللرمایه 
در سال های اخیر، تحول بسیار 
چشمگیری داشته است، گفت: 
نقش کلیدی بازار سللرمایه در 
اقتصادی  بنگاه هللای  تقویللت 
ازطریللق تامین منابللع مالی و 
ارتقای شفافیت، هدایت بهینه 

منابللع مالی به سللمت تولید، 
کمک بلله تقویللت درآمدهای 
مالیاتللی دولت، ثبات بخشللی 
بازارهای  تضعیللف  اقتصاد،  به 
و  موثللر  و حلضللور  کلللاذب 
مقتدرانه در عرصه بین المللی، 
بر مسللئوالن پوشللیده نیست 
و تقویللت تعامللات فی مابین 
بازار سللرمایه، مجلس  فعاالن 
و دولللت، می توانللد در تقویت 
این بازار بسللیار موثر و راهگشا 
باشللد. ابوترابللی فرد بللا بیان 
اینکه بایللد مزایللا، کارکردها، 
دغدغه ها و نقاط قوت و ضعف 
صنایع حاضللر در بورس، برای 
تصمیم گیران به ویژه در مجلس 
و دولللت تبیین شللود، تاکید 
کرد: تقویت این گونه تعامات، 
به ارتقللای کیفیت تصمیمات 
مرتبط با بازار سللرمایه کمک 

خواهد کرد. 

مجوز 20 میلیون دالری 
یک کشور اروپایی برای 
سرمایه گذاری در بورس

عللی  دیلگلللر،  سلللوی  از 

سللازمان  رییس  صالح آبادی، 
از  بهللادار  اوراق  و  بللورس 
تقاضای  محسللوس  افزایللش 
در  خارجللی  سللرمایه گذاران 
بللورس تهران خبللر داد. وی 
در مللورد میللزان مشللارکت 
در  خارجللی  سللرمایه گذاران 
بللورس تهللران گفللت: برای 
ورود سللرمایه گذاران خارجی 
در بللورس تهللران، کمیته ای 
تشکیل شللده است تا تمامی 
ملحدودیت هللای  و  ملوانللع 
سلللرملایله گلذاران خارجللی 
را بررسللی کللرده و تمامللی 
خللروج  و  ورود  فرآیندهللای 
را  خارجللی  سللرمایه گذاران 
به طللور کامل مورد توجه قرار 
دهللد. وی در مللورد تقاضای 
سللرمایه گذاران خارجی برای 
ورود به بللورس تهران گفت: 
افزایللش  حاضللر  حللال  در 
سلللرمایه گذاران  تلقلاضلای 
خارجی بللرای ورود به بورس 
اسللت،  محسللوس  تهللران 
به طوری کلله به تازگللی یللک 
نهللاد مالی خارجی در یکی از 
کشورهای اروپایی 20میلیون 
دالر مجوز گرفته اسللت تا در 

بورس سرمایه گذاری کند. 

سیرصعودی تامین مالی 
در بازار سرمایه

معللاون  صحرایللی،  علللی 
بللازار شللرکت بللورس اوراق 
بهادار تهران با اشاره به سیر 
بازار  مالللی  تامین  صعللودی 
سرمایه گفت: تامین مالی در 
هفت ماه امسللال با کل سال 
گذشته برابری می کند و این 
سللیرصعودی  نشللان دهنده 
ابزارهای  آن اسللت و سللایر 
تامیللن مالللی از جمله اوراق 
مشللارکت هم برای شرکت ها 
بللزرگ  مجموعه هللای  و 

نقش آفرینی می کند. 

رشللد  از  روشللن  چشللم انداز 
اقتصاد و احتمال رفع مشللکات 
بین المللللی، حرکت مثبت بازار را 
در پی داشللته است، اما همچنان 
بایللد احتیللاط در بازار سللرمایه 
سللرمایه گذاران  برای  به خصوص 
تازه وارد و غیر متخصص باال باشد.  
به گزارش سنا، علی سنگینیان، 
مدیرعامل تامین سللرمایه امین 
دربللاره وضعیللت کنونللی بازار 
سللرمایه گفللت: بللورس عمدتا 
مبتنی بر اعتمللاد و خوش بینی 
به آینده اسللت و سرمایه گذاران 
که  خوش بینی هایللی  براسللاس 
به آینللده دارند سللرمایه گذاری 
می کننللد. از آنجا کلله مجموعه 
عوامل سیاست های دولت باعث 
ثبات در اقتصاد شده و از طرفی 
بین الملللل چشللم انداز  فضللای 
روشللن تری را ایجاد کرده موج 
سرمایه گذاران  میان  خوش بینی 
افزایش یافته اسللت. وی افزود: 
سرمایه گذاران خوش بین هستند 
فضایی که ایجاد شده، ادامه پیدا 
می کنللد و در آینده روی صنایع 
اثرات واقعی می گذارد چون فعا 
اثر واقعی ایللن خوش بینی ها در 
اقتصاد اتفاق نیفتاده اسللت. این 
کارشللناس ارشللد بازار سرمایه 
دربللاره اصلی ترین چالش حاکم 
در بللازار سللرمایه گفللت: بازار 
سللرمایه بللا دو چالللش اصلللی 

روبلله رو اسللت. از طرفللی بازار 
بازارهای  سللایر  مانند  سللرمایه 
الزم  جذابیللت  هنللوز  رقیللب 
بللرای سللرمایه گذاری نللدارد تا 
سللرمایه گذارانی که در چند ماه 
گذشللته از بازار رفتنللد به بازار 
بازگردنللد و کمبللود نقدینگی و 
تنگنللای مالی، چالش دیگر بازار 

سرمایه است. 

2 شرط برای ثبات 
بازار سهام

چگونگی  دربللاره  سللنگینیان 
شللرایط رونق گفت: ثبات در بازار 
به دو عامل نیاز دارد. از طرفی باید 
تاش شود مکانیزم داخلی بازار از 
نظر ابزاری و قانونی به یک مرحله 
باالتر حرکت کند و بازار را توسعه 
داد، البته بازار در پنج سللال اخیر 
جهش خوبی داشته اما هنوز عمق 
کافی نللدارد و بسللیار زود تحت 
تاثیللر هیجان قللرار می گیرد که 
دلیل آن خریدوفروش مسللتقیم 
اغلب سللرمایه گذاران است. تعداد 
زیاد  سللرمایه گذاران خرد خیلی 
شللده و هیجانللات این دسللته از 
سرمایه گذاران روی بازار اثر منفی 
می گذارد. وی ادامه داد: نهادهای 

مالی مللا نیز نهادهللای کوچکی 
هستند که به بلوغ اقتصادی الزم 
نرسیده اند و نمی توانند در شرایط 
هیجانی اهرم الزم برای نگهداری 
از بللازار را ایجاد کننللد. از طرفی 
هنوز برخی ابزارهایی که پوشش 
و مدیریت ریسک را ایجاد کند در 
بازار وجود ندارد. این کارشللناس 
ارشد بازار سللرمایه اظهار کرد: از 
طرفی دیگر، ریسللک هایی که از 
بیرون بلله بازار سللرمایه تحمیل 
می شود، ریسک های سیستماتیک 
و اثراتی اسللت که از اقتصاد کان 
و از تصمیمللات دولللت و مجلس 
بیللرون می آیللد، بللرای همیللن 
بایللد همچنللان تاش کللرد هم 
سللازو کارهای بازار را توسعه داد و 
همچنین طوری باید این موضوع 
به سیاست گذاران منتقل شود که 
در تصمیماتشان جایی برای بازار 

سرمایه هم بگذارند. 

ثبات در قوانین
سللنگینیان با اشللاره به اینکه 
عمللر زیللادی از تدویللن قوانین 
گفت:  نمی گذرد،  سللرمایه  بازار 
قانللون بازار سللرمایه 10 سللال 
اسللت که تصویب شده و در این 

مدت، یکسللری الحاقللات برای 
رفع برخی مشللکات و ایرادات 
به آن اضافه شللده است، تقریبا 
بسللتر قانونللی اگر 100نباشللد 
امللا شللرایط بللدی هم نللدارد، 
عللاوه بللر اینکلله بندهایی که 
در بودجه هللای سللنواتی مانند 
برنامه هللای پنج سللاله توسللعه 
آورده می شللود نیازها را پوشش 
می دهد، بنابرایللن تغییر کلی یا 
بازنگری کلی قانون الزم نیسللت 
اما یکپارجه سللازی آن در حوزه 

سیاست گذاری مهم است. 

نهی از ورود مستقیم 
به سهامداری

ایللن کارشللناس ارشللد بللازار 
سرمایه خاطر نشان کرد: تشویق 
بلله حضور مللردم بللرای ورود به 
بورس برای معامله مسللتقیم در 
بازار سللرمایه نه تنها یک تصمیم 
نادرسللت اسللت، بلکلله نباید از 
بللاال رفتن عللدد و رقللم کدهای 
سللهامداری به عنللوان یک مزیت 
و حسللن بازار صحبت شود، البته 
افزایش تعداد سللهامداران خرد از 
یک منظر خوب است چون نشان 
می دهد کلله گسللترش فرهنگ 

سهامداری انجام شللده اما اثرات 
منفی این حضللور از مزیت هایش 
بیشللتر اسللت. وی افزود: درگیر 
کردن عمللوم مردم با یللک بازار 
تخصصللی و هیجانللی می توانللد 
تبعات منفی در پی داشللته باشد. 
در دنیا و بازارهای توسعه یافته این 
ریسللک را از طریق صندوق های 
سللرمایه گذاری  و  بازنشسللتگی 
مدیریللت می کننللد که بلله آن 
مکانیزم های سرمایه گذاری جمعی 

گفته می شود. 

تقویت بازار ثانویه به رونق 
بازار اولیه گره خورده است

سللنگینیان در پاسللخ به این 
پرسللش که چللرا شللرکت های 
بزرگ همچنللان از ظرفیت های 
بورس بللرای تامیللن مالی بهره 
نمی گیرند، گفت: ساختار اقتصاد 
ما ساختار متکی به دولت است و 
عما بازار به سختی درحال رشد 
است. وی تصریح کرد: سال های 
اقتصادی عادت  بنگاه های  سال، 
کرده انللد کلله از طریللق بللازار 
پول یعنللی دریافت تسللهیات 
و  کسللب و کارها  بللرای  بانکللی 
پروژه هایشللان تامیللن نقدینگی 
انجللام دهنللد، بنابرایللن اینکه 
بخواهیم از این مرحله گذر کنیم 
تا نقش بازار سللرمایه در تامین 
مالی تقویت شود زمان می برد. 

تقویت بازار ثانویه به رونق بازار اولیه گره خورده است

2 شرط اصلی برای ثبات بازار سهام

تامین مالی شرکت ها در 7 ماه سال جاری با کل سال گذشته برابری می کند

فنرهایصعودبورسبازمیشود

نماگر بازار سهامخبر

 75,966,20شاخص کل
35,38میزان تغییر
B 3,424,340,975ارزش بازار

B 2,870,917ارزش معامات
M 907,414حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
)29,46(2,733توسعه معادن و فلزات

2,27523,96بانک ملت
1,14722,3بانک تجارت

)21,74(2,770ملی صنایع مس
1,77920,5بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
1,560267,819 س. توسعه صنایع سیمان

3,31298,498 س. صنعت نفت  
2,11551,534 س. توسعه صنعتي ایران
1,98540,101بین المللي توسعه ساختمان

1,53032,094 سرمایه  گذاري  شاهد

ارزشفروشنام کامل شرکت
11,8685,490 فوالد امیرکبیرکاشان

4,7783,765 داروسازي  امین
5,1452,595 قند نیشابور

6,3502,482 پارس  الکتریک
4,9522,099 س. ساختمان ایران

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,50087,03 ح . چرخشگر

24,57211,45 گلوکوزان
30,9438 ح . گلوکوزان

4647,41 ح . سرمایه گذاري نیرو
7,0984 آلومینیوم ایران

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3.95(5,696 نوردوقطعات  فوالدي

)3.95(4,625 معدني و صنعتي صبانور
)3.9(2,486 شهد ایران
)3.71(5,160 قند نیشابور

)3.67(3,519 کارخانجات  قند قزوین

ارزشحجمنام کامل شرکت
M86,353 B 91,221بانک صادرات ایران
M81.263 B 53.117سرمایه  گذاري  شاهد

M75.249 B 47.880سایپا
M57.095 B 35.221زامیاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M86,353 B 91,221بانک صادرات ایران
M82.852 B 21.573س.   بازنشستگي 

M81.263 B 53.117سرمایه  گذاري  شاهد
M77.262 B 9.441گروه مپنا 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
15723100سایپا

14122412سرمایه گذاری سایپا
30902018ایران خودرو

9471833بانک صادرات 

P/Eقیمتنام کامل شرکت
28262826محورسازان
25351267فنرسازی زر

P/Eقیمتنام کامل شرکت
12031,67سرمایه گذاری پردیس
12941,75صندوق کارکنان بانک

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

بازار سرمایه از هنرمندان 
حمایت می کند

سللازمان بورس و اوراق بهللادار موافقت اصولی خود 
را با تاسللیس صندوق سللرمایه گذاری نیکوکاری هنر 
صادر کللرد. صندوق نیکللوکاری هنر از نللوع صندوق 
سللرمایه گذاری مختلللط با تقسللیم سللود در مقاطع 
شش ماهه خواهد بود که ارکان آن شامل مدیر صندوق 
و مدیر ثبت، شللرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، 
مدیللر اجللرا، صندوق اعتبللاری هنر، حسللابرس آن و 

موسسه حسابرسی بهراد مشار است. 

بورس کاالی ایران به طور رسمی 
عضو اتحادیه IEU شد

در پی برگزاری دومین نشست بین المللی بورس های 
کاالیی کشورهای مسللتقل مشترک المنافع )CIS( و 
اروپای شرقی در قالب اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
)IEU( بلله میزبانللی بللورس کاالی ایللران در تهران، 
عضویللت بورس کاالی ایران در ایللن اتحادیه مطرح و 
بلله اتفاق آرا، مورد تصویب اعضا قرار گرفت. با عضویت 
بللورس کاالی ایللران در اتحادیلله IEU به عنوان یکی 
از مهم ترین گام های بازار سللرمایه ایران برای توسللعه 
ارتباطللات بین المللی در سللال های اخیر، فصلی نو در 
بازار سللرمایه کشور رقم می خورد و مبادالت و تجارت 
بین المللی مطمئن، سللریع و شفاف بین کشور ایران و 
کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین و 
باروس و کشور روسیه به عنوان عضو ناظر این اتحادیه 

توسعه می یابد. 

١00 هزار بشکه نفت خام هفته اول 
آذر در بورس عرضه می شود

سیدمحسللن قمصری، مدیر امور بین الملل شللرکت 
ملللی نفللت ایللران گفللت: درصللورت توافللق درباره 
»قیمت نفت« و »نحوه پرداخت«، 100 هزار بشکه نفت 
هفته اول آذرماه در بورس انرژی عرضه می شللود. وی 
درباره آخرین وضعیت عرضه 100 هزار بشکه نفت در 
بورس انرژی گفت: در این زمینه جلسلله های متعددی 
بین شللرکت ملی نفت و بورس برگزار شد و قرار است 
در جلسلله ای که آخر این هفته برگزار می شللود درباره 
قیمت نفت و نحوه پرداخت آن بحث شود، ضمن اینکه 
ساز و کار عرضه نفت در بورس انرژی هم اکنون فراهم 

است. 

»ونفت« شفاف سازی کرد
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در خصوص برخی 
شللایعاتی که به تازگی درخصوص این شللرکت منتشر 
شده، شفاف سازی کرد. فضل اله وکیلی فرد، مدیرعامل 
شللرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با ارسال نامه ای به 
اداره نظارت بر ناشللران بورسللی آورده است، پیشنهاد 
نهایللی برای افزایش سللرمایه از مبلللغ یکهزار و 150 
میلیللارد ریال به مبلغ یکهللزار و 871 میلیارد ریال از 
محل آورده نقدی، مطالبات سهامداران و سود انباشته 
در قالللب تقاضللا برای صدور مجوز بلله اداره نظارت بر 
انتشللار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای ارائه شده و پس 
از اخللذ مجوز، مراحل بعللدی از جمله برگزاری مجمع 

عمومی فوق العاده برنامه ریزی خواهد شد. 

پوشش 62 درصدی 
پیش بینی های بیسکویت گرجی

شللرکت بیسکویت گرجی پیش بینی سود )زیان( هر 
سهم سال مالی 93 را در اسفندماه 92 مبلغ 210ریال 
و در اسللفند ماه 92 به صورت حسابرسللی شللده و در 
مللرداد ماه 93 مبلللغ 221 ریال و در مهر ماه 93 و در 
آبان ماه سللال جاری به صورت حسابرسللی شده مبلغ 
225 ریال اعام کرده و در دوره شش ماهه با اختصاص 
139 ریال سللود به ازای هر سللهم معادل 62 درصد از 
پیش بینی هایش را پوشش داد. هیات مدیره این شرکت 
در نظللر دارد، معادل 10 درصد از سللود خالص سللال 
مالی 93 را جهت تقسللیم بین سللهامداران به مجمع 

عمومی عادی پیشنهاد کند. 

