
آغاز سبز بازار، با صف های فروش سنگین بانک و پتروشیمی قرمز شد

 شاخص کل، باز هم در سرازیری
در نخستین روز کاری از معامالت آذرماه تحت تاثیر تمدید شدن مذاکرات هسته ای تا هفتم ماه آتی، به دلیل برآورده 

نشدن انتظارات فعاالن بازار سهام، روند نزولی اکثر قریب به اتفاق شاخص ها را در برگرفت و تاالر شیشه ای بازار 
سهام با عرضه های سنگین سهامداران حقیقی و حقوقی به وضعیت قرمز درآمد. در معامالت نخستین روز

کاری هفته شرکت های بزرگ پتروشیمی، سنگ آهنی، فوالدی، بانکی، خودرویی بیشترین تاثیر منفی را...
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

شرکت های تجاری بزرگ معموال 
توسط مدیران اجرایی کارکشته اداره 

می شود که به سان دیکتاتورهای 
صالح و خیرخواه عمل می کنند. 

)ریچارد پرات(

 برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران و اتاق استان ها
به دنبال مشکالت کارت بازرگانی مطرح کردند: 

اتاق به خانه تکانی 
نیاز دارد

روند ص��دور و تمدی��د کارت بازرگانی 
و کاه��ش تع��داد کارت های صادر ش��ده 
اخیرا دلیلی ش��ده تا ریش س��فیدان اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
کنن��د.  اظهارنظ��ر  خص��وص  ای��ن  در 

عس��گراوالدی اصالح روند آن را خواستار 
ش��د و آل اس��حاق، خود انتقادی کرده و 
خواسته است این روند هوشمندانه شود تا 
از سوء استفاده و تخلفات پیشگیری شود. 
اما به نظر می رسد اتاق به تغییر و تحوالت 

دیگری نیز محتاج است تا بتواند در روند 
حضور فعال بخش خصوص��ی در اقتصاد 
کش��ور و اس��تقالل آن تاثیر گذار باشد و 
حاال این اتاق که در ظاهر، اتاق امن بخش 

خصوصی است نیاز به چه تحوالتی دارد.

دفت��ر  تحلیل��ی  گ��زارش  براس��اس 
تحقیق��ات و سیاس��ت های مالی وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی ک��ه با عنوان 
قان��ون  در  اس��تانی  بودج��ه  تصوی��ر 
بودجه س��ال 1393 منتش��ر شده است، 
هشت اس��تان کش��ور در س��ال ج��اری 
دچار کس��ری درآمد هس��تند. براساس 
این گ��زارش، اس��تانداران سیس��تان و 
بلوچس��تان، لرس��تان، ایالم، کهگیلویه 
چهارمح��ال  گلس��تان،  بویراحم��د،  و 
و  خراسان ش��مالی  بختی��اری،  و 
خراسان جنوبی با کمبود منابع درآمدی 
نس��بت به هزینه ه��ای اس��تانی مواجه 
هستند. این استان ها تمایلی به استقالل 
مالی و فدرالیس��م اقتص��ادی نخواهند 
داشت. برای مقایسه میزان برخورداری 
اس��تان ها از درآمدهای اس��تان نسبت 
ب��ه مصارف اس��تان می ت��وان از مفهوم 
ضریب برداش��ت )برخورداری( از درآمد 
اس��تان اس��تفاده کرد. ای��ن ضریب که 
همان نس��بت مصارف عمومی استان به 
درآمد استان اس��ت، میزان برخورداری 
هر اس��تان  از درآمدهای همان اس��تان 
را نش��ان می ده��د. ای��ن ضری��ب برای 
اس��تان های دارای مازاد درآمد کمتر از 
صد و برای اس��تان های دارای کس��ری 
درآمد بیشتر از صد است. ضریب کمتر 
از ص��د نش��ان می ده��د درآمدهای آن 
اس��تان نه تنها مصارف استان را پوشش 
می دهد بلكه م��ازاد درآمد آن به خزانه 
دول��ت نیز واریز ش��ده و صرف توس��عه 
سایر اس��تان ها می شود و شاخص بیش 
از صد نش��ان دهنده س��طح محرومیت 
استان است و این که درآمدهای استان، 
مصارف استان را نه تنها پوشش نمی دهد 
بلكه باید از درآمد س��ایر استان ها برای 

جبران کسری آن استفاده شود. 
ضریب برداشت استان ها از درآمدهای 
اس��تانی در کل کش��ور از 34 درص��د 
در قان��ون بودج��ه س��ال 1392 به 22 
درص��د در قان��ون بودجه س��ال 1393 
کاهش یافته اس��ت که علت آن افزایش 
37درص��دی در درآمدهای اس��تانی و 
کاه��ش 12 درصدی مصارف اس��تانی 

است. 
بخش��ی از بودج��ه عموم��ی دول��ت، 
اعتبارات اس��تانی است. عوامل مختلفی 
در تخصی��ص اعتبارات به اس��تان های 
مختلف کش��ور مبنا ق��رار می گیرد که 
طیف��ی از ضرایب محرومیت اس��تان ها 
و جهت گی��ری دولت ت��ا چانه زنی های 
و  نماین��دگان  ارتباط��ات  و  سیاس��ی 
مس��ئوالن اس��تانی را دربرمی گیرد. در 
این ارتب��اط با توجه به عدم ش��فافیت 
در بودجه ه��ای اس��تانی به ط��ور دقیق 
مش��خص نیس��ت چه مقدار از مصارف 
بودج��ه عموم��ی دول��ت در اس��تان ها 
خرج می ش��ود. رویكرد رسمی اعالم شده 
از س��وی دول��ت در توزی��ع اعتب��ارات 
استانی برای سال 1393، تمرکززدایی، 
ت��وازن بخش��ی و توجه به اس��تان های 
محروم اس��ت که بر این اس��اس، عالوه 
بر اعتب��ارات جدول ش��ماره 10 قانون 
بودج��ه، در اعتبارات مل��ی و احكام آن 
رویكردهای  تمهیداتی درخص��وص  نیز 

مذکور پیش بینی شده است. 
براس��اس ج��دول ش��ماره 10 قانون 
بودجه س��ال 1393 ح��دود 75 درصد 
مناب��ع عموم��ی، مل��ی و 25 درصد آن 
اس��تانی و مع��ادل 95 درص��د مصارف 
عمومی نیز ملی و پنج درصد آن استانی 

است. 
درآمدهای اس��تانی در س��ال 1393 
نس��بت به س��ال قبل 37 درصد رش��د 
دارد. س��هم درآمدهای استانی از منابع 
بودج��ه عمومی دول��ت از 19 درصد در 
س��ال 1392 به 22/1 درصد در س��ال 
1393 افزایش یافته اس��ت. با این حال 
مصارف استانی در بودجه 1393 حدود 
15 درصد نسبت به سال 1392 کاهش 
نش��ان می ده��د و س��هم آن از مصارف 
 بودج��ه عمومی دول��ت نیز ب��ه میزان 

دو واحد درصد کاهش داشته است. 
برای استان خوزس��تان با 8/2 درصد 
و اس��تان فارس با 6/4 درصد، بیشترین 
س��هم از مص��ارف اس��تانی کل کش��ور 
پیش بینی ش��ده است. اس��تان های قم، 
سمنان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، 
ی��زد، البرز، زنجان و خراسان ش��مالی با 
کمت��ر از دو درص��د، کمترین س��هم از 

کل مصارف استانی را به خود اختصاص 
داده اند. 

در مقایسه اس��تان ها در سال 1393، 
اس��تان زنجان با 56 درصد بیش��ترین 
رش��د درآمد اس��تانی را دارد و اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان ب��ا 1- درصد 
کمترین رش��د را به خود اختصاص داده 
اس��ت. همچنین اس��تان تهران با 52/7 
درصد بیشترین سهم درآمدهای استانی 
را داراس��ت. مصارف تمامی استان ها به 
جز بوش��هر با رش��د چهار درصد نسبت 
به بودجه سال 1392 رشد منفی داشته 
اس��ت که تهران با 3- درصد و خراسان 
جنوبی با 5- درصد کمترین رشد منفی 

را داشته اند. 
در بودجه س��ال 1393 اس��تان های 
سیستان و بلوچس��تان، لرستان، ایالم، 
گلس��تان،  بویراحم��د،  و  کهگیلوی��ه 
چهارمحال و بختیاری، خراسان ش��مالی 
و خراس��ان جنوبی دارای کسری درآمد 
هستند و در نتیجه ضریب برداشت این 

استان ها بیشتر از صد است. 
63درصد از توزیع مصارف سرمایه ای 
استان ها براساس الزامات قانونی خارج از 
بودجه از جمل��ه مواد 132، 180 و 12 
قانون برنامه پنجم و همچنین مصوبات 
س��فر مقام معظم رهبری و هیات دولت 
انجام ش��ده که نس��بت به سال گذشته 

حدود چهار درصد رشد یافته است. 
بودجه اس��تانی را می ت��وان در چهار 
بخش به ش��رح ذیل تقسیم بندی کرد: 
1- آن بخ��ش از بودجه اس��تانی که در 
ج��دول 10 قانون بودجه س��االنه درج 
می ش��ود. خرج ای��ن وجوه با ش��ورای 
برنامه ریزی اس��تان است. 2- آن بخش 
از بودجه عمومی که از طریق ردیف های 
متفرقه در اس��تان ها به مصرف می رسد. 
3- آن بخ��ش از طرح ه��ای مل��ی ک��ه 
در س��طح اس��تان ها به اجرا می رس��ند 
و از طری��ق بودج��ه ملی تامی��ن اعتبار 
می ش��وند. 4- آن بخ��ش از اعتب��ارات 
ارزی ک��ه از طریق اج��رای قراردادهای 
فاینان��س و بیع متقابل و از طریق وجوه 
ارزی صندوق توسعه ملی صرف توسعه 
طرح های عمرانی در استان های مختلف 

می شود.

مقررات زدایی  هیات  نخستین جلس��ه 
ب��ا  تس��هیل مجوزه��ای کس��ب و کار  و 
حض��ور مع��اون اقتص��ادی وزی��ر ام��ور 
اقتص��ادی و دارایی، مدیرکل دفتر پایش 
و بهبود فضای کس��ب و کار و نمایندگان 
دس��تگاه های اجرای��ی در مح��ل وزارت 

اقتصاد برگزار شد. 
ب��ه گزارش ش��بكه اخب��ار اقتصادی و 
دارایی )شادا(، با توجه به اصالح مواد 1، 
6 و 7 اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 
قان��ون اساس��ی، هی��ات مقررات زدایی و 
تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف است 
با همكاری دستگاه های اجرایی شرایط و 

نح��وه ص��دور مجوزهای کس��ب و کار را 
مطاب��ق ضواب��ط قانون��ی تصریح ش��ده، 
اصالح و در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای 
کس��ب و کار که به همین منظ��ور ایجاد 

شده است، قرار دهد. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد اف��زود: تم��ام 
دس��تگاه های اجرایی مكلفند، ش��رایط و 
فرآینده��ای صدور مجوزه��ای مربوط را 
در اختیار هیات مقررات زدایی و تسهیل 

صدور مجوزهای کسب و کار قرار دهند. 
وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای 
سیاس��ت های اص��ل 44 قانون اساس��ی 
گفت: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در 

ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار 
موظفند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید 
مجوزهای کس��ب و کار را به نحوی ساده 
کنن��د که هر متقاضی مجوز کس��ب و کار 
در ص��ورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه 
اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند 
در حداقل زمان ممك��ن مجوز موردنظر 

خود را دریافت کند. 
محمدی خاطرنشان کرد: براساس این 
قانون س��قف زمانی برای صدور مجوز در 
هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی 
و تس��هیل مجوزهای کس��ب و کار تعیین 
و در پای��گاه اطالع رس��انی مذکور اعالم 

می ش��ود.  وی ب��ا بی��ان اینكه ریاس��ت 
هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای 
کس��ب و کار برعهده وزیر اقتصاد اس��ت، 
اعض��ای این هیات را ش��امل نمایندگان 
تام االختیار دادستان کل کشور، سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور، دو نماینده مجلس 
شورای اس��المی، نماینده اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کش��اورزی ایران، اتاق 
تعاون مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده 

دستگاه ذی ربط برشمرد. 
مع��اون وزیر اقتصاد تع��داد مجوزهای 

احصا شده را 1200 عنوان اعالم کرد. 

معاونت مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان 
امور مالیاتی کشور از پیشنهاد این سازمان 
برای اص��الح م��وادی از قان��ون مالیات بر 
ارزش افزوده به منظور معافیت شالیكوبان 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.  
به گزارش ش��بكه اخبار اقتصادی و دارایی 
)ش��ادا(، پس از انتش��ار خبری در رسانه ها 
در م��ورد اعتراض نمایندگان اس��تان های 
شمالی کش��ور به دریافت مالیات بر ارزش 
اف��زوده از برن��ج کاران، معاون��ت مالی��ات 
ب��رارزش اف��زوده س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور ضمن اعالم خبر یاد شده، با ارسال 

جوابیه ای به شرح زیر اعالم کرد. 
قانون مالیات ب��ر ارزش اف��زوده از جمله 
قوانین آمره محس��وب می ش��ود، با استناد 
ب��ه مف��اد م��اده )18( قان��ون مالی��ات بر 
ارزش افزوده، تاکنون س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور طی پنج مرحل��ه برخ��ی از فعاالن 
اقتصادی را جهت ثبت ن��ام در نظام مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده فراخ��وان کرده اس��ت. 

بنابراین، فع��االن اقتص��ادی در صورتی که 
حائز ش��رایط مندرج در فراخوان ها باشند، 
الزم اس��ت ب��ه ترتیبی ک��ه س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور مش��خص کرده، نسبت به 
ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ مش��مولیت 
فراخ��وان مربوط اق��دام کنن��د. در همین 
راس��تا، با توجه به مقررات ماده)14( قانون 
مذکور ماخذ محاس��به مالی��ات بهای کاال 
یا خدم��ت مندرج در صورتحس��اب خواهد 
بود، در م��واردی که صورتحس��اب موجود 
نباش��د یا از ارائ��ه آن خودداری ش��ود یا به 
موجب اس��ناد و مدارک مثبته احراز شود، 
ارزش من��درج در آن واقعی نیس��ت، ماخذ 
محاس��به مالیات به��ای روز کاال یا خدمت 
به تاری��خ روز تعلق مالیات اس��ت. بنابراین، 
مودیان مذک��ور مكلفند، مطاب��ق مقررات 
مواد )19(، )20( و حكم م��اده )40( قانون 
یادش��ده ضمن محاس��به مالیات و عوارض 
موضوع��ه در تاری��خ تعل��ق و درج آن در 
صورتحس��اب نس��بت به وصول آن از طرف 

دیگر معامل��ه اق��دام و در مهل��ت مقرر در 
ماده )21( قانون به حس��اب های اعالم شده 
واریز کنند.  مالیات ب��ر ارزش افزوده، نوعی 
مالیات بر مصرف اس��ت، این مالیات معموال 
از هر فع��ال اقتص��ادی به فع��ال اقتصادی 
دیگر در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع 
انتقال می یابد ت��ا در نهایت به مصرف کننده 
نهایی منتقل و توس��ط وی پرداخت ش��ود، 
بنابرای��ن پرداخت کنن��دگان واقع��ی این 
مالیات و عوارض، مصرف کنندگان کاالها و 
خدمات مشمول هستند و فعاالن اقتصادی 
حاضر در زنجی��ره تنها عام��الن انتقال آنها 
به مصرف کنن��ده نهایی هس��تند و وجهی 
را به عنوان مالی��ات و ع��وارض موضوع این 
قانون از مح��ل فروش های خ��ود پرداخت 
نخواهند کرد.  برابر بن��د )4( ماده 12 قانون 
یاد ش��ده برنج از پرداخت مالیات و عوارض 
قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اس��ت، 
لیكن خدم��ات مربوط ب��ه برن��ج از جمله 
خدمات ش��الیكوبی توس��ط مودی��ان حائز 

ش��رایط، مش��مول مالیات و عوارض ارزش 
افزوده اس��ت و مجوز قان��ون الزم برای عدم 
اخ��ذ مالی��ات و ع��وارض ارزش اف��زوده از 
خدمات ش��الیكوبی در قان��ون مزبور وجود 
ن��دارد. بنابراین، با عنایت ب��ه مراتب فوق یا 
توجه ب��ه آگاهی از مش��كالت کش��اورزان، 
پیش��نهاد معافیت خدمات ش��الیكوبی در 
اصالحیه قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده به 
دلیل حمای��ت از کش��اورزان و تولید داخل 
در اصالحی��ه قانون مدنظر ق��رار گرفته و بر 
این اساس، پیش��نهاد الزم در اصالحیه ارائه 
شده است.  این س��ازمان به منظور تكریم و 
تس��هیل در انجام وظایف قانونی مودیان با 
اس��تفاده از حداکثر ظرفیت ه��ای قانونی از 
جمله اختیارات حاصل��ه از ماده )33( قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و احكام مواد )191( 
و )167( ق. م. م امكان تقسیط اصل مالیات 
و عوارض ارزش افزوده و بخشودگی قسمتی 
از جرائم مرب��وط را برای آن��ان فراهم کرده 

است. 

براساس برآورد مرکز آمار ایران جمعیت 
حال حاضر کش��ور بی��ش از 77 میلیون و 
930 هزار نفر است.  مرکز آمار ایران در هر 
لحظه جمعیت کشور را براساس فرمول های 
خاص خود برآورد و اعالم می کند.  محاسبه 
جمعیت کشور براساس رابطه رشد صورت 
می  گی��رد که در آن جمعیت سرش��ماری 

س��ال 1390 و رشد جمعیت ساالنه کشور 
دخیل اس��ت ک��ه در حال حاض��ر، حدود 
0/01179 و ب��ر پایه سرش��ماری نفوس و 
مس��كن س��ال 1390 نرخ رشد جمعیت 
کش��ور حدود 1/29 درصد اس��ت که پس 
از انجام هر سرشماری نرخ رشد پیش بینی 
مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.  براس��اس 

آخرین ب��رآورد مرکز آم��ار ایران جمعیت 
کشور روز 8 آذر 1393 برابر با 77 میلیون 

و 930 هزار و 486 نفر است. 
این در حالی اس��ت که مرجع رس��می 
آماری کشور پیش از این پیش بینی کرده 
بود، کل جمعیت ایران در پایان سال 1393 
به 77/8میلیون و در س��ال 1395 به بیش 

از 79/6میلیون نفر خواهد رس��ید.  بر این 
اس��اس جمعی��ت کل ایران بناب��ر نتایج 
سرش��ماری نفوس و مسكن سال 1390 
از 70 میلی��ون و 496 هزار نفر در س��ال 
1385 با رشد حدود یک میلیون نفری در 
هر س��ال به 75 میلیون و 150 هزار نفر 

در سال 1390 افزایش یافته است. 

کسری درآمد در 8 استان کشور نخستین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار

معافیت شالیکوبان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

جمعیت ایران در آستانه 78 میلیون نفر شدن

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« بانکداری الکترونیکی را تحلیل کردند

خصوصی ها از دولتی ها
سبقت گرفتند

بررسی دالیل حضور کمرنگ بخش خصوصی در منطقه چابهار 

دولت بدون زیرساخت
در انتظار بخش خصوصی

بانک مرکزی این بار به لیزینگی خانه دار کردن مردم رأی می دهد؟ 

لیزینگ مسکن دوباره در دستور کار 

5

4

14

6

یک یلدای
آرام تبلیغاتی
در پیش است

جانشین پروری موثر 
و بهبود تعهد

کارمندان

مسندی
از طرح و رنگ

شخصیت پردازی 
برای تحریک 

احساس مشتری 

9

10

11

15

نگاهی به مراحل ساخت 
آگهی های مناسبتی

نگاهی به یکی از جدی ترین 
چالش های مدیریتی

گزارش »فرصت امروز« از شیوه 
مدیریت خرید در بازار مبلمان

اشکال مختلف وفاداری به برند 

ب|
ن و

رتو
 کا

ن |
گا

ولی
ل ب

نج
آ

11

پول نه شیطان است نه چراغ جادو

چرا هنوز
بی پول هستید؟ 

مهدی خاکی فیروز
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نفت و نیرو2

ص��ادرات ب��رق ای��ران ب��ه 
کشورهای همس��ایه براساس 
آماره��ای وزارت نی��رو در 
ح��ال افزای��ش اس��ت. ایران 
استعدادهای زیادی برای تبدیل 
ش��دن به هاب ان��رژی منطقه 
دارد، اما به رغم این پتانسیل ها، 
حض��ور بخ��ش خصوص��ی در 
بازاره��ای صادرات��ی بس��یار 
کم رنگ است. به نظر نمی رسد، 
دولت تمایلی به استفاده از این 
ظرفیت ها در بازارهای صادراتی 

داشته باشد. 
اه��داف س��ند  براس��اس 
چش��م انداز، ایران باید در افق 
1404 به هاب ان��رژی منطقه 
تبدیل شود. اما در طول فعالیت 
دول��ت نهم و ده��م برنامه های 
توسعه ای در نیروگاه ها به حدی 
با تاخیر و مشکل مواجه شد که 
امروز به زحمت نیازهای داخلی 
را تامین می کنیم. فعاالن بخش 
خصوص��ی از ب��روز س��ونامی 
تامین برق تا س��ال آینده خبر 
می دهند. با این وج��ود، هنوز 
هم ایران می تواند ب��ا توجه به 
استعدادهای موجود در کشور 
و به کار گرفتن بخش خصوصی، 
ب��ا صرفه جوی��ی در مص��رف 
بخش خانگ��ی و کاهش تلفات 
ش��بکه برق، به کریدور انرژی 
منطق��ه تبدی��ل ش��ود. علی 
ش��مس اردکان��ی، ریی��س 
کمیسیون انرژی، نفت و محیط 
 زیس��ت اتاق بازرگانی ایران به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»مزیت باالنس کردن ش��بکه 
توزیع ب��رق در منطقه س��بب 
ش��ده نیاز به س��رمایه گذاری 

اولیه برای تبادل انرژی توسط 
ایران به حداقل برسد«. 

به اعتقاد وی، تبدیل ش��دن 
ایران ب��ه هاب ان��رژی منطقه، 
امنی��ت مل��ی و منطق��ه ای 
را ب��رای کش��ور ب��ه هم��راه 
خواهد داش��ت. ضم��ن آنکه از 
س��رمایه گذاری های پراکن��ده 
در کش��ور جلوگی��ری ک��رده 
و زمین��ه فعالی��ت هدفمن��د 
در تجارت��ی س��ودآور را برای 
کش��ور فراهم ک��رده و جایگاه 
ویژه ای در اک��و و منطقه برای 
ایران به وجود می آورد. شمس 
اردکان��ی، محدودیت ه��ای 
ایج��اد ش��ده توس��ط س��ایر 
کش��ورها را یک��ی از موان��ع 
اصلی پی��ش روی ای��ران برای 
 تبدیل ش��دن به ه��اب منطقه 
می دان��د. وی اضاف��ه می کند: 
عدم دسترسی به فناوری های 
برت��ر، دیپلماس��ی ضعی��ف 
خارج��ی به ویژه با کش��ورهای 
همس��ایه، نامناس��ب ب��ودن 
فضای کس��ب و کار در کش��ور، 
عدم پایبن��دی دولت به اهداف 
سند چشم انداز و نبود شفافیت 
در قوانین تجاری ایران س��بب 
شده تا به اهداف خود در زمینه 

تبادل انرژی دست نیابیم. 
رییس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران بیان می کند: به 
دلیل قوانین غیر شفاف، امکان 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
در بخش انرژی وج��ود ندارد. 
ضم��ن آنک��ه قانون اساس��ی 
ایران به س��رمایه گذار خارجی 
اجازه س��رمایه گذاری مستقیم 
در داخ��ل کش��ور را نمی دهد. 
این مسئله مش��کالتی را برای 

ورود س��رمایه به ای��ران ایجاد 
کرده است. 

صانیر هم در فهرست 
سیاه وزارت نیرو

در حال حاضر، ایران به هفت 
کش��ور همجوار ص��ادرات برق 
انجام می ده��د و س��االنه 12 
میلیارد کیلووات س��اعت برق 
صادر و چهار میلیارد کیلووات 
س��اعت ب��رق وارد می کن��د. 
دی��روز هوش��نگ فالحتیان، 
معاون وزیر نی��رو در امور برق 
از تمدید قرارداد صادرات برق 
ایران به عراق خبرداده اس��ت. 
در شرایط کنونی، با وجود آنکه 
دولت شعار خصوصی سازی در 
بخش نیروگاهی را سر می دهد، 
اما ب��ه نظر نمی رس��د که قصد 
داش��ته باش��د از حضور بخش 
خصوصی در این عرصه استفاده 
کن��د. یعن��ی هنوز ص��ادرات 
ب��رق در انحصار دولت اس��ت. 
دس��تورالعمل اجرایی صادرات 
برق که از سوی وزارت نیرو ابالغ 
شده است، درست نقطه مقابل 
آیین نامه اجرایی مصوب هیات 
دولت است و بر انحصار دولتی 
تاکید دارد. علی اکبر س��هیلی، 
نایب رییس س��ابق سندیکای 
برق معتق��د اس��ت، دولتی ها 
ب��ه حض��ور بخش خصوص��ی 
در بازاره��ای صادرات��ی ب��رق 
تمایل چندانی ندارند. سهیلی 
می گوی��د در دولت نهم و دهم، 
تالش دولت برای محدود کردن 
بخش خصوص��ی در بازارهای 
صادراتی برق افزایش یافت. در 
قوانین بودجه، بخش خصوصی 
باید مجوز صادرات داشته باشد، 

اما برای حضور در این عرصه به 
مجوز توانیر نیاز دارد. 

وی اضاف��ه می کن��د: وزارت 
نی��رو سیاس��ت های خ��ود را 
به صورت شفاف در زمینه ورود 
بخش خصوصی ب��ه بازارهای 
صادراتی برق اع��الم نمی کند. 
در نتیجه کس��انی که مایل به 
ورود به عرصه صادرات هستند، 
به نتیجه مطلوبی در این بخش 
نمی رس��ند. نایب رییس سابق 
س��ندیکای ب��رق بر ای��ن باور 
است که مسئوالن وزارت نیرو 
ص��ادرات برق را ج��زو وظایف 

حاکمیتی خود می دانند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از 
گذش��ته های دور صانی��ر از 
ترکمنس��تان برق به ایران وارد 
می کرده، بیان می کند: وزارت 
نیرو به دنبال ح��ذف صانیر در 

عرصه واردات برق است. 
س��هیلی تاکی��د می کن��د: 
بخش خصوص��ی در مواق��ع 
تحری��م ب��ه راحت��ی می تواند 
مس��ائل را حل کند. به همین 
دلیل بهتر است از این پتانسیل 
در بازارهای صادراتی استفاده 
شود. ضمن آنکه با ایجاد رقابت 
بین فعاالن بخ��ش خصوصی، 
ش��رایط بهتری ب��رای تبدیل 
ش��دن ایران ب��ه ه��اب انرژی 

منطقه ایجاد خواهد شد. 

عدم شفافیت حق 
ترانزیت برق

اختالف س��اعات روش��نایی 
ایران با کشورهای همسایه این 
امکان را برای ایران فراهم کرده 
که در ساعات اوج مصرف، برق 
از همس��ایگان دریاف��ت کند و 

در زم��ان کم باری، ب��رق خود 
را صادر کند. با اس��تفاده از این 
مزی��ت دیگر نیاز نیس��ت برای 
تامی��ن ب��رق داخل، نی��روگاه 
جدی��د ایج��اد کنی��م. ام��ا به 
دلی��ل مصلحت اندیش��ی های 
خاص، ایران همچنان بر ایجاد 
ظرفیت های بیش��تر در بخش 
برق اص��رار دارد. با وجود اینکه 
بخش خصوصی بارها آمادگی 
خود را برای حضور در بازارهای 
صادراتی اعالم کرده، اما دولت 
همچنان خود بازیگردان اصلی 
این عرصه اس��ت. علی بخشی، 
نای��ب ریی��س هیات مدی��ره 
س��ندیکای برق درباره دالیل 
ع��دم حضور بخ��ش خصوصی 
در بازاره��ای صادرات��ی ب��رق 
می گوید، عدم شفافیت در حق 
ترانزیت برق س��بب ش��ده که 
فع��االن این بخ��ش تمایلی به 
حضور در بازاره��ای صادراتی 

نداشته باشند. 
وی اضاف��ه می کند: در حال 
حاضر وزارت نیرو و سندیکای 
برق در ح��ال تدوی��ن قوانین 
الزم هستند اما هنوز آیین نامه 
کافی برای اینکه سرمایه گذار 
به ص��ورت  بخش خصوص��ی 
ش��فاف محاس��بات را انج��ام 
داده و ب��رای ورود به بازارهای 
صادرات��ی تصمیم گیری کند، 

وج��ود ن��دارد. 
نایب رییس س��ندیکای برق 
معتقد است بخش خصوصی از 
محل کاهش تلفات شبکه قادر 
است نیازهای داخلی را تامین 
کرده و حداقل چهار تا پنج هزار 
مگاوات برق به صورت س��االنه 

صادر کند. 

کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی در پی تصمیم اوپک مبنی 
بر عدم کاهش تولی��د نفت خام و 
پایبندبودن کش��ورهای عضو این 
س��ازمان به رعایت س��قف تولید 
نفت خ��ام تاثیر خود را بر س��ایر 
انواع انرژی در  بازار گذاشته است. 
به گزارش رویت��رز در پی کاهش 
قیمت نف��ت ممکن اس��ت اروپا 
بیش از  پی��ش خواهان خرید گاز 
از طریق خط لوله از روسیه باشد. 
چرا که انتظار م��ی رود قیمت گاز 
نیز به تبعیت از نف��ت به کمتر از 

قیمت فعلی آن سقوط کند. 
دراین ارتباط و پس از برگزاری 
نشس��ت اخی��ر اوپ��ک و تصمیم 
اعضای آن به حف��ظ میزان تولید 
فعلی ش��ان،  قیمت نف��ت برنت 
دریای ش��مال به کمترین میزان 
خ��ود در چه��ار س��ال گذش��ته 
سقوط کرد و بش��که ای 71 دالر 
و 12 س��نت در روز جمعه معامله 
ش��د. گفتنی اس��ت این کاهش 
قیمت سبب ش��د تا قیمت سایر 
حامل ه��ای ان��رژی در بازارهای 
جهانی تحت تاثی��ر قرارگرفته و 

کاهش یابد. 
نکته قاب��ل توج��ه در این بین 
امکان انعقاد یک ق��رارداد گازی 
طوالنی مدت میان اروپا و روسیه 
به دنبال سقوط نفت در بازارهای 

جهانی اس��ت. در این بین به نظر 
می رسد که نروژ و الجزایر به دلیل 
ارتباط مستقیم شان با بازارهای 
جهانی نف��ت گاز ارزان تری را به 
بازار عرضه کنند و این خبر بسیار 
خوبی برای کش��ورهای اروپایی 
اس��ت چرا ک��ه در کنار روس��یه 
گزینه های دیگری نیز برای خرید 

گاز در اختیار دارند. 
ش��رکت های خری��دار نفت و 
گاز در اروپا برای مدت ها س��عی 
داشتند تا قرارداد های گازی شان 
در  مع��رض نوس��انات و تحوالت 
بازار نفت قرار نگی��رد. آنها به این 
منظور قراردادهای گازی متعددی 
را  منقعد کرده و به دلیل کش��ش 
موجود در ب��ازار اروپا برای انرژی 
ب��ه خری��د گاز اق��دام می کردند 

چ��را ک��ه  برای ش��ان ارزان تمام 
می ش��د. هم اکن��ون ب��ا توجه به 
اوضاع بازارهای جهان��ی نفت به 
نظر می رس��د این روند معکوس 

خواهد شد. 
در این باره تیری براس، تحلیلگر 
موسسه خدمات مالی و بانکداری 
سوس��یته جنرال فرانسه معتقد 
اس��ت:  چنانچ��ه قیم��ت نف��ت 
همچنان ب��ه کاه��ش قابل توجه 
خود ادامه دهد و ای��ن روند برای 
مدت طوالنی ادامه داشته باشد، 
قیمت نقطه به نقطه گاز در آینده 
می تواند در مقایسه با محموله های 
گازی ک��ه متاث��ر از قیمت نفت 

هستند گران تر شوند. 
گفتنی اس��ت ب��ه دلی��ل آنکه 
قیم��ت گاز براس��اس میانگی��ن 

قیمت نف��ت در مدت چن��د ماه 
تعیین می شود سه تا 9 ماه زمان 
الزم است که تغییرات و نوسانات 
قیمت نفت در ب��ازار بر قیمت گاز 
در قراردادهای بلن��د مدت تاثیر 

خود را نشان دهد. 
در این راستا اولیور سندرسون 
 از ت�ح�ل�ی�ل�گ���ران موسس��ه 
تامس��ون – رویترز معتقد اس��ت: 
قیمت پایین نفت در بازار ممکن 
اس��ت خریداران را به سوی یک 
قرارداد گازی ارزان و طوالنی مدت 
با روسیه در زمستان سال جاری 
رهنمون سازد. این مراجعه به بازار 
البته می تواند از تقویت و افزایش 
قیمت گاز در  بازار جلوگیری کند. 
از س��وی دیگر یک کارشناس 
دیگر بازار انرژی در یک موسس��ه 

انرژی در آلمان می گوید: افزایش 
تقاضا ب��رای گاز روس��یه در بازار 
می تواند موجب کمبود نقدینگی 

در بازارهای گازی اروپا شود. 
الزم به ذکر اس��ت که در حال 
حاضر نیز قیمت گاز برای تحویل 
در سال آینده در بریتانیا و رقیبش 
شرکت »داچ تی تی اف« روندی 
نزولی را تجربه کرد. در مقابل، اما 
قیمت های نقطه ای گاز در بازار به 
دلیل تاثیرگذاری عناصری نظیر 
افزایش س��طح مص��رف، کاهش 
دم��ا و تامین گاز م��ورد نیاز روند 
رو به رش��دی را تجربه ک��رد.  در 
ای��ن رابط��ه هان��س ون کلیف، 
تحلیلگر ارش��د موسسه ای بی اِن 
آمرو اعتقاد دارد: همواره بین نفت 
و گاز نوع��ی رابطه وجود داش��ته 
اس��ت ولی این رابط��ه تاثیر خود 
را نه در قیمت های نقطه ای بلکه 
در آینده نش��ان خواه��د داد. وی 
ادامه داد: تاثیر سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی بر قیمت گاز به 
آن وخامتی که برخ��ی فعاالن بازار 
پیش بینی می کنند نخواهد بود، چرا 
که با وجود کاهش شدید قیمت نفت 
در بازار متوسط قیمت هر بشکه نفت 
خام در سال 2014 همچنان باالتر 
از 100 دالر در هر بشکه است و این 
متوسط هنوز بسیار باال بوده و نشانی 
از تاثیر منفی شدید آن روی قیمت 

گاز در آینده نزدیک وجود ندارد. 
منبع: رویترز 

دولت راه بخش خصوصی را مسدود کرد

فعاالن خصوصی غایبان اصلی بازارهای صادراتی برق

کاهش قیمت نفت ممکن است اروپا را به گاز روسیه وابسته تر کند

خداحافظی 
با نیروگاه های پیر

وزیر نیرو با تش��ریح برنامه های جدید نیروگاه سازی از 
افزایش ظرفیت تولی��د برق ایران به بی��ش از 100 هزار 
مگاوات در آین��ده خب��ر داد و اعالم ک��رد، نیروگاه های 

فرسوده و قدیمی جمع می شود. 
حمید چیت چیان، در گفت وگو با مهر در تشریح برنامه 
جدید افزایش ظرفیت تولید برق ایران گفت: در ش��رایط 
فعلی ظرفیت نصب شده نیروگاه های تولید برق کشور به 

بیش از 72 هزار مگاوات رسیده است. 
وزیر نیرو با اع��الم اینکه همزمان با آغ��از به کار دولت 
تدبیر و امید تنها س��ه هزار و 500 مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی در دس��ت س��اخت بود، تصریح کرد: در طول 
بیش از یک س��ال گذش��ته تاکنون نزدیک ب��ه 10 هزار 
مگاوات قرارداد و تفاهم نامه با سرمایه گذاران، پیمانکاران 
و سازندگان داخلی به منظور ساخت و راه اندازی طرح های 

جدید نیروگاهی امضا شده است. 
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تا پنج سال 
آینده باید 33 هزار م��گاوات ظرفیت جدید تولید برق در 
کشور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شود، اظهار کرد: 
از این رو قطعا ظرفیت تولید برق ایران از مرز یکصد هزار 

مگاوات عبور می کند. 
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش 
ظرفیت تولید برق و بهره ب��رداری از نیروگاه های جدید، 
برخی از نیروگاه های فرسوده و قدیمی کشور از رده خارج 
می ش��وند، تبیین کرد: عالوه بر این افزای��ش راندمان و 
بهره وری نیروگاه ها هم به عنوان یک برنامه اولویت دار در 

دستور کار قرار گرفته است. 
چیت چیان با یادآوری اینکه هم اکنون راندمان مجموعه 
نیروگاه های برق کشور حدود 37 درصد است، تاکید کرد: 
قصد داریم با اس��تفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی 
و اجرای پروژه های جدید، راندم��ان نیروگاه های فعلی را 

افزایش دهیم. 
وزیر نیرو از تبدیل نیروگاه ه��ای گازی به نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی به عنوان یکی از این س��ناریوها یاد کرد 
و افزود: بر این اس��اس هم اکنون تبدی��ل 3700 مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی به سیکل ترکیبی در حال انجام است. 
در قالب یک برنامه پنج ساله، کل نیروگاه های حرارتی به 
نیروگاه س��یکل ترکیبی تبدیل خواهند ش��د که اجرای 
این طرح عالوه بر افزایش راندمان کاهش شدید مصرف 
س��وخت مایع و گاز طبیعی در نیروگاه های کش��ور را به 

همراه دارد. 

جای خالی بهره برداری در صنعت آب 
وزیر نیرو معتقد اس��ت: بدون وجود ی��ک نظام کنترلی 
دقیق و مقتدر در بخ��ش بهره برداری آب کش��ور، کاری از 
پیش نخواهیم برد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
نیرو، حمید چیت چیان در نشست مدیران آب کشور درباره 
لزوم اجرای طرح تحویل حجمی آب در بخش کش��اورزی، 
اظهار کرد: با گذش��ت زمان و اجرای هر برنامه، بیشتر برای 
ما مشخص می ش��ود که بخش آب در حد ساخت سازه ها و 
تحویل آن خالصه شده و بهره برداری در تشکیالت آب دیده 
نشده است.  وی با اشاره به طرح تحویل حجمی آب و نصب 
تجهیزات اندازه گیری در ش��بکه های آبیاری کشور گفت: 
هم اکنون این طرح فقط در شبکه های پیشرفته آبیاری کشور 
در دست اجراست، اما باید به تمام شبکه های نیمه پیشرفته 
و س��نتی نیز تعمیم دهیم و هر جا که آب به مصرف کننده 
تحویل داده می ش��ود باید این پایش نیز وجود داشته باشد.  
چیت چیان با تاکید بر لزوم حساسیت بیشتر بر تحویل آب 
در بخش کش��اورزی گفت: همان طور که در بخش آب های 
زیرزمینی نیز مطرح شده است، آب س��طحی باید به اندازه 
مشخص و معینی به کشاورز تحویل داده شود و تاکید وزارت 
جهادکشاورزی هم همین است که وزارت نیرو به عنوان مدیر 
بخش آب کشور، آب را کنترل شده در اختیار بهره برداران قرار 
دهد.  وزیر نیرو تصریح کرد: بای��د یک طرح پایه و درازمدت 
تحویل آب برای شرایط نرمال داشته باشیم و در مرحله بعد 
متناسب با پیش بینی ها، برنامه ساالنه برای هر دشت مشخص 
کنیم. این برنامه پایه باید برای محدوده های مطالعاتی معین و 
ثابت باشد، اما براساس وضعیت سال آبی می توان با هماهنگی 
وزارت جهادکشاورزی با ضریب مشخصی تخصیص آب را 

تغییر داد. 
چیت چیان ادامه داد: در تعیین نقاط تحویل آب و نقاط 
پایش نیز باید دقت ش��ود، چرا که با محدود کردن نقاط 
تحویل و نصب تجهیزات کمتر، امکان کنترل بیش��تر در 

این بخش فراهم خواهد شد. 
وی با بی��ان اینکه کنترل پس از نق��اط تحویل با ایجاد 
تش��کل های مردمی آب به آنها محول ش��ود، یادآور شد: 
بهترین نحوه کنترل، کنترل توسط خود بهره بردار است، 
اما بدون یک نظام کنترلی دقی��ق و مقتدر کاری از پیش 
نخواهیم برد. محول شدن کنترل آب تحویل شده به هر 
دشت به تشکل های کشاورزی موجب خواهد شد که خود 
کشاورزان از برداشت های غیرمجاز آب جلوگیری کنند. 

وزیر نیرو با اشاره به شرایط سخت کشور در بخش آب، 
تصریح کرد: شرایط اقتضا می کند که حتی به پلیس آب 
هم فکر شود و چه بس��ا با حضور و مشارکت بسیج در این 
بخش خواهیم توانس��ت این امر را محق��ق کنیم چرا که 
بسیج یک نهاد قانونی اس��ت و با وجود این تشکل نیاز به 
ایجاد یک تش��کل جدید نیس��ت و دیگر اینکه با توجه به 
ارتباط مردمی این نهاد و وجود اطالعات دس��ت اول هر 
منطقه در این نهاد، کار نظارت و برخورد با متخلفان بهتر 

و قدرتمندتر انجام خواهد شد. 
چیت چیان با تاکید بر لزوم تامین به موقع هزینه های 
این طرح ادامه داد: ال��زام مهم دیگر در ای��ن طرح ایجاد 
ساختار مناسب اجرای طرح در شرکت های آب منطقه ای 
برای نظارت و پیگیری این بخش اس��ت، چرا که اگر این 
طرح متولی مش��خصی در س��اختار اداری نداشته باشد، 

اهداف طرح نیز قابل پیگیری نخواهد بود. 

چرا ایران با تثبیت تولید اوپک 
مخالفت نکرد؟ 

 وزیر نفت کشورمان گفت: تصمیم اوپک مبنی بر تثبیت 
تولید روزانه این سازمان به نفع تمام اعضای اوپک نیست. 
به گزارش ایس��نا بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت ای��ران در 
گفت وگو با شبکه خبری سی ان ان درپاسخ به این سوال 
که آیا حفظ سقف تولید برای تمام 12عضو اوپک مناسب 
است، گفت: فکر نمی کنم این تصمیم به نفع تمام اعضای 
اوپک باش��د، زیرا برخ��ی از اعضا با این موض��وع مخالف 
بودند، اما به منظور وحدت و همبستگی در داخل اوپک ما 
تصمیم گرفتیم بر خالف این تصمیم اقدامی اتخاذ نکنیم. 
زنگنه در پاسخ به این سوال، در شرایطی که فقط اعضای 
حاش��یه خلیج فارس از تالش عربستان برای حفظ تولید 
حمایت می کردند و اکثر اعضا مخالف بودند، چطور تصمیم 
به حفظ تولید ش��د، گف��ت: نمی توان��م بگویم هیچ کس 
مخالف ای��ن تصمیم نبود، اما چیزی ک��ه می توانم بگویم 
این است که اکثریت کشورها تالش می کردند به شیوه ای 

دیگر تصمیم بگیرند. 
وزیر نفت در ادامه درباره توسعه نفت شیل امریکا گفت: 
نفت ش��یل برای آینده اوپک یک چالش بزرگ اس��ت و 
اکنون با نفت متعارف رقابت می کند و باعث کاهش سهم 

بازار اوپک شده است. 

نفت نیروگاه 

بین الملل

لیال مرگن

برنامه ای برای تولید برق از گازهای 
فلر نداریم

مدیر عامل توانیر گفت: ما پیشنهادی مبنی بر شرکت 
در مزایده گازهای فلر دریاف��ت نکرده ایم و خودمان هم 
برنامه ای برای استفاده از این گاز در تولید برق نیروگاهی 

نداریم. 
همایون حائری، مدیر عامل توانیر در گفت و گو با ایلنا در 
خصوص برنامه وزارت نیرو برای استفاده از گازهای فلر در 
تولید برق نیروگاهی گفت: تاکن��ون با توانیر صحبتی در 
زمینه استفاده از گازهای فلر نشده است. ممکن است مپنا 
بخواهد از این گاز ها استفاده کند، ولی از توانیر در ارتباط 
با شرکت در مزایده گاز فلر دعوتی شده و نه قرار است این 

شرکت کاری انجام دهد. 
حائری تصریح ک��رد: در حال حاضر، ش��رکت نفت به 
ما گاز می ده��د و برق تولی��د می کنیم و قرار نیس��ت در 
مزایده ش��رکت نفت برای گازهای فلر شرکت کنیم. ما از 
گاز طبیعی برای تولید برق اس��تفاده می کنیم و برای گاز 
فلر وارد مزایده نمی شویم، بنابراین ما نه چنین برنامه ای 
داریم و نه پیشنهادی برای استفاده از گاز های فلر دریافت 

کرده ایم. 
هفت��ه گذش��ته ش��رکت مل��ی نف��ت در فراخوانی از 
س��رمایه گذاران بخش خوصی دع��وت کرد ک��رد که با 
ش��رکت در مزایده نس��بت به خریداری 20 میلیون متر 
مکعب گاز فلر )گازهای همراه نفت( اق��دام کنند. بر این 
اساس قیمت گاز پایه مزایده ای به طور متوسط سه سنت 
اعالم شد؛ طبق پیش بینی بیشترین شکل سرمایه گذاری 
در این طرح اقدام در جهت تبدیل گاز به برق بوده است و 
گفته شده که اگر وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولید 
شده را شش تا هفت س��نت از بخش خصوصی خریداری 
کند، نرخ بازگشت س��رمایه این سرمایه گذاری 23 تا 25 

درصد خواهد بود. 

برق 
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افزایش نرخ حامل  های انرژی به 
میزان تورم

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س، میزان 
افزایش نرخ حامل های انرژی را در راستای اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها به میزان تورم عنوان کرد. 
جعفر قادری در گفت وگو ب��ا فارس، با بی��ان اینکه به 
نظر می رسد نرخ حامل های انرژی به اندازه تورم یا کمی 
بیش از آن افزایش خواهد یاف��ت، گفت: باید افزایش نرخ 
حامل های انرژی در بودجه 94 کمی بیش از تورم باشد تا 
بتواند فاصله رسیدن به اهداف قانون را محقق کند. البته 
نباید افزایش  نرخ ها تا حدی باش��د که به تورم دامن بزند 
و اثرات مثبت آن از بین برود تا زمانی که تورم روش��ن و 
تثبیت نشده باشد، نمی توان حرکت جدی در این زمینه 

داشت. 

کاهش 12 درصدی سود پتروناس 

 سود شرکت پتروناس مالزی به دلیل کاهش بهای نفت، 
افت بیش از 12 درصدی، داش��ت.  به گزارش ایسنا شرکت 
پتروناس که شرکت ملی نفت مالزی به شمار می رود با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد که در س��ه ماهه س��وم س��ال جاری 
میالدی و به دلیل کاه��ش بهای جهانی نف��ت و همچنین 
نوسانات دالر سودش کاهش ساالنه 12.4 درصدی را شاهد 
بوده است.  بر این اساس، پتروناس در فاصله ماه های جوالی 
تا س��پتامبر 2014س��ود خالص 15 میلیارد و 70 میلیون 
رینگیتی )چهار میلیارد و 450 میلیون دالری( داشته است 
که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 17میلیارد و 200 
میلیون رینگیت بود.  پتروناس همچنین گفته است که در 
سه ماهه سوم 2014 درآمدهای این شرکت نفتی با کاهش 
چش��مگیر به 80 میلیارد و 400 میلیون رینگیت بالغ شده 
اس��ت.  جرج راتیالل، مدیر مالی ش��رکت پتروناس در این 
خصوص گفت: با توجه به شرایط موجود و روند نزولی بهای 
جهانی نفت و همچنین کندتر ش��دن رش��د اقتصاد جهانی 
انتظار می رود در سه ماهه پایانی سال شرایط از این نیز بدتر 
باش��د.  ش��رکت پتروناس تقریبا نیمی از درآمدهای دولت 

مالزی را تامین می کند. 

انرژی 

بازار نفت 
ترجمه: معراج آگاهی



3 کار و تولید

ت��ورم ماهان��ه تولید کننده 
در آبان ماه 0/6 درصدی ش��د 
که این رق��م نش��ان می دهد، 
تورم تولید نس��بت به ماه قبل 

0/4 درصد رشد داشته است. 
گرچ��ه رش��د 0/4 درصدی، 
رقم ناچیزی است برای این که 
بتوان گفت ت��ورم تولیدکننده 
ش��تاب گرفته اس��ت، ام��ا در 
هرصورت نشان از تغییر نکردن 
شرایط و رفع نش��دن موانع بر 
س��ر راه تولیدکنندگان است. 
موضوعی که می تواند تهدیدی 
برای سیاس��ت خروج از رکود 
غیرتورمی دولت به ش��مار رود 
و سیاست های کالن اقتصادی 
دولت را در سایه ابهام قرار دهد. 
بنابراین می ت��وان این موضوع 
را از دو جه��ت چرایی افزایش 
تورم تولیدکنن��ده و تاثیر ادامه 
آن بر آینده سیاست های دولت 

بررسی کرد. 
م�ح�م���د قل��ی یوس��فی، 
اقتص��اددان درب��اره دلی��ل 
این رش��د به »فرصت امروز« 
می گوید: »ش��رایط اقتصادی 
ای��ران به گونه ای اس��ت که ما 
ب��ا کمب��ود عرض��ه کاالهای 
تولیدی در داخل کشور مواجه 
هس��تیم و تاکن��ون از طریق 
واردات کاالها تقاضای داخلی 
را جبران کردی��م، آماری که 
م��ن دارم نش��ان می ده��د، 
واردات کااله��ای خارج��ی 
جایگزین تولیدات داخلی در 
س��بد مصرفی خانوارها شده 
است. از س��وی دیگر، در چند 
ماه گذش��ته مش��کالت تولید 
برطرف نش��ده یا اص��ال تولید 
ری  ز برنام��ه سیاس��ت گذا ا
کن��ار گذاشته ش��ده اس��ت. 
بیشتر تمرکز دولت از ابتدای 
فعالیتش روی مسائل تجاری، 
کنترل ت��ورم و بهب��ود رابطه 
ب��ا جامعه بین المل��ل بوده که 
نش��ان می دهد موان��ع تولید 
همچن��ان در س��رجای خود 
باقی مانده و ب��رای رفع موانع 
تولید که ریشه داخلی دارند، 
اقدامی صورت نگرفته است. «

او درباره ای��ن موانع توضیح 
می ده���د: »بهب��ود فض��ای 
کس��ب و کار، دسترس��ی ب��ه 
تامین مالی، رفع بروکراس��ی 
و ایج��اد انگیزه ب��رای تولید 

از جمل��ه اقداماتی اس��ت که 
دولت بای��د در راس��تای آنها 
ت��الش می ک��رد. بنابرای��ن، 
وقتی بنگاه ها ب��ا کمبود تولید 
و مش��کالت فضای نامس��اعد 
در  ت��ی  بی ثبا ر،  کس��ب و کا
سیاست های پولی و مالی، باال 
رفتن هزینه اس��تقراض، سود 
بانکی که بدون منطق صورت 
گرفته، روبه رو هستند، هزینه 

آنها نیز باالتر می رود. «
یکی دیگر از نکات��ی که باید 
به آن توجه داش��ت، این است 
که دولتمردان همواره س��عی 
کردن��د از طری��ق ب��اال بردن 
ن��رخ س��ود بانک��ی، نقدینگی 
را کنت��رل کنند ام��ا این باعث 
می ش��ود، بخش هایی از تولید 
از دسترسی به منابع دور بمانند 
و بخش هایی که ریسک باالیی 
دارند، همیشه حتی با باال رفتن 
نرخ س��ود بانکی، دسترس��ی 
بیش��تری به منابع بانکی پیدا 
کرده اند. همه این موارد موجب 
می شود، مش��کالت بخش های 

تولیدی پابرجا بماند و تورم نیز 
هزینه تولی��دی بخش تولید را 
باال ببرد. به همین دلیل اس��ت 
که ما ش��اهد مش��کالت پایدار 
بخش های تولیدی در کش��ور 
هستیم. البته جمشید پژویان، 
اقتص��اددان، رقم اعالم ش��ده 
از س��وی بانک مرکزی را برای 
رشد تورم تولیدکننده در آبان 
ماه، نشان ش��تاب گرفتن تورم 

نمی داند. 
پژوی��ان، در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید: 
0 درص��د، رقم��ی  »رق��م 4/
نیست که ما بخواهیم بگوییم 
تورم ش��تاب گرفته است بلکه 
می توانی��م بگوییم تغییری در 
ت��ورم رخ نداده اس��ت. به هر 
حال وقتی قیمت ه��ا افزایش 
پیدا می کند، بخشی از آن هم 
به نهاده ه��ای تولی��د مربوط 
اس��ت از جمل��ه دس��تمزد و 
حقوق که هر س��ال افزایشی 
دارد، قیمت نهاده های دیگری 
که ش��امل نهاده ه��ای عمده 

مانند فوالد، آلومینیوم و غیره 
که قیم��ت آنها دس��ت دولت 
اس��ت که گهگاهی قیمت آنها 
افزایش پی��دا می کند، بدیهی 
اس��ت که همه اینها، هزینه ها 

را افزایش می دهد. « 
رکود تورمی یکی از مشکالت 
اقتصاد کشور است که افزایش 
تولید و خروج تولی��د از رکود، 
سیاست مش��خص دولت برای 
رهایی از این مش��کل اس��ت. 
بنابرای��ن، ه��ر سیاس��تی که 
نتوان��د بخش ه��ای تولیدی را 
از رکود خ��ارج کن��د می تواند 
موجب تشدید رکود شود. یعنی 
سیاس��ت های رکود تورمی که 
دولت دنبال کرده به جای اینکه 
ت��ورم را کنترل کن��د می تواند 
موجب تش��دید تورم  شود. اگر 
این شتاب تورم ادامه پیدا کند، 
چه آینده ای را می ت��وان برای 
سیاست های دولت برای خروج 
از رک��ود تولید و رون��ق تولید 

متصور شد؟ 
یوس��فی در پاس��خ ب��ه این 

پرس��ش بی��ان می کن��د: »ما 
پیش از این به دولت هش��دار 
ک��ه سیاس��ت ها  ی��م  ده ا دا
براساس فرضیه های غیرواقعی 
دنبال می شود و به اعتقاد من 
کش��ور اگ��ر ای��ن وضعیت را 
دنب��ال کند، با بح��ران جدی 
روب��ه رو خواهد ب��ود و بحران 
تولی��دی تش��دید می ش��ود. 
اگرچه قب��ال هم اعالم ش��ده 
بود که تنها راه نجات کش��ور، 
فراهم کردن ش��رایطی است 
که بنگاه ه��ای مولد بتوانند به 
افزایش اش��تغال کمک کنند. 
اگر این موارد در سیاست های 
دولت مدنظر ق��رار نگیرد، در 
جهت اه��داف ملی نیس��ت و 
نمی توان��د به خ��روج از رکود 

تورمی کمک کند. «
پژوی��ان می گوی��د: م��ن 
باره��ا تاکی��د ک��رده ام ک��ه 
مش��کالت اقتص��ادی م��ا در 
جای دیگری ریش��ه دارد. در 
س��اختار اقتصادی ما مشکل 
وج��ود دارد، اقتص��اد ما یک 
اقتصاد ناکارآم��د با بهره وری 
پایین اس��ت و مشکالتی نظیر 
به هم ریختگ��ی قیمت ه��ای 
نس��بی، دور از واق��ع ب��ودن 
قیم��ت برخ��ی کااله��ا ک��ه 
توس��ط دولت تعیی��ن قیمت 
می ش��ود، تفاوت فاحش بین 
نرخ س��ود بانکی و تسهیالت 
آزاد ک��ه رانت ایج��اد می کند 
و تف��اوت فاحش بی��ن بازده 
س��رمایه گذاری در بخش های 
مختلف نش��ان دهنده ساختار 
بس��امان  نا و  به هم ریخت��ه 
اقتصاد کش��ور اس��ت، ما باید 
ای��ن م��وارد را اص��الح کنیم 
وگرنه راه دیگری برای اصالح 
اقتص��اد م��ا وج��ود ن��دارد و 
نمی توان با کنت��رل قیمت ها 
و سیاس��ت های کالن موضوع 

را حل کرد. «
گرچه هن��وز تکلیف بس��ته 
خ��روج از رک��ود غیرتورم��ی 
در مجلس ش��ورای اس��المی 
مشخص نش��ده و افزایش رقم 
ت��ورم تولیدکنن��ده نی��ز قابل 
توجه نیس��ت، اما شرایط نشان 
می ده��د، تغیی��ری در زمینه 
تولید صورت نگرفت��ه و نیاز به 
تغییر نگاهی جدی به مشکالت 
تولی��د همچن��ان احس��اس 

می شود. 

