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جیب را خالی میکند
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کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» تاکید کردند
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اینفوگرافی اقتصادی
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رویکردی مدیریتی به اقتصاد امروز

مردم به مثابه مخاطبان اصلی

آینده در انتظار فرصت

دلمان برکت می خواهد...
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گزارشی از ضد و نقیضهای مسئوالن درباره مایه حیات

آب؛ دچار کمبود یا آلودگی؟

وحید زندیفخر

باز هم آب؛ اما اینب��ار نه از زاویه
کمب��ود ی��ا خشکس��الی ،بلک��ه از
زاویهای ک��ه نگرانکنندهتر از آن به
نظر میرس��د .وجود آلودگی در آب
از آن دس��ت خبرهای��ی اس��ت که
ناگهان توی دل آدم را خالی میکند
و ناخ��ودآگاه این س��وال در ذهنها
نقش میبندد ک��ه آخرین باری که
یک لیوان آب را نوشیدیم ،چه موقع
بود؟! آیا از آن زمان به بعد احساس
ناخوشایندی داشتهایم یا خیر؟ نکند
این آلودگی در بلندمدت تاثیر خود
را بر سالمتی ما بگذارد؟ و...
دیروز رحمتاهلل حافظی ،رییس
کمیس��یون سالمت ش��ورا نسبت
به آلودگی آب ش��رب تهران تذکر
داد و از ش��هروندان خواست از آب
معدنی استفاده کنند.
البته انتشار این خبر ،به سرعت
واکنش برخی از مسئوالن از جمله
اس��تاندار ته��ران را برانگیخت که
ب��ه مهر گف��ت :براس��اس آخرین
اطالعات از سازمان استاندارد ،آب
شهر تهران سالم و استاندارد است.
سیدحسین هاشمی افزود :مردم

ادامه از همین صفحه
اینکه از محیط زیست نامناسب
مطبوعات گفتیم فکر نکنید داریم
حرف سیاس��ی میزنیم .حاش��ا و
کال .آنقدره��ا هم س��اده نیس��تیم
ک��ه ب��ه ش��یوه بحثه��ای توی
تاکس��ی امور را تحلیل کنیم .اگر
هوای ش��هر آلودهاس��ت عمرا اگر
تقصی��ر کس��ی جز همه س��اکنان
ش��هر باش��د .حاال ای��ن حرفها
را ول کنی��م .از خوبیهای��ش هم
میت��وان گف��ت .واقع این اس��ت
که ایده انتش��ار روزنام��های برای
صاحبان و عالقهمندان کسبوکار
و عالقهمن��دان به س��رمایهگذاری
تا اینجای کار خ��وب جواب داده.
کمی ت��ا قس��متی هم بیش��تر از
حدود انتظاراتمان .خیلی برنامهها
را ک��ه گذاش��تهبودیم ب��رای آغاز
س��ال خورش��یدی آینده ،ناچاریم
که زودت��ر انجام بدهی��م .همین
هفته گذش��ته از موض��ع یک والد
ح��ق به جانب نهی��ب زدیم کودک

تهران نگران آلودگی آب نباش��ند،
زیرا اگر موردی باش��د رسیدگی و
اطالعرسانی میکنیم.
البته داس��تان به همینجا ختم
نش��د و رییس کمیسیون سالمت
شورا از وزیر کشور خواست در 24
ساعت آینده جلسه کمیته اضطرار
آلودگی آب را تش��کیل دهند و به
ج��ای موضعگیری نس��بت به این
موض��وع آن را برط��رف کنند .اما
اگر آلودگی آب ش��رب تهران تا به
این حد جدی است ،چرا تا به حال
متولیان این امر س��کوت کردهاند؟
در طول مدت این 24س��اعت ،چه
تغییری قرار است در آمارها اتفاق
بیفت��د؟ پس تکلی��ف آبی که تا به
این تاریخ به مصرف رسیده است،
چه میشود؟
بدون آزمایش
نمیتوان حرفی زد
در همی��ن زمین��ه ،مع��اون
برنامهری��زی کالن آب و آبف��ای
وزارت نیرو در گفتوگوی کوتاهی
که با «فرصت امروز» داشت ،گفت:
تا این لحظه گزارشی از آلودگی آب
مخابره نشده است .هدایتفهمی،

با اش��اره به اینکه ب��دون آزمایش
نمیتوان س��خنی را عن��وان کرد،
اف��زود :اگر آلودگی در کار باش��د،
درصد باالی نیترات اس��ت که آن
هم هنوز معلوم نیست؛ زیرا اکنون
آماری در اختیار ندارم و نمیتوانم
اظهارنظر کنم.
آلودگی صحت ندارد اما...
بر همین اس��اس ،به س��راغ یکی
از کارشناسان و پژوهشگران مطرح
حوزه آب رفتیم تا در این ارتباط ،با
او گفتوگو کنی��م .مهدی میرزایی
معتقد است ،سخنان مسئول شورای
شهر تهران نمیتواند صحت داشته
باش��د .زیرا ای��ن آلودگ��ی در تمام
مناط��ق به ی��ک اندازه نیس��ت .به
گفت��ه میرزایی ،نیترات اس��تاندارد
آب 50میلیگرم در لیتر اس��ت ،اما
در برخ��ی از مناط��ق ،مانند نواحی
جنوب ش��رق تهران این ماده حتی
به ب��االی 60درصد هم میرس��د و
ای��ن نگرانکننده اس��ت .میرزایی
تاکید کرد :مناطق��ی مانند انتهای
خیاب��ان پیروزی و حوالی افس��ریه،
حتما آلودهاند و برای حل این معضل
هیچ راهحلی ه��م وجود ندارد .برای
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درون روزنام��ه را که ب��رای افزایش
تع��داد صفحات کمی دن��دان روی
جگ��ر بگ��ذارد و البته ب��رای اینکه
دلش هم نش��کند و هیجانش به باد
نرود دس��تی به سر و روی صفحات
کشیدیم و از خیر صفحه  9بهعنوان
روی جلد بخش مدیریتی گذشتیم
و جای��ی باز کردیم ب��رای صفحات
مس��تقلی ب��رای پ��ول و بان��ک و
مدیری��ت س��هام .اینط��ور بود که
توانس��تیم فعال صدای بلند بورس و
بانک را کمی مالیم کنیم .از بورس
و سهام گفتیم ،این را هم بگویم که
«فرصت امروز» برنامههای اساسی
و قابل تاملی برای بورس و سهام و
اص��وال چیزی که ما آن را مدیریت
سرمایهگذاری مینامیم ،دارد .یک
مجموعه غنی از بازارهای مناس��ب
س��رمایهگذاری و س��یگنالهای
کارشناس��ی برای حضور در بورس
س��هام و س��ایر بورسه��ا .خیلی
تعریف��ش را نمیکن��م ت��ا کارها
درس��ت پیش برود و دس��ت شما

برس��د .حتما خوانن��دگان محترم
در جریان فعالیت سایت اینترنتی
م��ا هم هس��تند .طبیعت��ا کلی از
برنامههایم��ان را با وجود س��ایت
 forsatnet.irطراحی کردهایم و
به مرور در هفتههای آینده کارایی
و کاربریه��ای جدی��د آن را فعال
خواهیم کرد.
البته در همین بخش ایرادی هم
به ما وارد شده که چرا دسترسی به
همه مطالب سایت رایگان نیست.
به نظر ما اگر برای تولید محتوایی
هزینهای میشود ،برای استفاده از
آن هم بای��د هزینهای پرداخت .از
طرفی شایس��ته ندیدی��م ،مطالبی
را که خواننده نس��خه چاپی برای
آن پول پرداخت میکند ،خواننده
نس��خه دیجیتال رایگان اس��تفاده
کند .ای��ن روش تا ح��د زیادی با
اصول کسبوکار مباینت دارد .این
هم هست که س��ایت اینترنتی ما
بهزودی دارای محتوای افزونتری
از روزنام��ه خواهد ش��د و به قول

لولهکش��ی هم هزینه بسیار زیادی
الزم است که به نظر نمیرسد ،قابل
تامین باشد .میرزایی تنها راه پیش
پای دولت را اطالعرسانی درست به
مردم دانست و عنوان کرد :این حق
مردم است که از ترکیبات آبشربی
که در اختیارش��ان ق��رار میگیرد،
مطلع باشند.
آزمایش باید
از درون خانهها باشد
اما کارش��ناس دیگ��ری در حوزه
آب ،خبره��ای امیدوارکنندهتری را
با «فرصت امروز» در میان گذاشت.
به عقیده نعمتاهلل الهیپناه ،آلودگی
آب ش��رب تهران نمیتواند واقعیت
داش��ته باش��د .زیرا ای��ن آب کامال
اس��تاندارد اس��ت و مرت��ب کنترل
میشود .بنا به گفته این کارشناس،
اگ��ر آلودگ��ی مهمی در آب باش��د
همانند آلودگی هوا افراد بس��یاری
را راه��ی بیمارس��تان میکند .این
در حالی اس��ت که تاکن��ون در این
مورد گزارشی منتش��ر نشده است.
ام��ا آلودگی نیترات��ی ،در درازمدت
تاثیرگذار است و مشکالت زیادی را
ایجاد خواهد کرد.

قدیمیها برای خودش قرار اس��ت
کسی باشد.
بخش توزیع و اش��تراک روزنامه
راههای متفاوتی را برای دیدهشدن،
خریدهش��دن و اثرگذاری بیش��تر
روزنام��ه در پی��ش گرفتهاس��ت.
دست زدن به روشهای شخصی و
کمتر آزموده ،هزینههای بیشتری
ب��ر روزنام��ه نوپ��ای م��ا تحمیل
ک��رده اما در عین حال نخس��تین
نش��انههای ثمربخش��ی آن ه��م
آشکار ش��ده .آنچنان که ناچارمان
ک��رده اندکان��دک به ش��مارگان
«فرصت امروز» بیفزاییم.
آرزو و ت��الش برای بهتر ش��دن
و بهترین ش��دن بدیهی هر کاری
اس��ت که به آن دست میزنیم .راه
هست و پیچ و بدراه و سنگالخ هم
هس��ت .اما نیروی امید و خالقیت
گروه��ی از هممیهن��ان ش��ما هم
هست که قرار گذاشتهاند از هدف
بهتر ش��دن و بهترین شدن دست
برندارند.
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در نقاط مختلف دنیا ،تغییر قیمت بنزین مسالهاي
عمومي بوده و حتي گاهي باعث اغتشاش و
درگیري هم شده است.
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عضو شورای سردبیری

شـماره سـرصفحههای «فرصت امروز» به صد رسـید .نه که محیط زیست
مطبوعـات کاغذی و باالخـص روزنامهها چنگی به دل نمیزنـد و ایام به کام
نیسـت ،صدروزه شـدن هم ،شدهاسـت برای خودش مناسـبتی .وگرنه ما که
مناسبتی کمتر از صدسالگی را اصال قابل عرض نمیدانیم.
ادامه در همین صفحه
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دبیر ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
معاونت علمی:

انرژی پاک
آغاز ثبتنام برای نصب پنلهای خورشیدی

دولت به  10هزار مشترک خانگی یارانه
استفاده از انرژی خورشیدی میدهد

براس��اس مصوبه دولت در راستای توس��عه استفاده از
انرژیهای نو 10 ،هزار مش��ترک خانگی تسهیالت نصب
سامانه خورشیدی روی بام منازل دریافت میکنند.
دولت در ابتدای س��ال جاری تصمیم گرفت 50 ،درصد
هزینه نصب پنلهای خورش��یدی را روی بام منازل تقبل
کند .این تصمیم در راس��تای توس��عه مصرف انرژیهای
نو و صرفهجویی در استفاده از س��وختهای فسیلی برای
تامین نیازهای بخش خانگ��ی ،در هیات دولت مطرح و در
نهایت به تصویب رسید .با گذش��ت بیش از نیمی از سال،
دیروز شرکت توانیر با درج خبر «آغاز ثبتنام از متقاضیان
نصب س��امانههای خورش��یدی روی بام منازل» ،سامانه
اطالعرسانی این سازمان ،اجرایی شدن این مصوبه دولت را
نوید داد .در حال حاضر ،عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
شرکتهای برق منطقهای ،نسبت به ثبتنام برای استفاده
از این تسهیالت اقدام کنند .براس��اس قانون بودجه سال
جاری ،وزارت نیرو موظف شد ،عالوه بر دریافت بهای برق
به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده ،مبلغ  30ریال
بهعنوان عوارض برق از مشترکان دریافت کند .این عوارض
دریافتی منابع مال��ی جدیدی را ب��رای وزارت نیرو ایجاد
کرد تا با اس��تفاده از آن 50 ،درصد هزینه نصب پنلهای
خورش��یدی را روی بام منازل تقبل کند .براساس مصوبه
دولت هر یک از مش��ترکان خانگی میتوانند با استفاده از
اعتبارات ایجاد ش��ده در قانون بودج��ه ،از وام بالعوضی تا
سقف چهار میلیون و  700هزار تومان برای ایجاد نیروگاه
خورشیدی به ظرفیت یک کیلووات ساعت استفاده کنند.
مش��ترکان در این روش میتوانند میزان برق اضافه مورد
نیاز خود را از طریق ش��بکه سراس��ری تامین کنند .با این
روش ،عالوه بر اینکه هزین��ه پرداختقبض خانوار کاهش
مییابد ،از فشار وارده به شبکه برق سراسری کاسته شده و
به ایجاد نیروگاه جدید برای تامین نیازهای فزاینده کشور
نیاز نخواهیم داشت.
البته مشترکان متقاضی استفاده از پنلهای خورشیدی
از آنجا که باید از فضای پش��تبامها برای نصب این پنلها
استفاده کنند ،باید قبل از اقدام به ثبتنام در شرکتهای
توزیع ،با در نظر گرفتن فضای مورد نی��از برای نصب پنل
خورشیدی ،رضایت همس��ایگان خود را جلب کنند .زیرا
براساس قوانین رایج ،پشتبام منازل جزو مناطق مشاعی به
حساب آمده و برای استفاده خاص از آن به جلب نظر سایر
همسایگان نیاز است .از س��وی دیگر ،افرادی که پنلهای
خورش��یدی را روی بام من��ازل خود نص��ب میکنند باید
بدانند که ضمانتهای پس از فروش برای شکستگی پنلها
فقط شامل آن دس��ته از مواردی میش��ود که شکستگی
بر اثر تغییرات جوی ی��ا بارش تگرگ رخ داده باش��د .اگر
ضربه به دلیل سهلانگاری و دخالت عوامل انسانی به پنل
خورشیدی وارد شود و زمینه شکس��تن آن را فراهم کند،
این شکستگی شامل گارانتی نخواهد بود .به گفته مهندس
خانی مجری طرحهای عوارض برق توانیر ،در حال حاضر،
پیمانکاران فعال در بخش انرژیهای خورش��یدی پس از
بررس��ی مدارک ،ارائه ضمانت برای تجهیزات نصب شده،
کسب اس��تانداردهای الزم و غیره توسط شرکتهای برق
انتخاب ش��دهاند و به متقاضیان معرفی خواهند شد .وی
ادامه داد :براساس دس��تورالعملهای ابالغی ،پیمانکاران
باید یک دوره مش��خص را بهعنوان ضمان��ت محصول ،به
متقاضیان ارائه خدمت کنند.

ترکیه تنها گزینه برای خط لوله
صادرات گاز ایران به اروپا نیست

توسعه پتروشیمیها در بالتکلیفی

 14مگاوات برق خورشیدی یکسال
گذشته در کشور تولید شده است

با وجود تمام مشکالت موجود ،بخش خصوصی514 ،
کیلووات در این زمینه سرمایهگذاری کرده است که این
میزان باید افزایش یابد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژیه��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 علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،یوسف
آرمودلی ،دبیر ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،در مراس��م
افتتاح نیروگاه فتوولتائیک مستقر در ساختمان معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری اظهار ک��رد :مجوز
تولید هزار مگاوات برق خورشیدی را به بخش خصوصی
دادهایم ،ولی برای اینکه شرکتهای خصوصی نمیتوانند
از بانکه��ا وام بگیرند تاکنون نتوانس��تهاند در این حوزه
سرمایهگذاری کنند.
وی اف��زود :با وج��ود تمام مش��کالت موج��ود ،بخش
خصوص��ی 514 ،کیلووات در این زمینه س��رمایهگذاری
کرده است که این میزان باید افزایش یابد.
به گفت��ه آرمودلی ،ب��ا کمک ش��رکتهای توزیع برق
منطقهای و معاونت انرژی وزارت نیرو از س��ال گذش��ته
تا االن  14م��گاوات صفحه انرژی خورش��یدی در تهران
نصب شده است.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژیه��ای تجدیدپذیر
معاونت علمی در خصوص وضعیت تولید انرژی برق از راه
انرژی خورشیدی در کش��ور ،گفت :در حال حاضر بیشتر
این صفحهها از دیگر کشورها به ایران وارد میشود ،ولی در
حال حاضر در شهرهای یزد ،بیرجند و شیراز در حال تولید
هس��تند تا از این طریق بتوانیم از ورود پنلهای خارجی
جلوگیری کنیم.
آرمودلی تصریح کرد :خ��ود پنل داخل کش��ور تولید
میش��ود ،ولی قطعه کوچکی به نام س��ل در این پنلها
اس��تفاده میش��ود که ای��ن س��لها مونوس��یلیکون یا
پلوسیلیکون هستند و از خارج وارد میشود.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری انرژیه��ای تجدیدپذیر
معاونت علمی با اش��اره به اینکه مش��کل تولید سلها 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
نرسیدهاند.
وی در ادام��ه بیان ک��رد :البت��ه در ح��ال حاضر یک
سرمایهگذار در شهر بروجرد در این زمینه سرمایهگذاری
کرده و آزمایشگاه مرجع آن نیز در دانشگاه تهران به کمک
معاونت راهاندازی شده است.

شمــاره 100

الهه ابراهیمی

الیحه تعیی��ن قیمت خوراک
پتروش��یمی ها توس��ط وزارت
نف��ت به مجلس ارس��ال ش��ده
است و این موضوع هماکنون در
کمیس��یون برنامه و بودجه قرار
دارد .س��رمایهگذاران عالقهمند
در صنعت پتروش��یمیها نیز در
انتظ��ار تصمیم نهای��ی دولت و
مجلس هستند.
این در حالی است که توسعه
پتروش��یمی ها با هدف کاهش
خامفروشی شعار زیبای نفتیها
ش��ده ،اما ع��دم تعیی��ن قیمت
خوراک ب��ه قیم��ت واقعی ،این
صنعت را با اما و اگر مواجه کرده
است .با کاهش قیمت نفت خام
و نگران��ی از تداوم آن سیاس��ت
نفتی دول��ت یازدهم ،توس��عه
پتروش��یمی ها به عن��وان یکی
از اولویته��ای مه��م اقتصادی
صنعت نفت اعالم شد تا به نوعی
خام فروشی کاهش یابد.
همچنین در ح��ال حاضر 60
میلیون تن ظرفیت تولید در این
صنعت ایجاد شده است و وزارت
نفت به دنبال افزایش ظرفیت به
 180میلیون تن در آینده است؛
در همین راستا برای این صنعت
برنامه ج��ذب  70میلیارد دالر
س��رمایه تدوین ش��ده تا درآمد
س��االنه کش��ور در ای��ن حوزه

افزایش یابد.
در همی��ن راس��تا ب��ود ک��ه
وزارت نفت برای نخس��تین بار
موضوع تعیی��ن قیمت خوراک
پتروش��یمی ها را ب��رای ی��ک
فرآیند طوالنی مدت تعیین کرد
تا با این ش��یوه س��رمایهگذاران
بیش��تری به این سمت گرایش
یابند .فرمولی که براس��اس آن
ن��رخ محص��والت پتروش��یمی
در ب��ازار جهان��ی تعیینکننده
قیمت خوراک خواه��د بود .اما
این تعیی��ن قیم��ت موضوعی
ش��د برای جدال میان مجلس و
دولت ،زیرا بس��یاری از صاحبان
پتروش��یمیها در رفتوآمد به
مجلس نس��بت به ای��ن تعیین
خوراک ب��ا ای��ن روش رضایت
نداشتند.
خ��وراک پتروش��یمی که از
یک قیم��ت ثابت و مناس��ب از
نظر صاحب��ان صنعت برخوردار
بود در انته��ای دول��ت دهم به
یکباره چهار برابر ش��د ،اما این
تغیی��ر قیمت ب��ه مرحل��ه اجرا
نرسید تا اینکه دولت یازدهم با
هدف پایان بخشیدن به سوخت
رایگان به پتروش��یمیها قیمت
خوراک را به  25س��نت افزایش
داد .ای��ن افزای��ش ب��ا مقاومت
مجلس در نهایت به  18س��نت
رس��ید ،ام��ا بع��د از رفتوآمد

الیح��ه ب��ه ش��ورای نگهب��ان
در نهایت به  15س��نت رس��ید.
صاحبان پتروش��یمی که از این
تغیی��ر ناگهانی رضای��ت ندارند
ب��ا فرم��ول جدید دول��ت برای
جلب مشارکت بخش خصوصی
مواجه شدهاند ،با این وجود هنوز
تکلیف این فرمول نهایی نش��ده
است.
هنوز چیزی مشخص
نیست
محمدحسین پیوندی ،معاون
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی ایران دراین باره به
«فرصت ام��روز» گفت« :اطالع
جدی��دی از قیم��ت خ��وراک
ن��دارم و هن��وز هیچ چی��زی از
س��وی وزارت نفت تعیین نشده
است .فرمول توس��ط مجلس و
معاونت برنامهریزی وزارت نفت
باید تعیین ش��ود و از آنجا که ما
صاحب خوراک نیس��تیم به ما
میگویند به ما ارتباطی ندارد».
ش��مس اهلل بهمن��ی ،عض��و
کمیس��یون ان��رژی مجل��س
شورای اسالمی در این زمینه که
چرا مجلس همکاری مناس��بی
برای به سرانجام رسیدن تعیین
قیمت خوراک پتروش��یمیها با
دولت ندارد ،به «فرصتامروز»
گف��ت« :مجل��س هم��کاری

بس��یاری خوبی بر س��ر تعیین
قیمت خ��وراک دارد و معتقدم
این برداش��ت درس��ت نیست،
اما با ای��ن وجود ،ب��رای تعیین
قیمت خ��وراک پتروش��یمیها
هنوز به سرانجام نرسیدیم و باید
مطالعات کارشناس��ی بیشتری
صورت گی��رد تا بع��د از تعیین
قیمت صاحب��ان پتروش��یمی
رضایت داشته باشد».
با این حس��اب نه دول��ت ،نه
مجلس خبری از وضعیت تعیین
خوراک پتروش��یمی ها ندارند.
اما دراین می��ان احمد مهدوی،
دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایی
پتروش��یمی درب��اره واگذاری
خ��وراک گاز ب��ه پتروش��یمی
ب��ه «فرص��ت ام��روز» گف��ت:
«درخواس��ت ما تعیی��ن قیمت
خوراک است و هیچگاه به دنبال
آن نیستیم که خوراک مفت به
پتروشیمی ها بدهند .اما قیمت
بهگونهای باشد که سرمایهگذار
برای حضور در این عرضه تمایل
داشته باشد و توان رقابت نیز از
بین نرود؛ در خواست ما این است
که میانگین قیمت گاز در حوزه
خلیج فارس محاسبه شود و اگر
الزم باش��د عالوه بر این قیمت
از ما  10درصد بیش��تر مالیات
بگیرند ».وی معتقد اس��ت :اگر
قیمت خوراک تعیین نشود برای

سرمایهگذار مشخص نیست که
سال بعد آینده س��رمایهگذاری
خود چگونه خواه��د بود ،هزینه
و فایدهای ندارد که تمایل داشته
باشد که به این صنعت ورود کند.
 24میلیارد دالر
صرفهجویی توسط صنعت
پتروشیمی
این در حالی است که صنعت
پتروش��یمی برای م��ا از ارزش
باالیی برخوردار اس��ت ،زیرا در
صورت نبود ای��ن صنعت ،برای
اینک��ه چرخه��ای کارخانههای
پایی��ن دس��تی مان بچرخ��د،
حداقل به  12میلی��ارد دالر ارز
نیاز اس��ت تا محص��والت اولیه
پتروش��یمی وارد کنیم و بعد به
محصول نهایی تبدیل ش��ود .در
این بخ��ش در ح��ال حاضر 12
میلیارد دالر هم صادرات وجود
دارد ،این آمار بیانگر اهمیت این
مسئله است.
در ح��ال حاض��ر ،قیم��ت
محص��والت پتروش��یمی در
کمیس��یون برنام��ه و بودجه در
حال بررسی بیشتر است ،بر این
اساس ،مجلس به دنبال تعیین
حداقل برای  10سال است و نرخ
بازگشت کل س��رمایه بهصورت
ارزی حداق��ل  25درصد منظور
شده است.

بین الملل

ترجمه :معراج آگاهی

درگیری ترکیه و یونان برسرذخایر نفت و گاز قبرس

کشف ذخایر قابل توجه نفت و گاز
در اط��راف جزیره قب��رس درگیری
میان آتن و آنکارا را کلید زده است .با
اینکه انتظار میرفت که این موضوع
بهانه خوبی برای همکاری میان این
دو کش��ور باش��د اما بهظاهر اوضاع
مطابق انتظار پیش نرفته است.
پس از درگیریه��ای لفظی میان
مقامات آنکارا ،نیکوزیا و آتن بر س��ر
ذخای��ر نفت و گاز کش��ف ش��ده در
اط��راف جزیره قبرس اوضاع ش��رق
مدیترانه ب��ار دیگر متش��نج به نظر
میرسد .این تنشها زمانی افزایش
یاف��ت که رهب��ران یون��ان و قبرس
پس از کش��ف میدانه��ای نفتی و
گازی در منطقه به قاه��ره رفتند تا
موافقتنام��های در زمین��ه افزایش
همکاریها در زمین��ه انرژی با مصر
به امض��ا برس��انند .در همین رابطه
لحظاتی پس از امضا و اعالم رسمی
این موافقتنامه میان س��ه کش��ور،
نیکو آناس��تازیادیس رییسجمهور
قب��رس ،ترکی��ه را به دلیل ارس��ال
شناورهای شناس��ایی و کشتیهای
جنگ��ی ب��ه منظ��ور کش��ف منابع
طبیع��ی و زیرزمین��ی در آبه��ای
منطقه انحص��اری اقتصادی قبرس
به انجام اقدامات تحریکآمیز متهم
کرد .وی با اش��اره به ناتم��ام ماندن
مذاکرات الحاق که به میانجیگری
س��ازمان ملل متح��د و تحریم این
مذاکرات از سوی کش��ور متبوعش
در ماه گذشته گفت :اقدامات ترکیه
نه تنها به فرآین��د مذاکرات صلح در
منطقه لطم��ه وارد میکن��د ،بلکه
امنیت موج��ود در مدیترانه را نیز به
خطر خواهد انداخت .گفتنی است،
پیشتر در سال جاری مذاکرات برای
متحدکردن بخشهای ترکنشین و
یونانینشین قبرس پس از یکوقفه
 10س��اله از سر گرفته ش��د و انتظار
میرفت که با کش��ف ذخایر نفت و
گاز در آبه��ای اط��راف این جزیره

فرآیند اتحاد این دو بخش س��ریعتر
صورتگرفته و طوالنیترین اختالف
و معضل دیپلماتیک غرب سرانجام
پایان خواهد پذیرفت.
به عقیده ناظران ،مس��ائل قبرس با
توجه به خط لولههایی که قرار است در
ترکیه ساخته شود و ذخایر نفت و گاز
موجوددرآبهایسرزمینیاینجزیره
باتوجهبهاختالفاتروسیهباکشورهای
غرب اروپا میتواند از اهمیت بس��یار
زیادی برخوردار باشد .در همین راستا،
س��فر جو بایدن معاون رییسجمهور
امریکا که نخستین مالقات یک مقام
ارشد آمریکایی از قبرس در  50سال
گذشته اس��ت ،از دیدگاه کارشناسان
بیانگراهمیتهمینموضوعاست.
حال بر خالف انتظار بس��یاری از
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ،به نظر
میرسد ،کشف این منابع زیرزمینی
جدی��د در آبهای قب��رس به جای
ترغیب طرفین مخاصمه به آش��تی
و همکاری ،اختالف و ش��کاف میان
آنها را وس��یعتر و گس��تردهتر کرده
اس��ت .اقدام اخیر ترکی��ه در اعزام
یک کش��تی تحقیقاتی ب��ه آبهای
محل اخت��الف نه تنها به شکس��ت
مذاکرات الحاق بخش ترکنش��ین
و یونانینش��ین قبرس منجر ش��د،
بلکه تنشه��ا و اختالفات را بر س��ر
حق حفاری در منطقه مورد اختالف

افزایش داده است .در همین رابطه،
روز یکشنبه دریا ساالر بولنت بوستان
اغلو ،فرمانده نی��روی دریایی ترکیه
اع��الم کرد ک��ه دس��تورالعملهای
جدیدی در زمینه حض��ور و تعامل
بهخصوص در مورد مس��ائل مربوط
به هیدروکربنها در دریای مدیترانه
دریافت کرده اس��ت .وی در پاس��خ
به س��والی درب��اره واکن��ش نیروی
دریایی ترکی��ه در برخورد احتمالی
با کشتیهای جنگی نیروی دریایی
اس��رائیل و یون��ان اع��الم ک��رد :ما
براساس دستورالعملهایی که برای
برخورد و مواجهه با مس��ائل مربوط
به دریای مدیترانه دریافت کردهایم،
عمل خواهیم کرد .در همین راستا،
یکی از مقامات عالیرتبه ارتش یونان
نیز در مصاحبهای اعالم کرد :ارتش
یونان نی��ز قواعد و اس��تانداردهای
خاص خ��ود را برای مواجهش��دن با
حوادث احتمالی و حفاظت از منافع
ملی این کشور نه تنها در اژه بلکه در
جنوب ش��رقی دری��ای مدیترانه در
اختیار دارد که این قوانین از س��وی
نخس��توزیر و کابینه وی نیز مورد
تایید قرار گرفتهاند .اگرچه جمهوری
ترک قبرس ش��مالی توسط جامعه
بینالملل��ی به رس��میت ش��ناخته
نش��ده و از نظر اقتص��ادی و نظامی
توس��ط آن��کارا حمایت میش��ود،

مقامات ترکیه معتقدند ،این ش��به
کش��ور نیز باید در عملیات اکتشاف
نفت و گاز در آبهای قبرس حضور
داشته باش��د .پس از افزایش تنش و
درگیریهای لفظی میان مقامات سه
کشور قبرس ،ترکیه و یونان نماینده
ایسلندی سازمان ملل متحد اسپن
بارد ال��در که به تازگی ب��ه این مقام
منصوب شده اس��ت ،هنگام دیدار از
آتن ضمن هش��دار در مورد افزایش
تنشها از طرفین مناقشه درخواست
کرد تا از انجام هر گون��ه اقدامی که
به افزایش تنش و احتمال درگیری
منجر میشود ،خودداری کنند.
با در نظر گرفتن هش��دار نماینده
س��ازمان ملل به نظر نمیرس��د که
طرفی��ن درگیر چن��دان اعتنایی به
این اخط��ار ک��رده باش��ند .امضای
موافقتنام��ه در زمین��ه افزای��ش
همکاریهای س��ه جانب��ه در حوزه
انرژی قطع��ا موضوعی نیس��ت که
موجب��ات آرام��ش خاط��ر ترکیه را
که در مرزهای ش��رقی خ��ود نگران
تحرکات داعش اس��ت ،فراهم کرده
باشد .الزم به ذکر است ،موافقتنامه
س��ه جانبه هم��کاری می��ان یونان،
مصر و قبرس تنها چن��د روز پس از
ارتقای همکاریه��ای امنیتی میان
قبرس و اس��رائیل صورت پذیرفت.
به عقیده کارشناسان ،دلیل افزایش

همکاریهای امنیت��ی میان تل آویو
و نیکوزیا کشف ذخایر عظیم نفت و
گاز توسط اسرائیل و نیاز این کشور به
یک مسیر قابل اعتماد برای صادرات
انرژی اس��ت ک��ه به نظر میرس��د،
بهترین راه استفاده از مسیری است
که از جزی��ره قبرس میگ��ذرد .در
این رابط��ه آویگدور لیبرم��ن ،وزیر
امورخارجه اس��رائیل در مالقاتی که
با مقامات قبرس در نیکوزیا داش��ت،
ضمن انتقاد از دخالت ترکیه در امور
داخلی قبرس ،حضور شناورهای این
کش��ور در آبهای منطقه انحصاری
اقتصادی قبرس را محکوم کرد .این
انتقادها توس��ط نخس��توزیر یونان
آنتونیو س��اماراس در جری��ان دیدار
وی از نیکوزی��ا تکرار ش��د .در ادامه
این جریان ترکیه ک��ه خود را قدرت
برتر اقتصادی منطقه میداند ،اعالم
کرد ،پاس��خ این اظهارات را در وقت
مناس��ب و در نوع خ��ود خواهد داد.
به این وس��یله ترکها پیش از سفر
معاون اول رییسجمه��ور امریکا به
آنکارا ناخش��نودی خود را از امضای
این موافقتنامه میان یونان ،قبرس
و مصر اعالم داشتند .هوبرت فاسمن،
دانش��یار رش��ته تاریخ و سیاست در
دانشگاه نیکوزیا قبرس معتقد است،
تنش میان طرفین اختالف در حال
افزایش بوده و این یک واقعیت است.
وی در مصاحب��ه با گاردی��ن افزود:
مذاکرات صلح ،قربانی کشف ذخایر
نف��ت و گاز در آبهای قبرس ش��ده
و این موضوع به بخش��ی جدانشدنی
از مس��ئله قبرس تبدل ش��ده است.
فاس��من ادامه داد :کشف این ذخایر
زیرزمینی برخالف نظر کارشناسان
و ناظ��ران ن��ه تنها موجب تس��ریع
رون��د مذاک��رات صلح می��ان بخش
یونانینش��ین و ترکنش��ین قبرس
نش��ده ،بلکه موجب افزایش تنش و
باالرفتن احتمال درگیری در منطقه
مدیترانه شده است.
منبع :گاردین

سفیر ایران در آنکارا گفت :مذاکرات ایران و ترکیه برای
توافق بر س��ر احداث خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا از
طریق این کش��ور ادامه دارد ،اما ترکی��ه تنها گزینه برای
مس��یر ترانزیتی صادرات گاز طبیعی ای��ران به بازارهای
اروپا نیست.
به گزارش ف��ارس ،به نق��ل از تودیز زم��ان ،علیرضا
بیگدلی سفیر ایران در آنکارا گفت :ترکیه تنها گزینه برای
مسیر ترانزیتی صادرات گاز طبیعی ایران به بازارهای اروپا
نیس��ت .با وجود عدم قطعیت در مورد آینده تحریمهای
ای��ران ،آنکارا در تالش اس��ت ت��ا توافقی با ته��ران برای
احداث خط لوله گاز طبیعی ای��ران – ترکیه – اروپا برای
صادرات گاز طبیعی ای��ران از طریق ترکیه به اروپا منعقد
کند .بیگدلی با توضیح اینکه ای��ران و ترکیه به مذاکرات
در مورد امکان توافق بر سر این خط لوله ادامه میدهند،
خاطرنشان کرد :ترکیه تنها گزینه برای تحقق این پروژه
نیست.
وی افزود :از نظر من ،ترکیه داوطلب خوبی برای پروژه
گاز طبیعی است ،اما تنها مس��یر برای این پروژه نیست.
محاسبات متعدد پیچیدهای برای بررسی مقرون بهصرفه
بودن این پروژه باید انجام شود .وزرای نفت ایران و ترکیه
در  17نوامبر  ،2008یک پروتکل توافقی برای ترانزیت گاز
ایران از طریق ترکیه به اروپا به امضا رساندند.
با این حال ،در میان درخواس��ت امریکا از ترکیه برای
تجدیدنظر در این پروژه ،تاکنون پیشرفت چشمگیری در
پروژه رخ نداده اس��ت .بیگدلی ادامه داد :مذاکرات تهران
و آنکارا در مورد ارسال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق
دریای خزر نیز ادامه دارد .براساس این گزارش ،بیگدلی
در مصاحبهای با این روزنامه در سال گذشته با ارسال گاز
ترکمنستان به ترکیه از طریق دریای خزر مخالفت کرده
و گفته است ،این کار باید از طریق ایران صورت گیرد.

صادرات

صادرات بیش از  2میلیارد دالر کاال
از گمرک منطقه ویژه پارس

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
از صادرات بیش از دو میلی��ارد دالر کاال از گمرک منطقه
ویژه پارس در مهرماه سالجاری خبر داد که این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش  115درصدی را
نشان میدهد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی منطقه ویژه
پارس ،مهندس مهدی یوسفی ،مدیر عامل سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس با بی��ان اینکه پارس جنوبی،
نقش بسزایی در چرخه تولید بخش انرژی کشور و ارزش
افزوده حاص��ل از آن دارد ،گفت :در مهرماه س��الجاری
دومیلیون و  511هزار و  686تن کاال به ارزش دو میلیارد
و  124میلیون دالر از گمرک منطقه ویژه پارس به خارج
از کشور صادر ش��د که این میزان صادرات از حیث ارزش
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  115درصدی را
نشان میدهد .مهندس یوس��فی افزود :در مهرماه سال
جاری ،یک میلی��ون و  613هزار تن میعان��ات گازی به
ارزش یک میلی��ارد و  460میلی��ون دالر و  897هزار تن
کاالی غیرنفتی ب��ه ارزش  663میلی��ون دالر از گمرک
منطقه وی��ژه اقتصادی ان��رژی پارس به خارج از کش��ور
صادر ش��ده که این میزان صادرات از حیث ارزش نسبت
به شهریورماه س��الجاری رش��د  107درصدی را نشان
میدهد .کااله��ای صادراتی منطقه ویژه پارس ش��امل
هویاند ،پلی اتیلن سبک و سنگین ،دی اتیلن گالیکول،
مونو وت��ری اتیلن گالیکول ،ک��ود اوره ،بوت��ان ،پروپان،
میعانات گازی ،پارازایلین ،سیمان و متانول است که عمدتا
به کشورهای چین ،ژاپن ،امارات متحدهعربی ،هند ،ترکیه،
عراق ،تایوان ،تایلند ،مالزی ،ویتنام ،افغانستان ،پاکستان،
ارمنستان ،روسیه ،موزامبیک ،مصر ،سوریه ،ترکمنستان،
تاجیکس��تان ،اوکراین ،قطر ،تانزانیا ،فیلیپین ،غنا ،کنیا،
آذربایجان ،گرجس��تان ،ک��ره جنوب��ی و مکزیک صادر
میشود.

نفت
ظرفیتسازی برای سوآپ نفتخام
همسایگان شمالی به جنوب کشور

با احداث حوضچه فراگیر ،س��اخت اسکلههای مختلف
و چن��د منظ��وره ش��امل اس��کلههای تخلی��ه و بارگیری
فرآوردهه��ای نفت��ی ،خدمات��ی و پش��تیبانی و همچنین
تعمیراتی ب��رای پهلوگی��ری نفتکشها ،ظرفیت س��وآپ
نفتخام همسایگان ش��مالی کش��ورمان افزایش مییابد.
به گزارش ایرنا ،زیرس��اختهای الزم ب��رای احیای فرآیند
عملیات س��وآپ نفتخام با تعمیر و بهس��ازی تاسیس��ات
اسکلههای پایانه نفتی ش��مال ،در حال آمادهسازی است.
موقعیت جغرافیایی اس��تراتژیک ایران این امکان را فراهم
کرده که بتواند با هزینهای اندک و از طریق سوآپ ،جایگاه
خود را بهعنوان مس��یر ام��ن ترانزیت ان��رژی تثبیت کند.
از طریق س��وآپ ،همس��ایگان ش��مالی ایران ،بخش��ی از
فرآوردههای نفتی خود را از طریق کش��ورمان به بازارهای
هدف ارسال میکردند که این اقدام ،موقعیت بینظیر ایران
بهعنوان ش��اهراهی امن را برای انتقال انرژی خاطرنش��ان
میکرد .برخورداری ایران از پتانس��یل سوآپ نفتخام در
حاش��یه دریای خزر ،بزرگترین مزیت برای کش��ورهای
حاشیه این دریا و آسیای میانه محسوب میشود؛ ضمن آنکه
ایران همچنین برای تحویل نفتخام مورد توافق در جنوب
نیز از زیرس��اختهای الزم برخوردار است .مدیر مهندسی
ساختمان شرکت پایانههای نفتی ایران در خصوص آخرین
وضعیت ایجاد زیرساختهای توسعه س��وآپ ،اظهار کرد:
احداث حوضچه فراگیر در شمال کشور  73درصد پیشرفت
داشته است .وی گفت :از این حوضچه برای انتقال نفتخام
شمال کشور و عملیات س��وآپ در آینده استفاده میشود
و هدف بلندمدت م��ا ارتقای توان دریاف��ت و انتقال روزانه
2/5میلیون بش��که نفت اس��ت .عبداهلل احمدی ،از مراحل
نهایی احداث حوضچه فراگیر در ش��مال کشور خبر داد و
گفت :از این حوضچه برای انتقال نفتخام ش��مال کشور و
عملیات سوآپ در آینده استفاده میشود ،هدف کوتاهمدت
این پروژه ارتقای توان دریاف��ت و انتقال نفت از رقم کنونی
روزانه  200هزار بشکه اسکلهها به روزانه  500هزار بشکه در
روز است.همچنین هدف بلندمدت مان ارتقای توان دریافت
و انتقال نفت تا  2/5میلیون بشکه در روز است.
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خودرو
قطب سوم خودروسازی حرفهای
بسیاری درخصوص کیفیت دارد

نماین��ده مردم چابه��ار تصریح ک��رد :فرمایش مقام
معظم رهبری که باید اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم
یا تولید ملی-منطقهای داش��ته باش��یم ،باید در حوزه
خودروسازی چابهار در نظر بگیریم.
به گزارش خانه ملت ،یعقوب جدگال در مورد ایجاد
قطب س��وم خودروس��ازی در رادیو «گفتوگو» گفت:
بحث کیفیت در ایجاد این قطب صنعتی مهمتر است،
از نظر کمیت هیچ کمبودی در خودروس��ازی نداریم،
اما در کیفیت حرفهای نگفتهای وجود دارد .فرمایش
مق��ام معظم رهبری که باید اقتصاد مقاومتی را تقویت
کنیم یا تولید ملی-منطقهای داش��ته باشیم را باید در
حوزه خودروسازی چابهار در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون ش��وراها ادامه داد :هم باید به ذات
منطقه آزاد اقتصادی چابهار که در محور شرقی کشور
موقعیت خوبی دارد ،توجه کرد و هم به مزایای آن .در
صورتی که صنعت خودروسازی در منطقه آزاد چابهار
فعال ش��ود ،کنت��رل کیفیت و نظارت براس��اس تولید
داخلی صورت میگیرد و استانداردها و برندهای خاص
در تولید خودرو به کار برده میش��ود تا بتواند رضایت
مردم و شهروندان داخلی و خارجی را کسب کند.
جدگال در ادامه گفت :هر اقدامی پیامدهای مثبت و
منفی دارد و نخستین پیامد منفی این اقدام در چابهار
در مورد س��المت محیط زیست و سالمت هوا است که
تمام اس��تانداردهای محیط زیستی باید رعایت شود و
دیگری بحث ازدیاد جمعیت است که مشکالت زیادی
برای این شهرستان به وجود میآورد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن اقدام مزایای��ی هم دارد،
تصری��ح کرد :ای��ن اقدام بیش��تر بر ایجاد اش��تغال،
اقتصاد ،مس��کن و ارزش افزوده برای این شهرستان
متمرکز اس��ت و هدف اصلی این اقدام به جز اهداف
اس��تانی در چابه��ار ،ایج��اد راه ترانزی��ت خودرو به
کشورهای همسایه است.

صنعت
ارتقای کیفی محصوالت صنعت مس
با فعالیتهای آزمایشگاهی

در معدن مس سرچش��مه هماکنون دو خط فرآوری
فعال اس��ت که بهدلیل کانس��ارها و عی��ار متفاوت آن
محدوده اس��ت که اگر در کنار اس��تخراج مواد معدنی
واحدهای تست آزمایش��گاهی فعال شود میتوان نوع
فعالیت و فرآیند متالورژی م��واد معدنی را طرحریزی
کرد.
به گزارش «مس پرس» ،دکتر پیمان افضل اس��تاد
دانش��گاه با بیان این مطلب تصریح کرد« :براساس این
فعالیته��ای آزمایش��گاهی میتوان می��زان قابلیت و
کیفی��ت محصوالت تولی��دی را پیشبینی کرد که در
نهایت بر عرضه و تقاض��ا و حتی قیمت محصوالت در
بازار صنایع وابسته به آن نیز اثر خواهد گذاشت».
وی یک��ی از راهه��ای غلبه بر رکود قیم��ت در بازار
صنای��ع معدن��ی ای��ران را ورود به تولی��د محصوالت
خاص معدنی دانس��ت و اظهار ک��رد« :این محصوالت
بیشتر وارداتی هس��تند و تولیدکنندگان توان ارائه آن
را ندارند ،زیرا بیش��تر محصوالت��ی که هماکنون تولید
میشوند ،سنتی هستند».
افض��ل افزود« :ابتدا باید یک برنامه برای شناس��ایی
بازار و تقاضای انجام و بر پایه آن اکتش��اف و استخراج
مواد معدنی آغاز شود تا متناسب با نیازهای بازار ،برای
تولید محصوالتی که پیش��رفت چندانی نداشتهایم ،اما
در صنایع کاربرد باالیی دارد ،برنامهریزی کنیم».
وی عناص��ر ن��ادر خاک��ی و عناصر پای��ه ایران را
از محص��والت خ��اص معدنی دانس��ت و اظهار کرد:
«اکتش��اف و اس��تخراج این محصوالت چندان فعال
نیس��ت و بازار این محصوالت اگر هم ثبات دارند ،به
دلیل نبود تولید و رقابت داخلی است ،زیرا ایران در
ای��ن بازار حضور ن��دارد .در حالی که این محصوالت
در تولید ورق خودرو ،هواپیماس��ازی ،کشتیسازی و
غیره کاربرد فراوانی دارد ».افضل افزود« :برای ورود
ب��ه تولیدات این محصوالت بای��د از پایه برنامهریزی
ص��ورت گی��رد ،یعنی اکتش��اف این م��واد معدنی و
میزان عیار و س��اختار کانی باید مبنای برنامه آینده
تولی��د این محصوالت را پی��ش روی معدنکاران قرار
دهد».

