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درحال��ی که به روز نهایی آخرین دور 
مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 قبل از 
ضرب االجل سوم آذر نزدیک می شویم، 
بازار حدس و گمان در محافل اقتصادی 
و سیاس��ی بس��یار گرم اس��ت. از این رو 
بررسی س��ناریوهای محتمل 24 نوامبر 
و تاثیرات هر یک از آنها بر بازار سرمایه 
کش��ور عزیزمان خال��ی از لطف نخواهد 
بود. به طور کلی یکی از چهار س��ناریوی 
زیر را می ت��وان به عن��وان نتیجه پایان 

مهلت مقرر مذاکرات متصور شد: 
• ای��ران و ش��ش ق��درت جهان��ی به 

توافقات هسته ای دست یافتند.
• توافقات��ی بین ایران و ش��ش قدرت 
جهان��ی حاصل ش��د، اما ب��رای تکمیل 

توافقات مهلت مذاکرات تمدید شد. 
• نشس��ت های ایران و ش��ش قدرت 
جهان��ی تنها به تمدی��د مهلت مذاکرات 

منجر شد.
• مذاک��رات هس��ته ای ایران و ش��ش 
ق��درت جهانی با شکس��ت مواجه ش��د. 
در س��ناریوی اول، یعن��ی توافق جامع 

مذاک��رات، ک��ه ایده آل تری��ن و بهترین 
س��ناریو ممکن برای بازار سرمایه است، 
بدون شک ش��اهد صفوف س��نگین در 
بیش��تر نماد ها خواهیم ب��ود؛ به ویژه در 
گروه خودرویی و بانکی. حصول توافقات 
و از می��ان رفتن تحریم ه��ا و به تبع آن 
کاهش نسبی نرخ ارز و گشایش راه های 
مستقیم برای تامین مواد اولیه و قطعات 
از خارج کشور بر صنعت خودرو تاثیرات 
بس��زایی خواهد گذاش��ت که نخستین 
مورد در این بین می تواند کاهش قیمت 
تمام ش��ده باش��د. عالوه بر این افزایش 
تیراژ تولی��د، انعقاد قرارداد با ش��رکای 
خارجی و ف��روش دارای��ی خودرویی ها 
ب��ه س��ودآوری مطل��وب در این صنعت 
منج��ر خواهد ش��د. همچنی��ن صنعت 
بانکداری به واس��طه آزاد سازی پول های 
بلوکه شده، گشایش های مبادالت ارزی، 
افزایش تس��هیالت و توان سپرده گذاری 
باال، می تواند سودآوری مطلوبی را نصیب 
س��هامداران کند. عالوه بر این، با توجه 
به اینکه ب��ا رفع تحریم ه��ا تولید رونق 
می یاب��د، از آنجایی که صنعت بانکداری 
به تولید وابسته است، چشم انداز مثبتی 

را برای این صنعت می توان متصور شد. 
الزم به ذکر است، خارج از تصور نخواهد 
بود، اگر س��ایر نمادها در تمامی گروه ها 
پ��س از حصول توافق��ات در بازه زمانی 
به نس��بت بلند مدتی با تقاضای بیش از 
حد روبه رو باشند. وقوع سناریو دوم، که 
تمدید مذاکرات با حصول توافقات نسبی 
اس��ت، می تواند به اصالح ریالی و زمانی 
س��هم هایی که تاکنون رشد چشمگیری 
داشته اند، منجر شود و سهم هایی که از 
ب��ازار عقب مانده اند ب��ه دلیل مواجهه با 
تقاضای به نسبت زیاد می توانند در سیر 

صعودی قرار بگیرند. 
در این حالت بازار به دو قسمت تقسیم 
خواهد شد که در بازه های مختلف زمانی 
در صعود و نزول خواهند بود؛ به صورتی 
که تع��دادی از نمادها در یک بازه زمان 
رو ب��ه باال حرکت کرده و س��ایر نمادها 
در همی��ن بازه در اصالح به س��ر برند و 
با گذش��ت زمان��ی این دو دس��ته جای 
خود را با یکدیگر عوض کنند. با نزدیک 
شدن به مهلت بعدی مذاکرات رفته رفته 
هیجان خری��د در تمام نماده��ای بازار 
مش��اهده خواهد ش��د. با توج��ه به بازه 

زمان��ی تمدید ش��ده احتم��ال مواجهه 
بازار با اس��تراحت های متناس��ب با این 
دوره دور از ذه��ن نخواهد بود. در حالت 
س��وم که تنها به تمدید مهلت مذاکرات 
منجر خواهد شد، محتمل ترین واکنش 
معامله گران شناس��ایی سود خواهد بود. 
فش��ار جمه��وری خواه��ان در کنگره و 
فش��ار بعض��ی کش��ورهای همس��ایه به 
هم پیمان های غربی خود بستر مناسبی 
را برای اخبار منف��ی ایجاد خواهد کرد. 
این موضوع تاثیر بسزایی در جو فروشی 
که با احتمال زی��اد پس از این خروجی 
بر بازار اتف��اق می افتد، خواهد داش��ت 
و بازار را به س��مت منفی ش��دن س��وق 
می ده��د. ش��اید پای��ان دوره ماموریت 
از  و چن��دی دیگ��ر  اش��تون  کاتری��ن 
مس��ئوالن خارجی، آب در آسیاب اخبار 
منفی بریزد. در شرایطی این چنین، تک 
س��هم هایی مس��یر خود را از بازار منفی 
جدا کرده و س��یر صع��ودی خود را طی 

خواهند کرد. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه این ک��ه از آن جا 
که طرفی��ن مذاکره کننده ب��ا امیدها و 
آرزوه��ای فراوانی س��ال گذش��ته را به 

برگزاری این نشست ها گذرانده اند و عزم 
مسئوالن کشورمان و همچنین غربی ها 
بر حصول توافقات راس��خ اس��ت، وقوع 
این س��ناریو از احتمال باالیی برخوردار 
نیس��ت. واقع ش��دن آخرین سناریو، که 
پایان مذاک��رات بدون هیچ گونه توافقی 
اس��ت، تقریبا بعید به نظر می رسد. اما با 
توجه به جو روانی بازار در برهه زمانی ای 
ک��ه در آن به س��ر می بری��م، در صورت 
وقوع این اتفاق، وحشت عظیمی بر بازار 
س��ایه خواهد انداخت که این موضوع به 
قرمز شدن بازار و تشکیل صفوف فروش 

سنگین منجر خواهد شد. 
در پایان یادآور می ش��ویم، از آنجا که 
احتمال ش��نیدن اخبار خ��وش از وین 
در روز دوش��نبه محتمل ت��ر از ح��االت 
دیگر اس��ت، ب��رای س��هامداران توصیه 
ب��ه س��هامداری در 24 س��اعت آین��ده 
داریم. الزم به ذکر اس��ت، آمادگی برای 
واکنش به اخب��ار قطعی و دوری کردن 
از هیجانات ناش��ی از ش��ایعات می تواند 
مهم تری��ن عامل ب��رای موفقیت در این 

برهه زمانی باشد.
* تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار

 ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو گفت: 
تاکنون فعالیت ه��ای خوبی برای هفت 
طرح فوالدی انجام ش��ده اما این هفت 
طرح، درگیر اختالف بانک مرکزی ایران 

و چین شده اند. 
به گزارش ایس��نا، مهدی کرباس��یان، 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
دیروز - ش��نبه - در حاش��یه مراس��م 
امضای ق��رارداد طراحی پای��ه و دانش 
فنی طرح نفلین سینیت سراب که بعد 
از 20 سال تاخیر با شرکت اتوتک آلمان 
امضا ش��د، در جمع خبرن��گاران با بیان 
اینکه تاکنون مشارکت های خوبی برای 
اتمام هفت طرح فوالدی صورت گرفته 
اس��ت، اظه��ار کرد: پنج ط��رح فوالدی 

درگیر مش��ارکت ش��ده اند و پیش بینی 
می ش��ود در نیمه اول س��ال آینده سه 
طرح ش��ادگان، میانه و سپیددش��ت به 

بهره برداری برسند. 
وی ادامه داد: در تالش هستیم طرح 
نیری��ز ف��ارس را نیز تا نیمه اول س��ال 

آینده به بهره برداری برسانیم. 
رییس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( با بیان 
اینکه هنوز دو طرح مشارکت نگرفته اند، 
گف��ت: دلی��ل عمده آن اخت��الف بانک 

مرکزی ایران و چین است. 
کرباسیان درخصوص قرارداد طراحی 
پایه و دانش فنی نفلین س��ینیت سراب 
اظهار کرد: هش��ت ماه اس��ت که دانش 

فن��ی این طرح آغاز ش��ده و با توجه به 
اینکه ش��رکت اتوتک آلمان، ش��رکتی 
معتبر است می توان پیش بینی کرد که 
زمان بهره برداری آن کمتر از چهار سال 

طول بکشد. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ذخیره ای��ن طرح را 200 هزار تن پودر 
آلومین��ا و 150 ه��زار تن نمک صنعتی 
عن��وان و اظهار ک��رد: بودج��ه در نظر 
گرفته شده 9 میلیون و 300 هزار یورو 
اس��ت، اما پیش بینی می شود برای کل 

پروژه 400 میلیون دالر هزینه شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هزین��ه تکمیل 
زیرس��اخت های این ط��رح 60 میلیارد 
توم��ان اس��ت، اظهار امی��دواری کرد با 

انجام این س��رمایه گذاری زمان طرح را 
کوتاه ت��ر کنیم.  کرباس��یان اظهار کرد: 
به  رغ��م اینکه معادن نفلین س��ینیت از 
بوکس��یت تولید می ش��ود و بزرگ ترین 
مع��دن بوکس��یت ای��ران در جاجرم به 
ظرفی��ت 200 هزار تن اس��ت، اما نیاز 

کشور بیش از 800 هزار تن است. 
ریی��س هی��ات عامل ایمی��درو ادامه 
داد: اگ��ر بخواهی��م پروژه ه��ای برنامه 
پنجم توس��عه را عملی کنی��م باید این 
میزان پودر آلومینا را در کش��ور برطرف 
کنیم. به همین دلیل باید در این راستا 

راهکارهای اساسی اندیشیده شود. 
وی هزینه قرارداد این پروژه را 9300 
یورو عن��وان و اظهار کرد: در این پروژه 

25 درص��د آلومینا و 10 درصد پتاس و 
کربنات بهره برداری می شود. 

کرباس��یان اظهار ک��رد: یکی از نکات 
مهم این است که از نظر زیست محیطی 
این کارخانه هیچ گونه پس��ماندی ندارد 
و می توان��د برای دو ه��زار نفر به صورت 
مس��تقیم و 10 هزار نفر غیرمس��تقیم 

اشتغال ایجاد کند. 
ریی��س هیات عامل ایمیدرو تاریخچه 
ای��ن پ��روژه را مربوط به س��ال 1369 
عنوان و اظهار کرد: این پروژه 20 س��ال 
اس��ت که به دلی��ل وج��ود تحریم ها و 
برخی دیگر از مش��کالت متوقف مانده 
ک��ه امیدواریم ب��ه زودی ش��اهد نتایج 

چشمگیر آن باشیم. 

کرباسیان اعالم کرد

 اختالف بانک مرکزی ایران و چین سد راه 7 طرح فوالدی 

آرش بهنودی* 

 شهرک های صنعتی
زیر غبار وعده های بی سرانجام

اوضاع شهرک های صنعتی با راه اندازی شرکت های خدماتی برای ارائه بهتر خدمات به این شهرک ها همچنان از نظر 
دریافت خدمات مناسب نیست و گویا این شهرک ها همچنان با وعده های بی سرانجام مواجه هستند. 
3شهرک های صنعتی کشور، همواره از ابتدای تولد تاکنون با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده اند و...
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

 بورس پس از مذاکرات
چهار سناریو؛ چهار پیامد

بورس پس از مذاکرات، چهار سناریو؛ چهار پیامد
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چگونه در شبکه های اجتماعی تبلیغات کنیم؟ 
 کلیپ سازی

 راز موفقیت تبلیغات
در فضای مجازی

 گزارش »فرصت امروز«
 از چگونگی فعالیت در یک فروشگاه کت و شلوار

اینجا مشتری پادشاه است

 سرمایه گذاری
در گلخانه نشای صنعتی

 یک سرمایه گذاری
دو سر بُرد 11

مدیران موفق کسانی هستند که 
مردم را حول محور یک چشم انداز 
مشترک بسیج و متحد می کنند. 

)کن بالنچارد(
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 صنعتگران از
 طراحان بسته بندی

حمایت نمی کنند

گفت و گو با سپهر سرمست
مدرس طراحی بسته بندی

تبدیل اختالفات سیاسی به فرصت اقتصادی

هند، بندر چابهار را 
جهانی می کند

 دیدار وزرای نفت ایران و عربستان
پیش از نشست اوپک

جنگ روانی در صنایع تکمیلی پتروشیمی

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز«
موضوع یکسان سازی نرخ ارز را بررسی کردند

 بازار در انتظار
تصمیم سخت بانک مرکزی 

 گران خریدیم
گران می فروشیم
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رضا اسماعیل زاده 
کارشناس و تحلیلگر بازار

بیماران، چشم انتظار معجزه ظریف 

سرمقـاله

روزگاری ن��ه چندان دور، ابن س��ینا، زکریای رازی، جاب��ر ابن حیان و لقمان 
حکی��م، هر یک ب��ه تنهایی بر قله های علم دارو و پزش��کی در ای��ن مرز و بوم 
حکمرانی می کردند ولی بعد از گذشت چندین دهه، گردی از آن همه پیشروی 
در این علم دیده نمی شود و جز نامشان روی کارخانه های تولیدی اثری بر جای 
نمانده اس��ت. نزدیکی به پایان مهلت مقرر و جمع ش��دن هفت کش��ور در ژنو 
ب��رای گرفتن تصمیمی نهایی در مورد ادامه فعالیت های هس��ته ای ایران و رفع 
تحریم ها، بهانه ای ش��د برای مرور آنچه بر صنعت داروسازی کشور در این برهه 
گذش��ته اس��ت. در میان صنایع مختلف در دنیا، صنعت دارو بعد از نفت، گاز و 
پتروش��یمی، دومین صنعت سودآور بوده که این موضوع به خودی خود اهمیت 
این صنعت را بیان می کند. موقعیت صنعت داروسازی متفاوت از سایر صنایع با 
فناوری پیش��رفته است. توسعه این صنعت بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقات 
نوآورانه، س��رمایه گذاری و مقررات دولتی اس��ت. صنعت دارویی کشور با توجه 
به ماهیت اس��تراتژیک آن از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. مصرف دارو در 
ایران تا جایی باالس��ت که هر ایرانی به طور متوس��ط در سال 340 واحد دارو 
مصرف می کند؛ چیزی در حدود یک واحد دارو در روز. کشور ایران از این نظر 
دومین مصرف کننده در آس��یا و بیس��تمین در دنیا است. متوسط تجویز تعداد 
دارو در هر نس��خه توس��ط پزش��کان در دنیا حدود 2 قلم دارو است، در حالی 
ک��ه این مقدار در ایران معادل 3/5 قلم دارو اس��ت. 90 تولید کننده دارو، 123 
وارد کننده تک نس��خه ای(، 30 پخش کننده و 10 هزار داروخانه  وارد کننده )30 
زنجیره تامین دارو در کش��ور را بر عهده دارند. فعالیت د ارویی د ر کش��ور به د و 
قس��مت تولید  و وارد ات د ارو تقسیم می ش��ود، به طوری که  96 درصد داروهای 
کشور، تولید داخل و فقط چهار درصد آن وارد می شود و این در حالی است که 
55 درصد ارزش ریالی بازار د اروی ایران را تولید  د ارو تش��کیل می د هد  و مابقی 
آن به وارد ات اختصاص د ارد . ش��روع تحریم ها، آغازی ش��د برای بحرانی جدید 
در صنعت دارو که به ش��دت اقش��ار مختلف جامعه را با چالش��ی جدید روبه رو 
ک��رد. صنع��ت داروی ایران به ظاهر به صورت مس��تقیم در مع��رض تحریم های 
بین المللی قرار ندارد، اما به دلیل خودداری بیش��تر کش��ورهای غربی از معامله 
با بانک های ایرانی به دلیل ریس��ک ناش��ی از بلوکه ش��دن پول، خریداران مواد 
اولیه دارویی با مشکل گشایش اعتبارهای بازرگانی مواجه  شدند. حدود دو سوم 
مواد اولیه شرکت های تولیدی وارداتی است، که پس از اعمال تحریم ها از چین 
و هندوس��تان وارد کشور می ش��وند. عالوه بر مواد اولیه، واردات داروهای خاص 
نظی��ر داروهای بیماران س��رطانی و هموفیلی نیز به تاخیر افتاد تا س��وداگران 
قاچاق این بار به صنعت دارو تمایل بیش��تری نش��ان دهن��د. طبق آمار، قاچاق 
دارو در س��ال 92 معادل 4/5 میلیارد تومان و در س��ال 93 معادل 11 میلیارد 
تومان برآورد ش��ده است. عالوه بر هزینه های تحمیل شده به گروه های دارویی، 
در بخ��ش نقل و انتقال پول و محدودیت های ناش��ی از تحریم ها، درخواس��ت 
کل مبل��غ محموله به صورت نقدی قب��ل از تحویل اقالم از طرف تولیدکنندگان 
ب��ار دیگری را بر دوش ش��رکت های تولیدی و در نهای��ت بر مردم تحمیل کرد. 
کاهش درآمد ارزی نیز باعث ایجاد مشکالتی در زمینه واردات اقالمی از داروها 
و در نتیجه محدود ش��دن این اقالم در بازار ش��د. اگر همه این موارد را در کنار 
کاه��ش قدرت خرید مردم قرار دهیم، فش��ار بیش از پی��ش این تحریم ها روی 
اقش��ار مختلف جامعه و به خصوص ضعیف را مش��اهده می کنیم که چاره ای جز 
تحمل ندارند. در صورت رفع این تحریم ها به نظر می رس��د، هزینه نقل وانتقال 
پ��ول کاهش یافت��ه و همچنین د ر موارد ی بانک ها روند  انتقال پول را تس��هیل 
کنن��د؛ هزینه های تامین م��واد اولیه و اقالم دارویی وارداتی کاهش یافته و پس 
از مدت ها تحمل، افرادی که به خریداری اقالم دارویی مجبور می ش��وند، طعم 
کاهش هزینه ها را می چشند. به نظر نمی رسد، در مقطع فعلی داروسازان بزرگ 
جهان اجازه س��رمایه گذاری در کشور را داشته باش��ند، ولی اگر این امر محقق 
ش��ود، کمترین اث��ر آن کاهش قیمت داروها در ب��ازار رقابتی و افزایش کیفیت 
تولی��د و همچنین انتقال تکنولوژی روز دنیا خواهد ب��ود که امیدواریم این امر 
به زودی محقق شود. حال پس از چندین سال، همه نگاه ها و به خصوص بیماران 
نیازمند به داروهای خاص، به وین و ظریف دوخته ش��ده تا ش��اید در س��رمای 

تحریم، بهاری دیگر را تجربه کنند.
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1   فرصـت امروز



نفت و نیرو2

 دول��ت در قال��ب الیح��ه ای 
پتروش��یمی ها  خوراک  قیمت 
را ب��رای 10 س��ال ب��ا فرمول 
خاصی تعیین کرده اما مجلس 
به دالیلی با این الیحه موافقت 
نکرده اس��ت، تاثیر ای��ن رویه 
موجب شده تا عالوه بر صاحبان 
صنایع باالدستی پتروشیمی ها، 
صنای��ع تکمیل��ی نی��ز نگران 

سودهای خود باشند. 
در چ�ن���د روز گ�ذش���ت�ه 
اخ�ب�اره���ای م�ت�ع��ددی از 
رفت و آمدهای صاحبان صنایع 
پتروش��یمی به مجلس شنیده 
می شود حتی بیانیه هایی برای 
تعیین فرم��ول غیررانتی برای 
گاز پتروش��یمی ها ب��ا تعیین 
ک��ف قیم��ت نیز صادر ش��د. 
ب��دون ش��ک ب��رای صاحبان 
س��ال ها  ک��ه  پتروش��یمی  ها 
ب��ا به��ای2/5 س��نت خوراک 
افزایش  دریاف��ت می کردن��د، 
یکباره آن به 13 س��نت قابل 
هضم نیس��ت و فرمول جدید 
دولت نی��ز نمی توان��د آنها را 
متقاعد کن��د. صاحبان صنایع 
همواره  پتروشیمی ها  تکمیلی 
ب��ر س��ودهای کالن صنای��ع 
باالدس��تی خ��ود معترضند و 
ب��ر ای��ن باورند که ب��ه دلیل 
ع��دم حمای��ت دول��ت از آنها 
میزان س��ود آنها در مقایس��ه 
ب��ا صنای��ع باالدس��تی اندک 
اس��ت. در این می��ان در چند 
سال گذش��ته بارها و بارها به 
بهانه های متعدد مصرف کننده 
نهایی ناچار اس��ت، هزینه های 
بیش��تری را ب��رای محصوالت 

مورد نیاز خود بپردازد. 
در هفته گذش��ته ب��ار دیگر 
ب��ه  نهای��ی  مصرف کنن��ده 
دلیل رش��د قیمت م��واد اولیه 
افزایش قیمت  با  پتروشیمی ها 
مواد ش��وینده مواجه شد، دبیر 
انجمن صنایع شوینده، آرایشی 
و بهداش��تی از ص��دور مج��وز 
افزایش 12 درصدی قیمت این 

محصوالت خبر داد. 
اع��الم  علم بیگ��ی  بختی��ار 
ک��رد: ای��ن افزای��ش قیم��ت 
در م��ورد تمام مواد ش��وینده 
به جز پودر ش��وینده و صابون 
ص��ورت گرفت��ه و ب��ا توج��ه 
صورت گرفته  تفاهم نام��ه  ب��ه 
بین انجمن صنایع ش��وینده و 
برای سپردن  سازمان حمایت 
به  شوینده  مواد  قیمت گذاری 
این انجمن، قیمت های جدید 
توس��ط  ش��وینده  محصوالت 
انجم��ن تعیین و به س��ازمان 

حمایت اعالم شده است. 

گرانی  محصوالت 
ریشه روانی دارد

ام��ا در واکنش به این خبر و 
احمد مهدوی،  قیمت،  افزایش 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
پتروش��یمی  به »فرصت امروز« 
قیم��ت  »افزای��ش  می گوی��د: 
تمامی محصوالت پایین دستی 
براس��اس تاثیرات روانی تعیین 
پتروش��یمی ها  خوراک  قیمت 
اس��ت. اگ��ر دول��ت و مجلس 
شفاف و دقیق قیمت را تعیین 
کنند، جو روان��ی حاکم بر بازار 
پتروش��یمی ها از بی��ن می رود. 
در ای��ن میان آنچه الزم اس��ت 
تاکید کنم با کاهش قیمت نفت 

باید مواد اولیه کاهش تا قیمت 
تمام شده محصوالت نهایی نیز 
کاه��ش یابد، نه اینکه ش��اهد 
گران��ی باش��یم.« وی در ادامه 
می افزای��د: »قیمت م��واد اولیه 
برای صنایع باالدستی در سال 
93 تعیین شده و باید صاحبان 
صنای��ع از ای��ن اص��ل تبعیت 
کنند که فعال ح��ق افزودن به 
محصوالت خود را ندارند، اما در 
این میان جوسازی هایی در حال 
انجام است که ناخودآگاه شرایط 
برای افزایش قیمت محصوالت 
نهای��ی مورد نیاز م��ردم فراهم 
شده اس��ت. بهتر است مجلس 
و دول��ت برای تعیی��ن قیمت 
اقدام  پتروش��یمی ها  خ��وراک 
کنند تا س��رمایه گذار داخلی و 
خارج��ی برای س��رمایه گذاری 

عالقه مند شوند.«
در براب��ر ای��ن اظه��ار نظر 
یک��ی از اعضای انجمن صنایع 
م��واد ش��وینده ک��ه تمای��ل 
 نداش��ت نامش فاش شود، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»افزای��ش قیم��ت محصوالت 
افزایش  ب��ه دلی��ل  ش��وینده 
قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها 
متاسفانه  است.  گرفته  صورت 
م��واد اولی��ه ای ک��ه صنای��ع 
پایین  صنای��ع  به  باالدس��تی 

دستی در این بخش به فروش 
می رس��انند، گران شده است 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د که این 
مسئله تنها بخشی از مشکالت 

این صنعت است.«
وی می افزاید: »برای کسانی 
ک��ه در بخ��ش تکمیل��ی کار 
متعددی  مش��کالت  می کنند، 
وجود دارد، نخست اینکه سود 
ما در مقایس��ه با س��ود صنایع 
باالدس��تی بس��یار اندک است، 
از س��ویی دولت به وی��ژه وزارت 
صنع��ت حمایتی از ما نمی کند 
آنچه ای��ن روزها ب��ا آن درگیر 
هس��تیم، وجود رقبای خارجی 
است، رقبایی که سهم زیادی از 
بازار را گرفته اند. افزایش خوراک 
بر تعیین قیمت اثرگذار است اما 
بهتر است به جای متهم کردن 
ما که چرا قیمت ه��ا را افزایش 
می دهیم، به این مس��ئله توجه 
ش��ود که چرا باید میزان سود 
حاصل��ه صنای��ع باالدس��تی و 
پایین دستی تا این حد باشد.« 

فرهاد به نیا، عضو هیات مدیره 
انجم��ن صنای��ع قطعه س��ازان 
ای��ران درباره تاثیرگ��ذار بودن 
وضعی��ت حاکم ب��رای تعیین 
پتروش��یمی ها  خوراک  قیمت 
بر صنای��ع تکمیلی به »فرصت 
ام��روز« می گوید: »م��واد اولیه 

موردنی��از ب��ه ای��ن صنعت در 
چن��د ماه گذش��ته ب��ا افزایش 
قیمت مواجه ش��ده، مشکل ما 
در ای��ن صنع��ت نمی تواند به 
قیمت محصوالت خود  راحتی 
را افزایش دهد، بر چه اس��اس 
باید سود زیادی حاصل صنایع 
باالدستی ما شود، اما ما چنین 
سودی را در صنایع پایین دستی  

نداشته باشیم.«
با ش��رایط حاکم نگرانی های 
زی��ادی ب��رای توس��عه صنایع 
تکمیلی در کش��ور وجود دارد، 
این روزها دغدغه های مجلس و 
دولت روی صنایع پتروشیمی ها 
و تعیین خوراک ش��ده اس��ت، 
ام��ا کمت��ر کس��ی ب��ه صنایع 
پایین دس��تی پتروش��یمی ها و 
خروج��ی نهای��ی محص��والت 

پتروشیمی ها توجه می کند. 

انتظار برای لغو تحریم ها 
به نیا در این باره تاکید می کند: 
»منتظ��ر نتایج ژنو هس��تیم تا 
تحریم ها لغو شود. بدون شک در 
این فضا مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از خارج کشور تامین خواهیم 
ک��رد. ش��اید در آن روز دوران 
خوش و سودهای باالی صنایع 
تمام  پتروش��یمی ها  باالدستی 
شود.« در حال حاضر، براساس 
اعالم نظر موس��ی الرضا ثروتی 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س، برخ��ی از واحدهای 
پتروشیمی ساالنه 400 میلیارد 
تومان سود می بردند، در حالی که 
مجموع هزینه اولیه احداث آنها 
350 میلیارد تومان بود. این در 
حالی است که قیمت خوراک گاز 
پتروشیمی در امریکا 20 سنت 
و در عربس��تان 15 سنت و در 

کشور ما 13 سنت است. 
براس��اس قان��ون هدفمندی 
یارانه ه��ا، قیمت خ��وراک گاز 
پتروش��یمی باید به 65 درصد 
قیمت گاز صادراتی برس��د، که 
گاز در حال حاضر به قیمت 45 

سنت صادر می شود.

پ��س از ی��ک خوش آمدگویی 
س��رد در اج��الس س��ران گروه 
20 ب��ه نظر می رس��د والدیمیر 
روس��یه  رییس جمهور  پوتی��ن، 
دست کم براساس توضیح رسمی 
که در مورد ترک زودهنگام این 
اجالس توس��ط وی داده شد به 

استراحت بیشتری نیاز دارد. 
ب��ا درنظ��ر گرفت��ن وضعیت 
روسیه در جامعه جهانی و بحران 
حل نش��ده اوکراین که همچنان 
انس��ان های  از  بس��یاری  ج��ان 
بی گن��اه را می گیرد، اوضاع برای 
روس��یه می توانس��ت بسیار بدتر 
از یک خوش آمدگویی س��رد در 
اج��الس گروه 20 باش��د. با این 
هم��ه و با توجه به وضعیت حال 
اعمال  احتم��ال  روس��یه  حاضر 
تحریم ه��ای جدی��د علی��ه این 
کش��ور باال نبوده و ذخایر نفت و 
گاز روسیه همچنان در وضعیت 

بسیار خوبی قرار دارد. 
ش��اید ای��ن موض��وع کم��ی 
کوته بینی باشد، اما روسیه قبال و 
در زمان بحران طوالنی اقتصادی 
در جهان با اتکا به منابع طبیعی 
خود نش��ان داده که می تواند از 
چنی��ن بحران هایی به س��المت 
عبور کند. هرچند نوسانات فعلی 
قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 
و تحریم های وضع ش��ده توسط 
غرب علیه روس��یه ش��رایط را با 
رکود اقتصادی س��ال 2008 به 
اما  کلی متف��اوت کرده اس��ت، 
اصول و زیرساخت های اقتصادی 
مانند گذشته  روس��یه همچنان 
باقی مانده و اقتصاد این کشور به 
واس��طه میزان پایین بدهی های 
این کشور و افزایش ذخایر مالی 
خارجی تقویت شده است. عالوه 
بر این حضور کش��ورهای غربی 
در صنع��ت نفت و گاز روس��یه 
بیشتر از هر زمان دیگری است. 
این تن��وع اقتص��ادی البته به 
سادگی برای روسیه حاصل نشده 
اس��ت، اما یک دلیل ساده و موثر 
می توان برای آن برش��مرد، منابع 
طبیعی زی��ر زمین��ی نظیر نفت 
و گاز ث��روت عظیم��ی را نصیب 
این کش��ور می کند. اما روس ها از 

وخامت اقتصادی حاصل از رکود 
اقتصادی سال 2008 درس گرفته 
و پس از آن ش��رکت دولتی روس 
نفت و همچنین شرکت گازپروم 
به شکل روز افزونی مسیر را برای 
حضور غول های بزرگ نفتی نظیر 
بریتیش پترولیوم، اکس��ون، شل، 
استت اویل و توتال در پروژه های 
کمتر توس��عه یافته نفتی و گازی 

روسیه هموار کردند. 
گفتن��ی اس��ت تخمی��ن زده 
می ش��ود که ش��رکت های نفتی 
غربی رقم��ی بالغ بر 35 میلیارد 
دالر در صنعت نفت و گاز روسیه 
س��رمایه گذاری کرده اند و انتظار 
ریزی های  برنامه  مطابق  می رود 
قبلی ش��ان صده��ا میلیون دالر 
س��رمایه گذاری  آن  در  دیگ��ر 
کنند. در این بین ش��رکت های 
ارائه دهن��ده خدم��ات در زمینه 
نف��ت و گاز نظی��ر هلیبرت��ون و 
اشالمبرگر پنج درصد از خدمات 
و محص��والت خ��ود را از طریق 
بازار روسیه به فروش می رسانند. 
نکته مهم در این بین آن است 
که غول های نفتی غربی همچنان 
به تعهدات خ��ود در فعالیت های 
تجاری ش��ان در روس��یه پایبند 
بوده و همین موضع س��بب شده 
ت��ا روند اعم��ال تحریم های غرب 
علیه روس��یه کند شده و از میزان 

تاثیرگذاری آن کاسته شود. 
ب��ا این همه اما نمی توان گفت 
بی تاثیر  کام��ال  تحریم ه��ا  ک��ه 
بوده چ��را که برخی ش��رکت ها 
همکاری های خود با روس��یه را 
متوق��ف کردن��د و ای��ن موضوع 
مسکو را مجاب کرده تا به دنبال 
تجاری دیگری خصوصا  شرکای 
در می��ان ش��رکت های داخل��ی 
باش��د. در همین راس��تا به نظر 
می رس��د روس نفت به زودی نام 
شریک جدید خود را برای انجام 
اکتشافی در منطقه  فعالیت های 

قطب شمال اعالم کند. 
این در حالی است که پیش از 
این قرار بود شرکت اکسون این 
نقش را بر عهده داش��ته باش��د. 
در همین راس��تا به نظر می رسد 
ک��ه چینی ه��ا در ح��ال حاضر 

بهترین جایگزین برای ش��رکای 
غربی روس��یه برای ش��راکت و 
در  بلندم��دت  س��رمایه گذاری 
صنعت نفت و گاز باش��د. گفتنی 
اس��ت چینی ها پی��ش از این با 
انعقاد قرارداد همکاری در زمینه 
فعالیت در میادین نفتی روس��یه 
واقع در شرق این کشور و انعقاد 
ی��ک معامل��ه طوالنی م��دت با 
مس��کو برای واردات گاز حضور 
پر رنگ خود را در صنعت انرژی 
ش��رکت های  غیاب  در  روس��یه 
نفت��ی غرب��ی ک��ه به واس��طه 
تحریم ه��ا از معامل��ه با روس��یه 

محروم شده اند نشان داده اند. 
 در ای��ن رابط��ه ش��رکت های 
روس نف��ت و گازپروم در داخل 
همکاری ه��ای خ��ود را افزایش 
پوتی��ن،  والدیمی��ر  و  داده ان��د 
ب��رای  روس��یه  رییس جمه��ور 
دس��تور  تحریم ها  اثرات  کاهش 
ایجاد ی��ک ش��رکت ارائه کننده 
خدمات در زمینه صنعت نفت و 

گاز را صادر کرده است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ات��کای 
روس��یه به توانای��ی داخلیش و 
شرکت های روس نفت و گازپروم 
چن��دان تبلیغاتی و بی ثمر نبوده 
اس��ت. موفقی��ت اخیر ش��رکت 
گازپ��روم در اس��تخراج و صدور 
س��ومین محموله نف��ت خام از 
س��کوی نفت��ی این ش��رکت در 
محدوده قطب ش��مال که حجم 
ص��ادرات نفت خام از آن به یک 
میلیون و چهارصد هزار بش��که 
در س��ال بالغ می ش��ود نمایانگر 
این موضوع اس��ت. اس��تفاده از 
تکنولوژیکی  و  فنی  ظرفیت های 
از این  داخل��ی روس��یه پی��ش 
نتای��ج بس��یار امیدوار کنن��ده و 
و  پروژه ه��ا  در  چش��مگیری 
فعالیت های نفتی این کش��ور در 
ش��رق س��یبری در پی داشته و 
به نظر می رس��د اتکای روس ها 
داخلی ش��ان  ظرفیت ه��ای  ب��ه 
مح��دوده غربی س��یبری را در 
آینده ای نزدیک ب��ه بزرگ ترین 
تولید کننده نفت در این کش��ور 

بدل خواهد کرد. 
صحب��ت از نف��ت و گاز بدون 

اش��اره ب��ه وضعی��ت قیمت آن 
در بازارهای جهان��ی و بازیگران 
اصلی ای��ن محص��ول در جهان 
یک بحث ناقص است. ترکیبی از 
افت ناگهانی و شدید قیمت نفت 
در بازارهای جهانی که محصول 
ترکیبی از افزایش تولید، کاهش 
تقاض��ا و افزایش تولی��د نفت از 
س��نگ های نف��ت زا در ای��االت 
متحده س��بب افزای��ش تولید و 
به دنبال آن افزایش عرضه نفت 
در بازار ش��د که کاهش ناگهانی 
قیمت آن در بازارهای جهانی را 

موجب شده است. 
در این ش��رایط معموال هزینه 
تولید هر بش��که نفت خام مورد 
توجه کارشناس��ان قرار می گیرد 
و در زمان��ی ک��ه قرار ب��ه ارزان 
فروش��ی در بازار باش��د معموال 
اوپک جلوت��ر از دیگران حرکت 
می کن��د. در همی��ن رابطه نفت 
برنت دریای شمال در ماه نوامبر 
متوس��ط قیم��ت 81دالر در هر 
بش��که را ثبت کرد. این درحالی 
اس��ت که اوپک تمام تالشش را 
خواهد کرد ت��ا قیمت نفت خام 
خ��ود را در باالترین حد ممکن 
حف��ظ ک��رده و در عی��ن حال 
س��همش از بازاره��ای نفت��ی را 
حفظ کند. کش��ورهای عضو این 
کارتل نفتی در جلسه آینده خود 
در بیس��ت و هفتم ماه نوامبر در 
وی��ن مس��یر بس��یار دش��وار و 
طوالنی را برای مش��خص کردن 
وضعیت قیمت نفت در آینده در 
پیش خواهند داشت. در اجالس 
روی  اعض��ا  تمرک��ز  رو  پی��ش 
افزای��ش تولی��د و کاهش قیمت 
خواهد بود اگرچه مسائلی نظیر 
تبانی عربستان سعودی و امریکا 
برای افزایش تولید نفت خام در 
بازارهای جهانی بر هرگونه اقدام 
و تصمیم گی��ری اعض��ای اوپک 
برای بهبود وضعیت بازار س��ایه 

افکنده است. 
ب��ا توجه ب��ه کم رنگ ش��دن 
نقش امریکا در نیمکره ش��رقی 
و ب��ا در نظ��ر داش��تن وضعیت 
فعل��ی قیمت نف��ت در بازارهای 
جهان��ی کش��ورهای عضو اوپک 

اس��تقبال گرمی را از روس��یه به 
عم��ل خواهند آورد. نکته مهمی 
ک��ه در این بین باید به آن توجه 
کنیم آن است که امریکا در حال 
حاضر توان شرکت در یک رقابت 
نفتی نفس��گیر با تولید کنندگان 
س��نتی این محصول که ش��امل 
روس��یه نی��ز می ش��ود را ندارد. 
تولید نفت از س��نگ های نفت زا 
در امری��کا در حالی که روس��یه 
نیز چنین منابع��ی را در اختیار 
دارد ب��ه زودی تاثیر خ��ود را به 
دلیل نوسانات نفتی در بازارهای 
جهان��ی از دس��ت خواه��د داد. 
در ای��ن بین قیمت تمام ش��ده 
تولید نفت در روس��یه به مراتب 
پایین ت��ر از تولید نفت در ایاالت 
متحده اس��ت. مطابق پیش بینی 
آژانس بین الملل��ی انرژی میزان 
سرمایه گذاری در استخراج نفت 
از سنگ های نفت زا در امریکا در 
س��ال 2015 به میزان 15 درصد 
کاه��ش خواه��د یاف��ت و ای��ن 
موضوع در کاهش تولید نفت از 
این منابع تاثیرگذار خواهد بود. 

در پای��ان بای��د دی��د ک��ه آیا 
ای��ن کاهش س��رمایه گذاری در 
زمینه تولید نفت از س��نگ های 
نف��ت زا در امری��کا ت��وان کافی 
برای تاثیرگذاری بر قیمت نفت 
در بازاره��ای جهان��ی را خواهد 
داش��ت یا خی��ر. فراموش نکنیم 
که عناص��ر اثرگذار دیگری نظیر 
وضعی��ت امنیت��ی ش��کننده در 
لیبی و عراق نیز وجود داش��ته و 
وقوع هرگون��ه تغییر در وضعیت 
امنیتی و اقتصادی این کشورها 
بر  عم��ده ای  تاثیرات  می توان��د 
قیمت نفت در بازار داشته باشد. 
ب��ا عنایت به مطالب مذکور و در 
نظر گرفتن شرایط فعلی روسیه 
به نظر نمی رس��د که این کشور 
آس��یب جدی از جن��گ قیمت 
نفت که هم اکن��ون در بازارهای 
جهانی در جریان اس��ت، ببیند 
و به عقیده ناظران و تحلیلگران 
بازار نفت روس ها به س��المت از 
این وضعیت عبور خواهند کرد. 

ترجمه: معراج آگاهی
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کاهش قیمت نفت نمی تواند تهدیدی برای روسیه باشد

پیش از نشست 166 اوپک انجام می شود 
دیدار رسمی وزرای نفت ایران و 

عربستان در وین

بیژن زنگنه و عل��ی النعیمی، وزیران نفت جمهوری 
اس��المی ایران و عربستان س��عودی چهارشنبه هفته 
جاری و پیش از آغاز به کار یکصد و شصت و ششمین 
نشست اوپک در وین درباره تغییر و تحوالت قیمت در 

بازار جهانی نفت دیدار و گفت وگو می کنند. 
به گزارش مهر، در آس��تانه برگزاری یکصد و شصت 
و شش��مین نشس��ت اوپک، بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت 
ای��ران تاکنون پیام نفتی رییس جمهوری را به س��ران 
کش��ورهای امارات متحده عرب��ی، کویت و قطر تقدیم 

کرده است. 
عالوه بر این، در ادامه سیاست سنتی یارگیری پیش 
از برگزاری نشست عادی و ساالنه اوپک، ایران تاکنون 
ب��ا وزیر امور خارجه ونزوئ��ال و وزیر نفت عراق دیدار و 

گفت وگو کرده است. 
زنگنه در تش��ریح مهم ترین سیاس��ت نفتی ایران در 
نشس��ت پیش روی اوپک با بیان اینکه ایران به دنبال 
افزایش وحدت و همگرایی بیشتر در بین اعضای اوپک 
است، تاکید می کند: افزایش اختالفات در بین اعضای 
اوپک منجر به تضعیف بیش��تر قیمت طالی س��یاه در 

بازار جهانی خواهد شد. 
وزی��ر نف��ت ایران همچنی��ن هفته گذش��ته در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با تاکید بر اینکه در س��ال جاری 
میالدی و سال آینده میالدی بازار عمال با مازاد عرضه 
نس��بت به تقاضا برای خرید نفت روبه رو اس��ت، به باال 
بودن س��قف تولید نفت اوپک اشاره و اعالم کرده بود: 
در زمان کاهش قیمت ه��ا ماموریت اعضای اوپک آغاز 

می شود. 
ع��الوه بر این، در حالی در بازار نفت فعاالن این بازار 
استراتژیک از مدت ها قبل بر طبل اختالفات نفتی بین 
ایران و عربس��تان س��عودی کوبیده اند که مکاتباتی به 
منظ��ور دیدار حضوری وزیران این دو غول نفتی اوپک 

انجام شده است. 
از ای��ن رو بی��ژن زنگن��ه و علی النعیم��ی وزیران 
نفت جمهوری اس��المی ایران و عربس��تان س��عودی 
چهارش��نبه هفته جاری و پیش از آغاز به کار یکصد 
و ش��صت و شش��مین نشس��ت اوپک در وین درباره 
تغیی��ر و تحوالت قیمت در بازار جهانی نفت دیدار و 

گفت وگو می کنند. 
پیگیری های مهر نش��ان می ده��د مهم ترین محور 
این دی��دار و گفت وگوی دوجانبه دس��تیابی به یک 
نظ��ر مش��ترک به منظ��ور دف��اع از قیمت های نفت 
در بازار جهانی اس��ت و از س��وی دیگ��ر، پیش بینی 
می ش��ود وزیر نفت ایران در این دیدار که قرار است 
پش��ت درهای بس��ته انجام شود، پیش��نهاد کاهش 
500 هزار تا یک میلیون بش��که ای سقف تولید نفت 

اوپک را مطرح کند. 
به اعتقاد کارشناس��ان بازار نف��ت و انرژی، مهم ترین 
دس��تاورد دیدار وزیران نفت ایران و عربستان در وین 
همگرایی و وحدت بیش��تر بین این دو عضو تاثیر گذار 
اوپک اس��ت ک��ه قطعا در بلندم��دت می تواند به ثبات 

قیمت طالی سیاه در بازار جهانی منجر شود. 
در همی��ن حال، رافائ��ل رامیرز، وزی��ر امور خارجه 
ونزوئ��ال اعالم ک��رده اس��ت: در صورتی که س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( در نشست آینده 
خ��ود در وین تصمیم ب��ه کاهش تولید نف��ت بگیرد، 

ونزوئال برای کاهش تولید نفت خود آماده است. 
البته زنگنه وزیر نفت ایران در طول چند ماه گذشته 
تاکنون با اش��اره به تصاحب بخش��ی از سهم بازار نفت 
ایران توس��ط س��ایر کش��ورهای عضو اوپک خواستار 
کاهش تولید و عرضه نفت برخی از اعضای اوپک شده 

است. 
این عض��و کابینه دولت تدبیر و امید ب��ا بیان اینکه 
ب��ا توافق ای��ران و گروه 1+5 و لغ��و تحریم ها صادرات 
نف��ت ایران در مدت دو ماه به بیش از دو برابر افزایش 
می یابد، خاطرنشان کرده است: برخی از اعضای اوپک 
بای��د عرضه نف��ت خود را کاه��ش دهند ت��ا جا برای 

بشکه های نفت ایران در بازار باز شود. 
به گزارش مهر، یکصد و ش��صت و ششمین نشست 
اوپک با حضور وزیران نفت و انرژی 12 کشور عضو این 
سازمان پنجش��نبه هفته جاری در وین برگزار خواهد 

شد. 

تصمیم احتمالی اوپک
 قیمت نفت را افزایش داد

رویترز از افزای��ش قیمت نفت در واکنش به تصمیم 
احتمالی اوپک برای کاهش تولید نفت گزارش داد 

ب��ه گ��زارش مهر، رویت��رز گ��زارش داد: ب��ه دنبال 
گمانه زنی ه��ا مبنی بر موافقت احتمالی اوپک با کاهش 
تولید نفت، این طالی س��یاه بار دیگر افزایش قیمت را 

تجربه کرد. 
در بازار معامالت روز جمعه قیمت نفت دریای شمال 
برن��ت با افزایش 1.03 دالری به قیمت 80/36دالر در 
هر بش��که رس��ید و مجموع افزایش آن در طول هفته 
95 س��نت گزارش ش��د، این در حالی اس��ت که این 
افزایش قیمت پس از حدود دو ماه کاهش قیمت اتفاق 

می افتد. 
در همین حال، وزیر امور خارجه ونزوئال در آس��تانه 
نشست اوپک در ششم آذرماه بار دیگر بر کاهش تولید 
نفت این کش��ور در ص��ورت موافقت اوپک تاکید کرده 

است. 
پی��ش از ای��ن، لیبی و اکوادور هم خواس��تار کاهش 
قیمت نفت ش��ده بودند، همچنین جمهوری اس��المی 
ای��ران بر کاهش تولید نفت به منظور تقویت قیمت آن 

تاکید کرده است.

واردات بنزین ارزان تر از تولید آن در 
پتروشیمی ها است

رییس کمیس��یون ان��رژی مجلس، گفت: براس��اس 
مس��تندات ارائه ش��ده از س��وی سازمان اس��تاندارد و 
سازمان محیط زیست بنزین وارداتی از کیفیت باالیی 

برخوردار بوده و یورو 4 است. 
عل��ی مروی در گفت و گو با خانه ملت، با اش��اره به 
نشست مشترک این کمیسیون با مسئوالن استاندارد و 
محیط زیست و دیوان محاسبات درباره کیفیت بنزین 
وارداتی و بررس��ی تقاض��ای تحقیق و تفحص از بنزین 
واردات��ی،  گفت: در گزارش های اولی��ه این موضوع که 
بنزین وارداتی یورو 4 اس��ت م��ورد تایید قرار گرفته و 
تنها در یک تس��ت درصد کم��ی آلودگی بوده که قابل 

اغماض است. 
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای 
اس��المی، گفت: در این جلس��ه مقرر ش��د کارگروهی 
مشترک از واحدهای نظارتی و مجلس تشکیل شود تا 
اسناد واردات را در مبدا و مقصد بررسی کنند تا درباره 

کیفیت بنزین به اطمینان برسیم. 
وی با بی��ان اینکه متقاضیان تحقی��ق و تفحص برای 
تصمیم گیری منتظر گزارش کمیته مش��ترک هس��تند، 
گفت: از بهمن ماه س��ال گذشته بنزین یورو 4 توزیع شد 
و از نیمه تیرماه سال جاری نیز بنزین یورو 4 وارد کشور 
و بنزین پتروش��یمی حذف شد از این رو می بینیم که در 
مقایسه با مدت شش ماهه مشابه سال قبل تعداد روزهای 
آلوده کم ش��ده است. رییس کمیس��یون انرژی مجلس 
در پاس��خ به این س��وال که متقاضیان تحقیق و تفحص 
معتقدند که هزینه واردات بنزین بیش��تر از تولید آن در 
پتروشیمی ها است، گفت: هزینه تولید بنزین در واحدهای 

پتروشیمی بیشتر از بنزین وارداتی بوده است. 
مروی درادامه درباره سیاس��ت های عربستان در بازار 
نف��ت و اینکه برخ��ی معتقدند عربس��تان در رقابت با 
امریکا تولید خود را افزایش داده است، افزود: عربستان 
در ح��ال حاضر با هدف ضربه زدن به ایران و روس��یه 
ب��ا امریکا هم��کاری می کند. نماینده مردم نیش��ابور و 
فی��روزه در مجلس، گفت: وزیر نفت ایران هم حتما در 
اوپ��ک نظر بقیه اعضا را جل��ب و پیگیری خواهند کرد 
تا به اجماعی درباره تولید برس��ند به نحوی که کاهش 

قیمت بیش از این نشود. 
ریی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس در این ب��اره که 
النعیمی گفته عربس��تان تعیین کننده بازار نیس��ت و 
برای رسیدن بازار به ثبات تالش می کند،  گفت: حرف 
وعم��ل وزیر نفت عربس��تان یکی نیس��ت، چراکه اگر 
درعمل س��قف تولید اوپک را رعایت کنند قیمت نفت 

کاهش نمی یابد.

 تدوین و بازنگری 2000 استاندارد 
کاالهای تخصصی آب و فاضالب 

رییس مرک��ز تحقیقات و ارتباط با صنعت ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور از تدوی��ن و بازنگری 
افزون بر دو هزار استاندارد در بخش کاالهای تخصصی 

صنعت آب و فاضالب خبر داد. 
مهندس »حس��ین عطایی ف��ر« در گفت و گو با پاون، 
با اش��اره به ض��رورت وجود اس��تانداردهای ملی برای 
تجهی��زات و کاالهای م��ورد مص��رف در بخش آب و 
فاض��الب، اظهار ک��رد: مرک��ز تحقیق��ات و ارتباط با 
صنعت ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور در کنار 
دفتر اس��تاندارد وزارت نیرو، پیگیری های مس��تمری 
را از س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران درب��اره تعریف 
اس��تانداردهای این بخش به عمل آورده که حاصل آن 
تدوین و بازنگری اس��تانداردها ب��ا جمع بندی بیش از 
دو هزار اس��تاندارد در بخش های مختلف صنعت آب و 

فاضالب بوده است. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه تغییر فزاینده در س��طح 
فناوری ها، این یک ضرورت بود که به صورت پویا نس��بت 
ب��ه تدوین و بازنگری اس��تانداردهای ملی اقدام ش��ود و 
درصورتی که نمونه ای دارای نوآوری باشد، با پیگیری های 
مرکز تحقیقات از س��ازمان ملی اس��تاندارد، اس��تاندارد 

کارخانه ای برای این گونه محصول ها تدوین می شود. 
عطایی فر با اش��اره ب��ه اقدام وزارت نیرو و ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور در س��ال های گذشته 
ب��رای ایج��اد ظرفیت ه��ای داخلی در صنع��ت آب و 
فاضالب، گفت: این حمایت در کنار حمایت های وزارت 
صنعت، تاثیر بس��زایی بر رشد توان داخلی در طراحی، 
س��اخت و بومی س��ازی کاالهای موردنیاز و گس��ترش 
س��رمایه گذاری در احداث و راه اندازی صنایع پشتیبان 
آب و فاضالب داشته است به طوری که در زمان حاضر 
بخش بزرگ��ی از اقالم پرمصرف برای اجرای طرح های 
عمرانی و عملیات بهره برداری و نگهداری س��امانه های 
آب و فاضالب از محصول های داخلی تامین می شود. 

