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سازمان آگهی ها در دستان مشا

اثر اقداماتی که انجام می دهید
بسیار بیشتر از تاثیر سخنان

شما است. 

)استفن ُکوی(

بورس زیر آتش
3 پیشنهاد به سهامداران

بورس زیر آتش؛ 3 پیشنهاد به سهامداران

 اختصاص ساالنه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده
به عنوان مالیات سالمت

بررسی ش��اخص کل نشان می دهد که 
یک ی��ا دو روز آینده برای بازار از اهمیت 
زی��ادی برخوردارن��د. فردا ش��اخص کل 
ب��ه حمایت مه��م 71ه��زار و 152 واحد 
می رس��د و اگر بخواهد با همین ش��تابی 

که در چهار روز کاری گذشته عمل کرده، 
سقوط کند بدون ش��ک، به حمایت مهم 
70 هزار واحد می رس��د. با شکسته شدن 
70 هزار واحد س��قوط بزرگی رقم خواهد 
خورد که ش��اخص را به مح��اق 67هزار 

واح��د، 63350 واح��د و حت��ی 61هزار 
واحد فرومی برد. برخی تحلیلگران بر این 
اعتقادند ک��ه با توجه ب��ه افزایش قیمت 
ارز، دول��ت برای کنترل این بازار از بورس 

حمایت خواهد کرد.

ادامه از همین صفحه
 بنابراین، ای��ن احتمال وجود دارد که 
بازار ش��اخص کل از 70 ه��زار واحد که 
حمایت مهمی اس��ت، مسیر بازگشت را 
در پیش بگیرد. بنابراین سهامداران عزیز 
بس��یار محتاط بوده و با دقت خاصی در 
مورد س��هم های خود تصمیم بگیرند. در 

این باره چند توصیه داریم: 
1- توصیه همه بزرگان بازار س��رمایه 
این است که در ش��رایط بحران، آرامش 
خ��ود را حفظ کنید زیرا س��هامداری که 
»ترس��یده« بی��ش از س��هامداری که بر 
اوضاع روانی خود تسلط دارد، در شرایط 
بحران ض��رر خواهد کرد. ض��رر کردن، 
آخر خط نیست و در آینده مطمئنا بازار 
س��رمایه فرصت های تازه ای را در اختیار 

شما قرار خواهد داد تا آسیب های ناشی 
از این س��قوط جبران شود. قدیمی های 
بازار بارها شرایطی از این قبیل را تجربه 
کرده و ضرر کرده اند و در شرایط مقتضی 

آن را جبران کرده اند. 
2- اگر شماسهامدار کوتاه یا میان مدت 
نظرت��ان  م��ورد  س��هم های  و  هس��تید 
حمایت های خود را شکس��ته است، باید 
نخس��تین هدفت��ان این باش��د که ضرر 
خود را ب��ه حداق��ل برس��انید. بنابراین، 
فوری ترین استراتژی ش��ما باید خروج از 
این دسته سهم های ضررده باشد. در مورد 
سهم هایی که در سود هستید، بهترین راه 
خروج پلکانی و ذخیره سود است. در مورد 
باقیمانده سهم ها هم منتظر تعیین تکلیف 

بازار با شاخص 70 هزار واحد باشید. 

3- س��هامداران بلند م��دت هم اگر چه 
اه��داف بلند م��دت دارند، ام��ا در صورت 
ریزش ش��اخص کل از 70 هزار واحد باید 
راه خروج از بازار سرمایه را در پیش گیرند 
چرا که با شکس��ت ای��ن حمایت یکی از 
سخت ترین مراحل معامالتی بازار سرمایه 
رقم می خورد که با آن رکود کم نظیری را 
جبران می کند. البت��ه همه امیدواریم که 
دولت و س��ازمان بورس ب��ا ورود به موقع 
ب��ه این موضوع، ش��اخص را از افتادن در 
دام کانال 60 ه��زار واحدی نجات دهند، 
اما در خوش��بینانه ترین حال��ت هم باید 
گف��ت: »پول ک��ه علف خرس نیس��ت!« 
وقتی می توانید روی 64 یا 61 هزار واحد 
سهام های شیرین با P/E مثال زدنی پیدا 

کنید، چرا دست روی دست بگذارید؟ 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلس��ه علنی صبح دیروز مصوب کردند، 
س��االنه ی��ک درص��د به عن��وان مالیات 
س��المت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
اضافه ش��ود.  به موجب م��اده 47 طرح 
الحاق م��وادی به قانون تنظیم بخش��ی 
از مق��ررات مال��ی دولت ک��ه به تصویب 
مجلس رس��ید، عالوه بر افزایش قانونی 
ن��رخ مالیات بر ارزش اف��زوده، صرفا یک 
واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات 
س��المت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
س��هم دولت اضافه و همزمان با دریافت، 
مس��تقیم به ردی��ف درآمدی ک��ه برای 
این منظ��ور در قوانین بودجه س��نواتی 
پیش بینی ش��ده، واریز می شود.  بر این 
اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق 
ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور 
در قوانی��ن بودج��ه س��نواتی پیش بینی 
می ش��ود، به پیش��گیری و پوشش کامل 
درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای 
دارای 20ه��زار نفر جمعیت و پایین تر و 
جامع��ه عش��ایری )در چارچ��وب نظام 
ارجاع(، اختصاص می یابد و پس از تحقق 
هدف مذکور نس��بت به تامین و تکمیل 

تجهیز بیمارس��تانی و مراکز بهداشتی با 
اولویت بیمارس��تان های مناطق توس��عه 
نیافت��ه، مص��ارف هیأت امن��ای ارزی و 
ارتقای س��طح بیمه بیماران صعب العالج 
و افراد تحت پوش��ش نهادهای حمایتی 
خ��ارج از روس��تاها و ش��هرهای ب��االی 

20هزار نفر جمعیت اقدام شود. 
به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت 
هزینه ه��ای پرس��نلی نظی��ر حق��وق و 
مزای��ا، اضاف��ه کار، کمک ه��ای رفاه��ی، 
پ��اداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، 
به��ره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و 
مانن��د آن و هزینه های اداری نظیر اقالم 
مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات 

اداری از این محل ممنوع است. 
نمایندگان مجلس با 189 رأی موافق، 
پن��ج رأی مخال��ف و 3 رأی ممتن��ع از 
مجموع 211 نماینده حاضر به این ماده 
از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه 

رأی دادند. 
پی��ش از تصویب این ماده، پیش��نهاد 
حذف آن از سوی نادر قاضی پور، نماینده 
ارومیه مطرح ش��د و مورد موافقت احمد 
توکلی قرار گرفت که معتقد بود تصویب 

این م��اده باع��ث فس��اد و بی انضباطی 
مالی می ش��ود.  قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداش��ت که در جریان بررسی این ماده 
از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه 
در مجلس حاضر ش��ده بود، در مخالفت 
با حذف این ماده گفت: پیش��نهاد حذف 
از این جهت می تواند درس��ت باش��د که 
س��هم پرداخت مردم از بخش س��المت 
زیاد نش��ود.  وی افزود: ما پیشنهاد کرده 
بودی��م، کل بودجه وزارت بهداش��ت در 
قالب مالیات ها پیش بینی ش��ود و چهار 
تا پنج درص��د مالیات بر ارزش افزوده به 

بخش سالمت اختصاص یابد. 
قاضی زاده هاشمی افزود: تاکنون کمتر 
از 10 درصد از این درآمدها در اختیار ما 
ق��رار گرفته، اما یک ریال از این پول هم 
در جایی غیر  از مناطق روس��تایی هزینه 
نش��ده، بلکه در همان موارد قید شده در 

قانون هزینه شده است. 
پ��س از اظه��ارات وزی��ر بهداش��ت، 
نماین��دگان مجلس ب��ا 25 رأی موافق، 
156 رأی مخال��ف و 11 رأی ممتن��ع از 
مجموع 216 نماینده حاضر با حذف ماده 

47 مخالفت کردند. 

نیم��ه اش را  ثب��ات یک س��ال و  دالر، 
شکس��ت و دیروز س��رانجام پا را فراتر از 
3500 تومان گذاش��ت. اما این بار مقصد 

این ارزپایه تا چه قیمتی خواهد بود. 
ب��ازار فردوس��ی در حالی دی��روز را با 
هیجان قیمت دالر س��پری ک��رد که در 
خیاب��ان حاف��ظ، اهال��ی بازار س��رمایه با 
نومیدی شاهد فروریختن شاخص کل بر 
سر اقتصاد کشور بودند. هیچکس نمی داند 
که بازار س��رمایه تا کج��ا فرومی ریزد، آیا 
70هزار واحد آخرین مقصد سقوط است 
یا آغازی برای رس��یدن به کانال 60 هزار 

واحد است. 
شاید همین اوضاع بازار سرمایه موجب 
ش��ده تا پول هایی که ب��ار دیگر از بورس 
گریخته اند، به بازار فردوسی سرازیر شوند 

و این بار در این بازار آشیانه کنند. 
بهان��ه افزایش قیمت این بار دالر تمدید 
مذاک��رات هس��ته ای بود، ول��ی تاثیر این 
موضوع بر بازار مبهم اس��ت و کارشناسان 
در گفت وگ��و با  »فرصت امروز« معتقدند 
تلقی کاه��ش قیمت نفت ب��رای بازار ارز 
بسیارملموس تر از موضوع تمدید مذاکرات 
اس��ت زیرا در عمل با تمدید اتفاق خاصی 

برای اقتصاد کشور رخ نداده است. 
قیم��ت دالر که پس از تمدید مذاکرات 
رون��د رو ب��ه رش��دش را آغاز ک��رد، روز 
چهارشنبه هفته گذشته رشدی 12تومانی 
را داشت و به قیمت سه هزار و 272تومان 
رس��ید، اما در روز پنجشنبه نرخی معادل 

سه هزار و 325 تومان را تجربه کرد. 
البت��ه صرافان در معامالت روز ش��نبه 
روند صعودی قیمت ها در بازار ارز را ادامه 
دادن��د و همزمان با آغاز معامالت هر دالر 
امریکا را با نرخ س��ه هزار و 360 تومان به 

خریداران عرضه کردند. 
ام��ا رون��د افزایش ن��رخ دالر ت��ا پایان 
معامالت روزش��نبه ادامه یافت، به نحوی 
که در پایان معامالت بهای هر دالر امریکا 
تا س��ه هزار و 422 تومان ارتقا یافت و به 

خریداران عرضه شد. 

البته قیمت س��ایر ارزها نیز از این رشد 
بی نصی��ب نمان��د و قیمت ی��ورو که روز 
چهارشنبه با 15 تومان رشد چهار هزار و 
100 تومان به خریداران عرضه شده بود، 
دیروز در پایان معام��الت به چهار هزار و 

272 تومان افزایش یافت. 
ن��رخ هر پون��د هم از پنج ه��زار و 200 

تومان روز چهارشنبه گذشته به پنج هزار 
و 370 تومان در روز قبل رسید. 

ام��ا آی��ا بان��ک مرک��زی تماش��اچی 
ارز  ب��ازار  در  رخ��داد  ای��ن  خام��وش 
خواه��د بود؟ آی��ا دالر بار دیگ��ر با بازی 
 دالالن قل��ه چه��ار هزار توم��ان را لمس

 خواهد کرد؟ 
 

بانک مرکزی وارد عمل شود
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در این باره گفت: بانک مرکزی باید در این 
باره وارد عمل ش��ود. وقتی در چشم انداز 
بودجه نفت، یک رقمی دیده می ش��ود و 
در ب��ازار یک قیمت دیگ��ر رقم می خورد، 
طبیعی اس��ت که بازار پیشاپیش کاهش 
پ��ول در کش��ور را درک می کن��د و این 

وضعیت رقم می خورد. 
این نماینده مجلس گف��ت: زمانی که 

قیم��ت دالر باال م��ی رود، ای��ن افزایش 
قیمت تاثیر خود را روی کاالهای وارداتی 
می گذارد و در نهای��ت، به مصرف کننده 
فش��ار می آی��د به همی��ن دلی��ل، بانک 
مرکزی برای کنت��رل تبعات قیمت دالر 
بر کاالهای مصرف��ی مردم باید نرخ دالر 

را کنترل کند. 

تاثیر قیمت نفت بر دالر
دکت��ر محمدباق��ر ص��در، کارش��ناس 
اقتص��ادی در گفت وگو با »فرصت امروز«  
در م��ورد افزایش چش��مگیر قیمت دالر 
گف��ت: ن��رخ دالر تابع عوام��ل مختلفی 
اس��ت و این در تم��ام دنیا صدق می کند، 
اما س��قوط دوباره ش��اخص کل بورس و 
کاهش قیم��ت نفت از جمل��ه علل مهم 
افزایش قیمت دالراست. وی افزود: کاهش 
قیمت نفت در این باره بس��یار موثر است، 
چون کشور ایران در یک منطقه نفت خیز 
ق��رار دارد. بعد از عربس��تان ایران دومین 
تولید کننده نفت جهان اس��ت قیمت هر 
بش��که هفت س��ال پیش، بی��ش از 157 
دالر رس��یده بود اما ش��رایط فعل��ی بازار 
نفت مناسب نیس��ت و چشم انداز آن هم 
اصال امیدبخش نیس��ت. اکنون داعش به 
مسئله مهم خاورمیانه تبدیل شده که در 
کاهش قیمت نفت بی تاثیر نیس��ت، چون 

65 درص��د نفت جهان از خاورمیانه صادر 
می ش��ود و از آنجا که بودجه های سنواتی 
ما به ش��دت به نفت وابسته است، طبیعی 
اس��ت که بازار ارز به این وضعیت واکنش 

نشان می دهد. 

کمکی که دولت می تواند به بانک 
مرکزی کند

 از سوی دیگر، محمد کهن دژ کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این باره گف��ت: باید منتظر بود و دید که 
بانک مرکزی چه برنامه ای در آستین دارد. 
این طور نیس��ت که بانک مرکزی در این 
افزایش قیمت دالر غافلگیر ش��ده باشد و 
حتما ب��ا کاهش قیمت نف��ت که ضعیف 
ش��دن پول کش��ور را در پ��ی دارد، بانک 
مرکزی می دانس��ت که چه رخ خواهد داد 

و در این باره خود را آماده کرده است. 
وی درباره راه��کار بانک مرکزی گفت: 
مهم تری��ن کاری ک��ه بانک مرک��زی در 
این ب��اره می تواند انجام ده��د، تزریق ارز 
به مق��دار نیاز در بازار اس��ت. عرضه زیاد 
عطش بازار را می خواباند، اما این روش در 
کوتاه مدت اس��ت و با توجه به افق حداقل 
یک یا دوساله کاهش نفت، بانک مرکزی 

باید به راه های بادوام تری بیندیشد. 
ای��ن کارش��ناس تاکید ک��رد: یکی از 
مهم ترین راه هایی ک��ه دولت می تواند به 
بانک مرکزی کمک کند، موضوع حمایت 
از بازار س��رمایه است. اگر بازار سرمایه به 
س��قوط خود ادامه دهد، بخش مهمی از 
س��رمایه هایی که از بازار س��رمایه خارج 
می ش��وند راهی بازار ارز می ش��وند و این 
در واقع مثل هیمه گذاشتن بر آتش بازار 
ارز اس��ت. بنابراین، اس��تراتژی دولت در 
این باره بس��یار تعیین کننده است و ورود 
به موقع دولت و بانک مرکزی در موضوع 
می تواند در کنترل قیم��ت ارز تاثیر گذار 
باش��د. نبای��د فراموش کرد ک��ه افزایش 
قیمت ارز می تواند بر گرانی بیش��تر اقالم 
مصرفی مردم تاثیر بگ��ذارد و با توجه به 
این امر دولت انگیزه کافی برای پرداختن 

به مهار قیمت ارز خواهد داشت. 

در گفت وگوی کارشناسان با »فرصت امروز« بررسی شد

سایه افزایش قیمت ارز بر کاالهای مصرفی

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان )ایریکو( مطرح کرد:

خواب بلند خط تولید شرکت های ریلی 
زیر سایه کمبود نقدینگی 

کارشناسان اقتصادی اعالم کردند

بنگاه داری بانک ها محصول نرخ دستوری است

بررسی شرط ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران
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 تاثیر عنصر زمان بر اثرگذاری آگهی های تبلیغاتی

زمان آگهی چقدر باشد؟

نسیم نجفی



نفت و نیرو2

ـــورهای  کــش در  ــران،  ایـ
ــراق به  ــه ع ــایه از جمل همس
اقدام می کند،  ساخت نیروگاه 
ــاالن بخش خصوصی بر  اما فع
این باورند که ساخت نیروگاه 
ــادی  اقتص ــه  ــراق صرف ع در 
نداشته و بهتر است ایران برق 
ــل از نیروگاه های داخلی  حاص
ــادر کند.  ــور ص را به این کش
ــل، درآمدهای نفتی را  در مقاب
صرف خرید یا احداث نیروگاه 
ــورهایی کند که منابع  در کش
ــی در اختیار دارند  گازی کاف
ــن روش ارزش افزوده  ــا با ای ت

بیشتری نصیب کشور شود. 
و  ــی  فن ــات  خدم ــدور  ص
ــای  ــی از راه ه ــی یک مهندس
کسب درآمد برای بسیاری از 
ایران  است.  دنیا  ــورهای  کش
نیز از این قاعده کلی مستثنا 
ــت. در حال حاضر، بیش  نیس
از 20 کشور جهان از خدمات 
ــران  ای ــی  مهندس و  ــی  فن
ــهم  ــد و س ــتفاده می کنن اس
ــرق از صدور  ــت آب و ب صنع
ــی  ــی و مهندس ــات فن خدم
کشور حدود 60 درصد است، 
اما فعاالن بخش خصوصی بر 
این باورند که دولت می تواند 
ــر صدور خدمات فنی  عالوه ب
ــزوده  اف ارزش  ــی  مهندس و 
ــرمایه گذاری  مضاعفی را با س
هدف،  کشورهای  در  مناسب 
کند. حمیدرضا  نصیب کشور 
ــو هیات مدیره و  صالحی، عض
صادرات  فدراسیون  کل  دبیر 
ــته در  ــرژی و صنایع وابس ان
ــش که  ــه این پرس ــخ ب پاس
ــه جای  ــت ب ــر نیس ــا بهت آی
ــراق،  ــروگاه در ع ــاخت نی س
ــور صادر  ــن کش ای ــه  ب برق 
ــد: نیروگاهی  ــم، می گوی کنی
عراق«  ــبز  »نیروگاه س مانند 
از  ــه ای  ـــط مـجـمـوع تـوس
ــر  نظی ــی  ایران ــرکت های  ش
ــفو  ــر، مپنا، ایران ترانس صانی
ــی  داخل ــازی های  کابل س و 

ساخته شده است. 
ــن  ــد: ای ــه می ده وی ادام
نیروگاه  با توان فنی و مهندسی 

هزینه  ــد.  ش ــاخته  س ــران  ای
ــاخت آن به  دریافتی برای س
ــر از هزینه هایی  ــب کمت مرات
است که کشورهای اروپایی در 

مزایده اعالم کردند. 
ــه اینکه  ــاره ب صالحی با اش
ــبز عراق با فاینانس  نیروگاه س
ــاخته شده، بیان  این کشور س
ــروگاه از  ــد: گاز این نی می کن
ــور عراق  ــمت کش ایران به س
ــت. بنابراین،  ــیده شده اس کش
فعالیت در عراق از این نظر که 
هنوز در این کشور تکنولوژی 
برای  ــدارد،  ن وجود  ــب  مناس
ــب  ــران مناس ــرکت های ای ش
ــت  ــر آن اس ــا بهت ــت، ام اس
ــی صرف  ــه درآمدهای نفت ک
ــرمایه گذاری در کشورهایی  س
ــی و  ــع طبیع ــه مناب ــود ک ش
را  نیروگاه ها  موردنیاز  سوخت 
در اختیار دارند تا سود حاصل 
وارد  ــرمایه گذاری  س ــن  ای از 

کشور شود. 
وی اضافه می کند، به دلیل 
ــوخت کافی در  نبود منابع س
ــت نیروگاه هایی  عراق بهتر اس
ــور ساخته شده  در جنوب کش
ــور صادر  و برق آن به این کش

شود. 
ـــیون  ــر کـل فـدراس دبـیـ
ــع  صنای و  ــرژی  ان ــادرات  ص
ــته می گوید: نیروگاه های  وابس
ــترین  ــا بیش ــطح دری ــم س ه

ــد.  دارن را  ــان  راندم ــزان  می
ــن برق  ــرای تامی ــن، ب بنابرای
ــت در جنوب  ــراق بهتر اس ع
ــدد  ــای متع ــور نیروگاه ه کش
ساخته شود تا عالوه بر تامین 
نیازهای کشور عراق، بخشی از 
برق حاصل از این نیروگاه ها را 
ــورهای جنوب  به عمان و کش

خلیج فارس صادر کنیم. 

ترکمنستان بازار هدف 
مناسبی برای ایران

به اعتقاد صالحی ایران باید 
ــه هاب  ــدن ب برای تبدیل ش
انرژی منطقه برنامه مشخصی 
داشته باشد؛ بنابراین، باید در 
ــور،  ــرق به غرب کش اتصال ش

نقش فعالی ایفا کند. 
ــت که  ــر این باور اس وی ب
سرمایه گذاری در ترکمنستان 
ــه اقتصادی  ــران صرف برای ای
ــرا گاز زیادی در این  دارد، زی
ــده و برق  ــور محبوس ش کش
ــت.  ــم قابل انتقال نیس آن ه
توافق  ــاس  براس اگر  بنابراین، 
ــروگاه با  ــور، نی ــن دو کش بی
ــور  ــرمایه ایران در این کش س
منافع  می توانیم  ساخته شود، 
کنیم.  ــور  نصیب کش ــی  خوب
ــیل های  پتانس ــه  آنک ــن  ضم
در  برای سرمایه گذاری  خوبی 
کشور  این  پتروشیمی  صنعت 

وجود دارد. 

دبیر کل فدراسیون صادرات 
ــته تاکید  انرژی و صنایع وابس
پول  ــرمایه گذاری  س می کند: 
ــد زمین و  ــرای خری ب ــت  نف
در  ــای جدید  نیروگاه ه ایجاد 
ــورهای دارای منابع  سایر کش
سوختی، نه تنها از ایجاد تورم 
ــور جلوگیری  ــل کش داخ در 
ــتری  ــود بیش می کند، بلکه س
ــود، زیرا  ــور وارد می ش به کش
ــتان  عربس نظیر  ــورهایی  کش
نیز تجربه های مشابهی در این 

زمینه دارند. 
ــران منابع  ای ــه  ــا ک از آنج
گازی زیادی در اختیار دارد و 
ــی از این منابع نیز بین  بخش
ــترک است،  ایران و عراق مش
ــب برای  ــا یافتن بازار مناس ام
ــادرات این حجم از گاز کار  ص
ــیار دشواری است. صالحی  بس
بر این باور است که با ساخت 
در  ــف  مختل ــای  نـیـروگـاه ه
بیشتر  استفاده  امکان  جنوب، 
عراق از میادین گازی مشترک 
را به حداقل می رسانیم. ضمن 
ــازاد در  ــع گازی م ــه مناب آنک

نیروگاه ها هزینه می کنیم. 
وی ادامه می دهد: اگر ایران 
ــتفاده از شبکه برق خود  با اس
ــور  ــرق و غرب کش ــط ش واس
ــی می تواند در  ــود، به راحت ش
10 سال آینده مدیریت انرژی 

منطقه را به عهده گیرد. 