تورم نهاده های تولید شتاب گرفت تعویق قیمت گذاری 
3 خودرو جدید

رییس شورای رقابت از بررسی قیمت گذاری خودروی 
»دنا« و دو محص��ول جدی��د  »ام وی ام« در جلس��ه روز 
چهارشنبه هفته گذشته این شورا خبر داد و گفت: شورای 
رقابت در این جلس��ه به جمع بندی نهای��ی در خصوص 
قیمت این سه خودرو نرسید و قرار شد مرکز ملی رقابت 

اطالعات دیگری را به شورا ارائه دهد. 
رضا ش��یوا در گفت و گو با ایرنا، درب��اره قیمت گذاری 
خودروهای جدید ارائه ش��ده توس��ط ش��رکت ها افزود: 
قیمت گذاری خ��ودروی »دنا« تولید ای��ران خودرو و دو 
محصول جدید از » ام وی ام« در جلس��ه روز چهارش��نبه 
هفته گذش��ته مورد بررس��ی قرار گرفت اما به دلیل نبود 

اطالعات کافی جمع بندی نهایی انجام نشد. 

شرکت های خودروساز تا پایان سال جاری 
تعهدات معوق را انجام دهند

وی در پاسخ به پرسشی درباره موضع شورا در خصوص 
پیش فروش دوباره خودروی ال 90 قبل از انجام تعهدات، 
اظهار کرد: زمانی پیش فروش دوباره خودروی ال 90 آغاز 

شد که شورای رقابت درگیر این موضوع نبود. 
شیوا با اشاره به مذاکرات شورای رقابت با شرکت ها در 
خصوص پیش ف��روش خودروها، تصریح کرد: براس��اس 
این مذاکرات قرار ش��د شرکت های خودروس��از تا پایان 
سال جاری تعهدات معوق را انجام دهند. عالوه بر این قرار 
است این شرکت ها فروش نقدی را نیز در دستور کار قرار 
دهند. همچنین قرار است تا زمانی که قراردادی پایدار با 
شرکت رنو منعقد نشود، پیش فروش خودروی ال 90 نیز 
انجام نشود. نه تنها شرکت رنوپارس، بلکه سایر شرکت ها 
نیز تا زمانی که قرارداد محکم و پایداری را با شرکت های 
خارجی منعقد نکنن��د، نمی توانند پیش فروش جدیدی 
انجام دهند. پ��س از انعقاد ق��رارداد پای��دار دیگر طرف 
خارجی نمی تواند به بهانه های مختل��ف از تعهدات خود 

سرباز زند و فعالیت شرکت داخلی را کند کند. 
رییس ش��ورای رقاب��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه ق��رارداد 
ش��رکت های ایرانی با طرف خارجی نبای��د ترکمنچای 
باش��د، اظهار کرد: شرکت های خودروس��از پس از انعقاد 
قرارداد باید مطمئن باش��ند که طرف خارجی قطعات را 
در زمان مقرر تامین می کنند و آنها باید س��پس اقدام به 
پیش فروش کنند. عالوه بر خودروی ال 90 پیش فروش 
خودروی مگان نیز با مش��کل مواجه ش��ده به نحوی که 
ش��رکت پیش فروش کننده ب��ه دلیل کمب��ود قطعات از 
خریداران این خودرو خواسته تا نوع خودروی خریداری 

شده را تغییر دهند. 

پژو ۲۰۶ و ال ۹۰ اتومات 
در بازار موجود نیست 

غالمحسین قاس��میان، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو در گفت وگو با ایلنا در پاس��خ به این پرس��ش که 
عرضه چه خودروهایی در بازار کم شده، اظهار کرد: بازار 
فروش خودرو راکد اس��ت اما تولید و عرضه دو خودروی 

پژو ۲06 و ال 90 اتومات نیز بسیار محدود شده است. 
وی افزود: تولیدکنندگان خ��ودرو علت این موضوع را 
نداشتن گیربکس عنوان می کنند و همین امر باعث شده 

تا قیمت این دو خودرو افزایش پیدا کند. 
قاس��میان نرخ پژو ۲06 اتوم��ات را ۵4 میلیون تومان 
و قیمت ال 90 را نیز همین می��زان عنوان کرد و گفت: تا 
زمانی که عرضه ها محدود باشد قیمت ها افزایش خواهد 

داشت. 

ساالنه 3۰ هزار میلیارد تومان صرف 
هزینه های حوادث ناشی از کار می شود

معاون رواب��ط کار وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
گفت: چه��ار درصد از تولی��د ناخالص داخل��ی در جهان 
صرف هزینه های ناشی از حوادث کار است که این میزان 
در اقتصاد ایران رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان 

می شود که رقم قابل توجهی است. 
به گزارش رواب��ط عموم��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، حس��ن هفده تن افزود: نظام مهندسی ایمنی 
کشور فصل مش��ترک تمام نظام های مهندسی است زیرا 

همه آنها به شکلی به موضوع ایمنی ارتباط دارند. 
به گفته وی، ایمنی مهم ترین زیرساخت توسعه کشور 
است و اگر این گونه نباش��د توس��عه متوازن و پایدار رخ 

نخواهد داد. 
وی اظه��ار کرد: ما ب��ه دنبال این موضوع هس��تیم که 
در بخ��ش غیردولتی و با کم��ک اس��اتید، متخصصان و 
کارشناس��ان که در این زمینه زحمت کشیده اند، بتوانیم 
با تجمیع دیدگاه های س��ازمان نظام مهندسی ایمنی را 

ایجاد کنیم. 
هفده تن هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی 
را، ایمن سازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانست و گفت: 
ایجاد حساسیت نسبت به موضوع ایمنی، مشارکت پذیری 
حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان هایی است که از 

این طریق متوجه اقتصاد می شود. 
معاون رواب��ط کار وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
تصریح کرد: باید شیوه پایدارس��ازی این سازمان و نحوه 
مشارکت پذیری با کارفرمایان ترسیم شود و ما در این راه 
و تا وقتی سازمان نظام ایمنی کشور روی پای خود بایستد 
و پرچم ایمنی کشور را باال نگه دارد، به تالش خود ادامه 

خواهیم داد. 
رییس شورای عالی حفاظت فنی افزود: این سازمان باید 
بتواند برنامه های ارتقای ایمنی در محیط کار را براساس 

مصوبات شورای حفاظت فنی اجرایی کند. 
وی با بی��ان اینکه دول��ت کارآفرین، دولتی اس��ت که 
واگذاری تصدی می کند، افزود: دول��ت تدبیر و امید نیز 
در پی این است که مسائل مختلف را به بخش غیردولتی 
واگذار کند و ما به دنبال این هس��تیم که این سازمان به 

شکل تخصصی و حرفه ای اداره شود. 

واردات فوالد از هند تیر خالص به 
تولید داخل است

عضو انجمن ف��والد با انتقاد از واردات ف��والد از هند به 
جای پول ه��ای بلوکه ش��ده نفت گفت: این مس��ئله، تیر 
خالصی برای صنعت فوالد خواهد بود، ما پیشنهاد وضع 
تعرفه باالی ۲0 درصد را ب��ه وزارت صنعت ارائه کرده ایم 
ولی تاکنون جوابی نگرفته ایم. س��یدرضا شهرستانی در 
گفت  وگو با فارس در واکنش به اخبار مطرح ش��ده مبنی 
بر واردات فوالد از هند در ازای بخشی از پول نفت ایران، 
اظهار کرد: در حال حاضر بازار جهانی فوالد اوضاع خوبی 
ندارد و در این راستا شرکت های هندی با سوء استفاده از 
این مس��ئله قصد دارند به جای پول نف��ت، فوالد به ایران 

صادر کنند. 
وی تاکید کرد: اگر دولت برای واردات فوالد به جای پول 
نفت، تصمیم نهایی داشته باشد، این موضوع به معنی تیر 
خالصی برای صنعت فوالد خواهد ب��ود زیرا این کار هیچ 
منفعتی برای کشور ندارد و بهتر است پول نفت ایران در 

همان جا باقی بماند. 
شهرس��تانی با اش��اره به وضع تعرفه واردات فوالد در 
کشورهایی مانند ترکیه و چین در دو هفته اخیر، گفت: در 
ش��رایط فعلی اوضاع بازار فوالد مناسب نیست، در ترکیه 
برای واردات فوالد تعرفه 40 درصدی وضع شده و در اروپا 
و امریکا نیز تعرفه هایی برای واردات فوالد وضع شده تا از 

تولید کنندگان داخلی کشورها حمایت شود. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر باب��ت واردات فوالد به 
ایران تنها چهار درصد حقوق و عوارض دریافت می شود، 
گفت: در مذاکره با وزارت صنعت پیش��نهاد وضع تعرفه 
باالی ۲0 درصد برای واردات فوالد را مطرح کردیم، ولی 

هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. 
عضو انجمن فوالد با بیان اینکه هم اکنون کارخانه های 
نوردی ب��ا 30 درص��د ظرفی��ت و کارخانه ه��ای ذوب با 
۵0 درص��د ظرفیت خ��ود فعال هس��تند، تصری��ح کرد: 
پیش بینی می ش��ود امس��ال میزان تولید فوالد در کشور 
به 17 میلیون تن برسد. از ابتدای سال تاکنون حدود دو 
میلیون تن فوالد به کشور وارد شده و پیش بینی می شود 
تا پایان سال 1.۵ میلیون تن دیگر نیز وارد شود. به گفته 
وی، حدود 1۵ درصد تولید س��االنه شرکت های فوالدی 
دپو شده و در این شرایط واردات فوالد به نفع تولید داخل 

نیست و باعث تعطیلی برخی از کارخانه ها خواهد شد. 

کنسرسیوم سرمایه گذار معدن 
گل گهر ۶ مشخص شد

کنسرسیوم سرمایه گذار معدن سنگ آهن گل گهر 6 در 
راستای سیاست جذب سرمایه های بخش خصوصی برای 

فعال سازی طرح های بخش معدن مشخص شد. 
به گ��زارش ایمیدرو، ش��رکت های معدن��ی و صنعتی 
گل گهر، هلدینگ خاورمیانه )میدکو( و فوالد س��یرجان 
که در قالب کنسرس��یوم در این مزایده حضور داشته اند 
توانستند از بین کنسرس��یوم های دیگر با کسب باالترین 
امتیاز، به عنوان برنده مزایده بس��ته س��رمایه گذاری این 
معدن انتخاب ش��وند. هدف ایمی��درو از برگزاری مزایده 
فوق، تامین سرمایه و بهره برداری از معدن شماره 6 معدن 
سنگ آهن گل گهر است که در قالب »عملیات استخراج 

و فروش« به بخش خصوصی واگذار شد. 
این برنامه در راستای سیاس��ت های اجرایی اصل 44 
قانون اساسی، سیاست های خصوصی سازی و اهداف کالن 
دولت، به منظور پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی و استفاده 
از توان بخش خصوصی برای تامین م��واد اولیه مورد نیاز 

زنجیره تولید فوالد کشور صورت می گیرد. 
ش��رکت های حاضر در این کنسرس��یوم ک��ه از تجربه 
فعالیت های معدنی برخوردارند، توانستند باالترین امتیاز 

فنی و مالی را در بین سایر متقاضیان کسب کنند. 
در حال حاضر معدن گل گهر مشتمل بر 6 توده معدنی 
اس��ت که به عنوان یکی از بزرگ ترین معادن سنگ آهن 
کشور محس��وب می ش��ود. این معدن در ۵0 کیلومتری 
جنوب شرق سیرجان در استان کرمان واقع شده است و 
میزان ذخیره توده 6 گل گهر به 71 میلیون تن می رسد. 

ه��دف از برگزاری ای��ن مزای��ده، تامین س��نگ آهن 
موردنیاز زنجیره تولید فوالد کشور در راستای برنامه های 
تدوین شده چش��م انداز توسعه کشور اس��ت، از همین رو 
اجرای چنین طرحی با توجه به تسریع در عملیات اجرایی 
توده های مذکور گام��ی در جهت تامین اهداف کالن این 

بخش به شمار می آید. 

توافق ایران و آذربایجان 
برای همکاری های صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: ایران و جمهوری 
آذربایجان ب��رای ایجاد یک ش��رکت داروس��ازی توافق 
کرده ان��د.  به گ��زارش ایلن��ا، محمدرضا نعم��ت زاده  در 
مصاحبه با خبرگزاری آذری ترند، نتایج سفر خود را تشریح 
کرد و گفت: در دیدار با حیدر اس��د اف، وزیر کش��اورزی 
آذربایجان قرار ش��د که ی��ک موافقت نامه ام��ور دامی و 
دامپزشکی بین دو کشور منعقد ش��ود. این توافق نامه را 

طرفین تایید کرده اند و آماده امضاست. 
به گفته وی، توافق نامه یاد ش��ده در نخس��تین فرصت 
بین وزرای کش��اورزی ایران و جمهوری آذربایجان امضا 

خواهد شد. 
نعمت زاده همچنی��ن به دی��دار خود با کم��ال الدین 
حیدراف، وزیر امور غیر مترقبه آذربایجان اش��اره و اظهار 
کرد: این مق��ام آذربایجانی از توس��عه مناس��بات میان 
دو کش��ور اس��تقبال کرده و قرار ش��ده مس��اعدت برای 
س��رمایه گذاری های مش��ترک و توس��عه تجارت میان 

دو کشور انجام شود. 

افتتاح نمایندگی سایپا در جمهوری آذربایجان
همزمان س��عید مدنی، رییس گروه س��ایپا که همراه 
نعمت زاده به باکو سفر کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری 
آذرتاج گفت: شرکت خودروسازی س��ایپا قصد گشایش 

دفتر نمایندگی در جمهوری آذربایجان را دارد. 
سعید مدنی با اش��اره به روابط این شرکت با جمهوری 
آذربایجان گفت: بهبود هر چه بیش��تر مناسبات بین دو 

کشور باب میل کارفرمایان است. 

 مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد 
مبارک��ه اصفه��ان گف��ت: ایران 
در تولید ف��والد اکن��ون جایگاه 
پانزده��م جه��ان را دارد و ب��ا 
بهره برداری از طرح های در دست 
احداث، به رتبه 1۲ خواهد رسید. 
به گزارش روابط عمومی فوالد 
مبارکه اصفهان، بهرام س��بحانی 
افزود: تولید فوالد کشور تا پایان 
س��ال از مرز 16 میلیون تن عبور 
خواه��د کرد. ب��ا ظرفیت های در 
دست احداث که تا دو سال آینده 
ب��ه بهره ب��رداری می رس��د، این 
میزان به ۲۵ میلیون تن افزایش 
خواه��د یافت. اف��ت قیمت ها در 
بازار جهانی و خطر واردات بیش 
از نی��از کش��ور به وی��ژه از چین، 
اوکرای��ن و روس��یه و افزای��ش 
کاالها در انب��ار تولیدکنندگان، 

نگرانی های��ی را ب��رای تولی��د به 
وجود آورده است. 

وی از مکاتبه ب��رای جلوگیری 
از واردات با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خب��ر داد و تصریح کرد: 
شرایط تولید در داخل و خارج از 
کشور یکسان نیست، برای نمونه 
قیمت س��نگ آهن در یک س��ال 
گذش��ته در دنیا به نصف رسیده 
درحالی که در کشور ما در دو سال 
اخیر، هر س��ال حدود 16 درصد 

افزایش یافته است. 
رییس انجم��ن تولیدکنندگان 
فوالد افزود: هزینه های انرژی گاز 
8۵ درصد و برق ۲۵ درصد رشد 
داشته و همچنین سطح حقوق و 

دستمزد نیز بیشتر شده است. 
وی اظه��ار کرد: زمان��ی که در 
صنع��ت ف��والد س��رمایه گذاری 

کردی��م و تولیدکننده هس��تیم، 
نباید اجازه دهیم اشتغال آن برای 
دیگر کش��ورها باش��د و محصول 
واردات��ی جای محص��ول داخلی 
را بگیرد.  س��بحانی درباره اینکه 
چرا قیمت محص��والت فوالدی 
چینی ک��ه مواد اولیه و س��وخت 
را وارد می کند، کمتر از ش��مش 
فوالد داخلی اس��ت، گف��ت: آنها 
مزیت هایی دارند که م��ا نداریم 
و یکی از این مزیت ها نرخ س��ود 
تس��هیالت اس��ت. در اروپا نرخ 
تس��هیالت صفر ت��ا 1.۵ درصد 
اس��ت ام��ا ما ب��رای تس��هیالت 
س��رمایه در گردش نرخ سود ۲7 
درصد پرداخ��ت می کنیم. اینکه 
محص��والت ف��والدی وارداتی از 
کیفیت الزم برخوردار است جای 
بحث دارد زیرا ه��ر تولیدکننده 

می تواند جنس خ��وب یا جنس 
نامرغوب تولید کند که استاندارد 
در گم��رکات باید این م��وارد را 
کنترل کن��د. از چهار م��اه قبل 
تا امروز بی��ش از 10 درصد افت 
قیم��ت در ب��ازار جهان��ی وجود 
داش��ته ک��ه هم��ان دامپینگ یا 
قیمت ش��کنی یا ارزان فروش��ی 
اس��ت و وقتی قیمت سنگ آهن 
و نفت و ان��رژی ب��رای رقبای ما 
افت پی��دا کرده ای��ن افت قیمت 
طبیعی اس��ت.  ریی��س انجمن 
تولید کنن��دگان فوالد گفت: قرار 
ش��ده بود منابع مال��ی تعدادی 
از طرح ه��ای فوالدی در بس��ته 
بان��ک مرک��زی ایران و ش��رکت 
بیمه دولت��ی چین تامین ش��ود 
که توافق ه��ای آن حاصل و حتی 
گشایش اعتبار ش��ده اما به علت 

اختالف نظر بانک مرکزی و بیمه 
دولتی چی��ن هن��وز عملیاتی و 
پول آن از مح��ل فاینانس چین 
پرداخت نشده است. چالش های 
فوالد، وضع تقاضای بازار اس��ت 
که با رونق ساخت وس��از محقق 
می شود و دولت با توجه به انباشت 
فوالد در انبارهای تولیدکنندگان 
می تواند با وضع تعرفه بر واردات 

به تولید کمک کند. 
بی��ش از ۵0 درص��د از ورق 
فوالدی م��ورد نیاز کش��ور برای 
اس��تفاده در صنایع خودروسازی 
و قطعه سازی، فلزی سبک، فلزی 
سنگین و لوله های انتقال سیاالت، 
صنایع بسته بندی و لوازم خانگی 
و الکتریکی و لول��ه و پروفایل در 
ش��رکت ف��والد مبارک��ه تامین 

می شود. 

فوالد ایران درصدد کسب جایگاه دوازدهم جهان است

خودرو 

اشتغال 

فوالد 

معدن 

خبر 

فوالد

عسل داداشلو
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وجود بیش از ۴۰۰ انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور 

رییس سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و 
مصرف کننده گفت: بیش از 400 انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کننده در کش��ور شکل گرفته 
است.  جواد تقوی س��بزواری، رییس سازمان 
حمایت از حق��وق تولیدکننده و مصرف کننده 
در گفت وگو با ایلنا در پاس��خ به این پرسش که 
آیا انجمنی موازی با سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در کشور در حال فعالیت است 

یا خیر، اظهار کرد: در مجموعه کشور تنها یک سازمان دولتی در این حوزه فعالیت می کند 
اما تشکل های بخش خصوصی دیگری نیز هستند که در این راستا فعالیت می کنند.  وی 
افزود: البته تشکل های بخش خصوصی می توانند در این فضا به ما کمک کنند و برای اینکه 
این بحث فراگیر شود این اجازه را داده ایم تا NGOها و انجمن هایی در سراسر کشور شکل 
گیرند تا به ما کمک کنند.  تقوی تصریح کرد: البته موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو 
هم ارگان هایی برای احقاق حقوق مصرف کننده تلقی می ش��وند. این ارگان ها مهم ترین 
وظیفه شان آگاهی و مشاوره دادن به مردم است. تقوی با بیان اینکه برای فراگیر شدن این 
بخش تشکل هایی برای آگاهی و مشاوره دادن در حال شکل گیری است، افزود: تاکنون 

400 انجمن در کشور شکل گرفته اما هنوز گام های اولیه را برمی دارند. 

 پیش بینی رشد ۶ درصدی 
برای بخش معدن و صنایع معدنی

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
پیش بینی رشد ش��ش درصدی برای معدن 
و صنایع معدن��ی خبر داد و گف��ت: در حوزه 
معدن رشد یک درصدی و در حوزه مجموعه 
معدن و صنایع معدنی رشد شش درصدی در 
نیمه دوم سال پیش بینی شده است.  مهدی 
کرباسیان در گفت وگو با مهر با بیان اینکه برای 
نیمه دوم سال جاری رشد شش درصدی برای 

بخش معدن و صنایع معدنی پیش بینی شده است، گفت: رشد بخش معدن به تنهایی 
یک درصد پیش بینی شده است. پیش بینی ما این اس��ت که باتوجه به سرعت اجرا و 
بهره برداری از پروژه های معدن و صنایع معدنی رش��د این بخش در س��ال های آتی از 
جهش چشمگیری برخوردار باشد. با توجه به عنایت دولت و فضای خوبی که در اقتصاد 
کشور حاکم شده، تصور ما این اس��ت که بخش معدن و صنایع معدنی رونق گیرد.  به 
گفته کرباسیان، البته امسال رش��د بخش معدن و صنایع معدنی جهشی نخواهد بود 
اما پیش بینی ما این است که سال آتی با سرعت گرفتن پروژه ها رشد جهشی را شاهد 
باشیم.  به اعتقاد وی، سرمایه گذاری تنها راه رسیدن به جهش در رشدهای بخش معدن 

و صنایع معدنی است که البته مدیریت را نیز نباید نادیده گرفت. 



پول و بانک4

خبرنامه

بانک مرکزی: تورم نهاد های تولید 
۱۷.۷ درصد شد

از سوی اداره آمار اقتصادی شاخص بهای تولید کننده 
در ایران در آبان ماه جاری معادل ۱۷.۷ درصد اعالم شد.

اداره آم��ار اقتص��ادی بان��ک مرکزی ش��اخص بهای 
تولید کننده در ایران در آبان ماه را ۱۷.۷ درصد اعالم کرد.
خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولید کننده 
در ایران براساس س��ال پایه )۱00=۱390( به شرح ذیل 

است: 
- شاخص بهای تولید کننده در  ایران در آبان ماه ۱393 
به عدد 20۷.8 رس��یدکه نس��بت به ماه قبل 0.6 درصد 

افزایش یافت.
- شاخص مذکور در آبان ماه ۱393 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل ۱3.0 درصد افزایش داشته است.
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در ۱2 ماه منتهی 
به آبان ماه ۱393 نس��بت به ۱2 ماه منته��ی به آبان ماه 

۱392 به میزان ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می  دهد.

بازپرداخت تسهیالت ماشین آالت و 
وسایل تولید پلکانی شد

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در بخشنامه ای 
»روش بازپرداخت پلکانی تسهیالت اعطایی« را به شبکه 

بانکی کشور اعالم کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
اعالم ک��رد: در ح��ال حاض��ر روش بازپرداخ��ت پلکانی 
تسهیالت اعطایی، منحصر به »فروش اقساطی مسکن« 
اس��ت؛ با عنایت به ظرفیت موجود در مف��اد آیین نامه و 
دستورالعمل تسهیالت اعطایی در قالب فروش اقساطی 
وسایل تولید، ماشین آالت، وسایل حمل ونقل و تاسیسات 
برای بازپرداخت پلکانی تس��هیالت اعطای��ی، به منظور 
تسهیل در بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط مشتریان، 
کمک به وصول مطالبات بانک ها و موسس��ات اعتباری، 
بهبود فض��ای کس��ب و کار و رون��ق اقتص��ادی، موضوع 
بازپرداخت پلکانی تس��هیالت اعطای��ی در قالب فروش 
اقساطی وسایل تولید، ماش��ین آالت، وسایل حمل ونقل 
و تاسیس��ات در شانزدهمین جلس��ه مورخ ۱393/6/۱6 
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری مطرح شد 

و به تصویب رسید.

افتتاح حساب سرمایه گذاری برای 
دانشگاه های دولتی ممنوع شد

بانک ها از افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز و 
سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاه های دولتی 

منع شدند.
بانک مرکزی اعالم ک��رد که در پی اس��تعالم برخی از 
موسس��ات اعتباری در مورد افتتاح حس��اب و نگهداری 
حس��اب های س��پرده س��رمایه گذاری مدت دار ش��امل 
حس��اب های دو منظوره برای دانش��گاه های دولتی و از 
آنجا یی که مواردی در این خصوص مش��اهده ش��ده که 
حاکی از افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار 
برای دانش��گاه های دولتی بود، بانک ها از افتتاح این گونه 

حساب ها منع شدند.

 فراز و فرود ۳۷ ارز بانکی 
درنخستین روز هفته

بانک مرکزی از بی��ن 39 ارز بانکی موجود در معامالت 
دیروز مرکز مبادالت ارزی کش��ور نرخ ۱6 ارز را نس��بت 
به پنجشنبه هفته گذش��ته افزایش و نرخ 2۱ ارز دیگر را 

کاهش داد. البته نرخ دو ارز نیز ثابت ماند.
برهمین اس��اس، نرخ دالر آمریکا با 32 ریال رش��د به 
ارزش 26.84۷ ریال، پوند انگلیس ب��ا 342 ریال افت به 
ارزش 42.003 ری��ال و یورو با ۱08 ری��ال افت به ارزش 
33.430ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی 

توزیع می شود.

دلیل ارسال برنامه های اقتصاد مقاومتی 
بانک مرکزی به شورای اقتصاد

ق�ائ���م م�ق���ام بان��ک 
مرک��زی درب��اره اینک��ه 
چ��را سیاس��ت های پولی 
و اعتب��اری و ارزی بان��ک 
مرک��زی در موضوع اقتصاد 
مقاومت��ی با وج��ود تاکید 
رییس جمه��ور ب��ه ج��ای 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار به 

شورای اقتصاد رفت، پاسخ داد.
حجت االسالم حس��ن روحانی، رییس جمهور، یک روز 
پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه ای 
به اس��حاق جهانگیری، معاون اول خود، بر اقدامات الزم 
برای جلب مشارکت گس��ترده همه نهادها و آحاد جامعه 

در فعالیت های اقتصادی تاکید کرد.
رییس جمهوری در بند س��وم این نامه به بانک مرکزی 
ماموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با 
این سیاست ها را تهیه کند و در دستور کار شورای پول و 

اعتبار قرار دهد.
گزارش منتشر ش��ده از س��وی بانک مرکزی در هفته 
گذشته حکایت از آن دارد که برنامه های اقتصاد مقاومتی 

این بانک به شورای اقتصاد ارسال شده است.
اما از آنجایی که رییس جمهور در نامه ارسالی به آقای 
جهانگیری تاکید کرده بود که بانک مرکزی تدابیر پولی و 
ارزی متناسب با اقتصاد مقاومتی را به شورای پول و اعتبار 
ارائه دهد، خبرگزاری تس��نیم از بانک مرکزی خواست تا 
توضیحات الزم را درباره چرایی ارسال این پیشنهادها به 

شورای اقتصاد ارائه دهد.
اکبر کمیجان��ی، قائم مقام بانک مرکزی، در پاس��خ به 
این پرسش تسنیم گفت: با عنایت به اینکه اقدامات تمام 
دستگاه های اجرایی از منظر اقتصاد مقاومتی در معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی متمرکز اس��ت و تمام 
دستگاه ها موظف هستند پس از اینکه اهداف، برنامه ها و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را در شورای اقتصاد مطرح 
کنند و به تصویب رس��اندند، گزارش پیش��رفت را هم از 
طریق دبیرخانه ش��ورای اقتصاد در معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی مطرح کنن��د، این روال نیز در رابطه با 
چگونگی اجرایی کردن محورهای اقتصاد مقاومتی مرتبط 
با سیاست های پولی و اعتباری و ارزی بانک مرکزی انجام 

شده است.

قیمتنوع ارز 

33500دالر امریکا

4۱950یورو

52500پوند انگلیس

29950دالر کانادا

9350درهم امارت

34600فرانک سوئیس

۱5500لیر ترکیه

8990ریال عربستان

۱0۱00رینگت مالزی

۱0۷000دینار کویت

54۷0یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

29دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱.۱69.5اونس طال

4۱۷.500مثقال طال

96.380طالی ۱8 عیار

93۷.000سکه بهار آزادی

939.000سکه طرح جدید

4۷2.000سکه نیم

2۷۱.000سکه ربع

۱۷۱.000سکه گرمی

بانک آینده به جمع حامیان جشنواره 
روستاهای دوستدار کتاب پیوست

به گزارش س��تاد اطالع رس��انی جش��نواره روستاهای 
دوستدار کتاب، مرضیه مرآت  نیا، دبیر اجرایی جشنواره، 
از حمایت بانک آینده از این روی��داد فرهنگی خبر داد و 
گفت: در مذاکرات و توافق های انجام ش��ده در راس��تای 
توسعه فرهنگی روستاهای کش��ور، بانک آینده در قالب 
۱00 میلیون تومان از روس��تاهای برگزیده و تقدیر شده 
در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب حمایت می کند.  
پیش تر معاونت ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی هم اعالم کرده بود، به روس��تاهای برگزیده ۱0 
میلیون تومان کتاب و به روس��تاهای تقدیری تا س��قف 
هفت میلیون تومان کتاب اهدا می شود. مجموع رقمی که 
معاونت فرهنگی ارشاد برای حمایت از روستاهای برگزیده 
و تقدیری هزینه می کند بالغ بر 85 میلیون تومان است. 

از طرفی امور دهیاری های وزارت کشور هم در مجموع 
مبلغ 50 میلیون تومان در قالب تس��هیالت روستایی به 
روس��تاهای برگزیده  اهدا می کند.  همچنین ستاد عالی 
کانون های فرهنگی- هنری مس��اجد کش��ور تجهیزات 
کتابخانه ای – رایان��ه ای به مبلغ 30 میلی��ون تومان در 

اختیار روستاهای برگزیده و تقدیر شده قرار می دهد. 

بانک پاسارگاد سرآمدترین سازمان 
ایرانی در تعالی منابع انسانی

بانک پاس��ارگاد، در موفقیتی دیگر، برای دومین سال 
متوالی به عنوان س��رآمدترین س��ازمان ایرانی در تعالی 
منابع انس��انی شناخته ش��د.  به گ��زارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیع��ی مش��اور مدیرعام��ل و 
مدیرروابط عمومی بانک ضمن اع��الم این خبر گفت: در 
ششمین دوره جایزه ملی تعالی منابع انسانی که در 2۷ آبان 
۱393 در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، 
بانک پاسارگاد با کس��ب رتبه نخست و دریافت نشان برنز 
4 ستاره، به عنوان سرآمدترین س��ازمان ایرانی برگزیده 
ش��د. وی ادامه داد: این در حالی است که بانک پاسارگاد 
در سال گذشته با کسب رتبه نخست و دریافت نشان برنز 
3 ستاره به عنوان سازمان سرآمد در بین تمام سازمان های 

شرکت کننده شناخته شده بود. 
مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد افزود: این موفقیت به 
دلیل توجه ویژه مدیران بانک پاسارگاد به سرمایه انسانی 
بان��ک، به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن و ارزش��مندترین 
سرمایه های بانک به دست آمده است. سرمایه انسانی که 
با سرلوحه قرار دادن ش��عار بانک مبنی بر »مشتری ذات 
بانک است« تنها به خدمت به مردم گرامی و توجه به اصل 

مشتری مداری می اندیشند. 
 گفتنی اس��ت جایزه تعالی منابع انسانی در سه سطح 
گواهینامه، تقدیرنامه و نشان و براساس ارزیابی عملکرد 
حوزه منابع انسانی س��ازمان ها، همه ساله به سازمان های 
برتر ایرانی که مطابق نظام نامه جایزه، حایز ش��رایط الزم 

هستند، اعطا می شود. 

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، 
بانک��داری کش��ور ه��م وارد 
فصل نوینی ش��د. در این دوره 
بان��ک مرک��زی ای��ران تصمیم 
گرف��ت تا مه��ر پایان��ی بگذارد 
بر بانکداری س��نتی و گام های 
بلندی را در راس��تای بانکداری 
نوین و الکترونیک ب��ردارد. اما 
کارشناسان بانکداری معتقدند 
که اقدامات انجام ش��ده در این 
مورد اگرچه در خور توجه است 
اما ب��ا توجه ب��ه نیازه��ای یک 
اقتصاد توس��عه مند، هنوز راهی 
طوالنی را پیش روی داریم. در 
این باره با چند تن از کارشناسان 

به گفت وگو نشستیم.

برای مشتریان 
اعتماد سازی شود

جعفر قادری، عضو کمیسیون 
برنام��ه و بودج��ه مجل��س در 
گفت وگو با »»فرص��ت امروز« 
درب��اره بانک��داری الکترونیک 
گفت: تالش ها و کوش��ش هایی 
در این زمینه ش��ده اس��ت ولی 
در حد قابل قبولی نیس��ت. باید 
بانکداری الکترونیک در س��طح 
جامعه گس��ترش بیشتری یابد 
در این صورت هزینه ها کاهش 
پیدا می کند، کارها با س��رعت و 

شتاب بیشتری انجام می شود. 
ق��ادری تاکید ک��رد: مقداری 
از مش��کالت ب��ه اعتم��اد مردم، 
و  الکترونی��ک  بانک��داری 
س��ازو کارهای آن بازمی گردد و 
بخشی از مشکل هم به نظام بانکی 
و نحوه اجرا و توس��عه بانکداری 
الکترونیک. بانک ها برای استفاده 
از ملزومات بانکداری الکترونیک 
و پذیرفتن س��ازوکارهای آن به 
جای مراجعه حضوری به بانک ها 
باید در مردم ایجاد انگیزه کنند، 
در این رابطه مهم تری��ن کار این 
است که برای جلب اعتماد مردم، 
امنیت ش��بکه های الکترونیکی 
را افزایش دهن��د و در این زمینه 
تبلیغات کافی داش��ته باشند تا 
مردم بدانند که یک عملیات بانکی 
مطمئن نیازمند مراجعه حضوری، 
ایستادن در صف های طویل و درج 
عملیات بانک��ی در دفترچه های 

کاغذی نیست. 

وی افزود: اگر مردم به درستی 
توجیه ش��وند که با اس��تفاده از 
بانک��داری الکترونی��ک هم در 
وقت آنها صرفه جویی و هم از بار 
ترافیکی، آلودگی هوا و غیره در 
جامعه کاس��ته می شود طبیعتا 
شیوه های بانکداری الکترونیک 
را به جای مراجع��ه حضوری به 
بانک ترجیح می دهن��د. با این 
روش مش��تری دیگر به مراجعه 
حضوری به بانک ها با صف های 
طوالن��ی نی��از ن��دارد و هزینه 
رفت و آم��د و از ای��ن قبیل هم 

نخواهد داشت. 
عض��و کمیس��یون مجل��س 
ادام��ه داد: در ح��ال حاضر در 
کش��ور ما خوش��بختانه نیمی 
از م��ردم کاره��ای بانک��ی را از 
طریق ش��بکه های الکترونیکی 
انجام می دهند ول��ی این کافی 
نیس��ت. مس��ئوالن باید در این 
زمینه تالش بیش��تری کنند تا 
بانکداری الکترونیک گسترش 

بیشتری پیدا کند. 
ای��ن نماینده مجل��س اظهار 
ک��رد: گس��ترش بانک��داری 
الکترونی��ک در رون��د تعامالت 
تج��اری تج��ار، بازرگان��ان و 
تولیدکنن��دگان م��ا ب��ا س��ایر 
کش��ورها تاثیر زی��ادی دارد و 
موجب تسهیل مبادالت و ایجاد 
رغبت در سرمایه گذاران خارجی 

برای ورود به کش��ور می ش��ود. 
ای��ن ام��ر در بخش های��ی مثل 
گردش��گری هم تاثیر بس��زایی 
دارد، مث��ال وقت��ی جهانگردی 
وارد کشور می شود می تواند به 
راحتی به شبکه های الکترونیک 
ما وصل ش��ود و نقل و انتقاالت 
پول��ی کش��ور خ��ود را ب��ا پایه 
پولی کش��ورما به راحتی انجام 
ده��د. ای��ن موض��وع از نگرانی 
جهانگردان نس��بت ب��ه آوردن 
پ��ول و حمل و نق��ل مطمئ��ن 
نقدینگ��ی در ای��ران می کاهد 
 و موج��ب اطمین��ان بخش��ی

 می شود. 

نقش بانکداری الکترونیک 
در تسهیل تجارت

 مصطف��ی ش��ریف، ی��ک 
کارش��ناس دیگ��ر اقتص��ادی 
ه��م در این ب��اره در گفت وگو 
ب��ا »»فرص��ت ام��روز« گفت: 
بانکداری الکترونیک مهم ترین 
بخش تجارت الکترونیک است؛ 
خریدوف��روش کاال از طری��ق 
ش��بکه الکترونی��ک کارآی��ی 
باالیی با هزینه کم دارد و موجب 
صرفه جویی در وق��ت، کاهش 
قیمت کاال و کاهش هزینه برای 
دس��ت اندرکاران آن تج��ارت 

می شود. 
وی اف��زود: از مزای��ای دیگر 

بانک��داری الکترونی��ک ای��ن 
اس��ت که مصرف کننده امکان 
انتخاب دارد و بانک ها می توانند 
یک��ی از ارائه دهندگان خدمات 
الکترونیک باش��ند و از مزایای 

آن بهره مند شوند. 
ش��ریف تاکی��د ک��رد: برای 
گسترش بانکداری الکترونیک 
باید نوعی رقابت و مسابقه بین 
بانک های دولت��ی و بانک های 
خصوصی ایجاد ش��ود، در واقع 
بای��د بانک��داری الکترونیک به 
ش��اخص و ویژگ��ی بانک های 
پیشرو بدل شود زیرا نزد جامعه 
آن بانک را متمایز می کند؛ با این 
کار قطعا بانک ها برای گسترش 
خدمات بانکداری الکترونیک از 
یکدیگر سبقت خواهند گرفت 
و این به نفع توسعه کشور است. 
این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: متاسفانه بانک های دولتی 
تقریبا سنتی عمل می کنند، اما 
با وج��ود بانک ه��ای خصوصی 
کمی تکان خورده اند، ولی کافی 
نیس��ت. بانکداری الکترونیک 
م��ا در مقایس��ه با کش��ورهای 
پیش��رفته هنوز خیل��ی عقب 
است و باید تالش بیشتری شود. 
وی در ادامه بیان کرد: ارتباط 
با ش��بکه بانکی الکترونیک به 
زیرس��اخت نیاز دارد. در زمینه 
نرم افزاری و سخت افزاری کمی 

موفقیت هایی کسب شده است 
ولی الزم و کافی نیس��ت، اما در 
مورد نرم افزار بای��د توجه ویژه 
داشته باش��یم؛ دقیق و درست 
رفتار کنی��م. در برخ��ی موارد 
ش��اهد این هس��تیم که برخی 
از اف��راد به راحتی به حس��اب و 
اطالعات بانکی دسترسی دارند 
و اطالعات بانکی فرد را به دست 
می آورند و این جزو مش��کالتی 
است که نتوانس��تیم درست و 
دقیق در این زمینه عمل کنیم؛ 
باید برنام��ه ای برای تنظیم این 
سیس��تم و ارتق��ای امنیت آن 

طراحی کنند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
در ادام��ه گف��ت:  بانک��داری 
الکترونی��ک در رون��د جهانی 
شدن بس��یار موثر اس��ت و در 
تعام��الت تج��اری ما با س��ایر 
کشورها این عملیات را راحت تر 
و س��ریع تر انج��ام می ده��د 
و چنانچ��ه محدودیت��ی وجود 
داشته باشد با سرعت بیشتری 
برطرف می ش��ود. عالوه بر این 
گسترش بانکداری الکترونیکی 
به نفع اقتصاد ایران است و آثار 
مثبت��ی دارد، به خص��وص در 
بخش سرمایه و سرمایه گذاری 
خارجی. دراین مورد بحث های 
زیادی مطرح می ش��ود: آزادی 
س��رمایه گذاری، ورود و خروج 
آسان آن و مواردی از این دست، 
اما نباید فراموش کرد که یکی از 
اصلی ترین ملزومات تحقق این 
ایده ها وجود بس��ترهای مهمی 
مث��ل بانک��داری الکترونی��ک 

پیشرفته است. 
وی در پای��ان اظه��ار ک��رد: 
چنانچ��ه بر رون��د بانک��داری 
الکترونیک��ی نظ��ارت و کنترل 
دقی��ق و کاف��ی ص��ورت گیرد 
بس��یار مثمر ثمر خواهد بود و 
برای توریست های خارجی که 
به کش��ورمان س��فر می کنند و 
همین طور ایرانیانی که به کشور 
دیگر س��فر می کنن��د کارها به 
راحتی انجام می ش��ود و دیگر 
احتیاج��ی به پول نقد نیس��ت 
چ��ون حمل و نقل پول دش��وار 
اس��ت و این کار از امنیت کافی 

برخوردار نیست.

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« بانکداری الکترونیکی را تحلیل کردند

خصوصی ها از دولتی ها سبقت گرفتند
نسیم نجفی

دالر 80 تومان گران شد
قیمت ه��ا از ب��ازار آزاد ارز و ط��ال حاک��ی از افزای��ش 
50 تومان��ی هر دالر امریکا نس��بت به آخری��ن روز هفته 

گذشته و ثبات تقریبی قیمت طال است. 
روز  شنبه هر دالر امریکا در صرافی های تهران به طور 
میانگین 3320 تومان تا 3400 تومان خریداری ش��د و 

3328 تا 3350 به فروش رسید. 
همچنین هر دالر بی��ن دالالن 3300 تا 33۱5 تومان 
خریداری شد و تا قیمت 3320 تومان به فروش رسید که 
این اختالف حدود 30 تومانی قیمت ای��ن نوع ارز را بین 

صرافی ها و دالالن نشان می دهد. 
قیم��ت ه��ر ی��ورو در صرافی ه��ا ب��ه ط��ور میانگین 
4۱40 تومان خریداری و به قیمت 4۱95 تومان فروخته 
شد. هر پوند انگلیس به قیمت 5۱50 خریداری و به قیمت 

5250 تومان به فروش رسید. 

نرخنامه

بانکنامه
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مدی��ر کل اعتب��ارات بان��ک 
مرک��زی از پرداخ��ت 860ه��زار 
فق��ره وام ازدواج در هش��ت م��اه 
ابتدایی امس��ال خبر داد و گفت: 
حدود600 ه��زار فق��ره از ای��ن 
تسهیالت در پنج ماه آخر پرداخت 
شده اس��ت. س��یدعلی اصغر میر 
محمدصادقی اظهار کرد: سامانه 
دریافت تسهیالت ازدواج از سال 
۱38۷ راه اندازی شده و تا سوم آذر 
سال جاری حدود شش میلیون و 
320 هزار نفر از طریق این سامانه 
توانس��ته اند تس��هیالت ازدواج 

دریافت کنند. 
وی اف��زود: در تیرماه امس��ال 
اف��راد در ص��ف م��ا ح��دود یک 
میلی��ون و 200 هزار نف��ر بود و 
االن ای��ن آمار به 650 ه��زار نفر 
رس��یده و تعداد افرا د در صف به 

نص��ف رس��یده اس��ت. مدیرکل 
اعتبارات بان��ک مرکزی در مورد 
پرداختی های تس��هیالت ازدواج 
از سوی سیستم بانکی از اول سال 
۱393 تا س��وم آذر امسال گفت: 
در س��ال جاری حدود 860 هزار 
فقره وام ازدواج پرداخت شده که 
نسبت به س��ال های گذشته رشد 
بسیاری داشته  اس��ت، به طوری  
ک��ه در کل س��ال ۱392، ب��رای 
940 هزار نفر تسهیالت پرداخت 
کردیم و امس��ال در هش��ت ماه 
حدود 900 هزار نفر وام پرداخت 

ش��ده اس��ت. 
میرمحمد صادقی، با بیان اینکه 
تعداد افراد منتظر در س��امانه نیز 
کاهش چش��مگیری داش��ته اند، 
عن��وان کرد: قبل از س��ال ۱39۱ 
تنه��ا 50 ه��زار نف��ر، س��ال های 

۱39۱و ۱392، 200 ه��زار نفر و 
امسال 400 هزار نفر برای دریافت 
تس��هیالت باقی مانده اند و در کل 
650 ه��زار نفر در ص��ف دریافت 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج 
هس��تند ک��ه اولویت با کس��انی 
اس��ت که در س��ال های گذشته 
ثبت نام کرده ان��د و از یک میلیون 
و 200 ه��زار نفری که کم ش��ده، 
بیش��تر مربوط به س��ال های قبل 
بوده اس��ت. وی ادام��ه داد: میزان 
عرض��ه و تقاضا قاب��ل پیش بینی 
نیست، اما امیدواریم صف انتظار را 
به زیر شش ماه برسانیم و تا پایان 
سال پاسخگوی بیشتر متقاضیان 
دریافت تسهیالت ازدواج باشیم. 
میر محمدصادقی، ب��ا بیان اینکه 
تع��داد ش��کایت ها در زمینه وام 
ازدواج کم  شده  اس��ت، ادامه داد: 

برخی ها اظه��ار می کنند، بانک ها 
در خصوص پرداخت تس��هیالت 
ازدواج س��لیقه ای عمل می کنند، 
ولی باید گف��ت فرآین��د ثبت نام 
اینترنت��ی اس��ت و از مهم تری��ن 
دالیلی که باعث شده بانک مرکزی 
به  طرف این سامانه حرکت کند، 
فراهم آوردن ش��رایط الزم برای 
پرهی��ز از رفتارهای س��لیقه ای و 
ب��ه دور از عدالت ب��ود. وی خاطر 
نش��ان کرد: از س��ال ۱38۷ این 
سامانه راه اندازی ش��ده و تا سوم 
آذر امسال حدود ش��ش میلیون 
و 320 ه��زار نف��ر از طری��ق این 
س��امانه توانس��ته اند تس��هیالت 
ازدواج دریاف��ت کنن��د. بنابراین 
اینکه می گویند، بانک ها سلیقه ای 
عمل می  کنند تنها ممکن اس��ت 
به بانک هایی مربوط باش��د که در 

سامانه ما حضور ندارند. مدیر کل 
اعتب��ارات بانک مرکزی ب��ا بیان 
اینکه در تیرماه سال گذشته تعداد 
بانک های متصل به سامانه حدود 
۱2 بانک بوده اس��ت، اظهار کرد: 
ب��ا تالش هایی ک��ه بانک مرکزی 
انج��ام داد، ام��روز ۱9 بان��ک در 
س��امانه وج��ود دارد؛ در طول دو 
سال گذشته بانک های پارسیان، 
سامان، انصار، دی، قرض الحسنه 
رسالت، توسعه  تعاون و ایران زمین 
هم به سامانه اضافه شده اند و دوم 
آذر نی��ز حکمت ایرانی��ان به این 
س��امانه اف��زوده ش��د؛ بنابراین، 
زوج هایی که درخواست ثبت نام در 
این سامانه را دارند، مطمئن باشند 
به هیچ عن��وان س��لیقه ای عمل 
نمی ش��ود و پرداخت تس��هیالت 
تنها براساس نوبت انجام می شود. 

تازه ترین نظرس��نجی کیتکو از 
کارشناس��ان اقتص��ادی و فعاالن 
بازار نش��ان می دهد قیمت طال در 
روزه��ای آتی با کاهش بیش��تری 
روبه رو خواهد ش��د.  ب��ه گزارش 
پای��گاه اینترنت��ی کیتکونی��وز، 
بیش��تر کارشناس��ان اقتص��ادی 
ش��رکت کننده در این نظرسنجی 
پیش بین��ی کرده ان��د که ب��ا رأی 
منفی مردم سوئیس به همه پرسی 
افزایش ذخایر طالی این کشور در 
روز یکشنبه و با ادامه روند صعودی 
ارزش دالر و ادامه روند نزولی قیمت 
نفت در بازارهای جهانی، قیمت طال 

در هفته آینده با کاهش بیش��تری 
روبه رو خواهد ش��د.  براساس این 
گ��زارش از 36 کارش��ناس ارش��د 
اقتصادی ۱9 نفر در نظرسنجی این 
هفته کیتکو نیوز ش��رکت کرده اند 
که از ای��ن تع��داد ۱۱ نف��ر اعالم 
کرده اند، قیمت ط��ال در روزهای 
آینده با کاهش بیش��تری روبه رو 

خواهد شد. 
پنج نف��ر ب��ه افزای��ش قیمت 
ط��ال رأی داده ان��د و س��ه نفر نیز 
پیش بین��ی کردن��د، قیمت طال 
در این م��دت بدون تغیی��ر باقی 
خواهد ماند.  برپایه گزارش سایت 

طال، هفته گذش��ته کارشناس��ان 
اقتصادی به افزای��ش قیمت طال 
رأی داده بودند، ول��ی قیمت این 
فلز زرد در هفته ای که گذش��ت با 
افت بیش از ۱8. 60 دالری روبه رو 

شده است. 
مهم ترین عام��ل موثر بر قیمت 
طال در روزهای آین��ده برگزاری 

همه پرسی سوئیس خواهد بود. 
تازه ترین نظرس��نجی ها نشان 
می دهد، احتمال رأی مثبت مردم 
س��وئیس به افزایش ذخایر طالی 
این کش��ور کم اس��ت. در صورت 
رأی مثبت، بانک مرکزی سوئیس 

باید تا پنج سال آینده ۱500 تن به 
ذخایر طالی خود بیفزاید.  آدریان 
دی، تحلیلگر ارش��د اقتصادی در 
این ب��اره گف��ت: مهم ترین عامل 
تاثیرگذار بر قیمت طال در روزهای 
آینده همه پرسی سوئیس خواهد 
بود و م��ا هنوز به درس��تی نتیجه 
آن را نمی دانی��م. اگ��ر رأی مردم 
سوئیس مثبت باش��د قیمت طال 
می تواند با افزایش چش��مگیری 
روبه رو ش��ود.  گزارش سایت طال 
حاکی اس��ت، برخی کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که تصمیم 
اخیر اوپک مبنی بر حفظ س��قف 

تولید نف��ت تاثیر زی��ادی بر افت 
بیش��تر قیمت انرژی و در نتیجه 
کاهش قیم��ت فل��زات گرانبها از 

جمله طال خواهد داشت. 
برگزاری نشس��ت هفته آینده 
بانک مرکزی اروپا می تواند تاحد 
زی��ادی وضعی��ت سیاس��ت های 
انبس��اطی پولی منطقه ی��ورو را 
مش��خص کند.  در صورت اجرای 
سیاست های محرک پولی بیشتر 
در اروپ��ا ارزش یورو ب��ار دیگر با 
کاهش روبه رو خواهد ش��د و این 
خبر بدی برای قیمت طال خواهد 

بود. 

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد

وام ازدواج 860 هزار تایی شد

پیش بینی کاهشی کیتکو از قیمت جهانی طال

خبرداغ

بازارطال



5 تجارت و خدمات

روند ص��دور و تمدید کارت 
تع��داد  کاه��ش  و  بازرگان��ی 
کارت ه��ای صادر ش��ده اخیرا 
ریش سفیدان  تا  دلیلی ش��ده 
ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی در این خصوص 
عسگراوالدی  کنند.  اظهارنظر 
اص��اح روند آن را خواس��تار 
شد و آل اسحاق، خود انتقادی 
ک��رده و خواس��ته اس��ت این 
رون��د هوش��مندانه ش��ود ت��ا 
تخلف��ات  و  سوء اس��تفاده  از 
پیش��گیری ش��ود. اما به نظر 
می رس��د ات��اق ب��ه تغیی��ر و 
تح��والت دیگری نی��ز محتاج 
اس��ت تا بتواند در روند حضور 
فع��ال بخ��ش خصوص��ی در 
اقتصاد کش��ور و استقال آن 
تاثیر گذار باش��د و ح��اال این 
ات��اق که در ظاه��ر، اتاق امن 
بخش خصوصی اس��ت نیاز به 
چه تحوالتی دارد. نایب رییس 
س��رمایه گذاری  کمیس��یون 
و تامی��ن مال��ی ات��اق تهران 
که معتقد اس��ت در ش��رایط 
ص��دور کارت بای��د تمهیداتی 
انج��ام ش��ود، در گفت وگو با 
»»فرصت امروز«« از تغییرات 
و اصاحات��ی حرف می زند که 
ب��ه گفته خودش الزم اس��ت 
در اتاق بازرگانی اتفاق بیفتد. 
فری��ال مس��توفی می گوی��د: 
ب��ه نظر من بخ��ش خصوصی 
به ی��ک انجمن یا تش��کیات 
مس��تقل نیاز دارد ت��ا صدای 
فع��االن بخ��ش خصوص��ی با 
عضوی��ت در آن و از طری��ق 
نیازها  گذاش��تن  مشارکت  به 
و مشکاتش��ان، از طریق یک 
س��خنگو به دولت برسد، این 
ه��زاران  می تواند  تش��کیات 
عضو داش��ته باش��د. به گفته 
وی در بس��یاری از کشورهای 
توس��عه یافته و پیشرفته افراد، 
شرکت ها یا ارگان ها می توانند 
با عضویت در این تش��کیات، 
عوارض و مالی��ات بدهند و از 
امکاناتی که ب��رای صادرات و 
واردات به آنها تعلق می گیرد، 
بهره ببرند. مستوفی می افزاید: 
در این روند همه چیز ش��فاف 
و قانونمن��د اس��ت و جای��ی 
ب��رای ف��رار و تخل��ف وجود 
ن��دارد، درحالی ک��ه در اینجا 
ک��م نیس��تند کس��انی که با 
کارت ه��ای  از  بهره گی��ری 

بازرگان��ی یک بار مصرف، فقط 
به فکر فرار مالیاتی هس��تند. 
این فع��ال اقتص��ادی توضیح 
بازرگانی  کارت  ب��ا  می ده��د: 
اجازه ص��ادرات و واردات داده 
می ش��ود و ب��ه نظر م��ن اگر 
کمتر  نباش��د  بازرگانی  کارت 
کس��ی عض��و اتاق می ش��ود، 
درحالی ک��ه ات��اق بای��د برای 
بخ��ش خصوص��ی امکانات��ی 
به وج��ود بیاورد ک��ه اعضا و 
ش��رکت ها بدانند عضویت در 
اتاق برایش��ان بهره و مزایایی 
دارد. به گفته مستوفی هرکس 
بازرگان��ی  کارت  می توان��د 
دریاف��ت ک��رده، تخلف��ش را 
انج��ام بدهد و کارتش را دیگر 
تمدی��د نکند. ای��ن عضو اتاق 
تهران با بیان اینکه روند صدور 
و تمدید گاهی بسیار طوالنی 
و وقت گی��ر اس��ت، در توضیح 
دیگ��ر مش��کات اس��تفاده از 
بازرگان��ی گفت: برخی  کارت 
دیگران  کارت های  با  اشخاص 
اقدام ب��ه واردات و صادرات و 
سوء اس��تفاده می کنند که در 
این ص��ورت، قانون��ا نمی توان 
وارد کننده اصل��ی را پیدا کرد 
و افراد زیادی در این خصوص 

آسیب دیده اند. 