رییس مرک��ز تحقیقات و ارتباط با صنعت ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور با تاکی��د بر ضرورت 
گس��ترش طرح ه��ای دانش بنی��ان برای دس��تیابی به 
فناوری های جدید در صنعت آب و فاضالب، گفت: این 
صنعت بای��د برای حفظ بازار و تامی��ن نیازهای آینده 
صنع��ت آب و فاضالب، خ��ود را به علوم و فناوری های 

جدید و دانش روز جهان مجهز کند. 
وی ب��ا اش��اره به جه��ش این صنعت در س��ال های 
گذش��ته، گف��ت: ب��رای نمون��ه در ابت��دای فعالی��ت 
ش��رکت های آب و فاضالب، تع��داد واحدهای پلیمری 
در کش��ور کمتر از انگش��تان دست بود که فقط درباره 
لوله های پلی اتیلن فعالیت داش��تند، اما در زمان حاضر 
بیش از 300 واحد تولیدی در زمینه تولید انواع لوله ها 
و اتصال ه��ای پلیم��ری و کامپوزیت فعال هس��تند و 
ظرفی��ت در این بخش به حدی ایجاد ش��ده اس��ت که 
تولیدکنندگان محصول های خود را به کشورهای دیگر 

صادر می کنند. 

بنزیننفت 

نیرو

بین الملل

 الهه ابراهیمی 
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بازار نفت 



3 کار و تولید

دكتر ابراهیم علی رازینی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

با  اوضاع شهرک های صنعتی 
راه اندازی ش��رکت های خدماتی 
ب��رای ارائ��ه بهت��ر خدم��ات به 
این ش��هرک ها همچنان از نظر 
دریافت خدمات مناسب نیست 
و گویا این ش��هرک ها همچنان 
با وعده های بی س��رانجام مواجه 

هستند. 
کشور،  صنعتی  ش��هرک های 
همواره از ابتدای تولد تاکنون با 
فراز و فرودهای بس��یاری مواجه 
بوده اند و شرایط نشان می دهد، 
سیاس��ت های تازه نیز نتوانسته 
تغیی��ر خاص��ی در اوض��اع این 
شهرک ها به وجود آورد. به دلیل 
دوری ش��هرک های صنعت��ی از 
ش��هرهای بزرگ، دولت تصمیم 
گرفت با دادن وعده های تشویقی 
از جمله دادن تسهیالت ارزان و 
معافیت مالیاتی، صاحبان صنایع 
را برای حضور در این شهرک ها 
تشویق کند. صاحبان صنایع به 
این ش��هرک ها کوچ کرده، اما نه 
تنه��ا وعده های دول��ت از جمله 
محقق  مالیات��ی  معافیت ه��ای 
اوض��اع خدماتی  بلک��ه  نش��د، 
این ش��هرک ها نی��ز در وضعیت 
مناسبی به سر نمی برد. پیش از 
این ارائه خدمات به شهرک های 
صنعتی، توسط هیأت امنا انجام 
می ش��د، ام��ا در پ��ی تصوی��ب 
مجل��س ش��ورای اس��المی این 
عهده ش��رکت های  ب��ر  وظیفه 
خدماتی گذاشته شد. اکنون اما 
اوضاع خدماتی شهرک ها به ویژه 
ش��هرک صنعتی اشتهارد که به 
ادعای مدیرانش یکی از بهترین 
ش��هرک های صنعتی نزدیک به 

پایتخت است، مناسب نیست. 

زباله ها در اشتهارد
 از هم پیشی می گیرند

شهرک های صنعتی اشتهارد، 
جمل��ه  از  کوث��ر  و  نظرآب��اد 
شهرک های صنعتی هستند که 
زمانی به اس��تان تهران و پس از 
تبدیل شدن شهر کرج به استان، 
به اس��تان البرز تعل��ق گرفتند. 

شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان 
دارای  ش��هرک ها  از  نمون��ه ای 
مش��کالتی نظیر مسیر طوالنی 
ب��دون در نظر گرفتن هیچ گونه 
وسیله حمل و نقل عمومی، نبود 
کوچک ترین امکان��ات رفاهی و 
فضای س��بز، هزینه ش��ارژ باال، 
نظاف��ت و آس��فالت نامناس��ب 
شهرک، نداشتن محل دفن زباله 

و بوی فاضالب را داراست. 
حمیدرضا حس��ن زاده جلگه، 
مدیرعامل بیسکوییت فرزانه و از 
تولیدکنندگان مستقر در شهرک 
صنعتی اشتهارد، در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره مشکالت 
این ش��هرک می گوید: »نظافت 
محی��ط و آس��فالت ش��هرک از 
بزرگ ترین مش��کالت آن است. 
همچنین واحدهای صنعتی که 
دارای زباله صنعتی هس��تند، در 
تخلیه زباله های خود با مش��کل 
مواج��ه هس��تند، زیرا ش��رکت 
خدماتی ب��رای تخلیه زباله های 
صنعت��ی، هزین��ه ای اضافه تر از 
مبلغ ش��ارژ را از تولیدکنندگان 

دریاف��ت می کن��د. نظاف��ت در 
بس��یار  مواد غذایی  بلوک ه��ای 
مهم اس��ت و با اینک��ه بارها ما 
این موض��وع را پیگیری کردیم، 
هنوز تغیی��ری در وضعیت دیده 
او درباره مشکالت  نمی ش��ود.« 
امنیت ش��هرک  و  حمل و نق��ل 
بیان می کن��د: »بارها وعده داده 
شده که س��رویس از شهر کرج 
در اختیار س��اکنان شهرک قرار 
 می گیرد، اما ما همچنان با مشکل 
حمل و نقل مواجه ایم. اما مشکل 
امنیت به خ��ود تولیدکنندگان 
برمی گردد، زیرا هیچ وس��یله ای 
نمی توان��د ب��دون مج��وز ما از 

شهرک خارج شود.«
مدیرعامل  رحیم��ی،  هانی��ه 
ش��رکت ورق مش��بک و یک��ی 
دیگر از تولیدکنندگان مس��تقر 
در ش��هرک صنعت��ی اش��تهارد 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»مش��کل فاضالب شهرک هنوز 
رفع نش��ده و بوی ب��د آن هنوز 
به مش��ام می رس��د و همچنین 
در ش��هرک امنیت وجود ندارد 

و دزدی صورت می گیرد. مشکل 
نظافت ش��هرک نی��ز همچنان 
پابرجاس��ت و زبال��ه در معابر و 
بخش های خالی ش��هرک بسیار 
زیاد است.«او می افزاید: »هزینه 
ش��ارژی ک��ه از تولیدکنندگان 
نس��بت  به  دریاف��ت می ش��ود 
خدماتی که ارائه می شود بسیار 
باالست از س��وی دیگر، شرکت 
خدماتی نیز به درخواست های ما 

توجه نمی کند.«

پاسخ شركت خدماتی 
شهرک صنعتی اشتهارد

روزنام��ه »فرصت ام��روز« در 
مرداد ماه س��ال جاری با حضور 
در ش��هرک صنعتی اشتهارد به 
بررس��ی مش��کالت این صنعت 
با حضور صنعتگ��ران و مدیران 
ش��هرک پرداخت. اما ب��ا وجود 
گذشت چند ماه، هنوز مشکالت 
اساس��ی و اولی��ه این ش��هرک 
پابرجاس��ت. اصغ��ر خدای��اری، 
مدیرعام��ل ش��رکت خدمات��ی 
اش��تهارد، در گفت وگو  شهرک 

با »فرصت امروز« در پاس��خ به 
انتقادهای مطرح شده می گوید: 
خدماتی  شرکت  »خدمات دهی 
ش��هرک صنعتی اش��تهارد آغاز 
ش��ده و صاحب��ان صنای��ع نیز 
رضایت دارند، اما درباره موضوع 
زبال��ه بای��د بگویم که ش��هرک 
مش��کل محل دفن زباله دارد و 
محیط زیس��ت نیز محل��ی را در 
اختیار م��ا برای دفن این زباله ها 
ق��رار نمی دهد. از س��وی دیگر، 
برای حمل زباله های صنعتی نیز 
ما برای هر بار مبلغ 40هزارتومان 
ب��ه محی��ط زیس��ت پرداخ��ت 
می کنی��م و عین همین مبلغ را 
نی��ز از تولیدکنن��دگان دریافت 
ادام��ه می ده��د:  او  می کنی��م. 
آس��فالت کردن  »مس���ئولیت 
ش��هرک هم بر عهده ش��رکت 
و  اس��ت  ش��هرک های صنعتی 
ش��رکت های خدمات��ی منابعی 
برای هزینه کردن آسفالت ندارند. 
من هم قب��ول دارم که وضعیت 
آس��فالت شهرک بس��یار خراب 
اس��ت. درباره ناامنی شهرک هم 
باید این نکت��ه را در نظر گرفت 
که ش��هرک بسیار وسیع است و 
م��ا روزی چند دزد را دس��تگیر 
می کنیم و تالش ما بر پیشگیری 
از ارتکاب جرم است، البته تاکید 
می کنم امنیتی که در ش��هرک 
صنعتی اشتهارد وجود دارد، در 
هیچ کدام از شهرک های صنعتی 
نیس��ت.« خدای��اری، همچنین 
درباره مشکل آنتن دهی شهرک 
صنعتی اش��تهارد بیان می کند: 
»برای نصب آنتن مخابراتی باید 
مخابرات همراهی کند، اما گویا 
مخاب��رات تمایلی ب��رای هزینه 

کردن ندارد.«
ش��هرک صنعت��ی اش��تهارد 
به عنوان نمونه ای از شهرک های 
صنعتی که خوشبختانه از مزیت 
نزدیک��ی به پایتخ��ت برخوردار 
است با مشکالت بسیاری مواجه 
اس��ت که حل همه آنه��ا هنوز 
در ح��د وعده باقی مانده اس��ت، 
وعده هایی که مش��خص نیست 
سرانجامش��ان ک��ی مش��خص 

می شود. 

شهرک های صنعتی زیر غبار 
وعده های بی سرانجام

زمزمه های افزایش تولید تندر 90

توافق��ات اولی��ه با ش��رکت رنو ب��رای افزایش تولید 
خودروی تندر 90 صورت گرفته است. 

به گزارش »پرش��ین خ��ودرو«، در چند ماه اخیر به 
دلیل کاهش تحویل قطعه از س��وی شرکت رنو پارس، 
تولی��د خودروی تندر 90 در دو ش��رکت خودروس��از 

داخلی به حداقل ممکن رسیده است. 
در ای��ن زمینه چن��دی پیش یک مقام مس��ئول در 
شرکت خودروس��از تولیدکننده تندر 90 در گفت وگو 
با ایسنا اعالم کرد، ش��رکت رنو منتظر نتایج مذاکرات 

ایران با گروه 1+5 است. 
آن زمان وی اظهار کرده ب��ود، رنو از تمدید قرارداد 
تولی��د خودروی تن��در 90 با وجود اتم��ام مهلت این 
ق��رارداد، خ��ودداری ک��رده و همه چیز را ب��ه نتیجه 
مذاک��رات موک��ول کرده اس��ت. با این حال براس��اس 
جدیدترین اخبار به دس��ت آمده در مذاکرات یک ماه 
 اخی��ر توافق اولیه با ش��رکت رنو ب��رای افزایش تولید 

تندر 90 صورت گرفته است.

افزایش ۱0 برابری مالیات در 
واحدهای صنعتی خراسان رضوی

 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: امروز، در بس��یاری از واحدهای صنعتی خراسان 
رض��وی 10 برابر افزایش مالیات ص��ورت گرفته و این 

نشان از مشکل دار بودن نظام مالیاتی دارد. 
سیدحس��ن حس��ینی، در نشس��ت صاحبان صنایع 
قوچان و مدیران دولتی در سالن اجتماعات فرمانداری 
این شهرس��تان اظهار ک��رد: ام��روزه تولیدکننده باید 
پذیرای پاسخگویی به مسائلی بوده که ارتباطی به وی 
ندارد. وی با اش��اره به این موضوع که شش هزار واحد 
صنعتی اس��تان خراسان رضوی تک تک مشکالت خود 
را به اس��تاندار ارائه نداده و در قالب یک تشکل خاص 
سخن می گویند، بیان کرد: مشکالت واحدهای صنعتی 
و تولی��دی در قوچان باید به صورت طبقه بندی ش��ده 
توس��ط یک تش��کل واحد مانند خانه صنعت و معدن 
بیان ش��ود، نه اینکه هر واحدی مش��کل خود را بیان 

کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
همکاری های برون مرزی در بخش 

معدن و صنایع معدنی توسعه می یابد 

فعالیت ه��ای برون مرزی در بخ��ش معدن و صنایع 
معدنی یکی از سیاس��ت های این وزارتخانه است و در 
این خصوص با کشورهای همسایه وارد مذاکره شده ایم. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: فعالیت های 
ب��رون م��رزی در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی 
یک��ی از سیاس��ت های ای��ن وزارتخان��ه اس��ت و در 
 ای��ن خص��وص ب��ا کش��ورهای همس��ایه وارد مذاکره 

شده ایم. 
به گزارش ایلنا، محمدرض��ا نعمت زاده پیش از ظهر 
شنبه در مراس��م امضای قرارداد طراحی پایه و انتقال 
دان��ش فنی ط��رح نفلین س��ینیت س��راب آذربایجان 
ش��رقی، اظه��ار کرد: توس��عه صنع��ت آلومینی��وم از 
برنامه های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
وی افزود: محدودیت دس��تیابی به مواد اولیه در این 
زمینه موجب ش��د تا این طرح با ظرفیت تولید ساالنه 
200 هزار تن پودر آلومینا به مورد اجرا گذاشته شود. 
نعم��ت زاده اضافه ک��رد: کارخان��ه آلومینای جاجرم 
ک��ه س��االنه بی��ش از 200 ه��زار ت��ن پ��ودر آلومینا 
تولی��د می کن��د، بای��د توس��عه یاب��د و درعی��ن حال 
قرارداد اس��تخراج بوکس��یت از معادن گینه کوناکری 
 که م��دت 20 س��ال معوق مان��ده، ضروری اس��ت تا 

فعال شود. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت خاطرنش��ان کرد: 
چنانچه طرحی برمبنای درس��ت و اصولی پیاده شود، 
می توان انتظار داشت تا انتها نیز به درستی ادامه مسیر 
داش��ته باش��د و این وزارتخانه مصمم به پیاده س��ازی 
برنامه ها در یک قالب دقیق با بهره گیری از دانش فنی 

و مهندسی روز است. 
روسیه در زمینه استفاده از نفلین سینیت به منظور 
تولید آلومینا دارای تجارب الزم است و ایران از تجارب 

این کشور بهره خواهد گرفت. 
نعمت زاده گفت: طرح مزبور در ایران فاقد پیش��ینه 
و س��وابق الزم اس��ت و در واقع کار جدیدی در کشور 
و منطقه محس��وب می شود و دقت الزم را نیاز دارد تا 

به نتیجه برسد. 

خودرو 

صنعت

صنعت 

یادداشت
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بررس��ی ها نش��ان می دهد، نیاز ساالنه کشور 
ب��ه پارچ��ه چادر مش��کی ح��دود 70 الی 75 
میلیون متر است. هرچند برخی برآوردها ارقام 
کمتری را بیان می کنند، با این حال با توجه به 
میزان تقاضای کشور، ایران یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان پارچه چادر مش��کی در جهان 
است. تقاضای باال برای این محصول در کشور ما 
و برخی کشورهای اسالمی، بعضی از کشورهای 
شرق آس��یا را بر آن داشته تا به رغم اینکه آنها 
خود مصرف کنن��ده این کاال نیس��تند ولی در 
ردیف عمده تری��ن تامین کنن��دگان نیاز ایران 
به پارچه چادر مش��کی قرار گیرند. کشورهایی 
مانن��د ژاپ��ن و کره جنوب��ی از تامین کنندگان 
اصلی پارچه چادر مش��کی ب��ا کیفیت باال بوده 
و در س��ال های اخیر برخی کشورهای دیگر نیز 
نظیر تایلند، ویتنام، اندونزی، چین و پاکستان 
به آنها اضافه شده اند که کیفیت تولیدات آنها از 

دو کشور اول تا حدودی کمتر است. 
 هرچن��د الگوی مصرف و نوع پوش��ش زنان 
در س��ال های اخیر به گونه ای شده که )به ویژه 
در مناطق ش��هری( از مانتو اس��تفاده می شود، 
با این حال اس��تفاده از چادر مش��کی به عنوان 
پوش��ش و حجاب برتر اس��المی در میان زنان 
و دخت��ران ایرانی غیرقابل ان��کار بوده تا جایی 
که پوش��یدن چادر مش��کی به همراه مانتو در 
بس��یاری از مراکز و س��ازمان های آموزش��ی و 

اداری نیز الزامی است. 
ع��الوه ب��ر آن مدل به س��ر گذاش��تن چادر 
مش��کی نیز طی دهه اخیر دستخوش تحوالت 
بسیاری ش��ده اس��ت، با هدف حضور راحت تر 
زنان در جامعه، تا پی��ش از این تنها مدل های 
رای��ج چ��ادر، چادر س��اده و چادر عرب��ی بود. 
ام��ا در این س��ال ها مدل ه��ای مختلفی چون 
چادر ملی، چادر دانش��جویی، چ��ادر جالبیب، 
چادر لبنان��ی، چادر قجری و غیره به واس��طه 
برپای��ی جش��نواره های حجاب و م��د و لباس 
 تولی��د ش��ده و م��ورد اس��تقبال م��ردم ق��رار 

گرفته است. 
ای��ن امر دلی��ل وجود بازاری پ��ر رونق برای 
پارچه چادر مش��کی اس��ت. از این رو، چنانچه 
حرکتی در راس��تای تولید داخلی این محصول 
صورت نگیرد، همچن��ان راه تامین نیاز داخلی 
به این کاال، واردات از کش��ورهای خارجی چه 

به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق است. 
بح��ث تولید پارچ��ه چادر مش��کی در ایران 
چند س��ال پی��ش ب��ا تبلیغات ف��راوان مطرح 
ش��د. در این راس��تا کارخانه ایران مرینوس با 
30 س��ال سابقه و تخصص در تولید پارچه های 

فاس��تونی، کار تحقیقات��ی انج��ام داد و اعالم 
ک��رد که موفق به بافت پارچه چادر مش��کی و 
دسترس��ی به تکنولوژی رنگ ای��ن نوع پارچه 
شده اس��ت ولی از آنجا که هزینه تولید پارچه 
چ��ادر مش��کی در داخ��ل، چند براب��ر واردات 
بود، محص��ول آن فروش خوبی نداش��ت و در 
نتیج��ه تولی��د پارچه چادر مش��کی از س��وی 
 ای��ن ش��رکت در حد آزمایش��ی باق��ی ماند و 

تجاری نشد. 
همچنین کارخانه های دیگری مانند کرپ ناز، 
حجاب شهرکرد و نای زرین اصفهان نیز با هدف 
تولید پارچه چادر مشکی احداث شده بودند که 
در ای��ن بین تنها کارخانه حجاب ش��هرکرد )با 
س��رمایه گذاری بنیاد مس��تضعفان ایجاد شده 
است(، با تولید محدود در حال حاضر به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده پارچه چادر مشکی در 
کشور محس��وب می شود که تولیدات آن کمتر 
از 10 درصد نیاز کش��ور به این کاال را برطرف 
می کند. بنابراین نیاز به س��رمایه گذاری در این 

رشته فعالیت احساس می شود. 
حال موضوع این اس��ت که آی��ا تولید پارچه 
چادر مشکی صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ برای 
پاسخ به این سوال مالحظات چندی را باید در 
نظر گرفت. بررس��ی ها حاکی از آن است که در 
هر دوره تولید چادر مشکی با موانع و مشکالتی 
از قبیل نبود نخ، مواد اولیه، عدم حمایت دولت 
از تولیدکنن��دگان در این زمینه و فراهم نبودن 
زیرس��اخت های تولید آن در کشور روبه رو بوده 
اس��ت، از این رو ب��رای رفع موانع و مش��کالت 
تولی��د و به صرف��ه ش��دن تولی��د آن الزام��ات 
متع��ددی وج��ود دارد.  در ح��ال حاضر تعرفه 
وارداتی پارچه چادر مشکی به صورت کامل 10 
درصد اس��ت، در حالی که تعرفه واردات سایر 

پارچه ها بین 30 تا 32 درصد است. 
ای��ن وض��ع ب��رای تولیدکنندگان ب��ه هیچ 
وج��ه به صرفه نیس��ت. هرچن��د االن به علت 
پایین بودن تولید داخلی پارچه چادر مش��کی 
حمایت ه��ای تعرف��ه ای آن نس��بت به س��ایر 
پارچه ها بس��یار کم و در حد نخ و الیاف است، 
اما در صورت راه اندازی واحدهای بیشتر تولید 
پارچه چادر مش��کی باید حمایت ها نیز منطقی 
ش��ده و در حد کاالی نهایی پارچه باش��د. این 
حمایت ها باید به گونه ای باشد که انگیزه قاچاق 

کاال را نیز کاهش دهد. 
 همچنین تولید پارچه چادر مشکی نیز مانند 
سایر کاالها نیازمند عواملی است که در فرآیند 

تولید تاثیرگذارند.
 م��واد اولیه پارچ��ه چادر مش��کی از جمله 
موانع پیش روی تولیدکنندگان اس��ت هرچند 
برای تولید س��ایر پارچه ه��ا مواداولیه مانند نخ 
یا مواد ش��یمیایی چه به صورت تولید داخلی و 

چ��ه وارداتی در بازار موجود اس��ت، در نتیجه 
تولیدکنندگان داخلی مش��کلی از بابت تامین 
م��واد اولیه خود ندارن��د، ام��ا در زمینه تولید 
پارچه چادر مش��کی چنین شرایطی در کشور 
وجود ن��دارد. زیرا هیچ ی��ک از تولیدکنندگان 
پارچه چادر مشکی در ایران تاکنون با یکدیگر 
ب��ه تولی��د اقدام نک��رده و هری��ک در دوره ای 
خاص ب��ه تولید اقدام کرده ان��د؛ به این ترتیب 
تولیدکنندگان مجبور ش��ده اند که خود نسبت 
ب��ه واردات ن��خ و م��واد اولیه در حج��م پایین 
اقدام کنند ک��ه در نتیجه قیمت مواد اولیه نیز 
برای آنها گران تمام ش��ده و لذا تولیدات آنها با 
توجه به سطح کیفیت قابلیت رقابت کمتری با 

واردات پیدا کرده اند. 
ب��رای تولی��د پارچه چادر مش��کی و مقرون 
به صرفه شدن آن باید ش��رایطی به وجود بیاید 
ک��ه مواد اولی��ه راحت تر و ارزان ت��ر در اختیار 
تولیدکنن��دگان قرار گیرد. ش��اید تا 10 س��ال 
قبل تکنولوژی تولید چادر مشکی پیچیده بود، 
یعنی به راحتی تولید پارچه های معمولی نبود؛ 
به طوری که هم نخ مخصوصی می خواست، هم 
بافت مخصوصی داشت و هم رنگرزی آن مانند 
پارچه های ع��ادی نبود اما در ش��رایط کنونی 
بحث دسترس��ی ب��ه تکنولوژی تولی��د پارچه 
چادرمش��کی موضوع جدی و چالش اصلی در 
تولید این محصول در کشور نیست و بحث های 
حاشیه ای و فرعی مانند مشکل در تولید برخی 

مواداولیه یا واردات آن مطرح است. 
هرچن��د هنوز برخی مراح��ل تولید از جمله 
رنگ��رزی پارچه چادر مش��کی دش��وار بوده و 
مش��کالتی را ممکن اس��ت در فرآیند تولید به 
وجود آورده و تاثیر زیادی در کیفیت محصول 
ارائه شده داشته باشد، ولی بهره گیری از تجربه 
کش��ورهای دیگر از جمله کره جنوبی می تواند 

در این زمینه راهگشا باشد. 
در کره جنوبی بافندگی ه��ای کوچکی وجود 
دارند ک��ه محصوالت خود را ب��ه کارخانه های 
بزرگ برای رنگرزی و تکمیل تحویل می دهند. 
ی��ک ش��رکت تکمی��ل و رنگ��رزی در مجموع 
بیش از 50 ش��رکت کوچک را م��ورد حمایت 
خود ق��رار می دهد و این حلقه به صورت مداوم 
تکرار می ش��ود. ع��الوه بر الزام��ات مذکور، در 
راس��تای مس��اعدت و کمک به تولی��د پارچه 
چادر مشکی در کشور و ایجاد صرفه اقتصادی 
برای این امر، دولت می تواند تسهیالت ویژه ای 
نی��ز در نظر بگیرد که ازجمل��ه آن می توان به 
اختصاص تسهیالت ارزان قیمت بانکی از ناحیه 
هدفمندی یارانه ها اش��اره کرد. این تسهیالت 
می تواند در زمینه تحقیق و توس��عه و استفاده 
از فناوری ه��ای نوین از جمله فن��اوری نانو در 

تولید، پرداخت شود. 

الزامات ایجاد صرفه اقتصادی برای تولید پارچه چادر مشکی در ایران



پول و بانک4

خبرنامه

نرخ بانکی 26 ارز صعودی شد
نرخ دالر امریکا با 38 ریال رشد 26,819 ریال، پوند 
انگلی��س با یک ریال افزای��ش 41,990 ریال و یورو با 

381 ریال افت 33,228 ریال تعیین شد. 
بان��ک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز ش��نبه 
اعالم کرد، بر این اس��اس نرخ بانکی 26 ارز نس��بت به 
روز پنجش��نبه هفته گذشته افزایش و قیمت 12 واحد 
پولی کاهش یافت، البته نرخ یک ارز نیز تغییری نکرد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، نرخ دالر امریکا با 38 ریال رش��د 
26,819 ری��ال، پون��د انگلی��س با یک ری��ال افزایش 
41,990 ری��ال و یورو با 381 ریال افت 33,228 ریال 

تعیین شد. 
 

بانک مرکزی و صراف ها  دعوا ندارند
قرار نیس��ت تغییراتی در مقررات داش��ته باشیم، اما 
ما حداکثر مس��اعدت را با صراف ه��ا داریم تا با تعامل 

قوانین اجرایی شود. 
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که بس��یاری 
از صراف ها در حال تکمیل سرمایه خود هستند، گفت: 
تعداد صراف هایی که با افزایش سرمایه مخالفت دارند 

قلیل است. 
حمی��د تهرانفر، مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی؛ در 
گفت وگو ب��ا ایلنا در پاس��خ به این س��وال که دعوای 
صراف ها و بانک مرکزی در خصوص افزایش س��رمایه 
به کجا رس��یده اس��ت؟ گف��ت: دعوایی وج��ود ندارد، 
20 میلی��ارد توم��ان س��رمایه صراف ها ب��وده که یک 
تورم 40 درصدی هم به آن اضافه ش��ده است که باید 
32 میلی��ارد تومان می ش��د و ما این می��زان را تنها به 

چهار میلیارد تومان رسانده ایم. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی صراف ه��ا بی انصافی 
می کنن��د، ادامه داد: قرار نیس��ت تغییراتی در مقررات 
داشته باش��یم اما ما حداکثر مس��اعدت را با صراف ها 

داریم تا با تعامل قوانین اجرایی شود. 

 صدور مجوز انجام مراحل 3گانه 
ارزی برای یک بانک 

براس��اس مج��وز اداره کل نظ��ارت ب��ر بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتب��اری بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، بانک حکمت ایرانیان به اخذ مجوز مرحله س��وم 

ارزی موفق شد. 
به گ��زارش مهر، بانک حکمت ایرانیان در راس��تای 
ورود به مرکز مبادالت ارزی کش��ور، اکنون با کس��ب 
مج��وز مرحله س��وم ارزی می تواند به مش��تریان خود 
خدمات��ی همانند، انعقاد قرارداده��ای فاینانس و ورود 

به بازار های ارزی بین بانکی را ارائه دهد. 
این بانک با به دست آوردن مجوز مرحله سوم ارزی، 
عالوه بر خدمات مذکور، تمامی خدمات ارزی از جمله 
گش��ایش اعتبارات اس��نادی، بروات اس��نادی، صدور 
ضمانت نامه های ارزی و واردات از محل ثبت س��فارش 
را به مش��تریان خود ارائه می کند تا در راس��تای ارائه 
خدمات مطلوب و شایسته بانکی به مردم شریف ایران 

گام بردارد. 

رییس کل بانک مرکزی: 
تحت هیچ فشاری برای تزریق 

نقدینگی نیستم
ریی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیچ 
فش��اری در دولت و بی��ن وزرای اقتصادی کابینه برای 
تزری��ق نقدینگی به این بانک وارد نمی ش��ود، گفت: با 

آقای آخوندی هیچ مشکلی نداریم. 
ولی اهلل س��یف، درباره شایعات مربوط به اختالف نظر 
وی ب��ا عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی در حوزه 
تامی��ن مال��ی منابع مس��کن مه��ر، اظهار داش��ت: ما 

الحمدهلل در دولت تفاهم کامل داریم. 
وی اف��زود: چون نمی توانیم نس��بت به اهداف اصلی 
مش��ترک اقتص��ادی بی تفاوت باش��یم، هم��ه اعضای 
اقتص��ادی دولت به خصوص آق��ای آخوندی هم به این 

اهداف پایبند هستند. 
ای��ن عض��و کابینه دول��ت یازده��م همچنین گفت: 
همیش��ه جلس��اتی را ب��رای کارشناس��ی و پیداکردن 
راهکارهایی برای حل بهتر مس��ائل داریم که به محض 
پی��دا کردن ی��ک راه مناس��ب برای اج��رای آن اقدام 

می کنیم. 
رییس کل بانک مرکزی در پاس��خ ب��ه اینکه »هیچ 
فش��اری ب��رای تزری��ق نقدینگی ب��ه این بان��ک وارد 
نیس��ت؟« گفت: نه، هیچ فش��اری دراین ب��اره به بانک 

مرکزی وجود ندارد.  
وی در واکن��ش به اظهارات مصباحی مقدم مبنی بر 
اینکه »به س��یف توصیه کرده ایم، زیر بار فش��ار تزریق 
نقدینگ��ی نرود« افزود: ایش��ان بر مبن��ای توصیه های 
خودشان، توصیه ای به بنده کرده اند، ولی ما همچنین 
مشکلی نداریم و با تفاهم کامل سیاست های اقتصادی 

کشور را اجرایی می کنیم. 

بانک جهانی آمار تولیدات صنعتی 
ایران را حذف کرد

 در حال��ی ک��ه آم��ار بانک جهان��ی از رش��د منفی 
16/4 درصدی صنعت ایران در بهار 93 با واکنش تند 
مقامات بانک مرکزی مواجه شده بود، در گزارش جدید 
این نهاد بین المللی نام ایران از فهرست کشورهایی که 
آمار تولیدات صنعتی ش��ان اعالم می شود، حذف شده 
اس��ت.  بان��ک جهان��ی جدیدترین گزارش از سلس��له 
گزارش ه��ای ماهان��ه خود را منتش��ر کرده اس��ت. در 
این گزارش آمارهایی از ش��اخص های کالن اقتصادی 
جه��ان و ح��دود 30 اقتصاد مهم دنی��ا از جمله ایران 

ارائه می شود. 
بان��ک جهان��ی در گزارش م��اه اکتبر خود از رش��د 
منف��ی 16/4 درصدی تولیدات صنعتی ایران در س��ه 
ماهه دوم 2014 برابر با بهار امسال خبر داده بود. این 
 برآورد مغایر با آمار بانک مرکزی ایران مبنی بر رش��د

 4/6 درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار بود. 
از این رو مقامات اقتصادی کش��ور به ش��دت در برابر 
گزارش بانک جهانی واکنش نش��ان دادند و حتی بانک 
مرکزی با انتش��ار توضیحات مفصلی، آمار بانک جهانی 

را زیر سوال برد. 

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,203.1اونس طال
406,000مثقال طال

93,725طالی 18 عیار
914,000سکه بهار آزادی

914,000سکه بهار آزادی )طرح جدید(
461,000سکه نیم
263,000سکه ربع

168,000سکه گرمی

حمایت بانک توسعه تعاون از 
تشکل های دانش بنیان

مشاور مدیرعامل و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بانک 
توس��عه تعاون نقش این بانک را در اقتصاد کشور مهم 
عنوان کرد و گفت: حمایت از تش��کل های دانش بنیان 
یکی از اهداف اولویت دار این بانک محسوب می شود. 

مهران حس��ین زاده درباره ویژگی ه��ای اقتصاد مقاومتی، 
افزود: اقتصاد یادشده، شرایط خاص کشور به خصوص تحریم، 
قطع وابستگی و رسیدن به خودکفایی را مدنظر قرار می دهد، 
از این رو تمرکز اصلی آن بر مولفه های اصلی نظیر بحث های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که بانک باید به تک تک 

آنها توجه کند. 
وی ب��ا بیان آنکه نمی توان ف��ارغ از مقوله های دیگر فقط 
اقتصاد را مدنظر ق��رار داد، تصریح کرد: حتی در بدنه بانک 
نیز باید به بحث فرهنگی اهتمام جدی تری داش��ته باشیم 
به طوری که براس��اس آن باید نگ��رش کارکنان درخصوص 
اهمیت اقتصاد مقاومتی تغییر یابد تا بتوان به اهداف اصلی 
این سند رسید زیرا این موضوع خط مشی و چراغ راهی است 
ک��ه مقام معظم رهبری آن را ابالغ فرموده اند و آحاد جامعه 

باید در این راه تالش کنند. 

برگزاری همایش سراسری کارشناسان 
مطالعات سازمانی بانک

در همایش سراس��ری کارشناس��ان مطالعات س��ازمانی 
اداره های امور شعب بر ارتقای بهره وری و تعالی بانک تاکید 
شد. س��یدولی اهلل فاطمی اردکانی، عضو هیات مدیره در این 
همایش مسئولیت کارشناسان مطالعات سازمانی را در تحقق 
اهداف کالن بانک بسیار مهم برشمرد و افزود: آنچه موجب 
بقای سازمان ها را فراهم می کند، رعایت اصول و شیوه صحیح 
انجام کارهاس��ت، بنابراین سازمان ها در محیط رقابتی الزاما 
باید به دنبال اجرای بهره وری باش��ند. وی با اشاره به وظایف 
اداره کل س��ازمان و روش ها تاکید ک��رد: در دنیای امروزی 
»جهان« سازمان است و هر کس، نقش سازمانی خود را در 
آن ایفا می کند بنابراین برای بهبود و ارتقای رفتار س��ازمانی 
ابتدا باید متغیرهای تاثیر گذار شناس��ایی و سپس در جهت 
بهبود مس��تمر اقدام شود. عضو هیات مدیره نقش مدیران و 
رهبران را در بهبود و ارتقای رفتار سازمانی بسیار مهم عنوان 
و اظهار کرد: مدیران، مس��ئول مدیریت رفتار سازمانی برای 
دستیابی به اهداف آینده سازمان هستند و مدیر باید همواره 
رفتار س��ازمانی را مورد بررس��ی و بازبینی قرار داده تا بتواند 
مواردی را که احتمال عدم موفقیت در آن وجود دارد، مورد 
شناس��ایی قرار دهد. وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
اهمی��ت و نقش فناوری اطالعات را در اصالح و بهبود رفتار 

سازمانی و افزایش بهره وری سازمان مورد تاکید قرار داد. 

هنگامی ک��ه دول��ت یازدهم 
سکان اقتصاد کش��ور را به دست 
گرف��ت، ب��ازار ارز از تکانه ه��ا و 
نوسانات شدید سال 91، زخمی 
و بی رمق بود. این ب��ازار از جمله 
بخش های��ی ب��ود که ض��رورت 
بازس��ازی آن در دول��ت جدید 
احساس می ش��د. دکتر نوبخت، 
در یکی از س��خنان خود در بدو 
کار دولت یازدهم در این باره گفته 
بود: »... مردم احساس می کردند، 
جامعه ناامن است و بر این اساس 
تالش کردند تا ریال خ��ود را به 
دارایی ب��ا ارزش تبدی��ل کنند، 
اما اگر بدانند ک��ه جامعه اکنون 
به تعادل رس��یده و قرار نیس��ت 
اتفاقات غیرمترقب��ه ای رخ دهد 
روش معقول و منطقی اقتصادی 

را در پیش خواهند گرفت.«
راهکاری که از زبان دولتمردان 
و س��ایر مس��ئوالن ب��ه گ��وش 
می رس��ید، تک نرخی کردن ارز 
بود؛ گویا پس از سال ها همه بر سر 
این موضوع به اتفاق نظر رسیده 
بودند. اما به نظر می رسد، باوجود 
اظهارات مسئوالن ذی ربط، عزم 
دولت ب��رای تک نرخ��ی کردن 
ارز جزم نشده اس��ت. با چند تن 
از کارشناس��ان اقتصادی درباره 
ضرورت تک نرخی ش��دن ارز به 

گفت وگو نشستیم. 

صرافی های غیر مجاز و 
دالل های سودجو 

دکترمصباح��ی مق��دم، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« در 
مورد تک نرخی کردن ارز گفت: 
تک نرخی کردن ارز به نفع اقتصاد 
ایران است. دو نرخی بودن خود 
منشأ فساد و رانت خواری است؛ 
این موضوع باعث می ش��ود مهار 

بازار از دست بانک مرکزی خارج 
ش��ود. زمانی ک��ه ارز تک نرخی 
نداشته باشیم، روند ارائه ارز بانک 
مرکزی به متقاضیان دچار مشکل 
می شود و این موضوع خود منشأ 
فساد در سیس��تم بانکی کشور 

است. 
دکتر مصباحی مق��دم افزود: 
برخ��ی از ای��ن بانک ه��ا ارز را 
از بان��ک مرک��زی گرفت��ه و در 
بس��یاری از موارد ب��رای فروش 
آن، از صرافی های غیر مجاز س��ر 
در می آورن��د. وی تاکید کرد: ما 
دو نوع صرافی داری��م، عده ای از 
این صرافی ها، صرافی های مجاز 
و برخ��ی نیز غیر مجاز هس��تند. 
متاس��فانه ارز چند نرخی باعث 
می شود که دست س��ودجوها با 
استفاده از صرافی های غیر مجاز 
ب��از باش��د و فعالیت ای��ن عده، 
صدم��ات جبران ناپذی��ری را به 

اقتصاد کشور وارد می کند. 
مصباح��ی مقدم اظه��ار کرد: 
قیمت کاال و خدمات براس��اس 
ارز آزاد و تولیدات واردکنندگان 
براس��اس ن��رخ رس��می انجام 

می شود چنانچه ارز چند نرخی 
داشته باشیم قطعا این مجموعه 
مهم دچار مشکل بسیار می شوند. 
عض��و کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در پاسخ با اینکه مجلس 
برای ساماندهی بازار پولی بانکی 
برنام��ه دارد، گف��ت: مجل��س 
قانون گذار و ناظر است و نمی تواند 
ساماندهی بازار پول و بانک را بر 
عهده بگیرد. برنامه مجلس تعیین 
سیاست پولی نیست. در سال 91 
و92 که شاهد نوسانات شدیدی 
در بازار ارز بودیم و کنترل از دست 
دولت و بانک مرکزی خارج شد در 
چنین شرایطی مجلس وارد عمل 
شد و با تشکیل کارگروهی مرکب 
از رییس بان��ک مرکزی و وزیران 
و بعض��ی از نمایندگان مجلس و 
ریی��س چند کمیس��یون، برای 
مهار بح��ران ارزی به دولت وقت 
مش��ورت دادند و براساس همان 
برنامه مشورتی، بازار ارز مبادله ای 

به وجود آمد. 

بازار شفاف می شود
پژوی��ان  جمش��ید  دکت��ر 

کارش��ناس اقتص��ادی ه��م در 
مورد ت��ک نرخی ک��ردن ارز در 
گفت وگویی با »فرص��ت امروز« 
گفت: بدون ش��ک ت��ک نرخی 
کردن ارز، وضعیت بازار را شفاف 
می کند. وقت��ی از ارز ب��ا قیمت 
متفاوت صحبت به میان می آید، 
خود در اقتصاد ایجاد فساد می کند 
و این رانت و فساد به نفع کسانی 
است که دسترس��ی به ارز افزوده 
دارند؛ و چنین امکان دسترس��ی 
در واق��ع کاره��ا و فعالیت ه��ای 
غیر قانون��ی را ایج��اد می کند و 
عامل اصلی فساد اقتصادی است. 
این کارش��ناس اقتصادی افزود: 
اگر تک نرخی ش��دن ارز تثبیت 
شود مدیریت در این بخش قوی 
می شود و جلوی فساد را می گیرد 
و اقتصاد هم از وضعیت روش��ن و 

شفافی برخوردار می شود. 

دولت یازدهم تکلیف را 
یکسره کند

دکتر فرشاد قربانی، کارشناس 
ب��ازار پ��ول و س��رمایه ه��م در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« در 

این ب��اره گف��ت: ارز چند نرخی 
بسان النه و آشیانه کثیفی است 
که مأمن انواع و اقسام میکروب ها 
و ویروس ه�����ای  اقت�ص��ادی 
خطرناکی است که حیات نظام 
اقتصاد کش��ور را م��ورد تهدید 
قرار می دهد. دولت یازدهم باید 
تکلیف خود را با ای��ن این نقطه 
فس��اد خی��ز در اقتص��اد ایران 
روش��ن کند و تصمیم بگیرد که 
آیا می خواهد مث��ل دولت های 
گذش��ته با این معضل مماشات 
کند ی��ا اینکه عزم ج��دی برای 
زیر و رو کردن نظام ارزی کشور 
دارد. دکت��ر قربانی گفت: تجربه 
نوسانات ش��دید ارزی در دولت 
دهم نش��ان داد ک��ه در صورت 
بروز بحران، عوامل فساد در بازار 
ارز ب��ا اس��تفاده از ارزهای چند 
نرخی، م��ی توانند اقتص��اد را با 
تهدیدهای ج��دی مواجه کنند. 
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی 
دولت به سمت کنترل تورم قدم 
برداشته و آن گونه که دولت وعده 
داده است، اگر موفق شود و نرخ 
تورم را تک نرخی کند و اقتصاد 
از وضعی��ت رکود خارج ش��ود، 
شرایط برای تک نرخی کردن ارز 
هموار خواهد شد. این کارشناس 
پیش بینی کرد: در صورت اجرای 
برنامه تک نرخی شدن ارز، بانک 
مرک��زی بای��د از آمادگی کامل 
برخوردار باشد تا بتواند با کنترل 
عوامل فس��اد در بازار، به مقدار 
تقاضای موجود، ب��ه جامعه ارز 
تزریق کن��د. وی افزود: این گونه 
نیس��ت که درهمه بازار فعاالن 
ارز به دنب��ال س��ودجویی از ارز 
چند نرخی باشند. بانک مرکزی 
می تواند با تکی��ه بر صرافی های 
مجاز، جلوی سودجویی افرادی 
را که در بازار اخ��الل می کنند، 

بگیرد. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« موضوع یکسان سازی نرخ ارز را بررسی کردند

بازار در انتظار تصمیم سخت بانک مرکزی 
نسیم نجفی

ثبات نسبی قیمت ها در بازار ارز و سکه
صرافان بازار ارز و س��که روز ش��نبه نرخ هر دالر امریکا 
را ب��ا هف��ت تومان افت نس��بت به روز پنجش��نبه هفته 
گذش��ته 32450تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید را 914 هزار تومان تعیین کردند. هر یورو در 
ب��ازار آزاد با 17 تومان افت 40530تومان و هر پوند نیز با 
13 توم��ان کاهش 50900 تومان قیمت خورد. هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید و قدی��م با 914 هزار 
تومان به خریداران عرضه شد. همچنین هر نیم سکه بدون 
تغییر قیمت 461 هزار تومان و هر ربع سکه نیز همچنان 
263 هزار تومان فروخته ش��د. هر سکه یک گرمی نیز با 
یک هزار تومان کاهش 168 هزار تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی 18 عیار 93,725 تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال در بازار جهانی نیز 1,203,1دالر بود. 

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0,18%-942000اردیبهشت

0,03%924000اسفند
0,02 %915000دی

نرخنامه

بانک نامه
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رییس ش��ورای عالی هماهنگی بانک های 
دولتی ب��ا اع��الم اینکه کاهش نرخ س��ود 
بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، 
پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی باالتر از 

نرخ تورم در نظر گرفته شود. 
عبدالناص��ر همتی در گفت وگ��و با مهر 
درب��اره بازنگری دوباره در نرخ س��ود بانکی 
گفت: ش��ورای پول و اعتب��ار برای کاهش 
نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم 
انتظاری است، یعنی می خواهد روند کاهنده 
نرخ تورم یک س��ال آینده که م��ورد انتظار 
است محقق ش��ود، تا براساس آن نرخ سود 

بانکی کاهش یابد. 

رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل 
بانک ه��ای دولتی با اعالم اینکه کاهش نرخ 
سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ 
تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید 
توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم 
ش��ود.  وی در بیان دالی��ل آن عنوان کرد: 
سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از 
اینکه مدت زمانی مثال یک سال پول آنها در 
بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند 
و س��ودی هم عاید آنها ش��ود، بنابراین باید 
نرخ سود بانکی کمی باالتر از نرخ تورم باشد.  
همتی با اش��اره به نرخ س��ود 22 درصدی 
سپرده های بانکی گفت: برخی از بانک ها با 

احتس��اب نرخ موثر، هزینه این سود حدود 
25، 26 درص��د ب��رای آنها تمام می ش��ود، 
بنابراین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
به نفع بانک ها است و قیمت تمام شده پول 

را برای بانک ها کاهش می دهد. 
وی ادامه داد: اما ممکن اس��ت که در این 
بازار متش��تت، برخی ها پول های خود را از 
بانک ها خارج ک��رده و به جاهایی ببرند که 
سود بیش��تری به آنها می پردازند، بنابراین 
اگ��ر بتوانیم برای رعایت نرخ ها بین بانک ها 
هماهنگی ایجاد کنی��م و تمام بانک ها نرخ 
س��ود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه 

است. 

این مقام مس��ئول در نظام بانکی کش��ور 
با تاکید بر اینکه باید به فکر س��پرده گذاران 
هم باش��یم، عنوان کرد: برخی ها می گویند 
که اگر نرخ س��ود سپرده ها را پایین بیاوریم 
س��پرده گذاران ضرر می کنند، ولی براساس 
قانون بانکداری ب��دون ربا، بانک ها در پایان 
س��ال جمع بندی هایی را انج��ام می دهند 
و اگ��ر ب��ه ای��ن نتیجه برس��ند که س��ود 
بیشتری را باید به س��پرده گذاران بپردازند، 
به صورت سهم مش��اع می توانند سود را به 
سپرده گذاران پرداخت کنند، بر این اساس 
با بازگش��ت این سود دیگر س��پرده گذاران 

متضرر نخواهند شد. 

با توجه به تحقیقات مجلس سنای ایاالت 
متحده، بزرگ ترین بانک های وال استریت از 
مالکیت خ��ود بر انبارهای فلزات، تانکرهای 
نفت و تجارت دیگر کاالها برای به دس��ت 
آوردن مزی��ت تجاری ناعادالنه و تس��لط بر 

بازار، سوء استفاده کرده اند. 
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از بلومبرگ، 
هیات مجلس سنا در گزارشی درباره گلدمن 
س��اکس، مورگان اس��تنلی و شرکت جی پی 
مورگان، اظهار کرد: این شرکت ها از خط قرمز 
جدا کننده بانکداری از فعالیت های تجاری به 
ضرر مصرف کنندگان و سیس��تم مالی عبور 
کرده اند. براساس این گزارش، این فعالیت ها 
ب��ه بانک ها امکان دسترس��ی ب��ه اطالعات 

غیر عموم��ی را می دهد ک��ه می تواند بر بازار 
تاثیر گذاش��ته و احتمال اینک��ه در حوادث 
صنعتی نیاز به کمک مالیات دهندگان ایجاد 
ش��ود را افزای��ش می دهد. به گفته س��ناتور 
لوین که ریاس��ت کمیته دائمی تحقیقات را 
بر عه��ده دارد، این بانک ها خود را در معرض 
ریس��ک های جدی��د زی��ادی ق��رار داده اند، 
خطرات��ی که به دلیل ان��دازه این بانک ها، نه 
فقط روی آنها بلکه روی سیس��تم مالی آوار 
خواهند ش��د. او افزود: فعالی��ت این بانک ها 
سواالت مهمی را ایجاد می کند در مورد اینکه 
آیا آنها به هزینه سایر بازیگران بازار، سود خود 
را جست وجو می کنند. ماه ها موشکافی درباره 
دخالت بانک ها در تجارت کاال موجب شد که 

فدرال رزرو مقررات س��فت و سختی در نظر 
بگیرد و برخی از شرکت ها در وال استریت نیز 

تالش برای فروش دارایی را آغاز کنند. 
یافته های جدید لوین، ش��امل جزییاتی 
درباره دویچه بانک و س��ایر مشتریان است 
که در معامالت آلومینیوم بحث برانگیزی با 
گلدمن ساکس وارد شده اند و آشکار می کند 
که به اعتقاد یکی از کارکنان پیش��ین، این 
بانک مستقر در نیویورک حفاظت های کافی 
را برای جلوگیری از درز داده های تاثیر گذار 
بر بازار به معامله گران این ش��رکت نداشته 
اس��ت. در این گزارش همچنین به مطالعه 
2012 بانک فدرال از چهار بانک اشاره شده 
اس��ت که نش��ان می دهد هر کدام به اندازه 

15میلیارد دالر کمبود سرمایه و بیمه برای 
کاال ها داش��تند و به آن معنی است که اگر 
هر ی��ک از این بانک ه��ا تجربه یک فاجعه 
در مقیاس نش��ت نفت BP در سال2010 
در خلیج مکزیک را داشتند، نمی توانستند 
خس��ارت را جب��ران کنند.  گفتنی اس��ت 
ک��ه ای��ن بررس��ی طی��ف گس��ترده ای از 
س��رمایه گذاری در کاال در س��ال های اخیر 
را پوش��ش می دهد از جمله مالکیت معادن 
زغال سنگ کلمبیا و تجارت اورانیوم توسط 
گلدمن س��اکس، عملیات حمل و نقل نفت 
و فعالی��ت گاز طبیعی در ش��رکت مورگان 
اس��تنلی و نیز تجارت برق و فلزات توس��ط 

جی پی مورگان از جمله این فعالیت هاست.

 بان��ک جهانی در حالی از رش��د منفی 
16/4درصدی تولی��دات صنعتی ایران در 
س��ه ماهه دوم س��ال جاری خبر می دهد 
ک��ه براس��اس آماره��ای بان��ک مرک��زی 
بخ��ش صنعت در همین مح��دوده زمانی 
حدود4/6 درصد رشد داشته است. تناقض 
در آماره��ای اعالم��ی از س��وی نهادهای 
بین المللی با واقعیت های کش��ور در حالی 
اس��ت که به گفته مسئوالن و کارشناسان 
اقتصادی این آمارها تنها تخمین و برآورد 
از آمارهای اعالم ش��ده در کشور است و با 
واقعیت های اقتصادی ای��ران نیز مطابقت 
ندارد. این آمارها که بیش��تر با اس��تناد بر 
رش��د تولید نفت ارائه می ش��ود، نمی تواند 
معی��ار مناس��بی برای س��نجش وضعیت 

اقتصاد کش��ور باش��د، چرا که برپایه اعالم 
خ��ود بانک مرکزی این موسس��ات هنگام 
در دس��ترس نب��ودن اطالع��ات اقتصادی 
کشورها رشد تولید نفت را معیار سنجش 
قرار می دهند در حالی که با وجود تحریم ها 
و نبود زمینه رش��د بخش نفت کشور، این 
متغی��ر نمی تواند معی��ار راس��تی آزمایی 
وضعی��ت اقتصادی و صنعتی ایران باش��د. 
یک کارشناس اقتصادی در این باره به ایرنا، 
اظهار کرد: بانک جهانی و نهادهای جهانی 
هیچ اطالعی از اوضاع اقتصادی کش��ورها 
ندارن��د به خص��وص ب��رای کش��ور ما که 
محاس��به آمار دقیق و کارشناسی آن برای 
خود ما هم سخت است. سعید لیالز گفت: 
برعکس آمارهای بانکی جهانی و براس��اس 

شواهد علمی کش��ور، بخش صنعتی ایران 
در هفت ماهه اول امسال رشد قابل قبولی 

در فوالد و خودروسازی داشته است. 
وی ادامه داد: تولید فوالد در هفت ماهه 
اول امس��ال به باالی هشت درصد رسیده 
که این رشد قابل توجهی به شمار می رود، 
ضمن آنکه رشد 75 درصدی تولید خودرو 
که به تنهایی ی��ک پنجم بخش صنعت را 
دربرمی گیرد نیز در همین مدت چشمگیر 
بوده است. این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: بنابراین اس��تناد به این آمارها نشان 
می دهد که اقتصاد ایران در س��ه ماهه دوم 
امسال، رشدی کمتر از 3/5 تا چهار درصد 
را نخواهد داش��ت اما ممکن اس��ت در سه 
ماهه س��وم س��ال به خاطر کاهش قیمت 

نفت رش��د اقتصادی ما هم کاهش اندکی 
پی��دا کن��د. لیالز اف��زود: برای مش��خص 
کردن واقعیت ه��ای این آمار باید آمارهای 
اعالمی این نهاد در چند س��ال گذش��ته را 
جمع آوری و مقایسه کرد که کدام آمار این 
نهاد با واقعیت های ایران س��ازگار و مطابق 
بوده اس��ت.  این تحلیلگر مسائل اقتصادی 
خاطرنش��ان کرد: مثال در مورد تورم سال 
92 که حدود 35 درصد بوده بانک جهانی 
هی��چ پیش بینی در این زمینه نداش��ته یا 
حت��ی درباره س��قوط اقتص��ادی ایران در 
س��ال های گذش��ته هم آماری ارائه نکرده 
اس��ت، بنابراین آمارهای این نهادها بیشتر 
برآوردی هستند و براساس آمارهایی که ما 

ارائه می دهیم، تخمین می زنند. 