پیش بینی 428١ ریالی سود 
هر سهم کویر تایر

شرکت کویر تایر پیش بینی سود هر سهم سال مالی 
منتهی به 30 آذر ماه 94 را برای نخسللتین بار در آبان 
ماه سللال جاری و با سللرمایه 200 میلیارد ریال مبلغ 
4281 ریال اعام کرده اسللت. هیات مدیره این شرکت 
در نظللر دارد، به ازای هر سللهم مبلللغ 3250 ریال را 
جهت تقسللیم بین صاحبان سللهام به مجمع عمومی 

عادی ساالنه سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

نخستین پیش بینی های 94
مرجان کار منتشر شد

شللرکت بازرگانی و تولیدی مرجللان کار پیش بینی 
سود هر سهم سللال مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 را 
برای نخسللتین بار در آبان ماه 93 به صورت حسابرسی 
نشللده و با سللرمایه 20 میلیارد ریال مبلغ 438 ریال 
اعام کللرده اسللت. هیات مدیره این شللرکت در نظر 
دارد، 80 درصد از سللود خالص سال مالی 94 را جهت 
تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه 

پیشنهاد کند. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

صعود 35 واحدی شاخص کل بورس
در جریان معامات سللومین روز هفته، شاخص کل 
بللورس با رشللد 35 واحدی به ارتفللاع 75 هزار و966 
واحللد صعود کرد. در حالی که شللاخص 30 شللرکت 
بللزرگ 2 واحللد، آزاد شللناور 190 واحد و بللازار اول 
46 واحد در روز جاری رشللد کرد، شللاخص بازار دوم 
65 واحد و شللاخص صنعللت 67 واحد افللت را تجربه 
کردند.همچنیللن تعللداد 907 میلیللون سللهم و حق 
تقدم به ارزش 268 میلیللارد تومان در 72 هزار نوبت 
معاماتی دادوسللتد شد. ارزش بازاری بورس همچنان 

حدود 341 هزار میلیارد تومان است.
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بورس های عربی 
در حال و هوای پاییزی

بورس هللای عربی حللال و هوای پاییللزی به خود 
گرفللت و نیمی از بازارهای این منطقه روند صعودی 

و نیللم دیگر هم روند نزولی را به 
ثبت رساندند. بورس دوبی با 2/5 
درصد رشللد بهتریللن عملکرد را 
داشللت و بورس عربستان سقوط 
3,5 درصللدی را شللاهد شللد و 
بدتریللن عملکرد را بلله نام خود 

ثبت کرد.

وودافون وارد بورس غنا می شود
شللرکت مخابراتللی وودافون پس از طللی مراحل 
قانونی بللرای ورود به بورس اوراق بهللادار غنا آماده 
می شود. شرکت وودافون غنا دو سهامدار عمده دارد 

که یکی از آنها شللرکت وودافون 
و دیگری دولت غنا اسللت که هر 
دو سهامدار، در حال طی مراحل 
عرضلله اولیه هسللتند. شللرکت 
از لحاظ میزان درآمد،  وودافون، 
ارتباطات  شللرکت  بزرگ تریللن 

سیار جهان بوده است.

بورس استانبول
مرکزی مالی می شود

دولت ترکیه قصللد دارد، عرضه اولیه ای را تا پایان 
سللال آینده میادی در بللورس 262 میلیارد دالری 

استانبول ارائه کند تا این بازار را 
به عنللوان یک مرکز مالی مهم در 
منطقه شناسللایی کند.دولت این 
کشور قصد دارد با عرضه اولیه ای 
معادل با 42/7 درصد کل ارزش 
بورس استانبول، به پله های ترقی 

بورس این کشور تبدیل شود.



پالنت بک سرمایه گذاری مطمئن برای کنار آمدن با کمبود آب

به بیراهه نرویم، راه روشن است

13 مدیریت سرمایه گذاری

ای��ران از جمله کش��ورهایی 
اس��ت ک��ه در دهه ه��ای اخیر 
به ش��دت با مس��ئله کمبود آب 
مواجه بوده و هس��ت. مس��ائل 
زیست محیطی شاید یک جنبه 
مش��کل کمبود آب در کش��ور 
ما باش��د که دلی��ل موجه تر آن 
مدیریت های ناصحیح منابع آب 
برشمرده می شود. در واقع برای 
رفع ای��ن معضل کارشناس��ان 
م��ا راه های بس��یاری را امتحان 
می کنند که اغلب ناکام می ماند. 
محدودیت ه��ای مناب��ع آبی و 
هدررفت آب در بخش کشاورزی 
وج��ه  اصلی تری��ن  ک��ه  ه��م 
مش��کل کمبود آب است بدون 
کاره��ای کارشناس��ی و از روی 
س��لیقه نگری ها باعث می شود 
اغل��ب راه های رفت��ه بی نتیجه 
بماند.  با بررس��ی روش هایی که 
برای رویارویی  کشورهای دیگر 
با مشکل آب اس��تفاده کرده اند 
متوج��ه اس��تفاده از یک روش 
مش��ترک در اغلب آنها شده ایم 
که تا حدود زیادی توانس��ته اند 
از چالش های بخش کش��اورزی 
عبور کنند. آلمان، هلند، یونان، 
ترکیه، چین و تمامی کشورهای 
حوزه خلی��ج فارس از روش��ی 
به ن��ام »پنل پالنت ب��ک« بهره 
گرفته ان��د ک��ه اس��تفاده از این 
پنل بیولوژیک می تواند به رشد 
و توسعه کشاورزی هر کشوری 
منجر ش��ود. این محص��ول در 
زمین های کش��اورزی، س��طوح 
شیب دار، فضای س��بز شهری، 
کاش��ت هم زم��ان و دوره ه��ای 
نگه��داری باغ ها کارب��رد فراوان 
دارد. پن��ل پالن��ت بک ب��ا ایده 
ج��ذب و ذخیره س��ازی آب در 
الیه  ای بیولوژیکی، از هدر رفتن 
آب ب��ر اثر آبی��اری و بارش های 

جوی جلوگیری می کند. 
براساس گزارش های سازمان 
مل��ل، کمبود آب یک مش��کل 
جهانی اس��ت و هش��ت  درصد 
زمین های کش��اورزی به خاطر 
نمک از بین می روند. اس��تفاده 
از پن��ل پالنت بک نه تنها باعث 
صرفه جوی��ی 80 درص��دی در 
می��زان آب مصرفی می ش��ود، 
بلک��ه حاصلخیز ش��دن دوباره 
زمین ه��ای نمک گرفت��ه را به 

دنبال دارد. 
»فرص��ت ام��روز« به س��راغ 
دکت��ر رحم��ت عب��دی باغی 
بین المللی  ش��رکت  سرپرست 
پالنت بک GmbH رفته است 

ت��ا در خص��وص چرای��ی عدم 
سرمایه گذاری و استفاده از این 
محصول در ایران گفت وگو کند. 
 GmbH ش��رکت پالنت ب��ک
یک ش��رکت تخصصی کش��ت 
و بیوتکنول��وژی اس��ت که در 
حوزه مطالعه و توسعه پنل های 
پالنت ب��ک و ب��ازار مرب��وط به 
محصوالت آن فعالیت می کند. 
عبدی در این خصوص می گوید: 
»پالنت ب��ک« حاص��ل کار یک 
گروه پژوهشی علمی در دانشگاه 
فری برلین، بزرگ ترین دانشگاه 
پژوهش ها  ای��ن  اس��ت.  آلمان 
در دپارتم��ان زیست شناس��ی، 
شیمی و داروسازی این دانشگاه 
در س��ال 1994 آغاز ش��د. وی 
توضیح می ده��د: کمبود آب و 
تقاض��ای باال ب��رای مصرف آن 
در کش��اورزی و باغبانی علمی، 
کشورهایی چون امریکا و چین 
را مجبور کرد تا فکر دیگری برای 
صرفه جویی در آب کرده و روی 
فناوری های نوین صرفه جویی در 
مصرف آب سرمایه گذاری کنند 
ت��ا گرفتار معض��الت اجتماعی 
نشوند، اما سرمایه گذاران دولتی 
و خصوصی ما همچنان در حال 
آزمون و خطای راه های مختلف 

هستند. 

محصولی که عیب ندارد
پروفس��ور عب��دی باغ��ی در 
توضیح ای��ن محصول می گوید: 
پنل پالن��ت محصولی طبیعی 
برای ش��رایط آب و هوایی گرم 
و خش��ک اس��ت. این محصول 
دارای ویژگی هایی چون قابلیت 
آب،  در  در صرفه جوی��ی  ب��اال 
نفوذپذی��ری در آب، تبخیر کم، 
درصد ه��وا، ثبات س��اختاری، 
قابلیت جذب باال و مقاومت در 
برابر سرما اس��ت که دانه بندی 
ذرات، وضعیت ش��وری و ارزش 
pH  را ارتق��ا می دهد. بس��تر 
پایه برای رش��د گیاه و مقاومت 
در براب��ر اش��عه UV از دیگ��ر 
پالنت بک  پنل های  ویژگی های 
به ش��مار می آی��د. عبدی باغی 
این  در خص��وص مزیت ه��ای 
پالنت بک  می افزای��د:  محصول 
تاکنون در کش��ورهای مختلف 
هم ب��رای گیاهان و ه��م برای 
محیط زیست با مزایا همراه بوده 
و خبری از معایب نیست. چون 
در این پنل ها، آب جذب ش��ده 
نگه��داری می ش��ود و در زمان 
م��ورد نیاز برای گیاه��ان مورد 
بنابراین  استفاده قرار می گیرد، 
پنل ها محیط میکروبیولوژیکی 

ریشه گیاه را بهتر کرده و عناصر 
گوناگون تاثیرگذار بر رشد گیاه 
را به واسطه ریز جانداران فعالتر 
می کنند. این اثرگذاری مثبت، 
میزان زیست توده ریشه گیاه را 

افزایش می دهد.
 افزایش زیس��ت توده کمک 
می کند تا گی��اه از آب و عناصر 
مختلف دیگر بیش��تر استفاده 
کن��د. به همین دلی��ل گیاهان 
بومی رش��د بیش��تر و مقاومت 
بهت��ری در برابر اس��ترس های 
پنل ه��ای  دارن��د.  محیط��ی 
پلنت بک می توانند در سیستم 
کاشت، سیستم کشت مجدد و 
پذیرش تابعیت دوباره، سیستم 
حفاظت از فرسایش و سیستم 

بام سبز استفاده شوند. 
پروفس��ور عب��دی باغ��ی در 
خص��وص می��زان صرفه جویی 
در مص��رف آب می گوی��د: پنل 
پالنت ب��ک می توان��د بی��ش از 
80 درص��د در ش��رایط ع��ادی 
آب صرفه جوی��ی  مص��رف  در 
کند. این سیستم همچنین به 
قوی تر ش��دن ریش��ه و محیط 

اطراف کمک می کن��د. به این 
ترتیب گیاه��ان می توانند برای 
رش��د بهتر و س��المت بیشتر، 
 عناص��ر ش��یمیایی بیش��تری 

دریافت کنند . 

یک فرصت بی دردسر
عب��دی باغ��ی در خص��وص 
ای��ن  از  اس��تفاده  چگونگ��ی 
محصول می افزاید: اس��تفاده از 
پنل های پالنت بک برای باغبانی 
علمی، کش��اورزی و چمنزارها 
بسیار س��اده اس��ت و می تواند 
برای گیاهان جدید و نیز گیاهان 

و درختان موجود استفاده 
شود. برای گیاهان

جدی��د   

پالنت ب��ک باید ب��ه فاصله 25 
ت��ا 30 س��انتی متر زیر ریش��ه 
 ق��رار بگی��رد. تنها ی��ک پنل
 80 * 60 س��انتی متر ب��رای 
ای��ن کار کاف��ی اس��ت. ب��رای 
س��طح،  موجود،  درخت ه��ای 
اطراف و باالی ریشه با پنل های 
پلنت بک پر می شود. اگر ریشه، 
پنل ه��ا و زمین دچار آس��یب 
فیزیکی نش��وند، این سیس��تم 
می تواند بیش از 10 س��ال دوام 
داشته باش��د. همچنین شایان 
ذکر است که پنل های پالنت بک 
به تایید دولت آلمان رس��یده و 
موادی بیولوژیک و بی خطر برای 
محیط زیست تش��خیص داده 
ش��ده اند، بنابراین اگر کشوری 
بخواهد از این پنل ها اس��تفاده 
کن��د به تحلی��ل گس��ترده یا 
تست های گوناگون نیاز ندارد. با 
این همه، چندین تست در حال 
حاضر در اس��تان های مختلف 
ای��ران در حال اجراس��ت. همه 
این تس��ت ها با نظارت موسسه 
تحقیق��ات آب و خ��اک و نیز 
بخش تحقیقات بیابان موسسه 
تحقیق��ات جنگل ها و مراتع در 

ایران انجام می شود.
 

شرایط سرمایه گذاری
در  مجموع��ه  ای��ن  مدی��ر 
خصوص سرمایه مورد نیاز برای 
استفاده از این محصول در خط 
تولید می گوید: کل سرمایه مورد 
نیاز برای یک خط تولید هشت 
میلیون دالر برآورد شده است. 
این س��رمایه گذاری هزینه های 
حمل و نقل، بیمه، نصب و تست 
و راه اندازی نهایی در ایران را نیز 
در برمی گیرد. ظرفیت کلی این 
خط تولید دو میلیون متر مربع 
پنل پالنت بک در یک س��ال در 
یک محیط تولید 24 س��اعته 
است. وی در خصوص استفاده 
این محصول در ایران می گوید: 

نه  سفا هیچ متا
ایرانی 

تاکنون حاضر نش��ده برای این 
فن��اوری س��رمایه گذاری کند، 
گرچه حجم آب در این کش��ور 
سال به س��ال کمتر از گذشته 
می ش��ود اما ما هن��وز متوجه 
دلیل این بی توجهی نش��ده ایم. 
به ع��الوه پنل ه��ای پالنت بک 
می توانن��د در ای��ران هم تولید 
ش��وند چون نیاز ش��دیدی به 
تولی��د این محص��ول در ایران 
وجود دارد، م��ازاد تولید هم به 
راحتی می تواند به کش��ورهای 

همسایه صادر شود. 

نیاز مبرم ایران به پالنت بک
عبدی باغی در خصوص نیاز 
ایران به س��رمایه گذاری در این 
محصول می گوید: همه می دانند 
ک��ه حجم آب ه��ای زیرزمینی 
در ای��ران رو به کاهش اس��ت 
و در بیش��تر اس��تان ها به جز 
استان های ش��مالی میزان آبی 
که تبخی��ر می ش��ود از میزان 
بارندگی بیش��تر اس��ت. دکتر 
کالنتری، وزیر سابق کشاورزی 
در ای��ران چن��د م��اه پیش در 
مصاحبه ای درباره این تهدیدها 
هشدار داده بود. جمعیت ایران 
تا س��ال 1395 خورشیدی به 
حدود 95 میلی��ون نفر خواهد 
رسید که برای تغذیه این افراد 
120 میلیون مت��ر مکعب آب 
نیاز اس��ت. تامین ای��ن میزان 
آب در آینده با توجه به شرایط 
فعلی بس��یار مش��کل خواهد 
بود، بنابراین ضروری اس��ت از 
امکان��ات و راهکارهای موجود 
ب��رای صرفه جوی��ی در آب در 
بخش های کشاورزی و باغداری 
استفاده ش��ود. عبدی باغی در 
موجود  پتانسیل های  خصوص 
در مناط��ق ای��ران می گوی��د: 
استان های تهران،  فارس، کرمان، 
 خراسان، اصفهان و خوزستان از 
ظرفیت خوب��ی برای تولید این 
هس��تند.   برخوردار  محص��ول 
وی در پای��ان می افزای��د: الزم 
می دانم از این فرصت مغتنم 
اس��تفاده کنم و با هشدار 
دوب��اره ای��ن موض��وع از 
هموطنانم بخواهم درباره 
این موضوع حساس��یت و 
دقت بیشتری نشان دهند 
تا بتوانیم با همکاری یکدیگر 
از پس چالش و بحران آب که 

پیش رو داریم، برآییم. 

مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار 
هم��دان از برگ��زاری همای��ش 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا 
رویکرد اقتص��اد مقاومتی در 28 و 

29 آبان ماه خبر داد. 
به گزارش ایسنا، خسرو سامری 
اظهار کرد: رفع مشکالت اقتصادی، 
بی��کاری، کاهش ت��ورم و خروج از 
رکود از مباحثی اس��ت که در این 
همایش م��ورد توجه ق��رار خواهد 

گرفت. 
س��امری کاهش رک��ود، ایجاد 
اش��تغال و ارزش افزوده را از اهداف 
دولت تدبیر و امید دانست و تصریح 
کرد: سال گذشته با توجه به بند 16 
قانون بودجه، مشکالت و معوقات 
300 واحد تولیدی تعیین تکلیف و 
سرمایه در گردش به آنها پرداخت 

شد. 
نی��از  ک��رد:  تصری��ح  وی 
سرمایه گذاری در اس��تان از سال 

گذشته احساس ش��د به طوری که 
یکی از اقدامات مهم برای توس��عه 
اس��تان جذب بخ��ش خصوصی و 
س��رمایه گذار در اس��تان است که 
نیاز به این موضوع س��بب تعریف 

همایش شد. 
مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار 
همدان اظهار کرد: از سال گذشته 
بیش از دو هزار سرمایه گذار داخلی 
و خارج��ی ب��رای ش��رکت در این 
همایش شناسایی شدند که بعد از 
بررس��ی ها و غربالگری های انجام 
ش��ده، 500 س��رمایه گذار بومی، 
داخلی و خارجی که قبال در همدان 
سرمایه گذاری داشته یا مجوزهای 
الزم را ب��رای س��رمایه گذاری 
در هم��دان داش��ته اند ی��ا قابلیت 
سرمایه گذاری در همدان را دارند، 
برای ش��رکت در همای��ش دعوت 

شده اند. 
ش��د:  ی��ادآور  س��امری 

س��رمایه گذارانی از کش��ورهای 
روس��یه، ع��راق، ایتالی��ا، ترکیه، 
افغانستان و تاتارستان و همچنین 
سفرای روس��یه، افغانستان و عراق 
برای شرکت در این همایش دعوت 

شده اند. 
وی عن��وان ک��رد: کش��ورهایی 
همچون روس��یه و عراق ک��ه بازار 
هدف تجارت استان همدان است 
در ای��ن همایش م��ورد توجه قرار 
گرفته اند و هیاتی 18 نفره از اقلیم 
کردستان عراق به سرپرستی مشاور 
رییس جمهور اقلیم کردستان عراق 
برای حضور در این همایش دعوت 
شده اند که با توجه به شرایط منطقه 
از نظر سیاسی می تواند در توسعه 

ارتباطات تجاری موثر باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ه طور 
کل��ی 30 س��رمایه گذار خارج��ی 
ب��رای ش��رکت در ای��ن همایش 
دعوت ش��ده اند و حض��ور چندین 

سرمایه گذار بخش خصوصی روسیه 
قطعی شده است. 