معدن

تاثیر منفی مواداولیه غیرایرانی بر بازار فرش ابریشم داخلی

بسته خروج از رکود  3هفته دیگر
در صحن مجلس باز می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
درباره آخرین وضعیت الیحه خ��روج از رکود غیرتورمی
گفت :پیشبینی ما این اس��ت که این الیحه تا سه هفته
آینده در دستور کار مجلس شورای اس��المی قرار گیرد.
اسماعیل جلیلی ،نماینده مردم مسجد سلیمان ،در گفت و گو
با خبرنگار «فرصت امروز» ،با اشاره به اصالحات انجام شده
در الیحه خروج از رکود غیرتورمی ،اظهار کرد :رسیدگی به
این الیحه نهایی ش��ده و نظرات دولت ،اتاق بازرگانی ،مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و بخش خصوصی درباره
آن دریافت شد و در نهایت براس��اس این نظرات اصالحاتی
در این الیحه انجام شده اس��ت .او ادامه داد :در نهایت ،این
الیحه با اصالحاتی که انجام گرفت ،تقدیم هیأت رییسه شد
و در حال حاضر ،زیر چاپ اس��ت و بعد از رسیدگی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صحن علنی میآید.
پیشبینی ما تا س��ه هفته دیگر اس��ت اگر رسیدگی به این
قانون تمام شود ،طبیعتا الیحه خروج از رکود غیرتورمی در
دستور کار قرار میگیرد .جلیلی ،در پاسخ به این پرسش که
در اصالحات انجام شده آیا نظر بخش خصوصی تامین شده
است؟ بیان کرد :هم نظرات دولت و هم درخواستهای بخش
خصوصی در اصالحات انجام شده به خوبی تامین شده و فقط
دو یا سه مورد آن هنوز مورد مناقشه است .یکی بحث تسعیر
نرخ ارز و دیگری موضوع وظایف ش��رکتها و سازمانهای
توسعهای است ،البته هر چند پیشنهاد حذف آنها داده شده،
اما امیدواریم که بتوانیم به یک نتیجه واحد درباره آنها دست
پیدا کنیم .الیحه خروج از رکود غیرتورمی با هدف خروج از
رکود تولید و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در مرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
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لیال مرگن

فرشی که دیگر شناسنامه نیست

کمب��ود م��اده اولی��ه تولید
ف��رش ابریش��م س��بب ش��ده
تولیدکنن��دگان به اس��تفاده از
م��واد اولی��ه وارداتی متوس��ل
ش��وند .ای��ن رون��د بازاره��ای
صادراتی فرش ابریش��م ایرانی
را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت.
کیفیت نامناس��ب مواد اولیهای
که وارد کشور میشود ،اصالت
ف��رش ایرانی را تحت تاثیر قرار
داده و این روزها تاجران خارجی
با دیده تردید به برندهای ایرانی
ن��گاه میکنند .درنتیج��ه بازار
ب��رای فرش ایران��ی مانند قبل
پررونق نیست.
فرش ،هن��ر  -صنعت ایرانی
اس��ت ک��ه در س��الهای اخیر
یکهت��ازی خ��ود در بازاره��ای
جهانی را از دس��ت داده است.
ف��رش ایران��ی ک��ه ب��ه دلیل
نقشه��ا و رنگه��ای اصیلش
مش��تریان خاصی داشت ،امروز
مث��ل ه��ر کاالی باکیفیتی در
معرض کپیبرداری کشورهایی
مثل چین و س��ایر کشورهای
آس��یای میانه قرار گرفته است.
اما معض��ل امروز ف��رش ایران
فقط کپیبرداری نیس��ت بلکه
تولیدکنن��ده ایران��ی از نب��ود
م��اده اولی��ه داخل��ی در ب��ازار
رن��ج میبرد .م��اده اولیهای که
ت��ا دی��روز از دل کارگاهه��ای
رنگریزی و ابریشمکشی ایرانی
خارج میش��د و تاروپود فرشی
با روح اصیل ایرانی را تش��کیل
میداد ،امروز به دلیل فشارهای
اقتصادی و نب��ود حمایتهای
کافی از س��وی دول��ت به مرز
تعطیلی کشانده شده است .در
حال حاضر کشورهای همجوار
تامینکننده م��اده اولیه فرش
ایرانی شدهاند .مس��عود رنگرز
جدی ،عضو یکی از شرکتهای
تولیدکننده فرش ابریشم در قم
میگوید« :فرش ای��ران زمانی
شناسنامه کش��ور بود اما امروز
اینگونه نیست».
وی در تش��ریح سخنان خود
چنین میگوید که در گذشته نخ
فرشهای ایرانی با گیاهان داخلی
رنگرزی میشد ،هیچ فرشی رنگ
نمیداد و از حضور مواد شیمیایی
در کارگاهه��ای رنگرزی خبری
نب��ود .اما ام��روز رنگ مصنوعی
جایگزین مواد طبیعی شده است.
رنگرز جدی یک راهکار ساده
همبرایتشخیصشیمیاییبودن
رنگ فرشها ارائه میکند .کافی
اس��ت تنها یک گوشپاککن را
خیس کرده و روی فرش بمالید.
اگر رنگی شد ،حتما از رنگهای
شیمیایی برای رنگرزی نخ فرش

استفاده شده است.
وی از گذشتههای نهچندان
دوری که صومعهس��رای گیالن
تامینکننده ابریش��م مورد نیاز
ف��رش قم بود هم میگوید .این
عضو شرکت تولیدکننده فرش
ابریشم بیان میکند که «ابریشم
ُگردی» که ریزترین نخ ابریشم
تولید ش��ده در صومعهسرا بود،
برای تار و پود فرش ابریش��می
به کار گرفته میشد که سبکتر
از سایر فرشها بود.
وی اضاف��ه میکند که برای
تولید ابریش��م گ��ردی از هر
 100کیلوگ��رم ن��خ معمولی،
ی��ک کیل��و ن��خ ن��ازک جدا
میش��د و برای بافت فرش از
آن استفاده میکردند .اما این
روزه��ا تولید پیله ابریش��م در
صومعهسرا متوقف شده است.
ب��ه اعتق��اد رنگ��رز جدی،
ابریش��مهای چی��ن بهتری��ن
ابریش��م واردات��ی به کش��ور
هس��تند ،اما او تاکید دارد که
رنگ و ابریش��م وارداتی ،روح
و اصال��ت فرش ایرانی را تحت
تاثی��ر ق��رار داده و درنتیج��ه
بازارهای صادراتی نیز وضعیت
نامطلوب��ی ب��رای ای��ن کاالی
ایرانی پیدا کردهاند.
وی تحریمه��ا را عام��ل
اصل��ی کاهش کیفی��ت مواد
اولی��ه واردات��ی میداند اما به
ای��ن نکته هم اش��اره دارد که
مالیاته��ای س��نگین وض��ع
ش��ده از س��وی دول��ت برای
تولیدکنن��دگان فرش س��بب
ش��ده دیگ��ر انگی��زهای برای
تولید باقی نماند.
ای��ن تولیدکنن��ده ف��رش
ابریش��م ،ق��م را تنه��ا ش��هر
دارای نقشهای خاص معرفی
ک��رده و میگوی��د که هر یک

از تولیدکنن��دگان این ش��هر
نقشههای خاص خود را دارند،
ام��ا متاس��فانه این نقش��هها
نهتنه��ا در خ��ارج از کش��ور
کپیب��رداری میش��وند بلکه
در داخل ایران نیز ش��هرهایی
مثل مراغه و زنجان آن را کپی
کرده و با مواد اولیه درجه سه،
چهار و پنج میبافند .درنتیجه
بازار ف��رش قم ب��ه دلیل این
اقدامات خراب میشود.
انحصار دولتی عامل
کاهش تولید نخ ابریشم
تولید تخم نوغان در انحصار
دول��ت اس��ت .ی��ک ش��رکت
دولت��ی در گی��الن تخ��م کرم
ابریش��م را تولی��د ک��رده و آن
را ب��ه تولیدکنن��دگان پیل��ه
میفروش��د .اگرچه پتانس��یل
تولید پیله ابریش��م در سراسر
کش��ور وجود دارد اما به گفته
ذبی��حاهلل عابدی��ان ،مدیرعامل
شرکت ابریشم بافان بایگ ،تمام
سیاس��تهای دولت بر توسعه
صنعت ابریش��م در استانهای
شمالی متمرکز شده است.
ب��ه اعتق��اد وی اخ��ذ ای��ن
سیاستها از سوی دولت سبب
ش��ده ک��ه از دو ه��زار و 500
کارگاه س��نتی منطقه بایگ از
تواب��ع تربتحیدری��ه واقع در
خراس��ان رضوی ،فقط 1300
کارگاه باق��ی بمان��د و فع��االن
کارگاهه��ای تعطیلش��ده ب��ه
مناطق شهری مهاجرت کنند.
مدیرعامل شرکت ابریشمبافان
بایگ عنوان میکند که به دلیل
کیفیت پایین نخهای وارداتی کل
تولیدات تعاونیهای زیرمجموعه
این ش��رکت توس��ط فرشبافان
داخلی جذب میش��ود .وی کل
نیاز کش��ور ب��ه نخ ابریش��م را

براساس برآوردها هزار تن اعالم
کرده و ادامه میدهد که حجم
کل تولی��دات زیرمجموعههای
این ش��رکت بسیار کمتر از نیاز
داخل و حدود  140تا  150تن
است.
به اعتقاد عابدی��ان کیفیت
نخهای ایرانی بس��یار بیش��تر
از نخه��ای واردات��ی اس��ت.
قیمته��ای تولی��د داخل نیز
قاب��ل رقاب��ت ب��ا نمونهه��ای
خارجی است.
وی اضاف��ه میکن��د که هر
کیلو نخ ابریش��م خارجی 40
دالر قیمت دارد و هر کیلو نخ
داخلی حدود  135هزار تومان
(معادل  50دالر) ارزشگذاری
میشود .اما از آنجا که استفاده
از ابریشم ایرانی برازنده فرش
ایران��ی اس��ت ،تولیدکنن��ده
ترجی��ح میدهد از ن��خ تولید
داخل استفاده کند .مدیرعامل
اتحادیه ابریش��مبافان بایگ به
ای��ن نکته هم اش��اره دارد که
ش��غل م��ردم منطق��ه از یک
فعالی��ت دائم��ی به ی��ک کار
فصل��ی تبدیل ش��ده و گاهی
پیله خش��ک بهصورت بامجوز
ی��ا بدون مجوز از کش��ورهای
آس��یای میانه به ای��ران وارد
میشود.
به اعتقاد وی سیاس��تهای
نادرس��ت دولت و قاچاق نخ به
داخل از مهمترین دالیلی است
که تولیدکنندگان نخ ابریشم را
از ادامه فعالیت دلسرد میکند.
اما تغییر قیمت دالر ،تا حدودی
قاچ��اق نخ به داخل کش��ور را
کاهش دادهاست.
برندهای مهم در بازار
جهانی مشکلی ندارند
تولیدکنندگان فرش ابریشم،

ن��خ بیکیفی��ت و رنگآمیزی
نامناس��ب را مهمترین معضل
محص��ول ایران��ی معرف��ی
میکنند .سخنان نازیال دریایی،
کارشناس مرکز تحقیقات فرش
نیز مهر تاییدی ب��ر گفتههای
تولیدکنندگان است.
وی ب��ر این باور اس��ت که
ش��رکتهای تولیدکنن��ده
ف��رش برای تولید م��واد اولیه
ب��ا کیفیت مش��کل دارند ،اما
بازاره��ای ف��رش ایرانی برای
برنده��ای مط��رح همچن��ان
پررونق است.
دریایی با اش��اره ب��ه اینکه
از نظر ریال��ی ارزش صادرات
فرش کاهش یافته به این نکته
اش��اره دارد که برای برندهای
مط��رح ایران��ی ک��ه میدانند
مواد اولیه باکیفیت را از کدام
نقط��ه تهی��ه کنند ی��ا اینکه
مجموع��های از ش��رکتهای
تولیدکننده مواد اولیه و فرش
را مدیری��ت میکنن��د ،ارزش
صادرات افزایش یافته است.
وی کیفی��ت نخه��ای
ابریش��م تولید داخ��ل را بهتر
از نمونهه��ای خارج��ی اعالم
میکن��د اما به ای��ن نکته هم
اشاره دارد که نخهای باکیفیت
ه��م در بی��ن محمولهه��ای
وارداتی به چشم میخورد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
پتانس��یلهای زی��ادی در
صنعت ف��رش ای��ران وجود
دارد که میتواند برای بخش
عظیم��ی از جامعه اش��تغال
ایجاد کند ،میگوید که برای
فعال ش��دن ای��ن ظرفیتها
نی��از به حمایته��ای دولتی
داریم.
ای��ن کارش��ناس مرک��ز
تحقیق��ات فرش در پاس��خ به
این س��وال که تا چ��ه زمانی
تمام صنایع ایران باید وابسته
به حمایتهای دولتی فعالیت
کنند ،بیان میکند که حمایت
هم��واره به مفهوم پش��تیبانی
مالی نیست .بلکه حمایتهای
معنوی ،میتواند در پویا شدن
صنعت فرش تاثیرگذار باشد.
وی از آنج��ا ک��ه س��ابقه
فعالی��ت با بخش توانبخش��ی
سازمان بهزیس��تی را دارد ،بر
این باور اس��ت که از پتانسیل
معلوالن ذهنی و حرکتی برای
توس��عه صنعت فرش میتوان
اس��تفاده ک��رد .زی��را ب��رای
اس��تفاده از این اف��راد قوانین
و دس��تورالعملهای مختلفی
تدوین ش��ده که به دلیل نبود
زیرساختها ،بالاستفاده باقی
مانده است.

کالبدشکافی واردات خودروی سواری
مرک��ز پژوهشه��ای مجلس
شورای اس��المی ،مقوله واردات
خودروی سواری را کالبدشکافی
و آسیبشناسی کرد.
بنا به گ��زارش روابط عمومی
مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س
شورای اس��المی ،دفتر مطالعات
اقتص��ادی ای��ن مرکز ب��ا اعالم
ای��ن مطلب ک��ه ه��دف اصلی
ای��ن گزارش تجزی��ه و تحلیل و
شناسایی آسیبها و چالشهای
موج��ود در واردات خودروه��ای
س��واری اس��ت اف��زود :نتایج به
دست آمده نشان میدهند سهم
ارزش دالری واردات خ��ودرو در
پایان س��ال  1392حدود شش
درص��د از ارزش واردات دالری
کل کشور بوده هرچند که سهم
وزن��ی واردات خ��ودرو از وزن
کل واردات کش��ور در سالهای
 1389ت��ا پای��ان س��ال 1392
همچن��ان زی��ر ی��ک درص��د از
واردات کل کشور است .به عالوه
در سال  1392واردات خودروی
س��واری ب��ه بی��ش از  78هزار
دس��تگاه رس��یده که نسبت به
س��ال  1391بیش از  74درصد
رشد داشته است .از منظر درصد
تغییرات ارزش دالری نسبت به
سال قبل نیز این رقم قابل توجه
است بهطوریکه در سال 1392
ارزش دالری واردات خ��ودرو
نس��بت به س��ال  1391بیش از
 174درصد رش��د داشته و این
بدان معناس��ت که درآمد دولت
ک��ه از ناحی��ه حق��وق ورودی

اخذ میش��ود در واردات خودرو
افزایش قابل توجهی یافته است.
ب��ا توج��ه ب��ه ضعفه��ا و
چالشهای��ی ک��ه ب��ازار تولی��د
خودروه��ای داخل��ی دارن��د و
ضع��ف آنه��ا در تامی��ن نی��از
مصرفکنن��دگان و مش��کالت
کیفی��ت تولی��د آنه��ا ،واردات
خ��ودرو س��ود و مناف��ع باالیی
ب��رای ع��دهای از واردکنندگان
خودرو داش��ته اس��ت .تخصیص
ارز مبادل��های ب��رای واردات
خ��ودرو و ع��دم کنت��رل قیمت
ف��روش خودروه��ای واردات��ی
توس��ط س��ازمانهای ذیربط و
سوءاس��تفاده واردکنن��دگان از
ای��ن خأل و فروش آنها با ارز آزاد
منج��ر به ایجاد ران��ت برای آنها
شده است.
ش��رکتها و واردکنندگان��ی
در س��الهای 1392-1390
هر س��اله بیش از هزار دس��تگاه
خودرو وارد کردهان��د .از طرفی
در س��ال  1392بی��ش از
 57درصد واردات خودرو توسط
 17شرکت ،در سال  1391بیش
از  25درص��د واردات خ��ودرو
توسط شش ش��رکت و در سال
 1390حدود  69درصد واردات
خ��ودرو توس��ط هفت ش��رکت
صورت گرفته است.
ش��ایان توجه است که باوجود
احص��ای م��وارد ف��وق ،واردات
خودرو در س��نوات اخی��ر روند
باثباتی نداشته و به فراخور زمان
به صورته��ای مختلف از جمله

واردات ب��ا شناس��نامه ،واردات
ب��ا کارت بازرگان��ی ،واردات در
مقابل صادرات از طریق اشخاص
مربوط ب��ه نمایندگی رس��می،
واردات توس��ط اش��خاص مورد
تایید با اس��تناد ب��ه پیشفاکتور
خاص ،واردات از طریق جانبازان،
سهمیه مربوط به ساکنان برخی
جزایر جنوبی و غیره متغیر بوده
و همین امر به بیثباتی ش��رایط
ب��ازار و ایجاد انحص��ار در مواقع
خاص منجر شده است.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر قوانی��ن و
مقررات مربوط به واردات خودرو
از ثبات نسبی برخوردار نبوده و
همین تغییر ضوابط و سیاستها
میتواند زمینهس��از بیثباتی در
ب��ازار ،ایجاد رانت ب��رای عدهای
از واردکنن��دگان و تغیی��رات
غیرمنطقی قیمتها شود.
براس��اس این گ��زارش -1 :در
س��ال  1392ح��دود  76ه��زار
دس��تگاه خ��ودروی س��واری با
ارزش تقریب��ی  1/6میلیارد دالر
به کش��ور وارد ش��ده و این رقم
در س��الهای  1389ت��ا 1391
ساالنه حدود  40هزار دستگاه با
ارزش تقریبی س��االنه حدود یک
میلی��ارد دالر و در مجم��وع طی
چهار س��ال 1389-1392ارزش
واردات خودرو تقریبا  4/4میلیارد
دالر بوده اس��ت .هر چند واردات
خودروی سواری در سال 1390
نس��بت ب��ه س��ال  1389حدود
هش��ت درص��د ( )%-8کاه��ش
داشته است ،ولی به دلیل حاشیه

س��ود مناس��ب ای��ن ب��ازار آمار
سالهای  1391و  1392واردات
خودرو بی��ش از  13و  74درصد
نس��بت به دوره مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
 -2درص��د تغیی��رات ارزش
دالری نس��بت به س��ال قبل در
س��ال  1392رق��م قابل توجهی
است بهطوریکه در سال 1392
ارزش دالری واردات خ��ودرو
نس��بت به س��ال  1391بیش از
 174درصد رش��د داش��ته است
و این بدان معناس��ت که درآمد
دولت در ذیل فصل  87با عنوان
وسایل نقلیه زمینی غیراز نواقل
روی خط راهآهن یا تراموا و اجزا
و قطع��ات و متفرع��ات آنه��ا از
قسمت  17با عنوان وسایل نقلیه
زمین��ی ،هوایی ،آبی و تجهیزات
ترابری مربوط ب��ه آنها قراردارد،
افزایش قابل توجهی یافته است.
 -3ه��ر چن��د روی��ه حاک��م
ب��ر واردات خ��ودرو مس��تند به
آییننام��ه ضوابط فن��ی واردات
خودرو (مصوب )1382/04/01
ب��ا اصالحات و الحاق��ات بعدی،
قانون حمای��ت از مصرفکننده
خودرو (مصوب )1386/03/23
و آییننام��ه اجرایی آن (مصوب
 )1388/08/01و اص����الح
آییننام��ه ضوابط فن��ی واردات
خودرو (مصوب )1390/11/16
اس��ت ب��ا این ح��ال مق��ررات
مرب��وط ب��ه واردات خ��ودرو و
برخی تصمیم��ات ازجمله عدم
اجازه ثبت س��فارش خودروهای
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باالی  2500سیسی در سنوات
اخیر زمینهساز بروز بیثباتی در
بازار ب��وده و س��بب ایجاد رانت
برای ع��دهای از واردکنندگان و
تغیی��رات غیرمنطق��ی قیمتها
شده است.
 -4در س��ال  1392بیش از 21
درصد واردات خودرو توس��ط 11
شرکت ،در س��ال  1391بیش از
 22درصد واردات خودرو توس��ط
 9شرکت و در سال  1390حدود
 40درصد واردات خودرو توس��ط
هفت شرکت صورت گرفته است.
 -5بررسی آمار واردات خودرو
در س��نوات اخیر نشان میدهد
بیش��ترین تعداد و ارزش واردات
خودرو از کش��ور امارات متحده
عرب��ی بوده اس��ت و بع��د از آن
کش��ورهای چی��ن ،کرهجنوبی،
کویت و عمان قرار دارند.
 -6میت��وان نتیج��ه گرف��ت
بیش��ترین واردات خ��ودرو ب��ه
خودروه��ای ب��ا حجم س��یلندر
(قدرت موتور)  1500تا سه هزار
سیسی مربوط است .با توجه به
اینکه نرخ حقوق ورودی اس��می
(بهجز مالی��ات بر ارزش افزوده)
برای خودروهای با قدرت موتور
 1500تا س��ه هزار سیس��ی با
خودروه��ای با قدرت موتور هزار
ت��ا  1500سیس��ی یکس��ان و
معادل  40درص��د بوده ،واردات
خودروه��ای ب��ا ق��درت موتور
 1500تا سه هزار سیسی برای
فروشنده سود بیش��تری داشته
است.

توسعه جهشی در گرو توجه به
بخش معدن و صنایع معدنی است

مع��اون وزیر و ریی��س هیأت عام��ل ایمیدرو گفت:
توس��عه جهشی در برنامه شش��م توسعه ،در گرو توجه
ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران ،مهدی کرباس��یان
در هش��تمین همایش مش��ترک و س��ومین کنفرانس
بینالمللی مواد مهندسی و متالورژی با بیان این مطلب
اظهار کرد :بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان یکی
از بخشهای دارای مزیت از نظر منابع اولیه و انرژی و
درنتیجه قابلیت ب��االی آن در ارزش افزوده (در برخی
فلزات تا چه��ار برابر) ،تولید ناخالص ملی ،اش��تغال و
توس��عه اقتصادی ایجاب میکند تا سیاس��تگذاران و
دلس��وزان در مجلس و دولت در تدوین برنامه شش��م
توسعه جایگاه ویژهای را برای این بخش در نظر گیرند.
وی اف��زود :ضرورت توجه به این مهم ،در ش��رایطی
است که مولفههایی همچون اقتصاد مقاومتی ،اشتغال،
چشمانداز  20ساله و توسعه کشور در کنار تحریمهای
بینالمللی مطرح است و از این رو ،ارتقای بخش معدن
و صنای��ع معدنی در برنامه آتی توس��عه ان��کار ناپذیر
خواهد بود.
ریی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بیان اینکه رش��د
جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص
ملی از حدود ش��ش درصد فعلی به رقم شایس��ته آن
نظیر کش��ورهای مع��دن خیز جه��ان ،نیازمند حضور
جدی بخش خصوصی ،همکاری بیش��تر با تشکلهای
تخصصی ،تقویت ارتباط دانش��گاهها و مراکز پژوهشی
با صنعت و غیره اس��ت ،تصریح کرد :طبق اساس��نامه
ایمیدرو 25 ،درصد س��ود خالص این س��ازمان باید به
بخش پژوهش و توسعه اختصاص یابد.
وی پیش��نهاد داد :ب��رای توس��عه تحقیق��ات بخش
معدن ،یک کمیته سرمایهگذاری مشترک بین ایمیدرو
و انجمنهای تخصصی تشکیل شود.
کرباس��یان ضم��ن اع��الم اینک��ه مش��ارکت در
سرمایهگذاری و پیگیری برنامههای معطوف به بسط و
تعمیق دانش مهندسی متالورژی در کشور برای تکمیل
زنجی��ره ارزش انواع مواد معدنی فل��زی و نیز ایجاد و
توسعه صنایع تولید کننده و مصرف کننده مواد فلزی
و آلیاژهای مختلف آنها ،از جمله سیاستهای ایمیدرو
اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :ش��کل دهی به ش��بکههای
مکم��ل در فرآیند مدیریت فناوریه��ای مدون فنی و
اقتصادی و نیز تبدیل ایدههای پژوهش��ی تقاضا محور
به فناوریهای م��دون فنی و اقتصادی و تبدیل آن به
مزی��ت رقابت��ی فناورانه پایدار بخش مع��دن و صنایع
معدنی ،از دیگر برنامههای راهبردی ایمیدرو اس��ت و
معتقد هس��تیم که اگر فناوری عل��م و دانش در کنار
مولفه ریس��ک پذیری قرار گیرد ،در حوزههای معدنی
بهوی��ژه عناصر نادر خاک��ی میتوانیم جهش داش��ته
باشیم.
وی ادام��ه داد :از آنجا که در فرآیند صنعتی ش��دن
کش��ورها ،توس��عه دانش صنعت��ی م��واد و متالورژی
بهعن��وان م��ادر رش��تههای مهندس��ی و حمای��ت از
پژوهشه��ای کاربردی مرتبط ب��ا آن بهویژه در زمینه
انواع آلیاژه��ا مانند آلیاژهای تیتانیوم برای کاربردهای
فضای��ی و آلیاژه��ای غن��ی از نیکل ب��رای کاربردهای
دم��ای باال از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،بنابراین
س��رمایهگذاری کافی در این زمینه میتواند دستیابی
کشور را به توسعه صنعتی فراهم کند.
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت با بیان اینکه
ایمیدرو طی سال جاری اقدام به تعریف و تامین منابع
الزم برای انجام پژوهش در زمینه اس��تحصال فلزات از
منابع غیرمعدنی از طری��ق بازیابی زبالههای الکتریکی
و الکترونیکی برای اس��تحصال فلزاتی نظیر نقره ،قلع،
آنتیموان ،طال ،م��س و پاالدیوم با حمایت متخصصان
دانش��گاهی در رش��ته «متالورژی اس��تخراجی» کرده
است ،خاطرنشان کرد :تامین منابع مورد نیاز و استقبال
از مش��ارکت انجمنهای علمی و متخصصان داخلی و
خارجی ب��رای شناس��ایی و بومیس��ازی فناوریها و
روشهای تولید و توس��عه کاربردهای ان��واع آلیاژها و
ابرآلیاژها نظیر آلیاژهای پای��ه نیکل ،پایه آهن -نیکل
و پایه کبالت ،از اولویتهای پژوهش��ی ایمیدرو اس��ت
که در این راس��تا ،طرح جامع سوپر آلیاژها با همکاری
یکی از معتبرترین دانش��گاههای کشور در سال جاری
در حال انجام است.

تکنولوژی
در آستانه برگزاری همزمان
با  4استان دیگر انجام شد؛

استقبال گسترده از استارتاپ ویکند

اس��تارتاپ ویکند قزوین که همزمان با چهار استان
دیگر با حمایت مرکز ش��تابدهی نوآوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در هفته جهانی کارآفرینی
برگزار خواهد شد ،با استقبال گستردهای روبهرو شد.
ب��ه گ��زارش مرکز رواب��ط عمومی و اطالعرس��انی
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،ش��اهین
فیضی ،برگزارکننده اس��تارتاپ ویکند اس��تان قزوین،
درباره برگ��زاری این روی��داد توضیح داد :اس��تارتاپ
ویکند اس��تان قزوین همانند تهران ،مش��هد ،ساری و
اصفهان  28تا  30آبان ماه به مناسبت هفته کارآفرینی
برگزار میشود.
فیض��ی ب��ا بیان اینک��ه این رویداد در مرکز رش��د
دانش��گاه آزاد اس��المی قزوین برگزار میش��ود ،افزود:
این رویداد با اس��تقبال گس��تردهای مواجه شده است.
این نخس��تین دورهای اس��ت که در قزوین اس��تارتاپ
ویکند برگزار میش��ود و چنین اس��تقبالی قابل توجه
اس��ت و باعث میشود تا به برگزاری رویدادهای بعدی
بیندیشیم.
برگزارکننده اس��تارتاپ ویکند اس��تان قزوین بیان
کرد :سعی کردیم این استارتاپ ویکند بهصورت بومی
برگزار ش��ود و تا حد امکان 50درصد اساتید ،داوران و
مربیان برای قزوین باشند.
وی اف��زود :البته از ش��هرهای دیگر از جمله آمل،
ته��ران ،زنج��ان و کرج ه��م در این برنامه ش��رکت
کردهان��د .همچنی��ن مراک��ز رش��د چن��د دانش��گاه
ه��م نمایندههای خ��ود را به این اس��تارتاپ ویکند
فرستادهاند.
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خبرنامه
احتمال کاهش
نرخ سپردههای بانکی ضعیف شد

احتمال کاهش دو نرخ س��ود سپرده و سپرده قانونی
بانکها در حالی مطرح و اما و اگرهای زیادی در مورد
آن عنوان میشود که اخیرا رییس کل بانک مرکزی تا
حدودی تکلیف این دو مهم را روشن کرد.
به گزارش ایس��نا ،در نیمه اردیبهش��ت ماه امسال با
تفاهم انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی نرخ
سود سپرده که تا پیش از این به طور مخربی در شبکه
بانکی رو به افزایش بود ،متناس��ب با کاهش نرخ تورم
ساماندهی شد و نرخ سود سپرده روزشمار به 10درصد
و یکساله تا  22درصد کاهش یافت.
با گذش��ت حدود هفت ماه از ای��ن تصمیم ،اخیرا با
توج��ه به ادامه روند کاهش��ی نرخ ت��ورم بحث کاهش
دوباره نرخ س��ود بانکی بار دیگر مطرح ش��د و مقامات
اقتصادی و بانکی اعالم کردند که این موضوع میتواند
دوباره در دس��تور ش��ورای پول و اعتب��ار قرار گرفته و
با س��نجیدن تمامی جوانب نرخ س��ود نس��بت به قبل
کاهش یابد .احتمال کاهش نرخ س��ود سپرده در حالی
ب��ه فاصله کمی از تعدیل قبلی به میان آمد که مواضع
متفاوت��ی نس��بت به آن وجود داش��ت و حتی مقامات
بانکی هم هن��وز اتفاق نظری برای این اقدام نداش��ته
و تصمیمگی��ری در این مورد در چن��د ماه پیش رو را
محتمل نمیدانند.
این درحالی اس��ت که اخیرا همتی ،رییس ش��ورای
هماهنگ��ی بانکه��ای دولت��ی اع��الم کرده ک��ه نرخ
س��پردهها براس��اس تورم انتظاری تصویب میش��ود،
بنابراین بعید است در طول پنج تا شش ماه آینده نرخ
سود سپرده کاهش پیدا کند.
همچنین ریی��س کل بانک مرکزی نی��ز در آخرین
اظه��ار نظر خ��ود در بی��ن فعاالن بخ��ش خصوصی،
سیاس��ت بانک مرکزی را به دلیل تجربیات گذش��ته،
تعیین دس��توری نرخها ندانست و عنوان کرد که بانک
مرکزی بنا دارد نرخ سود را هدایت و راهنمایی کند تا
نرخها مبتنی بر واقعیتها باشد.
س��یف با بیان اینک��ه در حال حاضر که نرخ س��ود
بانکها  22درصد اس��ت برخی بانکها بیش��تر از این
نرخ را اعمال میکنند اذعان کرده که نرخ  22درصدی
با توجه به نرخ س��پرده قانونی ،قیمت تمام ش��ده 25
ت��ا  26درص��دی را به همراه دارد و نرخ تس��هیالت تا
همین ح��دود متعادل اس��ت اما ب��رای 22درصد هم
فکر میکنیم تا متناس��ب با کاهش تدریجی تورم نرخ
را کاه��ش دهیم .اما برخی کارشناس��ان امور بانکی هم
معتقدند که حتی اگر تورم در روند کاهش��ی قرار گرفته
و میتوان نرخ س��ود را متناس��ب ب��ا آن تغییر داد ،نباید
در ای��ن رابطه تعجیل کرد تا به اخذ تصمیم غیرمنطقی
منجر نشود.

 7راهکار پیشنهادی
بخش خصوصی به بانکمرکزی

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در نشس��تی که با
حضور نماینده بانک مرکزی برگزار ش��د هفت راهکار
را جهت بهبود بانکداری کش��ور مطرح کردند .مسعود
گلش��یرازی در نشس��ت اعضای اتاق بازرگانی ایران با
حض��ور جمعی از نماین��دگان بانک��ی و نماینده بانک
مرکزی به هفت راهکار پیش��نهاد شده در این نشست
جهت بهبود بانکداری کش��ور اش��اره کرد و ازجمله از
ل��زوم بازبینی قان��ون پولی و بانک��ی و قانون بانکداری
ب��دون ربای تصویب ش��ده در س��ال  1۳62و تطبیق
نکات این قوانین با نیاز امروز بانکداری کشور ،تفکیک
هلدینگهای بانکی و گروههای مالی در این قوانین نام
برد .تفکیکی که تکلیف بنگاهداری را براساس مدلهای
بینالمللی روشن میکند.
گلشیرازی اس��تفاده از رتبهبندی بانکها را بهعنوان
ی��ک ابزار برای بهب��ود عملیات بانک��داری عنوان کرد
و ادام��ه داد :با این روش س��پردهگذاران ،س��پردههای
خ��ود را در بانکهای��ی ک��ه در تولید فعالی��ت دارند
س��پردهگذاری خواهند کرد .این فعال اقتصادی بخش
خصوصی گفت :برای تسهیالت ضربدری بانکها چاره
اندیش��ی ش��ود ،برخورد با بازار غیرمتشکل پولی که از
برنامهه��ای معاونت نظارتی بانک مرکزی اس��ت مورد
مطالبه اس��ت ،همچنین لزوم چاره اندیش��ی مناس��ب
برای نرخ سپرده و تس��هیالت متناسب با آنچه اهداف
اقتصاد کالن کشور را تامین کند.

بازار طال
بهبود دادوستدها در بازار طال و سکه

رییس اتحادیه کشوری طال وجواهر از بهبود وضعیت
خریدوفروش س��که وطال در بازار داخلی در یک هفته
اخی��ر خبرداد و گفت :پیشبینی میش��ود نرخ جهانی
طال فعال در همین سطح  1186دالر باقی بماند و این
سطح نرمال اس��ت .محمد کشتی آرای در گفتوگو با
مهر با اش��اره به آرامش نسبی بازار جهانی طال ،گفت:
در یکی ،دو هفته گذشته نرخ طال در بازارهای جهانی
تغیی��رات چندانی را نداش��ته و تنه��ا در حد یکی دو
دالر نوس��ان داشته است و نوس��انات شدیدی را شاهد
نبودهایم.
رییس اتحادیه کش��وری طال و جواهر همچنین در
م��ورد وضعیت قیمت س��که و طال در ب��ازار داخلی
عنوان کرد :قیمت س��کهها و ط��ال در روزهای اخیر
تغییر چندانی نداش��ته و نرخ طال طی چند روز اخیر
روی  914ه��زار توم��ان متوقف بوده اس��ت ،البته با
کاه��ش اندک طالی جهانی که ح��دود چهار تا پنج
دالر در صب��ح ام��روز کاهش یافت ،نرخ س��که تمام
به��ار آزادی در ب��ازار داخلی ب��ه  912هزار و 500
تومانرس��ید.

بازار ارز
بانک مرکزی نرخ  ۳7ارز بانکی
را تغییر داد

بان��ک مرک��زی از بی��ن  ۳9ارز بانک��ی موجود در
معامالت روز گذش��ته مرکز مبادالت ارزی کشور نرخ
 19ارز را نس��بت به روز دوشنبه کاهش و نرخ  18ارز
دیگر را افزایش داد البته نرخ دو ارز نیز ثابت ماند.
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کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز»

نرخسودبانکیدستوری،اقتصادکشورراخرابمیکند
پانیسا حسنزاده

ب�راس���اس ان�ت�ق�اده��ای
کارش��ناس ح��وزه بانک��ی
ن��رخ س��ود دس��توری ،یکی
از مش��کالت بانک اس��ت که
همواره مش��کل س��از ش��ده
اس��ت .در این راس��تا یکی از
اقتصاددان��ان با تاکید بر اینکه
نرخ سود بانکی نباید دستوری
باش��د ،اما میتوان نرخ س��ود
م��ورد انتظ��ار را تعیین کرد،
گف��ت :همانط��ور ک��ه از نام
ن��رخ س��ود بانکی اس��تنباط
میش��ود ،این ن��رخ نمیتواند
از قبل تعیین ش��ود ،بلکه باید
بر مبنای س��ود ناشی از انجام
عملی��ات پ��س از انج��ام کار
باش��د .اما باید توجه داش��ته
باش��یم که با در نظ��ر گرفتن
تعدد تنوع تس��هیالت بانکی،
نرخ س��ود بانکی را ب��ا درجه
احتمال باالی وق��وع میتوان
پیشبینی کرد.
محمد واعظی ،در گفتوگو
با «فرصت امروز» تاکید کرد:
در حالی که نرخ س��ود بانکی
نمیتوان��د دس��توری باش��د،
اما نرخ س��ود م��ورد انتظار را
میت��وان تعیی��ن ک��رد .البته
پ��س از دوره زمان��ی مرب��وط
میت��وان مش��کالت ن��رخ
س��ود علیالحس��اب را با نرخ
تحققیافته تس��ویه حس��اب
کرد.
وی در مورد مش��کالتی که
نرخ سود دس��توری در فضای
اقتص��ادی ایج��اد میکن��د،
تصری��ح ک��رد :در ص��ورت
دستوری بودن نرخ سود بانکی
ارتباط بین نرخ سود عملیات
واقع��ی اقتص��ادی ضعی��ف
میشود؛ همچنین ارتباط بین
نرخ س��ود بازدهی ب��ا ماهیت
عملیات کسب و کار همچنان
ک��ه در زمینه به��ره میبینیم

ضعیف میشود و آثار مخربی
در بلندم��دت به هم��راه دارد.
در حال��ی ک��ه تجرب��ه بحران
مالی س��ال  2008نش��ان داد
که ب��ا وج��ود ورشکس��تگی
دهها بانک در غرب ،آن دسته
از بانکه��ای اقتص��ادی ک��ه
بهمعن��ای واقعی نرخ س��ود را
میپرداختند ،از ورشکس��تگی
نجات پیدا کردند.
این اقتص��اددان با تاکید بر
اینکه در جامعه ما بخش��ی از
وظایف مص��رف منابع حاصل
از تس��هیالت بانک��ی اس��ت
ک��ه برعه��ده دریافتکنن��ده
تس��هیالت اس��ت تا در موعد
خ��ود ب��ه مص��رف برس��اند،
گف��ت :همانطور که باید نرخ
س��ود مورد انتظار ب��ه معنای
اقتص��ادی با نرخ س��ود مورد
درخواس��ت ش��بکه بانک��ی
تناسب داشته باشد ،میبینیم
در غیراین صورت الزم اس��ت
ک��ه از دریاف��ت تس��هیالت

خ��ودداری ک��رد زی��را ج��ز
مش��کل مش��روع بودن از نظر
نتیج��ه اقتصادی ،سرنوش��ت
ناگ��واری در انتظ��ار چنی��ن
دریافتکنندگان تسهیالت در
بلندمدت است.
نرخ سود دستوری رکود
اقتصادی به بار میآورد
یک��ی دیگ��ر از اقتصاددانان
نیز ب��ا تاکید بس��یار بر اینکه
نباید نرخ سود بانکی دستوری
باش��د ،گفت :نرخ سود بانکی
به ن��رخ تورم بس��تگی دارد و
میتواند ح��دود یکی دودرصد
با نرخ تورم فاصله داشته باشد
بهگونهای ک��ه در جوامعی که
تورم ی��ک درصد اس��ت نرخ
سود س��پرده سهدرصد تعیین
شده و نرخ س��ود وام نیز ۳/5
الی چهار درصد است.
مه��دی تق��وی ب��ا اش��اره
ب��ه دخال��ت بان��ک مرک��زی
در ح��وزه ن��رخ س��ود بانکی

گف��ت :ن��رخ به��ره از اهمیت
بس��یاری برخوردار اس��ت که
در زمینه آن باید به درس��تی
تصمیمگیری شود .در غیراین
صورت شاهد شرایط اقتصادی
همانن��د س��الهای گذش��ته
خواهیم ب��ود ،بهگونهایکه با
تورم  40درصدی ،نرخ س��ود
بانکی  20تا  22درصد بود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در
اقتصادهای درس��ت و منطقی
ن��رخ به��ره یک��ی دو درص��د
باالتر از نرخ تورم است ،گفت:
براس��اس آمار اعالم ش��ده در
حال حاضر تورم به  18درصد
رس��یده ،بنابرای��ن نرخ س��ود
بانکی ب��ه می��زان  20درصد
میتواند مناس��ب باشد و بهره
وام نیز در نهای��ت باید  21یا
 22درصد باشد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
ن��رخ س��ود بانکی دس��توری
خرابکاری به بار میآورد گفت:
بانک مرکزی مسئول سیاست

پول��ی با توج��ه ب��ه وضعیت
اقتصاد است و نرخ سود بانکی
را باید بهگونهای در نظر گیرند
که م��ردم به پسان��داز عالقه
داشته باشند و از سوی دیگر،
اگر بنگاهها وام دریافت کردند،
هزینه بازپرداخت آن سنگین
نباشد.
تق��وی ،در م��ورد تبع��ات
دس��توری ب��ودن نرخ س��ود
بانک��ی تاکید کرد :نرخ س��ود
دستوری رکود اقتصادی به بار
میآورد و باعث میش��ود که
مردم نقدینگ��ی خود را کمتر
در بانکه��ا بگذارند .بنابراین،
مناب��ع مالی بانکها برای ارائه
وام کم میشود.
وی ب��ا اش��اره به ش��رایط
اقتصادی در سالهای گذشته
گفت :در سه سال اخیر دولت
قبلی ش��اهد بودی��م که نرخ
رش��د منفی و نرخ بیکاری باال
بود.
وی از ن��رخ ت��ورم بهعنوان
ی��ک ش��اهکار در س��الهای
گذش��ته یاد ک��رد و گفت :در
ح��ال حاض��ر ،ب��رای کاهش
تورم تالش میش��ود و در این
ش��رایط نرخ س��ود بانکی باید
مناسب باشد .وی تصریح کرد:
بانک مرکزی نرخ س��ود بانکی
را بهگون��های بای��د هماهنگ
کند ک��ه رقابت بی��ن بانکها
دچار مشکل نشود.
در حال حاضر ،نرخ س��ود
بانک��ی در ای��ران دس��توری
است که این مسئله بهعنوان
یک��ی از مش��کالت اقتص��اد
بانکی یاد میش��ود ،البته در
ی��ک س��ال اخیر ب��ا کاهش
تورم شرایط بهبود یافته؛ اما
همواره از نرخهای دس��توری
درح��وزهه���ای م�خ�تل��ف
اقتص��ادی بهعن��وان ی��ک
معضل یاد شده است.