رییس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی: 

کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار قطعی است

یک کارشناس اقتصادی : 

گزارش بانک جهانی برآوردی و تخمینی است 

بنگاه داری بانک ها به شیوه امریکایی زیر ذره بین

خبر

بانک  درجهان

نگاه کارشناسان

قیمتنوع ارز 

32450دالر امریکا

40530یورو

50900پوند انگلیس

29240دالر کانادا

8870درهم امارت

33990فرانک سوئیس

14700لیر ترکیه

8670ریال عربستان

9990رینگت مالزی

107000دینار کویت

5400یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

27دینار عراق



5 تجارت و خدمات

ح��دود  مذاک��رات  خب��ر   
یک س��الی اس��ت ک��ه تاثی��ر 
مس��تقیمی بر روند قیمت ها و 
نوع اجناس وارداتی گذاش��ته 
که در ب��ازار کامپیوتر و لوازم 
تغیی��رات  ای��ن  الکترونی��ک 
روی  است.  ملموس تر  بس��یار 
یازده��م  دول��ت  آم��دن  کار 
و  واردکنن��دگان  امی��د  و 
دیجیتال  بازار  دست اندرکاران 
ب��ه کاهش ن��رخ ارز و افزایش 
ارزش ری��ال تح��والت زیادی 
را در ای��ن بازار ایج��اد کرد و 
کاهش قیمت را طی یک سال 
گذشته به همراه داشته است. 
ام��ا روند بازار ط��ی این مدت 
نش��ان می ده��د، امی��د ارزان 
بی��ن  ش��دن محص��والت در 
مردم و مش��تریان بازار بسیار 
واردکنن��دگان  از  عمیق ت��ر 
اس��ت و تا ج��ای ممک��ن از 
خرید محصوالت جدید دست 
کش��یده اند تا بلکه قیمت ها با 
سرعت بیش��تری کاهش یابد 
و ای��ن عمل باعث س��ردی در 
سراس��ر  دیجیتال  بازاره��ای 

کشور شده است. 
اس����دی،  م�ح�م�د رض���ا 
واردکننده ل��وازم دیجیتال در 
پاس��خ به این سوال که توافق 
ی��ا ع��دم تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای چق��در ب��ر میزان 
قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت، 
گفت: قیمت ه��ای محصوالت 
دیجیتال با ن��رخ لحظه ای ارز 
تغییر می کند و مسلما افزایش 
و کاه��ش به��ای دالر تاثی��ر 
قیمت ها خواهد  بر  مستقیمی 

گذاشت. 
وی اف��زود: به هر حال برای 
واردکنندگان  و  فروش��ندگان 
بس��یار  هس��ته ای  توافق��ات 
مطلوب خواه��د بود و بدترین 
حالت ب��رای این صنف تمدید 

مذاکرات است زیرا دوباره این 
ب��ازار به بی رمقی خ��ود ادامه 

خواهد داد. 
اگر  اینکه  درب��اره  اس��دی، 
توافقی حاصل نشود و تشدید 
تحریم ه��ا صورت گیرد، اظهار 
فعاالن  این ص��ورت  در  ک��رد: 
ب��ازار و مردم تکلی��ف خود را 
می دانن��د و ب��ازار از رک��ود تا 

حدی خارج خواهد شد. 
این وارد کننده با بیان اینکه 
در حال حاضر ب��ازار با تثبیت 
ارز روزه��ای آرام��ی را  ن��رخ 
افزود:  پش��ت س��ر می گذارد، 
فروش��ندگان ب��ه ان��دازه نیاز 
بازار، کاال خری��داری می کنند 
نیز  نهایی  و مصرف کنن��دگان 
شتابی در خرید ندارند و نگران 

افزایش قیمت ها نیستند. 
وی ب��ا تاکی��د بر ج��و آرام 
ایجاد ش��ده در بازار کاالهای 
ک��رد:  تصری��ح  دیجیتال��ی 
این ب��ازار ب��ه دلی��ل ارتباط 

مس��تقیم با تمامی خانوارهای 
ایران��ی، متاثر از جو سیاس��ی 
اس��ت  کش��ور  اقتص��ادی  و 
ک��ه ب��ا حمایت مس��ئوالن و 
تصمیم گیری مناسب، می توان 
نیاز  ب��رآورده ش��دن  ش��اهد 
مصرف کنن��ده ب��دون دغدغه 

باشیم. 
اس��دی، درب��اره قیمت های 
دیجیتالی گفت:  ل��وازم  فعلی 

این ب��ازار ط��ی هفت��ه اخیر 
ب��دون تغیی��ر قیمت س��پری 
ش��د و فعاالن و فروش��ندگان 
ای��ن ب��ازار از ثب��ات حاکم بر 
کامپیوتری،  کااله��ای  قیمت 
تلفن همراه و ل��وازم صوتی و 

تصویری خبر می دهند. 
وی اف��زود: ط��ی هفته های 
گذش��ته و در پی  ثبات نسبی 
قطع��ات  برخ��ی  ارز،  ن��رخ 
کاهش حداقلی  با  کامپیوتری 
قیم��ت مواجه ش��دند، اما در 
قطعات  ای��ن  ن��رخ  مجم��وع 
ب��ه ثب��ات نس��بی رس��یده و 
آسوده  خیال  با  فروش��ندگان 
نسبت به فروش اقدام می کنند 
و خریداران نیز براس��اس نیاز 
و ب��دون ش��تابزدگی خری��د 

می کنند. 
ش��ایان علی��زاده، یک��ی از 
درباره  کامپیوتر  ب��ازار  فعاالن 
احتم��ال کاهش قیمت ها طی 
اگر  آین��ده گف��ت:  روز ه��ای 

خبر ه��ای خوب��ی از مذاکرات 
به گوش برس��د شاهد کاهش 
10 تا 15 درص��دی کاالهای 
کامپیوت��ری در روزهای آینده 
اف��زود:  وی  ب��ود.  خواهی��م 
توافقات هسته ای و به تبع آن 
کاهش نرخ دالر، باعث کاهش 
قیمت برخی اقالم کامپیوتری 
از اوایل هفته ج��اری تاکنون 
شده، اما با این حال هنوز هم 

بازار دیجیتال بی رونق است. 
علیزاده با بی��ان اینکه بازار 
کامپیوت��ر با کمبود مش��تری 
اظه��ار کرد:  اس��ت،  روب��ه رو 
کاهش قیمت اقالم کامپیوتری 
و نبود مشتری، بازار بی رونقی 

را رقم زده است. 
این فعال بازار با اشاره به جو 
روانی حاکم بر بازار دیجیتال که 
اغلب کاالهای آن وارداتی است، 
اف��زود: قیمت ها همچنان رو به 
کاهش و در نوس��ان اس��ت که 
ثبات ن��رخ ارز می تواند به ثبات 

نرخ در این بازار بینجامد. 
وی ح��ذف تحریم ه��ا را در 
حوزه کاالهای دیجیتال بی تاثیر 
دانس��ت و تاکید کرد: در حوزه 
تحری��م  دیجیت��ال  کااله��ای 
را احس��اس نکردی��م و تمامی 
واردکنندگان قانونی، با دورزدن 
تحریم ها و حتی با وجود مشکل 
در نق��ل و انتقال پول، کاالهای 
کامپیوتری و دیجیتال را به روز 
وارد کشور می کردند و از این رو، 
برداشتن تحریم ها تاثیر خاصی 
در این بازار نخواهد داشت و این 
بازار تنها با تغییر نرخ ارز، تغییر 

می کند. 
کاه��ش  درب��اره  علی��زاده، 
کامپیوتری  محصوالت  قیمت 
گف��ت: دول��ت ق��ول داده تا 
به زودی قیمت دالر را کاهش 
ده��د که اگ��ر این ام��ر اتفاق 
بیفتد مطمئنا کاهش قیمت ها 
را نیز به همراه خواهد داشت. 

بازار الکترونیک چشم انتظار توافق وین ارائه کارت های اعتباری سفر 
متناسب با میزان درآمد افراد

رییس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری گفت: کارت های اعتباری سفر توسط چند 
دستگاه ساماندهی می شود که برخالف سفر کارت های 

گذشته رقمی در آنها نیست. 
 به گزارش ایلنا، مسعود سلطانی فر در حاشیه مراسم 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مش��ترک فی مابین سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و وزارت 
آم��وزش و پرورش در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
ما در خصوص بخش س��اماندهی گردشگران داخلی و 
همچنین ساماندهی زمانی و مکانی با آموزش و پرورش 
کارهای خیلی زیادی داریم، زیرا امکاناتی که آموزش و 
پرورش دارد در مقاطع مختلف سال به ویژه آن دوره ای 
که پیک کار گردش��گری داخلی است، می تواند بسیار 

موثر وکار ساز باشد. 
 رییس س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور با اش��اره 
ب��ه اینکه در ح��ال حاضر آموزش و پ��رورش حدود 
ی��ک میلی��ون کارمن��د و 750 ه��زار بازنشس��ته و 
ح��دود 12 ت��ا 13 میلیون دانش آم��وز دارد، افزود: 
ب��ه دنبال این هس��تیم، ب��ا هماهنگی ب��ا بخش های 
مختلف��ی ک��ه دس��ت اندرکار گردش��گری هس��تند؛ 
مانند هتل��داران و آژانس های مس��افرتی بتوانیم در 
ایام��ی مانند ایام عید و اواخر تابس��تان که خیلی به 
لحاظ گردشگری شلوغ نیس��ت، به گونه ای سفرهای 
داخلی را س��اماندهی کنیم که هم امکانات پذیرایی 
و اقامتی مان پر ش��ود و هم اینکه مردم کشورمان در 
بخش های مختلف بتوانند از امکانات ارزان تر و س��فر 

ارزان تری اس��تفاده کنند. 
 وی تاکید کرد: در هر صورت ما در بخش ساماندهی 
مکانی و زمانی گردشگری داخلی جمعیت چهار میلیون 
نفره بازنشستگان کل دستگاه های اجرایی، 4.5 میلیون 
نفره دانش��جویان و یک میلیون نفره آموزش و پرورش 
را داری��م که اگر بتوانیم ب��رای این 9 یا 10میلیون نفر 
برنامه ریزی کنیم و شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که 
اینها بیش��تر س��فرهای داخلی خود را در ایام معمولی 
و ک��م تراکم س��ال متمرکز کنن��د، آن وقت می توانیم 
سرویس مناسب تری در ایام پرتراکم مانند ایام عید به 

دیگر اقشار مردم ارائه کنیم. 
 وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است امکاناتی 
مانند کارت س��فر برای فرهنگیان در نظر گرفته ش��ود 
یا خیر، گفت: کارت های اعتباری س��فری توسط چند 
دستگاه ساماندهی می شود که برخالف سفر کارت های 

گذشته رقمی در آنها نیست. 
 وی یادآور ش��د: در گذشته کسانی که این کارت ها 
را دریافت می کردند، در بسیاری از مواقع این کارت ها 
را ب��ه مبلغ��ی کمتر می فروختند، بدون اینکه س��فری 
انجام دهند و آن تس��هیالتی که م��ا درصدد بودیم به 
لح��اظ فرهنگی برای خود فرهنگی��ان فراهم کنیم، از 

بین می رفت. 
 س��لطانی فر خاطرنش��ان کرد: با ش��رکت های بیمه 
و ش��رکت های س��رمایه گذاری مختلف ب��ه دنبال این 
هس��تیم ک��ه س��فر کارت ه��ای اعتباری متناس��ب با 
میزان درآمد هر ش��خص ارائه ش��ود و بنابراین هر فرد 
با اس��نادی که ارائه می دهد، می توان��د این کارت های 
اعتباری را داشته باشد و هزینه آن را ظرف چند ماه با 

سود بسیار معقول و محدودی پرداخت کند. 
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن در اینجا م��ا دیگر موظف 
نیس��تیم که امکانات��ی را از طریق دول��ت ارائه دهیم 
و دیگر آن عوارضی هم که اش��اره ش��د در بر نخواهد 
داشت و هر کس متناسب با درآمد خود اعتباری چند 
برابر درآمد خود دریافت می کند و با توجه به آن اعتبار 
می توان��د از امکان پذیرایی و اقامتی که طرف مجموعه 
س��رمایه گذاری هس��تند، با تخفیفات مناسب استفاده 

کند. 
 رییس س��ازمان میراث فرهنگی گفت: سه دستگاه 
مج��ری این حرکت هس��تند، اما وقتی ک��ه این کار 
انج��ام و برنام��ه عملیاتی ش��د، هم��ه وزارتخانه ها و 
س��ازمان ها می توانند از آن اس��تفاده کنند و طبیعتا 
آم��وزش و پ��رورش به دالی��ل مختلف ب��رای ما در 

اولویت قرار دارد. 

تدوین برنامه صادراتی مهم ترین 
کمک دولت به صادرکنندگان است

غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران گفت: یکی از مهم ترین کمک های دولت 
به صادرکنندگان در شرایط کنونی تدوین برنامه صادراتی 
کشور و روشن کردن آینده برای صادرکنندگان است. او 
در گفت وگو با ایرنا افزود: اجرای فلس��فه درست تشکیل 
»مناط��ق آزاد« که همان اس��تفاده از ای��ن مناطق برای 
توسعه صادرات و ورود فناوری های جدید به کشور است، 
مورد تقاضای صادرکنندگان است که می تواند بر صادرات 
غیرنفتی تاثیر مثبتی بگذارد. ورود فناوری های جدید به 
ایران تضمین کننده توس��عه صادرات است چون صادرات 
وقتی موفق و پایدار خواهد بود که در کش��ور، تولید قوی 

وجود داشته باشد. 
رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران ادامه داد: به عنوان س��فیران اقتصادی رس��الت 
داری��م تا ب��ر تبلیغات منفی اقتصادی ک��ه در خارج از 
کش��ور برای ایران انجام می شود، تاثیر بگذاریم و آن را 
از بی��ن ببریم. برای قرار گرفتن در ویترین های جهانی 
باید خون دل ه��ا خورد، چون همه ب��ه این ویترین ها 
چش��م دارند و مواظ��ب هس��تند کاالی تولید داخلی 
ما از آن برداش��ته ش��ود تا بالفاصله کاالی خودش��ان 
را جایگزی��ن کنن��د. اما وقتی این کاال جایگزین ش��د، 
دیگ��ر امکان ورود دوباره نیس��ت، بنابراین برنامه ریزان 
اقتصادی کش��ور باید تالش کنند ت��ا این خون دل ها 

از بین نرود. 
وی همچنین مدعی شد: بخش قابل توجهی از میزان 
صادرات کش��ور که خیلی هم به آن توجه می شود و از 
آن به عنوان موفقیت یاد می کنیم، ناشی از برنامه ریزی 
برای توسعه صادرات نبوده است.  رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران افزود: حضور ایران در 
بازارهای بادآورده ای مثل آس��یای مرکزی، افغانس��تان و 
عراق ناشی از تالش نبوده، بلکه به خاطر اتفاقات و تحوالت 
سیاسی خارج از اراده ما بوده است. با وجود آنکه این اتفاق 
باید به عنوان یک موقعیت ویژه مورد توجه قرار می گرفت، 
چ��ون برنامه اساس��ی و بلندمدتی در ای��ن زمینه وجود 
نداش��ت، به ش��یوه هایی خودرو در این بازارها عمل شد، 
بنابراین پایداری ایران در این بازارها نیز تضمین نش��ده 
اس��ت. بنابراین می توان ادعا کرد کمبود اساسی امروز ما 
»نبود برنامه جامع، راهبردی و بلندمدت مش��خص برای 
توسعه صادرات« است و به همین دلیل، نمی توانیم مدعی 

شویم آینده صادرات کشور پایدار و توفیق آمیز است. 

اتاق بازرگانی گردشگری

محمد ممتازپور
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 اگر خبر های 
خوبی از مذاکرات 
به گوش برسد 
شاهد کاهش 

10 تا 15 
درصدی کاالهای 

کامپیوتری در 
روزهای آینده 

خواهیم بود

مدیرکل مق��ررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: از اول 
آذرم��اه صادرات، مصنوع��ات طال، نقره و 
پالتین به ش��رط آنکه یک سال از تاریخ 
واردات معادل ش��مش اولیه آن گذش��ته 

باشد بدون هیچ محدودیتی آزاد است.
س��یدعباس حس��ینی در گفت وگ��و با 
ف��ارس در م��ورد جزیی��ات ای��ن مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار که امروز به گمرک 
ابالغ ش��د خاطرنش��ان کرد: شورای پول 
و اعتبار تصویب ک��رد که صادرکنندگان 
مصنوع��ات و فلزات گرانبه��ا مانند طال، 
نق��ره و پالتین می توانن��د کاالی خود را 
بدون سپردن تعهد یا تضمین یا پرداخت 
ع��وارض صادرات��ی از اول آذرم��اه صادر 

کنند. 
وی پیش شرط صادرات این نوع کاالها 
را این گونه عنوان کرد که باید یک س��ال 
از تاریخ واردات معادل ش��مش هریک از 
این فلزات گذشته باشد تا امکان صادرات 

مصنوعات آن فراهم شود. 
و  ص��ادرات  مق��ررات  مدی��رکل 
واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت افزود: 
صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها با 

دریافت مج��وز از بانک مرکزی می توانند 
برای صادرات اق��دام کنند که همین امر 
سبب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق 
در بازار کش��ور می ش��ود و در عین حال 
صادرات مصنوعات طال ارزآوری خوبی در 

پی خواهد داشت. 
به گزارش فارس، پیش از این صادرات 
ط��ال منوط ب��ه این بود ک��ه صادرکننده 
ارز حاص��ل را به بانک مرکزی بفروش��د 
یا تعه��د دهد معادل آن را ش��مش طال 
وارد کن��د؛ ای��ن مصوب��ه موج��ب رونق 
کسب و کار صنعت طال خواهد شد و افراد 
با محدودیت و موان��ع کمتری می توانند 

فعالیت می کنند. 

تجارت

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت: 

قفل صادرات مصنوعات طال، نقره و پالتین باز شد



عمران و مسکن6

از دیرباز کانون  خاورمیان��ه 
و  اختالفات سیاس��ی  اصل��ی 
مذهب��ی بوده و ای��ن موضوع 
تب��ادالت  هرچی��ز  از  بی��ش 
اقتصادی کشورهای حاضر در 

آن تاثیر گذاشته است. 
مس��ائل  درباره  اختالف نظر 
س�ی�اس���ی راه ب�س��یاری از 
ب��ه  را  همس��ایه  کش��ورهای 
روی دولت های مجاور بس��ته 
افزای��ش  از  و  داش��ته  نگ��ه 
اقتص��ادی  ه�م�ک�اری ه��ای 
این  اس��ت.  جلوگی��ری کرده 
بار، ام��ا این اختالف��ات برای 
ایران ی��ک فرصت ب��ه وجود 
آورده، فرصت��ی ک��ه می تواند 
در مسیر توسعه ایران، یکی از 
اصلی تری��ن گره های ترافیکی 
جنوب شرق کشور را باز کند. 
ماجرا بس��یار س��اده است. 
دول��ت هند به عن��وان یکی از 
منطقه،  اقتصادی  پیش روهای 
کاالهای خود  قصد ص��ادرات 
را به آس��یای میان��ه و به طور 
خ��اص، افغانس��تان دارد و در 
این بین مانع اصلی اختالفات 
سیاس��ی با پاکستانی هاست و 
بهترین مس��یر جایگزین عبور 
از خاک ای��ران و بندر چابهار 

است. 
 – بهش��تی  ش��هید  بن��در 
چابهار- ک��ه اصلی ترین حوزه 
نف��وذ ایران در دری��ای عمان 
به حس��اب می آید، از گذشته 
م��ورد توجه هندی ه��ا بوده و 

بارها پای آنه��ا را به مذاکرات 
دو جانبه کشانده است. اتصال 
بن��ادر ب��زرگ هند ب��ه بندر 
چابهار و سپس ترانزیت کاالها 
از خ��اک ایران به افغانس��تان 
و کش��ورهای آس��یای میان��ه 
طرح��ی اس��ت که پی��ش از 
ای��ن بارها از س��وی هندی ها 
مطرح ش��ده و م��ورد ارزیابی 
ق��رار گرفته و این ب��ار به نظر 
می رس��د مذاک��رات ب��ه یک 
نتیجه قطعی ختم خواهد شد. 
دول��ت هن��د در بیانی��ه ای 
رس��می برنامه خ��ود را برای 
اع��الم  بندرچابه��ار  توس��عه 
کرده اس��ت. طبق این برنامه 
10 ساله، هند 85 میلیون دالر 
سرمایه جدید را به توسعه این 
بندر اختص��اص خواهد داد و 
ترمینال ه��ای کانتین��ری این 
بندر را توس��عه می دهد و راه 
را بر ترانزیت خود باز می کند. 
از س��وی دیگر ای��ران نیز با 
کمک س��رمایه خارجی یکی از 
مهم ترین بنادر در دست توسعه 
خود را ارتقا خواهد داد و زنجیره 
ترانزیتی خود در خلیج فارس را 
ب��ه دری��ای عمان می کش��اند. 
هندی ها حتی پیش��نهاد اجاره 
چند س��اله این بندر را نیز ارائه 
کرده اند و ب��رای اثبات جدیت 
س��رمایه گذاران  پ��ای  خ��ود 
بخش  خصوصی را نیز به طرح ها 

باز کرده اند. 
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر 
چندی پی��ش در این رابطه به 

ایسنا گفته بود، دولت هند برای 
حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی که به چابهار می آیند، 
منابع یارانه ای درنظرگرفته و از 

آنها حمایت می کند. 

هند پیشنهاد ساخت 
راه آهن را هم داده بود

مدیرعامل پیش��ین سازمان 
بن��ادر و دریان��وردی ب��ا بیان 
اینک��ه هندی ه��ا از مدت ه��ا 
پی��ش برنامه ورود ب��ه چابهار 
را ارائه کرده بودند، اس��تفاده 
از توان کش��ورهای منطقه در 
توسعه بنادر کش��ور را قدمی 
مه��م در گس��ترش امکان��ات 

زیربنایی کشور قلمداد کرد. 
س���ی�دع�طااهلل ص���در، در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
دس��تیابی به بازارهای آسیای 
میانه را اصلی ترین هدف هند 
برای گس��ترش نقش خود در 
بندر چابهار دانس��ت و تصریح 
کرد: این کشور از سال ها قبل 
برنامه خود برای ورود به بندر 
شهید بهش��تی را ارائه کرده و 
بارها طرح ه��ای مختلف خود 
در این حوزه را به طرف ایرانی 
معرفی کرده اس��ت. طرح آنها 
شامل س��اخت، بهره برداری و 
حتی اجاره این بندر بوده و در 
دولت جدید نیز مذاکرات آنها 

ادامه یافته است. 
به گفته وی، طرح اقتصادی 
هند برای جنوب ش��رق ایران 
گس��ترده تر از بن��در چابه��ار 

اس��ت و آنها حتی پیش��نهاد 
س��اخت خط آهن بین چابهار 
تا س��رخس را نی��ز ارائه کرده 
بودند که البته به بررسی های 

بیشتری نیاز دارد. 
مع��اون پیش��ین وزی��ر راه 
و شهرس��ازی جای��گاه ای��ران 
ام�ن ت�ری��ن و  به ع�ن���وان  را 
باثبات تری��ن کش��ور منطق��ه 
دولت ه��ا  از  بس��یاری  ب��رای 
فرصتی غیرقابل چشم پوش��ی 
دانس��ت و اظهار کرد: جایگاه 
منحصر به فرد ایران که از یک 
س��و به دو دریای مهم منطقه 
متصل اس��ت و از سوی دیگر 
آسیای میانه را به اروپا متصل 
می کند، باعث شده بسیاری از 
برای ورود  کشورهای خارجی 
ب��ه طرح ه��ای زیربنایی ایران 
اعالم آمادگ��ی کنند. هرچند 
در سال های گذشته تحریم ها 
قدری این فضا را محدود کرده 
اما همچن��ان جایگزین کردن 
ایران با کش��ورهای دیگر برای 

بسیاری ممکن نیست. 
صدر به توان باالی دیگر بنادر 
ایران در جذب س��رمایه گذاران 
خارجی نیز اش��اره کرد و افزود: 
همان طور ک��ه پیش از این نیز 
بارها مطرح ش��ده بنادر شهید 
رجای��ی در جن��وب و امیرآباد 
در ش��مال ظرفیت باالیی برای 
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
دارن��د. این طرح ها از یک س��و 
می توان��د به س��اخت زیربناها 
اختصاص یابد و از س��وی دیگر 

حتی برگزاری مزایده و انتخاب 
اپراتور را در برگیرد، سیاس��ت 
ایران توسعه اقتصادی با استفاده 
از توان موجود در کش��ور است 
و در ای��ن زمین��ه اس��تفاده از 
س��رمایه های خارجی می تواند 
فرصتی مناسب را به وجود آورد. 
روحانی در جلس��ه  حس��ن 
مش��ترکی که در ابتدای دولت 
یازدهم با مدی��ران وزارت راه و 
شهرس��ازی برگزار کرد، توسعه 
ت��وان دریایی ایران و به ش��کل 
خاص بن��در چابه��ار به عنوان 
اصلی ترین مرک��ز اقتصادی در 
جنوب شرق را مورد تاکید قرار 
داد. در طول ماه های گذش��ته 
س��ازمان بن��ادر ت��الش کرده 
طرح های نیمه تمام این بندر را 
تکمیل کن��د و مقدمات الزم را 
برای توس��عه آن به وجود آورد. 
فاز نخس��ت بندر شهید رجایی 
به درصد قابل توجهی از توسعه 
دس��ت یافته و ف��از دوم آن در 

انتظار برنامه ای مدون است. 
اص��رار  یافت��ن  ادام��ه  ب��ا 
هندی ه��ا ب��ر ورود ب��ه بندر 
چابه��ار و ش��رایط خاصی که 
دولت این کشور در حمایت از 
پیش گرفته  در  سرمایه گذاران 
ب��ه نظ��ر می رس��د، تصمی��م 
هندی ه��ا در دور زدن خ��اک 
پاکستان و س��رمایه گذاری در 
ایران جدی اس��ت و این یعنی 
اختالف��ات سیاس��ی منطق��ه 
این ب��ار برای ای��ران نتیجه ای 
خوشایند در بر خواهد داشت. 

تبدیل اختالفات سیاسی به فرصت اقتصادی

هند،بندرچابهارراجهانیمیکند بنادر چابهار نقطه استراتژیک 
توسعه محور شرق 

بن��در چابهار از نق��اط اس��تراتژیک کش��ورمان برای 
توس��عه محور شرق اس��ت و از این رو کشورهای زیادی 
ب��رای س��رمایه گذاری روی این بندر به اش��کال مختلف 
چه در قالب توس��عه و ساخت و س��از و چه در قالب ایجاد 
ش��رکت های ترانزیتی اعالم آمادگ��ی کرده اند که از بین 
این شرکت ها و کشورها، هندی ها از کشورهایی هستند 
که از یک دهه گذش��ته تا به امروز تمای��ل خود را برای 

سرمایه گذاری روی این بندر چندین بار اعالم کرده اند. 
از جمل��ه اقداماتی که برای توس��عه بنادر چابهار در 
دس��ت اجرا داریم، این است که به زودی ظرفیت بندر 
شهید بهشتی چابهار از دو میلیون تن به شش میلیون 
ت��ن افزایش می یابد که این افزای��ش ظرفیت می تواند 
تاثیر قابل توجهی روی میزان ترانزیت منطقه بگذارد. 

مطالعات جامعی هم در این باره انجام ش��ده و یک طرح 
جامع برای بندر چابهار تدوین ش��ده که برای تدوین آن از 
مشاوران ایرانی و خارجی معتبری استفاده شده است. البته 
بنادر چابهار از جمله بندر شهید بهشتی جزو محدوده منطقه 
آزاد محسوب نمی شوند. چندی پیش موضوع الحاق اسکله 
شهید بهشتی و کالنتری به محدوده منطقه آزاد منتفی و از 
دستور کار سازمان خارج شد، اما هنوز الحاق بنادر چابهار به 

منطقه آزاد در دستور کار قرار دارد. 
از آنجا که دو کشور هند و پاکستان با یکدیگر مشکل دارند 
و هندی ها هم راغب هستند، از طریق بندر چابهار محصوالت 
خود را وارد بازاری کنند که در آس��یای میانه دارند، چابهار 
بهترین و امن ترین مسیر ترانزیتی برای هندی ها محسوب 
می شود و به همین دلیل، هندی ها مشتاق این هستند که 

بتوانند در پروژه راه آهن چابهار سرمایه گذاری کنند. 

جواد هاشمی

حمل و نقلیادداشت

خبر
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حامد علی مبارکی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

نخستین همایش ملی مهندسی سازه 
ایران دی ماه امسال برگزار می شود

نخس��تین همایش ملی مهندس��ی س��ازه ای��ران با 
موض��وع س��اختمان  های ف��والدی و بتن��ی، طراحی و 
اجرای س��ازه های ویژه، مقاوم س��ازی س��ازه ها در برابر 
زلزله و س��ازه های بلند چه��ارم و پنجم دی ماه ۹۳ در 
مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار می شود. 
به گزارش دبیرخانه همایش ملی مهندسی سازه ایران، 
انجمن مهندسی سازه ایران در راستای توسعه و تبادل نظر 
علمی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهش��ی دانش 
مهندس��ی سازه و علوم وابس��ته در نظر دارد تا  نخستین 
همایش ملی مهندسی سازه ایران را همراه با معرفی سازه 
برتر کش��ور از حیث طراحی و اجرا با حضور مس��ئوالن 
عالی رتبه کش��ور، اساتید و مهندس��ان در تاریخ چهارم و 
پنجم  دی ماه 1۳۹۳ در مرکز همایش های بین المللی برج 
میالد برگزار کند. طراحی و اجرای ساختمان  های فوالدی 
و بتنی، طراحی و اجرای س��ازه های ویژه، مقاوم س��ازی 
سازه ها در برابر زلزله و سازه های بلند  برخی از محور های 

نخستین همایش مهندسی سازه ایران است. 
همچنین پدافند غیرعامل در سازه ها، صنعتی سازی 
و فناوری  ه��ای نوی��ن، روش های نوین س��اخت، نقش 
مصال��ح با دوام و مقاوم در س��ازه ، مهندس��ی س��ازه و 
شهرس��ازی، مهندسی س��ازه و معماری، آسیب پذیری 
سازه ها و سبک س��ازی و سیستم های سازه ای متعارف 

برخی دیگر از محور های این همایش است. 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها از استقبال دو 
شرکت داخلی برای س��رمایه گذاری در فاز ۲ 
توس��عه فرودگاه ام��ام خب��ر داد و گفت: اگر 
بتوانیم ضمانت های الزم را توسط سیستم های 
اقتصادی کشور در اختیار آنها بگذاریم، تا سه 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند. به 
گزارش فارس، محمدعلی ایلخانی درباره  جذب 
س��رمایه گذار در فرودگاه ام��ام خمینی)ره(  و 
طرح توسعه این فرودگاه اظهار کرد: در این باره 
با دو شرکت س��رمایه گذار ایرانی رایزنی هایی 
داشته ایم و تفاهم  نامه هایی نیز در این مورد به 

امضا رسیده است. 
وی ادام��ه داد: ای��ن دو ش��رکت داخل��ی 
مجموعه  ای از ش��رکت های س��رمایه گذاری 
هس��تند که اگر بتوانیم ضمانت ه��ای الزم را 

از طریق سیس��تم های اقتصادی کش��ور در 
اختیار آنها بگذاریم، تا سه هزار میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری می کنند تا بدین ترتیب فاز ۲ 
فرودگاه ام��ام خمینی)ره( هر چه س��ریع تر 
عملیاتی ش��ود. ایلخانی ادام��ه داد: فرودگاه 
امام خمین��ی)ره( طبق الیح��ه دولت و تایید 
مجل��س و ش��ورای نگهبان به ش��هر جدید 
فرودگاهی امام تغییر  یافت. مدیرعامل شرکت 
فرودگاه های کشور افزود: فرودگاه امام سومین 
فرودگاه دنیا از نظر اراضی تحت تملک است 
که 1۳ هزار و 700 هکتار اراضی دارد. ایلخانی 
گفت: پیش بینی ما بر ای حضور سرمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی س��ه هزار میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری در فاز ۲ برای س��اخت پایانه 

مسافری، اپرون و متعلقات هوانوردی است. 

خبــر ویژه
سرمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیاردی داخلی ها در فرودگاه امام)ره(

1۰ هواپیمای دیگر زمین گیر شدند 
مدیرعام��ل ش��رکت ایران ای��ر با اش��اره ب��ه اینکه 
10 فرون��د از هواپیماهای فوکر این ش��رکت زمین گیر 
هس��تند، گفت: متاس��فانه به رغم برداشته شدن برخی 
محدودیت ها، هنوز کمپان��ی رولز رویس انگلیس برای 
ارس��ال قطعه و تعمی��ر موتور ای��ن هواپیماها موافقت 

نکرده است. 
ب��ه گزارش مه��ر، فرهاد پرورش با اش��اره به ناوگان 
فعال ایران ایر، اظهار کرد: ما حدود ۲7 فروند هواپیمای 
فعال داریم که هشت فروند همیشه در دوران تعمیراتی 
اس��ت و حدود 10 فروند از هواپیماها هم به دلیل نبود 
قطعه و موتور زمین گیر هس��تند. امیدواریم با اقداماتی 
که در چند م��اه اخیر انجام دادی��م، چندفروند از این 

هواپیماها را عملیاتی کنیم. 
وی با بیان اینکه البته اگر ش��رایطی فراهم شود که 
سایر قطعات را هم به کشور وارد کنیم بقیه هواپیماها 
را ه��م عملیاتی خواهیم ک��رد، بیان ک��رد: اغلب این 
هواپیماه��ا فوکر هس��تند که البته فوکر یک ش��رکت 
هلندی است، اما موتور فوکر ساخت شرکت رولز رویس 
انگلیس اس��ت. متاس��فانه به رغم برداشته شدن برخی 
محدودیت ها، کمپانی رولز رویس هنوز با ارس��ال قطعه 

و تعمیر موتور این هواپیماها موافقت نکرده است. 
پرورش با اشاره به اینکه این مشکل را اغلب ایرالین های 
ایران��ی دارند، بیان کرد: تامین قطعه باید از س��ایر منابع 
تامین ش��ود که هزینه های زیادی هم دارد، بنابراین اگر 
گشایش��ی در مذاکرات انجام گیرد، ب��ه نفع ایرالین های 
ایران��ی خواهد ب��ود. وی با بی��ان اینکه امی��دوار بودیم، 
شرکت رولز رویس در چندماهه اخیر و در جریان توافقات 
تعمی��رات موتور هواپیماها را انج��ام دهد، اظهار کرد: اما 
هرچه تقاضا کردیم پاسخ مثبتی از این شرکت نگرفتیم. 

تعیین بیش از 1۰ بانک عامل برای 
ارائه تسهیالت ریلی 

مدیرعامل ش��رکت راه آهن کش��ور با بی��ان اینکه یک 
میلی��ارد و ۲50 میلی��ون دالر س��هم ری��ل از صن��دوق 
توسعه ملی اس��ت، گفت: البته این تسهیالت به راه آهن 
داده نمی ش��ود، زیرا راه آهن دولتی اس��ت و فقط فعاالن 
بخش خصوصی، مخاطب این تس��هیالت صندوق توسعه 
ملی هس��تند. به گزارش ایلنا، محس��ن پورس��یدآقایی 
ادامه داد: س��هم پروژه های ریلی از صندوق توس��عه ملی 
ب��ه بانک ها توزیع ش��ده و بی��ش از 10 بانک عامل برای 
ارائه این تسهیالت در نظر گرفته شده است که متقاضیان 
می توانند به این بانک های عامل مراجعه کنند. وی با بیان 
اینکه برای ارائه این تسهیالت سقفی در نظر گرفته نشده 
است، گفت: سقف تسهیالت به خود بانک بستگی دارد و 
رقمی که بانک ها برای ارائه به متقاضیان مصوب کرده اند.  

موافقت موقت ایران با ترکیه برای 
تردد در مرز بازرگان

رییس کمیس��یون حمل و نق��ل ات��اق بازرگانی تهران 
از تواف��ق موقت ب��رای تردد کامیون ه��ای ایرانی و ترک 
در م��رز ب��ازرگان خبر داد و گف��ت: از 10 روز دیگر باک 
کامیون های ترک در مرز بازرگان پلمب می ش��وند تا در 
توافق نهایی، عوارض تردد از سوی دو کشور برداشته شود. 
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری اظهار کرد: با توجه به 
اینک��ه ترک ها مدعی بودن��د کامیون هایش��ان در ایران 
سوخت گیری نمی کنند، پیشنهاد کردند برای حل مشکل 
تردد در مرز بازرگان، باک کامیون هایشان پلمب شود که 
ایران ابت��دا با این موضوع مخالفت کرد اما در نهایت این 

پیشنهاد را پذیرفت و از 10 روز آینده اجرا می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه طبیعی اس��ت که ب��ه دلیل این 
موض��وع، ت��ردد در مرز ب��ازرگان کندتر ش��ود، افزود: 
کامیون ه��ای ترک در م��رز بازرگان پلمب می ش��وند 
و هن��گام خروج نی��ز این پلمب توس��ط گمرک چک 
می ش��ود که دس��تکاری نشده و سالم باش��د. چنانچه 
هر پلمبی دس��تکاری شده باشد این موضوع به مراجع 

قضایی ارجاع داده می شود. 
به گفته خوانس��اری در مرحله  بعد، برداش��تن عوارض 
تردد از س��وی دو کش��ور پیگیری خواهد شد، زیرا پیش 
از ای��ن کامیون ه��ا در ه��ر دو کش��ور ب��ه ازای هر 100 
کیلومتر ت��ردد ۲5 یورو عوارض می دادند، ولی با توجه به 
اینکه س��وخت در ایران ارزان اس��ت، ایران پیشنهاد کرد 
که مابه التفاوت مبلغ سوخت از کامیون های ترک گرفته 
شود، بنابراین عوارض ۲5 یورویی برای هر 100 کیلومتر 
را دو برابر کردیم و به 50 یورو افزایش دادیم و س��وخت 
نیز در اختی��ار کامیون ها قرار گرفت، اما در مقابل ترکیه 
50 ی��ورو به ازای هر 100 کیلومت��ر را افزایش داد، ولی 
از دادن س��وخت به کامیون های ما ممانعت کرد و این در 
حالی است که سوخت در کشور ترکیه آزاد و گران است. 



7 آب و غذا

 درخواست روس ها 
برای نظارت بر کشاورزی ایران

م�دی���ر عام��ل اتحادی��ه 
گفت:  باغ��داران  سراس��ری 
طی س��ال های پیش همواره 
انگیزه ه��ای  و  تش��ویق  ب��ا 
گوناگون کشاورزان را مجبور 
به اس��تفاده بی��ش از حد از 
س��موم و کودهای شیمیایی 
کردیم و امروز که روس��یه مش��تری جدید ایران شده 
درخواس��ت کرده تا دوره تولید محصوالت کش��اورزی 

را در راستای تولید استاندارد زیر نظر داشته باشیم. 
وی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: روسیه به عنوان 
یک��ی از جدیدترین و بهترین فرصت ه��ای بین المللی 
ب��رای محصوالت کش��اورزی ایران ب��ه تازگی به جمع 
مش��تریان این محصوالت پیوسته اس��ت، اما مشکلی 
ک��ه در ای��ن میان وجود دارد این اس��ت که اس��تفاده 
نادرس��ت و بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی 
و عدم رعایت دوزهای آنها س��بب شده تا یک محصول 

غیر استاندارد در کشور تولید شود. 
وی افزود: استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی 
تقریب��ا در بیش��تر محصوالت کش��اورزی )محصوالت 
زراعی و برخی محصوالت باغی( وجود دارد؛ به گونه ای 
که کارشناس��ان روسی خواستار این ش��دند تا بتوانند 
دوره تولید محصوالت کش��اورزی را در راستای تولید 
محصول��ی در حد اس��تانداردهای جهان��ی تحت نظر 

داشته باشند. 
مدی��ر عامل اتحادیه سراس��ری باغ��داران ادامه داد: 
وضعیت مصرف کود و س��موم ش��یمیایی در باغات با 
بخش زراع��ت متفاوت اس��ت. زیرا در بخ��ش زراعت 
محص��ول از ابتدا تا انتهای دوره تولی��د زمان کوتاهی 
را ط��ی می کند. اما این دوره تولید در محصوالت باغی 
طوالنی تر اس��ت و در محصول اثرات کمتری از سموم 
و کودهای ش��یمیایی استفاده ش��ده باقی می ماند، اما 
همی��ن اثرات هم نگران کننده ب��وده و اگر بخواهیم به 
سمت صادرات محصوالت که در واقع پشتیبانی کننده 
کش��اورز و تولیدات داخلی ماس��ت حرکت کنیم، باید 

بتوانیم محصولی سالم و استاندارد را تولید کنیم. 
نگهداری اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دوره 
کنونی برنامه بلندمدتی تدوین کرده تا به سمت تولید 
محصول سالم و ارگانیک در ایران حرکت کنیم که این 
می تواند امیدواری را در این زمینه ایجاد کند. اما برای 
اجرایی کردن این طرح باید ترویج و آموزش کشاورزان 
و باغداران را از درون تعاونی های تولید آغاز و کودهای 

آلی را جایگزین کودهای شیمیایی کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه زمانی با تش��ویق و 
انگیزه دادن به کشاورز باعث شدیم تا مصرف کودهای 
ش��یمیایی در تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد. 
از سوی دیگر، از آنجا که کشاورز و تولید کننده تفاوتی 
بی��ن قیمت محصوالت س��الم و ارگانیک با محصوالت 
غیر ارگانیک مش��اهده نمی کرد مجبور شد تا به تولید 
بیشتر س��وق پیدا کند که یکی از راه های تولید بیشتر 

استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی است. 
مدیر عامل اتحادیه سراس��ری باغداران افزود: نتیجه 
استفاده از کودهای شیمیایی و باال بودن باقیمانده های 
و  بیماری ه��ا  ش��یمیایی در محص��والت کش��اورزی 
س��رطان های مختلفی است که در کش��ور شیوع پیدا 

کرده است. 

فرصت طالیی صادرات گوشت مرغ 
به کشورهای همسایه

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور دام با بیان 
اینکه ای��ران مزیت باالیی برای صادرات گوش��ت مرغ 
نس��بت به دیگر کش��ور های منطق��ه دارد، ادامه داد: 
با توج��ه به ش��رایط موج��ود از جمله ام��کان صادرات 
م��رغ گرم ی��ا منجمد ب��ا هزینه ه��ای کمت��ر و اینکه 
بس��یاری از کش��ورهای مس��لمان منطقه ترجیحشان 
این اس��ت که گوش��ت مرغ را از کش��وری مس��لمان 
مانند ایران وارد کنند، صادرکنندگان رغبت بیش��تری 
ب��رای ص��ادرات این محص��ول پیدا کرده ان��د و باید از 
 ای��ن ش��رایط به وجود آم��ده به عن��وان فرصت طالیی 

استفاده کنیم. 
رکنی گفت: صادرات گوش��ت مرغ در نیمه نخس��ت 
امسال حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا بهبود زیرس��اخت های 
صادراتی، ن��رخ افزایش یافته میزان ص��ادرات تا پایان 

امسال مجددا افزایش یابد. 
البته سیاست گذاری ها  در کشور برای انواع محصوالت 
پروتئینی به گونه ای است که در وهله نخست به دنبال 
اصالح الگوی مصرف و افزایش س��رانه آن در کشور در 
جهت ارتقای سالمت شهروندان هستیم اما کشورهای 
بس��یاری خواهان واردات محصوالت پروتئینی از ایران 

هستند. 

جمع آوری گوشت مرغ مازاد
رکن��ی اعالم کرد: باتوجه به ش��رایط کنونی که در 
بازار گوش��ت مرغ در هفته های اخیر ب��ه وجود آمد، 
ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام اق��دام ب��ه جمع آوری 
و خری��د حج��م باالی��ی از گوش��ت م��رغ موجود در 
ب��ازار کرد ت��ا بتواند تعادل را در ب��ازار ایجاد و قیمت 
 ای��ن محص��ول را کنت��رل و از ادامه زی��ان مرغداران 

جلوگیری کند. 

خط قرمز صنایع لبنی کجاست؟

مصوب��ه اجرایی دول��ت برای کارخانه ه��ای لبنی در 
خرید ش��یرخام از دام��داران، مصوب��ه 1250 تومانی 
اس��ت و هنوز راه��کار اجرایی مبنی ب��ر افزایش قیمت 
ش��یرخام به ما ابالغ نش��ده اس��ت. حال اگر س��ازمان 
تعاون روستایی می خواهد شیر خام را به قیمت 1440 
بخرد بای��د دید این افزایش قیمت ها ت��ا چه میزان بر 
 ب��ازار محصوالت لبن��ی تاثیر می گ��ذارد و قیمت ها را 

افزایش می دهد. 
کارخانه ه��ای لبنی می توانند ش��یرخام را به قیمت 
1440 توم��ان از دام��داران خریداری کنند به ش��رط 
اینکه دولت اجازه دهد نرخ محصوالت لبنی آزاد ش��ود 
ی��ا اینکه کارخانه ها برپایه این قیمت، هزینه های تولید 
و فرآوری محصوالت را آنالیز کنند و متناسب با آن و با 
درنظر گرفتن کمترین حاشیه سود، قیمت محصوالت 

را افزایش دهند. 
س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��ده و مصرف کننده، 
قیمت کف ش��یرخام را از تیرماه امسال 1440 تعیین 
ک��رد و قرار ش��د در ص��ورت اجرای این ن��رخ، دولت 
مابه التف��اوت آن را بپردازد در غی��ر  این صورت همان 
قیمت 1250 تومانی اجرا ش��ود. اگر قرار باشد افزایش 
قیمت های جدید شیرخام اعمال شود و نرخ محصوالت 
لبنی تغیی��ر نکند، پس کارخانه ها چگونه س��ودآوری 

داشته باشند و هزینه های گزاف تولید را بپردازند؟! 
خط قرمز صنایع لبنی، نقطه سربه س��ر تولید است. 
در شرایط کنونی، کارخانه های بزرگ تنها چهار درصد 
س��ود می کنند و کارخانه های لبنی کوچک تر که توان 
کمتری دارند به س��ود دودرصدی راضی ش��ده اند. در 
این وضعیت کارخانه ها افزایش شیرخام و ثابت ماندن 
قیمت محصوالت لبنی را که زیان های زیادی برای شان 
در پی خواهد داشت، چگونه می توانند جبران کنند؟ 

پرس��ش های دیگری که درخص��وص تصمیم جدید 
وزارت جهاد کش��اورزی مبنی ب��ر خرید 1440 تومانی 
ش��یرخام دام��داران مط��رح می ش��ود این اس��ت که 
وزارتخانه چه برنامه ای برای ش��یرهای خریداری شده 
دارد؟ آی��ا راهکاری برای جلوگی��ری از افزایش قیمت 
محص��والت ارائه داده اس��ت؟ برای ش��یر مازاد س��ایر 
اس��تان ها چه فکری کرده اند؟ تکلیف دامداران دیگری 
که می خواهند ش��یرخام را به قیم��ت خرید تضمینی 
بفروشند، چه می شود؟ در حالی که کارخانه ها و برندهای 
بزرگ لبنی برای رقابت، ادامه بقا و برای س��ود بیشتر 
 انتحاری عمل می کنند، تصمیم های این چنینی به سود 

کسی نیست. 
البته شنیده ها حاکی اس��ت وزارت جهاد کشاورزی 
با توافق هایی که با برخی کارخانه ها کرده، قرار اس��ت 
ش��یرهای خریداری شده را به شیرخشک تبدیل کند. 
چ��ه اش��کالی دارد؟ احتماال بازار هدف این ش��یرهای 
خشک در کارخانه های لبنی برای تولید ماست در نظر 

گرفته شده است! 

 واگذاری کارخانه های نیشکر
به وزارتخانه ای فاقد تخصص

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت: برای حل 
مشکالت ش��رکت کش��ت و صنعت نیش��کر هفت تپه 
تالش زیادی ش��ده اما این صنعت و شرکت های مشابه 
به دلیل اجرای ناصحیح سیاست های اصل 44 آسیب 
دیده ان��د زیرا برخ��ی کارخانج��ات را به عنوان رددیون 
در اختی��ار بانک ها گذاش��تند و اختیار آنها را از وزارت 
صنعت گرفتند و به وزارتخانه ای س��پردند که تخصص 
الزم را نداش��ت.  به گزارش ایسنا، سیدرضا نوروززاده، 
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، در مراسم پنجاه و چهارمین دوره تولید شکر در 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان با 
اشاره به اینکه تا پیش از سال 1392 ایدرو نمی توانست 
کمک��ی ب��ه کارخانج��ات مش��ابه کش��ت و صنع��ت 
نیش��کر هفت تپه کند، افزود: اگرچ��ه به موجب قانون 
نمی توانیم به این ش��رکت ها کمک کنیم اما امیدواریم 
 به ی��اری قانون گ��ذاران، بتوانی��م موانع را از س��ر راه 

برداریم. 
نوروز زاده تصریح کرد: س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ایران طبق اساس��نامه و قانون تاس��یس خود، 
نوس��ازی و گس��ترش صنای��ع را ب��ر عه��ده دارد اما 
یک س��ری حواش��ی بر این قانون بسته ش��ده بود که 
اجازه کار به س��ازمان گس��ترش نمی داد. از نمایندگان 
مجل��س خواس��تیم و اکن��ون در دس��تور کار اس��ت 
که س��ازمان گس��ترش به اساس��نامه خود بازگردد و 
 آنچ��ه را ک��ه می توانی��م انج��ام دهیم و مش��کالت را 

برطرف کنیم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت اضافه کرد: 
امیدواریم به کمک مدیریت شرکت و مسئوالن استان، 
بستر الزم برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به 
این محیط فراهم ش��ود که این امر، اگرچه دشوار است 

اما غیرممکن نیست. 
وی اب��راز امیدواری کرد این واحد صنعتی فرس��وده 
که 54 س��ال از عم��ر آن می گذرد، جایگزین ش��ود و 
یادآور ش��د: هر کارخانه سه بخش دارد، سرمایه ثابت، 
سرمایه در گردش و نیروی انسانی. آنچه باعث می شود 
سرمایه ها درست اس��تفاده شوند، نیروی انسانی است. 
البته ش��ما کارکنان خوب کار کرده اید و نشان می دهد 

که قدر ماشین ها را می دانید. 