نیروگاه نجف، هدیه 
ایران به عراق

ــرات  ــل نــظـ در مــقــابـ
ــا  علیرض ــی،  بـخـش خصوص
ــاون برنامه ریزی و  ــی مع دائم
ــد  ــرو معتق ــاد وزارت نی اقتص
ــرای برنامه ریزی در  ــت، ب اس
زمینه ساخت نیروگاه در یک 
ارزیابی های  ــور، مجموعه  کش
در  ــی  اجتماع و  ــادی  اقتص
ــذار  ــت گذاری ها تاثیرگ سیاس

خواهد بود. 
وی درباره دلیل حضور ارزان 
ــاخت نیروگاه های  کشور در س
ــران می تواند  عراق می گوید: ای
ــراق را در  ــرق ع ــی از ب بخش
ــور تولید کند، اما در  داخل کش
ــتای ایجاد  ــال، در راس عین ح
ــادی در این  ــای بنی ظرفیت ه
ــور و ارتقای روابط، مایل به  کش
صدور خدمات فنی و مهندسی 

به عراق هستیم. 
ــد:  می کن ــوان  عن ــی  دائم
ــالش می کنند که  ــا ت غربی ه
ــورهای در حال  ــواره کش هم
ــه دارند.  ــعه را ضعیف نگ توس
ــال تقویت  ــه دنب ــا ایران ب ام
همه جانبه و توسعه همسایگان 

خود است. 
وی اضافه می کند: این خوب 
نیست که ایران در داخل خود 
و  ــروگاه   نی ــاخت  س ــر  نظ از 
ــتقل  مس نیروگاهی  تجهیزات 
ــورهای همسایه  شود، اما کش
ــد و  ــف بمانن ــان ضعی همچن
ــاخت ها،  ــتن زیرس بدون داش
ــران را  ــای ای ــرق نیروگاه ه ب

دریافت کنند. 
و  بـرنـامـه ریزی  ــاون  مـعـ
ــاره  ــاد وزارت نیرو با اش اقتص
ــش خصوصی  ــه بخ ــه اینک ب
ــراق فعال  ــور ع ایران در کش
ــاخت یک واحد  ــت، از س اس
ــرف با  نیروگاهی در نجف اش
ــی و مپنا  ــک خیرین ایران کم

خبرمی دهد. 
نیروگاه  ــن  ای می گوید:  وی 
ــه مردم  ــت ایران ب ــه مل هدی
ــف بوده و دو هفته پیش با  نج
حضور وزیر نیرو بهره برداری از 

آن آغاز شده است.

رویترز،  گزارش خبرگزاری  به 
ــر اوپک و  ــت اخی ــس از نشس پ
ــازمان  ــای این س ــم اعض تصمی
مبنی بر عدم کاهش تولید نفت 
ــدن آنان به  ــد مان ــام و پایبن خ
ــقف تولید روزانه 30 میلیون  س
ــای  ــام، بازاره ــت خ ــکه نف بش
سهام در خاورمیانه روز یکشنبه 

30 نوامبر با افت مواجه شدند. 
ــاخص بازار  ــتا ش در این راس
دقایقی  عربستان سعودی  سهام 
پس از آغاز کار خود 5/3 درصد 
ــن میزان  ــه ای ــش یافت ک کاه
ــاه  ــت آن در 11 م ــن اف باالتری
ــی  ــت. گفتن ــوده اس ــته ب گذش
ــت، ارزش  ــی این اف ــت در پ اس
ــرکت بزرگ پتروشیمی  سهام ش
ــعودی نیز کاهش  ــتان س عربس

7/1 درصدی را تجربه کرد. 
ارزش شاخص بورس دوبی نیز 
با 6/3 درصد کاهش پنجمین ماه 
متوالی را با افت تجربه کرد. الزم 
به ذکر است این کاهش موجب 
ــهام های در  افت ارزش تمامی س
ــن بورس  ــتد در ای حال دادوس
ــد. بورس  منطقه خلیج فارس ش
ــت 4/4 درصدی  ــز با اف قطر نی
شاخص خود رو به رو شد که این 
ارزش شاخص  کاهش  بیشترین 

ــور از اوایل ماه  ــن کش بورس ای
جوالی تاکنون بوده است. 

ــقوط بورس های  ــه س در ادام
ــورس عمان با  ــاخص ب عربی، ش
ــت با  ــی 3/3 و کوی 5/6، ابوظب
ــاخص  ــه درصد افت ارزش ش س

مواجه شدند. 
در راستای سقوط ارزش سهام 
ــر  ــی و تاثی ــای عرب در بورس ه
کاهش قیمت نفت بر آن، شنبه 
گذشته زمانی که بازارهای سهام 
ــارس آخرین  ــج ف ــه خلی منطق
ــام دادند  ــود را انج معامالت خ
ــت دریای  ــت نفت خام برن قیم
ــش 10 درصدی  ــمال با کاه ش

ــکه  ــت هر بش ــه قیم ــت، ب قیم
70 دالر و 15 سنت معامله شد. 
ــر  ــدو، مدی ــانیاالک مانیبان س
تحقیقات موسسه »اِن بی ای دی« 
ــت: اعضای  در ابوظبی معتقد اس
ــال 2015 میالدی  ــا س اوپک ت
نشست دیگری نخواهند داشت: 
بنابراین تصمیم اخیرشان مبنی 
بر عدم کاهش تولید نفت خام به 
معنای آن است که این کشورها 
مایلند تا قیمت نفت در بازارهای 

جهانی سقوط کند. 
ــقوط قیمت  ــت س گفتنی اس
ــای جهانی  ــام در بازاره نفت خ
ــی اصلی  ــه نگران ــا ب ــن روزه ای

و  ــرمایه گذاران در خاورمیانه  س
ــده است.  خلیج فارس تبدیل ش
ــقوط قیمت نفت ممکن است  س
ــود تا دولت های منطقه  باعث ش
از سرمایه گذاری و تزریق پول در 
اقتصادهای خود را کاهش دهند 
ــوع موجبات کاهش  و این موض
در  ــی  محل ــای  اقتصاده ــد  رش
ــورهای منطقه و سودآوری  کش
ــود. در  ــاری ش ــرکت های تج ش
ــی که  ــعودی جای ــتان س عربس
درآمدهای حاصل از فعالیت های 
ــرکت های پتروشیمی  تجاری ش
ــرکت های  ش درآمد  ــوم  س یک 
ــور را شامل  ــده این کش ثبت ش

می شود نیز نوعی آسیب پذیری 
ــش قیمت نفت  ــل کاه در مقاب
ــه کاهش  ــود ک ــاهده می ش مش
ــرکت ها در چهار  ــن ش ــود ای س
ماهه سوم سال جاری موید این 

مطلب است. 
ــود مانیباندو معتقد  با این وج
است که فروش شتاب زده نفت 
روز شنبه گذشته واکنشی بسیار 
ــبت به وضعیت قیمت  شدید نس
ــانات آن در بازارهای  نفت و نوس
ــت. مانیباندو  ــوده اس ــی ب جهان
ــن همچنان  ــر م ــزود: به نظ اف
ــرای  ب ــبی  مناس ــای  موقعیت ه
خریدهای طوالنی مدت در بازار 

وجود خواهد داشت. 
در میان اخبار حاکی از سقوط 
ــی در پی  ــهام عرب ــای س بازاره
کاهش قیمت نفت، تنها بورسی 
ــبتا بهتری به  ــت نس ــه وضعی ک
ــت بورس مصر بود که  بقیه داش
ــی خفیف و سه دهم  تنها کاهش
درصدی را تجربه کرد. در همین 
ــرکت  ــهام ش ــاط ارزش س ارتب
ــی  مصطف ــت  طلع ــاختمانی  س
ــد کاهش را تجربه کرد  1/6 درص
ــرکت مصر تلکام نیز  و سهام ش
ــی 1/3 درصدی را تجربه  کاهش

کرد. 

ساخت نیروگاه در عراق صرفه اقتصادی ندارد

فروش شتابزده نفت در خلیج فارس به دلیل سقوط قیمت

خطوط لوله و مخابرات نفت
 در منطقه شمال شرق تکمیل شد

پایان تردد نفتکش ها در منطقه 
شمال شرق کشور 

ــهید باکری و شهیدبسطامی  با اتصال دو نیروگاه ش
ــمال شرق  ــوخت برای نیروگاه های منطقه ش انتقال س
ــردد روزانه  ــید تا از ت ــش و تانکر به پایان رس ــا نفتک ب

12 کیلومتر نفتکش جلوگیری شود. 
ــانی به  ــه گزارش »فرصت امروز« پروژه سوخت رس ب
ــمنان و شهید بسطامی  ــهید باکری س نیروگاه های ش
ــاهرود به منظور حذف نفتکش ها به این نیروگاه به  ش

بهره برداری رسید. 
با این پروژه ها توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات 
ــا عالوه بر  ــد ت ــرق آغاز ش نفت ایران منطقه شمال ش
صرفه جویی انرژی از تردد بین جاده ای روزانه 30تانکر 

نفتکش 20 هزار لیتری جلوگیری شود. 
ــهیدباکری 1650 کیلومتر و  ــروگاه ش ــط لوله نی خ
ــطامی 1450 کیومتر است، توسط  ــهید بس نیروگاه ش
ــرآورده نفتی منتقل  ــه 1400 لیتر ف ــن دو خط لول ای
می شود. پیش تر نیز نیروگاه بوشهر به خط لوله متصل 

شده بود. 
ــم عرب یارمحمدی، مدیر شرکت خطوط لوله و  قاس
مخابرات نفت منطقه شمال شرق با تاکید بر اینکه فعال 
ــعه ای در این منطقه نداریم، به خبرنگاران  برنامه توس
ــده و با اتصال  ــمال شرق تکمیل ش گفت: خط لوله ش
ــبکه خط لوله پروژه  این دو نیروگاه این محدوده به ش
ــبزوار در  ــازی پروژه س ــعه ای نداریم تنها ایمن س توس
ــت اقدام است و قرار است خط انشعابی فرآورده ها  دس
ــود، این اقدام نیز به  ــیده ش ــبزوار کش تا انبار نفت س

درخواست شهرداری سبزوار است. 
وی درباره هزینه نگه داشت این منطقه شفاف سازی 
ــخ به این پرسش که چند نفر از جوانان  نکرد و در پاس
متخصص منطقه در طرح های توسعه ای جذب شده اند، 
ــعه ای نداریم تنها موفق به  گفت: از آنجا که طرح توس

جذب دو نفر به طور رسمی شدیم. 
ــال نفت گاز  ــزود: میزان انتق ــرب یار محمدی اف  ع
یورو4 از اسفند سال ٩1 به کالنشهر مشهد نیز تاکنون 

٩1 میلیون لیتر بوده است. 
ــال از خط لوله  عرب یارمحمدی، با بیان اینکه در س
ــون لیتر انواع  ــرق پنج میلیارد و 800 میلی ــمال ش ش
ــود، تصریح  ــتان منتقل می ش ــج اس ــا در پن فرآورده ه
ــال  کرد: نگهداری از خطوط لوله این منطقه در 40 س
گذشته به طور مستمر صورت گرفته است و با پیکرانی 
ــال گذشته انجام شد، مشکلی نداریم، تمامی  که در س
ــت، همچنین  ــده اس ــایی و رفع ش نقاط ضعف شناس
ــده که  ــش خطوط تعریف ش 3٩ کیلومتر تعویض پوش

تاکنون 25 کیلومتر آن انجام شده است. 
ــوخت در منطقه  ــازی س وی درباره حجم ذخیره س
شمال شرق اعالم کرد: ذخیره سازی برعهده ما نیست، 
ــئولیت حمل فرآورده ها را برعهده  ــرکت ما تنها مس ش
ــازی  دارد، اما در مخازن تعادلی داریم که کار ذخیره س

را انجام می دهد. 
 

ارزیابی توانمندی سازندگان 
کنتورهای هوشمند

معاون سامانه های اندازه گیری و شبکه هوشمند سابا 
ــمند  ــازندگان کنتورهای هوش از ارزیابی توانمندی س

خبر داد. 
ــه ای با حضور  هادی مدقق به پاون گفت: امروز جلس
ــای کمیته ملی کاهش تلفات  ــل توانیر و اعض مدیرعام
ــاس آن  ــد که براس ــگاه نیرو برگزار ش برق در پژوهش
ــن کنتورهای  ــازندگان کنتور برای تامی ــدی س توانمن

هوشمند کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ــمند نیاز  ــب کنتورهای هوش ــرای نص ــزود: ب وی اف
ــترهای مخابراتی و IT الزم فراهم شود  ــت که بس اس
ــود که تبادل اطالعات به صورت  ــامانه ای ایجاد ش و س
دوطرفه بین مشترکان و شرکت های برق صورت  گیرد. 
ــور نمونه ای از تجهیزات  ــرکت کنتورساز کش شش ش
ــت های فنی و  ــود را برای انجام تس ــای خ و نرم افزاره
ــی در حضور  عملکردی ارائه کرده اند و به صورت نمایش

مدیرعامل توانیر چند آزمون عملکردی انجام شد. 
ــده در یک  ــامانه های ارائه ش ــرد: س ــح ک وی تصری
ــخص براساس نیازها و الزام های  برنامه زمان بندی مش
ــمند  ــامانه هوش ــی فهام )طرح فراس ــردی و فن عملک
ــت آزمایش قرار  ــرژی( تح ــری و مدیریت ان اندازه گی

می گیرند. 
وی خاطرنشان کرد: برای مشترکان دیماندی اتصال 
ــمند  ــور 360 هزار کنتور هوش ــه و ثانویه کل کش اولی
ــن پروژه تا  ــود که ای ــق با طرح فهام نصب می ش مطاب
انتهای امسال یا اوایل سال آینده اجرا می شود و هدف 
از اجرای این طرح مدیریت بار و کاهش تلفات است. 

جلسه مشترک کمیسیون انرژی مجلس 
با تیم اعزامی وزارت نفت به اوپک 

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در اجالس اخیر 
اوپک تالش شد تا سقف تولید نفت در اوپک تثبیت شود 
ــقف تولید خود را کاهش دهند به  و اعضا تعهد دادند س

نحوی که از 30 میلیون در روز تجاوز نکند. 
ــت، از برگزاری  ــروی در گفت وگو با خانه مل علی م
ــیون با مدیر کل امور اوپک  ــترک کمیس ــت مش نشس
ــرداد وگفت: تیم  ــرژی در وزارت نفت خب ــع ان و مجام
اعزامی وزارت نفت به اوپک در جلسه کمیسیون حاضر 
شدند و گزارشی از البی وزارت نفت و رایزنی های انجام 

شده در اوپک ارائه کرد. 
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
ــقف اوپک 30میلیون  ــال 2011س با بیان اینکه در س
ــته شده است، گفت: در حال  بدون تعیین سهمیه بس
ــورها 600 تا ٩00  ــف برخی کش ــه دلیل تخل حاضرب
ــقف اوپک نفت  ــبت به س ــکه در روز نس ــون بش میلی
ــود. در اجالس اخیر اوپک تالش  بیشتری تولید می ش
ــده است تا سقف تولید نفت در اوپک تثبیت شود و  ش

سقف تولید از 30 میلیون در روز تجاوز نکند. 

طالی سیاه رو به سقوط 

ــا به کالفی  ــیاه این هفته ه ــت یا همان طالی س نف
سردرگم تبدیل شده و به نوعی تحوالت قیمت گذاری 
ــانی و تحلیلی  ــن پایگاه های خبررس ــر مهم تری آن تیت
اقتصاد بین الملل و به خصوص جمهوری اسالمی ایران 

بوده است. 
چه می شود که قیمتی می ریزد؟ قطعا پاسخ چربش 

عرضه بر تقاضاست. 
ــت اخیر اوپک  ــی که برخی از اعضا در نشس موضوع
سعی در کاستن از میزان عرضه این گروه تاثیرگذار بر 
ــتند که با مخالفت  ــت جهانی این کاالی مهم داش قیم

جدی عربستان و چند کشور عضو مواجه شد. 
کشورهای مخالف کاهش عرضه به یک منظور اقدام 
خود را توجیه می کنند و آن موضوع چیزی نیست جز 
ــار بر رقیب قدرتمندی به نام نفت شیست )شیل(  فش

ایاالت متحده امریکا. 
ــود، در  ــه پیش بینی می ش ــت ک ــن در حالی اس ای
ــال 2015 میالدی، مازاد نفت به  سه ماهه نخست س
ــای جهانی به بیش  ــاز بالفعل یا همان تقاض ازای نی
ــد که این موضوع  ــکه در روز برس از یک میلیون بش
ــیار مهم  ــد نزولی قیمت این کاالی بس ــه ادامه رون ب

منجر خواهد شد. 
ــت که بررسی نمودارهای مربوط به  این در حالی اس
نوسانات ارزش دالری نفت نشان می دهد معامله شدن 
ــدوده قیمتی 50 دالر و اندکی  ــکه از آن در مح هر بش
زیر این قیمت در آینده ای نه چندان دور کامال محتمل 

است. 
ــا تصمیم هایی جدید  ــود و دید که آی ــد منتظر ب بای
ــط تاثیرگذاران  ــت های عرضه ای توس در زمینه سیاس
ــن بازار صورت خواهد گرفت یا خیر و این تصمیم ها  ای
مکانیزم عرضه و تقاضا را به کدامین سو سوق می دهند. 

آغاز ثبت نام استفاده از تسهیالت نصب 
نیروگاه خورشیدی خانگی درکردستان

ــروگاه  ــه نصب نی ــدام ب ــه اق ــی ک ــترکان خانگ مش
 )on-grid( خورشیدی یک کیلوواتی متصل به شبکه
ــهیالت بالعوض  در منازل خود کنند از 50 درصد تس

شرکت توانیر بهره مند خواهند شد. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
ــتای اجرای بند »ز«  در توضیح این خبر گفت: در راس
ــال ٩3 و اجرای دستورات  تبصره »٩« قانون بودجه س
وزیر نیرو، ثبت نام از مشترکان برق خانگی برای نصب 
سامانه های خورشیدی با یارانه 50 درصدی، آغاز شده 
ــا 15 آذرماه  ــترکان عالقه مند می توانند ت ــت و مش اس
ــبت به ثبت نام جهت استفاده از این  ــال جاری نس س

تسهیالت اقدام کنند. 
ــرکت توزیع نیروی  محمد مصطفی نجفیان افزود: ش
ــتان به نمایندگی از شرکت توانیر  ــتان کردس برق اس
ــتان است و  ــتان کردس متولی اجرای این طرح در اس
مشترکانی که به سرمایه گذاری در این زمینه عالقه مند 
هستند می توانند به مدیریت توزیع برق شهرستان های 
ــرکت  ــنندج به گروه مدیریت مصرف ش تابعه و در س
توزیع برق واقع در سه راه اکباتان، ساختمان مدیریت 

برق شمال سنندج مراجعه و ثبت تقاضا کنند.

معاون اول نخست وزیر روسیه: 
 مسکو تولید

 نفت خود را کاهش نمی دهد
ــت وزیر   خبرگزاری رویترز به نقل از معاون اول نخس
ــور به دنبال تصمیم اوپک  ــیه اعالم کرد: این کش روس
ــازمان، تولیدش را  ــقف تولید این س مبنی بر حفظ س

کاهش نمی دهد. 
ــووالوف با  ــه گزارش ایرنا به نقل از رویترز، ایگور ش ب
بیان اینکه مسکو از اوپک نخواسته است تولید خود را 
کاهش دهد، گفت: تصمیم اوپک در مورد خودداری از 
ــیه را ناگزیرساخته تا کاهش تولید  کاهش تولید، روس

خود را به اجرا نگذارد. 
ــک(  ــت )اوپ ــده نف ــورهای صادرکنن ــازمان کش س
ــته تصمیم گرفت میزان تولید خود را  پنجشنبه گذش

در سطح قبلی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کند. 
ــم حداقل یک  ــای اوپک، این رق ــاس ارزیابی ه براس
ــت این  ــای نف ــش از تقاض ــکه در روز بی ــون بش میلی
ــت. قیمت نفت پس از اعالم این تصمیم  ــازمان اس س
ــدت کاهش یافت و رکوردی جدید در پایین ترین  به ش
ــال اخیر به ثبت رسید. قیمت نفت برنت  رقم چهار س
جمعه گذشته با دو دالر و 43 سنت، معادل 3.3 درصد 

کاهش به 70 دالر و 15 سنت رسید. 
روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده نفت جهان است 
و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز )با احتساب 
100 دالر برای هر بشکه نفت( نیمی از منابع درآمدی 
ــکیل می دهد. کاهش قیمت  ــور را تش بودجه این کش
نفت به شدت به اقتصاد روسیه آسیب زده است. اقتصاد 
روسیه به دلیل تحریم های غرب در آستانه رکود است. 
ــان می گویند، یکی از دالیل  شووالوف افزود: کارشناس
ــت که برخی دولت های  اصلی کاهش قیمت نفت این اس
عربی تولید کننده نفت در حال بیرون کردن نفت شیل از 
بازار بین المللی هستند. اگر چنین اقداماتی با هدف تثبیت 
یا تایید موقعیت یک کشور در بازار است، ما نباید در حال 
حاضر هیچ کاری برای تضعیف موقعیت مان انجام دهیم. 
افزایش تولید نفت شیل در امریکا که موجب رشد تولید 
نفت خام این کشور به باالترین رقم از سال 1٩86 تاکنون 
شده، به شدت چشم انداز بازار نفت را تغییر داده و موجب 

تضعیف قیمت ها شده است. 

خبر

برق

مجلس

یادداشت

خبر استانی

بازار نفت

بین الملل

گاز

لیال مرگن
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ــاره  ــر نفت با اش ــاون وزی مع
ــوط لوله و  ــازی خط به آماده س
ــاز صادرات  ــات برای آغ تاسیس
ــراق، اعالم کرد:  ــران به ع گاز ای
پیش بینی می شود تا اوایل سال 
ــادرات گاز ایران به این  آینده ص

کشور همسایه آغاز شود. 
حمیدرضا عراقی در گفت وگو 
ــن وضعیت  ــر درباره آخری با مه
ــادرات گاز ایران به  ــرارداد ص ق
ــال حاضر  ــت: در ح ــراق گف ع

ــاخت، نصب و  آخرین مراحل س
ــه، انتقال  ــدازی خطوط لول راه ان
ــانی به  ــات گازرس گاز و تاسیس
ــادرات گاز طبیعی به  منظور ص

عراق در حال انجام است. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
ــد بر اینکه مطابق با برنامه  با تاکی
زمان بندی، پیش بینی می شود از 
ــال آینده امکان صادرات  اوایل س
ــود،  ــران به عراق فراهم ش گاز ای
ــت در مرحله  تصریح کرد: قرار اس

ــورد نیاز  ــران انرژی م اول گاز ای
ــور را  بغداد و نیروگاه های این کش

تامین کند. 
ــادآوری  ــاون وزیر نفت با ی مع
ــاس توافق با عراقی ها  اینکه براس
صادرات گاز به این کشور همسایه 
به صورت مرحله به مرحله افزایش 
می یابد، اظهار کرد: بر این اساس، 
سال آینده و در مرحله اول به طور 
متوسط بین پنج تا شش میلیون 
ــط ایران به  ــر مکعب گاز توس مت

عراق صادر می شود. 
ــئول در پایان  ــام مس ــن مق ای
ــان کرد: سقف نخستین  خاطرنش
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق 
ــب در روز  ــون متر مکع 25 میلی
ــت که به تدریج با آماده سازی  اس
خطوط لوله در خاک عراق، حجم 
صادرات گاز به این کشور همسایه 

هم افزایش می یابد. 
ــر نفت در  ــر معاون وزی پیش ت
ــر گفته بود، قطعا  ــن باره به مه ای

ــوم صادرات  ــرای فاز دوم و س اج
ــت زیرا  ــراق زمان بر اس ــه ع گاز ب
برای تکمیل این فازها باید نزدیک 
ــوط لوله و  به 300 کیلومتر خط

تاسیسات گازی احداث شود. 
ــادرات برق ایران  با افزایش ص
معکوس  ــمارش  ــراق، ش ع ــه  ب
ــادرات گاز  ــاز ص ــه منظور آغ ب
ــژه گازهای ترش  طبیعی و به وی
ــراق هم  ــه ع ــی ب ــارس جنوب پ

شده است.  آغاز 

ایران آماده صادرات گاز به عراق شد

الهه ابراهیمی 

رضا بهرامی



3 کار و تولید

مقام ه��ای مس��ئول صنعت 
کشور از جمله وزیر صنعت، در 
کرده اند   تاکید  اخیر  هفته های 
خودروس��ازان  فعالیت  ش��رط 
تولی��د  کش��ور،  در  خارج��ی 
حداق��ل 40 درص��د از قطعات 

خودرو در داخل ایران است. 
کارشناس��ان  ک��ه  ش��رطی 
صنع��ت خ��ودرو ای��ران از آن 
اس��تقبال کرده ان��د، ب��ه ای��ن 
صورت که قطعات��ی در داخل 
کش��ور تولید ش��ود که همراه 
خ��ود تکنول��وژی و آم��وزش 
نیروی انس��انی را نی��ز همراه 
داشته باش��د. »فرصت امروز« 
پی��ش از این در گزارش��ی به 
تحلی��ل کلی��ت ای��ن موضوع 
کارشناس��ان صنعت  زب��ان  از 
خ��ودرو پرداخت. ح��اال نوبت 
قطعه سازان کشور است. وقتی 
چنین شرطی گذاشته می شود، 
س��وای اینکه خودروس��ازان و 
ش��رکای خارجی آنه��ا، چقدر 
ب��ا آن موافقند ی��ا آمادگی آن 
قطعه س��ازان صنعت  دارند،  را 
خودرو هستند که آمادگی شان 
در ای��ن زمینه ح��رف آخر را 
می زن��د. بنابراین، بهتر اس��ت 
بپرس��یم که آیا قطعه سازان با 
این شرط موافقند؟ تا چه اندازه 
آمادگ��ی تحقق این ش��رط در 
میان قطعه سازان وجود دارد؟ 