حکمرانی آرامش در بازار طال و ارز

در بازار روزش��نبه طال و ارز هر دالر امریکا با قیمت
 ۳2580تومان و هر س��که تمامبهار آزادی طرح جدید
با قیمت  919/000تومان فروخته میشود.
ه��ر اونس ط��ال در ب��ازار جهانی روز سهش��نبه 27
آبانماه با قیمت  1/202/9دالر مورد مبادله قرار گرفته
و در ب��ازار داخلی نیز هر گرم طالی 18عیار 94/187
تومان قیمت خورده است.
نرخ سکه و طال

عنوان

قیمت

اونس طال

1.202.9

مثقال طال

408.000

طالی  18عیار

94.187

سکه بهار آزادی

918.500

سکه بهار آزادی (طرح جدید)

919.000

سکه نیم

461.000

سکه ربع

26۳.000

سکه گرمی

169.000
نرخ ارز نقدی

نوع ارز

دالر امریکا

۳2580

یورو

40890

پوند انگلیس

51040

دالر کانادا

29210

درهم امارت

8880

فرانک سوئیس

۳۳990

لیر ترکیه

14690

ریال عربستان

8670

رینگت مالزی

9990

یوآن چین

107000

دینار کویت

5400

روپیه هند

600

ین ژاپن

۳00

دینار عراق

26.5
سکه آتی

نوع سکه

اردیبهشت
اسفند
دی

خبر داغ
بانک مرکزی کوتاه نمیآید

اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی جدی است

در حال��ی ک��ه در روزه��ای
گذش��ته برخ��ی از خبره��ای
دریافتی حاکی از منتفی ش��دن
موض��وع دریاف��ت کارم��زد از
کارتخوانهای فروشگاهی بود،
اما اظهارات رییس ش��ورایعالی
هماهنگی بانکه��ای دولتی در
روز گذش��ته نش��ان داد که این
موضوع به این س��ادگیها پایان
نیافت��ه و آنگونه که از اظهارات
همت��ی بر میآید ،تنها س��رعت
اخ��ذ کارمزد و اجرای این برنامه
کند شده است.
ب��ر پای��ه همی��ن گ��زارش،
رییس ش��ورای عالی هماهنگی
بانکهای دولتی ،ایجاد تناس��ب
بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از
دارندگان پایانههای فروشگاهی
را پیشنهاد کرد و گفت :در تمام
دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان
کارتخ��وان
دس��تگاههای
میگیرن��د ،ام��ا ب��ا واقعیتهای
کشورمان ش��اید این روندی که
تعیین شده تا حدودی تُند باشد.
عبدالناص��ر همت��ی ،در مورد
برنام��ه بانک مرک��زی برای اخذ
کارمزد از دارن��دگان پایانههای
فروش��گاهی گفت :آنچه در تمام
دنیا مرس��وم است ،این است که
هزینه اس��تفاده از دس��تگاههای
کارتخ��وان را دارن��دگان آن و
فروش��گاهها میپردازن��د ،اما با
واقعیتهای کشورمان شاید این
روندی که تعیین ش��ده است تا
حدودی تند باشد.
ریی��س ش��ورای هماهنگ��ی
مدیران عام��ل بانکهایدولتی،
نکته دیگر را ایجاد تناس��ب بین
مبل��غ خرید و کارم��زد عنوان و
بی��ان کرد :نمیش��ود کارمزد را
برای همه یکسان در نظر گرفت.
وی پیش��نهاد کرد برای خرید
تا یک س��طح و مبلغی کارمزدی
کسر نشود و اگر از سطح تعیین
شده باالتر باش��د ،کارمزد به آن
تعلق گیرد.
همت��ی با بی��ان اینکه موضوع
نح��وه اخذ کارم��زد از دارندگان
پایانههای فروش��گاهی در حال
بررسی است و بهزودی در مورد

آن تصمیمگی��ری خواهد ش��د،
افزود :به هر ح��ال موضوع اخذ
کارمزد نهایی شده و بهطور قطع
گرفته میشود.
همت��ی خاطرنش��ان ک��رد:
معموال از هر تغییر و تحولی که
در کش��ور صورت میگیرد ،یک
ع��ده منتفع و یک ع��ده متضرر
میشوند و باید ببینیم که کدام
ی��ک منطقیتر اس��ت ،بنابراین،
باید اجازه داده شود که براساس
منط��ق بررس��ی ش��ده و نتیجه
نهایی اعالم شود.
یک��ی از اعضای ش��ورای پول
و اعتب��ار ب��ه مهر اع��الم کرده،
گ��زارش بان��ک مرک��زی در
م��ورد اخذ کارم��زد از دارندگان
پایانهه��ای فروش��گاهی نهای��ی
ش��ده و نخس��تین دس��تور کار
جلس��ه آتی شورای پول و اعتبار
خواهد بود.
کوتاه نمیآییم
قائممقام بانک مرکزی هم در
تازهترین اظه��ارات در این مورد
از جدیت بان��ک مرکزی در این
ب��اره خبر داد و گف��ت :کارمزد،
دریافت هزینه خدماتی است که
ص��ورت میگیرد و بانک مرکزی
از این سیاست کوتاه نمیآید.
اکبر کمیجانی ،در گفتوگو با
تس��نیم در ارتباط با برنامه بانک
مرکزی ب��رای دریاف��ت کارمزد
از کارتخوانهای فروش��گاهی،
اظه��ار ک��رد :ای��ن موض��وع در
دس��تور جلس��ه ش��ورای پول و

اعتبار است و انشاءاهلل بهزودی
بررسی میشود.
وی درب��اره اینک��ه چهزمانی
ط��رح دریاف��ت از کارم��زد
کارتخوانها به ش��ورای پول و
اعتب��ار میرود ،گفت :موضوعات
مختلف مطرح اس��ت که بهنوبت
به ش��ورای پول و اعتبار میرود
و در آنج��ا بررس��ی میش��ود و
ب��هزودی ه��م نوبت ای��ن طرح
میرسد.
قائممق��ام بان��ک مرک��زی در
پاس��خ به «آی��ا ام��کان اجرایی
ش��دن این سیاس��ت در آذرماه
وج��ود دارد؟» تصری��ح ک��رد:
موضوع کارمزد و دریافت آن یک
سیاست حتمی و اجباری است.
کمیجانی در پاسخ به پرسش
دیگ��ری مبنی بر «آی��ا احتمال
دارد بانک مرک��زی این طرح را
بهطور کلی کنار بگذارد؟» افزود:
کارم��زد دریافت هزینه خدماتی
است که صورت میگیرد و بانک
مرک��زی از این سیاس��ت کوتاه
نمیآید.
«دریاف��ت کارم��زد از
کارتخوانهای فروش��گاهی از
ابت��دای آبان ماه» خبری بود که
ط��ی هفتههای اخیر بهس��رعت
بین مردم و بازاریها پخش شد
و البته واکنشه��ای متفاوتی را
بههمراه داشت.
از آنج��ا که اختالف نظر اصلی
در این موض��وع مرجع پرداخت
کارم��زد بود ،هی��أت دولت وارد
عمل ش��د زیرا اصناف معتقدند،

اصل کارمزد درس��ت است ولی
بانکه��ا بای��د ای��ن کارم��زد را
بپردازند ،نه فروشندهها.
بع��د از ورود هی��ات دول��ت
به پرون��ده کارمزد فروش��گاهها
مأموریتی جدید به بانک مرکزی
و شورای پول و اعتبار محول شد
تا بعد از بررسیهای کارشناسی
بان��ک مرکزی سیاس��تگذاران
پول��ی و بانک��ی در ش��ورا با در
نظ��ر گرفت��ن ابع��اد مختل��ف
درباره دریافت یا عدمدریافت از
کارمزدها به جمعبندی واحدی
برسند.
همین باعث ش��د ت��ا در عمل
زم��ان اج��رای طرح ب��ه تعویق
درآی��د و دریاف��ت کارم��زد از
کارتخوانه��ا از آبان ماه معلق
شود ،زیرا هنوز طرحی دراینباره
به ش��ورای پول و اعتبار نرفته و
بان��ک مرک��زی در ح��ال انجام
بررسیهای کارشناسی است.
هماکن��ون هزینه تمامش��ده
برای ه��ر تراکنش فروش��گاهی
طب��ق اع��الم بان��ک مرک��زی
 200-250توم��ان اس��ت ،ولی
بان��ک مرکزی و ش��ورای پول و
اعتبار قصد دارن��د در این طرح
 100-150توم��ان کارم��زد از
پذیرنده دریافت کنند.
آمار رس��می ش��اپرک نش��ان
میدهد ،مجم��وع تراکنشها در
پایانههای فروش طی خردادماه
 429میلی��ون تراکن��ش اس��ت
که ش��امل خری��د ،ماندهگیری
و پرداخ��ت قب��وض و خری��د

ش��ارژ اس��ت که بهترتیب سهم
تراکنشه��ا در ای��ن بخشه��ا
عبارتن��د از826 ،70۳ ،294 :؛
 1۳9 .55۳ .87و ،689 ،47
 812میلیون.
ب��ا احتس��اب آم��ار یکماهه
تراکنشه��ای پایانههای فروش
و همچنی��ن با توج��ه به قیمت
تمامشده  250-200تومانی این
تراکنشها باید گفت ،هر ماه 85
میلی��ارد و  989میلی��ون تومان
برای این بخش هزینه میش��ود.
همچنی��ن یک حس��اب و کتاب
سرانگشتی نشان میدهد که در
ط��ول  12ماه هزینهای که برای
تراکنشهای فروشگاهی میشود
چیزی حدود یکه��زار میلیارد
تومان است.
ام��ا در صورت اجرایی ش��دن
دریاف��ت کارم��زد از پذیرندهها
از آب��ان م��اه ب��ا تصوی��ب رقم
 100-150تومان��ی اگ��ر آم��ار
ی��ک ماه را در  12م��اه ضرب و
حاص��ل را در کارم��زد احتمالی
 100توم��ان ضرب کنیم عددی
ک��ه ب��ه دس��ت میآی��د 500
میلی��ارد تومان اس��ت ،یعنی از
این پس فروش��گاهها باید نیمی
از هزینه تمامشده تراکنشهای
فروشگاهی را خودشان پرداخت
کنند.
همچنی��ن بای��د تاکی��د کرد،
نظام بانک��ی ایران در حالی طی
س��الهای گذش��ته این خدمات
را بهص��ورت رای��گان در اختیار
فروش��گاهها قرار داده که س��ایر
کش��ورها و حت��ی کش��ورهای
همس��ایه ب��هازای ارائ��ه همین
خدم��ات نهتنها از ه��ر تراکنش
درص��دی را بهعن��وان کارم��زد
دریاف��ت میکنن��د ،بلک��ه برای
س��ایر خدم��ات خ��ود نی��ز از
فروشگاه هزینه میگیرند.
با توج��ه به اهمی��ت موضوع
و ع��زم جدی بان��ک مرکزی به
اجرای این سیاس��ت باید منتظر
ماند و دید که سیاستگذار پولی
و بانکی چهزمانی را برای اعمال
کارم��زد از پذیرندهه��ا در نظ��ر
خواهد گرفت.

قیمت

قیمت(تومان)

درصد تغییر

944000
925000
916000

%0.67
%0.5۳
%0.49

نامه بانک
دفاع مدیر عامل بانک کشاورزی
از توسعه روستاها

فعالیت ایران در زمینه پیش��رفت و توس��عه روستاها
میتواند الگوی مناس��بی برای سایر کشورهای اسالمی
عضو دی  8باشد.
رییس هیاتمدیره و مدیر عامل بانک کش��اورزی با
تش��ریح وضعیت کشورهای اسالمی عضو دی  8گفت:
 4/5درصد کل جمعیت این کشورها روستایی هستند.
محم��د طالب��ی ،در اجالس س��ازمان همکاریهای
اقتصادی هشت کش��ور اسالمی در حال توسعه دی 8
در هتل آزادی با موضوع توانمندس��ازی زنان روستایی
افزود :این کش��ورها 14/6درصد کل جمعیت دنیا را به
خ��ود اختصاص دادهاند .وی با بی��ان اینکه  4/5درصد
کل جمعیت کش��ورهای اسالمی عضو دی  8روستایی
هس��تند ،اظهار کرد :نس��بت جمعیت روستاییان این
کشورها به کل دنیا 48درصد است.
طالب��ی با بی��ان اینکه س��رانه تولید ناخال��ص داخلی
کش��ورهای عضو دی  8سه هزار و  498دالر است ،ادامه
داد ،میانگی��ن این رق��م در کل دنیا  10هزار و  ۳58دالر
است که نشاندهنده پایین بودن سرانه تولید ناخالص در
این کشورهاست .طالبی با اشاره به وضعیت زنان روستایی
در کشور گفت :این زنان از امتیازاتی از جمله هوای پاک
و محیط زیست سالم برخوردار هستند و بر همین اساس،
برای مهاجرت به شهرها تمایلی از خود نشان نمیدهند.
مدیرعامل بانک سپه:

بنگاهداری نمیکنیم

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه بزرگترین بدهکارمان،
یک ش��رکت خصوصی با مبلغ حدود 400میلیارد تومان
اس��ت ،در عی��ن حال گفت :چ��ون بدهی این ش��رکت
غی��رارادی بوده ،کمک کردیم تا با تعیین ش��رایطی و در
کنار پرداخت تسهیالت جدید ،بتواند بدهی خود را وصول
کند .سیدکامل تقوینژاد در گفتوگو با مهر در پاسخ به
این پرس��ش که ش��ورای پول و اعتبار کاهش دوباره نرخ
سود تسهیالت بانکی را در پی کاهش نرخ تورم به زیر 20
درصد در دس��تور کار قرار داده است و آیا شما موافق این
موضوع هستید ،اظهار کرد :به اعتقاد بنده ،اولویت نخست
اعمال نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار و توافقی است
که بین مدیرانعامل بانکها انجام شد.
وی ب��ا بیان اینکه چند ماهی پس از این توافق با نظارت
خوب بانک مرکزی ،بانکها و موسسات تالش کردند که در
راستای همان دامنه نرخی که تعریف شده است ،فعالیتهای
خود را تنظیم کنند ،گفت :متاس��فانه برخی از موسسات و
بانکه��ا از توافق اولیه عدول کردند و به روشهای مختلف
سعی میکنند ،نرخهای باالتری را به مشتریان ارائه کنند.ما
بیم آن را داریم که دوباره رقابتی ناسالم در عرصه بازار پولی
بهویژه در زمینه نرخ سپردهها به وجود بیاید و پس از آن ،اگر
بان��ک مرکزی یا هر نهاد دیگری بخواهد آن را کنترل کند،
دیگر چنین امکانی برایش وجود نداشته باشد.

تجارت و خدمات
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گردشگری
افزایش سقف بیمه تکمیلی
بازنشستگان تامیناجتماعی

رییس کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران
تامیناجتماعی ،از افزایش س��قف تعهدات بیمه تکمیلی
خبر داد و گفت :سقف تعهدات درمانی در بخش جراحی
فوقتخصصی از هشت میلیون به  10میلیون تومان رسید.
علیاصغر بیات افزود :ش��رکت بیمه آتیهسازان حافظ
متعهد ش��ده برای بیماران خاص (تاالسمی ،هموفیلی و
دیالیزی) و بیماران س��رطانی تمهی��دات ویژهای در نظر
بگیرد.
وی تع��داد بازنشس��تگان و مس��تمریبگیرانی ک��ه
هم اکنون تح��ت پوش��ش بیم��ه تکمیلی هس��تند را
دو میلی��ون و 400ه��زار نف��ر برش��مرد و گف��ت:
درصورتی که بازنشستگان جدیدی هنوز تحت پوشش
ق��رار نگرفتهان��د میتوانند ب��ا مراجعه ب��ه کانونهای
بازنشس��تگی در سراسر کش��ور درخواس��ت خود را با
تکمیل فرم مخصوص آن اعالم کنند.
بیات با اشاره به اینکه کانون عالی بازنشستگان قرارداد
سال قبل خود را نیز با ش��رکت آتیهسازان حافظ به امضا
رسانده بود ،افزود :بر این اساس کسانی که تا آبان امسال
تحت پوش��ش بیمه تکمیلی این شرکت بودند درصورت
رضایت ب��رای ادامه این بیم��ه ،دیگر نیازی ب��ه مراجعه
مجدد ندارند.
وی همچنین از بازنشس��تگان یا مستمریبگیرانی که
تمایل ندارند به ه��ر دلیلی تحت پوش��ش بیمه تکمیلی
باشند خواست تا سه ماه آینده درخواست خود را از طریق
کانونهای بازنشستگی اعالم کنند.
رییس کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران
تامیناجتماعی ،س��رانه حق بیمه برای بازنشس��تگان را
 23هزار و  200تومان اع��الم کرد و گفت :این میزان حق
بیمه نس��بت به قرارداد پیشین س��ه هزار تومان افزایش
داشته است.

دفترچههای الکترونیکی پیشزمینه
تکمیل پرونده سالمت

الکترونیک��ی ک��ردن دفترچهه��ای بیم��ه درمان��ی
پیشزمینه اصل��ی تکمیل پرونده س��المت ب��رای همه
بیمهشدگان و آحاد جامعه است .
مدی��ر عامل س��ازمان بیم��ه س��المت از جایگزینی
کارت ملی با دفترچه بیمه خب��ر داد و گفت :این طرح
از  15آذر در بیمارس��تانهای دولتی اجرایی میشود.
انوش��یروان محس��نیبندپی در گفتوگو با مهر افزود:
بیمه شدگان از روز شنبه  15آذر ماه میتوانند با شماره
کارت ملی در مراکز درمانی دولتی اس��تانهای تهران،
مازندران و ف��ارس پذیرش و خدم��ات دریافت کنند و
دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه نیس��ت .وی درمورد
علت انتخاب استان ها نیز گفت :بیمارستان های استان
تهران چون سیس��تم ( HISاطالعات سالمت) در آنها
فعال است و همچنین استانهای مازندران و فارس نیز
به دلیل اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و ارجاع
در اولویت اجرای طرح جایگزین��ی دفترچه بیمه قرار
گرفتند .مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت با اشاره به
اینک��ه در این مرحل��ه دفترچه بیمه حذف نمیش��ود،
تاکید کرد :فعال دفترچه بیمه حذف نمیش��ود و کارت
ملی جایگزین آن خواهد ش��د اما در مرحله بعد ش��اید
به ط��ور کلی دفترچ��ه بیمه ح��ذف ش��ود و همچنین
استانهای دیگر نیز به مرور تحت پوشش این طرح قرار
می گیرند .به گفت��ه وی ،الکترونیکی کردن دفترچه ها
پیش زمینه اصل��ی تکمیل پرونده س��المت برای همه
بیمهش��دگان و آحاد جامعه اس��ت.

ردپای رانتخواری در واردات هواپیمای شخصی

مینوگله

و تمام��ی قطع��ات را ب��ا قیمت
کام��ل خری��داری میکنیم .به
گفت��ه ای��ن متخص��ص صنایع
هوای��ی ،ای��ن تخفیف ش��امل
بسیاری از کش��ورها میشود و
آنه��ا هواپیماهای کوچ��ک را با
قیمت پایینتری مونتاژ و تولید
میکنند.
ابنالرض��ا ادام��ه میدهد :ما
براساس استاندارد ایکائو و تمامی
تاییدیه ه��ا و اس��تانداردهای
بینالمللی هواپیما کار میکنیم
و اس��تاندارد داخلی ب��رای این
صنعت وج��ود ن��دارد ،بنابراین
استاندارد تولید داخلی و وارداتی
تفاوتی ب��ا هم ن��دارد .ما تمامی
خدمات و پش��تیبانی را پس از
ف��روش ب��ه مش��تریانمان ارائه
میدهیم ،ما دائما با مش��تریها
همراه هستیم.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان
س��با هزینه ه��ای ای��ن ن��وع
شرکتها را بسیار باالتر از تولید
عنوان میکن��د و میافزاید :ما
با تمامی مش��کالتی که در این
س��ال ها در صنعت هواپیمایی
بوده کار کردی��م و هزینههای

باالیی متحمل ش��دیم و جایی
که دولت میتواند از تولیدکننده
حمایت کن��د ،مالیات گمرکی
در واردات اس��ت که متاسفانه
با کاه��ش آن به نظر میرس��د
توجهی به تولید داخلی ندارند.
رییس اتحادیه صنایع هوایی
و فضای��ی ای��ران میگوید :در
هر زمان��ی که چنی��ن اتفاقاتی
افت��اده ،پای یک ران��ت دولتی
در میان اس��ت .کس��انی که در
س��طح کالن از این کار س��ود
میبرند واردکنندگانی هستند
که می توانن��د البی گری کنند
و تعرفهها را کاهش دهند .این
ن��وع واردکنندهها قدرتش��ان
بیشتر از تولیدکنندگان است.
به گفت��ه وی ،تولید در ایران
به این علت که هواپیما صنعتی
دستساز است با هزینه کارگری
پایینت��ری انجام میش��ود اما
نمیتواند با تخفیف ویژهای که
به خرید موت��ور و قطعات داده
میشود ،برابری کند.
ابنالرضا ادامه میدهد :زمانی
که رانت دولتیها کمر تولیدات
خودرو را شکس��ت مس��ئله تا

واردات

ایران از چند کشور دنیا کاال
وارد میکند؟

خبر استانی
اصفهان در جذب گردشگران
خارجی ظرفیت بسیاری دارد

رییس اتاق اصفهان گفت :اصفهان در جذب گردشگران
خارجی ظرفیت بس��یاری دارد و باید از این ظرفیت برای
توسعه استان و کشور بهره برد.
خسرو کس��ائیان در س��یزدهمین جلس��ه کمیسیون
گردشگری اتاق اصفهان تصریح کرد :آثار تمدنی ،تاریخی
و فرهنگی در کنار صنایع دستی ،اصفهان را بهعنوان یک
شهر توریستی در جهان معرفی کرده است.
وی مثبت ش��دن ت��راز ورود و خروج گردش��گر از
ای��ران را نش��انه مثبت ب��ودن تالش های مس��ئوالن
دولت��ی و بخش خصوص��ی در ج��ذب گردش��گران
خارجی دانست.
وی برگ��زاری همایش فرصتهای س��رمایهگذاری در
صنعت گردشگری را فرصتی برای توسعه زیرساختهای
گردشگری استان برشمرد.
کس��ائیان با اش��اره به اینکه اصفهان جایگاه ویژهای
در صنعت گردش��گری ایران و جهان دارد گفت :واریز
ش��دن درآمد میلیاردی بازدید از آثار تاریخی اصفهان
به خزانه و اختصاص  200میلی��ون تومان برای مرمت
جای تامل دارد.
وی افزود :متاس��فانه اختصاص بودجه ب��ه مرمت آثار
تاریخی اصفهان مانند اختصاص بودجه عمرانی اس��تان
است و این در شرایطی است که اصفهان بیشترین مالیات
را پس از اس��تان تهران پرداخ��ت و کمتری��ن بودجه را
دریافت میکند.
علی کرباس��یزاده ،عضو کمیس��یون گردشگری اتاق
اصفه��ان از برگزاری نمایش��گاه تخصص��ی فرصتهای
گردشگری استان در حاشیه همایش خبر داد و گفت :در
این نمایشگاه هر یک از  50فرصت برتر گردشگری استان
توسط یک کارشناس متخصص به اطالع بازدیدکنندگان
میرسد.
امین حاتمیان ،مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری
اصفهان در این جلسه خواستار تشکیل دبیرخانه دایمی
همایش سرمایهگذاری در صنعت گردشگری استان شد و
گفت :این دبیرخانه میتواند پروژههای سرمایهگذاری در
طول یکسال را سازمان دهی و در اختیار سرمایهگذاران
داخل و خارج استان قرار دهد.
کردآب��ادی ،کارش��ناس نمایندگی دفت��ر وزارت امور
خارجه در اس��تان اصفهان در این جلسه از استقبال چند
س��رمایهگذاری خارجی از کش��ورهای فرانس��ه ،ترکیه
و آلم��ان جهت حض��ور در همایش معرف��ی فرصتهای
سرمایهگذاری استان اصفهان خبر داد.

تجارت

رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران خبر داد:

واردات هواپیم��ای کوچک و
شخصی با کاهش  10درصدی
تعرفه و بدون مجوز آزاد ش��د.
خب��ری که ریی��س هواپیمایی
کش��وری با اعالم آن هفتمین
نمایشگاه بین المللی دوساالنه
صنایع هوایی و هوانوردی ایران
را کلید زد .اگرچه در کنار اعالم
این خبر توسط معاون وزیر راه،
پرچم تولیدات داخلی با نمایشی
از توانمندیهای صنایع هوایی
کشور ،شرکتهای دانشبنیان
و سازندگان و طراحان قطعات
هوای��ی باال رف��ت ،ام��ا رییس
اتحادیه صنایع هوایی و فضایی
ایران معتقد اس��ت از این خبر
بوی خوبی استشمام نمیشود.
سیدجواد ابنالرضا به «فرصت
امروز» میگوید :س��ه ش��رکت
تولیدکننده هواپیمای شخصی
و کوچ��ک در کش��ور در حال
فعالی��ت هس��تند ک��ه کاهش
تعرفه واردات این نوع هواپیماها
آنها را در تولید ب��ا رکود مواجه
خواهد ک��رد ،درحالیکه تعرفه
آن باید حداقل  40درصد باشد.
م��دی�رع�ام���ل ش��رکت
هواپیماسازی س��با که بیش از
10سال در زمینه طراحی ،تامین
قطعات و س��اخت هواپیماهای
س��بک فعالیت میکند ،با بیان
اینکه ام��کان رقابت ب��ا واردات
خارجی برای شرکتهای داخلی
وجود ندارد ،توضی��ح میدهد:
موت��ور هواپیم��ا تنه��ا در پنج
شرکت در دنیا تولید میشود و
آنها بهتمامی ش��رکتهایی که
تولیدکنن��ده هواپیما هس��تند
 25درص��د تخفی��ف میدهند،
حت��ی در ف��روش قطع��ات هم
این تخفیف به ش��رکتها داده
میش��ود ،ام��ا ای��ن تخفیف به
دلیل وجود تحریمها ش��امل ما
ایرانیها نمیش��ود و م��ا موتور

وزن کااله��ای واردات��ی در هف��ت ماهه
امس��ال  41درص��د افزایش یافته اس��ت.
به گ��زارش ص��دای اقتص��اد ،ب��ازار ایران
جذابیته��ای باالی��ی ب��رای کش��ورهای
صادرکننده کاال دارد .همین موضوع موجب
ش��ده اس��ت که آمارهای واردات با سرعت
زیادی به جلو حرکت کنند.
آماره��ای رس��می از واردات کاال در
هفت ماهه س��ال جاری نش��ان میدهد که
واردات ای��ران با افزای��ش  24.72درصدی
از نظر ارزش مواجه ش��ده اس��ت تا مجموع
آن ب��ه  30میلی��ارد و  271میلی��ون دالر
برس��د .از نظر وزن��ی کااله��ای وارداتی با
رش��د 41/42درصدی مواجه ش��ده است
که نش��اندهنده افزایش قابل توجه حجم
کاالهای وارداتی در هفت ماهه سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در مجموع  22میلی��ون تن کاال در هفت
ماه وارد کشور شده که ارزش ریالی آن بیش
از  78هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این مدت کاالهایی از  131کشور دنیا
راهی ایران شده اس��ت اما پنج کشور بیش
از  70درصد ب��ازار کااله��ای وارداتی ایران
را در اختیار داش��تهاند و  126کش��ور دیگر
س��هم 29/85درص��دی در واردات ای��ران
داش��تهاند .البته این کش��ورها از نظر وزنی
سهم 43درصدی از کاالهای وارداتی ایران
داشتهاند.
آم��ار واردات ایران در هفت ماه گذش��ته
نشان میدهد که امارات ،چین ،کره ،هند و
ترکیه اصلیترین کشورهای مبدا کاالهای
وارداتی ایران بودهاند.
این کش��ورها نزدیک به  70درصد از کل
واردات ایران را پوشش دادهاند.
در ای��ن می��ان ام��ارات به تنهای��ی
24/36درصد از واردات ایران را پوشش داده

است .در هفت ماه از این کشور 7/3میلیارد
دالر کاال وارد کش��ور ش��د .واردات ایران از
امارات افزای��ش  47درصدی را تجربه کرده
اس��ت .واردات کاال از ام��ارات از نظ��ر وزن
افزایش 83درصدی داشته است.
طبق آمارهای گمرک ،چین دومین کشور
تامینکننده کاالهای واردات��ی ایران بوده
است که 6/9میلیارد دالر کاال به ایران صادر
کرده است .واردات از این کشور افزایش 54
درصدی را تجربه کرده است تا سهم چین از
کل واردات ایران به  23درصد برسد .واردات
کاالهای چین��ی از نظر وزن��ی افزایش 48
درصدی را تجربه کرده است.
جمهوری کره تنها کشوری بوده است که
صادرات خود را به ایران از نظر وزنی کاهش
داده است اما در  7ماه گذشته نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته واردات از این کشور از
نظ��ر ارزش افزایش  10درص��دی را تجربه
کرده است.
کره  7/8درص��د در واردات ایران س��هم
داشته است .از این کش��ور 2/3میلیارد دالر
کاال وارد شده است.
از هن��د و ترکی��ه ه��م ک��ه چهارمین و
پنجمین تامینکننده اصلی کاالی وارداتی
ایران بودهاند در این  7ماه به میزان  2/28و
 2/23میلیارد دالر کاال وارد ش��ده اس��ت تا
سهم  7/5و 7/3درصدی از کل واردات ایران
داشته باشند.
پنج کش��ور اصل��ی تامینکنن��ده کاالی
وارداتی به ای��ران مجموع��ا  70/15درصد
از کل واردات ای��ران را در اختی��ار دارن��د و
سایر کشورها سهم  29/85درصدی در این
آمار دارند.
واردات از س��ایر کش��ورها نیز با افزایش
8/7درصدی نسبت به  7ماهه ابتدایی سال
گذشته مواجه شده است.

آنجا پیش رفت که مقام معظم
رهبری وارد ماجرا شدند تا تولید
داخل��ی را نجات دهن��د .نمونه
دیگر اینکه ما در زمینه یخچال
که تولید داخلی داریم همچنان
تعرفه باالس��ت ،چط��ور تعرفه
هواپیماهای کوچک و س��بک
را که در داخل با استانداردهای
جهانی تولید می ش��ود ،پایین
میآورند ،غیراز این اس��ت که
در این حوزه ه��م رانتخواری
در ح��ال اتف��اق افتادن اس��ت
ت��ا کم��ر تولی��د داخل��ی را
بشکند.
رییس اتحادیه صنایع هوایی
و فضای��ی ای��ران میافزاید :ما
ب��ا واردات هواپیمای س��بک و
ش��خصی مخالف نیس��تیم ،به
هر ح��ال خارج��ی ی��ا داخلی
مشتریهای خودش را دارد.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه
جهانگیری��ان ،مع��اون وزیر راه
و شهرس��ازی در افتت��اح ای��ن
نمایش��گاه با تاکید ب��ر افزایش
س��رمایه گذاری در صنع��ت
حمل و نقل از ش��رایط مناسب
ب��رای س��رمایهگذاری داخلی
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و خارج��ی خب��ر داده اس��ت.
ریی��س س��ازمان هواپیمای��ی
کش��وری همچنین گفته است
طرحه��ای چندی��ن ش��رکت
داخل��ی و خارجی ب��رای انجام
سرمایهگذاری در این حوزه در
سازمان هواپیمایی کشوری در
حال بررسی است.
به گزارش «فرص��ت امروز»
هماکنون س��ه ش��رکت صنایع
هوایی س��با ،هوا فض��ای درنا و
پرآور پارس در بخش خصوصی
و در زمین��ه تامی��ن قطع��ات،
طراح��ی س��اخت ،مونت��اژ،
تعمیرات و نگه��داری در ایران
فعالیت دارند.
هفتمین نمایشگاه بینالمللی
دو س��االنه صنای��ع هوای��ی و
هوانوردی ایران با حضور معاون
علمی فن��اوری رییس جمهور
و باهدف ارائ��ه توانمندیهای
صنایع هوایی داخلی و خدمات
هوایی کش��ور روز سهشنبه در
مرکز همایش هایی بین المللی
کیش آغاز به کار کرد.
بیش از  100شرکت داخلی
و خارجی از کشورهای امارات،
چین ،روس��یه ،آلم��ان ،ایتالیا،
س��وئد ،فرانس��ه ،اوکرای��ن و
جمهوری چک آخرین تولیدات
و دس��تاوردهای صنعت هوایی
را در این نمایش��گاه به نمایش
میگذارند.
در بخش داخلی شرکتهای
سازمان صنایع هوایی ،شرکت
فرودگاههای کش��ور ،کیشایر،
هواپیمای��ی کش��وری ،تابان،
ساها ،صنایع هلیکوپترسازی،
س��ازمان جغرافیایی ،صاایران،
پاس��کو ،فارس ک��و ،اویک��و و
نویدتک حض��ور دارند و برخی
ش��رکتهای هوایی نیز به ارائه
نش��ریات و مجالت تخصصی،
ماکتها و مدلها در این حوزه
میپردازند.

ایران و هند روابط تجاری خود را گسترش میدهند

تاکید بر رفع موانع تعرفهای
دو کشور

مدیرکل دفتر توس��عه صادرات کاالی سازمان توسعه
تجارت در دیدار ب��ا رایزن بازرگانی هن��د در ایران ضمن
تاکید بر گسترش روابط تجاری تهران و دهلی ،خواستار
رفع موانع و مش��کالت تعرفهای بین دو کشور و افزایش
همکاریهای مش��ترک در زمینه تولید داروهای گیاهی
شد.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت،
«محمود بازاری» در دی��دار با «سوش��میت بیتواس»
ضمن اشاره به زمینههای همکاری موجود بین دو کشور
اعالم کرد :یکی از موانع افزایش صادرات کاال به هند وجود
تعرفه باالی ورود کاال به این کشور است که باید برای حل
این مشکل اقدامات الزم صورت پذیرد.
بازاری در ادامه ضمن اشاره به تعرفه باالی ورود زعفران
به هند و بی��ان این نکته که کش��ور ای��ران بزرگترین و
بهترین تولیدکننده زعفران جهان است ،افزود :امیدواریم
با حل مشکالت تعرفهای بین دو کش��ور میزان مبادالت
تج��اری طرفین افزایش یاب��د .بازاری با تاکی��د بر اینکه
میزان صادرات دو کشور با پتانس��یلهای موجود فاصله
زیادی دارد ،تصری��ح کرد :هرچند س��بد صادراتی ایران
به هندوستان ش��امل محصوالت کش��اورزی ،خشکبار،
زعفران و پتروشیمی است ،اما جای خالی سایر محصوالت
باکیفیت ایرانی به چش��م میآید و ای��ران تمایل دارد تا
سهم مناس��بی در بازار هندوستان داش��ته باشد .وی از
عالقهمندی ایران برای توس��عه صادرات به هند س��خن
گفت و افزود :با توجه به مناس��بات بلندمدت تجاری بین
دوکش��ور امیدواریم بتوانیم گامهای ارزندهای در جهت
حل مش��کالت تجار دو کش��ور برداریم .مدی��رکل دفتر
توسعه صادرات کاال با اشاره به شرایط سرمایهگذاری در
ایران گفت :ایران در رشتههای مختلف اعم از فوالد ،معدن
و صنایع معدن��ی و تجهیزات و فنون وابس��ته به فرآوری
گیاهان دارویی آمادگی جذب سرمایهگذاری خارجی را
دارد« .سوشمیت بیتواس» نیز در این دیدار از اشتیاق
کشور متبوعش برای گس��ترش مراودات تجاری با ایران
خبر داد و افزود :یکی از بهتری��ن و مهمترین زمینههای
همکاری بین دو کش��ور ،ارتقای صنع��ت بهرهبرداری و
فرآوری گیاهاندارویی است.
وی در ادامه با اش��اره به منابع غن��ی گیاهان دارویی و
دانش دیرینه دو کشور در این زمینه از آمادگی کشورش
برای راهاندازی و ارتقای صنعت تولی��د داروهای گیاهی
در ایران س��خن گفت و اف��زود :گیاه��ان دارویی میراث
مشترک ایران و هند اس��ت و وقت آن رسیده بهخوبی از
آن بهره ببریم.
رایزن بازرگانی هن��د در ایران ضمن اش��اره به تمایل
فراوان کشورش برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار
گفت :چندی پیش یکی از ش��رکتهای ب��زرگ هندی
دیداری از چابهار داش��ته و از آمادگ��ی قطعی خود برای
سرمایهگذاری در این منطقه خبر داده است.
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خبر
نشست زمین ساختمانهای تهران را
تهدید میکند

وزیر نیرو گفت :با چالش نشست زمین در دشت تهران
مواجه ش��دهایم که اگر این چالش کنترل نشود خطرات
بسیاری برای زیرس��اختها و س��اختمانهای تهران به
وجود خواهد آورد.
به گزارش تس��نیم ،حمی��د چیتچی��ان در همایش
مدیریت منابع و مصارف آب اظهار کرد :برداشت از منابع
زیرزمینی آب بهش��دت بیرویه بوده و با چالش نشست
زمین در دشت تهران مواجه ش��دهایم که اگر این چالش
کنترل نش��ود خطرات بس��یاری برای زیرس��اختها و
ساختمانهای تهران به وجود خواهد آورد.

وضعیت بخش مسکن در بودجه 94

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تشریح جزییات بودجه
بخش مس��کن در س��ال آینده ،گفت :اعتب��ارات بخش
زیرساختهای مسکن مهر در سال آینده دوبرابر میشود،
اما در مجموع نیاز ب��ه چهار ه��زار و  700میلیارد تومان
اعتبار در زیرساختهای مسکن داریم.
به گزارش مهر ،امیر امینی درخصوص پیشبینی بودجه
سال آینده در بخش مسکن ،اظهار کرد :در بخش مسکن
اعتبارات با همان برنامههای سال گذشته پیگیری میشود
و ترکیب آن عوض نشده است.
وی با بیان اینکه رش��دی که دول��ت پیشبینی کرده،
 20درصد اس��ت و س��عی کردیم در برنامهها جابهجایی
داشته باشیم ،بیان کرد :از گذشته در حوزه زیرساختها
و زیربناهای مسکن مهر اعتباراتی در نظرگرفته شده که
در همان چارچوب ،اعتبارات سال آینده را هم پیشبینی
میکنیم.
معاون برنامهریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرس��ازی با
بیان اینکه ردیفهای متفرقه و دائمی در سالهای گذشته
داشتیم ،گفت :موضوعی که دولت در مسکن مهر پیگیری
میکند ارائه تسهیالت بانکی و اعتبارات یارانهای به مسکن
مهر اس��ت که با تاکیدات مقام معظم رهبری امیدواریم
اعتبارات خوبی را در سال آینده بگیریم.
امینی افزود :امسال در دو بخش 200 ،و  400میلیارد
تومان به مسکن مهر اختصاص یافت که امیدواریم در سال
آینده این رقم را به دو برابر افزای��ش دهیم اما نیازمان در
حوزه زیرساختهای مسکن مهر و سایر تعهدات دولت در
این بخش 4700 ،میلیارد تومان است.
وی درباره تسهیالت پیشبینیشده برای طرح مسکن
اجتماعی گفت :در طرح جامع مس��کن ،مبحث مس��کن
اجتماعی مطرح شده است که بیش��تر به موضوع دخیل
کردن م��ردم در مس��ئولیتهای اجتماعی ب��رای تامین
مسکن تاکید دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :دولت در این زمینه
تس��هیالت یارانهای میده��د که ی��ک گام آن در دولت
تحتعنوان تس��هیالت به بافتهای فرس��وده و ناکارآمد
ش��هری مصوب ش��د و س��قف وام به  50میلیون تومان
افزایش یافت.

ساختوساز برای سرمایهگذاران
دیگر بهصرفه نیست

ابوالحسن میرعمادی ،کارشناس مسکن درباره وضعیت
ساختوساز مس��کن اظهار کرد :با توجه به قیمت باالی
زمین ،بخشی از دستاندرکاران صنعت ساختمان سرمایه
اولیه را برای ساختوس��از ندارند و بخش��ی از آنها رو به
مشارکت آوردهاند که زمانبر است.
به گزارش ایس��نا ،وی افزود :بخش��ی از انبوهسازیها
وجود دارد که جوازهای انبوه دارند ،بهعنوان مثال میتوان
گفت رون��د این ساختوس��ازها در منطق��ه  22افزایش
چشمگیری داشته که جزو مناطق استثناست.
میرعمادی با اش��اره به اینکه در حالحاضر هزینههای
سرمایهگذاری ،ساخت و قیمت تمامشده ساختمان زیاد
است ،تصریح کرد :بنابراین تعادل و باالنسی بین قیمتها
و میزان سرمایهگذاری سرمایهگذاران وجود ندارد .به این
ترتیب قیمتها کاهش پیدا کرده و سرمایهگذاران دست
به عصا جلو میروند.
میرعمادی با بیان اینکه سود بانکی میزانش باالست و
وقتی درآمد باالتر میرود سرمایهگذاران رغبتی برای وارد
کردن سرمایهش��ان به ساختوس��از ندارند ،خاطرنشان
کرد :بنابراین سرمایهگذاران ترجیح میدهند پولشان را
در بانکها نگه دارند.
این کارشناس مس��کن با بیان اینکه هزینه ساخت در
نقاط مختلف شهر تهران یکسان است و فرق زیادی وجود
ندارد ،افزود :بنابراین در س��اختمانهای متعارف قیمت
تمامشده با سود بانکی کامل نمیشود مگر افرادی که خود
نیاز دارند سرمایهگذاری و اقدام به ساخت کنند.
وی بی��ان ک��رد :وقت��ی محاس��به زم��ان و م��دت
س��رمایهگذاری را در این حوزه در نظ��ر بگیریم متوجه
میشویم که مردم سود بانکی را به سرمایهگذاری ترجیح
میدهند.
میرعمادی در ادامه درباره قیمت زمین در کالنش��هر
ته��ران اظهار ک��رد :در بعض��ی از مناطق ش��مال تهران
قیمت زمین ح��دود  20میلیون تومان اس��ت و این رقم
به نس��بت قیمت س��اخت با در نظ��ر گرفتن دو تا س��ه
میلیون ،متوجه میش��ویم که هیچ تعادل��ی وجود ندارد
یعنی فق��ط  10تا  15درصد قیمت مس��کن به س��اخت
اختصاص دارد.

شمــاره 100

حمل و نقل

وام  45میلیونی ،هزینه  7میلیونی

اوراقمسکننیامدهجیبراخالیمیکند
جواد هاشمی

تقوی��ت بازاره��ای ثانوی��ه
مسکن از مهمترین برنامههایی
است که وزارت راه و شهرسازی
دول��ت یازدهم در دس��تور کار
خود قرار داده است.
آغاز ب��ه کار صن��دوق زمین
و س��اختمان و بهرهگی��ری از
تواناییهای بازارهای س��رمایه
از اصلیتری��ن اقداماتی اس��ت
که ب��ه همین منظ��ور اجرایی
شده اس��ت .بحث اوراق خرید
مس��کن اما قدیمیتر از دولت
فعلی است .اوراقی که به منظور
تس��هیل ش��رایط خرید خانه
در فرابورس معامله ش��ده و با
توجه به ذات مالیشان همواره
ب��ا نرخه��ای متف��اوت معامله
میشوند .هرچند این اوراق در
سال  92به نرخ  66هزار تومان
در هر برگه رس��ید اما تحوالت
بازار باع��ث باال رفت��ن نرخ آن
شد و حتی در برههای آن را به
100هزار تومان رساند.
طبق نظر کارشناسان بورس،
عرض��ه و تقاضا در ب��ازار قیمت
اوراق را مشخص میکند و هرگاه
اقبال مردم بیشتر شده ،قیمت
اوراق مسکن افزایش یافته است
اما تحوالت اقتصاد کالن نیز بارها
در روند قیمتی ای��ن ابزار مالی
تاثیرات محسوس گذاشتهاست.
نامه مشترک چندی قبل وزیر
راه و شهرس��ازی و ریی��س کل
بانک مرک��زی به رییسجمهور
و درخواس��ت آنها ب��رای فراهم
آمدن ش��رایط الزم در پرداخت
وام خرید مسکن با سود یارانهای،
در کنار بازگرداندن امید تحرک
به بازار ،بر قیمت اوراق مس��کن
نیز تاثیر گذاشت و بار دیگر به آن
شکلی صعودی داد.
البته این افزایش ،ناپایدار بود
و بازار اوراق بار دیگر شاهد روند
نزولی ش��د .اس��تفاده از اوراق
مسکن در افزایش قدرت خرید
اقشار متوس��ط تاثیر بهسزایی
دارد و امکان دریافت تسهیالت
با روش��ی کمدردس��ر را فراهم
میکند اما هزین��ه باالی تهیه
آنها بسیاری از خریداران خانه

را رسما منصرف میکند.
ب��رای دریاف��ت تس��هیالت
35میلی��ون تومان��ی خان��ه،
متقاضی��ان بای��د  70برگ��ه
اوراق خری��داری کنن��د و این
تعداد اگر با ن��رخ فعلی 82هزار
تومانی محاس��به ش��ود به رقم
پنج میلیون و 700هزار تومان
خواه��د رس��ید .وضعی��ت در
وامه��ای 45میلی��ون تومانی
از ای��ن هم س��خت تر اس��ت.
خریداران خانه برای گرفتن این
وام که 10میلیون آن به شکل
ق��رارداد جعاله اعطا میش��ود
بای��د 90برگ��ه اوراق بگیرند و
این مساوی است با هزینه هفت
میلیون و  300ه��زار تومانی و
این رقم در اوج تقاضا که قیمت
برگههای سهام را به  100هزار
تومان رساند 9 ،میلیون تومان
هزینه برمیداشت.
این هزینه ه��ا هرچند برای
خری��داران مس��کن غیرقاب��ل
توجی��ه اس��ت ام��ا از نظ��ر
کارشناس��ان ب��ورس ام��ری
طبیعی است.
یک کارش��ناس بازار سرمایه
در گفتوگو با «فرصت امروز»
تجربه استفاده از اوراق مسکن
را در مجموع موفق ارزیابی کرد

آمار روز

بان��ک مرک��زی اع��الم کرد :ش��اخص
بهای مس��کن اجاری در  12م��اه منتهی
ب��ه ش��هریورماه  93نس��بت ب��ه  12ماه
منتهی به ش��هریور  92معادل  19درصد
افزایش داش��ته اس��ت .به گ��زارش بانک
مرک��زی ،براس��اس جدیدتری��ن گزارش
بان��ک مرک��زی ،ش��اخص بهای مس��کن
اج��اری در مناط��ق ش��هری ای��ران در
س��هماهه دوم س��ال  93به ع��دد 2/154
رس��ید که نسبت به س��هماهه قبل معادل
1/4درصد و نس��بت به س��هماهه مش��ابه
س��ال قبل  9/14درص��د افزای��ش یافت.
متوسط شاخص بهای مس��کن اجاری در
شش ماهه اول س��الجاری نسبت به دوره
مش��ابه س��ال قبل  8/16درص��د افزایش
نشان میدهد .ش��اخص مذکور در  12ماه
منتهی به ش��هریور  93نس��بت به  12ماه
منتهی به ش��هریور  92معادل  19درصد
افزایش داشته است.
ش�اخص بهای مس�کن اج�اری در
استانها
شاخص بهای مسکن اجاری در سهماهه
دوم سالجاری نس��بت به سهماهه قبل در
تمامی اس��تانهای کش��ور افزایش یافت،
بیش��ترین میزان افزایش متعلق به استان
آذربایجانغرب��ی مع��ادل  7/8درصد بود

و گفت :حباب ب��ازار را نباید با
به��ای حقیقی اوراق یکس��ان
دانست .در این شکی نیست که
باال رفتن غیراصولی نرخ اوراق
در کاهش توان خرید نقش دارد
اما اوراق مس��کن ابزار مالی به
حساب میآید و این ابزار نیاز به
نرخ قیمتی مشخص دارد.
مرتضی دلخوش اصلی ترین
کاربرد اوراق مسکن را افزایش
ق��درت خری��د م��ردم در کنار
کنت��رل نرخ ت��ورم دانس��ت و
تصریح ک��رد :وقتی ی��ک ابزار
جدید وارد بازار میشود بهطور
طبیعی قیمت پیدا می کند اما
سرنوش��ت قیمتی آن تنها در
بازار نهایی میشود .این اوراق با
منحنی عرضه و تقاضا رابطهای
مستقیم دارد و اگر مردم خرید
اوراق را در صاحبخانه ش��دن
مفید بدانند قطعا روند صعودی
قیمت ادامه مییابد.
کارشناسان بازار مسکن اما به
اوراق از زاویهای دیگر مینگرند.
به اعتقاد آنها اوراق مسکن تنها
یک وسیله اس��ت که امکان باز
کردن یک��ی از قفله��ای بازار
را دارد .برای رفع ش��دن سایر
مش��کالت بای��د راهکارهایی
جداگانه اندیش��ید و با طرحی

جامع عمل کرد.
مه��دی مافی ،دبی��ر انجمن
صنفی انبوهس��ازان مسکن در
این رابطه ب��ه «فرصت امروز»
گفت :قیمت لحاظ ش��ده برای
اوراق مسکن ،س��ود حاصل از
پسانداز دارندگان آن است .از
این رو نمیتوان توقع داش��ت
این اوراق با قیمت صفر به بازار
بیایند .نکته مهم سهمی است
که این اوراق در افزایش قدرت
خرید دارند و این س��هم تنها با
مهیا ش��دن دیگر محورها قابل
کنترل است.
به گفته وی ،اوراق مس��کن
ی��ا ابزارهای��ی مانن��د آن ب��ه
جامعه ه��دف طبقه متوس��ط
اختص��اص دارند .ای��ن بخش
از جامعه در کنار نی��از مالی به
تامین تسهیالت به یک الگوی
فرهنگ��ی س��الم نی��ز احتیاج
دارد .در س��الهای گذشته در
ش��هرهای بزرگ بحث افزایش
مساحت خانهها و عدم استفاده
درس��ت از اراضی باعث ش��ده
تع��داد زی��ادی از خانوادهها از
نعمت خان��ه مح��روم بمانند.
اختالف اقتصادی در بین اقشار
مختل��ف م��ردم قاب��ل کتمان
نیس��ت و دولت باید ب��رای هر

اجاره مسکن  19درصد گران شد

و اس��تانهای فارس و اصفه��ان به ترتیب
ب��ا  5/9درص��د و  5/8درص��د افزایش در
ردههای بعدی قرار گرفتند.
کمترین میزان افزایش مربوط به استان
سمنان معادل  1/8درصد بود و استانهای
خراسان جنوبی و بوشهر هریک با دودرصد
در رده بعدی قرار گرفتند ،ضمنا ش��اخص
فوق در اس��تان تهران مع��ادل  3/3درصد
افزایش داشت.

ش�اخص بهای مس�کن اج�اری در
شهرهای بزرگ
ش��اخص به��ای مس��کن اج��اری در
ش��هرهای بزرگ در س��هماهه دوم س��ال
 93به عدد  9/153رس��ید که نس��بت به
س��هماهه قبل برابر 2/4درصد و نسبت به
سهماهه مش��ابه س��ال قبل  9/14درصد
افزایش را نش��ان میدهد .شاخص مذکور
در  12ماه منتهی به ش��هریور  93نس��بت

گروه نقش��ههای خاص خود را
طراحی کند.
مافی ب��ر لزوم متنوعس��ازی
تسهیالت مسکن اش��اره کرد و
توضیح داد :وقتی کارایی یک ابزار
مالی اثبات میشود بازار نسبت به
آن کشش بیشتری پیدا میکند و
این مسئله قیمت را باال میبرد.
برای دورزدن این مشکل باید به
ابزارهای متفاوت اندیش��ید .اگر
نرخ اوراق باال رفت��ه به دلیل باال
بودن تقاضای مردم و محدودیت
دیگر منابع بوده است.
ه�رچ�ن���د ب��ا طراح��ی
مکانیزمه��ای مختلف و عرضه
اوراق مس��کن در فراب��ورس
تالش ش��ده امکان اس��تفاده
رانتی و انحصاری ب��ه حداقل
برسد اما در سال های گذشته
دالله��ا ای��ن ب��ازار را نیز به
محل��ی پرس��ود ب��رای خ��ود
تبدی��ل کردهان��د .درحالیکه
تم��ام مراحل ارائه م��دارک تا
دریافت اوراق بیش از چند روز
زمان نمی خواه��د اما دالل ها
ب��ا اس��تفاده از ترفندهای��ی
متقاضیان را قان��ع میکنند تا
اوراق را با قیمتی باالتر از آنها
خری��داری کنند .این مس��ئله
باعث ش��ده هزین��ه خرید این
اوراق حت��ی از آنچ��ه در بازار
معامله میشود نیز سرریز کند.
اوراق مس��کن ب��ا وج��ود
تم��ام افتوخیزه��ا توانس��ته
در س��الهای گذش��ته حداقل
بخشی از نیاز بازار به تسهیالت
را پوشش دهد و نرخ باالی وامها
متقاضیان را به سمت استفاده
از آن کشانده اس��ت اما هزینه
چندین میلیون��ی ابتدایی آن
عم��ال بخش��ی از وام را به خود
مش��غول میکن��د و ای��ن ب��ه
معنی کنارهگیری بس��یاری از
متقاضیان اس��ت .در شرایطی
که دول��ت بخش عم��دهای از
تمرکز طرح ه��ای خ��ود را به
باال ب��ردن ق��درت خرید طبقه
متوس��ط اختصاص داده ،شاید
استفاده از اوراقی که بودجهای
چندمیلیون��ی را طلب میکند
در اولویتها قرار نگیرد.