معاون اس��تاندار هم��دان اظهار 
کرد: پروژه ه��ای عمران��ی بزرگ 
اس��تان نیز برای واگذاری به بخش 
خصوصی شناس��ایی ش��ده اند که 
در نشس��ت های تخصصی صنعت 
ساختمان به سرمایه گذاران معرفی 

می شود. 
سامری ادامه داد: صبح پنج شنبه 
29 آب��ان م��اه مراس��م اختتامیه 
برگ��زار می ش��ود و در بعدازظه��ر 
این روز نیز تورهایی ب��رای بازدید 
س��رمایه گذاران از ظرفیت ه��ای 
س��رمایه گذاری اس��تان هم��دان 
همچون کش��اورزی، گردشگری و 
 واحدهای صنعت��ی در نظر گرفته 

شده است. 
وی بی��ان ک��رد: هف��ت بن��د از 
محورهای اقتصاد مقاومتی به طور 
مس��تقیم در همایش فرصت های 

سرمایه گذاری گنجانده شده و این 
همایش با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

برگزار می شود. 
معاون اس��تاندار همدان گفت: 
112 طرح سرمایه گذاری به ارزش 
هش��ت تا 10 هزار میلیارد تومان 
برای معرفی و ارائه به سرمایه گذاران 
در همای��ش فرصت های اقتصادی 
با رویکرد اقتص��اد مقاومتی آماده 

شده است. 
مش��کالت  از  یک��ی  وی 
سرمایه گذاری در کشور را طوالنی 
بودن زم��ان اخذ مجوز دانس��ت و 
گف��ت: ب��ا پیگیری ه��ای خوب��ی 
که مدی��ران اس��تان داش��ته اند و 
هماهنگی بانک ها امیدواریم زمان 
صدور مجوز را کوتاه تر کنیم البته 
با تدابیر اندیش��یده شده و تصویب 
الیحه خروج از رکود ب��دون تورم، 
بستر برای س��رمایه گذاری مهیاتر 

خواهد شد. 

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پول بهتر است یا وجدان؟ 

خیلی می تونه هیجان انگیز باش��ه وقتی که 
ت��وی پارک ب��ا آرامش کامل نشس��تی و 
در حال فک��ر کردن به مس��ائل مربوط 
به س��رمایه گذاری هس��تی و در همین 

لحظه یکی بیاد و دستش��و بذاره رو شونت 
و بعدش تورو که در کمال تعجب و ترس هستی به 

آغوش بکش��ه و بگه: دکتر جان این تویی؟! من آرزوم 
دیدنه شما بود، خیلی وقته دنبالتونم و بعدش با هیجان 
ش��روع کنه از ش��ما نظرخواهی کردن درباره ایده های 

سرمایه گذاری که توی ذهنش داره. 
بله، این خیلی هیجان داره ولی خب احتمال وقوعش 
خیلی کم��ه و تصویری از رویاهای دس��ت نیافتنی من 
بود، پس واقعیت رو اگر خواس��تید بدونید اینجوری بود 
که من کلی برای رس��یدن به ش��هرت تالش کردم، اما 
انگار این مردم چندان عالقه ای به کارشناس��ی ش��دن 
ایده هاشون ندارن و همین جوری بی گدار به آب زدن رو 
بیش��تر دوس دارن، دوس دارن سرمایه شونو هی خرج 
کنن و دنبال س��ود نباش��ن! در هر صورت توی یکی از 
این تالش��ای من برای کارشناسی کردن ایده های مردم 
اونم به صورت رایگان تونستم یه سرمایه گذار خوب پیدا 
کنم که پیش��نهاد خوبم رو باهاش درمیون بگذارم، اما 
وقتی بهش گفت��م بیا و پولتو بذار ت��وی کار واردات از 
چین و ماچین، با تعجب نگاهم کرد و گفت چی بیاریم؟ 
گفتم هرچی که دوس داری، مثال موچین. کاالی چینی 
هم ارزونه، هم کم خطر و هم پرفروش، س��ر ش��ش ماه 

همه سرمایه ات با چندبرابر سود برمی گرده! 
اونجا بود که یه نگاه عاقل اندرس��فیه بهم کرد و گفت: 
تو همیشه همین جوری مشاوره میدی دکتر؟ گفتم ببین 
مس��ئله از اینی که فکر می کنی خیلی پرس��ودتره، من 
دکتر این راهم از هر 10 تا مش��اوره ای که میدم حداقل 

سه تاش خوب از آب درمیاد، بیا و حرف گوش کن! 
اونجا بود که کیفش��و برداش��ت و با رفتنش بهم ثابت 
کرد که آقا، دکتر، مهندس، رفیق چرا پولتو، سرمایه تو، 
دارایی تو میبری و توی کشورهای بیگانه خرج می کنی؟! 
چ��را س��رمایه تو از حلقوم هموطنت می کش��ی بیرون و 

می ریزی توی شکم یه مشت چینی و خارجی!؟ 
اونجا بود که فهمیدم هستن هنوز آدم هایی که منفعت 
شخصی و سود کردنشون توی اولویت نیست و به جوانب 
کارشونم فکر می کنن. درسته که توی سرمایه گذاریشون 
مختارن ولی وجدانش��ون هنوز کار می کن��ه و عالوه  بر 
جیب خودش��ون، به دل مملکتشونم نگاه می کنن و بعد 
یه فرصت رو قاپ می زنن! در واقع اینجاس��ت که می گن 

وجدان بهتر از پوله. 

کل سرمایه مورد 
نیاز برای خط تولید 
پالنت بک هشت 
میلیون دالر برآورد 
شده است. این 
سرمایه گذاری 

هزینه های حمل و نقل، 
بیمه، نصب و تست و 
راه اندازی نهایی در 

 ایران را نیز
در برمی گیرد

داستان نویسی و تجارت با قبرس

کالف اول: 
یک خبر بس��یار جالب 
نظ��رم را به خ��ود جلب 
ک��رد ک��ه خوان��دن آن 
خال��ی از لطف نیس��ت. 
در  آگه��ی  ی��ک  در 
روزنامه ه��ای  از  یک��ی 
کثیراالنتش��ار، از یک متصدی برای نوش��تن فیلمنامه 
عروس��ی دعوت به همکاری ش��ده بود. مطمئنا خیلی 
از مردم هس��تند که اس��تعداد زیادی برای نوش��تن و 
داستان س��رایی دارند؛ خب! حاال این داستان نویس��ی 
برای مراس��م عروسی باش��د که چه بهتر. البته در این 
کالف قصد نداریم شما را به استخدام شدن در آن آتلیه 
دعوت کنیم، چون این صفحه مخصوص سرمایه گذاری 
است اما می توانیم به شما پیشنهاد تاسیس شرکتی را 
بدهیم که س��اخت کلیپ برای ع��روس و دامادها را بر 
عه��ده می گیرد و با این کار کس��ب درآمد می کند. از 
گوشه و کنار که در مورد قیمت این خدمات پرس و جو 
کردیم، متوجه ش��دیم هر کلیپ از یک��ی، دو میلیون 
به باالست. البته بس��ته به نوع، لوکیشن و زمان فیلم، 
قیمت ه��ا متفاوت اس��ت. از همین ام��روز برای جمع 
کردن گروه تان اقدام کنی��د. زیرا بعد از اتمام ماه صفر، 

عروسی ها آغاز خواهد شد. 

کالف دوم: 
خب��ر دیگ��ری ک��ه در 
ایلنا منتشر ش��ده، بدون 
خوش��حالی  باعث  ش��ک 
تجار خواهد شد. البته به 
ش��رطی که دولت هم راه 
تجارت را برای این قش��ر 
باز و روند صادرات را تس��هیل کند. در این خبر آمده: 
مهم ترین مطلب برای تجار و صنعتگران این اس��ت که 
قبرس ش��مالی را معرفی کنیم تا موقعیت جغرافیایی 
این کش��ور بین تجار و صنعتگران مش��خص شود، چرا 
که درصورت شناساندن این کشور به متولیان اقتصادی 

می توان از پتانسیل های مثبت آن بهره برداری کرد. 
سفیر اقتصادی قبرس شمالی در ایران با بیان اینکه 
تجار فرصت در آمد ارزی و اش��تغال زایی کشور قبرس 
ش��مالی را از دس��ت ندهند، گفته این کشور می تواند 
موقعی��ت اقتصادی همچون 35 س��ال پی��ش دوبی را 

پیش روی تجار ایرانی قرار دهد. 
وی در خص��وص م��راودات قبرس ش��مالی و ایران، 
اظه��ار کرده الزمه توس��عه مراودات اقتص��ادی با این 
کش��ور ابتدا شناخت آن است اما متاسفانه در کشور ما 
حوزه مدیترانه و موضوع قبرس شمالی و جنوبی هنوز 
ش��ناخته شده نیست در حالی که این دو کشور را باید 
جدای از هم در نظر گرف��ت، زیرا کامال با هم متفاوت 
بوده و هر کدام دولت و سیاست های جداگانه ای دارند. 
وقتی س��خنان این مس��ئول را می خوانی��م متوجه 
می ش��ویم که مس��ئوالن به فکر ارتباط تجاری بیشتر 

با این کشور هستند. 
بنابراین اگر ش��ما هم جزو سرمایه گذاران این حوزه 
هس��تید، می توانید ابتدا به این کش��ور سفر کنید تا از 
چند و چ��ون نیازهای مردم آن مطلع ش��وید. آنگاه با 

خیال راحت سرمایه تان را در این راه هزینه کنید. 

ترجمه: سارا گلچین

دکتر سرمایه

تصویب یک هزار میلیارد تومان طرح 
سرمایه گذاری در شورای شهر شیراز 
رییس کمیس��یون س��رمایه گذاری ش��ورای ش��هر 
ش��یراز گف��ت: بالغ بر یک ه��زار میلی��ارد تومان طرح 
س��رمایه گذاری تاکنون در ش��ورای چهارم شهر شیراز 

مصوب شده است. 
به گزارش ایس��نا، ابراهیم ش��عرا با اش��اره به اینکه 
ش��ورای شهر شیراز بر جذب سرمایه گذار تاکید فراوان 
دارد، گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه در بودجه س��ال 93، 
شهرداری باید 50 درصد کل بودجه را از طریق جذب 
سرمایه گذار تامین کند، شورای شهر نیز وارد این بحث 

شده است. 
وی ادام��ه داد: طرح های��ی که از لحاظ توس��عه ای و 
اقتصادی ب��رای مردم مناطق جنوبی ش��هر تاثیر گذار 
باش��د در ش��ورای ش��هر مورد حمایت قرار می گیرد و 
تصوی��ب یک ه��زار میلیارد تومان ط��رح نیز در همین 

راستا بوده است. 
عضو ش��ورای ش��هر ش��یراز با بی��ان اینک��ه تامین 
رفاه م��ردم س��اکن در مناطق جنوبی ش��یراز یکی از 
اولویت های ش��ورای چهارم اس��ت، گفت: طرح احداث 
مجتمع های مس��کونی و تجاری مدنظر قرار گرفته که 

به زودی فراخوان آن اعالم می شود. 
ش��عرا ی��ادآور ش��د: مدت زم��ان اج��رای این طرح 
س��ه س��ال اس��ت که با اولویت مناطق جنوبی و کمتر 

توسعه یافته، اجرایی خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: دو طرح در مناطق مش��خص ش��ده 
جهت نوس��ازی و بهسازی بافت توس��عه نیافته مدنظر 

قرار گرفته است. 
رییس کمیس��یون سرمایه گذاری شورای شهر شیراز 
تاکی��د کرد: س��اخت من��ازل ارزان قیمت نی��ز مدنظر 
ش��ورای شهر ش��یراز قرار دارد و برنامه ریزی های اولیه 

نیز انجام شده است. 
ش��عرا تصریح کرد: توجه به مباحث تفریحی از دیگر 
موارد مدنظر به ش��مار می رود و در این راستا راه اندازی 
یک پارک آبی در محور حسینی الهاشمی در برنامه قرار 
دارد. وی ادامه داد: با توجه به مشخص شدن پیمانکار 
ط��رح راه ان��دازی تله کابی��ن در دروازه قرآن ش��یراز، 
عملیات اجرایی این طرح نیز به زودی آغاز خواهد شد. 
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: توجه به مباحث 
گردشگری، عمرانی، فضای سبز و دیگر موضوعات مهم 
ش��هری از طریق س��رمایه گذاری و جذب سرمایه گذار 
اولویت بندی  بخش خصوص��ی، از جمل��ه برنامه ه��ای 
شده شورای شهر ش��یراز برای مناطق جنوبی و کمتر 

برخوردار شهر است. 

درخواست ایتالیا برای تشکیل 
شرکت های معدنی مشترک با ایران

سفیر ایتالیا در نشس��تی با رییس هیات عامل ایمیدرو 
تاکی��د ک��رد: می خواهیم در خ��ط مقدم توس��عه روابط 
اقتص��ادی با ای��ران قرار بگیری��م و رییس هی��ات عامل 
ایمیدرو نیز در پاس��خ به درخواس��ت سفیر ایتالیا مبنی بر 
تشکیل ش��رکت های مشترک، اعالم کرد که آماده حضور 
شرکت های ایتالیایی برای سرمایه گذاری مشترک یا اجرای 
طرح های معدنی به صورت قراردادهای پیمانکاری هستیم. 
به گزارش ایس��نا، مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل 
ایمی��درو، در این دیدار اظهار امی��دواری کرد که با توجه 
به س��ابقه همکاری دو کش��ور در حوزه مع��دن و صنایع 
معدنی بیمه ساچه در کنار بانک ها و شرکت های ایتالیایی 

طرح های بیشتری را در ایران به اجرا در آورند. 
وی ب��ا بیان اینکه تحریم ه��ای یکجانیه علیه ایران تنها 
منافع کش��ور ما را تحت تاثی��ر قرار نداده گف��ت: یکی از 
کش��ورهایی که بیشترین ضرر را از تحریم ها متحمل شده 
ایتالیاس��ت، اما با توجه به ش��رایط جدید، فضای افزایش 
حضور ش��رکت های این کشور در صنایعی همچون فوالد، 

 آلومینیوم، زغال سنگ و... فراهم شده است. 
طبق اعالم س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران )ایمیدرو(، رییس هیات عامل این س��ازمان 
در پاس��خ به درخواس��ت س��فیر ایتالیا مبنی بر تشکیل 
ش��رکت های مش��ترک گفت: با توجه به وجود طرح های 
متع��دد معدنی و صنای��ع معدنی در ای��ران، آماده حضور 
شرکت های ایتالیایی برای سرمایه گذاری مشترک یا اجرای 
طرح ها به صورت قرارداده��ای پیمانکاری در این بخش ها 
هس��تیم. مائورو کونچیاتوری - سفیر ایتالیا - که همراه با 
دیپلمات های این کش��ور در ایران، معاون بیمه س��اچه و 
همچنین نمایندگانی از بانک های ایتالیایی در این نشست 
حضور داش��ت، تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت های 
بالق��وه اقتص��ادی در ای��ران، به محض باز ش��دن درهای 
اقتص��ادی ایران به روی دنیا و نتیجه بخش بودن مذاکرات 
ای��ران و 1+5، فضای مطلوبی برای همکاری های دو جانبه 
به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد می شود. وی 
ادامه داد: ایران و ایتالیا باید مسیر توسعه روابط را به گونه ای 
هموار کنند که الگویی برای افزایش همکاری ها به ویژه در 

بخش های مختلف اقتصادی برای سایر کشورها شوند. 
س��فیر ایتالیا با اش��اره به اهداف واالی این کشور برای 
افزایش همکاری ها با ایران اظهار کرد: ایجاد ش��رکت هایی 
برای سرمایه گذاری مشترک و چند جانبه و نیز فعالیت های 
پیمان��کاری از برنامه های پی��ش رو در جهت به کارگیری 

توانمندی های موجود است. 
وی س��ابقه همکاری های دو کشور را تاریخی دانست و 
افزود: در چند دهه اخیر نیز شرکت های بزرگ ایتالیایی در 
بخش های تولید فوالد، سنگ آهن،  آلومینیوم، زغال سنگ و 
نیز پوش��ش های بیمه ای و بانکی فعالیت های چشمگیری 
داش��ته اند. وی خاطر نش��ان کرد: بدون توسعه همکاری ها 
با کش��ور میزبان )ایران( قادر به پیاده س��ازی اهداف خود 
نیستیم. رییس بخش توسعه جهانی بیمه ساچه نیز در این 
نشست به سوابق همکاری های بیمه ای دو کشور در حوزه 
معدن و صنایع معدنی اش��اره و اظهار کرد: بیمه ساچه در 
ای��ن حوزه قراردادهایی به ارزش 3/5 میلیارد یورو با ایران 
منعقد کرده بود، اما عالقه مندیم این روابط، بیش از پیش 
توس��عه یابد. وی اظهار کرد: در مالقات با مقامات مختلف 
ایرانی تاکید کرده ایم که می خواهیم با به نتیجه رس��یدن 
مذاک��رات ایران و گروه 1+5 در خط مقدم توس��عه روابط 

قرار گیریم. 