محمدرض��ا نجف��ی من��ش، 
انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
قطعه سازان ایران، در گفت وگو 
با »فرصت امروز« در این زمینه 
می گوی��د: »پیش��نهاد ما برای 
این ش��رط تولی��د 50 درصد 
قطع��ات در داخل کش��ور بود. 
آمادگی  ایران��ی  قطعه س��ازان 
ساخت 70درصد از این قطعات 
را در داخل کش��ور دارند؛ زیرا 
اخی��ر،  س��ال های  ط��ول  در 

صنعت قطعه س��ازی در کشور 
رشد چشمگیری داشته، اما به 
دلیل اینکه چنین ش��رطی در 
اول کار است، 40 درصد تولید 
قطعات در داخ��ل برای آن در 

نظر گرفته شده است. «
ابراهی��م احم��دی، ریی��س 
هیات مدیره انجمن قطعه سازان 
اصفه��ان در ای��ن زمین��ه ب��ه 
ام��روز« می گوی��د:  »فرص��ت 
»قطعه س��ازان نه تنها آمادگی 
پذی��رش این ش��رط را دارند، 
بلک��ه می توانن��د آن را تا 70 
درصد نیز افزایش دهند. اکنون 
قطع��ات برخ��ی از خودروها تا 
ب��االی 70 درص��د در کش��ور 

ساخته می شود. «
او می افزاید: »اگر درصدی از 
قطعات در داخل کش��ور تولید 
نمی ش��ود، به این دلیل اس��ت 
که مق��رون به صرفه نیس��ت و 
هیچ خودروسازی همه قطعات 
را خ��ودش تولی��د نمی کن��د. 
صنعت  خودرو س��ازی،  صنعت 
مبادله اس��ت. البته اینکه آقای 
نعم��ت زاده، فق��ط 40 درصد 
را برای این ش��رط پیش��نهاد 

داده اند، دس��ت کم گرفتن توان 
قطعه سازی داخلی است. «

قطعه سازی از این شرط 
سود می برد؟ 

سوی  از  چنین شرطی  وقتی 
وزی��ر صنع��ت مط��رح ش��د، 
خودرو  صنع��ت  کارشناس��ان 
معتق��د بودن��د، اجرایی کردن 
خ��ود  هم��راه  می توان��د  آن 
تکنولوژی نو را به داخل کشور 
بیاورد. حاال آیا اجرایی ش��دن 
این ش��رط می تواند تکنولوژی 
را برای قطعه س��ازان به همراه 
بیاورد یا س��ودی برای آنها در 

پی خواهد داشت؟ 
احمدی در ای��ن زمینه بیان 
می کند: »برای س��اخت برخی 
از قطع��ات در داخ��ل کش��ور، 
تکنول��وژی الزم وج��ود ندارد. 
باید در طول سال های گذشته 
آنها سرمایه گذاری  تولید  برای 
الزم انجام می شد که نشد. اما 
س��اخت برخ��ی از قطعات هم 
توجیه اقتصادی ندارند و تولید 
آنه��ا در انحصار چند ش��رکت 
این شرکت های  اس��ت.  خاص 

س��رمایه گذاری های  ب��زرگ، 
ای��ن  تولی��د  ب��رای  ب��زرگ 
حاال  داده ان��د.  انج��ام  قطعات 
اگ��ر می خواهیم هم��ه اینها را 
در کش��ور تولی��د کنی��م باید 
صادرات  نگاه  با  سرمایه گذاری 
در زمینه ای��ن قطعات صورت 
اقتصادی  توجی��ه  ت��ا  بگی��رد 

داشته باشد. «
نجفی منش، در پاسخ به این 
پرسش اظهار می کند: »چنین 
که  می ش��ود  موجب  ش��رطی 
زیادی  نتوان��د ضربه  تحریم ها 
به صنعت خ��ودرو وارد کند و 
از س��وی دیگ��ر، ارزش افزوده 
بیشتر و افزایش شغل را در پی 

خواهد داشت. «

تاثیر ادامه مذاکرات بر 
قطعه سازی

در حالی که بخش عمده ای 
از صنای��ع چش��م خ��ود را به 
هس��ته ای  مذاک��رات  نتیج��ه 
دوخت��ه بودند، ای��ن مذاکرات 
تمدی��د ش��د. صنع��ت خودرو 
در  کش��ور  قطعه س��ازی  و 
دس��ته صنایع��ی هس��تند که 

پویاترشدنش��ان در گرو نتیجه 
اس��ت.  هس��ته ای  مذاک��رات 
بنابراین تمدی��د مذاکرات چه 
تاثی��ری براین صنای��ع خواهد 

گذاشت؟ 
»ادامه  می گوی��د:  احم��دی 
مذاک��رات یعنی ادام��ه تعلیق 
اس��ت.  م��ا  ب��رای  تحریم ه��ا 
ک��ه  مش��کلی  بزرگ تری��ن 
با  صنعت قطعه س��ازی خودرو 
آن روبه رو اس��ت، موضوع نقل 
و انتقال پول اس��ت و از سوی 
دیگر، قطعه س��ازان نمی توانند 
تا مشخص نشدن نتیجه نهایی 
برای  سرمایه گذاری  مذاکرات، 
س��اخت قطعات ب��ا تکنولوژی 
ب��اال انج��ام دهن��د. همچنین 
موج��ب  تحریم ه��ا  موض��وع 
ش��ده ت��ا ش��رکای خارجی ما 
جل��و نیاین��د. « نجف��ی منش، 
می کن��د:  بی��ان  دراین ب��اره 
ب��ه  همچن��ان  م��ا  »اعتق��اد 
عملیاتی شدن توافق هسته ای 
اس��ت. هرچقدر ارتب��اط ما با 
دنیا بیش��تر باش��د، به نفع کل 
به ویژه صنعت  اس��ت.  کش��ور 
قطعه س��ازی که ی��ک صنعت 
بزرگ ترین  اس��ت.  مبادل��ه ای 
مشکل ما در س��ایه تحریم ها، 
نبود یک راه بانکی برای نقل و 
انتقال پول است که امیدواریم 
با به نتیجه رس��یدن مذاکرات، 

این مشکل نیز برطرف شود. «
رواب��ط  ک��ه  ش��رایطی  در 
بین المل��ل کش��ور همچن��ان 
در حال��ت تعلی��ق ق��رار دارد، 
صنایع��ی مانن��د قطعه س��ازی 
که ب��ه ارتباط با جه��ان برای 
پیش��رفت خود نی��از دارند، در 
حال��ت تعلیق ق��رار می گیرند، 
بنابرای��ن در این اوضاع ش��اید 
اجرایی شدن شرط آقای وزیر 
بتوان��د به پویای��ی این صنعت 

کمک کند. 

بررسی شرط ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران

استقبال قطعه سازان از پیشنهاد آقای وزیر
پیشنهاد وزارت صنعت

 امکان پذیر است
عض��و کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره پیش��نهاد وزارت صنعت 
مبنی بر شرط ساخت 40 درصد 
قطعات خودرو در داخل کشور 
ب��رای س��رمایه گذاران خارجی 
معتقد اس��ت: ام��کان عملیاتی 
ش��دن چنین پیشنهادی کامال در کش��ور وجود دارد.  
موید حس��ینی صدر، در گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این ب��اره اظهار کرد: ایران بازار خوبی برای خودرو دارد 
و در صورت حل و فصل موضوع انرژی هسته ای به نظر 
می آید که س��رمایه گذاران زیادی برای حضور در ایران 

تمایل داشته باشند. 
او با اش��اره به پیش��نهاد وزیر صنعت گف��ت: اینکه 
40درص��د قطعات در ایران تامین ش��ود، پیش��نهادی 
کامال امکان پذیر است که در صورت تحقق آن می توان 
امیدوار شد که قطعات قطب های خصوصی و برندهای 

مطرح خودروسازی، در ایران تولید شوند. 
حس��ینی صدر افزود: ب��ا تحقق این ش��رط و حضور 
س��رمایه گذاران خارجی همچنین می ت��وان به خروج 

خودروسازی از انحصار امیدوار شد. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به نتایج 
مذاکرات هس��ته ای بیان کرد: اگر مذاکرات هس��ته  ای 
ب��ه یک تواف��ق برس��د، در بس��یاری از زمینه ها ورود 
س��رمایه گذاران در کش��ور تسهیل می ش��ود و طبیعتا 
بخش خودرو نیز از این اتفاق بی نصیب نخواهد ماند. 

افزایش تعرفه واردات 
فوالد قطعی است

مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت به ص��ورت تلویح��ی از قطعی بودن 

تجدیدنظر در تعرفه واردات فوالد خبر داد. 
جعغر سرقینی، به همراه محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای بازدی��د از یازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی متالورژی )ایران متافو( در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین المللی ته��ران حضور یافته 
بود، در گفت وگو با ماین نیوز در پاس��خ به این س��وال 
که با توجه به اظهارنظرهای مطرح ش��ده در چند روز 
اخیر، تغییر تعرف��ه واردات فوالد چقدر احتمال دارد؟ 
گف��ت: هن��وز در این زمین��ه چیزی از س��وی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد به صورت رسمی به ما ارائه نشده، 
اما در گفت وگوها مباحثی در این زمینه مطرح شده و 

ما آنها را شنیده ایم. 
او در عین حال با اش��اره ب��ه اینکه می دانیم که باید 
در تعرفه واردات فوالد به کشور تجدیدنظر شود، اظهار 
کرد: با توجه به وضعیتی که برای فوالد به وجود آمده، 
به نظر می رسد باید در تعرفه واردات فوالد تجدیدنظر 

صورت گیرد و نظر ما بر اصالح تعرفه است. 
س��رقینی در عین ح��ال از ارائه توضیحات بیش��تر 
درباره اینکه تعرفه واردات فوالد احتماال چقدر افزایش 

خواهد یافت، خودداری کرد. 
ب��ه گ��زارش مای��ن نی��وز، چن��دی پی��ش انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در نشس��تی با اشاره به مشکالت 
پیش آمده برای صنعت فوالد کش��ور از ارائه پیشنهاد 
افزایش تعرفه واردات فوالد به منظور حمایت از صنایع 

داخلی خبر داد. 
بهرام س��بحانی، مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه و 
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
اظهارنظرهای جداگانه خواس��تار افزایش تعرفه واردات 

فوالد شدند.

توضیحات تابش در مورد خبر رانت در چادرملو
بدهی چادرملو درباره حق 

بهره برداری بزرگ نمایی شده
نماین��ده مردم اردکان در واکن��ش به موضوع وجود 
رانت در معدن چادرملو گفت: طبق پیگیری های انجام 
شده متاسفانه در این مورد فضاسازی رسانه ای صورت 

گرفته است. 
به گزارش ماین نیوز، محمدرضا تابش، نماینده مردم 
اردکان در گفت وگوی��ی در مورد برخی اخبار مبنی بر 
وج��ود رانت در ش��رکت معدنی صنعت��ی چادرملو در 
اس��تان یزد - شهرس��تان اردکان توضیحاتی ارائه داد. 
معدن س��نگ آهن چادرملو در حوزه انتخابیه من واقع 
ش��ده و اگر قرار است کس��ی توضیحاتی در این مورد 

بدهد، من هستم. 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه در این باره تصریح 
ک��رد: موضوع بدهی چادرملو درب��اره حق بهره برداری 
بزرگ نمایی ش��ده و اکثر مبلغ آن براس��اس محاسبات 
ش��رکت به مبلغ 513 میلیارد تومان به موقع پرداخت 
ش��ده و ح��دود 300 میلیارد اختالف محاس��باتی در 
مورد کنسانتره مصرفی در گندله سازی وجود دارد که 
ش��رکت معتقد اس��ت طبق قانون نباید به آن عوارض 

تعلق گیرد. 
وی تصریح کرد: این موضوع درحال بررس��ی است، 
در صورتی که بر عهده ش��رکت باش��د، پرداخت شود.
این بدهی به مالیات مربوط نیس��ت و ش��رکت تمامی 
مالیات ه��ای قطعی ش��ده و تش��خیصی را طبق گفته 
خودشان و مدیرکل دارایی استان پرداخت کرده است. 
تابش در خاتمه اضافه کرد: مدیران شرکت چادرملو 
خ��ود را در هر ح��ال مطیع قان��ون می دانند و یکی از 

منظم ترین شرکت های بورسی به شمار می رود.

اختصاص 3 میلیارد تومان 
تسهیالت به بافندگان فرش در 

شرق اصفهان 
 مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اصفهان از اختصاص س��ه 
میلیارد تومان تس��هیالت صندوق مهر امام رضا)ع( به 

بافندگان فرش در شرق اصفهان خبر داد. 
محم��د مجیری گفت: ای��ن مبلغ در راس��تای رفع 
مش��کالت ناش��ی از خشکس��الی و کمک به مردم این 
منطق��ه پرداخت می ش��ود. مبلغ یک میلی��ارد تومان 
ب��ه اتحادیه تعاون روس��تایی، 800 میلی��ون تومان به 
اتحادیه تعاون ش��هری و یک میلی��ارد و 200 میلیون 

تومان به اتحادیه بازرگانی اختصاص یافته است. 
وی اف��زود: مرک��ز مل��ی ف��رش ای��ران نی��ز بودجه 
180میلی��ون تومان��ی در اختیار اداره فرش س��ازمان 
صنع��ت و معدن و تجارت اس��تان اصفهان قرار داده تا 
در دو ماه آینده دوره آموزش��ی رنگرزی را با دعوت از 

استان های کشور برگزار کند. 
اس��تان اصفهان ب��ه دلی��ل توانمندی هایی که در 
زمین��ه رنگ��رزی دارد، داوطلب برگ��زاری این دوره 
شده اس��ت. مجیری اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه 
تخصصی-صادراتی فرش دس��تباف اصفهان در حالی 
ب��ه کار خود پایان داد که عالوه بر حضور قابل توجه 
خانواده ها و دوس��تداران و خری��داران در این دوره 
از نمایش��گاه، حضور ش��خصیت های سیاس��ی مانند 
س��فیر کشور بوس��نی، کاردار اول اوکراین، ونزوئال و 
ی��ک هیات تجاری از کش��ور چین وجه��ه تازه ای به 

نمایش��گاه داد. 
وی ارتقای صنعت فرش دستباف اصفهان را در گرو 

حمایت از تشکل ها دانست. 
 

نامه ارزی نعمت زاده 
به شورای پول و اعتبار

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در قالب س��ه 
سناریو برای نحوه وصول معوقات ارزی فعاالن اقتصادی 
به رییس کل بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار ارائه 
ک��رد. به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نهای��ت با همکاری و مش��اوره  فعاالن بخش خصوصی، 
پیشنهادهایی را برای ارائه به شورای پول و اعتبار ارائه 
کرده است تا شاید بتواند به مسئله بدهی ها و معوقات 
ارزی پای��ان بدهد. این خبری اس��ت که محمدمهدی 
رییس زاده، رییس کمیسیون س��رمایه گذاری و تامین 
مالی اتاق تهران در نشست این کمیسیون مطرح کرد. 
رییس زاده که خود در چند سال گذشته، بعد از وقوع 
ش��وک ارزی به عنوان نماینده ات��اق تهران پیگیر نحوه 
تعامل نظام بانکی با بدهکاران ارزی در بخش خصوصی 
بوده، بارها با اعضای شورای پول و اعتبار، مقامات بانک 
مرک��زی و مس��ئوالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ب��رای تعیین تکلی��ف بازپرداخت معوقات و اقس��اط و 
برداش��تن فشار مضاعف از روی فعاالن اقتصادی دیدار 
کرده است. حاال وی خبر می دهد محمدرضا نعمت زاده 
طرح��ی به ریی��س کل بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار ارائه کرده است که می تواند در صورت تصویب و 
با مالحظه پیشنهادات بخش خصوصی، اثر قابل توجهی 

روی تعیین تکلیف این بدهی ها بگذارد. 
محمدمه��دی ریی��س زاده، ط��رح وزی��ر صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت را ش��امل س��ه گزینه دانس��ت که 
گزین��ه  دو  از  می توانن��د  بخش خصوص��ی  فع��االن 
به صورت هم زمان اس��تفاده کنند. رییس کمیس��یون 
س��رمایه گذاری و تامی��ن مال��ی ات��اق ته��ران گفت: 
براب��ر گزین��ه اول این ط��رح پیش��نهادی، بدهکاران 
ارزی چنانچ��ه ظ��رف مدت زمان ش��ش ماه اقس��اط 
سررسیدش��ده مع��وق خود را تس��ویه کنن��د، ضمن 
بخش��ودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدی��ل ارز برای آنان 
 معادل 70 درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسویه 

خواهد بود. 

خروج خودروسازان از انزوا

مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا از خ��روج 
خودروس��ازان از انزوا س��خن گفت و اظهار کرد: دولت 
دیگ��ر به صنع��ت خودرو ب��ه دید حیاط خل��وت نگاه 

نمی کند. 
سعید مدنی، در گفت وگو با مهر با بیان اینکه صنعت 
خودروی ایران پس از چندین س��ال از انزوا خارج شده 
اس��ت، گفت: نمایندگان خودروسازان مطرح دنیا برای 
مشارکت در زمینه های گوناگون سرمایه گذاری، تولید 
خودرو با برند مشترک، انتقال دانش و تجهیزات و سایر 

حوزه های مشارکتی در ایران اعالم آمادگی کرده اند. 
اف��زود:  س��ایپا  خودروس��ازی  گ��روه  مدیرعام��ل 
خودروس��ازی صنعت��ی کاریزماتیک و دارای پرس��تیژ 
ف��راوان در ای��ران اس��ت ک��ه موجب ایج��اد جذابیت 
ب��رای ش��رکت ها و س��رمایه گذاران خارجی ش��ده که 
ب��ر این اس��اس، طرف های خارجی با درک درس��ت از 
موقعیت جغرافیای��ی ایران، رویای تولید و فروش انبوه 
محصوالتش��ان و تبدی��ل کردن کش��ورمان ب��ه پایگاه 
صادرات خودرو ب��ه منطقه خاورمیانه، ش��مال افریقا، 
ش��رق اروپا و کش��ورهای ش��وروی س��ابق را در س��ر 

می پرورانند. 
مدن��ی تصریح ک��رد: تاکنون بنا به دالیل سیاس��ی 
هیچ گاه مش��ارکت خودروس��ازان خارجی ب��ا ایرانی ها 
در حدی که باید باش��د، انجام نش��ده ک��ه امیدواریم 
ب��ا رویه کنون��ی دولت یازده��م و گش��ایش در فضای 
بین المللی، خودروس��ازی ایران ب��ه جایگاه واقعی خود 

برگردد.

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه ش��رکت وارد کننده 
س��یگار مارلب��رو ارتباط��ی ب��ا 
صهیونیس��ت ها ن��دارد، گف��ت: 
ب��ه منظور جلوگی��ری از قاچاق 
س��یگار اج��ازه واردات این نوع 
س��یگار صادر ش��د، ضمن آنکه 
از  ناش��ی  اغل��ب  س��روصدا ها 

بی اطالعی از ماهیت کار است. 
به گ��زارش ایرن��ا، محمدرضا 
در  یکش��نبه  روز  نعم��ت زاده، 
موافقت نام��ه  امض��ای  حاش��یه 
اصولی بین صندوق های ضمانت 
و روس��یه در  ای��ران  ص��ادرات 
خصوص انتقادها به صدور مجوز 
واردات س��یگار مارلب��رو، گفت: 
همه باید از قاچاق انتقاد داش��ته 
باش��یم و واردات این نوع سیگار 
چند س��الی بود که درخواس��ت 
ش��ده بود ول��ی در ای��ن زمینه 
ش��بهه ای وج��ود داش��ت مبنی 
بر اینکه ش��اید ش��رکت مربوط 
دولت صهیونیس��تی  و  متقاضی 
با یکدیگر ارتباطی داشته باشند 
که این موضوع مورد بررسی قرار 

گرفت. 

وی اف��زود: مرج��ع قانونمندی 
در وزارت ام��ور خارج��ه با حضور 
دستگاه های مختلف داریم که این 
موضوع به آنها ارجاع داده شد و به 

این جمع بندی رسیدیم 
ادعایی که سه سال پیش 
از طرف وزارت اطالعات 
به عنوان شبهه ای مطرح 
شده بود، درست نیست. 
بنابراین، برای جلوگیری 
از قاچ��اق، مجوز واردات 
سیگار مارلبرو نظیر بقیه 

اقالم دیگر داده شد. 
معدن  وزیر صنع��ت، 
این  تج��ارت گف��ت:  و 

موض��وع را پیگی��ری کردی��م و 
متوج��ه ش��دیم که ای��ن اعالم 
ب��ه  مرب��وط  اطالع��ات  وزارت 
س��ه س��ال قب��ل اس��ت. وزی��ر 
صنعت، مع��دن و تجارت درباره 
پیش��نهادات ص��ورت گرفته در 
م��ورد جایگزینی روب��ل و ریال 
دو کش��ور  بی��ن  معام��الت  در 
گفت: ای��ن موضوع ب��ه تصمیم 
بانک مرکزی دو کش��ور بستگی 
دارد و به دلیل، نوسانات نرخ ارز 

بانک مرکزی باید در این زمینه 
تصمیم نهایی را اتخاذ کند. 

وی در مورد پیش بینی اقتصاد 
ایران با توجه به تمدید مذاکرات 

ایران و گ��روه 1+5، اظهار کرد: 
نس��بت به آینده اقتصاد کش��ور 
خوش��بین هس��تیم و ب��ا وجود 
اینکه کشور هم اکنون در تحریم 
ق��رار دارد و به دنب��ال مذاکرات 
اخیر بخشی از آن برطرف شده، 
اما به تدریج جهت گیری اقتصاد 

کشور مثبت خواهد بود. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
تصریح ک��رد: مذاکرات در اغلب 
زمینه ه��ا ب��ه توافق رس��یده و 

طبیعی است که اختالف چندده 
س��اله که در ادوار مختلف وجود 
داش��ته باید بررسی ش��ده و به 

نتیجه برسد. 
اف��زود:  نعم��ت زاده 
همان طور که رهبر معظم 
کار  فرمودن��د  انق��الب 
روبه  مذاکره کننده  هیات 
پیشرفت است و امیدواریم 
هرچ��ه  محدودیت ه��ا 
سریع تر رفع و روابط بانکی 
و پوش��ش های بیمه های 
صادراتی از سر گرفته شود 
تا صنعتگ��ران و بازرگانان 
بتوانند به تالش های خود 
ادام��ه دهند. وی در م��ورد میزان 
صادرات غیرنفتی ایران به روسیه 
گفت: حجم مبادالت تجاری ایران 
و روس��یه حدود یک میلیارد دالر 
اس��ت که البته در جلس��ه امروز 
رقم��ی را به عنوان ه��دف تعیین 

نکردیم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
افزود: با امض��ای این تفاهمنامه 
روادی��د تج��اری و واردات تجار 
تسهیل ش��ده که البته در حال 

حاض��ر، اقدامات��ی در این زمینه 
آغاز شده تا این روادید به صورت 

شش ماهه صادر شود. 
نعمت زاده درباره پیش بینی رقم 
2850 تومانی دالر در بودجه سال 
آینده، گفت: هرچه نرخ ارز به رقم 
واقعی آن نزدیک ش��ود، بیشتر به 
نفع کش��ور خواهد بود و س��بب 
ریش��ه کنی رانت خواهد ش��د که 
البته رسیدن به این رقم مشخص 
و یکس��ان در شرایط فعلی خیلی 
ممکن نیس��ت، ولی جهت گیری 

دولت به این سمت است. 
جزییات  درب��اره  نعم��ت زاده، 
موافقت نامه اصولی توسعه روابط 
اقتص��ادی بین دو کش��ور اظهار 
ک��رد: تضمی��ن و بیم��ه کردن 
تجار و س��رمایه گذاران و پوشش 
بیمه ای با بیمه صادرات روس��یه 
از جمله مس��ائلی بود که در این 
تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفت 
و قرار شد، سرمایه گذاران ایرانی 
و روس��ی در زمینه ص��ادرات و 
واردات کاال فعال تر ش��وند، زیرا 
این امر س��بب رون��ق اقتصادی 

کشور خواهد شد. 