واردات هواپیما توسط
هر فردی آزاد شد

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری از ارائه مجوز ورود
هواپیما به سرمایهگذاران بخشخصوصی خبر داد.
به گزارش مه��ر ،علیرض��ا جهانگیری��ان در هفتمین
نمایش��گاه بینالمللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در
کیش با بیان اینکه حملونقل هوایی در دنیا بهعنوان یک
نیاز جامعه در حال توسعه و موتور محرک اقتصاد مطرح
میش��ود ،گفت :ارزش تولید ناخالص داخلی این صنعت
در س��ال  ،2012دو ه��زار و  400میلی��ارد دالر بوده که
3/5درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است.
وی با بیان اینکه این صنعت بیش از  58میلیون ش��غل
در دنیا ایجاد کرده اس��ت ،افزود :ح��دود 23میلیون نفر
بهصورت مستقیم در شرکتها ،فرودگاهها ،مراکز کنترل
هوایی ،طراحی ،س��اخت و تعمیر و آم��وزش هوانوردی
مشغول به کار هستند.
ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بی��ان اینکه
35میلیون نفر هم بهصورت غیرمس��تقیم در گردشگری
و دیگر حوزههای مرتبط فعالی��ت دارند ،افزود :اگر تعداد
هواپیماهای تجاری دنیا را  25هزار فروند در نظر بگیریم،
به ازای هر فروند هواپیما ،یک هزار شغل مستقیم وجود
دارد .جهانگیریان با اش��اره به اینکه به دلیل ویژگیهای
خاص دانشبنیان بودن این صنعت ،ارزش افزوده آن سه
برابر مشاغل دیگر است ،بیان کرد :این موضوع باعث شده
که کش��ورها توجه ویژهای به صنعت هوانوردی داش��ته
باشند .وی با اش��اره به اینکه وظیفه ما برنامهریزی برای
توسعه فعالیتهای این بخش است ،گفت :در این صنعت
با مش��کالت مختلفی مانند کمبود ناوگان و نبود ناوگان
مناسب مواجه هستیم و با وجودی که در سالهای گذشته
اقداماتی در این زمینه انجام شد ،اما تحریمهای یکجانبه
باعث ش��د که ما همچنان بین عرضه و تقاضا در صنعت
هوایی فاصله قابل توجهی داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :برای کاهش فاصله و
استفاده از حداکثر ظرفیت ،سازمان امکان ورود هواپیما
به کشور و تملک آن را توسط هر شخص حقوقی و حقیقی
با دریافت مجوز و رعایت ضوابط فراهم کرده است.
جهانگیری��ان ب��ا اش��اره ب��ه درخواس��ت برخ��ی از
سرمایهگذاران برای ورود هواپیما ،گفت :این درخواستها
در حال گذراندن مراحل قانونی هستند تا سرمایهگذاران
با رعایت ایمنی و دریافت مجوز ،اقدام به واردات هواپیما
کنند .وی با تاکید بر اینکه تحریمهای غرب به سرکردگی
امریکا علیه کش��ور ما ،مش��کالت زی��ادی را در صنعت
هوایی به وجود آورده اس��ت ،بیان کرد :ایران از نخستین
امضاکنن��دگان پیمان ش��یکاگو اس��ت و ب��ر مبنای این
عهدنامه ،تالش مضاعفی را برای پروازهای ایمن داخلی و
خارجی داشته است ،اما متاسفانه بهرغم تعهداتی که در
این معاهده ذکر شده ،کشورهای غربی صنعت هواپیمایی
غیرنظامی ما را تحریم و به این وس��یله عهدنامه را نقض
کردهاند.
جهانگیریان افزود :در دو ماه گذشته با ناامنی کریدورهای
منطقه ،ش��رایط امنی را برای شرکتهای کشورهای غربی
فراهم کردیم در حالی که آنها پذیرای هواپیماهای ما نیستند.
وی با اشاره به اینکه پرواز عبوری از  450پرواز در روز به بیش
از  900پرواز رسیده اس��ت ،بیان کرد :بهرغم این مشکالت،
صنعت هوایی به مس��یر توس��عهای خود ادامه داده است،
بهطوری که در سال گذشته بیش از 25میلیون مسافر و100
هزار تن بار حملونقل شد.

عبور روزانه  15پرواز امریکایی از
حریم هوایی ایران

به  12م��اه منتهی به ش��هریور  92معادل
3/19درصد افزایش داشته است.
ش�اخص بهای مس�کن اج�اری در
شهرهای متوسط
ش��اخص به��ای مس��کن اج��اری در
ش��هرهای متوس��ط در س��هماهه دوم
س��الجاری ب��ه ع��دد  1/152رس��ید و
معادل 8/3درصد باالتر از ش��اخص مذکور
در س��هماهه اول قرار گرف��ت .افزایش این
شاخص نس��بت به سهماهه مش��ابه سال
قب��ل  8/13درصد بوده اس��ت .ش��اخص
مذک��ور در  12ماه منتهی به ش��هریورماه
س��ال  93نس��بت ب��ه  12م��اه منتهی به
ش��هریورماه  92مع��ادل  2/17درص��د
افزایش را نشان میدهد.
ش�اخص بهای مس�کن اج�اری در
شهرهای کوچک
ش��اخص به��ای مس��کن اج��اری در
ش��هرهای کوچک در س��هماهه دوم سال
 93به عدد  8/163رس��ید که نس��بت به
س��هماهه قبل معادل 5/4درصد و نس��بت
به سهماهه مشابه س��ال قبل  6/19درصد
افزایش یافت .ش��اخص مذکور در  12ماه
منتهی به ش��هریورماه س��ال  93نس��بت
ب��ه  12م��اه منتهی ب��ه ش��هریورماه 92
معادل 2/21درصد افزایش یافته است.

توزیع  5هزار و  5۰۰دستگاه خودرو خدماتی بین دهیاریها
و شهرهای زیر  5۰هزار نفر جمعیت

معاون امور دهیاریهای سازمان ش��هرداریها و دهیاریهای وزارت کشورگفت :تا پایان
امسال پنج هزار و  500دستگاه خودرو خدماتی و آتشنشانی بین دهیاریها و شهرهای زیر
 50هزار نفر جمعیت توزیع میشود.
محسن کوششتبار در ش��ورای برنامهریزی و توسعه اس��تان همدان که با حضور اعضای
کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی در اس��تانداری همدان برگزار شد ،اظهار کرد :به
منظور رفع دغدغههای روستاها با تدبیر وزیر کش��ور در بودجه امسال اعتبارات خوبی برای
ش��هرهای کمتر از  50هزار نفر جمعیت و دهیاریها پیشبینی شده که میتواند بسیاری از
مشکالت را برطرف کند .وی افزود :امس��ال  600میلیارد تومان اعتبار از محل ارزش افزوده
در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کش��ور قرار گرفت و با اختصاص آن به
خرید تجهیزات ،بسیاری از زیرساختهای روستایی توسعه مییابد .معاون امور دهیاریهای
سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کش��ور تصریح کرد :در نیمه دوم امسال پنج هزار
و  500دستگاه خودرو خدماتی و آتشنش��انی بین دهیاریها و ش��هرهای زیر  50هزار نفر
جمعیت توزیع میش��ود .وی با تاکید بر اینکه باید در بودجه  94ای��ن اعتبارات برای تداوم
توسعه زیرساختی در روستاها پایدار شود ،گفت :قیر یارانهای در بودجه  93هدایت شد و در
شهرداریها و روستاها فضای خوبی ایجاد کرد.

مدیرعامل ش��رکت فرودگاههای کش��ور با بیان اینکه
در دو هفته گذش��ته رکورد  1043پ��رواز عبوری در یک
ش��بانهروز از کش��ور زده ش��د ،اظهار کرد :شرکتهای
هواپیمایی اماراتی بیش��ترین س��هم را در این پروازهای
عبوری دارند.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی ایلخانی در مراسم افتتاحیه
هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع هوایی با بیان اینکه
شرکت فرودگاههای کش��ور دو وظیفه اصلی دارد ،اظهار
کرد :یکی از این وظایف ایجاد و تجهیز راههای هوایی در
کشور اس��ت که در حالحاضر  92مس��یر اصلی در ایران
فعال بوده و پروازهای عبوری کشور که میانگین فعلی آنها
به بیش از  900پرواز در روز رسیده را مدیریت میکند.
وی ادامه داد :بیش��ترین پروازهای عبوری از آس��مان
ایران مربوط به ایرالینهای اماراتی است که در شبانهروز
بالغ بر  170پرواز را از حریم هوای��ی ایران عبور میدهد
و ش��رکتهای امریکایی بهطور معمول در آسمان ایران
حاضر هستند و روزانه  15پرواز امریکایی از حریم هوایی
ایران عب��ور میکن��د .مدیرعامل ش��رکت فرودگاههای
کشور گفت :در حوزه نشست و برخاس��ت هواپیماها نیز
هواپیماه��ای داخلی در این مدت رش��د چهاردرصدی و
هواپیماهای خارجی رشد  22درصدی داشتهاند .ایلخانی
همچنی��ن از برنامهریزیهای ش��رکت فرودگاهها برای
استفاده از توان سرمایهگذاری بخشخصوصی خبر داد و
تصریح کرد :برنامهریزی کردهایم که در طرحهای جدید
فرودگاهی کشور بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه
بخشخصوصی داخلی و خارجی جذب شود.

کیفیت پایین قیرهای پروژههای
عمرانی را کتمان نمیکنیم

رییس مرکز تحقیقات راه وشهرس��ازی در شش��مین
همایش و نمایش��گاه ملی قیر و آس��فالت ایران با اش��اره
به اهمیت قی��ر در پروژههای عمرانی و راهس��ازی گفت:
30درص��د از بودجه وزارت راه و شهرس��ازی و 85درصد
از بودجه عمرانی شهرداریها به تامین قیر و آسفالت در
پروژههای عمرانی اختصاص مییابد.
به گزارش ایلنا ،ش��کرچیزاده با بی��ان اینکه افزایش
سهم قیر از بودجه به افزایش قیمت قیر در اواخر دهه 70
بازمیگردد ،گفت :در حالی که در سال  88با 650میلیارد
تومان  23میلیون تن آس��فالت قابل اجرا ب��ود ،در حال
حاضر با دو برابر این مبلغ  9میلیون تن قیر در پروژههای
راهس��ازی قابل اجراس��ت .رییس مرکز تحقیقات راه و
شهرس��ازی با تاکید بر اینکه نمیتوانی��م ورود قیرهای
نامناس��ب را به پروژههای عمرانی کتم��ان کنیم ،گفت:
درحالحاضر برخی از کارخانجات قیر را از مواد نامناسب
و جانبی نفت ک��وره ،لجنهای حاص��ل از تصفیه دوباره
روغن و گازوییل تولید میکنند این در حالی است که قیر
باکیفیت باید تنها از نفت خام سنگین تولید شود.

آب و غذا

شمــاره 100

دریچه
بخش کشاورزی ناجی اقتصاد کشور

دبیر اول کمیس��یون اجتماعی مجلس بنای اقتصاد
کش��ور را برپایه کشاورزی دانس��ت و گفت :کشاورزی
ناجی اقتصاد کش��ور اس��ت و ب��رای احی��ای آن باید
مس��ئوالن مربوطه نسبت به کش��اورزی و نقش آن در
اقتصاد کشور توجه و حمایت ویژه داشته باشند.
محمد اس��ماعیل س��عیدی درباره جایگاه کشاورزی
ای��ران افزود :کش��اورزی و جایگاه آن بحثی اس��ت که
حاکمیت و قوانین باالدستی به آن تاکید ویژهای دارند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه نکته حائ��ز اهمیت دیگر در
ای��ن زمینه موضوع معیش��ت و اقتصاد روستاهاس��ت،
اظهار کرد :در دهه اول انقالب تا پایان دهه  60عمدتا
روس��تاها تامینکننده بسیاری از محصوالت کشاورزی
بودند و شهرها عمال نیازهای خود را از روستاها تامین
میکردند ،اما بهتدریج ای��ن چرخه تغییر کرد و تعداد
جمعیت شهرنش��ین بیشتر از روستاها ش��د و بار این
مشکالت بر دوش روستاییان افتاد.
نماینده تبریز در مجلس عدم حمایت از روس��تاییان
را از دیگر معضالت بخش کشاورزی برشمرد و به ایرنا
گفت :متاس��فانه در بخش کشاورزی یکسری مشکالت
مطرح است که کارشناس��ان و مسئوالن این امر هنوز
متوجه اهمیت آن نیس��تند ،از این رو در صورت ادامه
این روند باید منتظر نابودی بخش کشاورزی بود.
وی درخصوص بیتوجهی برخی مس��ئوالن به بخش
کش��اورزی افزود :مس��ئوالن بیش��تر بر بخش صنعت
توجه و بر این موض��وع تاکید دارند ،برای آنکه اقتصاد
را وابس��ته به اقتصاد آزاد کنیم بای��د از بخش صنعت
حمایت کرد.
وی یک��ی از راهه��ای حفظ و نجات کش��ور را توجه
به بخش کش��اورزی دانس��ت و به س��ه موض��وع حائز
اهمیت این بخش اش��اره و اظهار ک��رد :مدیریت آب،
مکانیزاس��یون کشاورزی و تغییر روش سنتی به بخش
مدرن و یکپارچه از موضوعات قابل توجه و بررس��ی در
بخش کشاورزی است که باید اجرا شود.
س��عیدی تصریح کرد :در این راس��تا بای��د از مردم
کمک گرف��ت زیرا نقش م��ردم در تعیین سرنوش��ت
بخش کش��اورزی تاثیر بهس��زایی دارد و از سوی دیگر
بای��د ضمن تامی��ن مطالبات مردم از نظ��رات مثبت و
تجرب��ه کاف��ی نخب��گان و دانش��گاهیان در این بخش
استفاده شود.

بازار
گرانی  109درصدی
گوجه فرنگی در یک هفته

گزارش رس��می بانک مرک��زی از تغییرات  11گروه
موادغذای��ی م��ورد نیاز مردم در هفتهای که گذش��ت،
نش��ان از عرضه کم محصول گوج��ه فرنگی در میادین
میوه و ترهب��ار و افزایش قیم��ت  109/1درصدی این
ماده غذایی دارد.
ب��ر پایه این گزارش ،بانک مرک��زی قیمت  11گروه
م��واد خوراکی را در هفته منته��ی به  23آبان ماه 93
اع��الم کرد که بر این اس��اس نرخ ش��ش گ��روه مواد
خوراکی افزایش و قیمت س��ه گروه دیگر کاهش یافت
و نرخ دو گروه نی��ز تغییری نکرد .همچنین نرخ برنج،
حبوب ،س��بزیهای تازه ،گوش��ت قرمز ،قند و ش��کر
و چ��ای افزای��ش و قیمت تخم م��رغ ،میوههای تازه و
گوش��ت مرغ کاهش یافته اس��ت ،البته نرخ لبنیات و
روغن نباتی در دوره مورد بررسی تغییری نکرد.
گفتنی اس��ت قیمت لبنیات نس��بت به هفته مشابه
س��ال قبل  12/7درصد ،میوههای ت��ازه  39/5درصد،
سبزیهای تازه  19/4درصد ،گوشت قرمز  4/3درصد،
قند و ش��کر  6/4درصد ،چای  11درصد و روغن نباتی
نی��ز  3/8درصد افزایش یافته اس��ت .البته قیمت تخم
مرغ در یکس��ال گذشته سه درصد ،حبوب 5/9درصد
و گوشت مرغ نیز  18/3درصد کاهش را نشان میدهد.
در هفت��ه م��ورد گ��زارش ،در گ��روه لبنی��ات بهای
تمام اقالم ب��دون تغییر بود .قیمت تخ��م مرغ معادل
0/8درصد کاهش داش��ت و ش��انهای  80هزار تا 105
هزار ری��ال به فروش رفت .در گ��روه برنج ،بهای برنج
داخله درجه یک معادل  0/1درصد افزایش ،ولی قیمت
برنج داخله درجه دو  0/1درصد کاهش یافت .در گروه
حبوب بهای لوبیا س��فید ثابت بود .قیمت نخود معادل
 1/9درص��د و لوبیا قرمز  0/9درصد کاهش ،ولی بهای
س��ایر اقالم این گ��روه بین  0/4درصد ت��ا  4/6درصد
افزایش داشت.
در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر شهرداری
هندوانه عرضه نشد و گوجه فرنگی عرضه کمی داشت
ولی س��ایر اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها
از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت
بودند ،به نرخ مصوب س��ازمان میادی��ن میوه و ترهبار
عرضه میشود .میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه
و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای
تازه قیمت س��یب قرمز تخم لبنان معادل  0/1درصد،
پرتقال درجه یک 7/5درصد و لیمو شیرین  1/9درصد
کاهش ولی بهای س��ایر اقالم این گروه بین  0/2درصد
ت��ا 3/4درصد افزایش یافت .در گروه س��بزیهای تازه
قیمت لوبیا سبز بدون تغییر بود .بهای گوجه فرنگی و
کدو سبز به ترتیب معادل  109/1درصد  50/4درصد
و قیمت س��ایر اقالم این گروه بین  0/8درصد تا 26/8
درصد افزایش داشت.
در هفت��ه م��ورد گزارش ،بهای گوش��ت ت��ازه گاو و
گوس��اله ثابت بود .قیمت گوشت گوسفند معادل 0/1
درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ  2/9درصد کاهش
یافت .در این هفته قیمت قند معادل 0/3درصد و چای
خارجی و روغن نباتی جامد هر یک  0/1درصد افزایش
ولی بهای شکر 0/2درصد کاهش داشت .قیمت روغن
نباتی مایع بدون تغییر بود.
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یادداشت

حذف واردات نیازمند افزایش تولید ساالنه  2میلیون تن شیر است

خودکفایی کره به این سادگیها هم نیست

شکوفه میرزایی

 90درصد کره مصرفی
کشور وارداتی است
کره یک��ی از م��واد خوراکی
اس��ت ک��ه جایگاه وی��ژهای در
س��فره ایرانی��ان دارد ،البت��ه با
وجود این جایگاه همچنان بعد
از گذشت سالها ،بخش عمده
این ماده خوراکی از کشورهای
دیگ��ر بهص��ورت فل��های وارد
ش��ده و تنها وظیفه کارخانهها
و ش��رکتهای لبن��ی داخلی،
بستهبندی و توزیع این محصول
در ب��ازار ایران اس��ت .میانگین
سرانه مصرف این ماده خوراکی
سرش��ار از کلس��ترول خ��وب
 LDLاس��یدهای چرب اشباع
نش��ده و ویتامینه��ای معمول
در چرب��ی مث��ل  Aو  Dدر
کشور حدود یک کیلوگرم برای
هر نفر اس��ت .البت��ه این مقدار
باتوجه به سرانه مصرف جهانی
قدری باالتر اس��ت ،در این بین
کش��ورهایی مانن��د نیوزیلند،
آلم��ان ،هلند و دانم��ارک بازار
کره را دو دس��تی چسبیدهاند و
س��االنه میلیونها تن کره را به
سایر کش��ورها صادر میکنند
بهگونهایکه از سال  1871که
نخستین کارخانه تولید کره در
ایاالت آیووا امریکا تاسیس شد
تا به امروز ساالنه حدود 60هزار
تن کره از کش��ورهای مختلف
وارد ایران میشود.
از شیر دامهای ایران،
کره حاصل نمیشود
معتقدن��د
کارشناس��ان
شیرهای تولید شده در ایران به
دلیل خصوصیات نژادهای مورد
اس��تفاده در صنعت دامپروری
کش��ور ،از درصد چربی باالیی
برخ��وردار نیس��تند ،در نتیجه
درص��د بس��یار کم��ی از ک��ره
مورد نیاز ایران در داخل تولید
میش��ود ،ازای��نرو تالشهای
چندس��اله کارشناسان معاونت
امور دام وزارت جهاد کشاورزی

برای پرورش گاومیش همچنان
ن��اکام مان��ده اس��ت .درواق��ع
برنامهریزیه��ا نش��ان میداد
باتوجه به درص��د چربی باالی
شیر گاومیش ،با توسعه پرورش
آن در کش��ور ،ای��ران به لحاظ
تولی��د کره به م��رز خودکفایی
نزدی��ک میش��ود اما بع��د از
گذشت این س��الها نهتنها در
تولید ک��ره خودکفا نش��دهایم
بلکه خبرهای جالب و متفاوتی
در گوش��ه و کنار رس��انهها به
گوش میرس��د .اختالفات بین
گمرک و وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت در ماههای گذش��ته
تنه��ا نتیج��های ک��ه داش��ت،
افزای��ش قیمت ای��ن محصول
ب��رای مصرفکنن��دگان بود و
دیگر هیچ!
ام��ا بهتازگ��ی دبی��ر انجمن
صنفی صنایع لبنی پاستوریزه
کشور در نشست تدوین برنامه
راهب��ردی اف��ق  1404گفت:
برای جلوگیری از خروج ساالنه
 300میلیون دالر ارز از کشور
الزم اس��ت ت��ا در افق ،1404
کارخانهه��ای تخصصی تولید
کره در کش��ور ایجاد شود .رضا
باکری اف��زود :برای این منظور
الزم است دامداران شیرخام را
با چربی  5/5تا شش درصد در
اختیار صنایع لبنی قرار دهند
تا در این شرایط امکان فرآوری
ش��یرخام برای تهی��ه کره در
داخل کش��ور نیز فراهم شود.
ب��رای ای��ن کار پن��ج کارخانه
تولیدکنن��ده کره ب��ا ظرفیت
12هزار تن (هرکدام) در کشور
نیاز داریم تا شیرخام دریافتی
را ب��ه خامه تبدیل ک��رده و از
خامه استحصالی ،کره بگیرند.
برای اثبات چگونگی اجرایی
شدن این خبر به سراغ حسین
چمن��ی ،مش��اور مدیرعام��ل
صنای��ع لبنی ای��ران رفتهایم و
درخص��وص چگونگ��ی جامه
عمل پوش��اندن ب��ه این مقوله
پرسش کردیم.

محصوالت کمچرب،
کمطرفدارند
چمن��ی درخص��وص میزان
واردات کره به کشور میگوید:
س��االنه  60هزار تن کره وارد
کشور میش��ود که به مصرف
داخلی میرس��د .ای��ن میزان
ک��ره با مق��دار چرب��ی موجود
در ش��یرهای داخلی دستکم
دومیلی��ون ت��ن ش��یرخام
میخواه��د یعن��ی ع��الوه بر
تولید داخلی ش��یر ،میزان دو
میلی��ون تن ش��یر م��ازاد نیاز
داریم ت��ا با جداس��ازی کامل
چرب��ی 60 ،هزار تن کره از آن
استحصال کنیم .وی میافزاید:
محدودیته��ای ریش��های که
در ای��ران درخص��وص تولی��د
باوضعیتکنونی
میزانتولیدشیر
درکشوروبا
توجهبهقیمت
تمامشدهباالی
محصوالتلبنی،
تولیدکرهصرفه
اقتصادیندارد
ک��ره وج��ود دارد نی��از ب��ه
زیرس��اختهای گس��ترده و
کارشناسی طوالنیمدت دارد،
این مش��کالت به چند دس��ته
مختلف تقس��یم میش��وند که
میت��وان ب��ه م��واردی مانند
میزان کم تولید شیر در کشور
اش��اره ک��رد .ب��رای نمونه در
بیش��تر کش��ورهای اروپایی به
ازای هر نف��ر  4500کیلوگرم
ش��یر در س��ال تولید میکنند
اما این رقم در کشور ما چیزی
حدود  100کیلوگرم در س��ال
اس��ت .همی��ن می��زان تولید
کم ش��یر خام نخس��تین دلیل
ناتوان��ی ای��ران در تولی��د کره

دبیر کل خانه کشاورز توصیه کرد:

کشت گیاهان دانهدار در مزارع جنوب تهران

دبیرکل خانه کش��اورز ،گفت:
بهت��ر اس��ت در م��زارع جنوب
تهران گیاه��ان دان��هدار مانند
پنبه کش��ت ش��ود ک��ه مصرف
آن مشکلی نداشته باشد ،یعنی
آلودگی از طریق تماس برگ با
آب موجب آلودگی گیاه نشود.
عیس��ی کالنت��ری ،در رابطه
با آبیاری زمینهای کش��اورزی
جنوب ش��هر ته��ران با آبهای
آل��وده گف��ت :مس��ئله آبیاری
زمینهای کشاورزی جنوب شهر تهران با آبهای آلوده ،در اواخر دهه  60مطرح
شد که طی دستوری سه هزار نمونه از خاک و آب گرفته شد تا راهکارهایی برای
مقابله با این آلودگیها اندیشیده شود.
وی درخص��وص پیگیریهایی که در ده��ه  60درخصوص آبهای آلوده انجام
ش��د ،اظهار کرد :نتیجه بررسیهایی که از سه هزار نمونه آب و خاک انجام شد،
این بود که این آبها حاوی فلزات س��نگین اس��ت ،اما آلودگیها پایینتر از حد
استاندارد است.
کالنتری با اش��اره به اینکه پس از این بررس��یها مش��خص ش��د آلودگیهای
میکروبی در آب وجود دارد ،افزود :نتیجه بررس��یها در آن زمان این بوده اس��ت
که وجود آلودگی میکروبی در آب برای گیاهان برگی مشکلس��از است ،اما برای
گیاهانی مثل پنبه که دانهدار هس��تند مشکلساز نیست ،چون این آلودگیها در
اث��ر تماس برگ با آب به گیاه منتقل میش��ود ،بنابراین ای��ن بحث در آن زمان
مطرح ش��د که بهتر اس��ت در این زمینها به جای کشت گیاهان برگی به تولید
پنبه و گیاهان دانهدار پرداخت.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،دبیرکل خانه کش��اورز تاکی��د کرد :بحثهایی مطرح ش��د
درخصوص اینکه خاکهای جنوب تهران به حدی آلوده است که نیاز به تعویض
دارد ،اما ش��اید بتوان با بررسی و پیگیریهای بیشتر آلودگیها را کنترل کنیم تا
مسئله تعویض خاک مطرح نشود.

است ،به عالوه عالقه و گرایش
مردم به سمت محصوالت لبنی
پرچرب بیشتر است ،به همین
دلیل نمیشود چربی شیر را از
آن گرفت زی��را در بخشهای
دیگ��ر محص��والت لبنی دچار
مشکل میش��ویم .این مشاور
میافزاید :همه این مش��کالت
در کن��ار درص��د پایین چربی
شیرگاوهای هلشتاین در ایران
میتواند دلیل این ادعا را ثابت
کند .در مجموع هشتمیلیون
رأس گاو س��نگین در کش��ور
داری��م و یک میلی��ون آن گاو
هلش��تاین اصالح ش��ده است
ک��ه در بهترین حال��ت روزانه
30کیلوگ��رم ش��یر میدهند.
برخ��ی از گاوه��ا در روز حتی
س��ه کیلوگرم ش��یر هم تولید
نمیکنند .ب��ا این میزان تولید
ش��یر خام چطور میتوانیم هم
محصوالت لبنی پرچرب تولید
کنی��م و هم ک��ره خالص را از
شیر جدا کنیم؟! به این ترتیب
تعداد ک��م این ن��ژاد در ایران
باع��ث کم بودن می��زان تولید
شیر آنها نیز میشود به طوری
که ب��ه علت ک��م ب��ودن این
مقدار ،قابلیت اس��تحصال کره
از آن را نداری��م ،حت��ی تعداد
و ذخی��ره ژنتیکی ای��ن گاوها
در دنیا هم کم اس��ت .اینگونه
نیس��ت که هر وق��ت بخواهیم
تعداد زیادی از نژادهای اصالح
شده را وارد کنیم.
چمنی ب��ه «فرصت امروز»
درخص��وص ن��اکام مان��دن
پ��رورش گاومی��ش در ای��ران
میگوید :درخصوص گاومیش
ه��م قابل توجه اس��ت که نژاد
شیرده آن در ایران تنها در دو
منطقه خوزستان و سیستان و
بلوچس��تان با توجه به شرایط
آبوهوای��ی خاص��ی ک��ه این
مناط��ق دارن��د قاب��ل پرورش
هستند .این مناطق هم قابلیت
ای��ن را ندارند که تعداد زیادی
گاومی��ش را در خ��ود پرورش
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دهن��د و ظرفی��ت کنونی آنها
تقریب��ا جوابگوی همین میزان
اس��ت .درخص��وص پ��رورش
گاومی��ش در مناطق دیگر هم
تکثیر و فراهم کردن ش��رایط
زیستی وجود ندارد.
هر ایرانی یک کیلوگرم کره
چمنی میگوید :در مجموع با
توجه به س��رانه یک کیلوگرمی
کره ب��رای هر نف��ر ایرانی باید
عنوان ک��رد که تولی��د کره با
می��زان اندک کنونی ش��یر در
ایران کار دشواری است .یعنی
تولی��د فرآوردهه��ای پرچ��رب
و نیمچ��رب در کش��ور ،امکان
گرفتن کره از میزان ش��یرخام
تولی��دی را ب��ه م��ا نمیدهد و
تنه��ا راهح��ل ورود ب��ه دنیای
تولید کره ،س��رمایهگذاری در
بخش تولید و پ��رورش هرچه
بیشتر گاوهای پرشیرده است.
درواق��ع اول باید س��رانه تولید
ش��یر خام را با توس��عه هرچه
بهتر دامداریها افزایش دهیم
س��پس در راستای آن ،در بین
م��ردم فرهنگس��ازی کنیم تا
س��رانه مص��رف هم ب��اال برود.
مردم ما هنوز به خواص ش��یر
و لزوم مصرف آن آگاهی کامل
ندارن��د .درنهای��ت ب��ا اجرای
راهکارهای فوق ،میتوانیم شیر
خام را در پروس��های تبدیل به
شیرخش��ک بدون چربی کنیم
و ک��ره را از آن ج��دا ک��رده و
سپس شیرخشک جدا شده را
که درواقع مازاد مصرف داخلی
اس��ت صادر کنیم .با وضعیت
کنون��ی میزان تولید ش��یر در
کشور و با توجه به قیمت تمام
ش��ده باالی محص��والت لبنی،
تولی��د ک��ره صرف��ه اقتصادی
ن��دارد .اما ب��ا افزای��ش تولید
شیر میتوانیم هم واردات کره
را قط��ع کنیم و ه��م صادرات
شیرخشک و گوشت را افزایش
دهی��م .افزایش تولید گوش��ت
دس��تاورد جانبی افزایش تولید
شیرخام است.

 ۳0هکتار سبزی و صیفی
در تهران با فاضالب آبیاری میشود

رییس سازمان جهاد کشاورزی
اس��تان تهران گفت :در اس��تان
ته��ران  745هکت��ار از اراض��ی
س��بزی و صیفی با آب فاضالب
آبیاری میشد که اکنون به کمتر
از  30هکتار کاهش یافته است.
محمد موسوی افزود :از 211
هزار هکت��ار اراضی کش��اورزی
اس��تان تهران  153هزار هکتار
اراضی زراعی و بقیه اراضی باغی
است.
وی با بیان اینکه  85هزار هکتار از اراضی کش��اورزی اس��تان تهران به کش��ت
پایی��زه اختص��اص مییابد ،گفت 42 :هزار هکتار از این اراضی در س��ال جاری به
کش��ت گندم و  43هزار هکتار به کش��ت جو اختصاص یافت��ه و در نظر داریم تا
 500هکتار نیز کشت کلزا داشته باشیم .در مجموع حدود  40هزار هکتار تاکنون
از کش��ت پاییزه عملیاتی ش��ده و تا  20آذر زمان مناسب برای انجام کشت پاییزه
است.
موس��وی تصریح کرد :یکی از موضوعات مورد توجه م��ا اجرای  50هزار هکتار
کش��اورزی حفاظتی در اس��تان تهران در جهت ارتقای بهرهوری مصرف نهادهها،
آب ،پایداری تولید و اقتصادی کردن تولید اس��ت و بهطور متوس��ط ساالنه  30تا
 40درص��د این رقم را افزایش میدهیم تا به  50هزار هکتار هدف دس��ت یابیم.
برای اجرای کش��اورزی حفاظتی اقدامات هماهنگ و گس��تردهای جهت پایداری
تولید انجام میشود.
به گزارش فارس ،وی افزود :در یک و نیم س��ال گذش��ته حدود  349دس��تگاه
تراکتور ،کمباین ،بذرپاش و س��ایر وسایل و ماش��ینآالت کشاورزی را پشتیبانی
تس��هیالتی کرده و خریداری شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .امسال
 62هزار و  700تن کود مورد نیاز کشاورزان استان تهران تهیه و در انبارها موجود
است که بخش زیادی از آن در بین کشاورزان توزیع شده و هیچگونه مشکلی در
این زمینه وجود ندارد و بقیه آن هم در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.

واردات لبنیات
واقعیتی تلخ اما خندهدار
جالل قدیری

کارشناس دامپروری و دامدار نمونه

صنعت دامپروری ایران اگر از اروپا پیشرفتهتر نباشد،
عقبتر هم نیست .تنها مشکل ما در این صنعت ،ضعف
مدیریت اس��ت .همانگونه که در تولید شیر و گوشت
میتوانیم افزون بر تامین نیازهای داخلی ،صادرات هم
داش��ته باش��یم .اگر به دامداران فرصت و امکانات الزم
داده ش��ود ،تولید کره هم در کشور امکانپذیر خواهد
بود به شرط اینکه دامدار انگیزه تولید داشته باشد .اگر
انگیزه ایجاد ش��ود ،انجام دش��وارترین کارها نیز میسر
میشود.
وقتی دامداران ما دغدغه تامین علوفه ،تهیه واکسن
و دارو ،فروش ش��یر و گوش��ت ،دریاف��ت یارانه و غیره
را دارن��د و از س��وی دیگر هزینهه��ای تولید و قیمت
تمامش��ده محصول بیش��تر از قیمتهای بازار اس��ت،
چگونه میتوانند به کیفی��ت محصول توجه کنند؟ در
چنین ش��رایطی همه فکر و ذکر دامدار ،حفظ سرمایه
موج��ود و ادامه تولید با کمترین میزان س��ود و حتی
زیان است.
در چنین ش��رایطی ،تکلیف دامداران هنوز مشخص
نیس��ت .ما نمیدانیم وزارت جهاد کشاورزی از ما شیر
و گوش��ت میخواهد یا نه؟! با ای��ن وضعیت ،دامداران
چگونه میتوانند به پرورش دامهایی بپردازند که بتوان
از ش��یر آنها کره هم اس��تحصال کرد؟ ش��یر و گوشت
تولی��د ش��ده در حال حاض��ر برای دام��داران صرفه و
توجی��ه اقتصادی ندارد و دامهای ش��یری یکی پس از
دیگری س��ر از کشتارگاهها در میآورند .شاید در ظاهر
این دامها به نام دامدار باش��ند اما در نگاه کالن ،اینها
س��رمایههای ملی هس��تند چون غذای مردم را تامین
میکنن��د و امنیت غذایی ،امنیت مل��ی را درپی دارد.
بنابرای��ن باید به این موضوع از دیدگاه ملی نگریس��ته
ش��ود نه دیدگاههای ش��خصی که ب��ا تنگنظریهایی
نیز همراه اس��ت .میانگین چربی  3/2درصد در شیر
گاوهای هلش��تاین که در برخی م��وارد به  3/5تا 3/6
درصد هم میرس��د ،میزان کمی نیس��ت .البته تعیین
جیره غذایی مناس��ب برای دام ،روی چربی شیر تولید
ش��ده تاثیر دارد .اگ��ر قیمتها حقیقی و س��ود تولید
منطقی ش��ود ،دامداران میتوانند روی چربی شیر هم
کار کنن��د .دامداران ما توان چنین کاری را دارند .مثال
برای نخس��تین بار در کشور ش��یر با خواص درمانی را
تولید کردیم که برای بیماران قلبی و عروقی نیز توصیه
میشود و حتی سرشیر آن نیز برای بیماران قلبی قابل
مصرف است .این نوع شیر با استفاده از عناصر سلنیوم
و منیزیوم و تناس��ب یک به چهار امگا 3و امگا  6تولید
میش��ود .بنابراین دامداران ما توان رقابت با دامداران
کشورهای پیشرفته اروپایی را نیز دارند .تنها مشکل ما
برای تولید محصوالت لبنی مانند کره ،ضعف مدیریتی
است .کشوری مانند ایران با داشتن اقلیمهای متفاوت
و متن��وع ،کارشناس��ان متبحر ،دام��داران توانمند و با
دانش و امکانات قابل دس��ترس ،همچنین داشتن بازار
مصرف دو میلیارد نف��ری در منطقه ،باید صادرکننده
محصوالت لبنی باش��د نه واردکننده .ش��وربختانه و با
نگاهی به س��ایت سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان
ملل متحد (فائو) ،مشاهده میکنیم واردات محصوالت
لبنی ایران امس��ال به  608هزار تن رس��یده اس��ت و
پیشبینی شده این میزان در سال آینده به  648هزار
تن برس��د .این واقعیت تلخ اما خندهداری اس��ت برای
کش��وری با همه امکان��ات تولید و حت��ی صادرات که
همچنان واردکننده لبنیات است.

اتحادیهها
تولید مرغ
سیلی که ویرانگر شده است

رییس انجمن صنفی پرورشدهندگان مرغ گوشتی
ب��ا بیان اینکه قیم��ت مرغ آماده طب��خ بین  5300تا
 5400تومان و قیمت تمام ش��ده تولید این کاال حدود
 7000تومان اس��ت ،گفت :تولید ،سیلی شده که همه
چیز را ویران میکند.
محمد یوسفی ،با بیان اینکه شرایط بازار مرغ در دو،
س��ه روز اخیر مقداری بهبود پیدا کرده ،افزود :در حال
حاض��ر مرغ زنده با قیمتی بین  3800تا  4000تومان
به فروش میرسد ،در حالی که قیمت تمام شده تولید
آن  4600تومان است.
به گزارش مهر ،یوس��فی با اش��اره ب��ه اینکه  10روز
پیش قیمت عمدهفروشی مرغ گوشتی تا  3500تومان
نیز کاهش یافته بود ،گفت :بیسیاس��تی و بیمدیریتی
عامل این امر اس��ت و تولید مانند سیلی شده که همه
چیز را ویران میکند .در این شرایط ،شرکت پشتیبانی
امور دام مجبور اس��ت مرغ بیشتری را خریداری کند.
این ش��رکت در حال خرید و جمعآوری محصول مازاد
است.
وی اف��زود :زمانی که عرضه زیاد و تقاضا کم اس��ت،
قیم��ت مرغ اف��ت میکند و در چنین مواقعی کس��ی
نیس��ت به داد مرغداران برسد ،اما زمانی که عرضه کم
و تقاضا زیاد اس��ت و قیمت باال میرود ،همه معترض
میشوند.

نان 40درصد گران میشود

رییس اتحادیه نانوایان س��نگکی گفت :گران ش��دن
نان نباید روی نرخ آرد تاثیر بگذارد.
محمدرض��ا نظرن��ژاد ،درخصوص افزای��ش نرخ نان
اظهار کرد :با پیگیریهایی که از سوی اتحادیه نانوایان
صورت گرفت حدود  40روز پیش با ارس��ال نامهای از
س��وی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت و اتاق اصناف
ایران تصمیم بر این ش��د تا با افزایش نرخ نان موافقت
ش��ود .وی افزود :پیشنهاد ما افزایش  50درصدی نرخ
ن��ان بود ،اما وزارت صنعت با رش��د  40درصدی بهای
نان موافقت کرد و براس��اس شنیدهها ممکن است در
آذرماه جاری قیمته��ا تغییر کند .نظرنژاد با تاکید بر
اینکه ما اعالم کردیم در صورت افزایش بهای نان نباید
ن��رخ آرد افزایش پیدا کند ،ب��ه ایلنا گفت :اگر نرخ آرد
ه��م افزایش پیدا کند یعنی در اص��ل ترتیب اثری در
نرخها داده نشده است.

سیاست

صاحب امتیاز :مهدی صیافی
مدیر مسئول :محمدرضا قدیمی

روزنامه اقتصادی -مدیریتی

دفتر مرکزی(88895433 :خط ویژه)

روابط عمومی88895433 :

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی ،شهریار شمس مستوفی

سازمان آگهی ها 88896074 :و 88895434

چاپ :شرکت رواق روشن مهر توزیع :نشر گستر امروز

آدرس :میرزای شیرازی ،نبش چهارم پالک  ،68طبقه سوم

چهارشنبه  28آبان  1393شماره  100صفحه 8

سامانه پیامکی50001243 :

ایمیلinfo@forsatnet.ir :

سایتwww.forsatnet.ir :

جان کری :به مرحله حساس رسیدهایم

وزی��ر امور خارج��ه امریکا گفت :در ح��ال ورود به مرحلهای
حساس در مذاکرات مربوط به برنامه هستهای ایران هستیم.
ب��ه نقل از ش��ینهوا ،جان کری وزیر ام��ور خارجه امریکا که
قرار اس��ت در آس��تانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و
گروه  5+1به اروپا س��فر کند روز دوشنبه در واشنگتن پیش
از س��فرش به لندن گفت :واضح اس��ت که م��ا در حال ورود
به مرحلهای حس��اس در مذاکرات مربوط به برنامه هستهای
ایران هس��تیم و من در مرحله مناس��ب به وین خواهم رفت.
ی��ک مقام وزارت ام��ور خارجه امریکا نیز ضمن تایید س��فر

جانکری به وین در هفته جاری گفت ،هنوز درباره زمان این
س��فر تصمیمی اتخاذ نشده اس��ت .همچنین یک مقام ارشد
وزارت ام��ور خارجه امریکا که خواس��ت نامش فاش نش��ود،
روز دوش��نبه اظهار امی��دواری کرد که مذاکرات هس��تهای
در هفت��ه جاری به نتیجه برس��د .این مقام ارش��د امریکایی
تصریح کرد :در این مذاکرات در یک مقطع بسیار دشوار قرار
داریم و معتقدیم که تصمیمات س��خت فقط در پایان گرفته
خواهد شد .دستیابی به توافق جامع هستهای با ایران تا پایان
ضرباالجل  24نوامبر سخت ،اما ممکن خواهد بود.

تیتر اخبار

کوچ�کزاده ب�ا انتق�اد ش�دید از
اظه�ارات اخی�ر یک�ی از مش�اوران
رییسجمه�ور خواس�تار رس�یدگی
رییسجمهور به این اظهارات شد.
س�خنگوی جبه�ه پی�روان خ�ط
امام(ره) و رهبری ابراز امیدواری کرد
که ناطقنوری فعالیت سیاسی خود را
بیش�تر کند و او را از افراد اصلی و از
سابقون انقالب دانست.
ریی�س مجل�س ش�ورای اس�المی
چهارشنبهبهمشهدمقدسسفرمیکند.

دو نفر از جالدان داعش که صورت خود را پوش�انده بودند شناسایی شدند و
معلوم شده که از شهروندان فرانسوی و انگلیسی هستند

جامعــه
وضعیت وخیم بیکاری

بانک مرکزی در گ��زارش جدید خود درباره وضعیت بازار
کار کش��ور در س��ال  92اعام کرد :پنج میلیون خانوار در
ایران شغل ندارند 11 .میلیون و  800هزار خانوار با یکنفر
ش��اغل اداره میش��وند و س��ه میلیون و  209هزار خانوار
نیز دارای دو نفر ش��اغل هستند .همچنین شش میلیون و
 334هزار و  200خانوار در ایران شاغل شناخته میشوند
و دو میلی��ون و  152هزار و  800خانوار نیز با وجود اینکه
درآمد دارند ،ولی ش��اغل نیستند .از سویی ،چهار میلیون

و 906ه��زار خانوار نیز در ایران در گروه محصل و در حال
تحصی��ل قرار میگیرند .در همین زمینه همچنین رییس
مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی باید
همراه با ایجاد اش��تغال باش��د ،گفته است :تا قبل از سال
 90میانگین رشد اقتصادی حدود پنج درصد بوده که البته
این رش��د کمک چندانی به مس��ئله بیکاری نکرده است.
ترکیب رشد در این دوره بهگونهای بود که از کیفیت الزم
برای اشتغالزایی برخوردار نبوده است.

تیتر اخبار

چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم هم از مجلس رأی اعتماد نگرفت

از این مرحله به بعد را قانون پیشبینی نکرده
مجلس ش��ورای اس��امی در جلس��ه علنی روز سهشنبه
بررس��ی صاحیت فخرالدی��ن احمدی دانش آش��تیانی
چهارمی��ن وزیر پیش��نهادی دولت را ب��رای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار داد ،ولی به او رأی
اعتماد نداد.
حجتاالس��ام والمسلمین حسن روحانی ،رییسجمهور
از همان دقایق پیش از بررس��ی صاحی��ت برای دفاع از

احمدی آش��تیانی و با خیر مق��دم علی الریجانی ،رییس
مجل��س ش��ورای اس��امی در مجلس حض��ور یافت ،در
حالیکه اس��حاق جهانگیری ،مع��اون اول رییسجمهور
و ابوترابیفرد ،نایب رییس مجلس ش��ورای اس��امی او را
همراهی میکردند .رییسجمهور در سخنرانی خود تاکید
کرد که من در انتخاب وزیر برخاف آنچه برخی رسانهها
شایعه میکنند ،تحتتاثیر فشار گروه سیاسی یا شخصی

نیستم و تحتتاثیر فش��ار گروهی کاری انجام نمیدهم.
پس از صحبت مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی دولت،
رأیگیری انجام شد که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی
ب��ا  171رأی مخالف 70 ،رأی مواف��ق و  16رأی ممتنع،
اعتماد مجلس نهم را برای تصدی این وزارتخانه کس��ب
نک��رد تا این ب��ار هم مجلس به پیش��نهاد رییسجمهور
منتخب رأی مثبت ندهد.

نظر مخالفان رأی اعتماد

قاس��م جعفری ،سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس در سخنانی در
مخالفت با وزیر پیش��نهادی علوم ابراز عقیده کرد که همه وزرای پیشنهادی علوم از
گروه وزیر دوران اصاحات و تیم آنها هستند.
سیدحس��ین نقوی حسینی ،س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نیز در س��خنانی در مخالفت با وزیر پیش��نهادی علوم گفت :گویا وزارت علوم س��هم
حزب مشارکت منحله است.

علیرض��ا زاکانی ،نماینده ته��ران در مجلس و دبیرکل جمعی��ت رهپویان انقاب
اسامی نیز در مخالفت با دانش آشتیانی ،وزیر پیشنهادی علوم ،تحقیقات و فناوری،
گفت :آقای آش��تیانی و  119اس��تاد دیگر در هفتم بهمن  82بیانیه رسمی را امضا و
تاکید کردند به نفع متحصنان مجلس ششم روزه سیاسی میگیرند .در بیانیه جبهه
مش��ارکت آمده بود تحصن مجلس ششم نقطه عطفی در توسعه سیاسی کشور است
و دانش آشتیانی عضو همین جبهه مشارکت است.