سرنخیادداشت
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طرح های توسعه ای ایران در حوزه سوخت های جایگزین موجب شد تا ایران بتواند در 
زمینه جایگاه های سوخت سی. ان. جی و استفاده از این صنعت در صنایع خودرو سازی، 
جایگاه قابل قبولی را در دنیا به دست آورد. در همین راستا برخی افراد با در نظر گرفتن 
مزیت های کش�ور و پتانس�یل های موجود، به فعالیت های گس�ترده ای برای توس�عه و 
فراگیر ش�دن استفاده از سی. ان. جی به جای س�وخت های سنتی پرداختند که در این 
راس�تا دس�تاوردهایی را نیز به همراه آورده اند. در حال حاضر ایران توانس�ته با فعالیت 
ای�ن اف�راد به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن آس�یا- اقیانوس�یه خودروهای 

گاز سوز )ANGVA( معرفی شود. در عین حال فعالیت های صورت گرفته موجب شده 
شناخت بهتر و توجه بیشتری به ایران به عنوان کشور پیشتاز در این صنعت در عرصه 
بین المللی ش�ود. به نحوی که حتی در این باره جوایزی نیز به دس�ت آورد. امیر خاکی، 
مدیرعامل ش�رکت س�اخت تجهیزات گاز تامکار، فردی اس�ت که طی 13 سال فعالیت 
خود در این حوزه توانست سرانجام در سال 2014 و در همایش و نمایشگاه دوساالنه ای 
که توسط انجمن جهانی خودروهای گازسوز )IANGV( در امریکا برگزار شد، تندیس 
مرد س�ال این صنعت )NGV GLOBAL( را به دس�ت آورد. او همچنین در راس�تای 

فعالیت های خ�ود به عنوان قائم مقام هیات مدیره انجمن آس�یایی، درنهایت توانس�ت 
میزبانی همایش و نمایشگاه دو ساالنه آسیا- اقیانوسیه را در سال 2017 در ایران کسب 
کند. مجموعه فعالیت های او و همچنین شرکت تحت نظرش توانسته به الگویی مدیریتی 
در حوزه انرژی های جایگزین تبدیل و جایگاه ایران را در این صنعت در حوزه بین الملل 
ارتق�ا دهد. جایگاهی که به اعتقاد این مدیر جوان، همچنان در خور ایران نبوده و ایران 
می تواند با توجه به پتانسیل های موجود تبدیل به صادرکننده خدمات فنی- مهندسی 

در این حوزه شود. 

ب�ا فعالیتی که ش�ما در ای�ن س�ال ها انجام 
داده اید، توانس�تید به عنوان مرد سال 2014 
 از س�وی انجمن جهانی خودروهای گازسوز 
)NVG Global( معرفی شوید. چگونه به این 

جایگاه رسیدید؟ 
در حال حاضر با توجه ب��ه عالقه مندی که برای 
فعالیت در عرصه بین المللی وجود داشت، توانستم 
به عنوان عضو هیات مدیره انجمن آسیا- اقیانوسیه 
خودروهای گاز سوز )ANGVA( انتخاب شوم. 
در همین راستا انجمن جهانی خودروهای گازسوز 
)NVG Global(هر دو س��ال یک بار همایش و 
نمایشگاهی را در یکی از کش��ورهای عضو برگزار 
می کند که همایش امسال در امریکا برگزار شد. در 
این مراسم افراد یا موسساتی که در زمینه توسعه 
صنعت سی. ان. جی نقش آفرینی داشته، از کشورهای 
مختلف به عنوان نامزد معرفی می شوند. افراد معرفی 
شده در کمیته جهانی بررسی و در نهایت تندیسی 
تحت عنوان مرد س��ال اهدا می ش��ود. بنده نیز به 
پیش��نهاد انجمن س��وخت های جایگزین ایران و 
انجمن آس��یایی به عنوان نامزد معرفی ش��دم که 

در نهایت توانستم این تندیس را دریافت کنم. 
 مولفه های انتخاب و معرفی چیست؟ 

پارامتر اصلی، نقش موثر در ایجاد و توسعه صنعت 
سی. ان. جی است. این نقش چه در حوزه های دولتی 
و چه کمک ب��ه تولید و توس��عه در داخل و عرصه 
بین المللی مدنظر قرار می گیرد. با توجه به سابقه 
کاری بنده و فعالیت در  شرکت بهینه سازی  مصرف 
سوخت و همچنین حضور در مجموعه ایران خودرو 
و راه ان��دازی مجموعه تولیدی کی��ت خودروهای 

گاز سوز، شرایط خوبی برای احراز به دست آوردم. 
به نظر می رسد با توجه به فعالیت های شما، 
همایش آسیا- اقیانوس�یه نیز قرار است در 

ایران برگزار شود.
بله. در راستای عالیق ش��خصی و ملی در حوزه 
توسعه سی. ان. جی و همچنین مسائل بین المللی که 
معتقدیم نتوانستیم جایگاه خود را به دست آوریم، 
در س��ال 2013 در همایش دو ساالنه کشورهای 
عضو انجمن آسیا- اقیانوسیه، که به عنوان قائم مقام 
هیات مدیره انتخاب ش��دم، درخواس��ت میزبانی 
همایش نمایشگاه آن را در سال 2015 ارائه کردم. 
رقیب ایران در زمینه میزبانی چین بود که به دلیل 
برخی عدم هماهنگی های دولت��ی، این میزبانی از 
ایران گرفته شد، اما در نهایت توانستیم مصوبه انجمن 
آسیا- اقیانوسیه برای برگزاری همایش و نمایشگاه 
س��ال 2017 میالدی تحت عنوان آنگوا 2017 در 
ایران را دریافت کنیم. از این رو وقتی همایش آسیایی 
برگزار شود، می توان برای همایش و نمایشگاه جهانی 

آن نیز برنامه ریزی کرد. 
 به فعالیت ش�رکت بپردازیم و اینکه در چه 
حوزه ای فعالیت می کنید و آیا در زمینه های 

دیگری هم حضور دارید؟ 
فعالیت گ��روه صنعت��ی تام��کار گاز، در حوزه 
س��وخت های جایگزین، انرژی های ن��و و فعالیت 
مرکزی این ش��رکت تولید تجهیزات جایگاه های 
سوخت گیری س��ی. ان. جی است. ما تنها شرکتی 
هس��تیم که در ای��ران کلی��ه تجهی��زات جایگاه 
س��ی. ان. جی از جمله برل براک که قلب تجهیزات 

است  را تولید می کنیم. 
از چه سالی فعالیت خود را آغاز کرده اید؟ 

حدود 11 سال از ثبت شرکت می گذرد، اما حدود 
9 سال قبل نخستین تولیدات این شرکت شروع 
ش��ده و در حال حاضر از پنج  متر مکعب در ساعت 
تا نزدیک دو هزار متر مکعب در ساعت تولید داریم 
و همچنین نزدیک به 400 جایگاه سوخت در کشور 
تحت نظر این شرکت فعالیت می کنند. این عدد 
در عرصه بین المللی عدد بزرگی برای تولیدکننده 

تجهیزات جایگاه است. 

 ایده فعالیت در این حوزه از کجا آمد؟ آیا شما 
در ابتدا مجری پروژه بودید یا ابتدا به س�اکن 

اقدام به فعالیت در این حوزه کردید؟ 
فعالیت های ما هم راستا با برنامه دولت و سازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت ش��کل گرفت. زمانی 
که طرح خودروهای گاز س��وز مطرح ش��د، برای 
برنامه ریزی وارد این حوزه شدیم. زیرا می دانستیم 
که تجارت در این حوزه بلند مدت بوده و دولت برای 
آن برنامه ریزی دارد. در حال حاض��ر ایران جایگاه 
نخست سی ان اجی در دنیا را از نظر تعداد خودرو و 

جایگاه سوخت دارد. 
 از میان چه تعداد کشور؟ 

در پنج قاره سی. ان. جی وجود دارد، اما در میان 
بیش از 70 کشور به این مقام دس��ت یافتیم. گاز 
طبیعی در مقایس��ه با تمام س��وخت های سنتی 
از جمله بنزی��ن و گازویی��ل از آالیندگی  کمتری  
برخ��وردار اس��ت. در عین ح��ال ای��ران ش��رایط 
منحصر به فردی برای استفاده از سی. ان. جی دارد. 
ایران دومین کش��ور دارای ذخایر گازی دنیاست. 
به همین دلیل هرچه می��زان مصرف گاز طبیعی 
در داخل و میزان ص��ادرات نفت افزایش یابد، یک 
کار اقتصادی و ملی اس��ت. بر همین اس��اس هم 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شکل گرفت 
و پروژه هایی در این زمینه تعریف شد. ما هم به عنوان 
شرکت بخش خصوصی وارد این پروژه شدیم. اقدام 
دولت و بخش خصوصی در حوزه صنعت سی. ان. جی، 
از لحاظ رشد و فرصت اقتصادی مثال زدنی است. 
این مس��ئله با توجه به پیچیدگی های پروژه بوده 
که در سطح بسیار عظیمی همه دستگاه ها و نهادها 

درگیر می شوند. 
 چند شرکت در این حوزه فعالیت می کنند؟ 

در زمینه جایگاه سوخت گیری به غیر از شرکت ما، 
سه مجموعه دیگر تجهیزات تولیدی دارند.   سهم 
شما از بازار س�ی. ان. جی کشور چند درصد 
اس�ت؟ از تعداد جایگاه های موجود نزدیک 
30 درصد شرکت های زیرمجموعه هم دارید؟ 
ش��رکت ما یک گروه بوده که پنج شرکت دیگر 
در ذی��ل آن فعالیت می کنند. ای��ن فعالیت ها نیز 
در زمینه ه��ای مختل��ف از جمله آموزش اس��ت. 
برای مثال ش��رکت آرین جهان انرژی نمایندگی 
انحصاری انجمن بین المللی سوخت های جایگزین 

آسیا- اقیانوسیه را دارد که مدرسه ای تحت عنوان 
پردیس آنگوا در پارک علم و فناوری پردیس احداث 
کرده و در آن به آموزش س��ی. ان. جی می پردازند. 
شرکت های دیگری نیز در زمینه های بهره برداری 
جایگاه های سوخت گیری، پروژه های جایگزین از 

جمله ال ان جی و غیره فعالیت می کنند. 
مهم ترین مسئله در این حوزه مسئله مدیریت 
است. استراتژی مدیریتی شما چه بوده و چه 

ترفندهایی به کار برده اید؟ 
پروژه سی. ان. جی پیوندی با برنامه های توسعه ای 
دولت دارد. اگر بخواهم از دیدگاه کارشناس��ی که 

ح��دود 14 س��ال در ای��ن حوزه 
به ص��ورت تخصص��ی فعالی��ت 
می کند، صحبت کنم، گاز طبیعی 
در کش��ور به عنوان ی��ک مزیت 
ملی محس��وب می ش��ود. پروژه 
سی. ان. جی در کش��ور دوره های 
مختلفی را گذرانده اس��ت. دوره 
اول مهن��دس زنگن��ه توس��عه 
سی. ان. جی را در سال 79 مطرح 
کرد. این زمان پروژه با شدت شروع 
ش��ده و برنامه ریزی های کالنی 
برای آن صورت گرف��ت. در دوره 
بعد، اوایل دولت نهم کار با شدت 

بس��یاری پیش رفت و حت��ی رییس جمهور وقت 
نیز از صد درصد گاز سوز ش��دن خودروها صحبت 
می کرد. اما به یکباره موضوع دچار رکود شد، اما در 
دوره جدید بار دیگر وزارت نفت طرح هزار جایگاه 
را مطرح کرده اس��ت. در حال حاضر دولت س��بد 
سوختی تعریف کرده و مازاد آن پیگیری توجیه های 
اقتصادی با بخش خصوصی اس��ت. در حال حاضر 
نیز مذاکرات با مجموعه دولت و مجلس هم از نظر 
بنگاهی و هم بخش خصوصی صورت می گیرد. در 
این راستا تعامالتی وجود دارد. ما به دنبال بازارسازی 
خود هستیم. از جمله موفقیت های ما در این پروژه، 
مسائل بین المللی است که به تازگی هم شروع شده 
و توانسته ایم دستاوردهایی نیز داشته باشیم. با این 
حال اصلی ترین زمینه برای فعالیت های بین المللی 

بهتر شدن فضای سیاسی کشور است. 
 آی�ا در ح�وزه بین المل�ل، مس�ئله ایج�اد 

جایگاه های سوخت مطرح است؟ 

بله. صادرات خدمات فنی، چه مدیریت و اجرای 
کار و چه خدمات فنی صدور تجهیزات مورد  توجه 

است.
 این اس�تراتژی برای تعیین چ�ه بازارهایی 

صورت گرفته؟ 
بله. در حال حاضر مطالعات بازار انجام شده است. 
کشورهای خوبی در این زمینه برای فعالیت وجود 
دارند از جمله کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس و 
عراق که توافقی نیز با شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی امضا کرده و همچنین در زمینه 
صدور قطعه، کشور همسایه پاکستان. کمتر از یک 
سال است که فاز برنامه ریزی برای 
ورود به بازارهای بین المللی شروع 

شده است. 
 تعریف شما از مدیریت منابع 
انرژی با توج�ه به اینکه ایران  
یکی از کش�ورهای پرمصرف 

است، چیست؟ 
در ای��ن راس��تا می ت��وان ب��ه 
موضوعاتی اش��اره کرد. نخست 
آنکه تمرکز بر مزیت های نسبی 
کش��ور اس��ت. به طور مث��ال در 
برزیل خودروهایی با سوخت الکل 
وج��ود دارد. در ایران گاز طبیعی 
و همچنین دیگر موارد به عنوان مزیت های نسبی 
مطرح است  که می توان از آن بهره برد. دوم مسئله 
مدیریت جام��ع انرژی اس��ت. از طرف��ی در ایران 
تشتت تصمیم گیری در این زمینه وجود دارد. در 
امریکا وقتی صنعت حمل و نقل تصمیم می گیرد، 
مجموعه ای به نام AtuOil ایجاد کند، مجموعه 
انرژی و نف��ت و گاز با هم سیاس��ت گذاری کالن 
کش��ور را انجام می دهند، اما در ایران این مس��ئله 
پراکنده است. وقتی قرار بر اجرای سی. ان. جی است، 
خودروس��از به خوبی همراهی نمی کند یا نهادی 
دیگر همین طور. سوم آگاه س��ازی و اطالع رسانی 
و همچنین درگیر کردن ذی نفعان اس��ت. به یاد 
دارم در س��ال های ابتدایی ش��کل گیری سازمان 
بهینه س��ازی مصرف سوخت، حساس��یتی روی 
موضوع صرفه جویی انرژی وجود نداشت. در سال 
80 جلسه ای با یکی از مدیران ایران خودرو داشتم 
که از او س��وال کردم وقتی طرح خودروی ملی به 

وجود آمد، آیا پارامترهایی نیز در ذهن شکل گرفته و 
به انرژی آن فکر کرده اید؟ خیلی صادقانه جواب داد 
که با بنزین لیتری 20 تومان باید به چه چیزی فکر 
می کردیم؟ پاکستان طرح گازسوز کردن موتوری را 
روی خودروی ملی خود با ظرفیت 800 سی س��ی 
پیاده سازی کرد. با این خودرو می توان 350 کیلومتر 
پیمایش داشت. در آن زمان خودرویی که در ایران 
گازسوز شد پیکان بود که مخزن آن را در بزرگ ترین 
فضای ممکن طراحی کردند و بخش��ی از صندوق 
ماشین را اش��غال می کرد. ظرفیت آن 15 لیتر در 
100 کیلومتر بود و بین 90 تا 120 کیلومتر پیمایش 
داشت. به همین دلیل همه می گفتند سی. ان. جی 
پروژه خوبی نیست، زیرا پیمایش آن کم است. در 
حالی که باید همه چیز براساس چارچوب و بستر 

فراهم شود. 
 استراتژی شما برای حفظ سهم یا افزایش آن 

در بازار چه بوده؟ 
اس��تراتژی ما در حوزه خارج جدا بوده و بستگی 
به بازار دارد. زمانی بازار به صورت مقطعی و در زمینه 
صادرات قطعه  فعال شد. زمانی نیز بحث توسعه ای 
س��ی. ان. جی مطرح می ش��ود که برای آن برنامه 
ویژه تری داریم. در داخل هم براساس شرایط بازار و 
آنجا که پشتوانه یا برنامه های دولتی هست، هم راستا 
با دولت و ظرفیت های آن اقدام می کنیم. جایی که 
بازار خصوصی و مشتری فردی است، به طور مثال 
برای 400 جایگاه فعال سوختی که داریم، موضوع 
سرویس دهی، خدمات پس از فروش و عالقه مندی 
افراد برای ارتقای جایگاه ها مطرح می شود که در این 
راستا نیز با توجه به توان مالی گروه تسهیالت فراهم 
می شود. در مجموع، مهم ترین بحث، خدمات رسانی 

به روز و متناسب با نیازهای مشتری است. 
 مدیریت شما در زمینه خدمات پس از فروش 
و رضایتمندی مصرف کننده، براس�اس چه 

اصولی است؟ 
وقتی  در زمین��ه تجهی��زات صنعتی صحبت 
می کنیم با یک فش��ار کاری باال از نظ��ر ایمنی و 
استانداردهای سختگیرانه  و البته بسیار مفید مواجه 
هستیم. به غیر  از موسسه استاندارد و شرکت ملی 
پاالیش و پخش که به عنوان دستگاه های دولتی ناظر 
و مسئول هستند، ما به عنوان تولیدکننده با سابقه 
13 ساله و با در نظر گرفتن نوپا بودن این صنعت، در 