پاسخ نعمت زاده به انتقادهای اعطای مجوز به واردکننده سیگار مارلبرو 

 وارد کننده سیگار مارلبرو شرکت صهیونیستی نیست

دومی��ن همای��ش بین المللی 
خ��ودرو، صبح روز یکش��نبه در 
مرک��ز همایش ه��ای بین المللی 

برج میالد برگزار می شود. 
این همایش با حضور بیش از 
500 میهمان خارجی از فرانسه، 
چین، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، 

آلمان و ایتالیا برگزار می شود. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
ساس��ان قربان��ی، دبی��ر دومین 
صنع��ت  بین الملل��ی  همای��ش 
این  ای��ران، درب��اره  خ��ودروی 
همایش گف��ت: در این همایش 
برنامه ه��ای صنع��ت خ��ودروی 
و   1404 اف��ق  در  کش��ور 
همچنین بس��ترها و زمینه های 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت 
ب��رای ش��رکت کنندگان به طور 
دقیق تبیین خواهد شد. ارتقای 
داخل��ی،  محص��والت  کیفی��ت 

توجه به عمق و س��اخت داخل 
محص��والت، تن��وع محص��ول و 
همچنین همکاری های مشترک 
در پلتف��رم از محوره��ای اصلی 
ای��ن س��ند راهبردی به ش��مار 

می آید. 
ای��ن  در  وی،  گ�ف�ت��ه  ب���ه 
و  قوانی��ن  آخری��ن  همای��ش 
دس��تورالعمل های مرب��وط ب��ه 
و  خ��ارج��ی  س���رمایه گذاری 
تضامین مربوط در این خصوص 

ارائه خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه از دومین 
صنع��ت  بین الملل��ی  همای��ش 
خودرو اس��تقبال قاب��ل توجهی 
از س��وی شرکت های خودروساز 
خارجی ص��ورت گرفته اس��ت، 
اظهار کرد: بیش��ترین میهمانان 
دعوت ش��ده به ای��ن همایش از 
فرانس��ه با 70 میهم��ان، چین 

ب��ا 62 میهم��ان، ترکی��ه با 58 
میهم��ان، ک��ره جنوب��ی با 47 
میهم��ان، ژاپن ب��ا 37 میهمان، 
آلم��ان با 31 میهمان و ایتالیا با 

21 میهمان هستند. 
قربان��ی با بی��ان اینکه حضور 
این میهمانان در همایش قطعی 
ش��ده، اضافه ک��رد: در مجموع 
بیش از 500 میهمان خارجی از 
کشورهای یاد شده و کشورهای 
امارات،  تایوان،  دیگری همچون 
اتریش، اس��پانیا، سوئد، روسیه، 
اوکرای��ن، عربس��تان س��عودی، 
امری��کا، نیجریه، کوب��ا، بلژیک، 
رومان��ی، قزاقس��تان و پرتغ��ال 
پذیرفته اند ک��ه در این همایش 

حضور داشته باشند. 
همچنی��ن هاش��م یک��ه زارع، 
درباره این همایش معتقد است: 
صنع��ت  بین الملل��ی  همای��ش 

خودرو، فرصت مناسبی برای باز 
دیپلماسی صنعتی  ش��دن چتر 
فراهم کرده و حضور نمایندگان 
و  خودروس��ازی  ش��رکت های 
صنایع وابسته، سرفصلی تازه در 
توس��عه  برای  بین المللی  تعامل 

است. 

مذاکره با خودروسازان 
جهان باید هوشیارانه باشد

سعید لیالز، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، درب��اره ای��ن همایش، 
بین الملل��ی  همای��ش  گف��ت: 
صنعت خ��ودرو اگر ب��ه حضور 
در  بزرگ خارجی  ش��رکت های 
کشور منجر شود می تواند تاثیر 
بسزایی در بهبود تصویر صنعت 

خودرو ایران بگذارد. 
اظه��ار کرد: متاس��فانه  لیالز 
از برخورده��ای فعاالن  برخ��ی 

با مس��ئله هم��کاری  صنعت��ی 
اقتص��ادی ب��ا چی��ن نادرس��ت 
ب��ه نظر می رس��د، زی��را در هر 
ص��ورت باید در نظر داش��ت که 
چی��ن اگر در س��ال های آتی به 
بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل 
بزرگ تری��ن  زم��ره  در  نش��ود، 
اقتصاده��ای جه��ان به ش��مار 
می آید و همکاری با این کش��ور 
و ای��ن اقتص��اد از بس��یاری از 
جهات مقرون ب��ه صرفه خواهد 
ب��ود. وی با تاکید ب��ر اثرگذاری 
این گون��ه همایش ه��ا در فضای 
اقتصادی کش��ور تصری��ح کرد: 
آن چیزی که امروز مورد انتقاد 
بس��یاری از فع��االن اقتص��ادی 
کش��ور قرار گرفت��ه، همایش ها 
و س��مینارهای داخلی است که 
خروج��ی محسوس��ی از آن به 

وجود نمی آید. 

برگزاری دومین همایش بین المللی صنعت خودرو با حضور خودروسازان مطرح
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پول و سرمایه4

خبرنامه

قیمت طال در بازار نیویورک
 1.8 درصد کاهش یافت

قیمت طال روز گذش��ته در ب��ازار کامکس نیویورک 
1.8 درص��د کاهش یافت که بیش��ترین افت قیمت در 
س��ه هفته اخیر بوده است. به گزارش ایلنا و به نقل از 
رویترز، افزایش نرخ برابری دالر در مقابل س��ایر ارزها 
و کاهش بهای نفت موجب کاهش تقاضای طال ش��د و 
قیمت این فلز ارزش��مند را کاهش داد. کاهش قیمت 
دی��روز نقره در بازار کامکس نیوی��ورک نیز در 17 ماه 
گذش��ته بی سابقه بود. طال می رود تا برای دومین سال 

متوالی، کاهش قیمت ساالنه را تجربه کند. 
افزای��ش ن��رخ براب��ری دالر در مقابل س��ایر ارزها و 
کاهش نرخ تورم در امریکا، از مهم ترین عوامل کاهش 

قیمت طال در سال 2014 است. 
بانک سوس��یته جن��رال فرانس��ه، در هفت��ه جاری 
می��الدی پیش بینی کرد، به دلیل افزایش نرخ بهره در 
امریکا در اواس��ط سال 2015، قیمت طال از آنچه قبال 

این بانک تخمین زده است، کمتر خواهد بود. 

مجمع عمومی بانک مرکزی 
به تعویق افتاد

به گزارش تسنیم، پیش از این قرار بود مجمع عمومی 
بان��ک مرکزی با حض��ور رییس جمهوری روز دوش��نبه 
)امروز( در س��اختمان میرداماد این بانک برگزار شود، اما 
با خبر شدیم که زمان برگزاری مجمع تغییر کرده است. 

گفتنی است، مجمع بانک مرکزی باید تا پایان تیرماه 
برگزار می ش��د، اما بن��ا به دالیل نامعل��وم )به احتمال 
فراوان مش��غله های رییس جمه��ور( برگزاری مجمع با 
تاخیر همراه ش��د و طبق خبرهای رسیده به هفته های 

آتی )احتماال 17 آذرماه( موکول شده است. 
براس��اس بن��د )د( م��اده 17 قانون پول��ی و بانکی 
مصوب 1351، جلس��ات مجمع عمومی بانک مرکزی 
باید حداقل س��الی یک بار تا پایان تیرماه برگزار ش��ود 
ت��ا ترازنامه این بانک و همچنی��ن گزارش های نظارتی 
درباره سیاس��ت گذاری و عملک��رد بانک تعیین تکلیف 

شود. 
 

 مبادالت تجاری با یوان چین
به 2برابر افزایش می یابد

منطقه ویژه تج��اری هنگ کنگ با ذخیره ارزی 1.1 
تریلی��ون یوان به یک��ی از بزرگ تری��ن مرکز مبادالت 
بین الملل��ی با پول رایج چین )ی��وان( در خارج از این 

کشور تبدیل شده است. 
به گزارش ایرنا، یک مقام رس��می مالی هنگ کنگ 
روز یکش��نبه ب��ا بیان اینکه این مق��دار ذخیر ارزی، 
نیم��ی از مجم��وع ی��وان م��ورد معامل��ه در جهان 
محس��وب می ش��ود، گف��ت: انتظار م��ی رود تجارت 
بین المللی چین با یوان در پنج تا هفت س��ال آینده 
دو برابر ش��ود؛ چنین روندی برای موسسه های مالی 
و اعتباری که با این پول دادوس��تد می کنند، اعتبار 

جهانی بیشتری می آورد. 
 چن ت��اک الم، مدیر اجرایی بخش مالی هنگ کنگ 
اف��زود: انتظار می رود موسس��ه های مال��ی و اعتباری 
هنگ کن��گ برای ب��رآورده کردن نیازهای مش��تریان 
خود یوان بیش��تری را به بازار تزریق کنند. به گزارش 
خبرگزاری شینهوا، مبادالت تجاری چین با یوان بیش 
از 15 ت��ا 20 درص��د کل مبادالت تجاری این کش��ور 
اس��ت و انتظار م��ی رود این رقم به 40 ت��ا 50 درصد 
افزایش یابد. چنین روند افزایش��ی نشان دهنده تمایل 
هر چه بیشتر تجار و س��رمایه گذاران بین المللی به ارز 

چینی است. 
براس��اس این گ��زارش، از ماه ژانویه تا اکتبر س��ال 
ج��اری میالدی )دی ماه س��ال گذش��ته ت��ا آبان ماه 
امس��ال( میزان مبادالت تجاری ب��ا یوان چین افزایش 
چش��مگیری داش��ته به طوری که برابر با 30 میلیون 

دالر امریکا در این دوره زمانی است. 
ب��ه اعتق��اد چن ت��اک الم، س��همیه 270 میلیارد 
یوان��ی که ب��ه هنگ کن��گ اختص��اص یافت��ه دیگر 
نیازمن��د تقاضای ب��ازار نب��وده و هنگ کنگ امیدوار 
است چین میزان سهمیه ارزی مربوط به این منطقه 

را افزایش دهد. 

افزایش ظرفیت وام دهی 
بانک ها در سال جاری

مدی��رکل اعتب��ارات بان��ک مرکزی گفت: ش��بکه 
بانک��ی کش��ور تا پای��ان ش��هریور ماه س��ال جاری 
146هزار میلی��ارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده 
که ای��ن نش��انگر رش��د تس��هیالت دهی بانک ها در 
س��ال جاری بوده اس��ت. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، سیدعلی اصغر 
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در پایان مهرماه میزان 
تس��هیالت دهی سیس��تم بانکی به 177ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده، افزود: 55 هزار میلیارد تومان به بخش 
صنعت تعل��ق گرفته که از این 55 هزار میلیارد تومان 
80 درص��د یعنی 44 ه��زار میلیارد توم��ان در اختیار 

بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است. 
وی با بی��ان اینکه تا پایان س��ال 280 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت خواهد ش��د، اظهار داشت: 
تقریب��ا 63 درصد این مبلغ تا پای��ان مهرماه عملیاتی 
ش��ده و قطعا به سقف مورد نظر که 280 هزار میلیارد 

تومان بوده خواهیم رسید. 
مدیرکل اعتبارات با بیان اینکه تس��هیالت پرداختی 
از ش��هریورماه تا مهرماه از 146هزار میلیارد تومان به 
177هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: این نشانگر 20 
درصد رش��د در یک ماه بوده و این رش��د بسیار خوبی 
اس��ت که در منابع بانک ه��ا ایجاد و ص��رف پرداخت 

تسهیالت شده است. 

قیمتنوع ارز 

35700دالر امریکا

43650یورو

54450پوند انگلیس

31100دالر کانادا

9600درهم امارت

35500فرانک سوئیس

16500لیر ترکیه

9450ریال عربستان

11000رینگت مالزی

107000دینار کویت

5800یوآن چین

680روپیه هند

300ین ژاپن

36دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1.169.5اونس طال

424.500مثقال طال

97.996طالی 18 عیار

957.000سکه بهار آزادی

958.000سکه طرح جدید

482.000سکه نیم

276.000سکه ربع

172.000سکه گرمی

 همایش روز جهانی معلوالن
با حمایت بانک شهر

همایش ب��زرگ روز جهانی معلوالن ب��ا هدف تکریم از 
معلوالن تهران در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن 
برگزار شد.  در این مراس��م که با همت شهرداری منطقه 
16 تهران برگزار شد و بانک شهر حامی آن بود، استاندار 
تهران، شهردارهای مناطق 13، 10 و مسئوالن دیگر شهر 
حضور داش��تند.  از برنامه های این مراسم رونمایی بانک 

شهر از دستگاه خودپردازATM ویژه افراد معلول بود. 

 جایزه تعالی  منابع  انسانی
به  بانک  انصار رسید

بانک انصار موفق به کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه 
تعالی منابع انس��انی ش��د.  بانک انصار بار دیگر با کسب 
امتیازات تخصصی مبتنی بر رعایت ش��اخص های تعالی 
منابع انس��انی در زمره سرآمدترین س��ازمان های کشور 
قرار گرف��ت و تقدیرنامه چهار س��تاره، کس��ب مقام دوم 
بانک های کشور و مقام سوم سازمان های کشور در جایزه 
تعالی منابع انسانی را به دست آورد.  به گزارش اداره کل 
بازاریابی و تبلیغات بانک انصار به نق��ل از معاونت منابع 
انسانی و آموزش این بانک، ارزیابان انجمن مدیریت منابع 
انسانی طی دو روز مطالعه و بررسی اسناد، مدارک و شواهد 
مرتبط با فرآیندهای توسعه و تعالی منابع انسانی، سرانجام 
این بانک را شایسته دریافت باالترین سطح تقدیرنامه در 

حوزه مدیریت منابع انسانی کشور دانست. 

تاکید بانک اقتصادنوین بر تغییر 
ادواری رمز خدمات بانکداری 

الکترونیکی
بانک اقتصادنوی��ن در اطالعی��ه ای از مش��تریان این 
بانک و هموطنان عزیز خواست به منظور کاهش ضریب 
کالهبرداری افراد س��ودجو، به صورت ادواری رمز کارت 
و خدم��ات بانک��داری الکترونیکی خ��ود را تغییر دهند.  
به گزارش روابط عمومی بان��ک اقتصادنوین این بانک در 
این اطالعیه تاکید کرده هم وطنان و مشتریان عزیز به هیچ 
وجه ش��ماره کارت و رمز خود را در اختیار افراد ناشناس 
 قرار ندهند.  در این اطالعیه آمده است با گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیکی برخی افراد سودجو تالش می کنند 
با ترفندهای پیچیده نسبت به کالهبرداری از هموطنان 
عزیز اقدام کنند که الزم اس��ت کارب��ران این خدمات در 

مواجهه با این افراد دقت نظر بیشتری به خرج دهند. 

دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی از 
دید مدیرعامل بانک پارسیان

دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی عدم استفاده کارآمد 
از دانش مدیریت اس��تراتژیک در نظام بانکی اس��ت. دکتر 
دیواندری، مدیرعامل بانک پارس��یان در کنفرانس س��االنه 
مدیریت استراتژیک دانش��گاه تهران که با تاکید بر نوآوری 
و پویایی کس��ب و کار و با حضور فرهیختگان دانش��گاهی و 
مدیران ارشد کس��ب و کار، روزهای چهارم و پنجم آذرماه در 
دانش��کده مدیریت برگزار ش��د، افزود: دلیل اصلی شکست 
کس��ب و کارها و افزایش مطالبات معوق بانکی عدم استفاده 
کارآمد از ظرفیت های علم و دانش مدیریت استراتژیک برای 

رونق کسب و کارهاست. 

حرکت از یک اقتصاد سنتی 
به س��وی اقتصاد توس��عه مند 
بانک هایی  داش��تن  مس��تلزم 
چابک و پویا است، بانک هایی 
تس��هیالت دهی  با  بتوانند  که 
به بخش های مختلف  مناسب 
تولید، به روند توس��عه کشور 
ببخش��ند.  مناس��ب  س��رعت 
ام��ا بانک ها در این مس��یر با 
چالش ه��ای مختلف��ی روبه رو 
برطرف شدن  مسئله  هستند، 
بانک ها  نقش آفرینی  مشکالت 
در بخ��ش تولید، ارتقای نقش 
بان��ک مرک��زی در مراقب��ت 
از بازاره��ای پول��ی و مال��ی و 
نظارت بر تهدیدهای بالقوه ای 
مانند فسادهای مالی که نظام 
بانک��ی را تهدی��د می کند و... 
از جمله مس��ائل مبتالبه این 
باره  موضوع هس��تند. در این 
ب��ا دو نف��ر از کارشناس��ان به 

گفت وگو نشستیم. 

دولت از برخورد 
 دستوری با بانک ها

دست بردارد
حیدر مستخدمین حسینی، 
کارش��ناس اقتصادی در مورد 
نق��ش بانک��داری در توس��عه 
اقتصادی کشور در گفت وگو با 
اقتصاد  امروز« گفت:  »فرصت 
هر کش��ور برای اجرای برنامه 
و توس��عه اقتص��ادی نی��از به 
ابزارهای مختلفی دارد، یکی از 
این ابزارها که نقش ساختاری 
را در اقتصاد کشور ایفا می کند 
بانک ها نقش  بانک ها هستند؛ 
بس��یارمهمی را در توس��عه و 
رش��د اقتصادی ایفا می کنند، 
چنانچ��ه بانک ها نتوانند نقش 
خود را به درس��تی اجرا کنند 
دچار مشکل می شوند و برنامه 
اقتصادی به درس��تی  توس��عه 

اجرا نمی شود. 
وی افزود: یک��ی از عواملی 
که سد راه ایفای نقش بانک ها 
در مسیر توسعه است، موضوع 
احتمال وقوع فس��اد در برخی 
بانک ها است که در گذشته در 
مورد چند بانک دولتی شاهد 
وقوع آن بوده ای��م. بانک ها به 
دلیل ماهیت کار آنها مس��تعد 
بروز برخی تخلفات هستند که 
در دوره های مختلفی ش��اهد 
بروز آن بوده ایم. این روند باید 
متوقف شود تا سیستم اقتصاد 

دچار بحران نشود. 
تاکید  حسینی  مستخدمین 
ک��رد: یک��ی دیگ��ر از عوامل 

ناتوان��ی در توس��عه اقتصادی 
این اس��ت که بانک مرکزی به 
وظایف خود به درس��تی عمل 
نکرده ان��د و مدیریت حاکم بر 
نظ��ام بانکی دولت نتوانس��ته 
نقش خود را به درس��تی ایفا 
کند و این موضوع نقش منفی 

در اقتصاد داشته است. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
دولت ها  متاس��فانه  داد:  ادامه 
نس��بت به بانک ها دس��توری 
عم��ل و ب��ا روش دس��توری 
نرخ س��ود را معی��ن می کنند. 
بدون در نظر گرفتن ش��رایط 
اقتصادی وقتی دولت در بازار 
مال��ی دخالت کن��د، طبیعی 
اس��ت ک��ه سیس��تم بانک��ی 
نمی تواند به درستی عمل کند 
و در نتیج��ه س��ازوکار بانکی 
به درس��تی انج��ام نمی ش��ود. 
متاس��فانه زمینه مناس��بی در 
نظام بانکی ما ایجاد نش��ده و 
فقط منابع خاص ایجاد ش��ده 
توس��عه  برنامه  بای��د  اس��ت، 
اقتصادی را برحس��ب سطوح 
جامع��ه  نیاز ه��ای  مختل��ف 
و نیاز ه��ای ض��روری تامی��ن 
مال��ی بکنن��د و بانک ها هم از 

بنگاه داری دربیایند. 
حس��ینی خاطرنش��ان کرد: 
به ط��ور کل��ی بان��ک مرکزی 
پاالیش س��المی در سیس��تم 
بانکی نداشته است. دولت نرخ 
سود را دستوری ابالغ می کند 
و بانک ه��ا با نرخ س��ود تامین 
مال��ی نمی ش��وند از این رو به 
مسکن س��ازی  و  بن��گاه داری 
زمی��ن  ف��روش  و  خری��د  و 
مس��یر  درنتیجه  می پردازن��د 

می کنند  دنب��ال  را  انحراف��ی 
و اقتص��اد در جه��ت پوی��ا و 
تکامل��ی قرار نمی گی��رد. باید 
با سازوکار های درست بتوانیم 
اقتصاد س��الم و شفاف داشته 
باش��یم، بان��ک مرک��زی باید 
شرایطی را رقم بزند تا بانک ها 
از محیط سالم تری بهره ببرند 
و دولت سیاس��ت دستوری را 
کن��ار بگ��ذارد و در عوض این 
فعالیت های ناسالم انرژی خود 
را به س��اماندهی بازار سرمایه 
که هر روز ش��اهد منفی شدن 
بیشتر آن هس��تیم متمرکز و 
آن را فع��ال کند و در کنار آن 
از بخش تولید، با تامین منابع 
بلند مدت پروژه ه��ا و عملیات 

حمایت کند. 
وی در پایان اشاره کرد: باید 
با مدیریت کالن و درس��ت در 
جهت توس��عه اقتصادی تالش 
کنی��م و مدی��ران آگاه و زبده 
را مجری کار قرار دهیم. بانک 
مرکزی باید کام��ال بر بانک ها 
نظارت داش��ته باشد. متاسفانه 
بان��ک مرک��زی کار خ��ود را 
به درس��تی انج��ام نمی دهد و 
مثل کش��ورهای توس��عه یافته 
عمل نمی کن��د. بانک مرکزی 
باید تدابیر خاص و برنامه ریزی 
خاص را برای سیس��تم بانکی 
طراحی کند تا بتواند از ظرفیت 
آنها در جهت توسعه اقتصادی 

بهره کامل ببرد.

بانک ها بنگاه داران 
خوبی هستند

دکت��ر ف��رش���اد قربان��ی، 
ک�ارش���ن�اس اقت�ص��ادی در 

گفت وگو با »»فرصت امروز«« 
بانک��داری  نق��ش  م��ورد  در 
گفت:  اقتص��ادی  توس��عه  در 
بانک ها واس��طه وجوه هستند 
ضمن اینکه به مشتریان خود 
خدمات می دهند، واسطه بین 
سپرده گذار و تسهیالت گیرنده 
م��ردم  از  بعض��ی  هس��تند. 
مازاد پ��ول خ��ود را در بانک 
و  می کنن��د  س��پرده گذاری 
بانک ها در ازای سپرده گذاری 
ب��ه آنه��ا س��ود می پردازند و 
مس��کن،  بلند مدت  وام ه��ای 
و  جعال��ه  خ��ودرو،  ازدواج، 
غیره و وام ب��ه تولید کنندگان 
می پردازن��د. بانک ه��ا غی��ر از 
و  ش��ده  جم��ع آوری  مناب��ع 
قدرت  س��رگردانی،  نقدینگی 
خلق پول هم دارند که اگر این 
مناب��ع، در راه منطقی خودش 
اس��تفاده نش��ود و به س��مت 
تولی��د گ��ردش نکن��د نه تنها 
موج��ب ت��ورم می ش��ود بلکه 
باعث رکود توس��عه اقتصادی 

کشور می شود. 
وی ب��ا دفاع از بن��گاه داری 
بانک ه��ا اف��زود: بس��یاری از 
پروژه ه��ای عمران��ی و مه��م 
نیازمن��د مس��اعدت بانک ه��ا 
هس��تند همان ط��ور ک��ه در 
گذشته ش��اهد بودیم بسیاری 
عمرانی  بزرگ  عملیات های  از 
س��اخت  سدس��ازی،  مث��ل 
مت��رو، اتوبان ه��ا، معدنی ها و 
بانک ها  توسط  پتروش��یمی ها 
اجرا ش��ده اس��ت درحالی که 
بخش خصوص��ی در این باره 

درخواستی نداشته است. 
وارد  ب��ای���د  ب�ان�ک ه���ا 

شوند  مستقیم  سرمایه گذاری 
و اهداف و برنامه های خودشان 
را در بخش تولید دنبال کنند. 
بن��گاه داری بانک ه��ا یک امر 
کامال قانونی اس��ت و می تواند 
به توس��عه بخش های مختلف 
اقتصادی کم��ک کند و منجر 
به اش��تغالزایی ش��ود و تاثیر 
مهم��ی را در تولی��د و ارائ��ه 

خدمات داشته باشد. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
اظهار کرد: ب��ه نظر من نقش 
اقتصادی  بانک ها در پیشرفت 
قاب��ل مالحظ��ه بوده اس��ت، 
ولی کافی نیس��ت. هرچند در 
پیش��رفت های  اخیر  دهه های 
شبکه های  و  داشته ایم  زیادی 
بانک��ی، خدمات ارزن��ده ای را 
اما این خدمات  ارائه می کنند 
پیش��رفته  کش��ور های  مث��ل 
نیس��ت، به خصوص در زمینه 
بانکداری ش��رکتی الزم است 
ص��ورت  بیش��تری  اقدام��ات 
گی��رد، ج��ا دارد ک��ه اهمیت 

بیشتری به آن دهند. 
دکت��ر قربان��ی ادام��ه داد: 
مشکل اساسی که گریبان گیر 
بانک هاس��ت ای��ن اس��ت که 
دول��ت بانک ه��ا را به ص��ورت 
نگاه می کند،  صندوق خودش 
به  را  توصیه شده ای  تسهیالت 
بانک ها تحمیل می کند که در 
این صورت بانک ها دستش��ان 
ب��ا کمب��ود  و  اس��ت  بس��ته 
نقدینگ��ی مواجه می ش��وند و 
به ناچار نرخ س��ود را افزایش 
می دهند تا تسهیالتی را برای 

مشتریان ایجاد کنند.
اگرچ��ه برخ��ی از بانک ه��ا 
خصوصی شده اند ولی مدیریت 
دولت��ی دارن��د و دولت نقش 
اساس��ی را در تعیین مدیران 
و تس��هیالت تکلیفی و اعمال 
نف��وذ در اداره بانک ها دارد و 
اختیارکافی  به همین خاط��ر 
به بانک ها داده نش��ده اس��ت. 
مشکل اساسی مربوط به سایر 
نهادها و س��ازمان هایی اس��ت 
ک��ه مقررات دیگ��ری را وضع 
می کنن��د. این موضوع بانک ها 
مش��کل  دچ��ار  اج��را  در  را 

می کند. 
بانک ه��ا  داد:  ادام��ه  وی 
بای��د ب��ا ایجاد ش��رکت ها ی 
س��رمایه گذاری و فعال کردن 
بخش های تولیدی تالش کند 
تا ب��ه نقطه قوت خود برس��د 
و این موضوع برای توس��عه و 
رشد اقتصادی کش��ور الزم و 

ضروری است. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« اعالم کردند

بنگاه داری بانک ها محصول نرخ دستوری است
نسیم نجفی

سکه958 هزار تومان
ن��رخ فروش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدی��د روز یکش��نبه در ب��ازار 958.000تومان، طرح 
قدی��م 957.000تومان، نیم س��که 482.000 تومان، 
ربع س��که 276.000تومان و س��که گرم��ی 172 هزار 

تومان اعالم شد. 
همچنی��ن نرخ هر گرم ط��الی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی 97.996تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 

جهانی 1.169.5دالر است. 