محمدجواد ظریف در آخرین دور مذاکرات وین:

تا زمانی که روی همه موضوعات توافق نشده باشد ،روی هیچ موضوعی توافق نشده
محمدج��واد ظریف ،رییس تیم مذاکرهکننده هس��تهای
ایران پس از ورود به وین در فرودگاه این ش��هر در جمع
خبرنگاران به سواالت آنها پاسخ گفت.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر اینکه ب��ا توجه به
نق��ش عم��ان در میانجیگری می��ان ای��ران و امریکا ،آیا
یوس��ف بن علوی در سفر غیررسمی خود به تهران حامل
پیامی از سوی امریکاییها بود و درباره مذاکرات هستهای
نی��ز با وی مذاکره ش��د؟ گفت :ما از نق��ش دولت عمان
بهعنوان همس��ایه خوب ایران که دیدگاههایش را منتقل
و تبادلنظر کرده است ،اس��تقبال کردهایم .بن علوی در
چارچوب رواب��ط دوجانبه و گفتوگوه��ای منطقهای به
ایران آمده بود و پیامی از کس��ی نداش��ت و از نقشی که
عمان داشته ،استقبال میکنیم.
خبرن��گاری از ظریف پرس��ید که آیا بهطور مش��خص
درباره مس��ائل و مذاکرات هس��تهای با یوسف بن علوی
مذاکره داشتید؟ وزیر امور خارجه پاسخ داد :طبیعی است
که وقتی دو روز قبل از س��فر ایش��ان در مس��قط بودیم
و درباره مس��ائل هس��تهای صحبت کردیم ،درباره برخی
موضوعات هس��تهای هم در دیدار با وی بحث شد .ظریف
در عین ح��ال با خنده گفت ،ام��ا موضوعات دیگری هم
هست که عاقهمندیم درباره آن صحبت کنیم.
وزی��ر ام��ور خارجه همچنی��ن درباره ای��ن مرحله از
مذاکرات گف��ت :وارد مرحله آخر مذاکرات ش��دیم .فکر
میکنم همانطور که از ابتدا گفتیم در صورتی که طرف
مقابل اراده سیاسی برای رسیدن به راهحل داشته
باش��د ،پیش��نهادهای متعددی برای اینکه
اطمینان حاصل ش��ود ،برنامه هستهای
ایران صلحآمیز اس��ت ،وج��ود دارد و
مطرح ش��ده اس��ت .این پیشنهادها

میتواند یک راهحل یا راهحلهای متعدد بس��یار مناسبی
را ارائه دهد ،بنابراین هنوز این امکان هست؛ درصورتیکه
طرف مقابل اراده سیاس��ی را برای اتخاذ تصمیم س��خت
داش��ته باش��د و ارائه خ��ط قرمزهای بیمعن��ا که برای
خوشامد گروههای فش��ار است ،کمکی نه به حل مشکل
میکند و نه به منع اشاعه .ما با این هدف به وین آمدهایم
که انش��اءاهلل با تاش تا روز آخر به نتیجه مناس��ب که
منافع مردم ایران در آن لحاظ ش��ده باش��د و حقوقشان
محترم شمرده ش��ده باشد برسیم و اگر نگرانی مشروعی
هم جامعه بینالمللی دارد ،رفع ش��ده باش��د .یقین دارم
مردم ایران چه کس��انی که در گفتهها و نوشتههایشان از
مذاکرات حمایت کردند و چه آنها که نقد میکنند ،همه
مردم ایران در دلش��ان و امیدشان سربلندی کشور از این
مذاکرات بودهاست.

یقی��ن دارم حت��ی منتق��دان م��ا را از دعای خیرش��ان
محروم نکردهاند و امیدوارم این روش ادامه داش��ته باشد.
اطمینان میدهم اگر بتوانیم به راهحلی برسیم که منافع
کش��ور و مردم را لحاظ کند ،به توافق میرس��یم .اگر بر
اثر زیادهخواهی طرف مقابل ،راهحل به دست نیاید ،دنیا
متوجه ش��ده اس��ت که جمهوری اسامی ایران به دنبال
راهحل ،تفاهم و تعامل سازنده است و از حقوق و عزت و
سربلندی کشور دس��ت برنمیدارد .آنچه برای این هفته
الزم است این اس��ت که با اعتماد به نفس ،همه گروهها
و اف��راد کاری کنند که با نش��ان دادن همدلی و وحدت
ملی نتیجه هر چه باشد چه توافق باشد و چه ایستادگی
در برابر زیادهخواهی ،روز سوم آذر انشاءاهلل پیروزی ملی
در رس��یدن به اهدافی باشد که از این مذاکرات به دنبال
آن بودیم؛ توافق در صورتی که توافق امکانپذیر باش��د و
نش��ان دادن عزم ایران برای پیگیری حقوقش براس��اس
اصول تعامل و همکاری و مقاومت در برابر زیادهخواهی.
او در پاسخ به سوالی درباره موارد اختافی و نیز اینکه
آیا اجاس در س��طح وزیران خارجه برگزار خواهد ش��د؟
گفت :براس��اس توافق تا زمانی ک��ه روی همه موضوعات
توافق نش��ده باشد ،روی هیچ موضوعی توافق نشده است.
همه موضوعات مورد اختاف اس��ت ،ام��ا بحث اصلی که
مدتها وقت هم��ه ما را گرفته ،حدود غنیس��ازی یعنی
می��زان و نحوه اوج گرفتن غنیس��ازی به س��مت تامین
نیازهای صنعتی و س��وخت نیروگاه بوشهر بوده است،
نه اصل غنیسازی .در مورد تحریمها نیز گرایشی
در کش��ورهای غربی بهویژه مقامات امریکایی
ب��وده که فکر میکنند تحریمها برایش��ان
منفعتی داش��ته و راهحل است .بنابراین
تحریمها هم مورد اختاف است.

اطالعیه دادستانی تهران درباره پرونده غنچه قوامی
دادس��تانی تهران ،ب��ا صدور اطاعی��های اعام کرد:
پرون��ده اتهامی غنچه قوامی به دادگاه انقاب اس��امی
تهران ارسال شد .در این اطاعیه که در سه بند تنظیم
شده ،اتهامات و علت بازداشت وی به تفصیل نقل شده
اس��ت .طبق بن��د اول و دوم این اطاعی��ه قوامی «که
واجد س��ابقه بازداشت قبلی بوده ،به طور اتفاقی توسط
ماموران پلیس مس��تقر در ورزشگاه ،بازداشت میشود.
وی پس از بازداش��ت ،مبادرت ب��ه عکسبرداری از مقر
پلیس و افراد حاضر در آن جا میکند .نامبرده در همان
روز ب��دون قید آزاد میش��ود و در تاریخ 1393 /3 /31
ک��ه جهت دریافت اوراق هویتی خود مراجعه کرده بود،

این بار از وی یک دس��تگاه تلفن همراه کشف میشود
ک��ه حاوی تصاویر و فیلمهای متع��دد مرتبط با عوامل
جریانفتنه بوده است».
همچنی��ن در ادامه و بند دوم آمده اس��ت« :با احضار
و برخی تحقیق��ات صورت گرفته ،معلوم ش��د نامبرده
در فعالیتهای تبلیغی علیه نظام مش��ارکت داش��ته و
ضمن ارتباط با دس��تاندرکاران و مرتبطان شبکههای
ماهوارهای از جمله شبکه بیبیسی فارسی و اپوزیسیون
خارج از کش��ور ،در تجمعات و راهپیماییهای ضدنظام
حضور داش��ته اس��ت ».در پای��ان ای��ن اطاعیه علت
بازداش��ت قوامی موارد ذکر شده دانس��ته شده و آمده

اس��ت« :دستگیری و تشکیل پرونده اتهامی برای غنچه
قوامی ،ب��ه موضوع حضور نامبرده در ورزش��گاه آزادی
و تماشای مس��ابقات والیبال ارتباطی نداشته و نامبرده
صرفا از جهت اتهامات منعکس در پرونده تحت تعقیب
قرار گرفته است.
ضمن��ا در این پرونده متهم دو وکیل دادگس��تری را
برای دف��اع از خود ،معرفی کرده ک��ه وکای مذکور و
خان��واده متهم در چندین نوبت با وی ماقات حضوری
داش��تهاند ».ای��ن اطاعیه پ��س از اعام مش��اور زنان
ریاس��ت جمهوری مبن��ی بر پیگیری پرون��ده قوامی و
همچنین لغو میزبانی والیبال ایران صادر شده است.

معاون مب�ارزه با جرائ�م جنایی پلیس
آگاهی ،گف�ت :وقوع قتل از ابتدای س�ال
در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل،
شش درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران گفت :هنوز هوای پایتخت در شرایط
ناسالم قرار دارد.
رییس اداره س�رطان وزارت بهداش�ت
گفت :متاسفانه  50درصد جمعیت ما دچار
اضافه وزن هستند و  10درصد نیز سیگار یا
قلیان مصرف میکنند.

شهرداریتهرانباجشنوارهتسنیم،جشنوارهمدوپوششاسالمیبرگزارمیکند

فرهنگ
بهجای اموال داماد ،از کتابخوانیاش پرسیده شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت :براساس سند چشمانداز
 2014ایران باید نخس��تین کش��ور منطقه به لحاظ علمی
و فرهنگ��ی باش��د و گامهای اجرایی چنی��ن تصمیمی در
مرحله نخس��ت توس��ط وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی
برداشته میشود .علی جنتی در مراسم بیستودومین دوره
تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی که 27
آبان از س��وی نهاد کتابخانههای عموم��ی در تاالر وحدت
برگزار ش��د ،تاکید کرد :ماندن با کتاب مقولهای اس��ت که
در کشور ما فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است .رشد
کتاب بهعنوان بهترین دوس��ت در تاریخ روزگار ما با فراز و
فرودهای زیادی توأم بوده .تمدن اس��ام از اس��اس مبتنی
بر کتاب بوده و امروز ما دوباره بهش��دت محتاج شکوفایی
کتاب و کتابخوانی هس��تیم .مطالعه مفید نخس��ت باید

معطوف به اثر و نتیجه دستاوردهای علمی و عملی ما باشد
و در مس��یر پرورش یافتن استعدادها موثر قرار گیرد .امید
است روزی برسد تا کسانی که به خواستگاری میروند ،به
جای اینکه از اموال آنها پرسیده شود از میزان پیوندشان با
کتاب و کتابخوانی سوال شود .سستی در مطالعه یکی از
پرخسارتترین آفتهای فرهنگ عمومی است و پیداکردن
ریشههای این سستی باید از برنامههای مهم توسعه کتاب
و کتابخوانی باشد.
برای اینکه س��نت کتابخوانی کش��ور نهادینه ش��ود باید
ش��وق مطالعه را در کودکان و نوجوانان برانگیزیم و تجهیز
کتابخانهه��ای مدارس هم��راه با ترویج فرهن��گ کتاب و
کتابخوانی با توجه به بومیسازی کتابها میتواند در این
زمینه راهگشا باشد.

تیتر اخبار
عل�ی اصغ�ر پورمحمدی ،ب�ا دریافت
حکمی از س�وی محمد س�رافراز ،رییس
سازمان صداوس�یما ،مدیریت تلویزیون
را رسما بر عهده گرفت.
ن�خ�س��تین س�اخته س�ینمایی
نیماجاویدی« ،ملبورن» در بخش مسابقه
رس�می بیست و نهمین جش�نواره فیلم
ماردل پالتا به نمایش درخواهد آمد.
نمایش�گاه تذهی�ب و فوتومدی�ای
«مامک آزرمگین» در گالری ش�کوه برپا
میشود.

دولت اس�پانیا با تخصیص بودجهای  15هزار یورویی قصد دارد از کشتارهای
دستهجمعی دوره دیکتاتوری «فرانکو» پرده بردارد و در همین راستا به نبش
قبر «فدریکو گارسیا لورکا» شاعر و نمایشنامهنویس معروف بپردازد

ورزش
لیگ برتر کمک حال تیم ملی نیست

محمد پنجعلی ،در گفتوگو با ایسنا ،سطح بازیهای لیگ
برتر درنیمفصل نخس��ت را معمولی توصیف کرد و گفت:
بعضی بازیها خوب بودن��د ،اما به طور مقطعی بوده و به
پیش��رفت لیگ کمکی نمیکند .اگ��ر کیفیت لیگ خوب
باش��د نتایج تیمه��ای ملی هم خوب میش��ود ،اما نتایج
فعلی ما نش��اندهنده مشکات است و باید این مشکات
برطرف ش��ود و به معنای واقعی به سمت حرفهای شدن
برویم .تیمهای باشگاهی ما در سطح آسیا هم حرفی برای
گفتن ندارند که نش��أت گرفته از ساختار بیمار فوتبال ما
است .ستاره پرس��پولیس دردهه  ،60نبود زیرساختهای
حرفهای و درگیری باش��گاهها با مسائل مالی را مشکات
همیش��گی لیگ دانست و گفت :لیگ برتر در فصل جاری

به لحاظ کیفی پیش��رفتی نسبت به گذشته نداشته است.
پنجعل��ی ،در خصوص هزینههای ب��االی تیمها و عملکرد
آنها در لیگ برتر گفت :ما برای مربیان خارجی و بازیکنان
در چند س��ال اخیر هزینههای زی��ادی کردهایم ،اما اینها
تنها در حکم مس��کن اس��ت و فاصله ما با تیمهای دیگر
در بازیهای بینالمللی مش��خص میشود .پول بیتالمال
بیمهاب��ا خ��رج میش��ود ،اما اگ��ر فوتبال دس��ت بخش
خصوصی باش��د ،ای��ن پولها صرف بازیکن ب��ا کیفیت و
حرفهای میش��ود ،در حال حاضر ،مدی��ران ما مجبور به
نتیجهگیری هس��تند و در رقابت بر سر به خدمت گرفتن
بازیکن��ان رقم بازیکنها را باال میبرند ،چون اگر باش��گاه
نتیجه نگیرد هم مربی و هم مدیرعامل عوض میشوند.

تیتر اخبار

رییس کمیته ملی المپیک ،مدیرعامل
و سرمربی تیم فوتبال استقالل با حضور
در بیمارس�تان از غالمحسین مظلومی،
پیشکسوت این باشگاه عیادت کردند.
جلسه اعضای ش�ورای فنی تیمهای
ملی کش�تی فرنگ�ی در خانه کش�تی
تهران برگزار شد.
لیگ ایران به هفته پانزدهم رس�ید و
اهالی فوتبال بهوی�ژه طرفداران این دو
تیم در انتظار دربی  79هستند.

ریی�س کمیته پزش�کی از اعالم نتای�ج  83نمونه کنترل دوپینگ از س�وی
آزمایش�گاه خبر داد و گفت :تس�ت دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری مثبت
اعالم شده است
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کافه تبلیغات

گزارش «فرصت امروز» از تبلیغات محصوالتی با طرحهای جدید فصلی یا ساالنه

نقش بانکهای اطالعاتی
در خلق یک آگهی
محمد تماشا

آخرین مدل بهترین محصول است

روانشناس صنعتی

در دهه  1950تقریبا تمامی موسسات تبلیغاتی بزرگ
دارای بخشی مجزا و کامال حرفهای در خصوص تحقیقات
بازار بودند .هر موسس��های که میخواس��ت ویترین خود
را پر رنگتر نش��ان دهد ،لیست تحقیقات خود را ردیف
میکرد و اینگونه قدرت خود را به رقبا نشان میداد.
رفته رفته بار مالی این موسسهها که در دل شرکتهای
تبلیغاتی جای داشت سنگینی کرد و شرکتهای تبلیغاتی
از پس هزینههای سنگین تحقیق بر نیامدند و این موضوع
به حاشیه رفت .به جز اندک شرکتهای تبلیغاتی ،دیگر
کمتر شرکتی یافت میشد که موسسه مستقل تحقیقاتی
برای خود داشته باشد و بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار
ده��د .همان زمان بود که بخ��ش بازاریابی که متعلق به
شرکتهای تبلیغاتی بود شروع به رشد کرد و شرکتهای
تبلیغاتی به جای تحقیقات روی ب��ازار ،به بازاریابی روی
آوردند و در بس��یاری از موارد حتی آنها وظیفه سنجش
بازار را نیز به عهده گرفتند و پس از ارائه یک آگهی میزان
افت خیز فروش را در خصوص محصولی که تبلیغ کرده
بودند ،رصد میکردند.
وقتی شرکتهای تبلیغاتی دیدند که نمیتوانند از پس
هزینههای سنگین تحقیقات بازار بر بیایند درون موسسه
خود مراکز اطالعاتی متمرکزی درس��ت کردند که در هر
لحظه بتوانند به آن اطالعات دسترس��ی داش��ته باشند.
این مراکز اطالعاتی شامل خیلی چیزها میشد؛ از بریده
روزنامهها تا مکاتبات و تبلیغات موثر و شکس��ت خورده
ش��رکتهای رقیب؛ از کتاب آش��پزی گرفته تا مجالت
بازرگانی و...
به تعبیری این مراکز اطالعاتی مغز یک شرکت قلمداد
میشد که هر گاه به مشکلی برمیخوردند ،در نخستین
گام به س��راغ ای��ن بانک اطالعاتی میرفتن��د و در میان
انبوه اطالعات طبقهبندی شده به جستوجو برای یافتن
پاسخی مناسب میگشتند .وجود چنین بانکی برای هر
شرکتی نیازی ضروری محسوب میشد و اینگونه بود که
همه شرکتها برای خود بانک اطالعاتی مستقلی تاسیس
کردند.
این بانک اطالعاتی همه اتفاقات درون ش��رکت را ثبت
و ضبط میکرد ،مثال اگر مدیری به متن جلس��ه خاصی
با یک مشتری نیاز داش��ت ،در کوچکترین زمان به آن
دس��ت پیدا میکرد یا اگر میخواست تصویری یا قطعه
فیلمی را مش��اهده کند زمان زیادی را برای پرس��ه زدن
در اینترن��ت نمیگذراند و مس��تقیم ب��ه بانک اطالعاتی
درون ش��رکت مراجعه میکرد و آرش��یوی از آنچه را که
میخواست به دست میآورد.
همانطور که گفته ش��د این موضوعات دامنه وسیعی
میتواند داشته باشد که وقتی در آن گشت وگذار میکنید
فرص��ت خوبی ب��رای پرورش خالقیت در ش��ما بهوجود
م��یآورد .در این الگو تمام کارمندان ش��رکت برای خود
جدولی دارند که در پایان س��اعت کاری معمول ،خود را
موظف به ارائه چکیدهای از یافتههای خود در گشت وگذار
بانک اطالعاتی میدانند.
در این روش هر لحظه میتواند ایدهای در ذهن کس��ی
بهوجود آید و پس از مدتی آن ایده پرورش یابد و به یک
آگهی موفق تبدیل ش��ود .این موضوع از آن جهت بسیار
مهم است که مدیران تبلیغات میتوانند بر منابع انسانی
خود هم نظارت بیش��تری داشته باشند و هم ارتباط بین
آنها را تقویت کنند .امروزه اکثر مدیران در تالش هستند
ارتباط کاری نیروها را افزایش دهند اما در این روش تاکید
بر آن اس��ت که مدیران عالوه ب��ر ارتباط کاری نیروهای
درون سازمانی ،نیروهای تحت امر خود را به لحاظ فکری
نیز یکپارچه سازند .بهعنوان مثال ،اگر یک منشی ایدهای
داش��ته باش��د که نمیتواند از آن عکس بگیرد ،چه بسا
عکاس گروه بتواند آن را به تصویر بکشد یا نویسنده گروه
بتواند آن ایده عکاس را به رشته تحریر در بیاورد.
برای مدی��ران تبلیغات بدتری��ن و دردناکترین خطر
خشک شدن ایدههاست .مدیران موفق مدیرانی هستند
که بانکی از ایدهها داش��ته باش��ند و ایدههای وارده را در
بان��ک اطالعاتی خود ذخیره کنند .ش��اید ایدهای که در
حال حاضر اصال به درد نمیخورد در صورت ثبت پس از
مدتی در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و آن ایده بعد از
پرداخت و پرورش کافی به یک آگهی خالق تبدیل شود.
بانکه��ای اطالعات��ی میتوانند برای همه ش��رکتها
امکانی را فراهم کنند که با استفاده از آن همیشه شرکت
خ��ود را به روز نگه دارند و تمامی اعضای ش��رکت مثل
یک تار عمل کنند که در قالب یک پوشش به هم کمک
میکنند.

حامد شایگان

وقت��ی قصد خری��د یک گوش��ی تلفن
هم��راه ،تبل��ت و ...را داری��م ،س��یر ورود
مدلهای جدید این محصوالت به بازار در
ما تاملی عمیق ایجاد میکند؛ بالفاصله به
شک میافتیم که مبادا در هفتههای آینده
مدل جدیدتری به بازار عرضه شود و ما از
انتخاب خود ضرر کنیم.
ش��اید این مس��ئله بزرگتری��ن چالش
ش��رکتهای تولیدکنن��ده محص��والت
کااله��ای فصلی و س��االنه برای س��اخت
تیزرهای تبلیغاتی باشد.
اگر محص��ول جدید حوزه فن��اوری به
نوع��ی تبلیغ ش��ود که ف��روش مدلهای
پایینت��ر را تح��ت تاثی��ر قرار ده��د ،در
مجموع به خری��داران برند اضافه نخواهد
ش��د .از این رو ،کارشناس��ان معتقدند اگر
تبلیغات محصول جدید بهگونهای طراحی
ش��ود که بر فن��اوری آن تاکید کند و این
پیام را به مخاطب انتقال دهد که با خرید
خود بهتری��ن و باکیفیتترین محصول را
انتخاب کرده است یا محصول او در رقابت
با برنده��ای دیگر از قیمت مناس��بتری
برخوردار اس��ت ،به طور قطع بیش��ترین
اثرگ��ذاری را در ج��ذب مش��تری خواهد
داشت.
البت��ه در این تبلیغ��ات باید به رفع نیاز
مش��تریان تاکید و با مطرح کردن کیفیت
و تف��اوت آن با مدلهای قبلی به نیازهای
جدید مشتریان پاسخ داده شود.
تبلیغات متفاوت مدلهای جدید
هم��واره ورود مدله��ای جدی��د ی��ک
محص��ول ش��رکتها را ب��رای س��اخت
کلیپه��ای متفاوت ب��ا هزینههای باالیی
مواج��ه میکن��د ،از این رو ش��رکتها به
دنبال حداکثر بهرهبرداری از این آگهیها
هس��تند تا در کن��ار برندس��ازی و به رخ
کش��یدن توانایی خ��ود در ارائه مدلهای
جدید ،مش��تریان بیش��تری به متقاضیان
خود اضافه کنند.
یک کارشناس بازاریابی در رابطه با نحوه
ارائه اطالعات مدلهای جدید ش��رکتها
به «فرص��ت امروز» میگوید :بهتر اس��ت
آگهی تبلیغاتی نس��بت به مدلهای قبلی
متفاوتت��ر ارائه ش��ود ،یعن��ی مخاطب با
دیدن تصویر تبلیغ ب��دون آگاهی از متن
آن متوجه مدل جدید ارائه شده بشود .از
این رو ،ایدههای جدید در س��اخت تیزرها
میتواند در بخشهای صدا ،تصویر یا رنگ
باشد که همواره یکی از سریعترین راههای
معرفی محصول به بازار است.
محمد پورولی با اش��اره به اینکه ساخت
تبلیغات کاالهای جدی��د باید با محوریت
کیفی��ت و ویژگیهای م��دل جدید ارائه

ش��ود ،ادام��ه میده��د :تبلیغ��ات م��دل
جدی��د باید ب��ا تاکید بر ارتق��ای فناوری
کاالی قبل��ی و همچنی��ن ارائ��ه خدمات
و امکان��ات بیش��تر نس��بت ب��ه مدلهای
قبلی عرضه ش��ود تا مش��تری به این باور
برس��د که مدل جدی��د از قابلیت باالتری
برخوردار است.
او ب��ا نگاهی به اهمیت فناوری و کاربرد
آن در فروش بیشتر محصوالت میافزاید:
مش��تریان در زمانی که ی��ک مدل جدید
ب��ه بازار عرضه میش��ود به دنب��ال یافتن
تفاوت آن با مدلهای قبلی از نظر فناوری
و ...هس��تند .به همین دلیل ،در س��اخت
کلیپه��ا و معرف��ی محص��ول جدید باید
فناوری اضافه شده پررنگ شود.
البت��ه باید توج��ه کرد ک��ه تبلیغات به
نوع��ی ارائه ش��ود که مخاط��ب محصول
را ب��رای آینده بداند که ب��هزودی قدیمی
نخواهد شد.
رونمایی مدل جدید
پیش از ورود به بازار
ی��ک کارش��ناس تبلیغات با اش��اره به
اینکه اطالعرس��انی م��دل جدید محصول
باید پیش از ارائه آن به بازار انجام ش��ود،
اظه��ار میکن��د :ش��رکت اپل یک س��ال
پی��ش از اینکه مدل جدید گوش��ی همراه
را روان��ه ب��ازار کند با برگزاری مراس��می
از آن رونمای��ی کرد ت��ا ضمن معرفی آن،
قدرت ش��رکت را ب��ه رخ برندهای رقیب
بکش��د ،چراک��ه در آن رونمای��ی اع��الم
ک��رد ش��رکتهای دیگر فناوری س��اخت
این محص��ول را ندارن��د ،بنابراین معرفی
محصول پیش از ورود به بازار نشاندهنده
اعتماد شرکت به تولید خود است.
رش��ید عطارپور با تاکید بر در دسترس
ب��ودن کاال در زم��ان تبلی��غ میافزای��د:
زمانی که مدل جدی��د را تبلیغ میکنیم،
محص��ول باید در ب��ازار موجود باش��د تا
مش��تریان را به خرید آن تش��ویق کنیم و
اگر مشتری در مراجعه برای خرید با نبود
کاال مواجه شود انگیزه خرید برند کاهش
خواهد یافت.
او با نگاهی به اهمیت توجه ش��رکتها
در ب��رآورده کردن نیاز مش��تری در ارائه
مدلهای جدید میگوید :شرکتها وقتی
میتوانند در فروش مدلهای جدید موفق
باشند که مشتری تمام نیاز خود را در آن
ببیند و آنقدر خود را وابس��ته به آن بداند
که منتظر ورود مدلهای آینده نماند ،زیرا
در این صورت ممکن اس��ت به فعالیت او
لطمه وارد شود.
معرفی کاال در کنار تولیدات قبلی
رش��ید عطارپور با اش��اره ب��ه اینکه در
تبلیغات نش��ان دادن س��یر تکامل تولید

منجر به برندس��ازی خواهد شد ،میگوید:
شرکتها وقتی در تبلیغ کاالهای خود بر
م��دل جدید تمرکز میکنن��د و مدلهای
قبل��ی را نیز نمای��ش میدهن��د در واقع
تبلیغات مدل جدید باید
با تاکید بر ارتقای فناوری
کاالی قبلی و همچنین
ارائه خدمات و امکانات
بیشتر نسبت به مدلهای
قبلی عرضه شود تا
مشتری به این باور برسد
که مدل جدید از قابلیت
باالتری
برخوردار است

نگاهی به آینده و پیش��رفت محصوالت را
به نمایش میگذارند .حال اگر این مسئله
با نش��ان دادن تغییر نیاز مخاطب باش��د
میتواند در فروش محصول اثر بیش��تری
بگذارد .به عبارت دیگر وقتی مخاطب پی

تبلیغات خالق

کتابخانه
نظریه سواد رسانهای

ایستگاهتبلیغات
مستربین سامورایی میشود

اس��نیکرز از آگهی جدی��دی رونمایی کرده که در آن
مس��تربین با خوردن این ش��کالت نیروی خارقالعاده و
عجیبی پی��دا میکند و یه یک س��امورایی قهار تبدیل
میشود .به گزارش ایراننوین در این تیزر مستربین که
به خرابکاری مشهور است به دنبال یک گروه سامورایی
از روی بام خانههای ژاپنی با ش��یروانی ش��یبدار عبور
میکند .تفاوت کار او با دیگر اعضای گروه مشهود است
و نمیتواند با آنها همراه ش��ود و س��بب یک خرابکاری
بزرگ میش��ود و تا نزدیکی دستگیری پیش میرود اما
یک��ی از یارانش به او اس��نیکرز میدهد و به او میگوید
که همیشه در گرسنگی تمرکز خود را از دست میدهد.
ب��ا خوردن این ش��کالت ،مس��تربین به یک��ی از همان
ساموراییها تبدیل میشود و دنبال آنها به راه میافتد.

میبرد که شرکت مدلهای محصول خود
را در جه��ت به روز کردن و س��هولت در
انجام فعالیتهای مشتریان به بازار عرضه
میکن��د ،برند ش��رکت را تقویت خواهند
کرد.
او با بیان اینکه ارائه روشهای اس��تفاده
از کاال در تبلی��غ میتوان��د بر مش��تریان
محصول بیفزاید ،ادامه میدهد :اس��تفاده
از مدله��ای جدید ممکن اس��ت به دلیل
به کارگیری فناوری باال ،با پیچیدگیهایی
همراه باشد که برخی از مشتریان در ابتدا
نتوانند با آن کار کنند.
حال اگر در همی��ن تبلیغات روشهای
اس��تفاده صحی��ح ب��ه نمایش گذاش��ته
شود مش��تریان بیش��تری به سوی خرید
محصول کشیده میش��وند اما باید به این
موضوع توجه داش��ت که این مسئله نباید
بهان��های برای طوالنی ش��دن مدت زمان
تبلیغ شود.
عطارپور ب��ا مطرح ک��ردن این موضوع
ک��ه تبلیغ��ات مدلهای جدی��د به حفظ

مش��تریان کمک میکند ،میافزاید :وقتی
ش��رکتی به بهان��ه مدله��ای جدید برند
خود را در تبلیغ��ات به نمایش میگذارد،
از طوالنی شدن فاصله زمانی بین تبلیغات
جلوگی��ری میکن��د و همواره ش��رکت با
مخاطبان در ارتباط خواهد بود.
این در حالی اس��ت که شرکتهایی که
مدلهای جدی��د کمتری ارائه میکنند به
طور ناخودآگاه میزان تبلیغات آنها کاهش
مییاب��د و ارتباط آنها با مش��تریان کمتر
میشود.
تبلیغ��ات مدله��ای جدی��د ع��الوه بر
اینکه ق��درت ش��رکت در به روزرس��انی
محص��والت را افزای��ش میده��د ،ب��ا
نمای��ش مدله��ای گوناگ��ون در جه��ت
برندس��ازی ب��رای کس��بوکار نی��ز عمل
میکند.
از ای��ن رو ،ش��رکتها با متن��وع کردن
مدل محصوالت خود میتوانند همواره در
ذه��ن مخاطب باقی بمانند و از این طریق
مشتریان بیشتری جذب کنند.

آگهی :موسسه زبان  -Cornerشعار :واضحتر انگلیسی صحبت کنید!

سواد رس��انهای اصطالحی است
که طی چند س��ال اخیر در ادبیات
پژوهش��ی و آموزشی رس��انه وارد و
تعریفه��ای گوناگون��ی از آن ارائه
ش��ده اس��ت که محور هم��ه آنها
آگاهی شهروندان بهعنوان مخاطب
رسانههاس��ت .هجوم سیلآس��ای
اطالعات رس��انههای جمعی که ناگزیر اطالع��ات بیارزش و
کمارزش فراوانی را هم دربرمیگیرد ،با گذشت زمان مخاطبان
را به خستگی و دلزدگی از اطالعات کشانده و آنان را از پرداختن
به موضوعات مهم باز میدارد .سطحینگری ،ابتذال و شناخت
نادرست از جهان واقعیت (بهویژه در مورد کودکان) از مهمترین
تاثیرات ویرانگر رسانههاس��ت .در فرآین��د تاثیرگذاری و نفوذ
رسانهها،عامهمردموخانوادههاهستندکهبیشترینتاثیرپذیری
را دارند .بحث جدید س��واد رسانهای که طی چند سال اخیر
وارد حوزه مطالعات رسانهای شده است به مسئله تاثیرگذاری
رس��انهها و چند و چون مس��ائل مرب��وط به آن میپ��ردازد.
کتابهای بسیاری در این حوزه تالیف و ترجمه شده است که
از بهترینهای آنها میتوان به «نظریه سواد رسانهای» نوشته
دبلیو جیمز پاتر اشاره کرد که دغدغه اصلی آن جهت آگاهی
شهروندانبهعنوانمخاطبانکنشگربرایتجزیهوتحلیلرسانه
و محتوای آن معرفی شده است .از زمانی که رسانههای جمعی
جایگاه خود را بهعنوان گستردهترین و قویترین مرجع معتبر
تثبیت کردهاند ،کمتر کس��ی را میت��وان یافت که در نگرش
و رفتار خود از آنها تاثیر نپذیرفته باش��د .با رش��د و گسترش
روزافزون فناوریهای اطالعاتی ،این تاثیرگذاری گس��تردهتر
و پایدارتر هم میش��ود .کتاب نظریه سواد رسانهای ،با ترجمه
مشترک ناصر اسدی ،محمد سلطانیفر و شهناز هاشمی توسط
انتشارات سیمای شرق ارائه شده است .کتاب حاضر دارای 12
فصل است ،از مهمترین فصول آن میتوان تشریح ساختار سواد
رسانهای ،مدل سواد رسانهای ،ساختارهای اساسی دانش ،مرکز
تصمیمگیری مخاطب و قابلیتها و مهارتهای س��واد رسانه
اشاره کرد .کتاب در  346صفحه به چاپ دوم رسیده و قیمت
آن 130هزار ریال است.
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بازاریابی مجانی

شکار مشتری با یک محتوای پرطرفدار

ترجمه :حامد تقوی

بس��یاری از صاحب��ان کس��بوکار گم��ان میکنند
ک��ه در نظر گرفت��ن هدایا برای مش��تریان بهترین راه
ب��رای جلبنظر آنهاس��ت ،اما من اعتق��اد دارم که به
ج��ای دادن هدایا و جوای��ز غیرمنتظره به مش��تریان
میتوانید ب��ا رضایتنام��ه از برترین خدمات ش��رکای
کاری خود سپاس��گزاری و قدردانی کنید و بیش��ترین
نتیجه را بگیرید .برخی از بهترین شرکای بازاریابی که
میتوانید داشته باشید ،کسبوکارها و خدماتی هستند
ک��ه با تکیه به آنها میتوانید کس��ب کار خود را پیش
ببرید .آنها مش��تریان را به ش��ما ارجاع میدهند و به
این ترتیب ش��ما را در اینترنت تا حد امکان در معرض
دید قرار خواهند داد .همچنین این نوع س��رویسها و
کس��بوکارها عامل ایجاد گروهی از back linkها به
سمت وبسایت شما محسوب میشوند.
بهعنوان مثال ،من مدتهاست که یکی از طرفداران
پروپاقرص  awber.comهستم ،زیرا این سرویس به
من کمک میکند تا ام��ور بازاریابی از طریق ایمیل را
بهطور فوقالعادهای مدیریت کنم .من چند سال پیش
یک رضایتنامه بس��یار عالی برای آنها ارس��ال کردم و
ت��ا به امروز همچنان آن را در س��ایت خ��ود به همراه
یک  back linkبه وبسایت من قرار دادهاند .هزاران
بازدیدکنن��ده از همان لینک به س��ایت م��ن مراجعه

کردن��د .تاکنون اگر ی��ک مقاله ارزش��مند در فضای
مجازی یا یک پست سودمند در یک وبالگ خواندهام،
هم��واره یک کامنت برای آن گذاش��تهام یا اینکه یک
ایمیل برای آنها ارس��ال و آن را تحس��ین کردهام .من
همچنی��ن به آنه��ا اجازه میدهم تا در ص��ورت نیاز از
کامنت من ب��ا اهداف تبلیغاتی اس��تفاده کنند .با این
کار ه��م من ب��ه آنها کمک میکنم و ه��م آنها به من.
این روش هیچ هزینهای برای من ندارد و وقت چندانی
هم از من نمیگیرد ،اما نتایجی دارد که بعضا غیرقابل
باور است.
در شماره بعدی بخوانید:
گزارش کسبوکار خود را به رشته تحریر درآورید

ایستگاه بازاریابی
کاربران ایکس باکس از طریق
کنسول بازی ،پیتزا سفارش میدهند

کارب��ران ایکس باکس ( )Xboxب��هزودی میتوانند
بدون ترك کنس��ول بازی خود ،ب��ه یمن معامله میان
مایکروس��افت و پیتزافروش��یهای زنجیرهای دومینو،
پیتزا سفارش دهند.
ب��ه گ��زارش ،Sunday Timesخبر نهایی ش��دن
مقدمات این مشارکت ماه آینده اعالم خواهد شد .این
در حالی اس��ت که پیتزا دومینو و مایکروس��افت برای
نصب یک برنامه روی مدل بعدی کنسول ایکس باکس
 Oneآماده میشوند.
به این ترتیب ثبت س��فارش پیتزا برای دوس��تداران
بازیهای کامپیوتری که به خاطر عشقشان به این غذا
معروف هس��تند ،نیاز به حداقل فعالیت ممکن خواهد
داشت.
با اس��تفاده از تکنولوژی تش��خیص ص��دا و حرکت
 Kinectدر کنس��ولهای بازی ،دوستداران بازیهای
کامپیوتری برای س��فارش دادن پیتزا فقط کافی است
که جمله «دومینو ،به من غذا برسان» را به زبان آورده
یا با درآوردن یک ژس��ت خاص ب��ه نرمافزار مورد نظر
دسترسی پیدا کنند.
پ��س از ثب��ت س��فارش ،دوس��تداران بازیه��ای
کامپیوت��ری قادر خواهن��د بود از طری��ق یک ردیاب
موجود روی نمایش��گر مس��یر ارس��ال پیتزای خود را
دنبال کنند.

کارگاه برندیگ

 7گام برای موفقیت سریع در بازاریابی ورزشی

با رضایتنامه از برترین خدمات
قدردانی کنید
جیم کوکروم

شمــاره 100

مترجم :مرضیه فروتن

تالشبرایجذبورزشدوستان
در کوتاهمدت نیاز به برنامهریزی
و کمی فوریت دارد .در حالی که
تع��داد کلیکها در س��ایتهای
مختل��ف کمک��م تاثی��ر خ��ود
را از دس��ت میده��د ،برنده��ا
در تش��خیص پتانس��یل باالی
رویدادهای ورزشی سریع عمل
ک��رده و ب��ه محت��وای خالق و
واکنشپذیری آن پ��ی بردهاند.
برای مثال ،در طول جامجهانی
گذش��ته35/6 ،میلی��ون پیغام
در توییت��ر فق��ط ط��ی ب��ازی
برزیل -آلمان فرستاده شد که از
این حیث رکورد زد.
به هرحال ،بازاریابی برای این
محت��وای واکنشپذیر خطرات
خ��اص خود را به دنب��ال دارد.
بهعنوان مثال ،عرضه برند خود
ب��ه میلیونها کارب��ر فعال در
توییتر بدین معناس��ت که در
صورت عدم وجود تعادل بسیار
زیاد میان لحن و اجرا ،احتماال
ای��ن کار تاثیری منفی و بالقوه
زیانب��ار روی مخاطبان خواهد
گذاش��ت .در ادامه از هفت گام
مهم در فرآیند برنامهریزی برای
بازاریابی فوری نام برده شده که
دستیابی به بیشترین جذابیت
با حداقل می��زان خطر را برای

یک کمپین محتوایی و س��ریع
تضمین میکند.
-1آمادهسازی،برنامهریزی،
برنامهریزیوبرنامهریزی
نش��ان دادن ی��ک واکن��ش
فوری به ن��درت بدون هرگونه
آمادهس��ازی ،موث��ر واق��ع
میش��ود .در چنین ش��رایطی
ایجاد حج��م زیادی از محتوا با
قابلیت پوشش دادن بیشترین
احتم��االت ،تقوی��ت و ایج��اد
امکان به اش��تراكگذاری آن،
موردنظر اس��ت .کار روی همه
سناریوها و نتایج احتمالی ،کار
روی لحن صدا و شبیهس��ازی
قب��ل از برگ��زاری ه��ر رویداد
اهمی��ت فراوان��ی دارد .روی
ح��دود  60ت��ا  70درص��د از
رویداده��ای س��ریع و موفق از
قبل برنامهریزی خواهد شد.
 -2مخاطب�ان خ�ود را
بشناسید ،گوش کنید و یاد
بگیرید
یک رویداد خ��واه در دنیای
فوتب��ال ،راگبی ،موس��یقی یا
هر ح��وزه دیگری اتفاق بیفتد،
ج��ذب مخاطب��ان ب��ا لحنی
مناس��ب و محت��وای درس��ت
و ب��ه ظاهر طبیع��ی و جذاب
و ن��ه تحمیل��ی ،بس��یار مهم
اس��ت .این موفقی��ت ،تحقیق
درباره وضعیت ب��ازار و دیدگاه

مخاطبان را میطلبد.
 -3برند را بشناسید
ش��ناخت کافی از مخاطبان
بسیار خوب اس��ت ،اما اگر این
آگاهی علیه ارزشهای یک برند
صورت گرفته ی��ا یک کمپین
در مس��یری کام��ال متفاوت با
برنامهریزیهای قبل��ی برگزار
ش��ود ،آن��گاه محت��وا میتواند
بس��یار بیفایده باش��د .گاهی
اوقات کش��ف یک تعادل میان
این دو سخت است ،اما اهمیت
فراوانی داشته و در حقیقت یک
مهارت به ش��مار میرود .همه
س��هامداران باید براساس یک
استراتژی و رویکرد خالق با هم
مطابقت یابند.
 -4محت�وای درس�ت در
زمان درست
محتوای ش��ما همیشه نباید
ش��کل اولی��ه خ��ود را کام��ال
حفظ کرده یا متفاوت با نسخه
اصلی باشد .تا وقتی که محتوا
چش��مگیر ب��وده (اس��تفاده از
شبیهس��ازی قوی) یا خندهدار
و قابل به اشتراكگذاری باشد،
به خوبی افراد را به سوی خود
ج��ذب خواهد کرد .همیش��ه
از ی��ک تصویر اس��تفاده کنید!
نگاهی تاریخی به عوامل جذاب
و ناموفق در صنعت و دورنمای
رقابتی آن بیندازید.

زمانبن��دی مه��م ب��وده و
نخس��تین عامل��ی اس��ت که
میتواند سوددهی داشته باشد.
اگر در زمینه شبیهسازی راکد و
بیحرکت قوی بوده و میتوانید
قبل از دیگران با عنوانی مهیج
و احساس��ی به تصاویر تاریخی
دس��ت پی��دا کنی��د ،جذابیت
پس��تهای خود را به حداکثر
خواهید رساند.
 -5محتوای کمتر ،نتیجه
بیش�تری در پ�ی خواه�د
داشت
گهگاه ارسال مستمر پیام در
رسانههای اجتماعی بیهوده به
نظر میرس��د .ارس��ال چهار یا
پنج پیام با محتوای یکدس��ت
و منسجم در لحظات مناسب،
بهتر از ارس��ال  10یا  11پیام
خواهد بود.
 -6مطمئن شوید که همه
الیهها با هم کار میکنند
یک وبالگ ،رسانه اجتماعی
و س��رمقاله زن��ده ب��ا وج��ود
مخاطب��ان فوتبالدوس��ت
موجود ،به ش��خصه مهم بوده
ام��ا ه��ر ی��ک دیگ��ری را نیز
تغذی��ه میکنن��د .ی��ک اتفاق
جالب در رس��انههای اجتماعی
میتواند بعد از مس��ابقه زمینه
نوش��تن یک س��رمقاله جالب
را ب��ه وج��ود آورد .یک وبالگ

زنده دقیقه به دقیقه یادداشت
مینویسد ،اما درعینحال شما
میتوانید نکات برجسته حادثه
را ب��ه رس��انههای اجتماع��ی
ارس��ال کنی��د .به منظ��ور باال
بردن می��زان تاثیرگذاری یک
کمپین با محت��وای زنده ،این
س��ه الیه باید در یکدیگر ادغام
شوند زیرا جدا ایستادن هریک
از آنه��ا از همدیگ��ر از می��زان
تاثیرگذاریشان خواهد کاست.
 -7همهچیز را ب�ا برنامه
برگزار نکنید
برنامهری��زی مهم ب��وده و در
ی��ک محت��وای فوری نقش��ی
حیاتی را ب��ازی میکند ،اما اگر
اتفاق غیرمنتظ��رهای رخ دهد،
س��عی کنید که از آن بیشترین
بهره را ببری��د .تعیین فوریت و
زمان بندی مناس��ب درست به
اندازه برنامهری��زی در محتوای
فوری اهمی��ت فراوانی دارد .در
ادامه ،همه آن آمادهس��ازیها و
سیالسازیهای ذهن به کمک
این خالقیت آمده و ایدههایی که
زمانی نادیده گرفته شدند ،شاید
واقع��ا در موقعیتی خاص مفید
واقع ش��وند .به عالوه احتماال از
تاثیر آن روی برند و پیغام آن به
دلیل همه برنامهریزیهای قبلی
نمیتوان گذشت.
brandrepublic.com

بازار هدف
مایکروس��افت پی��ش از ای��ن در ای��االت متح��ده
امری��کا معاملهای ب��ا پیت��زا  Hutانج��ام داده که به
مصرفکنندگان اج��ازه میدهد از طریق ایکس باکس
خ��ود پیتزا س��فارش دهند .این اق��دام مبتکرانه برای
پیتزا  Hutمفید بود و در چهار ماه نخس��ت ،ارائه این
نرمافزار منجر به فروشی یک میلیون دالری شد.
ای��ن نرماف��زار همچنین ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی
 Kinectکنس��ول ب��ازی ایکس باک��س ک��ه حتی به
دوس��تداران بازیه��ای کامپیوت��ری فرص��ت طراحی
پیت��زای مخصوص به خود را نیز میدهد ،با کمک یک
س��ری ایما و اش��ارات خاص امکان انتخاب نوع نان و
افزودنیهای روی آن را نیز به وجود خواهد آورد.
در ایاالت متحده امری��کا ،پیتزا دومینو یک نرمافزار
مخص��وص داخل خ��ودرو به ن��ام « »Ford Syncرا
بهتازگ��ی عرضه کرده ک��ه اجازه ثبت س��فارش پیتزا
ب��ه مردم ب��ا اس��تفاده از راب��ط تکنولوژی هوش��مند
خودرویشان را میدهد.