نقش اتاق بازرگانی در 
تثبیت بخش خصوصی 

از طرفی دیگر محمدحسین 
هی��ات  عض��و  برخ��وردار، 
ته��ران دریافت  اتاق  رییس��ه 
و تمدی��د کارت بازرگان��ی را 
وقت گیر و پردردس��ر می داند. 
برخ��وردار با بی��ان اینکه اتاق 
 بازرگانی گردنه ش��ده است به 

»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
روند تسویه مالیاتی و بیمه ای 
کارت  ص��دور  و  تمدی��د  در 
مانع جدی بر س��ر راه فعاالن 
تجاری اس��ت که وقت زیادی 
از آنه��ا می گی��رد درحالی که 
در جای��ی دیگ��ر ای��ن هم��ه 
س��ختگیری وجود ن��دارد. به 
گفت��ه وی س��اختار مالیات��ی 
باید اصاح ش��ود ت��ا پیگیری 
مالیات ها سریع تر انجام شود و 
ات��اق بازرگانی با این چالش ها 
روب��ه رو نش��ود زی��را کار اتاق 

بازرگانی این نیست. 
کمیس��یون  نایب رییس  اما 
حمل و نق��ل و ارتباط��ات اتاق 
تهران که او هم روند تمدید و 
صدور کارت را کند و وقت گیر 
عنوان می کن��د، می گوید: در 
قانون پیش بینی ش��ده بود که 
ی��ک در هزار ف��روش به اتاق 
پرداخت ش��ود، که به نظر من 
خطا ب��ود و مجلس هم به آن 
رأی داد و باعث ش��د بسیاری 
کارتشان را تمدید نکنند، زیرا 
ممکن اس��ت بازرگانی سود یا 
فروش کافی نداش��ته باشد و 
در این قانون باید این مس��ئله 
منظور می ش��د. این عضو اتاق 
تهران حضور افراد ناشناس در 
واردات و صادرات را از بدترین 
تبعات این قانون برش��مرد. به 
گفته وی این مس��ئله در حال 
بررس��ی و حل است.  مسعود 
خوانساری در مقایسه ای کوتاه 
میان بخش خصوصی در ایران 
توس��عه یافته  کش��ورهای  و 
می گوی��د: درآم��د دول��ت ما 
متکی به نفت است درحالی که 
مالی��ات  در دیگ��ر کش��ورها 

عمده درآمد دولت را تشکیل 
می ده��د و بخ��ش خصوصی 
این  نتوانس��ته اس��ت مانن��د 
کشورها حضوری جدی داشته 
باش��د. وی ادام��ه می دهد: با 
ش��روع دولت یازدهم نگاه به 
درآمده��ا و توجه ب��ه حضور 
فعال بخش خصوصی و ارتباط 
می��ان ای��ن دو ق��وت گرفته 
و می توانی��م منتظ��ر اتفاقات 

بهتری باشیم. 
این عضو هی��ات نمایندگان 
ات��اق می گوی��د: ب��ا ن��گاه به 
وج��ود آم��ده، آنچ��ه وظیفه 
ات��اق بازرگانی اس��ت و باید با 
در  کارشناس��انه ای  اقدام��ات 
جه��ت انج��ام آن گام بردارد، 
بخش  تثبیت  و  سرعت بخشی 
گفته  ب��ه  اس��ت.  خصوص��ی 
خوانس��اری اتاق های بازرگانی 
در ارتب��اط ب��ا یکدیگر و حل 
مشکات می توانند در رسیدن 

به این هدف امیدوار باشند. 

تشکیل کنسرسیوم 
برای بازرگانان خرد و کالن 
بازرگان��ی  ات��اق  ریی��س   
کرمانش��اه ک��ه رون��د صدور 
و تمدی��د کارت بازرگان��ی را 
وقت گیر و پردردس��ر می داند 
معتقد است اتاق های بازرگانی 
باید به سمت وسویی متناسب 
با اس��تاندارد های کش��ورهای 
برون��د.  پی��ش  توس��عه یافته 
کیوان کاش��فی ب��ه »»فرصت 
ام��روز« می گوی��د: م��ا نباید 
س��ال ها بنش��ینیم و دلم��ان 
را فق��ط ب��ه کارت بازرگان��ی 
خوش کنیم. باید تاش کنیم 
برای  زیرس��اخت ها  ایج��اد  با 

فعالیت بخش خصوصی، نقش 
اتاق را به عنوان کانون برآمده 
از این بخش در اقتصاد کشور 

بیشترکنیم. 
می دهد:  توضی��ح  کاش��فی 
ایجاد زیرساخت ها یعنی وجود 
کنسرس��یومی  یا  تش��کیات 
که تمام��ی بازرگان��ان بخش 
خصوصی از خ��رد و کان در 
آن عضوی��ت داش��ته و حق و 
حقوقی داش��ته باشند. رییس 
ات��اق بازرگان��ی می افزاید: در 
الگوها نظارت ه��ا دقیق  ای��ن 
اس��ت و پرداخ��ت مالیات ه��ا 
پیگی��ری می ش��ود و کس��ی 
نمی تواند از زیر ذره بین قانون 

در برود. 
عض��و هی��ات رییس��ه اتاق 
از  اس��تفاده  ک��ه  مش��هد 
کارت های بازرگانی را توس��ط 
اشخاص دیگر یکی از ضایعات 
فرهنگ��ی در کش��ور عن��وان 
می کن��د نی��ز معتق��د اس��ت 
رون��د تمدید و ص��دور کارت 
بای��د اصاح ش��ود. وی نیز به 
پرداخت ی��ک در هزار فروش 
معترض اس��ت و اص��اح آن 
می داند. سیدحس��ین  الزم  را 
احمدی سلیمانی می گوید: به 
هر حال فعالی��ت اعضا قانونی 
اس��ت و برای مالی��ات و بیمه 
نبای��د ای��ن همه وق��ت تلف 
ش��ود. وی ادامه می دهد: این 
رون��د کار ص��ادرات و واردات 
را کند کرده است.  به گزارش 
»»فرص��ت امروز« و براس��اس 
تعریف گمرک، کارت بازرگانی 
مجوزی اس��ت ک��ه دارنده آن 
چه ش��خص حقیقی باشد چه 
داش��تن  با  حقوق��ی، می تواند 
آن اقدام به تج��ارت در عرصه 
واردات و ص��ادرات کاال کن��د. 
این تجارت از ثبت س��فارش و 
ترخیص کاال تا واردات از مناطق 
آزاد، حق العمل کاری در گمرک 
و ص��ادرات کاالهای مجاز را در 
ب��ر دارد.  بنا ب��ه گزارش های 
غیر رس��می اس��تفاده از ای��ن 
کارت ها توسط شخص دیگری 
جز صاح��ب کارت، تخلف در 
واردات و ف��رار مالیات��ی را به 
دنبال داشته اس��ت. تمدید و 
صدور ای��ن کارت ها منوط به 
مفاصاحساب مالیاتی و بیمه ای 
اس��ت که ب��ه عل��ت وقت گیر 
بودن، گای��ه برخی بازرگانان 

را به وجود آورده است. 

برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران و اتاق استان ها به دنبال مشکالت کارت بازرگانی مطرح کردند: 

اتاق به خانه تکانی نیاز دارد
تشکیل کارگروه صیانت و بهره برداری 

پایدار گردشگری از کوه دماوند
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری از تش��کیل کارگروهی با مدیریت کمیته 
ملی طبیعت گ��ردی به منظ��ور صیان��ت و بهره برداری 
پایدار گردش��گری از میراث طبیع��ی دماوند خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری مرتضی رحمانی 
موحد ضمن اش��اره به اعزام گروه های کارشناسی کمیته 
ملی طبیعت گ��ردی به منظور آسیب شناس��ی وضعیت 
گردش��گری کوه دماوند گفت: کوه دماوند به عنوان یکی 
از برجس��ته ترین آثار طبیعی ایران و نمادی از کشورمان 
در سطوح بین المللی با مش��کاتی جدی روبه رو است و 
عوامل تهدید کننده آن روزبه روز در حال افزایش هستند. 
وی افزود: از میان حدود پنج هزار گردشگر و کوهنورد 
که در تیرماه لغایت شهریورماه سال جاری به کوه دماوند 
س��فر کرده اند، حدود 900 نفر خارج��ی بوده اند که این 

نشان از جذابیت این اثر طبیعی دارد. 
رحمانی موحد با اشاره به ثبت دماوند به عنوان نخستین 
می��راث طبیعی کش��ورمان، گفت: نظر ب��ه اهمیت این 
اثر، بازدید گروه کارشناس��ی کمیته ملی طبیعت گردی 
مش��ترک ب��ا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان مازندران به منظور آسیب شناس��ی 
و بررسی وضعیت گردش��گری منطقه انجام گرفت تا بر 
مبن��ای آن کارگروهی ذیل کمیت��ه ملی طبیعت گردی 
با محوری��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری استان مازندران با مش��ارکت و حضور فعال 
بخش��داری الریجان، هی��ات کوهنوردی و تش��کل های 
مردم نهاد مرتبط در اس��تان، زمینه صیانت و بهره برداری 
پای��دار گردش��گری از ای��ن میراث ارزش��مند طبیعی را 
فراهم آورد. معاون گردشگری درباره انتظارات پیش روی 
کارگروه مذکور اظهار کرد: مشخص کردن کلیه ذی نفعان، 
نقش و وظایف ایشان در مدیریت گردشگری کوه دماوند 
و شروع فعالیت های مرتبط با آموزش گردشگری، تعامل 
ب��ا کلیه عوامل بومی موثر بر گردش��گری ک��وه دماوند، 
به ویژه راهنمایان محلی در راس��تای ساماندهی وضعیت، 
تعیین تعرفه ها، مسئولیت ها و چگونگی نظارت بر فعالیت 
ایش��ان بخش��ی از وظایف کارگروه صیانت و بهره برداری 
پایدار گردشگری به ش��مار می آید.  وی خاطرنشان کرد: 
همچنین انسداد تمامی جاده های خاکی و فرعی منطقه و 
استفاده از آنها تنها به منظور ارائه خدمات امدادی و موارد 
اضطراری، برنامه ریزی برای توسعه پایدار طبیعت گردی 
در منطقه با مش��ارکت کلیه ذی نفعان و گسترش حوزه 
فعالیت از جبهه جنوبی به تمامی بخش های کوهنوردی 
بخش دیگ��ری از چش��م انداز فعالیت کارگ��روه مذکور 
شناخته می ش��ود.  معاون گردش��گری همچنین درباره 
اقدام��ات مورد نیاز س��اماندهی محی��ط پیرامون دماوند 
گفت: س��اماندهی وضعیت واحده��ای اقامتی موجود در 
منطق��ه »رینه« دماوند با تاکید بر فرصت های موجود در 
اقامتگاه های بوم گردی و اس��تقبال گردشگران خارجی از 
این گونه واحدهای اقامتی و نیز پیگیری موضوع توقف و 
بهره برداری از مع��ادن پوکه معدنی در حریم این میراث 
طبیعی و ایجاد اش��تغال پایدار برای مردم بومی به یاری 
توسعه پایدار فعالیت های طبیعت گردی از جمله اقدامات 
الزامی به منظور س��اماندهی محیط پیرامون کوه دماوند 
به ش��مار می آید. این مقام مس��ئول در پایان کمیته ملی 
طبیعت گ��ردی را به عنوان مرجع مل��ی هماهنگ کننده 
فعالیت های طبیعت گردی کشور و نیز برقرار کننده تعامل 
با دستگاه های عضو فعال مسئول پیگیری و تاثیرگذار در 
تس��ریع فرآیند صیانت و بهره برداری پایدار گردش��گری 

دماوند معرفی کرد. 

پاشنه آشیل صادرات ایران چیست؟ 

 یک کارش��ناس اقتص��ادی نبود اتص��ال در زنجیره 
بهره وری را پاش��نه آش��یل ص��ادرات غیرنفت��ی ایران 
دانس��ت و بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و خوداتکا 

تاکید کرد. 
بهم��ن محم��دی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
بعضی از امکانات کشور شناسایی شده، اما در مجموعه 
بهره وری قرار نگرفته اند. در برخی موارد کارآیی برقرار 
اس��ت، اما اثربخش نیس��ت. در بعض��ی جاها کارآیی و 
اثربخش��ی هست اما بهره وری نیس��ت. باید با تکیه بر 
مبانی اقتصاد مقاومتی، حلقه های مفقوده را شناسایی 
کنیم تا زنجیره تولی��د درون زا و صادرات محور به هم 

پیوسته شود. 
وی افزود: شرایط بین المللی موجود به گونه ای است 
که هرچه جلوتر می رویم لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی 
بیش��تر احساس می ش��ود. نظریه حکیمانه مقام معظم 
رهب��ری درباره اقتص��اد مقاومتی در ابت��دا کمی برای 
افکار عمومی نامانوس بود، اما خیلی ها به مرور متوجه 
ش��دند که اقتصاد ما باید ب��ه ظرفیت های داخلی خود 

رجوع کند. 
محمدی ب��ا بیان اینکه در یک س��ال اخیر صادرات 
نف��ت ایران از یک میلیون بش��که فرات��ر نرفته، گفت: 
کاه��ش 30 درص��دی قیم��ت نفت در ماه ه��ای اخیر 
هم مش��کاتی را برای ما ایجاد ک��رده، بنابراین باید از 

ظرفیت های غیرنفتی برای کشور استفاده کرد. 
محم��دی با بیان اینکه ما ی��ک راه مطمئن داریم و 
آن ه��م تکیه بر توانمندی ه��ای موجود داخلی اقتصاد 
اس��ت، گفت: به ج��ای نگاه به خ��ارج از مرزها باید به 
درون کش��ور توجه کنیم. در فض��ای بین الملل تعامل 
دوس��تانه برقرار کنیم، اما نباید ب��ه خارجی ها بیش از 
ح��د تکیه کنیم. اگ��ر این غفلت صورت گی��رد آنها از 

نقطه ضعف های ما استفاده می کنند. 
وی شناسایی ظرفیت های داخلی را ضروری دانست 
و افزود: ظرفیت های نهفته ای در کش��ور وجود دارد که 
اگ��ر روی آنها کار کنیم می توانی��م کاالهایی با ارزش 
افزوده صادر کنیم. در حال حاضر با توجه به باال بودن 

قیمت ارز، صادرات مقرون به صرفه است. 
محم��دی، اس��تفاده از توان ژئوپلیتیک کش��ور را از 
جمله پتانس��یل های مغف��ول مانده دانس��ت و افزود: 
افزایش توان ریلی و جاده ای از جمله مزیت های نسبی 
کشور است که رقابتی هم نیست و بسیار می تواند برای 
ما درآمدزا باش��د، اما اس��تفاده مطلوب��ی از آن صورت 
نگرفت��ه ک��ه در این خص��وص ایجاد زیرس��اخت های 

ترانزیت هوایی، ریلی، جاده ای و بنادر ضروری است. 
ای��ن نماین��ده س��ابق مجلس با اش��اره ب��ه اهمیت 
توجه بی��ش از پیش ب��ه اص��ل 44 و بخش خصوصی 
گف��ت: بخش خصوص��ی در ایران ش��به دولتی اس��ت. 
بخش خصوصی واقعی می تواند تولید ناخالص داخلی را 
افزایش داده و شغل ایجاد کند. این بخش از یارانه هایی 
ک��ه به بخش دولتی داده می ش��ود محروم می ماند که 
این مس��ئله به ایجاد ی��ک رقابت نابراب��ر می انجامد و 

همواره باعث رکود در بخش خصوصی می شود. 

صادرات گردشگری

مینوگله
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بی��ش از دو س��ال اس��ت که 
جس��ت وجوی  موتور  نخس��تین 
فضای  وارد  ایرانی  وب  صفحات 
مجازی شده است و پس از آن 
نی��ز چن��د جس��ت وجوگر دیگر 
بزرگ ترین  ب��ا  رقابت  با ه��دف 
یعنی  دنیا  جس��ت وجوی  موتور 
و  به عرصه گذاش��تند  پا  گوگل 
فناوری  و  ارتباطات  وزی��ر  حاال 
اطاعات از آغاز به کار ش��ورای 
راهب��ری موت��ور جس��ت وجوی 
ب��ا هدف عملیاتی س��ازی  بومی 
خبر  اطاع��ات  ملی  ش��بکه  در 

داده اس��ت. 
محم��ود واعظ��ی با بی��ان این 
مطلب گفت: این ش��ورا متشکل 
پژوهش��گاه  نماین��دگان  از 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات، 
اطاع��ات  فن��اوری  س��ازمان 
ایران، س��ازمان تنظی��م مقررات 
و ارتباطات رادیویی و س��ه عضو 
به نمایندگ��ی بخش خصوصی و 

نمایش��گاهی اس��ت. 
وی به وظایف ش��ورای راهبری 
موتور جس��ت وجوی بومی اش��اره 
کرد و گفت: انسجام و جهت دهی، 
پروژه ه��ای  راهب��ری  و  هدای��ت 
برای  بوم��ی  موتورجس��ت وجوی 
ش��بکه ملی اطاعات با پشتیبانی 
کام��ل از خ��ط و زب��ان فارس��ی، 
دول��ت  جس��ت وجوی  خدم��ات 
مجتمع سازی  درگاه  و  الکترونیک 
خدمات فناوری اطاعات از جمله 

این وظایف است. 
واعظی اظهارک��رد: طرح موتور 
جس��ت وجوی بومی ک��ه به عنوان 
درگاه مجازی اس��تفاده از خدمات 
در ش��بکه ملی اطاعات اس��ت با 
هدف استقال در فضای سایبری 

و ارائه خدمات مناسب با فرهنگ 
و نیازهای کاربران فارسی زبان در 

نظر گرفته شده است. 
وزیر ارتباطات گفت: تمرکز این 
طرح ب��ر ارائه خدم��ات متکی بر 
اطاعات محلی و منابع اطاعاتی 
بوم��ی اس��ت ک��ه از جمل��ه این 
م��وارد می توان به ارائه س��رویس 
جس��ت وجو روی منابع اطاعاتی 
مورد اس��تفاده در خدمات دولت 
الکترونیک،  س��امت  الکترونیک، 
الکترونیک و آموزش  بان��ک داری 

الکترونیک اشاره کرد. 
وی ادامه داد: در این راستا طی 
چند سال اخیر در سازمان فناوری 
اطاع��ات ای��ران فعالیت هایی در 
حوزه های توس��عه خدمات موتور 
جس��ت وجو، دادگان و ابزاره��ای 
فارس��ی صورت  زب��ان  پ��ردازش 

گرفته است. 
واعظ��ی به برخ��ی از مهم ترین 
جس��ت وجوی  موت��ور  خدم��ات 
بومی اش��اره کرد و گفت: توسعه 
پایلوت موتور جست وجوی فارسی 

سامانه و خدمت ترجمه ماشینی، 
س��امانه پرسش و پاس��خ قرآنی، 
توس��عه ش��بکه واژگان��ی عمومی 
 ،)WORD NET( زبان فارسی
مجموع��ه داده محک اس��تاندارد 
ب��رای بازیابی اطاع��ات در زبان 
فارس��ی، ابزارهای پ��ردازش زبان 
فارسی نظیر خطایاب و ریشه یاب 

ازجمله این خدمات است. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ه منظور 
ارزیابی دقیق و مستمر سامانه های 
توسعه داده شده ابزارهای پایش و 
رصد این خدمات نیز توسعه یافته 

است. 
ازمع��اون  ارتباط��ات  وزی��ر 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
وزارت خواست با توجه به اهمیت 
پروژه به اولویت دادن اعتبار برای 

آن اقدام کند. 
کارش��ناس  عباس��ی،  مس��عود 
ارتباط��ات و فضای مجازی درباره 
ضرورت وجود موتور جست وجوی 
بومی گفت: مس��لما ب��ا راه اندازی 
ش��بکه مل��ی اطاع��ات احتی��اج 

جس��ت وجوگرهای  ب��ه  مبرم��ی 
طبیعت��ا  چ��ون  داری��م  بوم��ی 
جس��ت وجوگرهای خارج��ی مثل 
گ��وگل دسترس��ی ب��ه اس��ناد و 
اطاعات ش��بکه ملی را ندارند تا 
آنه��ا را پایش کنن��د و به نمایش 

بگذارند. 
در  جس��ت وجو  اف��زود:  وی 
ش��بکه مل��ی اطاع��ات نبای��د 
انحصاری باش��د تا چند شرکت 
و س��اخت  به طراحی  خصوصی 
جس��ت وجوی  موتورهای  ای��ن 
ب��ازار  ت��ا  آورن��د  روی  بوم��ی 
رقابتی ایجاد ش��ده ک��ه هم به 
نف��ع ش��رکت های خصوص��ی و 
مس��تقلی ک��ه جس��ت وجوگرها 
و  باش��د  کرده ان��د  طراح��ی  را 
ه��م کارب��ران بس��ته ب��ه ن��وع 
داشته  انتخاب  جس��ت وجو حق 

باشند. 
ارتباط��ات  کارش��ناس  ای��ن 
بومی  جس��ت وجوگرهای  درباره 
که چند س��ال پی��ش راه اندازی 
ش��ده اند، گف��ت: هن��وز در بازار 
ش��رکتی  هیچ  جس��ت وجوگرها 
نمی توان��د ای��ن ادعا را داش��ته 
باش��د ک��ه می توان��د ب��ا گوگل، 
بین��گ و یاه��و رقابت کن��د. اما 
جس��ت وجوگرهای ایرانی قبل از 
ورود ب��ه عرصه ، ش��عار رقابت با 
گ��وگل را یدک می کش��یدند که 
حرفی غیر منطقی و حساب نشده 

بود. 
وی اف��زود: ب��ه نظر م��ن طرح 
جست وجوگرهای داخلی که پیش 
از این راه اندازی ش��ده اند شکست 
خورده اس��ت و این امر را می توان 
با مقایس��ه میزان پی��ج رنک های 
آنها با سایر موتورهای جست وجو 

ثابت کرد. 

عضویت ایران در مجمع سازمان های توسعه تجارت آسیا و اقیانوسیه شکست موتورهای جست وجوی ایرانی  از غول های جست وجوگر دنیا
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م��دی��رک����ل دف�ت��ر ام��ور 
توسعه  س��ازمان  نمایندگی های 
ای��ران  درخواس��ت  از  تج��ارت 
مجم��ع  در  عضوی��ت  ب��رای 
تج��ارت  توس��عه  س��ازمان های 
  )ATPF( اقیانوس��یه  و  آس��یا 
خب��ر داد و گف��ت: ظ��رف چند 
م��اه آین��ده عضوی��ت ایران در 
محقق  بین المللی  س��ازمان  این 

خواهد شد. 
عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 

تج��ارت،  توس��عه  س��ازمان 
»رض��ا عباس��قلی« ب��ا اش��اره 
و  دول��ت  دی�پ�لماس��ی  ب���ه 
ب��ا  رابط��ه  در  تنش زدای��ی  
کش��ورهای جه��ان گف��ت: ب��ا 
سیاس��ی  فض��ای  ب��ه  توج��ه 
ایران  جدید، پذی��رش عضویت 
در مجمع س��ازمان های توسعه 
اقیانوس��یه  و  آس��یا  تج��ارت 
امیدبخش اس��ت و  صددرص��د 
در همین راس��تا اقدامات الزم 

برای  کارگروه های��ی  و  انج��ام 
تش��کیل  موضوع  این  بررس��ی 

شده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه پیش 
از ای��ن از عضویت ایران در این 
ممانع��ت  بین الملل��ی  س��ازمان 
ش��ده بود، گفت: ع��دم عضویت 
از  باع��ث ش��د که   ATPF در 
انتق��ال تجربی��ات و اطاع��ات، 
کاس ها و دوره های آموزش��ی، 
اع��زام کارشناس��ان بازاریاب��ی، 

و  نمایش��گاه ها  در  حض��ور 
ش��ویم  مح��روم  س��مینارها 
بع��د  بتوانی��م  امیدواری��م  ک��ه 
ای��ن  ب��ه س��رعت  از عضوی��ت 

کاستی ها را برطرف کنیم. 
ب��ه گفت��ه عباس��قلی مجم��ع 
سازمان های توس��عه تجارت آسیا 
س��ال   )ATPF( اقیانوس��یه  و 
1987 تاس��یس ش��د و هم اکنون 
24 عض��و دارد و دبیرخانه آن در 

توکیو است. 

محمد ممتازپور



لیزینگ مس��کن از ابتدای ورود دولت یازدهم به عنوان 
یکی از راهکارهای خان��ه دار کردن اقش��ار مختلف مردم 
مطرح شد. هر چند این پیش��نهاد بخش خصوصی یک بار 
هم در سال 84 به دولت وقت ارائه شد، اما ارائه این پیشنهاد 
در آن سال همزمان شد با اجرای طرح مسکن مهر که تمام 
تمرکز و بودجه دولت را به خود اختصاص داده بود و دولت 
مسکن مهر را در اولویت پروژه های مسکنی خود قرار داده 
بود؛ بنابراین سایر پیشنهادات مسکنی شانسی برای اقبال 

دولتی ها نداشتند. 
اما این طرح یک بار دیگر در این دولت پیشنهاد داده شد 
و مسئوالن دولت یازدهم هم که به دنبال ایجاد راهکارهایی 
برای خانه دار کردن مردم بودند، لیزینگ را هم مورد بررسی 
قرار دادند. کانون ش��رکت های لیزینگ ایران این طرح را 
با جزییات کام��ل در اختیار بانک مرکزی گذاش��ت. طبق 
پیش��نهاد اولیه کانون ش��رکت های لیزینگ؛ سهم آورده 
شرکت های لیزینگ در خرید خانه چیزی حدود 70 تا 80 
درصد و سهم آورده مردم هم 20 تا 30درصد تعیین شده 
بود. این طرح قش��ر خاصی را مخاطب خود نمی دانست و 
شرکت ها امکان الزم برای خرید هر خانه ای چه در منطقه 
یک تهران و چ��ه در منطقه 22 و چه ویالیی در ش��مال را 

داش��تند و خانه بدون محدودیت در متراژ و قیمت توسط 
مردم انتخاب می ش��ود و طبق این پیش��نهاد شرکت های 
لیزینگ کننده آمادگ��ی خرید خانه در هر کجای کش��ور 

را داشتند. 
پیش��نهاد ش��رکت های لیزینگ کننده به بانک مرکزی 
و وزارت راه و شهرس��ازی این بود که بازپرداخت اقس��اط 
در بازه زمانی 10 تا 15 س��ال ب��ا توجه به ق��درت و توان 
خریدار انجام ش��ود. شرایط ذکر ش��ده اعم از میزان سهم 
آورده ه��ر ک��دام از دو ط��رف، انتخاب مس��کن موردنظر 
متقاضیان بدون محدودی��ت در جانمایی منطقه و قیمت 
و بازپرداخت بلند مدت از ش��رایطی بودند که این طرح را 
به گزینه ای مناس��ب و ایده آل برای خان��ه دار کردن مردم 
و رفع نیاز موجود در ب��ازار تبدیل می کرد،  ام��ا نرخ بهره 
پیشنهادی برای اجرا و حمایت بانک مسکن از شرکت های 
لیزینگ کنن��ده از موضوعاتی بود که باعث می ش��د، بانک 
مرکزی به حذف این طرح رأی دهد و پس از گذشت چهار 
ماه از بررسی طرح لیزینگ مسکن بانک مرکزی اعالم کرد: 
اگر ش��رکت های لیزینگ کننده اصرار بر اجرای این طرح 
دارند، با سرمایه خودش��ان جلو بیایند، نه به حساب خزانه 

بانک مرکزی. 
بنابرای��ن، ق��رار بر این ش��د که ب��ا اصالح ط��رح اولیه 

ش��رکت های لیزینگ کننده طرح دوباره در دست بررسی 
قرار بگیرد که بانک مرکزی از بررس��ی دوباره این گزینه و 

روش خانه دار شدن مردم خبر داد. 
در طرح اولیه قرار بود، مردم با سود 15 درصد لیزینگی 
خانه دار شوند، اما به شرطی که بانک مرکزی یارانه سود را 
به شرکت های لیزینگ بپردازد، یعنی سود لیزینگ مسکن 
در واقع 30 درصد محاسبه ش��ده بود ک��ه از این 30 درصد 
نصفش را خریدار متقبل شود و نصف دیگر را بانک مرکزی 
که با توجه ب��ه اینکه بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ س��ود 
وام 50 میلی��ون تومانی را متقبل ش��د، به نظ��ر نمی آید 
با تقبل مابه التفاوت نرخ س��ود تس��هیالت ش��رکت های 
لیزینگ هم موافقت کند. حاال خبرگ��زاری فارس به نقل 
از بان��ک مرکزی خبر از ادامه داش��تن بررس��ی ها بر س��ر 
فعالیت ش��رکت های لیزینگ داده و با توجه به محدودیت 
منابع بانکی پیش��نهاد ک��رده تئوری های مطرح ش��ده از 
س��وی وزارت راه از طریق مراجع ذی ربط تایید شود تا در 
 صورت اجرایی بودن از سوی هیات دولت به شکل رسمی

 تصویب شوند.
با توجه به این موضع گی��ری جدید حال باید دید این بار 
طرح لیزینگ مسکن با چه جزییاتی روی میز بانک مرکزی 

قرار گرفته است. 
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3شرط دولت برای جذب اپراتور 
بندر شهیدرجایی

معاون وزیر راه با بیان اینکه امکان پهلوگیری کش��تی 
با آبخور 14 متر به بندر شهیدبهش��تی  ت��ا دو ماه آینده 
فراهم می ش��ود، از تهیه اس��ناد ج��ذب اپراتورهای بندر 
ش��هیدرجایی خبر داد و گفت: اپراتور ها باید س��ه شرط 
سازمان را برای فعالیت در بندر شهید رجایی داشته باشند.  
به گزارش فارس، محمد سعید نژاد با تاکید بر اینکه توسعه 
دریامحور یکی از راهکارهای توسعه صنایع دریایی است، 
اظهار کرد: ت��وان تولید صنایع دریایی کش��ور 101 هزار 
تن اس��ت که 40 هزار تن آن به کش��تی های متوس��ط و 
کوچک مربوط اس��ت.  وی ادامه داد: در ایران 4/1 درصد 
از تولی��د ناخالص داخلی به صنایع دریایی مربوط اس��ت 
که باید ب��ه 10 درصد ارتقا  یابد تا به این ترتیب اش��تغال 
در این عرصه به 800 هزار نفر برسد.  مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ارزش صنایع دریایی دنیا 
1500 میلیارد یورو است، گفت: در بخش صنایع دریایی 
کشور حدود یک میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال های 
گذشته انجام شده است. در این بخش حدود 400 میلیون 
دالر پروژه در ایران است که باید مورد توجه باشد.  معاون 
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت در راستای حمایت 
از توسعه صنایع دریایی تش��کیل صندوق توسعه صنایع 
دریایی را تصوی��ب و ابالغ کرد، اما مناب��ع صندوق کافی 
نیس��ت. در حال حاضر، موجودی صندوق صنایع دریایی 
10 میلیارد تومان است، مشکل این صندوق عدم اجرای 
قانون تش��کیل آن اس��ت. الزم بود هزینه های حاصل از 
حمل و نقل م��واد نفتی در بودجه س��االنه به این صندوق 
واریز ش��ود که این موضوع عملیاتی نش��ده اس��ت.  وی 
گفت: از محل همین تسهیالت س��اخت 46 فروند شناور 
مسافری با استانداردهای جدید ارائه شد که 17 فروند آن 
تحویل داده شده که شامل سه هزار و 683 صندلی است. 
همچنین شش فروند ناوگان تجاری به ارزش 38میلیارد 
تومان از محل همین منابع س��اخته می شود.  وی درباره 
سرنوش��ت جذب اپراتور ه��ای بندر ش��هید رجایی برای 
س��ال آینده بیان کرد: در حال تهیه اسناد برای فراخوان 
عمومی جذب اپراتورهای بندر ش��هید رجایی هس��تیم 
تا ش��رکت های واجد صالحیت ارزیابی شوند. مهم ترین 
محور تصمیم گیری ما، صالحیت های حرفه ای شرکت های 
اپراتور است.  سعیدنژاد بیان کرد: محور دوم، قدرت و توان 
جذب خطوط کش��تیرانی توس��ط اپراتورها است که در 
جذب آنها این موضوع ارزیابی دقیق می شود. اپراتورهایی 
که دو ش��رط اول را داشته باشند، در ش��رط سوم باید از 
نظر مالی بهترین پیش��نهاد را ارائه دهند.  وی بیان کرد: 
امیدواریم بتوان تا پایان سال شرکت های صالحیت دار را 
انتخاب کرد، در همین راس��تا، از امروز از آنها می خواهیم 
برای حضور اعالم آمادگی کنند. س��عیدنژاد تاکید کرد: 
شرکت های خارجی هم در صورت داشتن شریک ایرانی 
می توانند در این فراخوان حضور یابن��د.  معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی اظهار کرد: در حال حاضر، دو سرمایه گذار 
چینی و هندی در بخش دریایی برای س��رمایه گذاری در 
بندر شهید بهش��تی چابهار ابراز عالقه کرده اند. همچنین 
دولت چین حدود 20 روز پیش بیانیه ای درباره حضور در 

بندر  چابهار صادر کرد. 

جزییات تخفیف بلیت قطارهای رجا
بلیت 2۹ قطار مس��افری رجا از هش��ت آذر تا 30 دی  
س��ال جاری در ای��ام مختلف با اعم��ال تخفی��ف پنج تا 

25درصدی به فروش می رسد. 
روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعالم کرد: 
تخفیفات ارائه شده برای بلیت قطارهای رجا در مسیرهای 
رفت و برگش��ت برای تاریخ های مختل��ف در بازه زمانی 
هش��ت آذر تا 30 دی ماه برای قطارهای فوق العاده س��ه 
تهران-مشهد )صندلی معمولی(، فوق العاده هفت تهران- 
مش��هد )درجه دو خ��واب(، قطار طوس تهران- مش��هد 
)لوکس چهارتخته(، قطارهای س��بز و س��یمرغ تهران-
مش��هد )ویژه(، فوق العاده دو تهران-تبریز )شش تخته( 
و فوق الع��اده یک تهران-مراغه )ش��ش تخته( بین پنج تا 
15 درصد است.  در تاریخ فوق همچنین بلیت قطارهای 
تهران- س��اری )معمول��ی صندلی و اتوبوس��ی آنالین(، 
تهران – گ��رگان یک و دو )ش��ش تخته معمولی خواب و 
لوکس شش تخته(، قطار تهران- شاهرود )دوطبقه  صبا(، 
قطارهای س��منان- مش��هد، شاهرود- مش��هد، تهران-
نیشابور و تهران - خواف )همگی فقط واگن های معمولی 
صندلی(، س��ریع ته��ران- مراغه )ش��ش تخته معمولی 
خواب(، ته��ران- میانه ی��ک و دو )اتوبوس��ی معمولی و 
تهویه دار(، تندروی پردیس تهران - میانه و تهران- زنجان، 
قطار کرج- مش��هد )ش��ش تخته معمولی خواب(، قطار 
تهران-ش��یراز )پلورس��بز( و قطارهای تهران-زاهدان و 
تهران-یزد-بندرعب��اس )ه��ر دو لوکس ش��ش تخته( با 

تخفیف 10 تا 20 درصدی به فروش می رسد. 

دالیل پایین بودن عمر مفید 
ساختمان ها در ایران

دبیر انجمن صنفی انبوه س��ازان مس��کن استان تهران 
گفت: عمر مفید ساختمان ها و سیستم های ساخته شده 
پایین است و این معضل یک بخش اقتصادی و یک بخش 
فنی دارد که در حال حاضر، بخش اقتصادی اش پررنگ تر 
و منافع اقتصادی باع��ث تخریب این س��رمایه های ملی 
شده است.  به گزارش ایس��نا، محمدمهدی مافی، درباره 
پایین بودن عمر مفید س��اختمان ها در کشور اظهار کرد: 
دلیل اصلی و عمده، تراکمی اس��ت که در ساختمان های 
قدیمی استفاده شده است. معموال ساختمان های قدیمی 
بناهایی هس��تند که تراکم کم��ی به آنها تعل��ق گرفته و 
آنچه که ارزش افزوده و افزایش ارزش بنا است به مالکان 
این س��اختمان ها تعلیق می گی��رد و می��زان آن بیش از 
هزینه هایی اس��ت که پرداخت کرده اند.  وی افزود: علت 
اصلی تخریب این ساختمان ها که ثروت ملی نیز هستند، 
ارزش افزوده ای اس��ت ک��ه از میزان تراکمی ک��ه به آنها 
تعلق می گی��رد، به دس��ت می آید.  دبی��ر انجمن صنفی 
انبوه سازان مسکن اس��تان تهران با بیان اینکه عمر مفید 
ساختمان ها و سیستم های س��اخته شده برای 100 سال 
در نظ��ر گرفته نمی ش��ود، تصریح کرد: این مس��ئله یک 
معضل فن��ی، مقرراتی و اجرایی اس��ت.  وی با اش��اره به 
اینکه منافع بلندمدت در طرح جام��ع و برآوردهای الزم 
پیش بینی نشده، تصریح کرد: مسائل شهرسازی و شرایط 
زیست محیطی در شهرها برای 20 س��ال آینده به خوبی 
ارزیابی نشده است.  دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن 
استان تهران با بیان اینکه امروزه به این معضل رسیده ایم 
که عمر مفید ساختمان ها بس��یارپایین است، تاکید کرد: 
این اتفاقی اس��ت که در س��ال های آینده هم ش��اهد آن 
خواهیم بود.  مافی خاطرنش��ان کرد: در 20 سال آینده با 
توجه به ساختمان هایی که امروز به آنها جواز داده می شود، 
این مش��کالت ادامه خواهد داش��ت، زیرا مقررات کلی و 
برنامه ریزی های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش 

می رود که این معضل همچنان پابرجا است. 
وی با اش��اره به اینک��ه ش��هرداری ها می توانند جلوی 
تخریب های زودتر از موعد را بگیرند، افزود: باید از اضافه 
تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد، جلوگیری 

کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود. 
مافی با اشاره به اینکه این تصمیم گیری در برخی موارد 
معضالتی هم دارد، تاکید کرد: ساختمان هایی که 25سال 
پیش ساخته ش��ده اند با شرایط س��ازه ای و طراحی های 
ضعیفی بوده که پایداری الزم را در مقاب��ل زلزله ندارند. 
ش��اخص ها و معیاره��ای خوب��ی ب��رای مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها نداریم و باید آنها را به س��مت مقاوم سازی 

ببریم و در گام بعدی از تخریب آنها جلوگیری کنیم. 
دبیر انجمن صنفی انبوه س��ازان مسکن استان تهران با 
بیان اینکه مسائل زیست محیطی در ساخت ساختمان ها 
کمتر رعایت می ش��ود، افزود: مس��ائل مربوط به ذخیره 
انرژی، اس��تفاده از انرژی بهینه، چرخه آب و انرژی های 
تجدیدپذیر در ساختمان ها دیده نمی شود. در حال حاضر، 
شرایط آسایش و آرامشی که از یک ساختمان می خواهیم 

وجود ندارد. 

افزایش قیمت مسکن مهر به مصوبه 
دولت قبل مربوط است

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه دولت 
یازدهم در موضوع مس��کن مهر مظلوم اس��ت و افزایش 
قیمت مسکن مهر به مصوبه دولت قبل مربوط است، گفت: 
سوال این اس��ت که چرا دولت قبلی پروژه ها را 12 مرداد 
س��ال ۹2 تحویل نداد.  به گزارش فارس، محسن نریمان 
در خص��وص افزایش قیمت مس��کن مهر در ش��هرهای 
جدید به خصوص ش��هر پردیس گفت: دولت یازدهم در 
موضوع مس��کن مظلوم اس��ت؛ زیرا ای��ن افزایش قیمت 
به بخش��نامه دولت قبلی مربوط اس��ت.   وی افزود: این 
بخشنامه به صورت روشن و ش��فاف اعالم کرده که هزینه 
طرح های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ ش��ود.  نریمان 
با اش��اره به اینکه دولت یازدهم زمانی پروژه مسکن مهر 
را تحویل گرفت که 60 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته 
اس��ت، تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مس��کن مهر را با 
همان مشی و بخشنامه ای که دولت قبلی ابالغ کرده  بود، 
ادامه می دهد و متاسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا 

کردن است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه در همان 
روزهای آغاز پروژه مس��کن مهر اعالم می ش��د، مردم با 
مبالغ سه تا هفت میلیون تومان صاحب مسکن خواهند 
شد، اظهار کرد: حال با گذشت زمان وقتی اعالم می شود 
که هزینه احداث راه، ب��رق و آب را باید متقاضیان بدهند 

طبیعی است که این مبالغ افزایش می یابد. 
نریمان گفت: با وجود تمام این مسائل هنوز متقاضیانی 
که در پروژه مس��کن مهر حضور دارن��د، از ارزش افزوده  
باالیی برخوردار هس��تند و با مقدار پول��ی که متقاضیان 
پرداخت کرده و سرمایه گذاری کرده اند، از ارزش افزوده 

باالیی برخوردار شده اند. 
وی افزود: حال متقاضیان این تصور را می کنند که این 
بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابالغ 
کرده، در حالی که ای��ن مصوبه به دولت دهم مربوط بوده 
است.  مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید با بیان 
اینکه به زودی با اهالی رس��انه در خصوص افزایش قیمت 
مسکن مهر صحبت خواهیم کرد، گفت: به مردم توضیح 
خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، 
بخشنامه جدیدی نیست و به دولت قبلی و همان افرادی 

که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند مربوط است. 
وی ادام��ه داد: در ش��هر پردیس باالی ک��وه برج هایی 
احداث شده اند، بنابراین برای آبرسانی به این واحدها دچار 
مشکل می شویم، اما به هر حال در برخی شهرها این  گونه 
نیست و واحدهای مس��کونی در یک دشت صاف احداث 

شده اند و مشکلی برای آبرسانی نیست. 
نریمان خاطرنشان کرد: اینکه می گوییم دولت  یازدهم 
مظلوم است به این دلیل است که تالش کردیم تا از محل 
تهاتر به جای اینکه به مردم فشار وارد شود زمین بدهیم تا 
مدرسه و ورزشگاه و نیازهای شهر برطرف شود تا به مردم 

فشار وارد نشود. 
نریم��ان ادام��ه داد: در دول��ت یازده��م از مجم��ع و 
هیات مدیره و شخص وزیر راه و شهرسازی مجوز دریافت 
کردیم که اگر اجازه دهند برای اینکه به متقاضیان مسکن 
مهر فشار وارد نش��ود، طرح های روبنایی و زیربنایی ما از 

محل تهاتر زمین انجام شود. 

نازیال مهدیانی 

حمل و نقلحمل و نقل
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در حال حاضر، ای��راد بزرگی که می توان 
به طرح لیزینگ مس��کن گرفت، این است 
که شرکت های لیزینگ کننده برای اجرای 
این طرح خود را متکی به دولت می دانند و از 
دولت حمایت مالی می خواهند این در حالی 
است که باید طرح هایی در اولویت اجرا قرار 
بگیرند که کمترین دخال��ت دولت در بازار 

مسکن را به دنبال داشته باشد. 
ش��رکت های لیزینگ کنن��ده بای��د این 
نکت��ه را فراموش نکنند ک��ه در حال حاضر 
مشکل اصلی دولت تامین مسکن اقشار کم 
درآمد اس��ت و باید طرح هایی را ارائه کنند 
که شرایط این اقش��ار را در نظر بگیرد و گره 
کور خانه دار کردن مردم کم درآمد را باز کند 
وگرنه س��ایر اقش��ار به طریق های دیگر هم 

خانه دار خواهند شد. 
موضوع��ی ک��ه باع��ث می ش��ود، دولت 
پیش��نهاد بخ��ش خصوص��ی را رد کن��د، 
میزان نرخ سود اقساط اس��ت، در حالی که 
کش��ورهایی که مش��کل مس��کن را با ارائه 
تسهیالتی با س��ود منطقی 3/5درصد حل 
کرده ان��د، ش��رکت های لیزینگ کنن��ده از 

س��ودهای 30 درصدی ح��رف می زنند که 
نیم��ی از آن هم باید دولت به عن��وان یارانه 
بپردازد که در این شرایط این پیشنهاد برای 

دولت به صرفه نخواهد بود. 
متاس��فانه، طرح هایی که دول��ت به اجرا 
می رس��اند، در نهای��ت به داللی کش��یده 
می شود که نمونه بارز آن مسکن مهر است 
که با ورود دالالن این پ��روژه دولتی هم در 
نهایت به سرنوشت گرانی دچار شد. حال اگر 
طرح لیزینگ به داللی دامن نزند و با س��ود 
منطقی زیر پنج درصد تعریف ش��ود، قطعا 
می تواند به افزایش تولید هم منجر شود، زیرا 
با استقبال مردم از این شیوه، چرخه عرضه 
به اندازه تقاضا هم راه می افتد و طرف معامله 
با انبوه س��ازان ه��م ش��رکت های لیزینگی 
می ش��وند، نه دولت، یعنی بخش خصوصی 

در برابر بخش خصوصی. 
با رونق در بخش مسکن تمام صنایع هم از 
رکود خارج می شوند و این صنعت به تنهایی 
می تواند برای 1200 گروه شغلی اشتغالزایی 
ایجاد کند، بنابراین طرح لیزینگ مسکن به 
ش��رطی که به صورت کنترل ش��ده و با نرخ 
سود منطقی به اجرا رس��د می تواند تجربه 

خوبی در جهت تامین مسکن مردم باشد. 

گرفتن ماهی از آب گل آلود حکایت اجرای 
طرح ها و ایده های مس��کنی با نرخ بهره باالی 
35 تا 40 درصد است. وضعیت نابسامان بازار 
مسکن برای همه روشن است، این که قدرت 
خرید مردم کاهش یافته، این که میزان عرضه 
پاس��خگوی نیاز موجود در بازار را نمی دهد، 
بنابرای��ن اج��رای طرحی درد مس��کن را دوا 
می کند که با قدرت خرید مردم تعریف شده 
باشد.  زمانی که طرح لیزینگ مسکن مطرح 
ش��د از نرخ بهره 35 درصد ب��رای بازپرداخت 
اقساط شرکت لیزینگ کننده حرف زده می شد، 
این در حالی اس��ت که دول��ت ادعای کاهش 
نرخ تورم را دارد و در کش��ورمان هم نرخ بهره 
بانکی براس��اس نرخ تورم کاه��ش و افزایش 
می یابد، بنابراین باید نرخ بهره سود تسهیالت 
هم کاهش یابد.  معتقدم طرح لیزینگ مسکن 
در شرایطی منطقی می شود که نرخ سود پنج 
تا هفت درصدی را برای اقش��ار مختلف مردم 
در نظر بگیرد، نه سود های 30 تا 35 درصدی 
که در این ش��رایط تنها عده خاصی از مردم را 
می تواند تحت پوش��ش خود قرار دهد که در 

این صورت آن عده هم نیازی به خانه دار شدن 
از طریق لیزینگ ندارند و به سمت روش های 
متعارف تری مانند اخذ وام بانکی می روند.  باید 
در نظر داشته باشیم که سود اصلی شرکت های 
لیزینگ از سود سپرده های مردم و گردش مالی 
آن اس��ت و در همه جای دنیا سود تسهیالت 
چه لیزین��گ و چه وام های بانک��ی نزدیک به 
صفر درصد اس��ت و ب��ه یقین ش��رکت های 
لیزینگ کنن��ده می توانند با نرخ س��ود هفت 
درصد سوددهی خوب و معقولی داشته باشند 
و با استقبال مردم از این طرح و افزایش خرید 
خانه از طریق لیزینگ این س��ود هم افزایش 
می یاب��د.  از طرفی دیگر، اینکه ش��رکت های 
لیزین��گ 80درصد هزین��ه اولی��ه را فراهم 
می کنند، دستاورد جدید و قابل توجهی نیست 
در تمام کشورهایی که لیزینگ سابقه طوالنی 
دارد، سهم آورده شرکت ها 100 درصد مبلغ 
خرید است و حتی خانه را به صورت مبله شده 
به متقاضی تحویل می دهند. بنابراین، معتقدم 
دولت باید طرح لیزینگ را با نرخ سود کمتر از 
10 درصد به اجرا برس��اند تا هم شرکت های 
لیزینگ کننده به سود منطقی و معقولی دست 
پیدا کنند و هم دولت تعهدی را نپذیرد و هم 

اینکه توان خرید مردم افزایش یابد. 

بانک مرکزی این بار به لیزینگی خانه دار کردن مردم رأی می دهد؟ 

لیزینگ مسکن دوباره در دستور کار 

 لیزینگ به شرطی که به داللی دامن نزند
 تولید را افزایش می دهد

 نرخ سود 5 تا 7 درصد
طرح لیزینگ مسکن را منطقی می کند 

محمد علی پور شیرازی
عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی

مجتبی بیگدلی
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان

حمایت دولت برای خرید واگن دست دوم خارجی
مدیر عامل شرکت ریلی ایریکو با بیان اینکه ایریکو می تواند 25 درصد تقاضا و نیاز موجود 
را پاسخ دهد، گفت: متاسفانه خط تولید ایویکو از سال 8۹ متوقف شد و در پنج سال گذشته 
هزینه های گزافی را بابت تعطیلی خط تولید متحمل ش��ده ایم و ساالنه چیزی حدود پنج تا 

هفت میلیارد تومان هزینه ضرر و زیان پرداخت می کنیم. 
به گزارش ایلنا، محمد رضا کمالی نژاد ادامه داد: هرچند گفته می شود، دولت توجه ویژه ای 
به حمل و نقل ریلی دارد، اما نبود مشتری خط تولید ایریکو را متوقف کرده است. هر چند نیاز 

وجود دارد، اما این نیاز به تقاضای واقعی تبدیل نشده است. 
وی اظهار کرد: خریداران به دنبال تسهیالت ارزان قیمت هستند که این تسهیالت به رغم 

صحبت هایی که دولت می کند، هنوز در اختیار خریداران قرار نگرفته است. 
کمالی نژاد با بیان اینکه ترجیح شرکت ها به خرید واگن دست دوم است، ادامه داد: شرکت ها 
با خرید واگن دس��ت دوم، در کوتاه مدت می توانند به محصولی دست یابند که در سریع ترین 
زمان از آن خدمات مورد  نیازشان را دریافت کنند، این در حالی است که تولیدات در صنعت 
ریلی سفارشی اس��ت و یک دوره طوالنی زمان می برد، از زمانی که قرارداد منعقد می شود تا 
زمانی که واگن تولید شود و به دست س��فارش دهندگان برس��د، بنابراین شرکت ها ترجیح 

می دهند، واگن دست دوم خریداری کنند. 
وی با اش��اره به کمبود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد: تولید کنندگان داخلی 
برای تامین س��فارش های ش��رکت ها به نقدینگی نیاز دارند، بنابراین ش��رکت ها باید بخش 
عمده ای از قرارداد را در مرحله عقد قرارداد بپردازند که این عاملی است برای اینکه شرکت های 
بهره بردار واگن دس��ت دوم را به خرید از داخل ترجیح دهند. مدیر شرکت ایریکو با اشاره به 
مزیت هایی که کشورهای خارجی برای خرید واگن ایجاد می کنند، گفت: خارجی ها معموال 

در کنار قرارداد فاینانس می گذارند، اما در کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است. 
وی ادام��ه داد: هن��وز منابع مال��ی ارزان قیم��ت در اختیار خری��داران ق��رار نگرفته، این 
درحالی اس��ت که قوانین صندوق توس��عه ملی به راحتی اجازه خرید از خارج با تس��هیالت 
 مناس��ب و با بهره کم را به ش��رکت ها می ده��د، بنابراین ترجیح ش��رکت ها خری��د واگن از 

شرکت های خارجی است. 



7 آب و غذا

ای��ن روزه��ا خب��ر حض��ور 
هیات ه��ای تج��اری روس در 
باغ های ش��مال کشور، افزایش 
قیمت برخی محصوالت باغی و 
کشاورزی مانند سیب درختی، 
کیوی، انار و گوجه فرنگی را به 
همراه داشته اس��ت. نرخ هایی 
که مصرف کنن��دگان داخل را 
در تنگنای بیش��تری قرار داده 

است. 
از زمانی که مقام های روسیه 
پس از تحریم ه��ای اقتصادی 
غرب تصمیم گرفتند بخش��ی 
از نیازه��ای غذایی خ��ود را از 
بازاره��ای ایران تامی��ن کنند، 
چند ماهی بیش��تر نمی گذرد. 
این موضوع خوشایند بسیاری 
از مس��ئوالن، بازرگانان و حتی 
تولیدکنن��دگان واق��ع ش��د و 
عده ای این موقعیت پیش آمده 
را »فرصت«ی دانس��تند برای 
صادرات مازاد محصوالت دامی 
و کشاورزی و همچنین کاستن 
از وابس��تگی به اقتص��اد نفت، 
اما این فرصت به دس��ت آمده 
با نابس��امانی و بی برنامگی های 
همیش��گی هم��راه ش��د و ب��ا 
گذش��ت اندک زمان��ی از آن، 
اکنون صادرات به روسیه، بازار 
محصوالت کشاورزی داخلی ما 
را زیر تاثیر خود قرار داده است 
تا جایی که دیگر بحث فرصت 
در میان نیست و مصرف کننده 
و بازار داخلی ما در شرف تهدید 
اس��ت. قیم��ت محصوالتی که 
به روس��یه صادر می ش��ود در 
بازارهای داخ��ل چنان افزایش 
یافت��ه ک��ه محصول��ی مانن��د 
گوجه فرنگ��ی ب��ه کیلوگرمی 

10 ه��زار توم��ان و نارنگ��ی 
پنج ه��زار توم��ان در مغازه ها و 
خرده فروش��ی های پایتخ��ت 
رسیده اس��ت. باغداران کیوی 
نیز خواس��تار افزای��ش قیمت 
محصول خود براب��ر با نرخ های 

جهانی هستند. 