قالب هفت شرکت مدیران خود را آموزش داده ایم 
تا با تقسیم بندی جغرافیایی کشور بین این هفت 
شرکت، به ارائه خدمات پشیبانی قطعه و خدمات 
فنی و مهندسی بپردازیم. در همین حال مکانیزم 
کنترل قطعه، ردیابی و تقلبی بودن آن را پیگیری 
می کنیم. از طرفی شرکت ملی پاالیش و پخش  نیز 
سیستم ارزیابی دارد که برای مجموعه شرکت هایی 
که در حوزه خدمات پس از فروش فعالیت می کنند 
در نظر گرفته شده است. شرکت تامکار گاز همواره 
رتبه اول تا سوم را داشته است. پارامترهای مختلفی 
در سیستم ارزیابی مدنظر قرار می گیرد. بخشی از 
آن مربوط به جایگاه های فعال و بخشی هم مربوط 
به پروژه هایی است که به عنوان کارفرما انجام شده 

است. 
 11 س�ال فعالیت ب�ا توجه به ذهنی�ت افکار 
عمومی نسبت به س�ی. ان. جی، مدیریتی را 
الزم دارد تا بتواند دوام و ماندگاری و سهمی از 
بازار را نیز در اختیا ر داشته باشد، علت دوام و 

ماندگاری شما چیست؟ 
بیشتر از همه اعتقاد به خود کار بوده است. ایران 
از لحاظ شاخص های مصرف انرژی جزو کشور های 
بسیار بد محسوب می شود. در عین حال که بر این 
عقیده ایم این کار نه تنها کار بنگاهی و اقتصادی، 
بلکه کار ملی و اثرگذار در جامعه اس��ت. موضوع 
دیگر سیاست های مدیریتی و حمایت های دولت 
در برخی موارد بوده اس��ت. از طرف دیگر با وجود 
مقاومت های اولیه، ب��ه دلیل صرف��ه اقتصادی، 
مورد پذیرش جامعه قرار گرفت. در نهایت اینکه 
سیاس��ت گذاری های صحیح در زمینه س��وخت 
سی. ان. جی و حمایت های الزم از این صنعت باعث 
ش��د جامعه و بازار حضور ما را بپذیرد. سیاست ما 
داخلی سازی بود که به جد آن را دنبال کردیم. زیرا 
این حوزه را نمی توان از خارج کنترل کرد. در حال 
حاضر تجهیزات ما با برند خودمان تولید می شود 
و هر کدام از این بخش ها نق��ش مهمی در ثبات و 

ماندگاری در بازار داشته است. 
  با توج�ه ب�ه مش�ترک ب�ودن تکنولوژی 
س�ی.ان. جی و هوا فضا، این صنعت یکی از 
حوزه های تحریمی در دو سال گذشته بوده 

است. مشکالت شما در این باره چه بود؟ 
ما هم مانند تمام ش��رکت ها، مشکالت زیادی 
داشتیم. فشاری های بسیار زیادی به دلیل گران 
ش��دن تجهیزات به ما وارد ش��د. تجهیزات مورد 
استفاده در کل صنعت نفت با افزایش قیمت های 
سنگین مواجه شد. در عین حال با پیچیدگی های 
واردات نیز مواجه ش��دیم. قطعات بعضا با قیمت 
آزاد خریداری می شد، به همین خاطر فشارهای 
مالی و اجرایی س��ختی را تحمل کردی��م. البته 
دولت بخش هایی از آن را برای تامین کنندگان این 

صنعت در قالب آیین نامه ها جبران کرد. 
 مدیریت زمان ب�ا توجه به  تحریم ها چگونه 

بود؟ 
به طور طبیعی با یک سری تاخیرها  در زمان بندی 
مواجه شدیم، اما به جرأت و البته احتیاط می توان 
گفت که نخستین شرکتی بودیم که در این شرایط 
کمترین تاخیر را داشتیم. در آن زمان یک شرکت را 
در خارج ثبت کرده و بسیاری از سفارش خرید را در 
قالب آن شرکت انجام می دادیم. از این رو تاخیرات 
سفارش گذاری و پرداخت را کم کردیم. اگر شرایط 
سیاسی بهتر ش��ود، پتانسیل بس��یار باالیی  برای  
صدور خدمات فنی وج��ود دارد. با برنامه ریزی که 
کردیم توانستیم پس از 13 سال جایگاه نخست را 
در دنیا به دست آوریم که این نشان از پتانسیل باالی 
کشور دارد. صنعت س��ی. ان. جی از لحاظ فناوری، 
فشارها و امنیت باال، صنعت خاصی است. از طرفی 
از منظر ملی و بنگاهی نیز صنعت بسیار خوبی است 

که پتانسیل های بسیاری دارد. 

گفت وگو با مرد سال 2014 صنعت سی. ان. جی جهان

ایران می تواند صادرکننده خدمات فنی و مهندسی شود
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آزمودهبازتاب

99شمــاره

اقدام دولت و 
بخش خصوصی 
در حوزه صنعت 

سی. ان. جی، از لحاظ 
رشد و فرصت اقتصادی 

مثال زدنی است. این 
مسئله با توجه به 

پیچیدگی های پروژه 
بوده که در سطح بسیار 
عظیمی همه دستگاه ها 
و نهادها درگیر می شوند

چالش توسعه ای سی. ان. جی در ایرانسیاست های توسعه ای کشورها در صنعت سی. ان. جی
استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو از 
سال 1920 آغاز شد و در ابتدا شاهد روند بسیار کند 
و خزنده ای بود، اما در پی شوک های نفتی سال های 
1974 و 1979 ایجاد محدودیت برای فرآورده های 
نفتی و همچنین چالش های زیست محیطی زمینه 
مس��اعد برای توس��عه خودروهای گازس��وز و سایر 
س��وخت های جایگزین فراهم ش��د. ام��روزه تالش 
فراوانی برای توس��عه و تولید در مقایس��ه با س��ایر 
سوخت های جایگزین و خودروهای الکتریکی صورت 
می گیرد، اما سوختCNG  از LPG  پیشی گرفته 
اس��ت و روز به روز در حال افزایش سهم خود در بازار 
مصرف سوخت های جایگزین مانند متانول، اتانول 
و الکتریسیته اس��ت. در حال حاضر تقریبا یک درصد 
از ناوگان حمل و نق��ل جهان با گاز طبیعی فش��رده 
کار می کنند. کش��ورهای جهان اهداف مختلفی را 
در استفاده از گاز طبیعی فش��رده)CNG(  دنبال 
می کنند. بخش��ی ب��رای کاهش هزینه س��وخت و 
بخش��ی در جهت کاهش آلودگی محیط زیس��ت و 
ش��هرها از خودروهای گازسوز اس��تفاده می کنند. 
وضع قوانین بین المللی و توصیه جامعه جهانی برای 
حراست از محیط زیس��ت تاثیر عمده ای در رویکرد 

به سمت و س��وی گاز طبیعی فش��رده داشته است. 
انجمن جهانی انرژی در س��ال 1995 در توکیو گاز 
طبیعی را رسما به عنوان جایگزین سوخت حمل ونقل 
اعالم کرد. توس��عه و گس��ترش ب��ازار خودروهای 
گازسوز به دلیل همیاری و همکاری تمام گروه های 
ذی ربط و ذی نفع بوده اس��ت. به این دلیل اتحادیه 
بین الملل��ی خودروهای گازس��وز که ی��ک اتحادیه 
بین المللی در بخش خودروهای گازس��وز اس��ت در 
سال 1986 تاسیس ش��د. اعضای اتحادیه در سال 
1995 مأموریت هایی را که باید توسط اتحادیه انجام 
شود، تبیین کردند. تسهیل توسعه جهانی و سودآور 
کردن خودروهای گازس��وز از مهم ترین ماموریت ها 
قرار داده شد. اتحادیه پنج کمیته کاری تشکیل داد 
تا اهدافی را که در تبیین وظایف مشخص شده دنبال 
کنند. اس��تراتژی های توس��عه فنی، ارتباط دولتی، 
ارتباطات و اطالعات، بازاریابی و عضویت در اتحادیه 
با تش��کیل کمیته هایی م��ورد توجه ق��رار گرفتند. 
اتحادیه در نظ��ر دارد، رقابت م��داوم گاز طبیعی با 
سایر س��وخت ها و همچنین فناوری بهبود بازدهی 
و تاثیرات زیست محیطی را عرضه کند. درواقع، این 
اتحادیه بین المللی با ایجاد یک تریبون جهانی زمینه 
بحث، فناوری و انتقال و پیش��رفت صنعت را فراهم 

می کند.  بازار خودروهای گازس��وز در جهان روندی 
رو به رشد در مقایسه با سایر سوخت ها به خود گرفته 
است و بیش از 50 کش��ور جهان ناوگان حمل و نقل 
خود را ب��ا فن��اوری س��وخت گاز طبیع��ی تجهیز 
کرده اند. می��زان ذخایر گاز طبیع��ی، برنامه ریزی و 
سیاس��ت گذاری دولت ها در مصرف انرژی و کاهش 
آلودگی، ش��رایط جغرافیایی در گسترش و توسعه 
گاز طبیعی، سیاس��ت ها و بحران های جهانی نفت و 
گاز ازجمله علل و عوامل رویکرد کشورهای مختلف 
به سمت گاز طبیعی بوده است. کشورهای موفق در 
زمینه خودروهای گازسوز برای توسعه و ترویج این 
صنعت از ابزارهای مالی، فرهنگی و اجتماعی استفاده 
کرده اند. ابزارهای مالی شامل تخفیف های مالیاتی، 
ارائه تس��هیالت و وام های بلندمدت ب��ه دارندگان 
خودروهای گازس��وز بوده اس��ت. در اغلب کشورها 
ناوگان حمل و نقل سبک عمومی و خصوصی هدف 
اولیه واقع شده است و تبدیل خودروهای سنگین و 
اتوبوس ها در اولویت های آخر سیاست های توسعه ای 
حمل و نقل گازسوز قرار گرفته است. دلیل اصلی این 
پدیده تفاوت بس��یار زیاد هزینه ها اعم از هزینه های 
اولیه و تعمی��ر و نگهداری میان اتوبوس گازس��وز و 

مشابه دیزلی آن است. 

براساس آمار ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران روزانه معادل 18 ت��ا 20 میلیون لیتر 
سی. ان. جی در کش��ور مصرف می ش��ود که اگر 
نبود باید ای��ن حجم از مصرف س��وخت از طریق 
واحدهای پتروش��یمی یا از واردات تامین می شد. 
این در حالی است که در کشور های مختلف قیمت 
سی . ان. جی نس��بت به قیمت س��ایر حامل های 
س��وخت ارزان تر اس��ت. البته در کش��ور ایران به 
دلیل در دس��ترس ب��ودن گاز طبیعی بای��د ابتدا 
قیمت بنزین با یک ش��یب مناسب برای مدیریت 
عرضه و تقاض��ا و توان ارائه خدمات واقعی ش��ود.  
بر این اساس قیمت فعلی سی.ان.جی، با توجه به 
بسیاری از شاخص ها منطقی است. البته در برخی 
مصوبات معیار قیمت س��ی. ان. جی 60 درصد نرخ 
بنزین محاسبه می شود. این نسبت یک شبه اعالم 
ش��د و تجربه 28ماه گذش��ته این را ثابت می کند 
که اشتباه اس��ت. از س��وی دیگر، اگر در کشوری 
ذخایر گازی کم و دسترس��ی به بنزین باال باشد و 
برعکس نسبت تناسب قیمت ها تغییرمی کند. بر 

این اس��اس، باتوجه به فراوانی ذخایر گازی کشور 
نسبت به تولید بنزین باید قیمت این سوخت ارزان 
محاسبه ش��ود تا با داش��تن دومین ذخایر گازی 
جهان حمل و نقل عمومی توس��عه یاب��د. در حال 
حاضر، س��هم قابل توجهی از جایگاه های سی . ان. 
جی دولتی هستند. طی سال های گذشته نسبت 
ساخت جایگاه ها به شدت کاهش یافته که این امر 
نشان می دهد، بخش خصوصی تمایل و رغبتی به 
س��رمایه گذاری در این بخش ندارد. علت آن هم 
مشخص است. وقتی که 28 ماه کارمزد جایگاه های 
س��وخت ثابت بمان��د و افزای��ش نیابد کس��ی به 
س��رمایه گذاری رغبتی ندارد. البته، در این راستا 
دولت جدید و مجموعه وزارت نف��ت، ایجاد هزار 
جایگاه سوخت سی. ان. جی را در دستور کار خود 
قرار داده اس��ت. اما یکی از چالش های این صنعت 
عدم تدوین چشم انداز بلندمدت صنعت سی. ان. 
جی در کشور اس��ت؛ در 10 س��ال گذشته شاهد 
سیاست های شناور در صنعت سی. ان. جی بودیم. 
البته سعی شد که در پنج یا شش سال گذشته این 
سیاست ها تثبیت شود. همچنین یکی از اشکاالتی 
که به صنعت سی. ان. جی کش��ور وارد بوده، این 

است که متولی واحد ندارد. در یک برهه ای شرکت 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت متولی بود و بعد از 
آن ش��رکت گازخودرو و به تازگی هم شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی متولی آن شده است. از 
طرفی، وقتی طرحی در این زمینه وارد فاز اجرایی 
می ش��ود، خودروس��ازان با آن مقاومت می کنند. 
این در حالی است که وقتی در حال گذر از انقالب 
بنزین به انقالب گازی هس��تیم باید قیمت گذاری 
س��ی. ان. جی با مصارف داخل��ی گاز، صادرات و 
قیمت سوخت مایع تناس��ب و همچنین مدیریت 
آن واحد باش��د. در عین حال، ای��ن صنعت یکی 
 از معدود صنای��ع درآمدزا برای دول��ت بوده که با
 دو ه��زار و 200 میلیارد تومان س��رمایه گذاری، 
معادل 24 هزار میلی��ارد تومان، یعنی بیش از 10 
برابر برای دولت س��رمایه گذاری برگشتی داشته 
اس��ت. بنابراین، امید اس��ت پس از بررس��ی های 
قانونی س��ه کارمزد مورد نیاز بقا و توسعه صنعت 
سی.ان.جی که شامل کارمزد ویژه )برای بازسازی 
و نوسازی جایگاه ها(، کارمزد درجه بندی و کارمزد 
حق العمل کاری- با نرخ منطقی و اصولی ش��اهد 

فراگیر شدن این صنعت در کشور باشیم. 
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کلکسیون جعبه پیتزا، عجیب اما واقعی

عالم کلکسیون داری رفته رفته شکل و شمایل جالبی به 
خود می گیرد و هر روز که می گذرد، تنوع بیش��تری را به 
خود می بیند. بعد از ماشین و سکه و اسکناس و تمبر و غیره 
نوبت رسیده به جمع آوری جعبه های پیتزا از نقاط مختلف 
جهان. این کاری است که یک مجموعه دار امریکایی کرده 
است. اسکات وینر اِهل، یک کلکسیونر نیویورکی است که 
توانسته با جمع آوری بیش از 750 جعبه پیتزا نام خود را در 
کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.  او آنقدر به پیتزا 
عالقه دارد که به عنوان یک راهنما برای شناخت پیتزاهای 
با طعم عالی و پیتزافروشی های حرفه ای شناخته می شود. 
او بازدیدکنندگان از نیویورک را به رس��توران های خاص و 
جالب شهر می برد.  البته آقای اسکات با وجود عالقه بی حد 
و حصری که به پیت��زا دارد، پیتزا خوردن را برای خودش 
جیره بندی کرده و هفته ای تنها 15 برش پیتزا می خورد.  او 
در سال 2009 کار جمع آوری جعبه های پیتزا را از سراسر 
جهان آغاز کرد و حاال که بیش از 750 جعبه پیتزا دارد، آنها 

را در آپارتمانی در بروکلین نگهداری می کند. 

وینر برای صاحب شدن بزرگ ترین جعبه پیتزای جهان 
که اندازه حدود 1/5 متر مربع اس��ت، 200 دالر پول داده 
اس��ت. او در بخش��ی از کاوش های خود برای پیدا کردن 
جعبه های پیتزا، توانس��ت در طول 15 سال از 45 کشور 
گوناگون جعبه پیتزا جمع کند. یکی از جعبه های پیتزای 
وینر را اد هاردی، یک خالکوب مشهور، امضا کرده است. 
ای��ن جعبه پیتزا مربوط به یک پیتزافروش��ی در منطقه 
آبشار نیاگارا است که پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را 
جشن گرفته بود. این کلکسیونر 32 ساله بروکلینی البته 
از پا ننشست و همچنان بر این اعتیاد عجیب خود اصرار 
ورزید تا جایی که همراه گروه خود شهر به شهر و کشور 
به کشور به دنبال جعبه های پیتزای تازه بود. او همچنین 
برای به اشتراک گذاشتن جعبه های پیتزا با دیگران کتابی 

درباره پیشینه جعبه پیتزا نوشته و چاپ کرده است. 