مولود غالمی

احمد صالحی عقیلی
مدیرعامل شرکت بهره برداری لبنی آمل )صالح(

دریچه

بازار

یادداشت

خبر
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رییس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی 
کش��ور، از تاخی��ر دو روزه خری��د تضمینی 
ش��یر خام خبرداد و گفت: به دلیل باال بودن 
تعداد متقاضیان فروش ش��یر، باید ضوابط و 
دس��تورالعمل مناس��بی برای این امر تدوین 
ش��ود. حس��ین صفایی در گفت وگو با ایرنا، 
افزود: طبق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
از س��وی دولت برای حمایت از دامداران قرار 
ب��ود از روز ج��اری )ش��نبه( خرید تضمینی 
شیرخام مازاد تولید دامداران با قیمت 1440 
تومان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی 
وزارت جهادکشاورزی در شش استان کشور 
از جمله تهران، قم، خراسان رضوی، اردبیل، 

قزوین و خراسان جنوبی اجرا شود. 
وی اظه��ار کرد: طبق ای��ن برنامه قرار بود 
ش��یرخام باکیفیت دارای چربی 3/2درصد و 
بار میکروبی زیر 100 هزار با نرخ 1440تومان 
و شیر باکیفیت کمتر با قیمت حدود 1320 

تومان از دامداری ها خریداری شود. 
ب��ه گفته وی، با ش��روع خری��د تضمینی 
شیرخام از سوی دولت، تولیدکنندگان روی 
هر کیلوگرم ش��یر خ��ام 150 تا 200 تومان 

کمتر خسارت خواهند دید. 
وی تصریح کرد: ش��یری ک��ه از دامداران 
خریداری می ش��ود مازاد بر نیاز کارخانجات 
فرآورده ه��ای لبنی خواهد بود و صدمه ای به 

ورودی شیرخام صنایع نمی زند. 

صفایی در حال حاضر میانگین خرید شیر 
خام از س��وی صنایع لبن��ی را حدود 1177 
تا 1200 تومان دانس��ت و گفت: متاس��فانه 
در ش��ش ماهه اخیر دامداران شیر خام را با 
قیمت��ی کمتر از نرخ مصوب دولت به فروش 
رسانده اند و این بدان معنی است که روی هر 
کیلوگرم ش��یرخام بین 200 تا 250 تومان 
ضرر داده اند.  رییس مرکزی س��ازمان تعاون 
روس��تایی کش��ور افزود: در این راستا وزارت 
جهادکش��اورزی با تع��دادی از کارخانه های 
فرآورده ه��ای لبن��ی قراردادهایی ب��ه امضا 
رس��انده که شیر خام تحویلی به پودر شیر و 

خامه تبدیل شود. 
وی ادام��ه داد: البته قصد داریم در صورت 
افزایش عرضه ش��یرخام، ق��رارداد با صنایع 
لبنی مختلف را نی��ز افزایش دهیم، هرچند 
این کار در سایر اس��تان ها نیز به تدریج اجرا 

خواهد شد. 
صفایی اظهار ک��رد: از آنجا که متولی این 
امر، س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 
است کارخانه های فرآوری لبنی فقط در این 
فرآیند حق العمل کار هس��تند و در این راستا 

مشکلی پیش نخواهد آمد. 
وی اضاف��ه کرد: وقت��ی کارخانه های لبنی 
حق العم��ل کار باش��ند، تعیین کننده قیمت 
برای ما نخواهند بود، بلکه دولت تعیین کننده 

نرخ است. 

در اواس��ط س��ال گذش��ته 
قیم��ت خری��د ه��ر کیلوگرم 
ش��یر خام 1110 توم��ان بود 
و دول��ت در آن زم��ان ب��رای 
تولیدکنن��دگان،  از  حمای��ت 
علوفه ارزان قیمت برای جبران 
زیان دام��داران توزیع می کرد. 
همچنی��ن برای آنک��ه افزایش 
قیمت��ی در فرآورده های لبنی 
نداشته باش��یم در چهار ماهه 
پایانی سال گذشته نیز معادل 
190 توم��ان باب��ت خرید هر 
کیلوگرم شیر خام یارانه تعیین 
شد که در مجموع قیمت خرید 
هر کیلوگرم شیرخام به 1300 
تومان رس��ید. در واقع قرار شد 
1110 تومان پول شیر از طریق 
کارخانج��ات و 190 توم��ان از 
س��وی دولت تامین و پرداخت 

شود. 
ب�ررس���ی های  ب�راس���اس 
کارشناس��ی ص��ورت گرفت��ه، 
امس��ال قیم��ت واقع��ی ه��ر 
براس��اس  ش��یرخام  کیلوگرم 
قیم��ت تمام ش��ده محص��ول 
1525 تومان برآورد ش��ده بود 
که پس از کشمکش های فراوان 
ن��رخ مص��وب آن را س��ازمان 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان، 1440 تومان 
تعیین و اب��الغ کرد. طبق این 
مصوب��ه از ابت��دای تیرماه 93 
صنایع لبن��ی باید هر کیلوگرم 
شیر خام باکیفیت و استاندارد 
را ب��ه قیم��ت 1440 تومان از 
دامداران خری��داری می کردند 
ام��ا صنای��ع لبنی تاکن��ون از 
این مصوب��ه خودداری  اجرای 
کردند. پس از کش��مکش های 
و  دام��داران  می��ان  ف��راوان 
وزارت  سرانجام  کارخانه داران، 
جه��اد کش��اورزی وارد گ��ود 
اجرایی ش��د و س��ازمان تعاون 
خری��د  مام��ور  را  روس��تایی 
تضمینی ش��یرخام از دامداران 
به قیم��ت 1440 تومان کرد. 
ح��ال بای��د دید پ��س از این، 
کارخانه ه��ای لبن��ی مل��زم به 
خرید ش��یرخام طب��ق مصوبه 

دولت خواهند شد؟ 

سازمان حمایت کم کاری 
می کند

مالصالح��ی،  محمدرض��ا 
دام  ام��ور  مع��اون  قائم مق��ام 
کش��اورزی،  جه��اد  وزارت 
تضمین��ی  خری��د  درب��اره 
شیرخام توسط سازمان تعاون 
امروز«  »فرصت  به  روس��تایی 
می گوید: زمانی که تعادل بازار 
محص��والت کش��اورزی به هم 
بخورد، وزارت جهاد کشاورزی 
برای کنترل و تعادل بخشیدن 
ب��ازار و همچنی��ن حمایت از 
تولیدکنن��ده و مصرف کننده، 
از مکانیس��م خری��د تضمینی 
مصوب��ه  می کن��د.  اس��تفاده 
دولت مبنی بر خرید ش��یرخام 
ب��ه قیم��ت 1440 توم��ان از 
دام��داران از تاریخ یکم تیرماه 
امس��ال ابالغ ش��د اما صنایع 
لبن��ی از اج��رای آن امتن��اع 
کردن��د و همچنان ش��یر خام 
را به قیمت پارس��ال خریداری 

می کنند. 
وی ب��ا اش��اره به ک��م کاری 

نهاده��ای نظارت��ی مربوط، در 
ای��ن زمینه می افزای��د: نهادی 
که قانون به آنها اجازه دخالت 
در این زمینه را داده، س��ازمان 
و  تولیدکنن��ده  از  حمای��ت 
مصرف کننده است. شوربختانه 
ای��ن س��ازمان هم��واره منافع 
تولیدکنن��ده اصلی را فراموش 
کرده و در این خصوص تاکنون 
هیچ اقدامی نکرده اس��ت. این 
در حالی است که کارخانه های 
براس��اس همین مصوبه  لبنی 
دولت در ابتدای امسال یک بار 
قیمت محصوالت خود را تا 15 
درصد افزایش دادند، اما قیمت 
خری��د ش��یرخام را افزای��ش 
ندادند و با نرخ س��ال پیش از 

دامدار خرید می کنند. 

دامداران و صنایع لبنی 
به هم وابسته اند

تاکی��د می کند:  مالصالح��ی 
صنایع لبنی و فرآوری و دامداران 
بای��د بدانند که به هم وابس��ته 
هس��تند و از دور خارج ش��دن 

یکی از آنها منجر به ساقط شدن 
دیگری می ش��ود. ای��ن واقعیتی 
کتمان ناش��دنی اس��ت ک��ه هم 
صنایع لبنی و هم تولیدکنندگان 
ش��یرخام بای��د به آن پ��ی برده 
باش��ند. این در حالی اس��ت که 
در چن��د ماه گذش��ته دامداران 
ضررهای زیادی را متحمل شدند 
و بار جبران خسارت کارخانه های 
لبنی و مصرف کنن��ده بر دوش 
دامداران س��نگینی کرده است. 
مشاور بهبود و تغذیه دام معاون 
وزیر کش��اورزی، ادامه می دهد: 
قیمت 1440 تومانی مصوب شیر 
خام، قیمت ک��ف این محصول 
پیش��نهادی  قیم��ت  و  اس��ت 
اتحادیه ه��ای دام��داران 1520 
تومان بود که س��ازمان حمایت، 
با توج��ه به منافع تولیدکننده و 
مصرف کننده نرخ اعالم ش��ده را 

در نظر گرفت. 

ظرفیت های صادرات 
شیر خشک باالست

وی تصری��ح می کند: دامدار 

هی��چ گاه ب��ه دنب��ال افزایش 
افزایش  ام��ا  نیس��ت  قیم��ت 
تولید، چاره ای جز  هزینه های 
ای��ن باقی نگذاش��ته و دامدار 
مجب��ور اس��ت ب��رای جبران 
هزینه ه��ا خواس��تار منطق��ی 
ش��دن نرخ محصولش باش��د. 
در غیر ای��ن ص��ورت دام های 
ش��یری یکی پ��س از دیگری 
فرس��تاده  کش��تارگاه ها  ب��ه 
می ش��وند. م��ا برای رس��یدن 
ب��ه افزای��ش میانگی��ن تولید 
ش��یر در کش��ور زحمت ه��ا و 
هزینه های زی��ادی را متحمل 
ش��ده ایم. صادرات شیر خشک 
قابل  دس��تاوردهای  از  یک��ی 
اتکای وزارت کش��اورزی است 
و اگر شیرخام به قیمت واقعی 
نرسد و با کاهش تولید مواجه 
شویم، بازارهای صادرات را نیز 

به مرور از دست می دهیم. 
مالصالح��ی درب��اره تکلیف 
از  ش��یرهای خریداری ش��ده 
تعاون روستایی  سوی سازمان 
کش��اورزی،  جه��اد  وزارت 

از  تع��دادی  ب��ا  می گوی��د: 
کارخانه ه��ای ف��رآوری تفاهم 
کرده ای��م ک��ه ش��یرهای خام 
خریداری ش��ده به شیرخشک 
انباره��ا  در  و  ش��ده  تبدی��ل 
نگهداری ش��وند. اگر بازارهای 
داخلی کش��ش داشت، مصرف 
می ش��ود و در غیر این صورت 
اق��دام خواهد  برای ص��ادرات 
شد. ما در صادرات شیر خشک 

ظرفیت های فراوانی داریم. 

شیرخشک مازاد، بدون 
تعریف بازار هدف

شمس��علی هادی��زاده معلم، 
کشاورزی  کمیس��یون  رییس 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران، خرید 
تضمینی ش��یرخام دامداران از 
تعاون روستایی  سوی سازمان 
را  کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
بدون پش��توانه ارزیابی و اظهار 
می کند: مطمئن هستم وزارت 
کش��اورزی در این زمینه مانند 
س��ایر زمینه ها ب��دون مطالعه 
عمل کرده است. وی می افزاید: 
ت��ا وقت��ی ب��ازار ه��دف برای 
محصوالتم��ان تعری��ف نکرده 
باشیم، خرید تضمینی به زیان 
تولیدکنن��ده خواهد ب��ود. در 
خرید ش��یر خام نیز بی تردید 
اس��ت  به همین گونه  وضعیت 
و هی��چ ب��ازاری ب��رای فروش 
شیر خشک تعریف نشده است. 

اتحادیه های تولید
سهمی در بازار ندارند

قزلج��ه،  ن��وری  غالمرض��ا 
کمیس��یون  ن�ای�ب ری�ی���س 
کش��اورزی مجل��س، ب��ا ابراز 
گالیه از مس��ئوالن مربوط در 
اجرای مصوب��ه 1440 تومانی 
ش��یر خام دامداران، می افزاید: 
این موضوع نی��ز باید به خوبی 
مدیریت شود. بحث سود و زیان 
مقطعی دامداران مطرح نیست، 
ما ش��اهد از بین رفتن دام های 
مول��د ک��ه س��رمایه های ملی 
هستند و در پی آن از بین رفتن 
صنایع لبنی هستیم. اگر چنین 
ش��ود هم��ه ض��رر می کنند و 
زیرساخت هایی که در دهه های 
اخی��ر در صنع��ت دامپروری و 
لبنی در کش��ور ایجاد شده نیز 
نابود می شوند و به سادگی قابل 
جبران و بازگشت نیست.  وی 
شوربختانه  می کند:  ت�ص�ری�ح 
مسئوالن مربوط از این موضوع 
مه��م و مل��ی به س��ادگی گذر 
می کنند. اگ��ر قیمت ها واقعی 
نش��ود، دامداری و صنایع لبنی 
کش��ور از بی��ن خواه��د رفت. 
وزارت کش��اورزی باید در این 

زمینه وارد عمل می شد. 
در خری��د تضمین��ی ش��یر 
اتحادیه ه��ا و تعاونی های تولید 
بای��د س��هم زی��ادی در ب��ازار 
داش��ته باش��ند اما در کش��ور 
ما چنین نیس��ت و اتحادیه ها 
س��همی در بازار ندارند. در این 
زمینه غفلت هایی شده است و 
امیدواری��م در آینده اقدام های 
مناس��بی صورت گی��رد.  البته 
الزم به ذکر است که مسئوالن 
س��ازمان حمایت بنا به دالیلی 
نبودند.  پاس��خگویی  ب��ه  قادر 
امیدواریم شرایطی فراهم شود 
تا بتوانیم پاس��خ این سازمان را 

هم بشنویم.

سنگینی بار هزینه های صنایع لبنی بر دوش دامداران

سازمان حمایت، حامی تولید نیست

هجوم متقاضیان، خرید تضمینی شیرخام را به تاخیر انداخت

تاسیس دبیرخانه موقت خانه شیر تا اوایل سال آینده
مطالعات اولیه برای تاس��یس دبیرخانه موقت خانه شیر در حال انجام است و 

پیش بینی می شود که تا اوایل سال آینده تشکیل شود. 
قائم مقام معاونت امور دام وزارت جهاد کش��اورزی دیروز در گفت وگو با ایانا از 
تاسیس دبیرخانه موقت خانه شیر در این معاونت خبر داد و گفت: تجربه موفق 
تاسیس خانه ش��یر در بسیاری از کشورها ازجمله هندوستان، تشکیل آن را در 

ایران ضروری کرده است. 
محمدرض��ا مالصالحی افزود: در ح��ال حاضر فعالیت های مرب��وط به تولید، 
نگهداری، تبدیل و بازاررس��انی شیر به صورت متفرق انجام می شود، درحالی که 
اگر تمامی این مراحل به صورت بس��ته کاملی تحت پوش��ش خانه ای واحد قرار 
گیرد، بیشتر مشکالت حل خواهد شد و عالوه بر آن، انسجام در بخش به وجود 
خواهد آمد. وی خاطرنش��ان کرد: خانه شیر نیازمند س��ازمانی غیردولتی است 
ت��ا تمامی فرآین��د تامین علوفه تا ف��رآوری و بازاریابی محص��والت لبنی را در 

اختیار گیرد و در این مس��یر، دولت نیز پشتیبان و حامی 
آن باش��د. مالصالحی ادامه داد: در کش��ور هندوس��تان از 
40 س��ال گذشته چنین س��اختاری برای شیر به وجود آمد 
و با عنوان توفان ش��یر، تولیدات این کشور از 24 به 100 
میلیون تن ارتقا یافت، زیرا این خانه تمامی امور آموزشی، 
ترویجی، پشتیبانی، کمک به حمل و نقل، فرآوری و... را در 

اختیار گرفته است. 

ضرورت ایجاد تشکل واحد برای حل مشکل دامداران
مدی��رکل مرکز اصالح  نژاد دام تصریح کرد: در ایران هرس��اله مش��کالتی در 
بخش ش��یر به وج��ود می آید که در گاهی م��وارد باعث ضرر و زی��ان دامداران 
می ش��ود، اما اگر تش��کلی واحد تمامی مس��ئولیت ها را عهده دار و برای احقاق 
حقوق دامداران وارد عمل ش��ود، خواهد توانس��ت عالوه بر افزایش تولید، برای 

سایر موارد نیز چاره اندیشی کند. 
وی یادآور ش��د: الزم اس��ت آموزش در مراحل مختلف تولید همراه دامداران 
و کارخانه های فرآوری باش��د، زیرا تولید به هر قیمتی بهره وری را در خطر قرار 

می دهد. 
مالصالحی تاکید کرد: خانه شیر باید به جایگاهی تبدیل شود که محل آشتی 
تش��کل های متفرق صنایع دام و لبنی باش��د، به گونه ای ک��ه تمامی بخش ها و 

زیربخش های مربوط به دام را در خود جای دهد. 
وی اظه��ار کرد: معاونت امور دام در برنام��ه دارد که مقدمات ایجاد دبیرخانه 

موقت خانه ش��یر را به وج��ود آورد و س��پس تنها وظیفه 
نظارت گری داش��ته باش��د و تمامی امور را به تشکل های 

مربوطه واگذار کند. 
مالصالح��ی در پایان گف��ت: ایجاد چنی��ن دبیرخانه ای 
ب��ه مطالعات نیاز دارد که تاکن��ون مطالعات اولیه به انجام 
رسیده و امید می رود که تا اوایل سال آینده بتوانیم چنین 

دبیرخانه ای را ایجاد کنیم.



می گوی��د  منابع��ی  ق��ول  از  رویت��رز  خبرگ��زاری 
دیپلمات های ارش��د امریکا و ای��ران در وین، ایده های 
ت��ازه ای را برای ارائه احتمالی آنها به پایتخت های خود 
آماده کرده اند. این در حالی اس��ت ک��ه مقامات ایرانی 
می گویند پیش��نهاد تازه ای در مذاکرات مطرح نش��ده 
است. روز گذشته اخبار ضدونقیضی از احتمال بازگشت 
محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه ب��ه تهران برای 
مش��ورت با مقامات بلندپایه کش��ور منتشر شد. براین 
اساس گفته می شد قدرت های جهانی پیشنهاد تازه ای 
ارائه کرده اند که ظریف ب��رای تصمیم گیری درباره آن 
به تهران باز خواهد گش��ت. این خبر را ابتدا خبرگزاری 
دولتی ایرنا منتش��ر کرد اما س��اعتی پس از آن همین 
خبرگ��زاری به نقل از یک منبع آگاه آن را تکذیب کرد. 
شب گذشته نیز محمدجواد ظریف گفت که »پیشنهاد 
جدید و قابل توجهی که بخواهم با خود به تهران ببرم، 

مطرح نشده است.«
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه هم که در وین 
به س��ر می برد ارائه پیش��نهاد تازه از س��وی گروه 5+1 
را رد ک��رد و گفت: »هیچ گونه ط��رح جدیدی از طرف 
کشورهای 1+5 ارائه نشده است.« افخم افزود: »آخرین 
پیش��نهاد را ایران در مسقط ارائه کرده است.« با وجود 

تکذیب ارائه پیش��نهاد جدید از س��وی مقامات ایرانی 
خبرگزاری روس��ی ایتارتاس به نقل از منبعی که نامش 
فاش نشده می گوید که محمدجواد ظریف پیشنهادهای 
تازه  قدرت های جهانی را از طریق خطوط ارتباطی امن 
با تهران در میان می گذارد. بنا به این گزارش به همین 

دلیل است که ظریف به تهران نمی رود. 
خبرگ��زاری رویت��رز نیز از ق��ول منابع��ی می گوید 
دیپلمات های ارش��د امریکا و ای��ران در وین، ایده های 
ت��ازه ای را برای ارائه احتمالی آنها به پایتخت های خود 
آماده کرده اند. تالش ها برای رسیدن به توافق نهایی در 
وی��ن ادامه دارد، فردا ضرب االجل توافق جامع به پایان 
می رسد و مذاکره کنندگان می دانند این تالش های آخر 
آنهاست. اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید امریکا، ۳۰ 
آبان ماه، در واش��نگتن گفته اس��ت: »بدیهی ا س��ت که 
دوش��نبه )۳ آذر( مهلت نهایی ا س��ت و افراد ما سخت 
در تالش��ند تا کار در مهلت تعیین ش��ده انجام ش��ود. 

فاصله های جدی وجود دارد.«
با وج��ود اینکه هنوز ابعاد توافق احتمالی مش��خص 
نیس��ت اما به نظر می رس��د طرفین مذاک��ره به دنبال 
رس��یدن به یک توافق کلی هستند تا پس از آن بتوانند 
برای جزیی��ات آن مذاکره کنند. ی��ک مقام نزدیک به 

هیات ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: »همه در 
تالش هستند تا به یک توافق کلی برسند تا بعد به کار 
ادام��ه داده و جزییات را مرتب کنند.« در حالی که روز 
گذش��ته مذاکرات زیر س��ایه خبرهایی درباره بازگشت 
وزرای خارجه به پایتخت ها برای مش��ورت قرار گرفت، 
ج��ان ک��ری، کاترین اش��تون و جواد ظریف س��ومین 

نشست سه جانبه خود را نیز برگزار کردند. 
نخس��تین نشست سه جانبه، ش��امگاه روز پنجشنبه، 
۲۹ آبان و با ورود جان کری به وین برگزار شد و طرفین 
صبح روز جمعه، ۳۰ آب��ان، برای دومین بار در این دور 
از مذاک��رات در وین دیدار کردن��د. محمدجواد ظریف 
همچنی��ن در دیدارهای جداگانه ای با ل��وران فابیوس 
و فیلیپ هاموند، وزرای خارجه فرانس��ه و انگلیس هم 
مذاک��ره کرد. جان کری نی��ز با ل��وران فابیوس دیدار 
کرده اس��ت. خبرگزاری رویترز از قول منابع نزدیک به 
مذاکرات، می گوید وزیر خارجه عمان، یوسف بن علوی، 
در وین بوده اس��ت. با این حال مقام های غربی گفته اند 
او نق��ش فعالی ب��رای میانجی گری بازی نکرده اس��ت. 
ایران و کش��ورهای 1+5 می خواهند ک��ه تا پیش از ۳ 
آذر )۲۴ نوامبر( به توافقی جامع درباره برنامه هسته ای 

ایران برسند.

۲7 آب��ان پس از رأی اعتماد نیاوردن دانش آش��تیانی، 
وزی��ر پیش��نهادی عل��وم عض��و هیات رییس��ه مجلس، 
سیدش��ریف حسینی با اش��اره به پایان مهلت سرپرستی 
وزارت عل��وم در روز ۲۹ آب��ان گفت: در صورت رأی عدم 
اعتماد مجلس به وزیر پیش��نهادی علوم ادامه سرپرستی 
ای��ن وزارتخانه به حکم حکومتی مقام معظم رهبری نیاز 

خواهد داشت. 
پ��س از اینک��ه رییس جمه��ور فرهادی را ب��ه مجلس 
پیشنهاد داد، دوباره این گمانه ها درباره سرپرست وزارت 
علوم مطرح شد. در همین رابطه، آیت اهلل ممدوحی، عضو 
جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با 

»نسیم« گفت: دانشگاه فعال باید سرپرستی داشته باشد، 
ام��ا دولت باید این را بفهمد که ب��ه نجفی توصیه کند و 
حواسش جمع باشد تا روش وزیر قبلی را ادامه ندهد. در 
چنین شرایطی دولت باید حواس خود را جمع کند وگرنه 

همواره با مجلس درگیر خواهد بود. 
عضو جامعه مدرس��ین با بیان اینکه دولت نباید کاری 
کند که با مجلس درگیر ش��ود، اظهار کرد: توصیه من به 
دولت این اس��ت که درگی��ری  اش را با مجلس کم کند و 
توصیه ام به آقای نجفی این است که راه فرجی دانا را ادامه 
ندهد و کس��انی را که فرجی دانا ب��ه غلط بر کار گمارده 
اس��ت، برکنار کند. با توجه به عدم انسجام مدیریت یک 

مجموع��ه در دوران سرپرس��تی، ب��رای س��امان دادن به 
وضعیت علمی کش��ور و ادامه روند رو به رشد تولید علم 
در کشور، دولت هرچه سریع تر یک وزیر صالح و علمی را 

به مجلس معرفی کند. 
در همی��ن راس��تا رییس جمهور با دریاف��ت مجوزی از 
مقام معظم رهبری، برای ادامه سرپرستی سرپرست فعلی 
وزارت عل��وم، تا تعیین تکلیف نهایی این وزارتخانه مهلت 
گرفت. این صحبت ها در شرایطی ا ست که هنوز وضعیت 
وزیر علوم مش��خص نیست و قرار است، در هفته پیش رو 
درباره فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی علوم در مجلس 

رأی گیری شود. 

تمدید سرپرستی نجفی با حکم حکومتی

نیاز ساالنه به 900 هزار شغل در کشور

خزانه امریکا در دست یک ایرانی

حس��ن طای��ی، مع��اون وزی��ر کار نیاز 
س��االنه کش��ور به ایجاد فرصت ش��غلی 
را بی��ن ۸۰۰ تا ۹۰۰ ه��زار فرصت اعالم 
کرد و گفت: برای تحقق این تعداد ش��غل 
نیاز به رش��د تولید هفت درصدی است و 
عالوه بر سرمایه گذاری نیازمند فضای امن 
هستیم. محیط کس��ب و کار ما باید بهبود 
یاب��د و تنها در فضای ام��ن اقتصادی و با 
تامین زیرساخت های الزم سرمایه گذاری 
برای ایجاد اشتغال رونق پیدا می کند. در 
صورت تحقق رش��د تولید، اشتغال ایجاد 

می ش��ود. در کنار رشد س��رمایه گذاری و 
بحث بازار کار، سیاست واردات و صادرات 
کشور باید متناسب با سطح تولید داخلی 
باش��د که در این ارتباط با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت وگوهایی انجام شده 

است. 
وی با تاکید ب��ر افزایش فرهنگ آفرینی 
بیان کرد: بازار کار به ارتقای فرهنگ کار نیاز 
دارد و کارآفرینی برای ایجاد اشتغال جدید 
و حفظ فرصت های ش��غلی موجود ضروری 
اس��ت. در کارآفرین��ی هم��واره باید خلق 

فرصت های جدید شغلی و نیز نوآوری برای 
بهبود در فرآیند تولید موردنظر باشد. عالوه 
بر توجه به ب��ازار کار، باید همگان از طریق 
اطالع رسانی از فرصت های شغلی ایجاد شده 
مطلع ش��وند تا اوضاع بازار کار بهبود یابد. 
در این صورت، کارفرمایان می توانند بهترین 
نیروها را جذب کنند و برای سازماندهی این 

نیروها به کانون های کاریابی نیاز است. 
معاون وزیر کار با اش��اره ب��ه اینکه در 
حال حاضر، 7۰۰ موسسه کاریابی داخلی 
و ۸۰ موسس��ه کاریابی خارجی در کشور 

داریم، گفت: براس��اس آمارها، مش��ارکت 
اقتص��ادی در ایران ۳7 درصد اس��ت که 
این رقم نس��بت به نرم جهانی ۲7 درصد 
کمتر اس��ت. برای ایجاد اش��تغال و ثبت 
فرصت ه��ای ش��غلی موجود، نیاز اس��ت 
که ایده ب��ه طرح تبدیل ش��ود و طرح ها 
قابل س��نجش و گزینش و منابع مالی آن 
مشخص باش��د و ضمن توجه به نیاز بازار 
به موضوع سودآوری کاالیی که قرار است 
ب��ا اجرای ط��رح تحقق پیدا کن��د، توجه 

شود. 

مجلس سنای امریکا با انتصاب یک ایرانی تبار به معاونت 
ام��ور بین المل��ل وزارت خزانه داری امری��کا موافقت کرد. 
به گزارش تس��نیم، سنای امریکا با انتصاب رامین طلوعی، 
ی��ک امریکای��ی ایرانی تبار، به س��مت مع��اون امور مالی 
بین الملل��ی وزارت خزانه داری ایاالت متحده موافقت کرد. 
این خبر را روز پنجشنبه سایت رسمی وزارت خزانه داری 
امریکا اعالم کرد و نوش��ت ک��ه وی در این مقام عهده دار 
مسئولیت سیاس��ت مالی و بین المللی خزانه  داری امریکا، 
هماهنگی با کش��ورهای گروه ۲۰ و مس��ائل اقتصادی دو 
جانبه و داخلی خواهد ب��ود. جاکوب لی، وزیر خزانه داری 
امریکا با س��تایش تجربه آقای طلوعی گفته اقدامات وی 
می تواند در تالش های دولت برای تقویت احیای اقتصادی 

امریکا از طریق مدیریت مسائل اقتصاد بین المللی حیاتی 
باش��د. در ادمه بیانیه وزارت خزان��ه داری امریکا آمده که 
آقای طلوعی س��مت های مختلفی را در این وزارتخانه بر 
عهده داشته اس��ت. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰6 مدیر اداره 
نیمکره غربی و از سال ۲۰۰1 تا ۲۰۰۳ مشاور ارشد معاون 

وزیر خزانه داری در امور بین المللی بوده است. 
رامین طلوعی، از س��ال 1۹۹۹ ت��ا ۲۰۰1 نیز در مقام 
معاون مدی��ر و اقتصاد دان بین الملل��ی در بخش اروپای 
مرکزی و جنوب شرقی وزارت خزانه داری امریکا مشغول 
به کار ب��ود. ای��ن امریکای��ی ایرانی تب��ار فارغ التحصیل 
کار شناس��ی ارش��د از دانش��گاه هاروارد و دارای مدرک 

دکترا از کالج بالیول دانشگاه آکسفورد است. 

سوم آذر، ضرب االجل توافق جامع به پایان می رسد
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مصطفی افضلی ف��رد، نماینده م��ردم اردبیل، نیر، نمین 
و س��رعین در مجل��س در گفت وگو با ایس��نا گفت: صدا و 
س��یما با پخش تصاویر نزاع از شهر اردبیل چهره حسینی 
و با فرهنگ مردم این دیار را مخدوش کرد. در کل کش��ور 
رخدادهای مختلفی روی می دهد که می تواند سوژه ای برای 
پخش و اطالع رسانی باش��د در حالی که رسانه مهم کشور 
ما با پخش تصاویری ک��ه ارزش خبری ندارد فرهنگ یک 
ملت را زیر س��وال می برد. ۳۰ نفر از نمایندگان اس��تان با 
امضای نامه ای اعتراض آمیز تذکر خود را نس��بت به اقدام 
شبکه دو سیما در پخش تصاویر نزاع از سطح استان اردبیل 
در خبرها به رییس صدا و س��یما اعالم کرده اند و خواستار 

پاسخگویی مسئوالن و عذرخواهی از مردم هستند. پخش 
چنین اخباری از رس��انه تاثیر گذاری چون صدا و سیما اگر 
یک حسن داشته باشد هزاران عیب دارد و سبب خدشه دار 
ش��دن فرهنگ م��ردم، بی حرمتی به جای��گاه و تمدن یک 

منطقه و کاهش حضور گردشگر می شود. 
افضلی فرد خواس��تار برخورد قاطع مس��ئوالن قضایی با 
عوامل ایجاد نزاع در شهر شد و بیان کرد: تکرار بزه و وقوع 
آن در استان محصول ناکارآمدی و احساس عدم مسئولیت 
مس��ئوالن قضایی پیش��ین در اردبیل است، چرا که آنها به 
دلیل کس��ب رتبه برت��ر در کاهش جرائ��م روی پرونده ها 

سرپوش گذاشته و هیچ نوع رسیدگی صورت نمی دادند. 

شکایت از صداوسیما 

  معاون رییس جمه�وری امریکا در 

جریان س�فر ب�ه اوکرای�ن رفتارهای 
روس�یه را غیرقاب�ل قب�ول خواند و 
گفت: مسکو باید به معاهده صلح ماه 

سپتامبر پایبند باشد. 
 روزنام�ه هاآرت�ص گ�زارش داد که 

دو فلس�طینی در عملیات�ی دو نف�ر 
از صهیونیس�ت ها را به ض�رب چاقو 

زخمی کردند. 
 ی�ک مق�ام ترکی�ه ای ف�اش ک�رد 

آم�وزش  ب�رای  وی�ژه ای  نیروه�ای 
نیروهای پیشمرگ کرد جهت مقابله 

با داعش اعزام خواهند کرد. 

منابع عراقی اعالم کردند که گروه تروریستی داعش ده ها سرباز از نیروهای 
واکنش سریع عراقی را در جنوب شهر رمادی به اسارت گرفته است

سیاست

تیتر اخبار

وزیر کشور درباره پرونده اسیدپاشی های اصفهان گفت: 
در ح��ال حاضر، نتایج جدیدی نداریم، اما به س��رنخ هایی 
رسیده ایم که از سوی دس��تگاه های امنیتی گزارش شده 
و فع��ال نمی توانیم اعالم کنی��م. عبدالرضا رحمانی فضلی 
در حاش��یه برگ��زاری همای��ش بین الملل��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری در اس��تان هم��دان ب��ا رویک��رد اقتصاد 
مقاومت��ی در جمع خبرنگاران، اظهار ک��رد: پیگیر قضیه 
اسیدپاشی های اصفهان هستیم، به طوری که کمیته ای در 
اصفهان و تهران تش��کیل ش��ده و موض��وع به طور جدی 
پیگیری می شود. مسئله اسیدپاشی دغدغه رییس جمهور 
و س��ران قواست و ما مصمم هس��تیم که این قضیه را به 

نتیجه برس��انیم. وزیر کش��ور در ادامه درباره بیمه پایه و 
درمانی معتادان نیز گف��ت: ۳۰ میلیارد تومان برای بیمه 
معتادان در نظر گرفته ش��ده است که ظرف دو، سه هفته 
آینده تامین می شود. بیمه معتادان در قانون بودجه دیده 
شده اس��ت، اما آیین نامه اش هم باید نوشته شود. وزارت 
کار و امور اجتماعی که به عنوان متولی این مس��ئله است 
توافقی با وزارت کش��ور و ستاد مبارزه با موادمخدر داشته 
و این موضوع را پیگیری کرده و در دولت ارائه شده است. 
دولت ایراداتی به آن وارد کرده اس��ت ک��ه ایرادات وارده 
ب��ه آیین نامه از س��وی دولت، در ش��ورای اخیر اجتماعی 

حل شد. 

مسئله اسیدپاشی دغدغه رییس جمهور و سران قواست

از  علیزاده طباطبای�ی  س�یدمحمود    

وکال�ت در پرونده غنچه قوامی اس�تعفا 
داد. 

 قائم مقام رییس موسس�ه سرم س�ازی 

رازی از تدوین سیاست های حمایتی نظام 
واکس�ن کش�ور در ستاد توس�عه زیست 

فناوری خبر داد. 
 در یکی از بیمارستان های چین مردانی 

که در آینده نزدیک قصد دارند پدر شوند 
می توانند درد هنگام وضع حمل را همچون 

همسرانشان تجربه کنند. 

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو از جمع شدن بساط 
شیمی درمانی از مطب ها در حمایت از بیماران مبتال به سرطان خبر داد

جامعــه

تیتر اخبار

فیلم کوتاه »پروانه« ساخته تلخون حمزوی، در میان 
1۰ فیل��م منتخب فهرس��ت اولیه جایزه اس��کار ۲۰15 
ق��رار گرف��ت. تلخون حم��زوی، فیلمس��از ایرانی مقیم 
سوئیس که س��ال ۲۰1۳ با فیلم »پروانه« برنده جایزه 
اس��کار بهترین فیلم کوتاه خارجی اس��کار دانش��جویی 
ش��د، امس��ال نیز با این فیلم کوتاه به فهرست اولیه1۰ 
فیلم کوتاه جوایز اس��کار ۲۰15 راه یافت. حمزوی این 
فیل��م کوت��اه را به زب��ان آلمانی تهیه ک��رده و آن را از 
طرف کش��ور محل اقامتش سوئیس راهی اسکار ۲۰15 

کرده است. 
 »آیا« ب��ه کارگردانی »اودد بینن« و »میهال برزیس«، 
»مس��ی بغداد« س��اخته »س��هیم عمرخلیفه«، »بوگالو و 
گراه��ام« به کارگردانی »مایکل لناک��س«، »کامیون پدر 
من« س��اخته »موریس��یو اوس��اکی«، »SLR« س��اخته 
»اس��تفن فینگلت��ن« و »تعطیالت تابس��تانی« س��اخته 
»حوفش گادول« از دیگر فیلم های کوتاهی هستند که از 
میان 1۴1 فیلم ش��رکت کننده در این بخش، برای حضور 

در مراسم اسکار ۲۰15 انتخاب شده اند. 

کارگردان ایرانی در میان 10 نامزد اولیه اسکار 2015

  کت�اب خاط�رات بان�وی اول پیش�ین 

فرانس�ه با ترجمه ابوالفض�ل اهلل دادی در 
ایران منتشر می شود. 

  به�زاد فراهانی اب�راز امیدواری کرد 

ک�ه فض�ای ت�االر »س�نگلج« ه�ر چه 
س�ریع تر با همکاری ش�هرداری تهران 

گس�ترش یابد. 
  س�یامک انصاری، ش�بنم فرش�ادجو، 

مه�ران غفوری�ان، س�حر ذکری�ا، ج�واد 
رضوی�ان، محمدرضا هدایتی و علی اوجی 
پزش�کان س�ریال مهران مدیری در طنز 

»اتاق عمل« هستند. 

ش�ب افتتاحی�ه تازه ترین نمایش�گاه کاریکاتورهای »کامبی�ز درم بخش« با 
استقبال مخاطبان آثار این هنرمند روبه رو شد و 25 تابلو از 31 اثر این هنرمند 

در همان شب اول به فروش رسید

فرهنگ

تیتر اخبار

برای بیس��ت و چهارمین بار اس��ت که پرس��پولیس و 
استقالل در س��ومین فصل سال رودرروی هم می ایستند 
و پنجمین مرتبه ای اس��ت که س��رخابی ها در آخرین ماه 
پاییز به مصاف هم می روند. در این ماه سه پیروزی به نام 
پرس��پولیس ثبت ش��ده و دو بار دو تیم به تساوی رضایت 
داده  و استقالل هم یک برد تاریخی در جام حذفی به نام 
خود ثبت کرده است. شش گل زده و شش گل خورده، اما 
کارنامه برتری سرخپوش��ان در این ماه برابر آبی پوشان را 

تکمیل نکرده است. 
روز 1۸ آذر سال 1۳5۲، نخستین شهرآورد این ماه بود 
که با تس��اوی یک بر یک به پایان رسید. همایون بهزادی 

)۴6( برای پرسپولیس و علی جباری )7۰( برای استقالل 
در ای��ن مس��ابقه گل زدن��د. آخرین نبرد س��رخابی های 
پایتخت هم روز 1۸ آذرماه س��ال 1۳۹۰ برگزار ش��د که 
اس��تقالل با پیروزی س��ه بر صفر در جام حذفی، یک روز 
تل��خ را ب��رای حریف س��رخپوش خود رقم زد. س��رمربی 
آن زمان اس��تقالل پرویز مظلومی بود و حمید اس��تیلی 
هم هدایت سرخپوش��ان را برعهده داش��ت. همچنین در 
نبردهای س��رخابی ها در ماه پاییز، ه��ر دو تیم هفت برد 
به دس��ت آورده و ۹ بازی با تساوی به پایان رسیده است. 
پرس��پولیس ۲۲ گل به ثمر رسانده و استقالل ۲1 مرتبه 

دروازه حریف سنتی را باز کرده است. 

به بهانه دربی پرسپولیس و استقالل

فوتب�ال  تی�م  س�تاره  صادقی�ان    

ب�ا  درب�ی  آس�تانه  در  پرس�پولیس 
مصدومیت مواجه شد تا شرایط مبهمی 

را برای این دیدار پیدا کند. 
  سرپرس�ت باش�گاه پرسپولیس طی 
حکمی، رضا وطنخواه از پیشکس�وتان 
ای�ن باش�گاه را به عن�وان مش�اور امور 

ورزشی پرسپولیس منصوب کرد. 
  قلعه نویی با اشاره به دیدار تیمش با 

پرسپولیس گفت: امیدوارم مردم فوتبال 
ساره جوانمردی، به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شدزیبا و تماشاگر پسندی را شاهد باشند. 

ورزش

تیتر اخبار
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حسین محمدیان

نوزادان با اینترنت همراه می شوند

شرکت تلکام در افریقای جنوبی تیزری را منتشر کرده 
که در آن چند نوزاد در حال مکالمه با هم هس��تند. یکی 
از آنه��ا در حالی  که تبلتی با عک��س دوران جنینی خود 
در دس��ت دارد از حال  و ه��وای خود در آن دوره می گوید 
که زمان را بدون اینترنت،  اسکایپ، فیس بوک، موبایل و... 
می گذرانده و زندگی تاریک و سختی داشته است. او حاال 
تاکید می کند که به اینترنت در همه جای خانه دسترسی 
دارد و می توان��د به راحتی از مواهب آن اس��تفاده کند. به 
گزارش آژانس ایران نوین، ش��رکت تل��کام این تیزر را به 
دنبال از دس��ت دادن بخشی از مشتریان خود با این امید 
ساخته که این تیزر بتواند کمک شایانی به جذب مشتریان 
بیشتر کند. »ارتباطات گسترده در زندگی، لذت بیشتر از 
زندگی را فراهم می آورد« این شعاری است که در پایان این 

تیزر به نمایش درمی آید. 

 تبلیغات مدرن 
برای یک کسب وکار سنتی 

متقاعد کردن کس��ب وکارهای س��نتی ب��رای انجام 
فعالیت تبلیغاتی مدرن کار دش��واری اس��ت. اکثر آنها 
اعتق��ادی به تبلیغات ندارن��د و معموال عنوان می کنند 
که اگر کیفیت محصوالت و خدمات ارائه ش��ده توسط 
آنها درست باشد، مشتریان خود به سمت خرید جذب 

خواهند شد. 
گاهی این نگاه از نس��ل گذش��ته این کس��ب وکارها 
به نس��ل تازه آنها نیز س��رایت می کند. البته این طرز 
فک��ر فقط مختص کس��ب وکارهای س��نتی نیس��ت و 
کس��ب وکارهای جدی��دی که مدیران عامل پا به س��ن 
گذاش��ته ای آنه��ا را اداره می کنند نیز با این مش��کل 
روبه رو هس��تند. برای مثال چندی پیش با مدیرعامل 
یک ش��رکت تولیدکننده آبمیوه گفت وگویی داش��تم، 
وقت��ی از تبلیغ��ات انجام ش��ده توس��ط این ش��رکت 
پرس��یدم، فورا در جواب ب��ا ناراحتی گف��ت: به نظرم 
تبلیغات پول هدر دادن اس��ت، اگر پس��رم مرا وادار به 
پرداخ��ت هزینه های تبلیغاتی نمی کرد، هیچ گاه حاضر 

به هزینه کردن برای این فعالیت ها نبودم. 

نگاه بدبینانه نسل گذشته به تبلیغات 
در کش��ور ما نسل گذش��ته معموال نگاه بدبینانه ای 
ب��ه تبلیغات دارند. بخش��ی از این موض��وع به عملکرد 
ضعیف ش��رکت های تبلیغاتی بازمی گردد که معموال با 
صرف هزینه های کالن دس��تاوردی را برای مش��تریان 
خود به ارمغان نیاورده اند اما با وجود این نگاه سنتی به 
تبلیغات، چندی است در یکی از محله های تهران یک 
مغازه کله پزی برای معرفی کسب وکار خود به مشتریان 
از تبلیغات محیطی جالبی اس��تفاده کرده اس��ت. این 
کس��ب وکار بیلبوردی را در هم��ان نزدیکی مغازه خود 
اج��اره کرده و آگهی ای را با طرح��ی جالب به نمایش 
گذاش��ته است. آگهی ساده است و در آن از المان های 

خاص این کسب وکار استفاده شده است. 
آگه��ی در دو بخش مجزا طراحی ش��ده اس��ت؛ در 
بخش��ی از آن کاس��ه ای س��فالی در کنار چند لیموی 
برش خورده به همراه چند برگ سبزی دیده می شود. 
طراح از تصویر سرگوس��فند یا از قسمت های دیگر آن 
اس��تفاده نکرده و این به نظ��ر جالب می آید، چون این 
تصاویر ش��اید تنها برای کس��انی که ب��ه این صبحانه 
عالقه دارند، خوش��ایند باش��د و برای مابق��ی عابرانی 
 ک��ه از کن��ار ای��ن بیلب��ورد می گذرند، جل��وه جذابی 

نداشته باشد. 
در بخش دیگری از این آگهی، طراح کاس��ه س��فالی 
دیگری را نمایش داده اس��ت که به نظر می رسد کاسه 
دیزی باشد که در کنار آن پیاله ای از ترشی خودنمایی 
می کن��د. گویا این مغازه کله پزی قرار اس��ت ظهرها با 
دیزی از مش��تریان خود پذیرایی کند. طراح از تصویر 
فانتزی گوس��فند نیز در طراحی خود اس��تفاده کرده 
اس��ت. چون هر دو نوع غذایی که قرار است این مغازه 
ارائه دهد با استفاده از گوشت این حیوان است. صبح ها 
با کله آن س��روکار دارد و ظهرها به گوش��ت آن برای 
دی��زی نیاز دارد. پس وجود یک گوس��فند در طراحی 
آگه��ی ضروری بوده و طراح به ش��کلی طنز این المان 
را به نمایش درآورده است. البته تصویر گوسفند واضح 
نیس��ت و اگر از دور نظاره گر بیلبورد باشید آن را شبیه 
به یک مرغ می  بینید ولی به مرور که نزدیک می شوید 
تصویر گوس��فندی را می بینید که در حال نواختن یک 

ساز در وسط طرح آگهی است. 

انتخاب نامی خاص برای یک کسب وکار سنتی 
اینکه این کس��ب وکار سنتی از تبلیغات برای معرفی 
خ��ود به اهالی محل اس��تفاده ک��رده جذابیت خاصی 
دارد ولی جالب تر از آن، نامی اس��ت که این کسب وکار 
برای خود برگزیده است. »کلپچ« نام این کله پزی تازه 
تاسیس در یکی از محل های پرتردد تهران است. کلپچ 
را تنها کس��انی به خوبی می توانن��د تلفظ کنند که به 
اصطالح عامه مردم کله خور حرفه ای هس��تند. معموال 
ای��ن اف��راد وقتی می خواهند کس��ی را ب��رای خوردن 
کله پاچ��ه دع��وت کنند ب��ه او می گوین��د: »بریم یک 
دس��ت کلپچ به رگ بزنیم.« اس��تفاده از این نام برای 
کس��ب وکاری که گروه مش��تریان خاص خ��ود را دارد 
جالب است، چون گروه هدف آن به راحتی می توانند با 
اس��تفاده از این نام با آن کسب وکار ارتباطی صمیمانه 
برق��رار کنند و موقع مراجعه به آن به راحتی واژه مورد 
عالقه خ��ود را تکرار کنند. این ن��ام متفاوت تر از تمام 
نام هایی اس��ت که هم صنفان این کس��ب وکار استفاده 
می کنن��د. بره س��فید، بره تپ��ل و... نام های��ی تکراری 
هس��تند که معموال برای این نوع کسب وکارها انتخاب 
می ش��وند. با اینکه هنوز این کسب وکار چندان مطرح 
نشده، ولی بس��یاری از افراد با دیدن این آگهی درباره 
آن صحبت می کنند و همدیگر را به خوردن نخس��تین 

کله پاچه در این مغازه دعوت می کنند. 
شاید صاحب این مغازه هزینه چندانی برای تبلیغات 
نک��رده باش��د، ولی ب��ا همین ش��یوه س��اده تبلیغاتی 
مشتریان خود را زودتر از آنچه گمان می کرده به دست 
آورده اس��ت. ای��ن تجربه موفقیت آمیز نش��ان می دهد 
اگر کس��ب وکارهای سنتی طرز نگاه خود را به موضوع 
تبلیغات ع��وض کنند، مطمئنا بازخوردهای جالب تری 
نس��بت به فعالی��ت خود خواهن��د داش��ت. البته این 
کس��ب وکار ها باید در انتخاب ن��وع تبلیغات خود دقت 
کنند چ��ون طراحی آگهی برای آنها نیاز به ش��ناخت 
دقی��ق گروه هدف و اس��تفاده از المان ه��ای مرتبط با 
ح��وزه کاری آنها دارد و طراح��ان حتما باید این نکات 

را رعایت کنند. 

حامد شایگان

مخاطبان برای گذراندن 
اوقات فراغت و مشاهده 

تصاویر و کلیپ های جذاب 
به فیس بوک مراجعه 

می کنند و درنتیجه تبلیغات 
غیرتصویری کمتر مخاطبان 
را جذب می کند. به همین 

دلیل شرکت ها ابتدا باید یک 
سایت اختصاصی ساخته و 
با ارائه کلیپ های مربوط به 
کاال که جذابیت باالیی دارند 

ذهن مخاطب را به سوی 
خود سوق دهند

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق
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روزان��ه ذه��ن مخاطبان ب��ا روش های 
مختلفی درگیر حجم زیادی پیام تبلیغاتی 
می ش��ود و همین منجر ب��ه بی توجهی به 
بخشی از این تبلیغات شده است. از این رو 
ش��رکت ها برای موثر کردن تبلیغات کاال 
تنها راه حل را افزایش نقاط تماس یافته اند، 
به طوری که از تمام ابزارهای ارتباطی برای 
معرفی کاالی خود اس��تفاده می کنند که 

یکی از آنها شبکه های اجتماعی است. 
با گسترش فضای مجازی و حضور بیش 
از پنج میلی��ون کاربر ایرانی در فیس بوک 
تبلیغات در این ش��بکه اجتماعی اهمیت 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت. کارشناس��ان 
معتقدن��د ش��رکت ها ب��ا تش��کیل صفحه 
اختصاص��ی مرب��وط به محص��ول خود و 
ارائ��ه کلیپ های��ی درباره فرآیند س��اخت 
کاال، نح��وه اس��تفاده و همچنین تبلیغات 
آن می توانن��د در جذب مش��تری موفق تر 
عمل کند، زیرا مخاطبان فیس بوک بیشتر 
برای وبگردی و گذراندن اوقات فراغت به 
این س��ایت مراجعه می کنن��د و تنها ارائه 
اطالع��ات تصویری و ج��ذاب که با الیک 
بیش��تری همراه هس��تند می تواند زمینه 

موفقیت تبلیغات برند ها را فراهم کند. 
ای��ن روزه��ا ابزارهای تبلیغات��ی زیادی 
از بیلب��ورد، تلویزی��ون، روزنام��ه و غیره 
پیش چش��م ش��رکت ها ق��رار گرفت��ه که 
هرکدام از آنها کارک��رد متفاوتی دارد، اما 
عالوه ب��ر اینکه ه��ر کدام از ای��ن ابزارها 
هزینه ای را بر ش��رکت ها متحمل می کند، 
تبلیغ��ات در آنه��ا اث��ر خود را از دس��ت 
داده اس��ت زیرا ه��دف تبلیغاتی خیلی از 

شرکت هاست. 

تبلیغات با محوریت کلیپ های متنوع 
و جذاب

ب��ا نگاهی ب��ه مخاطب��ان فیس بوک به 
روش��نی پی خواهیم ب��رد تبلیغات آن بر 
پای��ه س��لیقه کارب��ران آن می تواند موثر 
باش��د. درواقع مخاطبان این شبکه بیشتر 
جوان و گروه مصرف کننده جامعه هستند. 
از این رو، شناخت ویژگی های آنها می تواند 

تبلیغات فیس بوک را اثر گذار کند. 
ی��ک کارش��ناس بازاریابی با اش��اره به 
ن��وع تبلیغاتی که در فیس ب��وک می تواند 
اثر گذار باش��د، اظهار کرد: مخاطبان برای 
گذراندن اوقات فراغت و مش��اهده تصاویر 

و کلیپ های جذاب به این س��ایت مراجعه 
می کنند و درنتیجه تبلیغات غیرتصویری 
کمتر مخاطبان را جذب می کند. به همین 
دلی��ل ش��رکت ها ابت��دا باید یک س��ایت 
اختصاصی س��اخته و با ارائ��ه کلیپ های 
مرب��وط به کاال که جذابی��ت باالیی دارند 
ذهن مخاطب را به سوی خود سوق دهند. 
محسن سلطانی با تاکید بر اهمیت ارائه 
لوگو در کلیپ های ارائه ش��ده، می افزاید: 
کلیپ های فیس بوکی دو دس��ته هستند؛ 
دس��ته اول آنهایی که توسط خود شرکت 
ساخته می ش��وند و خدمات اختصاصی و 
کاالی شرکت را معرفی می کنند و دیگری 
کلیپ هایی هستند که کاالی مشابه ساخت 
شرکت های خارجی که آن محصول را در 
داخ��ل ایران عرضه نمی کنن��د به نمایش 
می گذارند. با این مس��ئله می توان کیفیت 
کاالی تولی��دی را ب��ا نمون��ه خارجی آن 
مقایسه و به رعایت ش��دن استاندارد های 
بین الملل��ی آن تاکید کرد. او با بیان اینکه 
هنوز نحوه اس��تفاده از فیس بوک در ایران 
فرهنگ سازی نشده است، ادامه داد: تغییر 
سبک زندگی کاربرد شبکه های اجتماعی 
را در دنی��ا افزایش داده، اما در ایران هنوز 
برای اس��تفاده از آن نیاز به فرهنگ سازی 
است که به نظر می رس��د به تدریج در آن 

مسیر حرکت می کنیم. 