خواسته کشاورزان 
غیر منطقی است

ن��ی، ریی��س  رض���ا ن�ورا
ص��ادرات،  کنفدراس��یون 
ب��ه  زم�ی�ن���ه  ای����ن   در 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
قیم��ت  کی��وی  باغ��داران 
فروش خود را ب��ه صادرکننده 
کیلوگرم��ی ی��ک دالر اع��ام 
قیم��ت  ای��ن  و  ن��د  کرده ا
غیر منطق��ی اس��ت. توجی��ه 
کش��اورزان در پاس��خ به گران 
بودن قیمت ها ص��ادرات آن به 

روسیه است. 
وی عقب نش��ینی روس ها با 
اع��ام قیمت ای��ن محصول از 
س��وی باغداران را تایید کرده 
و می افزای��د: فض��ای کاذب 
ایجاد ش��ده، مقطعی اس��ت و 
نباید وارد این فضا ش��د. نورانی 
به نرخ منطقی کیوی اش��اره و 
اظه��ار می کند: قیم��ت درهم 
میوه کی��وی 1500 تا 1800 
تومان است و کیوی درجه یک 
در عمده فروشی ها کیلوگرمی 
2500 ت��ا 3000 توم��ان ب��ه 

فروش می رسد. 
وی تاکی��د می کند: روس��یه 
بازاری اس��ت که محصوالت را 
با توجه به قیمت جهانی خرید 
می کن��د و قیم��ت جهانی این 
محصول در ایران که از س��وی 

باغداران یک  دالر تعیین ش��د 
پس از حس��اب دس��ته بندی و 
بسته بندی بیشتر از نرخ جهانی 
می شود و این افزایش ناگهانی، 
روسیه را از خرید منصرف کرد. 

بازار محصوالت 
کشاورزی تعریف نشده 

است
تعیی��ن ن��رخ محص��والت 
کش��اورزی و تنظیم ب��ازار این 
محص��والت براس��اس قان��ون 
تمرکز وظایف ب��ر عهده وزارت 
کشاورزی است و این وزارتخانه 
برحسب مس��ئولیتی که دارد، 
بای��د میزان تولی��د و مصرف را 
بررس��ی کند و اگر مازاد تولید 
در محصولی وجود داشته باشد، 
بازار صادرات آن را فراهم و اگر 
در محصول��ی با کاه��ش تولید 
روب��ه رو باش��یم از راه واردات 
تامی��ن کن��د. به گفت��ه برخی 
مس��ئوالن، معاون��ت بازرگانی 
وزارت کشاورزی تاکنون در این 
زمینه به درس��تی عمل نکرده 
و نابس��امانی هایی را ب��ه وجود 

آورده است. 
شمس��علی هادی زاده معلم، 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران، در 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
و در انتق��اد به سیاس��ت های 
نادرست تنظیم بازار محصوالت 
کش��اورزی، می گوید: چرا باید 
بازار محصوالت کش��اورزی ما 
آنقدر بی ثبات باشد که با معرفی 
یک بازار جدید، قیمت ها چنان 
باال برود که ب��ازار داخل را زیر 
تاثیر خود قرار دهد. همچنین 
در نقط��ه مقابل اگر ب��ازاری را 

از دس��ت بدهیم، کشاورز نابود 
می شود. 

کشاورزی بدون آمار 
علمی و دقیق

وی تصری��ح می کن��د: مگر 
می ش��ود دولت نتواند تعریفی 
از تولید و بازار داش��ته باشد تا 
در صورت هر افزایش و کاهشی 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده 
زی��ان نبینند؟! ش��وربختانه با 
این واقعی��ت مواجه هس��تیم 
که هن��وز کار علم��ی و آماری 
دقیق��ی در تولی��د و ب��ازار 
محصوالت کش��اورزی کش��ور 
انجام نمی شود. هنوز نمی دانیم 
چه میزان تولی��د داریم، چقدر 
مصرف داخلی است و چه میزان 

باید وارد یا صادر کنیم. 
هادی زاده معلم، کشاورزی 
خرده پ��ا را یک��ی از دالی��ل 
بی برنامگی در بخش کشاورزی 
می داند و می افزاید: کشاورزی 
ما آنقدر خرده پاس��ت که تنها 
دولت می تواند برای آن برنامه 
بدهد و ب��ازار آن را در دس��ت 
بگیرد. دولت باید در این زمینه 
برنامه مدون و آمایش سرزمین 
را اجرا کند و تنها یک سال کمر 
همت ببندد و ب��ا دادن الگوی 
کش��ت، نهاده ه��ای کاف��ی و 
دانش کش��ت به کش��اورزان، 
از آنها می��زان و کیفیت تولید 

بخواهد. 

کشاورزی خرده پا 
صادرات پیله وری

وی ادام��ه می دهد: برهمین 
اس��اس، صادرات م��ا در بخش 
کش��اورزی نی��ز خرده پ��ا و به 

ش��کل پیله وری اس��ت. برخی 
صادرکنندگان ما حتی به یک 
تا دو کامیون صادرات محصول 
نی��ز قان��ع هس��تند. بنابراین 
دولت و وزارت کش��اورزی باید 
ب��رای محصوالت کش��اورزی 
برنامه ری��زی مدون��ی داش��ته 
باش��ند تا هم بازار داخل و هم 
بازار صادرات مناس��بی شکل 

بگیرد. 
رییس کمیسیون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ای��ران، تصریح 
می کن��د: وزارت کش��اورزی با 
عملکردهای ضعیفی که تاکنون 
داشته، نشان داده به روزمرگی 
افت��اده و در پی س��اماندهی و 
تنظیم بازار نیس��ت. وی درباره 
اینکه چ��را بخش خصوصی ما 
باوجود شعارهای دولت مبنی بر 
حمایت از آنها هنوز نتوانسته اند 
در کارگروه اقتصادی دولت حق 
رأی داشته باشند، می گوید: این 
موضوع را در نشس��ت صبحانه 
کاری اتاق بازرگانی ایران با وزیر 
کش��اورزی مطرح کردم. اتاق 
بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه 
می تواند تنها در این چارچوب 
عمل کن��د و هر جا ک��ه این قوا 
نیاز ببینند به آنها مشاوره دهد. 
خواسته ما این است که برخی 
وظایف به ما س��پرده شود و به 
دنبال واگذاری وظایف نیستیم. 
بخش دولتی م��ا نمی خواهند 
آقایی شان را از دس��ت بدهند 
و برخی وظای��ف مربوط بخش 
را ب��ه تش��کل ها و اتحادیه ه��ا 
بس��پارند و ب��ر آن نظ��ارت 
داشته باش��ند. آنها می خواهند 
 همچنان سیطره خود را بر بازار 

حفظ کنند. 

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

فرصت ها و تهدیدهای صادرات کشاورزی به روسیه
امضای موافقت نامه همکاری توسعه 

فناوری های زیستی
موافقت نامه همکاری برای توسعه فناوری های زیستی با 
تاکید بر حضور بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان 
توس��ط وزیر جهاد کش��اورزی و معاون علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به امضا رسید. 
به گزارش ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضای 
موافقت نامه همکاری مش��ترک برای توسعه فناوری های 
زیس��تی در بخش کش��اورزی با معاونت علمی و فناوری 
گفت: با توجه به نیاز غ��ذا، محدودیت منابع و اتفاق هایی 
که در دهه های اخیر افتاده است، راهی به غیر  از تولید با 

روش های فناورانه نداریم. 
محمود حجتی افزود: با حمایت شرکت های دانش بنیان 
و تکیه بر خصوصی س��ازی می توانیم به اسناد باالدستی 

برای دستیابی به تعهدات و عملیاتی کردن آنها برسیم. 
وی اظهار امیدواری ک��رد که این موافقت نامه بس��تر 
مناسبی برای هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی 
و معاونت فناوری ریاست جمهوری و گسترش شرکت های 

دانش بنیان باشد. 
حجتی خاطرنش��ان کرد: برنامه ریزی های گسترده ای 
در بخش تهیه دارو، واکس��ن های مربوط به دام، مس��ائل 
مربوط به آفات نباتی، تهیه بذور و غیره انجام ش��ده، که 
الزم اس��ت برای پاس��خگویی به نیازهای جامعه، سرعت 
آن افزایش یابد، زیرا در ح��ال حاضر عقب ماندگی در این 

بخش وجود دارد. 
وی تصریح کرد: با پش��تیبانی های دول��ت و همکاری 
بخش خصوصی و مساعدت های معاونت علمی و فناوری 

خواهیم توانست به اهداف پیش رو دست پیدا کنیم. 
 در ادامه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار 
کرد: در گذشته تفاهم نامه ای به امضا رسیدکه شرکت های 
دانش بنیان تقویت شوند که موافقت نامه امضاشده امروز 

برای تاکید بر نشست های قبلی بوده است. 
س��ورنا س��تاری ادامه داد: تقوی��ت فناوری ه��ای روز 
کش��اورزی از مهم ترین اولویت ها محس��وب می ش��ود و 

اولویت نخست این معاونت است. 
وی یادآور ش��د: در ی��ک س��ال گذش��ته اقداماتی به 
انجام رس��یده که در حوزه عل��م و فناوری بس��یار ناچیز 
بوده اس��ت و امید می رود که از این پس ش��اهد توس��عه 
زیست فناوری و توسعه شرکت های خصوصی دانش بنیان 

در بخش کشاورزی باشیم. 
ستاری تاکید کرد: در حوزه تولید علوم زیست فناوری 
و تجاری سازی آنها و دستیابی به این محصوالت در بازار 

برنامه داریم. 
وی اظهار امیدواری ک��رد که بتوان ب��ا ورود این علوم 
به بخش کشاورزی برای توس��عه فناوری های کشاورزی 

قدم برداشت. 
گفتنی است دیروز در مراسمی که در محل وزارت جهاد 
کش��اورزی برگزار ش��د، موافقت نامه همکاری مشترک 
جهت توسعه فناوری های زیستی در بخش کشاورزی پس 
از بررسی های کارشناسی توس��ط وزیر جهاد کشاورزی، 
معاون علمی و فناوری و معاونان وزارت جهاد کشاورزی 

به امضا رسید. 

ضرورت وجود نظام کنترلی دقیق و 
مقتدر در بهره برداری آب

وزیر نی��رو گفت: بدون وجود یک نظ��ام کنترلی دقیق 
و مقتدر در بخش بهره برداری آب کش��ور، کاری از پیش 

نخواهیم برد. 
به گزارش پای��گاه اطاع رس��انی وزارت نی��رو، حمید 
چیت چیان در نشس��ت مدیران آب کش��ور درباره لزوم 
اجرای طرح تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی، اظهار 
کرد: با گذش��ت زمان و اجرای هر برنامه، بیشتر برای ما 
مشخص می ش��ود که بخش آب در حد ساخت سازه ها و 
تحویل آن خاصه ش��ده و بهره برداری در تشکیات آب 

دیده نشده است. 
وی با اشاره به طرح تحویل حجمی آب و نصب تجهیزات 
اندازه گیری در شبکه های آبیاری کشور، گفت: هم اکنون 
این طرح فقط در شبکه های پیش��رفته آبیاری کشور در 
دست اجراست، اما باید به تمام شبکه های نیمه پیشرفته 
و سنتی نیز تعمیم دهیم و هر جا که آب به مصرف کننده 

تحویل می شود، باید این پایش نیز وجود داشته باشد. 
چیت چیان با تاکید بر لزوم حساسیت بیشتر بر تحویل 
آب در بخش کش��اورزی، گفت: همان ط��ور که در بخش 
آب های زیرزمینی مطرح شده، آب سطحی باید به اندازه 
مش��خص و معینی تحویل کشاورز ش��ود و تاکید وزارت 
جهادکشاورزی هم همین اس��ت که وزارت نیرو به عنوان 
مدیر بخ��ش آب کش��ور، آب را کنترل ش��ده در اختیار 

بهره برداران قرار بدهد. 
وزیر نیرو تصریح کرد: باید یک ط��رح پایه و درازمدت 
تحویل آب برای ش��رایط نرمال داشته باشیم و در مرحله 
بعد متناس��ب با پیش بینی ها، برنامه س��االنه را برای هر 
دشت مش��خص کنیم. این برنامه پایه برای محدوده های 
مطالعاتی معین و ثابت باش��د؛ اما براساس وضعیت سال 
آبی می توان با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی با ضریب 

مشخصی تخصیص آب را تغییر داد. 
چیت چیان ادامه داد: در تعیین نقاط تحویل آب و نقاط 
پایش نیز باید دقت شود، زیرا با محدودکردن نقاط تحویل 
و نصب تجهیزات کمتر، امکان کنترل بیشتر در این بخش 

فراهم خواهد شد. 
وی با بی��ان اینکه کنترل پس از نق��اط تحویل با ایجاد 
تش��کل های مردمی آب به آنها محول ش��ود، یادآور شد: 
بهترین نحوه کنترل، کنترل توسط خود بهره بردار است، 
اما بدون یک نظام کنترلی دقی��ق و مقتدر کاری از پیش 
نخواهیم برد. محول شدن کنترل آب تحویل شده به هر 
دشت به تشکل های کشاورزی موجب خواهد شد که خود 
کشاورزان از برداشت های غیرمجاز آب جلوگیری کنند. 

داستان نارنگی های 
پاکستانی چیست؟ 

هفته پیش در برخی گروه های وایبری، کلیپ کوتاهی 
منتشر شد که در آن کرم های زنده درون میوه را به نمایش 
می گذاشت. این کرم های سفید رنگ و کوچک در نظر اول 
شاید بی خطر باشند، اما گفته می ش��د که اگر کسی تنها 

یک پر از اینها را بخورد، مرگ او حتمی است. 
این فیلم، بازتاب گسترده ای را در فضای مجازی ایجاد 
کرد و یکس��ری را به تاس��ف واداش��ت و گروهی را نیز بر 
آن داش��ت که نس��بت به دروغ بودن آن اعتراض کنند. 
به طورکلی، تا این لحظه هیچ منبع موثقی این موضوع را نه 
تایید و نه رد کرده است. تنها دلهره ای فراگیر در دل مردم 
به وجود آمده که با دیدن نارنگی به یاد آن فیلم می افتند. 
اما دیروز خبری در ایس��نا منتشر ش��د مبنی بر اینکه 
معاون سازمان حفظ نباتات، اعام کرده که واردات هرگونه 
نارنگی پاکستانی به کشور ممنوع است و این محصوالت 

تنها به روسیه صادر می شود. 
وی درباره دروغ یا راست بودن این موضوع اظهارنظری 
نکرده و تنها به مطرح کردن ممنوعیت واردات میوه، اکتفا 
کرده است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفته تولید 
میوه در کش��ورمان مازاد بر مصرف است و هیچ مرکباتی 
از جمل��ه نارنگی از مرزها و مبادی رس��می وارد کش��ور 

نشده است. 
این در حالی اس��ت که ریی��س اتحادیه باغ��داران به 
»فرص��ت امروز« می گوی��د: اگرچه طبق قان��ون واردات 
هرگونه میوه ممنوع اس��ت، اما تا وقتی که قاچاق وجود 

دارد، نمی توان به آن استناد کرد. 
مجتبی ش��ادلو ادام��ه می دهد: بن��ده نمی توانم راجع 
به وجود کرم کش��نده در نارنگی اظهار نظری کنم چون 
اطاعاتم کامل نیس��ت، اما از آنجا که در مواقع مختلف، 
به خاطر ورود قاچاق برخی محص��والت، انواع بیماری ها 
و آفات هم وارد کشور ش��ده اند، بعید نیست که این اتفاق 

درباره نارنگی پاکستانی هم بیفتد. 
بنابراین نه می توان ب��ه گفته های مس��ئوالن مبنی بر 
عدم ورود این نوع نارنگی به کشور مطمئن بود و نه می توان 
وجود کرم کش��نده را در این محصول تایید کرد، اما یک 
چیز کاما مشهود است؛ اینکه واردات نارنگی پاکستانی، 
برای قاچاقچیان کار سختی نیست، زیرا پارسال هم همین 
اتفاق افتاد و حجم انبوهی از این محصول وارد کشور شد. 

افزایش 1200تومانی
 قیمت مرغ در بازار

رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوش��تی 
کشور گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده 4000 
تا 4200 توم��ان فروخته می ش��ود و میانگین قیمت هر 
کیلوگرم گوشت مرغ در مغازه های سطح شهر بین 5500 
تا 6200 تومان است.  محمد یوسفی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه از امروز قیمت گوشت مرغ در میادین میوه 
و تره بار افزایش می یابد، اظهار کرد: قاعدتا قیمت مرغ در 
غرفه ها و میادین میوه و تره بار باید گران تر از میدان بهمن 
باش��د که آخرین قیمت در میادین حدود 5420 تومان 
بود که از امروز به احتمال زیاد به 5800 تا 5900 تومان 
افزایش می یابد.  وی اظهار کرد: هر کیلوگرم گوشت مرغ 
در میدان بهمن نی��ز به 5600 ت��ا 5700 تومان افزایش 
یافته است.  یوس��فی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور 
دام همچنان گوشت مرغ می خرد، درباره افزایش قیمت 
مرغ یادآور شد: با توجه به اینکه ش��رکت پشتیبانی امور 
دام توزیع مرغ های منجمد خود را کاهش داده و شروع به 
خرید مرغ از مرغداران کرد، قیمت مرغ زنده که به کمتر 
از 3000 تومان رسیده بود به 4200 تومان افزایش یافت. 
وی با بیان اینکه قیمت گوش��ت مرغ در مقایسه با ماه 
قبل 1200 تومان افزایش یافت، بیان کرد: در عین حال 
تولید در حال کاهش اس��ت چون واحد های مرغ مادر با 
زیان هایی که روبه رویشان بود، تولید خود را کاهش دادند. 

هجوم زعفران کاران به بازار
عضو انجمن صنفی کشاورزان رش��تخوار دیروز گفت: 
قیمت هر کیلوگرم زعفران در رشتخوار از چهارمیلیون و 
500 هزار تومان به چهارمیلیون و 300هزار تومان نسبت 

به روز گذشته افت قیمت داشته است. 
بهمن فرخی در گفت وگو با ایس��نا، خاطرنش��ان کرد: 
این روزها برداش��ت زعف��ران از س��طح 5000 هکتار از 
اراضی رشتخوار آغاز شده و متاس��فانه کشاورزان با افت 
تولید این محصول روبه رو هس��تند و به دلیل بدهی اکثر 
زعفران کاران، محصول برداشت شده خود را از مزارع برای 

رفع بدهی هایشان روانه بازار کرده اند. 
وی با بی��ان اینکه باید کش��اورزان زعفران های خود را 
برای ف��روش یکباره به ب��ازار نبرند و به ان��دازه مورد نیاز 
بفروشند، افزود: هجوم زعفران کاران به بازار برای فروش 
این محصول موجب شده تا دالالن به دلیل ازدحام رجوع، 

محصول کشاورزان را با حداقل قیمت خریداری کنند. 
عضو انجمن صنفی کشاورزان رش��تخوار با ذکر اینکه 
در حال حاضر بازار خرید گل زعفران در شهر رشتخوار و 
معموال در مناطق زعفران خیز شهرستان فعال شده است، 
افزود: با وجود خس��ارت فراوان باران و سرما در چند روز 
گذش��ته، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گل زعفران 
در شهرس��تان از 55 هزار تومان به 45 ه��زار تومان افت 

کرده است. 

مولود غالمی

وحید زندی فخر

دریچه

آب

یادداشت

بازار
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توسعه بخش کشاورزی پیش شرط امنیت غذایی است
رییس سازمان جهادکشاورزی 
توس��عه  ش��رقی  آذربایج��ان 
بخش کش��اورزی را پیش ش��رط 
رس��یدن ب��ه امنی��ت غذای��ی و 
تحقق اقتصاد مقاومتی دانس��ت و 
گفت: حمایت از ایج��اد و تقویت 
تش��کل های بخش خصوصی در 
چارچوب سیاس��ت های وزارتی، 
بهینه س��ازی نظ��ام بهره برداری، 
نظارت بر صدور مجوزها و حمایت 
از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی 

بخش کشاورزی از اولویت های اصلی این سازمان اس��ت.  کریم مهری افزود: پیشتازی 
اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی، اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی 
نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور در دستور کار وزارت کشاورزی قرار دارد.  
وی ادامه داد: افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی 
به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی 
به ویژه در اقام وارداتی و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد 
تنوع در مبادی تامین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و 
خاص از دیگر اهداف تعیین شده وزارت جهاد کشاورزی است.  مهری، تامین امنیت غذا 
و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید، تقویت فرهنگ 
جهادی در ایجاد ارزش اف��زوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، س��رمایه گذاری و 
اشتغال مولد را از دیگر محورهای اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: اعطای نشان 
اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه، شفاف و روان سازی 
نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی ش��یوه های نظارت بر بازار و افزایش پوشش 
استاندارد برای تمامی محصوالت داخلی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با 
بخش کشاورزی است.  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سال جاری به دلیل 
عدم قیمت گذاری مناسب محصوالت کشاورزی بسیاری از این محصوالت روی زمین 
ماند و اگر دولت خرید تضمینی صیفی و س��بزی را در دستور کار خود قرار دهد، از این 
پس ش��اهد افزایش قیمت نخواهیم بود.   راضی نوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
اظهار کرد: دولت باید برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نگاه واقع بینانه ای داشته 
باشد تا بتواند جوابگوی هزینه  تولیدات کشاورزان و سودی که عاید این بخش می شود 
باشد.  وی در ادامه افزود: خرید تضمینی از ورود دالالن و کاهش نوسانات این بازار کاسته 
و مدیریت درست را در این بخش حاکم می کند.  نوری در خصوص گرانی گوجه فرنگی 
در یک ماه اخیر نیز تصریح کرد: صحبت هایی با وزارت جهاد کشاورزی درخصوص این 
گرانی صورت گرفته که در پاس��خ به کمیس��یون نیز از افزایش تولید به اندازه کافی در 
کشور به ما خبر داده اند.  وی در پایان یادآور شد: ایجاد کارخانه های فرآوری محصوالت 
کشاورزی، ذخیره سازی مناس��ب و همچنین قیمت گذاری و خرید تضمینی درست از 
سوی دولت سبب رونق تولید و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در بازار خواهد شد. 

نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی و لزوم بازنگری مجلس
و  کارب��ری  حف��ظ  مع��اون 
یکپارچگ��ی اراض��ی کش��اورزی 
س��ازمان ام��ور اراضی کش��ور بر 
ض��رورت حف��ظ و حراس��ت از 
اراضی کش��اورزی کش��ور تاکید 
کرد و گفت: نق��ص قوانین یکی از 
مشکات حفظ اراضی کشاورزی 

کشور است. 
ب��ه گ��زارش وزارت جه��اد 
کشاورزی، فرید صیدی نژاد افزود: 
به طور قط��ع با افزای��ش ضریب 

حفاظتی، عرصه های زراعی کمتری از دست خواهیم داد. 
وی با بیان اینکه برای رصد تغییرات و پایش عرصه ها، از نهادهای مردمی و روش های 
نوین بهره خواهیم برد، اظهار کرد: این س��ازمان برای رصد واقعی عاوه بر اس��تفاده از 
مکانیسم های نوین، درصدد است تعداد گشت های حفاظتی در عرصه های زراعی کشور 

را از 130 گشت موجود به 400 گشت افزایش دهد. 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کش��اورزی تصریح ک��رد: در این خصوص 
طرحی تقدیم دولت شده که اگر بتوانیم اعتبار بگیریم به طور قطع فشارهای نظارتی در 

عرصه های زراعی کشور بیشتر خواهد شد. 
این مسئول نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی را از چالش های فرارو برشمرد و اضافه 
کرد: قانون مرتبط در سال 74 تصویب شد و در سال 85 اصاحیه ای در آن صورت گرفت 

که نگاه اصاحی در آن بیشتر حفظ کاربری نبوده است. 
وی ادامه داد: اکنون مجلس ش��ورای اس��امی ب��رای بازنگری قان��ون حفظ اراضی 

کشاورزی ورود کرده و امید است نواقص موجود در این قانون برطرف شود. 
صیدی نژاد، توسعه حریم غیرضابطه مند شهرها را از دیگر چالش های پیش رو اعام 
کرد و گفت: شهرها در محدوده بهترین اراضی کشاورزی واقع شده اند، بنابراین الگوی 

ساخت و سازشان باید تغییر کند. 
معاون حفظ کارب��ری و یکپارچگی اراضی س��ازمان، اجرای طرح کاداس��تر اراضی 
کشاورزی در کش��ور را از ضروریات این بخش دانس��ت و گفت: این نقشه ها هنوز برای 
اراضی کشاورزی ایران تهیه نشده و بسیاری از اختافات، ناشی از نبود این نقشه هاست. 
وی گفت: سازمان امور اراضی کش��ور برای تعیین تکلیف اراضی برنامه ای دارد و هر 
ساله سطوحی را تعیین می کند که با انجام این مهم، مالکیت ها روشن و حد و مرزهای 

اراضی مشخص می شود. 
صیدی نژاد، مساحت اراضی کش��اورزی در ایران را 18/7 میلیون هکتار اعام کرد و 
افزود: از این مقدار فقط شش میلیون هکتار آبی است یعنی سرانه هر ایرانی 2000 متر 

زمین است که باید آن را حفظ کرد. 
وی با بیان اینکه برای تولید یک س��انتی متر خاک زراعی حدود 800 سال زمان نیاز 
است، اظهار کرد: بنابراین رسالت همه برای حفظ اراضی کشاورزی بسیار سنگین است. 



به گزارش ایس��نا، محمدرضا باهنر که 
ریاس��ت جلسه علنی روز ش��نبه مجلس 
شورای اس��امی را بر عهده داشت، علت 
تاخیر در آغاز جلس��ه مجلس را این گونه 
اعام ک��رد که در جلس��ه غیرعلنی وزیر 
ام��ور خارجه و همکاران وی گزارش��ی از 
آخرین وضعی��ت مذاکرات را ارائه کرده و 

به سواالت نمایندگان پاسخ دادند. 
همچنی��ن آنگونه که کریمی قدوس��ی، 
عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی به فارس 
گفته، وزیر ام��ور خارجه در گزارش خود 
ب��ه لحاظ محتوایی تنها به مبانی اختاف 
همیش��گی می��ان ای��ران و 1+5 همچون 
اخت��اف بر س��ر تع��داد س��انتریفیوژ ها، 
اختاف اندک بر س��ر آب سنگین اراک، 
اخت��اف بر س��ر س��ایت فردو و مس��ئله 

تحریم ها پرداخت. 

عوض حیدرپ��ور، درب��اره صحبت های 
ج��واد ظری��ف گف��ت: آق��ای ظریف در 
جلس��ه غیرعلنی  روز ش��نبه مجلس در 
مورد مس��ئله هس��ته ای و مذاکرات اخیر 
ای��ران و 1+5 به طور مبس��وط و مفصل 
صحب��ت کرد. خاصه گزارش این بود که 
دوره هفت روزه مذاکرات بسیار سنگین و 
فشرده بوده و تیم ایرانی براساس اجازه ای 
که برای ادامه یا تمدید مذاکرات داشتند، 
به سمتی رفتند که توانستند مذاکرات را 
ب��رای دوره هفت ماه��ه ای تمدید کنند. 
اس��تنباط  ما این اس��ت که خیلی خوب 
توانس��تند از مواضع جمهوری اس��امی 
دفاع کنن��د و خطوط قرم��ز را به خوبی 
رعای��ت کردند. قرار اس��ت، در خال این 
دوره هفت ماهه، مذاکرات هم در س��طح 
وزرا و ه��م در س��طح کارشناس��ان ادامه 

یابد و م��ا باید منتظر بمانیم که مجموعه 
مذاک��رات هفت م��اه آینده ش��رایط را به 
س��متی ببرد که بتوان ب��ه توافق کامل و 
جامعی برای پایان دوره هفت ماهه دست 

پیدا کرد. 
حیدرپ��ور اف��زود: م��ا معتقدی��م تنها 
راه حل مسئله هسته ای کشورمان مذاکره 
است. زیرا فعالیت های جمهوری اسامی 
کاما صلح آمیز بوده و هس��ت و کشور ما 
هیچ ه��دف دیگری را دنب��ال نمی کند. 
همچنی��ن دامنه بررس��ی های مربوط به 
مذاکرات هس��ته ای فق��ط در حوزه کار 
هس��ته ای می ماند و به نیروهای مس��لح، 
بنیه دفاعی کشور و فعالیت های موشکی 
جمهوری اس��امی ای��ران ربطی نخواهد 
داش��ت. من از گزارش آق��ای ظریف به 
ای��ن نتیج��ه رس��یدم که بای��د از طرف 

ملت ایران به ایشان و تیم مذاکره کننده 
خس��ته  نباش��ید گف��ت، چ��را ک��ه  آنها 
به ص��ورت ج��دی توانس��تند از مواض��ع 
جمهوری اس��امی آن طور که شایس��ته 
و بایس��ته اس��ت، دفاع کنند و مذاکرات 
را به نتیجه برس��انند. در این جلسه آقای 
ظریف سوال های نمایندگان را به گونه ای 
جواب داد ک��ه نمایندگان از پاس��خ های 
ایشان قانع شدند. همچنین مجلس اعام 
آمادگ��ی کرد که هر کمک و مس��اعدتی 
که الزم اس��ت از سوی نمایندگان به تیم 

مذاکره کننده صورت گیرد. 
همچنین به گ��زارش تابناک ۲۰۶ نفر 
از وکای مل��ت در صح��ن علن��ی حضور 
داش��تند که بر این اس��اس کرس��ی ۸۲ 
نماینده مجلس خال��ی مانده بود و غایب 

بودند. 

حس��ین علیزاده، نوازنده و آهنگساز از پذیرفتن نشان 
»ش��والیه« سر باز زد. این نشان قرار بود از طرف دولت 
و س��فارت فرانس��ه به این هنرمند اهدا شود. به گزارش 
خبرآناین، او در نامه ای نوشته که خود را از دریافت هر 
نوع نش��انی بی نیاز می داند و همین که حسین علیزاده 

باشد، برایش کافی است. 
او در این نامه نوشته: 

موس��یقی کهن ایران، طنین تاریخ مردمی باش��کوه 
اس��ت. عش��ق، ش��جاعت و ایثار از تک تک نغمه هایش 
جاری اس��ت و افتخار واژه ای س��ت که مردم به هنرمند 
هدی��ه می دهند؛ همان طور که ما ب��ه هنرمندان بزرگ 
خود و جهان افتخار می کنیم، مردم هنردوس��ت جهان 
نیز به بزرگان ما افتخار می کنند. مرا مردم هنردوست و 
هموطنان عزیز و بزرگم بارها به اوج افتخار رس��انده اند. 
افتخاری که در بلندای وجود و در دستان گرمشان بود 

و حاال... 
نغمه عش��ق و محبت و سپاس از دیاری دگر با عنوان 

و معنی خاص. نه در س��تایش من، بلکه در ستایش هنر 
و هنرمند و چه زیباس��ت نام ایران بر بال هنر، در پرواز 
از دیاری به دیاری و از مردمی به مردمی. اگر س��یاهی 
جنگ و کینه و نابرابری در دنیای قدرت حاکم اس��ت، 
نغمه های عش��ق در دل مردم جه��ان فراتر و با قدرتی 
جاودان��ه حاکم اس��ت. اگر س��فیر سیاس��ی و فرهنگی 
کش��ور فرانسه، هدیه ملت با فرهنگ فرانسه را به سینه 
هنرمندان بزرگ ما نصب می کند، آن را ارج می نهیم و ما 
نیز ستایش می کنیم ستارگان پر افتخار تاریخ خود را.« 
علیزاده در پایان  نامه خود تاکید کرده اس��ت: »شاید 
اگ��ر در دیار ما توج��ه و درک از هنر واالی موس��یقی 
همان ط��ور که نزد مردم اس��ت، نزد مس��ئوالن که باید 
خدمتگزاران تاریخ و فرهنگ و هنر باشند، می بود، یک 
هدی��ه و عن��وان غیر خودی این همه انعکاس نداش��ت. 
وقتی در فضای هنری نور کافی نباش��د، چراغی کوچک 
خورش��ید می ش��ود. اما من ضمن قدردانی از مسئوالن 
کش��ور و س��فارت فرانس��ه، به احترام مردم هنرپرور و 

هنردوس��ت ایران، به نام حس��ین علیزاده قناعت کرده، 
تا آخر عمر به آن پیش��وند یا پس��وندی نخواهم افزود. 
در آخ��ر ضمن تبریک به تمام بزرگان ایران و جهان که 
نشان با ارزش شوالیه را دریافت کرده اند، خود را بی نیاز 
از دریافت هر نش��انی دانس��ته، همچنان اندر خم کوی 
دوس��ت و به شوق عش��ق تا آخر عمر خواهم ایستاد. با 

سپاس از تمام مردم هنردوست ایران و جهان.«
پیش از این علی رهبری، آهنگس��از و رهبر ارکس��تر 
در نام��ه ای به علیزاده از او خواس��ته بود، این نش��ان را 
نپذیرد، زیرا »حس��ین علیزاده« بودن به اعتقاد رهبری 
افتخار بزرگی است. لیلی گلستان، محمود دولت آبادی، 
داریوش مهرجوی��ی و کامبی��ز درمبخش ج��زو آخرین 
هنرمندان��ی بودند ک��ه به تازگی این نش��ان را دریافت 
کرده اند. پیش از این نیز به کسانی چون شهرام ناظری، 
محمدرضا ش��جریان، رض��ا سیدحس��ینی، محمدعلی 
سپانلو، لیا حاتمی، پری صابری، جال ستاری و عباس 

کیارستمی نشان شوالیه اعطا شده بود. 

محمدجواد ظریف، در جلسه غیرعلنی به مجلس گزارش داد

اعالمآمادگیمجلسبرایکمکبهتیممذاکرهکنندههستهای

دادگاه محاکمه حس��نی مبارک روز شنبه حکم خود را 
درباره مهم ترین اتهام��ی که علیه وی و فرزندانش مطرح 
اس��ت، صادر کرد و براس��اس آن مبارک، فرزندانش، وزیر 
کشور و معاونان وزیر کشور از تمامی اتهامات تبرئه شدند. 
به نقل از ش��بکه اس��کای نیوز عربی، ای��ن پرونده که در 
مصر به »پرونده قرن« مش��هور اس��ت، برای رسیدگی به 
اتهامات حس��نی مبارک، عاء و جم��ال مبارک، فرزندان 
وی، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش نفر از معاونان وزیر 
کش��ور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه داران نزدیک به 

مبارک تشکیل شد. 
در این جلس��ه به س��ه اتهام باقیمان��ده علیه مبارک و 
دیگر متهمان رس��یدگی ش��د که به ترتیب، مشارکت در 

قت��ل تظاهرات  کنندگان در زمان انقاب مصر )اتهام علیه 
هم��ه متهمان(، ص��دور گاز با کمتر از قیم��ت جهانی به 
اسراییل )اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر( 
و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم )اتهام علیه مبارک 

و فرزندان وی( بودند. 
دادگاه در جلسه امروز حکم داد که صدور اتهام مشارکت 
در قتل تظاهر ات کنندگان علیه مبارک و فرزندانش قانونی 
نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهم ترین 
اتهام��ی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند 
و مبارک پیش تر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده 
بود. مبارک از اتهام صدور گاز به اس��راییل به بهای کمتر 

از قیمت های جهانی نیز تبرئه شد. 

مبارک تبرئه شد

  وزی�ر کش�ور هن�د ب�ا انتق�اد از 

آژانس های دولتی پاکستان گفت: این 
آژانس ها به حمایت از تروریسم علیه 

هند می پردازند. 
 س�وریه اتهام�ات امری�کا مبنی بر 

اینک�ه نیروه�ای س�وری در حمالت 
هوایی خود غیرنظامیان را هدف قرار 

می دهند، رد کرد. 
 حزب اهلل لبنان مواضع اخیر س�عد 

حریری را درباره مذاکرات با این حزب 
مثبت خواند. 

نیروی دریایی روسیه با موفقیت یک موشک جدید بالستیک بین قاره ای را 
آزمایش کرد

سیاست
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ش��نبه صب��ح کیفیت هوای تهران در ش��رایط پاک 
ق��رار گرفت. به نقل از روابط عمومی ش��رکت کنترل 
کیفی��ت هوای تهران، براس��اس اطاعات رس��یده از 
ایس��تگاه های سنجش آلودگی هوای ش��هر تهران، از 
می��زان غلظ��ت تمام��ی آالینده ها به غی��ر  از آالینده 
منواکس��یدکربن نس��بت ب��ه روز جمع��ه در همی��ن 
س��اعت کاسته ش��ده اس��ت. به این ترتیب، میانگین 

غلظ��ت تمام آالینده ها در حد مجاز بوده و ش��اخص 
کیفیت هوا در ش��رایط پاک اس��ت. 

بر این اساس ش��اخص کیفی هوای تهران به 45 واحد 
رس��یده که نسبت به گذش��ته 31 واحد کاهش یافته و با 
توجه به ش��اخص هوای تهران در شرایط پاک قرار دارد، 
در حالی که آالینده ش��اخص ذرات معلق کوچک تر از ۲.5 

میکرون اعام شده است. 

هوای پاک، هوای متغیر پایتخت

  مدیرکل دفت�ر امور کودکان و مهدهای 

کودک  سازمان بهزیستی کشور از اجرای 
ط�رح »پرونده س�المت روانی و اجتماعی 
ب�رای مربیان و مدی�ران مهدهای کودک« 
از س�ال آینده در مهدهای کودک سراسر 

کشور خبر داد. 
زنگ زلزله در مدارس سراس�ر کشور به 

مدت یک دقیقه نواخته شد. 
مع�اون بهداش�ت وزارت بهداش�ت از 
تدوین بسته خدمتی طرح تحول جمعیت 
در قالب اجرای طرح تحول نظام س�المت 

خبر داد. 

معاون پلیس راهور از افزایش 19 درصدی صدور قبض جریمه در هفت ماهه ابتدای 
سال جاری خبر داد

جامعــه

تیتر اخبار

قائم مقام جدید رییس جدید صداوس��یما، در پاسخ به 
زمزمه ه��ای ادغام برخی ش��بکه های تلویزیون اعام کرد، 
صب��ر کنید خبرهای��ش به زودی می رس��د. مهدی اخوان 
بهاب��ادی قائم مقام ریی��س صدا و س��یما در امور فناوری 
و رس��انه های نوین در پاس��خ به مهر درب��اره امکان ادغام 
برخ��ی ش��بکه های تلویزیونی در سیاس��ت گذاری جدید 
صداوس��یما به ای��ن اظهار نظ��ر بس��نده کرد: صبر کنید 
خبرهایش به زودی می آید. وی در پاسخ به اصرار خبرنگار 

مه��ر برای دریافت جواب دقیق تر گفت: صبر کنید، خیلی 
طول نمی کش��د. اخوان در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
سیگنال رس��انی در ایران گفت: اخب��ار را از روابط عمومی 

متمرکز دریافت کنید. 
وی ش��نبه هش��تم آذر نخس��تین س��خنرانی خ��ود را 
پ��س از انتص��اب به عنوان قائ��م مقام محمد س��رافراز در 
همایش گردان های س��ایبری بس��یج در جمع بس��یجیان 

رسانه ملی به انجام رساند. 

صبر کنید، خبرهایش به زودی می رسد

  هوشنگ صدفی منتقد، با نگارش متنی 
درباره تغییر و تح�والت اخیر در مدیریت 
س�ازمان صداوس�یما، معتقد است، نوبت 

آشتی با رسانه ملی فرا رسیده است. 
 کارگردان مستند »پوریم« از تدوین این 

مستند درباره جشنی که یهودیان برگزار 
می کنند و احتمال شرکت آن در جشنواره 

فیلم عمار خبر داد. 
تش�ییع  مراس�م  در  س�ریر،   محم�د 

هنرمند علیرضا خورش�یدفر این زنده یاد 
را هنرمندی دانس�ت که همیشه در سایه 

می ایستاد، اما خورشید بود. 
آیدین آغداشلو، به ایسنا گفت خسته و افسرده شده است و نیاز دارد مدتی 

از کار دور باشد و در پارک ها به گنجشک ها و سنجاب ها غذا دهد

فرهنگ
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و  رقاب��ت  س��تارگان،  از  سرش��ار  فوتب��ال  جه��ان 
مقایسه هاس��ت. طبیعی اس��ت که ش��ما س��تاره های 
تی��م مورد عاقه خود را دوس��ت داش��ته و در مقابل 
از بازیکن��ان تیم ه��ای مقاب��ل بی��زار باش��ید، اما هر 
قاعده ای اس��تثنایی دارد؛ چنان که در مس��تطیل سبز 
س��تاره هایی وجود دارند که مردم یا همه افراد عاشق 
آنه��ا هس��تند، حتی تماش��اگران تیم ه��ای رقیب. به 
عبارت دیگ��ر، به ندرت پیش می آید که تماش��اگری 

از ای��ن س��تاره ها بیزار باش��د. »یورو اس��پورت« در 
گزارش��ی از ش��ش بازیکن که محبوب ترین بازیکنان 
جه��ان فوتبال هس��تند، رونمایی ک��رد. دیوید بکهام، 
جان فرانک��و زوال، پل اس��کولز، ژاوی هرناندس، تیری 
آنری و لیونل مس��ی، ش��ش بازیکنان��ی بودند که این 
ش��بکه به عن��وان محبوب ترین ه��ا از آنها ی��اد کرد و 
درب��اره زندگی و بازی ها و درخشش هایش��ان س��خن 

گفت. 

6 بازیکن محبوب فوتبال جهان

  مدیر عامل باش�گاه پرس�پولیس در 

حکمی، علی جمشیدی را با حفظ سمت 
به عنوان ریی�س امور حقوقی باش�گاه 

پرسپولیس منصوب کرد. 
 طالقانی، رییس پیش�ین فدراس�یون 

کش�تی گفت: غبطه می خ�ورم که مزار 
پوریای ولی در خوی مندرس است. 

 ریی�س کمیته انضباطی فدراس�یون 

فوتبال اعالم کرد، به زودی رأی تخلفات 
دی�دار اس�تقالل و پرس�پولیس اعالم 

می شود. 

باش�گاه رئال مادرید در ادامه همکاری های مالی خود با امارات متحده عربی، 
دس�ت به تغییر لوگوی خود زد و در لوگوی جدید باشگاه رئال مادرید، دیگر 

اثری از صلیب باالی این لوگو نیست.

ورزش
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اس��تاندار تهران گفت: برای نوسازی و 
مقاوم س��ازی مدارس اس��تان تهران سه 
هزار میلیارد تومان هزینه نیاز اس��ت که 
از ای��ن رق��م ۷۰۰ میلیارد توم��ان برای 
س��اخت مدرس��ه در پروژه های مس��کن 
مهر اس��ت. حس��ین هاش��می، امروز در 
و  زلزل��ه  مان��ور  ش��انزدهمین  حاش��یه 
ایمن��ی در مدارس کش��ور ک��ه به صورت 
نمادین در دبیرس��تان دخترانه عفاف در 
منطقه۲ شهر تهران برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: هر سال در چنین 

روزی مانور زلزله برگزار می ش��ود و یکی 
از مباحثی که باید به طور مس��تمر ادامه 
داشته باشد، آموزش دانش آموزان در برابر 

زلزله است. 
وی در م��ورد وضعی��ت ایمن��ی مدارس 
ش��هر تهران عنوان کرد: برای نوس��ازی و 
مقاوم س��ازی مدارس پایتخت به س��ه هزار 
میلیارد تومان پول نی��از داریم . به گونه ای 
که 3۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه های 
مس��کن مهر نیازمن��د ۷۰۰ میلیارد تومان 
اعتب��ار برای تامی��ن کاس درس اس��ت. 

تحویل داده ش��ود. اس��تاندار تهران گفت: 
نوسازی و بازسازی مدارس تهران دو هزار و 
3۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که این 
در توان دولت نیست؛ خیران مدرسه ساز در 
کل کش��ور کارهای بزرگی را انجام داده اند، 
اما بای��د به ته��ران اولویت بیش��تری داد. 
اولیای دانش آموزان نیز می توانند در بحث 
س��اخت مدارس و مقاوم س��ازی آن کمک 
کنند. همچنین بخشی از هزینه ها را دولت 
پرداخت می کند. همچنین سه هزار میلیارد 
تومانی که برای نوس��ازی و مقاوم سازی در 

مدارس نیاز اس��ت هزینه باالیی دارد و در 
بودجه اس��تان تهران این توان وجود ندارد، 
بنابراین به کمک های مردمی نیاز بیشتری 

داریم. 
اس��تاندار تهران در خص��وص وضعیت 
م��دارس شهرس��تان های اس��تان تهران، 
گفت: م��دارس شهرس��تان های اس��تان 
ته��ران وضعی��ت بهت��ری دارد، ام��ا در 
تهران برخی از مدارس هس��تند که پیش 
از 1۰۰ س��ال از عمر آنه��ا می گذرد و به 

مقاوم سازی نیاز دارند. 

رییس کمیته اجتماعی شورای اسامی 
شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نسبت 
به س��ایر نهادها درخصوص س��اماندهی 
کارتن خواب ها گام های بهتری برداش��ته 
است، گفت: مدیریت ش��هری به تنهایی 
نمی توان��د ای��ن معضل را برط��رف کند. 
فاطمه دانش��ور، ضمن بی��ان این مطلب 
گفت: شهرداری باید سازوکاری را فراهم 
کند ت��ا در زمینه پیش��گیری از حرکت 
خانواده های آس��یب پذیر جامعه به سمت 
ابتا به اعتی��اد جلوگیری به عمل بیاید، 
ام��ا در زمین��ه س��اماندهی معت��ادان به 
حضور سایر ارگان ها همچون قوه قضاییه 
نیاز است. به طوری که این نهاد می تواند 

ب��ا حمایت از خانواده ه��ای معتادان یک 
اقدام پیش��گیرانه انجام دهد. برنامه های 
ج��دی حمایتی بای��د از خانواده معتادان 
و به وی��ژه فرزندان آنها انجام ش��ود، زیرا 
آنه��ا می توانند به دلیل ق��رار گرفتن در 
معتادان  اجتماع��ی  آس��یب های  معرض 
آینده باش��ند و این موضوع مهمی است 
ک��ه باید م��ورد توجه نهاده��ای مردمی 

هم قرار گیرد. 
اجتماع��ی ش��ورای  ریی��س کمیت��ه 
اس��امی ش��هر تهران با تاکید بر اینکه 
جمعی��ت قابل ماحظه کارتن خواب های 
تهران افراد معتاد هستند، بیان کرد: در 
زمینه صدور شناس��نامه، مشخص شدن 

هویت این افراد، ارائه خدمات درمانی و 
دست تنهاست  شهرداری  اشتغال،  ایجاد 
و س��ایر نهادها کاری انجام نداده اند. از 
این رو الزم اس��ت تا ستاد قوی تشکیل 
ش��ود ک��ه در زمین��ه ارائ��ه خدمات به 
کارتن خواب ها هماهنگی بین بخش��ی را 
مدیریت کند. در این میان دستگاه های 
دولتی که مس��ئولیت صدور شناس��نامه 
را دارند یا دس��تگاه هایی که ارائه دهنده 
از خان��واده معتادان  خدم��ات حمایتی 
ی��ا افراد بهبود یافت��ه را بر عهده دارند، 
در کنار تقویت س��ازمان های مردم نهاد 
ارائه دهن��ده خدم��ات اجتماعی و حتی 
ایج��اد نهاده��ای مردمی ب��رای دخالت 

در بح��ران خانواده های��ی که در معرض 
آس��یب ها هس��تند، از اهمی��ت ویژه ای 
ب��رای ح��ل معضل  اس��ت.  برخ��وردار 
کنون��ی وضعیت کارتن خواب های ش��هر 
ته��ران باید از دور تسلس��ل جمع آوری 
توس��ط شهرداری خارج  کارتن خواب ها 
شد و این موضوع زمانی محقق می شود 
که س��ایر نهاده��ا همچ��ون وزارت کار، 
رفاه و ام��ور اجتماع��ی در کنار وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 
اجتماعی  تامین  س��ازمان هایی همچون 
و بهزیس��تی ب��ه صحنه بیاین��د تا یک 
گام اساس��ی برای تغییر شرایط کنونی 

کارتن خواب ها برداشته شود. 

نوسازی مدارس تهران 3 هزار میلیارد تومان پول می خواهد

نگرانی از وضعیت کارتن خواب ها در آستانه زمستان
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محمد نفر
کارشناس حقوق

آگهی تبلیغاتی خالقانه انجمن دیابت سریالنكا
 هر 6 ثانیه یك نفر از دیابت می میرد

هر س��ال، در روز چهاردهم نوامبر، روز جهانی دیابت 
گرامی داشته می شود، اما آیا مردم واقعا از تهدید جدی 

دیابت آگاه هستند؟ 
واقعیتی كه ممكن اس��ت چشم اندازی از این بیماری 
پیش رو بگذارد این اس��ت كه آمار مرگ و میر ناش��ی 
از ابتال ب��ه دیابت به اندازه مرگ و میر افراد س��یگاری 
است. هر ش��ش ثانیه یك انسان به علت ابتال به دیابت 
می میرد. حقیقت ترس��ناك تر این اس��ت كه ثابت شده 
هم دیابت و هم اس��تعمال سیگار نه تنها مضر بوده بلكه 

معتادكننده نیز هستند. 
كمپین »هر ش��ش ثانیه یك نفر« ضمن تمركز روی 
این واقعیت هش��داردهنده، عموم مردم را به اقدام علیه 
مصرف بیش از حد ش��كر تش��ویق و درباره این موضوع 
بح��ث می كند كه تهدید دیابت اگر بیش��تر از س��یگار 

نباشد، حداقل به همان میزان است. 
شاخه: بهداشت و ایمنی

مشتری: انجمن دیابت سریالنكا
آژانس تبلیغاتی: Saatchi & Saatchi – سریالنكا

مدیر خالقیت: آسانكا ایالمپروما
مدیر هنری / نویسنده: پیومی ویكراما

 اعمال محدودیت رسانه ای 
در جهت حمایت از حریم خصوصی 

در انگلستان 

در كش��ورهایی نظی��ر اس��پانیا و فرانس��ه، حمایت 
از حری��م خصوصی اف��راد كه م��دام در معرض تجاوز 
رس��انه ها قرار دارد، با مقررات عمومی ناش��ی از قانون، 

تضمین شده است. 
در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره های پراكنده ای 
به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساسا 
از طری��ق رویه قضایی صورت می گی��رد. در مقابل در 
حقوق انگلستان و امریكا تنها برخی تعرضات به حریم 

خصوصی منع شده است. 
در  خصوص��ی  حری��م  از  كیف��ری  حمای��ت 
ایتالی��ا  و  فرانس��ه  اس��پانیا،  آلم��ان،  كش��ورهای 
گس��تردگی  امری��كا  و  انگلی��س  ب��ه   نس��بت 

بیشتری دارد. 
در اینجا الزم اس��ت بگوییم این كش��ورها متعلق به 
دو نظام حقوقی عمده در جهان هس��تند یعنی حقوق 
رومی ژرمن و حقوق كام��ن ال. در حقوق رومی ژرمن 
قانون اساس��ی نقش اساس��ی دارد و كامن ال مبتنی بر 

آرای قضایی است. 
ای��ن دو نظ��ام حقوقی در بس��یاری از كش��ور های 
جه��ان حاك��م اس��ت. كش��ورهای فرانس��ه، آلم��ان، 
اس��پانیا و ایتالی��ا از خان��واده حق��وق روم��ی ژرم��ن 
 هس��تند و انگلی��س و امریكا متعلق ب��ه قانون عرفی و 

 .)common law(  غیر مدون
در انگلی��س ح��ق حری��م خصوص��ی هنوز ب��ه نحو 
مش��خص از اعتباری واحد و روش��ن برخوردار نیست. 
اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقی این كشور بیانگر 
آن اس��ت ك��ه دادگاه در بعض��ی م��وارد مجازات ها یا 
جبران خساراتی را برای نقض حریم خصوصی در نظر 
گرفته است،اما در این كش��ور تضمین صریح )ناشی از 
قانون اساس��ی( برای حق حریم خصوصی وجود ندارد. 
كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز 
هنوز در حقوق انگلیس اعمال نشده است. با وجود این 
الیحه قانونی حقوق بش��ر برای اعمال این كنوانسیون 
در حق��وق داخلی هم اكنون از س��وی مجلس در حال 

بررسی است. 

حمایت مدنی 
باوجود اینكه حق حریم خصوصی در این كش��ور به 
شكل عمومی به رسمیت شناخته نشده است، دادگاه ها 
با اس��تفاده از قواعدی كه برای اهداف دیگری تاسیس 
ش��ده اند برخی تجاوزهای رس��انه ها به ای��ن حریم را 
محكوم و در آرای صادره مجازات هایی تعیین كرده اند، 
در م��واردی هم كه تج��اوز موجب مس��ئولیت مدنی 
فاعل آن می شود )اساس��ا درمورد افترا، نقض اقامتگاه 
 و افش��ای اس��رار(، به زیان دیده حق مطالبه خس��ارت 

می دهند. 
موارد اصلی امكان اس��تناد به مسئولیت مدنی برای 
دفاع در مقابل تعرض رس��انه ها عبارتند از: نقض حریم 
اقامتگاه، افترا، افش��ای اسرار، دروغ همراه با قصد ضرر 
رس��اندن و اذیت و آزار كه در اینجا دو نمونه اول را كه 

رایج تر است، توضیح می دهیم. 
نق�ض حری�م اقامت�گاه: خبرن��گاری ك��ه بدون 
اجازه وارد منزل كس��ی ش��ده و درخواس��ت مصاحبه 
می كن��د، به اقامتگاه او تجاوز كرده اس��ت و زیان دیده 
 در ص��ورت اثب��ات ضرر و زیان می توان��د جبران آن را 

مطالبه كند. 
افترا: در انگلستان دو نوع افترا شناسایی شده است؛ 
كتبی و شفاهی. در افترای كتبی شاكی نیازی به اثبات 
زیان ها و خسارات ناشی از اظهارات افترا آمیز ندارد اما 
افترای ش��فاهی نیازمند اثبات ضرر و زیان وارده است، 
برای مثال وقتی كه وی در اثر اهانت ش��غل خود را از 

دست داده باشد. 
ام��كان اقامه دع��وای افترا برای متضرران از انتش��ار 
افترا آمی��ز وجود دارد. این دع��وا افتراهایی را نیز كه از 
طریق رسانه های شنیداری – دیداری صورت می گیرد 
ش��امل می شود. تنها در موارد بسیار مهم جرم كیفری 
محسوب می شود. از سوی دیگر قانون اخیر درخصوص 
حمای��ت علیه اذی��ت و آزار یك ج��رم جدید كیفری 

به وجود آورده است. 
از آنج��ا كه قانون هیچ معیاری برای ارزیابی س��خن 
افترا آمیز به دست نمی دهد تشخیص اینكه آیا سخنی 
می تواند مدعی را در ذهن اعضای متعارف جامعه تنزل 
دهد یا ب��ه اعتبار او لطمه بزند بر عهده قاضی اس��ت. 
س��پس هیات منصفه افترا یا نب��ود آن را احراز و مبلغ 

خسارت را تعیین می كند. 