نرخنامه
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بانک��داران درحال��ی عصر روز 
ش��نبه مهمان بانک مرکزی در 
ب��رج میرداماد بودند که به خاطر 
ع��دم رعای��ت نرخ ه��ای س��ود 
مص��وب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
م��ورد انتق��اد ریی��س کل بانک 

مرکزی قرار گرفتند. 
مرک��زی،  بان��ک  ریی��س کل 
در جلس��ه ب��ا بانک��داران به بیان 
دس��تاوردهای ارزی و پولی دولت 
یازده��م پرداخ��ت و از بانکی ه��ا 
خواس��ت تا دولت و بانک مرکزی 
را در حف��ظ دس��تاوردهای ارزی 
یاری کنن��د. از مهم ترین مباحث 
جلس��ه بانکی ها ب��ا بانک مرکزی 
موضوع نرخ س��ود بود؛ از آنجایی 
که نرخ سود مدت هاست در نظام 
بانکی به موضوعی داغ تبدیل شده 
و بانک��داران در نرخ های باال گوی 
سبقت را از یکدیگر می ربایند و در 
این فضای رقابتی حتی توجهی به 
توافقنامه یا مهم ت��ر از آن مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار ندارند، بار 

دیگر این موضوع در بین بانکداران 
مط��رح ش��د و ول��ی اهلل س��یف، 
تذک��رات ج��دی درب��اره رعایت 

نرخ های سود داد. 
رییس  گزارش ها حاکی اس��ت، 
کل بان��ک مرک��زی ب��ار دیگر به 
بانکی ه��ا تاکید کرده که نرخ های 
سود مصوب شورای پول و اعتبار 
را رعایت کنند و از اعمال سودهای 
ب��اال در فضای رقابت��ی بپرهیزند. 
البته س��یف این را هم گفته که با 
کاهش نرخ تورم به احتمال قوی 

نرخ سود کاهش خواهد یافت. 
پرون��ده دریاف��ت کارم��زد از 
دیگر  فروشگاهی  کارتخوان های 
موض��وع مه��م در گردهمای��ی 
مدی��ران عامل بانک ه��ا با هیات 
عامل بان��ک مرکزی بود، با خبر 
ش��دیم که ول��ی اهلل س��یف، به 

بانک ها در  تبلیغات غیر اصول��ی 
این حوزه واکنش نش��ان داده و 
از آنها خواس��ته بانک مرکزی را 
در اجرای این سیاست همراهی 
کنند. یک��ی از مدیران حاضر در 
جلس��ه هماهنگی بانک مرکزی 
ب��ا بانک ها گفت: در این جلس��ه 
و  مط��رح  بانک ه��ا  مش��کالت 
رهنمودهایی از سوی رییس کل 
بان��ک مرکزی و اعض��ای هیات 
عام��ل ای��ن بانک ب��ه بانکداران 

اعالم شد. 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی 
ب��ر انضب��اط پول��ی و همکاری 
ش��بکه بانک��ی در اج��رای این 
سیاس��ت ها تاکید کرده اس��ت، 
اف��زود: همچنی��ن بانک مرکزی 
از بانک ها خواست تا برای کمک 
به تولید و اجرای سیاس��ت های 

خروج غیرتورمی از رکود نسبت 
ب��ه تامی��ن س��رمایه در گردش 

واحدهای تولیدی اقدام کنند. 
ای��ن فعال بانک��ی گفت: بانک 
مرکزی در این جلسه به فعالیت 
منظم ش��بکه بانکی و جلوگیری 
از فعالیت های غیرقانونی و بدون 
مج��وز موسس��ات غیرمتش��کل 

تاکید کرده است. 
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به 
کاهش ن��رخ تورم میانگین انتظار 
کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده 
است، تصریح کرد: این موضوع در 
این جلسه مطرح شد، اما بانکداران 
ب��ه بانک مرکزی تاکید کردند که 
بای��د در کن��ار کاهش نرخ س��ود 
فشارهای دیگر بانک ها از جمله باال 
بودن هزینه های تسهیالت بانک ها 
در نظ��ر گرفته ش��ود. ای��ن مقام 

مسئول این را هم گفت که رییس 
کل بان��ک مرک��زی ب��ر همراهی 
و هم��کاری ش��بکه بانکی و نظام 
اقتص��ادی در اجرای سیاس��ت ها 
تاکید کرده و از بانکداران خواسته 
که اصول، منطق و قاعده ریسک را 

رعایت کنند. 
وی  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
همچنی��ن درباره ط��رح موضوع 
دریافت کارمزد از کارتخوان های 
فروش��گاهی، تصریح ک��رد: این 
اصل پذیرفته اس��ت که بانک ها 
باید ب��ا کارمزد ب��ه فعالیت های 
خود بپردازند، بانک مرکزی پیرو 
همین موضوع از بانک ها خواست 
که با وحدت رویه همکاری الزم 
ای��ن  یکپارچ��ه  اج��رای  در  را 

سیاست انجام دهد. 
گفتنی اس��ت، عالوه بر موارد 
مذک��ور در ای��ن جلس��ه، بانک 
مرک��زی ب��ر مدیری��ت مصارف 
بانک��داری  اج��رای  و  مناب��ع  و 
الکترونیک نیز تاکید کرده است. 

ریی��س مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجلس ب��ا بیان اینک��ه بانک ها 
زمینه انتقال نقدینگی به بخش 
تولی��د را فراه��م کنن��د، گفت: 
مجل��س و دولت باید با همکاری 
یکدیگ��ر در بخش تقنین و اجرا 
ت��الش کنن��د ت��ا نق��ش بخش 
فعالیت ه��ای  در  خصوص��ی 

اقتصادی پررنگ تر شود. 
س��اروخانی،  محمدرض��ا 
مدیرعامل بان��ک ملت با حضور 
در مرک��ز پژوهش های مجلس با 
جالل��ی رییس این مرکز دیدار و 

گفت وگو کرد. 
جاللی در این جلس��ه با اشاره 

ب��ه زمینه های موج��ود مبنی بر 
هم��کاری بی��ن بان��ک مل��ت و 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
گفت: همکاری های کارشناس��ی 
دو جانبه بی��ن مرکز پژوهش ها 
انج��ام  بان��ک مل��ت زمین��ه  و 
مشترک  پژوهش��ی  فعالیت های 
در جهت بررسی نیازهای قانونی 
سیس��تم بانکی کش��ور را فراهم 

می کند. 
نماینده مردم شاهرود و میامی 
در مجلس ش��ورای اس��المی در 

پژوهش��ی  فعالیت های  تش��ریح 
مرکز پژوهش های مجلس یادآور 
ش��د: این مرکز به صورت نوبه ای 
گزارش هایی در حوزه کسب و کار 
تهیه، تدوین و منتشر می کند و 
مشکالت و موانع در این حوزه را 

به خوبی بیان می کند. 
جالل��ی با اش��اره به ش��رایط 
اقتص��ادی کش��ور، تصریح کرد: 
مجل��س و دولت باید با همکاری 
و  تقنی��ن  بخ��ش  در  یکدیگ��ر 
اج��را ت��الش کنن��د ت��ا نق��ش 

بخش خصوص��ی در فعالیت های 
اقتص��ادی پررنگ ت��ر ش��ود که 
بانک ها نی��ز نقش مهمی در این 

مسیر برعهده دارند. 
بانک  س��اروخانی، مدیرعامل 
مل��ت در این نشس��ت ب��ا ابراز 
خرسندی از تشکیل این جلسه 
اب��راز امی��دواری ک��رد که این 
نشس��ت س��رآغاز تعامل علمی 
و پژوهش��ی بی��ن بان��ک ملت 
و مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 

باشد. 

وی با اش��اره ب��ه گزارش های 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
به ویژه  در حوزه ه��ای مختل��ف 
در ح��وزه پولی و بانکی کش��ور 
تصریح ک��رد: گزارش های مرکز 
پژوهش ه��ا در ای��ن بخ��ش ب��ا 
نگاهی کارشناسی صورت گرفته 
که می تواند به خوبی از آنها بهره 

گرفت. 
مدیرعام��ل بان��ک ملت تاکید 
ک��رد: در زمینه تحق��ق اقتصاد 
زمینه ه��ای  بای��د  مقاومت��ی 
زیرساختی آن را به خوبی فراهم 
آورد و از بیان ش��عارهای بدون 

عمل خودداری کرد. 

سیف خطاب به بانک ها: 

نرخ سود رقابتی را کنار بگذارید

کاظم جاللی در دیدار با مدیرعامل بانک ملت 
بانک ها زمینه انتقال نقدینگی به بخش تولید را فراهم کنند

خبر



5 تجارت و خدمات

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات از سیاس��ت ج��دی 
وزارتخانه خود برای حمایت از 

بخش خصوصی خبر داد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
محم��ود واعظ��ی در حاش��یه 
جلس��ه مش��ترک ب��ا ریی��س 
اتاق بازرگان��ی و فعاالن بخش 
خصوصی اظهار کرد: سیاس��ت 
ج��دی م��ا حمای��ت از بخش 
خصوصی است و امسال حدود 
س��ه هزار میلیارد تومان هم در 
این بخش و هم در حوزه فناوری 

اطالعات هزینه شده است. 
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این 
در بخ��ش دولت��ی نی��ز حدود 
دو ه��زار میلی��ارد توم��ان 
س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت.  
وزی��ر ارتباط��ات درب��اره نوع 

س��رمایه گذاری ها در بخ��ش 
خصوص��ی گفت: م��ا تنها روی 
زیرس��اخت ها س��رمایه گذاری 
می کنی��م و ورود به بخش های 
دیگر برعه��ده بخش خصوصی 
اس��ت اما این طبیعی است که 
بخش خصوصی همواره پیش از 
س��رمایه گذاری بررسی هایی را 
صورت دهد و پیگیری کند که 
تا چه اندازه می تواند روی بخش 
دولت��ی و حمایت آن حس��اب 
کند. به هر حال با گذشت زمان 
طبیعی است که همکاری های 
میان بخش خصوصی و دولتی 
افزایش پیدا کرده و خصوصی ها 
سیاس��ت ما در عمل به وعده ها 
و حمای��ت از خود را مش��اهده 

خواهند کرد. 
واعظی درباره آخرین وضعیت 

انحالل مرکز تحقیقات مخابرات 
ایران گف��ت: دس��تور پیگیری 
انحالل این مرکز توسط شخص 
رییس جمهور صادر شده است.  
وی افزود: ما به حکم قوه قضاییه 
احترام می گذاریم، اما اگر متن 
این حکم را بخوانید منظور آن 
انحالل نیست.  واعظی در مورد 
بحث قاچاق مکالم��ات تلفنی 
نیز گفت: این موض��وع ارتباط 
زیادی با مردم ن��دارد و مربوط 
به شرکت هایی می شود که برای 
ارائه خدم��ات اینترنت به مردم 
از وزارت ارتباط��ات امکان��ات 
گرفتند، اما از این خدمات بدون 
مجوز برای ترافی��ک مکالمات 
بین الملل اس��تفاده می شود و 
به نوعی قاچ��اق مکالمه انجام 

می دهند. 

هم اکن��ون  گف��ت:  وی 
ش��رکت هایی که در این زمینه 
ترافی��ک غیرقانون��ی انج��ام 
می دهند شناسایی شده و به آنها 
تذکر داده ایم، اما اگر این تذکر 
مفی��د واقع نش��د  از روش های 
دیگر ب��ا آنها برخ��ورد خواهیم 

کرد.
واعظی درباره قاچاق ترافیک 
گفت: در گذش��ته شرکت هایی 
اجازه فعالیت در حوزه اینترنت 
و خدم��ات را داش��تند که حاال 
برخی از آنها براساس مجوز خود 
به قاچاق ترافیک می پردازند که 
تالش می کنیم این مشکل را از 

طریق صنف حل کنیم. 
وی ادام��ه داد: در گام اول به 
این ش��رکت ها تذکرات��ی داده 
ش��ده و در صورت��ی ک��ه ای��ن 

ش��رکت ها روند خود را اصالح 
نکنند قطعا پیگیری های جدی 
صورت خواه��د گرف��ت.  وزیر 
ارتباط��ات در م��ورد برگزاری 
نمایش��گاه بین المللی الکامپ و 
عدم تمایل شرکت های دولتی 
برای حضور در این نمایش��گاه 
گفت: ب��ا توجه به زم��ان اندک 
پیش رو ب��رای ش��رکت در این 
نمایش��گاه، بخ��ش دولت��ی 
نمی تواند با قوت حاضر شود. من 
پیشنهاد می کنم که نمایشگاه 
الکامپ ب��ا نمایش��گاه تله کام 
ادغام شود تا نمایشگاه بزرگی از 
دستاوردها و فعالیت های بخش 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
به صورت ش��فاف ایجاد شود و 
وزارت ICT از آن حمایت کند 

و حضور داشته باشد. 

کاهش زمان پرداخت هزینه های 
درمان بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعام��ل ش��رکت آتیه س��ازان حاف��ظ از کاه��ش 
یک ماهه زمان پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی خبر داد و گفت: با توجه 
به تغییر زیرساخت ها این مدت از 40 روز به یک هفته تا 

10 روز رسید. 
به گزارش روابط عمومی این ش��رکت ، دکتر افش��ین 
مقصودی با بیان اینک��ه تاخیر در پرداخ��ت هزینه های 
درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به 
یکی از دغدغه های این گروه از بیمه شدگان تحت پوشش 
تبدیل شده است تعداد آنان را دو میلیون و 400 هزار نفر 
برشمرد و افزود: شرط پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی 
این گروه از بیمه شدگان کامل بودن مدارک و مستندات 

بیمارستانی است. 
وی مجم��وع خس��ارت پرداخت��ی بیم��ه تکمیل��ی 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران تامین اجتماعی را از 
آذر 92 تا 93 بیش از 550 میلیارد تومان دانست و گفت: 
امسال با وجود افزایش قابل توجه تعرفه ها، سرانه حق بیمه 

بین 10 تا 14 درصد افزایش یافته است. 
مقصودی به تمدید قرارداد کانون عالی بازنشس��تگان 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی با شرکت آتیه سازان 
حافظ اش��اره کرد و گفت: براس��اس این ق��رارداد که از 
اول آذر اجرایی ش��ده هزینه های درمانی بازنشستگان و 
مستمری بگیرانی که به خدمات شیمی درمانی نیاز دارند 

از پنج میلیون به 10 میلیون تومان رسید. 
وی با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی، عینک و ویزیت 
در تعهد شرکت آتیه سازان نیست از کسانی که به تازگی 
بازنشس��ته شده اند، خواس��ت برای اس��تفاده از خدمات 
بیمه تکمیلی یا به شعب آتیه س��ازان مراجعه یا از طریق 

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کنند. 
مقصودی، س��رانه حق بیم��ه را برای بازنشس��تگان و 
مستمری بیگران تامین اجتماعی 23 هزار و 200تومان 
اعالم کرد و افزود: اف��رادی که تمای��ل ندارند از خدمات 
این نوع بیمه بهره مند ش��وند تا پایان بهمن فرصت دارند 

تقاضای انصراف خود را کتبا اعالم کنند. 

 حمایت از سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد راهبرد اصلی دولت است

 مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس با بی��ان اینکه 
حمایت از س��رمایه گذاران در مناط��ق آزاد راهبرد اصلی 
دولت اس��ت، گفت: حمای��ت از س��رمایه گذاران واقعی 

استراتژی اصلی این منطقه آزاد است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان منطق��ه آزاد ارس، 
محس��ن خادم عرب باغ��ی در نشس��ت هم اندیش��ی با 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت: 
هدف از ایجاد مناطق آزاد، سهولت فعالیت های اقتصادی 
است اما متاسفانه زیرساخت های الزم برای تحقق این امر 

ایجاد نشده است. 
وی با بیان اینکه برخورد با سرمایه گذاران مناطق آزاد 
در برخی از بانک های داخلی همچون باجه های معمولی 
در سایر مناطق و شهرها است، گفت: مدیران عامل مناطق 
آزاد پیگیر ایجاد شعبه های اختصاصی بانک ها در مناطق 

آزاد هستند. 
خادم عرب باغی بر ض��رورت حضور بانک های خارجی 
در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: مزیت ها و فرصت های 
سرمایه گذاری دراین منطقه کم نظیر است و باید با تالش 

مجاهدانه و مدبرانه به جایگاه واقعی خود دست یابد. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش عوارض و قیمت 
زمی��ن در منطق��ه آزاد ارس گفت: هر کاری ک��ه انگیزه 
س��رمایه گذاری در این منطقه را کاهش دهد مورد تایید 

نیست و باید براساس قانون، تجدیدنظر شود. 

31میلیارد صادرات در 8 ماهه 
نخست امسال

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد، در 
هشت ماهه نخست امسال 31 میلیارد و 47میلیون دالر 

صادرات از کشور انجام شده است. 
به گزارش روابط عمومی گم��رک ایران، به نقل از دفتر 
فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات، در این م��دت به میزان 
34میلیارد و 254 میلیون دالر هم وارد کش��ورمان شده 
اس��ت. بنا بر این گزارش مهم ترین نکته در خصوص آمار 
تجارت خارجی هش��ت ماهه کش��ورمان افزایش آهنگ 
رش��د صادرات غیر نفتی و کاهش رش��د واردات است. به 
نحوی که در مدت یاد شده رقم رش��د صادرات غیر نفتی 
به 19/72 درص��د و واردات به 20/22 درصد رس��ید که 
این ارقام در هفت ماهه امس��ال به ترتی��ب 19/9   درصد 
و 24/72   درصد بود و مش��اهده می ش��ود که در آذر ماه 
 امسال نرخ رش��د صادرات غیر نفتی به واردات نزدیک تر

 شده است. 
اقالم عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد ش��ده شامل 
پروپان مایع ش��ده، متانول و پلی اتیلن گرید فیلم بوده و 
عمده ترین خریداران کاالهای صادراتی کشورمان هم به 
ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند 
بوده اند.  عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به گندم با 
سهم3/79  درصدی از کل ارزش واردات، برنج با 3 درصد، 
وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر 
بیشتر از 1500 سانتیمتر مکعب با 2/83درصد، کنجاله 
سویا با 2/06 درصد و ذرت دامی با 2/07  درصد اختصاص 
دارد و عمده کش��ورهای صادرکننده کاال به ایران هم در 
هش��ت ماهه امس��ال به ترتیب چین، کره جنوبی، هند و 

ترکیه بوده اند.

 بررسی فرصت ورود به بازار جهانی
از دروازه خلیج فارس

همایش کاربردی تجارت با قطر و ام��ارات با محوریت 
بررس��ی فرصت ورود دوباره به ب��ازار جهان��ی از دروازه 
خلیج فارس چهارشنبه 12 آذرماه جاری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، این 
همایش با هدف بازبینی دوب��اره و تقویت صادرات کاال و 
خدمات ایرانی به بازارهای جهانی از طریق دو کشور قطر و 
امارات و افزایش شناخت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان 
از توانمندی ها و ظرفیت های تجاری این دو کشور برگزار 

می شود. 
در این همایش ک��ه تجار، بازرگان��ان، تولیدکنندگان، 
فعاالن اقتصادی، مدیران و مسئوالن تجاری حضور دارند، 
راهکارهای حضور و افزایش س��هم ب��ازار کاال و خدمات 
ایرانی در کشورهای هدف و استفاده حداکثری از شرایط 
و ظرفیت های موجود با رویکرد ارتقای تراز تجاری مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
مرکز آموزش بازرگانی وابس��ته به موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
راستای سلسله همایش های کاربردی تجارت با کشورهای 

هدف، برگزاری این همایش را بر عهده دارد. 

هیات تجاری - اقتصادی آلمان
عازم ایران می شود

هیات تج��اری � اقتصادی آلمان با حض��ور بیش از 30 
مدیر ارشد عضو شرکت های انجمن خاورمیانه و نزدیک 

آلمان )نموف( 15 آذرماه جاری به تهران می آیند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، این 
هیات آلمانی در سفر چهار روزه خود به تهران قرار است با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات دیدار و در خصوص گسترش مناسبات 

اقتصادی و تجاری بحث و رایزنی کنند. 
هیات تجاری - اقتصادی آلمان روز دو شنبه در سازمان 
توس��عه تجارت، میهمان ول��ی اهلل افخمی راد هس��تند و 
درخص��وص گس��ترش فعالیت های تج��اری دو جانبه با 

یکدیگر بحث و رایزنی خواهند کرد. 
دیدار با مهدی کرباس��یان، رییس س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن ایران )ایمیدرو(؛ غالمحس��ین شافعی 
رییس ات��اق بازرگان��ی، صنعتی و معدنی ای��ران؛ محمد 
خزاعی، رییس س��ازمان س��رمایه گذاری و مدیرعامالن 
شرکت های ایران خودرو دیزل، سایپا، شرکت ملی صنایع 
مس، بانک صنعت، معدن و سازمان انرژی  های تجدیدپذیر 

از دیگر برنامه های هیات آلمانی در تهران است. 

 بررسی طرح تفصیلی 
شهر طوالی قشم

مع��اون فن��ی و زیربنایی س��ازمان منطقه آزاد قش��م 
گفت: طرح تفصیلی شهر طوالی قش��م در شورای عالی 

شهرسازی کشور بررسی می شود. 
غالمرضا خرمی با بیان این مطلب گفت: طرح تفصیلی 
شهر طوال در کمیسیون ماده 5 سازمان منطقه آزاد قشم 
تصویب ش��ده و با هدف کس��ب موافقت به شورای عالی 

شهر سازی کشور ارسال شده است. 
وی افزود: با تصویب نهایی این طرح در ش��ورای عالی 
شهر سازی کشور، نابس��امانی ها در ساخت و ساز فضاهای 
تجاری، مسکونی، آموزشی، پرورشی، بهداشتی، درمانی 

و غیره طوال نیز دچار تحول اساسی خواهد شد. 