کار آق��ای وینر خیلی عجیب اس��ت اما او با عالقه زیاد 
پ��ول هنگفتی برای جمع آوری این کلکس��یون به ظاهر 
خنده دار خرج کرده اس��ت. در مجموعه او به جعبه های 
پیتزای نادر و کمیاب هم برمی خوریم. او از هر کش��وری 
که فکرش را بکنید و نکنید جعبه پیتزا دارد، از هند گرفته 
تا ایتالیا و برزیل در مجموعه او وجود دارد. یافتن یکی از 
این جعبه ها با طرح شخصیت های کارتونی سیمپسون ها 
در س��طل زباله و نگه داشتن آن یکی از بهترین خاطرات 
آقای وینر است. وینر می گوید: »نخستین جعبه پیتزایی 
که آن را نگاه داش��ت، از یک پیتزا فروشی در ایتالیا به نام 
رم��ا فود بود.«او درباره ش��روع عالقه اش به انجام این کار 
چنی��ن می گوید: »تا وقتی که یک جعب��ه پیتزای زرد و 
آبی به چشمم نخورد،  هرگز فکر نمی کردم که جعبه های 
پیتزا متنوع باش��ند، ام��ا این جعبه متف��اوت بود و من 
شیفته اش ش��دم.« او ادامه می دهد: »در طول سفرهایی 
که به کش��ورهای مختل��ف همراه با گروهم داش��تم، به 

پیتزافروشی های مختلفی در سراسر جهان سر زدم. وقتی 
برگشتم به دوستان پیتزا فروشم در نیوجرسی درباره فرها 
و دس��تگاه های آن پیتزا فروش��ی ها توضیحاتی دادم. در 
بعضی کشورها سرنوشت جالبی در انتظار جعبه های پیتزا 
بود. مثال در برزیل این جعبه ها به اسباب بازی هایی چون 
پ��ازل یا هواپیما تبدیل می ش��دند، اما خب خیلی از این 
جعبه پیتزا ها کمیاب می ش��وند، چون خیلی زود به زباله 
تبدیل می ش��وند.«  آقای وینر در حال برنامه ریزی برای 
سفر به لندن و برگزاری نمایشگاهی از بهترین جعبه های 
کلکس��یونش است.  وینر اعتقاد دارد که چاپ کتابش در 
زمینه تاریخچه جعبه های پیتزا به هنری تر شدن طراحی 
و ساخت این جعبه ها کمک می کند.  او از حیرت دیگران 
تعجب نمی کند و با نشان دادن جعبه های پیتزای گوناگون 
به کسانی که شگفت زده از این کلکسیون عجیب هستند 

ثابت می کند که می توان جذب جعبه پیتزا هم شد. 
dailymail.com :منبع

اسکناس 25 تومانی ناصری
 گران تر از 20 تومانی

اسکناس های دوره ناصری بیش��تر در انگلستان چاپ 
می شده اس��ت و امضای آن توسط افراد خارجی صورت 
می گرفته، به طوری که رییس خزانه داری اس��کناس های 

دوره ناصری ایرانی نبوده است. 
در دوره ناصرالدین ش��اه فق��ط یک بانک ب��ه نام بانک 
شاهنش��اهی وجود داش��ته که اس��کناس پس از چاپ و 
امضا توس��ط افراد خارجی تحویل بانک شاهنشاهی داده 

می شده است. 
اس��کناس هایی که رقم باالتری داشته، یعنی اسکناس 
50 و 100 تومانی به دلیل اینکه این پول در دست رجال 

و افراد سیاستمدار بوده کمیاب و گران تر هستند. 
همچنین اس��کناس های 3 و 25 تومانی ارزش��مندتر 
هس��تند، زیرا این ارقام به دلی��ل نامتعارف بودن گران تر 
هستند. به عنوان مثال، اسکناس 20 تومانی رایج است، اما 
اسکناس 25 تومانی رایج نیست، به همین دلیل چون در 
زمان ناصرالدین شاه اسکناس 25 تومانی چاپ شده است 
این اس��کناس به دلیل نامتعارف بودن با چاپ های بعدی 

پول و کمیاب بودن ارزشمندتر و گران تر است. 
ارقام اس��کناس باید رند و متداول باشد، یعنی باید رنج 
ارقام اس��کناس یک، دو، 5، 10، 20 و 50 تومانی باش��د 
اما در دوره ناصر الدین ش��اه اس��کناس 25 تومانی چاپ 
شده که این رقم به دلیل نامتعارف و کمیاب بودن گران تر 

است. 
درزمان ناصرالدین شاه اسکناس به تومان چاپ می شده 
و واحد ارقام ریز هم دینار بوده است. هر هزار دینار معادل 
یک ریال بوده و در دس��ت افراد وجود یک دیناری یا دو 
دیناری بس��یار ارزشمند بوده اس��ت و 10هزار ریال هم 
معادل یک تومان می ش��ده که این امر به این معناس��ت 
که در زمان ناصر الدین شاه پول بسیار ارزش داشته است. 
به همین دلیل، ارقام اس��کناس 10 و 50 تومانی بس��یار 
باال بوده و فقط در دس��ت تجار و ش��اهزاده ها بوده است 
که درحال حاضر وجود این نوع اس��کناس ها در بازار نادر 

وکمیاب است. 
در اسکناس های زمان ناصرالدین شاه، اشکاالت چاپی 
مش��اهده نش��ده اس��ت، زیرا چاپ این نوع اس��کناس با 
 )error(دستگاه صورت نمی گرفته، به همین دلیل ارور
در چاپ اس��کناس نبوده است که بخواهد در حال حاضر 
این اس��کناس های اش��کال چاپی داش��ته دوره ناصری 
گران تر باش��ند. همچنین به دلیل اینکه ارقام اس��کناس 
در زمان ناصری بس��یار باال ب��وده، به همین دلیل تقلبی 
صورت نگرفته اس��ت، اما چون س��ری اول اسکناس های 
دوره ناصر الدین ش��اه فیلیگران نداش��ته است، احتمال 
دارد با دستگاه های پیشرفته امروزی تقلبی در چاپ این 
نوع اس��کناس ها صورت گیرد. در زمان ناصرالدین ش��اه 
اس��کناس را قبل از رسمیت یافتن در چند رنگ مختلف 
چ��اپ می کردن��د و بعد از انتخاب رن��گ و مدل طراحی 
سفارش چاپ داده می شد، به همین دلیل، نمی توان گفت 
اسکناس های دوره ناصری چه رنگی داشته اند، به طوری 
که تا به امروز چندین رنگ مانند قهوه ای، سبز، آبی و غیره 
از یک اس��کناس دو تومانی مش��اهده کرده ام که در آخر 
رنگ سبز نهایی شده و اسکناس دو تومانی را در آن زمان 
به رنگ س��بز چاپ کرده اند. درحال حاضر، اسکناس های 
ناصری در بازار از 20 تا 100 میلیون تومان قیمت دارند. 

کمبود کارشناس
 در مجموعه داری ایران

تقریب��ا در هر حوزه ای و ه��ر جایی که با روبه رو 
شدن با مش��کالت به اصطالح به بن بست می رسند، 
می کنن��د.  مراجع��ه  ح��وزه  آن  کارش��ناس  ب��ه 
کارش��ناس تقریبا حل المس��ائل آن حوزه اس��ت و 
می توان��د نظ��رات کارشناس��ی بدهد تا مش��کل یا 

مسئله رفع شود. 
ام��ا در بعض��ی از رس��ته های مجموع��ه داری، نبود 
کارش��ناس به یک مش��کل عمده تبدیل ش��ده است. 
یک��ی از این مش��کالت بازمی گردد ب��ه قیمت گذاری 
مجموعه ها. هرچند در حوزه هایی همچون اسکناس یا 
تمبر افراد بس��یار خبره و کارکش��ته ای وجود دارد که 
اف��راد مختلف با مراجعه به آنه��ا ارزش مجموعه خود 
را مش��خص می کنند، اما اف��رادی که مثال مجموعه ای 
از قفل یا کبری��ت و غیره دارند، میزان و معیاری برای 
ارزش گذاری مجموعه خ��ود ندارند. همین امر موجب 
می ش��ود که در هنگام خریدوف��روش ضرر و زیان های 
متعددی متوجه آنها باش��د. این مسائل در حالی است 
که شفافیت در مورد ارزش پولی مجموعه ها می تواند 
مانعی باش��د ب��رای کالهبرداری ه��ای احتمالی. اما 
همان ط��ور که ذکر ش��د در بس��یاری از رس��ته ها و 
ش��اخه های مجموعه داری در ای��ران، معیار دقیق و 
مش��خصی برای تعیین ارزش پولی مجموعه ها وجود 
ن��دارد و راه برای ایجاد مش��کالت متعدد همواره باز 
است. به همین خاطر هم هست که وقتی از بسیاری 
از افراد در مورد ارزش مالی مجموعه هایش��ان سوال 
می پرس��ید، جواب مش��خصی نمی دهند و معموال از 
عش��ق و عالقه ش��خصی می گوین��د و اینکه اصال به 
ارزش ریالی مجموعه خود فکر نکرده اند. اما اگر قرار 
اس��ت مجموعه داری در ای��ران رنگ و روی حرفه ای 
ب��ه خود بگیرد، باید جنبه ه��ای حرفه ای گری در آن 
رعایت ش��ود که یکی از مش��خصه های ای��ن دنیای 
حرفه ای مش��خص بودن ارزش پولی مجموعه هاست 
و به نظر نمی رس��د که دیگر عش��ق وافر و احس��اس 

ش��خصی جوابگوی این دنیای رو به رش��د باش��د. 

نام این شغل عتیقه فروشی نیست
از  منوچه��ری  خیاب��ان 
ب��رای  اصل��ی  مکان ه��ای 
خریدوف��روش اجناس عتیقه و 
آنتیک محس��وب می ش��ود، به 
طوری که اف��رادی که خواهان 
خرید اجناس قدیمی و آنتیک 
هستند بدون هیچ گونه معطلی 
به خیاب��ان منوچه��ری تهران 
مراجع��ه می کنند. ب��ه منظور 
بررسی ش��رایط امروزی میزان 
خریدوفروش و کسب اطالعات 
درخصوص نحوه خرید اش��یای 
قدیم��ی س��ری ب��ه خیاب��ان 
منوچه��ری ته��ران زدی��م و با 
برخی از فروشندگان و مشتریان 

به گفت وگو پرداختیم. 
س��اعت حوالی 11 صبح بود 
که از جلوی مغازه های س��مت 
چپ خیاب��ان منوچه��ری که 
روی آن مغ��ازه صنایع دس��تی 
نوشته ش��ده بود، گذر کردیم. 
در بیش��تر مغازه ها بس��ته بود، 
به ط��وری ک��ه روی در برخی 
از مغازه ه��ا هم نوش��ته ش��ده 
بود که این مغازه بس��ته است. 
اما باالخ��ره در مغ��ازه ای باز و 
فروشنده ای مشغول تمیز کردن 
اشیای داخل ویترین مغازه بود. 
وارد مغازه ش��دم، دونفر خانم و 
آقا برای فروش ی��ک گلدان از 
جنس نقره با فروشنده مشغول 
چان��ه زن��ی بودن��د، از البه الی 
حرف ها متوجه ش��دم که این 
گل��دان ارثیه خانوادگ��ی بوده 
و آنه��ا برای ف��روش به خیابان 
منوچهری مراجعه کرده بودند، 
فروشنده بیش از چهار میلیون 
توم��ان برای خری��د آن گلدان 
پ��ول پرداخ��ت نمی ک��رد، اما 
مش��تریان با محاس��به اعداد و 
ارق��ام می گفتن��د، ارزش ای��ن 
گلدان ح��دود ش��ش میلیون 
تومان اس��ت ک��ه باالخره پس 
از بحث و گفت وگو مش��تریان 
گل��دان را نفروخت��ه و از مغازه 
نگاه فروش��نده  خارج ش��دند. 
حاک��ی از آن بود که هر لحظه 
مشتری وارد مغازه می شود، اما 
بیشتر آنها به صورت تماشاچی 
و فق��ط برای کس��ب قیمت به 
این خیاب��ان مراجعه می کنند. 
همان طور که فروشنده مشغول 
تمیز کردن ویتری��ن خود بود، 

مش��تریان  اینکه  درخص��وص 
مغ��ازه آنها معم��وال دارای چه 
رنج سنی هستند، سوال کردم 
که فروشنده جواب داد: معموال 
افرادی که به خیابان منوچهری 
برای خرید اجن��اس قدیمی یا 
آنتیک مراجعه می کنند، س��ن 
باالیی دارند، زیرا اقش��ار جوان 
درخری��د  تخصص��ی  جامع��ه 
اجناس قدیمی و آنتیک ندارند. 
ب��ه ط��ور حتم خری��د اجناس 
قدیم��ی و آنتی��ک به تخصص 
کاف��ی نی��از دارد، ب��ه همی��ن 
دلیل افرادی ک��ه معموال برای 
خرید اشیای قدیمی به خیابان 
می کنند،  مراجع��ه  منوچهری 
درخصوص سن و مکان ساخت 
اش��یا اطالعات کافی دارند که 
اطالعات دقیق این مش��تریان 
هم ناش��ی از ذوق و عالقه آنها 
به این اجناس است که به مرور 
زمان و با خرید اش��یای قدیمی 

کسب شده است. 

قدیمی های بیش از 
20میلیون تومان مشتریان 

خاص دارد
بیش��تر  در  داد:  ادام��ه  وی 
منوچهری  خیاب��ان  مغازه های 
از جمله مغازه خ��ودم اجناس 
قدیمی مانند چراغ، ش��معدان، 
ساعت شمعدان، آفتابه و لگن، 
س��ماور، گلدان و غیره فروخته 
می ش��ود که دارای رنج قیمتی 

ی��ک میلی��ون ت��ا 20 میلیون 
تومان هس��تند. البت��ه اجناس 
قدیم��ی بی��ش از 20 میلیون 
تومان ه��م در مغازه وجود دارد 
که معموال این اجناس مشتریان 
خاص خ��ود را دارد، به همین 
مغازه  ویترین  دلیل، درپش��ت 

گذاشته نمی شود. 
این فروشنده افزود: متاسفانه 
در حال حاضر به دلیل کاهش 
ق��درت خرید مردم بازار آنتیک 
فروش��ی بس��یار کس��اد است، 
به طوری که اگ��ر در روز کمتر 
از 20 نف��ر هم به مغازه مراجعه 
کنن��د، بی��ش از 10 نف��ر آنها 
تماشاچی هستند. به گفته این 
فروش��نده اجن��اس موجود در 
مغازه های خیابان منوچهری یا 
وارداتی از چین اس��ت یا اینکه 
خانواده ها کاالهای خود را پشت 
ویترین مغازه ها قرار می دهند و 
در صورت ف��روش، به مغازه دار 

پورسانت می دهند. 
با ن��گاه اجمالی ب��ه خیابان 
منوچه��ری می ت��وان دید که 
تع��داد زی��ادی مغ��ازه عتیقه 
فروش��ی در این خیابان وجود 
دارد، که به عقیده فروشندگان 
نام این ش��غل عتیقه فروشی 
نیس��ت، زیرا عتیقه مربوط به 
اجناسی می ش��ود که بیش از 
هزار س��ال از زمان ساخت آن 
گذش��ته و معموال در موزه ها 
نگهداری می ش��وند، به همین 

دلی��ل ن��ام اصلی این ش��غل 
فروش��ندگی صنای��ع دس��تی 
ی��ا به نوعی آنتی��ک و قدیمی 

فروشی است. 
س��اعت حوالی 12 ظهر بود، 
اما به غیر از س��روصدای دالالن 
دالر فروش، مشتری برای خرید 
اجناس آنتیک دراین خیابان به 
چش��م نمی خورد. در این میان 
یک خانم سن باال مشغول دیدن 
اجناس پش��ت ویترین یکی از 
مغازه ه��ا ب��ود، نزدی��ک رفتم و 
پرس��یدم، ش��ما از کجا متوجه 
می ش��وید که این اشیا قدیمی 
است یا خیر؟ آن خانم درحالی که 
لبخندی بر لبانش بود، در پاسخ 
گفت: س��الیان س��ال است که 
مش��غول جم��ع آوری اش��یای 
قدیمی هستم، به طوری که چند 
س��ال پیش دزدی به خانه ام زد 
و بس��یاری از اشیای قدیمی مرا 
دزدید، ب��ا برآوردی ک��ه کردم 
بی��ش از 250 میلیون تومان با 
ض��رر مالی مواجه ش��دم. اما به 
دلیل اینکه این اشیا شناسنامه 
ندارند، نمی توانم مدعی دزدیده 
شدن اجناس��م و پیدا کردن آن 

اجناس در بازار باشم. 

وفور اجناس اصل و 
تقلبی در منوچهری

وی ادامه داد: اجناس تقلبی 
و اص��ل در مغازه ه��ای خیابان 
منوچه��ری بس��یار به چش��م 

می خورد، به طوری که در اوایل 
چندی��ن ب��ار کاله س��رم رفته 
اس��ت، اما درحال حاضر بیشتر 
مرا می شناس��ند.  مغ��ازه داران 
برخ��الف برخی از کش��ورهای 
خارج��ی ک��ه اش��یای قدیمی 
همراه با س��ند و م��درک اصل 
ی��ا تقلبی ب��ودن در س��ایت ها 
برای مش��تریان گذاش��ته شده 
است، اش��یای قدیمی در ایران 
دارای س��ند و مدرک نیستند 
و مش��تری براساس تجربه باید 
اص��ل و تقلب��ی بودن اش��یا را 

شناسایی کند. 

نقاط سیاه رنگ، یعنی 
دست ساز نبودن کار

وی افزود: اگر در کنار حاشیه 
نقش ونگار ی��ک آفتابه و لگن 
نقاط س��یاه رنگ ریز باشد این 
موضوع به این معناست که کار 
دست ساز نیست و ریخته گری 
است، اما فروشنده با قیمت کار 
دس��ت آن جنس را به مشتری 
می فروش��د یا اینکه اگر پایین 
یک گلدان یا ظرف، سولفاته یا 
سبز رنگ شده باشد آن ظرف 
ارزش مال��ی خاصی ندارد، زیرا 
بیشتر سولفاته شدن اجناس به 
این صورت اس��ت که برخی از 
دالالن ای��ن بازار ظرف را برای 
مدتی در داخل خاک گذاشته 
و به آن آهک می زنند تا ظرف 
پس از مدت زمانی با نقاط سبز 
رنگ کهنه به نظر رسد و به این 
ترتیب موجب فریب مش��تری 

می شوند. 