الیک بیشتر نشانه موفقیت بیشتر
ارائ��ه  بازت��اب  اینک��ه  ب��ه  ب��ا توج��ه 
اطالع��ات در ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه 
س��رعت دیده می ش��ود، از اظهارنظرهای 
کلیپ ه��ای تبلیغاتی ارسال ش��ده در این 
ش��بکه ها می ت��وان برای آش��نا ش��دن با 
س��لیقه مخاطبان اس��تفاده کرد. حال در 
نظر خواهی که از برخی کاربران فیس بوک 
به عم��ل آمد برخی از آنه��ا معتقد بودند 
برای دیدن کلیپ ه��ای تصویری به دلیل 
پایین ب��ودن س��رعت اینترن��ت، محدود 
ب��ودن زمان و ارائه حجم زیاد اطالعات در 
صفحه عمومی این ش��بکه اجتماعی ناچار 
به گزینش کلیپ ها براس��اس میزان الیک 
آنها هستند، به همین دلیل کلیپ هایی که 
الیک بیش��تری دارند مورد توجه آنها قرار 

خواهد گرفت. 
تیزره��ای تبلیغاتی ک��ه در مدت زمان 
کوتاه ت��ری اطالع��ات خ��ود را ارائه دهند 
بیشتر مخاطبان را با خود همراه می کنند، 
ای��ن موض��وع در م��ورد کلیپ های��ی که 

ش��روعی هیجان انگیز دارند بیشتر صادق 
است. 

حس��ین، ی��ک کاربر فیس بوکی اس��ت 
ک��ه چند صفح��ه اختصاص��ی را همزمان 
مدیریت می کند. او در این مورد می گوید: 
تبلی��غ ش��رکت هایی در فیس بوک موفق 

اس��ت که ی��ک صفح��ه را به برن��د خود 
اختصاص دهن��د، از این طری��ق می توان 
پیش��نهاد مخاطبان در م��ورد محصول را 
نیز جویا ش��د، مثال در تبلیغ یک ش��امپو 

ابتدا از مخاطبان می خواهیم نظرات ش��ان 
را در رابط��ه با ویژگی های یک ش��امپوی 
خوب بیان کنند پس از آن با معرفی تنوع 
محص��والت برند برای هریک از انواع موها 
ش��امپوی خاصی را معرفی می کنند. حال 
می توانند از نظرات مخاطبان برای ارتقای 
کیفیت محصول نیز استفاده کنند و از این 
طریق مشتریان وفاداری را برای شرکت به 
وجود  آورند، زیرا این مسئله نشان می دهد 
که شرکت مشتری محوری را سرلوحه کار 
خود قرار داده اس��ت. درواقع، ش��رکت ها 
برای موفقیت در تبلیغات خود باید به طور 
آنالین به پیام های کاربران پاس��خ داده و 
آنها را به س��متی هدای��ت کنند که تغییر 
نی��از و تقاضای خود را به ش��رکت منتقل 

کنند. 
س��عید، کاربر دیگری اس��ت که درباره 
موفقی��ت تبلیغات در فیس بوک می گوید: 
در فیس ب��وک اگ��ر لینک صفح��ه اصلی 
شرکت که حاوی تمام اطالعات محصول، 
کارخان��ه و غیره اس��ت قرار داده ش��ود، 
به طور قطع اطمینان بیشتری در کاربران 
به وجود م��ی آورد، زی��را در برخی موارد 
صفحه هایی هس��تند که فروش اینترنتی 
نی��ز دارن��د حتی اگ��ر قیم��ت محصول 

نیز خیلی زیاد نباش��د خری��داران تمایل 
چندان��ی به خری��د از طری��ق فیس بوک 
ندارن��د. به همین دلیل ب��ا انتقال آنها به 
صفح��ه اصلی می توان در کن��ار تبلیغات 
و جذب مش��تری خرید اینترنتی را برای 

شرکت افزایش داد. 
او با اش��اره ب��ه اینکه اش��تراک صفحه 
اختصاص��ی کاال ب��ه معرف��ی آن کم��ک 
می کن��د، ادام��ه داد: وقت��ی ی��ک صفحه 
از س��وی دوس��تان به اش��تراک گذاشته 
می ش��ود بیش��تر مورد قبول خواهد بود و 
این منجر به انتقال ش��بکه ای اطالعات در 
شبکه مجازی می شود و در زمان نه چندان 
دوری خیلی از کاربران با این صفحه آشنا 
می شوند، البته صفحات اختصاصی برند ها 
اگر به مس��ائل حاشیه ای نپردازند احتمال 
موفقیت آنها بیشتر می شود زیرا اظهارنظر 
مدی��ر صفحه در برخی مس��ائل اجتماعی 
ی��ا سیاس��ی می توان��د به ط��ور طبیعی با 
مخالف��ت عده ای دیگر همراه ش��ود و این 
مس��ئله از مخاطبان محصول می کاهد، اما 
الی��ک کردن افرادی که به طور فعال برای 
کلیپ ه��ا یا مطال��ب محص��ول اظهار نظر 
می کنن��د منجر به ت��داوم حمای��ت آنها 

خواهد شد. 

چگونه در شبکه های اجتماعی تبلیغات کنیم؟ 

کلیپسازی
رازموفقیتتبلیغات
درفضایمجازی

ایستگاه تبلیغات



راه ان��دازی  اگ��ر در خص��وص 
محصول جدید خود که متفاوت 
از س��ایر کاالهای��ی اس��ت ک��ه 
تاکن��ون تولید کرده اید س��والی 
داری��د و عالوه بر جس��ت وجوی 
افزای��ش درآمد با ریس��کی باال 
به دنبال مش��اوره می گردید، در 
ابتدا باید به ش��ما تبریک گفت. 
اگر شرکت موفقی داشته باشید 
به آس��انی می توانید نتایج خوبی 
را به دس��ت آورید. اما بد نیست 
خطرات ورود به بازارهای جدید 

را نیز در نظر بگیرید. 
اگ��ر در راه ان��دازی محص��ول 
خود موفق باش��ید، عالوه بر در 
اختیار داش��تن گروه جدیدی از 
مش��تریان، اس��تفاده از دانش و 
مشورت مش��تریان نیز می تواند 
راه های جدیدی را در راس��تای 

رشد شرکت ش��ما ارائه دهد. از 
مش��تریان خوب خ��ود بخواهید 
محصول جدید ش��ما را آزمایش 
کنن��د و صادقان��ه نظ��ر خود را 
نس��بت ب��ه آن محص��ول بازگو 
های��د«  ک��ی  »م��ری  کنن��د. 
کارش��ناس ارش��د بازاریاب��ی و 
نویس��نده کتاب »اتصال قرمز«، 
درخصوص مدیریت فروش��گاه با 
نرم افزار با اشاره به تنظیم تست 
بودن محصوالت  برگش��ت  قابل 
خریداری شده توسط مشتریانی 
ندارن��د،  آنه��ا را دوس��ت  ک��ه 
اضافه می کند ک��ه این روند در 
مش��تری  جذب  برای  درازمدت 

کارایی بسیار باالیی دارد. 
توسعه  کارش��ناس  بیکر،  فیل 
محصول و نویسنده کتاب معروف 
»از مفهوم تا مشتری« می گوید: 

در برخی از تبلیغات ماشینی هر 
زمان ش��رکتی در تولید محصول 
خود پیش��رفت و ط��رح جدیدی 
از آن را تولی��د کن��د، مطبوعات 
تجاری و وبالگ نویسان به سمت 

آن موضوع کشیده می شوند و این 
نخستین گام در راستای پیشرفت 
شما است. کری اسمیت، طراح و 
بازاری��اب تبلیغ��ات، ح��دود دو 
س��ال پیش فهرستی از محصول 

صنعتی خود یعنی پنکه س��قفی 
خانگی را تنظیم ک��رد و از آنجا 
ک��ه نام تج��اری ش��رکت او در 
تولی��د فن های صنعت��ی پر آوازه 
بود و ب��رای کاربران مس��کونی 
شناخته ش��ده نبود، اسمیت دو 
میلی��ون دالر ب��رای تبلیغات در 
نشریه هایی که کاالهای مصرفی 
را تبلی��غ می کردند با عنوان »ما 
قصد به اشتراک گذاری محصول 
تولی��دی خ��ود را داریم« هزینه 
ک��رد. او اذع��ان می کن��د بای��د 
مب��ارزات انتخابات��ی و تبلیغاتی 
را گس��ترش داد. بیکر در بخشی 
از کتاب خود در خصوص نظرات 
مش��تریان اضاف��ه می کند اجازه 
دهید آنه��ا در م��ورد مدل های 
جدی��دی ک��ه در ذه��ن دارند 
دارد  ام��کان  دهن��د.  توضی��ح 

مدرن تری  مدل های  مش��تریان 
از محص��والت ش��ما را در ذهن 
خ��ود طراحی کنند و ش��ما باید 
نخس��تین ن��وع آن محص��ول را 
به نش��انه قدردانی در اختیار آن 
مش��تری ق��رار دهی��د. هاید نیز 
در بخش��ی از کتاب اتصال قرمز 
خاطر نش��ان می کند: از نخستین 
مش��تریان خ��ود برای بررس��ی 
بپرسید،  س��وال  چش��م اندازتان 
آنها در ابتدا ممکن است متوجه 
نش��وند ش��ما چه چیزی از آنها 
می خواهید، زمانی که از نیت شما 
آگاه شدند به آنها اطمینان دهید 
ک��ه از محصول ش��ما به بهترین 
ش��کل ممکن برخوردار خواهند 
شد. این روش مشتریان را جلب 
می کند و شما را در راه رسیدن به 
خواسته هایتان یاری می رساند. از 
مشتریان بخواهید هیجان، اعتبار، 
تجارب و کمی از وقت خود را به 

شما قرض دهند. 

مدیریت بازاریابی و فروش10

نرگس فرجی

گام های پیاده سازی مدیریت تجربه 
مشتری در سازمان ها

پیش از ای��ن به تعریف و چرای��ی توجه به مدیریت 
تجربه مشتری پرداختیم، حال قصد داریم با رویکردی 
کاربردی به بحث در مورد چگونگی پیاده سازی آن در 

سازمان ها بپردازیم. 

مزایای مدیریت تجربه مشتری
در راستای دس��تیابی به اهداف کسب و کار، مواردی 
وجود دارد که همیش��ه در کنترل ش��ما نخواهند بود 
مانند کیفیت مواد اولی��ه، کانال های توزیع و انتظارات 
مصرف کنن��دگان نهایی، اما آنچه همیش��ه در کنترل 
کس��ب و کار اس��ت کیفیت تجربه درک ش��ده توس��ط 
مش��تری اس��ت. با مدیریت تجربه مشتری می توان به 
افزایش س��وددهی ش��رکت یا کاهش هزینه ها دس��ت 

یافت. 
از جمله مزایای مدیریت تجربه مش��تری می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
1( افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فرآیند خرید 

مجدد
2( ایجاد مزیت های رقابتی برجس��ته و دستیابی به 

جایگاه رهبری بازار
3( افزایش درآمد و س��وددهی کس��ب و کار در عین 

کاهش هزینه های بازاریابی
4( افزایش سهم بازار

5( افزایش مشتریان سودآور
6( توانایی نوآوری های هدفمند و معرفی محصوالت 

جدید کامال موفق در بازار
7( افزایش تعهد کارکنان سازمان و مدیریت ریسک 

سازمانی

ارزیابی و طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری
 ارزیابی: در این مرحله به ارزیابی میزان مشتری مداری 
و تجربه مش��تری در ش��رایط موجود شرکت پرداخته 
می ش��ود و به وس��یله روش های کیفی و کمی شکاف 
بین ش��رکت و مشتری را براساس استانداردهای مرکز 

CEM بایستی سنجش کنیم. 

 طراح��ی: پ��س از ارزیابی ش��رایط فعلی، ب��ا تدوین 
اس��تراتژی مبتنی ب��ر CEM، تولی��د اس��تانداردهای 
مناسب، تعریف خط مش��ی و ترتیب دادن کارگاه های 
آموزش��ی، بایس��تی به طراحی و مستندسازی نتیجه 
مطل��وب در مش��تری مداری و خل��ق تجربه مش��تری 
پرداخت��ه ش��ود. همچنی��ن در حین اج��را، روش ها و 
سیس��تم های مدیری��ت تجربه مش��تری رقبای موفق 
ی��ا رهب��ر ب��ازار تحلی��ل ش��ده و در فرآین��د طراحی 
م��دل CEM )مدیری��ت تجربه مش��تری( اختصاصی 
کس��ب و کار، ب��ا رویکرد رهبر ش��دن در ب��ازار پای در 
رقابت بر دامنه فراگیر مدیریت تجربه مشتری خواهیم 

گذاشت. 
طراح��ی درس��ت CEM فرصت بهبود کس��ب و کار 
را از دو جه��ت فراه��م می آورد؛ از دیدگاه کس��ب و کار 
داخل��ی و از دی��دگاه مش��تری خارج��ی. ب��ه عبارتی 
CEM ارائه دهن��ده ی��ک ارزش دوگانه اس��ت؛ ارزش 
بیش��تر برای مش��تری )به عنوان مثال دریافت خدمات 
متمایز و منحصر به فرد، دریافت پیشنهادهای قیمتی 
هیج��ان آور، احس��اس یک رابط��ه برد – ب��رد و...( و 
ارزش بیشتر برای کس��ب و کار )افزایش درآمد، کاهش 

هزینه ها، بهبود بهره وری و...(. 

اجرای مدیریت تجربه مشتری
ب��ه منظور ایج��اد و حف��ظ تغیی��رات بلند مدت، به 
اعمال تکنیک های حفظ مش��تری، افزایش سهم خرید 
مش��تریان فعلی از شرکت و همچنین جذب مشتریان 

جدید بایستی پرداخته شود. 
در مرحل��ه اجرا بیش��ترین تمرکز، بای��د روی نقاط 
حساس از دیدگاه مشتریان باشد، نقاطی که خلق یک 
تجربه خاص و به یادماندنی در مشتری به طور مستقیم 
به واکنش های احساس��ی مربوط می ش��ود که در این 
نقاط حساس قرار دارد. مش��کل عمده کسب و کارهای 
موج��ود این اس��ت که نقاط حس��اس و کلی��دی را از 

دیدگاه مشتری نمی نگرند. 

اندازه گیری مدیریت تجربه مشتری
 CEM برای اطمینان از کس��ب منافع پیاده س��ازی
در شرکت، به اندازه گیری دقیق و تطابق آنچه در عمل 
اتفاق می افتد با اس��تانداردهای کیفی الزم برای تجریه 
مش��تری و برند خلق شده برای ش��رکت باید پرداخته 
ش��ود و در عین حال باید به امور مشتریان و کارمندان 

شرکت نظارت جامعی داشته باشیم. 
تاثیر برنامه های CEM در درآمد خالص چش��مگیر 
بوده است. برخی کس��ب و کارها یک افزایش 40درصد 
در درآمد و کاه��ش 80 درصد در هزینه های بازاریابی 
را تجرب��ه کرده ان��د. ب��ا این ح��ال، این نتای��ج مثبت 
مال��ی )و همچنی��ن دیگ��ر مزای��ایCEM ( از طریق 
استراتژی های رش��د متوس��ط و بلند مدت متمرکز بر 
مشتری به دس��ت می آید. به طور کلی با استقرار مدل 
مدیریت تجربه مش��تری در س��ازمان، 20 تا30 درصد 
 پیش��رفت کاری و درآم��دی را می ت��وان طی چند ماه 

تضمین کرد. 
در مقال��ه بعدی به بررس��ی ش��رکت هایی خواهیم 
پرداخت که با اجرایی کردن مدیریت تجربه مش��تری 
در دهه اخیر توانس��ته اند در کوتاه م��دت به رهبر بازار 
خود تبدیل شوند و به رشد اقتصادی خوبی دست پیدا 

کنند. 

استراتژی تعیین هدف برای 
کسب و کار 

 ما می دانیم که مش��تریان مان گروه هایی را در فضای 
مجازی تش��کیل داده اند که همگی عالیق و دغدغه های 
مش��ترکی دارند. اگر هدف کس��ب و کار شما با مشتریان 
اندک��ی ک��ه تاثیرگ��ذار هس��تند هماهن��گ باش��د، به 
موفقیت های بس��یار ش��گفت انگیزی دست پیدا خواهید 

کرد. 
چند مثال

*  ی��ک عمده ف��روش در فضای مجازی ک��ه به دنبال 
جوانانی در مرکز ش��هر می گردد تا آنها را استخدام کند 

و مهارت های زندگی را به آنها بیاموزد. 
*  یک ش��رکت فنی که به طور فعال فناوری خود را به 
اشتراک می گذارد تا نیاز مردم را در سرتاسر دنیا برطرف 

کند. 
*  کس��ب و کاری که تالش می کند تا به والدین کمک 
کند که در منزل درآمد داشته باشند تا اینکه فرزندان آنها 
از حضور والدین خود بهره مند ش��وند و والدین نیز تاثیر 

تربیتی خود را به نحو احسن بر فرزندان داشته باشند. 
 درحالی ک��ه تمام مش��تریان احتمالی لزوم��ا با اصول 
یا نگرش ش��ما در مورد علت و هدف کس��ب و کار موافق 
نیس��تند، اما اکثریت قاطع مش��تریان عالقه مندند تا از 
حقیقت نیروی هدایت کننده در ورای هر کس��ب و کاری 
که با آن س��ر و کار دارند، آگاهی کسب کنند. با توجه به 
تجربیاتی که کس��ب کرده ام، تعداد مشتریانی که پس از 
درک هدف اصلی شما در کسب و کارتان با اشتیاق فراوان 
تمام جوانب مربوط به کسب و کار شما را دنبال می کنند، 
بسیار بیشتر از مشتریانی است که که با آشکار شدن هدف 
اصلی شما از کسب و کارتان، تصمیم می گیرند که دیگر با 

شما سر و کار نداشته باشند. 
 به عنوان مثال، من عاش��ق آموزش افرادی هس��تم که 
در آین��ده مطالبی در مورد اس��تراتژی ها و ابزارهایی که 
در دس��ترس آنهاست می شنوند؛ استراتژی ها و ابزارهایی 
ک��ه به آنها کمک می کن��د تا در کار خود با اس��تفاده از 
فضای اینترنت به موفقیت دست یابند. من احساس قرابت 
و نزدیک��ی فراوانی به والدینی دارم که تالش می کنند تا 
درآمدی را در داخل منزل برای خود تثبیت کنند، تا اینکه 

نقش خ��ود را به عنوان پدر و مادر آنگونه که می خواهند، 
ایفا کنند. این طور نیس��ت که نظ��رات من در این مورد 
بهترین باشد، اما به سادگی از طریق آشکار کردن اشتیاق 
درونی خود نسبت به کمک کردن به والدین، موجب شد 
تا وفاداری در میان والدینی که در جمعیت مخاطبان من 
هستند، افزایش یابد و همچنین ارزش و احترام فوق العاده 
ویژه ای برای من قائل ش��وند. گاهی اوق��ات والدینی در 
دوره های آموزش��ی ک��ه برگزار می کنم، وج��ود ندارند و 
زمانی که عالقه و اشتیاق خود را نسبت به کمک کردن به 
والدین ابراز می کنم، افراد حاضر از این موضوع ناراضی اند. 
حقیقت این است که من خیلی نگران این موضوع نیستم 
که ش��خصی با هدف و علت امور کاری من موافقت کند 
یا نکند. آش��کار کردن اصول و ارزش های بنیادی بخشی 
از اعتبار و اصالت من اس��ت. اگر نتوانم کسب و کار خود را 
معتبر و اصیل پیش ببرم، حتما باید در مورد روش زندگی 

خود تجدیدنظر کنم. 
 گزارش��ی از علت و هدف کس��ب و کار خود بنویسید و 
هر زمان که فرصت مناس��ب بود، آن را با مشتریان اصلی 
خود به اشتراک بگذارید. این یک موضوع عالی برای بحث 
و گفت وگو و تبادل افکار در رسانه ها یا بازاریابی از طریق 

پیام های ایمیلی است. 
در شماره بعدی بخوانید: 
طراحی برنامه فروش براساس گزارش کسب و کار

ورود ظرف های خوردنی به بازار

به تازگ��ی چندی از طراحان بلژیکی اختراع جالبی را 
انج��ام داده اند که به کمک آن دیگر نیازی به شس��تن 
ظرف های کثیف ندارید زیرا به راحتی می توانید ظرف ها 

را به همراه غذای خود بخورید. 
»هلن هوی��س« که به همراه همس��رش ایده اصلی 
این ظرف ها را داده اس��ت می گوی��د: یک روز مهمانی 
کوچکی در خانه داش��تیم و پ��س از رفتن میهمانان با 
کوهی از ظرف های نشس��ته روبه رو شدیم. آنجا بود که 

ایده اصلی این ظرف به ذهن ما رسید. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران، این ای��ده ابتدا یک 
ش��وخی س��اده ب��ود اما پ��س از مدتی رن��گ واقعیت 
گرف��ت. این ظرف ه��ا از ترکیب خاص��ی از روغن، آب 
و س��یب زمینی به دست آمده اس��ت و می توان آن را با 

استفاده از سس یا هر غذای دیگری خورد. 
این طرح چند وقتی است که اجرایی شده است و در 
آینده نزدیک حتما به مراحل خوبی خواهد رسید. آنها 
می خواهند از این پس میزهایی را بس��ازند که بتوانید 

همراه غذا آن را هم بخورید. 

یکی از نکات اصلی 
 طراحی بسته بندی، 

بین رشته ای بودن این 
هنر و علم است. این 
حوزه با برند سروکار 

دارد پس جنبه تجاری 
آن برجنبه هنری آن 
برتری دارد. براین 
اساس دانشجویان 

نباید در این طراحی ها 
دید هنری محض 

داشته باشند

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

مسعود یگانه- حسن فرهاد
 کارشناسان مدیریت تجربه مشتری

طراحی بس�ته بندی در چه 
ش�رایطی می توان�د نق�ش 
جایگاه س�ازی را برای برند 

ایفا کند؟ 
طراح���ی بس��ته بندی های 
جدید می تواند حکم جایگاه سازی 
جدی��د در بازار را ب��رای برند 
داشته باشد. برای مثال یافتن 
جایگاه های جدی��د برای برند 
بر مبنای س��ن، جنس��یت یا 
رفتار مش��تری موضوعی است 
ک��ه ای��ن روزها م��ورد توجه 
مع��روف  ش��رکت های  اکث��ر 
جهان اس��ت. براین اساس در 
حال حاضر برندها بسته بندی 
محصول��ی را برای ک��ودکان، 
میانس��االن، زن��ان و م��ردان 
طراح��ی می کنن��د. البته این 
اتفاق تصادفی و بدون پیشینه 
بای��د  و  نیس��ت  تحقیقات��ی 
براس��اس یکس��ری تحقیقات 
تخصصی ب��ازار صورت بگیرد. 
در ای��ن ب��اره می ت��وان ورود 
آب ه��ای ویتامین��ه را به بازار 
جه��ان مث��ال زد، تنه��ا فرق 
آنها با آب ه��ای معدنی مقدار 
امالحی اس��ت که به این آب 
اضافه ش��ده اس��ت. خالقیت 
خاص��ی در طراح��ی محصول 
انجام نش��ده ولی گروه هدف 
تغییر کرده اس��ت، در نتیجه 
وقتی گروه هدف ورزش��کاران 
نی��ز  بس��ته بندی  می ش��وند، 
متف��اوت خواهد ش��د، برند از 
این طریق ب��ا محصول قبلی، 
جایگاه��ی جدید ب��رای خود 

ایجاد می کند. 
در ح�ال حاض�ر وضعی�ت 
آموزش طراحی بسته بندی 
در کش�ور ب�ه چ�ه صورتی 
است؟ استقبال دانشجویان 
از ای�ن رش�ته چگونه بوده 

است؟ 
در حوزه آموزش بسته بندی 
شاخه های متنوعی وجود دارد، 
دانشگاه های داخل کشور چند 
وقت��ی در مقط��ع کاردانی در 
تکنول��وژی  طراح��ی  رش��ته 
دانشجو  پذیرش  بس��ته بندی 
کردن��د. به ظاهر این دوره های 
آموزش��ی به نتیجه نرسیده و 
این مقطع از سیستم آموزشی 
کش��ور حذف ش��ده است. در 
کنار این دوره های دانشگاهی، 
دوره هایی نیز به صورت متفرقه 
در حوزه طراحی بس��ته بندی 
برگزار ش��ده اس��ت که بیشتر 
ای��ن دوره ه��ا روی گرافی��ک 
بسته بندی یا به نوعی گرافیک 
تج��اری ب��ا نی��م نگاه��ی به 
بس��ته بندی با زمان های کوتاه 
متمرک��ز بوده ان��د. اکث��ر این 
دوره ها به دو صورت فش��رده 
و ترم��ی بوده اند ک��ه موضوع 
برندینگ در س��رفصل دروس 
آنها گنجانده شده است. برای 

شکل گیری یک دوره آموزشی 
نی��از ب��ه اس��اتید متخصص، 
س��رفصل های مش��خص شده 
و محتوای درس��ی منظم و با 
کیفیت است، نمی توان افراد را 
با انگیزه های مقطعی پذیرش و 
جذب یک رشته کرد. با توجه 
ب��ه تجربه ش��خصی خودم در 
تدریس به این نتیجه رسیده ام 
که دانشجویان در این دوره ها 
بدون هیچ ایده مش��خصی از 
بسته بندی وارد می شوند. این 
افراد هیچ نگاهی تخصصی به 
این دوره ها ندارند و نمی دانند 
ک��ه در آینده ش��غلی در چه 
جایگاهی قرار خواهند گرفت. 
دانش��جویان ب��ا چنین نگاهی 
مواج��ه هس��تند و نمی دانند 
در این دوره ها قرار اس��ت چه 
کاری را انج��ام دهند. این در 
حالی اس��ت که در خ��ارج از 
طراحی  فارغ التحصیالن  ایران 
بسته بندی، خروجی های قوی 
به شمار می روند.  برای صنعت 
ای��ن دوره ها ب��ا حضور  اگ��ر 
چندی��ن ش��رکت که نی��از به 
طراح��ی بس��ته بندی ها دارند 
یعنی طراحی ها  برگزار ش��ود 
ب��ر مبنای مش��خصی صورت 
بگی��رد و خروج��ی آن نیز از 
ای��ن طریق س��نجیده ش��ود 
عاملی برای ایجاد انگیزه افراد 
حاضر در ای��ن دوره ها خواهد 
ش��د. در نتیج��ه تنه��ا کاری 
که ب��رای حضور دانش��جویان 
در این دوره ه��ا می توان کرد، 
ارتباط گرفتن با ش��رکت هایی 
اس��ت ک��ه نی��از ب��ه طراحی 
دانشجویان  دارند.  بسته بندی 
بای��د با داده ه��ای واقعی بازار 
طرح های  باید  ش��وند.  مواجه 
بس��ته بندی ها آنه��ا در ب��ازار 
واقع��ی آزمای��ش ش��ود و ب��ا 
کاربردی ک��ردن خروجی کار 
آنها به جذب شان به این رشته 

کمک کرد. 
در بیش�تر طرح های�ی ک�ه 
ای�ن  توس�ط دانش�جویان 

ش�دند،  طراح�ی  دوره ه�ا 
جنبه هنری بر تجاری بودن 
بس�ته بندی ارجحیت دارد؛ 
عل�ت این موضوع را در چه 

می دانید؟ 
یکی از نکات اصلی طراحی 
بس��ته بندی، بی��ن رش��ته ای 
ب��ودن این هنر و علم اس��ت. 
این حوزه با برند سروکار دارد 
پس جنبه تجاری آن برجنبه 
هنری آن برت��ری دارد. براین 
اس��اس دانش��جویان نباید در 
ای��ن طراحی ه��ا دی��د هنری 
محض داش��ته باش��ند و باید 
ن��گاه تجاری خ��ود را در این 
زمین��ه ق��وی کنند. مش��کل 
اساس��ی در این رش��ته هنری 
ب��ودن نگاه اس��اتیدی اس��ت 
ک��ه ب��ه دانش��جویان آموزش 

این  تدریس  نح��وه  می دهند. 
اساتید شاید در حوزه طراحی 
ی��ا  ویزی��ت،  کارت  پوس��تر، 
بروش��ور خیلی به چشم نیاید 
ام��ا در طراح��ی بس��ته بندی 
بِفروش که ب��ا مرگ و زندگی 
دارد،  س��روکار  برن��د  ی��ک 
هنری ب��ودن اش��کال بزرگی 
اس��ت که جبران ناپذیر است. 
رش��ته  این  فارغ التحصی��الن 
هی��چ گاه نمی توانن��د این ادعا 
را داش��ته باشند که به تنهایی 
طراح بس��ته بندی هستند. بر 
این اس��اس بسیاری از طرح ها 
با اینک��ه خوب هس��تند ولی 

بف��روش نیس��تند و این طرح 
توس��ط دانش��جویانی طراحی 
آموخته اند  فقط  که  می ش��ود 
با نرم افزارهای گرافیکی خوب 
کار کنند. به این دانش��جویان 
آموخته نشده که برای طراحی 
باید جنبه های مختلفی از بازار 
مانند فرهن��گ مصرف کننده، 
وضعی��ت رقب��ا و... را با دقت 
بس��نجند. در واقع مشکل این 
اس��ت که اس��اتید این رشته 
ت��ا دی��روز طراح��ی گرافیک 
تدری��س می کردن��د و ح��ال 
بس��ته بندی  طراح��ی  بای��د 
تدری��س کنن��د؛ دو مقوله ای 
که هر کدام فضایی جداگانه و 
گسترده دارند. محیط کالسی 
رشته طراحی بسته بندی باید 
ب��ه مانند محی��ط کالس های 
رش��ته طراحی صنعتی باشد، 
محیط��ی فع��ال و خ��اص که 
علم��ی  و  فرهنگ��ی  مبن��ای 
آن هن��وز در کش��ور ما وجود 
ب��رای  دانش��گاه ها  ن��دارد. 
ای��ن رش��ته بای��د مجه��ز به 
و  نمونه س��ازی  دس��تگاه های 
آخرین اطالعات بازار باشند و 
دانشگاه باید نمونه هایی را که 
دانشجویان طراحی کرده اند با 
پروژه هایی که از بازار می گیرد 
فع��ال  کن��د.  همانند س��ازی 
بودن فضای دانش��گاهی باعث 
خالقی��ت دانش��جو می ش��ود 
تبدیل  دیگ��ر  دانش��جویان  و 
ب��ه متخصص��ان نرم افزارهای 
گرافیک��ی نمی ش��وند و برای 
با ش��رکت های بزرگ  مذاکره 

تشویق و آماده می شوند. 
در ای�ن میان صنعت و بازار 
چ�ه کمک�ی می توانن�د به 
آم�وزش  بهب�ود وضعی�ت 
در  بس�ته بندی  طراح�ی 

کشور کنند؟ 
من معتق��دم تنها راهی که 
باعث س��ر پا مان��دن طراحی 
بس��ته بندی در چن��د س��ال 
آین��ده خواه��د ش��د، کمک 
گرفتن از بازار و ش��رکت های 

تولید کننده اس��ت. این کمک 
گرفت��ن ه��م بای��د در حوزه 
طراحی و هم تحقیق و توسعه 
بس��ته بندی باش��د. شرکت ها 
باید وارد کار شوند و به صورت 
دانشجویان  به  سفارش دهنده 
دهند.  پیش��نهاد  عمل��ی  کار 
از این طریق م��ا نیز به عنوان 
اس��اتید این رش��ته از طریق 
ب��ه  ط��رح  ای��ن  س��فارش 
بدهیم.  تکلی��ف  دانش��جویان 
اگر یک تی��م متخصص روی 
کار دانش��جویان نظارت کنند 
و دانشجویان براساس یکسری 
داده ه��ای واقعی در بازار طرح 
خ��ود را اجرای��ی کنن��د، ب��ه 
آرزوی خود دست یافته ایم. در 
واقع هر وق��ت پروژه ای جدی 
بوده و ش��رکتی اسپانسر یک 
ام��ا واقعی  طرح دانش��جویی 
برای  دانشجویان  انگیزه  شده، 
طراحی بهتر باالتر رفته است. 
آیا تمام کارشناس�ان با این 
نظر شما هم عقیده هستند؟ 
اکثر کارشناس��ان این حوزه 
در داخل کش��ور معتقدند که 
صنع��ت نمی توان��د کمکی به 
این حرفه بکند، چون دائم در 
پی کارهای تکراری اس��ت. در 
ایراد بزرگی  نیز  مقابل صنعت 
ب��ه ای��ن موض��وع می گی��رد، 
ای��رادی که به نظ��ر من کامال 
بجاس��ت. بازار دائم از طراحان 
نیم��ه حرفه ای یا دانش��جویی 
این س��وال را می پرسد که چه 
تضمین��ی وج��ود دارد با این 
طراحی، محصول فروش خوبی 
داش��ته باش��د. آنها می گویند: 
چرا صنعت باید چنین ریسکی 
را بپذی��رد و روی این طرح ها 
واقع  در  کند.  س��رمایه گذاری 
ب��رای اینکه طرح دانش��جویی 
به مرحله اجرا برس��د حداقل 
هن��وز 40 درص��د کار دارد و 
ای��ن نیازمن��د هزین��ه زیادی 
اس��ت ک��ه صنعت بای��د برای 
ای��ن کار صرف کند. در نتیجه 
برای ورود صنعت به این حوزه 
قطع��ا باید یکس��ری ابزارهای 
تش��ویقی خوب به کار برد که 
دولت می تواند به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم به این موضوع 
کمک کند. ع��الوه بر این ابزار 
بای��د از طری��ق تبلیغ��ات در 
صنعتگران  مختلف  رسانه های 
را برای حمایت از این رش��ته 

جذب کرد. 
ح��ال وقت��ی ای��ن گرایش 
ایجاد شد ش��روع به برگزاری 
ای��ن  در  مختل��ف  مس��ابقات 
زمینه ش��ود و نف��رات اول از 
همین بازار انتخاب ش��وند، در 
این صورت این رشته پیشرفت 
خواهد کرد اگرنه برگزاری این 
مسابقات در حال حاضر حکم 
همان تکلیف ش��ب را دارد که 
هیچ کمکی به پیش��رفت این 

رشته نخواهد کرد. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

مشتریان ابدی
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کافه بازاریابی

گفت و گوی »فرصت امروز« با سپهر سرمست، مدرس طراحی بسته بندی

صنعتگرانازطراحانبستهبندیحمایتنمیکنند
همیش�ه برای پیش�رفت یک برند نباید اقدام به تولید محصول جدیدی 
کرد، گاهی در توسعه برند بهتر است استراتژی صحیح طراحی بسته بندی 
اتخاذ ش�ود تا برند جایگاهی تازه را در بازار برای خود ایجاد کند. طراحی 
بس�ته بندی هزینه تحقیق و توسعه کمتری برای ش�رکت ها دارد و برندها 
ب�ا جایگاه س�ازی از طری�ق بس�ته بندی بهت�ر می توانند ج�واب بگیرند و 
س�ریع تر به سوددهی برسند. در ایران بسیاری عقیده دارند که برند برای 
جایگاه س�ازی جدید نیاز به تولید محصولی تازه دارد یا باید لزوما از طریق 
اس�تراتژی قیمت تمام شده این جایگاه سازی صورت بگیرد. آنها معتقدند 

بازار اشباع شده و خالقیت دیگر معنا ندارد. این در حالی است که در تمام 
دنیا از طراحی بس�ته بندی ب�رای ایجاد خالقیت هدفمند و جایگاه س�ازی 

استفاده می کنند. 
این نکات برگرفته از صحبت های س�پهر سرمس�ت، مدرس و کارشناس 
طراحی بس�ته بندی اس�ت. ایش�ان از معدود کس�انی در کش�ور است که 
به طور آکادمیک در رشته طراحی بسته بندی تحصیل کرده است. در ادامه 
گفت وگوی »فرصت امروز« را درباره وضعیت آموزش طراحی بس�ته بندی 

در کشور با سپهر سرمست می خوانید. 

نکته های جدید برای عرضه محصوالت جدید ترجمه: مسلم نوری



آلودگی صوتی

-  من زورم بهشون می رسه؟ تو زورت بهشون می رسه؟ 
چکارش��ون کنیم؟ کاری می  ش��ه کرد؟ اصال فکر کنم تو 
زورت می رس��ه ها؟ نه؟ نمی رس��ه؟ می رسه دیگه. بیا برو 
حالشونو بگیر. برو دیگه، برو، چرا وایسادی؟ منو بگو فکر 
کردم تو زورت زیاده ش��اید حریفشون بشی )بلند شدن 
ناگهانی صدا در حد آلودگی ش��دید صوتی(! کاریش��ون 
نمی شه کرد بچه. همه پشتشونن، مدیرعامل پشتشونه، 
ریی��س هیات مدیره پشتش��ونه، اعض��ای محترم هیات 
مدیره پشتشونن، مدیران بخش ها، اداری، مالی، خدمات، 

منشی ها همه پشتشونن. همه پشتشونن.
-  کالً این��ا باید عقب عقب کار کنن مهندس اینجوری 

که همه پشتشونن!
 -  ب��را م��ن بلبل چیز می کنی؟ س��کوت بگی��ر ببینم. 
بچه ج��ون تو هنوز مون��ده این چیزارو بفهم��ی. اینا یه 
جورایی مهم ترین بخش این ش��رکتن. اینا ولی نعمت ما 
هس��تن. کاریشون نمی ش��ه کرد. آخه جوونک. هر 10 تا 
پ��روژه ای که می گیرن دو ت��ارم خراب می کنن اینجوری 
می شه، نمی شه که هر دفعه اینطوری شه همه شونو بریزن 
بیرون. اصاًل بیرونش��ون کنن، کیو جاشون بذارن؟ ها؟ تو 
می ری جای اون��ا کار کنی؟ اصالً می تونی؟ فکر می کنی 
مس��خر ه بازیه؟ کار اینا همینه آقا جون، باید تحمل کرد. 
سوزش و س��ازش تا حاال ش��نیدی؟ مال اینجاست. اون 
موقعی که خوب برنده می شن هم که برای من و تو فرقی 
نمی کنه، کار و بدبختی اش مال ماست. االنم فرقی نکرده، 
یک کم تحم��ل، یک کم طاقت، یک ک��م از اون یاروها. 
)افزای��ش قدرت صوت!( اگرم کاری ازت بر میاد برو بکن. 
برو دیگه. برو. چرا وایستادی. برو به اون رفقاتم بگو دیگه 
کسی نیاد اینجا س��ر این پروژه آخریه برا من غرغر کنه. 

اخراج می کنم پدر درمی آرم بروووو... 
گفت وگ��وی ف��وق فی مابی��ن ریی��س )در وضعی��ت 
خشمگین( و خوشبختانه مدیر یکی از بخش های هم رده 
بخ��ش اینجانب بود. خوش��بختانه از این جهت که بنده 
بالفاصله حساب کار خود را کرده و همه غرغرهای بالقوه 
خود را جمع و جور کرده و قبل از بس��ته شدن به چوب 
و فلک فلنگ مربوطه را می بندم. و اما غرغرهای در نطفه 

خفه شده فوق الذکر: 
این وضع ماست، بعد می گویند چرا مغزهای مثل بنده 
ف��رار می کنند. مغز هم که به تنهایی نمی تواند برود، فرد 
صاحب مغز مجبور اس��ت کاًل خ��ودش را بردارد و برود و 

وضع همین می شود که می بینیم.
گرفتار ش��ده ایم. بدبختمان کرده اند. این بخش محترم 
مناقصات. برای ش��رکت مناقص��ه جمع می کنند که من 
برای دشمنم آن جور جمع نمی کنم. اوالً نصف چیزهایی 
که باید ببینند نمی بینند و این بعداً باعث وصله پینه کاری 
در طول اجرای پروژه می ش��ود؟ ثانیاً در مدارک رس��می 
پروژه تعهدات می دهند که گاهی حتی در شرایط عادی 
هم نمی توان از پسش��ان برآمد چه برس��د به یک شرایط 
علیحده مثل تحریم. خب آخر این درست نیست. چرا آنها 
باید تعهدی بدهند بعد من و امثال من مجبور باشیم پاسخ 
بدهیم؟ بهتر نیست خود آنها پاسخگوی تعهداتشان باشند 
تا دفعه بعد حواس ش��ان را جمع کنند؟ بهتر نیست یک 
کاری کنیم که مغزهای اینجایی مجبور به فرار نش��وند؟ 
اینها دلواپسی های مس��ئوالنه اینجانب در باب مناقصه و 
عدالت بود که همانطور که مالحظه فرمودید مطرح نشده، 
پاسخ گرفت. حاال بهتر به نظر می رسد که از صبر و طاقت 
و حس همکاری تلنبار شده خود مایه بگذاریم و بی جهت 
خود را با ش��اخ گاو درگیر ننماییم. هر بار هم که شیطان 
خواست گولمان بزند سعی می کنیم به حرف های رییس 
فکر کنیم که انصافا تاثیر زیادی در قدرت مبارزه نفس با 

وسواس خناس دارد.

همکاری استراتژیک سامسونگ و 
بلک بری

دو ش��رکت سامس��ونگ و بلک ب��ری از انعق��اد ق��رارداد 
اس��تراتژیکی خبر دادند که به موجب آن ش��رکت کانادایی 
بلک ب��ری راهکارهای امنیتی موبایلی را برای دس��تگاه های 
اندرویدی سامسونگ تامین می کند. به گزارش رایورز، نتیجه 
نهایی حاصل از توافق جدید این دو شرکت کره ای و کانادایی 
اوایل س��ال ۲01۵ میالدی اعالم می ش��ود و به گفته منابع 
آگاه، این توافق می تواند نتایج قابل مالحظه ای در بازار جهانی 
 EMM موبایل برجا بگذارد. با این اتفاق قرار اس��ت راهکار
مبتنی بر پلتفورم چندگانه BES12 بلک بری با سیس��تم 
امنیتی KNOX سامسونگ ادغام شود و ابزار نهایی به عنوان 
یک محصول یکپارچه در اختیار سری گوشی های هوشمند و 
رایانه های لوحی Galaxy قرار گیرد. بسته امنیتی مشترکی 
که این دو ش��رکت تهیه می کنند، برخی مشکالت امنیتی 
موجود در سیستم عامل اندروید را از میان برمی دارد و براساس 
اطالعات مندرج در بیانیه صادر شده، بهترین سیستم امنیتی 

مخصوص گوشی های اندرویدی را ارائه می دهد. 

11 مدیریت کسب و کار

همه ما زمانی که به فروشگاهی 
برای خرید کت و شلوار می رویم 
بیش��تر به نوع جن��س و مدلی 
ک��ه در ذهنم��ان داری��م توجه 
می کنی��م. اگر با پرو نخس��تین 
لب��اس نظرم��ان جلب نش��ود، 
فروش��نده مدل دیگری برای ما 
م��ی آورد و بعد از انتخاب، خرید 
خ��ود را انجام می دهیم. ش��اید 
توجه به همین نکات کوچک و 
قرار گرفتن در جایگاه مشتری، 
بتواند زمینه س��از ی��ک فعالیت 
موفق و همچنی��ن پردرآمد در 
شغل فروش کت و ش��لوار باشد. 
»فرص��ت امروز« قص��د دارد در 
ای��ن گ��زارش به ن��کات ظریف 
فروش��گاه کت و  شلوار  مدیریتی 
اشاره کند و آنها را برای افرادی 
که می خواهند در این شغل فعال 

باشند شرح دهد. 

مشکل پسندان را دریابید
ب��رای اینکه بتوانی��د در این 
ش��غل موف��ق ش��وید بای��د به 
چند نکته اساس��ی توجه کنید. 
شعار ش��ما برای فعالیت باید بر 
اصول مش��تری مداری بنا شود. 
از ای��ن رو اصل حق با مش��تری 
است را فراموش نکنید. مشتری 
مصرف کنن��ده نهای��ی اس��ت و 
در نتیج��ه بای��د توج��ه او را به 
سمت محصوالت روز بازار جلب 
کنید. در مغ��ازه از محصوالتی 
برای عرضه اس��تفاده کنید که 
قابلی��ت و ظرفی��ت عرض��ه به 
مشکل پس��ندان را داشته باشد. 
مورد بع��دی مدیریت و برخورد 
کارکن��ان ب��ا مش��تری اس��ت. 
مش��تریان این حق را دارند که 
از هم��ه مدل های مغ��ازه دیدن 

کنند و بعد انتخابشان را به شما 
بگویند. در این میان ممکن است 
لباس های زیادی را پرو کنند اما 
هیچ کدام از آنها را نپسندند. در 
این صورت این برخورد مناسب 
شما و همچنین کارمند مجموعه 
اس��ت که می تواند زمینه س��از 
حض��ور بع��دی او ب��رای خرید 
باش��د. اگر با چنین مشتری ای 
برخورد کردی��د حتما از او برای 
حضور در مغازه تشکر کرده و به 
دلیل اینکه نتوانستید مدل مورد 
نظر او را در مغازه موجود داشته 
باش��ید عذرخواه��ی کنید. این 
روش در کشورهای پیشرفته ای 
مانن��د ژاپ��ن، آلم��ان، مالزی و 
کره جنوبی مورد اس��تفاده قرار 
لباس  می گیرد و فروش��ندگان 
در این کش��ورها توجه بسیاری 
از توریس��ت ها را به دلیل اخالق 

خوب خود جلب کرده اند. 
در مرحل��ه بع��دی این نکته 
باید برایتان حائز اهمیت باش��د 
که دیزاین مغازه طوری طراحی 
ش��ود که دیدن هم��ه لباس ها 
به آس��انی ممکن باشد. راهروها 
و رگال های بزرگ به همراه اتاق 
پرو و آینه های قدی که در وسط 
سالن مغازه می گذارید، می تواند 
به جذابیت های فروش��گاه شما 
بیفزای��د. از غرفه ه��ای پیراهن، 
کفش و کمربند و همه پوشاک 
و لوازم��ی ک��ه ب��رای خری��د 
کت و ش��لوار ممکن است به کار 
بیاید غافل نش��وید. این امکان 
وج��ود دارد ک��ه مش��تری که 
وارد مغازه می ش��ود برای خرید 
دام��ادی آنج��ا را انتخاب کرده 
باشد. درنتیجه باید یک تخفیف 
به او برای شروع زندگی مشترک 
بدهید. همچنین می توانید با در 
تخفیف  کارت های  نظر گرفتن 

در ص��ورت خری��د بع��دی به 
مشتریان خود این نوید را بدهید 
که در خرید بعدی بدون شرط، 
تخفیف مش��خصی عایدش��ان 

می شود. 

فعالیت در فضای مجازی
ممکن است فروشگاه شما در 
منطقه ای واقع شود که دسترسی 
به آن س��خت باشد. این موضوع 
به ج��ای اینکه کار و کاس��بی 
ش��ما را کس��اد کند می تواند با 
بهره گیری از قدرت مدیریت، کار 
و کسب ش��ما را رونق ببخشد. 

ش��ما می توانید ب��ا طراحی یک 
سایت و عرضه محصوالت خود 
در فض��ای مجازی ای��ن امکان 
را ب��ه مش��تری بدهی��د که هر 
زم��ان که می خواهد برای دیدن 
محصول مورد نظر خ��ود اقدام 
کند. این کار ش��ما ممکن است 
نیاز  پاس��خگوی  کوتاه مدت  در 
مشتریان نباش��د اما به قطع در 
بلندم��دت می تواند ش��ما را در 
ش��غل خود ش��هره کند. کافی 
اس��ت تبلیغات گسترده خود را 
در سطح شهر با همین مضمون 
ارائ��ه دهید که دیگ��ر نیازی به 

مراجع��ه حضوری ب��رای دیدن 
محص��والت نیس��ت و از خان��ه 
خود نی��ز می توانید محصوالت 
ما را مش��اهده کنید. همچنین 
می توانی��د با دادن مش��خصات 
اعم از س��ایز و س��انت لباس در 
همه قس��مت ها مشتری را برای 
انتخاب درست راهنمایی کنید. 
فضای مجازی باید توس��ط یک 
شرکت طراح و کاربلد، مدیریت 
و به روزرسانی شود. اگر بخواهید 
در فروش��گاه خ��ود ای��ن کار را 
انجام دهید هزینه های مغازه باال 
خواهد رف��ت. به همین دلیل با 
پرداخت مبلغی ناچیز سایت را 
به روز رسانی و محصوالت جدید 

را معرفی کنید. 

استخدام پیک کت و شلوار و 
امکان انتخاب در محل

بعد از اینکه مشتری توانست 
محصوالت م��ورد نظرش را در 
سایت تماشا کند، مسئله خرید 
پی��ش می آید. در س��ایت باید 
امکان خرید اینترنتی را فراهم 
کنید. همچنین برای اینکه نام 
شما همیشه در ذهن افراد شهر 
باقی بماند پیکی را برای ارائه و 
نش��ان دادن لباس به مشتری 
در نظر بگیرید. به عبارت بهتر، 
فروش��گاه را به خانه مش��تری 
ببرید تا مشتری قدرت انتخاب 
بهتری داش��ته باشد. زمانی که 
بتوانی��د این ن��وع فعالیت خود 
را در ذهن م��ردم جا بیندازید 
می توانید از بسیاری از سفرهای 
درون شهری جلوگیری کنید و 
با یک پیک چندین مش��تری 
را ب��رای خرید راهنمایی کنید. 
س��عی کنید ی��ک فروش��نده 
چرب زبان و کار بلد را به منازل 
مش��تریان برای ارائه خدمات و 

فروش محصوالت بفرس��تید تا 
بتواند بیش��ترین س��ود را برای 
فروش��گاه ش��ما کس��ب کند. 
ای��ن روش نیز در کش��ورهای 
اروپایی اما تنها برای مشتریان 
س��رمایه دار اس��تفاده می شود. 
شما می توانید با انتخاب طبقه 
درآمدی جامعه و ارائه خدمات 
متناس��ب با همه طبقات، نیاز 
همه اف��راد جامعه را پوش��ش 
دهید. حتی می توانید در شرایط 
سایت ذکر کنید که هزینه ایاب 
و ذهاب برای فروش محصوالت 
در من��زل از مش��تری دریافت 
می ش��ود. این مبلغ باید آنقدر 
ناچیز باشد که مشتری فکر کند 
هزینه رفت و آمد خودش بیشتر 
از این حرف ها می شود درنتیجه 
با خیالی آس��وده در خانه خود 
می نش��یند و محص��ول خود را 
انتخ��اب می کن��د. ای��ن روزها 
بیش��تر افراد از حمل پول نقد 
خودداری می کنند بنابراین باید 
کارت خوان همراه پیکی که به 
منزل مشتری می فرستید باشد 
تا در صورت نیاز از آن استفاده 
کند. فراموش نکنید کت و شلوار 
کاالی نس��بتا گران قیمتی است 
که نسبت به سایر انواع پوشاک، 
طول عمر باالتری دارد. در نتیجه 
مشتری قرار است بابت خرید از 
فروشگاه شما مبلغ نسبتا زیادی 
را پرداخت کند. اگر می خواهید 
مشتریان خود را از دست ندهید 
دائما برای خود و فروشندگانتان 
تک��رار کنید که اینجا مش��تری 
پادش��اه اس��ت و باید گوش به 
فرمان او بود. به مش��تریان حق 
بدهید که در خرید وس��واس به 
خرج بدهند و با ارائه محصوالت 
متنوع روز، ح��ق انتخاب آنها را 

باال ببرید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )36(
دل؛ استفاده از منابع و خدمات 

شرکت های دیگر

اس��تفاده از خدم��ات و مناب��ع ش��رکت های دیگر و 
س��پردن بخش��ی از وظایف و انجام برخ��ی کارها که 
حس��اس و اساسی نبوده، به ش��رکت های دیگر که در 
آن امور تخصص دارند برای کسب و کارها و شرکت های 
تجاری امکان پذیر اس��ت. از این طریق می توان ضمن 
صرفه جویی در هزینه ها از تخصص و کارشناسان زبده 

این شرکت ها نیز استفاده کرد. 