آغاز فاز جدید برخورد با صنوفی که 
فاکتور فروش نمی دهند

رییس اتاق اصن��اف ایران از آغاز فاز جدی��د برخورد با 
صنوفی که فاکتور فروش نمی دهند، خبر داد و گفت: طرح 
یکسان س��ازی فاکتورهای فروش از میدان میوه و تره بار 

بزرگ تهران آغاز شده است. 
علی فاضلی، در گفت وگ��و با مهر، از آغاز س��اماندهی 
صنوفی ک��ه از ارائه فاکت��ور فروش ب��ه مصرف کنندگان 
خ��ودداری می کنند، خب��ر داد و گفت: براس��اس قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نصب برچسب قیمت 
روی کاال و ارائه فاکتور فروش از سوی فروشندگان الزامی 
است که از این رو تمامی فروش��ندگان کاال و خدمات در 
کشور موظف هس��تند، هنگام فروش محصوالت خود به 

خریداران، فاکتور آن را صادر کنند و ارائه دهند. 
رییس اتاق اصناف ایران اف��زود: تخطی از صدور و ارائه 
فاکتور از سوی فروشندگان کاال و خدمات یکی از مصادیق 
قانونی تعطیلی و بستن واحد صنفی اس��ت که در قانون 

به صراحت بر آن تاکید شده است. 
فاضلی تصریح کرد: خریداران کاال و خدمات در صورت 
عدم ارائه فاکتور از سوی فروشندگان می توانند نسبت به 
شکایت از آن واحد صنفی با س��امانه 124 تماس برقرار 

کرده و شکایت خود را ثبت کنند. 
وی اظهار کرد: طرح فروش آنالی��ن و اینترنتی کاال در 
دستور کار اتاق اصناف ایران و س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت تهران قرار گرفته و بخش��ی از این طرح طی سال 

آتی به مرحله اجرا خواهد رسید. 
رییس اتاق اصناف ایران یادآور ش��د: با نهادینه ش��دن 
فروش آنالین و اینترنتی کاال در کش��ور مشکالت مربوط 
به عدم صدور فاکتور تا حدود زیادی برطرف خواهد شد. 

تجارت 

خبر استانی

اصناف 

بیمه 

مناطق آزاد 

گمرک 

 س��ازمان مرکزی اس��تاندارد 
و کنت��رل کیف��ی ع��راق در 
دس��تورالعمل تج��اری جدیدی 
طرف ه��ای تج��اری خ��ود را در 
واردات ب��ه داش��تن گواهینامه 
براس��اس  انطب��اق محص��ول 
استانداردهای تخصصی مشروط 
کرده اس��ت. اقتصاد این کش��ور 
به دنب��ال بحرانی ک��ه داعش در 
منطقه به پا کرد ضربه س��نگینی 
خورد و بازار وارداتش را از سوی 
ترکیه و برخی کش��ورها از دست 
داد. ع��راق کش��ورهای دیگر را 
جایگزی��ن کرد که ای��ران نیز در 
اول صف صادرکنن��دگان به این 
کش��ور ق��رار گرفت. مناس��بات 
تجاری روزبه روز بیش��تر ش��د و 
کاالهای بس��یاری به ع��راق که 
در ش��رایط س��ختی قرار داشت 
س��رازیر ش��د. به تازگی مسئول 
دفتر تج��اری عراق در س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران از صادرات 
س��ه میلیارد و 200 میلیون دالر 
کاال به این کشور گفته است. روند 
ص��ادرات کاال از س��وی ایران به 
این کش��ور نش��ان دهنده فراز و 
نش��یب هایی اس��ت که می تواند 
دالیل متعددی داش��ته باشد. اما 
آنچه عراقی ه��ا در همایش اخیر 
تجارت با ایران به آن اشاره کردند 
ورود برخی کااله��ای با کیفیت 
پایین کشورمان به عراق است که 
می تواند ب��رای برخی محصوالت 
ایرانی که بازار پرمصرفی را برای 

خود ایجاد کرده اند، دردسرس��از 
باش��د. حاال این کش��ور گواهی 
اس��تانداردی را که پی��ش از این 
اصراری بر ارائه آن نداشته است، 
ب��رای ش��رکت های وارد کننده 

اجباری کرده است. 
رییس ات��اق بازرگانی ایالم در 
این خصوص ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: به هر حال همه کشورها 
ب��رای واردات اس��تانداردهایی 
دارند و عراق ه��م واردات جدید 
را به ارائه ای��ن کارت ملزم کرده 
است، به نظر من این کار می تواند 
صادرات ایران را به این کش��ور بر 
کااله��ای باکیفیت متمرکز کند. 
شعبان فروتن با بیان اینکه برخی 
ش��رکت های ایرانی ب��ا صادرات 
کااله��ای بی کیفیت ب��ه عراق با 
آبروی تجاری ایران بازی کردند، 
ادامه داد: ب��ا اقدام اخی��ر انتظار 

می رود، عراق س��ختگیری های 
بیشتری به خرج   دهد و هر کاالیی 
به کشورش راه باز نکند. این فعال 
اقتصادی با بی��ان اینکه هنوز هم 
برخی کاالهای بی کیفیت به این 
کش��ور صادر می ش��ود که برای 
آینده مناس��بات تجاری ایران با 
این کش��ور تهدید کننده اس��ت، 
ادامه می دهد: عراق برای واردات 
مواد غذایی بیش��تر حساس شده 
و این اقدام تالش��ی است که این 
نوع کاال ها در بازار عراق به تایید 
اس��تانداردهای ه��ر دو کش��ور 

رسیده باشند. 
به گفته مس��ئول دفتر تجاری 
عراق در س��ازمان توسعه تجارت 
ایران در طول هشت ماه گذشته 
647 میلی��ون و 567 هزار و 84 
دالر کاال از ایالم به کش��ور عراق 
صادر شده اس��ت. مجید قربانی 

همچنین از افزایش 43 درصدی 
در این مدت خبر داده که شامل 
مصالح ساختمانی و مواد غدایی 

است. 
پی��ش از ای��ن ناآرامی ه��ا در 
مناط��ق ش��مالی ع��راق یکی از 
دالیلی اس��ت که ع��دم برگزاری 
نمایش��گاه های  از  بس��یاری 
بین الملل��ی در اقلیم کردس��تان 
عراق را به دنبال داشت، برگزاری 
هر ساله این نمایشگاه ها، به انعقاد 
قراردادهای بسیاری که صادرات 
قابل توجهی را به دنبال داش��ت، 

منجر می شد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
گواهینام��ه COC ک��ه ب��رای 
ص��ادرات مواد غذای��ی از اوای��ل 
ماه جاری اجباری ش��ده اس��ت، 
نش��ان دهنده انطب��اق ش��رایط 
ب��ا  و خصوصی��ات محص��ول 

الزام��ات تخصص��ی آن محصول 
و تضمین کننده مش��خصه های 
کیفی مطلوب برای آن محصول 
است.  براساس این دستورالعمل 
ک��ه ب��ه تج��ار و صادرکنندگان 
ایران��ی و تجار دیگر کش��ورهای 
صادرکنن��ده کاال به ع��راق ابالغ 
و الزم االجرا اعالم ش��ده اس��ت 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان 
وتولید کنندگان کاال و محصوالت، 
حف��ظ محیط زیس��ت، ارتق��ای 
سطح س��المت عمومی و اقتصاد 
ملی ع��راق در اولویت سیاس��ت 
تجارت خارجی این کش��ور قرار 
گرفته اس��ت که درواقع از ورود 
محص��والت بی کیفیت ب��ه بازار 
ع��راق جلوگی��ری خواهد ش��د، 
بنابرای��ن از این پ��س اخذ مجوز 
تطبیق کاالبا استانداردهای عراق 
»COC« یک سند اجباری برای 
واردات کاال به عراق تلقی می شود 
که باید از س��وی صادرکنندگان 
کاالب��ه ای��ن کش��ور و تج��ار 

واردکننده کاال رعایت شود. 
بر همین اساس صادرکنندگان 
کاال و محص��والت به ب��ازار عراق 
موظف خواهند بود اس��ناد مورد 
نیاز برای صدور کاال به این کشور 
را به ش��رکت های بازرسی کننده 
طرف قرارداد با اداره اس��تاندارد 
عراق ارائه دهند و پ��س از انجام 
بازرسی در مبدا در صورت تطابق 
ب��ا الزامات ع��راق ب��رای کاالی 
مذکور گواهینامه صادر می شود.

س��ومین کنفرانس بین المللی 
باش��گاه مش��تریان و برنامه های 
وف��اداری آنه��ا ب��ا محوری��ت 
موضوعات��ی چون نقش باش��گاه 
مش��تریان در افزایش تولید ملی 
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 
باش��گاه مش��تریان و اثرات آن بر 
بازاریاب��ی و ف��روش، برنامه های 
وفادارسازی مش��تریان و بررسی 

آن برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه س��ومین 
کنفران��س بین الملل��ی باش��گاه 
مش��تریان، علیرضا جعفری دبیر 
ای��ن کنفرانس، ضم��ن رونمایی 

از ط��رح س��یکارت ب��ه عن��وان 
نخستین پلتفرم ایرانی یکپارچه 
وفادارس��ازی به اهمی��ت انگیزه 
بخشی به مش��تریان در سیستم 
جام��ع پاداش دهی اش��اره کرد و 
گفت: این موضوع که مش��تریان 
بلندمدت نس��بت به مش��تریان 
موقتی س��ودآورتر هس��تند، در 
ادبیات بازاریابی به طور کامل مورد 
قبول واقع ش��ده است و براساس 
ای��ن منط��ق راه اندازی باش��گاه 
مشتریان یکی از راهکارهای نوین 
فرآیندهای حرفه ای بازاریابی در 

دنیا به شمار می آید.

وی وفادارس��ازی، پای��داری، 
ایج��اد رضایتمن��دی مش��تری 
و ش��ناخت فرصت ه��ای جدید 
تجاری و حف��ظ آن و به دس��ت 
آوردن س��هم بیش��تری از بازار با 
ایجاد مزیت رقابتی بیشتر را دلیل 
این گردهمایی دانس��ت و گفت: 
باشگاه مش��تریان به عنوان واحد 
برقرارکننده ارتباط سازمان ها با 
مشتریانش��ان تعریف می شود که 
هدف آن فعال کردن مشتریان و 
افزایش وفاداری به وس��یله ایجاد 

یک رابطه عاطفی با آنها است.
دبیرکل کنفرانس های باشگاه 

مشتریان با بیان اینکه مخاطبان 
ای��ن کنفران��س مدیران ارش��د 
س��ازمان ها، ارگان های دولتی و 
بخش خصوصی هس��تند، اظهار 
ک��رد: مح��ور کنفرانس امس��ال 
بررسی اهمیت باشگاه مشتریان 
در حف��ظ و ج��ذب مش��تری در 
صنای��ع مختلف مانن��د بانک ها، 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری، 
و  تن��د مص��رف  بیمه صنای��ع 
فروش��گاه های زنجیره ای، صنایع 
غذایی، صنعت توریسم و خطوط 
هوای��ی و... خواه��د ب��ود. حفظ 
وفاداری مشتریان موضوع بسیار 

مهمی است که این روزها بیشتر 
از گذش��ته مورد توج��ه مدیران 

کسب و کار قرار گرفته است. 
جعفری برگزاری این کنفرانس 
را جدیدترین راه��کار برنامه های 
وفاداری مشتری دانست و گفت: 
افزای��ش رقاب��ت در بازاره��ای 
مختل��ف باع��ث ش��ده ک��ه علم 
بازاریاب��ی هم��واره رون��د رو به 
رش��دی را تجربه کند که در این 
میانه زمینه باالی جذب مشتری 
جدی��د در کنار حفظ مش��تریان 
 موج��ود از اهمی��ت وی��ژه ای 

برخوردار است.

عراق با رسیدن به اندکی ثبات در فکر ارتقای زیرساخت های اقتصادی کشورش

محدودیت های جدید عراق بر سر راه واردات

سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان برگزار شد

گزارش

نگــاه
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حمایت تمام قد وزیر ارتباطات 
از  بخش خصوصی
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دولت یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار 
خود، گسترش زیرساخت های ریلی و به دنبال 
آن افزایش نقش راه آهن در جابه جایی مسافر 
و ترانزیت کاال را در دس��تور کار خود قرار داده 
است. سرعت دادن به طرح های نیمه تمام ریلی، 
گسترش نوسازی و بهبود کیفیت خطوط آهن 
و البته باال بردن نفوذ راه آهن در بنادر از جمله 
اقداماتی بوده که در ماه های گذش��ته با هدف 
توسعه صنعت ریلی در برنامه های وزارت راه و 

شهرسازی قرار گرفته اند. 
هزینه پایین سوخت، دسترسی آسان و امنیت 
باالی خطوط ریلی باعث شده این روزها شاخص 
دسترسی کش��ورها به این خطوط در تعیین 
میزان توسعه یافتگی آنها نقشی کلیدی ایفا کند؛ 
نقشی که جز با توسعه صنایع وابسته به راه آهن 

بومی نخواهد شد. 
در س��ال های گذش��ته ب��ا وج��ود افزایش 
خصوصی س��ازی در بخش حمل و نقل ریلی و 
اضافه شدن س��رمایه گذاران غیر دولتی به این 
حوزه هنوز وضعیت زیرس��اخت های صنعتی 
فعال در آن حال و روز خوش��ی ندارد و کمبود 
نقدینگی و پایین بودن توان خرید شرکت های 
حمل و نقل ریلی، اوضاع شرکت های واگن سازی 
را بحرانی کرده است.  شرکت ایریکو به عنوان 
یک��ی از اصلی تری��ن قطب های واگن س��ازی 
ایران که متعلق به بخش خصوصی اس��ت، از 
س��ال های پایانی دهه 80 روزهایی بحرانی را 
پشت س��ر گذاش��ته و تولید خود را نسبت به 
ظرفیت موجود به ش��دت کاهش داده اس��ت، 
وضعیتی که مدیرعامل این شرکت در گفت وگو 
با »فرصت امروز« ضمن تایید آن، اعالم می کند 
که حتی برنامه های حمایتی دولت یازدهم نیز 
برای آن کارس��از نبوده و با وجود توانایی باالی 
خطوط داخلی، مشتری خاصی برای آن وجود 
ندارد. محمد سعیدی معتقد است تا زمانی که 
نقدینگی موردنیاز شرکت های ریلی تامین نشود 
و برای کارخانجات داخلی خریدارانی ثابت پیدا 
نشود، رونق مدنظر دولت در این صنعت شکل 
نخواهد گرفت و محدودیت ها اجازه اوج گرفتن 
صنایع داخلی را نخواهند داد.  »فرصت امروز« 
در گفت وگو با مدیرعامل شرکت ایریکو آخرین 
وضعیت این ش��رکت و آینده صنعت ریلی را 

بررسی کرده است. 
حمایت دولت یازده�م از صنعت ریلی 
در عمل چه تاثیری بر فعاالن صنعت ریل 
گذاش�ته و آیا ایریکو به تولید با ظرفیت 

کامل بازگشته است؟ 

هرچند در دول��ت جدید راه آه��ن در صدر 
برنامه ها قرار گرفته اما واقعیت این اس��ت که 
ایریکو پس از توقف تولید در سال 1389 هنوز 
نتوانس��ته به چرخه فعالیت بازگردد و با وجود 
طرح های دول��ت یازدهم عمال خ��ط تولید ما 

تعطیل است. 
دلی�ل توقف خ�ط تولی�د تحریم های 
اقتصادی بودند یا عامل دیگ�ری در این 

موضوع نقش اصلی را ایفا کرد؟ 
تعطیل ش��دن خط تولی��د ایریک��و دالیل 
مختلف��ی دارد. ای��ن ش��رکت در چارچ��وب 
قراردادی که با ش��رکت رجا در سال 84 امضا 
کرده بود، مس��ئولیت س��اخت 150 دستگاه 
واگن قطارهای خودکشش را بر عهده گرفت که 
ارزش آن نزدیک ب��ه 175 میلیون یورو برآورد 
می ش��ود. این طرح که با فاینانس کره جنوبی 
پایه ریزی شد در سال 87 به تحویل اولیه رسید 
و چندین دستگاه واگن جدید در اختیار شرکت 
رجا گذاشته شد. اما با شدت گرفتن تحریم ها 
در س��ال های بعد، عمال کمک خارجی از بین 
رفت و به دلیل نبود حمای��ت مالی الزم، خط 
تولید شرکت در سال 89 به حالت تعطیل درآمد 
که این روند تاکنون ادامه داش��ته و بسیاری از 
واحدهای ایریکو تنها به تعمیر واگن های موجود 

مشغول هستند. 
با توجه به گس�ترش خصوصی س�ازی 
در س�ال های گذش�ته و فع�ال ش�دن 
س�رمایه گذاران در قال�ب ش�رکت های 
حمل و نقل ریلی باری و مس�افری، انتظار 
این بود که تقاضا ب�رای واگن های جدید 
بیشتر ش�ود، چه عاملی باعث شده این 

زنجیره تکمیل نشود؟ 

عام��ل اصل��ی کمب��ود نقدینگ��ی اس��ت. 
شرکت های ریلی برای سرمایه گذاری  خود به 
درآمدی تضمین شده احتیاج دارند اما خرید 
واگن ه��ای جدید چند میلیارد هزین��ه دارد و 
باید سود آن از محل فروش بلیت تامین شود، 
فرآیندی بلند مدت اس��ت و برای بس��یاری از 
سرمایه گذاران در شرایط فعلی به صرفه نیست. 
ما به دنبال مقصر نمی گردیم و در این ش��کی 
وجود ندارد که اگر ش��رایط اقتصاد بهبود یابد، 
ش��رکت های خصوصی به خرید واگ��ن اقدام 

می کنند. 
ام�ا بس�یاری از ش�رکت ها ب�ه خرید 
واگن های دس�ت دوم اق�دام می کنند و 
ناوگان خود را از این طریق اضافه می کنند، 

آیا این مزید بر علت نشده است؟ 
در تفاوت فاحش قیمتی بی��ن واگن های نو 
و دست دوم شکی نیس��ت اما برای وارد کردن 
واگن های کار کرده راه آهن ش��رایط خاصی را 
وضع کرده که امیدواریم به بهبود وضع موجود 
کمک کند. ش��رکت ها در حال حاضر مجازند 
در ازای هر واگن  نو، یک واگن دس��ت دوم نیز 
وارد کنند که این ام��ر می تواند از هر دو جهت 

کمک حال باشد. 
در ص�ورت بهب�ود وضعی�ت مال�ی 
شرکت های حمل و نقل، آیا ایریکو و دیگر 
شرکت های داخلی توان پوشش دادن بازار 

داخلی را دارند؟ 
حتی در صورت ثابت ماندن توان تولید فعلی، 
شرکت ایریکو توان س��اخت 500 واگن باری 
و 200 واگن مس��افری در س��ال را دارد و توان 
دیگر شرکت ها نیز وضعیت بدی ندارد اما ما به 
دلیل نبود مشتری مجبور به تعطیلی واحدهای 

خود ش��ده ایم و این در حالی است که صندوق 
توسعه ملی همچنان از خرید واگن های خارجی 
حمایت می کند و برای آن تسهیالت کم بهره 

تخصیص می دهد. 
آیا واگن ه�ای خارجی از نظ�ر کیفی با 
آنچه در داخ�ل تولید می ش�ود متفاوت 

است؟ 
تمام تولی��دات ش��رکت ایریکو ب��ر مبنای 
استانداردهای اتحادیه اروپا و ایزو ساخته شده 
و از نظر کیفی هیچ مش��کلی ندارند. قطارهای 
خودکش��ش تولید ش��ده برای ش��رکت رجا 
نیز به خوبی ای��ن کیفیت را نش��ان دادند. اگر 
محدودیتی وجود دارد نه در کیفیت که در زمان 
است. وقتی در کشور هیچ قوانینی برای حمایت 
از تولیدکنندگان وجود ندارد، قطعا شرکت ها 
ترجیح می دهند پول خود را به واگن های آماده 
خارجی بدهند تا اینکه در انتظار ساخت نمونه 

داخلی آن بنشینند. 
اگر واگن ه�ای ایران�ی ام�کان رقابت 
بین المللی را دارند، چرا ایریکو به سمت 

صادرات حرکت نمی کند؟ 
در سال های گذشته بارها برای صادرات اقدام 
کرده ایم و مش��تریان خارجی زیادی نیز اعالم 
آمادگی کرده اند اما تحریم ها مانع شده  است. 
برای فروش واگن نیاز به ارائه ضمانت نامه هایی 
وجود دارد که تحریم ها مانع آن است. ما حتی در 
مناقصات خارجی نیز شرکت کرده و برنده شدیم 
اما محدویت ها راه را بر ما بست. البته مشکالت 
امنیتی در کشورهای منطقه مانند عراق که از 
عمده ترین مشتریان ما به حساب می آید نیز این 

مسئله را تشدید کرده است. 
کاهش محدویت ه�ای اقتصادی هنوز 
تاثیر خود را بر صنایع ریلی نگذاش�ته یا 
برای بهبود ش�رایط به امکانات بیشتری 

نیاز دارید؟ 
قطعا برای پا گرفتن یک صنعت زیربنایی 
در ایران، بای��د حمایت های مختلفی صورت 
گیرد. از یک س��و به سیاس��ت های حمایتی 
داخلی دول��ت نی��از داریم و از س��وی دیگر 
فاینانس خارجی. هرچند هن��وز پس از لغو 
تحریم ها گره خاصی باز نشده اما امیدواریم 
با طراحی فاینانس ه��ای جدید خط تولید ما 
به کار با تمام ظرفیت بازگردد. این مس��ئله 
از یک س��و در ش��اخص تولید تاثیر خواهد 
گذاشت، از سویی خارج شدن ارز از کشور را 
محدود می کند و از سوی دیگر به اشتغالزایی 
به عنوان یک��ی از اهداف اصل��ی دولت جامه 

عمل می پوشاند. 

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان )ایریکو( در گفت وگو با »فرصت امروز«

خواب بلند خط تولید شرکت های ریلی زیر سایه کمبود نقدینگی  پروازهای شبانه مهرآباد تعطیل شد 
رییس شرکت فرودگاه های کشور گفت: با تعطیل شدن 
پروازهای ش��بانه فرودگاه مهرآباد، از اول آذر م��اه جاری از 
ساعت 24 تا پنج بامداد هیچ پروازی از طریق این فرودگاه انجام 
نخواهد شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه های 
کشور، محمدعلی ایلخانی اظهار کرد: براساس قولی که به مردم 
تهران داده شده بود و همچنین دستور وزیر راه و شهرسازی، 
از ابتدای آذرماه پروازهای ش��بانه فرودگاه مهرآباد تهران از 
ساعت 24 تا پنج بامداد انجام نمی شود و این اقدام مردم به ویژه 
در منطقه تهرانسر آرامش بیشتری در مدت استراحت شبانه 
خواهند داشت.  وی با اش��اره به انجام پروازهای اورژانسی و 
آمبوالنس های هوایی در زمان تعطیلی پروازهای ش��بانه در 
فرودگاه مهرآباد، افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته 
با شرکت های هوایی، پروازهای ش��بانه تمام این شرکت ها 
در دیگر ساعات روز توزیع شده اس��ت.  رییس هیات مدیره 
شرکت فرودگاه های کش��ور تاکید کرد: تعطیلی پروازهای 
شبانه مهرآباد به معنای تعطیلی این فرودگاه نیست بلکه این 
فرودگاه همچون گذشته به صورت 24 ساعته عملیاتی خواهد 
بود و از این مدت برای بهسازی فرودگاه و انجام خدمات مربوط 

به ترمینال بهره گیری خواهیم کرد.   

 آغاز پلمب باک کامیون های ترک 
در مرز بازرگان

رییس کمیس��یون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: 
از امروز - دهم آذر - باک کامیون های ت��رک در مرز بازرگان 
پلمب می شود که موجب توقف های طوالنی در مرز و کندی 
تردد خواهد ش��د.  به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری اظهار 
کرد: پلمب باک کامیون ها در مرز هنگام ورود توسط گمرک 
ایران و به صورت ش��ماره بندی ش��ده انجام می شود و هنگام 
خروج برداشته خواهد شد.  وی یادآور شد: پس از توقف طوالنی 
کامیون ها در مرز بازرگان به دلیل وضع عوارض غیر منطقی از 
سوی ترکیه، تنها توافق حاصل شده بین ایران و ترکیه، پلمب 
باک کامیون ها در مرز است. این کار موجب توقف های طوالنی 
در مرز و کندی صادرات و واردات می شود و این شرایط تا توافق 
نهایی که برداشت عوارض تردد از سوی دو کشور است، ادامه 
دارد.  وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل جاده ای ناوگان خوبی 
داریم ولی در بحث یدک ها با مشکالتی مواجه هستیم، گفت: 
در زمینه کانتینر های یخچال دار یا یدک ها برای حمل گاز مایع 
کمبود داریم و از طرفی مدل های آنها نیز به روز نیستند.  رییس 
کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به دلیل 
بازار نا امنی که در این بخش وجود دارد، سرمایه گذاران تمایلی 
برای ورود در این بخش ندارند، گفت: باید سرمایه گذاران برای 
ورود به این بخش ترغیب شوند چون تانکر های حمل گاز مایع 
و مواد آتش زا بسیار کم هستند و همین موضوع مشکالتی را 
به وجود آورده اس��ت. وی در عین حال عنوان کرد: بازرگانان 
و تجار برای برقراری ارتباط با کش��ورهای دیگر با چالش های 
فراوانی روبه رو هستند؛ برای مثال تجار باید محموله های خود 
را در مرز عراق تخلیه کنند یا محدودیت تعداد ورود کامیون ها 
به ترکمنستان وجود دارد و روزانه اجازه ورود تعداد معینی از 

کامیون ها داده می شود. 