قیمت

محصول

فروش افزایی

مکان یابی

محصول یا خدمتی که به
خریدار عرضه
می شود چه ارزشی دارد؟

مشتری از محصول چه انتظاراتی دارد؟

کی و کجا می توانید پیام های بازاریابی
خود را به بازار هدف برسانید؟

خریداران در کجا به دنبال
محصوالت
یا خدمات شما می گردند؟

آیا قمیت مشخصی برای
محصول مد نظر در آن منطقه
از قبل وجود دارد؟
آیا قیمت مصرف کننده
حساسیت برانگیز است؟
برای فروشندگان محصوالت
چه نوع تخفیف هایی باید در
نظر گرفته شود؟
قیمت محصول شما در
سنجش آن با رقبا چگونه
خواهد بود؟

محصول برای برآوردن نیاز و انتظار مشتری باید
دارای چه ویژگی هایی باشد؟
مشتری چگونه و کجا از آن محصول استفاده
خواهد کرد؟
شکل ظاهر محصول چگونه باید باشد؟
اندازه و رنگ محصول چه باید باشد؟
نام محصول چه باید باشد؟
محصول باید با چه برندی خوانده شود؟

تفاوت محصول شما با محصوالت مشابهی که رقبا
تولید می کنند ،چه باید باشد؟

در کجا می توانید مخاطب بیشتری
جذب کنید،
نشریات ،تلویزیون ،رادیو یا تبلیغات
میدانی؟
بهترین زمان برای فروش افزایی چه
زمانی است؟
رقبا با استفاده از چه استراتژی
هایی فروش افزایی می کنند؟ و این
استراتژی ها چه تاثیری بر انتخاب های
شما در روش های هم افزایی دارد؟

آیا توجه آنها به مغازه ای که
محصول شما را می فروشد جلب
می شود؟ چگونه؟
چگونه می توانید به شبکه های
قدرتمند توزیع دسترسی پیدا
کنید؟
رقبایتان چکار می کنند و چه
چیزهایی را می توانید از آنها
بیاموزید؟

BRAND

شخصیت برند و شخصیت
تعریف نشده برندهای داخلی
محمد زرین

کارشناس برندینگ

مفهوم «ش��خصیت برند»()Brand Personality
مفهومی جذاب در برندینگ اس��ت که بهویژه در دهه
اخیر ،بسط و گسترش بس��یاری یافته و بیش از پیش
مورد توجه مش��اوران برند و صاحبان کسبوکارها قرار
گرفته اس��ت .در این فرصت مختص��ری درباره کلیات
و مقدم��ات این مفهوم صحب��ت میکنیم و در مطالب
بع��دی به بخش��ی از اث��رات مهم ش��خصیت برند در
ماندگاری و نفوذ بیش��تر در ب��ازار و مخاطبان خواهیم
پرداخت.
اساس��ا واژه ش��خصیت برن��د از این دیدگاه ناش��ی
میش��ود که برن��د را به مثابه موجود زن��دهای در نظر
میگیرند که توس��ط صاحبانش خلق ش��ده و پرورش
مییابد و ش��خصیت برند در واقع نس��بت دادن صفات
و ویژگیهای انس��انی به برند است .همانطور که یک
انس��ان دارای مجموعهای از صفات و ابعاد ش��خصیتی
است که تیپ او را میسازد ،برندها نیز دارای شخصیت
و هویت��ی میش��وند ک��ه مهمتری��ن اثر ای��ن هویت،
بازشناسی آن از برندهای رقیب است.
هوی��ت ،تصویر ذهنی ،المانه��ای بصری و کالمی و
س��ایر عناصر اصلی یک برند در شکلگیری شخصیت
برند تاثیرگذارند و از این رو تمامی فعالیتهایی که به
ش��کلگیری عناصر یک برند منجر میش��وند ،اهمیت
ویژهای پیدا میکنند.

هر برند و بهصورت کلی هر محصول ،سازمان ،شهر،
کش��ور و هر نامی که به نوعی در مخاطبش یک هویت
یا ش��خصیت را تداعی کند ،خواس��ته یا ناخواسته یک
سری ویژگیهای شخصیتی را به همراه دارد که ممکن
است آگاهانه نسبت به خلق آن ویژگیها و صفات اقدام
کرده باش��د یا در اثر حض��ور و فعالیتش در درازمدت،
این تصویر از ش��خصیتش در ذهن مخاطبانش ،شکل
گرفته باشد.
برای روشنتر شدن این مفهوم ،اجازه بدهید با چند
مثال ادامه دهیم .وقتی نام اتومبیل «مرسدس بنز» به
گوش��تان میخورد ،چه ویژگیه��ا و صفاتی از این نام
در ذهن ش��ما تصویرسازی میشود؟ مثال اینکه به نظر
شما مرسدس بنز ،مرد است یا زن؟ پیر است یا جوان؟
چند ساله است؟ چاق است یا الغر یا عضالنی؟ شغلش
چیس��ت؟ چه تیپی دارد و چه لباسی پوشیده است؟ و
سواالتی از این دست...
احتماال بخش عمدهای از این س��واالت در ذهن اکثر
مخاطبان یک پاسخ مشخص و اغلب مشابه دارد و این
یعنی اینکه شخصیت برند مرسدس بنز ،یک شخصیت
شکل گرفته و تا حدود خیلی زیادی منسجم و باثبات
است.
حتی اگ��ر هی��چگاه از اتومبیل بنز اس��تفاده نکرده
باش��یم ،تصوی��ر ذهنی واض��ح و ویژگیهای انس��انی
یکدس��تی از بنز در ذهن ما شکل بس��ته است .گویی
مرس��دس بن��ز یک انس��ان زنده اس��ت و خ��وب او را
میشناسیم و این ش��خصیتپردازی قوی موجب یک
ارتب��اط عاطفی و ماندگار میان او و مخاطبانش ش��ده
است.
این ش��خصیتپردازی در م��ورد خیل��ی از نامهای
دیگر مثل مکانها و کش��ورها و سازمانها و همچنین
برخی اسامی افراد هم به مرور زمان اتفاق افتاده است.
قطع��ا ش��نیدن نامی مثل اس��تیو جابز بیش��تر صفت
خ��الق را در ذه��ن تداع��ی میکند و نام��ی همچون
م��ادر ترزا ،صفت مهربانی را یا اینک��ه از میان نامهای
آلمان و فرانس��ه اگر بخواهیم بگوییم کدام مرد اس��ت
و ک��دام زن ،به احتمال خیلی زیاد آلمان مرد اس��ت و
فرانسه زن.
بر همین اساس و با این نوع نگاه به برند ،بخش قابل
توجهی از علوم روانشناس��ی و تیپشناسی انسانها،
وارد مباح��ث برندینگ ش��ده و از مکاتب و روشهای
گوناگون تیپشناس��ی افراد ،برای دس��تهبندی تیپ و
شخصیت برندها استفاده میشود.
انواع دسته بندیهای ش��خصیت برند براساس مرد،
زن و خنث��ی ،م��دل دو تیپ برونگ��را و درونگرا ،مدل
ذهنی گذشتهگرا ،حالگرا و آیندهگرا ،مدل چهار طبع
اصلی و چه��ار عنصر اصلی در طبیعت ،مدل پنج تیپ
ش��خصیتی ،مدل مایرز بریگ��ز ( )MBTIو مدلهای
دیگری که همگی در بحث ش��ناخت تیپ و شخصیت
انس��انها ابداع و تفسیر ش��دهاند در شخصیتپردازی
برند نیز جای��گاه خاصی پیدا ک��رده و به همین دلیل
پرداختن به موضوع شخصیت برند ،موضوعی جذاب و
به روز و دامنهدار شده است.
اما نگاه جامع و حرفهای به مقوله برند و برندسازی و
از جمله همین مفهوم ش��خصیت برند ،نگاهی است که
در کش��ور ما تازه در حال شکل گرفتن است و بررسی
اجمال��ی حتی برندهای مطرح در کش��ورمان ،نش��ان
میدهد ش��خصیتپردازی یک برند موضوعی است که
بسیار به آن کم توجهی شده است.
ش��خصیت اکثر برندهای مط��رح در ایران ،همچون
ش��خصیت انس��انهایی که نمیتوانید ح��رف خاصی
درب��اره ش��ان بزنی��د ،مخ��دوش و نامعل��وم اس��ت و
البت��ه این بیش��خصیتی و بیهویت��ی برندهای ایرانی
تاییدکنن��ده ای��ن جمله اس��ت که مخاطب��ان منتظر
نمیمانند تا ش��ما برند و هویت و شخصیت برندتان را
شکل بدهید.
اگر هیچ کاری هم نکنید ،در واقع در حال س��اختن
ش��خصیتی توخالی و تعریفنش��ده از برندتان خواهید
بود و خواس��ته یا ناخواس��ته تصویر ذهنی مخاطب از
برند شکل میگیرد.

مدیریت کسب و کار

شمــاره 100

الگوهای طالیی
درسهایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی ()35

نقطه اوج

مترجم :معراج آگاهی

کلینیک کسبوکار

()100

برنامهریزی
برای صادرات
محصول
اگر ش�ما ه�م در کس�بوکار
خ�ود ب�ا چالش�ی روب�هرو
هس�تید ،در ص�ورت تمای�ل
مش�کل خود را از طریق ایمیل
 business@ forsatnet.irبا ما
در میان بگذارید و پاسخ خود را
درهمینبخشپیگیریکنید.

گسترش محصوالت یا ایدهها یا کاهش برخی از آنها به
ندرت قابل درک اس��ت .مالکوم گلد ِول که یک نویسنده
مباحث اقتصادی اس��ت ایدهای به نام نقطه اوج را مطرح
کرده؛ یک نظریه قانعکننده در مورد اینکه یک ایده چطور
همهگیر میش��ود .نقطه اوج ،لحظهای دراماتیک است که
ب��ه دلیل گذر ک��ردن از یک مرحله هم��ه چیز بهصورت
همزم��ان تغییر میکن��د ،اگرچه م��وارد ایجادکننده این
تغییر و رس��یدن ب��ه نقطه اوج ممکن اس��ت در یک بازه
زمانی شکل گرفته باشد.
ایده
مالکوم گلد ِول رشد سریع اقتصادی ،رکود و رویدادهای
اتفاقی در عرصه اقتصاد را به بیماریهای همهگیر تشبیه
میکن��د .گلد ِول توضیح میدهد که چگونه یک مجموعه
ب��زرگ نکتهای را مانند یک بیم��اری فرامیگیرد و آن را
ب��ه دیگران انتق��ال میدهد .مانند زمان��ی که یک کفش
بهصورت وس��یعی ُمد میش��ود ،یا سیگار کشیدن توسط
افراد جامعه به اعتیاد تبدیل میشود یا یک ُجرم بهصورت
یک موج اجتماعی پدیدار میشود .عناصر بسیار متعددی
باید وجود داشته باشند تا اطمینان حاصل کنیم یک ایده
کارس��از بوده و موجب راهنمایی مردم به س��مت موضوع
مورد نظر ما میشود.
نیاز به تعداد اندک برای همه گیر شدن :بیماریهای
همهگیر در ابتدا و برای گس��ترش و آل��وده کردن تعداد
زی��ادی از مردم تنها به تع��داد اندکی از آنها نیاز دارند .به
همین ترتیب کس��انی که س��خنوران خوبی ب��وده و زیاد
صحب��ت میکنند میتوانند ایدههای گوناگون را همهگیر
کنن��د .در همین رابطه مردم را میتوان به س��ه دس��ته
تقس��یم کرد؛ کس��انی که ارتباط برقرار میکنند ،کسانی
که دانش و تخصص خود را در اختیار مردم قرار میدهند
و کس��انی که فروشنده هستند .کس��انی که در برقراری
ارتباط مهارت دارند مردم را گرد خود جمع میکنند و از
مهارتهای اجتماعی خود برای برقراری ارتباط با دیگران
اس��تفاده میکنند .این قبیل افراد نقش بسیار مهمی در
انتقال اطالعات و همهگیر ش��دن آن دارند ،زیرا با اقش��ار
مختلفی از مردم در ارتباط هستند و به راحتی میتوانند
ایدههای مختلف را پخش کنند .کس��انی که اطالعاتشان
را در اختی��ار مردم قرار میدهند نیز با افراد ارتباط برقرار
میکنن��د ولی به جای توجه به نیازها و اهداف خودش��ان
بر نیازهای آنان تمرک��ز میکنند .بهترین مثال برای این
دسته از افراد معلمان هستند.
افرادی که به واسطه نام و وضعیت شغلیشان از ارزش
تجاری باالیی برخوردارند اصوال روی روابطش��ان متمرکز
میش��وند و پیغام خاصی را منتقل نمیکنند .مهارتهای
قاب��ل توج��ه نظیر در مرک��ز توجه بودن ،ب��ه همراه هنر
برق��راری ارتباط غیرکالمی و تقلید از احساس��ات و رفتار
دیگران به منظور کس��ب اعتماد افراد باعث میش��ود این
قبیل افراد نقش بس��یار مهم و حیات��ی در متقاعد کردن
دیگران نسبت به مسائل مختلف داشته باشند.
قانعکنن�ده ب�ودن ایدهه�ا :توجه به ای��ن نکته که
محصوالت و ایدهها برای تسخیر بازار تا چه حد قانعکننده
و جذاب هس��تند بسیار مهم است .برای رسیدن به نقطه
اوج ،ایدهها و طرحها باید قانعکننده و جذاب باش��ند (اگر
طرحی یا ایدهای جالب و جذاب نباش��د به طور اتوماتیک
ف��ارغ از اینکه چگونه مطرح ش��ده و چه س��یر تکاملی را
ط��ی کرده از چرخه حذف خواهد ش��د) .عدم توانایی در
اقناع مخاطب از جمله مش��کالتی است که عصر اطالعات
برای ما پدید آورده است ،تعداد قابل توجهی از پیامهایی
که دریاف��ت میکنیم ما را به س��وی محصوالت مختلف
رهنم��ون ک��رده و ایدهها جایی برای رش��د و تجلی پیدا
نمیکنند .برای دیده ش��دن در میان حجم انبوه اخبار و
تبلیغات بازرگانی باید اطمین��ان حاصل کنیم پیامی که
میخواهیم مخاط��ب آن را ببین��د در میان خیل عظیم
آگهیه��ای تجاری ناپدید نش��ود و ت��وان متقاعد کردن
مخاطبان را داشته باشد.
توجه به محت�وای پیامهای تج�اری :تغییراتی که
ممکن اس��ت در متن و محتوای یک پی��ام تجاری ایجاد
ش��ود میتواند در همهگیر ش��دن و موثر ب��ودن آن تاثیر
بس��زایی ایجاد کن��د .با در نظ��ر گرفتن ش��رایط و ابعاد
مختلف ش��خصیتی مردم ،محتوا میتواند تاثیر و اهمیت
بسیار زیادی داشته باشد .با توجه به این موضوع رسیدن
به نقط��ه اوج را میتوان با ایجاد تغییر در ش��رایط پدید
آورن��ده آن کنترل کرد .این موضوع پیامدهای بس��یاری
برای کسبوکارهای مختلف ،از کیفیت عملکرد کارکنان
تا افزایش تولید و فروش در پی دارد.
آنچه باید در عمل انجام دهیم
انتخاب یک ایده ،طرح یا پیش��نهادی که جذاب بوده و
قابلیت همهگیر شدن داشته باشد از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار اس��ت .آگاه باش��ید توجه ب��ه نکاتی که موجب
جذابیت پیام یا ایده ش��ما خواهد ش��د و تاکید بر آن در
ارتباط با مخاطبان بسیار تاثیرگذار است.
ارتباطات خود را با اش��خاصی که در نش��ر و گسترش
موضوعات مورد نظر ش��ما تاثیرگذارند افزایش دهید ،به
واس��طه این تماسها با اش��خاصی ک��ه دارای تخصص و
اعتبار هس��تند نظیر معلمان و روزنامهنگاران و افرادی که
دارای نفوذ هس��تند نظیر افراد مش��هور مانند بازیگران و
ورزش��کاران ،میتوانید پیامهای تجاری خود را به بهترین
ش��کل ممکن به گوش همه برسانید .سعی کنید بهترین
زمان ممکن را برای ارائه طرح و ایده خود انتخاب کنید و
مطمئن شوید شرایط برای پذیرش و نشر و گسترش ایده
شما فراهم است.
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چرکنویسهاییکمدیراینجایی
پرسش :صاحب یک شرکت تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی هستم و تصمیم دارم محصوالتم را به کشورهای منطقه صادر
کنم .برای فراهم کردن مقدمات این مسئله باید چه کار کنم؟
پاسخ کارش�ناس :ابتدا باید
بازاره��ای منطق��ه را به دقت
بررس��ی کنید .رقابت در زمینه
محصوالت آرایشی و بهداشتی
در س��طح بینالملل��ی بس��یار
دش��وار اس��ت .بای��د برندهای
رقی��ب و قیمته��ا و کیفی��ت
آنه��ا را در ه��ر کش��ور م��ورد
بررس��ی قرار دهید ،همچنین
باید مقررات گمرکی در زمینه
واردات محصوالت آرایش��ی و
بهداش��تی هر کشور را مطالعه
کنی��د .عالوه بر ای��ن ،مزایایی

که دول��ت برای ص��ادرات در
نظر گرفته است میتواند روی
قیم��ت صادرات��ی ش��ما تأثیر
بگذارد .در این مرحله ش��ما با
یک بررس��ی جامع درخواهید
یافت که آیا امکان رقابت برای
شما در بازارهای منطقه وجود
دارد یا خیر .اگر پاس��خ منفی
بود که فعال مسئله صادرات را
فراموش کنید یا بررسی کنید
که تح��ت چه ش��رایطی توان
رقابت برای شما فراهم خواهد
ش��د و برای دس��تیابی به آن

برنامهریزی کنید.
اگر توان رقابت وجود داشت،
مرحل��ه بعدی آن اس��ت که با
خریداران آن کش��ورها ارتباط
برق��رار کنی��د .بای��د کاالهای
خودت��ان را معرف��ی و ی��ک
برنامه بازاریابی مناس��ب تهیه
کنید .شناس��ایی واردکنندگان
کشورهای منطقه به شیوههای
مختل��ف امکانپذیر اس��ت .از
اتاق بازرگانی آن کش��ورها در
ایران میتوانید استفاده کنید.
مراجع��ه به اینترن��ت و یافتن

سایتهای رسمی شرکتهای
واردکننده در آن کش��ورها نیز
مفید است.
اس��ت����فاده از س������ایت
 Alibab.comو معرف��ی
خودت��ان و محصوالتتان در آن
هم بسیار موثر خواهد بود.
این موارد همگ��ی مقدمات
کار هس��تند .بع��د از آن راه
طوالن��ی در پی��ش اس��ت که
بررس��ی آن در ای��ن نوش��تار
نمیگنجد.

گزارش «فرصت امروز» از چگونگی مدیریت یک نمایندگی فروش و خدمات خودرو

اصول رقابت در یک شغل غیررقابتی

علی سهرابی

اکثر م��ا حداقل یک بار برای
خرید خودرو به نمایندگیهای
مج��از مراجع��ه کردهای��م اما
کمتر ب��ه بخ��ش مدیریت آن
توجه نشان دادهایم .فعالیت در
نمایندگیهای خودرو چارچوب
و قوانین خاصی دارد که رعایت
آنها الزامی اس��ت .برای فعالیت
در این حوزه باید از این قوانین
که از س��وی ش��رکت م��ادر و
تولیدکنن��ده خ��ودرو تعیی��ن
میشود ،آگاه باشید ،زیرا آگاهی
از مق��ررات و اص��ول مدیریتی
مجموعهای ک��ه نمایندگی آن
را ب��ر عهده دارید ،به ش��ما در
پیشبرد اهدافتان کمک خواهد
کرد .خواندن این گزارش برای
آش��نایی با ریزهکاریهای این
شغل خالی از لطف نیست.
صرفنظر کردن از سود باال
برای سوددهی بلندمدت
ب��رای اینک��ه ی��ک فعالیت
پررونق داش��ته باشید ابتدا باید
بدانید ک��ه در ک��دام محدوده
ش��هری فعالیت دارید .به طور
معمول باید منطقه متوس��طی
را برای کسبوکار خود انتخاب
کنی��د تا نیاز قش��ر زی��ادی از
جامعه را پوشش دهید .در یک
فضای بزرگ که نام نمایندگی
روی آن گذاش��تهاید بای��د از
نیروهای متخص��ص و مجرب
برای فعالیت در بخش تعمیرات
استفاده کنید .همه افرادی که
در نمایندگی خودرو مش��غول
به کار هس��تند بای��د بهصورت
تخصصی در کار خود وارد باشند

و زیر و بم حوزه فعالیتش��ان را
به خوبی بشناس��ند .در مرحله
بع��دی میتوانی��د فضای��ی را
بهعن��وان بخش فروش طراحی
کنید و محص��والت مورد نظر
ش��رکت را ارائه دهید .به هیچ
عنوان نباید از عرضه خودروهای
پرتقاضا غافل شوید.
از آنجایی که قیمت محصول
کارخان��ه و قیمت ف��روش نیز
مشخص است باید دقت کنید
که بازار رقابت��ی در این بخش
خیل��ی م��ورد توجه نیس��ت،
مگ��ر اینکه از س��ود خود کمی
صرفنظ��ر کنی��د .کارخانجات
محص��والت خ��ود را بس��ته
ب��ه ش��رایط تولیدش��ان بی��ن
نمایندگیه��ا توزیع میکنند و
نمایندگیها مج��از به دریافت
سود مشخص از فروش خودرو
هس��تند .از این رو اگر مقداری
از س��ود خود را نادیده بگیرید
میتوانی��د آم��ار فروش��تان را
افزایش دهید و کارخانه تولیدی
نیز بهزعم آنکه فروش شما باال
رفته به سهمیه شما میافزاید.
نتیج��ه ای��ن افزایش س��همیه
فروش بیش��تر خ��ودرو و ارائه
بیشتر خدمات است.
خدمات پس از فروش
خودرو
شما موظف به ارائه سرویس
ب��رای خودروی��ی هس��تید که
توس��ط ش��ما یا هر نمایندگی
دیگ��ری ب��ه مش��تری تحویل
داده شده است .سعی کنید هر
مش��تری که به نمایندگی شما
مراجعه میکند با برخورد خوب
شما مواجه شود و آنجا را برای

س��رویسهای بع��د از گارانتی
انتخاب کند .کارکنان مجموعه
ش��ما کارمن��دان زیرمجموعه
کارخانه خودروس��ازی هستند،
به همین دلیل توقع مشتریان
از آنه��ا ،ارائ��ه بهت��ر خدم��ات
بیش��تر اس��ت .در نتیجه باید
توجه داش��ته باش��ید که هیچ
وقت کارکن��ان حق اعتراض به
مشتری را ندارند .جمله حق با
مشتری است را سرلوحه کارتان
قرار دهید تا بتوانید سهم زیادی
از ب��ازار را ب��ه خ��ود اختصاص
دهید .اگ��ر خودرویی به دلیل
برخی مشتریان
ممکن است تنها به
شخص تعمیرکار
اعتماد داشته باشند و
خودروی خود را برای
تعمیر به یک فرد
خاص بسپارند .از این
جهت باید بدانید که
ارائه پیشنهادهایی در
این زمینه به مشتری
میتواند او را برای
همیشه از کسبوکار
شما دور کند

استفاده بیش از حد نیاز به تهیه
قطعه و دریاف��ت هزینه اضافه
داش��ت حتما قب��ل از تعویض
و ارائه خدمات ،مش��تری را در
جریان بگذارید .متاسفانه برخی
نمایندگیها اق��دام به تعویض
میکنند و مش��تری را در عمل
انجام ش��ده قرار میدهند و در
نهایت به جای اینکه مشتری از
اینکه خودروی سالم را تحویل

گرفته است رضایت داشته باشد
با نارضایتی فراوان نمایندگی را
ت��رک میکند .همین امر باعث
میشود تا از مشتریهای شما
روز به روز کاسته شود.
نقل محافل خانوادگی
مشتریان شوید
همه ما در محافل خانوادگی
خاطراتی را ب��رای گذران وقت
تعریف میکنیم که بخش��ی از
آنه��ا به خودروه��ای ما مربوط
میش��ود .اگر به ای��ن موضوع
بس��یار کوچ��ک توج��ه کنید
و هدفت��ان ای��ن باش��د ک��ه با
ارائه خدمات مناس��ب موضوع
صحب��ت محاف��ل خان��واده
مشتریانتان ش��وید ،میتوانید
مش��تریان زیادی را برای خود
جم��ع کنید .هرچه مش��تریان
شما بیشتر باشد اعتبارتان نیز
باالتر خواهد رفت.
بعد از اینکه توانس��تید خود
را حسابی در محل کسب خود
جا بیندازید از کارخانه تولیدی
خودروه��ای قیمت ب��اال برای
ارائه درخواس��ت کنی��د تا در
کنار خودروهای پ��ر تقاضایی
که عرضه میکنید خودروهای
لوکس هم ارائه دهید .ش��رط
بع��دی ک��ه باید ب��ه آن توجه
بسیار داشته باشید راستگویی
اس��ت .زمانی که مش��تری از
شما سوالی در خصوص خودرو
میپرس��د ب��دون تع��ارف و با
اطالعات کام��ل از ماجرا برای
او توضیح دهید .بهعنوان مثال
اگر یکی از دوستان و آشنایان
ش��ما برای تعوی��ض خودروی
خ��ود نیاز به راهنم��ا دارد و با

شما تماس گرفته سعی کنید
بهترین راهنما برای او باش��ید.
اگر صالح نیس��ت که این کار
را انجام بدهد ب��ه او بگویید تا
موضوع برایش روش��ن ش��ود.
البت��ه ای��ن جمل��ه را هم در
پای��ان صحبتهایت��ان اضافه
کنید ک��ه اگر بخواهید برایتان
انج��ام خواهم داد اما اگر انجام
ندهید بهتر اس��ت .این جمله
شما باعث میش��ود تا اعتماد
مش��تری به ش��ما جلب شود.
سعی کنید به مشتریانی که از
خدمات کارکنان شما ناراضی
هس��تند ،نمایندگی دیگری را
معرفی کنید تا ش��اید کمی از
توجه مش��تری را جلب کنید.
برخی مش��تریان ممکن است
تنها به شخص تعمیرکار اعتماد
داش��ته باشند و خودروی خود
را برای تعمیر به یک فرد خاص
بس��پارند .از ای��ن جه��ت باید
بدانید که ارائه پیش��نهادهایی
در ای��ن زمین��ه به مش��تری
میتواند او را برای همیش��ه از
کسبوکار شما دور کند .حتما
زمانی که تعمیر کار مورد نظر
در مجموعه نیست پیگیر شوید
و اگر هم در مرخصی اس��ت به
وی توضی��ح دهی��د .در پایان
توصی��ه میکنیم ب��رای اینکه
مدیریت موفقی داش��ته باشید
حتما فرمی را برای نظرخواهی
و چگونگ��ی ارائ��ه س��رویس
توس��ط خدماتدهن��دگان در
نظر بگیرید و همه مشتریان را
ملزم به پر کردن آن کنید تا از
عملکرد کارکنان خود و میزان
رضایتمندی مش��تریان نسبت
به مجموعه خود آگاه باشید.

کتابخانه
تع��ارض ،ی��ک واقعی��ت
سازمانی اس��ت .یکی از دالیل
اجتنابناپذی��ری تع��ارض این
اس��ت ک��ه مدی��ران و س��ایر
کارکنان سازمان همیشه بر سر
منابع کمیاب رقابت میکنند.
در نتیج��ه یک��ی از وظای��ف
مه��م مدیریت ،حفظ س��طح
بهینهای از تعارض است که به
س��ازمان و اعضای آن ،ویژگی
منحصر به فردی بدهد.
کارشناس��ان بر ای��ن باورند
که هی��چ راهح��ل نهایی برای
تضاد و تعارض سازمانی وجود
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تعارض سازمانی؛ مفاهیم ،الگوها ،ابزارها
ندارد .تع��ارض ،خصلت پایدار
و ثاب��ت تم��ام سیس��تمهای
س��ازمانی اس��ت که به دست
انسان ساخته ش��دهاند .کتاب
«تع��ارض س��ازمانی؛ مفاهیم،
الگوه��ا ،ابزاره��ا» تالیف دکتر
امی��د مهدی��ه ب��ا اش��اره ب��ه
همی��ن موضوع ،به بررس��ی و
تعریف رش��تههای تعارض در
سازمانها میپردازد.
این کتاب در  12فصل تدوین
شده اس��ت .در قسمتهایی از

کتاب با تاکید بر ضرورت توجه
به تعارض آمده است :شواهد و
مدارک بسیاری نشان میدهد
که غالب��ا در مدیریت و کنترل
تعارض��ات و همچنی��ن اب��راز
واکنش مناس��ب و موثر نسبت
به پدی��ده تغییر ،با شکس��ت
مواجه میشویم و تواناییهای
الزم را جه��ت س��ازگاری و
مطابقت با تعارض��ات پیچیده
میانفردی ،سازمانی و جهانی
نداری��م .همچنی��ن مولف در

فص��ول مختلف دیگ��ر درباره
س��یر تکام��ل دیدگاهه��ای
تعارض ،انواع تعارض (تعارض
احساس��ی ،تع��ارض کاری،
تعارض در مناف��ع ،تعارض در
ارزشه��ا ،تع��ارض در هدف،
تع��ارض واقع��ی و غیرواقعی،
تع��ارض تالفیجویان��ه و،)...
س��طوح تع��ارض ،تع��ارض
س��ازنده ،عل��ل ب��روز تعارض،
فرآین��د تع��ارض ،گونهه��ای
مدیریت تعارض ،رابطه تعارض

و ارتباط��ات ،رابط��ه تعارض و
عملکرد و ...میپردازد.
این کتاب به انضمام چندین
پرسش��نامه درب��اره مدیری��ت
تع��ارض در  79صفح��ه ب��ه
همت انتشارات موسسه کتاب
مهربان نشر منتشر شده است.

ساعت
علی معروفی

راس��ت گفتهاند که زمان خاصیتی س��یال دارد .یک
قابلی��ت انعطاف عجی��ب .میتواند تا ابد ک��ش بیاید و
میتوان��د آب ب��رود ،در ابعاد پاره خط��ی کوتاه .گاهی
اوقات هم وضعیت��ی ذووجهتین پیدا میکند .از یک رو
ه��ی آب میرود و کوتاه و کوتاهتر میش��ود و در همان
ح��ال از ور دیگر کش میآید و بلند و بلندتر میش��ود.
هر دوی این اتفاق��ات هم در آن واحد و در قالب همان
زمان هس��تنده اتفاق میافتد .فرا رفت��ن از خود تا بعد
بینهایت و فرو ش��دن در خ��ود در بعد بینهایت .خودم
هم درست نفهمیدم چی شد .سعی میکنم با یک مثال
مدیریتی اینجایی قضیه را شفافتر کنم.
یکی ،دو س��الی از مدیریت کردن��م میگذرد و دیگر
کمکم در حال جاافتادن هس��تم .برای خودم تشخص و
وزن و هیمنهای پیدا کردهام .حتی گاهی پیش میآید که
در جلسات مشورتی گروه ما و در جمع مدیران همرده و
رده باالتر از بعضی خطوط زرد و نارنجی هم میگذرم و
افاضات فیلسوفانهای هم از خودم ارائه میدهم .بچههای
گروه هم الحق واالنصاف در عین داشتن رابطه صمیمانه
و بیتکلف جل��وی غریب غربای کوتاه و بلند حفظ آبرو
میکنند و شأن زعامت اینجانب را خوب نگاه میدارند.
دیگر خودم هم دارد باورم میشود که حتما هنری دارم
که اینگونه قدر میبینم و بر صدر مینشینم.
بعدازظهر یک روز گرم تابس��تانی اس��ت ،با تمام قوا
تمرک��ز کردهام و چش��مانم را به یک ب��رگ از مدرکی
دوختهام که قرار اس��ت بازرس��ی نهایی ک��رده و برای
بخش پروژه ارس��ال کن��م .پلکهایم حداکث��ر نیمهباز
اس��ت .تصویری که میبینم از یک برج سینوسی که با
فرکانسهای مختلف نوس��ان میکند تا ش��کل منحنی
هیسترزیس و گاهی هم ش��کل یک دوک با دو انتهای
کش��یده ش��ده و محو ،تغییر میکن��د و روی این انواع
ش��کل موج خطوط درهم و برهم غیرقابل فهمی وجود
دارد که آنها هم حرکت میکنند و به نوبه خود ش��کل
موجهای جدیدی میسازند .گاهی بعضی از این اشکال
جان میگیرند و با من وارد مذاکره و چانهزنی میشوند.
 سالم آقا مهندس. سالم (چرت پاره شده و موج سینوسی روی صورتمخاطب تازهوارد).
 من فالنی هس��تم آقای مهن��دس ،از بخش پروژه،دستیار آقای بهمانی ،بهتازگی اومدم.
 بله بله ،قبول باش��ه انشاءاهلل ،آقای بهمانی خوبن؟شما خوبین؟
 خیلی ممنون .س��الم رس��وندن گفتن من اون یارومدرکهرو ازتون بگیرم و براشون ببرم.
 کدوم مدرک؟ همون آخریه دیگه ،قول امروزو داده بودین. آهان ،ببینین آقای جوان ،شما تازه تشریف آوردینهنوز زیاد راه نیفتادیم ما اینجا مرس��ومه که مدرک رو
حداکثر تا آخر وقت اداری با نامه میفرستیم خدمتتون.
 بله میدونم ،ولی آقای بهمانی گفتن که این یکی رودستی ازتون بگیرم.
 حاضر نیست هنوز. چرا حاضر نیست آقای مهندس؟ باید حاضر باشد.*!!؟؟؟**!! آقای بهمانی گفتن ازتون بگیرم. یعن��ی ش��ما االن اومدی اینجا به من فش��ار بیاریدیگه؟ تا مدرکم نگیری نمیری ،ها؟ آره؟
 آقای بهمانی گفتن. خیله خب .اون س��اعتو میبینی س��ینه اون دیوار؟آره ،اون س��فیده ،گندهه ،یه خورده جلو عقب هس��ت
بعضی وقتا ولی خوب س��اعتیه .خوب نگاه کن بهش .از
روی اون ساعت سه دقیقه بهت وقت میدم بری دنبال
کارت .اگه رفتی ک��ه فبهاالمراد ،ولی اگه موندی خودم
بلند میشم ،گوشتو میگیرم ،پرتت میکنم بیرون بری
ال دست آقای بهمانی.
 *!!؟؟؟**!! شد دو دقیقه و  50ثانیه.از همینج��ا آن خاصیت کش آمدن و آب رفتن زمان
شروع میشود .اگر نرود و سه دقیقه تمام شود باید واقعا
بلند شوم گوشش را بگیرم؟ بهتر است زمان کند بگذرد،
بنابرای��ن تند میگ��ذرد .اگر همینطور اینجا بایس��تد
و م��ن قرار باش��د جواب یک جره جوان ت��ازه از قنداق
درآم��ده را بدهم و آن آق��ای بهمانی هم فکر کند حال
مرا گرفته چه؟ بهتر است زمان تند بگذرد ،صد البته که
این بار تصمی��م میگیرد کند بگذرد .مالحظه فرمودید
چه خصلتی دارد زمان؟ دنیای عجیبی نیس��ت؟ راستی
داش��ت یادم میرفت .قبل از پایان سه دقیقه بچهها به
خن��ده و ش��وخی قضیه را ختم به خی��ر میکنند .خدا
خیرشان بدهد.

از میان خبرها
افزایش قابلتوجه سود ایرباس

ش��رکت ایرباس اعالم کرد که سود  9ماهه اول سال
این ش��رکت  12درصد افزایش داش��ته ک��ه به مراتب
بیش از میزان پیشبینی شده است.
بنا به ارزیابی ایرباس ،درآمد  9ماهه س��الجاری این
شرکت به دو میلیارد و  600میلیون یورو افزایش یافته
که چهار درصد رش��د نش��ان میدهد .ب��ا این حال در
گزارش ایرب��اس آمده که عملکرد ش��رکت در تحویل
ایرباس  A400Mکه یک هواپیمای حملونقل نظامی
س��نگین اس��ت ،به هفت کش��ور اروپایی عضو ناتو ،با
تاخیر مواجه ش��ده که نقطهای منف��ی در کارنامه این
شرکت است.
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تاکید نمایندگان مجلس بر مدیریت
سهام عدالت توسط مردم

نمایندگان مجلس در جریان نشس��ت علنی صبح روز
گذش��ته مجلس ،بر مدیریت سهام عدالت توسط مردم و
آزادسازی هر چه سریعتر آن تاکید کردند و عالوه بر این
اعالم کردند ،دولت نباید در ش��رکتهای مشمول سهام
عدالت عضو هیاتمدیره تعیین کند .پیشنهاد آزادسازی
سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه توسط حسن
کامران ،حمی��د رضا فوالدگر و برخی دیگر از نمایندگان
مجل��س ارائه ش��د ،اما مجلس به دلی��ل ناقص بودن آن
پیشنهاد رأی موافق نداد .کامران نماینده پیشنهاددهنده
طرح آزادس��ازی س��هام عدالت معتقد بود که به واسطه
پرداخت اقس��اط س��هام عدالت طی  10سال و به میزان
آزاد شدن آن ،سهام عدالت در اختیار مردم قرار گیرد ،در
غیراین صورت ،مجازات مقرر و مربوط به دخل و تصرف
اموال عمومی توسط دولت حاکم خواهد بود.

روش جدید عرضه اولیه
در معامالت آنالین

محمود رضا خواجه نصیری ،مدیر نظارت بر بورسها و
بازارهای سازمان بورس ،در خصوص مشکالت معاملهگران
آنالین در عرضههای اولیه گفت :در حال حاضر ،روشهای
دیگری در عرضه اولیه پیگیری میشود ،به طوری که قرار
اس��ت سیستم ثبت س��فارش راهاندازی شده و مشکالت
فعلی برطرف شود .خواجه نصیری ادامه داد :در این روش
با توجه به اینکه س��طح س��فارش ابتدا بدون محدودیت
صورت میگیرد و بعد معامالت انجام میشود ،معاملهگران
فرصت چند ساعته دارند و اولویت زمانی هم وجود ندارد
بنابراین ،به تمام کسانی که در عرضه اولیه سفارش ثبت
میکنند ،متناسب با «تقسیم به نسبت» سهم تخصیص
داده میش��ود و از این نظر هیج��ان و رقابتی که به بروز
مش��کالت در روش قبلی منجر میشد ،در این سیستم
وجود ندارد.

مجوز پذیرهنویسی صندوق
سرمایهگذاری کاریزما صادر شد

عرضه  40گرید ماده پلیمری

 40گرید ماده پلیمری  12مجتمع پتروشیمی کشور
در تاالر فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی
ایران عرضه شد .ضمن آنکه بیش از  186هزار تن انواع
قیر هشت تولیدکننده کش��ور نیز راهی تاالر صادراتی
شد .در تاالر فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ،انواع ماده
پلیمری مجتمعهای اروند ،امیرکبیر ،آبادان ،بندرامام،
تندگوی��ان ،رجال ،ش��ازند ،غدیر ،الله ،م��ارون ،مهر و
پلی پروپیلن جم روی تابل��وی عرضه رفتند .این تاالر
همچنین ش��اهد عرضه  81هزار تن انواع قیر10 ،هزار
و  700ت��ن وکیوم باتوم 5500 ،ت��ن گوگرد گرانوله و
یکهزار تن سالپس واکس بود.

شرکتها و مجامع

شرایط عرضه بلوک  2۸درصدی
ایران ترانسفو تغییر کرد

قیم��ت پایه هر س��هم بل��وک 28/38درصدی ایران
ترانس��فو به  6145ریال و زم��ان عرضه آن به  10آذر
تغییر کرد .سازمان خصوصیسازی پیشتر اعالم کرده
بود ،قصد دارد تعداد  425میلیون و  808هزار س��هم
معادل 28/38درصد از سهام ایران ترانسفو را به قیمت
تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 20درصد به ش��رط
آنکه از  5424ریال کمتر نباش��د ،در روز س��وم آذر در
ب��ازار اول بورس اوراق بهادار عرضه کند که این قیمت
پایه ب��ه  6145ریال و زمان این واگ��ذاری به  10آذر
تغییر پیدا کرد.

مثب��ت برخ��ی از نمادها مانند
س��رمایهگذاری توسعه صنایع
س��یمان ،بانک ملت ،نوسازی و
ساختمانتهران ،آلومینیومایران
و معدنی امالح ایران در مس��یر
صع��ود قرار گرفت ،اما این روند
به س��رعت به تبع رون��د رو به
افول شکل گرفته در بسیاری از
گروههای کوچک و بزرگ بازار
بهخصوص مالی ،پتروش��یمی
و خودروی��ی خنثی ش��د و این
نماگر به محدوده منفی خزید.
نمادهایی مانند ای��ران خودرو،
صنعتی بهشهر ،سرمایهگذاری
خ�وارزم���ی ،س��رمایهگذاری
س��ایپا ،س��رمایهگذاری صنایع
پتروش��یمی و در ادامه صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس ،نفت
به��ران ،بان��ک ص��ادرات ایران
س��رمایهگذاری نف��ت و گاز و
پتروشیمی تامین و بانک انصار
تاثیر منف��ی قاب��ل توجهی بر
ش��اخص گذاشتند و این نماگر
را بی��ش از پی��ش در محدوده
منف��ی فروبردن��د .تاثیرگذاری
منفی توسعهمعادنوفلزات نیز
بر این روند دام��ن زد .در ادامه
افزای��ش تاثیرگ��ذاری منف��ی

بورس ژاپن درگیر سیاست

بازار ژاپن در پی آمادگی شینزو آبه برای انتخابات
جدید و همچنی��ن تاخیر در قانون مالیات و افزایش
محرکهای مالی در این کش��ور
با رش��د همراه شد .در عین حال
ش��اخص تاپیکس ژاپن نیز روند
افزای��ش 2/1درص��دی را از آن
خود کرد و ش��اخص نیکی ژاپن
با افزای��ش 2/2درصدی رو به رو
شد.

نماده��ای بزرگی چ��ون فوالد
مبارکه اصفه��ان و گروه مپنا و
پتروشیمی پردیس نیز شاخص
را باز هم پایین کشید .روند رو
به افول ش��اخص تا اواخر زمان
ب��ازار ادامه یافت و در این برهه
نیز افزای��ش تاثیرگذاری منفی
پتروشیمی خلیج فارس و بانک
تجارت ش��اخص را ب��ا کاهش
مقطعی دیگری مواجه کرد و به
این ترتیب این نماگر س��رانجام
با افتی بی��ش از  7 ،0درصد به
معامالت روزانه پایان داد.
کلیت بازار در انتظار
نتیجه مذاکرات هستهای
نشسته است
کامران صدیقیان ،کارشناس
بازار س��هام با اش��اره به اینکه
عم��ده صنای��ع بورس��ی حتی
در ص��ورت برداش��ته نش��دن
تحریمها به پیشبینی سودشان
میرسند ،گفت :صنایع خودرو
و بیمه پ��س از تحریم از رونق
افتادن��د و برداش��تن تحری��م
میتوان��د بر ای��ن صنایع تاثیر
خوب��ی داش��ته باش��د .وی با
اش��اره به اینک��ه اکنون کلیت

بازار در انتظار نتیجه مذاکرات
هستهای نشس��ته است ،گفت:
افزای��ش عرضه در ب��ازار امری
طبیعی و پس از گذش��ت چند
روز از روند صعودی پیاپی قابل
پیشبینی بود ،ام��ا در صورت
به نتیج��ه رس��یدن مذاکرات
ج��و روانی در بازار کامال مثبت
خواه��د ش��د .وی با اش��اره به
اینکه باید ب��ه تحوالت صنایع
بورس��ی بهص��ورت واقعبینانه
نگاه ش��ود ،تاکید ک��رد :کلیت
مذاکرات تاثیر مثبت بر بورس
اوراقبهادار خواهد داشت ،اما در
صورت عدم توافق عمده صنایع
بورسی به پیشبینیهای خود
طبق صورتهای مالی خواهند
رس��ید .وی ب��ا بی��ان اینکه به
لحاظ بنیادی کلیت بازار خوب
اس��ت ،تصریح ک��رد :مذاکرات
هس��تهای که به دنبال آن لغو
تحریمه��ا پیگیری میش��ود،
در ص��ورت اتف��اق عملی موثر
در ب��ازار و صنایع اثرات مثبت
خواه��د داش��ت .وی یک��ی از
عوام��ل ایج��اد رون��ق در بازار
را کاه��ش کارم��زد معامالتی
کارگزاران عنوان کرد و گفت :با

آخرین قیمت فلزات اساسی
در بورس لندن

سود سرمایهگذاران
بلندمدت حتمی است
از س��وی دیگ��ر ،حس��ن
قالیب��اف اص��ل مدیرعام��ل
ش��رکت بورس و اوراق بهادار
گف��ت :هرچن��د قیم��ت انواع
س��هام در حال حاضر در بازار
سرمایه نوسان دارد ،اما اندازه
آن از اهمیت زیادی برخوردار
و این در حالی است که اندازه
بازار تا حدی نسبت به گذشته
بزرگ شده که با گذشته قابل
مقایسه نیست .وی ادامه داد:
ارزش ب��ورس اوراق بهادار در
پایان سال  87حدود  48هزار
میلیارد توم��ان بود که اکنون
این رق��م به بیش از 330هزار
میلیارد تومان رس��یده است.
مدیرعام��ل س��ازمان ب��ورس
و اوراق به��ادار تصری��ح کرد:
س��رمایهگذاری ک��ه ن��گاه
بلندمدت به بازار داشته باشد
و ب��ا کار کارشناس��ی در بازار
س��رمایهگذاری کن��د ،به طور
حتم سود مناسبی را بهدست
خواه��د آورد .قالیب��اف اصل،
با تاکی��د بر اینک��ه نمیتوان
سرمایهگذاری در بازار سرمایه
را با سایر بازارها مقایسه کرد،
گف��ت :در بازار س��رمایه تنوع
مناسبی از صنایع و شرکتها
وجود دارد که س��بب میشود
ش��رکتها ارزش��مند شوند و
سرمایهگذاران به خوبی امکان
سرمایهگذاری داشته باشند.

بورس چین درگیر اقتصاد

در معامالت ب��ازار فلزات لندن ،ف��روش نقدی مس با
افزایش رو به رو ش��د و به شش هزار
و  752دالر رسید .همچنین سفارش
خرید مس برای س��ه ماهه آینده به
مبلغ ش��ش هزار و  675دالر معامله
شد .در این بین ،خریدوفروش نقدی
آلومینیوم با قیمت دو هزار و  49دالر
و دو هزار و 49/50دالر معامله شد.

قیمت س��هام در بازارهای چی��ن در پی افت قیمت
امالک و مس��تغالت و نفت خ��ام و همچنین افزایش
قیم��ت روپی��ه اندونزی ،ب��ا روند
منفی همراه شدند .شاخص هنگ
س��نگ بورس هنگ کن��گ افت
1/3درص��دی را از آن خود کرد در
حالی که قیمت امالک و مستغالت
در  69ش��هر از  70شهر متعلق به
این کشور با افت همراه شد.