ایده
اس��تفاده از مناب��ع و خدم��ات ش��رکت های دیگ��ر 
صرف��ا به معنای خرید خدمات آنها نیس��ت، این روش 
موجب رد و بدل ش��دن دو طرف��ه بخش قابل توجهی 
از اطالعات موجود بوده و زمینه ساز همکاری و اعتماد 
میان دو تش��کیالت تجاری می شود. البته این موضوع 
در مورد برون س��پاری بخش��ی از وظایف و انجام کارها 
به ش��رکت های دیگر متفاوت است، چرا که تنها بخش 
کوچکی از فرآیند تولید برای یک دوره زمانی کوتاه به 
ش��رکت دیگری واگذار می شود اما حتی در این روش 
ه��م نی��از به تبادل دان��ش و اطالع��ات و همکاری دو 
ش��رکت وجود دارد. فراموش نکنید که استفاده از این 
روش در افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و خدمات 
و همچنین صرفه جویی در هزینه ها تاثیر بسزایی دارد. 
مزیت استفاده از خدمات تخصصی شرکت های دیگر 
آن اس��ت که این ش��رکت ها قادرن��د قراردادهایی در 
جهت تامین منابع و در مقیاس اقتصادی منعقد کنند. 
نکته ای که در این میان استفاده از این ایده را جذابیت 
می بخش��د تنوع در اقتصادهای بین المللی و تفاوت در 
نرخ ارز است که می تواند موجب صرفه اقتصادی هرچه 
بیش��تر ایده برون س��پاری برخی وظایف و استفاده از 
منابع خارج از مجموعه تجاری شود. همچنین افزایش 
کیفی��ت محصوالت و خدمات به واس��طه اس��تفاده از 
خدمات و تخصص ش��رکت های دیگر به دلیل آشنایی 
و مهارت این شرکت ها در انجام کارها و وظایف محوله 

از جمله مزایای استفاده از این روش است. 
توجه داشته باشید که این شیوه نیز همانند روش های 
دیگر چنانچه به درس��تی انجام مدیریت نشود استفاده 
از آن می تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته 
باشد و موجب بدنامی محصول یا خدمات ارائه شده از 
سوی یک تش��کیالت تجاری شود. سختگیری و دقت 
در مدیریت کیفیت، انجام تحقیقات و مطالعات الزم و 
ضروری و توجه به مس��ائل اخالقی و حرفه ای هنگامی 
که تصمیم به واگذاری مسئولیت انجام بخشی از کارها 
ی��ا فرآیند تولید به ش��رکت های دیگر داریم از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. در همین راستا می توانیم 
نگاهی به استفاده ناموفق شرکت کامپیوتری دل از این 
ایده مطرح ش��ده داشته باشیم که با واگذاری خدمات 
پس از فروش و پشتیبانی از مشتریان به شرکت دیگر، 
موجب��ات افت کیفیت خدمات ارائه ش��ده و نارضایتی 

مشتریان این شرکت را فراهم آورد. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

در مورد ش��رکت ها و اشخاصی که قصد دارید انجام 
برخی امور و کارها را به آنها واگذار کنید تحقیق کنید، 
آیا آنه��ا از مهارت و توانایی الزم برای کمک به ش��ما 
برخوردارند؟ همکاری با آنان چه منفعتی برای شما به 

دنبال خواهد داشت؟ 
ب��ه جزیی��ات توافقی ک��ه قصد دارید ب��ر مبنای آن 
بخش��ی از کارها را به شرکت دیگر واگذار کنید، دقت 
کنید و سطح و میزان همکاری را دقیقا مشخص سازید 
و از ای��ن طریق روش��ن کنید که ای��ن همکاری با چه 
کیفیتی و چه زمانی و براساس چه نوع توافق مالی قرار 

است صورت پذیرد. 
همچنی��ن زمانی ک��ه قصد انعقاد ق��رارداد واگذاری 
قس��متی از ام��ور یا فرآین��د تولید را داری��د در حفظ 
کیفیت و اس��تاندارد محصول یا خدمات مورد نظرتان 

دقت الزم را به عمل آورید. 
با ش��رکت های همکار دائم در ارتباط باش��ید و این 
نکته را مورد توجه قرار دهید که با آنها بر سر اهداف و 
استراتژی های مورد نظرتان توافق کامل داشته باشید. 
به یاد داش��ته باشید که استفاده از ایده برون سپاری 
بخش��ی از کارها یا فرآیند تولید فرصت بس��یار خوب 
و ارزش��مندی ب��رای تمرین تمرک��ز و برعهده گرفتن 
مسئولیت های اجتماعی از س��وی شرکت های تجاری 

است. 
س��طح  در  برون س��پاری  ای��ن  ک��ه  م��واردی  در 
بین المللی صورت می گیرد، در مورد اقتصاد کش��وری 
که ق��رارداد برون س��پاری وظایف را با ش��رکتی از آن 
کش��ور منعق��د می کنی��د تحقیق و اطمین��ان حاصل 
 کنید که دس��تمزد عادالنه ای به کارکنان آن ش��رکت 

پرداخت می کنید. 
هم��واره از روش ها و ایده های تجاری ش��رکت های 
همکار ش��ما که با آن��ان قرارداد برون س��پاری منعقد 
کرده اید مطلع باشید حتی اگر مستقیما امکان کنترل 
آنه��ا برای ش��ما وجود ن��دارد، چرا که در ه��ر حال با 
تش��کیالت آنان در ارتباط هستید و استفاده از هرگونه 
ای��ده، طرح یا ش��یوه های فعالیت تجاری نامناس��ب از 
سوی آنها موجب آسیب رسیدن به اعتبار کسب و کار و 

نشان تجاری شما می شود. 

برای اینکه نام شما 
همیشه در ذهن افراد 
شهر باقی بماند پیکی 
را برای ارائه و نشان 

دادن لباس به مشتری 
 در نظر بگیرید. 
به عبارت بهتر 

فروشگاه را به خانه 
مشتری ببرید تا 

مشتری قدرت انتخاب 
بهتری داشته باشد

پاس�خ کارش�ناس: تقس��یم 
وظایف بین ش��رکا به اش��کال 
اس��ت.  امکان پذی��ر  مختل��ف 
رش��ته تحصیل��ی و تخص��ص 
از  یک��ی  فق��ط  آکادمی��ک 
پارامترهای تعیین کننده است. 
بای��د پذیرفت که اف��راد دارای 
ویژگی ه��ای متف��اوت اخالقی 

هستند. 
ب��رای مث��ال دو ف��رد ب��ا یک 
تخص��ص ممکن اس��ت از نظر 
رواب��ط عموم��ی بس��یار با هم 

طوری که  به  باش��ند،  متفاوت 
دیگ��ری  و  برون گ��را  یک��ی 
بنابرای��ن  باش��د،  درون گ��را 
ممکن است ش��خص با روابط 
انجام  ب��رای  اجتماع��ی خوب 
کارهایی مث��ل اخذ مجوزهای 
ساخت و س��از، بازاریابی برای 
ف��روش، خرید مصال��ح و غیره 
باش��د. دیگری ممکن  مناسب 
اس��ت توانایی رهبری داش��ته 
باش��د و برای نظارت و هدایت 
کارگران ،مهندسان و... مناسب 

تر باش��د. بنابراین به طور کلی 
باید تقسیم وظایف را براساس 
جمل��ه  از  پارامتره��ا  س��ایر 
ویژگی های شخصی، ارتباطات، 
فعالیت ه��ای جنبی ه��ر فرد، 
موقعیت زندگی شخصی )وقت 
گذاش��تن در خ��ارج از وق��ت 
اداری، ام��کان ماموریت رفتن 
و...( و س��ایر پارامترهای دیگر 

انجام داد.
اگر ب��ا در نظ��ر گرفتن این 
موارد نیز هنوز با مشکل مواجه 

هستید و باز هم تصور می کنید 
تمای��ل دارید کارهای مش��ابه 
انجام دهید، دیگر چاره ای جز 
کم��ک گرفتن از یک مش��اور 
ندارید. از یک مش��اور یا حتی 
یک دوست مش��ترک معتبر و 
باه��وش که همگی آن را قبول 
داری��د دع��وت و کارها را برای 
وی تشریح کنید. از این مشاور 
یا دوست بخواهید تا نظرش را 
راج��ع به تقس��یم وظایف بین 

شما اعمال کند.

تقسیم  وظایف 
با شرکا

با چند نفر از دوستانم شرکتی را تأسیس کرده ایم که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می کند. از آنجا که همه ما در یک رشته مشترک 
تحصیل کرده ایم و تخصص های مشابه داریم، در تقسیم وظایف به مشکل برخورده ایم. چه توصیه ای برای ما دارید؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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گزارش »فرصت امروز« از چگونگی فعالیت در یک فروشگاه کت و شلوار

اینجا مشتری پادشاه است

علی سهرابی

کتابخانه

نظریه پ��ردازان در دهه اخیر 
ب��ه اهمی��ت و نق��ش فرهنگ 
س��ازمانی بر اعضای س��ازمان 
تاکی��د دارن��د. برخ��ی از این 
صاحبنظران، فرهنگ سازمانی 
ی��ا به طور ع��ام جنبه انس��انی 
کوششی  به عنوان  را  س��ازمان 
تلقی می کنند ک��ه جنبه های 
گوناگ��ون مطالع��ات محققان 
س��ازمان و مدیریت در گذشته 
را ب��ه روش ه��ای جدی��د ارائه 
آنه��ا کوش��ش های  می ده��د. 
رواب��ط  پیرام��ون  انجام ش��ده 
انس��انی، مدیری��ت ب��ر مبنای 
س��ازمانی،  س��اختار  ه��دف، 

استراتژی های سازمانی و توجه 
ب��ه گروه های کاری و گروه های 
سازمانی را به عنوان جنبه هایی 
از فرهنگ سازمانی و به منظور 
بهب��ود عملک��رد و کیفیت کار 
فرهن��گ  می کنن��د.  معرف��ی 
س��ازمانی موضوعی است که به 
تازگی در قلمرو رفتار سازمانی و 
بالندگی سازمان ها مطرح شده 
و ریش��ه این پدیده را می توان 
مردم شناس��ی،  نظری��ات  در 
روان شناسی  و  جامعه شناس��ی 
اجتماع��ی جس��ت وجو ک��رد.  

دکتر امی��د مهدی��ه در کتابی 
ب��ه ن��ام »فرهنگ س��ازمانی« 
پیدایش و شکل گیری فرهنگ 
س��طوح  تعری��ف،  س��ازمانی، 
فرهنگ س��ازمانی، ویژگی های 
دیدگاه  از  س��ازمانی  فرهن��گ 
الگوهای  مختلف،  اندیشمندان 
فرهن��گ س��ازمانی  و گونه های 
فرهنگ س��ازمانی را به تفصیل 
به رش��ته تحریر در آورده است. 
او در بخش��ی از ای��ن کت��اب 
کوشیده رابطه فرهنگ سازمانی 
با دیگ��ر مفاهیم مدیریت مانند 

ارتباط��ات، تع��ارض و عملکرد 
را ش��رح ده��د. ب��ا توج��ه به 
ارتباطات  صاحبنظ��ران،  اینکه 
و فرهن��گ را غیر قابل تفکیک 
می دانند، در این کتاب به س��ه 
نوع دی��دگاه مختلف ارتباطات 
انتقادی(  و  تفس��یری  )سنتی، 
و اه��داف و تعاریف آنها اش��اره 
شده است. در قسمتی از همین 
بخش آمده فرهنگ س��ازمانی 
از نظ��ر دیدگاه س��نتی چیزی 
اس��ت ک��ه س��ازمان دارای آن 
است. دیدگاه تفسیری محتوای 

فرهن��گ س��ازمانی را توصیف 
می کند و دیدگاه انتقادی کانون 
توج��ه خ��ود را به کش��مکش 
قدرت در بین گروه های رقیب 
متمرکز می سازد. این کتاب در 
88 صفحه به قیمت چهار هزار 
تومان توس��ط موسس��ه کتاب 
مهربان نش��ر به چاپ رس��یده 

است. 

فرهنگ سازمانی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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در پایان معامالت نخس��تین 
روز کاری هفته که با اول آذرماه 
مص��ادف ش��ده بود، ش��اخص 
کل ب��ورس 205 واح��د دیگر 
به عقب برگش��ت و 75 هزار و 
42 واحدی ش��د. ام��ا با وجود 
رون��د منف��ی ش��اخص ارزش 
معام��الت ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران به 255 میلی��ارد تومان 
فراب��ورس  معام��الت  ارزش  و 
به 268 میلیارد تومان رس��ید 
که این می��زان با توجه به روند 
ی��ک س��ال اخی��ر رش��د قابل 
مالحظه ای دارد. ش��اخص کل 
بورس با وجود افزایش عرضه در 
پتروشیمی،  فوالدی،  گروه های 
صنایع ش��یمیایی و س��یمانی 
روند نزولی ب��ه خود گرفت، اما 
نماد ش��رکت های نفت بهران، 
بانک مل��ت، ایران خودرو، نفت 
ایران،  تراکتورس��ازی  پ��ارس، 
س��اختمان،  س��رمایه گذاری 
گروه مپن��ا و ایران خودرودیزل 
مانع از ریزش بیش��تر شاخص 
ش��د. در فرابورس هم شاخص 
ب��ا افت پن��ج واحدی ب��ه رقم 
840 واحد رسیدکه پتروشیمی 
زاگرس،  پتروش��یمی  م��ارون، 
معدن��ی  صنای��ع  هلدین��گ 
خاورمیان��ه و ذوب آهن اصفهان 
را  منف��ی  تامی��ن  بیش��ترین 
داش��تند. روز گذش��ته ع��الوه 
بر گ��روه مال��ی، خودرویی ها و 
بانک ها نیز در رده های برترین 
گروه ه��ای صنعت قرار گرفتند. 
انبوه سازی  و  محصوالت چوبی 
با بیش��ترین رش��د شاخص در 
صدر شاخص های صنعتی قرار 

گرفتند.

فاندامنتال های صنایع 
اهمیت اساسی دارند

بازار س��هام نخستین روز آذر 
را در حالی منفی س��پری کرد 

که عل��ی صالح آب��ادی، رییس 
افزایش حجم  س��ازمان بورس 
معام��الت در ب��ازار س��هام را 
مهم ارزیاب��ی می کند و معتقد 
اس��ت حجم معامالت بورس و 
فرابورس با وجود بس��ته بودن 
نم��اد پاالیش��گاه ها به ص��ورت 
پیدا کرده  افزایش  چشمگیری 
اس��ت، این در حالی اس��ت که 
بحث ه��ای مربوط ب��ه بودجه 
فاندامنتال های  و  ب��وده  مه��م 
صنایع اهمیت اساس��ی دارند. 
باتوجه ب��ه صحبت های رئیس 
سازمان بورس بسیاری از صنایع 
پتانس��یل خوبی از بعد بنیادی 
دارا هس��تند. وی در عین حال 
تاکید کرد: اگر س��رمایه گذاران 
با افق بلندمدت سرمایه گذاری 
بورس مح��ل مطمئنی  کنند، 

برای سرمایه گذاری است.

بازار سهام اثرات روانی 
مثبتی را تجربه خواهد کرد

به��روز  دیگ��ر  س��وی  از 
کانون  دبی��رکل  خدارحم��ی، 
نهادهای س��رمایه گذاری ایران 
بازار  تاثیرپذیری  میزان  درباره 

س��هام از مذاکرات هسته ای و 
انتظاراتی ک��ه در میان فعاالن 
بازار به واس��طه ای��ن امر ایجاد 
شده اس��ت، اظهار کرد: اکنون 
هم��ه در ب��ازار به دنب��ال این 
س��وال هس��تند که در صورت 
توافق یا عدم توافق چه اتفاقی 
خواه��د افت��اد و در این زمینه 
ن��گاه صفر و یک ب��ه مذاکرات 
بعیدترین گزینه ممکن و کامال 
غیر منطق��ی اس��ت. وی گفت: 
اینکه فعاالن بازار بر این باورند 
که مذاکرات پس از مدت بسیار 
کوتاه��ی در بازه چند ماه موثر 
خواه��د ب��ود، بای��د بگویم که 
این پیش بینی س��رمایه گذاران 
همراه ب��ا ذوق زدگی اس��ت و 
کس��انی هم بر ای��ن باورند که 
اگر توافق ص��ورت نگیرد، بازار 
به کلی خراب خواهد ش��د که 
این امر هم غیر عقالیی اس��ت. 
این فعال بازار س��رمایه با بیان 
اینکه بازار از حیث اثرات روانی 
با توجه به تعامالت، نوس��انات 
مثبتی را تجرب��ه خواهد کرد، 
گف��ت: یک��ی از حوزه هایی که 
پس از تحریم به واسطه توقف 

نق��ل و انتقال ارز بی��ن بانکی 
آسیب دید صنعت بیمه بود که 
در صورت آمدن اخبار مثبت از 
پتانس��یل های  می تواند  توافق 
پیش روی صنایع  نیز  بیشتری 

دیگر داشته باشد.

آرمانی ترین بازدهی بازار 
سهام؛ 40 درصد

خدارحمی بازدهی بازار سهام 
را در آرمانی ترین حالت با توجه 
به صرف ریسک بیشتر نسبت به 
بازار پول، در سال جاری نزدیک 
به 40 درصد پیش بینی کرد که 
ام��کان دارد در صنایع مختلف 
متفاوت باش��د. دبیرکل کانون 
ایران  نهادهای س��رمایه گذاری 
با ابراز خرس��ندی از اینکه بازار 
به هوش��مندی خوبی رس��یده 
اس��ت، گفت: حتی در روزهای 
منفی ب��ازار، ارزش معامالت به 
200 میلی��ارد تومان می رس��د 
و باید نس��بت به ای��ن موضوع 
خوشحال ش��ویم. خدارحمی با 
بیان اینکه بازار پول و س��رمایه 
مکمل یکدیگر عمل می کنند، 
گف��ت: تقوی��ت بازار س��رمایه 

درنهایت به نفع بازار پول خواهد 
بود و نقدینگی ها در این دو بازار 

جریان خواهد داشت.

حجم و ارزش معامالت 
در آبان ماه افزایش یافت

طب��ق برآوردهای آماری، در 
آبان ماه امس��ال 17 میلیارد و 
582 میلی��ون س��هم به ارزش 
45 ه��زار و 322 میلیارد ریال 
در بورس اوراق به��ادار تهران 
معامله ش��د. این آمارها نشان 
می دهد ارزش معامالت نرمال 
59.6 درصد و حجم معامالت 
نرمال 41.4 درصد افزایش در 
قیاس با مهرماه داش��ته است. 
در آبان ماه امسال، 17 میلیارد 
و 582 میلیون س��هم به ارزش 
45 ه��زار و 322 میلیارد ریال 
در بورس اوراق به��ادار تهران 
معامله ش��د. معام��الت انجام 
ش��ده در آبان ماه امسال، طی 
ی��ک میلی��ون و 550 ه��زار و 
40 دفع��ه انجام گرف��ت. این 
و  ه��زار  را 451  دادوس��تدها 
750 خریدار انج��ام دادند که 
تعدادش��ان در قی��اس ب��ا ماه 
افزایش  درص��د  پی��ش 61.9 
یافت. ب��ر این اس��اس، حجم 
معامالت در قی��اس با مهرماه، 
45.5 درصد و ارزش معامالت 
64.5 درصد رشد داشته است. 
در عین حال، دفعات معامالت 
ه��م 48.9 درصد رش��د یافته 
اس��ت. روند شاخص کل نشان 
می ده��د ک��ه این متغی��ر در 
آبان ماه امسال 1.5 درصد رشد 
داشت و در آخرین روز این ماه 
به 75 هزار و 248 واحد رسید. 
در عین حال شاخص قیمت و 
سود نقدی هم که ابتدای آبان 
مسیر خود را از عدد 301 هزار 
و 613 واحد آغاز کرده بود، در 
پایان این ماه ب��ه 306 هزار و 

152 واحد رسید.

قانون بازار اوراق بهادار روز اول 
آذرماه س��ال 1384 ب��ه تصویب 
مجلس رس��ید تا فصل جدیدی 
در تاریخ بازار س��رمایه ایران آغاز 
ش��ود.با تصویب قانون جدید بازار 
اوراق بهادار تحوالت گس��ترده ای 
در س��اختار و روند کل��ی بازار به 
وج��ود آمد که در نخس��تین گام 
مقام ناظر و اجرا در بازار س��رمایه 
تفکیک ش��د، به طوری ک��ه مقام 
ناظر در ش��رایط جدی��د ذی نفع 
محسوب نمی ش��ود و در مجموع 
ت��وان نظارت��ی آن افزایش یافته 
اس��ت.به گزارش س��نا، راه اندازی 
بورس های کاال، فرابورس و بورس 
انرژی، تش��کیل کانون ها، نهادها 
و ابزارهای مال��ی جدید، افزایش 
نظارت ها، شفافیت، نقدشوندگی، 
ارزش، حجم معامالت و عمق بازار، 
افزایش جایگاه بازار در تامین مالی 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی، تخصصی 
ش��دن بخش های مختلف بازار و 
گسترش فرهنگ س��هامداری از 
مهم ترین دس��تاوردهای تصویب 
قانون بازار سرمایه در 9 سال اخیر 
فعالیت  دوران  اس��ت.در مجموع 
بازار سرمایه در ایران را می توان به 

چهار دوره تقسیم  کرد: 

 دوره نخست
)1346 - 1357( 

ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
روز پانزدهم بهمن س��ال 1346 
فعالی��ت خ��ود را با انج��ام چند 
معامله روی س��هام بانک توسعه 
صنعت��ی و معدن��ی آغ��از کرد.

در پ��ی آن ش��رکت نفت پارس، 
اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، 
اوراق قرضه س��ازمان گس��ترش 
مالکیت صنعت��ی و اوراق قرضه 
عباس آب��اد به ب��ورس تهران راه 
یافتن��د.ورود 105 ش��رکت ب��ا 
سرمایه ای درحدود 230 میلیارد 
ریال مهم ترین فعالیت 11 ساله 
بورس تهران ت��ا پیش از انقالب 

شکوهمند اسالمی بود.

دوره دوم
)1358 - 1367( 

در سال های پس از انقالب و تا 
پیش از نخستین برنامه پنج ساله 
توس��عه اقتصادی، دگرگونی های 
چشمگیری در اقتصاد ملی پدید 
آم��د که بورس اوراق بهادار تهران 
را نیز در برگرفت.نخستین رویداد، 
تصوی��ب الیحه قان��ون اداره امور 
بانک ه��ا در روز هفدهم خردادماه 
1358 توسط شورای انقالب بود 
که به موجب آن بانک های تجاری 
و تخصص��ی کش��ور در چارچوب 
9 بانک ش��امل شش بانک تجاری 
و سه بانک تخصصی ادغام و ملی 
ش��دند.چندی بع��د و در پی آن 
ش��رکت های بیمه نیز در یکدیگر 
ادغام ش��ده و ب��ه مالکیت دولتی 
درآمدند و همچنین تصویب قانون 
حفاظت و توس��عه صنای��ع ایران 
در تیرماه س��ال 1358 باعث شد 
تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی 

پذیرفت��ه ش��ده در ب��ورس از آن 
خارج ش��وند، به گونه ای که تعداد 
آنها از 105 شرکت در سال 1357 
به 56 شرکت در پایان سال 1367 
کاهش یافت.حجم معامالت سهام 
در این دوره از 34.2 میلیارد ریال 
در س��ال 1357 ب��ه 9.9 میلیارد 
ریال در سال 1367 کاهش یافت 
و میانگین نسبت حجم معامالت 
سهام به GDP به کمترین میزان 
در دوران فعالی��ت بورس رس��ید 
که از مهم ترین دالیل آن شرایط 
جنگی و روش��ن نب��ودن خطوط 
کلی اقتصاد کش��ور ب��ود. به این 
ترتیب در این سال ها، بورس اوراق 
به��ادار تهران دوران فترت خود را 
آغاز کرد که تا پایان س��ال 1367 

ادامه یافت.

دوره سوم
)1368 - 1383( 

ب��ا پای��ان یافتن جن��گ، در 
چارچوب برنامه پنج س��اله اول 
توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 
فعالیت  تجدید  ای��ران  فرهنگی 
ته��ران  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
به عنوان زمین��ه ای برای اجرای 
خصوصی س��ازی  سیاس��ت های 
م��ورد توجه ق��رار گرفت.بر این 
در  سیاس��ت گذاران  اس��اس، 
نظر دارند، ب��ورس اوراق بهادار 
ب��ا انتق��ال پ��اره ای از وظای��ف 
تصدی ه��ای دولت��ی ب��ه بخش 

خصوص��ی، ج��ذب نقدینگی و 
گ��ردآوری مناب��ع پس ان��دازی 
پراکنده و هدایت آن به س��وی 
در  س��رمایه گذاری،  مص��ارف 
اقتصادی  توس��عه  منابع  تجهیز 
و انگیزش موثر بخش خصوصی 
در  فعاالن��ه  مش��ارکت  ب��رای 
اق�ت�صادی،  ف�ع�ال�ی�ت ه���ای 
نق��ش مهم و اساس��ی داش��ته 
باش��د.در ه��ر ح��ال، گرای��ش 
س�ی�اس���ت گ�ذاری ه�ای کالن 
اقتصادی به استفاده از ساز و کار 
بورس، افزایش چش��مگیر شمار 
ش��رکت های پذیرفت��ه ش��ده و 
افزای��ش حجم فعالی��ت بورس 
تهران را دربرداش��ت، به گونه ای 
 9.9 از  معام��الت  حج��م  ک��ه 
میلی��ارد ریال س��ال 1367 به 
بی��ش از 104 میلی��ارد ری��ال 
در پای��ان س��ال 1383 رس��ید 
و تع��داد بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
پذیرفته ش��ده در بورس تهران 
از 56 ش��رکت به 422 شرکت 

افزایش یافت.

دوره چهارم
 )از سال 1384 تاکنون(

تصوی��ب قان��ون ب��ازار اوراق 
به��ادار در س��ال 84 چارچوب 
قانونی الزم و بس��تر مناس��ب را 
برای ایج��اد ابزاره��ا و نهادها و 
بازاره��ای جدی��د مال��ی فراهم 
آورد ک��ه از یکس��و ب��ه اجرای 

برنامه چهارم  سایر سیاست های 
توس��عه در بازار س��رمایه شامل 
و  تخصصی  بازارهای  گس��ترش 
راه اندازی فرابورس کمک کرد و 
از س��وی دیگر، زمینه  ساز انجام 
س��ایر فعالیت های توسعه ای در 
بازار س��رمایه )ب��ورس انرژی و 
موسسات رتبه بندی( شد.توسعه 
و به کارگی��ری ابزارهای متنوع 
قرارداده��ای  جمل��ه  از  مال��ی 
آت��ی کاال و طراح��ی ابزاره��ای 
جدیدی مانند اوراق اجاره، اوراق 
اس��تصناع، اوراق اختیار معامله، 
قراردادهای آتی س��هام و اوراق 
اختیار ف��روش تبعی، تش��کیل 
نهادهای مالی مانند شرکت های 
تامی��ن س��رمایه و صندوق های 
راه ان��دازی  و  س���رم�ایه گذاری 
فراب��ورس و بورس انرژی گویای 
گس��ترش بازار سرمایه در حوزه 
ابزارها، نهاده��ا و بازارهای مالی 
جدید در س��ایه اج��رای قانون 
بازار اوراق بهادار است.همچنین 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی و توجه به سازوکار 
ب��ورس ب��رای خصوصی س��ازی 
ش��رکت های دولت��ی و تصویب 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی 
از دیگ��ر فرصت ه��ا  اص��ل 44 
ب��ه منظور توس��عه و گس��ترش 
بازار س��رمایه بود به گونه ای که 
ش��رکت های بزرگی وارد بورس 
اوراق به��ادار ته��ران و فرابورس 
ایران شده اند تا عالوه بر افزایش 
صنایع بورس��ی، حج��م و ارزش 

معامالت رشد چشمگیری یابد.

بررسی تاریخی فعالیت بازار سرمایه در ایران 

حجم معامالت باز هم افزایش یافت

افزایش جاذبه های فاندامنتالی صنایع بورسی

نماگر بازار سهامخبر

 75.042.70شاخص کل
)205.73(میزان تغییر
B 3.381.867.465ارزش بازار

B 2.556.606ارزش معامالت
B 1.231حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)43.51(5.449گل گهر

)31.6(7.185نفت و گاز پارسیان
)17.74(2.489فوالد مبارکه

)17.59(12.692پتروشیمی خلیج فارس
)17.45(4.368چادرملو

ارزشخریدنام کامل شرکت
5.406105.330 تراکتورسازي ایران 

5.20517.517 س. ساختمان ایران
8.99115.421 نوسازي تهران 

2.40911.512 لیزینگ خودروغدیر
1.7209.405 سرمایه  گذاري  شاهد

ارزشفروشنام کامل شرکت
10.19012.963 الیاف مصنوعي 
4.6605.218 داروسازي  امین

15.0663.140  تکین کو
11.8672.880 فوالد امیرکبیر
6.3502.482 پارس  الکتریک

درصد قیمتنام کامل شرکت
38.9788 ح . گلوکوزان 
14.2794 سیمان اصفهان 

4.7114 فیبر ایران 
2.6563.99 ریخته گري  تراکتورسازي 

8.9913.99 نوسازي  تهران

درصدقیمتنام کامل شرکت
)6.78(481 ح . سرمایه گذاري نیرو

)4.67(3.020 ح .  چادرملو
)4.32(5.155 ح . دارویي سبحان

)4(15.066  تکین کو
)3.99(5.436 نوردوقطعات  فوالدي

ارزشحجمنام کامل شرکت
M449.114 B 253.637بانک پاسارگاد
M186.808 B 213.610پارس خودرو

M185.888 B 110.496س. صنایع سیمان
M92.089 B 93.469ایران خودرو دیزل

M92.540 B 53.896سرمایه گذاری شاهد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M449.114 B 253.637بانک پاسارگاد
M186.808 B 213.610پارس خودرو

M185.888 B 110.496س. صنایع سیمان
M133.228 B 38.104صنایع آذرآب

M92.540 B 53.896سرمایه گذاری شاهد

تعدادقیمتنام کامل شرکت
168220911س. صنایع سیمان

87511710پارس خودرو
9854709ایران خودرو دیزل

34963758صنایع آذرآب
17913245گروه بهمن

840.80شاخص کل
)4.70(میزان تغییر
B 685.512.844ارزش بازار

B 2.679.932ارزش معامالت
M 263.427حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
)2.9(38.047پتروشیمی مارون
)1.01(20.075پتروشیمی زاگرس

)0.82(4.202هلدینگ معدنی خاورمیانه
)0.4(2.628ذوب آهن اصفهان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

سهام 23 شرکت دولتی در سبد 
واگذاری های آذرماه 

سازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد: سهام 23 شرکت 
دولتی در آذرماه امسال از طریق بورس، فرابورس و مزایده 
واگذار می ش��ود. بلوک 87/08 درصدی سهام حمل و نقل 
بین المللی خلیج فارس و 33/93 درصد س��هام ش��رکت 
س��اختمانی عمران تکالر در روز یک��م آذر به ترتیب در 
بورس و فرابورس عرضه ش��د. همچنی��ن در دومین روز 
آذرماه، 20 درصد س��هام شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانب��ی در بازار س��وم فرابورس عرضه می ش��ود. معادل 
100 درصد از سهام کنترلی شرکت نوسازی صنایع ایران 
نی��ز در روز چه��ارم آذر در فرابورس واگذار خواهد ش��د. 
معادل 28. 38 درصد از س��هام ایران ترانسفو نیز در روز 
دهم آذر در بورس عرضه خواهد شد و در شانزدهمین روز 
ماه سوم پاییز معادل 100 درصد سهام پتروشیمی دماوند 

روانه میز فرابورس می شود. 

تشریح وضعیت پتروپاالیشی ها
از زبان رییس سازمان بورس

عل��ی صالح آبادی، رییس س��ازمان بورس به ابهامات 
موجود در صنایع بورس��ی پاسخ داد و آخرین وضعیت 
صنعت پتروشیمی و پاالیش��گاهی را تشریح کرد. وی 
گف��ت: با توجه به اینکه در زمانی که پاالیش��گاه ها وارد 
بورس ش��دند موضوع کیفی س��ازی مط��رح نبود و در 
حال حاضر، تعداد زیادی از س��هامداران این س��هم را 
خری��داری کرده و قانون نیز در خصوص پاالیش��گاه ها 
تغییر نکرده اس��ت، باید به همان روال قبلی عمل شود 
تا پاالیش��گاه ها با مشکل مواجه نشوند که این موضوع 

در وزارت نفت و دولت در حال پیگیری است. 

عرضه 35 نوع کاال در تاالرها 
در نخستین روز آذرماه

در نخس��تین روز آذرماه تاالره��ای داخلی و صادراتی 
بورس کاالی ایران شاهد عرضه 35 نوع کاال بود. شرکت 
فوالد خوزستان با 10 هزار تن شمش بلوم به قیمت پایه 
15 ه��زار و 290 ری��ال در هر کیل��و در تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی حضور یافت. تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی نیز شاهد عرضه انواع ماده پلیمری و شیمیایی 
مجتمع های اروند، ایالم، بوعلی س��ینا، پارس، تندگویان، 
جم، خراسان، خوزستان، شازند، کارون، کرمانشاه، مارون، 
مهر و ش��رکت پلیمر کرمانشاه بود. در این روز و در تاالر 
صادراتی، حدود 20 هزار و 50 تن انواع قیر ش��رکت های 
توس��عه نفت هرمزان، عایق بام باس��تان، فومن ش��یمی 
گس��تر، اصفهان قیر، انرژی تجارت س��ام و پاالیش نفت 
تبریز به همراه 100 تن عایق رطوبتی ش��رکت پاسارگاد 
عای��ق پ��ارس روی تابلوی عرضه رفت. در ای��ن روز و در 
تاالر کش��اورزی، 300 تن شکر سفید خراسان رضوی به 
قیمت پایه 19 هزار ریال راهی تاالر معامالت شد. شرکت 
س��ویابین نیز با 500 تن کنجاله س��ویا پرک و 500 تن 
کنجاله آفتابگ��ردان در تاالر معامالت حضور یافت. دیگر 
محصوالت عرضه ش��ده در تاالر کش��اورزی، یکهزار تن 
گندم دروم کهگیلویه و بویراحمد و 250 تن قند کارخانه 

بردسیر کرمان بود. 

پوشش 59 درصدی
 پیش بینی های فوالد مبارکه

ش��رکت فوالد مبارکه در دوره شش ماهه نخست سال 
ب��ا اختصاص 299 ریال س��ود به ازای هر س��هم معادل 
59 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. هیات مدیره 
این شرکت در نظر دارد معادل 50 درصد از سود خالص 
سال مالی 93 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع 

عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

 انتشار عملکرد 6 ماهه
سرمایه گذاری البرز

شرکت سرمایه گذاری البرز در دوره شش ماهه نخست 
س��ال جاری با اختصاص 63 ریال سود به ازای هر سهم 
معادل 9 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. الزم به 
ذکر است سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی 
ف��وق العاده م��ورخ 10 آبان ماه 93 از مبل��غ یک هزار و 
680 میلیارد و 100 میلیون ریال به مبلغ دو هزار و 100 
میلیارد ریال )حدود 25 درصد( از محل مطالبات و آورده 

نقدی سهامداران افزایش یافته است. 

نگاهی به پیش بینی
 94 دو شرکت بورسی

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 دو شرکت آتیه 
دماوند و سرمایه گذاری مسکن منتشر شد. سرمایه گذاری 
آتیه دماوند پیش بینی س��ود هر سهم سال مالی 94 را با 
17 درصد کاهش نسبت به سال مالی 93 مبلغ 634 ریال 
اعالم کرد. سرمایه گذاری مسکن نیز پیش بینی سود هر 
سهم سال مالی 94 را با یک ریال افزایش نسبت به سال 

مالی جاری، مبلغ 364 ریال اعالم کرده است. 

 EPS لیزینگ صنعت و معدن برای 
سال 94، 368 ریال اعالم شد

ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن پیش بینی سود هر 
س��هم س��ال مالی 94 را مبلغ 368 ری��ال اعالم کرده 
اس��ت. هیات مدیره این ش��رکت در نظ��ر دارد معادل 
100 ری��ال را به عنوان س��ود نقدی ب��ه مجامع عادی 
س��االنه 93 و 94 پیش��نهاد دهد. »ولصنم« پیش بینی 
س��ود هر سهم س��ال مالی 93 را در مبلغ 361 ریال و 
در آبان ماه امسال مبلغ 423 ریال اعالم کرده است. 

انتشار عملکرد 6 ماهه گروه دارویی 
سبحان

ش��رکت گروه دارویی س��بحان مصوب کرد سرمایه 
خ��ود را از مبل��غ 561 میلی��ارد ریال ب��ه مبلغ 698 
میلی��ارد ریال )حدود 24 درص��د( از محل مطالبات و 

آورده نقدی سهامداران افزایش داد. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

افت شاخص کل بورس
 در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت 
نخس��تین روز کاری هفت��ه، با اف��ت 205 واحدی در 
ارتف��اع 75 ه��زار و 42 واحدی قرار گرفت. ش��اخص 
30 شرکت بزرگ 10 واحد، آزاد شناور200 واحد، بازار 
اول 145 واحد، شاخص بازار دوم 446 واحد و شاخص 
صنعت 189 واحد افت را تجربه کردند. همچنین تعداد 
یک میلیارد و 230 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
252 میلی��ون توم��ان در 101 هزار نوب��ت معامالتی 

دادوستد شد.
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بورس عربستان
 بهترین بازار مالی خاورمیانه شد

برای سومین سال متوالی، بنا بر نظریه گروه یورومانی، 
بورس تداول عربستان سعودی به عنوان بهترین بازار مالی و 
مدیریت شده در خاورمیانه معرفی شد. این انتخاب براساس 
بررس��ی س��االنه در بین بهترین شرکت های مدیریتی با 
آنالیزهای بانکی، مدیریت های صندوق های سرمایه گذاری 
و س��رمایه گذاران اوراق به��ادار در بازارهای مالی منطقه 
صورت می گیرد. این در حالی اس��ت که با گذشت 10 ماه 

ارزش  می��الدی   2014 س��ال  از 
معامالت بورس عربستان دوباره به 
رکورد تاریخی دست خواهد یافت و 
با ارزش��ی بالغ بر 533 میلیارد دالر 
به عنوان پربازده ترین پلتفرم معامالتی 
در خاورمیانه و شمال افریقا برگزیده 

خواهد شد. 

بورس تهران میزبان نشست ساالنه 
FEAS در 2015

ب��ورس اوراق بهادار تهران میزبان نشس��ت س��االنه 
فدراس��یون بورس های اروپا – آسیایی )FEAS(  شد. 
در نشس��ت کمیته کاری فیاس که هفته گذش��ته در 
زاگرب کرواسی برگزار شد، پیشنهاد مدیرعامل بورس 
تهران مبنی بر میزبانی این بورس برای برگزاری نشست 
س��ال آینده فیاس مطرح و به تصویب رس��ید. در این 
نشس��ت انتخابات فدراس��یون بورس های اروپا – آسیا 

برگزار ش��د که در نهایت مصطفی 
بالتاج��ی، دبیرکل فدراس��یون در 
سمت خود ابقا ش��د. بورس مصر 
به عنوان رییس فدراسیون، بورس 
بلغارس��تان به عنوان نایب رییس و 
بورس قزاقستان نیز به عنوان رییس 

کمیته کاری انتخاب شدند. 

افزایش چشمگیر 
قیمت مس در لندن

طی معامالت در ب��ازار فلزات لندن، فروش نقدی مس 
با افزایش روبه رو ش��د و به ش��ش هزار و 790 دالر رسید. 
همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 
شش هزار و 725 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش 
نقدی آلومینیوم با قیمت دو هزار و 76/50 دالر و دو هزار 
و 77/50 دالر معامله ش��د. قلع هم با نرخ 20 هزار و 225 
دالر خریداری ش��د و به نرخ 20 ه��زار و 250 دالر در هر 

تن فروخته شد. گزارش ها حاکی از 
آن است که خریدوفروش روی با نرخ 
دو ه��زار و 298/50 و دو هزار و 299 
دالر انجام ش��د. سرب هم در رینگ 
معامالتی با نرخ دو هزار و 59/50 دالر 
خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و 

60 دالر به فروش رسید. 
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13 مدیریت سرمایه گذاری

با توجه ب��ه انقالب صنعتی 
نوزده��م  ق��رن  از  دنی��ا،  در 
تاکن��ون کش��اورزی ه��م ب��ا 
ورود ماش��ین آالت دستخوش 
تحوالت چش��مگیری شده که 
ثم��ره این ح��رکات را امروزه 
مکانیزاس��یون  بخ��ش  در 
ش��اهد هستیم، ولی اگر تاریخ 
100 س��ال گذش��ته را ت��ا به 
ام��روز در م��ورد صیفی جات 
دهیم،  ق��رار  بررس��ی  م��ورد 
جهش ه��ای جالبی را در روند 
س��یر تکاملی صنعتی ش��دن 
مش��اهده می کنی��م که عمده 
این تحوالت به ترتیب از ورود 
تراکتور، اس��تفاده از کودهای 
برای  ورود س��موم  شیمیایی، 
علف کش ه��ا  و  آف��ات  دف��ع 
شروع ش��ده و به اصالح بذر و 
آبیاری تحت فشار و مالچ کشی 
و در نهایت اس��تفاده از نشای 

صنعتی ختم شده است. 
در مجم��وع می ت��وان گفت 
ام��روزه ب��ا رش��د روزاف��زون 
جمعیت و نیاز به مواد غذایی، 
از اهمیت ویژه ای  کش��اورزی 
برخوردار ش��ده است. افزایش 
س��طح،  واح��د  در  راندم��ان 
نهاده ه��ای  در  صرفه جوی��ی 
کش��اورزی مانند کود، س��م، 
بذر و همچنین آب از مسائلی 
امروزه کش��اورزی  که  اس��ت 
ی��ک  به عن��وان  را  مکانی��زه 
ض��رورت تعریف کرده اس��ت. 
افزای��ش عملک��رد و بهره وری 
در تولی��د محص��والت گیاهی 
غالبا با اس��تفاده از سیس��تم 
از  اس��تفاده  مکانیزاس��یون، 
بذره��ای مق��اوم به ش��رایط 
محیطی، اس��تفاده از نشا های 
پیوندی و بسیاری فاکتورهای 

دیگر کنترل می شوند. 
تولید نش��ا در واقع به تولید 
گیاهچ��ه کوچ��ک از رقم��ی 
خاص در خزانه )محیط کامال 
کنترل ش��ده( گفته می ش��ود. 
ای��ن گیاهچ��ه ت��ا زمانی که 
قابلی��ت انتقال به زمین اصلی 
نگه��داری  باش��د  داش��ته  را 

می شود. 
ای��ن ن��وع تولید ب��ا مزایای 
بس��یاری در بخش کشاورزی 
همراه اس��ت که ب��رای اطالع 
از مزیت های این نوع کش��ت 
س��رمایه گذاری  چگونگ��ی  و 
در ای��ن حوزه، به س��راغ رضا 
قهرمانی، کارش��ناس زراعت و 
دبیر کانون مهندس��ان مشاور 

کش��اورزی رفته ایم، همچنین 
قهرمان��ی خود مدیر ش��رکت 
اس��ت  آریا«  تجهیز  »برنطین 
ک��ه از مهم ترین ش��رکت های 
تولی��د  گلخانه ه��ای  تجهی��ز 
نش��ای صنعتی و دستگاه های 
نش��ا کار ایتالیایی در ایران به 

شمار می آید. 

مزیتها
قهرمانی در خصوص مزیت های 
مرب��وط ب��ه کش��ت نش��ا به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
زیادی  مزای��ای  نش��ا  تولی��د 
دارد، به حدی ک��ه امروزه در 
اکث��ر کش��ورهای جه��ان که 
از کش��اورزی ق��وی برخوردار 
هس��تند، کش��اورزان نش��ای 
موردنظ��ر خ��ود را از مراک��ز 
تولید نش��ا تهی��ه می کنند و 
خ��ود را درگیر خری��د بذر و 

کشت آن نمی سازند. 
مزایای  در خصوص  قهرمانی 
کشت نشا می گوید: کشت نشا 
با مزایای بسیاری همراه است 
که می ت��وان به صورت موردی 

این گونه بیان کرد: 
1- اس��تفاده حداکث��ری از 
زمی��ن از مهم تری��ن مزای��ای 
این نوع کش��ت اس��ت. به این 
مفهوم که مثال اگر کشاورزی 
در زمین خود گندم زمس��تانه 
کاش��ته اس��ت و هن��وز گندم 
برداش��ت نش��ده، فصل کشت 
گوجه ممکن اس��ت فرا رسیده 
باش��د، کش��اورز  می توان��د به 
م��دت 45 روز وقت خریداری 
کن��د، یعن��ی در خزانه نش��ا 
تولید کند تا بعد از جمع آوری 
گندم ها، به کشت گوجه فرنگی 
بپردازد ب��دون اینکه اختاللی 
در زمان باردهی و کاش��ت به 

وجود آمده باشد. 
2- تولید نش��ا های عاری از 
بیم��اری و آف��ت و تنش های 
حاص��ل از تغذی��ه. در واقع به 
تکرار مش��اهده می ش��ود که 
بعد از کاش��ت ب��ذر در زمین 
ب��ه دلی��ل تنش های  اصل��ی 
دمایی و محیط��ی، بذر یا دیر 
جوان��ه می زند یا اص��ال جوانه 
نمی زند ی��ا گاهی با مش��کل 
مواجه می شود، ولی در خزانه 
ب��ه دلیل کنت��رل همه عوامل 
محیط��ی، ای��ن تنش ه��ا ب��ه 

حداقل ممکن می رسد. 
3- صرفه جوی��ی در مصرف 
بذر به گونه ای که امروزه غالب 
بذره��ا از ن��وع هیبرید بوده و 
از نظ��ر قیمت��ی بس��یار گران 
هس��تند، در ش��رایط عادی با 

کش��ت مس��تقیم بذر، چهار و 
پن��ج برابر بذر بیش��تر مصرف 
می ش��ود. مص��رف بذره��ا در 
خزانه بس��یار کاه��ش می یابد 
و بذر نیز دچار فس��اد نش��ده 
و توس��ط پرند گان یا حشرات 

جابه جا نمی شود. 
4- کش��ت های گلخان��ه ای 
در  نش��ا  تولی��د  به خص��وص 
خزان��ه برای مدت��ی معین در 
فص��ل زمس��تان باعث کاهش 
مصرف س��وخت می ش��ود. به 
خیار  گلخانه  ب��رای  طور مثال 
به مساحت سه هزارمتر مربع 
به ح��دود هفت ه��زار و 500 
عدد نش��ای خیار نیاز اس��ت 
که می توان به مدت سه هفته 
آن را در خزانه ای به وس��عت 
200 مترمرب��ع نگهداری کرد. 
بنابراین چیزی حدود 25هزار 
لیت��ر صرفه جوی��ی در مصرف 

سوخت خواهیم داشت. 
5- نش��ا کاری ب��ا دس��تگاه 
نش����ا ک���ار باع���ث کاهش 
هزینه ه��ای کارگ��ری خواهد 
ش��د. در حال حاض��ر، کارگ��ر 

می توان��د روزان��ه حداکث��ر تا 
س��ه هزار عدد نش��ا ب��ه زمین 
برای  بنابرای��ن  منتقل کن��د، 
به  نیاز  هرهکتار گوج��ه کاری 
20 نفر کارگر خواهیم داشت. 
در صورتی که دس��تگاه نش��ا 
کار کوچ��ک در روز می توان��د 
حداقل سه  هکتار را تنها با دو 

کارگر، نشا کاری کند. 
6- کاه��ش مص��رف آب از 
مهم تری��ن مزای��ای اس��تفاده 
از سیس��تم نش��ا کاری است. 
اگ��ر کش��ت را گوجه فرنگ��ی 
فرض کنیم که میزان س��طح 
زیرکش��ت آن بیشترین مقدار 
در ای��ران اس��ت، در ص��ورت 
نشاکاری، دو نوبت در آبیاری 
داش��ت.  خواهیم  صرفه جویی 
در هر نوبت به ازای هر هکتار 
ه��زار و 500 مت��ر مکعب آب 
بنابرای��ن  مص��رف می ش��ود، 
ب��رای دو نوب��ت آب، چی��زی 

ح��دود س��ه هزار مترمکع��ب 
صرفه جویی می شود. فقط کشت 
ایران حدود  گوجه فرنگ��ی در 
163هزار و 500 هکتار است، 
پس دو نوب��ت صرفه جویی در 
مصرف آب حدود 490میلیون 
متر مکع��ب  500ه��زار  و 
صرفه جوی��ی آب را در ط��ول 
س��ال در پی خواهد داشت که 

عدد بسیار باالیی است. 
7- ب��ه دلی��ل غیرمکانی��زه 
سیس��تم های  غال��ب  ب��ودن 
و  ای��ران  در  کش��اورزی 
سختی کار، کش��اورزان اغلب 
زمین های خ��ود را به صورت  
گوناگ��ون کرای��ه داده و اکثر 
کرایه کنندگان را نیز مهاجران 
افغانس��تان  کش��ور  اتب��اع 
تش��کیل می دهن��د ک��ه خود 
ب��ه دلی��ل اینکه نی��روی کار 
هس��تند هزینه ه��ای کارگری 
پرداخت نمی کنن��د و پس از 
پ��ول خود  ف��روش محصول، 
را تبدی��ل ب��ه ارز می کنند و 
از کش��ور خ��ارج می س��ازند. 
ب��ا مکانیزاس��یون کش��اورزی 
در عرصه ه��ای مختل��ف، کار 
راحت تر شکل می گیرد و این 
تمایل از بین می رود، بنابراین 
می��زان ارز خروجی از کش��ور 

کاهش خواهد یافت. 

تهدیدها
ب��ه  پاس��خ  در  قهرمان��ی 
این س��وال ک��ه گلخانه نش��ا 
دارد،  محدودیت های��ی  چ��ه 
می گوی��د: تنه��ا عی��ب ای��ن 
سیس��تم، هزینه بر ب��ودن آن 
در س��رمایه گذاری ابتدایی در 
مقایسه با کشت مستقیم بذر 
است، در واقع در این روش به 
سینی های نشا و پوشش بستر 
و خزانه مناس��ب نی��از داریم، 
ولی کل هزینه های تولیدی در 
برابر افزایش محصول به دست 
آم��ده و کاه��ش هزینه ه��ای 
تولیدی بس��یار اندک اس��ت. 
به طور مثال هزینه تمام شده 
یک عدد نش��ای گوجه فرنگی 
به ج��ز هزینه مرب��وط به بذر 
آن ح��دود 450 ریال اس��ت، 
اما هزین��ه بذر مش��خصا اگر 
به صورت مستقیم کاشته شود 
نس��بت به نش��ا کاری بیش��تر 

خواهد بود. 

شرایطسرمایهگذاری
مبلغ  در خص��وص  قهرمانی 
مورد نیاز برای س��رمایه گذاری 
می گوی��د:  زمین��ه  ای��ن  در 
برای ش��روع ای��ن کار در یک 

حالت نرمال ش��ما یک هکتار 
زمی��ن می خواهید که با 500 
میلیون تومان سازه گلخانه ای 
تجهی��ز می ش��ود. ای��ن مبلغ 
500 میلی��ون توم��ان از نظر 
تقسیم بندی به دو بخش است، 
ح��دود 200 میلی��ون تومان 
برای تجهیزات تخصصی تولید 
نش��ای داخلی گلخانه و حدود 
تومان س��رمایه  میلیون   300
در گردش نیاز است. با در نظر 
تولید روزانه  گرفتن ظرفی��ت 
120 هزار نش��ا در روز، تعداد 
دو دستگاه نشاکار چهار ردیفه 
برای کاش��ت مکانیزه نش��ای 
صنعت��ی در ی��ک گلخانه یک 

هکتاری ضروری است. 
نی��روی  خص��وص  در  وی 
انس��انی می افزاید: برای شروع 
کار ب��ا متراژ و س��رمایه گفته 
شده ش��ما نیاز به پنج کارگر 
نیروی متخصص  س��اده، یک 
کاره��ای گلخان��ه ای و ی��ک 

کارشناس کشاورزی دارید. 
ضری��ب  خص��وص  در  وی 
تبدیل و تقاضا در کش��ت نشا 
می گوی��د: به ازای ه��ر هکتار 
سطح زیر کش��ت زراعی، نیاز. 
به ی��ک هکت��ار گلخانه وجود 
دارد. همچنین باید بدانید که 
حدود 70 درص��د محصوالت 
زراعی قابلیت کش��ت نش��ا را 
خیار،  گوجه فرنگ��ی،  دارن��د، 
انواع س��بزیجات و سیفی جات 
و حت��ی پنب��ه و هندوانه و... 
همگی از انواع این محصوالت 

به شمار می آیند. 