حمایت کیفری 
در م��ورد حمای��ت كیف��ری از حری��م خصوص��ی 
ای��ن كش��ور  می ت��وان گف��ت در ح��ال حاض��ر در 
هیچ ج��رم كیف��ری عموم��ی علیه حری��م خصوصی 
وج��ود ن��دارد، ام��ا افت��را چنانچ��ه موج��ب صدم��ه 
 بس��یار ش��دید به اعتبار ش��خص ش��ود، جرم كیفری 

محسوب می شود. 
از س��وی دیگ��ر قانون حمای��ت در مقاب��ل اذیت و 
آزار، ج��رم كیفری جدیدی تاس��یس ك��رده و مرتكب 
 را ب��ه جریم��ه نقدی یا حبس تا ش��ش م��اه محكوم 

كرده است. 

سال گذشته به غیر ازچند 
شرکت تولیدکننده و 

آژانس تبلیغاتی که خود 
به صورت درون سازمانی 

به مناسبت شب یلدا 
اقداماتی را انجام داده 

بودند، مابقی بی تفاوت از 
کنار این مناسبت عبور 

کردند و اکثر شرکت های 
ایرانی از این مناسبت 
آیینی جا ماندند و ایده 

جالبی در آن روزها اکران 
نشد 

تبلیغات خالق

آگهی: بانك BCP-  شعار: همه آدم ها آرزو می کنند که خانه بزرگ تری داشته باشند!
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ش��ب یلدا بلندترین ش��ب سال نزدیك 
است؛ شبی خاص كه اهمیت ویژه ای برای 
ایرانی ها دارد و كمتر كس��ی در این شب 
آیین های مخص��وص این رویداد را برگزار 
نمی كند. همی��ن فراگیری فرصت ویژه ای 
را برای صاحبان كسب و كار فراهم می كند 
تا ب��ا ارائه طرح ه��ای تبلیغات��ی خالقانه، 

مشتریان خود را غافلگیر كنند. 
س��ال گذش��ته به غیر از  چند ش��ركت 
تولیدكنن��ده و آژان��س تبلیغاتی كه خود 
به صورت درون س��ازمانی به مناسبت شب 
یلدا اقداماتی را انج��ام داده بودند، مابقی 
بی تفاوت از كنار این مناسبت عبور كردند 
و اكثر ش��ركت های ایرانی از این مناسبت 
آیین��ی جا ماندن��د و ایده جالب��ی در آن 

روزها اكران نشد. 
كشور ما سرزمین مناسبت خیزی است. 
در هر ماه مناسبت هایی وجود دارد كه هر 
كدام می توانند یك فرصت تبلیغاتی خوب 
برای شركت ها و برندهای ایرانی و خارجی 
باش��ند. برندها از طریق این مناس��بت ها 
می توانند با مش��تریان خود ارتباط بهتری 
برقرار كنند، اما اس��تفاده درس��ت و به جا 
از این مناس��بت ها هنری  اس��ت كه اكثر 
ش��ركت های ایرانی از آن بی بهره اند. اكثر 
آنها یا طرحی را برای همراهی با مشتریان 
خ��ود در این مناس��بت ها آماده نمی كنند 
یا اینك��ه زمانی ط��رح را ارائ��ه می دهند 
كه دیگر كار از كار گذش��ته است. به نظر 
می رس��د س��فارش دهندگان یك ش��به به 
فكر اس��تفاده تبلیغاتی از این مناسبت ها 
می افتند و نتیجه هم می ش��ود آگهی هایی 
ك��ه در حال حاضر ش��اهد آنها هس��تیم. 
البته هستند ش��ركت های تولیدكننده ای 
ك��ه به خاط��ر همین محدودی��ت زمانی، 
ش��ركت های تبلیغاتی را تحت فش��ار قرار 
می دهن��د ت��ا از آنها تخفیف بیش��تری را 

دریافت كنند. 

عملكرد کسب و کارها
در یلدای گذشته 

 ش��ب یلدای سال گذش��ته به جز چند 
آگهی ساده، از شركت ها نمونه برجسته ای 
را ش��اهد نبودیم. برای مث��ال می توان به 
پس زمینه متحرك ش��ب یلدا اش��اره كرد 
كه شركت اپ استور اندرویدی ایران برای 
كاربران موبایلی خود به مناسبت شب یلدا 
تهی��ه و تولید كرده بود و به صورت رایگان 
در اختیار مش��تریان ق��رار گرفت؛ ایده ای 
س��اده كه هزین��ه چندانی برای ش��ركت 
نداشت ولی بازخوردهای جالبی را از طرف 
مشتریان به دس��ت آورد. مورد دیگر یكی 
از شركت های تولیدكننده شوینده بود كه 
طرح آگهی ای را اكران كرده بود و در پیام 
تبلیغاتی خود به مش��تریان گفته بود كه 
خیالتان راحت باشد، پاك كردن لكه های 
انار ش��ب یلدا را به عه��ده محصوالت این 
ش��ركت بگذارید. با اینكه مش��خص ش��د 
این ط��رح برگرفته از طرح��ی اروپایی به 
مناسبت كریسمس است و كپی بودن آن 
باالخره بعد از كنكاش كارشناسان تبلیغات 
كشف ش��د ولی به هرحال برای مشتریان 
كپ��ی بودن تا نبودن ط��رح كه مهم نبود، 
مهم تاثیرگذاری طرح آگهی اس��ت كه به 
گفته خود شركت بازخوردهای خوبی را از 
طرف مشتریان در مورد این طرح دریافت 

كرده بود. 
حال اینكه ش��ركت ها امس��ال برای این 
شب چه طرحی را تدارك دیده اند سوالی 
اس��ت كه از تعدادی ش��ركت تولیدكننده 
پرس��یدیم. اكث��ر آنها از س��وال ما تعجب 
كردند و فورا در پاس��خ گفتند: یك ماهی 
تا ش��ب یلدا مانده، از االن زود اس��ت كه 
بخواهی��م آگهی س��فارش بدهیم یا اینكه 
مدیری��ت فعال تصمیم نگرفته و تا بخواهد 
در این باره جلسه ای برگزار شود یك ماهی 
ط��ول می كش��د. از این گفته ه��ا می توان 
نتیج��ه گرفت كه از مرحله ارس��ال بریف 
توسط مش��تریان به شركت های تبلیغاتی 

تا زمان خلق ی��ك آگهی هفت خوانی باید 
طی ش��ود تا به ایده های اجرا ش��ده حال 

حاضر بازار برسیم. 

مراحل ارسال بریف توسط 
سفارش دهندگان 

تبلیغات  كارش��ناس  س��عیدنیا،  آرمین 
درباره مراحل تولید آگهی های مناس��بتی 
به »فرصت امروز« می گوید: از زمان بریف 
ش��دن آژانس تبلیغاتی توس��ط مشتری، 
بری��ف مربوط��ه ب��ه دپارتم��ان خالقیت 
م��ی رود و در بخ��ش خالقیت ب��ا حضور 
تی��م خالقیت، مدیر هن��ری و مدیر آتلیه 
جلس��ه ایده پردازی برگزار می ش��ود و در 

این جلس��ه با توجه به نیاز های مش��تری 
س��عی می ش��ود كه این نیازه��ا به صورت 
خالقانه و هنرمندان��ه تبدیل به ایده هایی 
مناس��ب برای تولید آگهی های تلویزیونی، 
بیلبورد یا... ش��ود. خروجی های اتاق فكر 
در واق��ع راهكارهایی هس��تند كه به آتلیه 
طراحی یا تیم تولید تیزر داده می ش��ود تا 
آن ایده ها توس��ط تی��م طراحی و زیر نظر 
مدیر هنری به صورت آرت ورك ارائه شود 
و این آرت ورك ها بعد از تایید مدیر هنری 

و مدی��ر آتلیه ب��ه مدیریت ش��ركت ارائه 
می شود تا ارزیابی شود كه آیا آرت ورك ها 
با بریف مش��تری همخوان��ی دارد یا خیر؟ 
در ص��ورت تایی��د مدیری��ت، آرت ورك ها 
به صورت یك پرزنتیشن رسمی به مشتری 
تحویل می ش��ود و اگر مورد تایید نباش��د 
دوباره به آتلی��ه بازمی گردد تا مواردی كه 
با بریف مطابقت ندارد رفع شود. شركت ها 
براس��اس Action Plan ب��ه آژانس ه��ا 
س��فارش كار می دهند ولی در صورتی كه 
این برنامه ریزی را نداش��ته باشند براساس 
نیازهای موردی و اینكه تابلوهای تبلیغاتی 
را اجاره كردند یا باكس های تلویزیونی جا 
بدهند یا... زمان را به آژانس می دهند ولی 
زمان هر كاری براس��اس موضوع می تواند 
متفاوت باشد، بعضی كارها به خاطر جنس 
كار زمان زیادی را می گیرد و بعضی كمتر. 

نداشتن برنامه، علت اصلی تاخیر 
ارسال بریف 

س��عیدنیا درب��اره علت تاخیر س��فارش 
ش��ركت های تبلیغات��ی می گوی��د: عل��ت 
تاخیر ارس��ال بریف توس��ط ش��ركت های 
داخلی نداشتن Action Plan است كه 
عملكرد تیم ماركتینگ را در طول س��ال 
مشخص  سفارش دهنده  برای شركت های 
می كن��د و براس��اس آن ش��ركت می داند 
كه چه موقع س��ال محصولی را می خواهد 
النچ كند یا چه زمان��ی برای آن محصول 
می خواه��د كمپین��ی برگزار كن��د و چه 
مقدار بودج��ه تبلیغات در این مدت برای 
هر مورد كاری مش��خص می ش��ود. برای 
همین س��فارش های الزم را پیشاپیش به 
آژانس می ده��د. ولی از آنجایی كه معموال 
شركت های ایرانی سلیقه ای اداره می شوند 
خیل��ی ه��م ای��ن برنامه ریزی ه��ا كارایی 
ندارن��د. نبود خالقیت ش��اید یك دلیلش 
همین مس��ئله زمان باش��د ولی علت های 
دیگری هس��تند كه به اندازه آنها می تواند 

مهم باشد. 

توقعات بیجای سفارش دهندگان 
انتظ��ارات  درب��اره  كارش��ناس  ای��ن 
س��فارش دهندگان از آژانس های تبلیغاتی 
می گوی��د: ج��و ح��ال حاض��ر در رابط��ه  
می��ان آژانس ها و س��فارش دهنده به نفع 
به طوری ك��ه  اس��ت.  س��فار ش دهندگان 
س��فارش دهندگان به خود اجازه می دهند 
كه هر زمان كه بخواهند س��فارش بدهند 
و ه��ر نظ��ر غیر كارشناس��ی را در م��ورد 
آرت ورك بدهند و آژانس ها موظف اند كه 
دس��تور آنها را اجرا كنند. البته این نتیجه 
رفتار رقابتی است كه آژانس ها برای جذب 
مش��تری میان هم صنفان خ��ود در پیش 
گرفته اند كه باعث شده سفارش دهندگان 

توقع خود را فراتر از اندازه باال ببرند. 

تغییر نگاه مدیریتی از فامیلی
به حرفه ای

س��عیدنیا در پای��ان می گوید: مقایس��ه 
شركت های داخلی و خارجی در این مورد 
فقط در نوع نگاه مدیریتی اس��ت كه آنها 
دارند. در ش��ركت های خارجی سیستم ها 
به طوری شكل می گیرند كه افراد در جای 
مناس��ب قرار می گیرند و به بهترین شكل 
از آن ش��خص در شركت استفاده می شود 
ولی در ش��ركت های داخلی به خاطر نبود 
سیس��تم، نیروهای افراد به هدر می روند و 
باعث از بین رفتن انگیزه در آنها می شود. 
براین اس��اس دلیل تاخیر ی��ا ارائه نكردن 
سر موقع سفارش به شركت های تبلیغاتی 
بس��تگی ب��ه فرآین��د درس��ت مدیریتی 
ش��ركت ها دارد، ن��ه یك ش��به به وج��ود 
می آید نه ب��ا آوردن مدیر ماركتینگ قوی 
امكان پذیر می شود. بلكه باید نگاه مدیران 
ش��ركت های ب��زرگ را از ن��گاه فامیلی و 
س��لیقه ای و... تغیی��ر داد. بای��د مدیریت 
ش��ركت ها در این موضوع دی��د حرفه ای 
پی��دا كنند و به نظ��ر متخصصان این كار 
حتی اگر برخالف نظر خودش��ان باش��د، 

احترام بگذارند. 

آیین نامه

ایستگاه تبلیغات

نگاهی به مراحل ساخت آگهی های مناسبتی

یک یلدای آرام تبلیغاتی در پیش است
نرگس فرجی
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نونا مومنی- سیامك میراحمدی

چارچوب سازی فرآیند مدیریت 
تجربه مشتری

همان طور که در مباحث گذشته بیان شد، جایگاه و اهمیت 
مدیریت تجربه مشتری، امروزه یکی از اصول و ابزارهای مهم 
در طراحی استراتژی رقابتی س��ازمان ها است، زیرا در چند 
دهه گذش��ته پارادایم ایج��اد ارزش در بازاریابی دچار تغییر 
شده است و از مفاهیم برند و توجه به نام تجاری به بازاریابی 
خدمات عالی و در این اواخر نیز به سمت مدیریت ارتباط با 
مش��تری )CRM( به عنوان یک ارزش افزوده متمایل شده 
اس��ت. با اینکه عناصر مذکور برای بازاریابی و موفقیت یک 
سازمان و خدماتش الزم است ولی برای باقی ماندن در رقابت 
کافی نیست و با رشد فزاینده تعامالت اجتماعی و ارتباطات 
بین مشتریان، سازمان ها ناگزیرند تغییری در رفتار بازاریابی و 
ارتباط خود با مشتریان شان ایجاد کنند )به طور مثال فضای 
اینترنتی موجب به اشتراک گذاشتن تجارب مثبت و منفی 
مشتریان ش��ده اس��ت(. به عبارتی امروزه در بسیاری مواقع 
شاهد آن هستیم که هدف اصلی از خرید یک محصول شاید 
اصال مصرف و استفاده از محصول نباشد بلکه صرفا مشتریان 
از ارتب��اط و خرید یک خدمت ب��ه دنبال حس یک تجربه، 
لذت یا احساس��ی متمایز هستند. در نتیجه در بحث امروز 
می خواهیم الیه های چارچوب س��ازی یک فرآیند مدیریت 

تجربه مشتری را بیان کنیم. 
  مرحله 1 

 توجه به ارزش ها، نیازها و خواسته های مشتری؛ این مرحله 
عموما نیازهای مش��تریان شامل نیازهای اساسی، نمادین و 
تجربی )حس��ی( اس��ت. در حال حاضر ابزارهای مراقبتی از 
مشتریان مانند  CRM بیشتر بر اندازه گیری کیفیت داخلی 
متمرکز هستند. به طور مثال در یک سازمان خدماتی، توجه 
به مسائلی مانند میانگین زمان انتظار مشتری، نرخ تماس های 
بی پاسخ و... بیشتر مورد توجه قرار می گیرد درحالی که این گونه 
انتظارات برای مشتریان فعلی جزو کیفیت درخواستی آنها 
بوده و آنها به دنبال احس��اس و تجربه ای متفاوت تر هستند. 
به عبارتی شرکت ها باید از مدیریت شبکه محور به مدیریت 

فرد محور تغییر استراتژی دهند. 
  مرحله 2

تدوین استراتژی بازاریابی؛ باید براساس ارزش های قابل درک 
از دیدگاه مش��تریان شکل بگیرد مانند توجه به ارائه کاالها و 
خدمات ارزش مدار، موقعیت محیطی، برخورد و دانش کارکنان، 

انگیزاننده های رقابتی، قیمت گذاری ارزش��ی، تکنولوژی مورد 
استفاده در خدمات و محصوالت و... زیرا این استراتژی ها باید 
پاسخگوی نیازهای قابل رویت و حتی ذهنی مشتریان باشد تا 
بتواند در زمینه جذب مشتری و حفظ تعامل بلند مدت مالی و 
احساسی )براس��اس یک رابطه تعاملی وفادارانه( با وی، نقش 

مهمی را در استراتژی کلی سازمان ایفا کند. 
  مرحله 3

فرآیند تجربه مش��تری؛ این فرآیند براساس درک درست 
از ارزش و دانش کس��ب ش��ده مش��تری از تجربه ای که در 
خرید قبلی محصول، کیفیت دریافت شده از آن و همچنین 
نظر و احساس��ی که در مورد آن دارد، ش��کل می گیرد. این 
فرآیند زنجیره ای اس��ت متشکل از تعهد و وفاداری مشتری 
)احساس مشتری در س��ازمان سطوح مختلفی دارد که در 
اکثر کسب و کارها ش��امل احساس عقالیی، عاطفی، حسی، 
فیزیکی و معنوی اس��ت(؛ ام��روزه باید بدانیم که المان های 
مشتری مداری باید از اندازه گیری و توجه صرفا به کیفیت به 
سمت اندازه گیری میزان تجربه ارائه شده به مشتریان تغییر 

پیدا کند و روی آن سرمایه گذاری الزم انجام گیرد. 
  مرحله 4

خلق و احس��اس تجربه متمایز در مش��تری؛ این مرحله 
براساس مجموع تجارب دریافتی در تعامالتی که مشتری با 
سازمان داشته است اتفاق می افتد که این تعامالت ذاتا مربوط 
به ارتباطات مستقیم مشتریان با سازمان نیست بلکه می تواند 
حاصل ارتباطات غیرمستقیمی باشد که وی با سایر مشتریان 
و مصرف کنندگان برقرار کرده است و عواملی مانند فرهنگ، 
شرایط اقتصادی و... مشتریان، نیز در درک تجربه آنها بسیار 
مهم و تاثیر گذار است. در نتیجه هر سازمان مدل و ساختار 
خاصی از مدیریت تجربه مشتری را با توجه به دایره فرهنگی، 

طبقاتی، احساسی، اقتصادی مشتریان خود خواهد داشت. 
  مرحله 5 

تغییر در رفتار مشتری؛ در نهایت، خلق تجربه ای متمایز در 
مشتریان، باعث افزایش تمایل به خرید، تغییر نگرش مصرف 
و خرید مجدد محصوالت و خدمات سازمان شده و مشتری 
به عنوان مبلغی وفادار به سازمان در محیط رقابتی شناخته 

خواهد شد. 

نسکافه پژوهشگر اجتماعی شد
در دنیای مدرن این روزها شاهد آن هستیم که بی اعتمادی 
از مهم تری��ن دالیل فاصله افتادن بین انسان هاس��ت. مردم 
به س��ختی با هم ارتباط برقرار می کنن��د و البته در صورت 
برقراری ارتباط، درصد کمی از آن موثر بوده و نتیجه مطلوب 
ما را رقم می زند. حال نس��کافه ب��ا در نظر قرار دادن همین 
موضوع، در ایتالیا دست به یک تحقیق اجتماعی زده است. 
در ای��ن تحقیق ک��ه در یکی از کتابخانه های ش��هر میالن 
انجام ش��ده، 18 دوربین مخفی در آنجا کار گذاشته شده تا 
عکس العمل مردم را ضبط کنند. به گزارش آیمارکتور، در این 
تحقیق اجتماعی، تعدادی پسر و دختر در کنار افراد حاضر 
شده و به آنها سالم می کنند، اما مخاطب نه تنها پاسخی به 
سالم آنها نمی دهد بلکه در نمونه هایی صحنه را ترک می کند. 
جالب اس��ت که انسان معاشرتی قرن های گذشته تبدیل به 
یک موجود محتاط و بی اعتماد شده است. در نهایت همان 
بازیگران این بار با دو فنجان نس��کافه به سراغ مخاطب خود 
می رون��د و در عین ناباوری، رفتار آنها کامال تغییر کرده و با 

رویی خوب و خوش توسط مخاطبان پذیرفته می شوند. 

 بین خود و کسب و کارتان 
تمایز قائل شوید

چه چیزی شما و کسب و کارتان را در فضای مجازی یا در 
دنیای بیرون از یکدیگر جدا می کند؟ 

 اگ��ر مجبور باش��ید یک اصل تاثیرگ��ذار را که هیچ گاه 
نمی توانید بر سر آن به توافق برسید معرفی کنید، آن اصل 
کدام است؟   حتی اگر زمان به سختی بگذرد، تامین بودجه 
به تعویق بیفتد و فشار کاری وجود داشته باشد، عامل اصلی 
که موجب می شود کسب و کار شما تحت الشعاع قرار گیرد 
و آن را به ورطه نابودی بکش��اند، چیست؟   به نظر من این 
سه سوال یک پاسخ دارد. من کارکرد این موضوع را بارها و 
بارها نه تنها در امور مربوط به کسب و کارها، بلکه در مسائل 

شخصی نیز مشاهده کرده ام. 
 قبل از اینکه پاسخ خود را ارائه دهم، اجازه دهید تا کمی 

گذشته خود را بازگو کنم. 
 در اواس��ط دهه 1990، برای نخس��تین بار اس��تفاده از 
اینترنت به عنوان ابزاری برای کس��ب و کار فراگیر ش��د. در 
آن زم��ان تعداد فراوانی از کس��ب و کارهایی وجود داش��ت 
ک��ه غیر قانونی و با هدف کالهبرداری ش��کل گرفته بود و 
صاحبان بی نام و نش��ان داشت که به راحتی در زیرزمینی 
پنهان شده بودند. کس��ب و کاری با عنوان »همه چیز یک 
دالر« در سرتاسر فضای مجازی گسترش یافته بود. بهترین 

توصیه هایی که به خاطرم می آید بدین ترتیب بود: 
*  »هیچ گاه در اینترنت از کارت اعتباری خود اس��تفاده 

نکنید.«
*  »نباید هر آنچه را در اینترنت می بینید، باور کنید.«

البته اکنون شرایط به گونه دیگری است. 
 روزانه میلیاردها نفر از مشتریان با اعتماد از میلیون ها نفر 
از کسانی که کسب و کاری را در اینترنت راه اندازی کرده اند، 
محصوالتی خریداری می کنند و هر دو طرف از نتیجه کار 

راضی هستند. 
*  امروزه مردم بیش��تر از تلویزی��ون و روزنامه به مطالب 
اینترن��ت اعتماد و آنها را ب��اور می کنند. این موضوع حتی 
در مورد خریدها و استفاده از خدمات غیر اینترنتی از قبیل 

انتخاب بین رستوران ها یا خرید از فروشگاه ها صادق است. 
جمعیت معیار سنجش قرار می گیرد. 

چگونه اینچنین می شود؟ 
 آیا تعداد کالهبرداران کمتر شده است؟ خیر!

آیا به طور کلی اعتماد در میان مردم افزایش یافته است؟ 
خیر! 

 آیا قوانین خاصی برای چنین اعمالی وضع ش��ده است؟ 
خیر! مسلما اینطور نیست. کسب و کارها و مصرف کنندگان 
اینترنتی همواره یک شعار را در مورد سیاستمداران به کار 

برده اند: »لطفا ما را به حال خود رها کنید.«
 حقیقت این اس��ت که ما انسان ها، برای اینکه تشخیص 
دهیم به چه کس��انی می توان اعتماد کرد و برعکس به چه 
کسانی نمی توان اعتماد کرد، نظام هایی را به کار می بندیم. 
به نظر می رس��د همگی ما در این زمینه تخصص داریم. در 
ابتدای امر مقیاسی وجود دارد که قبل از آنکه به بیانات یک 
شخص در فضایی گوش دهیم، توصیه ای را از او بپذیریم، با 
او ارتباط برقرار کنیم یا از او خرید کنیم، باید نسبت به آن 
آگاهی کسب کنیم. افرادی که سابقه خوبی دارند، همواره 
در صدر قرار می گیرند. همان افراد می دانند که یک اشتباه 
س��بب می ش��ود که مردم آن را در همه جا منتشر کنند و 

اعتبار تثبیت شده آنها همانند یک دومینو فرو بریزد. 
 در اینجا مجددا سوال خود را مطرح می کنم. چگونه در 

این اوضاع و شرایط حضور خود را اثبات می کنید؟ 
 اگ��ر تصمیم بگیری��د همواره تصویر خوب��ی در اذهان 
عمومی داش��ته باش��ید و پیوس��ته طرفداران بی شماری 
به دست آورید، این امر نقطه آغاز حرکت به سمت حضور 
چشمگیر ش��ما در میان مردم است. هر نوع تالشی برای 
تخط��ی از این اص��ل، عواقب س��نگینی را در پی خواهد 
داش��ت، چرا که هر یک از مش��تریان شما یک بلندگو در 
اختی��ار دارند و قادرند از طریق یک کلیک از ش��ما روی 
برگردانند. بدتر از آن اینکه می توانند به دیگران خبر دهند 

که شما معتبر و قابل اعتماد نیستید. 
 این استراتژی نهایی بازاریابی مجانی است. 

در شماره بعدی بخوانید: 
خدمات و بازاریابی به طور همزمان

وفاداری چهار 
بعد فردگرایی، 

جمع گرایی، جامعه 
و فراجامعه ای را 

دربرمی گیرد. برند 
می تواند بر مبنای 
برخی از جنبه ها 
قوی تر عمل کند. 
زمانی که وفاداری 

شکل می گیرد، برندها 
به طور کلی آن بعد 
خاص را تقویت 

می کنند

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

وف��اداری دلیل��ی اس��ت که 
مش��تریان جذب برن��د خاصی 
دلیل��ی  همچنی��ن   می ش��وند، 
ب��رای انتخاب ی��ک برند خاص 
و احس��اس تمایل به آن اس��ت. 
جنبه های متفاوتی برای وفاداری 
وجود دارد که برخی نس��بت به 

بقیه مهم تر و موثرتر هستند. 
بعد فردگرایی،  وفاداری چهار 
جمع گرایی، جامعه و فراجامعه ای 
را دربرمی گیرد. برند می تواند بر 
مبنای برخ��ی از جنبه ها قوی تر 
عم��ل کند. زمانی ک��ه وفاداری 
ش��کل می گی��رد، برندها به طور 
کل��ی آن بعد خ��اص را تقویت 
می کنن��د. هرچن��د، برخ��ی از 
جنبه ه��ای وف��اداری می توان��د 
هیجانات زودگذر باش��د. به طور 
مثال، ش��رکت مک دونالد زمانی 
که وارد بازاری )همانند روس��یه 
و چین( می شود، در اکثر موارد، 
در بین مش��تریان، وفاداری زیاد 
و فرات��ر از ی��ک جامع��ه محلی 
به دس��ت می آورد، اما زمانی که 
برن��د مک دونال��د در آن جامعه 
محل��ی ج��ا می افت��د و جنب��ه 
از وف��اداری همانن��د  دیگ��ری 
جایگزین  کارب��ردی،  وف��اداری 
جنبه وفاداری فراملی ش��ود، به 
مرور زم��ان اهمیت خ��ود را از 
دست می دهد. بنابراین، براساس 
برن��د،  از  محل��ی  ادراک ه��ای 
جنبه ه��ای وف��اداری در جوامع 

مختلف متفاوت خواهد بود. 

وفاداری کاربردی
معیارهای وف��اداری کاربردی 
عبارتند از س��ادگی، قابل لمس 
ب��ودن، عملی بودن و کاربردی و 
اثربخش بودن. یکی از برندهایی 
که در جلب وف��اداری کاربردی 
موفق ظاهر شده، بانک  ای ان جی 
دیرک��ت اس��ت؛ بانک ب��زرگ و 
معروف��ی ک��ه از طری��ق وب در 
کان��ادا،  اس��ترالیا،  کش��ورهای 
فرانس��ه، ایتالیا، اسپانیا و امریکا 
فعالیت می کن��د. هرچند ایجاد 
برند بانک در کشورهای مختلف 
متفاوت است، تاکید این بانک بر 
سادگی و کسب و معامله خوب و 
ساده و مناسب است. برای ایجاد 
وف��اداری کارب��ردی، ی��ک برند 
نیازمند تمرکز بر آن چیزی است 
که مش��تریان براساس کاربردی 
ب��ودن محص��والت و خدمات و 
ارائ��ه و تخصیص متناس��ب آن، 

مهم می دانند. 

تبیین برند و وفاداری 
کاربردی

برندهایی با وفاداری کاربردی، 
توانمن��د، قابل اعتماد، س��اده یا 
کارب��ردی هس��تند. ویژگی های 
ش��خصیتی که چنین برندهایی 
جذب می کنند عبارت اس��ت از 
افرادی که رک و بسیار منطقی اند 

و به دنبال مد نیس��تند، به طور 
مثال شاید شخصیت برند بیرکن 
اس��تاک احمق به نظر برسد، اما 

این برند بسیار کاربردی است. 

وفاداری احساسی
نقط��ه مقابل جنبه وف��اداری 
کارب��ردی، وف��اداری احساس��ی 
است. وفاداری احساسی مبتنی بر 
احساس��ی  مثب��ت  جنبه ه��ای 
همانند ل��ذت، هیجان، ش��ور و 
هیجان، رمانتیک بودن، عش��ق، 
عالقه و اشتیاق بس��یار است. به 
عب��ارت دیگر، هیچ گونه ارتباطی 
با ویژگی ه��ای کاربردی ندارد. به 
منظور طراحی وفاداری احساسی، 
برند باید به دنبال احساس خاصی 
باشد که احساس خوشایندی را 
در مش��تریان ایجاد کند و تمام و 
کم��ال در جهت ایجاد آن تجربه 
احساسی قرار گیرد، اما در اینجا، 
مشکل هدف قرار دادن احساسی 
خاص، تالش برای تحقق آن و در 
عین حال، عدم افراط در آن است. 

تبیین برند و وفاداری 
احساسی

برندهایی که برمبنای وفاداری 
احساسی هستند، با ویژگی های 
هیجان،  همچ��ون  ش��خصیتی 
لذت، ش��ور و اش��تیاق، دوستی 
و جذابیت ارتب��اط دارند. جذب 
شخصیت های متناسب با چنین 
برن��دی واضح اس��ت، زی��را این 
ن��وع برندها به گون��ه ای طراحی 
می ش��وند ک��ه ب��ا هر روش��ی، 
در م��ا احس��اس خوش��ایندی 
ایجاد کنند. به ط��ور مثال، برند 
فلیکس )Felix( مربوط به غذای 
گربه اس��ت. در تبلیغ این برند، 
یک ش��خصیت گرب��ه کارتونی 
بام��زه و س��فید و س��یاه دیده 
می شود که مشغول بازی است. 

وفاداری ملی
بعد وف��اداری مل��ی در مقابل 
وف��اداری فراملی اس��ت و هدف 
آن تحری��ک احساس��ات مل��ی 
مش��تریان در مقاب��ل احس��اس 
ش��هروند جهانی بودن آنها است. 
وفاداری ملی براساس احساساتی 
همچون میهن پرس��تی، تعصب 
در وطن دوس��تی، ناحیه گرایی، 
نژادپرستی یا حتی غرور شهری 
در مقاب��ل روس��تایی اس��ت. در 
مالزی، پروت��ون)Proton(  یک 
برند برای ماشین است که مردم 
مال��زی به آن افتخ��ار می کنند، 
زیرا طراحی و تولید آن توس��ط 
انج��ام  مالزیای��ی  متخصص��ان 

می شود. 

تبیین برند و وفاداری ملی
برندهایی با بعد وفاداری ملی 
بر ویژگی های شخصیتی همچون 
اصال��ت، غ��رور و... تمرکز دارند. 
به  جذب چنین شخصیت هایی 
این شکل است که احساس غرور 

یا اصیل بودن مشتریان را نسبت 
به محلی بودن یک برند انعکاس 

بدهند. 

وفاداری فراملی
وفاداری فراملی برای برندهایی 
اس��ت ک��ه به عن��وان برندهای 
بین الملل��ی، پیچیده و ش��هری 
ش��ناخته می ش��وند. نمونه های 
برندهای��ی  فرامل��ی  برنده��ای 
برمبنای م��د، همانن��د گوچی 
 )Prada( پ��رادا  و   )Gucci(
هستند. جذابیت این نوع برندها 
از تمایزهای درک شده آنها است  
و مشتریانی را جذب می کنند که 
به ظن خودش��ان، توانایی و فهم 
خوبی در انتخاب برند مناس��ب 
دارن��د. برخ��ی دیگ��ر از برندها 
مبتنی  بر بعد وفاداری، به عنوان 
برنده��ای جهان��ی و بین المللی 

شناخته شده اند. 

تبیین برند و وفاداری فراملی
برنده��ای فرامل��ی نمایانگ��ر 
همچون  شخصیتی  ویژگی های 
ب��ودن،  حرف��ه ای  و  مه��ارت 
برتری جوی��ی، تمای��ز داش��تن، 
و  اصالت  ب��ودن،  منحصربه فرد 
مدرنیست بودن است. برندهایی 
 ،)Chanel( چن��ل  همچ��ون 
 Lewis( لوییس ادیسون واترمن
Edison Waterman(  و... از 

این نمونه برندها هستند. 

وفاداری مبتنی  بر خود 
 Ego-Oriented(

)Affinity
بعد وف��اداری مبتنی  بر خود 
در مقاب��ل بع��د اجتماع گرای��ی 
قرار می گی��رد و خود دوس��تی 
مشتریان را در مقابل نوع دوستی 
آنها تحری��ک می کند. تمرکز بر 
جنبه خ��ود مبتنی ب��ر مواردی 
افراط، فردگرایی  همچون لذت، 
)individualism( و خودگرایی 
)egotism(  اس��ت. دلیلی که 
مش��تریان جذب این ن��وع برند 
می شوند این اس��ت که برند به 
آنه��ا امکان می دهد ت��ا آنچه را 
که تمای��ل دارند انج��ام دهند، 
احساس��ات خود را آزاد کنند  و 
اوقات خوشی را بگذرانند. تبلیغ 
بستنی های خوش��مزه با مارک 

آنها، تبلیغ کلوپ ها و مکان های 
تفریحی از این نوع برند هستند. 

تبیین برند و وفاداری 
مبتنی بر خود

برندهایی که از طریق تمرکز بر 
خود، روابطی را با مشتری برقرار 
می کنند، از ویژگی های شخصیتی 
همچون آزاد، رها و س��اده بودن 
برخوردار هس��تند. جذابیت این 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی در این 
است که مشتریان احساس خود 
بودن، نارسیس��تی، یا رهابودن را 
می کنند. نمونه ای��ن نوع برندها 
بستنی مگنوم است که جوانان و 
نوجوانان را هدف قرار داده است. 

وفاداری مبتنی بر جامعه
در انتهای این مقیاس، برندهای 
مبتنی بر جامعه هستند که روابط 
خود را با مشتریان براساس مسائل 
اجتماعی تنظیم می کنند. مسائل 
اجتماعی شامل مواردی همچون 
محیط زیس��ت،  جامع��ه،  رف��اه 
عدالت اجتماعی، تجارت عادالنه، 
تحصیالت  و حقوق کارگران است. 
برندهای��ی با تمرکز ب��ر موضوع 
اجتماع��ی خاص ب��ر همفکری 
و همدل��ی مش��تریان )همفکر( 
دارای فک��ر متجان��س حس��اب 
می کنن��د. نمونه ه��ای برندهای 
غیرتجاری و حتی تجاری وجود 
دارند ک��ه بر موضوع��ات خاص 
اجتماعی تمرکز دارند. کلیساها 
و سازمان های NGO نمونه های 
هس��تند  غیرتجاری  برنده��ای 
که بر مس��ائل اجتماعی متمرکز 
 هستند. بادی شاپ و گرین پیس 
 )Body Shop & Greenpeace(
دو نمونه برند تجاری هستند که 
بر مس��ائل محیط زیستی تمرکز 

دارند. 

تبیین برند و وفاداری 
مبتنی بر جامعه

برندهایی که مشتریان براساس 
تمایالت اجتماعی خ��ود به آنها 
رجوع می کنند اغلب ویژگی های 
ش��خصیتی همچون صمیمیت، 
توجه و عالقه، صداقت و گرمی را 
نشان می دهند. جذابیت این نوع 
برندها برای مشتریان این است که 
آنها می توانند برای برند ها انتخاب 

اخالقی را مدنظر قرار دهند. 

وفاداری فردگرایی
مقاب��ل  در  فردگرای��ی  بع��د 
بع��د جمع گرایی اس��ت و تمایل 
مشتریان را به فردگرایی در مقابل 
تمایل به اتحاد و جمع ش��دن در 
زیر یک مجموعه نشان می دهد. 
برنده��ای فردگرا قادر هس��تند 
نیازهای خاص مش��تری را درک 
و ب��رآورده کنند. این امر ش��امل 
نزدیک شدن به مشتری، بازخورد 
م��داوم از محصوالت و خدمات و 
سفارشی کردن محصوالت برای 

)گروهی از( مشتریان است. 

تبیین برند و وفاداری 
فردگرایی

برندهای��ی که رواب��ط خود را 
با مش��تریان براس��اس وفاداری 
می کنن��د،  بن��ا  فردگرای��ی 
ویژگی های��ی همچ��ون توج��ه، 
اندیش��ه، دوستی و اس��تقالل را 
مدنظر قرار می دهن��د. جذابیت 
این نوع برندها برای مشتریان این 
اس��ت که آنان احساس می کنند 
برندهایی با چنی��ن ویژگی های 
شخصیتی عالقه و توجه واقعی به 

مشتریان دارند. 

وفاداری جمع گرایی
برندهایی وجود دارند که افراد 
تمایل دارند به وس��یله آنها دیده 
ش��وند، به این معنا که آرزو دارند 
به واس��طه برند م��ورد نظرآنها، 
شناخته شوند و به عنوان عضوی 
از گروه طرف��داران آن برند مورد 
توجه قرار گیرند. این نوع برند یک 
نوع تبیین از »خود نیرومند« برای 
مشتریان به وجود می آورد و عالقه 
ب��ه عضویت در گ��روه طرفداران 
برن��د را به همراه دارد.  برندهایی 
که براس��اس مد و آراستگی های 
ظاهری هس��تند این نوع تبیین 
از خود را برای مشتریان به وجود 

می آورند. 

تبیین برند و وفاداری 
جمع گرایی

برندهای مبتنی بر جمع گرایی 
تمایل ب��ه تبیین برند از طریق 
ویژگی های شخصیتی همچون 
جالب و جذاب بودن، جاه طلب 
و نامجو بودن، غیرمتداول بودن، 
بلندپ��رواز و خوش بودن دارند. 
جذابیت این ن��وع برندها برای 
مش��تریان این اس��ت که آنان 
تمایل دارند جزئی از برند باشند 
یا به واسطه آن برند مورد توجه 
قرار گیرند.  از این رو، برندهایی 
همچ��ون  ارزش های��ی  ک��ه 
شجاعت، موفقیت و بلندپروازی 
را عرضه می کنند جزو این نوع 
برندها قرار می گیرند. ش��رکت 
دیزل )Diesel( نمونه ای از این 
برند اس��ت که موسس آن رنزو 
روس��و)Renzo Rosso(  به 
دنبال پیشرو بودن در این حوزه 
بوده است. ایجاد وفاداری امری 
مهم و مش��کل برای مدیران و 
کارشناس��ان بازاریابی است. در 
براساس  برخی موارد، وفاداری 
تجرب��ه ای منظ��م و عملیاتی 
ب��ه وجود می آید ک��ه وفاداری 
کاربردی را ش��کل می دهد. در 
برخی موارد دیگر نیز توجه به 
تمای��الت و ارزش ه��ا وفاداری 
را محق��ق می س��ازد ک��ه این 
امر جزو ویژگی ه��ای وفاداری 
جمع گرایی اس��ت. در نهایت، 
به منظور موفقی��ت یک برند، 
بای��د نیاز و امکانات به طور توأم 

بررسی شود. 

مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی
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بدون شرح )CRM( مدیریت ارتباط با مشتری
آیا می دانستید با بهره گیری از CRM، ارتباط مشتریان 
با سازمان و و نیازمندی های آنان مورد بررسی و تجزیه و 

تحلیل اصولی قرار می گیرد؟ 
عب�������ارت  از  برگ����رفت����ه   CRM  مفه��وم 
customer relationship management  ب��وده 
و در ای��ران با نام مدیریت ارتباط با مش��تری ش��ناخته 
می ش��ود. CRM در واقع فرآین��دی در جهت گردآوری 
و یکپارچه س��ازی اطالعات به منظور بهره برداری موثر و 
هدفدار از آنهاس��ت. این اطالعات می توان��د در برقراری 
ارتباط با مش��تریان، فروش، بازاریابی موثر، حساس��یت 
یا نیازهای بازار باش��د. CRM بخش��ی از استراتژی یک 
سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و 
تبدیل آنها به مشتری دائمی است. بخشی از اهداف کلی 

سیستم ارتباط با مشتری عبارت است از: 
افزایش درآمد )ش��ناخت فرصت های جدید تجاری - 
کاهش فرصت های از دست رفته - کاهش فرار مشتریان(.
ایجاد وفاداری مش��تری )بهبود خدمات به مشتریان- 

بهبود جلوه سازمان(.
کاهش هزین��ه )ذخی��ره اطالعات س��ازمان- کاهش 

دوباره کاری های بازاریابی(.

آیا می دانستید

اشکال مختلف وفاداری به برند 

پردازی  شخصیت 
برای تحریک 

احساس مشتری 

مسعود یگانه-  حسن فرهاد
 کارشناسان مدیریت تجربه مشتری



چرا هنوز بی پول هستید؟ 

پول درآوردن ش��رط مهمی برای بقا در یک کس��ب و کار 
است و بخش مهمی از موفقیت تلقی می شود. پول درآوردن 
بخش ه��ای اصطکاکی زندگی را روغن کاری می کند.  خب 
البته این همه ماجرا نیست، اما بی تردید هرچه بیشتر پول 
داشته باشید، می توانید چیزهای بیشتری را صاحب شوید، 
جاهای بهتری بروید و تجربه های هیجان انگیز تری کس��ب 

کنید. 

مسئله ای به نام پول
اگر بخواهید موفق باشید، باید ارتباط سالمی با پول برقرار 
کنید. باید بدانید که چگونه هر چه بیش��تر پول درآورید و 
چگونه پول توی دستتان را خرج کنید، طوری که بیشترین 

میزان دقت و دانایی چاشنی آن باشد. 
پول نه شیطان است و نه چراغ جادو و بیشتر کردنش نیاز 
به دوز و کلک و زیرآبی رفتن ندارد. مشکل آنهایی که دائم 
حرف از میلیاردر شدن می زنند، اما هرگز در زندگی به این 
هدف صرفا شفاهی نمی رسند، این است که نگاهی به شدت 

غلط نسبت به پول دارند. 
بی پول ها تصوراتی از پول دارند که به ش��دت س��طحی و 
عادت ناسالم ساز است. این روند سطحی و عادت های ناسالم 

روند ثروتمند شدن را فلج می کند. 
بگذارید کمی درباره پول گپ بزنیم: 

شما نمی توانید به سرعت پولدار
 و همزمان ثروتمند باشید

پولدار شدن هرگز سریع، شتابان و آسان نیست. 
تبدیل ش��دن به یک آدم پولدار به بس��تر ذهنی، اصول 
مالی و در کل سختکوشی فراوان نیاز دارد.  اگر بخواهید ره 
صد ساله را یک  شبه طی کنید و با تاکتیک های کوتاه مدت، 
خودخواهانه یا خالفکارانه به ثروت برسید، موفق می شوید، 
اما کال باید با شادی و آرامش خداحافظی کنید.  پولدارهای 
باهوش استراتژی هایی دارند که باعث نسل اندرنسل پولدار 
بودنش��ان می شود. استراتژی آنها می گوید که پولدار شدن 

یک دو ماراتن است نه دو سرعت. 

همیشه می شود کمتر از چیزی که حاال خرج 
می کنید، هزینه کنید

مهم نیست که خرج و هزینه هایتان االن چقدر زیاد است 
یا چقدر نس��بت به هزینه هایی که می کنید، عذاب وجدان 
دارید. راه های درستی برای پولدار شدن حتی با بودجه های 
کم هم وجود دارد. برای هر یک از ما بودجه بندی کار شاقی 
اس��ت، اما پولدار خوب می داند که داش��تن پول بیشتر در 
آینده با کم کردن هزینه های اضافی در حال حاضر ش��روع 
می شود. به عنوان مثال می توانید بودجه ای که ماهانه برای 
تنقالت و خوراکی های باارزش غذایی کم صرف می کنید، به 
نصف برس��انید. یا مثال به اندازه نیاز یک هفته خرید کنید 

نه شش ماه! 

هیچ وقت آنقدر بی پول نیستید که نشود صرفه جویی 
یا سرمایه گذاری کرد

صرفه جویی را اگر نداش��ته باشید خود و خانواده تان را با 
دردسر مواجه می کنید. پولدارها نقشه پشتیبان مالی دارند. 
آنها در نقشه های خود صرفه جویی های مالی را در بازه های 
زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه در نظر می گیرند. همچنین 
مرور زندگی نامه بس��یاری از س��رمایه دارهای موفق نشان 
می دهد که آنها سرمایه گذاری را در سن کم شروع کرده اند. 
مثال از 30 سالگی به فکر روزهای بازنشستگی بودن خنده دار 
نیست، الزامی است. می تواند تنها روزی 1000 تومان باشد، 
اما به مرور صفرهای این پس انداز بیشتر و بیشتر می شود. 

زود ش��روع ک��ردن و نتای��ج کوچک گرفت��ن می تواند 
زمینه ساز تحول در زندگی شود. 

همیشه راه های بیشتری برای پولدار شدن هست
در طول زمانی که موظف هستید یکسری شرح وظایف 
مشخص را انجام دهید، حقوق مشخصی می گیرید و تمام، 
اما از آن به بعد وقتتان از آن خودتان اس��ت. می شود از هر 
سرگرمی یک کسب و کار ساخت، یا اگر این کار سخت است 
به این فکر کنید که از وسایلی که نمی خواهید پول درآورید، 

مازادها را برای فروش بگذارید. 
این درآمدهای جانبی به ظاهر چندان به چشم نمی آید، 
اما کنار هم قرار گرفتنشان می تواند به پولدارتر شدن و در 
نتیجه جمع آوری پول برای یک سرمایه گذاری با یک ایده 

الهام گرفته شده از همین خرده کاری ها بینجامد. 
businessinsider.com :منبع

مدیریت زمان به وسیله اصل پارتو
آیا می دانستید یکی از اصول مهم در مدیریت زمان برای 
مدیران اصل پارتو است؟  این اصل را که قانون 20-80 نیز 
نامیده می ش��ود فردی به نام »ویلفردو پارتو« ابداع و بعدها 
ش��خص دیگری به نام »ژوزف ج��وران« تکمیل کرد. این 
اصل می گوید: 20 درصد از کارهایی را که انجام می دهیم؛ 
80 درصد برای ما مفید اس��ت ام��ا در مقابل 80 درصد از 
کارهایی را که انجام می دهیم تنها 20درصد برایمان مفید 
است. این قانون در جنبه های مختلف زندگی کاربرد دارد. 
به عنوان مثال، در اغلب موارد 20 درصد از برنامه هایی را که 
از تلویزیون می بینیم 80 درصد برای ما مفید است ولی 80 
درصد از این برنامه ها فقط و فقط 20 درصد سودمند است. 
ای��ن قانون در مواردی چون مکالمه های تلفنی، حرف زدن 
و... نیز صادق است؛ بنابراین نخستین گام مدیریت زمان این 
است که تمام انرژی و وقتمان را صرف آن 20 درصد کنیم. 
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هدی رضایی

تربی��ت مدیران آین��ده یکی 
از مهم ترین راهکارهای توس��عه 
سازمان هاست. جانشین پروری یا 
مدیریت جانشینی، در شرایطی 
ک��ه مدی��ران میان��ی و ارش��د 
سازمان ها در آستانه بازنشستگی 
ق��رار دارن��د، منج��ر ب��ه حفظ 
نیروهای مستعد و جوانی خواهد 
شد که خواهان پیشرفت هستند. 
از ای��ن طری��ق، اهداف��ی نظیر 
شایسته س��االری، ایج��اد انگیزه 
برای رش��د و بقا، ایج��اد انگیزه 
برای ماندگاری کارشناس��ان در 
سازمان ها و ایجاد محیط رقابتی 
س��الم در فضای س��ازمان دنبال 

می شود. 
شرکت های آرمانی در مقایسه 
با ش��رکت های رقیب، به مراتب 
بیش��تر اقدام به پرورش مدیران 
مس��تعد داخلی می کنن��د. این 
اق��دام، گامی ب��رای حفظ اصول 
و ارزش های این شرکت هاس��ت. 
س��ازمان های برخوردار از فرآیند 
پیچیده شناس��ایی کاندیداهای 
جانش��ینی ب��رای پ��ر ک��ردن 
پس��ت های کلی��دی ی��ا دیگ��ر 
نقش های حیاتی سازمان در واقع 
از نقش کارمندان متعهد و حفظ 

آنها آگاه هستند. 

جانشین پروری در همه 
پست های سازمانی 

ش��اید فک��ر کنی��د مدیریت 
جانش��ینی تنه��ا برای س��طوح 
عالی سازمان انجام می گیرد، اما 
س��ازمان های مهم افراد متعهد و 
بااس��تعداد خود را در پست های 
کلی��دی که هر روز ب��ا عملیات 
اصلی سروکار دارند، شناسایی و 
در جهت جانشین پروری آنها نیز 
برنامه ری��زی می کنند. دو مزیت 
اصلی ای��ن امر در ش��رکت های 
بزرگ بهبود تعه��د کارمندان و 
بهبود فرصت های توس��عه شغل 
است. این مس��ئله به معنای آن 
اس��ت که برنامه ه��ای مدیریت 
جانش��ینی پیچیده دو اولویت را 
خط��اب قرار می دهن��د: حفظ و 

تعهد.

به کارمندانتان بگویید 
ارزشمندند 

بازخ��ورد  ک��ه  کارمندان��ی 
عملکردشان را دریافت می کنند 
و از فرصت های بالقوه آینده در 
س��ازمان آگاه هس��تند، بیشتر 
تمایل به تعهد در کارشان دارند 
و بیش��تر خواهان ماندگاری در 
سازمان هس��تند. همچنین اگر 
آنها اعتقاد به رش��د و پیشرفت 
در س��ازمان نداش��ته باشند آن 
را ترک می کنن��د. کارمندانتان 
را ب��ه ای��ن ام��ر آگاه کنید که 
اس��ت  ارزش��مند  حضورش��ان 
ب��رای  و س��ازمان می خواه��د 
پیش��رفت آنها س��رمایه گذاری 
کن��د. لیس��تی از دالی��ل برای 

حفظ آنها تهیه کنید. 

نتایج مدیریت جانشینی 
موثر 

* ارتباطات گسترده با دیگران 
ی��ک مح��رک ق��وی در جهت 
بهب��ود عملکرد کارمند اس��ت. 
تاثی��ر ارتباطات در مقایس��ه با 
دیگر محرک های عملکرد شامل 
بحرانی،  موقعیت های  شناسایی 
هدای��ت کارمن��د و اس��تفاده از 
تکنولوژی پنج برابر بیشتر است. 

موقعیت ه��ای  شناس��ایی   *
بحران��ی دیگ��ر عام��ل محرک 

مدیریت جانشینی است. 
* وقت��ی یک فرد س��ازمان را 
ت��رک می کند و پس��تش خالی 
آمادگ��ی  س��ازمان  می مان��د، 
جانش��ینی یکب��اره را ن��دارد. از 
ای��ن رو برنامه ری��زی ب��رای این 
کار و پیدا کردن فرد مس��تعد و 
مس��ئول به عنوان دومین شکاف 
در س��ازمان اس��ت که در اینجا 

بررسی می شود. 
* س��ازمان ها معموال در پیدا 
کردن افراد مستعد برای پر کردن 
سمت های اصلی قصور می کنند. 
مهم ترین فعالیت برای مدیریت 
جانشینی، توانایی شناسایی منبع 

استعدادهای موجود است. 
* مدیران منابع انسانی نقشی 
برنام��ه  موفقی��ت  در  اساس��ی 
مدیریت جانش��ین پروری دارند. 
ای��ن مدیران بای��د در این رابطه 

استراتژی طرح کنند و فعالیت ها 
و برنامه هایی را در این استراتژی 
قرار دهند که مدیران کسب و کار 
را قادر سازد تصمیم بهتری درباره 
افراد و هماهنگی استعدادها برای 

رشد کلی شرکت بگیرند. 

دشواری های برنامه  جانشینی
با وج��ود اهتمام س��ازمان ها، 
برنامه های جانش��ینی در  اغلب 
عمل ب��ا دش��واری هایی مواجه 
می ش��وند ک��ه توفی��ق آنه��ا را 
مطالعات  می کن��د.  خدش��ه دار 
به منظور کشف دالیل  متعددی 
عدم توفیق برنامه های جانشینی 
انجام گرفته است که جمع بندی 
آنها نش��ان می دهد مس��ائل زیر 
در شکست برنامه های جانشینی 

دخیل بوده اند. 

1- مح�دود کردن پرورش 
اف�راد ب�رای تص�دی ی�ك 
شغل و مسئولیت مدیریتی: 
مدیران اکثر سازمان ها، فردی را 
به عنوان جانش��ین خود انتخاب 
کرده و س��عی در توسعه وی به 
روش های مختلف دارند. چنین 
رویکردی اف��راد را برای تصدی 
تنها یک پس��ت مهیا می سازد 
و در بس��یاری موارد نیز مدیران 
ب��ه این دلیل که فرد جانش��ین 
را خط��ری بالقوه ب��رای تصدی 
پس��ت خود می دانند، از هدایت 
و راهنمایی دقیق وی خودداری 
می کنند. راه غلبه بر این مشکل، 
داشتن فهرستی از استعدادهای 
مدیریت��ی س��ازمان اس��ت که 
متعدد   برای تصدی پست هایی 

توسعه می یابند. 

2- شناسایی و معرفی افراد 
بدون بهره گیری از روش های 
معتب�ر: در براب��ر رویکردی که 
عنوان شد، گاهی سازمان بدون 
داشتن روشی معتبر و نظام مند، 
افراد زی��ادی را برای قرار گرفتن 
در مس��یر توس��عه ای، انتخ��اب 
می کند. چنین روشی باعث هدر 
رفتن منابع و عدم باور به عادالنه 
ب��ودن آن می ش��ود. ب��رای رفع 
این مش��کل، بای��د از روش هایی 
نظام مند استفاده کرد و افرادی را 
در فهرست استعدادهای سازمان 
قرار داد که از خود شواهدی دال 
ب��ر توفیق در مس��ئولیت فعلی، 
نش��ان داده اند. عالوه ب��ر این، با 
روش ه��ای معتب��ر و مختل��ف 
ارزیاب��ی از جمل��ه ارزیابی 360 
درج��ه و مرکز ارزیابی، مس��تعد 
بودن آنان باید محرز شده باشد. 