نگــاه
هماکنون در ب��ازار دو گمانه
ب��زرگ یکی کاهش نرخ س��ود
به��ره بانکی و دیگ��ری نتیجه
مثبت مذاکرات وجود دارد .هر
کدام از این دو خبر اگر قطعی
ش��ود میتوان��د تاثی��ر بس��یار
مثبت��ی روی بازار بگ��ذارد ،اما
پیشبین��ی میکن��م مذاکرات
ن��ه در جزییات ام��ا در کلیات
به توافق میرس��د و جمعبندی
مثبت و خوبی خواهد داش��ت.
اما نرخ به��ره بانکی به احتمال
زی��اد در آذر م��اه کاهش پیدا
میکن��د .در نتیجه چش��مانداز
ب��ورس تا پای��ان س��ال مثبت
اس��ت .به گزارش س��نا ،بهزاد
گل��کار ،مدیر عام��ل هلدینگ
س��ینا ب��ا بی��ان مطل��ب فوق
درب��اره وضعی��ت کنون��ی بازار
س��هام گفت :بی��ن فعاالن بازار
س��رمایه یک اصطالحی به نام
«پیش خور» وجود دارد .یعنی
فع��االن تا میبینن��د مذاکره یا
خب��ر مثبت��ی درب��اره کاهش
ن��رخ به��ره بانکی وج��ود دارد
یا حت��ی بالعکس ،اث��ر خبر را
قب��ل از اثرگ��ذاری واقع��ی آن
در عملکرد شرکتها پیشخور
میکنن��د .برای همین س��ودها
گاه قبل از وقوع خبر مثبت رخ
میدهد .وی ب��ا تاکید بر اینکه
فعاالن بازار سرمایه با توجه به
چش��ماندازی ک��ه از صنایع و
در کل ب��ازار میبینند نس��بت
درآم��د ب��ه عایدیه��ا را کم و
زیاد میکنن��د ،گفت :انتظارات
مثب��ت زودت��ر از وقوع ش��کل
میگی��رد ،زودتر به ب��ازار پول
میآورد ،معامالت زودتر رش��د
میکن��د و ب��رای س��هامداران

زودت��ر ب��ازده مثب��ت ایج��اد
میکن��د اما اینکه این ش��رایط
تا کی و ت��ا کجا میتواند ادامه
پی��دا کند ،در این ب��ازه زمانی
به نتیج��ه مذاکرات و نرخ بهره
بانکی گره خورده اس��ت.
گلکار خاطر نش��ان کرد :اگر
موض��وع هس��تهای را از ب��ازار
ج��دا کنیم ،ن��رخ به��ره قطعا
کاهش پی��دا میکند چون نرخ
تس��هیالت بانکی بیشتر از این
نمیتواند ادام��ه پیدا کند .اگر
صورتهای مالی امسال و سال
گذش��ته بانکها را ن��گاه کنیم
هی��چ بانک��ی از نظ��ر عملیات
بانکداری س��ودآور نبوده است
و بای��د در این زمین��ه حرکت
جدی ش��ود .وی درباره رش��د
صنع��ت بانکداری در هفتههای
گذش��ته گف��ت :فع��االن بازار
س��رمایه خوشبی��ن هس��تند
که ب��ا مذاکرات ،س��وئیفت باز
میش��ود و آنه��ا میتوانن��د با
بانکه��ای دنیا ارتباط داش��ته
باش��ند ام��ا ای��ن ام��کان هم

وج��ود دارد ک��ه تا یک س��ال،
یک س��ال و نیم دیگر سوئیفت
تحری��م بماند اما برای رفع این
مش��کل بای��د ارتباط سیس��تم
بانک��ی کش��ور ب��ا چن��د بانک
برقرار ش��ود که ب��ه این ترتیب
حجم داراییه��ای مالی خارج
از کش��ور بانکها قاب��ل معامله
میش��ود و بانکها سود خوبی
از این طریق بهدست میآورند
بابت همه این پیشبینیهاست
ک��ه ای��ن روزها ش��اهد رش��د
قیم��ت بانکیها هس��تیم .این
کارش��ناس بازار سرمایه درباره
اصلیتری��ن چال��ش ب��ورس
گف��ت :بورس یک ب��ازار کامال
آزاد اس��ت که سیس��تم عرضه
و تقاض��ا ب��ر آن حاکم اس��ت،
بنابراین در این سیس��تم نباید
دخالت ک��رد چون اگر دخالتی
در این سیس��تم صورت بگیرد،
اف��ت و خیزه��ا را طوالنیتر از
ح��د معم��ول میکن��د .گلکار
ادام��ه داد :وقتی فع��االن بازار
س��رمایه انتظار دارند به دالیل

ش��رایط کلی حاکم ب��ر اقتصاد
بازده بورس کاه��ش پیدا کند
باید ب��ه ب��ازار س��رمایه اجازه
این کاهش داده ش��ود که این
کاه��ش را تجربه کن��د و قطعا
ب��ازار بع��د از آن رش��د پی��دا
میکن�� .د
مدیرعامل هلدینگ س��رمایه
با تاکید بر اینکه باید انتظارات
از بازار س��رمایه واقعی باش��د،
گف��ت :رون��د خوب��ی در بازار
س��رمایه حاک��م اس��ت ام��ا تا
مدته��ا نمیت��وان از ب��ازار
انتظ��ار بازدهیهای س��ال 91
و  92را داش��ت .تا پایان سال
ش��رکتها رش��د  epsخواهند
داش��ت اما رش��د درآمدها در
س��ال آینده از آن شرکتهایی
خواهد بود که یا پروژه افزایش
ظرفیت یا صادرات قابل رقابت
ب��ا کااله��ای وارداتی مش��ابه
دارن��د .ای��ن کارش��ناس بازار
س��رمایه به موضوع سهامداران
غیرحرفهای اشاره و این دست
از س��هامداران را به دو دس��ته

شاخص کل بورس در جریان معامالت چهارمین روز
هفته ،ب��ا افت  564واحدی از نیم��ه  75هزار واحدی
افت��اد و در ارتف��اع  75ه��زار و  401واحدی ایس��تاد.
ش��اخص  30ش��رکت ب��زرگ  25واحد ،آزاد ش��ناور
670واح��د ،ب��ازار اول  389واحد ،ش��اخص بازار دوم
ه��زار و  282واحد و ش��اخص صنعت  430واحد افت
را تجربه کردند .همچنین تعداد  722میلیون س��هم و
ح��ق تقدم به ارزش یک میلیارد و  928میلیون تومان
در 72هزار نوبت معامالتی دادوستد شد .ارزش بازاری
بورس همچنان در  340هزار میلیارد تومان نزول کرد.
بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل

75,409,40

میزان تغییر

)(556,53

ارزش بازار

3,399,278,910 B

ارزش معامالت

2,059,805 B

حجم معامالت

722,396 M
تاثیر در شاخص

نماد

پتروشیمیخلیجفارس
بانک تجارت
پتروشیمی تامین
توسعه معادن و فلزات
فوالد مبارکه اصفهان

قیمت پایانی

تاثیر

12,771
1,121
2,840
2,670
2,535

)(114,38
)(26.36
)(23.16
)(22.36
)(19.97

برترین تقاضا

س .توسعه صنایع سیمان

خرید

ارزش

1,622

142,378

نام کامل شرکت

سرمایهگذاري صنعتنفت
سرمایه گذاري شاهد
ایران خودرودیزل
س .توسعه صنعتي ایران

3,444
1,591
913
2,199

90,971
47,343
42,527
26,801

برترین عرضه

نام کامل شرکت

فروش

ارزش

فوالد امیرکبیرکاشان

11,868

5,538

داروسازي امین

4,694

4,782

پارس الکتریک

6,350

2,482

سیمان شرق

2,103

2,321

س .صنعت بیمه

1,539

1,965

بیشترین افزایش

ح  .گلوکوزان

قیمت

درصد

نام کامل شرکت

33,418

8

ح  .سرمایهگذارينیرو

500

7.76

سرمایهگذارينیرو

1,690

4

نوسازيتهران

8,314

3.99

سرمایه گذاري شاهد

1,591

3.99

ح  .نفت بهران

قیمت

درصد

9,986

)(26.57

ح  .دارویي سبحان

5,245

)(4.2

ایران تایر

4,638

)(3.9

قطعات اتومبیل ایران

3,631

)(3.84

سیمان کرمان

10,283

)(3.8

بیشترین کاهش

نام کامل شرکت

بیشترین حجم معامله

چشمانداز مثبت بورس به دلیل کاهش نرخ سود بانکی

| فرصت امروز|

بورس کاال

کاهش کارمزد معامالتی اگرچه
جذابی��ت س��رمایهگذاری باال
میرود ،اما با زی��ان کارگزاران
هم��راه خواهد بود ،زیرا در یک
س��ال گذش��ته رکود شدیدی
در ب��ازار حاکم خواهد بود و به
دنبال کاه��ش ارزش معامالت
درآمد کارگ��زاران کاهش پیدا
کرده است.

یلدا معیری

س��ازمان بورس و اوراق بهادار با پذیرهنویسی صندوق
سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاریزما درآمد موافقت کرد.
این صن��دوق ،صندوق س��رمایهگذاری در اوراق بهادار با
درآم��د ثابت و با قابلیت انجام ص��دور و ابطال واحدهای
س��رمایهگذاری بهقیمت روز بوده ک��ه با حداقل  20هزار
واح��د و حداکث��ر  200هزار واحد س��رمایهگذاری فعال
خواه��د بود .موس��س ،مدیر و مدیر ثب��ت این صندوق،
شرکت سبدگردان کاریزما ،متولی آن موسسه حسابرسی
و خدمات مالی و مدیریت ایران مش��هود ،حس��ابرس آن
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان خواهد بود.

رفت و برگشت
شاخص کل
ب��ا ش��روع معام��الت روز
سهش��نبه در ب��ورس ته��ران،
شاخص کل بورس تحت تاثیر

بازار سهام ،چشم به راه وین

| فرصت امروز|

در دومی��ن میز صنعت س��یمان ک��ه در محل تاالر
حاف��ظ برگ��زار ش��د ،حس��ن قالیباف اص��ل در جمع
اعضای انجمن صنفی صنعت س��یمان و مدیران عامل
هلدینگها و ش��رکتهای س��یمانی فع��ال در بورس
تهران اظهار کرد :ش��رکتهای بازار س��رمایه منتج از
ش��رکتها و انتظاراتی اس��ت که از این شرکتها برای
آینده پیشبینی میشود .بهیقین اگر دیدگاهها اصالح
ش��ود ،صنعت س��یمان میتواند یکی از صنایع پیشرو
در بازار س��رمایه باش��د .س��خنگوی بورس به افزایش
سرمایه ش��رکتها توجه کرد و افزود :شرکتهایی که
حس��اب سرمایه آنها از حد نصاب بورس پایینتر است،
میتوانن��د افزایش س��رمایه را از طریق تجدید ارزیابی
انجام دهند تا به استانداردهای بورس دست یابند.

سید محمد صدرالغروی

سهشنبه بیس��توهفتم آبان
سهامداران و فعاالن بازار سرمایه
ش��اهد معامالت پرحجمی در
کلی��ت بازار س��رمایه بودند که
این حجم معامالت در مس��یر
نزول��ی و کاهش قیمت س��هام
شرکتهای بورسی همراه بود.
ای��ن در حالی اس��ت که ارزش
معام��الت در ب��ورس اوراق
بهادار تهران با دادوس��تد بیش
از  722میلیون برگ س��هم از
200میلیارد تومان فراتر رفت.
عمده دالیل روند مثبت بازار در
هفتههای اخیر بحث مذاکرات
و خوشبینی ایجاد شده نسبت
ب��ه برداشتهش��دن تحریمه��ا
عنوان ش��ده ب��ود ،ام��ا برخی
کارشناس��ان معتقدند ،کاهش
ارزش ذات��ی قیمت س��هام در
بازار موجب ورود نقدینگیهای
جدید ش��ده است .عالوه بر این
رکود در بازارهای س��که ،طال،
ارز و مسکن و احتمال افزایش
بازدهی در ب��ورس اوراق بهادار
ب��ا توجه به ریزشهای پیاپی از
جمله دیگر عوام��ل رونق بازار
س��هام عنوان میش��ود .پس از
حاکم شدن شرایط فوق ،بورس
اوراقبهادار تهران که نتوانس��ته
بود در مذاکرات مس��قط اخبار
مثبتی را دریافت کند ،نگاهش
را ب��ه مذاکرات وی��ن دوخته تا
ش��اید نتیجه دلخ��واه را از دل
این مذاکرات به دس��ت بیاورد.
بر این اس��اس ،حاکم شدن جو
انتظار و نگرانی در بورس تهران
موجب منفی شدن قیمت سهام
شرکتها شد.

عقبنشینی شاخص کل بورس

مریم سعیدپور

پیشرویی صنعت سیمان
با تغییر دیدگاهها

نماگر بازار سهام

آخرین قطعه پازل صعود بورس تکمیل میشود؟

واگذاری  32هزار میلیارد ریال
سهم دولتی تا نیمه آبان

از ابتدا تا نیمه آبان امس��ال  32هزار و  488میلیارد
ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصیسازی واگذار
ش��ده که از این میزان 223 ،میلی��ارد ریال در بورس،
 25ه��زار و  698میلیارد ری��ال در فرابورس 6 ،هزار و
 567میلیارد ریال از طریق مزایده و یک میلیارد ریال
از طریق مذاکره به فروش رس��یده است .از  32هزار و
 488میلی��ارد ریال س��هم دولتی واگذار ش��ده در این
مدت 31 ،ه��زار و  990میلیارد ریال بهصورت بلوکی،
 187میلیارد ریال بهص��ورت تدریجی و  311میلیارد
ریال بهصورت ترجیحی واگذار شده است.

شمــاره 100

نام کامل شرکت
تقس��یم کرد و گف��ت :گروهی
که در حد خ��رد خریدوفروش
میکنند گاهی وقتی وارد بازار
سرمایه میشوند که خیلی دیر
است و در نتیجه با حرکتهای
هیجانی ب��رای خرید یا فروش
به ب��ازار و خودش��ان آس��یب
وارد میکنن��د .ام��ا گروه دیگر
از س��هامداران غیرحرف��های
ش���خ�ص�یتهای حقوق��ی و
صاحبان سرمایه بزرگ هستند
ک��ه آنه��ا ه��م دی��ر وارد بازار
میشوند و غیرحرفهای هستند
اما به دلیل در اختیار داش��تن
مناب��ع ب��زرگ و حج��م پولی
ک��ه در اختی��ار دارند ،نس��بت
به خ��رده س��هامداران کوچک
آس��یب کمتری میبینند.
گل��کار ب��ه ض��رورت عم��ق
ب��ازار س��رمایه اش��اره ک��رد و
گفت :برای عمق بخش��ی بازار
بای��د به س��مت متنوعس��ازی
ابزاره��ای داخل ب��ازار حرکت
ک��رد و از اینک��ه فقط س��هام
واقع��ی ش��رکت خریدوفروش
شود ،باید فاصله گرفت .وی به
افزایش تنوع ابزارهای مالی در
بازار س��هام اشاره کرد و افزود:
ص�ندوقه��ای س��رمایهگذاری
قاب��ل معامله ،گزینه مناس��بی
برای بخش��ی از سرمایهگذاران
ک��م ریس��کتر هس��تند ام��ا
راهان��دازی س��ایر ابزارهایی که
از جنس خود س��هام نیس��تند،
بلکه شبیه س��هام هستند مثل
CFDه��ا )خری��د اعتب��اری
س��هام( باع��ث میش��ود حجم
ب��ازار بزرگ ش��ود و اف��راد با
س��طوح مختلف ریسکپذیری
جذب این بازار خواهند ش��د.

صنایع آذرآب

حجم

ارزش

55,751 M

181,223 B

بانک صادرات

53,293 M

49,721 B

سایپا دیزل

42.570 M

45.408 B

سیمان سپاهان

30.348 M

62.906 B

ایران خودرو

25.566 M

77.479 B

بیشترین ارزش معامله

نام کامل شرکت
صنایع آذرآب

حجم

ارزش

55,751 M

181,223 B

ایران خودرو

25,566 M

77,479 B

سیمان سپاهان

30.348 M

62.906 B

بانک صادرات

53.293 M

49.721 B

سایپادیزل

42.570 M

45.408 B

بیشترین تعداد

صنایع آذرآب

قیمت

تعداد

3251

6997

نام کامل شرکت
داده پردازی ایران

2574

2208

سایپا دیزل

1067

2018

بانک صادرات

933

1999

ایران خودرو

3031

1930

باالترین نسبت P/E

محورسازان

قیمت

P/E

نام کامل شرکت

2821

2821

فنرسازی زر

2605

1302

زامیاد

1650

330

محور خودرو

2470

308

سرمایه گذاری پردیس

قیمت

P/E

1183

1,66

صندوق کارکنان بانک

1314

1,81

س .صنایع بهشهر

2402

2.68

سرمایه گذاری غدیر

3321

2.68

کمترین نسبت P/E

نام کامل شرکت

مدیریت سرمایه گذاری

شمــاره 100

نقطه شروع
در تاسیس رستوران چه نکاتی را
رعایت کنیم؟
وحید زندی فخر

خبــر
احداث کارخانه فوالد
در شرق گلستان

رییس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان از
احداث کارخانه فوالد با ظرفیت پنج میلیون تن تولید و با
مشارکت و سرمایهگذاری بخش دولتی ،خصوصی و کشور
قزاقستان در این استان خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،حس��ینقلی قوانلو گفت :این کارخانه
بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی «اترك» در ش��رق استان
گلستان احداث خواهد شد.
قوانلو با اش��اره به اینکه مرحله نخس��ت جواز تاسیس
ای��ن کارخان��ه از س��وی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
با ظرفیت دو میلیون تن صادر ش��ده اس��ت ،تصریح کرد:
عملی��ات اجرایی احداث این کارخانه تا پایان س��الجاری
با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت آغاز میش��ود .وی
یادآور ش��د :تالشه��ای الزم برای آغاز عملی��ات اجرایی
این کارخانه در س��فر رییسجمه��وری و هیات دولت به
گلستان در حال انجام است .وی با اشاره به افتتاح راهآهن
«ایران  -ترکمنستان – قزاقستان» با حضور رییسجمهوری
طی چند هفته آینده ،یادآور شد :در نظر است از ظرفیتهای
معدنی کشور «قزاقستان» در احداث کارخانه فوالد استفاده
ش��ود .قوانلو یادآور ش��د :در احداث کارخانه فوالد ،صنایع
فوالد کشور  20درصد ،بخشخصوصی  51درصد و کشور
قزاقستان نیز 29درصد مشارکت خواهند داشت.
رییس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت گلس��تان به
مزایای احداث این کارخانه نیز اش��اره کرد و افزود :ساخت
این کارخانه بزرگ یک جهش اقتصادی در استان گلستان
ایجاد خواهد کرد .قوانلو مدعی شد :گردش مالی هر میلیون
تن فوالد به اندازه کل گردش مالی کنونی استان گلستان
بوده ،ضمن اینکه در ایجاد اشتغال جوانان نیز موثر است.
وی همچنی��ن از پیگیری تصویب منطق��ه آزاد تجاری
اینچهبرون ،حل معضل پتروش��یمی و تامین س��رمایه در
گردش برای واحدهای تولیدی بهعنوان دیگر پیشنهادهای
این س��ازمان در سفر ریاس��ت جمهوری و هیات دولت به
اس��تان گلس��تان خبر داد و گفت :در صورت تصویب این
پیش��نهادها در هیات دولت یا دستور ویژه رییسجمهور
برای پیگیری این موضوعات ،ش��اهد تح��والت اقتصادی
خوبی در استان گلستان خواهیم بود.

سرنخ

گزارشی از سرمایهگذاری در تاسیس رستوران

رستورانها همیشه طرفدار دارند

چن�د وقت�ی اس�ت ک�ه احس�اس میکن�ی
احتی�اجداری هم�راه همس�ر و فرزن�دت ب�ه
رس�تورانی بروی و شام مفصلی میل کنی .شاید
این عاملی باش�د برای فراموش کردن فشارهای
کاری و انگی�زهای ب�رای ش�روع فردای�ی بهتر.
ی�ک روز باالخ�ره این اتف�اق میافتد و ش�بی
بهیاد ماندنی و خاطرهانگیز برای تو و خانوادهات
رقم میخورد.
پش�ت می�ز ک�ه مینش�ینی و منتظ�ری ت�ا
سفارش�ت را تحویل بگیری ،ن�گاه مختصری به
راهاندازی یک رس��توران از دو حالت خارج نیست؛ یا
شما بهصورت انفرادی و کامال مستقل به این کار اقدام
میکنی��د یا نمایندگی یک برن��د را به عهده میگیرید
و تحت پوشش آن فعالیت میکنید .به هرترتیب ،اخذ
مجوزه��ای الزم از اتحادی��ه یا دفات��ر مرکزی مربوطه
الزامی است.
از مجوزها که بگذریم ،مکان موردنظر برای تاس��یس
رستوران بس��یار مهم است .اگر دقت کنید ،اکثر مردم
در ش��بهای تعطیل یا اعیادی ک��ه معموال خیابانها
ش��لوغ و پرتردد اس��ت ،برای خوردن شام به رستوران
میرون��د .در این مواقع ،پیدا ک��ردن جای پارك برای
مشتری به مصیبتی بزرگ تبدیل میشود.
از ط��رف دیگر ،بق��ای یک رس��توران در مکانهایی
تضمین میش��ود که عبور و مرور جمعیت در آن زیاد
باشد.
این تناق��ض را میتوان با تاس��یس ی��ک پارکینگ
اختصاصی در کنار رس��توران حل ک��رد .حداقل برای
ه��ر میز ،یک فضا برای پارك اتومبیل الزم اس��ت .این
خدمتی اس��ت که میتواند ش��ما را از دیگر رقبای آن
حوالی متمایز کند.
البته راهکارهای دیگری هم برای تمایز وجود دارد؛
مانند نصب وسایل بازی برای کودکان ،اجرای موسیقی
زنده ،ارائه منوی جدید از انواع غذاها و...
به هرحال باید دقت کنید که با رستوران دیگر حداقل
 500متر فاصله داش��ته باش��ید .فضای زیربنای ش��ما
مانند باغی اس��ت که هرچه بزرگتر باشد ،درختهای
بیش��تری را میتوان در آن کاش��ت .پس محدودیتی از
نظر فضای مورد استفاده نیست.
البت��ه یک نکته را نباید فرام��وش کنید و آن میزان
س��رمایهای اس��ت که در اختی��ار دارید .ف��رض کنید
بهعن��وان مثال ،پن��ج میلی��ارد تومان س��رمایه نقدی
شماست .آیا کل این مقدار را صرف یک رستوران کنید
بهتر اس��ت یا آن را به دو قس��مت مساوی تقسیم و دو
رس��توران همزمان راهاندازی کنید؟ اکث��ر فعاالن این
رش��ته معتقدند که تقسیم کردن سرمایه در این موارد
بهت��ر جواب میدهد .باز هم هم��ان مثال معروف تخم
مرغ و س��بد در ذهن تداعی میشود ،اما همین فعاالن
میگویند که کیفیت ،بزرگترین برند است.
یعنی از ابتدای کار به فکر برندس��ازی نباشید و تمام
هم و غمتان ،ارائه بهترین غذا به مش��تریان باش��د .آنها
مثالی را ذکر میکنند که در جای خود شنیدنی است؛
حتم��ا وقتی قصد س��فر به ی��ک شهرس��تان را دارید،
پیش��نهادهایی از دوستان و آشنایان شنیدهاید مبنیبر
امتحان کردن غذای فالن رس��توران در آن شهرستان
که یک شعبه هم بیشتر ندارد.
این رس��توران ،آنچنان غ��ذای باکیفیت و لذیذی به
مش��تریانش ارائه میدهد که به خودی خود تبدیل به
یک برند شده و بدون داشتن شعبات گوناگون ،در تمام
ایران شناخته میشود.
این یعنی یک سرمایهگذاری درست و نان وآبدار.
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شکوفه میرزایی

رستورانها ،فس��تفودها و
آشپزخانههای مرکزی امروزه
در سراس��ر دنی��ا روزان��ه در
ح��ال فعالیتهای چش��مگیر
و پولس��از بس��یاری هستند،
زی��را دنی��ا هرچه به س��مت
صنعتی ش��دن پی��ش میرود
افراد بیش��تر مجاب میشوند
س��اعتهای طوالنیت��ری را
خارج از منزل صرف کنند ،از
این رو اغلب یک یا چند وعده
غذاییشان را در رستورانها و
فستفودها میل میکنند .در
این شماره به سراغ کسبوکار
رس��تورانداری رفتهای��م ت��ا
گزارشی کلی در این خصوص
در اختیار شما قرار دهیم.
در این خص��وص بهصورت
طبقهبندی اطالع��ات الزم را
در اختیار شما قرار میدهیم.
اول از هر چی��زی باید به فکر
مکان مورد نظر برای تاسیس
رس��توران باش��ید .با در نظر
گرفت��ن تجهی��زات گاز ،فر و
ظروف و قفسههای آشپزخانه،
کمین��ه فضا برای آش��پزخانه
چیزی حدود  18متر اس��ت،
همچنین کوچکترین س��الن
برای چه��ار میز و  16صندلی
فضای��ی ب��ه مت��راژ  20مت��ر
میش��ود ،در واق��ع ب��ا در
نظ��ر گرفت��ن یک س��رویس
بهداش��تی ،در کوچکتری��ن
حال��ت یک رس��توران ،ش��ما
بنای��ی به مت��راژ  40متر نیاز
دارید .حال ای��ن فضا با توجه
به خدماتی که مدنظر دارید و
شرایط در دسترس میتواند تا

اطراف�ت میان�دازی و میبینی ک�ه تقریبا تمام
صندلیها پر ش�دهاند .چش�مت ب�ه صندوقدار
میافت�د که ه�ر لحظه در حال حس�اب و کتاب
اس�ت و وق�ت س�ر خاراندن ن�دارد .ب�ا خودت
میگوی�ی ک�ه صاحب این رس�توران چه س�ود
کالن�ی میکند .ش�بی یک میلی�ون 2 ،میلیون،
5میلیون یا 10میلیون تومان؟ از آن طرف ش�اید
مل�ک تجاریاش ی�ک میلی�ارد توم�ان ارزش
داشته باش�د .پس س�رمایهگذاری ،بسیار عدد
بزرگی بوده است .اما از کجا معلوم ،شاید همین

صدها مترهم افزایش یابد.
پ��س از در نظ��ر گرفت��ن
مکان م��ورد نظر ،بای��د برای
اخ��ذ مجوز ی��ا هم��ان جواز
تاسیس رس��توران اقدام کرد
که در ابتدا برای کسب پروانه
کار بای��د ب��ه اتحادی��ه صنف
رس��تورانداران مراجع��ه کرد.
کارشناس��ان اتحادی��ه پ��س
از بررس��یهای الزم و ثب��ت
درخواس��ت در دفت��ر ،ضوابط
موج��ود را بررس��ی میکنند؛
از جمل��ه داش��تن پارکینگ،
واقع نشدن در بزرگراه ،حریم
چه��ارراه یا عدم مج��اورت با
مدرس��ه دخترانه و ...س��پس
موارد شخصی درخواستکننده
مانن��د سوءپیش��ینه کنت��رل
میش��ود .در نهایت مدارك به
پلیس  +10تحویل و س��پس
پرونده به اداره اماکن فرستاده
میش��ود تا اگر ایرادی از نظر
اماکن دارد برطرف و در نهایت
مجوز تاسیس رستوران صادر
ش��ود.زمان ص��دور مجوز هم
معموال از دو ماه ش��روع و در
نهایت تا ش��ش ماه بعد صادر
میشود.
در مرحل��ه دوم بای��د ب��ه
س��راغ تهیه و تنظیم وس��ایل
و تجهیزات آش��پزخانه برویم.
ای��ن قس��مت کامال ب��ه انواع
و می��زان غذاهای��ی ک��ه قرار
اس��ت در رستوران پخت شود
بس��تگی دارد ،اما در مجموع
م��ا فضای��ی مخص��وص برای
چه��ار قس��مت پخ��ت و پز،
آمادهس��ازی ،شستوش��و و
نگه��داری (انب��ار) موادغذایی
نی��از داری��م .همچنی��ن یک

یخچ��ال صنعتی ب��ا توجه به
ابع��اد کار ،در رس��توران از
الزامات کار اس��ت .سپس باید
با توجه به انواع غذاها ،ظروف
مربوط��ه را خری��داری کنید.
یک نگاه اجمالی به هزینههای
این بخش نش��ان میدهد که
در کوچکتری��ن حج��م کار
مبلغی برابر با ش��ش تا هشت
میلی��ون تومان وس��ایل برای
تجهیز آش��پزخانه نیاز اس��ت.
این مبل��غ در رس��تورانهای
بزرگ ت��ا ح��دود دو میلیارد
تومان هم ممکن اس��ت باشد؛
همه چیز بسته به حجم کاری
و سلیقه شما دارد.
گاه��ی ب��رای کاه��ش
هزینهه��ای اولی��ه میت��وان
اگر شما یک
سرمایهگذار باانگیزه،
اما کمتجربه هستید
و توان ریسک باال
را ندارید بهتر است
به جای تاسیس
یک رستوران
مستقل به سراغ
گرفتن نمایندگی
از رستورانهای
زنجیرهای بنام بروید

از دو روش اج��اره وس��ایل یا
خرید وس��ایل دست دوم هم
اس��تفاده ک��رد ،ب��رای اجاره
می��ز و صندلیها و ظروف که
مشکلی وجود ندارد ،میتوانید
ای��ن وس��ایل را اج��اره و در
زمان بازگش��ت سرمایه آنها را
خریداری کنید .در حالت دوم
هم که اغلب وسایل ،یخچالها

نمایندگیها برندهاند
ب��ا وج��ود عن��وان کردن ش��رایط
تاس��یس ی��ک رس��توران در ح��د
معمول��ی ،در اینج��ا ت��الش داریم تا
ش��رایط و وضعی��ت س��رمایهگذاری
در اخ��ذ نمایندگی از رس��تورانهای
م��ادر را بررس��ی کنی��م .همچنی��ن
س��عی داریم ببینیم آیا تاسیس یک
رس��توران بهصورت انفرادی میتواند
س��رمایهگذاری مطمئنی باشد یا اخذ
یک نمایندگی از رستورانهای مرکزی
و تاس��یس یک ش��عبه زیرمجموعه
شعبه مادر.
برای یافتن پاس��خ به این سوال به
سراغ مدیرعامل یکی از رستورانهای
زنجیرهای رفتهایم.
امیرحس��ین علی��زاده در خصوص
مش��کالت تاس��یس رس��توران و
فرصته��ای س��رمایهگذاری ب��رای
نمایندگیه��ا ،اینگون��ه میگوی��د:
مش��کالتی زیادی پیشروی صاحب
امتیاز اصلی یک رستوران زنجیرهای
اس��ت ،بهگون��های ک��ه اخ��ذ مجوز
و تعیی��ن ن��ام و هزینهه��ای باالی
تاسیس همگی به عهده فرد صاحب
امتیاز و دوش دفتر مرکزی سنگینی
میکن��د و نمایندگیه��ا چنی��ن
مصایبی ندارند.
ای��ن مدی��ر در پاس��خ س��وال ما

درخص��وص چگونگی ش��رایط اخذ
نمایندگی از رستورانهای زنجیرهای
میگوید :هر رس��توران برای خودش
قوانی��ن و ش��رایطی دارد که با توجه
ب��ه می��زان گس��تردگی ،خدم��ات
و بس��یاری ن��کات دیگ��ر ش��رایط
واگذاری نمایندگیها متفاوت است.
مث��ال اخ��ذ نمایندگی از رس��توران
ما مس��تلزم س��رمایه اولی��ه حداقل
300میلی��ون تومانی به عالوه مکانی
ب��ا کمینه متراژ  350متر اس��ت که
بعد از درخواس��ت متقاضی و بررسی
ش��رایط الزم ظ��رف دو م��اه مجوز
موردنظ��ر از دفتر مرک��زی ما صادر
میشود و س��رمایهگذاران میتوانند
کار خود را آغاز کنند.
علی��زاده درخص��وص حمایتها از
سوی دفتر مرکزی برای رستورانهای
زیرنظر میافزاید :حمایتهای رستوران
مادر هم با توجه به شرایط و به اقتضای
توان آن رس��توران تعیین میش��ود،
از جمل��ه این حمایته��ا میتوان به
تخفیفهای ریالی ،سبکسازی کار و
سرعت تاس��یس اشاره کرد .همچنین
کمکه��ای تبلیغاتی که بخش زیادی
از هزینههای یک رس��توران است که
توسط دفتر مرکزی برای شعب انجام
میشود.

آقای سرمایهگذار ،ماهی چندصد میلیون اجاره
رستوران را پرداخت میکند .به هر حال ،هرچه
باش�د مهم این اس�ت که اکنون ای�ن فضا برای
مردم فراهم شده است.
رس�تورانها معم�وال فض�ای آرام�ی را برای
مش�تریان فراهم میکنند و طبیعتا به تناس�ب
ارائه خدمات ،از ش�ما پول میگیرند ولی ش�اید
پشت همین چهره آرام ،تالطمی در جریان است
و کمتر سرمایهداری حاضر به سرمایهگذاری در
این حوزه باشد.

و گازها در بازار بهصورت دست
دوم موجود است و خرید این
وسایل کمک زیادی به کاهش
هزینههای اولیه شما می کند.
سپس به س��راغ هزینههای
مرب��وط ب��ه می��ز و صندلی،
طراح��ی داخل��ی ،رومیزیها،
دک��ور و پیش��خوان میرویم.
برای ای��ن قس��متها عدد یا
رقم خاصی نمیت��وان برآورد
کرد ،چرا که ام��روزه اجناس
در مدلها و طرحهای مختلف
ایرانی و خارجی با قیمتهای
بس��یاری وجود دارد .یک میز
غذاخ��وری با چه��ار صندلی
از  500ه��زار توم��ان تا چهار
میلی��ون تومان متغیر اس��ت،
همچنین برای سایر قسمتها
این ش��مایید که باید با توجه
به س��رمایه در دست ،تصمیم
بگیری��د از چ��ه وس��ایل و
دکوری استفاده کنید .اما اگر
بخواهیم همچنان در خصوص
کمترین قیمتها برای شروع
کسبوکار صحبت کنیم شما
بهص��ورت تقریب��ی بین چهار
تا ش��ش میلیون تومان برای
می��ز و صندلیها و دکور اولیه
رستوران نیاز دارید.
در نهای��ت برای اس��تخدام
نیروی انس��انی باز هم با توجه
به حجم کار و میزان اتوماتیک
ب��ودن تجهی��زات آش��پزخانه
میتوانی��د تعداد را کم یا زیاد
کنی��د ام��ا در کمترین حالت
ممکن ش��ما دوکارگر س��اده،
یک آش��پز ،یک سرآشپز ،یک
گارسون ،یک صندوقدار و یک
مدیر نیاز دارید.
فرام��وش نکنی��د ک��ه هم

رستوران و هم افراد استخدام
ش��ده را بای��د بیم��ه کنی��د.
در واق��ع ب��ا توجه ب��ه میزان
خط��رات احتمالی این ش��غل
و مش��کالت پیشبینی نشده،
باید همیشه جعبه کمکهای
اولیه و کپس��ول آتشنش��انی
را در رس��توران داشته باشید،
همچنی��ن هزینهه��ای بیمه
حوادث ،آتشسوزی یا سرقت
را نیز در نظر داش��ته باش��ید،
به ع��الوه هزین��ه بیمه تامین
اجتماعی کارگران و آش��پز و
کارمندان را.
از دیگ��ر هزینههای جانبی
میت��وان به طراح��ی منو غذا
اش��اره کرد که نی��از به توجه
ویژه دارد.
ای��ن مس��ئله یک پروس��ه
کامال کارشناس��ی است؛ شما
باید ببینید توانایی س��رو چه
غذاهایی را در رستوران دارید،
همچنی��ن با توجه ب��ه مکان
و ش��رایط محل رس��تورانتان
غذاها را قیمتگ��ذاری کنید.
این منو میتواند خیلی س��اده
و در یک برگ طراحی و چاپ
شود و همچنین میتواند یک
من��وی ش��کیل ه��م از لحاظ
قیمت و ه��م از لحاظ کیفیت
و ن��وع غذاها باش��د که بتواند
در نگاه اول توجه مش��تری را
جلب کند.
همچنی��ن میتوانی��د در
روزنامهه��ا یا مجلهه��ا تبلیغ
کنید یا در سطح شهر بروشور
پخ��ش کنی��د .از آنجایی که
رقابت در این کار اهمیت ویژه
ای دارد ،باید به تبلیغات توجه
زیادی داشت.

شرایط مشترک است
اغل��ب رس��تورانهایی ک��ه در
ای��ران بهص��ورت زنجی��رهای فعالی��ت
میکنن��د غذاه��ای فس��تفودی و
ب��ه نوع��ی فرنگ��ی را ارائ��ه میدهند،
بهگون��های ک��ه ط��ی بررس��یهایی د
رت زنجی��رهای فعالان��د و اغل��ب
رستورانهای زنجیرهای در ایران ،غذاهای
فست فودی سرو میکنند.
در نهایت پس از بررسیهای انجامشده
به این نتیجه رس��یدیم که اگر شما یک
سرمایهگذار باانگیزه ،اما کمتجربه هستید
و توان ریسک باال را ندارید بهتر است به
جای تاس��یس یک رستوران مستقل به
سراغ گرفتن نمایندگی از رستورانهای
زنجیرهای بنام بروید.
مس��یر مش��خص و کم خط��ری که
برای نمایندگیها از سوی دفتر مرکزی
رس��تورانهای زنجی��رهای مش��خص
ش��ده اس��ت میتواند کمک زیادی در
شروع س��رمایهگذاری به شما بکند ،در
مجموع شرایط اخذ نمایندگی از اغلب
رس��تورانهای زنجیرهای که ما بررسی
کردیم مشترك است و تنها در سرمایه
اولیه و متراژ رس��توران با هم متفاوتند،
چرا که این دو قسمت ،نسبت مستقیمی
به ساز و کار رستوران مرکزی دارد ،اما
شرایط عمومی اغلب رستورانهای مادر
شامل موارد زیر است:
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 داش��تن ش��رایط اش��تغال به کارطبق قوانین کشور جمهوری اسالمی
ای��ران (ع��دم ممنوعالمعامل��ه بودن،
داشتن کارت پایان خدمت و.)...
 داشتن تجربه کافی و مفید داش��تن محل مناسب شخصی یااس��تیجاری دارای امتیاز آب ،برق ،گاز
و حداقل دو خط تلفن
 داش��تن مجوزهای مرتبط مربوطبه ملک
 دارا بودن توان مالی مناسب پایبندی به اس��تانداردهای کیفیارائه شده توسط مرکز
 پایبندی به منافع گروهی در قالبیک مجموعه زنجیرهای
 پایبن��دی ب��ه ارائه من��وی کاملمحصوالت مرکزی طبق استانداردهای
تعیینشده
 همکاری با ناظران تضمین کیفیتدفتر مرکزی و موسسات بازرسی طرف
قرارداد
بع��د از پذیرفتن ش��رایط ف��وق به
ع��الوه دو ش��رط مت��راژ رس��توران و
س��رمایه کافی ب��ا یک درخواس��ت از
دفتر مرکزی میتوانید س��رمایهگذاری
خود را ش��روع کنی��د و با حمایتهای
صاح��ب امتی��از رس��توران کار را
استارت بزنید.

شهرهای توریستی و نیاز به نوسازی
کالف اول
خ��وردن غ�����ذا در
رس��تورانهای ش��یک و
البته سالم این روزها رواج
زی��ادی پیدا کرده اس��ت.
در واقع شاید بتوان گفت
یک��ی از تفریحات زندگی
ام��روز خوردن یک ی��ا چند وعده غذای��ی خانواده ها در
رستورانهای ستارهدار است .به عالوه در برخی شهرهای
ایران که بهعنوان ش��هرهای توریستی از آنها یاد میشود
وجود چند رس��توران با کیفیت ظاهری و غذایی خوب از
ملزومات در این شهرهای توریستی به شمار میآید .مثال
اصفهان بهعنوان یکی از شهرهای زیبای توریستی معروف
در سطح جهان ،در زمینه تعداد رستورانهای ستارهدار و
به عبارت بهتر رستورانهای درجه باال ،کمبود دارد و باید
در این زمینه ارتقا یابد .در واقع این اماکن یکی از عوامل
مهم و تاثیرگذار بر جذب گردش��گران داخلی و خارجی
است و اصوال اتحادیه رس��تورانداران هر شهری در فکر
گس��ترش تعداد و ارتقای کیفیت رستورانهای آن شهر
است.
همچنین ایسنا در خبری آورده است که رییس اتحادیه
صنف چلوکبابی ،رس��توران و تاالره��ای اصفهان با بیان
اینک��ه از تعداد  70رس��توران موجود در ش��هر اصفهان
تاکنون فقط  10درصد س��تارهدار ش��دهاند ،خاطرنشان
کرده :از  30س��ال قبل رس��تورانهای ستارهدار به دلیل
آنکه پذیرای گردش��گران خارجی بودند از تخفیف هایی
مثل محاسبه نصف پول پرداختی قبض برق و ...برخوردار
بودند ،زیرا آبروی شهر تلقی میشدند .رییس این اتحادیه
تاکید کرده اس��ت که وجود این گونه رستورانها باید در
این شهر تاریخی و توریستی افزایش یابد ،زیرا وجود این
مراکز از مالكهای مهم جذب گردشگران است.
پس ش��ما هم اگر ساکن این شهر هستید یا به دنبال
فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در اصفهان میگردید
این فرصت را از دس��ت ندهید و با تاسیس یک رستوران
استاندارد و به قول معروف ستارهدار از مهمانان داخلی و
خارجی پذیرایی کنید.
کالف دوم
یکی دیگر از ش��هرهای
توریس��تی ایران یزد با آن
چش��مه آب گ��رم و خانه
الریها اس��ت که ساالنه از
هزاران نفر گردشگر داخلی
و خارجی میزبانی می کند.
در س��الهای اخیر مدیران
این شهر تالش بسیاری برای تاسیس مکانهای تفریحی
و نوس��ازی بافت قدیمی این شهر کردهاند و همچنین با
مرمت بناهای قدیمی از تخریب بسیاری از آنها جلوگیری
به عمل آوردهاند.
اخی��را هم مدیر میراث فرهنگی و گردش��گری دزفول
درباره وضعی��ت خانههای قدیمی دزفول گفته :تالش ما
این است که با ورود سرمایهگذار بخش خصوص تعدادی از
خانههای قدیمی را به سفرهخانههای سنتی تبدیل کنیم.
غالمعلی باغبان در گفتوگو با ایس��نا خاطرنشان کرده:
آن تعداد از خانههای قدیمی که مالک خصوصی دارند با
همکاری میراث و مالک خصوصی بهصورت مشارکتی در
حال مرمت هستند .در مورد مابقی خانههایی که متروکه
هستند و کسی در آنها ساکن نیست هم در حال پیگیری
هستیم تا با ایجاد کارگروهی به آنها ورود پیدا کنیم تا از
طریق امکانات و اعتبارات ش��هرداری ساماندهی و مرمت
شوند .در واقع این یک پیشنهاد برای سرمایهگذاران بخش
خصوصی است تا با مهاجرت به یزد و تاسیس رستورانها
و س��فرهخانههای س��نتی در این شهر ،هم به جاذبههای
گردش��گری این شهر قدیمی بیفزایند و هم حمایتهای
کنونی ش��هرداری و میراث فرهنگی اس��تان یزد را از آن
خود کنند.

خبــر

تولید یک ماه طالی «زرشوران» صرف
ساختوساز در تکاب میشود

نماینده مردم میاندوآب ،تکاب و ش��اهیندژ در مجلس
شورای اس��المی گفت :وضعیت نامطلوب شهری نشان از
ضعف عملکرد اجرایی مسئوالن است.
«مهدی عیسیزاده» در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
شهرس��تانهای میان��دوآب ،تکاب و ش��اهیندژ وضعیت
نامناسبی دارند،به کمعرض بودن جادههای این شهرستانها
اشاره کرد و افزود :این امر تشدیدکننده تصادفات جادهای
است که هزینههای زیادی برای کشور دارد.
نماینده مردم میاندوآب ،تکاب و ش��اهیندژ در مجلس
ش��ورای اس��المی به مش��کالت جادهای شهرستان تکاب
اش��اره و خاطرنش��ان کرد :کمعرض بودن جادهها در تردد
ماش��ینآالت برای اکتشاف و اس��تخراج معادن مشکالتی
ایجاد کرده اس��ت که باید در این راستا تدابیری اندیشیده
ش��ود .عیسیزاده ادامه داد :تاکنون بودجهای برای تعریض
جادههای این شهرستانها اختصاص نیافته است.
وی تصریح کرد :تخریب آسفالت خیابانها ،معابر و بافت
فرسوده شهرستانهای میاندوآب ،تکاب و شاهیندژ نیز از
عمده مشکالت اساسی پیشرو است.
نماینده مردم میاندوآب ،تکاب و ش��اهیندژ در مجلس
ش��ورای اسالمی به وجود س��ه معدن طال و هشت معدن
س��نگی شهرستان تکاب اشاره و اظهار کرد :در صورتی که
صاحبان معادن 10درصد درآمدهای ساالنه خود را به بخش
شهری واگذار کنند زمینه الزم برای تغییر زیرساختهای
شهری فراهم میشود .عیس��یزاده با بیان اینکه استخراج
و تولید طال از معادن تکاب س��بب تولید س��یانور و جیوه
میشود ،افزود :تولید جیوه و سیانور باعث آلودگی منطقه
ش��ده است .وی گفت :نبود محل دفع برای تولیدات سمی
از جمله مشکالت معادن طالی شهرستان تکاب است که
متاسفانه مسئوالن امر در این راستا اقداماتی انجام ندادهاند.
نماینده مردم میاندوآب ،تکاب و ش��اهیندژ در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :طبق مکاتباتی که با معاون
اول رییسجمهور انجام ش��ده ،تولید یکماه طالی معدن
زرشوران تکاب به ساختوسازی شهری در این شهرستان
اختصاص می یابد.
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اینفوگرافی :جواد نصرتی
طرح و اجرا :محمد هاشمی

بنزين ايران

شمــاره 100

قيمت بنزین ،فقط نگراني و مساله روزمره ما ایرانيها نيست .در نقاط مختلف دنيا ،تغيير قيمت بنزین مسالهاي عمومي بوده و
حتي گاهي باعث اغتشاش و درگيري هم شده است .یكي از آخرین كشورهایي كه مساله قيمت بنزین در آن حاشيهساز شده،
مالزي است .بر اساس طرحي كه دولت مالزي از سالها قبل داشته است ،تالشها براي نزدیك كردن قيمت سوخت در این كشور به
قيمتهاي جهاني شروع شده بود .این طرح وابستگي مستقيمي به قيمت جهاني نفت خام در دنيا داشت و با كاهش قيمت نفت در
ماههاي اخير ،انتظار ميرفت قيمت بنزین هم پایين بياید .اما به نظر ميرسد نظریه منطقياي كه در ایران هم نانوشته جاري است،
در آنجا هم صادق است :وقتي كه قيمت باال برده شود ،دیگر هرگز پایين نميآید .وزیر امور مالي مالزي بعد از مطرح شدن شایعات
مربوط به پایين آمدن قيمت بنزین ،آب پاكي را روي دست همه ریخت و گفت كه دولت تصميمي براي كاهش قيمت بنزین ندارد.
مقاومت دولت براي ثابت نگه داشتن قيمت بنزین ،به این دليل است كه دولت مالزي ،ساالنه مبلغ هنگفتي سوبسيد براي بنزین
ميدهد .قيمت بنزین در مالزي 0.69 ،دالر است .قيمت بنزین در ایران ،تقریبا  0.26دالر است .این قيمت ،در ميان  10قيمت ارزان
در دنيا قرار دارد .مقایسه قيمت بنزین ایران و كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه ما همچنان ،بنزین را ارزان ميخریم.
در نقشه زیر،كشورهایي هم كه به سوخت سوبسيد ميدهند مشخص شده است.

در ميان  10كشور ارزان دنيا

تمامي قيمت ها به دالر است

نيجریه

دولت نيجریه در سال  2012اعالم كرد كه سوبسيد بنزین را قطع ميكند.
با این اتفاق ،قيمتها از نزدیك به نيم دالر در پایتخت نزدیك به  0/9دالر
صعود كرد .با دور شدن از پایتخت قيمت هم باالتر ميرفت و در برخي مناطق
دورافتاده ،به  1/25دالر ميرسيد .با این حال بزرگترین اعتصاب سراسري در
نيجریه ،اغتشاشات و اعتراضهاي مدني دولت را وادار به عقبنشيني كرد .در
ابتداي سال  2012دولت قيمت را به  0/60دالر در مناطق مركزي كاهش داد اما
قيمتها در مناطق دورافتاده و مرزي به دو دالر هم رسيد .تالشهاي دولتي در
نيجریه براي قطع سوبسيد همچنان ادامه دارد.