خرید آفتابه و لگن 
بیشترین متقاضی را دارد 

وی افزود: درحال حاضر خرید 
آفتابه و لگن و س��ماور در میان 
مشتریان بیشتر رونق دارد، اما 
به دلی��ل گرانی بی��ش از حد، 
مردم دیگر ب��ه خرید این گونه 
اشیا عالقه مند نیستند، به طوری 
ک��ه در ی��ک مغ��ازه چندی��ن 
س��ال اس��ت که ی��ک آفتابه و 
لگن مربوط ب��ه دوران قاجار را 
مشاهده کرده ام که روزبه روز هم 
قیمت آن باال می رود و درحال 
حاضر، دو میلیون تومان قیمت 
دارد، اما ق��ادر به پرداختن این 

مقدار پول نیستم. 

سوگند چاوشی

مترجم: سارا گلچین

جهان مجموعه داری

کلکسیون داری

اکثر مجموعه داران صرف��ا از روی عالقه به 
جمع آوری برخی اجناس یا اشیا اقدام می کنند 
اما امروز ک��ه دودوتا چهارت��ای اقتصادی در 
هر زمینه ای وارد ش��ده، کلکس��یون داری نیز 
اقتصادی مخصوص به خ��ود را دارد و برخی 
در این زمین��ه فعالیت های منحصر به فردی 
انجام می دهند، به صورتی که براساس برخی 
گزارش ه��ا، س��االنه میلیارده��ا دالر در این 
زمینه جابه جا ش��ده و پول ه��ای زیادی برای 
خریدوفروش کلکس��یون های مختلف هزینه 

می شود. 

پیشینه تجارت مجموعه ها 
ارزش کلکسیون های مختلف از نظر مالی بر 
هیچ کس پوشیده نیست و عالقه به تصاحب 
برخی از آنها در میان افراد ثروتمند نیز عاملی 
برای اثبات همین امر در زمان جنگ اول و دوم 
جهانی بوده است. به صورتی که خریدوفروش 
آث��ار تاریخی– هنری س��وژه ای ب��رای ارتش 
آلمان بود تا با غارت و تصاحب غیرقانونی اموال 
تاریخی و کلکسیون های مختلف در کشورها 
آنها را در بازار سیاهی که خود راه انداخته بود، 
به فروش برس��اند. براس��اس برخی گزارش ها 
در ای��ن دوره نه تنها مبلغ بس��یار کالنی بین 
خریداران و فروش��ندگان اش��یا ب��رای تامین 
هزینه های جنگ رد و بدل ش��د، بلکه در این 
میان برخی آث��ار هنری فاخر و بی همتا برای 
همیشه از نظرها پنهان شد. هرچند برخی آثار 
فروخته شده پس از پایان جنگ با استفاده از 
راهکارهای قانونی دوباره به مالکان اصلی خود 
بازگردانده شد اما هنوز هم با گذشت چند دهه 
از این موضوع هیچ ردی از آثار گم شده، پیدا 

نشده است. 

تجارت برای فرار از مالیات
این موضوع یعنی تش��کیل بازار سیاه برای 
خریدوفروش اشیای تاریخی و کلکسیون های 
مختلف در دوران جنگ باعث ش��د تا راهکار 
بس��یار زیرکانه ای برای پنهان کردن دارایی و 
ثروت افراد مشهور در اوایل دهه 50میالدی به 
وجود آید، به صورتی که آنها با خرید این گونه 
مجموعه ها و نگهداری آنها در مکان هایی خاص 
ی��ا حتی در منزل، دارایی های خود را کمتر از 
آنچه بود اعالم می کردند، درحالی که هر روز 
رقم غیرقابل تصوری بر آن افزوده می شد اما با 

توجه به رشد روزافزون تقاضای خریدوفروش 
کلکسیون های مختلف و آثار تاریخی و هنری 
این موضوع برای دولتمردن آش��کار ش��د و با 
محدود ک��ردن تج��ارت این گونه مجموعه ها 
توانس��تند کنترلی بر تجارت این مجموعه ها 
داشته باشند. هرچند هنوز هم فرار از مالیات 
در این نوع تجارت ها در گوش��ه و کنار جهان 
با خریدوفروش کلکسیون های مختلف و آثار 
تاریخی محلی راهی برای ثروت اندوزی برخی 

افراد است. 

روند رو به رشد داللی کلکسیون ها
براس��اس گزارش های ارائه ش��ده از سوی 
حراجی کریستی، فروش آثار تاریخی-هنری 
در جه��ان رو ب��ه رش��د ب��وده و در برخی از 
مناطق مثل آس��یا غیرقابل تصور شده است. 
 ای��ن گزارش که ب��ا ارائه اطالعات��ی از فروش

2/7 میلی��ارد پون��دی برخی از آث��ار تاریخی 
در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری میالدی 
در خان��ه لندن آغاز ش��ده اس��ت، می افزاید: 
گران ترین فروش آثار تاریخی این دوره مربوط 
به مجموعه داری فرانس��وی بوده که 51قطعه 
تابلوی هن��ری از مجموعه خود را در حراجی 
لندن به قیم��ت 10میلیون پون��د به فروش 
رس��انده است.  این درحالی است که به گفته 
برخ��ی رس��انه ها این حراج��ی معتبر جهان 
تنه��ا کنترل 25درص��د از تجارت بین المللی 
آثار هنری و تاریخی جهان را در دس��ت دارد 

و مابق��ی در حراجی ه��ای متف��اوت یا حتی 
دنیای مجازی به ص��ورت قانونی یا غیرقانونی 
خریدوفروش می شود که می توان از این طریق 
حجم گسترده میزان مبادالت کلکسیون های 
 مختل��ف و آثار تاریخ��ی را در دهکده جهانی 

محاسبه کرد. 
از س��وی دیگر، در گ��زارش مربوط به دوره 
یاد ش��ده از حراجی کریس��تی آمده است که 
بیش��ترین میزان رش��د تجارت آثار تاریخی-  
هنری و کلکس��یون های مختل��ف مربوط به 
منطقه آس��یا با 22درصد رشد طی این دوره 
بوده که رقمی بالغ ب��ر 3/1میلیارد پوند را به 
ثبت رس��انده اس��ت. این درحالی اس��ت که 
اس��تیون مرفی، یک��ی از مدیران ارش��د این 
حراجی می گوید: در شش ماهه نخست سال 
جاری میالدی حراجی کریس��تی در سیستم 
فروش عمومی خود حدود 13درصد رش��د را 
به خود دیده و رقمی بالغ بر 2/2میلیارد پوند 
فروش داش��ته، در حالی ک��ه در حراجی های 
خصوص��ی حدود هفت درصد رش��د را تجربه 
کرده ای��م و حدود 500میلی��ون پوند فروش 
داشته ایم. وی در ادامه می افزاید: این رشد در 
خریدوفروش کلکسیون های تاریخی- هنری 
به این دلیل به وجود آمده ک��ه افراد تازه وارد 
بس��یاری از اول س��ال جاری وارد حراجی ما 
ش��ده اند و با ایجاد تقاضا برای تصاحب برخی 
آثار، قیمت ها را به شکل غیرقابل تصوری باال 
برده ان��د و همین موضوع به ص��ورت کلی در 

فروش این حراجی که تنها بخش��ی از فروش 
و تجارت کلکس��یون ها و آثار تاریخی جهان 
است، تاثیرگذار بوده است. این درحالی است 
که ف��روش مجموعه های مربوط ب��ه قبل از 
جنگ جهانی با رش��دی معادل پنج درصد در 

سطح بین المللی مواجه بوده است. 

لوازم صحنه؛ مهم ترین سوژه تجارت
شاید موارد بسیار گوناگونی از خریدوفروش 
کلکس��یون های متفاوت در سراس��ر جهان را 
شنیده باش��ید و تصور کنید بیشترین میزان 
معام��الت مربوط به آث��ار تاریخی- هنری در 
گوشه و کنار جهان است، اما به ظاهر طی یک 
دهه گذشته اگرچه مهم ترین خرید وفروش ها 
در تجارت کلکسیون های متفاوت مربوط آثار 
هن��ری بوده اما پ��س از آن ل��وازم صحنه در 
فیلم های مختلف قرار گرفته است، به طوری که 
گاهی اوقات از تکه کاغذی که در صحنه روی 
زمین افتاده تا مهم ترین ل��وازم نورپردازی در 
حراجی های مختلف به فروش گذاشته می شود 
و تجارتی غیرقابل تصور در این زمینه به وجود 
آورده است.  ریچارد هامر یکی از افرادی که در 
این زمینه فعالیت می کند، می گوید: برخی افراد 
و کلکسیونرهای معتبر جهان که به جمع آوری 
ل��وازم صحنه در فیلم های مختلف مش��غول 
هس��تند، گاهی برای تصاحب و تکمیل کلیه 
لوازم استفاده شده در ساخت یک فیلم خاص 
تا بیش از یک میلی��ون دالر هزینه می کنند. 
هام��ر با توجه به اهمیت تکمیل کلکس��یون 
لوازم ساخت یک فیلم سینمایی برای این افراد 
می افزاید: هر چند هزینه و سرمایه گذاری در 
این زمینه در ابتدای راه بسیار سنگین به نظر 
می رسد ولی وقتی کار تمام و کلکسیون مورد 
نظر تماما جمع آوری شود شاید ارزش افزوده 
این مجموع��ه برای صاحب��ش چندین برابر 
س��رمایه گذاری اولیه باشد. وی رشد روز افزون 
خریدوفروش تجهیزات فیلمب��رداری و لوازم 
هنرپیشه ها در حراجی های مختلف را این گونه 
توصی��ف می کند که با توج��ه به قیمت های 
مناسب و البته تقاضای خرید برای عامه مردم 
در این زمینه، بسیاری از سرمایه داران تازه وارد 
در این عرصه رو به به این تجارت آورده اند و در 
حراجی های مختلف به دنبال تکه ای از صحنه 
یا لوازم هنرپیشه ها هستند تا با سرمایه گذاری 
اندک خود رش��د اقتصادی مناسبی را تجربه 

کنند. 

بررسی رشد کلکسیون داری 
و تجارت پنهان پشت پرده آن در سطح جهان

معامله ای برد- برد برای عالقه مندان

عماد عزتی

آموزش

چالش
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مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه 



مدیر عامل فیات در دادگاه
ب��ه گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
یک قاضی امریکایی به س��رجیو 
فی��ات  مدیرعام��ل  مارچیون��ه، 
کرایس��لر اتومبیل دستور داد در 
آتش س��وزی  ش��کایت  با  ارتباط 
یک جیپ که در جریان آن یک پس��ربچه چهار س��اله 
کش��ته شد، برای ادای ش��هادت در دادگاه حاضر شود.
به گزارش ایس��نا، طبق شکایت مدنی که دو سال قبل 
از س��وی خانواده این پس��ربچه تنظیم شد، این کودک 
روی صندلی عقب یک جیپ گراند چروکی مدل 1999 
نشس��ته بود که از عقب خودروی دیگری به آن برخورد 
کرد و در نتیجه باک خودرو منفجر ش��د و آتش سوزی 
عقب خ��ودرو را فراگرفت. جی کوین چیس��ون، قاضی 
دادگاه عال��ی دکاتور کانتی جورجیا درخواس��ت فیات 
کرایسلر اتومبیل برای مس��تثنی کردن مدیرعامل این 
شرکت برای ش��هادت خارج از جلسه دادگاه را رد کرد 
و دستور داد مارچیونه برای یک ادای شهادت ویدئویی 
حاضر شود. سازمان ملی ایمنی بزرگراه امریکا و کرایسلر 
در ژوئن س��ال 2013 برای 1/56 میلیون دستگاه جیپ 
شاس��ی بلند به دلیل خطر آتش گرفتن باک خودرو در 
صورت تصادف از عقب فراخوان دادند. این سازمان 51 
مورد کش��ته در ارتباط با این مشکل را شناسایی کرده 
اس��ت. خودروهای معیوب ش��امل مدل سال 2002 تا 
2007 جیپ لیبرتی و مدل سال 1993 تا 1998 گراند 
چروکی بودند.این ش��رکت حاضر به اظهارنظر در مورد 
این شکایت نشده و سخنگوی فیات کرایسلر موضع این 
شرکت در مورد مطمئن و سالم بودن خودروهای جیپ 

را تکرار کرده است.

فرانسه، اعراب و ایران
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
»ج��ان ک��ری« وزی��ر 
روز  امری��کا  خارج��ه 
چه��ارم نوامبر و پیش از راهی ش��دن به س��مت عمان 
برای مذاکره س��ه جانبه با محمد جواد ظریف و کاترین 
اش��تون، به فرانس��ه رفت تا در پاریس ب��ا همتای خود، 
»لوران فابیوس« دیدار کن��د و از وی تضمین بگیرد که 
در روزه��ای آتی، علنا در مذاکرات دخالت نمی کند. این 
کار به دلیل سابقه لوران فابیوس در آخرین ساعات انعقاد 
توافق موقت هس��ته ای ژنو در سال گذشته میالدی بود؛ 
جای��ی که فابیوس به یکباره گفت که »فرانس��ه در یک 
بازی احمقانه وارد نمی ش��ود« و بندهایی جنجال برانگیز 
در خصوص نیروگاه آب سنگین اراک به توافقنامه اضافه 
کرد. بر س��ر میزان توانایی »جان کری« برای هماهنگ 
نگه داش��تن فابیوس با دیگر دیپلمات های 1+5، اختالف 
نظر وجود دارد. برای فابیوس و بازار کار فرانسه، روابط با 
کشورهای عربی حوزه خلیج )فارس(- عربستان سعودی 
و قطر – در سال های آتی، بسیار مهم تر از رابطه با ایران 
است.« حکام برخی کشورهای حوزه خلیج فارس همپای 

اسرائیل با برنامه هسته ای ایران مخالفند.

جریمه برای انسان دوستی
به گزارش گاردین، افراد  

امریکا،  در  بی خانم��ان 
کسانی که جایی برای 
رفتن ندارند هم اکنون در بس��یاری از ش��هرهای امریکا 
با گزینه ه��ای محدودتری مواجه هس��تند. در حالی که 
ش��رکت های س��اختمانی در حال خرید فضای س��بز و 
مناطق حومه برای ساخت و س��از هس��تند، بس��یاری از 
پیاده روه��ا، پارک ه��ا و محل ه��ای عمومی ب��ه مناطق 
ممنوعه برای فقیران تبدیل ش��ده اس��ت. قانون گذاران 
ش��هرها در تالش برای پاکس��ازی خیابان ه��ا از طریق 
پاکس��ازی بی خانمان ه��ا از پارک ه��ا هس��تند و حتی 
قوانین��ی وضع کرده ان��د که کمک به اف��راد بی خانمان 
جرم محس��وب می ش��ود. هفته پیش فعال 90 ساله ای 
ب��ه دلی��ل غ��ذا دادن به اف��راد بی خانم��ان در »فورت 
الئودردال« ایالت فلوریدا، بازداش��ت ش��د که این اقدام 
اعتراض عمومی در امریکا را به همراه داش��ت. براساس 
قانون جدیدی که از س��ال 2013 آغاز ش��ده است، 21 
شهر امریکا قوانینی وضع کرده اند که براساس آن مردم 
از دادن غ��ذا به اف��راد نیازمند در اماک��ن عمومی منع 
شده اند. در شهر منچستر ایالت نیوهمپشایر، کلیساها از 
توزیع غذا ب��ه افراد بی خانمان در پارک های عمومی در 

مناطق مسکونی منع شده اند.

هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری طبق جدیدترین محاسبات صورت گرفته با فرض 
خرید از مراکز دولتی حدود 2/9 میلیون تومان و با قیمت آزاد به 3/3 میلیون تومان رسیدکه 
تنها 785 هزارتومان آن س��هم خوراک و 1/1 میلیون نیز س��هم مسکن است.  با قرار گرفتن 
در ماه های پایانی س��ال و همزمان با برنامه ریزی برای آغاز برگزاری نشست های شورای عالی 
کار برای تعیین حداقل دس��تمزد سال 94 کارگران و مشموالن قانون کار، گروه های کارگری 
محاسبات جدیدی را درباره هزینه معیشت خانوار چهار نفره انجام داده اند. در محاسبات انجام 
شده سهم 18 قلم کاالی اساسی در سبد هزینه های خانوار که تماما مربوط به بخش خوراک 
و مواد غذایی است محاسبه شده که رقم 785 هزار و 374 تومان را برای یک خانوار چهار نفره 
در ماه نش��ان می دهد. هزینه ماهانه گوش��ت قرمز برای یک خانوار چهار نفره کارگری طبق 
قیمت های میادین میوه و تره بار و تعاونی ها 192 هزارتومان، هزینه تهیه روغن نباتی 88 هزار 
و 800 تومان، هزینه مربوط به خرید شیر 43 هزار و 200 تومان، میوه 61 هزارتومان و هزینه 
خرید برنج نیز 72 هزارتومان است. با وجود اینکه محاسبات فوق تنها مربوط به 18 قلم کاالی 
مصرفی خانوار می شود که همگی در بخش خوراکی قرار می گیرد، کارگران در جدول دیگری 
سهم 12 هزینه اصلی خانوارهای کارگری کشور را محاسبه و ارائه کرده اند. براساس این جدول، 
هزین��ه یک خانوار چهار نفره کارگ��ری در آبان ماه 93 طبق قیمت های دولتی مانند خرید از 
میادین میوه و تره بار و امثال آن، دو میلیون و 868 هزار و 244 تومان و هزینه کارگران براساس 
نرخ های آزاد بازار نیز سه میلیون و 298 هزار و 688 تومان است. این در حالی است که حداقل 
دستمزد سال جاری کارگران تنها 609 هزار تومان است و وزیر کار نیز اخیرا متوسط دریافتی 

کارگران در سال جاری را یک میلیون تومان اعالم کرده است.