چهارمین همایش طرح ارتقای ایمنی 
موتورسواران در استان البرز برگزار شد

چ�ه�ارم�ی���ن ه�م�ای��ش ط��رح ارتق��ای ایمن��ی 
موتورسیکلت سواران استان البرز به منظور فرهنگ سازی 
و ارتقای دانش ایمنی راکبان موتور در روس��تای فرخ آباد 
زیبادشت، شهرس��تان فردیس برگزار و تجهیزات ایمنی 
مرتبط در اختیار موتورسیکلت س��واران قرار گرفت.   در 
این مراسم قاسم باقری، مدیر کل حمل ونقل و پایانه های 
استان البرز، با اشاره به اینکه بخشی از فوتی های ناشی از 
حوادث رانندگی استان را موتورسواران تشکیل می دهند، 
افزود: آش��نا ک��ردن موتور س��واران با نحوه ت��ردد ایمن 
در جاده ه��ا، آموزش مق��ررات راهنمای��ی و رانندگی به 
موتورس��واران، تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در 
هنگام موتورسواری و تردد در جاده های استان، افزایش 
اطالعات ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات از جمله 
اهداف اجرای این طرح است.  وی افزود: در این مرحله از 
طرح ارتقای ایمنی موتورسیکلت س��واران، موتورسواران 
عالوه بر موارد آموزش��ی که در ای��ن همایش فراگرفتند، 
به لوازم و تجهیزات ایمنی از جمله کاله ایمنی و برچسب 
ش��برنگ قابل نصب روی موتورس��یکلت به منظور بهتر 

دیده شدن به ویژه در شب مجهز شدند. 

سونامی افزایش قیمت مسکن 
شایعه سازی سوداگران است

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه معموال هر 
ساله در اردیبهشت ماه، بازار مسکن شکل جدید خود را 
پیدا می کند، اظهار کرد: با س��یر کاهش تورم که در سال 
93 در کشور آغاز شده و ادامه دارد، پیش بینی می شود تا 
تیرماه س��ال آینده، ثبات قیمت ها در بازار مس��کن ادامه 
داش��ته باش��د و پس از آن نیز احتمال هر گونه سونامی 
قیمت مس��کن در نتیجه موفقیت آمیز ب��ودن مذاکرات 

سیاسی را رد می کنم. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران حس��ام عقبایی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با 
سوءاس��تفاده از امیدواری های موجود نسبت به موفقیت 
تی��م مذاکره کننده سیاس��ی با جامعه جهان��ی، احتمال 
جهش و س��ونامی قیمت در بازار مسکن در سال آینده را 
مطرح می کنند تا به این وس��یله ابزاری برای سودجویی 
و س��وداگری های خ��ود فراهم کنند، گف��ت: در مجموع 
مناقش��ات، مذاکرات و تفاهم های سیاس��ی اثر مستقیم 
بر بازار مس��کن ندارد و با از بین رفتن جو س��وداگری در 
بازار مس��کن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی، تعادل 
عرضه و تقاضا به افزایش حجم معامالت همزمان با ثبات 

قیمت ها کمک خواهد کرد. 
عقبایی از مردم خواس��ت با حفظ آرام��ش خود و عدم 
توجه به شایعات برخی گروه های سوداگر در مورد سونامی 
قیمت مسکن در س��ال آینده، معامالت خود را به تعویق 
نیندازند و تحت تاثیر رویکردهای س��ودجویانه این افراد 

قرار نگیرند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: امیدورام ب��ا پایان ج��و روانی 
هفته های گذش��ته که برخی متعامالن تا روش��ن شدن 
نتیجه نهایی مذاکرات معامالت مسکن خود را به تعویق 
انداخته بودند، رونق مورد انتظار به بازار مسکن بازگردد. 

ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران همچنین با 
اشاره به تمدید مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 گفت: 
قیمت و حجم معامالت مسکن به طور مستقیم تحت تاثیر 
مناقشات و مذاکرات سیاسی، منطقه ای و بین المللی قرار 
ندارد.  عقبایی افزود: تغییرات قیمت مسکن به خصوص در 
دو دهه اخیر چندان شتابزده و تحت تاثیر شرایط به صورت 
زودهنگام و ناگهانی قرار نداشته و هرگونه تغییر در الگوی 
قیمت و همچنین دوره های رکود و رونق در بازار مسکن 
معموال در طول زمان و در بازه زمانی حداقل یکس��اله رخ 

داده است. 
وی ادامه داد: دوره های رکود و رونق معامالت مس��کن 
و همچنی��ن کاه��ش و افزای��ش قیمت مس��کن همواره 
دوره هایی سه تا چهار س��اله بوده و هر گاه جهش قیمتی 
هم در بازار مسکن اتفاق افتاده به دنبال یک دوره افزایش 

قیمت در این بازار صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه تمدید مذاکرات ژن��و باوجود تاثیر بر 
پارامترهای کالن اقتصادی نمی تواند نقش مس��تقیمی 
در تغییر قیم��ت و همچنین حجم معامالت مس��کن در 
ماه های آتی داشته باشد، گفت: بازار مسکن در ایران بازار 
به خصوصی اس��ت که کمتر تحت تاثیر تغییرات ناگهانی 
قرار می گیرد و مانند برخی بازارها همچون نفت، طال و ارز 
نیست که به سرعت و در نتیجه برخی تغییرات سیاسی و 

اقتصادی، دستخوش تحول شود. 

تازه ترین مصوبات شورای عالی 
شهرسازی

ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری دو مصوبه درباره 
شهرآبسرد دماوند و پروژه سیستانیکا اعالم کرد. 

به گزارش مه��ر، پیروز حناچ��ی، دبیر ش��ورای عالی 
شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3 آذر 93 مصوبه ای را 
به شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران ابالغ کرد. 
این مصوبه با استماع گزارش��ی از پروژه سیستانیکا واقع 
در منطقه 9 ش��هرداری تهران به آدرس خیابان هاشمی، 
حدفاصل بزرگراه آیت اهلل س��عیدی و بلوار اس��تاد معین 

اعالم شده و به شرح زیر است: 
1- دبیرخانه ش��ورای عالی موظف است ضمن مکاتبه 
با شهرداری تهران و ابالغ دستور توقف پروژه دالیل عدم 
توقف پروژه را با توجه به دس��تورات مراجع فنی و قضایی 

پیگیری کند. 
2- گزارش��ی از تخلف��ات رخ داده در ح��وزه معماری 
و شهرس��ازی توس��ط دبیرخانه ش��ورای عالی تهیه و به 
سازمان های نظارتی و قضایی ارائه شود تا چناچه تخلفی 

صورت گرفته تصمیم گیری الزم انجام شود. 
3- گزارش��ی از تخلف��ات رخ داده در ح��وزه فن��ی و 
مهندسی، توسط سازمان نظام مهندسی تهیه و به مراجع 

ذی صالح ارائه و پیگیری شود. 
4- تخلیه س��اختمان های مجاور ک��ه در معرض خطر 
هستند، براساس گزارش فنی دفتر سازمان های مهندسی 
وزارت راه و شهرس��ازی در دس��تور کار اداره کل راه و 
شهرسازی اس��تان تهران قرار گرفته و پیگیری های الزم 
انجام ش��ود.  گزارش کلیه این بندها در مدت دو هفته به 

شورای عالی ارائه شود. 

عمرانحمل و نقل
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خبر استانی

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گفت وگو با »فرصت امروز«
به زودی اقدامات دولت تاثیرات خود را در کاهش سهم 

مسکن از سبد خانوار نشان می دهد

هر چند که هنوز هی��چ جزییاتی از طرح 
مسکن اجتماعی منتشر نشده و بیش از یک 
سال است که وزیر راه و شهرسازی از رونمایی 
این طرح در تاریخ نامعلوم »به زودی« خبر 
می دهد، اما طبق اظهارات رییس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی گویا قرار است ساخت بخشی 
از این طرح مس��کنی دولت یازدهم بر عهده 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی باشد. موضوعی 
که بس��یاری از انبوه سازان بخش خصوصی 
نس��بت به این اقدام دولت اعتراض دارند و 
معتقدند در این وضعیت که س��اخت وساز 
در کشور بسیار کاهش یافته است دولت در 
حمایت از بخش خصوصی باید پیمانکاران 
بخش خصوصی را به چنین پروژه هایی دعوت 
کند. حجت االسالم والمسلمین محمدعلی 
رضایی، نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی با تایید این خبر از نحوه اجرای 
طرح مسکن اجتماعی توسط بنیاد مسکن با 

»فرصت امروز« به گفت وگو پرداخت. 
آی�ا پیش نویس طرح جامع مس�کن 
که مس�کن اجتماع�ی بخش�ی از این 
پیش نویس است، نهایی شده؟ در این 
پیش نوی�س چند درصد از س�اخت بر 

عهده بنیاد است؟ 
دولت برای مس��کن طرح جامعی در نظر 
گرفته اس��ت که این طرح در دست بررسی 
قرار گرفته، اما هنوز تصویب و ابالغ نش��ده 
است. در این طرح جامع، مسکن اجتماعی 
که برای طبقه دهک و طبق��ه پایین جامعه 
پیش بینی شده و قرار بر این است که »بنیاد 
بخشی از این طرح را بسازد، زیرا رسالت بنیاد 
مسکن جامع اسالمی طبق فرمان امام)ره(، 
خانه سازی برای محرومان اس��ت. از اینکه 
بخشی از ساخت مسکن اجتماعی و تامین نیاز 
مسکن قشر کم درآمد به بنیاد مسکن واگذار و 
ابالغ شده است، افتخار می کنیم. بنیاد خود را 
موظف می داند در ساخت مسکن اجتماعی 
که به طبقه کم درآمد جامعه اختصاص دارد 
دخیل بداند، اما در حال حاضر کلیات طرح 
هنوز ابالغ نشده اس��ت و معتقدم این طرح 
باید به بنیاد مسکن واگذار می شد و هر چه 
زودتر اعتبارات آن هم ابالغ ش��ود تا بتوانیم 

کار را شروع کنیم. 
طرح مس�کن اجتماعی برای ساخت 

چه تعداد مسکن تعریف شده است؟ 
آنچه مسلم اس��ت مس��کن اجتماعی به 
طبقه ای از مردم اختصاص دارد که نمی توانند 
از منابع و طرق دیگری صاحب مسکن شوند؛ 
اما هنوز در پیش نویس اولی��ه تعداد و آمار 

ساخت و ساز در این طرح مشخص نیست. 

 در ای�ن طرح چ�ه تس�هیالتی برای 
مخاطب هدف در نظر گرفته شده است؟ 
آیا مانند مس�کن مهر، زمی�ن رایگان 
خواهد بود یا به متقاضیان تس�هیالتی 

با نرخ کم ارائه می شود؟ 
زمی��ن در ط��رح مس��کن اجتماعی که 
حتما رایگان یا با قیمت ک��م در نظر گرفته 
می شود، اما در مورد تس��هیالت باید بگویم 
که تس��هیالتی هم برای متقاضیان و جامعه 
هدف در نظر گرفته شده که این تسهیالت هم 
با توجه به درآمد این افراد تعریف شده است. 
تسهیالت در شهرهای زیر 25 هزار نفر بین 
25 تا 30 میلیون تومان است و در شهرهای 
بزرگ هم این مبلغ بای��د 50 تا 80 میلیون 
تومان برسد، اما نکته ای از سقف تسهیالت 
مهم تر است، موضوع بهره آن است که باید به 
حداقل میزان برسد، زیرا مخاطب این طرح 
افرادی هستند که تنها از طریق حمایت دولت 

می توانند خانه دار شوند. 
 با توجه به کاهش قدرت خرید مردم 
و کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور 
که خ�ود عاملی برای افزای�ش تقاضا و 
در نتیجه افزایش قیمت است، در حال 
سهم مسکن از سبد خانوار چقدر است؟ 
با توجه به اینکه در س��ال های گذش��ته 
مردم با بحران اقتصادی جدی مواجه شدند 
و همچنان ه��م اثرات آن در زندگی اقش��ار 
مختلف مردم باقی مانده است، قدرت خرید 
مردم به خصوص در خرید مس��کن بس��یار 
کاهش یافت، به ط��وری که حتی طرح های 
دولتی هم نتوانس��ت به خانه دار شدن مردم 
کمکی کند و در حال حاضر س��هم مسکن 
از هزینه ه��ای خانوار به 40 درصد رس��یده   
که البته این درصد برای کالنش��هرها است 
و سهم مسکن از س��بد خانوار در شهرهای 
کوچک به 15 درصد می رس��د که معتقدم 
باز هم رقم بسیار بزرگی محسوب می شود. 
البته دولت برای کاهش هزینه های مسکن 
در س��بد خانوار مردم راهکارهایی را اتخاذ 
و نس��بت به عملیاتی کردن آن اقدام کرده 
 است که در آینده نزدیک تاثیر خود را نشان 

خواهد داد. 
 در حال حاضر ساالنه بازار کشورمان 
به ساخت چند واحد مسکونی نیاز دارد؟ 
در این باره افراد زیادی آمار و ارقام متفاوتی 
را اعالم کرده ان��د، اما معتقدم نیاز س��االنه 
کشورمان به مسکن چیزی حدود 500 تا 800 
هزار واحد مسکونی است و اگر ساخت مسکن 
به این تعداد برسد، قطعا دغدغه مسکن در 

کشورمان حل می شود. 

گفت وگو

جواد هاشمی



7 آب و غذا

کش��اورزی ای��ران با داش��تن پیش��ینه ای 
هزاران س��اله، از نظام خاصی پیروی نمی کند 
و تش��کل ها و اتحادیه های مردم نهاد به صورت 
کمرنگ و کم اثر فعالیت می کنند. کش��اورزی 
معیش��تی و غیر اقتصادی در اثر خرده پا بودن 
مالکیت ها، یکی از مش��کالت و موانع رشد و 
پیش��رفت این بخش به ش��مار می رود. ایجاد 
اش��تغال پای��دار و دانش محور، کاس��تی های 
دیگری اس��ت که جاذبه ای برای سرمایه گذار 

ایجاد نمی کند. 
سیدجواد قریشی، معاون برنامه ریزی اشتغال 
و توسعه تش��کل های تخصصی سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در 
گفت و گو با »فرصت امروز« در این زمینه اظهار 
می کن��د: در فرآیند تولی��د کاال و خدمات از 
عوامل هشت گانه یا شش گانه مختلف استفاده 
می ش��ود که یکی از عوامل ش��ش گانه، منابع 
انسانی است. موضوع اشتغال هم یک موضوع 
چندوجهی است و اهداف و سیاست های کالن 
کشور به س��مت ایجاد اش��تغال پایدار سوق 
می یابد. رویکرد اصلی سازمان نظام مهندسی، 
بهره گیری دانش آموختگان بخش کش��اورزی 
برای مهندس��ی ک��ردن فرآیند تولید اس��ت. 
نگاهی به آمار فارغ التحصیالن بخش کشاورزی 
نش��ان می دهد که بخشی از این افراد جویای 
کار در بخش کشاورزی هستند و بخشی دیگر 
صرفا به منظور افزایش سطح دانش خود وارد 
دانشگاه شده اند و فقط مدرک گرایی کرده اند. 

کشاورزی در مسیر تولیدمداری و دانش
آخری��ن  براس��اس  می افزای��د:  وی 
آم��ار )س��ال 1392( ک��ه مرک��ز مطالع��ات 
اش��تغال  ح��وزه  در  جهاددانش��گاهی 
دانش آموخت��گان ارائ��ه داد نزدی��ک ب��ه 36 
ه��زار نفر دانش آموخته بخش کش��اورزی که 
پرس��ش نامه مخصوص برای اشتغال را پاسخ 
دادند، جویای کار در بخش کشاورزی هستند. 
بخش کشاورزی باید در مسیر تولیدمداری و 
دانش تولید حرکت کند. تولید کننده به جای 
اینکه صاحب زمین باش��د باید بتواند صاحب 
دانش باش��د تا بیش��ترین بهره برداری از آن 
انجام شود. تولید کشور باید از مکانیزم تولید 

حقیقی به س��مت تولید حقوقی تغییر جهت 
دهد. قریشی ادامه می دهد: کشاورزی ما مثل 
کش��اورزی سایر کش��ور ها در مرحله تکاملی 
تاریخی خود به سر می برد. ما از یک کشاورزی 
سنتی شروع کرده ایم و فعالیت تولید در بخش 
کشاورزی را به سمت کشاورزی تجاری سوق 
داده ایم. در کش��اورزی تجاری شخصیت های 
حقوقی هس��تند ک��ه واحد ه��ای تولیدی را 

مدیریت می کنند. 
وی ب��ه حرکت های��ی ک��ه به تازگ��ی در 
راستای کش��اورزی علمی انجام شده اشاره و 
اظهار می کند: حرکت های انجام شده نسبت 
به دو دهه اخیر به ویژه در پنج س��ال گذش��ته 
موجب شده تا نس��بتا کشاورزی معیشتی به 
سمت کش��اورزی تجاری سوق یابد. به عنوان 
مثال در هر هکتار از زمین که هشت تن گندم 
می توان برداشت کرد کشاورز ما سه تن گندم 
برداش��ت می کند، اما کشاورز نمونه ما در هر 
هکتار 15 تن برداش��ت می کند. این نش��ان 
می دهد که با علمی کردن کشاورزی می توان 
منافع اقتصادی کشاورز و کش��ور را همراه با 

هم تامین کرد. 
عقب ماندگی در محصوالت زراعی و باغی

س��ازمان  اش��تغال  برنامه ری��زی  مع��اون 
نظام مهندس��ی کش��اورزی ای��ران می گوید: 
حدود 2800 شرکت خدمات فنی-مهندسی 

در کش��ور وجود دارند که تع��دادی از آنها در 
زمینه کشاورزی به منظور تغییر شیوه تولید 
سازماندهی شده اند. این میزان کافی نیست و 

باید تعداد شرکت ها افزایش یابد. 
وی تصری��ح می کند: در مقایس��ه با برخی 
کشورها در زمینه تولید محصوالت کشاورزی 
جایگاه مناسبی داریم ولی در اکثر محصوالت 
کشاورزی )زراعی و باغی( در قیاس با کشوری 
مثل ترکیه که از ش��رایط اقلیمی مناسب تر و 
مدیریت علمی بهتری برخوردار اس��ت، هنوز 
عق��ب هس��تیم. ای��ن موضوع اهمی��ت ورود 
دانش آموخته های بخش کش��اورزی به مزارع 
را که تاکنون ش��رایط آن به طور کامل فراهم 

نشده، بیشتر مشخص می کند. 
قریش��ی معتق��د اس��ت: نظام آموزش��ی 
کش��ور، نظام آموزش��ی مهارت پرور نبوده و 
نظام آموزش��ی ادبیات کش��اورزی است تا 
عملیات کشاورزی. متاسفانه مراکز آموزش 
عالی نیز صرفا به مباح��ث انتفاعی و مادی 
خود بیش��تر توجه دارند و هدف از آموزش 
را نادی��ده می گیرند. درحال حاضر در برخی 
از واحدهای آموزش��ی مثل دانش��گاه جامع 
علمی- کاربردی بحث آموزش دانش��جویان 
کش��اورزی با گرایش های مجزاتری در حال 
انجام اس��ت )مثل کاردان��ی تولید زعفران، 
کاردانی ش��یر و...( هر چند هنوز جای خالی 

بعضی از رشته های تخصصی دیده می شود. 
 آموزش های کشاورزی

براساس نیازهای اقلیمی
وی تاکی��د می کند: برخی از آموزش ها باید 
براس��اس نیاز اقلیمی، اقتصادی و برحس��ب 
اقتضای کشور باشد که خوشبختانه به تازگی 
برخ��ی واحدهای آموزش��ی اقدامات��ی انجام 
داده اند. به عنوان مثال شیوه های تولید بذرهای 
مقاوم به خشکسالی، سرما و کم آبی را آموزش 
می دهند. براساس آمار مرکز سازمان همیاری 
اش��تغال دانش آموختگان، 38هزار و 438 نفر 
در سال 92 در رشته کشاورزی و دامپزشکی 

جویای کار هستند. 
قریش��ی، اشتغال پایدار در بخش کشاورزی 
و تولی��د را دارای اهمی��ت وی��ژه ای می داند و 
می افزای��د: یک بنگاه تولیدی ک��ه هزار رأس 
دام ش��یری دارد وقت��ی قیم��ت نهاده ه��ای 
تولید ناگهان چهار برابر می ش��ود، ناچار است 
با یک چه��ارم ظرفیت قبلی تولی��د کند. اگر 
هم بخواهد با یک چه��ارم ظرفیت قبلی ادامه 
دهد بس��یاری از فرصت های شغلی را از دست 
خواهد داد. بنابراین در بخش کشاورزی یا سایر 
بخش ها ورود به کار مهم نیست بلکه پایداری 
اشتغال مهم است. وی ادامه می دهد: از سوی 
دیگر احی��ا و ارتقای جایگاه مبحث کارآموزی 
فارغ التحصیالن )مهندسان کشاورزی جوان( و 

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی می تواند 
مس��یری روش��ن را پیش پای دانش آموخته 
بخش کش��اورزی قرار دهد. بیش از 60 درصد 
افرادی ک��ه در کارورزی وارد بنگاه های تولید 
می ش��وند در بخش کش��اورزی جذب همان 
بنگاه ها ش��ده اند. همچنین براساس گزارش ها 
هفت هزار فرصت شغلی در زمینه به کارگیری 
دانش آموختگان در حوزه های تولید گلخانه ای، 
آبیاری تحت فشار، محصوالت دامی، محصوالت 
زراعی، محصوالت باغی و... به عنوان ناظر فنی 

یا مسئول فنی می تواند ایجاد شود. 
 

نزول جایگاه کشاورزی در دانشگاه ها
س��ازمان  اش��تغال  برنامه ری��زی  مع��اون 
نظام مهندس��ی کش��اورزی ای��ران، ب��ه ایجاد 
ش��رکت های کش��اورزی و تامی��ن امکان��ات و 
تس��هیالتی که در ش��هرها وجود دارند، اشاره 
می کند و می گوید: این امکانات و شرکت ها برای 
جویندگان کار در بخش کشاورزی نیز می تواند 
مفید باشد. همچنین عالوه بر پرداخت تسهیالت 
و وام بای��د دانش اقتص��ادی و برنامه ریزی فرد 
جویای کار نیز افزایش یابد تا از احتمال شکست 
دور شود، اما ش��رایطی که در بخش کشاورزی 
پیش آمده جایگاه و منزلت این رش��ته را پایین 
آورده است. درحالی که در کشورهای دارای سبک 
کشاورزی مثل هلند، نیوزیلند و... در نگاه دانشجو 
تفاوتی بین رش��ته حقوق و کشاورزی در زمان 
انتخاب رشته برای ورود به دانشگاه وجود ندارد. 
قریشی ادامه می دهد: در کشور ما سرمایه گذاری 
در بخش کش��اورزی پایی��ن و عمدتا متکی به 
بخش خصوصی و عموم جامعه است. دولت باید 
تغییرات و هزینه های گسترده ای به منظور تبلیغ 
و ترویج کشاورزی ایجاد کند. موضوع اشتغال در 
بخش کشاورزی به مولفه های گوناگونی وابسته 
اس��ت که قس��متی به داخل بخش و برخی به 
بی��رون از بخش کش��اورزی ارتب��اط دارد. امید 
اس��ت با مدیریت بهتر و برنامه ریزی منسجم تر 
و همچنین مهندسی شدن کش��اورزی، بتوان 
ب��ا ایجاد ارزش افزوده بیش��تر برای محصوالت 
کش��اورزی انگیزه و امید حضور کش��اورزان در 
این بخش را افزایش داد. به این ترتیب است که 
زمینه برای ورود فارغ التحصیالن این حوزه بیش 
از پیش فراهم شده و نقطه عطفی به وجود می آید 

که منحنی بیکاران را نزولی کند. 