3- ره�ا ک�ردن فرآین�د 
از  پ�س  کارکن�ان  توس�عه 
گزین�ش اف�راد مس�تعد و 
کوتاهی در تعیی�ن دقیق و 
کام�ل نیازهای آموزش�ی و 
توس�عه ای آنها: انتخاب افراد 
مستعد، نقطه شروع برنامه های 
جانش��ینی اس��ت. برای توسعه 
آنها بای��د برنامه ریزی کرد تا در 
آین��ده بتوانند مس��ئولیت های 
مورد انتظ��ار را عهده دار ش��وند. 
به همین منظور، باید معیارهای 
توفی��ق آن��ان تدوی��ن ش��ود و 
زمان��ی منظمی،  بازه ه��ای  در 
میزان موفقیت ش��ان در توسعه 
مهارت ه��ای موردنی��از را مورد 
ارزیابی ق��رار داد. در ضمن باید 
در طراحی آموزش ها و استفاده 
از روش های آموزش��ی، نوآوری 
داشت و ترکیبی متنوع و مفید 
از آموزش های الزم را در اختیار 

افراد مستعد سازمان قرار داد. 
4- فقدان حمایت مدیریت 
ارشد س�ازمان از برنامه های 
جانش�ینی: ضروری اس��ت که 
مدیران ارش��د سازمان در برنامه 
پرورش مدیران، مش��ارکت فعال 
داش��ته و به ط��ور علن��ی از آن 
حمایت کنن��د. مهم تر اینکه در 
انتصاب ه��ای خ��ود از نتای��ج و 
دستاوردهای این برنامه، استفاده 

کنند تا حمایت از آن، نزد اعضای 
سازمان جدی تلقی شده و اعتبار 
و عادالن��ه بودن آن م��ورد وثوق 

قرار گیرد. 
توجه به این چهار مسئله، باعث 
می شود تا از برنامه های جانشینی 
به س��مت مدیریت جانش��ینی 
حرکت کنی��م. گام بعدی اجرای 

این طرح در سازمان است. 

مراحل اجرای مدیریت 
جانشینی

1- تهی�ه بان�ك اطالعاتی 
اس�تعدادها: این مرحله شامل 
افراد مس��تعد  فهرس��ت کردن 
بالق��وه، نیازمن��د تدوین حداقل 
ویژگی ه��ای اف��راد موردنظ��ر و 
مخاطبان برنامه های جانش��ینی 

است. 
با  2- ارزیاب�ی مقدمات�ی: 
این ارزیابی براس��اس معیارهای 
طراحی ش��ده، تمام اف��راد مورد 

ارزیابی مقدماتی قرار می گیرند. 
3- تدوین مدل شایستگی 
س�ازمان: یک��ی از رویکردهای 
نوی��ن در امر آموزش و توس��عه 
مدیران، کاربرد شایستگی ها برای 
طراحی برنامه های توسعه مدیران 
است. در ضمن، مدل شایستگی 
مهم ترین بعد برای اجرای ارزیابی 
موف��ق مدیریت جانش��ینی در 
سازمان اس��ت. اگر این بخش از 
کار نادرست باشد، افراد براساس 
قضاوت  نامناس��بی  معیاره��ای 
می شوند، طراحی تمرین ها دشوار 
شده و ارزیاب ها در طبقه بندی و 
ارزیابی دقیق رفتارها با مش��کل 
مواجه خواهند شد. به این ترتیب، 
اعتقاد مدیران عملیاتی به مرکز 

ارزیابی از دست خواهد رفت. 
اج�رای  و  طراح�ی   -4
ارزیابی: افرادی ک��ه در ارزیابی 
مقدماتی واجد شرایط الزم برای 
حضور در این مرحله ش��ناخته 
ارزیاب��ی  مرک��ز  در  می ش��وند، 
حضور می یابند. مرک��ز ارزیابی، 
ترکیبی از ابزارهای متنوع است 
ک��ه در آن، ارزیابانی متعدد، فرد 
را از ابعاد مختلف و براساس مدل 
شایس��تگی های س��ازمان مورد 

ارزیابی قرار می دهند. 

آئودی و 4 حلقه ای که صنعت 
خودروسازی را متحول کرد

آگوست هورش در سال 1899 یک شرکت خودروسازی 
را با نام هورش کمپانی در شهر تسویکاو در آلمان تاسیس 
کرد که امروزه به عنوان یکی از بهترین خودروسازی های 
جهان لقب گرفته است. هورش نخستین خودروی خود 
را در سال 1901 با سرعتی معادل 32 کیلومتر بر ساعت 
تولید کرد. س��پس ش��رکت دیگری را به جای ش��رکت 
قبلی با نام آئودی در س��ال 1909 تاس��یس کرد که در 
واقع ترجمه التین نام خانوادگی خود یعنی هورش بود و 
خودروهایی را در آنجا در دستور ساخت شرکت قرار داد 
با نام آئودی ای که س��رعت آن را 22 کیلومتر بر س��اعت 

تخمین زدند. 
ش��رکت آئودی با ش��روع جنگ جهانی اول، مجبور به 
تولید جنگ افزار ش��د. در سال 1920 هورش از مدیریت 
ش��رکت آئودی کناره گی��ری کرد و به عن��وان عضوی از 
هیات مدیره باقی  ماند. ش��رکت آئودی در س��ال 1929 
خودروی شش سیلندر ۴6۵۵ سی سی و در سال 1929 
خودروهای مدل درسدن و تسویکاو را عرضه و خودروهای 
چهار و شش س��یلندر دیگری را تحت لیسانس شرکت 
پژو روانه بازار کرد. در س��ال 1930 این ش��رکت با تولید 
خودروهای��ی کوچک ح��دود 9 درصد از ب��ازار خودروی 
آلم��ان را تصاحب ش��د. جنگ جهان��ی دوم، مجددا این 
ش��رکت را در مسیر س��اخت جنگ افزارها و خودروهای 
جنگ��ی نظیر  ای اف ای اف و  ای اف ای اف هش��ت قرار داد. 
در س��ال 19۵8 پس از پایان جنگ دوم جهانی، ش��رکت 
مرسدس بنز حدود 87 درصد از سهام آئودی را خریداری 
کرد و در س��ال 19۵9 مابقی سهام این شرکت را نیز به 
دست آورد. در سال 196۴ گروه فرگوسن واگن ۵0 درصد 
این ش��رکت را از مرس��دس بنز خریداری و با راه اندازی 
ش��رکتی با همان نام اقدام به تولی��د و عرضه مدل هایی 
نظیر آئودی60، آئ��ودی7۵، آئودی 80 و آئودی90 کرد. 
در سال 1969 آئودی به شرکت ان اس یو پیوست و برای 
مدتی کوتاه، به ان اس یو آئودی تغییر نام داد. این شرکت 
در س��ال 1972 خ��ودروی آئودی 80 فاکس و در س��ال 
197۴ خودروی مدل آئودی ۵0 را روانه جاده ها ساخت و 
پس از آن خودروهای اسپورت آئودی S6 و آئودی S8 را 
با مشارکت فولکس واگن تولید کرد که در مسابقات رالی 

به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافتند. 
آئودی در سال 1986 خودروی مدل 80 خود را بهبود 
بخش��ید و نمونه جدید و پیش��رفته ای از آن را ارائه داد و 
با اس��تقبال خوبی از س��وی مردم مواجه شد و در فاصله 
س��ال های 1982 ت��ا 1987 خودروه��ای س��ری آئودی 
پنج هزار را روانه بازار کرد. در س��ال 1991 شرکت آئودی 
برای س��ومین س��ال پی درپی در بازارهای ایاالت متحده 
امریکا به باالترین میزان فروش خود دس��ت یافت و این 
رش��د و افزایش فروش این ش��رکت تا س��ال 2008 و با 

دستیابی به 60 درصد از بازارهای آسیا ادامه داشت. 
ش��رکت آئودی نخستین تولیدکننده خودروهای تمام 

گالوانی��زه در جه��ان و صاحب خودروی آئ��ودی E8، با 
بدن��ه تمام آلومینیومی اس��ت که در کارخان��ه نکازاولم 
آئودی تولید شده اس��ت. این کارخان��ه در عمل، متعلق 
به ش��رکت کوات��رو بوده  که از ش��رکت های زیرمجموعه 
آئودی به ش��مار می آید و تاکنون مدل هایی چون آئودی 
کواترو، آئودی لو مان کواترو، آئودی پایکس پیک کواترو، 
 RS4 آوانت، آئودی RS2 آئ��ودی آووس کواترو، آئ��ودی
و آئودی RS6 را که اغلب خودروهای مفهومی هس��تند 
ب��ا برند آئودی تولید کرده اس��ت. یکی از دالیلی که این 
خودروها نزد مردم محبوب ش��ده اند قدرت باالی موتور 
آنها است. آئودی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودروهای 
اس��پورت و خودروهای برقی نیز هست.  عالمت تجاری 
خودروس��ازی آئ��ودی، چه��ار حلقه درهم تنیده اس��ت 
که نماد پیوس��تن چهار ش��رکت خودروسازی از هورش، 
آئودی، واندرر و دی کی دبلیو است که تا آن زمان مستقل 
بودند و این چهار شرکت در واقع پایه های آئودی امروزی 
هستند. ش��رکت خودروسازی آئودی تاکنون باشگاه های 
فوتبال نظیر بایرن مونیخ، هامبورگ، نورنبرگ، بروس��یا 
مونشن گالدباخ، چلسی، رئال مادرید، آ. ث. میالن، بارسلونا، 
آژاکس آمستردام و پرس��پولیس تهران را تحت حمایت 

مالی خود داشته است. 

سامسونگ گوشی خم شدنی می سازد
مرکز تولید نمایش��گرهای سامس��ونگ اعالم کرد از 
پایان س��ال آتی می��الدی می تواند ماهان��ه 30 تا ۴0 
هزار نمایش��گر تاش��دنی تولید کند. توس��عه در حوزه 
نمایشگرهای انعطاف پذیر با سرعت کم دنبال می شود 
و هنوز اطمینان کامل برای ورود دستگاه های مجهز به 

این فناوری وجود ندارد. 
 G نخس��تین گام در ای��ن زمینه ورود گوش��ی های
 Note و Galaxy Round ال جی و همچنین Flex
Edge سامسونگ با نمایشگر منحنی بود، اما گام بعدی 
در این زمینه ارائه نمایشگرهایی است که می توان آنها 
را تا نیمه خم کرد و این طور که یکی از مدیران ارش��د 
سامس��ونگ نوید داده است، گوش��ی های هوشمندی 
مبتنی بر این فناوری ساخته می شوند که کاربر حسب 
نیاز خود می تواند نمایش��گر آنها را خم کند. به گزارش 
ش��ماران سیستم، مرکز تولید نمایشگرهای سامسونگ 
این روزها ت��الش می کند چنین نمایش��گرهایی را به 
تولید انبوه برس��اند و اعالم کرده است که از پایان سال 
آتی میالدی می تواند ماهانه 30 تا ۴0 هزار دستگاه از 

این نمایشگرها را تولید کند. 

گاهی سازمان بدون 
داشتن روشی معتبر و 
نظام مند، افراد زیادی 
را برای قرار گرفتن 
در مسیر توسعه ای، 

انتخاب می كند. چنین 
روشی باعث هدر 

رفتن منابع و عدم باور 
به عادالنه بودن آن 

می شود

پاس�خ کارش�ناس: توصی��ه 
نخس��ت ما مطالعه چن��د کتاب 
یا تع��دادی مقال��ه درب��اره نحوه 
رفتار با کارمندان اس��ت. ارتباط با 
زیردستان بسیار حساس و پیچیده 
اس��ت و گذش��ته از ویژگی های 
ش��خصیتی هر فرد چ��ه مدیر و 
چه کارمند، از قوانین خاصی هم 
تبعیت می کند که دانس��تن آنها 
می تواند مفید باشد. بنابراین سعی 

کنید ابتدا این اصول را فراگیرید.
ام��ا همان طور که گفته ش��د 

انسان ها بس��یار پیچیده اند و هر 
فرد ویژگی های منحصر به فردی 
دارد، توصی��ه می کنیم کارمندان 
خود را به طور دقیق بشناس��ید. 
توجه به رفتارهای آنها، عادات شان 
و عالقه مندی هایشان بسیار مهم 
اس��ت. آنها را زیر نظ��ر بگیرید و 
سعی کنید به صورت غیرمستقیم 
درباره آنها از همکارانشان بپرسید. 
اگر تعداد کارمندان شما زیاد است 
نتایج تحقیقات خود را یادداشت 
کنی��د. دانس��تن نق��اط ق��وت و 

ضع��ف کارمن��دان و ویژگی های 
اخالقی ش��ان می تواند شما را در 
موقعیت های مختل��ف که با آنها 
برخورد دارید ی��اری کند. گفتن 
یک جمله در یک موقعیت مناسب 
به یک فرد مشخص می تواند بسیار 
تأثیرگذار باشد. جایی باید دوستی 
کرد و جایی دیگر تحکم. نکته آخر 
اینکه به ویژگی های ش��خصیتی 
خودتان اش��اره کردید. بررس��ی 
کنید که این ویژگی ها چیس��ت 
که اجازه نمی دهد ش��ما درس��ت 

با  مدیریت کنی��د. بعضی وقت ها 
کمی تعمق راجع به شخصیت مان 
به ن��کات جالب توجهی دس��ت 
می یابی��م و متوج��ه می ش��ویم 
آنچه را که نقطه ضعف به حساب 
می آوریم، نقطه قوت ما است. فقط 
از آن درست اس��تفاده نکرده ایم. 
از دوس��تان و همراهان نزدیک و 
مورد اعتماد خود کمک بگیرید و 
شخصیت خودتان و رفتارهایتان 
را ب��ه طور دقیق تحلیل و ارزیابی 

کنید.

معضل 
حرف ناشنوی 

کارمندان 

پرس�ش: مدیری هس�تم که با وجود بهره مندی از تجربه و دانش در حوزه کاری ام، به خاطر ویژگی های شخصیتی ام، کارمندان از من 
حرف شنوی ندارند، چطور می توانم این معضل را حل کنم؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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حکایت برندها

از میان خبرها

آیا می دانستید
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كتابخانه

زبان ب��دن از جمله مهم ترین 
جنبه های روابط مدرن در دنیای 
کنونی را تشکیل می دهد و یک 
ض��رورت مه��م در کس��ب و کار 
موف��ق اس��ت. از ای��ن رو باید با 
ش��ناخت زبان بدن و اس��تفاده 
توانمندی ه��ای کالمی و  بهینه 
غیر کالمی خ��ود را افزایش داد و 
نسبت به یادگیری آن اقدام کرد. 
دکت��ر محمد عل��ی حقیقی و 
افروز بانکی در کتابی به نام »زبان 
بدن، جلوه افکار درون انس��ان بر 
رفتارهای بیرونی« کوشیده اند با 
زبانی ساده و استفاده از تصاویر، 

ارزیابی و تفس��یر ن��وع برخورد 
ط��رف مقاب��ل در ارتباط��ات را 
آموزش دهند. این کتاب ش��امل 
هف��ت فص��ل اس��ت و در فصل 
ی��ک عالئم و نش��انه های عالقه، 
استرس، عصبانیت و غرور و تکبر 

مرور شده است. 
باتوج��ه به اهمی��ت زبان بدن 
در ارتباطات در سه فصل بعدی 
این کتاب مباحث��ی درباره زبان 
ب��دن در مذاک��رات، معامالت و 
مصاحبه ه��ای کاری ش��رح داده 

شده است. نویسنده در قسمتی 
از کتاب در این باره اظهار می دارد: 
تنها هف��ت درص��د تاثیرگذاری 
ما در انتقال پیام ب��ه دیگران، از 
طریق کلماتی اس��ت ک��ه بیان 
می کنی��م. 38درص��د مربوط به 
لحن و ش��یوه سخن گفتن است 
و ۵۵درصد بقیه به وس��یله زبان 
ب��دن منتقل می ش��ود. بنابراین 
93درصد عواط��ف بدون مطرح 
ک��ردن لغات منتقل می ش��وند. 
وقتی معامله می کنید، می توانید 

با اس��تفاده از حرکت های بدن، 
حرکت ه��ای ص��ورت، رفتارها و 
کلی��ه ظواهر فیزیکی با موفقیت 
قرارداد ببندید! بیشتر مشتریان 
زمانی که عواطف ش��ان تحریک 
می شود خرید می کنند. کلید این 
مسئله آن است که شما بتوانید 
تاثیری مثبت بر احساس��ات آنها 
بگذاری��د. مولف در انتهای کتاب 
ب��ه ای��ن نتیجه گیری رس��یده 
اس��ت ک��ه زب��ان بدن یک��ی از 
قاب��ل اعتمادترین منابع دریافت 

واقعیت ها محسوب می شود، چرا 
که عم��ل همواره فرات��ر از لغت 
مطالب را بیان می کند. این کتاب 
10۴ صفح��ه ای به قیمت چهار 
هزار تومان توسط موسسه کتاب 
مهرب��ان نش��ر به چاپ رس��یده 

است. 

زبان بدن

مسیر ثروت

مترجم: سارا گلچین

نگاهی به یکی از جدی ترین چالش های مدیریتی

جانشین پروری موثر 
و بهبود تعهد کارمندان
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 73,245,10شاخص کل
(830,99)میزان تغییر
B 3,297,162,980ارزش بازار

B 3,664,155ارزش معامالت
B 1,394حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(147,58)12,018پتروشیمی خلیج فارس
(92.19)2,335فوالد مبارکه اصفهان

(79.24)2,681پتروشیمی تامین
(62.31)6,846نفت و گاز پارسیان

(60.02)4,065چادرملو

ارزشخریدنام کامل شرکت
14,37628,717 نفت  پارس

5,82523,060 ماشین  سازي  اراك
1,40516,999 پست بانك ايران
4,69110,185 ايران ياساتايرورابر

25,5545,353 گلوکوزان 

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,50651,520 سرمايه گذاري  رنا

1,07932,963 بانك تجارت
2,89632,242 ايران  خودرو

1,47924,677 سايپا
7,53623,092 گروه مپنا 

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,64113.36 ايران ياساتايرورابر

5,8254 ماشین  سازي  اراك 
8,4034 خدمات کشاورزي
1,4054 پست بانك ايران
3,6694 لنت  ترمزايران

درصدقیمتنام کامل شرکت
(34.07)120 ح . س. پرديس
(8)42,246 ح . گلوکوزان

(5.34)1,807 توسعه ساختمان
(4.29)2,141 سامان  گستراصفهان

(3.96)9,578 پتروشیمي فارابي 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M189,130 B 208,766پارس خودرو
M71,656 B 82,971بانك صادرات
M405.947 B 66.396تراکتورسازی

M101.215 B 59.146س. صنايع سیمان
M88.213 B 58.947سايپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M405,947 B 66,396تراکتورسازی
M189,130 B 208,766پارس خودرو

M176.097 B 30.231ماشین سازی اراك
M132.727 B 22.159تايدواتر خاورمیانه

M123.743 B 35.520صنايع آذرآب

تعدادقیمتنام کامل شرکت
9069504پارس خودرو

14968868سايپا
10847302بانك تجارت

17116888س. صنايع سیمان
61144679تراکتورسازی ايران

 829,70شاخص کل
(5,10)میزان تغییر
B 676,486,283ارزش بازار

B 2,074,138ارزش معامالت
M 219,406حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(2,22)37,678پتروشیمی مارون
(1,02)8,930پتروشیمی جم

(0.57)19,442پتروشیمی زاگرس
15,5130.52نفت ايرانول

مدیریت سهام12

کاری  روز  نخس��تین  در 
از معام��الت آذر م��اه تح��ت 
مذاکرات  ش��دن  تمديد  تاثیر 
هس��ته ای تا هفتم ماه آتی، به 
دلیل برآورده نشدن انتظارات 
فع��االن ب��ازار س��هام، رون��د 
نزول��ی اکث��ر قريب ب��ه اتفاق 
ش��اخص ها را در برگرف��ت و 
تاالر شیش��ه ای بازار س��هام با 
عرضه های سنگین سهامداران 
حقیق��ی و حقوقی به وضعیت 
قرم��ز درآم��د. در معام��الت 
هفت��ه  کاری  روز  نخس��تین 
شرکت های بزرگ پتروشیمی، 
س��نگ آهنی، فوالدی، بانکی، 
تاثی��ر  خودروي��ی بیش��ترين 
منفی را بر ش��اخص داشتند. 
از سوی ديگر در دادوستدهای 
روز گذش��ته ب��ورس ته��ران 
حجم و ارزش معامالت رش��د 
قابل توجهی را ثب��ت کرد. در 
معامالت نخس��تین روز کاری 
هفت��ه حجم و ارزش معامالت 
به  داشت،  قابل توجهی  رش��د 
ط��وری که دو ب��ازار بورس و 
فراب��ورس در مجم��وع ارزش 
معامالتی بیش از 560 میلیارد 
تومانی را ثبت کردند. در بازار 
هفت��ه،  کاری  روز  نخس��تین 
خودرويی ها با بیشترين حجم 
و ارزش معامالت توانستند در 
صدر برترين گروه های صنعت 
بايس��تند. پ��س از آن گ��روه 
مالی و ماش��ین آالت برترين 
بودن��د.  صنع��ت  گروه ه��ای 
محصوالت  گروه  دو  همچنین 
فلزی و ماش��ین آالت ش��اهد 
بیشترين رشد شاخص بودند. 

 
افت و خیزهای

 بازار سهام
اين مه��م در حال��ی اتفاق 
افتاد ک��ه با ش��روع معامالت 
در نخس��تین روز معامالت��ی 

اين هفته ش��اخص کل بورس 
ب��ه لط��ف بازگش��ت رونق به 
معامالت تع��دادی از بخش ها 
س��یمانی،  س��اختمان،  مانند 
برقی  تجهیزاتی،  انفورماتیك، 
مس��یر  در  خودروس��ازی  و 
صع��ود ق��رار گرف��ت. س��یر 
صعودی ش��اخص، اما چندان 
ب��ه ط��ول نینجامی��د و تحت 
تاثیر افت مجدد ارزش س��هام 
در بخ��ش مال��ی به خص��وص 
و  س��رمايه گذاری  و  بانک��ی 
همچنین پتروشیمی و سقوط 
کار،  ادام��ه  در  خودرويی ه��ا 
اين نماگ��ر تغییر مس��یر داد 
و ب��ه محدوده منفی کش��یده 
ش��د. افزايش فش��ار از سوی 
هلدينگ های پتروشیمی باعث 
شد تا شاخص بار ديگر از مرز 
74 ه��زار واح��دی فروافت��د. 
افزاي��ش حجم معام��الت در 
گروه ه��ای رو به افول و برخی 

از نماده��ای ب��زرگ در ادامه 
کار ب��ه ادام��ه رون��د نزول��ی 
ش��اخص منجر شد. باال رفتن 
نمادهای  در  معام��الت  حجم 
ب��زرگ به خص��وص بانکی ها و 
پتروش��یمی ها ش��اخص را در 
ي��ك س��اعت پايان��ی بیش از 
پیش پايی��ن آورد و در نهايت 
نی��ز اين نماگر افت��ی بیش از 

1/1 درصد را به ثبت رساند. 

فرصت خرید برای 
سرمایه گذاران منطقی 

مارانی،  عس��گری  علیرض��ا 
کارش��ناس  ب��ازار س��هام ب��ا 
تاکی��د ب��ر اينکه س��هامداران 
نس��بت ب��ه اخب��ار سیاس��ی 
بی��ش از اندازه واکنش نش��ان 
می دهن��د، گف��ت: اي��ن رفتار 
برای س��رمايه گذاران  هیجانی 
حقیق��ی يا حقوق��ی منطقی، 
جذابی��ت  و  خري��د  فرص��ت 

ايجاد می کند. اين کارش��ناس 
بازار س��رمايه با اشاره به اينکه 
سهامداران در بازار دارايی هايی 
را می فروش��ند که ارتباطی به 
اخبار مربوط به کاهش قیمت 
در بازارهای جهانی مانند نفت 
ن��دارد، تصريح ک��رد: صنعت 
تراکتورسازی وابسته به صنايع 
کشاورزی در کنار صنعت برق 
با وج��ود کاه��ش قیمت های 
پیاپ��ی در ب��ازار، همچنان پر 
پتانس��یل ترين صنايع هستند. 
وی گفت: اي��ن رفتار هیجانی 
س��هامداران که به افت قیمت 
س��هام صناي��ع پر پتانس��یلی 
مانند خ��ودرو، بان��ك، برق و 
ماش��ین آالت کشاورزی منجر  
ش��ده اس��ت در آين��ده برای 
سهامداران منطقی که پرتفوی 
از سهام را در سبد خود دارند، 
ايج��اد  جذابی��ت  و  فرص��ت 
می کند. وی با اش��اره به تاثیر 

کاه��ش قیمت نفت بر صنايع، 
گف��ت: با کاه��ش قیمت نفت 
مشتقات نفتی و صنايع وابسته 
که کاال تولی��د می کنند تحت 
تاثیر قرار می گیرند، اما نکته با 
اهمیت اين اس��ت که بازار در 
مقاطعی در س��هام پتروشیمی 
پااليش��ی و اکنون در س��هام 
خودروي��ی، بانک��ی، ماش��ین 
آالت کش��اورزی، صنعت برق 
و مرتبط س��رمايه گذاری کنند 
و بازار همواره به همین ش��کل 

جلو آمده است. 

بررسی بنیادی
 گروه های بورسی

از س��وی ديگر بس��یاری از 
کارشناسان با بررسی وضعیت 
بنی��ادی گروه ه��ای بورس��ی 
معتقدن��د: کاهش نرخ تورم به 
کاهش نرخ س��ود بانکی منجر 
می ش��ود ک��ه اين ام��ر باعث 
ش��رکت های   P/E افزاي��ش 
بورسی و در نهايت به افزايش 
ش��رکت های  س��هام  قیم��ت 
فوق منجر می ش��ود. در عین 
ح��ال صنعت پتروش��یمی نیز 
با تعیی��ن تکلیف نرخ خوراك 
و س��پس  مجتمع ه��ای خود 
صنع��ت س��یمان ب��ه ترتیب 
اول  اولويت ه��ای  به عن��وان 
می��زان بازده��ی مطل��وب در 
س��رمايه گذاری بازار سهام در 
سال جاری محسوب می شوند. 
همچنین به عقیده کارشناسان 
احتمال می رود صنعت خودرو 
در کشور سال آينده با مشکل 
مواج��ه   محص��والت  ف��روش 
ش��ود که اي��ن امر مس��تلزم 
توجه زياد س��رمايه گذاران در 
شرکت های  س��هم های  خريد 
خودروي��ی اس��ت و باي��د در 
صنع��ت مذکور، ش��رکت های 
را  م�ن�اس���ب  خ��ودروي��ی 

در نظر گرفت. 

يك کارش��ناس بازار س��هام 
ب��ازار  قان��ون  اش��کال های 
و  ک��رد  بررس��ی  را  س��رمايه 
گف��ت: بازنگری در قانون بازار 
س��رمايه به ي��ك قهرمان نیاز 
دارد و وزير ام��ور اقتصادی و 
دارايی بايد پیش��قدم ش��ده تا 
تصويب  ب��ه  مردمی تر  قان��ون 
ش��ايان آرانی،  ش��اهین  برسد. 
کارشناس ارشد بازار سهام در 
نهمین  ايس��نا، در  با  گفت وگو 
بازار  قان��ون  تصويب  س��الگرد 
س��رمايه به لزوم اصالح قانون 
تاکی��د کرد و گف��ت: من جزو 
معتقدم  کس��انی هس��تم ک��ه 
قان��ون ب��ازار س��رمايه قطع��ا 
در ش��رايط فعل��ی ب��ه اصالح 
9 س��ال  نی��از دارد، زيرا طی 
بازار سرمايه  س��اختار  گذشته 
تغیی��ر ک��رده و نق��ش ب��ازار 
چش��م انداز  سند  در  س��رمايه 
برنام��ه پنجم توس��عه و در  و 
ش��ده  پررن��گ  اقتص��اد  کل 
بازنگ��ری  بنابراي��ن  اس��ت، 
بازار سرمايه  قانون  اساسی در 
وی  اس��ت.  واج��ب  و  الزم 
اولیه  يادآور ش��د: در اليح��ه 
قانون بازار س��رمايه در س��ال 
ب��ود  ش��ده  پیش��نهاد   1384
بازار هر دو س��ال  قان��ون  که 
يکبار بازنگری ش��ود، ولی اين 
نهايی حذف  قانون  موضوع در 
را  پويايی  متاس��فانه  که  ش��د 
از قان��ون دور ک��رد بنابراين، 
فعلی  ش��رايط  در  قانون  حتما 

به اصالح نیاز دارد. 

تغییر در حاکمیت بازار و 
نحوه نظارت

اي��ن کارش��ناس ارش��د بازار 
س��رمايه به م��وارد اصالح قانون 
اش��اره کرد و افزود: محور اولیه 
که به اصالح نیاز دارد س��اختار، 
حاکمی��ت بازار و نح��وه نظارت 
اس��ت، به طوری که کل ساختار 
ش��ورای عال��ی ب��ورس و نحوه 
تعیی��ن افراد ب��ه بازنگری جدی 
نیاز دارد تا به س��مت غیر دولتی 
ناظر  و مس��تقل بودن نهادهای 
بازار سرمايه حرکت کند. شايان 
ادام��ه داد: زيرا قانون فعلی بازار 
به گون��ه ای اس��ت که  س��رمايه 
ش��ورای عالی ب��ورس و اعضای 
تحت  کام��ال  ب��ورس  س��ازمان 
انتخ��اب وزير ام��ور اقتصادی و 
داراي��ی هس��تند و حتی ريیس 
س��ازمان ب��ورس نی��ز به عنوان 
معاون وزير تلقی می ش��ود، اين 
درحال��ی اس��ت که قان��ون پويا 
بايد منابع کل ذی نفعان جامعه، 
س��هامداران خرد و کارگزاران را 
مدنظر قرار دهد. اين مش��کل تا 
جايی است که س��ازمان جهانی 
بورس ها هم معتقد است ساختار 
بازار سرمايه ايران دولتی است. 

استقالل بورس ها
باید پررنگ شود

وی ادام��ه داد: اصالح ديگری 
که قانون بازار سرمايه به آن نیاز 

دارد، استقالل شرکت بورس در 
نهاد ناظر اس��ت، يعنی ش��رکت 
بورس بايد مرکز اصلی مديريت 
باشد و نهاد ناظر اصلی فقط بايد 
بر اجرای قانون نظارت کند اين 
درحالی است که اکنون سازمان 
بورس کاره��ای اجرايی را انجام 
می دهد. اين کارش��ناس ارش��د 
بازار س��هام ادام��ه داد: بنابراين 
 بايد هیات مدي��ره تمام  بورس ها 
مانند بورس کاال و بورس انرژی 
هر کدام نقش پررنگ تری داشته 
افزايش  باش��ند و اهمیت آنه��ا 
يابد و اس��تقالل آنها در مديريت 

پررنگ شود. 

تغییر در نحوه نظارت بر 
شرکت های تامین سرمایه

ش��ايان به ديگر موارد اصالح 
قان��ون اش��اره ک��رد و اف��زود: 
محور س��ومی که ب��ه اصالح و 
بازنگ��ری نی��از دارد، نق��ش و 
ش��رکت های  بر  نظ��ارت  نحوه 
اين  تامین س��رمايه اس��ت که 
مح��ور ب��ه تغیی��ر ج��دی نیاز 
راه ان��دازی  ب��رای  زي��را  دارد، 
س��رمايه  تامی��ن  ش��رکت های 
رفت��اری دوگان��ه وج��ود دارد، 
به ط��وری که ب��رای راه اندازی 
س��اير نهادهای مالی س��ازمان 
ب��ورس باي��د تايیدي��ه الزم را 
ارائ��ه کند، ولی برای راه اندازی 
س��رمايه  تامی��ن  ش��رکت های 

بايد اين تايیديه  شورای بورس 
را بدهد. وی خاطرنش��ان کرد: 
مح��ور بع��دی که ب��ه بازنگری 
بازنگ��ری در نحوه  نی��از دارد، 
نظ��ارت و اعطای مج��وز برای 
نهادهای مالی اس��ت که شامل 
ش���رک�ت های ک�ارگ���زاری و 

لیزينگ ها می شود. 

تمام ذی نفعان بازار باید
 در شورای بورس

 نماینده داشته باشند
بازار  ارش��د  کارش��ناس  اين 
سهام تصريح کرد:  محور بعدی 
که ب��ه نوعی به س��اختار بازار 
س��رمايه مربوط می ش��ود، اين 
است که اگر اصالحی در قانون 
ب��ازار س��رمايه رخ ده��د، بايد 
مانند  ب��ازار  تمام��ی ذی نفعان 
بانك ها  سهامداران،  کارگزاران، 
در  بورس��ی  ش��رکت های  و 
باالترين نهاد ناظر بازار سرمايه 
تا صدای  باشند  نماينده داشته 
همه در ش��ورای بورس شنیده 
ش��ود و اين طور نباشد که تنها 
نمايندگان دولت در اين ش��ورا 
ح��رف اول را بزنن��د، زيرا بازار 
س��رمايه تنها برای دولت نبوده 
و برای همه فعاالن بازار اس��ت. 
ش��ايان آران��ی ادام��ه داد:  اگر 
ش��ورای بورس سالم باشد همه 
ذی نفعان از آن س��ود می برند، 
بنابراي��ن همه فعاالن بازار بايد 

در س��المتی و اعتبار آن نقش 
داش��ته باش��ند. اي��ن درحالی 
اس��ت ک��ه دول��ت می تواند در 
اصالحی��ه قانون ب��ازار نماينده 
تعیی��ن ک��رده و وظیفه نظارت 
ب��ر اج��رای قانون را ب��ر عهده 
بگی��رد و حت��ی ق��وه قضايی��ه 
در  نیز  مجل��س  نماين��دگان  و 
شورا حضور داش��ته باشند، اما 
مابق��ی اعضای ش��ورای بورس 
ش��رکت های  کارگ��زاران،  از 
س��رمايه گذاری و سهامداران و 
حت��ی اتاق بازرگانی باش��ند تا 
همه ذی نفع��ان بتوانند در اين 
ش��ورا نظر خود را اعالم کنند. 

عزم جدی برای اصالح 
قانون وجود ندارد

وی ب��ا بیان اينک��ه اصالحات 
در س��طح کالن مطرح اس��ت و 
جزيیات قانون نی��ز به تغییراتی 
نیاز دارد، ادام��ه داد: قانون بازار 
سرمايه در حالی به بازنگری نیاز 
دارد ک��ه عزم جدی برای اصالح 
قانون نبوده و بازنگری در قانون 
بازار سرمايه به يك قهرمان نیاز 
دارد. به ط��وری ک��ه وزي��ر امور 
بايد پیشقدم  اقتصادی و دارايی 
ش��ده و بانی آن ش��ود تا قانون 
مردمی تر به تصويب برس��د. وی 
يادآور ش��د: همان طور که برای 
تصويب قانون سال 1384، بانك 
مرکزی به ش��دت با آن مخالفت 
ک��رد، اکنون نی��ز مخالفت هايی 
برای تغییر و اصالح قانون وجود 

دارد. 

ضرورت بازنگری قانون بازار سرمایه

آغاز سبز بازار، با صف های فروش سنگین بانک و پتروشیمی قرمز شد

شاخص کل، باز هم در سرازیری
نماگر بازار سهامخبر

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

افزایش 849 میلیارد ریالی ارزش 
صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ه��ای س��رمايه گذاری در مهرماه 1393 
نس��بت به ش��هريورماه 93 به میزان 849 میلیارد ريال 
افزايش پیدا کرده اس��ت. سیاوش پرويزی نژاد، کارشناس 
نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس با اعالم اين خبر 
افزود: تعداد سرمايه گذاران صندوق های سرمايه  گذاری در 
مهرماه 93 نسبت به شهريور ماه 1393 کاهشی به میزان 
دو هزار و 425 شخص (حقیقی و حقوقی) را داشته است 
که بیشترين کاهش به دارندگان واحدهای سرمايه  گذاری 
صندوق ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت مربوط بوده است. 
وی در ادامه افزود: تعداد صندوق های سرمايه  گذاری فعال 
در پايان مهرماه 93 معادل 132 صندوق بوده که نسبت 
به ماه قبل دو صندوق سرمايه  گذاری (نیکوکاری الزهرا و 

زرين پارسیان) اضافه شده است. 

ارائه خدمات سهامداری به تمامی 
مراکز استان ها رسید

دفاتر پیش��خوان ارائه دهنده خدمات امور س��هامداری با 
افزايش چمشگیر در سال 93 به تمامی استان های سراسر 
کشور راه يافت. در فاز نخست اين طرح، سه دفتر پیشخوان 
شهر تهران در اواخر سال 91 به ارائه خدمات سهامداری شامل 
اصالح مشخصات، مفقودی و چاپ دوباره گواهی نامه و امور 
قهری (انتقال سهام متوفی به وارث) و صدور شناسه کاربری 
اينترنتی برای سیستم وضعیت دارايی پرداختند. در فاز دوم 
اين طرح که در سال 92 به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه 
خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، 
تبريز و اصفهان) ش��د. در فاز سوم، تا پايان آبان ماه امسال، 
40 باجه پیش��خوان ارائه خدمات امور سهامداری در مراکز 
استان ها راه اندازی شد. در حال حاضر، استان تهران با 14دفتر 
در صدر دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات سهامداری قرار 
دارد و خراس��ان رضوی با چهار دفتر و آذربايجان ش��رقی و 

اصفهان هر کدام با سه دفتر در رتبه های بعدی ايستاده اند. 

مجوز پذیرش 8 شرکت جدید 
در فرابورس صادر شد

سیدمهدی علم الهدی، معاونت توسعه بازار فرابورس ايران 
اعالم کرد: طی جلسه های هیأت پذيرش در ماه های مهر و 
آبان، با ورود هشت شرکت جديد به فرابورس موافقت شد. 
وی با اعالم اين خبر افزود: ش��رکت های توس��عه و عمران 
شهرستان نايین، کشترانی والفجر، تولید و خدماتی صنايع 
نسوز توکا، مواد ويژه لیا، لیزينگ امید، کشتیرانی جنوب خط، 
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس و بیمه اتکايی ايرانیان از 
جمله شرکت هايی هستند که با پذيرش آنها توسط هیات 

پذيرش فرابورس ايران موافقت شده است. 

عرضه سبوس گندم 
قزاقستان در بورس کاال

روز گذش��ته 200 تن س��بوس گندم قزاقس��تان به 
قیمت پايه 7800 ريال در هر کیلو در تاالر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ايران عرضه شد. تاالر مذکور 
همچنین ش��اهد عرضه 1500 تن کنجاله کلزا پلیت و 
200 تن ذرت دانه ای روس��یه بود ک��ه هزار تن گندم 
دروم کهگیلوي��ه و بويراحم��د، 300 ت��ن شکرس��فید 
کارخان��ه قندفس��ا، 200 ت��ن ذرت دان��ه ای همدان و 
250تن قند کارخانه بردسیر کرمان روی تابلوی عرضه 
تاالر محصوالت کش��اورزی رفت. در تاالر فرآورده های 
نفت��ی و پتروش��یمی، 28 هزار و 406 ت��ن انواع ماده 
پلیمری و ش��یمیايی مجتمع های ارون��د، ايالم، بوعلی 
س��ینا، پارس، تندگويان، خراس��ان، خوزستان، رازی، 

شازند، کارون، کرمانشاه و مارون عرضه شد. 

پوشش 70 درصدی سیمان قائن 
در نیمه نخست سال

ش��رکت سیمان قائن طی دوره ش��ش ماهه نخست 
س��ال با اختصاص 3433 ريال س��ود به ازای هر سهم 
مع��ادل 70 درصد از پیش بینی هايش را پوش��ش داد. 
هیات مديره اين ش��رکت در نظر دارد، به ازای هر سهم 
مبل��غ 4000 ريال را جهت تقس��یم به مجمع عمومی 

سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

تحقق 58 درصدی 
پیش بینی های کاغذ سازی کاوه

شرکت کاغذ سازی کاوه طی دوره شش ماهه نخست 
امس��ال با اختصاص 1008 ريال سود به ازای هر سهم 
مع��ادل 58 درصد از پیش بینی هاي��ش را محقق کرد. 
هیات مديره اين شرکت در نظر دارد، معادل 10 درصد 
س��ود خالص جهت تقس��یم به مجم��ع عمومی عادی 

ساالنه صاحبان سهام سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

سیمان بهبهان 6 ماهه به 
پیش بینی هایش رسید

شرکت س��یمان بهبهان، در دوره شش ماهه منتهی 
ب��ه 31 ش��هريور ماه امس��ال مبلغ 4558 ريال س��ود 
ب��ه ازای هر س��هم کنار گذاش��ت و ب��ه 55 درصد از 
پیش بینی هايش رسید. هیات مديره اين شرکت در نظر 
دارد معادل 70 درصد از س��ود نقدی سال مالی 93 را 
جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی ساالنه 

پیشنهاد کند. 

پوشش 65 درصدی EPS سعدی
ش��رکت کاش��ی س��عدی، در جديدترين پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی 93 را براساس دوره واقعی 
شش ماهه، با کاهش 9 درصدی مبلغ 193 ريال اعالم 
ک��رده و ب��ا کنار گذاش��تن مبلغ 125 ري��ال موفق به 
پوش��ش 65 درصد از درآمد اعالمی شده است. شرکت 
سیاست تقسیم خود را برای سال مالی 93 معادل 50 

درصد سود خالص اعالم کرده است.

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

ریزش شاخص کل بورس
 از نیمه 73 هزار واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جريان معامالت 
ش��نبه بازار س��هام ب��ا 830 واحد افت مواجه ش��د و 
درنهايت تا ارتفاع 73 هزار و 245 واحدی سقوط کرد. 
تاالر شیشه ای همانند دو روز معامالتی گذشته سراسر 
قرمزپوش بود به نحوی که ش��اخص 30 ش��رکت بزرگ 
65 واحد، آزاد شناور 968 واحد، بازار اول 622 واحد، 
بازار دوم ه��زار و 562 واحد و صنعت 548 واحد افت 

را تجربه کردند. 
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شاخص سهام آسیا باال رفت
پايگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد: شاخص سهم آسیا در 
پايان معامالت ديروز بازار سهام هنگ کنگ باال رفت، زيرا 
پس از آنکه کاه��ش نرخ تورم در ژاپن به گمانه زنی ها در 
مورد استفاده از محرك های اقتصادی در اين کشور قوت 
بخشید، ش��اخص تاپیکس ژاپن صعود کرد. ارزش سهام 
شرکت تويوتاموتور ژاپن که 75 درصد درآمد آن از خارج از 
اين کشور به دست می آيد، ديروز 2,3 درصد افزايش يافت. 
ارزش سهام شرکت هواپیمايی کانتاس استرالیا در حالی 

هفت درصد باال رفت که ارزش سهام 
شرکت نفتی س��نتوس اين کشور 
13درصد کاهش پیدا کرد. شاخص 
ام.اس.سی. ای آس��یا پاسیفیك در 
پايان معام��الت ديروز بازار س��هام 
هنگ کنگ يك دهم درصد باال رفت 

و به 140,90 رسید.

رنگ قرمز مس لندن
خري�د نقدی مس در ساع�ات معامالتی روز جمعه 
در ب�ورس لندن با کاهش همراه شد و با نرخ شش هزار 
و 515 دالر بر تن معامله شد. همچنین سفارش خريد 
مس برای س��ه ماهه آينده به مبلغ شش هزار و 460 
دالر معامل��ه ش��د. خريدوفروش نق��دی آلومینیوم با 
قیم��ت دو هزار و 71 دالر و دو ه��زار و 71,50 دالر 
معامل��ه ش��د. قلع هم با ن��رخ 20 ه��زار و 170 دالر 
خريداری شد و به نرخ 20 هزار و 175 دالر در هر تن 

فروخته ش��د. خريدوفروش روی 
ب��ا نرخ دو ه��زار و 226,50 و دو 
هزار و 227 دالر انجام شد. سرب 
ه��م در رينگ معامالتی با نرخ دو 
هزار و 26 دالر خريداری  شد و با 
قیمت هر تن دو هزار و 27دالر به 

فروش رسید.

افزایش تراکنش مالی بورس زاگرب
ب��ورس زاگرب تنه��ا بورس کرواس��ی اس��ت که 
تراکنش مالی اين بازار در چهار ماه سوم سال جاری 
بالغ ب��ر 154 میلیون دالر بوده اس��ت. بورس اوراق 
بهادار کروات که در س��ال 2008 ارزش بازار سرمايه 
 آن بالغ بر 32,7 میلیارد دالر برآورد ش��د، هم اکنون 
به عنوان مهم ترين بازار بورس فعال در کشور کرواسی 
شناخته می شود. سرمايه گذاران خارجی می توانند از 
طريق بورس محل��ی زاگرب تمام��ی اطالعات خود 

را از 13 ب��ازار مختلف دنیا روی 
يك پلتفرم واح��د دريافت کنند. 
ب��ورس اوراق به��ادار زاگرب در 
س��اموئل  توس��ط  س��ال 1991 
ديويد الکس��اندر تاس��یس ش��د. 
ايوانا گازيك در حال حاضر مدير 

بورس زاگراب است.
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معادن زنجان را دریابیم
رییس نظام مهندس��ی 
معدن استان زنجان گفت: 
مع��ادن ب��زرگ به عنوان 
اقتصادی  مح��رک   موتور  
اس��تان باید م��ورد توجه 
قرار گیرد.  رامین کیامهر 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، 
اظه��ار ک��رد: پهنه ه��ای 
معدنی برای دسترس��ی و بهره برداری نیاز به اکتش��اف 
دارن��د و با توجه ب��ه هزینه باالی مطالع��ات ژئوفیزیک 
در ای��ن خصوص، حض��ور بخش خصوص��ی توانمند یا 
سرمایه گذاری دولتی بسیار ضروری است. وی افزود: در 
سفر اخیر ریاس��ت جمهوری به استان زنجان و با توجه 
به پتانس��یل   های این استان درخصوص پهنه های راکد، 
طی مذاکرات صورت گرفته قرار شد شرکت ایمیدرو در 
راستای اکتشاف معادن وارد استان شود.  کیامهر تصریح 
کرد: با توجه به اینکه ریس��ک اکتشاف باالست و حتی 
ممکن است فعالیت  های صورت گرفته به نتیجه نرسد، 
ل��ذا ورود با مطالعه و شناس��ایی محدوده های غنی باید 
مورد توجه باشد.  این مسئول تاکید کرد: معادن کوچک 
در حد خودش��ان توان اش��تغال زایی و توسعه استان را 
دارند ول��ی قطعا معادن بزرگ به عن��وان موتور محرک  
اس��تان باید مورد  توجه قرار گیرند.  کیامهر خاطرنشان 
کرد: قرار گرفتن در ش��رایط تحریم فعاالن این عرصه را 
با رک��ود مواجه کرده و معادن را ب��ا حداکثر توان خود 
سرپا نگه داش��ته اند که امیدواریم با بهبود شرایط، این 
عرص��ه نیز بتواند نقش خود را در توس��عه اقتصادی به 

خوبی ایفا کند.

تولید قارچ در گیالن دو برابر شد
باغبان��ی  ام��ور  مدی��ر 
س��ازمان جهادکش��اورزی 
گی��ان  گف��ت:  گی��ان 
ق��ارچ  تولیدکنن��ده   138
در  الماسی  مس��عود  دارد. 
ایس��نا، گفت:  با  گفت وگو 
طی سه سال اخیر ظرفیت 
تولید قارچ خوراکی از نوع دکمه ای و صدفی از 600 تن 
به بیش از دو برابر تا 1300 تن افزایش یافته است. وی 
اضافه کرد: این میزان قارچ در شهرس��تان های آس��تارا، 
املش، انزلی، ماس��ال، صومعه سرا و رش��ت در 9 واحد 
تولید می ش��ود.  وی ادامه داد: در حال حاضر س��ه واحد 
تولید قارچ دکمه ای نیز در شهرستان های ماسال، رشت 
و فوم��ن با ظرفیت 1600 تن تولید س��االنه در دس��ت 
احداث است که با راه اندازی این واحدها ظرفیت استانی 
تولی��د قارچ در اس��تان به دو هزار و 900 تن در س��ال 
خواهد رس��ید.  الماس��ی با بیان اینکه ارزش اقتصادی 
قارچ دکمه ای تولیدی در س��ال حدودا 78 میلیارد ریال 
و ارزش اقتصادی قارچ صدفی بیش از یک میلیارد ریال 
اس��ت، تصریح کرد: گیان 138 نف��ر تولیدکننده قارچ 
دارد.  مدیر امور باغبانی س��ازمان جهادکشاورزی گیان 
تصریح کرد: یک واحد تولید کمپوست قارچ دکمه ای در 
شهرس��تان املش به ظرفیت پنج هزار تن تولید ساالنه 
در حال فعالیت است.  وی گفت: قارچ های تولیدی عاوه 
بر بازارهای مصرف داخل استان، به استان های همجوار 

نیز صادر می شود. 

13 مدیریت سرمایه گذاری

در ش��رایطی ق��رار داریم که 
بح��ران اقتص��ادی ب��ر جه��ان 
حکمفرماست و اقتصاد بیمار و 
روبه احتضار ما نیز از این بحران 
در امان نمانده اس��ت. در چنین 
وضعیت��ی تحریم های اقتصادی 
غ��رب و همچنین مدیریت های 
ناکارآمد اقتصادی، بخش بزرگی 
از بنگاه های تولی��دی و صنایع 
کشور را در رکود فروبرده و برخی 
از بنگاه ه��ای اقتصادی را نیز به 
تعطیلی کشانده است. پروفسور 
داوود فدایی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر، 
راهکارهای��ی علم��ی و عملی را 
برای برون رفت بنگاه ها، صنایع 
و س��ازمان های اقتصادی کشور 
از بحران کنونی ارائه کرده است. 
فدایی، درباره مدیریت نوآوری 
ب��رای ادامه حض��ور در عرصه 
رقابت جهانی به »فرصت امروز« 
می گوید: امروزه جوامع صنعتی 
جهانی به این نتیجه رسیده اند 
که سازمان ها بیشتر با تکیه بر 
ن��وآوری و تروی��ج فعالیت های 
نوآورانه در درون خود می توانند 
برتری ه��ای بلندمدت ش��ان را 
در عرصه رقابت��ی حفظ کنند. 
تغییرات سریع تکنولوژی، کوتاه 
ش��دن دوره عمر محصوالت و 
فشرده شدن رقابت موجب شده 
بنگاه هایی که توج��ه به تولید 
و خل��ق ایده های ن��و و اجرایی 
ک��ردن آن را م��ورد توجه قرار 
می دهند، در عرصه فعالیت خود 

با شکست روبه رو نشوند. 
وی می افزاید: تمام بنگاه های 
اقتصادی باید قادر باشند مطابق 
نی��از مش��تری و فرصت ه��ای 
موجود حرک��ت کرده و قابلیت  
انعطاف پذیری باالیی نسبت به 
تغییرات و جهت گیری س��ریع 
داشته باشند. این انعطاف پذیری 
جز در س��ایه ن��وآوری در تمام 
ابعاد سازمان امکان پذیر نیست. 
تنها در این حالت است که بنگاه 
اقتصادی می تواند خود را به نحو 
موثری مدیریت کند و به سمت 
مزیتی بکشاند که از درس های 

محیطی آموخته است. 

کشف فرصت های نوین در 
آینده پرتالطم

در حقیق��ت در دنیای امروز 
زنده نگه داشتن روحیه نوجویی 
در هر بنگاه اقتصادی مهم ترین 
مسئله و اساس��ی ترین مشغله 
مدیریت اس��ت. فدای��ی در این 

زمینه اظهار می کند: س��ازمانی 
که در راس��تای آینده پرتاطم 
می ش��ود،  مدیری��ت  کنون��ی 
معموال چن��ان حرکت می کند 
که نیازها و خدمات تازه تر مورد 
نیاز مش��تریانش را ب��رآورده و 
فرصت های نوین رشد را کشف 
کند. در این سازمان، طول عمر 
بی نهایت است و همواره جوان 
و پرت��وان باقی مانده و می تواند 

امی��دوار به بقای شایس��ته 
خود باشد. 

این استاد دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، ب��ا تاکید بر لزوم 
توجه به نوآوری در کش��ور 
باوجود  می کن��د:  تصری��ح 
توجه روزاف��زون به دیدگاه 
نوآوران��ه در جوامع صنعتی، 
پیاده سازی و اجرایی کردن 
آن در کش��ور ما کمتر مورد 
توجه بوده اس��ت. وی دلیل 
آن را بسترس��ازی نامناسب 
می دان��د و می افزای��د: عدم 
ش��ناخت کاف��ی بنگاه های 
اقتص��ادی و به ویژه صنعتی 
اج��رای  مثب��ت  نتای��ج  از 

دیدگاه نوآوران��ه، دلیل دیگری 
است که در کنار مسائل مرتبط 
با تحریم های اقتصادی، رکود و 
رخوت بیشتر این بنگاه ها را در 
پی داش��ته اس��ت. در حقیقت 
اکثر صنایع م��ا به جای رویکرد 
نوآوران��ه درگی��ر رویک��ردی به 
ن��ام »دنبال��ه روی تکنولوژیک« 

هستند. 

محقق محوری جایگزین 
مهندس محوری شود

اس��ت:  معتق��د  فدای��ی 
کپی سازی، مهندسی معکوس، 
تطبی��ق تکنول��وژی، مهندس 
مح��وری )ب��ه ج��ای محق��ق 
محوری  مح��وری(، محص��ول 

)به جای تکنول��وژی محوری( 
و بی توجهی به پویای��ی بازار و 
نیازهای تکاملی مشتری نتایج 
این رویکرد اس��ت که تداوم آن 
جز در م��وارد معدودی، مقدور 
نیست. بنابراین تمام بنگاه های 
اقتص��ادی و در رأس آن صنایع 
کشور چاره ای جز تغییر و توجه 
به نوآوری و ترغیب آن در سطح 

سازمان خود ندارند. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه توجه به 
ارائ��ه  ب��ا  نوآوران��ه،  رویک��رد 
محص��والت کام��ا جدی��د یا 
بهب��ود یافته، اظه��ار می کند: 
این موض��وع می تواند بازارهای 
جدی��دی ایجاد کند و س��هم 
بازار را باال بب��رد. افزون بر آن 
با کاه��ش هزینه ه��ا، می توان 
موج��ب س��ودآوری و افزایش 
مزیت ه��ای رقابتی ش��ده و به 
چالش ه��ای مالی س��ازمان در 
بحران ه��ا پاس��خ داد. به بیانی 
دیگ��ر نتیجه ای��ن رویکرد در 
سطح سازمان و بنگاه اقتصادی، 
اس��تفاده از فرصت های بازار را 
امکان پذیر س��اخته و بازگشت 

سرمایه را بهبود می بخشد. 