0/57

آمریكا

دولت آمریكا هر سال مبلغ نزدیك به
چهار ميليارد دالر به صنایع نفتي كشورش،
سوبسيد ميدهد .این سوبسيد از طریق
ماليات مردم به دست ميآید .با وجود دادن
سوبسيد به صنایع نفتي ،مردم هم در خرید
بنزین ماليات ميدهند.

0/84
مكزیك

ونزوئال

اندونزي

دولت اندونزي كاهش سوبسيد را در سال 2005
با افزایش  29درصدي قيمت سوخت آغاز كرد.
این افزایش قيمت اما با واكنشهاي سراسري در
كشورش مواجه شد .در سال  2013دوباره افزایش
قيمت شورشهاي سراسري را به همراه داشت.
اندونزي در تالش است تا سوخت الپيجي را
جانشين بنزین كند.

تامين و توزیع سوخت
در ونزوئال كامال دولتي
است و دولت ساالنه 1/7
ميليارد دالر به این بخش
سوبسيد ميدهد .این
كشور ارزانترین سوخت
را در دنيا دارد.

مالزي

مالزي ساالنه نزدیك به 14
ميليارد دالر سوبسيد در بخش
سوخت (بنزین ،گازویيل و گاز)
هزینه ميكند.

0/01

0/69

0/87
كشورهای گران دنيا

1/03

كشورهاي ارزان دنيا

.............................. 2/23نروژ
............................ 2/16ایتاليا
............................ 2/14هلند
.......................... 2/12ماالوی
.................... 2/09هنگ كنگ
............................. 2/09تركيه
........................ 2/02دانمارک
.............................. 2/00یونان
.......................... 1/96انگليس
............................. 1/91ایرلند

ارمنستان 1/3

سوخت در مكزیك،
در انحصار یك سازمان
دولتي است .مكزیك
بيشتر سوخت خود را
از آمریكا ميخرد.

ونزوئال 0/01 ...............................
سوریه 0/05 ..............................
عربستان 0/16...........................
كویت 0/24..............................
بحرین 0/26............................
قطر 0/26.................................
ایران 0/26...............................
عمان 0/31...............................
سودان 0/34............................
برونئي 0/41 ............................
امارات 0/47.............................

قيمت بنزین در كشورهاي همسایه ایران

آذربایجان 0/76

افغانستان 1/21

پاكستان 0/92

تركمنستان 0/22

عراق 0/87

تمامي قيمتها تقریبي هستند و از سایت  mytravelcost.com.استخراج شدهاند.
قيمتها در افغانستان و تركمنستان از منابع دیگر استخراج شده و به همين دليل در ليست  10كشور برتر این سایت قرار ندارند .در تركمنستان تا ابتداي سال جاري ميالدي ،بنزین به صورت رایگان در اختيار شهروندان گذاشته ميشد ولي در آخرین برآوردها ،قيمت
بنزین در این كشور  0/22دالر است .از آنجا كه منابع مختلف قيمت بنزین در تركمنستان را محاسبه نميكنند ،قيمت بنزین در این كشور معموال در ليست ارزانترین كشورها محاسبه نميشود.

شماره 100

شمــاره 100

چهارشـنبه |  28آبان | 1393

قــاب

15

شماره 100

دلمان برکت می خواهد...
کامران عدل | عکاس|

علی جهانشاهی
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رویکردی مدیریتی به اقتصاد امروز ایران
فریدون مجلسی

|دیپلمات،مترجمونویسنده|

به مناسبت انتش��ار یکصدمین شماره روزنامه
«فرصت امروز» که رویکرد اقتصادی  -مدیریتی
دارد ،قرار ش��د یادداشتی بنویسم .ضمن تبریک
انتشار یکصد شماره ترجیح دادم همین رویکرد
مدیریت��ی را عنوان یادداش��ت خود ق��رار دهم.
خوش��حالم که اکنون قرار است س��ازمان برنامه
تجدی��د حی��ات یابد .از دی��د من ای��ن تجدید
حیات به معنی بازگش��ت هزین��ه کردن عاقالنه
و کارشناس��انه و اولویتبندیش��ده ثروت نفتی
ب��رای تبدیل به ثروتهای دیگر اس��ت .نه اینکه
مانند عهد صفوی و ساس��انی آن درآمد از کیسه
خزانه تلقی ش��ود و با حاتمبخش��ی ،تابع امیال
خصوص��ی قرار گی��رد! اما بهزعم برخ��ی ،از این
سیاس��ت برنامهای بوی اقتصاد ارشادی به مشام
میرسد.
ممکن است گفته شود سیاستهای اقتصادی
ارشادی یا حمایتی دولتها در زمانهای بحرانی
کارای��ی دارد و مانند دارو ب��رای درمان بیماری
اس��ت ،اما سیاس��تها و اهرمهایی مانند تعیین
نرخ بهره پول و کم و زیاد کردن حجم اعتبارات
توس��ط بانک مرک��زی ،تبدیل به ام��ری روزمره
ش��ده اس��ت و خصوصا باید به نقش بهداش��تی
سیاستهای ارشادی برای جلوگیری از سقوط به
ورطه رکود و تورم توجه داشت .در مورد کشوری
مانند ایران این نقش اهمیت بیش��تری هم پیدا
میکند زیرا اوال ما هماکنون دچار بحران و رکود
تورمی هستیم! ثانیا کشور پیشرفتهای نیستیم و
سیاس��تهای اولویت دادن به توسعه فرهنگی و
زیرس��اختها و ایجاد قطبهای توسعه در ایران
اهمیت��ی ویژه پیدا میکند .س��وم اینکه کش��ور
ایران دارای منابع س��رمایهای بسیار مهم نفت و
گاز اس��ت که متاس��فانه تاکنون بخش مهمی از
آن ب��ه مصرف یارانههای نان و س��وخت و خورد
و خ��وراک مردم رس��یده و در دورانی هم کال به
تجمالتی مانند تامین انگور و آناناس ش��ب عید
«مردم» با واردات از شیلی و نیوزیلند ،تخصیص
یافته یا نفله شده است.
درآمدهای نفت و گاز که ایران از آن برخوردار

اس��ت س��رمایهای اس��ت که دولت امانتدار آن
اس��ت و باید تبدیل به سرمایهگذاریهای بادوام
و فزاینده دیگری ش��ود که درآمدزا باشد و مردم
را به جای تکدیگری و چش��م به دس��ت دولت
داشتن ،به کار و اشتغال و زندگی شرافتمندانه و
محترمانه به اعتبار عملکرد شخصی و با استفاده
از مناب��ع جمع��ی ع��ادت دهد .دولت ن��روژ که
ش��اید با توجه به منابع نفتی دریایی و توس��عه
صنعت��ی و اجتماعی خود ثروتمندترین کش��ور
جهان باش��د ،با وسواس بسیار درآمدهای نفتی
خود را ص��رف س��رمایهگذاریهایی میکند که
نس��لهای آینده نیز از منافع نفت اس��تخراجی
امروز بهرهمند ش��وند! در واقع هر نس��لی در به
مصرف رساندن منابع مالی خودش ،یعنی منابع
حاصل از مالیاتهای خود ،آزادی عمل بیشتری
دارد ،ام��ا در نقش امانتدار نس��لهای آینده در
اداره منابع حاصل از فروش سرمایههای کاهنده
طبیع��ی آنان باید وس��واس و توجهی دوچندان
مبذول دارد.
برخالف نظر کس��انی که وجود سازمان برنامه
را یادآور نظام برنامهای کمونیستی میدانند باید
گفت ک��ه آن نظامهای بازنده کل اقتصادش��ان
برپای��ه برنامهری��زی بود .در حالی ک��ه در ایران
م��ردم در عملکرد اقتصادی تابع کارشناس��ی و
تصمیم خودشان هستند .در واقع سازمان برنامه
باید اولویت برنامهریزی سرمایهگذاریهای اصلی
را از مح��ل درآمد نف��ت تعیین کند که تولیدات
الزم برای صنایع اش��تغالآفرین و زیردس��تی را
فراهم س��ازد و حتی بکوش��د از برنامهای شدن
اقتصاد کشور به مفهوم کمونیستی آن جلوگیری
شود! نباید فراموش کرد که نفت و گاز مزیتهای
نس��بی برجس��ته ای��ران هس��تند .ب��رای حفظ
این مزیته��ا باید حتما گاز و نف��ت و تولیدات
ش��رکتهای پتروش��یمی ارزانتر از قیمتهای
صادرات��ی بینالملل��ی به دس��ت تولیدکنندگان
ایرانی برسد تا از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار
باش��ند .نه اینکه این مزیت به زیان تولید ایرانی
در اختیار همسایگان قرار گیرد.
آمارهای ابراز ش��ده توسط آمارتیا سن ،استاد
اقتصاد هاروارد و رییس پیش��ین مدرسه اقتصاد
دانش��گاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد در
کتاب «هویت و خش��ونت» آموزش و فرهنگ را

بزرگترین و پربازدهترین س��رمایهگذاری بش��ر
میشناسد .آمارتیا سن میگوید توسعه اقتصادی
ژاپن را فقط برپایه کارگر ارزان در دوران آغازین
آن توس��عه نباید جست ،بلکه باید برمبنای آمار
س��واد و توس��عه فرهنگی آن دید که نه اکنون،
بلکه در آغاز قرن بیس��تم از انگلس��تان و فرانسه
و آلم��ان آن روزگار جلوتر بوده اس��ت! در واقع
آم��ار چند میلیونی روزنامه آس��اهی و تیراژهای
چندصد هزاری فروش کتاب و ارتباطات ش��بکه
اینترنت��ی آن مالک و همچنین موجب توس��عه
اقتصادی اس��ت .آمارهای کشور امریکا نیز نشان
میدهد در س��طح انفرادی ،س��طح درآمد افراد
رابطه مس��تقیم با میزان تحصی��الت و آموزش
آن��ان دارد که آن نیز تابع��ی از ظرفیت ذهنی و
هوش��مندی اس��ت .بزرگترین مزیت کش��وری
مانند امریکا در این زمینه این اس��ت که به جای
گریزان��دن مغزها کانون ج��ذب مغزهای جهانی
شده است.
در واقع س��رمایه اصلی هر کش��ور را نه منابع
مادی و نفت و مالیات که مغزهای آن تش��کیل
میدهد! مغزهای انس��انها مس��اوی نیست ،اما
حق��وق انس��انی آنها برابر اس��ت .هرم هوش��ی
جوام��ع حکایت از درصدهای��ی دارد که هرچه
به سمت باال میرود کاهندهتر میشود .بیماری
بزرگ جامعه ما گریزاندن و گریزپا شدن همین
تش��کیلدهندگان س��طوح باالی این هرم است
که ب��ه جایگاههای باال در هرم هوش��ی جوامع
دیگر منتقل میش��وند .کاه��ش این الیهها که
م��ن آن را خونریزی مغزی مینام��م ،میتواند
آثار ژنتی��ک بلندمدت و زیانباری دربرداش��ته
و موج��ب کاه��ش ارتف��اع ه��رم هوش��مندی
جامع��ه و پهنای میانه و توس��عه میانمایگی در
اجتماع شود! این خونریزی مغزی خود به خود
خونریزی ارزی ناش��ی از مهاجرت و عدمالنفعی
غیرقاب��ل احتس��اب را درب��ردارد .وظیفه دولت
برخ��ورد منطق��ی و شناس��ایی دالی��ل گری��ز
کس��انی اس��ت که به دلیل ق��رار گرفتن در آن
س��طوح اندیشه ،گریزش��ان دلیل مادی ندارد و
ناشی از بیکاری نیس��ت .اینان خواهان زندگی
مس��تقل و رها از دخالتهای ناروا در زندگی و
رفتارهای خصوصی ،در محیط اجتماعی سالم و
بدون نگرانی ،با بهرهمندی از حقوق سیاس��ی و

مدنی هستند و خالصه آنکه در شرایطی که در
محیطهای بیگانه خودی و محترم و شهروندان
درج��ه یک تلقی میش��وند ،در جامعه و میهن
خودشان غیرخودی و درجه دوم و تحتفشار و
عاری از حرمت و شخصیت انسانی تلقی نشوند
و مورد تحقیر قرار نگیرند.
نکت��ه بس��یار مهم دیگر درب��اره نقش دولت،
رعای��ت مصلحتاندیش��یهای زیس��تمحیطی
اس��ت ک��ه آث��ار اقتص��ادی ش��گرفی برج��ای
میگذارد .در ایران دولت ناچار اس��ت در آینده
بنزی��ن و گازویی��ل را به به��ای واقعی و حتی
ب��ه عالوه مبالغ��ی مالیات ب��ه مصرفکنندگان
بفروش��د که فراموش نکنند اتومبیل وس��یلهای
تجمل��ی و ب��رای میهمان��ی رفتن و س��فرهای
لوکس و تفریحی اس��ت! وظیفه دولت توس��عه
دائم��ی امکان��ات ریلی و عموم��ی و به حداکثر
رساندن دس��تیابیها به وس��ایل نقلیه عمومی
ش��هری است! در همین بخش میتوان به نقش
غیرقابل رقابت دولت در تامین و بازیافت مکرر
آب در سرزمینی خشک مانند ایران اشاره کرد.
ش��امل اس��تفاده بهینه و اقتص��ادی از آبهای
موجود ،بازیافت آبهای مصرفش��ده ش��هری
برای مصارف صنعتی و کش��اورزی کنترلشده
(در گلخانه) ،تصفیه و بازیافت آبهای آلودهای
که به دریا میریزند؛ هم برای سالم ماندن دریا
و آبزیان و هم برای تامین آب تصفیه ش��ده که
در هر حال از هرگونه شیرینس��ازی آب ش��ور
ارزانتر تمام میشود و نیز تامین آب شیرین با
روشه��ای امروزی آفتابی و طبیعی از انواع آب
شور س��رزمینی و دریایی و مصرف کنترل شده
آن .اینها اموری است که جز از دولت برنمیآید.
بای��د توجه داش��ت که ذکر فهرس��توار چند
نکته نمونه و مهم از اولویتهای سرمایهگذاری،
مس��تلزم متع��ارف بودن ش��رایط اقتص��ادی و
سیاس��ی اس��ت .یعنی اینگونه امور در محیطی
آرام و متع��ارف قاب��ل پیشبینی و اجراس��ت ،با
بحرانآفرینی و س��تیز دائمی نمیتوان به جایی
رس��ید .درحالحاضر تحریم اقتصادی ایران مانع
اصلی بر س��ر راه توسعه و حیات اقتصادی کشور
اس��ت و حل آن از اولویت برخوردار است و البد
درمان آن مستلزم ش��رایط و تجربهای پرهزینه
است.
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مردم به مثابه مخاطبان اصلی
جمشید پژویان | اقتصاددان |

رس��انهها از پایهه��ای اصلی دموکراس��ی در
دنیا هس��تند .بهخص��وص در ش��رایط خاص از
لحاظ سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی نقش آنها
جدیت��ر و منحص��ر به فردتر میش��ود .یکی از
این ش��رایط دوران گذار از آزادی به دموکراسی
است .یعنی جایی که نیروهای انقالبی آزادی را
به دس��ت آوردهاند و به مل��ت منتقل کردهاند و
مردم براس��اس آن حق رأی به دست آوردهاند.
در چنین ش��رایطی عده محدودی تحت عنوان

روش��نفکر دیدگاهه��ای خاص خ��ود را دارند و
براس��اس آن س��عی میکنند جامع��ه را هدایت
کنند .ت��وده ملت نیز چون تمرین دموکراس��ی
نداش��تهاند و با قوانین بازی آش��نا نیس��تند در
موقعیتی قرار میگیرن��د که هرکس نقش خط
مار بکش��د ،نویس��نده کلمه م��ار را در برابر آنها
مغلوب میس��ازد .در اینجا تنها تش��کیالتی که
دسترسی گسترده به مردم و اذهان عمومی دارد
رسانه است .این نقش منحصر به فرد را رسانهها
نمیتوانن��د به درس��تی ایفا کنند مگ��ر آنکه به
معنای واقعی مستقل باشند .اگر رسانهها درگیر

بازیهای گروهی شوند و منافع خود را با منافع
آنها گره بزنند قطعا نمیتوانند به رس��الت خود
پایبند باش��ند .وقتی رسانهای همچون «فرصت
امروز» در ق��دم اول بتواند افکار مخاطبان خود
را ب��از کند و ب��ه عبارتی بتوان��د مخاطبان خود
را هدایت کند تا براس��اس آگاهی از ش��رایط و
خواس��تههای خ��ود ،مدیران را انتخ��اب کنند،
رسالت موردنظر انجام شده است.
خواس��تههای اکثری��ت مردم باید ب��ه قوانین
سیاس��ی و اقتصادی تبدیل شود و حکومت باید
ب��ه آنها عمل کند ،پس انتقال اطالعات روش��ن

ب��ه مخاطب��ان در درج��ه اول و ارائ��ه اطالعات
مناس��ب به مدیران منتخب مردم در درجه دوم
از ملزومات رسانهای است.
در ادامه نیز روزنامه باید همواره بهعنوان چشم
و گ��وش مردم عمل حکومت به قانون را کنترل
کند تا از مسیر خواستههای مردم منحرف نشود.
در انته��ا فکر میکنم شفافس��ازی کارهایی که
مدی��ران اجرایی در حوزه اقتصاد انجام میدهند
بهترین کمکی است که «فرصت امروز» میتواند
انجام دهد و با ای��ن کار وظیفه خود را بهعنوان
یک رسانه مستقل انجام خواهد داد.

در دستان مشا

 -1گفتند :روزنامه «فرصت امروز» 100 ،روزه شد.
گفتم تبریک «فرصت امروز» .ولی من از اقتصاد چیزی س��رم نمیشود .برای همین
است که عکاس شدهام.
 -2مش��غول تهیه دوسیههایی از کارهایم هستم که ببرم پاریس .چون آلبومهایم
غیراس��تاندارد هس��تند ،ویالنم بین میدان انقالب و ظهیراالسالم .رفته بودم میدان
انقالب مقوای ماکتسازی بخرم .شش ماهی بود آنطرفها نرفته بودم (چون رفته
بودم بهجاهای دیگر) آخرین باری که آنجا بودم ،پایاننامهنویس��ان و مقالهنویسان،
روی کاغذهای  A4مینوش��تند :پایان نامه .یک ش��ماره تلفن هم میگذاشتند .از
وقتی جریان وزیر علوم برپا ش��ده اس��ت ،همه آنها یک جارچی اس��تخدام کردهاند
ک��ه ی��ک تابلو هم جلوی س��ینهاش آویزان ک��رده و روی آن با خط گنده نوش��ته
شده اس��ت« :پایاننامه -مقاله» .مثل سر میدان بارفروشان جار میزنند :پایاننامه،
مقاله ،ب ِبور و ببر .خونه خراب ش��د صاحبش .هرچ��ی بخوای .دکترا ،فوق تخصص،
لیس��انس .قشقرقی است .فکر کردم کی پشت این مقالهنویسی و پایاننامهنویسی و
این جور چیزهاس��ت؟ یواشکی در گوش خودم گفتم :آن اساتیدی که از دانشگاهها
اخراج ش��دهاند .آن بدبختها هم انسان هس��تند .خرج دارند .پس باید یک خاکی
توی سرش��ان بریزند .چه کسی خریدار این مدارک قالبی است؟ آنهایی که دریاچه
ارومیه را خش��ک کردند .کارون را خش��ک کردند .ترکیه را آباد کردند و امارات را
زدند توی سر ما.
 -3ظهیراالس��الم بودم .توی مغازهای نشس��ته بودم تا کار آلبوم س��ازیام آماده
ش��ود .یک مشتری آمد و استعالمی خواس��ت .گفت :حاجی شوما رقمشو یه خورده
باال بگیرو چرب کن ،تا یه چیزی هم دس��ت ما رو بگیره ،اون یارو هم که واس��طه
اس��ت ،اونم یه چیزی دستش��و بگیره .بیتالماله دیگه .ناگهان متوجه ش��د که من
پشت س��رش نشس��تهام .گفت :حاجی ببخش��ین اینجوریه دیگه .مال ما که رقمی
نیس��ت .باید یقه او باالییارو بگیرن ...گفتم :نفس عملش خالف اس��ت .رانتخواری
خالف اس��ت .ک��م و زیاد نداره .ای��ن افغانها رو میبینی که دارن��د چاه میکنند؟
 10س��ال دیگه ،بچههای ش��ما باید برن چاه بکنن .فکر بچههای خودتان باشید .از
ما که گذشت.
 -4در همین ظهیراالس��الم که دارند فاضالب میکشند ،باال آوردن خاک از ته چاه،
بهوسیله باالبر برقی انجام میشود.
بهیادآوردم در دوران جوانی ،وقتی ایران را زیر پا میگذاش��تم و آن را عکاس��ی
میکردم ،مقنیها با چرخهای دستی خاک را باال میآوردند .و به یادآوردم قناتها
را که اس��مهای افس��انهای داش��تند .تمام عکاسان دنیا از جمله نش��نال جئوگرافی
میآمدن��د این قناتها را عکاس��ی میکردند .از پایین و از باال .عکسها را میبردند
توی روزنامهها و مجالت چاپ میکردند .مردم دنیا از این کار ما حیرت میکردند.
آخر در آن موقع «آب» ،حرمتی داش��ت .مقدس بود .یکی از چهار عنصر سرنوشت
ب��ود« .مهرآب» ب��ود .تازه ،غیراز کندن چاهه��ا و قناتها باید آنه��ا را الیروبی هم
میکردند .حاال چی؟
شنیده است که اگر هر روز صبح جلوی در خانه و دکانش را آب و جارو کند ،برکت
م��یآورد .بیایید توی خیابانهای ش��هر و ببینید چه میکنند ب��ا آب .به آنها میگویم
مگر فکر میکنید که روی این آس��فالت ،س��بزه سبز میشود که این همه آب روی آن
میریزید؟ بر و بر من را نگاه میکنند که این «یابو» دیگه از کجا آمده؟
 -5حوصلهتان از جنوب شهر سر رفت؟ جمعه پیش ،باالی شهر بودم .خیابان فرشته
بودم .دم یک پاس��اژ .گفتند که اجاره هر کدام از این مغازهها 50 ،میلیون تومان است
(درماه) .آه از نهادم بر آمد 50 .میلیون تومان؟ چقدر آب در جلوی این ملک ریختهاند
که صاحب این همه برکت شده است؟
میدانید که اگر روی تمام وس��عت خاک ایران ،روزی  24ساعت باران ببارد ،باز هم
ما دچار کمبود آب خواهیم بود؛ بس دلمان برکت میخواهد ،که همان پول است ،که
همان اقتصاد است.
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فرصت امروز سینمای ایران
منیژه حکمت | کارگردان و تهیه کننده|

در س��الیان گذشته مدل مدیریتی به این صورت بوده است که هر از چندگاه
عدهای بر س��ر کار میآمدند و برای مدتی ش��وراهای تصمیم گیرنده را کنترل
میکردند .همین روند باعث ش��ده است عدهای که برای اهالی سینما شناخته
شده هستند شرایط سینمای ایران را همیشه در جهت منافع شخصی خودشان
کنترل کنند.
بهعنوان یکی از س��ینماگران مستقل به همراه س��ایر دوستان در مورد لزوم
برخورد با این اش��خاص و رفع موانع آنها هش��دارهای الزم را از وقتی که آقای
جنتی بهعنوان وزیر ارش��اد انتخاب ش��دند به ایش��ان منتقل کردهایم .حضور
اف��رادی که منافع ش��خصی را ب��ر منفعت هم��ه ترجیح میدهن��د در عرصه
تصمیمگیری و مدیریت سینمای ایران واقعا جای سوال است.
ما فکر میکردیم با گذشت یکسال و اندی از دولت آقای روحانی اتفاقهایی
ب��رای بهب��ود اوضاع خواهد افتاد ،اما متاس��فانه تا این لحظه ش��اهد این اتفاق
نبودهایم .بس��یار متاس��فم که با گذشت یکس��ال از دولت آقای روحانی که با
ش��عارهای موردنظر خود روی کار آمد ،باوجود برخوردهای مهربانانه مسئوالن
با ما مشکل اصلی هنوز برطرف نشده است.
گروه ویژهای با نگاه منفعتطلبانه حاکم بر سرنوش��ت سینمای ایران هستند
و ما انتظار داریم تا این شرایط تغییر کند.
من بهعنوان کسی که از بخشخصوصی پرفروشترین فیلم را ساختهام اعالم
میکنم مش��کالت بس��یار جدی وجود دارد و سرچش��مه آنها نیز همین نگاه
منفعتطلبانه در سطح تصمیمگیری است.
انتظار میرود که روزنامه «فرصتامروز» منعکسکننده دغدغهها و نگرانیهای
جامعه سینما به مسئوالن باشد تا بتوانیم مشکالت را به آنها انتقال دهیم و آنها
نیز در جهت رفع مش��کالت عمل کنند .مدیران س��ینمایی و مسئوالن مربوط
باید از دغدغههای اهالی سینما آگاهی داشته باشند .نیازهای آنها را ببینند و با
اطالعات دقیق بدانند که چگونه در جهت رفع نیازها عمل کنند.
همچنین نگرانیهای اهالی س��ینما ،انتقال این نگرانیها به مسئوالن و نحوه
برخورد مس��ئوالن با خواستههای سینماگران باید در معرض افکار عمومی قرار
گیرد تا آنها بهعنوان بهترین افراد بین ما و مسئوالن قضاوت کنند.
انتظار داریم نیازهای بخشخصوصی و تالشهایی که انجام میدهند به مردم
منتقل ش��ود و عدممدیریتهای صحیح نیز به همه منتقل ش��ود .معتقدم که
معضالت باید انعکاس داده شود.
رون��د تصمیمگیری در س��ینمای ای��ران باید تغییر کند .وقت��ی که مدیریت
جدید که با ادعای تغییر آمده اس��ت همان اف��راد قبلی را چیدمان میکند ،ما
نتیجهگیری میکنیم که قرار نیس��ت چیزی اصالح ش��ود .نسبت به دغدغهها
و نگرانیهای اهالی س��ینما باید جواب روش��ن و مفهوم از مدیران س��ینمایی
دریافت شود.

سازمانآگهیها
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آینده در انتظار فرصت
نادر هوشمندیار

| استاد دانشگاه|
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صدت مبارک
سعید هوشیار | طنزنویس|

 100روز از ش��روع کارمان در خودپرداز و «فرصت امروز» گذشت .قرار بود از همان
اولش به رویه و منش اقتصادی مردم بپردازیم ،منتها بعضی جاها هم توانس��تیم الیی
بکش��یم که میدانیم فهمیدند ولی کاری به کارمان نداش��تند .فکر کنم تنها جایی که
عدمپرداخت حقوق برای یک طنزنویس به درد میخورد نوشتن در مورد  100روزگی
روزنامه است.
اگر حقوقش را نگرفته باش��د شروع میکند ش��وخی کردن با اهالی روزنامه که تا به
حال صبر کردهاند و س��عهصدر نش��ان داده اند و چونان و بهمان ،ولی وقتی حقوقش را
دریافت کرده باش��د و همهچیز سرجایش باش��د کمی کار سخت میشود!  100روز از
انتشار روزنامه اقتصادی -مدیریتی «فرصت امروز» گذشته است ،در طول این  100روز
با فراز و نشیبهای (تیریپمونه ،هیچ فراز و نشیبی هم نداشتیم) زیادی روبهرو شدیم،
با تمام باال و پایینهایی که روزنامه در طول این مدت داشت چند نکته را در مانیفست
خود حفظ کرد که به قرار زیر است.
نکته  :1هنوز چند شمارهای از انتشار روزنامه نگذشته بود که با یکی از دوستان راهی
س��فر بودیم .بین راه درجایی ایس��تادیم که خرید کنیم ،در توصیف جایی که ایستاده
بودیم همین بس که با نزدیکترین ش��هر حداقل  40کیلومتر فاصله داش��ت .کیوسک
روزنامهفروش��ی در آنجا بود که س��راغش رفتم آب معدنی بخ��رم ،در عین حیرت این
کیوس��ک دورافتاده «فرصت امروز» را داش��ت! وقتی هم که از فروش��ندهاش پرسیدم:
«همیش��ه «فرصت امروز» داری؟» گفت« :این روزنامه تازه دو روزه اومده چیو هر روز
دارم!» ،بعدش یکجوری به من چپچپ نگاه کرد و تاسف خورد که چرا جوانان امروز
اینقدر از اتفاقات دور و برشان ناآگاه هستند.
نکته :2نکته دومی که در مورد روزنامه فرصت امروز میتوان گفت عدم وابستگی به
چپ و راست و باال و پایین است! به این صورت که اوایل ،من در خودپرداز نمیتوانستم
بنویس��م چپ یا راست! (طبعا میدانید که کار طنزنویس غلو کردن و توهم زدن است!
اینطوریه��ا ه��م نبود) طوریکه چپ و راس��ت را درآورده و جایش اینطرف و آنطرف
میگذاشتند!
نکت��ه :3یکی دیگر از نکاتی که در طول این مدت «فرصت امروز» بر آن پایبند بود؛
رعایت حقوق اهالی روزنامه در روز جمعه بود .دلتان نخواهد چندباری که بنده در روز
جمعه در تحریریه روزنامه حضور داش��تم چون��ان ناهار چرب و چیلی بهمان دادند که
تا پنج روز بعدش هرچه میخوردم هدفم این بود که بش��ورد ببرد پایین! باور کنید در
طول این  100روز کوچکترین تخطی از این مس��یر صورت نگرفته است .در شرایطی
ک��ه برخی مطبوعات در روز جمعه به اهالی روزنامهش��ان دمپختک و نیمرو میدهند،
دیدن باقالیپلو با گوش��ت یا کوبیده فرد اعال دو س��یخ 200گرمی خودش از اتفاقات
میمون عرصه مطبوعات است.
یک��ی دیگر از اتفاقاتی که در طول این  100ش��ماره برای ب��ار اول ،باالخره رخ داد،
آرزوی دیرین��ه م��ن از بچگی برای ناهار خوردن با حمید جعفری بود! رویه ایش��ان را
خیل��ی نمیشناس��ید ،تنها همین بس که اگر منتظرید ت��ا او بیاید که با هم ناهار میل
کنید ،قطعا از گش��نگی خواهید مرد! کار به جایی کش��یده ب��ود که یکبار در روزنامه
که ایش��ان ناهارش را س��روقت خورد ،موزیک «بر طبل ش��ادانه بکوب ،پیروز و مردانه
بکوب »...گذاشته و به جشن و پایکوبی نشستیم و یکی از دوستان همکار تا دو روز به
پهنای صورت اشک میریخت.
خالصه اینکه روزنامه فرصت امروز در طول این  100روز سعی کرد وظیفه مطبوعاتی
خویش را به بهترین شکل به انجام برساند ،شاید حق ما نباشد که بنده از طرف خودم و
 320نفر از کارمندان خودپرداز بگویم؛ صدروزگیمان مبارک!

سمیه سهیلی فرصت امروز

سالهاس��ت که همه ش��هروندان یا بهتر اس��ت بگوییم همه کس��انی ک��ه مخاطبان
کیوس��ک مطبوعات و رس��انههای کشور هستند به حضور رس��انههای اقتصادی عادت
کردهاند .ش��اید اگر تب تند فعالیتهای سیاس��ی و بازار گرم واکنشهای سیاسی نبود
امروز رس��انههای اقتصادی بیشتر از آن چیزی که نمود دارند ،شکل میگرفتند و مانور
میدادن��د .چون با وجود آنکه همه توفیق روی کیوس��ک را به عنصر سیاس��ت مربوط
میدانس��تند باز هم آنقدر رسانه اقتصادی داشتهایم که موجب حیرت شود .این مسئله
در مورد رسانههای اینترنتی بیشتر به چشم میخورد.
درواقع کار به جایی رس��یده اس��ت که رس��انههای اقتصادی بخش بزرگی از فضای
س��ایبری را نیز از آن خود کردهاند .به نظر من نمیتوان گفت که تب و تاب اقتصادی
باعث شکل گرفتن این رسانههای اقتصادی شده است.
م��ن ب��ر این باورم که این رس��انهها آمدهاند تا به ش��کل بنگاه کار کنند و در س��ود
فعالیتهای اقتصادی کش��ور سهمی داش��ته باشند و نصیبی ببرند .فینفسه این حضور
را منف��ی نمیدانم اما معتقدم که چنین رس��انههایی دردی از اقتصاد دوا نمیکنند .در
این میان روزنامه فرصت امروز نیز به بازار آمده و جای خود را در میان رسانههای روی
کیوسک باز کرده است.
س��اده و بدون اغراق میگویم که این رس��انه را با س��ایر رسانههای اقتصادی متفاوت
میبینم .دلیل این تفاوت هم چیزی نیست جز آنکه «فرصت امروز» میخواهد فرصتی
باش��د هم برای اقتصاد و هم برای مدیران .من بهعنوان یک مدیر و یک معلم دانش��گاه
وجه دوم ماجرا ،یعنی تولید رس��انهای برای مدیران را بس��یار س��ودمند و حائز اهمیت
تحلیل میکنم.
بدون ش��ک مدیران قوه تعقل در توس��عه و اقتصاد را رهبری و هدایت میکنند و به
همین خاطر هر گرهای که در روند توسعه کشور وجود داشته باشد چه بخواهیم و چه
نخواهیم ،در آسیبشناسی آن گره مدیران نیز در تیررس قرار میگیرند و باید پاسخگو
باش��ند ،برای همین مدیران و رهبران س��امانههای اقتصادی عناصری هس��تند که نیاز
دارند رسانهای آنها را مورد خطاب قرار دهد.
به عبارتی باید رس��انهای وجود داش��ته باش��د که از یک سو ضعف مدیران را ببیند و
آن را گوش��زد کند و از س��وی دیگر بتواند برای بهتر ش��دن عملکرد مدیران برای آنها
استراتژی خلق کند.
ما تا قبل از اینکه روزنامه فرصت امروز منتش��ر ش��ود رسانهای نداشتیم که به شکل
روزانه پرداختن به مدیران دغدغه اصلیاش باشد یا به احتمال ضعیف اگر هم داشتهایم
م��ن از وج��ود چنین رس��انه روزانهای برای مدی��ران اطالع ندارم .برخ��ی روزنامههای
اقتصادی س��عی میکنند در قالب تک صفحاتی به مدیران بپردازند اما به نظر میرسد
در این زمینه باز هم برای این رس��انههای اقتصادی کس��ب درآم��د از طریق ارتباط با
مدیران ،هدف اصلی است« .فرصت امروز» به نظر میرسد براساس یک درک توسعهای
دغدغه مدیران را در پیشانی خود قرار داده است.
اگ��ر ف��رض را بر ای��ن بگذاریم که این درک به ش��کلی حداقلی هم بوده اس��ت باید
خوش��حال بود و تبریک گفت که اکنون رس��انهای وجود دارد که میخواهد در تقویت
اندیش��ه توس��عه و افزایش میزان کارآمدی دانش در جامعه مدیران فعالیت کند .البته
من معتقدم (و این نظر ش��خصی من اس��ت)که هر رسانهای هر چقدر هم که تخصصی
باشد باید با استفاده از تکنیکهای نوین رسانهای بهگونهای تولید شود یا مطالب متنوع
تولید کند که بتواند همه مردم یا طیف عمومیتری از مردم را در جامعه مخاطبان خود
درگیر سازد.
اگ��ر این گونه ش��ود بهعنوان مثال طیف بزرگی از م��ردم در دغدغه بهبود رفتارهای
توس��عهای مدیران سهیم میشوند و از س��وی دیگر این نکته را نیز نباید از یاد برد که
مدیران نیز خود مردم هستند و در رسانهای که به نام آنهاست نیاز دارند تا همه جوانب
نیاز رسانهایشان بر طرف شود.
«فرصت امروز» تازه راه خود را آغاز کرده اس��ت و شک نباید کرد با رویکردهایی که
در حوزههای مدیریتی و آموختههای دانش مدیریتی و سرمایهگذاری دارد ،میتواند در
آینده نزدیک به یک رسانه سرامد تبدیل شود.

منطقه آزاد

خألیی که همیشه حس میشود
سیدابوالحسن مختاباد|روزنامهنگار|

آغاز :اگ��ر روزی از بس��یاری از افرادی که
دس��تی بر آت��ش اخبار و اتفاق��ات ایران دارند
بپرس��ند مهمترین معضل کشور چیست؟ قطعا
مدیری��ت نامناس��ب از گزینهه��ای ب��ا اولویت
ب��االی آنها خواهد بود ،چرا که یک مدیر قوی،
صادق ،باتجربه و دانش که درکی درست از کار
و کردارش داشته باشد و فراز و فرود کارش را
بشناس��د ،منابع را تلف نخواهد کرد و نیروهای
انس��انی را بر س��ر جایش��ان خواهد نش��اند و
شایستهس��االری و حاکمیت ضابط��ه بر رابطه
را در زیرمجموع��ه خود حاک��م خواهد کرد و
در نهایت بازار دروغ و ریا و رش��وه و زیرمیزی
را برخواهد چی��د .به همین دلیل اس��ت که در
کشورهای غربی رش��تههای مدیریت از اعتبار
باالیی برخوردارند و مدیران بیش��ترین قدر را
از منظ��ر معنوی و م��ادی میبینند و بر صدر
هم مینش��ینند .چ��را راه دور بروی��م ،یکی از
مش��کالتی که اقتص��اد و فرهنگ و سیاس��ت
ما در هش��ت سال دولت پیش��ین تحمل کرد،
به ش��کل ملموس فقدان تدبی��ر و مدیریت در
سطوح کالن کش��ور بود که ثروتها و منابعی
چنی��ن عظیم را تل��ف کردن��د و فرصتهایی
طالیی را بر باد دادند.

در چنین فضایی اس��ت که انتش��ار روزنامه
تخصص��ی در ای��ن زمینه میتوان��د بحثهای
نظ��ری و تئوری��ک را بی��ن مدی��ران جامع��ه
نهادینه س��ازد و ب��ا نقد و ارزیاب��ی و گزارش
عمل��ی مدیری��ت در حوزهه��ای مختل��ف،
ح��وزهای عمومی در این مس��یر ایج��اد کند.
معرف��ی مدیران کارآفری��ن و نخبه و برگزاری
مصاحبههای تخصصی ب��ا آنها و انعکاس رموز
توفی��ق آنها در جامعه از جمله کارهایی اس��ت
که روزنامه فرصت ام��روز میتواند انجام دهد.
برخی از این مدیران به دلیل فراز و فرودهایی
که در زندگی خود داش��ته و دارن��د میتوانند
پاورقیه��ای جذاب��ی برای روزنام��ه بیاورند و
مخاط��ب به جم��ع اضافه کنن��د .در واقع اگر
روزنامه بتواند بخش��ی با عنوان تاریخ ش��فاهی
مدیری��ت اقتص��ادی ایج��اد کند و ب��ا مدیران
نام��دار مصاحبه کند قطع��ا خوانندگان زیادی
خواهد داش��ت .نمون��ه آن اس��تاد عبدالرحیم
جعفری ،مدیر و بنیانگذار انتش��ارات امیرکبیر
اس��ت که کتاب خاطراتش��ان مثل یک رمان
خواندن��ی و با وجود قیمت ب��االی آن تاکنون
چهار بار تجدید چاپ شده است.
میان�ه :از بخ��ت یاری ه��ای نگارن��ده این
بود ک��ه در دانش��گاه عالمه طباطبایی درس
حس��ابداری و مدیری��ت خوان��دم و به همین
دلیل همه گاه عالقه مند به مباحث اقتصادی

بودم و هس��تم و البت��ه عمدتا مباحث اقتصاد
کالن .به همین دلیل در آن س��ال ها یکی از
خریداران نش��ریات ح��وزه مدیریت و اقتصاد
بودم و ماهنامه تدبیر از جمله نش��ریاتی بود
ک��ه برای مدت ه��ا آن را می خری��دم ،اما به
نظر می رس��ید جای یک نش��ریه ی��ا روزنامه
هم��ه گاه در این حوزه خالی بود .رس��انه ای
که بتواند مباح��ث مدیریتی را تعقیب جدی
کن��د .اگر چه به نظر می رس��د ک��ه روزنامه
فرص��ت امروز هن��وز تا پرداخ��ت تخصصی تر
به مباح��ث مدیریتی در ایران راه درازی در
پی��ش دارد .ضمن آنکه تفکی��ک برخی امور
و خبره��ا از یکدیگ��ر و اینک��ه چه بخش آن
مدیریتی اس��ت و چه بخش آن غیر مدیریتی
و اقتصادی صرف اندکی دش��وار است ،اما به
گمانم اگر س��رکی به ش��کایت های اقتصادی
در دادگاه ها بکش��یم قطعا ی��ک نقطه محوری
آن مباحث مدیریتی است.
بخش��ی دیگر از خألیی ک��ه روزنامه فرصت
امروز توانس��ته به خوبی آن را حس کند و در
جهت پرکردن آن بکوش��د ،پرداختن به مسائل
و مصادیق اقتصاد خرد اس��ت .کس��بوکار در
ایران ش��اخههای گوناگ��ون دارد و البته تنوع
ف��راوان ،لذا اگر خبرنگاران بتوانند با نقب زدن
به هر پیش��های و سرک کش��یدن به هزارتوی
آن و تهی��ه خب��ر و گ��زارش و مصاحبه درباره

موفقترین افراد ه��ر حرفه جذابیتهای آن را
رس��انهای کنن��د قطعا م��ردم و مخاطبان را با
این پیش��هها و ظرایف و دقایق آن بیشتر آشنا
ک��رده و اس��باب همدلی و همراه��ی آنها را با
صاحبان این حرف و مش��اغل بیش��تر خواهند
کرد.
انجام :یکی از توفیق های نش��ریه «فرصت
امروز» وج��ود تیمی همدل و کارکش��ته در
زمینه مطبوعات است .مدیرمسئول و اعضای
ش��ورای س��ردبیری فرصت ام��روز نیروهایی
خوش��فکرند ک��ه تالطم ه��ای س��ال های
مطبوع��ات را دیده ان��د و تجربه ه��ای وثیقی
دارن��د و اهل جو زدگ��ی و هیجان نیس��تند،
اگر چ��ه هیج��ان ،نم��ک کار روزنامه ن��گاری
اس��ت ،اما در حوزه کالن و سیاس��ت گذاری
و آن ه��م در چنی��ن بره��ه ای ،خونس��ردی
بهتری��ن کیمیاس��ت .همین ک��ه روزنامه در
ش��ماره  100خود توانس��ته وجه افتراقش را
با س��ایر روزنامه های اقتص��ادی اثبات کند و
س��ایتی پ��ر و پیمان بر فض��ای اینترنت قرار
دهد باید بر دس��تان آنها و تی��م تحریریه ای
که تدارک دیدند بوس��ه تحس��ین زد .اگر چه
س��ایت آن تا بهترین ش��دن و اقبال بیش��تر
پیدا کردن ،کار بس��یار دارد .امید که روزی
را ش��اهد باش��یم که برای ش��ماره هزارم نیز
ویژهنامهای منتشر کنید.

شماره 100

فرصت انتشار صحیح اطالعات
سعید لیالز | اقتصاددان |

نیاز امروز جامعه مدیریتی و اقتصادی ایران آمار و اطالعات دقیق
اس��ت .اگر «فرصت امروز» بتواند حقایق
اقتص��اد جهان را آنچنان که هس��ت ،در
اختیار مخاطبان خ��ود از جمله مدیران
دولتی ،مسئوالن بنگاههای اقتصادی و...
قرار دهد خدمت بزرگی انجام داده است.
م��ا متاس��فانه در کش��ور در فض��ای تبادل
آگاه��ی با مخ��دوش ب��ودن اطالع��ات رو به رو
هس��تیم .برای مثال اخیرا قیمت نفت در دنیا کاهش
پیدا کرده اس��ت .در ارتباط با همین موضوع در لحن و
لس��ان مقامات مربوط گمانهزنیهایی را مشاهده میکنیم
ک��ه این کاهش قیمت را به هزار و یک چیز جز علت اصلی آن
وصل میکنند .این ناشی از مخدوش بودن اطالعات است.
در همین جریان کاهش قیمت نفت ،دریغ از یک گزارش روش��ن
ک��ه بهصورت علمی با آمار و ارقام به موضوع پرداخته باش��د .وقتی
ک��ه روزنامهها به مصرفکنندگان عادی ی��ا مخاطبان رده مدیریت
خ��ود اطالعات نادرس��ت منتقل کنن��د منجر به اش��تباهات بزرگ
و تحلیله��ای نابجا میش��ود .ی��ا مثال در م��ورد دالر میبینیم که
تغیی��رات آن تنها در حد ی��ک خبر در تمام روزنامهها و س��ایتها
منتشر میش��ود اما هرگز ندیدهایم یک تحلیل دقیق از آنچه منجر
به این تغییرات شده است منتشر شود.
به شخصه معتقدم ما در مراحل ابتداییتری از لحاظ تولید محتوا
و نیاز جامعه مدیریتی و اقتصادی هستیم« .فرصت امروز» اگر بتواند
فقط آمار و ارقام درس��ت و حس��اب ش��ده را در اختی��ار کاربران و
مخاطب��ان خود قرار دهد قدم بزرگی برداش��ته اس��ت .مثالی دیگر

ب��رای درک اهمیت و ضرورت ارائه آم��ار دقیق بیان میکنم .وقتی
که رشد اقتصادی چین بهعنوان بزرگترین شریک اقتصادی ایران
بعد از  20س��ال افزایش ،رو به کاهش گذاش��ته است ،انتشار
اخبار ،اطالع��ات و تحلیلهای مربوط ب��ه آن میتواند
جای��گاه محکمتر و قویتری ب��رای مدیر ایرانی در
ای��ن موقعیت فراهم کند .اگ��ر مدیر ایرانی به
خوب��ی از دالیل این کاهش اطالع داش��ته
باش��د و بداند که این روند در ادامه به کجا
میانجامد قطعا در مذاکرات خود با ش��ریک
چینیاش موضع باالتری خواهد داشت .در این
می��ان البته نهضت ترجمه نی��ز اهمیت باالیی دارد.
«فرصت ام��روز» میتواند ب��ا ترجمه درس��ت اخبار و
تحلیلهای مطبوعات دنیا خدم��ات بهتری به مخاطبانش
ارائ��ه کند .نی��از امروز جامعه مدیریتی ما اطالعاتی اس��ت که
به وضعیت اقتصادی جهان مربوط میش��ود و «فرصت امروز» در
صورت��ی که این مهم را بهصورت کامل انجام دهد دس��ت خود را
روی نیاز اساسی جامعه گذاشته است.
مدیران و مخاطب��ان اطالعات و اخبار اقتصادی تا جایی که
فهم روش��ن نس��بت به واقعیتهای اقتصادی جهان به دست
آورند فاصله زیادی دارند .امیدوارم «فرصت امروز» به س��هم
خود بتواند این خأل را در کشور پر کند.
به شخصه ش��اهد هس��تم که «فرصت امروز» قصد دارد
مفاهی��م مدیریت��ی و اقتص��ادی را ب��ا بیان قاب��ل فهم به
مخاطب��ان خود منتق��ل کند ،اما معتقدم نی��از مخاطبان
بس��یار دمدس��تیتر از این حوزه اس��ت .باز هم امیدوارم
«فرص��ت ام��روز» بتوان��د در انتقال صحی��ح اطالعات
اقتصادی به مخاطبان خود موفق عمل کند.