سخنآخر
قهرمانی در آخ��ر می گوید: 
ب��ا ش��رایط فعل��ی کش��ور به 
کمب��ود  مش��کالت  ع��الوه 
آب و نهاده ه��ا، ب��ه نظ��ر من 
س��رمایه گذاری در این بخش 
می تواند بس��یار اثرگذار باشد، 
ه��م برای فرد س��رمایه گذار و 
هم ب��رای اقتصاد و س��المت 

جامعه. 
ب��ه عالوه اینکه ب��ا توجه به 
مزیت ه��ای گفته ش��ده برای 
کش��ت نش��ا و مقایس��ه آن با 
محدودیت های کش��ت سنتی 
می ت��وان به راحتی پی برد که 
ش��روع چنین کاری می تواند 
یک س��رمایه گذاری مطمئن و 
حس��اب شده باشد. بهتر است 
بدانید که کشت نشا عموما در 
مصرف آب 20 درصد کاهش 
به هم��راه دارد و همچنین تا 
وزن  افزای��ش  در  30درص��د 

محصول تأثیرگذار است.

تسهیل کننده استارت آپ ویکند 
ایران ب��ا تاکید بر اینک��ه نمی توان 
انتظار داش��ت ط��ی 54 س��اعت 
کسب و کار موفقی از سوی تیم های 
شرکت کننده در این رویداد صورت 
گیرد، گفت: ب��ا حمایت از صاحبان 
ایده های برتر این روی��داد می توان 
به ارزش افزوده باالیی دست یافت 
که سه نمونه آن در کشور ایجاد شده 

است. 
محس��ن مالی��ری در حاش��یه 
برگزاری استارت آپ ویکند دانشگاه 
صنعتی امیرکبی��ر در گفت وگو با 
خبرنگار فناوری ایس��نا، اس��تارت 
آپ ویکندها را مدلی از رویدادهای 

کسب و کار توصیف کرد و افزود: این 
رویداد از سال 2004 در دنیا برگزار 
می شود و طی فرآیندی در آخر هفته 
صاحبان ایده، ایده ه��ای نوآورانه را 
با تش��کیل تیم و ارائه آموزش هایی 

تجاری سازی می کنند. 
وی با بیان اینکه ای��ن رویداد در 
ایران از س��ال 92 آغاز ش��ده است، 
اظهار داشت: طی دو سال برگزاری 
حدود 25 رویداد استارت آپ ویکند 

در کل کشور برگزار شده است. 
مالیری با اشاره به نحوه برگزاری 
این رویداد خاطر نش��ان ک��رد: این 
رویداد از روز چهارشنبه آغاز می شود 
و اف��رادی ایده های خ��ود را مطرح 

می کنند و با رأی حض��ار ایده های 
برتر انتخاب می شود. صاحبان این 
ایده های برت��ر در مرحله نهایی که 
روز جمع��ه برگزار خواهد ش��د در 
حضور هیاتی از داوران که متشکل 
از صاحبان س��رمایه و صنعت است 
ایده ش��ان ارائه می دهن��د و داوران 

برترین ها را انتخاب می کنند. 
وی با تاکید بر اهمی��ت نوآوری 
در صنای��ع گفت: رویداد اس��تارت 
آپ ویکند یک رویداد سرمایه گذاری 
نیس��ت، بلکه رویدادی است که با 
ایجاد تحوالتی ن��وآوران و صاحبان 

صنایع را با یکدیگر آشنا می کند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه هرگز 

نمی توان انتظار داش��ت که تیم ها 
طی 54 ساعت اقدام به کارآفرینی 
موف��ق کنن��د، ادام��ه داد: در حال 
حاضر با ایجاد مراکز رش��د و اخیرا 
نیز مراکز ش��تاب دهنده زمینه ای 
فراهم شده است تا شرکت های نوپا 
پذیرش شوند تا با حمایت از آنها به 
کس��ب و کار همراه با ارزش افزوده 
باال دست یابند. مالیری با اشاره به 
نقش مراکز شتاب دهنده در تبدیل 
ایده ها به کارآفرین��ی توضیح داد: 
مراکز ش��تاب دهنده محل��ی برای 
جذب افرادی اس��ت که ای��ده ای را 
تبدیل به محصول کردن��د. در این 
مراکز این تیم ها جذب می ش��وند و 

س��رمایه گذاری اولیه روی ایده آنها 
انجام می ش��ود و آنها را وارد فضای 
کاری می کنند تا بدون دغدغه روی 
محصول خود به فعالی��ت بپردازند 
و در انتها کمک می ش��ود تا بتوانند 
س��رمایه الزم را برای رش��د جذب 

کنند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه رویداد 
اس��تارت آپ ویکن��د امیرکبی��ر 
همزمان با هفته جهانی کارآفرینی 
در حال برگزاری است، اظهار داشت: 
همزمان با امیرکبیر این رویداد در 
250 ش��هر دنیا در حال اجرا است 
و در هر رویدادی، ف��ردی به عنوان 
تسهیل گر، رویداد را کنترل می کند. 

همزمانبا250شهرجهان

دانشگاهصنعتیامیرکبیر،میزبان»استارتآپویکند«بود

سرمایهگذاریدرگلخانهنشایصنعتی

یک سرمایه گذاری دو سر بُرد
امانازبیتجربگی

همی��ن دیروز ب��رای خرید رفته ب��ودم بقالی 
س��رکوچه، بقال��ی ک��ه چه ع��رض کنم یه 

فروش��گاه 14 متری که از ش��یر مرغ تا 
جون آدمیزاد توش پیدا میشه. فروشنده 

ک��ه یه آقای جوونیه هر روز با غرولند میاد 
جلو. مراقبه که نکنه تو دست کجی کنی. دیگه بعد 

از این چندماه ک��ه دفتر روزنامه توی این محله اس و 
این آقای فروش��نده رو ما هفت��ه ای چند بار می بینیم، 
انتظ��ار داریم بهم��ون اعتماد کنه و جل��دی نیاد جلو 
که ببینه چی��کار می کنی! برای اینکه این اطمینان رو 
بهش بدم که بابا ما دس��تمون صافه و دست کجی توی 
کارمون نیست، شروع کردم باهاش گپ زدن، پرسیدم 
ت��و از اول آزگار کارت این بوده؟ گفت آقای دکتر! من 
کال یک ساله توی این کارم، اول آزگار که زندگیم روی 
ی��ه محور دیگه می چرخید. ب��ا تعجب گفتم: منظورت 

چیه؟ چه کاره بودی مگه؟ 
آهی از ته دل به آسمون فرستاد و گفت: ببین آقای 
دکتر! ش��روع هر کاری برای خودش آداب و رس��ومی 
داره، هی��چ کاری بی ه��وا و ب��دون برنامه ریزی جواب 
نمی ده چه برس��د به س��رمایه گذاری! راستشو بخوای 
م��ن جوون بودم، خام بودم کلی س��رمایه پدرمو جمع 
کردم و به هوای حرف رفقا رفتم توی یه سرمایه گذاری 
کالن، ولی با کله خوردم زمین، چون راه و رس��م بازار 
رو نمیدونس��تم، چون راه و از چاه تشخیص ندادم و با 

مخ خوردم زمین. 
پرسیدم مگه چه سرمایه گذاری کردی؟ 

ی��ه آه دیگه کش��ید و گف��ت: نپرس دکت��ر، نپرس 
که گفت��ن نداره! پنج س��ال پیش با پ��ول پیش خرید 
بازنشس��تگی پدرم و فروش یه موتور که خودم داشتم 
به هوای پیشنهاد دوس��تان رفتم تو کار پرورش قارچ. 
گفت��ن مراقبت نمی خواد س��رمایه نمی خ��واد، راحته 
و هی��چ کاری ن��داره، بلندپ��رواز بودم و می خواس��تم 
یک ش��به ره 100 س��اله برم، س��ه ماه طول کشید تا 
کس��ب و کارمو راه بندازم، اما تا سه سال بعدش داشتم 
تاوان اشتباهاتمو می دادم، کلی جنس و وسیله خریدم، 
دس��تگاه بخار پاش و دماس��نج، جعبه و خاک و بذر و 
کود، اما دریغ، دریغ که توی این کار سررشته نداشتم 
و مجبور ش��دم ی��ه از خدا بی خبر رو اس��تخدام کنم. 
اینقدر توی هول و وال ب��ودم که هیچ ضمانتی ام ازش 
نخواستم. به یک ماه نکشیده بود که همون محصوالت 
پالسیده و دستگاه هارو شبونه بار زد و رفت، من موندم 
و یه زیرزمین  20 متری که با فروش��ش تونس��تم فقط 
اینجارو اجاره کنم و یه س��ری جنس بریزم توش! امان 
از کاِر بی حساب و کتاب، امان از بی تجربگی، امان از... 
بهش گفتم: حاال دیگه غصه نخور، اینجا که کاسبیت 

خوبه، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی! 
یه نگاه��ی بهم کرد و گفت: یه وقتایی یه س��فرایی 
میری که درس��ته بعد از گذش��ت چند س��ال با تالش 
و زحمت جاش��و پر می کنی، ولی ی��ه خاطره تلخ و یه 
ورشکس��تگی از روی بی تجربگی می تون��ه تو رو برای 
س��ال های س��ال افس��رده و بی اعتماد کن��ه. فقط به 
مخاطبات��ون بگید که هر کاری یه راه و رس��می داره، 
یه س��ابقه ای میخواد، شروع یه کار همین جوری فایده 
ن��داره! بگین قب��ل از اینکه همه پس انداز و س��رمایه 
خوش��ونو با حرف اینو اون جای��ی خرج کنن باید کلی 

تحقیق کنن و از هول حلیم نیوفتن توی دیگ... 
دستمو گذاشتم روی شونه شو گفتم ولی همه اینایی 
ک��ه گفتی دلیل نمیش��ه تندی بیای جلو مش��تری و 
بخوای مچش��و بگیری که یه پفک نذاره توی جیبش. 
یه لبخن��دی زد و گفت: همین مغ��ازه داری هم آداب 

خودشو داره دکتر، اینم کار من نیست... 

با شرایط فعلی 
کشور به عالوه 
مشکالت کمبود 
آب و نهاده ها، 
سرمایه گذاری 
در کشت نشا 

می تواند هم برای 
فرد سرمایه گذار و 
هم برای اقتصاد و 

سالمت جامعه بسیار 
اثرگذار باشد

ازمدیریتبازارچهتاحرفهایگرایی

کالفاول:
بازارچه ه��ای م��رزی 
از  یک��ی  خوزس��تان 
مکان های��ی اس��ت ک��ه 
فرصت های زی��ادی برای 
ساکنان این منطقه یا حتی 
مهاجران آن مهیا می کند. 
در واقع س��ازوکار این بازارچه ها در جهت افزایش اش��تغال 
مرزنش��ینان و جلوگیری از گرایش مردم به سمت و سوی 
قاچاق کاال و سوخت  ساماندهی می ش��ود. در همین راستا 
اخیرا از طرف محمدرضا صفاییان، مدیر بازارچه های مرزی 
خوزستان توجه ویژه ای به عملکرد و ساختار آنها شده است 
از این رو پیشنهاد وی برای توس��عه بازارچه ها با استفاده از 
پتانس��یل های بخش خصوصی می تواند فرصت مناس��بی 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باشد در حدی که حتی 
صفاییان درباره این بازارچه ها که اکنون به صورت اتحادیه ای 
مدیریت می ش��وند، گفته اس��ت: تالش می کنیم مدیریت 

بازارچه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. 
صفاییان گفته است: سه بازارچه مرزی رسمی در استان 
وجود دارد  که بازارچه آبادان و چزابه فعال هستند و بازارچه 
اروندکنار در مرحله اخذ مجوز است که در صورت بهره برداری 
از بازارچه مرزی اروندکنار حدود 500 فرصت شغلی مستقیم 
و غیرمستقیم در مناطق حاشیه بازارچه ایجاد خواهد شد؛ با 
توجه به پتانسیل موجود در این بازارچه، بهره برداری از آن 
می تواند شرایط بسیار خوبی در جهت رشد و توسعه اقتصادی 

مرزنشینان فراهم کند. 
پس شما هم اگر از سرمایه گذاران بخش بازار و بازارچه های 
آزاد هس��تید حتما ب��ه بازارچه های مرزی خوزس��تان هم 

نیم نگاهی کنید. 

کالفدوم:
از قدیم گفته اند هرکسی 
را بهر  کاری ساختند! کالف 
دوم ش��اید طعن��ه ای به این 
ضرب المثل باش��د و ش��ما 
مص��داق ب��ارز آن را در بازار 
امروز خراسان شمالی ببینید. 
در واقع این کالف پیشنهادی به پیمانکاران ساختمانی برای 
تهیه نیروی انسانی ماهر در حوزه های ساختمان برای استان 

خراسان شمالی است. 
در پ��ی اعالم خب��ری از س��وی رییس نظام مهندس��ی 
ساختمان خراسان شمالی بیان شده است که این استان با 
کمبود 60درصدی کارگران ماهر ساختمانی مواجه است. طی 
برآوردهای انجام شده مشخص شده این استان دارای کمتر 
از 40درصد نیاز بازار نیروی کار اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
175هزار متر مربع از نقش��ه های تهیه شده در این سازمان 
متعلق به ساختمان های بتنی است، ادامه داد: بنابراین باید 
در خصوص آموزش به کارگران برای رعایت قوانین ایمنی در 

ساختمان سازی آموزش های الزم داده شود. 
رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر کارگران س��اختمانی 
براس��اس تجربه عملی فعالی��ت می کنن��د و از تجربه فنی 
مبتنی بر دانش برخوردار نیس��تند، اظهار کرد: تجربه بدون 

دانش فنی، تجربه موفقی نخواهد بود. 
از این رو، ما در این کالف می توانیم دو پیشنهاد به فعاالن 
این حوزه بدهیم که در استان خراسان شمالی کارساز بیفتد؛ 
اول اینکه شرکت ها یا آموزش��گاه هایی به صورت خصوصی 
ش��روع به آموزش کارگران کنند تا دانش فن��ی آنها در کار 
باال رفته و بتوانند همپای پیشرفت تکنولوژی های ساخت 
حرکت کنند و دوم اینکه برخی شرکت های پیمانکاری در 
استان های همجوار که همواره کارگران حرفه ای زیادی در 
کادر فنی خود دارند با اعزام موقت نی��روی حرفه ای به این 
استان، کارهای عقب افتاده بخش ساختمان را تمام کنند تا 
هم سودی نصیب شرکت شود و هم کارگران محلی روش های 

نوین کار را از آنان بیاموزند. 

شکوفهمیرزایی

دکترسرمایه

راهاندازیپنجرهواحدسرمایهگذاری
مجازیتایکسالآینده

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه اندازی پنجره 
واحد سرمایه گذاری مجازی تا یک سال آینده خبر داد. 

به گزارش ایسنا، محمد خزاعی در مراسم افتتاح مرکز 
خدمات س��رمایه گذاری همدان، اظهار ک��رد: امیدواریم 
پنجره واحد سرمایه گذاری مجازی به صورت استاندارد در 
کشور ایجاد شود تا بدین ترتیب سرمایه گذاران خارجی 
بتوانند از کشور خود نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه ب��ا راه اندازی این پنج��ره واحد دیگر 
نیازی به پنجره واحد فیزیکی نیست، تصریح کرد: پنجره 
واحد سرمایه گذاری با وجود کوچک بودن کارهای بزرگی 
را می تواند انجام دهد. وی با اش��اره به اینکه بسترسازی 
برای س��رمایه گذاری داخل��ی در جذب س��رمایه گذاری 
خارجی موثر بوده است، اعالم کرد: با وجود تحریم ها در 
یک سال گذشته درخواست ها و مراجعات سرمایه گذاران 
نسبت به سال گذش��ته افزایش 500 درصدی داشته به 
طوری که بیشتر این درخواس��ت ها از سوی شرکت های 

معتبر و بزرگ بوده است. 
خزاعی خاطرنش��ان ک��رد: با توج��ه به اینک��ه چرخه 
سالمت، امنیت، توسعه و پیشرفت کشور وابسته به جریان 
صحیح س��رمایه گذاری اس��ت، امیدواری��م مرکز خدمات 
سرمایه گذاری همچون قلب انس��ان نقش ویژه خود را در 
این زمینه ایفا کند. وی با بیان اینکه همدان در حوزه های 
صنعتی، کشاورزی و گردش��گری قابلیت تبدیل شدن به 
قطب اقتصادی کشور را دارد، افزود: همدان با قرار گرفتن 
در کریدور غرب کش��ور می توان��د برای انتق��ال، تماس و 
برقراری ارتباط با غرب، جنوب غرب و کشورهای عربی به 

یک پایانه قدرتمند در کشور تبدیل شود. 
خزاعی تاکید کرد: ظرفیت همدان باید بازآوری ش��ده و 
این اتفاقات بدون توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
محقق نمی شود. وی تصریح کرد: جذب سرمایه های خارجی 
از آوردن فاینانس و گرفتن اس��تقراض از کش��ورهای دیگر 
ارجحیت دارد، چراکه سرمایه گذاری به دنبال خود فناوری، 
تکنولوژی، دانش فنی و مناسبات سیاس��ی به همراه دارد. 
وی تاکید کرد: س��رمایه گذاری خارجی در داخل کشور از 
حمایت مقام معظم رهبری، دول��ت تدبیر و امید و صاحبان 

تفکر صحیح اقتصادی برخوردار است. 

سرمایهگذاریدرهمدان
باکمترینریسکوباالترینبازدهی

اس��تاندار همدان گفت: رشد اقتصادی کشور و همدان در 
گرو مشارکت و پویایی بخش خصوصی است. 

به گزارش ایسنا، »محمدناصر نیک بخت« اظهارکرد: استان 
همدان شایس��ته توسعه اقتصادی و س��رمایه گذاری است و 
می توانیم با ترغیب بخش خصوصی سرمایه گذاری را تقویت 

کنیم. 
وی تصریح کرد: با توجه به اس��تعدادها و شرایط مناسبی 
که در همدان وجود دارد این همایش بین المللی برای ایجاد 
فرصت های س��رمایه گذاری در اس��تان در راس��تای تقویت 
رویکرد اقتصاد مقاومتی و با بهره مندی از ظرفیت ها، فرصت ها 
و توانمندی های اس��تان برای سرمایه گذاران برگزار می شود. 
نیک بخت ادامه داد: رویک��رد این همایش اقتصاد مقاومتی 
است، چراکه سرمایه گذاری مسئله ای قابل دقت در این نوع 
اقتصاد اس��ت که بر نگاه به داخل و استفاده از توان خارجی 

تاکید دارد. 
وی تاکید کرد: همیش��ه سرمایه گذار در مناطقی مستقر 
می ش��ود که کمترین ریسک و باالترین بازدهی را به همراه 
داش��ته باش��د و همدان به این جهت بهتری��ن مکان برای 
سرمایه گذاری است. وی با بیان اینکه به همه سرمایه گذاران 
اطمینان می دهم سرمایه گذاری و بازگشت سود سرشار آن 
در همدان تضمین شده است، افزود: این همایش با استقبال 
خوبی از سوی مردم استان همراه بوده است بنابراین از همه 
می خواهم انگیزه ایجاد ش��ده برای س��رمایه گذاری را حفظ 
کنند. استاندار همدان خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال 
90، جمعیت استان همدان یک میلیون و 750هزار نفر اعالم 
شده که 59 درصد ساکن شهرها و 41 درصد ساکن روستاها 
هس��تند. وی یادآور ش��د: همدان 19 هزار و 493 کیلومتر 
وسعت دارد و به لحاظ جغرافیایی دروازه ورود به غرب ایران 
محسوب می شود که این موقعیت جغرافیایی، همدان را در 
ش��رایطی ممتاز در غرب کش��ور قرار داده است تا به عنوان 
پایلوت و مرکز غرب به این استان نگریسته و در برنامه ریزی 

کشوری به این مرکزیت توجه ویژه ای شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه تمام ت��الش ما در اس��تان همکاری 
ب��ا بخش خصوصی و جذب س��رمایه گذار و رفع مش��کالت 
آنهاست، خاطرنشان کرد: با هیاتی که از اقلیم کردستان عراق 
به همدان آمدند 60 میلیون دالر تفاهمنامه قطعی مبادله شد. 

سرنخیادداشت

خبــر خبــر

خبر
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 ش�ما از ابتدای ش�روع فعالیت خانه صنعت با آن درگیر بوده اید و 
ریاست آن را بر عهده داشته اید، درباره اساس شکل گیری این خانه 

و اهداف آن توضیح دهید؟ 
در خانه صنعت همیشه تالش شده تا در بخش علمی از افراد شاخصی 
که در عرصه های مختلف علمی آموزش دیده اند، بهره ببریم. خانه صنعت 
بنا به دالیلی مدتی تعطیل شد که دوباره کار خود را از سر گرفته است. در 
جایی ما به این فکر کردیم که نقش صنایع در اقتصاد نقش بس��یار مهمی 
است و باید فضایی ایجاد کرد تا بتوان به شکل هدفمند و منطقی در زمینه 
صنعت همفکری کرد و آن اندیش��ه را به عمل آورد و در این شرایط باعث 
رشد اقتصاد شد. صنایع ما با مسائل مختلفی درگیر هستند که مقداری از 
آنها ضعف های فناوری و عقب ماندن از روند رو به رشد صنایع جهان است 
و قس��متی از آن مربوط به صنایع قدیمی اس��ت. این کهنگی صنعتی در 
نرم افزار و همچنین س��خت افزار باعث این شده که نتوانیم روی صنایع مان 
آن حس��ابی که انتظار می رود را باز کنیم. هر زمان قرار اس��ت تولیدی در 
داخل اتفاق بیفتد و صنعتی تحول پیدا کند ما همیشه نخستین گزینه را 
اس��تفاده از دانشمندان خارجی و حتی کارگر خارجی می دانیم. از یک سو 
به نخبگان خود بی اعتمادیم و از سوی دیگر با عنوان اینکه فرهنگ کار در 
ایران جانیفتاده اس��ت تالش می کنیم با استفاده از کارگر خارجی چرخه 

صنایع مان را بچرخانیم. 
پی�ش از آنکه ب�ه صنایع مبتن�ی ب�ر فناوری ه�ای روز بپردازیم، 
فکر می کنید چرا صنایعی که در کش�ور از گذش�ته فعال بوده اند 

نتوانسته اند در جایگاه خود کارایی مطلوب داشته باشند؟ 
صنایع قدیمی با مشکل جدی روبه رو هستند. مسائل اقتصادی و بانکی، 
تحریم ها، تورم، تهیه محصوالت اولیه، فروش کاال ها و بحث تراز در گردش 
به صورت وام همه و همه پیچیدگی زیادی در اقتصاد ما ایجاد کرده  است. 
اگر قصد داریم صنایع موجود کشور را از وضعیت فعلی برهانیم و به توسعه 
آنه��ا کمک کنیم، تک تک این مش��کالت باید مورد بررس��ی قرار گیرد و 
راه حل��ی برای حل آنها پیدا کرد. ما در حوزه صنعتکاران تالش هایی داریم 
تا برای برون رفت از این وضعیت راه حل هایی را ارائه کنیم و صنایع قدیمی 
را بر پایه جدیدی به پیش ببریم. پایه و طرحی که در ابتدا از طریق تعامل 
و همفکری ریخته ش��ود، سپس کارشناس��ان معتبر این طرح را از جهات 
مختلف مورد بازنگری و تحلیل قرار دهند و در این جایگاه است که طرحی 

که مورد تایید علمی قرار گرفت به مرحله عملیاتی شدن می رود. 
 ای�ن کارشناس�ان معتبر چگونه تعیین می ش�وند و چه کس�انی 

هستند؟ 
قطعا ای��ن افراد مدیران و کارشناس��ان دولتی نیس��تند، بیش��تر افراد 
تحصیلک��رده در ح��وزه آکادمیک یا مدیران میان��ی در این زمینه برای ما 
در اولویت قرار دارند. خوشبختانه افراد زیادی به ما ملحق شده اند. زیاد که 
می گویم یعنی برای کار ما این تعداد افراد کافی است. البته اگر افراد دیگری 
هم به ما ملحق شوند استقبال می کنیم. در هر حال کادرمان در حال تکمیل 
اس��ت. در این کادری که تشکیل ش��ده در زمینه طرح های ارائه شده وارد 
پروسه تصمیم گیری می شویم. در این پروسه سه مرحله طی خواهد شد که 
ابتدا بررسی ایده هاست. در این مرحله بررسی می کنیم که طرحی که ارائه 
ش��ده واقعا ایده نویی است؟ این ایده کاراست؟ آیا این ایده ابداع یا اختراع 
است؟ و پس از طی این مرحله و انتخاب ایده های مناسب، ایده ها به کمیته 
بازرگانی می روند تا ببینند آیا جامعه خواهان این ایده ها است؟ کجاها این 
ایده قابلیت بهره وری دارد و چطور به فروش می رسد و گردش سرمایه آن 
به چه نحوی است. یک کار مطالعه شده که باز در کمیته آموزش و سرویس 
علمی ما اتفاق می افتد. کمیته س��وم کمیته اداری – مالی است که تامین 
س��رمایه می کند. در همین مدت کمتر از پنج الی شش ماه که ایده قضیه 
ش��کل گرفته و اطمینان وجود دارد که طرح شکست نمی خورد در بحث 
تعاونی ها ورود کرده و برای تولید این ایده وارد عمل می شویم. این فرآیند به 
پسرخاله و پسرعمه سپرده نمی شود و کارشناسان خبره ای مانند کارشناس 
صنایع، کارش��ناس IT، بازرگانی و تبلیغ��ات و بازرگانی که در مجموع 9 

کارشناس هستند طرح را ارزیابی نهایی می کنند و کار روی غلتک می افتد. 
در اصل هر کسی نسبت به تخصصش بخشی از کار را بر عهده می گیرد تا آن 
را اصول��ی پیش ببرد. این خیلی فرق می کند با اینکه صاحب ایده به جای 
فکر کردن، برود دنبال وام، دنبال س��رمایه که خسته، کالفه و عصبی شود 
و در نهایت هم طرح مدنظر را کنار بگذارد. خانه صنعت به دنبال آن است 
پله اول را صحیح بگذارد تا چرخه تا ثریا روند مناسبی را طی کند و به ثمر 
بنش��یند. در بحث های IQ ما رتبه اول یا دوم را داریم. رتبه اول متعلق به 
افغان  هاس��ت. تقریبا رتبه آخر ژاپنی ها هستند. ولی چه اتفاقی افتاده؛ ما با 
این  آی کیو باال در قعر جدول رش��د اقتصادی هس��تیم و ژاپن با این سطح 
ضریب هوش��ی تا حدی باال رفته که عامل فرساینده ای برای اقتصاد امریکا 
و اروپا شده است. بنابراین مهم فقط ایده نیست، بلکه چگونگی استفاده از 

ایده است. 
خب! چگونه می توانیم از ایده ها بهره ببریم؛ بسیاری، برخی ایده ها 
را در تضاد با فرهنگ ایرانی می بینند و مجال ش�کل گیری به آنها 

نمی دهند. 
م��ا باید در این زمینه الگو برداری کنیم. الگوهای موفق در بخش صنعت 
را پیش رویم��ان بگذاری��م و راه��ی را که آنان رفتند دنب��ال کنیم، اما این 
الگوبرداری بر اساس فرهنگ قومی، ملی و مذهبی ما باید پیاده شود. ژاپن 
یک فرهنگ ملی برای کارش دارد. آلمان و ایتالیا هرکدام شیوه خاص خود 
را دارند. ما هم برای خودمان باید الگوی خاص خودمان را بسازیم. خودمان 
را باید باور کنیم، از الگوها بهره ببریم و براساس نیاز و فرهنگ مان شرایط 
خ��اص خودمان را مهیا کنیم. این امر نی��ز در باور نخبگان مان امکان پذیر 
است. حمایت ها تا به حال کالمی بوده و در نتیجه نتوانسته کاری از پیش 

ببرد، ولی ما قصد داریم این حمایت ها را عملیاتی کنیم. 
ب�ه دلیل نبود  قانون مش�خصی که مالکیت معنوی را به رس�میت 
بشناس�د بس�یاری از نخبگان ما نگران هس�تند که ایده هایشان 
توس�ط افراد دیگری مورد اس�تفاده قرار گیرد؛ در این زمینه خانه 

صنعت چه کرده است تا نگرانی نخبگان را از بین ببرد؟ 
این نکته در دنیا متداول است. به هر حال هر ایده ای که ارائه می شود این 
خطر وجود دارد که از بین برود، زیرا که ثبت ایده هم در همه دنیا پروسه 
خاص خودش را می طلبد. اولویت ثبت در این میان مهم اس��ت. چیزهایی 
که در مستندات نوشته شده اغلب چیزهایی نیست که واقعیت داشته باشد 
به این معنا که ایده در مغز و جان ایده پرداز است که شکل ماهوی دارد و 
براس��اس چند نوشته کس��ی نمی تواند آن ایده را بردارد و خلقش کند، اما 
به هر حال خالقان ایده را دو خطر تهدید می کند؛ خطر اول دزدیده ش��دن 
ایده است، اما خطر دوم که خطر مهم تری است خطر از بین رفتن صاحب 
طرح است. زیرا اگر آن طرح بتواند درآمدی برای یک مجموعه ایجاد کند 
که این رانت بزرگی محس��وب می ش��ود، خطر جانی از سوی آن مجموعه 
متوجه فردی اس��ت که خالق طرح است. بنابراین ما به این داستان ها هم 
فکر کرده ایم و برای آن راه حل گذاش��ته ایم. زمانی فردی دوست دارد ایده 
خ��ود را ارائه کند و درآمدی از آن کس��ب کند و عالق��ه ای به دخالت در 
تولید آن ندارد، طبقه دیگری هستند که به دنبال پول و دستمزد نیستند 
و اولویت برایش��ان این است که طرح تولید ش��ود. بر این اساس است که 
افراد مورد  حمایت قرار می گیرند، اما مجموعه ما مجموعه امینی است، زیرا 
افرادی آن را به پیش می برند و در آن سهیم هستند که حالت ارشدیت و 

پیشکسوتی دارند.
 بنابراین افراد باید به پیشکس��وت خود اعتماد کنند و این پیشکس��وت 
است که باید برود و از حق این افراد دفاع کند. چون خود این افراد به دلیل 
سن شان باور پذیر نیستند. وقتی در غالب یک آدم تکنولوژیک خود را مطرح 
می کنند، می توان به آن افراد اعتماد کرد. پیشکس��وتان زمانی که پا پیش 
می گذارند اینها را به سیستم هایی که وجود دارند وصل می کنند. ترجیحا 
خود این افراد دوس��ت دارند در یک بخش یا صنعتی باشند، آنجاست که 
بحث تقابل پیش می آید. طرف صاحب ایده اس��ت و س��هم دارد بقیه هم 

کار می کنند. 

در خانه صنعت برنامه ای برای حمایت از ایده ها تعریف شده است، این 
برنامه با چه هدفی شکل گرفته است؟ 

اقتصاد ما، اقتصاد ضربه پذیری اس��ت. اقتصادی که در مقابل تغییرات دالر، 
تغییرات طال با جو داخلی و جو خارجی دچار افت و خیز می ش��ود. برای اینکه 
بخواهیم اقتصادمان را از این ضربه پذیری برهانیم باید شرایطی ایجاد کنیم که 
وابستگی صنعتی مان به کشورهای دیگر از بین برود و خود بسیاری از نیازهایمان 
را تولید کنیم. اقتصاد ما باید فربه شود؛ یعنی سالمت باشد و سالمت بودن آن 
است که مکانیزم طبیعی خودش را طی کند. در حال حاضر صنایع به نحوی باید 
تنظیم شود که هر کشوری براساس توانمندی ها و امکاناتی که دارد به آن صنعت 
بهای بیشتری دهد. شاید ما در صنایعی چون صنایع الکترونیکی نتوانیم حرفی 
برای گفتن داشته باشیم  ولی در صنایع  و رشته های دیگر پیشرفت هایی داشته ایم 
و می توانیم موفق تر عمل کنیم. کشور ما کشور ایده پروری است، اما نکته ای که 
سبب شده این ایده ها نقش موثری نداشته باشند  و حرف و حدیث های بسیاری 
در رابطه با ایده ایجاد شود، این است که چرا وقتی یک ایده نویی به عنوان یک 
اختراع یا ابداع به اداره مالکیت صنعتی می رود و قرار است ثبت شود، باید هر سال 
رقم مشخصی بپردازد تا این مالکیت محفوظ بماند. در اصل ما نه تنها بودجه به 
ایده های نو تخصیص نمی دهیم  بلکه حتی حمایت معنوی مناسبی نیز در این 

حیطه اعمال نمی کنیم. 
خانه صنعت آیا همه ایده ها را حمایت می کند یا اولویت هایی در برنامه 

خود دارد؟  
دنیا به دنبال ایده است و اگر ما ایده هایمان را به دنیا بفروشیم، می توانیم در 
حیطه اقتصاد عملکرد مناسبی را رقم بزنیم. ما همه ایده ها را حمایت می کنیم. 
ایده هایی که در اختیار ما قرار می گیرد قابل دس��ته بندی است. بخشی از این 
ایده ها که در داخل توان خلق دارد را می توانیم نگه داریم و با جذب س��رمایه به 
عملیاتی شدن آنها کمک کنیم. این امر به اشتغال زایی کمک می کند و معضل 
بیکاری از این طریق قابل حل شدن است. ایده های دیگری که امکان تولید ندارند 
و کش��ورهای خارجی تمایل به خرید آنها دارند را می توانیم در بسته هایی ارائه 
کنیم و در قبال مبلغ مناسبی شرایط به عمل درآوردن این ایده ها را فراهم کنیم.   
این میزان تولید ایده ای که ما در ایران داریم در اروپا و امریکا نیست، اما ایده ها 
باید هدف گذاری شوند و مشخص شود خلق کدام ایده به رشد اقتصادی کمک 
می کند. نه اینکه ایده ای خلق شود و پس از خلق ببینیم کارایی الزم را ندارد. نباید 
بی برنامه هزینه کرد و در انتها شاهد بود آن ایده ای که برایش هزینه شده، ایده 
کارایی نیست. سایپا از اول انقالب کارخانه موفقی بوده است و روند مناسبی را طی 
کرده، اما جالب است بدانیم که این کارخانه دسترسی به تکنولوژی تولید رنگ 
ندارد و اگر نتواند رنگ وارد کند خودروهای تولیدی آن نیمه کاره رها می شود. اگر 
ایده پردازان ما بیایند و دست به تولید رنگ بزنند، صنعتی مانند خودرو خودکفا 
می شود و ما برای تولید رنگی که به نظر خیلی ساده و ابتدایی می آید با مشکل 

رو به رو نمی شویم. 
با توجه به اینکه به خأل تکنولوژی س�اده ای مانند رنگ خودرو اشاره 
کردید که قابل تولید است؛ این هدف گذاری ها چگونه انجام می شود، 
آیا ش�ما فقط در انتظار افراد برای ارائه ایده هایشان می مانید یا اینکه 
جاهایی که در صنایع خأل وجود دارد افراد ایده پرداز را برای ارائه ایده 

در آن زمینه تشویق می کنید؟
کاری که در زمینه ایده می شود به نحوی است که بخشی از آن را خود خالقان 
ایده ارائه می کنند، بخش��ی از آن هم به نیازهای ما بازمی گردد که می توانیم از 
افراد بخواهیم تا چنین تولیداتی را خلق کنند. مثال به نخبگان شیمی بگوییم در 
سال دیگر ما از شما رنگی را می خواهیم که حداقل مشابه همینی باشد که وارد 
می کنیم. من مطمئنم که در چنین شرایطی ما رنگی با کیفیت بسیار باالتر از 
آنچه وارد می کنیم را می توانیم تولید کنیم. اگر ما طی 10 سال آینده حلقه مفقوده 
صنایع مان را بشناسیم و براساس آن دست به خلق بزنیم، به آن هدفی که اقتصاد 
مقاومتی در نظر دارد خواهیم رسید. در برخی صنایع مانند صنایع دیجیتال و 
الکترونیک ما یارای رقابت با قدرت های بزرگ را نداریم و با اشراف به این داستان 
نباید در این حیطه وارد ش��ویم و منابع مان را به نوعی هدر دهیم.  به عالوه، این 
صنایع، صنایع پایه نیستند و اگر ما در آنها به آخرین تکنولوژی ها دسترسی پیدا 

نکنیم تزلزلی در اقتصاد ما شکل نمی گیرد و ما می توانیم آنها را تولید کنیم. 
پایه بس��یاری از علوم را ایرانیان بنا گذاش��ته اند. ما باید در گذش��ته خود و 
دانشمندان خود بازنگری داشته باشیم و با تکیه بر آن گذشته غنی تالش کنیم 
هویت علمی خود را بازیابیم و مانند گذشته در حیطه علم و دانش پیشرو باشیم. 
ما باید به گذشته خود بازگردیم و بررسی کنیم که چرا نقاط قوت ما، تبدیل به 
نقاط ضعف شده است. اقتصاد مقاومتی زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کند 
و به ثمر می نشیند که نقش ما در صنایع دنیا، نقشی کلیدی باشد و این نگرانی 
برای قدرت های بزرگ وجود داشته باشد که با تحریم ایران و نداشتن تعامالت 
تجاری و دانشی با ایران هزینه باالیی خواهند پرداخت و صنایع شان بدون مراوده 
با ما فلج خواهد شد. این یک رؤیا پردازی نیست، در حال حاضر دانشمندان ایران 
در بخش های مهم صنایع کشورهای قدرتمند نقش کلیدی ایفا می کنند و اگر ما 
قابلیت های الزم را در داخل برای آنها فراهم کنیم، این دانشمندان به جای فعالیت 
در کشورهای دیگر در رشد و اعتالی دانش و صنایع داخلی قدم برخواهند داشت.  
ما دانشمندان و مغزهای بزرگ را در داخل تربیت می کنیم، رقم های باالیی برای 
آموزش این افراد می پردازیم و زمانی که آنها در حال ش��کوفایی هستند چون 
فضای الزم مهیا نیست آنها را دودستی تقدیم امریکا و اروپا می کنیم. همه این 
نخبگان عالقه مندند در کشور خودشان فعالیت کنند و ایده های نو و خالقانه شان 
را به کار ببندند  ولی متاسفانه سیاست گذاری ها به نحوی بوده که این نخبگان را 

از دست داده ایم و فکری برای حفظ و بهره وری از آنها نداریم. 
به سیاست گذاری های نامناسب اشاره کردید، خانه صنعت در این زمینه 

چه برنامه هایی دارد؟ 
در حال حاضر خانه صنعت و معدن تالش دارد با طرحی که هدفش جذب و تولید 
ایده های خالقانه است، تالش کند تا کشور در صنایع مختلف روند رو به رشدی را 
طی کند. هدفی که شاید در ابتدا با سختی همراه است و نیاز به سیاست گذاری های 
درست و حمایت های هدفمند دارد، اما در نهایت می تواند آینده صنعتی و فناوری 
کش��ور را دچار تغییرات بنیادین کند. به تازگی با سازمان تجارت جهانی رایزنی 
کرده ایم تا بتوانیم نمایشگاه های خارجی بزرگی تحت عنوان ایده ها و نوآوری های 
ایران در خارج از کشور برگزار کنیم تا از این طریق ایده هایی را که در داخل امکان 
خلق و تولید ندارند به خارج از کشور معرفی کنیم تا این ایده ها وارد پروسه مطلوب 
خود شوند. در چنین ش��رایطی افراد خالق برای خلق ایده های تازه انگیزه پیدا 
می کنند و با تجارت ایده می توانیم شرایط خلق بسیاری از ایده ها را در داخل فراهم 
کنیم. این دغدغه ای است که خانه صنعت در این زمینه دارد و در تالش است آن 
را عملیاتی کند.  فرآیند ارائه ایده در خارج از مرزها عالوه بر س��ودمندی تجاری 
سبب می شود تا ایران کشوری عقب افتاده قلمداد نشود و تصور غلطی که به عنوان 
تروریست در خارج از ایرانی ها ش��کل گرفته تغییر می کند. در این بین مراودات 
تجاری و دانشی میان دانش��مندان داخلی و خارجی از طریق این تعامالت اتفاق 
می افتد و از همه مهم تر توان ها در بخش سرمایه گذاری باال می رود. دنیای امروز، 
دنیای رشد و تکنولوژی است. در نتیجه این روند ثروت وارد کشور می شود و اعتبار 
دانشمند ما حفظ می شود. همچنین ابتکار عمل در عرصه امروز با ما خواهد بود و 

دیگر به راحتی هر کشوری نمی تواند ما را تحریم اقتصادی، صنعتی و نظامی کند. 
در ابت�دای بحث ب�ه هزینه ای ک�ه افراد ب�رای ثبت مالکی�ت معنوی 
ایده هایش�ان باید بپردازند اش�اره کردید؛ آیا افراد مبدع و خالق در 
خانه صنعت نیز باید هزینه ای بپردازند یا برای جلوگیری از این کاستی 

تمهیدی اندیشیده شده است؟ 
در بحث حقوق مالکیت معنوی پیش از این افراد برای آنکه ایده ش��ان به نام 
خودشان ثبت بماند، الزم بود تا هر سال هزینه ای را بپردازند، اما حداقل کاری 
که خانه صنعت تا به حال انجام داده این است که این روند به شکل رایگان انجام 
می شود و افراد برای ثبت ایده هایشان لزومی به هزینه کردن ندارند که این یک 
حمایت کوچک از ایده است. کار دیگری که در این حیطه صورت گرفته رایزنی 
با چندین بانک برای حمایت مالی از ایده هاست تا زمانی که طرح ها بررسی شد 
و طرحی مناسب و کارا تشخیص داده شد بتوانیم وارد روند خلق آن شویم. اگر 
روندی که مدنظر ما است آنچنان که باید پی گرفته شود، می توانیم امیدوار باشیم 
که تا دو س��ال آینده تحوالت بنیادینی در صنایع کش��ور ایجاد کنیم و در رده 

کشورهای برتر صنعتی قرار بگیریم. 

خانه صنعتکاران چه می خواهد؟ 

حمایتازایدههاییکهصنایعکمجانراجانیتازهمیبخشد

سیدمحمد موسوی، رییس خانه صنعتکاران ایران: 

ایده در مغز و جان ایده پرداز است
حمید رهبر، عضو هیات امنای خانه صنعتکاران: 

در خلق ایده، حلقه مفقوده صنایع مان را بشناسیم

سارا برومند 
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خانه صنعتکاران ایران از س�ال ۱۳۷۸ به عن�وان مجموعه ای 
مستقل و برخاس�ته از اصل ۴۴ قانون اساسی پس از طی مراحل 

قانون�ی با حمای�ت متخصصان دانش�گاهی و ح�وزوی و به طور 
رس�می در عرصه خدمت ب�ه توس�عه اقتصاد کش�ور به عنوان 
موسس�ه ای غیرانتفاعی و بین المللی ش�روع به فعالیت کرد که 
چند س�الی به دلیل مشکالت خاص تعطیل ش�د و چندی است 

ک�ه دوباره ب�ه فعالیت می پ�ردازد. ای�ن خانه در سیاس�ت های 
جدی�دش در تالش اس�ت ت�ا ایده های ن�و و کارای نخب�گان را 
جذب کند و با به کارگیری آن در صنایع کوچک و بزرگ شرایط 
رش�د صنعتی را در کش�ور فراه�م آورد.  در ادامه ب�رای تبیین 

این سیاس�ت ها و آگاهی از زیر و بم ای�ن برنامه ها گفت و گویی با 
مهندس س�یدمحمد موس�وی، رییس خانه صنعتکاران ایران و 
 مهندس حمید رهبر، عضو هیات امنای این خانه داش�ته ایم که 

پیش رو دارید.

الگوی دیروز الگوی امروز

ژاپن سال هاس��ت که به عنوان الگویی موفق در 
زمینه صنعتی سازی شناخته می شود. کشوری که 
با وجود گسل های فراوان و زلزله های ویران کننده، 
صنایع گوناگون و بزرگ در آن یکی یکی پا گرفتند. 

این روزها اما از داخل س��رزمین چشم بادامی ها 
خبرهای خوبی به گ��وش نمی رس��د. کاهش در 
محصوالت صنعتی و کم ش��دن میزان سود نشان 
از دوره افولی دارد که گریبان صنعت در این کشور 
جنوب شرقی آسیا را گرفته است. آمارهای ماه های 
گذشته در بخش های مختلف صنعتی در این کشور 
نشان از کاهش در تولید محصوالت صنعتی در ژاپن 
دارد. سرعت کاهش تولید محصوالت صنعتی در 
ژاپن از سال 2011، همزمان با زلزله و سونامی در این 
کشور تاکنون بی سابقه بوده است.  در ماه ژوئن تولید 
محصوالت صنعتی در ژاپن 3/3درصد در مقایسه با 
ماه پیش از آن کاهش داشت. این میزان در مقایسه 
با سال گذشته نیز 3/2درصد کاهش را تجربه کرد. 

این کاهش در صنایع مختلف روی داده اس��ت، از 
تجهیزات حمل و نقل و ماشین آالت مورد استفاده در 
کسب و کارهای مختلف گرفته تا ابزارهای اطالعاتی 

و ارتباطی الکترونیک و محموله های کشتی. 

اشتباه از کجا تا کجا؟ 
یکی از مهم ترین استراتژی های مدیریتی که باعث 
این اتفاق در ژاپن شد، افزایش مالیات بر فروش بود. 
ژاپنی ها پنج تا هشت درصد مالیات بر فروش را در 
ماه آوریل امسال اضافه کردند که این باعث شد در 
ماه های پس از آن کاه��ش در تولید محصوالت را 
تجربه کنند. هدف آنها از این کار افزایش س��ود و 
کاهش بدهی های دولتی ب��ود. نتیجه این افزایش 
مالیاتی افزایش قیمت در داخل کش��ور و کاهش 

هزینه ها از سوی مشتری ها بود. 
این امر در بعد بین المللی هم تاثیرگذار بوده است. 
کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش صادرات 

به کشورهای دیگر از نتایج استراتژی های مدیریتی 
غلط است. از جمله اشتباه های دیگری که ژاپنی ها 
مرتکب شده اند می توان به سیاست های پولی و مالی 
غلط، بودجه بندی نادرست و پیش بینی ها بیش از 
حد خوشبینانه درباره تولید ناخالص ملی اشاره کرد. 
این نوع اشتباه های استراتژیک مدیریتی، ژاپن را به 
جایی رسانده است که این روزها هشدارهایی درباره 
ورود اقتصاد ژاپن به رکورد داده می شود.بدهکاران 
بدحساب بانکی هم در این زمینه بی تقصیر نیستند. 
کارشناسان ژاپنی می گویند مدیران و بلندپایگان 
دولتی باید به این موضوع هم رس��یدگی کنند. در 
مجموع تمام این اتفاقات در طول س��ال های اخیر 
باعث شده اس��ت که صنایع ژاپنی با کاهش تقاضا 
مواجه ش��وند. این اتفاق البته ب��ر اقتصاد جهانی 
هم تاثیرگذار خواهد بود. در واقع اس��تراتژی های 
مدیریتی بعضا غلط در ژاپن نه تنها صنایع این کشور 
بلکه اقتصاد جهان را با مشکل مواجه خواهد کرد.   

کره جنوبی تا همین 50 س��ال پیش آه در بساط 
نداشت و از کشورهایی چون موزامبیک و بولیوی هم 
فقیرتر بود. حاال اما کره ای ها دوشادوش بزرگ ترین 
کشورهای صنعتی دنیا و گاه یک سر و گردن باالتر 
از آنها به روند پیشرفت خود ادامه می دهند. این کشور 
اکنون از کشورهایی چون نیوزیلند و اسپانیا ثروتمندتر 
اس��ت و در جهان به عنوان یکی از نمونه های موفق 
کشورهای ثروتمند به شمار می آید. شرکت سامسونگ 
یکی از نام آشناترین شرکت های صنعتی در کره جنوبی 
اس��ت. دامنه فعالیت این شرکت بین المللی است و 
به عنوان یک شرکت چند ملیتی در جهان شناخته 
می شود. سامسونگ یکی از معروف ترین برندها در 
زمینه ساخت وسایل الکترونیکی است و بارها در طول 
فعالیت خود به اپل، غول الکترونیک امریکایی تنه زده 
است.  یکی از کشورهایی که سامسونگ در آن فعالیت 
گسترده و موفقی را تجربه می کند، هند است. بازار 
بزرگ هند برای سامسونگی ها فرصتی مناسب بود 

که کره ای ها با بهره گیری از آن توانستند خود را در 
آن تثبیت کنند. سامسونگی ها برای موفقیت در هند 
استراتژی های گوناگونی را مدنظر قرار دادند: نوآوری در 
محصول، قیمت گذاری، توزیع، تبلیغات و فروش افزایی. 
نوآوری در محصول: محصوالتی که سامسونگ 
در هن��د تولید می کند ش��املCTV ، محصوالت 
صوتی و تصویری، محصوالت فناوری، تلفن همراه 
و لوازم خانگی است. ناگفته پیداست که سامسونگ 
برای هندی ها محصوالت متناسب با خودشان را دارد. 
به باور کارشناسان استراتژی، تنوع محصول در هند 
یکی از مهم ترین دالیل موفقیت سامسونگ در بازار 

این کشور است. 
قیمت گذاری: مدیران برنامه ریز و سیاست گذار در 
سامسونگ به قیمت گذاری هم توجه ویژه ای داشته 
و براس��اس قدرت خرید و وضع معیشتی مردم این 
کشور قیمت ها را تعیین می کنند. استراتژی درست 
سامسونگی ها در این زمینه هم موفقیت آمیز بوده است. 

توزیع: سامسونگی ها در کنار تولید محصوالت تازه 
به فکر سیستم توزیع هم بودند و توانستند یک سیستم 
یکپارچه و مستحکم توزیع را در این کشور پرجمعیت 

راه اندازی کنند. 
تبلیغات و فروش افزایی: س��ال 1995 بود که 
سامس��ونگ وارد هند ش��د. مدیران این شرکت در 
آن زمان متوجه شدند که مردم کش��ور 72 ملت با 
سامسونگ آش��نایی ندارند. برای مرتفع شدن این 
مشکل آنها یک شرکت تبلیغاتی در آنجا راه انداختند. 
وظیفه این شرکت تبلیغاتی آشنا کردن هندی ها با 
برند سامسونگ و جا انداختن آن در ذهن مردم بود. 
این اس��تراتژی های قدرتمند مدیریتی باعث شده 
است که در طول این 20 سال سامسونگ بتواند در 
میان هندی ها جای پای خود را محکم کند. اکنون 
سامسونگی ها هر زمان بخواهند محصول تازه ای را به 
بازار عرضه کنند روی هندی ها و انتخاب آنها حساب 

ویژه ای باز می کنند. 

مدیران ژاپنی کجا اشتباه کردند؟ سامسونگ، برندی که صنعت کره جنوبی را به هند صادر کرد
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هزینه های سرسام آور 
خانواده های زیادی هستند که تنها با داشتن یک بیمار 
س��رطانی و هزینه های باالی ش��یمی درمانی آن هر روز 
فقیرتر از دیروز می ش��وند. بیماران سرطانی برای درمان 
ع��اوه بر هزینه ه��ای دارویی، مجبورند ب��رای هر دوره 
ش��یمی درمانی 500 تا 600 هزار توم��ان هزینه کنند 
به طوری که در بس��یاری از مواقع فشار سنگین هزینه ها 
بیم��اران را از ادامه روند درمان بازم��ی دارد. هزینه های 
س��رطان به همین ج��ا ختم نمی ش��ود بلک��ه داروها و 
آزمایشات بیماران سرطانی بسیار طاقت فرساست. همه 
این دالیل مالی گاه منجر به فروپاش��یدن نظام سامت 
روانی خانواده ها هم می ش��ود، زیرا نه تنها بعد از مدتی و 
با صرف هزینه های بس��یار باال باید با فقدان یکی از افراد 
خانواده خود مواجه ش��وند بلکه هزینه های سرس��ام آور 
و فش��ارهای اقتصادی روند عادی زندگ��ی آنها را بر هم 
می زند. به همی��ن دلیل اتخاذ سیاس��ت های جدید در 
رابطه با پوش��ش هزینه های س��نگین بیماران سرطانی 
به ویژه از سوی سازمان های بیمه گر، حمایت های مالی از 
سوی موسسات مالی مثل بانک ها یا سازمان های خیریه 
و  توزیع مناسب مراکز تخصصی سرطان یا تامین اسکان 
برای بیمارانی که از شهرس��تان مراجعه می کنند، عاوه 
بر تحقق شاخص های عدالت در سامت، می تواند موانع 
مالی پیش روی بیماران سرطانی را کاهش دهد و به آنها 
کمک می کند تا بتوانند بیماریشان را بهتر مدیریت کنند. 