هزینه ناخالص تحصیل در بودجه ساالنه خانوار 

بانک مرکزی همه ساله نتایج بررسی 
بودجه خانوار در مناطق ش�هری ایران 
را منتش�ر می کن�د ک�ه این بررس�ی  
نش�ان می ده�د خانواده های ش�هری 
در ایران چگونه بودجه س�االنه خود را 
خرج می کنند و بیش�ترین هزینه های 
س�االنه خانواده های ایران�ی مربوط به 
چه م�واردی اس�ت.حاال بانک مرکزی 
به تازگی خالصه نتایج بررسی بودجه 
خانوار در مناطق شهری ایران در سال 
1392 را منتشر کرده است. نمودار روند 
افزایش هزینه های خانوار از سال 1382 
تا 1392 را نشان می دهد.براساس این 
گزارش و نمودار هزینه ساالنه تحصیل 
در یک خانواده طی 10 سال حدود هفت 

برابر افزایش داشته است.

طبق قراری که گذاشته بودیم امروز هم دو داستان را خدمت تان ارائه می کنیم و حدستان را 
بررسی کرده و در نهایت خواهیم گفت که کدام داستان واقعی و کدام یک غیر واقعی اند و متوجه 

خواهید شد که چه میزان حدستان تو دیوار است و از مرحله پرتید! 
داستان اول

یکی از مسئوالن پیرامون وضعیت و جایگاه صنعت و تکنولوژی گفت: »بگذارید با خود روراست 
باشیم، ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی و صنعتی نسبت به 

جهان برتری نداریم.«
داستان دوم

یکی از مسئوالن پیرامون وضعیت و جایگاه صنعت و تکنولوژی گفت: »بگذارید با خود روراست 
باشیم، ما در اکثر صنایع و تکنولوژی موجود در دنیا حرف اول را زده و نه تنها در رتبه های اول 

تا سوم قرار داریم بلکه در برخی بی نظیریم و رقیبی نداریم!«
بررسی داستان ها

طبق آمار رسیده به دفتر روزنامه تعداد 3 نفر داستان اول را انتخاب کردند که به ظاهر این سه 
نفر خود مسئول محترم و برادر و پسرشان بوده اند! همان طور که متوجه شدید داستان اول واقعی 
و عین نقل قول مسئول محترم بوده است. بنده ضمن قدر دانی از واقع نگری این مسئول محترم 

صرفا جهت یادآوری ایشان چند نکته را عارض می شوم. 
* ما در پخت باقالقاتوق هم بی نظیریم! طبق آمار واصله تنها کشوری در دنیا که این خورشت 
را تولید می کند ایران بوده و طبیعتا کش��ور دیگری در مقام مقایس��ه وجود ندارد و امیدواریم 
به زودی ش��اهد تولید انبوه باقالقاتوق باش��یم. به امید دیدن باقالقاتوق روی سفره مردم پراگ، 

برلین، نیویورک، توکیو و... 
* در صنایع تولید شلوار کردی )نمونه اش تولیدی تورج و برادران به جز ایرج( و برنج هندی 

با برند های جدید نیز کم نظیریم. 
*در صنعت تولید بانک با انواع و اقسام نام های مختلف نیز در منطقه در مقام نخست قرار داریم. 
* در صنعت تلفیق خودرو با یکدیگر و تولید خودروی جدید نیز در مقام نخست قرار داریم. 

اگرچه با تمام این تفاس��یر این موضوع را رد نمی کنیم که در صنعت پخت قورمه س��بزی و 
آبگوشت بزباش به جایگاه مطلوب و درخوری در جهان رسیده ایم و امیدواریم به زودی بتوانیم 
قورمه سبزی را به کمک صنعت نانوتکنولوژی تولید کرده و فصل جدیدی از تولیدات را در جهان 

به نمایش بگذاریم. 
بررسی داستان دوم

تصمیم گرفتم که در مورد داستان دوم هیچ توضیحی ندهم! اگرچه نمی توانم کتمان کنم که 
به غایت عالقه مندم که به اندازه هزاران کلمه پیرامون این موضوع بحث کنم منتها چه چاره که 
دستمان بسته است، به همین خاطر به خودتان واگذار می کنم؛ به نظر شما آیا ما در اکثر صنایع 
در جایگاه اول تا س��وم هس��تیم؟! خودتان چه فکر می کنید!  ای دوستانی که تصور می کردید 

داستان دوم واقعی است، واقعا چه فکری کردید؟!

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

دوچرخه شهری تانگ توسط شرکت آلمانی ان آر21 طراحی شده و نگاهی آینده نگر به این وسیله نقلیه دارد.تانگ با به کارگیری لوله های نورانی با قابلیت تغییر رنگ 
توجه ویژه ای به موضوع ایمنی دارد.حتی یک صندوق قابل قفل شدن نیز در این دوچرخه طراحی شده است.

قــاب

وفادار س��ازی مشتری، یکی از مباحث بنیادین و مهم در مدیریت برند است. شاید از دیدگاه 
مدیریت ارتباط با مشتریان، بتوان گفت یکی از اهداف برندینگ، خلق و حفظ مشتریان وفادار 
است. در اینکه تمام  کسب و کارها در آرزوی مشتریان وفادار هستند، کوچک ترین شکی وجود 

ندارد، اما چگونه است که تمام  آنها در وفادارسازی مشتری موفق نیستند؟ 
پاس��خ را باید در رفتار آنها با مش��تری و نگرششان به مقوله مشتری مداری جست وجو کرد. 
شما نیز اگر با این حقیقت که فروش مجدد به مشتریان پیشین چندین برابر از یافتن مشتریان 
جدید راحت تر و کم هزینه تر است، در جست وجوی راهی برای رسیدن به شیوه های وفادارسازی 

مشتری هستید، پیشنهاد می کنم به مطالعه این مطلب ادامه دهید. 
1- رمز وفاداری مش��تری به یک برند، در تعامل احساس��ی او با برند نهفته است. پس ریشه 
مشکالتتان در حوزه وفادار سازی مشتریان به برند خود را در مسائل منطقی جست وجو نکنید. 
اگر دوست دارید مشتریانی وفادار داشته باشید، باید در آنها حسی خوب از تعامل با برندتان خلق 
کنید. تنها و تنها در این صورت است که موفق خواهید شد آنها را باز به خرید کاال یا خدمتتان 

ترغیب کنید. 
2- حس خوب در مشتری از یک برند، به واسطه قدرت برند در برقراری رابطه کیفی با مشتری 
خلق می شود و هرچه برند بتواند این رابطه کیفی را تداوم بخشد، به همان اندازه خواهد توانست 

وفاداری مشتری را به خود نیز حفظ کند. 
3- رابطه کیفی بین یک مشتری و یک برند، وابسته به سه عامل حیاتی است که هرسه در 

موفقیت پروژه وفادارسازی نقشی مهم ایفا می کنند. 
عامل اول، درکی است که مشتری از کیفیت در محصول یا خدمت دریافتی از برند به دست 

می آورد. اگر این درک دستخوش تغییر شود، رابطه کیفی مشتری و برند از میان خواهد رفت. 
عامل دوم، ارزش افزوده ای است که محصول یا خدمت دریافتی از برند در زندگی مشتری خلق 
می کند. اگر حتی با وجود حفظ کیفیت، برند نتواند ارزش افزایی کند، رابطه کیفی اش با مشتری 
رو به افول می گذارد و عامل سوم، پایبندی برند به تعهداتش است. این عامل از حساسیت ویژه ای 
برخوردار است، چرا که اغلب تعهداتی که مشتری از یک برند انتظار دارد، از پیام های برند و به 
طور غیرمستقیم در ذهن مشتری خلق شده است. اگر برند بر خالف آنچه وعده داده است رفتار 

کند، باید منتظر از دست دادن مشتریانش باشد. 
4- فراموش نکنید هر عاملی که ادراک احساس��ی مش��تری از برند شما را دستخوش تغییر 
کند، مس��تقیما در میزان وفاداریش به برندتان تاثیر می گذارد. در حوزه فروش خدمات، پاشنه 
آشیل در دست نیروهای انسانی شماست و دامنه اثر به اندازه ای بزرگ است که از تخصص شان 
در ارائه خدمات به مش��تری تا نوع پوشش��ان را در بر می گیرد. در این میان نباید فراموش کرد 
که تک تک نیروهای س��ازمان، یک فرصت برای افزایش وفاداری در مشتری به واسطه برخورد 

خوب با وی هستند. 
5- وفادار سازی در بازار امروز به شدت دشوار است چرا که تعداد انتخاب مشتریان بسیار زیاد 
است. از این رو مشتری نیازی به وفادار شدن ندارد و این برند است که باید مشتری را برای فروش 
بیشتر به خود وفادار کند. البته با خلق مزایای رقابتی هوشمندانه، می توان از حضور در بازارهای 

رقابتی به نفع استراتژی های وفادار سازی استفاده کرد. 

رمز وفاداری در تعامل احساسی نهفته است 

مشتری وفادار 

در هنرس��تان آزمایش کالس نهم بودم که 
اتف��اق جالبی برایم افتاد. بعد از اتمام کالس 
با س��ر تراش��یده و لباس فرم ب��رای والیبال 
بازی ک��ردن به حیاط کارخان��ه آمدم. توپ 
را برداش��تم و وارد زمین شدم. هنوز مشغول 
بازی نشده بودم که یک دختر جوان و زیبا به 
طرف من آمد. جلوتر که رسید، پرسید: »آقا 
ببخشید، ش��ما آقای بابایی را می شناسید؟« 
گفت��م ن��ه!  و همان طور ک��ه با ت��وپ بازی 
می کردم به راهم ادامه دادم، هنوز دور نشده 
بودم ک��ه با خودم گفتم بای��د کمکش کنم.

دنبالش رفتم و گفتم: »ببخشید اسم کوچک 
این آقا چیه؟« گفت: قاس��م. لبخندی زدم و 
گفتم صبر کنید م��ن االن پیدایش می کنم.  
رفتم و ایش��ان را پیدا کردم و بعدها فهمیدم 
که قاس��م عموی ایشان اس��ت. از همین جا 
بود که من با خانواده همس��رم آش��نا شدم و 
این آش��نایی تا چهار، پنج سال ادامه داشت 
و نهایت��ا به ازدواج انجامید. همس��رم نیز در 
واحد تلویزی��ون آزمایش کار می کرد و چون 
درسش خوب بود، دوره حسابداری دید و در 
واحد حسابداری آزمایش مشغول به کار شد. 
ح��دود 10 ماه بعد از گرفتن س��یکل فنی 

از هنرس��تان آزمایش، احساس کردم خیلی 
چیزه��ا یاد گرفته ام و دیگ��ر باید از آزمایش 
ب��روم. یک روز که آگه��ی روزنامه ها را مرور 
می کردم، دیدم ش��رکت الکترولوکس آگهی 

داده که به طراح نیاز دارد. 
قب��ل از انقالب، ش��رکت های تولیدکننده 
با خارجی ها مرتبط می ش��دند و از برند آنها 
اس��تفاده می کردند. الکترولوک��س آن زمان 
جاروبرق��ی تولید می کرد که بس��یار معروف 
ب��ود و بین مردم به خوبی و کیفیت ش��هرت 
داش��ت، بنابراین س��رمایه گذار خارجی آمده 
ب��ود ک��ه کار را توس��عه دهد و کول��ر آبی و 

بخاری نفتی نیز تولید کند. 
طبق آگهی به آدرس شرکت مراجعه کردم. 
دفتر کوچکی بود. بعد از کمی صحبت، آقایی 
که مس��ئول گزینش بود، از من پرسید: »ما 
می خواهیم بخاری بس��ازیم. شما چه کمکی 

می توانید به ما بکنید؟«
گفتم: »من طراحی آن را بلدم.« یک هفته 
از آزمایش مرخصی گرفتم و به الکترولوکس 
رفته و یک میز نقشه کشی خریدم و مشغول 
طراحی و کشیدن نقشه بخاری شدم. آخرین 
روز هفته تعدادی از نقشه ها را که آماده شده 
بود به مدیر کارخانه نشان دادم. او نگاهی به 
نقشه ها کرد و گفت: »آفرین، اینجا کشیدی؟ 
خوبه! تو به درد کار ما می خوری. من ماهانه 

250 توم��ان می توانم به ت��و بدهم و هروقت 
محصول تولید ش��د، درصدی هم از محصول 
برایت در نظر می گیرم.« این ش��رایط بسیار 
مطلوبی برای من بود. باید از آزمایش بیرون 
می آم��دم. نزد مدی��ر کارخان��ه آزمایش که 
آن زم��ان مهندس مبینی ب��ود رفتم. وقتی 
برگه اس��تعفا را دید گفت: »می خواهی کجا 
ب��روی؟« گفتم: الکترولوک��س. گفت: »الزم 
نیس��ت ب��روی، حقوقت را اضاف��ه می کنم.« 
گفتم: »نه، می خواهم ب��روم، اینجا همه چیز 
را یاد گرفته ام و دیگر چیزی برای من وجود 
ندارد.« تا این حرف را زدم برگه را امضا کرد 
و گفت: »از اتاق من برو بیرون، یه وجب بچه 

می گه همه چیز را یاد گرفته!«
وقت��ی وارد الکترولوک��س ش��دم، متوجه 
ش��دم آنجا تشکیالت درون سازمانی محکم و 
مشخصی ندارد، من هم بسیار جوان و تازه کار 
بودم و نمی دانس��تم چطور باید کارم را انجام 
دهم. در هنرس��تان دوس��تی داش��تم به نام 
محمد پوریکتا که طراحی و نقشه کش��ی اش 
بسیار خوب بود و بعد از اتمام دوره هنرستان 
به بابل رفت و در یکی از هنرستان های آنجا 
تدریس می کرد. با او تماس گرفتم و گفتم به 
کمکت احتیاج دارم. او هم به سرعت خود را 

رساند و با هم مشغول کار شدیم. 
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان
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منطقه آزاد

ورزش ه��ای زورخان��ه ای و پهلوان��ی تنها 
ورزش اصیل ایرانی است که از دیرباز تاکنون 
آیین و رس��وم خود را حفظ کرده و همچنان 
ب��ه فعالیتش ادامه می دهد.  م��ردم ایران از 
گذشته به اخالق و کردار نیک توجه داشتند، 
ورزش های زورخانه ای نیز با فرهنگ پهلوانی 

و جوانمردی عجین بوده است.   
ورزش زورخانه ای تنها ورزشی است که در 
تم��ام مراحل آن ذکر ائمه و حضرت علی)ع( 
بر زبان ورزش��کاران و مرش��د جاری اس��ت. 
رس��وم و احترامی که در ای��ن ورزش وجود 
دارد در هی��چ یک از ورزش ه��ای دنیا دیده 

نمی شود.   
ورزش��کاران زورخانه ها و پهلوانان حضرت 
عل��ی)ع( را به عن��وان الگ��وی جوانمردی و 
پهلوانی انتخاب کردند و از همین رو سالروز 
جنگ خندق به نام روز ورزش زورخانه ای و 

فرهنگ پهلوانی نام گرفته است. 
و  جای��گاه  زورخان��ه ای  ورزش  ام��روز   
آیین های خود را از دست نداده و همان گونه 
که س��ینه ب��ه س��ینه از نیاکان تا ب��ه اینجا 
رسیده است به نس��ل های آینده نیز منتقل 

خواهد شد. 
مش��کل اصلی م��ا در حال حاض��ر کمبود 
زورخانه در س��طح ش��هر کرمانش��اه است. 
اس��تان  در  دیرهن��گام  از  پهلوان��ی  ورزش 
کرمانش��اه از جایگاه وی��ژه ای برخوردار بوده 

است. 
از گذش��ته های دور  اس��تان کرمانش��اه   
تاکنون همواره به عن��وان دیار پهلوانان برای 

مردم ایران شناخته شده است. 
 متاسفانه در حال حاضر در کرمانشاه تنها 
س��ه زورخانه فعال به نام های علمدار، کهن 
و بی��ژن را داریم و این یک آم��ار فوق العاده 
ضعیف است، چرا که در شهری همچون یزد 
64 زورخان��ه و در کرم��ان 95 زورخانه و در 

تهران 120 زورخانه وجود دارد. 
در ش��هر کرمانش��اه ک��ه یک کالنش��هر 
محس��وب می ش��ود اگر در سطح هر شهرک 
حداق��ل ی��ک زورخان��ه می داش��تیم بای��د 
 بی��ش از 50 زورخان��ه فع��ال در ای��ن دیار 

وجود داشت. 
این ش��رایط در حالی اس��ت که برخی از 
ادارات و س��ازمان های اس��تان کرمانشاه در 
مح��ل اداره گود زورخانه دارند که تنها برای 
کارکنان آن اداره به کار می رود و در خارج از 

ساعات اداری نیز بسته است. 
در حال حاضر مش��کل عم��ده ورزش های 
باستانی اس��تان کرمانش��اه کمبود زورخانه 

است. 
با این اوصاف پهلوانان کرمانشاهی همواره 
در مس��ابقات ای��ن رش��ته ورزش��ی خوش 
درخش��یده اند و هم اکن��ون نی��ز س��ه نفر از 
اعض��ای تیم ملی ورزش ه��ای پهلوانی ایران 

کرمانشاهی هستند. 

ورزش باستانی برخاسته از اخالق و کردار نیک

 دیار پهلوانان 3 زورخانه فعال دارد
محمود خوش اندام   | پیشکسوت ورزش باستانی |
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