نقشه راه آینده بنگاه های 
اقتصادی بر جاده نوآوری 

فدای��ی توصیه دیگ��ری نیز 
دارد: بای��د توج��ه داش��ت که 
ایج��اد روحیه خاقان��ه در هر 
س��ازمان نیازمن��د دو حرکت 
اساس��ی اولیه اس��ت؛ نخست 
ارزیابی ی��ا به عبارتی پیمایش 
توان نوآوری و دیگری آموزش 
افراد.  خویش فرمای��ی خاقانه 
در فاز نخس��ت ه��ر بنگاه 
اقتصادی نیازمند ارزشیابی 
توان خود در ابعاد مختلف 
سازمانی از دیدگاه فرهنگ 
نوآوری، استراتژی نوآورانه، 
و  محص��والت  توس��عه 
مدیریت  نوآورانه،  خدمات 
ایده ها، ط��ول عمر فرآیند 
نوآورانه محصوالت و نتایج 

حاصل از نوآوری است. 
ادامه می دهد: بدین  وی 
طری��ق بنگاه اقتص��ادی با 
موش��کافی دقی��ق وض��ع 
موج��ود و پیدا کردن نقاط 
قوت و ضعف خود، راهکاری 
مناس��ب ب��رای برون رفت 
از نقطه کنون��ی خود می یابد و 
بر مبنای فرصت ها و تهدیدات 
موج��ود در دنیای رقابتی پیش 
رو، حرکت مناسبی در راستای 
پیشی گرفتن از رقبا بر مبنای 
خدم��ات یا محصوالت نو اتخاذ 
کرده و نقشه راه آینده سازمان 
خ��ود را بر ج��اده ن��وآوری بنا 

می نهد. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار 
بنگاه  ه��ر  می کن��د: مس��لما 
اقتص��ادی با حرک��ت در این 
نیازمن��د  همزم��ان  راس��تا، 
افرادی همفکر و خاق اس��ت 
ت��ا در جایگاه س��ازمانی خود 
مطاب��ق با اس��تراتژی نوآورانه 
اتخاذ ش��ده، فعالی��ت خود را 

سازماندهی کند و آماده ورود 
ب��ه فعالیت اقتص��ادی جدید 
شوند. در حقیقت تربیت افراد 
از طری��ق برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی خ��اص ک��ه بتوان 
مهارت ه��ا، خاقیت ها، روحیه 
خودباوری و خوداتکایی را در 
افراد پرورش داد، نیازی است 
که تمام سازمان های نوآور در 
آینده پی��ش روی نوین جهانی 

باید مدنظر قرار دهند. 

نو بیندیشیم و نو بگوییم
در  تنه��ا  می افزای��د:  وی 
صورت کس��ب چنین سطحی 
از دانش و توانمندی اس��ت که 
فرد ق��ادر خواهد بود با تکیه بر 
استعدادهای ذاتی اش، معماری 
ش��خصا  را  خ��ود  سرنوش��ت 
انج��ام داده و ب��ه موفقیت های 
عرص��ه  در  چش��مگیری 
کس��ب و کار نای��ل آی��د. ایجاد 
تفک��ر خویش فرمایی، خاقیت 
طری��ق  بدی��ن  کارآفرین��ی  و 
خواهد توانست دسترسی بنگاه 
اقتصادی در مس��یر نوآوری را 
تسریع بخشد و هزینه کمتری 
در مقابله با مشکات احتمالی 
ناشی از تفکر و عملکرد نادرست 

افراد به سازمان تحمیل کند. 
فدایی توجه به پیاده س��ازی 
مدیری��ت ن��وآوری در ح��وزه 
پیمای��ش بنگاه اقتص��ادی از 
دی��دگاه نوآوران��ه و آم��وزش 
از  فراتر  خویش فرمایی خاق، 
دید سازمانی را توصیه و تاکید 
می کن��د: در چنی��ن صورتی، 
س��طح  در  ن��وآوری  مدیریت 
ملی ق��ادر خواهد بود با ایجاد 
نهایت  در  کس��ب و کار جدید، 
موج��ب رش��د اقتص��اد ملی، 
رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال 
ش��ود. وی تصریح می کند: در 
واقع، س��رریز ن��وآوری در این 
سطح، رس��الت اجتماعی یک 
بنگاه  اقتصادی را نیز به عنوان 
جزی��ی از جامعه ب��زرگ ملی 
محقق می سازد. بنابراین توجه 
به ای��ن موضوعات، امری الزم 
در هر بنگاه اقتصادی است تا 
بتواند آغازگ��ر حرکتی بزرگ 
در س��طح کشور و روان کردن 

چرخ اقتصاد کشور شود. 
آخری��ن توصیه این اس��تاد 
دانش��گاه و مق��ام علم��ی این 
اس��ت: بیایی��م ب��ا هم��کاری 
یکدیگ��ر »نو بیندیش��یم و نو 
بگوییم، ع��ادت کهنه را به هم 
بزنیم« که دنیا منتظر خواب ما 

در عادات کهنه نمی ماند! 

در س��ال های گذش��ته، ایران به 
دلی��ل افزای��ش در آمده��ای نفتی 
اعط��ای  ب��ا   )Petrodollar(
وام های بین المللی به سایر کشورها 
و همچنین عدم توس��عه بانکداری 
بین المللی نتوانس��ت از این فرصت 
استفاده کند از سوی دیگر با سرازیر 
شدن این درآمدها به اقتصاد کشور 
در واردات کاالهای مصرفی عما تورم 
افسار گسیخته ای بر فضای اقتصادی 

کشور تحمیل شد. 
ریش��ه وام ه��ای س��ندیکایی به 
سال های 1960 بر می گردد و به دلیل 
محدودیت ه��ای س��رمایه ای که در 
امریکا به دلیل نرخ بهره انجام ش��د، 
وام های سندیکایی در حقیقت تجمیع 
چند بانک برای اختصاص وام به یک 
پروژه است و در کشورهای مختلف 
موجب شده در آمد قابل توجهی را در 
قالب آورده سهمی یا بازارهای اوراق 

مشارکت به وجود آورد. 
در ای��ن می��ان نقش موسس��ات 
توسعه ای از قبیل صندوق بین المللی 
پ��ول )IMF( ک��ه در پیش بین��ی 
شاخص های اقتصادی نقش مهمی 
را در جامع��ه بین الملل ایف��ا کرده 
اس��ت در افزایش هزین��ه وام برای 
قرض گیرندگان مهم تلقی می شود، 
به این معنی که پیش بینی منفی این 
نهاد موجب ش��ده است کشورهایی 
که از وام های س��ندیکایی استفاده 
می کنند هزینه های باالتری را برای 
اخذ وام متحمل ش��وند در حالی که 

در بسیاری مواقع این پیش بینی ها 
درست نبوده است. 

عموم��ا وام های بزرگ��ی که مورد 
نیاز یک کشور یا شرکت های بزرگ 
است بیشتر از آن است که یک بانک 
به تنهایی بتواند از عهده مدیریت آن 
برآید و از ظرفیت آن خارج است، ولی 
س��ندیکایی کردن موجب می شود 
ریس��ک بانک ها جهت تامین مالی 

کاهش یابد، بدون اینکه مبالغی 
بیشتر از توان وام دهی بانک را 

ارائه کند. 
عموما وام های سندیکایی به 
مبالغ پایین تعلق نمی گیرد و از 
20 میلیون دالر شروع می شود 
و تا میلیاردها دالر به پروژ ه های 
ب��زرگ اختص��اص می یابد، 
همچنین به پروژه هایی که در 
مرحله تولد و آغاز هستند تعلق 
نمی گیرد؛ تصوری که متاسفانه 

در ایران وج��ود دارد و فکر می کنند 
کسی که یک زمین دارد می تواند از 
وام های بین المللی یا سرمایه گذاران 
خارجی استفاده کند. اما واقع امر این 
است که پروژه هایی توسط سندیکا ها 
استفاده می شود که دارای سودآوری 
مثبت برای حداقل س��ه سال باشد. 
همچنین سایر شرایط آن عبارتند از: 

1-  تاریخچه مالی قرض گیرنده که 
باید  دارای عملکرد مثبتی باشد.

2-  پیش بینی های مالی که بتواند 
ثابت کند از عهده قسط ها و هزینه های 

جانبی وام بر می آید. 
3-  عملکرد تجاری که فرصت های 
اقتصادی و ریسک ها را نیز مشخص 

کند. 

این موض��وع از ای��ن جهت مهم 
است که بسیاری از صاحبان کسب 
و کار در کش��ورمان فق��ط مزای��ای 
پ��روژه را در طرح های تج��اری ذکر 
می کنند و ریسک های مرتبط با آن 
را ذکر نمی کنند ک��ه بعدا در مرحله 
 Due Diligence راس��تی آزمایی

کشف می  شود. 
4-  نوع س��هامداران یک پروژه که 

بسیار مهم است و نشان می دهد آیا 
می تواند از وام های سندیکایی استفاده 

کند یا خیر؟ 
5-  روند اس��تفاده از وام ها که باید 
پاس��خ دهد چرا از این وام اس��تفاده 
می کند و روند استفاده از آن چیست؟ 
وام های سندیکایی موجب می شود 
ریسک اعتبارات بین چندین بانک به 
نسبت آورده تقسیم شود و هر کدام 
از این وام دهن��دگان به صورت مجزا 
می توانند ادعا داشته باشند و از یک 
طرف یک قرارداد کلی با قرض گیرنده 
داش��ته باش��ند. اعتبار دهن��دگان 
می توانند به گروه هایی تقسیم شوند 
که ش��امل اعضای سندیکایی ارشد 
باشند که توسط چندین قرض گیرنده 

هدایت می شوند و می توانند به عنوان 
نمایندگان، هماهنگ کننده ها و غیره 

نقش خود را ایفا کنند. 
 بانک های ارشد امکان دارد دالیل 
زیادی برای هماهنگی و سندیکایی 
کردن وام ها داشته باشند که شامل 
جلوگیری از در معرض قرار گرفتن 
یک نام یا محدویت های قانونی تمرکز 
ریسک روی یک بانک و در عین حال 
نگهداری ارتباط مداوم 
با قرض گیرندگان است. 
دلیل دیگ��ر می تواند 
کس��ب درآمد ه��ای 
جانبی در جهت تنوع 
بخشی منابع در آمدی 

بانک ها باشد. 
شرایط اقتصاد کان 
کش��ور قرض گیرنده 
تاثی��ر به س��زایی در 
پرداخ��ت هزینه های 
مربوط به یک وام بین المللی خواهد 
داشت. اوزلر )1993( در تحقیقی که به 
عمل آورد دریافت که چنانچه کشوری 
دارای تولید ناخالص ملی بیش��تری 
باشد هزینه های بیشتری برای اخذ وام 
پرداخت می کند. شاید به این دلیل که 
اعتبار دهندگان فکر می کنند این رشد 
پایدار نیست و در آینده ممکن است 
دچار تغییر شود و از طرفی هر قدر وام 
ما دراز مدت باشد هزینه بیشتری به 

وام گیرنده تحمیل می شود. 
زمانی ک��ه یک اعتب��ار به صورت 
سندیکایی آغاز شد، س��ایر اعضای 
سندیکایی تا زمانی که وام گیرنده از 
وام برداش��ت نکرده است، به صورت 
ساالنه هزینه تعهد را دریافت می کنند 

و زمانی ک��ه وام توس��ط وام گیرنده 
دریافت ش��د، باید هزینه اس��تفاده 
پرداخت کن��د utilization fee  و 
از طرفی بانک نماین��ده نیز معموال 
هزینه نمایندگی را دریافت می کند 
تا هزینه های اداری مربوطه را پوشش 

دهد. 
هزینه ه��ای جانبی نی��ز معموال 
براس��اس یوریب��ور هس��تند ن��ه 
الیبور. ع��اوه ب��ر آن بس��یاری از 
قرض گیرن��دگان بازارهای صنعتی 
هزینه ه��ای مش��ارکتی در کل وام 
بیش��تر از بازارهای نوظهور اس��ت 
که ش��اید دلیل آن ترکیب بخشی 
قرض گیرن��دگان در این کش��ورها 
است. نکته ای که حائز اهمیت است 
اینکه ضمانت هایی که از وام گیرنده 
اخذ می شود در کشورهای صنعتی 
و نو ظهور کاما متفاوت اس��ت که 
به صورت گارانتی و وثیقه است، در 
حالی که در کش��ورهای صنعتی از 
یک قرار داد کلی استفاده می شود که 
علت آن این است که این قراردادها 
به راحتی می توانن��د در موقع بروز 
مشکل به دارایی مالی تبدیل شوند 
و در کشورهای با ریسک باال گارانتی 

کشوری دریافت می شود. 
پیش بینی می ش��ود با برداشتن 
تحریم های بین المللی علیه کشورمان 
بتوانیم از این فرصت برای تامین مالی 
پروژه های کشورمان استفاده کنیم 
و در عین حال صندوق توسعه ملی 
و سایر نهادهای توسعه ای و بانک ها 
بتوانند با تشکیل سندیکاهای قوی 
پروژه های سودآور در خارج از کشور 

را تامین مالی کنند. 

دریافت وام های سندیكایی بین المللی، چگونه و با چه شرایطی؟

معجزه مدیریت نوآوری در نجات بنگاه های تولیدی از بحران

دنیامنتظربیدارشدنمانمیماند

در این مورد وفادار نباش! 

وفاداری یکی از اصولی اس��ت که همیشه مورد  پسند 
همه انس��ان ها در رواب��ط کاری و اجتماعی محس��وب 

می شود.
 ف��رد وفادار مورد اعتماد اس��ت و می توان ب��ا او وارد 
مرحله ه��ای باالتری از زندگی و کار ش��د، اما هرچیزی 
همه ج��ا خوب نیس��ت، مثا یکی از م��واردی که در آن 
مقوله وفاداری اصا پیش��نهاد نمی ش��ود، وف��اداری به 

سرمایه گذاری است. 
ای��ن گفته دال بر بی وفایی به ش��ریک س��رمایه گذار 
ی��ا خیانت به همکار نیس��ت، منظور م��ا وفاداری صرف 
به س��وژه س��رمایه گذاری اس��ت، در  واقع کارشناس��ان 
سرمایه گذاری معتقدند همان طور که یک بوکسور قهار 
می داند که چه زمانی ضربه بزند و چه زمانی عقب بکشد، 
یک س��رمایه گذار موفق هم باید یاد بگیرد چه زمانی به 
سرمایه گذاری اش خیانت کند و کنار بکشد. این خیانت 
به معنی این است که ش��ما نباید خود را درگیر مسائل 
احساسی و دلبستگی به کسب و کارتان کنید، همچنین 
در س��رمایه گذاری ها طمع نکنید و وقتی احساس خطر 
کردید ساک خود را بسته، شال و کاه کنید و از مهلکه 

دور شوید. 
روش های مختلفی برای یافتن زمان ترک سرمایه گذاری 
وج��ود دارد، مثا زمانی که ش��ما در یک حوزه مش��خص 
سرمایه گذاری کرده اید باید هرچند وقت یکبار نمودارهای 
رشد یا افت سرمایه گذاری در آن حوزه را بررسی کنید، اگر 
در مدت زمانی طوالنی این نمودارها منفی باش��د می توان 
یک��ی از نش��انه های الزم برای ترک آن س��رمایه گذاری را 
ماحظه کرد، یا اینکه برخی س��رمایه گذاری ها یا مشاغل 
برای مدت مش��خصی تاریخ انقضا دارن��د و پس از چندی 
به صورت مش��خصی رک��ود می یابند، در این زمان اس��ت 
که دیگر باید پا روی دلبس��تگی  به شغل یا سرمایه گذاری 
 خ��ود گذاش��ت و توج��ه خود را ب��ه کس��ب و کار دیگری 
معطوف کرد.  در همین راستا، پاناچیونه یکی از کارشناسان 
مباحث سرمایه گذاری می گوید: اگر دیدید از سرمایه گذاری 
شما بوی خوشی نمی آید 
و هیچ گاه نش��انه های 
خوبی از آن شنیده 
نمی شود، آن را 
10 س��ال نگه 
نداری��د، چون 
پولتان  همه 
را از دس��ت 

خواهید داد. 

 شرکت در مزایده
و ساخت ابزار گلخانه ها
کالف اول: 

خ��وب  خیل��ی  ای��ن 
اس��ت که مردم همیشه 
در جری�����ان اخب��ار و 
روزانه،  گزارش ه�����ای 
هفتگی و ماهانه سایت ها، 
قرار  و مجات  روزنامه ها 
بگیرن��د. این موض��وع به خصوص برای س��رمایه داران 
اهمیت وی��ژه ای پی��دا می کند، زیرا برخ��ی مواقع در 
مجات تخصص��ی، فرصت هایی برای س��رمایه گذاری 
مط��رح می ش��ود که ممکن اس��ت از نظر بس��یاری از 

سرمایه گذاران حوزه مربوطه مغفول بماند. 
نش��ریه مش��عل که ویژه کارکنان صنعت نفت است، 
هفته گذشته گزارش��ی را چاپ ک��رد که در آن مزایده 
جالبی را به س��رمایه گذاران معرفی کرده است. در این 
گزارش آمده است: برای نخستین بار در کشور، گازهای 
ارس��الی به مشعل از طریق مزایده به فروش می رسد و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی 

می توانند در این مزایده شرکت کنند. 
در ادامه این گزارش، معاون س��رمایه گذاری شرکت 
ملی نفت گفت��ه بهتری��ن و اقتصادی ترین روش برای 
س��رمایه گذاران تبدیل این گازها به برق اس��ت. البته 
گاز ارس��الی به مش��عل، غیر  از ای��ن، قابلیت تبدیل به 
محصوالت دیگر از جمله جی  تی  ال و مینی ال ان  جی را 
دارد که این فرآیندها نیازمند س��رمایه گذاری زیاد و به 

کارگیری فناوری های جدید است. 
سرمایه گذاران می توانند آگهی مربوطه را در پورتال 
ش��رکت ملی نف��ت ایران مش��اهده کنند ک��ه پس از 
ثبت نام متقاضیان، جلس��ه توجیهی ب��رای آنها برگزار 
می شود. البته نرخ بازگشت سرمایه این کار در شرایط 

کنونی، 25درصد در سال است. 
حال تصمیم باشماست. 

کالف دوم: 
ب��ا توجه به مش��کات 
و مس��ائلی که ب��رای آب 
در کش��ور به وجود آمده، 
کارشناسان  و  مس��ئوالن 
ن��گاه وی��ژه ای به کش��ت 
گلخان��ه ای دارند، زیرا در 
این صورت میزان مصرف آب به ش��دت کاهش یافته و 
تولید محصوالت قابل توجه خواهد بود. این نخستین بار 
نیس��ت ک��ه درباره کش��ت گلخانه ای با ش��ما صحبت 
می کنی��م و در عین حال، آخرین بار ه��م نخواهد بود! 
می خواهیم در این قس��مت از زاویه دیگری نس��بت به 
س��رمایه گذاری در این حوزه س��خن بگوییم. مطمئنا 
کش��ت گلخانه ای نیاز به ابزار و وس��ایلی دارد که تمام 
آنها کارشناسی  ش��ده و نیاز به کارخانه ای دارد که در 
جهت تامی��ن این ابزار فعالیت کن��د. قطعا با توجه به 
سیر صعودی استفاده از گلخانه، کسب وکارهای فرعی 
که مربوط به این نوع کشت است، رونق خواهد گرفت. 
اگر سری به نمایشگاه های کشاورزی و صنایع وابسته 
بزنید، تعداد بس��یاری از این شرکت ها را پیدا می کنید 
که می توانند مش��اور خوبی برای ش��ما باشند. توصیه 
ما این اس��ت که خوب تحقیق کنی��د و ببینید کمبود 
در ای��ن صنعت به کدام قطعه یا وس��یله نس��بت داده 
می ش��ود. اصا ش��اید با کمی تحقیق، خودتان ایده ای 
جدی��د برای تولی��د داخلی یک قطع��ه در ذهنتان به 

وجود آمد؛ از کجا معلوم؟ 

مولود غالمی

لیدا براتی

شهرک صنفی و صنعتی مایان 
جان دوباره می گیرد

با حضور معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی 
مس��ائل و مش��کات ش��هرک صنفی و صنعتی مایان 
بررس��ی و تصمیم��ات جدید و زمان بندی ش��ده برای 
تامین نیازهای خدمات ش��هری و ساکنان این شهرک 

اتخاذ شد. 
به گزارش ایس��نا، در این نشس��ت مع��اون عمرانی 
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با اشاره به اهمیت و نقش 
این شهرک در تجمیع واحدهای صنفی شهری و تامین 
رفاه س��اکنان آن خواستار تس��ریع درحل مشکات و 

موانع بهره برداری کامل این شهرک شد. 
در این جلس��ه که با شرکت مس��ئوالن دستگاه ها و 
سازمان های خدماتی برگزار ش��د، تصمیمات جدید و 
زمان بندی شده درخصوص تامین نیازهای خدماتی از 
جمله تلفن، آب، فاضاب و گاز این شهرک اتخاذ شد. 
در خصوص تامین تلفن متقاضیان ش��هرک، با توجه 
به پوش��ش تلفن همراه و خدمات ADSL، شهرداری 
به همراه هیات مدیره شهرک موظف شدند ظرف مدت 
یک هفته نقشه معابر و خیابان ها را به شرکت مخابرات 
ارس��ال کنند تا این شرکت نسبت به طراحی و اجرای 
شبکه خطوط تلفن ثابت و همراه اقدامات الزم را انجام 

دهد. 
همچنین مقرر ش��د شهرداری تبریز در مدت 10روز 
کاری زمین مورد نیاز را جهت ساخت پست سیار برق 
طی صورت جلسه به ش��رکت توزیع برق استان واگذار 

کند. 
درخصوص انش��عابات آب با توجه به اجرای خطوط 
انتقال مقرر شد شهرداری در مدت یک هفته نسبت به 
عقد قرارداد و واگذاری زمین و واریزی حق انشعاب )به 
مقدار 50 درصد نقد و 50 درصد چک( اقدام و شرکت 
آب و فاضاب هم نس��بت به اجرای ش��بکه و واگذاری 

انشعابات به متقاضیان اقدام کند. 
در این جلس��ه ش��رکت گاز آذربایجان ش��رقی هم 
موظف شد با مجوز ش��هرداری نسبت به نصب علمک 
و واگذاری انشعاب گاز به ساکنان شهرک اقدام کند. 

منطق��ه صنف��ی و صنعتی مایان ش��امل 100 واحد 
صنف��ی و صنعتی بوده که در فاز نخس��ت با احداث و 
آماده سازی 40 واحد صنفی و در فاز دوم با برنامه ریزی 
ساخت 60 واحد جدید، زمینه را برای انتقال تدریجی 
و قطعی مش��اغل مزاحم فراهم کرده و تا انتقال کامل 

مشاغل مذکور توسعه خواهد یافت.

نقطه شروع

سرنخ

خبر

اخبار

یادداشت
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سیدحسن حسینی
مشاور تامین مالی بین المللی 

ایجاد روحیه خالقانه در هر 
سازمان نیازمند دو حرکت 

اساسی اولیه است؛ نخست 
ارزیابی یا به عبارتی پیمایش 
توان نوآوری و دیگری آموزش 

خویش فرمایی خالقانه افراد



در ش�رایط سیاس�ی کنونی و تحریم هایی که 
بر ایران اعمال ش�ده، کشورهای غربی یا تمایل 
یا امکان س�رمایه گذاری در ای�ران را ندارند، اما 
در این ش�رایط ب�ا سیاس�ت گذاری هایی که در 
منطقه آزاد چابهار اعمال ش�ده، ش�اهد حضور 
س�رمایه گذاران خارجی در ای�ن منطقه و رونق 
آن هس�تیم، ام�ا در ای�ن میان حض�ور کمرنگ 
بخ�ش خصوصی داخل�ی در این منطق�ه مقوله 

قابل تاملی اس�ت. در ش�رایطی که بندر چابهار 
موقعی�ت اس�تراتژیکی ب�ه دلیل دسترس�ی به 
ک�ه  احتمال�ی  خط�رات  و  دارد  آزاد  آب ه�ای 
خلی�ج فارس ب�ا آن روبه رو اس�ت را ن�دارد اما 
باز هم نتوانس�ته بخش خصوص�ی را به خودش 
جلب کند. حتی بس�ته ها و تس�هیالت تشویقی 
دولت�ی نیز در این زمین�ه کارا نبوده و همچنان 
منطقه، س�رمایه گذاران داخل�ی را کم دارد. در 
ای�ن میان این ش�ائبه به وجود آم�ده که دولت 

به دلیل قوانی�ن حمایتی که وجود دارد و قانون 
تامین زمین با قیمت ارزان برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی نگران اس�ت تا در طوالنی مدت 
منافع مالی اش را در منطقه از دس�ت بدهد و بر 
این اس�اس اولویت را به سرمایه گذاران خارجی 
می ده�د و چندان تبلیغاتی ب�رای حضور بخش 
خصوص�ی داخلی در این منطقه ندارد، از این رو 
با مدیران بخش خصوصی این مس�اله را به بحث 

نشستیم که در ادامه می خوانید. 

بررسی دالیل حضور کمرنگ بخش خصوصی در منطقه چابهار 

دولت بدون زیرساخت، در انتظار بخش خصوصی توسعه منطقه در گرو شراکت 
سرمایه گذار خارجی و داخلی

بندر چابهار نس��بت به گذش��ته توسعه خوبی داشته 
و بخ��ش خصوص��ی ک��ه در حوزه هایی مانن��د صنایع 
بسته بندی، آبزیان و کشاورزی به صورت بومی در این 
منطقه از ابتدا حضور داش��ته در حال حاضر توانس��ته 
جایگاه بس��یار خوبی را به دست آورد. تاکنون چندان 
بخش ه��ای خصوصی حوزه های دیگ��ر در این منطقه 
وارد نش��ده اند؛ اما با برنامه هایی که در حیطه توس��عه 
این منطقه وجود دارد و ورود شرکت های بزرگی مانند 
»ایمیدرو« و »شس��تا« انتظار م��ی رود صنایع بزرگ و 
همچنین صنایع پایین دس��تی تش��ویق شوند تا به این 

منطقه وارد شوند. 
در همی��ن ابتدا ش��اهد هس��تیم ک��ه در زمینه آب 
ش��یرین، ش��یالت، گردش��گری، کش��اورزی آبزیان و 
توریس��م درمانی، بخش خصوصی به ای��ن منطقه وارد 
شده و ش��رایط خوبی برای س��رمایه گذاران خارجی و 
داخلی فراهم اس��ت ت��ا از پتانس��یل های موجود بهره 
ببرن��د. س��رمایه گذاران خارجی به ای��ن دلیل در این 
منطقه وارد ش��ده اند که در همایش هایی که با حضور 
رییس جمه��ور برگزار ش��ده، س��ودآوری آنها تضمین 
شده اس��ت. بخش خصوصی نیز تسهیالت زیادی را با 
سرمایه گذاری در این منطقه به دست می آورد که این 
امر مزیت س��رمایه گذاری در این منطقه است، هرچند 
همچنان حض��ور بخش خصوص��ی در چابهار کمرنگ 
اس��ت، اما انتظار می رود با برنامه های جدیدی که ارائه 
شده، س��رمایه گذاران داخلی نیز در این منطقه حضور 

چشمگیری داشته باشند. 
در زمین��ه بنادر و اس��کله نیزبخش بزرگ��ی از بندر 
ش��هید رجایی الیروبی ش��ده و بخ��ش کوچکی از آن 
باقی مانده که به زودی کش��تی های اقیانوس پیما قادر 
خواهند بود در این اس��کله پهلو بگیرند. ش��رایطی که 
سبب خواهد شد سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیش 

از پیش به حضور در این منطقه تمایل نشان دهند. 
منطق��ه چابهار از لحاظ تن��وع جاذبه های طبیعی و 
گردش��گری نیز م��ورد توجه بخش خصوصی اس��ت و 
شاهد هس��تیم که هتل سازی و زیرساخت های صنعت 
توریس��م خیلی سریع وارد منطقه شده و در حال رشد 
اس��ت که این به آن معناست که پتانسیل های منطقه 
در این حیطه شناس��ایی ش��ده و تالش است تا از آن 

بهره برده شود. 
س��رمایه گذاری خارجی مقوله بس��یار مهمی است و 
ورود سرمایه خارجی س��هم مهمی در رونق اقتصادی 
کش��ور دارد؛ اما اس��تقبال دول��ت از س��رمایه گذاران 
خارج��ی به این معنا نیس��ت ک��ه تمایلی ب��ه حضور 
س��رمایه گذاران داخلی ندارد و شرایطی که دولت برای 
حمای��ت از بخش خصوص��ی در منطق��ه فراهم کرده 
است، نش��ان می دهد که نه تنها دولت منافع خود را با 
حضور بخ��ش خصوصی در خطر نمی بیند که برعکس 
حضور این بخش را در رونق منطقه مغتنم می ش��مارد. 
مزیت رقابتی این منطقه که س��بب کسب سود بیشتر 
ب��رای بخش خصوصی می ش��ود از آنجای��ی نمود پیدا 
می کن��د ک��ه دولت تس��هیالت مالی با به��ره پایین و 
دوران بازپرداخت طوالنی در این منطقه را برای بخش 

خصوصی تعریف کرده است. 
ناامنی منطقه چابهار نیز که دلیل عدم سرمایه گذاری 
بخش خصوصی است شایعه ای بیش نیست. امنیت این 
منطقه مانند دیگر مناطق کشور است و فقط مهر عدم 
امنیت بر پیشانی این منطقه خورده؛ اما نگاهی به آمار 
موجود نش��ان می دهد ک��ه امنیت ای��ن منطقه مانند 
مناطق دیگر کش��ور اس��ت و تنه��ا واکنش های منفی 
و نزدیک��ی به مرز اتفاق های مربوط ب��ه این منطقه را 
بزرگ کرده است. در حالی که آمارها نشان می دهد که 
شهر کرج در کل ایران بیشترین آمار جرم و جنایت را 
دارد؛ اما چون این ش��هر کنار پایتخت قرار دارد کسی 
این آمار را در بوق وکرن��ا نمی کند بنابراین انگ ناامنی 
زدن به منطقه تنها یک امر غیر واقعی اس��ت که سبب 
می شود بخش خصوصی از امکانات و تسهیالتی که در 

این منطقه مهیاست خودش را محروم کند. 
در زمینه ش��رایط رقابتی با س��رمایه گذاران خارجی 
بی شک ش��رکت های بزرگی که تیراژ و اشل اقتصادی 
مناس��بی دارن��د، می توانند ب��ا ش��رکت های خارجی 
به راحت��ی رقابت کنند. اگر ی��ک تولید کننده داخلی با 
یک تولید کننده خارجی مثال در حوزه خودرو ش��ریک 
شود به راحتی می تواند شرایط بسیار مناسبی را فراهم 
کند؛ زیرا ماش��ینی ک��ه مورد توجه اس��ت می تواند با 
همراهی کمپانی های بزرگ وارد منطقه شود و با مونتاژ 
رقم باالیی از این خودرو ها منافع مناس��بی به دس��ت 
آورد؛ منافعی که هم بخش خصوصی را منتفع می کند 
و هم اقتصاد کش��ور را رونق می بخش��د. فرآیندی که 
دانش تکنولوژی، دانش طراحی و دانش مدیریت را به 
کشور تزریق می کند. شرایط رقابتی که در این منطقه 
وجود دارد مانند همه جا تابع کیفیت، قیمت و خدمات 
به موقع اس��ت که اگر ش��رکت های خصوصی بخواهند 
وارد منطق��ه ش��وند و در گ��ود رقابت همپ��ای رقبای 
خارجی خود بتازند باید این شرایط مدنظر قرار دهند. 
این س��ه ش��رط الزم در کنار معافیت های مالیاتی که 
دولت به ش��رکت های خصوصی ارائه می کند، می تواند 
س��بب ش��ود تا بخش خصوصی بتواند با سرمایه گذار 
خارجی رقابت کند و چه بسا در این کارزار گوی رقابت 

را از حریف خود برباید. 
بی شک منطقه چابهار از لحاظ استراتژیک از جایگاه 
بس��یار با اهمیتی برخوردار اس��ت و مقوله ترانزیت در 
ای��ن منطقه نقش محوری را دارد. در اصل دسترس��ی 
به آب های آزاد و ترانزیت اس��ت که چابهار را به عنوان 
منطق��ه مهمی مطرح کرده اس��ت. چابهار تنها بندری 
اس��ت که به آب های آزاد بس��یار نزدیک است و سبب 
می ش��ود ورود و خروج کاالهای موردنیاز چه از داخل 
به خارج و چه از خارج به داخل سریع تر انجام گیرد. 

به هر حال برنامه ها و سیاس��ت گذاری های منطقه ای 
به س��متی اس��ت که روزبه روز شاهد توس��عه بیشتر و 
پایدارت��ر آن خواهیم بود و بخش خصوصی دیر یا زود 
س��هم خود را از این منطق��ه مطالبه می کند و در کنار 
سرمایه گذاران خارجی آینده مطلوبی در انتظار منطقه، 

استان و به دنبال آن اقتصاد کشور خواهد بود. 

چابهار دروازه ای 
به سوی تجارت بین المللی 

منطق��ه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، یکی از مناطق 
ارزش��مند و پر بازده ایران است. اما تنها درصد اندکی 
از ای��ن هم��ه ارزش و قابلیت های متع��دد مورد توجه 
بخش س��رمایه گذاری غیر خصوصی قرار گرفته اس��ت. 
برای اثبات ارزش های متعدد این منطقه اس��تراتژیک، 
بهتر اس��ت ب��ر ظرفیت ه��ای س��رمایه گذاری در این 

منطقهمروری داشته باشیم. 
بندر چابهار در جنوب ش��رقی ایران واقع شده است، 
ذک��ر همین موقعیت مکانی ارزش��مند کافی اس��ت تا 
ب��ا نگاهی گذرا ب��ه موقعیت همس��ایگان ایران در این 
منطقه به ظرفیت  باالی این بندر برای مبادالت متعدد 
اقتص��ادی پی ببریم. این بندر از س��ال 1995 به طور 
رس��می فعالیت تجاری - صنعتی خ��ود را با تمرکز بر 

چند محور اصلی آغاز کرد: 
* حمل و نقل کاال

* جذب سرمایه و ارائه خدمات سرمایه گذاری 
* گردشگری

* ساخت و ساز
* خدمات مربوط به حوزه آموزش وپرورش 

اگرچه این محور ها با تاس��یس ش��رکت های متعدد 
تجاری )غالب��ا خصوصی(، اح��داث پروژه های عمرانی 
و معدنی، تاسیس دانش��گاه بین المللی چابهار، احداث 
پروژه های پتروش��یمی و توس��عه صنعت گردش��گری 
ت��ا ح��دود زیادی اجرایی ش��د ام��ا چابه��ار هنوز هم 
پتانسل های بالقوه زیادی را برای حضور در بازار اقتصاد 

جهانی داراست. 

اهمیت استراتژیک چابهار 
برای چین، هند و پاکستان

هند 
موقعیت جغرافیایی بندر چابهار از لحاظ اس��تراتژیک، 
برای هند بس��یار حائز اهمیت اس��ت. هن��د برای مبادله 
تجاری با کشورهای آسیای میانه، روسیه و فراتر از آن باید 
با دو گزینه توافق کند: پاکستان و ایران. با توجه به اینکه 
دولت هند به طور دائم با دولت پاکس��تان در حال تنش 
و درگیری اس��ت، گزینه دوم یعن��ی ایران برای مبادالت 

تجاری هند ارزش بی نهایت زیادی پیدا می کند. 
از طرف��ی، هندوس��تان مبادالت تج��اری متعددی با 
افغانستان دارد، به طور معمول این مبادالت باید از طریق 
پاکس��تان صورت گیرد، در صورتی که اگ��ر ایران را وارد 
معادل��ه تجاری کنیم، هند به راحتی می تواند با دور زدن 
پاکستان، مبادالت تجاری خود را از طریق ایران به انجام 
برساند. احداث بزرگراه زرنج_دالرام در مرز زاهدان که به 
منظور تس��هیل مسیر تجارت دو کشور هند و افغانستان 
احداث ش��ده یکی از تالش ه��ای دولت هند برای تحقق 

اهداف تجاری این کشور است. 
عقد قراردادهای متعدد تجاری از س��وی شرکت های 
خصوصی هند با ای��ران برای تجارت و ترانزیت کاال ها، 
تنظی��م تفاهم نامه های متعدد برای س��رمایه گذاری و 
تاس��یس یک ترانزیت منظم و اس��کله های تجاری در 
چابهار نیز نمونه های دیگری از این فعالیت ها هس��تند. 
در این میان توسعه خط آهن بین زاهدان و کشورهای 
مش��ترک المنافع نی��ز می تواند حرک��ت مثبت دیگری 

برای توسعه حجم مبادالت باشد. 
پاکستان

کش��ور پاکس��تان اگرچه به واس��طه موقعیت تجاری 
مناسب بندر چابهار، رقیب تجاری ایران محسوب می شود 
اما به خاطر س��رمایه گذاری هوش��مندانه ایران در بخش 
پتروش��یمی و احداث خط لول��ه گاز، در بخش انرژی، به 
ایران وابستگی دارد. در واقع مجتمع پتروشیمی گسترده 
و ارزش��مندی که در چابهار تاسیس شده است، در کنار 
خط لوله 200 کیلومتری که از ایرانش��هر کش��یده شده 
است مجموعه مناسبی از فرصت اقتصادی را برای مبادله 
انرژی ایران و پاکستان فراهم می آورد تا این رقیب تجاری 

ناچار به عقد قرارداد با ایران در حوزه انرژی شود. 
چین 

بن��در گوادر در چین یک��ی از امیدهای تجاری مهم 
دولت چین برای ترانزیت و مبادله کاال است اما با توجه 
به اینکه برخی کشورها مانند هند تمایل دارند بازارهای 
خود را در کشورهایی مثل افغانستان قوی تر کنند و از 
چابهار به عنوان بن��در ترانزیتی خود بهره بگیرند، بندر 
گوادر در برابر موقعیت استراتژیک بندر چابهار تضعیف 
خواهد ش��د. به ویژه آنکه کش��ور هند ب��رای کاالهای 
خ��ود تصمیم به تاس��یس یک خ��ط ترانزیت مدرن و 
اختصاصی از چابهار گرفته اس��ت. اما چین هم منفعل 
نمانده اس��ت و با مش��ارکت در طرح احداث پاالیشگاه 
نفت س��نگین و وارد کردن ماشین آالت الیروبی برای 
کمک در تکمیل پروژه های صنعتی چابهار از یک سو و 
از سوی دیگر با واردات کاالهای متعدد به بندر چابهار، 
تالش کرد تا این بار ب��ازار فروش محصوالت خود را از 

طریق ایران و بندر چابهار حفظ کند. 

سرمایه گذاری های متعدد 
بخش خصوصی در چابهار 

موقعیت اس��تراتژیک چابهار در کنار فضای مناس��ب 
تج��اری و س��رمایه گذاری باع��ث ش��ده ش��رکت ها و 
سرمایه گذاران خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری 
در این منطقه داش��ته باش��ند. س��رمایه گذاری هایی که 
شامل عقد قرارداد با ش��رکت های خارجی، مشارکت در 
پروژه های عمرانی و حتی مش��ارکت در پروژه های دولتی 
نیز می ش��ود. در واقع ردپای سرمایه گذاری خصوصی در 
تمام��ی بخش های تج��اری بندر چابهار ب��ه وضوح قابل 

مشاهده است. 
در این میان سهم س��رمایه گذاری های بخش دولتی 
کمی کمرنگ اس��ت. دالیل این عدم مشارکت اگرچه 
چندان روش��ن نیست، اما می تواند به عدم اطمینان به 
بازار نوپای تجارت در چابهار یا تمایل به سرمایه گذاری 
در پروژه های بلند مدتی باش��د که پیش تر امتحان خود 

را در زمینه بازدهی و سود پس داده اند. 
با توجه به مذاکرات هسته ای و خوش بینی به نتیجه 
این مذاکرات، انتظار می رود با برداش��ته ش��دن موانع 
و لغ��و یا کاهش تحریم ها، حج��م مبادالت و تجارت با 
ایران از طریق چابهار افزایش یافته و بخش دولتی نیز 

میزان مشارکت خود را در این بازار افزایش دهد. 
ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

سارا برومندمحمدرضا قائم مقامی
مشاور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان

لحاظ  از  منطقه چابه�ار، 
استراتژیک نسبت به دیگر 
بن�ادر از اهمی�ت باالت�ری 
ش�ما  اس�ت،  برخ�وردار 
به عن�وان بخ�ش خصوصی 
آیا این از ای�ن مزیت بهره 
برده ای�د و در کل ش�رایط 
و بخش خصوصی  همتایان 
را در ای�ن منطق�ه چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
از آنج��ا ک��ه ای��ن منطق��ه 
به  ش��رایط وی��ژه ای نس��بت 
بن��در بوش��هر و بندرعب��اس 
ندارد ما برتری در این منطقه 
احساس نکرده ایم که بخواهیم 
از آن به��ره ببریم و به همین 
دلی��ل چن��دان اطالع��ی نیز 
از فعالی��ت دیگ��ر بخش های 
خصوص��ی و میزان آن در این 
منطق��ه نداریم. این منطقه به 
دلیل نداش��تن اسکله مناسب 
و  آن  رفت و آم��د  وضعی��ت  و 
دیگر کمبود های زیرس��اختی 

ای��ن تمای��ل را ایج��اد نکرده 
ک��ه احس��اس ش��ود برت��ری 
نس��بت به دیگر بن��ادر دارد، 
البته نداش��تن اس��کله بزرگ 
فقط معضل چابهار نیس��ت و 
ما در بوش��هر که بندر مهمی 
اس��ت و در زمینه کش��اورزی 
آبزیان نق��ش کلیدی دارد نیز 
اسکله مناسب برای پهلوگیری 
کش��تی نداری��م و ب��ه ناچار 
ب��اال حمل و نقلمان  با هزین��ه 
عب��اس  بن��در  طری��ق  از   را 

انجام می دهیم.
اگ��ر در منطق��ه چابه��ار   
و  فراهم ش��ود  زیرس��اخت ها 
اعمال  سیاست های تش��ویقی 
شود که بخش خصوصی ببیند 
5 تا 10 درصد س��ود بیشتری 
کسب می کند بی شک متمایل 
می ش��ود که وارد این منطقه 
شود و در آن فعالیت کند. در 
این زمینه با آقای نعمت زاده از 
صادرکنندگان  اتحادیه  طریق 

مس��ائل را مطرح کرده ایم؛ اما 
هنوز ای��ن رایزنی ها به نتیجه 
نرسیده اس��ت. شرایط چابهار 
به مراتب نس��بت ب��ه بندری 
چون بوشهر نامناسب تر است. 
گفت�ه می ش�ود دول�ت به 
دلیل تس�هیالتی که باید به 
بخش خصوصی بده�د و به 
دنبال آن منافعی که از دست 
می دهد تمایل ندارد که بخش 
خصوص�ی وارد ای�ن منطقه 
شود، تا چه میزان این گفته ها 

را درست می دانید؟ 
اطالع��ی  زمین��ه  ای��ن  در 
ن��دارم، البت��ه اینک��ه دول��ت 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  از 
اس��تقبال می کند بی شک امر 
غیر قاب��ل انکاری اس��ت و در 
حیطه اقتصاد هم این استقبال 
الزم است، اما اینکه آیا فراهم 
نکردن زیرساخت های مناسب 
بخ��ش  ک��ه  اس��ت  دلیل��ی 
خصوص��ی ب��ه ای��ن منطق��ه 

وارد نش��ود را نمی توان دلیل 
مناس��بی ب��رای ع��دم تمایل 

دولت برشمرد.
مط�رح کردی�د که س�ود 
5 ت�ا 10درصدی نس�بت به 
دیگ�ر مناطق خ�واه ناخواه 
بخ�ش خصوص�ی را به این 
منطقه می کش�اند، دولت با 
تس�هیالتی ک�ه در اختیار 
بخ�ش خصوصی ق�رار داده 
ب�ه س�متی رفت�ه ک�ه این 
میزان سودآوری برای بخش 
خصوص�ی در ای�ن منطق�ه 
ایج�اد ش�ود؛ ام�ا همچنان 
ش�اهد هس�تیم ک�ه بخش 
خصوص�ی برای حض�ور در 
این منطقه تمایل�ی از خود 

نشان نمی دهد، چرا؟! 
در دنی��ا هر جا ک��ه جاذبه 
ب��رای  بیش��تری  س��ودآوری 
باش��د  داش��ته  س��رمایه گذار 
س��بب جذب او می ش��ود. اگر 
مواد اولیه درای��ن بندر فراهم 

باش��د و دولت زیرساخت های 
الزم را فراه��م ک��رده باش��د 
بخش خصوصی با دیدن اینکه 
شرایط فراهم است و منافعش 
بیش��تر از جاهای دیگر تامین 
می شود بی ش��ک از حضور در 
این مناطق اس��تقبال می کند. 
در حال حاض��ر تفاوتی میان 
این بن��در و بندرعباس و بندر 
بوش��هر دیده نمی شود و حتی 
امکان��ات آن کمت��ر از این دو 
منطقه اس��ت بنابراین طبیعی 
اس��ت ک��ه بخ��ش خصوصی 
در ش��رایطی که حتی امنیت 
ای��ن منطق��ه را نی��ز ب��رای 
نمی بیند  کافی  سرمایه گذاری 
ب��ه این منطق��ه وارد نش��ود. 
دولت اول باید زیرساخت ها را 
تامین کند، سپس مشوق های 
حضور را تقویت کند تا بخش 
خصوصی احس��اس کند زمان 
ورود ب��ه منطق��ه فرا رس��یده 

است. 

منطق�ه چابهار ب�ه دلیل 
موقعیت استراتژیکی که در 
منطقه دارد چندی است که 
مورد توجه س�رمایه گذاران 
خارج�ی ق�رار گرفت�ه و به 
س�متی حرک�ت می کند که 
در آین�ده ای نزدیک جایگاه 
مهم�ی به دس�ت م�ی آورد 
س�هم  ش�رایط  ای�ن  در 
بخش خصوص�ی ایران�ی در 
این منطقه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
خصوص��ی  بخ��ش  اساس��ا 
تمایل دارد جاهای��ی ورود پیدا 
کند ک��ه امکانات زیرس��اختی 
در آن مهیا باش��د. متاسفانه در 
چابهار این امکانات برای بخش 
خصوصی فراهم نش��ده اس��ت. 
بس��یاری از کش��تی های بزرگ 
هنوز ام��کان پهل��و گرفتن در 
این بندر را ندارند، این ش��رایط 
بخش خصوصی  ش��ده  س��بب 
که تمایل به س��رمایه گذاری در 
این منطقه داش��ته است، دلزده 
ش��ود. ضعف های بزرگ حمل 
و نق��ل مانند نداش��تن راه آهن 
و تردد مح��دود کامیون به این 
منطقه سبب شده که اگر بخش 
خصوصی بخواه��د به این بندر 
وارد شود به دلیل فراهم نبودن 
سیس��تم حمل و نقل مناس��ب 
تمایلش را از دست بدهد. تردد 
مح��دود در این منطق��ه نیز تا 
ح��دی فضا را نا ام��ن کرده که 
این امر سبب بی توجهی بیشتر 
بخش خصوصی به این منطقه 
ش��ده اس��ت. بخش خصوصی 

بیش��تر به دنبال مصرف کننده 
از  بزرگ��ی  بخ��ش  اس��ت، 
نی��ز در غرب  مصرف کنندگان 
و مرک��ز هس��تند و این مناطق 
فاصل��ه زیادی با چابهار دارد که 
بخش خصوصی  می شود  سبب 
ترجیح دهد بنادر دیگری که به 
این مناطق نزدیک هستند را در 
اولویت قرار دهد تا در کمترین 
زمان و در ش��رایط مناس��ب تر 
بتوان��د کاالی��ش را به دس��ت 

مصرف کننده برساند. 
بخ�ش  ک�ه  زمان�ی  ت�ا 
ای�ن  وارد  خصوص�ی 
منطق�ه نش�ود و تمای�ل به 
سرمایه گذاری وجود نداشته 
باش�د فک�ر می کنی�د چه 
انگیزه هایی دول�ت را بر آن 
می دارد که زیرس�اخت ها را 

فراهم کند؟ 
همان ط��ور که اش��اره کردم، 
زیرس��اخت ک��ه فراهم باش��د 
بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
در این منطقه ترغیب می شود. 
این منطق��ه باید ام��کان پهلو 
گرفتن کش��تی های ب��زرگ را 
داشته باشد و وقتی این اسکله ها 
ایجاد شود این منطقه پتانسیل 
س��رمایه گذاری پی��دا می کند. 
م��ا در جلس��اتی که ب��ا دولت 
داشته ایم از آنها خواسته ایم که 
این اس��کله ها را ایجاد کند و با 
ورود گندم، جو و دیگر کاالهای 
اساس��ی مصرفی از این منطقه 
رونق��ی در آن ایج��اد کن��د تا 
بخش خصوصی هم تمایل پیدا 
کن��د از این منطقه بهره ببرد و 

در آن س��رمایه گذاری کند. اگر 
خط کش��تیرانی دول��ت که به 
نام جمهوری اس��المی است در 
این منطقه پویا ش��ود و مقصد 
واردات 90 درص��دی را ک��ه در 
دستان خود دولت است در این 
منطقه قرار دهد-در حال حاضر 
به دلیل بعد مسافت بنادری مثل 
بوشهر و بندر عباس را در اولویت 
دارد- می تواند بخش خصوصی 
را نیز تش��ویق کند تا وارد این 

منطقه شود. 
قوانین�ی در ای�ن منطقه 
وجود دارد که نقش حمایتی 
باالی�ی از بخ�ش خصوصی 
دارد مانن�د اینک�ه دول�ت 
موظف است تا زمین هایی را 
با قیمت پایین و حتی رایگان 
در اختی�ار بخش خصوصی 
قرار دهد، اما برخی معتقدند 
دولت این ش�رایط را به نفع 
خودش نمی دان�د و ترجیح 
می دهد سرمایه گذار خارجی 
به این منطقه وارد شود؛ زیرا 
احساس می کند با در اختیار 
گذاش�تن زمین های رایگان 
بخ�ش  اختی�ار  در  ارزان  و 
خصوصی پ�س از مدتی که 
این منطقه رش�د ک�رد و به 
دنبال آن زمین قیمت  باالیی 
پی�دا کرد با توج�ه به اینکه 
منطق�ه آزاد اس�ت و امکان 
گرفت�ن مالیات نی�ز فراهم 
نیس�ت منافعش را از دست 
می ده�د؛ ش�ما این ام�ر را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
تصور من این نیست که دولت 

به دنبال منافع اینچنینی در این 
منطقه باش��د. به نظ��ر من اگر 
این منطقه رون��ق پیدا کند به 
دنبال آن دولت منافع این رشد 
را کس��ب خواهد ک��رد. با رونق 
منطقه اش��تغال زایی می شود و 
وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود 
این رونق وارد جریان اقتصادی 
کل کشور می ش��ود و اقتصاد را 
شکوفا می کند. به همین دلیل 
زیرس��اخت ها مهم هس��تند و 
ب��ا ایج��اد آنها و ج��ذب بخش 
خصوصی مناف��ع دولت تامین 
خواهد ش��د. برای مثال صنعت 
ف��والد می تواند به��ره خوبی از 
موقعیت این منطقه ببرد؛ ولی به 
دلیل نبود زیرساخت تمایلی به 
آن نشان نمی دهد، بنابراین فکر 
نمی کنم درآمد بخش خصوصی 
از درآم��د دول��ت جدا باش��د و 
دولت احس��اس کند که آمدن 
بخش خصوص��ی منافعش را به 

خطر می اندازد. 
اینک�ه  از  ج�دا  ح�ال 
دول�ت بای�د زیرس�اخت ها 
همی�ن  و  کن�د  فراه�م  را 
نب�ود زیرس�اخت ها س�بب 
ش�ده که این منطق�ه مورد 
توجه بخ�ش خصوصی قرار 
نگیرد؛ اما نمی توان موقعیت 
اس�تراتژیک ای�ن منطقه و 
دسترس�ی آن ب�ه آب های 
گرف�ت،  نادی�ده  را  آزاد 
مقول�ه ای که س�بب ش�ده 
س�رمایه گذاران خارجی به 
نش�ان  تمایل  منطق�ه  این 
دهند؛ آی�ا بخش خصوصی 

ای�ن نی�از را نمی بین�د که 
با حض�ور در ای�ن منطقه و 
سرمایه گذاری در آن خود را 
از بسیاری از محدودیت های 
دیپلماتیک که ممکن است 
در شرایط خاص بنادر دیگر 
را که در منطقه خلیج فارس 
قرار دارند تح�ت تاثیر قرار 

دهد، دور کند؟ 
بخش خصوصی در بس��یاری 
مواقع به س��رمایه گذاری تمایل 
نش��ان داده و حتی در جاهایی 
وارد عم��ل ش��ده اس��ت، ام��ا 
متاس��فانه قوانی��ن ثابتی وجود 
ن��دارد و با تغیی��ر دولت ها این 
تغیی��ر  دس��تخوش  قوانی��ن 
می ش��ود و از این جهت بخش 
خصوصی حاش��یه امن��ی برای 
س��رمایه گذاری ن��دارد. حت��ی 
قیمت ه��ا هم تضمین��ی ندارد 
تغییر  و م��دام قیمت گذاری ها 
می کند و سرمایه گذار هم نگران 
اس��ت امنیت مالی اش به خطر 
بیفتد. بخ��ش خصوصی تمایل 
دارد در ه��ر جا ک��ه فضا فراهم 
باش��د س��رمایه گذاری کند؛ اما 
در ش��رایط موج��ود و با قوانین 
ناپایدار، سرمایه این بخش عاطل 
و باط��ل مانده و س��بب ش��ده 
اقتصاد آنچنان که انتظار می رود 
رشدی نداشته باشد. دولت باید 
شرایط پایداری را فراهم کند که 
قیمت گذاری سالی یکبار انجام 
ش��ود و قوانین پای��داری وجود 
داشته باشد تا بخش خصوصی 
ب��ه دور از نگران��ی وارد کارزار 

سرمایه گذاری شود. 