سرطان؛ گرفتاری همه جهان
س��رطان خاص ایران نیس��ت هر چند دالیل ابتا به 
این بیماری در م��واردی فقط ویژه ایران یا کش��ورهای 
در حال توسعه است؛ مثا س��رطان های مبتنی بر عدم 
رعایت بهداشت. اما این بیماری در سراسر جهان با بیش 
از 12میلیون مورد جدید و نزدیک به 6/7 میلیون مرگ 
در هر سال، در حال حاضر به عنوان سومین عامل عمده 
مرگ و میر در سطح جهان محسوب می شود. به همین 
دلیل س��االنه هزینه های زیادی ص��رف روند درمان این 
بیماری می شود. در ایران هم به دلیل وارداتی بودن این 
داروها، بیماران و خانواده های آنها با مشکات عدیده ای 

مواجه هستند. 
براساس پژوهش های انجام شده ، میانگین هزینه های 
مستقیم درمانی و غیردرمانی در طول درمان اولیه بیش 
از سه میلیون تومان اس��ت. سرطان بیماری ای است که 
در اثر تکثیر بی رویه و خارج از قاعده یک سلول به وجود 
می آید و تش��کیل توده می دهد و قادر است به بافت های 
دیگر بدن فرد دست اندازی کند، از این رو آموزش عمومی 
برای مردم برای ش��ناخت عوامل خطرس��از و تشخیص 

زودرس این بیماری ضروری است. 
کش��ورهای آمریکا، اروپا، استرالیا و نیوزیلند با داشتن 
برنامه های ملی و ساالنه غربالگری سرطان و ماموگرافی 
سرطان س��ینه، آزمایش پاپ اسمیر برای سرطان دهانه 
رحم وتست »PSA«برای سرطان پروستات با تشخیص 
زودرس س��رطان در مراح��ل اولی��ه، موفقیت های قابل 
توجهی در درمان و کاهش هزینه ها داشته اند. تشخیص 
دیررس س��رطان به علت تاخیر در مراجع��ه بیماران به 
پزش��ک. آگاهی از عائم بیماری در تش��خیص زودرس 
موثر است مثا در سرطان پستان توده ای به وجود آمده و 
رشد می کند که اغلب بدون درد است و باید زنان با معاینه 

ماهانه در صورت لمس توده به پزشک مراجعه کنند. 

عالئم سرطان 
زخمی در صورت ی��ا دهان که بهبود پی��دا نمی کند، 
خونریزی در حفره های بدن، خ��ون در ادرار، خونریزی 
غیرطبیع��ی رحمی بع��د از یائس��گی، اخت��ال در بلع 
به صورت گیرکردن غذاهای سفت، سوء هاضمه و کاهش 
وزن بدون علت، اختال مزاج به صورت یبوست طوالنی 
و س��رفه های همراه با خون یا خش��ونت صدا به خصوص 
در افراد سیگاری از دیگر عائم سرطان است. بنا بر آمار 
موجود بیش از 80 مرکز دولتی درمان سرطان در ایران 
وجود دارد که به نظر می رس��د به توجه رشد این بیماری 
در کشور، این تعداد بسیار کم اس��ت. هنوز هم بیماران 
شهرس��تانی برای درمان باید به ته��ران مراجعه کنند. 
یعنی عاوه بر هزینه های درمان باید هزینه های اقامت و 
رفت و آمد و استرس های محیطی را هم به گرفتاری های 

بیماران اضافه کنیم. 

هزینه انواع سرطان ها
داروهای بیماران سرطانی بسیار گران است. از طرفی 
تغییرات مربوط به قیمت ارز و دالر بر قیمت این داروها 
تاثیرگذار اس��ت چون همگی وارداتی هستند. داروهایی 
که گاه تنها یک آمپول آن بیش از 150 هزار تومان است. 
هر چند نرخ های دولتی از آزاد کمتر اس��ت اما اکثر این 
داروها در زم��ره داروهای نایاب طبقه بندی ش��ده اند و 
بیماران مجبور هستند که آنها را از بازار آزاد تهیه کنند. 
مثا داروی مهمی چون »اکتینوواتوپساید« در بازار آزاد 
بیش از 400 هزار تومان قیمت دارد. هر چند نرخ دولتی 
آن تا 100 هزار تومان اس��ت اما به دلی��ل نایاب بودن، 
باید به صورت آزاد خریداری ش��ود. س��رطان پروستات 
از ارزان ترین س��رطان ها به شمار می رود و سرطان خون 
و پس��تان از گران ترین ها هس��تند. به ط��وری که برای 
هزینه ه��ای عمل جراح��ی، ش��یمی درمانی و داروهای 
مرب��وط به س��رطان پس��تان هزینه های سرس��ام آوری 
پرداخت می شود. هر عمل جراحی در این مورد بین سه 
تا 4/5 میلیون تومان هزینه دارد. هزینه بس��تری شدن 
در بیمارس��تان ها هم اگر خصوصی باش��ند کمتر از دو 
میلیون برای هر روز نیس��ت. همچنی��ن داروهای بعد از 
هر بار شیمی درمانی بین 300 تا 500 هزار تومان هزینه 
برمی دارد. تزریقات مربوط به این بیماری نیز هر بار بیش 

از سه میلیون تومان هزینه دارد. 

شیوع جهانی
در سال 2000 میادی 10 میلیون مورد جدید سرطان 
و ش��ش میلیون مورد مرگ وابس��ته به س��رطان در دنیا 
به ثبت رس��ید. در امریکا هر س��ال در ح��دود یک و نیم 
میلیون نفر برای نخستین بار متوجه می شوند که به نوعی 
سرطان مبتا شده اند. براس��اس آمار سرطان باعث مرگ 
556000 نفر در س��ال 2003 ش��د که برابر مرگ روزانه 
1500نفر اس��ت و فقط مرگ ناشی از بیماری های قلبی و 
عروقی دارای شیوعی بیش از آن است.  شایع ترین تومورها 
در مردان س��رطان   پروس��تات، ریه و روده بزرگ است و 
در زنان سرطان پس��تان، ریه و روده بزرگ. سرطان های 
ریه، پس��تان، پروس��تات و روده بزرگ بیش از 50درصد 
سرطان های تشخیص داده شده و نیز مرگ ناشی از سرطان 
را در امریکا ش��امل می ش��وند. در طول 50 سال گذشته 
میزان کلی مرگ وابسته به سن ناش��ی از سرطان به طور 
قابل توجهی در مردان افزایش یافته در حالی که این نسبت 
در زنان کمی کاهش یافته اس��ت. ای��ن افزایش در مردان 
بیشتر به علت سرطان ریه اس��ت ولی بهبود این نسبت را 
در زنان می توان به کاهش واضح میزان مرگ و میر ناشی 
از س��رطان های رحم، معده، کبد و از همه مهم تر سرطان 
دهانه رحم در زنان مرتبط دانس��ت.  تفاوت های بارزی در 
میزان وقوع و مرگ و میر ناشی از انواع سرطان در سرتاسر 
دنیا وجود دارد. برای مثال میزان مرگ ناش��ی از سرطان 
معده در ژاپن هفت تا هش��ت برابر امریکاس��ت؛ در مقابل 
میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در امریکا کمی بیش 
از دو برابر ژاپن است. مرگ و میر ناشی از سرطان پوست که 
بیشتر به علت مانوم بدخیم است در نیوزیلند شش برابر 
شایع تر از ایسلند اس��ت که مهم ترین علت آن تفاوت در 
معرض نور خورشید قرار گرفتن )یا نقص الیه ازن( است. 

عوامل محیط�ی: این عوام��ل در محیط اط��راف ما، 
محل کار، غذا و. . . یافت می شود. از عوامل محیطی که در 
ایجاد سلول های س��رطانی نقش دارند می توان آلودگی، 
دخانیات، مواد غذای��ی، الکل، برخی پرتوها و نیز رش��د و 

تکثیر ویروس ها را نام برد. 
آلودگی: نقش آلودگی در ایجاد سرطان هنوز مشخص 
نیست، با این وجود گمان می رود که آلودگی های شیمیایی 
احتمال جهش سلول ها را افزایش داده و می توانند موجب 

گسترش سرطان در بدن شوند. 
دخانیات: مصرف دخانیات در ایجاد سرطان در مجاری 
تنفسی نقش اساسی دارد. 90 درصد ابتا به سرطان ریه به 

دلیل کشیدن سیگار رخ می دهد. 
مواد غذایی: مصرف الکل در ابتا به سرطان های دهان 
)به غیر از لب(، حنجره و مری موثر اس��ت و احتمال بروز 
سرطان کبد را باال می برد. مصرف قند در طول دوره درمان 
سرطان ممنوع است، زیرا س��لول های سرطانی با مصرف 
قند می توانن��د بهتر بافت های دیگر ب��دن را آلوده کنند. 
معنی این حرف این اس��ت که سلول س��رطانی با مصرف 
قند قوی تر می شود و با س��رعت باالتری تکثیر می شود. 
از این بحث همین را بگوییم که س��لول س��رطانی دارای 
94 گیرنده قند است ولی سلول بدن دارای چهار گیرنده 
اس��ت و هر مولکول قندی را که ببیند ج��ذب می کند و 

بزرگ تر می شود. 
پرتوه�ا: برخی پرتوه��ا همچون پرتوه��ای فرابنفش 
خورش��ید موجب س��رطان هایی چون س��رطان پوست 

می شوند. 
عفونت های باکتریایی یا ویروسی: برخی سرطان ها 
همچون سرطان گردن رحم به علت عفونت های ویروسی 
بروز می کنند. میزان خطر س��رطان گردن رحم به س��ن 
نخس��تین مقاربت و تعداد ش��ریک های جنسی وابسته 
 C و ویروس هپاتیت B است. همچنین ویروس هپاتیت 
در ایجاد سرطان کبد نقش دارند. از باکتری ها نیز می توان 
به هلیکوباکتر اشاره کرد که با سرطان معده و لنفوم معده 

در ارتباط است. 

داستان غم انگیز پدیده شومی 
به نام س��رطان در حال حاضر 
آشنای همه ایرانی هاست. دیگر 
فرقی نمی کند که پیر باشی یا 
ج��وان یا حتی ک��ودک، چون 
هر کس��ی در مع��رض ابتا به 
این درد خانمان سوز قرار دارد. 
حتی اصطاح سونامی سرطان 
بیش از یک س��ال است که در 
جامعه دهان به دهان می چرخد 
و نتیجه ای جز ایجاد اس��ترس 
و فش��ار روانی ندارد. هر چند 
با م��رگ و میرهای ناش��ی از 
ای��ن بیماری به نظر می رس��د 
سونامی سرطان کاما واقعیت 
دارد. با همه این اوصاف، آنچه 
که هنوز هم قابل تامل اس��ت، 
نب��ود آمار و ارقام دقیق و قابل 
اس��تناد  در این زمینه اس��ت. 
اینک��ه دقیقا چه تعداد از افراد 
با این بیماری دس��ت و پنجه 
ن��رم می کنن��د و اینک��ه هنوز 
هم م��ردم اطاعات دقیقی در 
مورد ش��یوه های ابت��ا به این 
بیماری، راه های پیش��گیری از 
آن و... ندارند. این مس��ائل در 
حالی اس��ت که هر روز بر آمار 
 و ارقام مبتایان به این بیماری 

افزوده می شود. 
ای��ن گ��زارش دکت��ر  در 
نصی��ری  م  ق��وا محمدرض��ا 
توضیحات��ی در مورد مس��ائل 
موجود در این حوزه به »فرصت 
امروز« داده است. وی در مورد 
آمار و ارقام متناقضی که وجود 
دارد، می گوی��د: آمار و ارقام به 
روز تغییر می کند. در این زمینه 
هم به خاط��ر انواع جدیدی از 
س��رطان که همه ساله کشف 
می ش��وند و مبتایان به آن که 
به ص��ورت روزان��ه ش��ناخته 
می ش��وند، آمار متفاوتی وجود 
دارد. چ��ون همه س��اله بیش 
از 80 هزار نوع جدید سرطان 
در جهان ش��ناخته می ش��ود. 
اما ب��رای اینکه بتوانیم به آمار 
دقیق تری دس��ت پی��دا کنیم 
باید بدانیم مبتایان به سرطان 
سه دسته هس��تند؛ دسته اول 
افراد جدیدی هس��تند که تازه 
بیم��اری آنها تش��خیص داده 
شده است، دسته دوم بیماران 
در حال درمان هستند و دسته 

سوم بیمارانی هستند که روند 
درمان آنها کامل ش��ده اس��ت 
و بهب��ود یافته ان��د و در حال 
پیگیری نهایی هستند. وی در 
مورد میزان مبتایان فعلی در 
ایران می گوید: در حال حاضر 
بیش از 600 هزار نفر در ایران 
مبتا به انواع سرطان هستند 
و هر س��ال حدود 40 هزار نفر 
در ایران بر اثر این بیماری جان 

خود را از دست می دهند. 

چرا به سرطان مبتال 
می شویم؟ 

یک��ی از ابهاماتی که همواره 
در مورد دالیل ابتا به سرطان 
وجود دارد این اس��ت که هنوز 
م��ردم دقیق��ا نمی  دانن��د چه 
م��واردی موجب ابت��ای آنها 
به این بیماری می ش��ود. دکتر 
ق��وام نصی��ری در ای��ن مورد 
اضافه می کند: بس��ته به اینکه 
س��رطان در چه ناحی��ه ای از 
بدن باش��د، دالیل ابتا به آن 
هم متفاوت اس��ت. مثا دالیل 
ابت��ا ب��ه س��رطان دس��تگاه 
گوارش فوقان��ی مانند مری و 
معده بیش��تر مرب��وط به طرز 
طبخ مواد غذایی اس��ت تا نوع 
و کیفی��ت مواد غذای��ی. چون 
مث��ا درجه حرارت روغنی که 
غذا با آن طبخ می ش��ود، نباید 
بی��ش از 80درج��ه باش��د در 

حالی ک��ه خانواده های ایرانی 
اطاعات دقیقی در این زمینه 
ندارن��د. هلیکوباکتر یا باکتری 
موج��ود در معده ک��ه در بین 
ایرانیان هم بس��یار شایع است 
و آلودگ��ی محی��ط معده را به 
دنب��ال دارد، از دیگ��ر دالیل 
ابتا به س��رطان معده اس��ت. 
همچنین استرس های محیطی 
و ش��خصی نیز از دیگر دالیل 
شایع ابتا به این سرطان است. 
س��رطان روده بزرگ بیشتر در 
اثر استفاده از چربی های اشباع 
ش��ده اس��ت. افزایش بی رویه 
وزن بدن ه��م در گرفتاری به 
این بیماری موثر است. وی در 
ادامه در مورد سرطان مربوط به 
حفره دهان نیز می گوید: عدم 
رعایت بهداشت دهان و دندان 
مهم ترین دلیل شیوع سرطان 
در این ناحیه اس��ت. همچنین 
س��یگار عاوه ب��ر تاثیرگذاری 
در ایجاد س��رطان ریه، موجب 
بروز س��رطان حفره دهان نیز 

می شود. 

رعایت نکردن بهداشت، 
دلیلی برای ابتال به سرطان

رییس انجم��ن رادیوتراپی- 
آنکولوژی ای��ران همچنین به 
مورد دیگری از س��رطان های 
بس��یار ش��ایع در ایران اشاره 
می کند. وی س��رطان دستگاه 

تناس��لی ی��ا دهان��ه رحم در 
بانوان را در ایران بس��یار شایع 
می داند و مهم ترین دلیل ابتا 
به آن را عدم رعایت بهداش��ت 
جنس��ی عن��وان می کند. وی 
این گونه از س��رطان ها را ویژه 
کش��ورهای در حال توسعه ای 
مانند ای��ران می داند. همچنان 
که این نوع از سرطان در هند 
نیز بسیار زیاد است. دکتر قوام 
نصیری از دیگر انواع سرطان را 
سرطان خون برمی شمرد. وی 
مهم تری��ن دلیل ابت��ا به این 
بیماری را آلودگی هوا می داند، 
زیرا در زمان آلودگی هوا سرب 
زیادی جذب خون می شود که 
در نهای��ت به س��رطان منجر 
می ش��ود. وی تاکی��د می کند 
 استفاده از بنزین پاالیش شده 
یک��ی از راه ه��ای جلوگیری از 

چنین سرطانی است. 

امواج رادیویی، سرطان زا 
هستند

همیشه حرف و حدیث های 
زیادی در مورد امواج رادیویی 
وجود داشته است. انکار وجود 
امواج رادیویی کار عبثی است. 
اما نکته مهم تر اینکه وجودش 
از دالی��ل ابت��ا ب��ه س��رطان 
اس��ت. دکتر ق��وام نصیری در 
م��ورد امواج رادیوی��ی موجود 
در اجتم��اع نیز می گوید: یکی 

از دالیل��ی ک��ه س��رطان را به 
وجود می آورد، تحریک ش��دن 
غیرطبیعی سلول هاست. امواج 
رادیوی��ی  هم ب��ه دلیل اینکه 
تحری��کات غیرطبیع��ی روی 
س��لول ها ایج��اد می کنند، از 
دالیل ایجاد س��رطان هستند. 
همچنی��ن اس��ترس یک��ی از 
طبع��ات امواج رادیویی اس��ت 
ک��ه خود منجر به پایین آمدن 
توان بدنی می شود و در نهایت 
می تواند به بروز سرطان منجر 

شود. 

ممانعت از ورود داروهای 
پاکستانی هندی و 

بنگالدشی 
م��ورد  در  همچنی��ن  وی 
هزینه ه��ای ش��یمی درمانی و 
توافقاتی که با وزارت بهداشت 
در این مورد داش��ته اند، اضافه 
می کند: جلساتی در این زمینه 
با ش��خص وزیر داشته ایم. قرار 
شده است داروهای شایع تر که 
دارای اهمیت کمتری هستند، 
کف بیمه را داشته باشند یا در 
نهایت تا سقف 10درصد بابت 
هزینه ها از بیمار دریافت شود و 
بیشتر هزینه های دارو از طرف 
بیمه ها و وزارت بهداشت تقبل 
شود. در مورد داروهایی هم که 
دارای اهمیت بیشتری هستند و 
تاثیر بیشتری در فرآیند درمان 
دارن��د، باید کنترل بیش��تری 
رویش��ان انج��ام ش��ود و مثا 
در مراک��ز درمانی دانش��گاه ها 
خصوص��ی  کلینیک ه��ای  و 
تشکیاتی در این خصوص ایجاد 
شود تا نظارت بیشتری بر روند 
آن انجام و این داروها با قیمت 
دولتی در اختی��ار بیماران قرار 
گیرد. وی در پای��ان می افزاید: 
همچنی��ن به دلی��ل اینکه در 
هشت، 9 س��ال اخیر داروهایی 
که برای درمان بیماران مبتا به 
سرطان استفاده می شده است 
از کشورهایی چون هندوستان، 
پاکس��تان و بن��گادش وارد 
می ش��دند که ع��وارض آنها از 
درمانگری آنها بسیار بیشتر بوده 
اس��ت، مقرر شده است از ورود 
دارو از این کشورها ممانعت به 
عمل آید و داروها از کشورهای 
اروپایی و بهترین تولیدکنندگان 

دارو وارد شود. 

تهمینه سهرابی

هزینه

گزارش

بسیاری از س��رطان ها قابل پیش��گیری اند. 
تعدادی از این بیماری ها اگر به موقع تشخیص 
داده ش��وند کاما قاب��ل درم��ان خواهند بود. 
در واقع نیم��ی از افرادی که به س��رطان مبتا 
می شوند فرصت خوبی برای زنده ماندن دارند. 
این یک واقعیت مسلم است که بسیاری از علل 
بیماری سرطان و اقداماتی که در جهت کاستن 
از خطرات آن است، شناخته شده است. در حال 
حاضر، بسیاری از سرطان ها چون زود تشخیص 
داده می ش��وند، می توان بیمار را تا حد زیادی 
زنده نگه داش��ت و بیم��ار می تواند ب��ه زندگی 
خود ادامه دهد این مهم با انجام خودآزمایی و 

غربالگری امکان پذیر است. 
وجود توده در هرجایی از بدن مانند پس��تان 
یا بیضه، تغییر در یک خال پوستی، زخمی که 
بهبود نمی یابد، س��رفه یا گرفتگی صدا به طور 
مداوم، س��وءهاضمه یا اخت��ال در بلع به طور 
مداوم، تهوع یا س��رفه خ��ون آل��ود، تغییر در 
عادت های طبیعی روده مانند اسهال یا یبوست 
به طور دائم، وج��ود هرگونه خ��ون در ادرار یا 
مدفوع و ه��ر خونریزی غیر طبیع��ی واژینال، 
کاه��ش وزن غیر قاب��ل توجیه و بی اش��تهایی 
غیر قابل توجیه. داش��تن هریک از عائم فوق 
به معنای وجود سرطان نیست، اما باید فورا به 
پزش��ک مراجعه کنید تا وضعیت موجود کاما 
ارزیابی شود. باید دانست پیشگیری از سرطان 
به سن خاصی محدود نیست و باید با تغییرات 
تدریجی در مسیر زندگی سعی در اصاح شیوه 
زندگی خ��ود و جامعه کرد. در این قس��مت به 
توضیحات��ی پیرام��ون راه های پیش��گیری از 

سرطان می پردازیم. 

سیگار نکشید
سیگار نکشیدن بزرگ ترین عامل پیشگیری 
از سرطان اس��ت. 30درصد از مرگ و میر تمام 
سرطان ها به دلیل کش��یدن سیگار است. آمار 
س��االنه مرگ ومیر ناش��ی از کش��یدن سیگار 

عبارتند از: بیش از 31هزار فوت به علت سرطان 
ریه، بیش از 13هزار فوت به علت سرطان مری، 
حنجره، مثانه، کلیه، لوزالمعده و معده بیش از 
66هزار مرگ به علت دیگر بیماری ها. سرطان 
ریه شایع ترین س��رطان در مردان و مقام دوم 
شیوع را در زنان دارد. اگر شما هر روز 25عدد 
سیگار بکشید نس��بت به یک فرد غیر سیگاری 
25 بار بیشتر در معرض خطر سرطان ریه قرار 
می گیرید و هرچه در سنین پایین تری سیگار 
کشیدن را شروع کنید، امکان ابتا به سرطان 

ریه بیشتر می شود. 

چگونه خطر ابتال را کم کنیم؟ 
مهم ترین راه قطع سیگار است و بهترین راه 
این اس��ت که هرگز سیگار کش��یدن را شروع 
نکنید. به محض قطع س��یگار خطر پیش��رفت 

سرطان متوقف می ش��ود، مگر آنکه تومور قبل 
از آن پیشرفت کرده باشد. پس از همین امروز 

سیگار کشیدن را قطع کنید. 

رژیم غذایی مناسب داشته باشید
تخمین زده ش��ده که 35درصد س��رطان ها 
احتم��اال ب��ا رژی��م غذای��ی در ارتباطن��د. 
س��رطان هایی که وابس��ته ب��ه رژی��م غذایی 
هس��تند، عبارتند از: س��رطان های سیس��تم 
گوارش، پستان، پروس��تات. رژیم های سرشار 
از میوه جات و س��بزیجات مختلف ش��ما را در 
برابر س��رطان ها محفوظ نگه می دارد. غذاهای 
پرچرب، غذاهای سرخ کردنی، کبابی، غذاهای 
نمک س��ود و غذاهای کپک زده می توانند در 

ایجاد چاقی نقش داشته باشند. 
ارتباط بین چاقی، س��رطان پستان، رحم در 

زنان و پروستات در مردان وجود دارد. در مورد 
سرطان پستان این مس��ئله فقط در مورد زنان 
چاقی که به دوران یائس��گی رسیده اند، صدق 
می کند. هیچ آزمایش تاییدشده ای وجود ندارد 
که ویتامین ها یا اماح معدنی می توانند شما را 

در برابر سرطان حفظ کنند. 
تحقیق در م��ورد افزودنی های��ی مانند مواد 
نگه دارنده، چاشنی ها و عامل سرطان بودن آنها 
ادامه دارد. بنابراین، جهت کاهش احتمال خطر 

از راهکارهای زیر استفاده کنید. 
1-  میوه و سبزی ها را بیشتر مصرف کنید
2-  غذاهای حاوی فیبر زیاد مصرف کنید
3-  از غذاهای چرب کمتر استفاده کنید. 

از تماس زیاد با نور خورشید بپرهیزید: 
مق��دار زیادی از ن��ور خورش��ید می تواند به 

سرطان پوست منجر شود. 

پوست های روش��ن بیش��تر در معرض این 
خطر قرار دارند. میزان اشعه ماوراء بنفش برای 
پوست مضر است. آفتاب سوختگی قطعا برای 
پوست مضر اس��ت و می تواند خطر جدی برای 

سرطان پوست باشد. 
جهت کاهش خطر: 

- ضایعات ناش��ی از آفت��اب را درمان کنید. 
هرگز اجازه ندهید پوست شما بسوزد. 

- از سایه استفاده کنید و سعی کنید هنگام 
ظهر زیر نور خورشید قرار نگیرید. 

-  از ضد آفتاب مناسب استفاده کنید )عموما 
SPF های باالتر از 15 مناسبند(.

به طور منظم ورزش کنید و از مصرف 
الکل بپرهیزید

ورزش منظم سبب تنظیم وزن و فعالیت های 
بدنی می ش��ود و از ایجاد بس��یاری بیماری ها 
از جمله س��رطان پیش��گیری می کند. مصرف 
الکل در ایجاد بسیاری از س��رطان های دهان، 
گلو، حنجره، مری، کبد و لوزالمعده نقش دارد. 
مصرف الکل و دخانیات احتمال ایجاد سرطان 

را به شدت افزایش می دهد. 

به طور مرتب جهت معاینه و بررسی به 
پزشك خود مراجعه کنید

باید توجه داشت که بس��یاری از سرطان ها 
تنها با معاینه پزش��کی و آزمایش��ات تکمیلی 
تش��خیص داده می ش��وند. غربالگری روش��ی 
برای تشخیص زودرس بیماری در افراد بدون 
نشانه با هدف کاهش میزان گسترش بیماری و 
مرگ ومیر ناش��ی از آن اس��ت. می توان گفت، 
بس��یاری از س��رطان ها در صورت تش��خیص 
به موقع قاب��ل درم��ان هس��تند.  عمده ترین 
س��رطان هایی که می توان با معاینه و آزمایش 
غربالگری در مرحله اولیه آنها را تشخیص داد و 
درمان کرد شامل سرطان پستان، سرطان دهانه 
رحم و سرطان روده بزرگ و پروستات می شود.

استرس و عدم رعایت بهداشت، دلیل شیوع چندین سرطان در ایران

می توان به سرطان مبتال نشد

آمار
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طال ارزان تر شد
به گزارش وال استریت ژورنال، 
طی روزهای گذش��ته بازگش��ت 
قیمت نفت، موجب شده تا بهای 
ط��ا در بازاره��ای جهانی قدری 
تعدیل ش��ود، ولی به موازات این 
جریان بهبود وضعیت اقتص��ادی امریکا می تواند آینده 
ط��ا را به طور کامل تغییر ده��د. همزمان از بازارهای 
جهانی خبر می رس��د که می��زان تقاضا برای خرید طا 
کاهش یافته و همین جریان حتی در کوتاه مدت شرایط 

بازار طا را دگرگون می کند. 
کارشناس��ان هنوز نس��بت به نوس��انات قیمت طا با 
شک و تردید می نگرند و باوجود آنکه طا توانسته خود 
را از س��قوط نجات دهد، ام��ا متخصصان طا می گویند 
ب��ا توجه به کاه��ش تقاضای خرید طا از س��وی چین 
و هن��د رون��د قیمت ها س��یر نزولی خواهد داش��ت. با 
توجه به کاهش رش��د اقتصادی چین و هند نش��انه ای 
از افزایش خرید طا از س��وی این مشتریان پر و پا قرص 
دیده نمی ش��ود. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، 
وزیر دارایی هند روز سه ش��نبه از اعمال محدودیت های 
جدی��د برای واردات طا خبر داد. وی دلیل این تصمیم 
دولت را ناشی از کسر بودجه ای دانست که دولت نگران 
افزایش آن اس��ت. دول��ت قصد دارد در همین راس��تا 
مالیات های سنگین بر واردات طا اعمال کند تا همانند 
سال گذش��ته روپیه- واحد پول هند- دستخوش ضربه 

سنگین نشود. 

دلیل نرسیدن یاقوت کبود به آیفون 
 به گزارش رویترز، کمپانی
  GT Advanced  
 ،Technologies
که مس��ئول تهیه یاقوت کبود مورد نیاز برای نمایش��گر 
آیفون ها بوده، به هیچ عنوان آمادگی تامین منابع مورد 
 نیاز را نداش��ته اس��ت. در واقع این کمپانی نخس��تین 
بل��وک یاقوت کبود خود ب��ه وزن ۲۶۲ کیلوگرم را تنها 
چن��د روز پیش از عقد ق��رارداد با اپل س��اخته بوده و 
بنابرای��ن در موقعیت کام��ا بی ثباتی به س��ر می برده 
اس��ت. GT پیش از این هیچ گاه به صورت انبوه، یاقوت 
کبود تولید نکرده بود تا اینکه این کمپانی با اس��تخدام 
خی��ل عظیمی از کارمندان، توانس��ت رتب��ه خود را در 
بی��ن کمپانی ه��ا افزایش دهد که البت��ه همین موضوع 
هم برایGT  دردسرس��از ش��د. وال اس��تریت گزارش 
می دهد که کارمن��دان نظافتچی اضاف��ه کار می ماندند 
ت��ا کف س��الن ها را تمیز کنند، در حال��ی که عده ای از 
فرط بیکاری نمی دانستند چه کار کنند و از سوی دیگر 
بخش��ی از کارمندان هم به جای آنکه مشغول فرستادن 
ش��مش های یاقوت کبود برای فروش در بازار باشند، به 
دلیل عدم کسب اس��تانداردها، شمش های چندصد هزار 
دالری را ب��ه بخش بازیافت بازمی گرداندند! البته در آن 
زمان گزارش ها حکایت از آن داش��تند که اپل توانسته 
مناب��ع الزم برای تولید آیفون با نمایش��گر یاقوت کبود 
را ب��ه دس��ت آورد، ولی به نظر می رس��د این گزارش ها 

چندان دقیق نبوده اند. 

نگاه گاردین به توافق هسته ای
ب��ه گ��زارش گاردین، 
ب����ه  توج����ه   ب����ا 
تا  باقیمان��ده  فرص��ت 
ضرب االج��ل ۲4 نوامبر )3 آذر( برای ایران و گروه 5+1 
تا بتوانند به یک راه حل نهایی در مذاکرات شان برسند، 
آن چه اهمیت دارد این است که این فرصت تا سال های 
بعد تکرار نخواهد شد. این یک شانس دیپلماتیک عالی 
است تا ایران و امریکا در صورت تمایل شان روند بهبود 
روابط میان دو کش��ور را آغاز کنند.  بهبود روابط تهران 
- واش��نگتن تغییر جهت منافع غ��رب در منطقه را که 
ای��ران در بس��یاری از آنها اش��تراک دارد در پی خواهد 
داش��ت که ب��ه مراتب از تع��داد س��انتریفیوژها، حجم 
اورانیوم ذخیره ش��ده، مدت زمان تئوری گریز هسته ای 
ایران یا س��ال هایی که یک توافق باید ادامه داشته باشد 
مهم تر است. این مسائل که به نظر می آید از اصلی ترین 
موانع حصول توافق هس��ته ای هستند، حل شان اگرچه 

سخت اما غیرممکن نیست. 
آنچ��ه فهمیدنش ب��رای امریکایی ها 35 س��ال زمان 
برد این اس��ت که م��ردم ایران به دلیل حفظ ش��أن و 
منزلت ش��ان حامی برنامه هسته ای هس��تند، اگرچه به 

دلیل تاریخ پنج هزار ساله شان مغرور نیز هستند. 

بان��ک مرکزی جزییات گزارش ش��اخص به��ای کاالها و خدمات مص��رف در مهر ماه 
امس��ال را منتش��ر کرد که براس��اس آن قیمت گروه بهداش��ت و درمان با ۲8/9 درصد 
 بیشترین افزایش را داشته است. از بین 1۲ گروه نیز تنها قیمت گروه دخانیات با کاهش

 ) 7/1 درصدی( همراه بوده است.
همچنین شاخص بهای گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها 7/8 درصد، ارتباطات 1۲/۲ 
درصد، پوش��اک و کفش 17/5 درصد، حمل و نق��ل ۲5/7 درصد، تفریح و امور فرهنگی 
14/۲ درصد، تحصیل 14/8 درصد، رس��توران و هتل 18/۲ درصد، مس��کن، آب، برق و 
گاز و س��ایر س��وخت ها 1۶/5 درصد و اثاث، لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه 8/8 

درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در مهر 
ماه 1393 به عدد ۲0/8 رسید که نسبت به ماه قبل 1/4 درصد افزایش داشت. این تغییر 
مش��ابه درصد افزایش مربوط به ش��هریورماه 1393 بوده است. شاخص مذکور نسبت به 

ماه مشابه سال قبل 14/۶ درصد افزایش یافت.

افزایش 36 درصدی فروش وسایل برای گذران زندگی در سال 92
در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوار 
در سال 92، درآمد از مزد و حقوق بخش 
دولتی و عموم�ی 23/9 درص�د، درآمد 
از م�زد و حق�وق بخش خصوص�ی 24/3 
درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 
50/9درص�د، درآم�د از مش�اغل آزاد 
غیرکشاورزی 38/3درصد، درآمدهای 
متفرق�ه 26/2درصد و درآم�د حاصل از 
فروش کاالهای دس�ت دوم 36/7 درصد 
نسبت به سال قبل افزایش داشته است. 
براین اساس مردم در س�ال 92 به میزان 
قابل توجهي بیش از س�ال هاي گذش�ته 
اقدام به فروش وسایل زندگي خود کرده 
اند. در نهایت نیز 3/2درصد از هزینه هاي 
زندگي آنها از این طریق تامین شده است. 

واژه اقتصادی دیگری که امروز می خواهیم بررس��ی کنیم؛ کارآفرین و کارآفرینی است. در 
واقع به زبان عامیانه کارآفرینی می تواند ش��غل جدید اضافه و افراد جدیدی را ش��اغل کند. 
در واقع به فرآیند ش��روع تا انتهای تولید ش��غل جدید کارآفرینی گفته می شود که براساس 

پدیده ای برد- برد است. 
خصوصیات کارآفرینان و تفاوتشان با شبه کارآفرینان

رویا
فرد کارآفرین باید برای آینده کسب و کار خود رؤیا و توانایی پیاده سازی آن را داشته باشد. 
ش��به کارآفرین در این زمینه با کارآفرین شباهت زیادی دارد. شبه کارآفرینی داشتیم که در 

یک روز ۲/5 میلیون شغل ایجاد کرده بود. 
قاطعیت

کارآفرین وقت تلف نمی کند. شبه کارآفرینان تنها در ابراز رویای خود وقت تلف نمی کنند 
و در همین مقطع می مانند و پیشرفت نمی کنند. 

عملگرا
موق��ع تصمیم گی��ری، ب��ه س��ریع ترین روش ممک��ن، تصمیم گی��ری و اج��را می کنند. 
ش��به کارآفرینان تنها در ابراز رویای خود س��ریع عمل کرده و همه را در جریان رویا پردازی 

شب قبل خود قرار می دهند. 
اراده 

آنها به ندرت جا می زنند، حتی زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجهند. ش��به کارآفرینان 
به هیچ عنوان رویای خود را تکذیب یا انکار نمی کنند و تحت هر شرایطی رویایشان را حفظ 

کرده و ابراز می دارند، حتی اگر غیر قابل باور یا نشدنی و فضایی باشد. 
فداکاری 

آنها خود را وقف کس��ب و کار خود کرده اند، آنها خس��تگی ناپذیرند. شبه کارآفرینان صبح تا 
ش��ب تولید رؤیا می کنند طوری که روزی پنج تا رؤیا تولید نکنند صبح شان شب نمی شود. 

همین طور نشسته اند و رؤیا می سازند. 
از خود گذشتگی

کارآفرینان عاشق آنچه هستند که آنها انجام می دهند. همان عده شبه کارآفرین طبعا عاشق 
این هستند که رؤیا پردازی کنند و مدام شما را در جریان رؤیا پردازی های خود قرار دهند. 

 جزییات
کارآفری��ن خ��ود را در ورای جزییات قرار می دهد ولی ش��به کارآفرینان چونان با جزییات 

رویای خود را تعریف می کنند که شما خود را در داخل رؤیا تصور می کنید. 
 سرنوشت

آنها می خواهند مس��ئول سرنوش��ت خود باشند تا وابس��ته به یک کارفرما. در این زمینه 
شبه کارآفرین مسئول سرنوشت و رویای شما خواهد شد. 

 پول 
پولدار ش��دن لزوما محرک کارآفرینان نیس��ت، عقیده دارند اگر موفق باش��ند، پاداش نیز 
خواهند داشت. شبه کارآفرینان اساسا به دنبال پول نیستند و احتماال یک چیزی هم از شما 

دستی می گیرند. 
پخش کردن

کارآفرینان می دانند که کس��ب و کار خود توسط کدام کارمندان کلیدی به موفقیت خواهد 
 رس��ید. ش��به کارآفرینان می دانند که کدام کارمندان می توانند پروژه را به س��مت شکست 

هدایت کنند. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

نوکیا با رونمایی از تبلت اندرویدی خود موسوم به N1 سعی کرد ناکامی های بازار تبلت خود در بخش سیستم عامل های پرطرفدار را جبران کند و ضمن رقابت با آی پد 
اپل و نکسوس گوگل، روحیه از دست رفته خود در بازار را بازیابد. قیمت این تبلت در امریکا بین 160 الی 290 دالر در نوسان خواهد بود.

قــاب

اکنون مدتی است که انجمن های هنری در کشور ما تشکیل می شوند، اما بعد از تشکیل آنها 
دیگر اتفاقی نمی افتد و این به دلیل توجه نکردن و البته نبودن ارتباط میان دولت و بخش های 
خصوصی با انجمن هاس��ت. در کش��ور ما زمینه های الزم برای شکل گیری انجمن ها به وجود 
می آیند و تا مقطعی بعد از تش��کیل انجمن ها هم مشکلی نداریم، ولی بعد از آن، دیگر هیچ 

حمایتی نمی شود که باید بررسی کنیم. 
باید بررسی کنیم و ببینیم مثا انجمن سفالگران مکانش کجاست؟ وقتی انجمنی تشکیل 
می ش��ود و قرار اس��ت یک عده متخصص و جوان که در یک شاخه هنری فعالیت می کنند 
در کنار هم جمع ش��وند کجا باید گردهم جمع ش��وند؟ و مشکات اقتصادی شان را چگونه 
می خواهند حل کنند؟ غیرمنصفانه اس��ت که انجمن ها ایجاد ش��وند و بعد از آنها خواس��ته 
ش��ود مشکاتشان را خودشان حل کنند. به نظر من باید فضایی ایجاد شود و در بدنه بخش 
خصوصی و دولتی اعتماد به انجمن ها به وجود بیاید تا میان انجمن ها و این بخش ها ارتباطات 
سازنده ای برقرار شود.  اگر اساسنامه انجمن ها را مطالعه کنید متوجه می شوید که در آن نوشته 
شده انجمن ها نمی توانند کار انتفاعی یا درآمدزایی داشته باشند و فقط طبق اساسنامه انجمن 
می توانند از کمک های مالی و مردمی استفاده کنند. حاال باید بررسی شود که دولت از ابتدای 
تاسیس انجمن ها تاکنون چقدر کمک مالی به آنها کرده است؟ این در حالی است که اقتصاد 
ما با دولت گره خورده اس��ت. باید به انجمن ها اجازه درآمدزایی داده شود، در غیر این صورت 

باعث می شود انجمن ها غیرفعال و منحل شوند. 
منظور از درآمدزایی این است که انجمن ها بتوانند بنگاه اقتصادی باشند. یعنی انجمن نقاشان 
بتواند کتاب چاپ کند و آن را بفروش��د. اگر بخواهد برای رش��د و ترویج رشته خود کارهایی 
مانند برگزاری کاس بکند این دیگر بنگاه اقتصادی نیست. با بررسی سرمایه گذاری های بخش 
اقتصاد کان متوجه می شویم که آنها در سرمایه گذاری های خود هیچ گاه بخش هنری را در 
نظر نمی گیرند. چرا مس و فوالد هر کدام دو تیم در لیگ فوتبال دارند؟ حامی تیم والیبال مان 
هم یک بانک اس��ت. چرا سرمایه گذاری را فقط به سمت بخش��ی از جوانان مان برده ایم؟ آیا 
چرخش اقتصادی به س��مت هنر نمی تواند ب��رود؟ آیا فقط نیازمند هیاهویی از قبیل فوتبال 
هستیم؟ ما فرهنگ را فراموش کرده ایم. من از تزریق پول به انجمن های هنری گریزانم. قرار 
نیس��ت انجمن ها پیمانکار دولت باش��ند، ولی اعتقاد دارم راحت می شود برای همکاری هایی 
اعتمادس��ازی کرد. خیلی اتفاق ها در مجموعه های دولتی و غیردولتی می افتد که انجمن ها 
می توانند در آنها مش��ارکت کنند. باید ببینیم ش��هرداری چه پروژه های فرهنگی و هنری و 
وزارت ارشاد چه اتفاقات فرهنگی و هنری دارد؟ با ایجاد اطمینان انجمن ها می توانند در این 
فعالیت ها مش��ارکت کنند.  مثا اگر شهرداری تهران می خواهد در فضای شهری از گرافیک 
محیطی و مجسمه استفاده کند بهتر است از انجمن ها بخواهد مراحل طراحی و نصب را اجرا 
کنند. منظور ما از مشارکت، همکاری متقابل است. انجمن ها با تزریق پول به جایی نمی رسند. 
آنها می خواهند پروژه هایی را ایجاد کرده و تاثیرگذار باشند تا هم معضات را حل کنند و هم 

چرخه اقتصادی را بچرخانند ضمن اینکه استقال هم داشته باشند.

مرز هنر و اقتصاد

در ارج تمام تاش��م را کردم که بمانم، اما بعد 
از س��ه ماه به دلیل اینکه س��ربازی نرفته بودم 
بیرونم کردند.این اخراج در آن زمان بس��یار تلخ 
بود، اما در عین حال تجربه ای به یاد ماندنی برایم 
ش��د، زیرا فهمیدم که باید همه چیز مرتب و در 
زمان خود انجام پذیرد. این مهم را از آن زمان در 
تمام کارها رعایت می کنم.یکی، دو ماهی بیکار 
بودم. ه��ر روز روزنامه می گرفتم و به دنبال کار 
می  گشتم. دوره سختی بود. بعد از مدتی شرکت 
ساراول آگهی کرده بود که به نقشه کش و طراح 
صنعتی نی��از دارد. برای مصاحبه نزد مدیر فنی 
س��اراول، آقای مهندس وارتکس زرگریان رفتم. 
اولین س��ؤال ایشان این بود: »چند سالته و چی 
بلدی؟« س��وابق خ��ود را برای��ش توضیح دادم. 
کاغ��ذی به دس��تم داد و گف��ت: »یک هواکش 
داری��م که یک دریچه دارد، وقتی آن را روش��ن 

می کنیم برای خارج شدن جریان هوا باید دریچه 
باز شود، مثل هواکش سقفی؛ وقتی هم خاموش 
می شود باید پایین بیاید، چرا؟ برای اینکه کبوتر 
وارد هواکش نشود. شما برو دریچه و لوالی آن را 
برایم بکش، ببینم چی بلدی!« گفتم: »چشم.« 
چیزی را که به نظرم آمد کشیدم و خدمت شان 
بردم. طرح را برداشت، نگاهی به آن کرد و خیلی 
جدی گفت: »عزیز من! وقتی که هواکش روشن 
بش��ه، باد دریچه رو می بره.« واقعیت آن بود که 
دریچه را با لوالی ضعیف��ی طراحی کرده بودم. 
گفتم: »ش��ما درس��ت می گویید، روی هواکش 
تس��لط کامل ن��دارم.« گفت: »اش��کالی ندارد، 
راهنمایی ات می کنم و ت��و را راه می اندازم. حاال 
در مورد حقوق؛ ش��ما رقمی را ب��ه من بگو که 
اگ��ر 100 تومان کمتر دادم، دیگ��ر نیایی.« آن 
موق��ع تازه حقوق ه��ا افزایش پیدا ک��رده بود و 
برای دیپلمه ها 1۲00 تومن و برای زیردیپلم ها 
به صورت توافقی بود. م��ن با اینکه بیکار بودم، 

گفتم:»1۶00 تومان.«

آقای زرگریان گفت: »من 1500 تومان بیشتر 
به تو نمی دهم.« گفتم: »باش��ه، خیلی ممنون.« 
بلند شدم که دست بدهم، اما او با من دست نداد 
و گفت: »برو! خداحافظ.« از خدا می خواستم که 
۲00 تومان کمتر بدهد، اما من را استخدام کند 
ولی به روی خودم نیاوردم. دس��تگیره در را که 
گرفتم، گفت: »بیا بنشین.« قلبم تند تند می زد 
و اضطراب عجیبی داش��تم. گفت: »من از طرف 
شرکت 1500 تومان بیشتر نمی تونم به تو بدم، 

اما از طرف خودم 100 تومن به تو می دم.«
تش��کر کردم و با لبی خن��دان از آنجا بیرون 
آم��دم و از فردای آن روز در آنجا به عنوان طراح 
و نقشه کش مشغول کار شدم.در ساراول ساعت 
۶ صبح س��رکار بودیم. آقای زرگری��ان زودتر از 
همه وارد کارخانه می شد و تا ساعت 9 صبح در 
کارخانه دور می زد و از همه چیز بازدید می کرد، 
ساعت 9 هم می آمد و در اتاقش می نشست. اتاق 
شیشه ای او بر سالن طراحی اشراف کامل داشت. 
ادامه دارد...
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نگاه آخر

در س��ال های اخیر، قوانین زی��ادی در ذهنم 
ش��کل گرفته؛ قوانینی ک��ه برای��م انکارناپذیر 
هستند. قوانینی که بارها و بارها، گاه پراکنده و 

گاه منسجم، برای همکارانم توضیح داده ام. 
این قانون در تم��ام زندگی جزو باورهای من 
محس��وب می ش��ده. اگر متوس��ط حقوق همه 
دوستان من، مثا یک میلیون تومان باشد، من 
با کش��تن و تکه تکه کردن خودم ممکن است 
دو  میلی��ون توم��ان حقوق بگی��رم. ممکن هم 
هست اگر در حد مرگ خودم را نابود کنم، کمی 
بیشتر حقوق بگیرم و مثا پنج میلیون تومان در 
ماه درآمد داشته باشم، اما محال است که درآمد 
ماهانه من 50 میلیون تومان باش��د و متوس��ط 

درآمد دوستانم، یک میلیون تومان! 
اگر به رضای��ت از زندگی نمره ای بین صفر تا 
صد بدهیم و متوسط دوستان من، از زندگی 45 
واحد راضی باش��ند، محال است که من نمره ای 
نزدیک به 80 یا 90 یا 100 داش��ته باش��م. من 
هم��ان حدود 40 ت��ا۶0 زندگ��ی می کنم. فکر 
می کن��م این قان��ون در مورد درآم��د، موقعیت 
اجتماع��ی، میزان قدرت و نف��وذ، میزان امید و 
ناامیدی، میزان هدفمند بودن و نبودن، سرعت 
رش��د و پیش��رفت، س��طح مهارت و بسیاری از 
م��وارد دیگر صادق اس��ت.  به هر حال، اینجا به 
مصداق های این نگاه در محیط کسب و کار توجه 

دارم. 
اگر قانون اول را بپذیریم – که طبیعی اس��ت 

م��ن پذیرفت��ه ام – حاال دو روش برای رش��د و 
پیشرفت شغلی وجود دارد. نخستین روش این 
اس��ت که خودمان را به کلوپ بزرگ ترها تزریق 
کنیم! وسایل و لباس لوکس تهیه کنیم. به زور 
و ض��رب، خودمان را در مهمانی های افراد موفق 
و ب��زرگ و ثروتمند جا بدهی��م. هر روز با این و 
آن عکس بیندازیم و در فضای مجازی منتشر و 
تاش کنیم که به هر حیله، راهی به خانه بزرگان 
بیابیم. ای��ن روش ممکن اس��ت در کوتاه مدت 
موفق باشد. حتی موفقیت های چشمگیر ایجاد 
کند، اما پایدار نیس��ت. زندگ��ی و رفت و آمد به 
باشگاه ثروتمندان و بزرگان و افراد موفق، قواعد 
و اصولی دارد که اگر من آنها را ندانم، دیر یا زود 

به اشتباهی رانده می شوم! 
بارها دیده ام که کسی وقت و انرژی گذاشته و 
راه ارتباطی با فردی را که از نگاه او در باش��گاه 
قدرت )سیاس��ی / اقتصادی / شهرت / موقعیت 
سازمانی( قرار داشته پیدا کرده، اما در نخستین 
پیام یا پیام��ک یا دیدار یا تماس یا نخس��تین 
جمل��ه، هم��ه چیز را بر ب��اد داده و ت��ا ابد، آن 
فرصت را از دس��ت داده است. اگر هم نخستین 
برخوردهایش موفق بوده در برخوردهای بعدی، 

ضربه مهلک تری به خود و آن رابطه زده! 
خب. اگر این ش��یوه را نپذیریم راه جایگزین 

چیست؟ 
در نگاه من: باالتر بردن اطرافیان. 

اگر شرکتی همکار ماس��ت که خدمات مثا  
آی تی ما را انجام می دهد، باید موفق باشد. باید 
ثروتمند باشد. باید کارکنانش شاد باشند. تا در 

ارتباط و تماس با شرکت ما، کار ما هم بهتر انجام 
شود. کارکنان ما هم راضی باشند. 

اگر ش��رکتی پیمانکار یک وزارتخانه اس��ت، 
باید ثروتمند باش��د. باید پول هایش را به موقع 
بگیرد. باید صورت وضعیت هایش تا حد امکان به 
سرعت نقد شود تا وزارتخانه هم برنامه هایش را 
بهتر اجرا کند و سال های بعد بهتر بودجه بگیرد 
و قدرتمندتر ش��ود، اما اگر وزارتخانه، پیمانکار 
را غریب��ه دید و تاش کرد ب��ا ایجاد رقابت های 
ناس��الم، آنها را وادار به پیشنهاد قیمتی کمتر از 
قیمت تمام ش��ده در مناقصه ها کند، در نهایت، 
چندس��الی درگیر جلسات ادعا و پنالتی خواهد 
بود و در نهایت هم وزارتخانه ای متروک می ماند 
و وزیری مطرود و پیمانکاری فرسوده و کارکنانی 

خسته و کشوری نابود. 
اگر من به عنوان مدیر دپارتمان، اختیاراتی از 
مدیر ارشدم می گیرم، باید این اختیار را به شکل 
معقول و منطقی بین همکارانم تقسیم و وظایف 
را تفویض کنم. اینکه فکر کنم اختیار به دس��ت 
آم��ده، ابزار جدیدی برای اعمال قدرت اس��ت و 
فاصله م��ن را با تیم افزای��ش می دهد و قدرت 
مدیری��ت من را بهت��ر درک می کنند، راهکاری 
نادرس��ت ی��ا کوتاه مدت برای رش��د و موفقیت 
است. مدیری رشد می کند که کارکنان واحدش، 
قدرتمند باش��ند. مدیرعاملی رش��د می کند که 
معاونانش هر یک، در حد مدیرعامل یک شرکت 
بزرگ باش��ند. رییس جمهوری رشد می کند که 
وزرایش هرکدام در قد و قواره یک رییس جمهور 

باشند.

منطقه آزاد
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