حسن احمدی جزنی، عضو هیات مدیره گروه صنعتی مبارک: 

بندر چابهار، نسبت به بنادر دیگر ندارد 

جواد سمساریلر، مدیر عامل شرکت حمل و نقل تین: 

تا زیرساخت نباشد، بخش خصوصی وارد نمی شود 

107شمــارهکافه مدیرانیکشـنبه |  9 آذر 1393 |14

دریچه دیدگاه



با توجه به 
قیمت های متفاوتی 
که در بازار وجود 
دارد حتما قبل از 
ورود به بازار یک 
سقف هزینه ای 

برای خرید خود در 
نظر بگیرید

سوگند چاوشی

شیدا رمزی 
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الیاف شکل رنگروکوبیپارچه یا چرمفریم یا چوبدرجه
قیمتگیری

ترک یا ایتالیا از متری 50 راش یا گردوA پرکار دورو
هرسه روش با بهترین تمام فنرتا 150 هزار تومان

کیفیت
تخم پنبه 

50.000.000 تا170.000.000سفید

ترک یا ایتالیا از متری 40 راش یا گردوA کم کار
هرسه روش با بهترین تمام فنرتا 70 هزار تومان

کیفیت
تخم پنبه 

سفید
20.000.0000تا50.000.000

تسمه فنری ترک، چینی یا ایرانیراش، ممرز، چوب سفید روسیB پرکار
یا کش

موج نمای درجه 2 یا 
10.000.000تا 25.000.000ابرورق چینی

تسمه فنری ترک، چینی یا ایرانیراش، ممرز، چوب سفید روسیBکم کار
یا کش

موج نمای درجه 2 یا 
5.000.000 تا 15.000.000ابرورق چینی

روسی، چنار، صنوبر یا مواد Cپرکار
رنگ پوششی بدون تسمهچینیتزریقی)رزین(

سایه
ابر و اسفنج و 

5.000.000 تا10.000.000کرک

روسی، چنار، صنوبر یا مواد C کم کار
رنگ پوششی بدون تسمهچینیتزریقی)رزین(

سایه
ابر و اسفنج و 

3.000.000 تا 6.000.000کرک

یل
ست

ن ا
ما

مبل

 چگونه هزینه قبض گاز خود را
 50 درصد کاهش دهیم؟ 

یکی از حامل های انرژی که اکثر مش��ترکان از آن 
استفاده می کنند، گاز طبیعی است. اگر سهم مصرف 
ان��رژی را در بخش ه��ای مختل��ف مصرف کننده گاز 
طبیعی مش��خص کنیم، بخش خانگی به تنهایی 45 
درصد و بخش تجاری حدود ش��ش درصد از مصرف 
گاز طبیع��ی را به خود اختص��اص داده اند، یعنی در 
مجم��وع 46 درص��د از مصرف نهای��ی گاز طبیعی را 
فق��ط بخش س��اختمان ها ش��امل بخش مس��کونی 
و تج��اری عمومی اس��تفاده می کنند. س��اختمان ها 
بخش��ی غیرمول��د هس��تند و برای کش��ور هیچ گونه 
ارزش اف��زوده ای ندارن��د به  طوری که در کش��ورهای 
توسعه یافته بیشترین س��هم مصرف انرژی در بخش 
صنعت اس��ت زی��را صنع��ت دارای ارزش اف��زوده و 
س��ود آوری برای کش��ورهای پیشرفته اس��ت، اما در 
ایران بیش��ترین س��هم مصرف انرژی ه��م در بخش 
گاز و ه��م در بخش الکتریکی را بخش س��اختمان ها 
ب��ه خود اختصاص داده اند. براس��اس آمار س��ال 91 
به طور متوس��ط س��االنه ح��دود 100ه��زار میلیون 
مترمکع��ب گاز طبیع��ی درکش��ور مصرف می ش��ود 
ک��ه از این میزان 40 هزار میلی��ون مترمکعب مربوط 
به بخ��ش خانگی و ش��ش هزار میلی��ون مترمکعب 
مربوط به بخش تجاری و عمومی اس��ت. مصرف 46 
هزارمیلیون مترمکعب گازطبیعی بیانگر این امر است 
که 50 درص��د از مصرف گاز طبیعی کش��ور مربوط 
به بخش ساختمان ها می ش��ود. اما درخصوص اینکه 
چه راهکاری باید اندیش��ید که در راس��تای مدیریت 
زندگ��ی، هزینه قبض گاز و س��هم مصرف انرژی گاز 
در بخش ساختمان کاهش پیدا کند، با احمد توکلی، 
مجری طرح های بهینه س��ازی مصرف انرژی سازمان 
بهره وری انرژی ایران )س��ابا(، به گفت و گو پرداختیم 

که به شرح زیر است: 

تولید گرما بیشترین سهم مصرف انرژی را داراست
احمد توکلی، مجری طرح های بهینه س��ازی مصرف 
انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( درخصوص 
راهکارهای بهینه س��ازی مصرف ان��رژی و جلوگیری از 
هدر رفتن گرمای ساختمان در فصل سرما به »فرصت 
امروز« می گوید: بیشترین سهم مصرف انرژی در بخش 
س��اختمان مربوط به بخش تولید حرارت و گرما است، 
که به منظ��ور کاهش مصرف ان��رژی حرارتی عالوه بر 
س��ازندگان، مصرف کنندگان هم باید ب��ه نکاتی توجه 

کنند. 

دمای 25 درجه در ساختمان های کشور نرمال است
مجری طرح های بهینه س��ازی مصرف انرژی س��ابا، 
با تاکید بر تنظیم دمای آس��ایش در فصل زمس��تان، 
تصریح می کند: براساس اس��تانداردهای جهانی دمای 
آس��ایش در فص��ل زمس��تان 20 درج��ه س��انتیگراد 
اس��ت، حتی در کش��ورهای اروپایی در فصل زمستان 
دم��ای س��اختمان روی 18 درجه س��انتیگراد تنظیم 
می ش��ود، اما متاس��فانه در فصل زمس��تان ما ایرانی ها 
دمای س��اختمان را 28- 27 درجه سانتیگراد افزایش 
می دهی��م، به طوری که دمای 25 درجه س��انتیگراد در 

ساختمان های کشور نرمال است. 

افزایش 25 درصدی مصرف انرژی در فصل سرما
وی  با بیان اینکه به ازای افزایش هریک درجه دما در 
فصل زمس��تان، مصرف انرژی حرارتی به طور متوسط 
پنج درص��د افزایش پیدا می کن��د، ادامه می دهد: وقتی 
دمای س��اختمان های کش��ور را در فصل زمس��تان از 
20 درج��ه به 25 درجه س��انتیگراد افزایش می دهیم، 
یعنی مصرف انرژی حرارتی به طور متوس��ط 25 درصد 
افزایش پیدا کرده است. توکلی ادامه می دهد: چنانچه 
دمای داخل س��اختمان در دمای آس��ایش براس��اس 
اس��تاندارد جهان��ی روی 20 درجه س��انتیگراد تنظیم 
ش��ود، به طور متوسط 25 درصد مصرف انرژی حرارتی 
کاهش پیدا می کن��د  که با توجه به مدیریت هزینه در 
خانواده ه��ا تنظیم دم��ای موتورخان��ه روی 20 درجه 

هیچ گونه هزینه ای برای خانواده ها نخواهد داشت. 

استفاده از شیرهای کنترل ترموستاتیک
مج��ری طرح های بهینه س��ازی مصرف انرژی س��ابا 
می گوید: اگر خانواده ها نتوانس��تند دمای موتورخانه را 
روی 20 درجه سانتیگراد تنظیم کنند باید رادیاتورهای 
داخل خانه را مجهز به ش��یرهای کنترل ترموستاتیک 
کنند، یعنی با استفاده از شیرهای کنترل ترموستاتیک 
مشخص کنند چه درجه از دمایی وارد ساختمان شود. 
یعنی باید درجه شیرهای کنترل ترموستاتیک رادیاتور 
را روی 20 درجه سانتیگراد تنظیم کنند، مثال در زمان 
مس��افرت دمای رادیاتور را روی 15 درجه س��انتیگراد 
تنظی��م کنند که انرژی حرارتی کمتری مصرف ش��ود 
ک��ه انجام این راهکار بس��یار کم هزینه برای خانواده ها 

خواهد بود. 

مراجعه خانوادها به سایت مرکز تحقیقات ساختمان
وی  می گوی��د: اگر س��اختمان مجهز ب��ه پنجره های 
دوجداره نیس��ت، تغییر پنجره ه��ای تک جداره با قاب 
فل��زی با ن��وع دوجداره با ق��اب UPVC اس��تاندارد 
ضرورت دارد که بهتر اس��ت خانواده ها به سایت مرکز 
تحقیقات ساختمان مراجعه کنند و از شرکت هایی که 
پنجره های دوجداره استاندارد تولید می کنند  این نوع 

پنجره ها را خریداری کنند. 
توکلی  با تاکید بر ضرورت اس��تفاده از پوشش مناسب 
در فصل سرما، می افزاید: متاسفانه در ایران فرهنگ سازی 
درخصوص پوشش مناسب با فصل ها صورت نگرفته است، 
به طوری که بیشتر مردم در فصل تابستان و زمستان یک 
نوع پوشش لباس��ی دارند در صورتی که مردم کشورهای 
اروپایی مانند انگلیس یا فرانس��ه در فصل سرما با تنظیم 
دم��ای آس��ایش روی 18 درج��ه از لباس ه��ای گرم در 
خانه های خود استفاده می کنند. به همین دلیل پوشش 
مناس��ب، متناس��ب با فصل موردنظر در راستای کاهش 
مصرف ان��رژی حرارت��ی و هزینه های ناش��ی از مصرف 
ض��رورت دارد  که اجرای این امر هیچ گونه هزینه ای برای 

خانواده ها نخواهد داشت. 

 دفتری سبز و مقرون به صرفه 
برای خود تدارک ببینید

راه و رسم صرفه جویی در محل کار 
برای صاحبان مشاغل

ش��مایی که به تازگی شرکت تجاری خود را راه اندازی 
کرده ای��د یا اینکه از من��زل خود به عن��وان دفتر کارتان 
اس��تفاده می کنید بدون تردید به دنب��ال یافتن راه هایی 
برای کاستن از هزینه های روزانه شرکت و صرفه جویی در 
تمام هزینه ها هستید؛ تا با استفاده از این روش ها در پایان 
س��ال مالی بتوانید مبلغ قابل توجهی در حساب شرکت 

پس انداز کنید. 
ممکن است در نگاه اول به فکر انجام دادن کارها توسط 
خودتان باش��ید یا اینکه برخی پرسنل به ظاهر اضافه را 
اخراج کنید و تجهیزات غیر ضروری را بفروشید، اما قبل 
از هر کاری کمی تامل کنید، چون راهکارهای دیگری نیز 
برای کاهش هزینه ها وجود دارد تا با استفاده از آنها بتوانید 

دودوتای کسب وکارتان را چهارتا کنید. 
 بد نیست بدانید با استفاده از راهکارهایی بسیار ساده 
می توانید عالوه بر سازگاری دفتر کارتان با محیط زیست، 
مبل��غ قاب��ل توجهی نی��ز در هزینه های روزانه ش��رکت 
صرفه جویی کنید. از این رو در این مقاله »فرصت امروز« 
قصد دارد راهکارهای بسیار ساده ای برای سازگاری دفتر 
کار شما با محیط زیست برایتان بگوید تا با این کار بتوانید 

چرخ اقتصاد کارتان را به حرکت درآورید. 
قبل از هر کاری الزم به یادآوری است بیشترین هزینه 
دفاتر و شرکت های تجاری در بخش انرژی و لوازم اداری 
است و مدیران و صاحبان صنایع همواره سعی در کاهش 
هزینه های این دو بخش دارند. جالب است بدانید براساس 
تحقیقات، این دو بخش ح��دود 35 درصد از هزینه های 
ی��ک دفتر اداری- تجاری را به خود اختصاص داده اند که 
می ت��وان با ابتکار عمل این بخش را به حداقل رس��اند و 

صرفه جویی قابل مالحظه ای در این زمینه داشت. 
1-  ل��وازم و تجهیزات الکترونیکی را هنگامی که از آنها 
اس��تفاده نمی کنید به طور کلی از برق بکش��ید. محققان 
دریافتن��د درصورتی که کامپیوتر دفترتان را هنگامی که 
ب��ا آن کاری ندارید به ط��ور کامل خاموش کنید و از برق 
بکش��ید در یک روز کاری به میزان 50 درصد در مصرف 
برق آن صرفه جویی کرده اید که در طول س��ال رقم قابل 

مالحظه ای خواهد شد. 
 بد نیس��ت بدانید در دفاتر تجاری و شرکت ها به دلیل 
تع��دد لوازم الکترونیک��ی معموال از س��ه راهی های برق 
برای تقسیم جریان الکتریسیته میان آنها بسیار استفاده 
می ش��ود و اکثر آنها دارای کلید قطع و وصل هستند که 
با المپ کوچکی مش��خص شده اس��ت؛ آیا تاکنون فکر 
کرده اید این المپ ها خودش��ان برای ش��ما هزینه س��از 
هستند و اگر در ساعاتی که با وسیله برقی متصل به آنها 
کاری نداشته باش��ید، روشن باشند چقدر به هزینه برق 

شرکت شما می افزایند؟ 
2-  س��عی کنید تمام نامه نگاری های اداری را از طریق 
پس��ت الکترونیک انجام دهید و تا ح��د امکان از تایپ و 
ارسال نامه به صورت مکتوب خودداری کنید با این روش 
می توانی��د عالوه بر صرفه جوی��ی در مصرف برق، کاغذ و 
تونر چاپگر، به محیط زیست نیز کمک کنید، چون هیچ 

ضایعاتی را به طبیعت تحمیل نکرده اید. 
3-  س��عی کنید از فک��س مودم ها به جای فکس های 
معمولی اس��تفاده کنید ب��ا این روش در س��اعت اداری 
هنگامی که فکسی برای ش��ما ارسال می شود می توانید 
بدون اینکه کاغذی مصرف شود آن را روی صفحه مانیتور 
مطالع��ه کنید و در ص��ورت ل��زوم از آن پرینت بگیرید، 
این درحالی اس��ت که وقت��ی در محل کارتان نیز حضور 
ندارید این دستگاه می تواند تمام فکس های رسیده را در 
حافظه کامپیوتر حفظ کرده تا در روز کاری بعد شما آنها 
را مطالعه کنید، ن��ه اینکه تعدادی برگ کاغذ با مطالبی 

تبلیغاتی برایتان پیرنت گرفته باشد. 
4-  ت��ا جایی که ممکن اس��ت از دوط��رف کاغذ برای 
نوشتن استفاده کنید با این روش می توانید مصرف کاغذ 
را در محل کارت��ان نصف و البته از تولید زباله اضافه نیز 
جلوگیری کنید. به خاطر داش��ته باشید در شرکت های 
تجاری بس��یاری از اس��ناد باید برای بایگانی کپی گرفته 
ش��وند برای این کار می توانید از این نوع کاغذها استفاده 

کنید. 
5-  از دس��تگاه الکترونیکی کف س��از برای س��رویس 
بهداش��تی خود اس��تفاده کنید. با ای��ن روش اگر حتی 
به ازای هر فرد ش��اغل در شرکت ش��ما یک قطره مایع 
دستشویی صرفه جویی شود در طول سال چند صد لیتر 
مایع دستش��ویی صرفه جویی کرده اید. هرچند به تازگی 
دس��تگاه های کف ساز مکانیکی هم اکنون در بازار موجود 

است و می توانید از آنها استفاده کنید. 
6-  س��رویس های دوره ای مربوط به تاسیسات دفتر را 
ج��دی بگیرید تا با این کار نه تنها تمام سیس��تم تهویه 
مطب��وع بهینه کار کن��د، بلکه در مصرف ان��رژی و برق 
صرفه جویی مناس��بی کرده باش��ید، چ��ون راندمان این 
دس��تگاه با س��رویس های دوره به حداکث��ر خود خواهد 

رسید. 
7-  ماهان��ه تمام ش��یرآالت دفتر کارتان را س��رویس 
کنید ت��ا هرگز چکه نکنند ک��ه در غیر این صورت مبلغ 

صورتحساب آب بسیار باال خواهد بود.
8-  ب��ه ج��ای اس��تفاده از فالش تانک های ب��زرگ از 
فالش تانک ه��ای تحت فش��ار در س��رویس بهداش��تی 
دفت��ر کارتان اس��تفاده کنید که این ن��وع از فالش تانک 
تنه��ا 3/5 لیت��ر آب را روانه فاض��الب می کنند درحالی 
که فالش تانک ه��ای قدیمی حدود 6 لیت��ر آب در خود 
نگهداری و در نهایت آن را روانه فاضالب می کنند بنابراین 
با این روش نیز می توانید عالوه بر صرفه جویی در مصرف 
آب؛ می��زان قابل توجهی هم از صورتحس��اب آب ماهانه 

واحدتجاری تان بکاهید. 
9-  تا حد امکان از کاغذهای بازیافتی در محل کارتان 
اس��تفاده کنید چون ای��ن نوع کاغذها بس��یار ارزان تر از 

کاغذهای نو هستند. 
10-  اگر نوع تجارت شما به گونه ای است که زیاد کاغذ 
مصرف می ش��ود کاغذهای غیر قابل اس��تفاده را تحویل 
ماشین حمل زباله ندهید بلکه آنها را جمع آوری کنید و با 
تحویل دادن آنها به مراکز بازیافت، مواد شوینده بگیرید، 
چ��ون با این کار در واقع دو نش��ان زده اید؛ هم به محیط 
زیست کمک کرده اید و هم برای خرید مواد شوینده مورد 

نیاز دفتر هزینه نمی کنید. 

گزارش »فرصت امروز« از شیوه مدیریت خرید در بازار مبلمان

مسندی از طرح و رنگ

در ابتدا الزم است نکاتی را برای 
خری��د مبلمان در نظ��ر بگیرید تا 
بتوانی��د مناس��ب ترین گزینه را 
انتخاب کنید، توج��ه به این اصول 
هم قب��ل از خرید و ه��م زمانی که 
برای خرید روانه بازار می شوید حائز 
اهمیت اس��ت. اول باید بدانید چه 
می خواهید، در واقع هدف گذاری 
برای خرید مبلمان نقطه آغاز است، 
باید نیاز س��نجی کنید ک��ه آیا در 
خانه مبل راحت��ی می خواهید یا 
مبل مجلسی؟ مشخص کنید که 
براساس فضای خانه ست چند نفره 
نیاز دارید؟ هفت، 9 یا شاید 12 نفره. 
اصال شاید قصد خرید یک نیم ست 
برای پوشاندن فضای گوشه پذیرایی 
را دارید! در هر ص��ورت قبل از هر 
چیزی یک چارچوب مش��خص از 
آنچه می خواهید را در ذهن متصور 

سازید. 
 این نکات ش��امل چهار مورد 

اصلی به شرح زیر است: 
مورد استفاده شما چیست؟ آیا 
قرار اس��ت برای مهمانان و فضای 
رسمی مبلمان تهیه کنید یا برای 
یک خانه مجردی؟ به این نکته هم 
توجه کنید که در خانه کودک وجود 
دارد ی��ا نه، زیرا برخ��ی جنس ها و 
پارچه ها اصوال برای خانه هایی که 
خردسال دارند پیشنهاد نمی شود. 

چقدر فض��ا در اختی��ار دارید؟ 
فضایی که در اختی��ار دارید تاثیر 
بس��یاری بر انتخاب رن��گ و فرم 
مبلمان شما دارد، پس حتما فضای 
سالن یا هرجایی را که می خواهید 
مبل��ه کنید مدنظ��ر ق��رار دهید. 
همچنین عرض راهرو و در ورودی 
می تواند شما را در انتخاب بهترین 
گزینه کمک کند.  بودجه شما چقدر 
است؟ با توجه به قیمت های متفاوتی 
که در بازار وجود دارد حتما قبل از 
ورود به بازار یک س��قف هزینه ای 
برای خرید خود در نظر بگیرید.  چه 
رنگی را مدنظر دارید؟ مسئله رنگ و 
طرح دار یا بدون طرح بودن مبلمان 
هم باتوجه به رنگ های مورد عالقه 
شما و رنگ فرش و پرده بسیار حائز 
اهمیت است، یک رنگ خوب برای 
مبلمان ممکن است آن را تا سالیان 
سال در خانه نگه دارد و اما یک رنگ 

نامناسب به زودی ش��ما را دلزده و 
سرد می کند، پس حتما یک یا دو 
رنگ یا دست کم خانواده مشخصی 
از رنگ ها را مدنظر قرار دهید تا در 
پاساژها و فروش��گاه های مبلمان 

سرگردان نشوید. 

 وقت تصمیم گیری است
بعد از در نظر گرفتن چهار نکته 
گفته شده باید یک شناخت نسبی 
از انواع مبلمان داش��ته باشید تا در 
بازار شلوغ امروز سرتان کاله نرود. 
در مجموع توجه کنید که مبلمان 
نشیمن به دو دسته اصلی »راحتی « 
و »اس��تیل« تقس��یم می ش��ود. 
مبلمان ه��ای راحت��ی همان طور 
که از نامش پیداس��ت غالبا پارچه 
است و چوب یا فلز در بدنه اصلی و 
رویی آنها به کار نرفته است. همین 
مبل ها هم به دو دسته کامال راحتی 
و نیمه راحتی تقسیم می شوند که 
راحتی ها برای جل��وی تلویزیون و 
در کل لم دادن و استراحت کردن 
به کار می روند و نیمه راحتی ها هم 
قابلیت نشستن و استراحت و هم 
کاربری ب��رای پذیرایی و مهمان را 
دارند، قیمت نیمه راحتی ها به مراتب 
باالتر از راحتی اس��ت، این مبل ها 
از جنبه طراحی و ظاهری به انواع 
معروف به اسپورت، اِل، مدرن، گرد 
و... تقسیم می ش��وند که براساس 
دکور، فضا و جای قرار گرفتنشان 
در منزل انتخاب می شوند. مبل های 
راحتی دسته های پهن و پایه و پشتی 
نسبتا کوتاه تری نسبت به مبل های 
استیل دارند. اما مبل های استیل، 
کمی رسمی تر و ترکیبی از چوب 
و پارچه هستند. پشتی این مبل ها، 
کامال ص��اف و کمی بلند اس��ت و 
پایه های بلند آنها هم اجازه نشست 
و برخاست راحت تر را به مهمان ها 
می دهد. عموما به دلیل رسمی بودن 
مبلمان های استیل قابلیت استفاده 
برای زمان های استراحت را ندارند و 
فقط برای زیبایی خانه و همچنین 
مهمانی ها و جلس��ات چندساعته 

کارایی دارند. 
اجزای مبل

در این قسمت اجزا و المان های 
به کار برده شده در مبلمان ها مطرح 
می ش��ود که این اجزا در نهایت دو 
فاکت��ور »کیفی��ت « و »قیمت « 

مبلمان را تعیین می کنند. 
کالف یا ساختار اصلی مبل 
که اغلب از جنس چوب است: 
انواع چوب های به کار برده شده در 
مبلمان شامل دو دسته چوب های 
نرم و سخت می شوند، این چوب ها 
خود از خان��واده درختان متفاوتی 
هس��تند. در مجموع چوب سخت 
به چوب درختانی نظیر گردو، راش، 
ممرز، اف��را، بلوط، گی��الس، غان 
)توس(، ساج و پی کان و چوب نرم 
هم به چوب درختان��ی نظیر: کاج 
و صنوبر، ماموت )چوب س��رخ( و 
سدر اطالق می شود. فراموش نکنید 
مبلمانی که از چوب های نرم ساخته 
شده باشد به دلیل مقاومت کمتر 
به مراتب از چوب های سخت ارزان تر 

است.  
پارچه ی�ا چرم روک�ش: این 
قس��مت در مبلم��ان دومین جزء 
تاثیرگذار است که در مبلمان های 
داخل کشور معموالشامل چهار نوع 
اصلی پارچه های ایتالیایی با بهترین 
کیفیت و طرح های کم نظیر، سپس 

پارچه های ترک از ان��واع خوب با 
قیمت معقول و طرح های متناسب و 
همه پسند، در درجه سوم پارچه های 
ایرانی که دارای کیفیت  خیلی خوب 
تا خیلی ضعیف هستند و در نهایت 
پارچه ه��ای هن��دی و چینی که 
معموال از سطح کیفی پایین و البته 

قیمت پایین برخوردارند،می شود.
الیاف ب�ه کار برده ش�ده در 
مبل: این الی��اف ان��واع متفاوتی 
دارند که از خرده های پارچه، کرک، 
پشم شیشه یا انواع فوم و اسفنج با 
ترکیب فنر تشکیل می شوند. معموال 
در مبل هایی ک��ه از چوب و پارچه 
درجه یک استفاده می کنند الیاف 
آن هم از انواع فوم و اس��فنج درجه 
یک پر می ش��ود.  با توجه به موارد 

گفته ش��ده انواع مبلمان راحتی و 
نیمه راحتی به چهار دسته با چهار 
کیفیت از A تا D تقسیم می شوند 
که با توجه به ج��دول روبه رو یک 
قیمت گذاری نسبی می توان برای 
انواع هفت نفره آن شامل دو راحتی 
تک نفره، یک دونفره و یک سه نفره 

در نظر گرفت. 
قابل توجه اس��ت ک��ه کیفیت 
مبلمان در هر کدام از س��ه دسته 
ربطی به قیمت ن��دارد یعنی مثال 
در گروه A یک مبل چهار میلیونی 
با یک مبل هشت میلیونی از نظر 
کیفیت چوب، الی��اف و اجزای به 
کار برده شده تفاوتی ندارد و تفاوت 
قیمت به دلیل تف��اوت در قیمت 
پارچه یا چرم روکش، سایز مبلمان 

و نحوه و نوع روکوبی مبل است. 

مبلمان استیل
در مبلمان اس��تیل قضیه کمی 
پیچیده تر اس��ت. درواقع عالوه بر 
المان های گفته شده برای مبل های 
راحت��ی چند فاکت��ور دیگر مانند 
منبت کاری های روی مبلمان، کفی 
مبلمان، نحوه رنگ کردن ها و الیاف 
روکاری موجب تفاوت قیمت و تمایز 
کیفیت این مبل ها از هم می شود. 
در حالت استاندارد یکسری کامل 
این مبلمان ها شامل یک کاناپه سه 
نفره، چهار عدد مبل تک نفره، دو 
عدد صندلی میزبان، یک عدد میز 
جلو مبلی و دو عدد میز عسلی است. 

رنگ ها
نحوه رنگ کردن مبلمان استیل 
یکی از بخش های مهم در این نوع 
به ش��مار می آید که شامل سه نوع 

رنگ کاری می شود؛
 ال�ف: موج نما که خود ش��امل 
مواردی مانن��د گردویی، فندوقی، 
ماه گونی و... است که در کیفیت های 
باال با استفاده از دادن موج رنگ روی 
چوب، کار عمق پیدا می کند و زیبا 

می شود. 
ب: رنگ کاری به وسیله ورق های 
طال، نقره و مس که این ورق ها اغلب 
تایوانی، ایتالیایی یا چینی هستند. 

ج: ای��ن روش ب��ه  »رنگ ه��ای 
پوشش��ی « معروف اس��ت که در 
حالت درجه یک، رنگ پوشش��ی 
چندمنظوره یا چندمرحله ای است 

که تا هفت دست کار را رنگ می زنند 
تا به رنگ م��ورد نظر برس��ند. در 
کیفیت های پایین تر سه دست رنگ 
می زنند که دیگر به آن چندمنظوره 

نمی گویند. 

منبت کاری های میلیونی
همچنین یکی دیگر از مهم ترین 
فاکتورها ک��ه تاثیر زی��ادی روی 
قیمت مبلمان اس��تیل می گذارد 
می��زان منب��ت کاری آن اس��ت 
که هرچ��ه ریزت��ر و عمیق تر کار 
ش��ود از ارزش و زیبایی بیشتری 
برخوردار است، منبت کاری ها در 
مبلمان اس��تیل را اصطالحا به دو 
دسته پرکار و کم کار می شناسند، 
عالوه بر این دس��ته بندی برخی را 
یک رو و برخی دیگر را پش��ت ورو 
منب��ت کاری می کنن��د ک��ه باز 
ب��ه همان نس��بت قیم��ت تغییر 
می کند، البته بحث پشت و رو فقط 
درخص��وص مبلمان ه��ای درجه 
یک که با چوب هایی مثل گردو یا 
راش هس��تند جواب می دهد، در 
کم کارها فقط بخش جلویی کار را 
که در معرض دید است، منبت کار 
می کنند. قابل توجه است که برخی 
از مبل های اس��تیل ک��ه کف آنها 
تشک می خورد تنها برای تشک ها 
از دو نوع فوم س��رد و گرم استفاده 
می شود، فوم های سرد نرم تر هستند 
و فوم های گرم برای نشیمن سفت تر 
هستند اما از نظر دوام با هم تفاوتی 
ندارند، فقط زمان خرید بس��ته به 
سلیقه مشتری انتخاب می شوند. 
درنهایت بعد از فوم، ی��ک الیه به 
نام »الیکو پوس��ته دار « که همان 
پشم شیشه سفید است روی تشک 
کار می شود تا به نرم تر شدن مبل 

کمک کند. 

از کجا بخریم؟! 
زمانی که قرار است مبلغ زیادی 
صرف خرید مبلمان کنید بهتر آنکه 
به مرکز تولید این مبلمان ها بروید تا 
هم پروسه تولید را از نزدیک ببینید 
و هم بتوانید با توجه به تنوع پارچه 
و جنس، دقیقا به آنچه می خواهید 
دس��ت یابید. وی دو منطقه اصلی 
جاج��رود و کم��رد را به عن��وان 
اصلی ترین مراک��ز تولید مبلمان 

معرفی می کند. 

شکوفه میرزایی

خانواده دکوراسیون

در عصر حاضر با توجه به تنوع طرح های وسایلی چون مبلمان، این کاالها 
نه تنها وس�ایلی برای تزیین و تجهیز خانه به ش�مار می روند بلکه نقش های 
دیگری چون آرامش بخشی و احس�اس لذت را هم به همراه دارند. به همین 
دلیل هنگام خرید وسایل بزرگی چون مبلمان باید نهایت دقت را داشت، زیرا 
هم طرح و رنگ آن مهم است و هم اینکه معموال هزینه باالیی برای خریدشان 

پرداخت می شود.  
همچنین باتوجه به پیشرفت صنایع سازنده وسایل منزل، انسان امروزی، 
بیشتر از هر زمان دیگری توانایی پیاده کردن ایده ها و طرح های دلخواهش 

را دارد، به گونه ای که حتی انواع وس�ایل برای انواع خانه ها با توجه به متراژ و 
مدل خانه در بازار موجود است. از این رو به سراغ یکی از فعاالن این صنعت، 
یعنی مبلمان رفتیم تا ب�ا ارائه یک راهنما هم اصول م�ورد توجه در خرید را 
متذکر شویم و هم س�ری به قیمت های بازار بزنیم تا ش�ما بتوانید بهترین ها 

را به خانه بیاورید. 
پس اگر قصد خرید مبلمان تازه برای منزلتان را دارید، صحبت های حسن 
فرجی، مدیر نمایش�گاه مبل خلیج ف�ارس را جدی بگیرید. آنچ�ه در ادامه 

می خوانید، گفت وگوی »فرصت امروز« با  اوست. 



شیائومی در برزیل و هند 
گ������زارش   ب����ه 
ل��س آنجل��س تایمز، 
هفته گذشته لی جون 
مدیر کمپانی چینی ش��یائومی اظهار ک��رد که این برند 
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده گوش��ی های هوش��مند 
ظرف پنج تا 10 سال آینده در دنیا خواهد شد و جایگاه 
کنونی سامسونگ و اپل را از آنها می گیرد. شیائومی برای 
دس��تیابی به این جایگاه نیازمند این اس��ت که خودش 
را به عن��وان بزرگ ترین تولید کننده گوش��ی در بازارهای 
کلی��دی معرفی کند، در واقع همان ط��ور که در چین و 
هند رفتار کرده اس��ت. این برن��د در هند، هفته ای 200 
هزار گوش��ی  فروخته اس��ت. کمپانی چینی ش��یائومی 
اخیرا در حال مذاکره با فاکس��کان )تولید کننده بخشی 
از گوشی های هوش��مند این شرکت( برای تولید بخشی 
از گوش��ی هایش به مدت یکی، دو سال در هند است. از 
طرف دیگر درصدد تولید بخش��ی از گوشی های خود در 
برزیل است که احتماال زودتر از هند کلید خواهد خورد. 

تالش ونزوئال ادامه دارد
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
م��ادورو،  نیک��والس 
رییس جمه��ور ونزوئال 
که کش��ورش تالش گس��ترده ای را برای کاهش تولید 
نف��ت اوپک انجام داده بود گف��ت: ونزوئال به تالش های 
خود تا زمانی که قیمت نفت به 100 دالر در هر بش��که 
برگردد، ادامه خواهد داد. عربس��تان با درخواس��ت های 
دیگ��ر اعضای اوپک برای کاه��ش تولید جهت مقابله با 
کاهش قیمت جهانی نفت مخالفت کرد و موجب ش��د 
ک��ه قیمت نف��ت برنت به حدود 71 دالر و 25 س��نت، 
یعنی پایین ترین رقم در چهار س��ال گذشته برسد. این 
تصمی��م ضربه ای به اقتصاد بحران زده ونزوئال به ش��مار 
می رود و نش��ان دهنده کاهش می��زان تاثیرگذاری این 
عضو موس��س در درون اوپک اس��ت. اما مادورو گفت، 
کشورش که بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار 
دارد، مرعوب نشده است. وی افزود: »ما اکنون به هدف 
خودم��ان دس��ت نیافته ای��م، اما تا زمانی ک��ه قیمت ها 
ب��ه جایی که موردنظر اس��ت، یعنی ح��دود 100 دالر 
برس��ند، ما همچنان به تالش��مان ادامه خواهیم داد.« 
وی همچنی��ن اعالم کرد، کاهش قیم��ت نفت موجب 
کاهش 40درصدی درآمدهای دولت ونزوئال شده است. 
ت��داوم کاهش قیمت نفت برای ونزوئال که با بدهی های 
فراوانی به شرکت های خصوصی و برنامه های اجتماعی 

در دست اجرا مواجه است، فاجعه بار خواهد بود. 

هند و سیگارهای فله ای
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
هن��د یک ق��دم دیگر به س��مت 
ممنوع کردن فروش س��یگارهای 
نش��ده  بس��ته بندی  ی��ا  فل��ه ای 
برداش��ته اس��ت، با این هدف که 
باعث کاهش میزان س��یگار کشیدن در این کشور شود 
ک��ه نزدیک به ی��ک میلیون نفر در آن در هر س��ال به 
علت بیماری های مربوط به دخانیات می میرند. بیش از 
هفت درصد س��یگارها در هند به صورت فله  ای به فروش 
می رسد.  جی پی نادا، وزیر بهداشت هند، روز سه شنبه 
25 نوامب��ر در بیانیه ای مکت��وب خطاب به پارلمان این 
کش��ور اعالم کرد که وزارت بهداشت فدرال توصیه یک 
پنل داخل��ی در این باره را پذیرفته و از کابینه کش��ور 
می خواهد که این ممنوعی��ت را تصویب کند. به دنبال 
اعالم این خبر س��هام  آی تی س��ی )ITC( بزرگ ترین 
ش��رکت سیگارس��ازی هند، 5/2 درصد سقوط کرد که 
بیش��ترین میزان روزانه سقوط س��هام آن در طول پنج 
ماه است و ش��رکت گادفری فیلیپس ایندیا با حدود ۹ 
درصد سقوط سهام مواجه شد. در مقام مقایسه شاخص 
اصلی بازار بمبئی در طول این مدت هشت دهم درصد 
افت کرده اس��ت.  تخمین های »پروژه بین المللی کنترل 
دخانیات« نش��ان می دهد، هر س��ال ح��دود ۹00 هزار 
نف��ر در هند ب��ه علت بیماری های مرب��وط به دخانیات 
می میرند و تا س��ال 2020 این رقم ممکن است به 1/5 
میلیون نفر برس��د. هند عضو »پیمان چارچوب کنترل 
دخانیات س��ازمان جهانی بهداش��ت« اس��ت که اظهار 
می دارد کش��ورها حداکثر تالش خود را خواهند کرد تا 
فروش سیگارهای فله ای را که قیمت شان پایین تر است 
و نوجوانان راحت تر می توانند آنها را بخرند، ممنوع کند. 

متوسط سهم رشد بهره وری کل عوامل در تامین رشد تولید بین سال های 1375 تا 1386 
نش��ان می دهد این میزان در کشورهای ارمنستان 63/2، اس��لواکی 62/6، بلغارستان 58/8، 
کره جنوبی 55/6، ترکیه 51/5، چین 46/1و آذربایجان 34/7 درصد بوده است. این میزان در 
ایران 16/2درصد گزارش ش��ده بود که به طور تقریب یک س��وم تا یک چهارم کشورهای یاد 
شده است. بهره وری در درجه نخست دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در 
حال حاضر موجود اس��ت، بهبود بخشد.  برای تحقق بهره وری در ایران به عزم ملی نیاز است 
که پیش نیازهای آن توس��عه نظام شایس��تگی، رقابت پذیری اقتصاد، رونق فضای کسب و کار، 
شفاف سازی و پاسخگویی، توسعه فرهنگ بهره وری، ارتقای مدیریت منابع انسانی، رونق بازار 
سرمایه، تقویت قانون گرایی، قوانین و مقررات، تقویت نظام تولید آمار و اطالع رسانی مبتنی بر 
توسعه فناوری اطالعات، تمرکز زدایی، کاهش وابستگی به نفت، ساختار دولت و تحول اداری، 
خصوصی سازی و هدفمند شدن یارانه ها است. قرار است طبق برنامه پنجم توسعه، 33/3درصد 
ارتقا بهره وری از تولید ناخالص ملی )GNP( تامین ش��ود. متوس��ط رش��د شاخص بهره وری 
نیروی کار در فاصله س��ال های 1375تا 1386 معادل 1/7 درصد بوده و بهره وری کل عوامل 

تولید در فاصله سال های یاد شده به میزان 0/۹ درصد افزایش یافته است. 

واقعیت رشد اقتصادی ایران  رشد اقتصادی 4/6 درصدی اقتصاد در فصل 
بهار به نقطه ابهام و سوال بس�یاری از فعاالن 
اقتصادی بدل شده است. برخی از کارشناسان 
حتی آن را آمارسازی خواندند اما نمودار روبه رو 
نشان می دهد، رشد اقتصادی 4/6 درصدی فصل 
بهار در مقایسه با بهار سال 92 اتفاق افتاده اما 
این موضوع نشان دهنده بزرگ شدن اقتصاد 
ایران به این میزان نیس�ت. طب�ق این نمودار 
رش�د اقتصادی تنها در مقایس�ه با فصل بهار 
سال گذشته 4/6 درصد بوده است. طبق این 
نمودار اقتصاد ایران نسبت به زمستان سال 92 
کوچک تر شده و حتی نسبت به بهار سال های 
91، 90 و 89 نیز کوچک تر است. حجم اقتصاد 
ایران یا همان تولیدناخالص داخلی کشور هنوز 
به سطح سال های گذشته نرسیده است. رشد 
4/6 درصدی تنها در مقایس�ه با بهار سال 92 
رقم خورده است که بس�یاری از کارشناسان 

آن را ناشی از وضعیت خاص بهار 92 می دانند.

ماجرای امروز ما مربوط است به چین و تولید محصوالت عجیبش! 
ماجرای اول

مش��اور عالی ش��ورای ملی زعفران گفت: نگرانم از اینک��ه روزی در کوچه پس کوچه های 
شانگهای با زعفران ایرانی یک سوم قیمت مواجه شویم. 

ماجرای دوم
مش��اور عالی ش��ورای ملی زعفران گفت: نگرانم از اینک��ه روزی در کوچه پس کوچه های 

خراسان با زعفران چینی یک سوم قیمت مواجه شویم. 
طبعا بنده به ش��ما حق می دهم که تشخیص درس��تی هریک از این ماجراهای فوق الذکر 

کمی برایتان سخت باشد. 
بررسی ماجرای اول

اینکه در کوچه پس کوچه های شانگهای زعفران ایرانی به فروش برسد اتفاق خوبی است و 
ممکن است روزی اتفاق بیفتد، ولی اینکه قیمتش یک سوم باشد کمی نگران کننده و غیر قابل 

باور است. پس می توانیم نتیجه بگیریم که ماجرای اول غیر واقعی است. 
بررسی ماجرای دوم

ماجرای دوم واقعی است. نگاهی به لیست اقالمی که در چین تولید می شوند می اندازیم تا 
درستی ماجرای دوم را بیش از پیش بفهمیم: 

خاویار: اینکه ماهی اوزون برون را از کجا به دست آورده اند یا اینکه ماهی پالستیکی است 
یا واقعی و اینکه خاویارش به چه شکلی است بر ما پوشیده است، ولی چیزی که مسلم است 

تولید خاویار در چین صورت پذیرفته است. 
فرش: در چین نام ش��هری را به کاشان تغییر داده اند تا فرش تولیدی در آن فرش کاشان 
نام گیرد! بعید نیست در آینده ای نزدیک روزنامه ای در چین با نام فرصت امروز منتشر شده 
و شخصی به نام سعید هوشیار نیز نویسنده اش باشد. نکته مهم تر این است که باز هم بعید 
نیست سعید هوشیار چینی هم دقیقا هم شکل بنده باشد با همین سیبیل و کله تراشیده! 

خالصه اینکه اگر خودتان را نیز اتفاقی در چین مشاهده کردید، تعجب نکنید. 
ممکن است به زودی ش��اهد تولید اقالم دیگری مانند تخت جمشید چینی، خلیج فارس، 
هاشم بیک زاده، زبان فارسی چینی، میرزا قاسمی چینی و فحش چینی، هادی عامل چینی 

و غیره نیز در چین باشیم. 
در همین راستا با تالش فراوان بچه های خودپرداز توانستیم مجوز مصاحبه گرفته و راهی 
پکن شده تا با جناب گوانگ یو در )وزیر اقتصاد چین( گفت وگویی کوتاه داشته باشیم. الزم به 
ذکر است طبق جست وجویی که قبل از سفرمان در اینترنت داشتیم، متوجه شدیم که جناب 

وزیر کمی زبان فارسی بلدند به همین دلیل نیازی به حضور مترجم ندیدیم. 
من: س��الم جناب در، می تونم در صداتون کنم دیگه؟ حال ش��ما خوبه، ش��نیدیم ش��ما 

می خواهید محصوالت ایرانی بیشتری در چین تولید کنید، آیا این قضیه صحت داره؟ 
 .灯豆腐羹光辉با توجه به اینکه 对方泛光 گوانگ یو در: سالم

من: جناب در، شما در چین شهری به نام کاشان دارید؟ 
گوانگ یو در: 熱呃同肝热哈虎 تازه 尔莪二二天 کاشان! 

من: بنده فقط قسمت کاشانشو فهمیدم، شما بفرمایید مگه آزار دارید این کارا رو می کنید؟ 
 .忑趰忒بی شعور人螣慝 :گوانگ یو در

من: فحش دادید؟ هر چی گفتید آیینه! آیینه! ضدگلوله ضد تانک! 
گوانگ یو در: 入围网شاید王婷婷؟ 

قیافه اش در زمانی که این جمله را می گفت س��والی بود و طبعا من متوجه سوالش نشدم، 
ترجیح دادم صحبت را تمام و از خدمتشان مرخص شوم. 

سعید هوشیار/خبرنگار روزنامه فرصت امروز/ پکن

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نگاه آخر

نمودار امروز

کیوسک

کمپانی لنوو، پیشرو در فناوری، نخستین اولترابوک 13/3 اینچی مجهز به تراشه جدید اینتل موسوم به )Intel Core M chip( به نام Lenovo Yoga 3 Pro را عرضه 
کرد. یوگا 3 به همراه 512 گیگ هارد و 8 گیگ رم 1500 دالراست. 

قــاب

آلبرت  بغزیان  | دکترای تخصصی علوم اقتصادی|

 ام��روز در ای��ران با دو مس��ئله به صورت جدی مواجه ش��ده ایم؛ یکی مس��ئله تورم و 
دیگری رکود. هرچند که این دو مس��ئله هر کدام ریش��ه های خودشان را دارند و در پی 
سیاس��ت های اشتباه در طول سال های گذش��ته به وجود آمده اند اما برای درمان این دو 
معضل باید چاره ای اندیش��ید. در این دو مس��ئله ابتدا باید اولویت بندی مناس��بی شکل 
بگیرد که با توجه به ش��رایط کنونی، تورم به مراتب موضوعی اس��ت با اهمیت بیشتر که 

باید با استفاده از تمام امکانات موجود به فکر پیدا کردن راه حل مناسبی برای آن بود. 
دولت در ش��رایط کنونی باید تورم را کنترل و از افزایش قیمت تمام شده تولید جلوگیری 
کند. هرچند که نتیجه قطعی و نهایی مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 مشخص نیست اما با 
توجه به نتیجه ای که تا این مقطع از پیشرفت مذاکرات قابل حدس است و با احتساب اینکه 
از تحریم ها تا حد بسیار زیادی کاسته شده، تولید کننده ها بهانه ای برای افزایش قیمت ندارند 
و باید از افزایش قیمت جلوگیری شود.  مسئله تولیدکنندگان داخلی از دو جنبه قابل بررسی 
است؛ تحریم و ارز. از سال گذشته تاکنون مشکل تامین قطعات بر طرف شده و در بخش های 
خودروس��ازی و صنعت با این مش��کل دیگر مواجه نیس��تیم. البته هنوز در مواردی مشاهده 
می شود که تحریم ها تاثیرگذارند اما در آن موارد هم امکان جایگزینی وجود دارد. آنچه در این 
تغییر و تحوالت هنوز جای پرسش را باز گذاشته این است که چرا با این حال هنوز قیمت ها 
ثابت نشده است؟ دولت موظف است برای برای تعیین قیمت تمام شده راه چاره ای بیندیشد. 
مس��ئله ارز اما همچنان باقی اس��ت و ت��ا حد زیادی نامعلوم. از طرف��ی می گویند باید 
به س��مت تک نرخی ش��دن گام برداشته ش��ود اما برای این تک نرخی شدن حد و مرز 
مش��خصی تعیین نمی کنند و مش��خص نیست که تک نرخی شدن، به سمت نرخ آزاد در 
حال حرکت اس��ت یا نرخ دولتی. متاس��فانه دولت برنامه منسجمی برای کاهش نرخ ارز 
ندارد از این رو در راس��تای بهبود یافتن معیش��ت مردم در این حوزه مادامی که برنامه 

مشخصی وجود نداشته باشد، گام موثری هم برداشته نخواهد شد. 
دول��ت باید نرخ ارز را کاه��ش دهد و تولید داخلی را تقویت کن��د. برای تقویت تولید 
داخل��ی یکی از راهکارهای مناس��بی که وجود دارد تولید مش��ترک با دیگر کش��ورها و 
شرکت های بین المللی است که البته این نیز خود پروژه ای زمانبر و دیر بازده است اما در 
ش��رایط امروز ایران قابل اجراس��ت. باید این راه را با جدیت بیشتری پیمود و برای تولید 
مشترک تصمیمی گرفته شود که قابل اجرا هم باشد.  در این شرایط و با احتساب شرایط 
اقتصادی کشور ما هم توقع نداریم که دولت در کوتاه مدت هم رکود را درمان کند و هم 
تورم را اما باید سیاس��ت هایی اتخاذ شود که اوضاع اقتصادی ایران، در مسیر درمان تورم 

و رکود قرار گیرد. 

تولید کنندگان 
بهانه ای برای افزایش قیمت ندارند

آق��ای مهن��دس ده��ش هم ک��ه صاحب 
کارخانه س��اراول بود، می آمد و می رفت ولی 
نقدینگ��ی نبود که حق��وق کارگرها را بدهد. 
مهن��دس زرگریان هم کارخانه را ترک کرده 

بود. 
بعد از مدت کوتاهی شرکت ساراول تحت 
پوشش وزارت صنایع درآمد و برای اداره آن 
انتخابات شورای اسالمی برگزار شد. من نیز 
در این انتخابات ش��رکت کردم و  به  رغم سن 
کم، بیشترین رأی را به دست آوردم. چون با 

کارگرها دوست بودم.
در آن مقط��ع نام��ه ای از ط��رف ش��ورای 
اس��المی ب��رای وزارت صنایع نوش��تیم و از 
آنها درخواس��ت کمک کردی��م. چون من به 
عنوان رییس و مس��ئول فنی ش��ورا انتخاب 

ش��ده بودم، قرار ش��د بروم و ب��ا معاون وزیر 
صنای��ع از نزدیک صحبت کن��م و راهنمایی 
بخواهم. در آن جلس��ه مس��ئوالن وزارتخانه 
گفتن��د با امکاناتی که در کارخانه دارید، چه 
محصولی می توانید تولید کنید؟ با خودم فکر 
کردم بهترین کار، تولید کولرآبی و آبگرمکن 
نفتی اس��ت، چون در طراح��ی و تولید آنها 
تجربه داش��تم و از همه  مهم ت��ر در بازار نیز 
مش��تری فراوانی داش��ت. بنابراین پیشنهاد 

دادم لوازم خانگی تولید کنیم.
در عرض شش ماه، هم طراحی کردیم، هم 
قالب سازی و همچنین تولید و نهایتا به بازار 
عرض��ه کردیم. البته ب��ه وزارت صنایع تعهد 
داده بودیم که در عرض هش��ت ماه این کار 
را انجام دهیم، اما توانس��تیم شش ماهه این 
تعهد را به انجام برس��انیم. واقعا با جان و دل 
کار می کردی��م، گاهی اوقات ت��ا یک بعد از 

نیمه شب تمام بچه ها سرکار بودند.

ب��ه  هرح��ال م��ن در ش��رایط ب��دی این 
مس��ئولیت را قب��ول ک��رده ب��ودم. طراحی 
کردیم، تولی��د کردیم و کارخان��ه را مجددا 
به درآمد رس��اندیم. همه می دانستند که من 
آنجا زحمت بس��یار می کشم و در بخش های 
طراحی و تولید از جان و دل مایه می گذارم. 
از طرفی همواره س��عی می ک��ردم با نیروی 
کارگر تعامل داش��ته باشم، با آنها حرف بزنم 
و از آنه��ا فاصل��ه نگیرم. این ش��یوه تعامل و 
م��ردم داری را از مهن��دس زرگریان آموخته 

بودم.
دوران بع��د از انق��الب در س��اراول تجربه 
کاری بس��یاری ارزشمندی برای من بود. اوال 
با تالش و پشتکار، به اهداف کاری و تولیدی 
رس��یده بودی��م، ثانیا با عضویت در ش��ورا و 
تعامل با کارگران در این مقطع، تجربه بسیار 

مناسبی برای کار آزاد کسب کردم.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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با نگاهی عمیق درمی یابیم که اقتصاد ایران 
و ادبی��ات حاکم ب��ر آن، به گون��ه ای ناموزون 
رشد یافته که اغلب مفاهیم تجاری به محض 
معنایابی با معیارها و مالک های آن، دستخوش 
چنان تغییراتی می شوند که ذات بنیادین شان 
زی��ر س��وال م��ی رود. مثال ه��ای متع��ددی 
می توان از این دس��ت مفاهی��م آورد که یکی 
از بارزترین آنها، موضوع حامی گری رویدادها 
یا اسپانسرش��یپ اس��ت. نامالیمت ایرانیان با 
این مفهوم به اندازه ای بوده اس��ت که به واقع 
عمق موضوع زیر و رو شده و تعبیری عجیب 
و نامانوس از آن به دس��ت آمده است. به این 
ترتیب که به جای رسیدن به درک از فرصتی 
برای دیده شدن و برقراری ارتباطی رودررو با 
مخاطب، تعبیر از حامی گری، پرداخت اعانه و 
کمک مالی به برگزار کننده است. شکی نیست 
که بخشی از ریشه های نابسامانی رویدادهای 
فرهنگی، علمی و ورزشی در ایران را می توان 
در همین حقیقت جست. آنچه در این نوشتار 
در جس��ت وجوی آن هس��تیم، تالشی است 
مجدانه برای ابهام زدایی از مفهوم حامی گری 
و بازآفرینی برداشت ذهنی جامعه کارفرمایی 
از ای��ن مفهوم تا بلکه با نگاهی روش��ن بینانه 
و البته هوش��مندانه، فرصت ه��ای بی بدلیلی 
 را ک��ه ب��ا زحم��ات ف��راوان خلق می ش��ود، 

نادیده نگیرند. 

اسپانسرشیپ یعنی چه؟ 
پیش از ورود به بحث اصلی، از خوانندگان 
محترم��ی که ب��ه واس��طه اس��تفاده از واژه 
اسپانسرش��یپ به جای معادل های فارس��ی 
آن ب��ر بنده خرده می گیرن��د، تقاضا دارم بار 
دیگر به ب��ار معنایی منفی موج��ود در واژه 
»حامی گری« که به عنوان جایگزین فارس��ی 
اسپانسرشیپ مطرح می شود توجه فرمایند. 
همین ترجمه ناصحیح اس��ت که بسیاری از 

سوءبرداشت ها را رقم می زند. 
نگارن��ده ترجی��ح می ده��د به ج��ای واژه 
حامی گ��ری از عبارت »فرص��ت ارتقای برند 
مبتنی بر رویداد« استفاده کند. هرچند این 
عب��ارت طوالنی و نامانوس اس��ت، اما آورده 
معنای آن تا زمانی که کارشناسان امر دست 
ب��ه کار ش��وند و واژه ای بهت��ر خل��ق کنند، 

قانع کننده است. 
فرصت ارتق��ای برند مبتنی ب��ر رویداد یا 
همان اسپانسرشیپ، یکی از شیوه های رایج 
در تجارت برای پر ک��ردن فاصله میان برند 
و مخاطبان اس��ت. در هر رویدادی، تعدادی 
مخاط��ب مس��تقیم و غیرمس��تقیم وج��ود 
دارد ک��ه برندهای هوش��مند، ارزش تک تک 
اعضای ای��ن گروه ها را به خوب��ی می دانند و 
از گردهمای��ی آنه��ا در رویداده��ا، به خوبی 

بهره برداری می کنند. 
اما نکت��ه حیاتی اینجاس��ت رقمی که در 
مقاب��ل ب��ه برگزار کنن��ده روی��داد پرداخت 

می کنند، از جنس یک کمک مالی نیس��ت، 
بلک��ه دقیقا پولی اس��ت که ب��رای خریدن 
این فرصت و خ��ارج کردن آن از چنگ رقبا 
پرداخ��ت می کنند. که بی ش��ک مبلغ آن به 
نسبت اهمیت و اعتبار رویداد- که به عوامل 
مختلفی وابس��ته اس��ت- تع��داد مخاطبان، 
نوع اطالع رس��انی و نحوه پوشش رسانه ای و 

خبررسانی آن متفاوت خواهد بود. 
اگر ش��ما به عنوان یک مدی��ر یا فردی که 
قدرت تصمیم سازی در سازمانی را دارد این 
مقاله را مطالعه کردید، ضروری اس��ت پیش 
از هر اقدامی دس��ت به اص��الح دیدگاه خود 

بزنید. 
اگ��ر هم اکنون دِر اتاق ش��ما زده ش��ود و 
گروهی با انگیزه، ب��رای معرفی رویدادی در 
زمینه کاری ش��ما وارد اتاقتان شوند، انتظار 
م��ی رود بعد از مطالعه ای��ن مقاله، آنان را به 
دیده کسانی نبینید که برای کمک گرفتن به 

دفترتان آمده اند. 
بلک��ه آنه��ا آمده اند تا کمک کنند. ش��اید 
اگر چرخه از اول درس��ت تعیین ش��ده بود 
و پیش��ینیان، مانند اغلب فرآیندها، از س��ر 
س��یری ناپذیری شکم هایش��ان، دیدگاه ها را 
به قهقرا نبرده بودند، اکنون ش��ما باید برای 
خرید ای��ن فرصت، ب��ه دفت��ر برگزار کننده 
می رفتی��د. کما اینکه آن��ان که ارزش چنین 
اقدام��ی را ب��رای ح��ال و آینده برندش��ان 

می دانند، غیر از این نمی کنند. 

پیروزی در جذب اسپانسر
آیدین نامدار | مشاور برند|
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