جایگاه پایین ایران در ایجاد اشتغال پایدار

آموزش کشاورزی، مهارت پرور نیست

نخس��تین باری که اسم خود را در بین 
رشته  کشاورزی  پذیرفته ش��دگان  اسامی 
ش��یالت دی��دم برنامه ای 20 س��اله برای 
آین��ده ام را از نظر گذران��دم، اینکه چهار 
سال آینده یک مهندس کشاورزی هستم 
و با داش��تن یک مدرک تحصیلی، اگر در 
یک��ی از ارگان ها یا س��ازمان های مربوطه 
استخدام نش��وم دس��ت کم می توانم یک 
واح��د پرورش ش��یالت تاس��یس کنم یا 
حت��ی در بدترین حالت به عنوان مهندس 
مش��اور چه برنامه ها ک��ه می توانم در این 

رشته برای خودم و آینده ام بریزم! 
هش��ت سال از آن روز می گذرد و امروز 
مدرکی با خون چشم و بغض جان گرفته ام 
که تنها کارایی اش قاب کردن به درودیوار 
خانه اس��ت، بیش از این انتظار داشتن از 
این مدرک ش��اید خواسته ای گزاف باشد، 
البته این مسائل را در همان سال های اول 
که مش��غول به تحصیل بودم دریافتم. از 
نگاه هم دانشگاهی هایم در رشته های دیگر 
به شاخه های کشاورزی، از کمبود امکانات 
موجود در دانش��گاه، از کالس های متوالی 
تئوری بدون اجراها و بازدیدهای عملی، از 
عدم حمایت های سازمان نظام مهندسی و 
از هر دری که خیره می شدی سال نکو از 

بهارش پیدا بود! 

ام��ا میان��ه راه ک��م نی��اوردم و راه را تا 
نفس ه��ای آخر پیم��ودم و نتیج��ه اش به 
بیکاری چهار س��ال در جس��ت وجوی یک 
کار مرتبط انجامید. متاس��فانه ارتباط الزم 
بین دانش��گاه به عنوان مرک��ز علم و فن با 
مراکز مرتبطی مانن��د مجمع امور صنفی، 
سازمان نظام مهندسی، اتحادیه ها یا حتی 
متولی اصلی یعنی وزارت جهاد کشاورزی 
برقرار نیس��ت و همین عدم ارتباط موجب 
شده کش��اورزان و جامعه کش��اورزی هم 
اعتماد الزم به فارغ التحصیالن کش��اورزی 
را نداش��ته باش��ند و همچن��ان در فضای 
س��نتی و تجربی خود فعالیت کنند؛ حتی 
دوب��اره کاری و چندباره کاری ها را به جان 
بخرن��د اما ب��ه ایده و نظر یک کارش��ناس 
کش��اورزی ب��رای تولی��د بیش��تر و بهتر 

تن درندهند. 
حتی اگر مش��کالت نظام آموزش��ی در 
حوزه کشاورزی را نادیده بگیریم نخستین 
بح��ث همین ع��دم اعتماد جامعه س��نتی 
کش��اورز به تحصیل کرده های این رش��ته 
اس��ت که ش��اید با برقراری ارتباطاتی بین 
این دو در قالب همایش ها و س��مینارهای 
علمی به زبان ساده با معرفی دستاوردهایی 
ک��ه جامع��ه علم��ی می تواند ب��ه زمین و 
زراع��ت و دام��داری بکن��د ای��ن ذهنیت 
سانتی مانتال از ذهن کشاورزان درخصوص 

فارغ التحصیالن کشاورزی محو شود. 

آموزش در مزرعه را جدی بگیرید

طبق آمارهای موجود بیش از 500 شغل در زیرمجموعه 
بخش کشاورزی قرار می گیرند. کمتر از نیمی از این تعداد 
به عنوان یک شغل مستقل تعریف شده و برخی نیز به صورت 
آکادمیک در دانشگاه های کش��ور تدریس می شود. بیش 
از یک دهه قب��ل، تدریس مهارت های کش��اورزی تنها در 
دانشگاه های آزاد و سراسری آن هم در رشته های محدود 
انجام می شد، اما با ورود دانشگاه جامع علمی- کاربردی به 
عرصه آموزش، ذهنیت های جدیدی در بین عالقه مندان 
شکل گرفت و نور امیدی در دل پشت کنکوری ها ایجاد شد. 
نظام علمی- کاربردی تا آنجا که از گفته های مسئوالن به 
نظر می رسد، نظامی اس��ت مبتنی بر کار و دانش و افزایش 
مهارت ه��ای الزم برای ش��روع کار. تا جایی ک��ه قرار بود 
بیش از 60درصد آموزش از طری��ق واحدهای کارگاهی و 

آزمایشگاهی انجام بگیرد. 
کاری به رش��ته های دیگر نداریم، در بخش کشاورزی، 
بسیاری از رشته ها به تفکیک نوع شغل و گروه های آموزشی 
و تخصصی تعریف مستقلی برایش انجام شده و دروسی را 
برای آنها در نظر گرفته اند. به عنوان مثال پرورش زنبورعسل 
یا پرورش گاو و گاومیش. در این گروه ها برای مهارت آموزی 
باید بیشتر ساعات دانشجویان در مزرعه و فضایی باشد که 
وی به عنوان محیط کار آینده به آن عادت کند و با آن محل 
انس بگیرد. اگرچه میزان این س��اعت ها در مراکز آموزش 
عالی علمی-کاربردی افزایش یافته، ام��ا هنوز آن طور که 

باید و شاید نمی توان روی آن حساب کرد. 
یکی از فارغ التحصیالن رش��ته گاو و گاومیش می گفت: 
در بدو ورود به دانش��گاه، یکی از مس��ئوالن آموزش��ی به 
تازه واردان نوید م��ی داد که پس از پای��ان دوره، موقعیت 
اس��تخدام یا راه اندازی یک کس��ب وکار مربوط به رش��ته 
تخصصی خودتان وجود دارد، اما اکنون که حتی در مقطع 
کارشناسی فارغ التحصیل شده ایم، نه توانایی اخذ وام داریم 

نه جایی برای استخدام. 
از یکی دیگر از فارغ التحصیالنی که در رشته پرورش گاو 
و گاومیش تحصیل کرده بود، ش��نیدم که اظهار می کرد: 
اگرچه نام رش��ته ما پرورش گاو و گاومیش است، اما عمال 
واحدهای درس��ی گاومیش بس��یار کمتر از پ��رورش گاو 
اس��ت و در کل دوره تحصیلمان، یکبار بیش��تر به مزرعه 
پرورش گاومیش نرفتی��م. اکنون هم بس��یاری از همین 
فارغ التحصیالن، اگر مس��ئولیت یک گاوداری را به عهده 
بگیرند، واقعا نمی دانند چه کار باید بکنند و در مواقع الزم 
چه تصمیمی را اتخاذ کنند که درس��ت تر باشد، اما جالب 
اینجاس��ت که همین فارغ التحصیالن، ش��اید از ریزترین 
مس��ائل تئوریک مانند نحوه تولید ش��یر در پستان گاو یا 
چرخه فحلی )آمادگی گاو ماده برای جفت گیری( آگاهی 

کامل داشته باشند. 
بنابراین به نظر می رسد که هنوز این نوع آموزش نتوانسته 
جوابگوی نیاز فارغ التحصیالن باشد؛ فارغ التحصیالنی که 
به قصد کار در مزرعه و مدیریت ی��ک واحد زنده تولیدی، 
تربیت می شوند. هنوز دانش��گاه های ما بر آموزش مسائل 
تئوریک تمرکز بیش��تری دارند تا مثال نحوه شیردوشی یا 
درمان یک بیماری ش��ایع. به راستی این همه اصرار از کجا 
ناشی می شود؟ چرا اصال کالس های آموزشی تماما در همان 
مزرعه ای که قرار است آینده شغلی دانشجویان را رقم بزند، 
تشکیل نمی شود؟ چرا دانشجو باید درمان لپتوسپیروز یا 
ورم پستان را پشت میز دانشگاه یاد بگیرد و در عمل برای 
تزریق یک آمپول معمولی، دس��تش چنان بلرزد که حتی 

قدرت تکلم را نیز از دست بدهد؟ 
اینها مسائلی است که حوزه آموزش کشاورزی امروز ما 
با آن درگیر است. حال تصور کنید از سال جدید، مسئوالن 
دانشگاه ها تصمیم بگیرند که این رشته ها در مزرعه و سراسر 

کارگاهی باشد. به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟ 
مس��ائل و بحران هایی که در مزرعه زن��ده پیش می آید 
به صورت روزانه و بیشتر غیرقابل پیش بینی است. به عنوان 
مثال، هیچ ک��س نمی تواند زمان دقیق زایم��ان یک گاو را 
تعیین کند و تنها لحظات پایانی تعیین کننده هس��تند. یا 
عارضه تورم نگاری ش��اید در س��ال یک بار گریبانگیر یکی 
از دام ها ش��ود، آن هم عالئمی دارد که به مرور زمان قابل 
پیگیری و مشهود است. بنابراین وقتی دانشجو هفته ای یک 
یا دوبار برای کار عملی به مزرعه می رود، طبیعتا چشمش 
از بسیاری از مس��ائل و زوایای پنهانی که در طول زمان در 

محیط کار اتفاق می افتد، پوشیده است. 
بنابراین اگر تدبیری اتخاذ شود که یادگیری و آموزش، 
به صورت مس��تمر در مزرعه انجام ش��ود و به جای اصرار 
بر آم��وزش تئوری��ک، آموزش های عمل��ی و کارگاهی در 
اولویت قرار گیرد، مطمئنا وضعیت رش��ته های کشاورزی 
و دانش آموخت��گان آن در جایگاهی باالت��ر و رفیع تر قرار 

خواهد گرفت. 
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به دنبال موضع گیری مسئوالن ناجا علیه 
تشکیل پلیس آب از س��وی حراست وزارت 
نیرو، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ش��رایط در 
بخش آب سخت است، گفت: شرایط اقتضا 
می کند که حتی به تش��کیل »پلیس آب« 
با مشارکت بس��یج فکر کنیم.  حمید چیت  
چیان درب��اره ل��زوم اجرای ط��رح تحویل 
حجم��ی آب در بخش کش��اورزی گفت: با 
گذش��ت زمان و اجرای هر برنامه، بیش��تر 
برای ما مشخص می ش��ود که بخش آب در 
حد س��اخت س��ازه  ها و تحویل آن خالصه 
شده و بهره برداری در تش��کیالت آب دیده 
نش��ده اس��ت. وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت 
وجود نظام کنترلی دقیق و مقتدر در بخش 
بهره برداری آب کش��ور اظهار کرد: شرایط 
اقتضا می کند که حتی به پلیس آب هم فکر 
کنیم و چه بسا با حضور و مشارکت بسیج در 
این بخش خواهیم توانست این امر را محقق 
کنیم، زیرا بس��یج یک نهاد قانونی است و با 
وجود این تش��کل نیاز به ایجاد یک تشکل 
جدید نیست و دوم اینکه با توجه به ارتباط 
مردمی این نهاد و وجود اطالعات دست اول 

هر منطقه در این نهاد، کار نظارت و برخورد با 
متخلفان بهتر و قدرتمندتر انجام خواهد شد. 
چیت چیان ادامه داد: بدون وجود یک نظام 
کنترلی دقیق و مقتدر در بخش بهره برداری 

آب کشور، کاری از پیش نخواهیم برد. 
وی با اش��اره به طرح تحویل حجمی آب و 
نصب تجهیزات اندازه  گیری در ش��بکه  های 
آبیاری کش��ور گفت: هم اکن��ون این طرح 
فقط در شبکه  های پیش��رفته آبیاری کشور 
در دست اجرا است، 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. وی در 
گفت وگو با مهر، با تاکید بر لزوم حساس��یت 
بیش��تر در تحویل آب در بخش کش��اورزی 
گف��ت: همان طور ک��ه در بخ��ش آب  های 
زیرزمینی نیز مطرح شده است، آب سطحی 
باید ب��ه اندازه مش��خص و معین��ی تحویل 
کشاورز شود و تاکید وزارت جهاد کشاورزی 
هم همین است که وزارت نیرو به عنوان مدیر 
بخش آب کشور، آب را کنترل  شده در اختیار 

بهره برداران قرار بدهد. 

نظارت بسیج بر تخلفات آبی با تشکیل پلیس آب

سمیه میرزایی
 کارشناس کشاورزی

صادرات کیوی به روسیه در حد حرف
عضو اتحادیه باغداران از افت صادرات کیوی نس��بت به 
پارس��ال خبر داد و گفت: صادرات کیوی به روسیه فعال در 

حد حرف است و عمال صادراتی به روسیه نداشته ایم. 
مجتبی ش��ادلو، درب��اره آخرین وضعی��ت تولید، قیمت 
و صادرات کی��وی اظهار کرد: برای امس��ال افزایش تولید 
قاب��ل توجهی برای کیوی داش��ته ایم و به طور میانگین در 
باغ ه��ا قیمت این میوه بین 1100 تا 1500 تومان اس��ت 
ک��ه در واقع پایه قیمت کیوی اس��ت. وی ادامه داد: کیوی 
جزو محصوالت قدیمی ایران نیس��ت و از حدود 50 س��ال 
پیش کش��ت آن در برخی باغ ها ش��روع شده که البته هر 
س��ال از نظر تولید، درصدی افزایش دارد.  شادلو با مقایسه 
وضعیت صادرات کیوی تصریح کرد: سال گذشته صادرات 
قابل توجهی داش��تیم، اما در حال حاضر وضعیت خوبی در 
صادرات کیوی نداریم و با افت صادرات نس��بت به پارسال 
روبه رو هس��تیم. به گزارش ایس��نا، عضو اتحادیه باغداران 
درب��اره وضعیت تولید مرکبات از جمله پرتقال عنوان کرد: 
در تولید مرکبات نس��بت به س��ال گذشته وضعیت خوبی 
داریم. سال گذشته هزینه های بیشتری برای تولید مرکبات 
صرف ش��د که در مسیر توزیع، بخشی از آن ضایع شد، اما 
امسال زمینه تولید مناسبی داشتیم؛ به گونه ای که برای نیاز 
داخلی مش��کلی نداریم. شادلو با اشاره به وضعیت صادرات 
مرکبات تصریح کرد: در هیچ سالی صادرات قابل توجهی در 
زمینه مرکبات نداش��ته ایم و امسال هم همین گونه است و 

شرایط داخلی را مدنظر قرار می دهیم. 
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در پی صدور حکم تبرئه حس��نی مبارک، پلیس مصر 
در قاهره با اس��تفاده از گاز اش��ک آور و آب پرفشار صدها 
معترض را س��رکوب کرد. طبق گزارش ها، در جریان این 
درگیری ها دو نفر کش��ته و بی��ش از 9 نفر دیگر زخمی 
شدند. به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، دادگاه قاهره روز 
شنبه حکم تبرئه حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین 
مص��ر را صادر ک��رد و در پی آن صدها نف��ر از معترضان 
در خیابان های قاهره تجمع کردند و شعارهایی سر دادند 
که این اقدام با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد و 

افسران پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. 
طبق اعالم وزارت بهداش��ت مصر، دس��ت کم دو نفر 
به دلیل ش��لیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی کشته 
ش��ده اند، اما هنوز مشخص نیس��ت این گلوله ها، گلوله 
پالس��تیکی بوده اس��ت یا گلوله واقعی. در همین حال 
دس��ت کم 9 نف��ر دیگر نیز مج��روح و به بیمارس��تان 

منتقل شدند. رسانه های داخلی مصر نیز گزارش دادند 
در جری��ان درگیری های پلی��س و معترضان در قاهره 
دس��ت کم 85  نفر از جمله چهار روزنامه نگار بازداشت 
ش��ده اند. پیش ت��ر پلیس مص��ر وعده داده ب��ود که از 
خش��ونت خودداری کند، اما با صدور بیانیه ای خشونت 
نیروه��ای امنیتی را توجیه کرد و گف��ت: معترضان به 
ام��وال عمومی آس��یب می زنن��د و به س��وی نیروهای 

امنیتی سنگ پرتاب کرده اند. 
پس از اعالم حکم برائت حسنی مبارک از اتهام کشتار 
معترض��ان در جریان بهار عرب��ی، مخالفان وی در حوالی 
میدان التحریر در قاهره تجمع کرده و با نیروهای امنیتی 
و پلیس درگیر شده اند. براساس گزارش ها، حدود دو هزار 

نفر در نزدیکی میدان التحریر تجمع کردند. 
ارت��ش و نیروهای پلیس از ظهر ش��نبه و پ��س از صدور 
حکم برائت مبارک در میدان التحریر حاضر شده بودند چون 

پیش بینی می ش��د که پس از اعالم حکم، در آنجا تظاهرات 
ش��ود. شامگاه شنبه نیروهای امنیتی حضور گسترده ای در 
منطقه داشتند و میدان التحریر را محاصره کردند و به همین 
دلیل معترضان نتوانستند خود را به میدان برسانند و پشت 
حلقه محاصره تجمع کردند. خبرنگاران حاضر، جمعیت در 
میدان تحریر را »بزرگ ترین تظاهرات در مرکز قاهره در یک 

سال و نیم اخیر« توصیف کردند. 
دادگاه رس��یدگی کننده به اتهامات حس��نی مبارک در 
ارتباط با مش��ارکت وی در کش��تار معترضان در جریان 
اعتراضات س��ال ۲۰۱۱ میالدی وی را تبرئه کرد. مبارک 
بعد از صدور حکم دادگاه، در مصاحبه تلویزیونی گفت که 
مرتکب »هیچ کار اشتباهی« نشده است. وی که 8۶ سال 
دارد، به جرم اختالس اموال عمومی به س��ه س��ال زندان 
محکوم ش��ده و هم اکن��ون دوره حبس خ��ود را در یک 

بیمارستان نظامی می گذراند. 

مش��اور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: پدیده 
زندگی مج��ردی در دختران با توجه به زیرس��اخت های 
فرهنگی برای جامعه ما مس��ائل خ��اص خود را به دنبال 
دارد. فهیمه فرهمندپور در جلسه شورای اداری خراسان 
رضوی، با بیان اینکه به دنبال ایجاد یک ادبیات مشترک 
بین مدیران میانی کش��ور در حوزه مسائل زنان و خانواده 
هس��تیم، اظهار کرد: آنچه باع��ث افت و خیز وضعیت زنان 
و جای��گاه خانواده در جوامع مختلف می ش��ود، بر خالف 
تصورها امکانات و مش��کالت اقتصادی نیست، بلکه ریشه 

این امر در نوع نگرش به مسئله زنان و خانواده است. 
مش��اور وزیر کش��ور در امور زنان و خانواده با تاکید بر 
اینکه باید مس��ئله زنان را مس��ئله خانواده دانست، گفت: 
زمان��ی که درباره زنان صحبت می ش��ود باید دغدغه های 
خانواده را در نظر گرفت و امنیت زنان مسئله ای است که 
اگر تمام جامعه به آن توجه نکنند، مشکل حل نمی شود. 
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه 
ام��روز 9 تا ۱۰ درصد معتادان جامعه زنان هس��تند، افزود: 
زمانی مس��ئله اعتیاد، مردانه تلقی می شد که اگرچه در آن 

زمان آسیب اصلی اعتیاد به زنان و خانواده بازمی گشت؛ اگر 
مرد خانواده معتاد باشد زن خانواده را نگه می دارد اما وقتی 

زن معتاد می شود خانواده عمال از دست می رود. 
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر الگوی اعتیاد در زنان 
تغییر یافته است، اظهار کرد: در گذشته سن اعتیاد زنان 
باال بود و این افراد از مخدرهای سنتی استفاده می کردند 
اما امروز متوس��ط س��ن اعتیاد زنان به ۲7 س��ال کاهش 
یافته است و عمدتا به مخدرهای صنعتی گرایش دارند. 

فرهمندپور با اش��اره ب��ه اینکه در بح��ث مهاجرت به 
ش��هرها با پدیده جدید »زنانه تر ش��دن الگوی مهاجرت« 
مواجه هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: ام��روزه دختران برای 
تحصیل به شهرها می آیند و ماندگار می شوند که حاصل 
این امر زندگی مجردی است و پدیده »زندگی مجردی« 
در دخت��ران ب��رای جامعه ما با توجه به زیرس��اخت های 

فرهنگی معضالت خاص خود را به دنبال دارد. 
مش��اور وزیر کش��ور در امور زنان و خانواده برهم خوردن 
تعادل جنس��یتی در دانش��گاه ها را یکی دیگر از مس��ائل و 
مش��کالت حوزه زنان دانس��ت و گفت: هر چند که افزایش 

ورودی دختران به دانش��گاه ها مایه مباهات است اما تعادل 
جمعیت��ی در دانش��گاه ها تغییر کرده و اکن��ون ۶۰ درصد 
ظرفیت دانش��گاه ها به دختران اختصاص یافته که این امر 
خود تبدیل به یک مسئله شده است. در گذشته نه چندان 
دور برای حل این مسئله به اعمال سهمیه علیه ورود دختران 
به دانش��گاه ها روی آوردند که از نادرس��ت ترین شیوه های 
مدیریت این مسئله بود. گرایش دختران به دانشگاه بیش از 
پسران است زیرا غیر  از ادامه تحصیل گزینه  دیگری پیش رو 
ندارند و تنها اتفاقی که با ادامه تحصیل رخ می دهد این است 
که با ورود دختران به دانشگاه، بالتکلیفی آنان به مدت چهار 
س��ال به تعویق می افتد و بعد از آن با معضالت پیچیده تری 

مواجه می شوند. 
مش��اور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
هی��چ حوزه و دس��تگاهی به تنهایی نمی تواند مس��ائل و 
مش��کالت زنان را ب��ه تنهایی حل کند، اف��زود: باید عزم 
ملی و جدی در این راس��تا وجود داشته باشد زیرا با حل 
مش��کالت حوزه زنان بس��یاری از مش��کالت فرهنگی و 

اجتماعی جامعه نیز حل خواهد شد. 

به دنبال ادبیات مشترک برای حل معضل زنان

در پی حکم تبرئه حسنی مبارک، دو کشته، ده ها زخمی و صدها بازداشت در تظاهرات مردمی 

مصر در آستانه انقالب دوم

فعاالن در ش��هر فرگوس��ن راهپیمایی ۱93 کیلومتری 
خ��ود را به س��مت مرک��ز ایالت میس��وری آغ��از کردند 
ت��ا اعتراض ه��ا علیه کشته ش��دن یک نوجوان ۱8 س��اله 
سیاه پوس��ت توس��ط یک افس��ر پلیس سفیدپوست ادامه 
یابد. به نقل از رویترز، این راهپیمایی هفت روزه به سمت 
جفرسون سیتی، مرکز ایالت میسوری توسط یک انجمن 
ملی س��ازمان دهی شده و مردم از محلی که مایکل براون 
۱8 س��اله نوجوان سیاه پوس��ت در نهم اوت س��ال جاری 
میالدی توس��ط یک پلیس سفیدپوس��ت کشته شده این 

راهپیمایی ۱93 کیلومتری را روز شنبه شروع کردند. 

این انجمن خواس��تار ایجاد اصالح��ات در رویکردهای 
پلی��س، انتصاب یک رییس پلیس جدید در فرگوس��ن و 
قانون ملی برای جلوگیری از اعمال اقدامات نژادپرس��تانه 

توسط پلیس شد.
حک��م هیات منصف��ه دادگاهی در فرگوس��ن در تبرئه 
»دارن ویلس��ون«، افس��ر پلی��س قات��ل باع��ث موجی از 
تظاهرات خش��ن و تحریک کننده در سراس��ر امریکا شد. 
یک��ی از اعضای این انجمن گف��ت: انتظار می رود هزارنفر 
ت��ا پایان ای��ن راهپیمایی اعتراضی به س��مت مرکز ایالت 

میسوری شرکت کنند. 

آغاز راهپیمایی معترضان فرگوسن به سوی ایالت میسوری

  نخس�ت وزیر ترکی�ه ب�ه مقام های 

اجرای�ی این کش�ور دس�تور داده تا 
اج�ازه ندهند م�ردم ب�رای قدردانی 

دستشان را ببوسند. 
  سفیر امریکا در ساعت های پایانی 

کارش در کابل می گوید، زمان دیگر به 
نفع طالبان نمی چرخد. 

  با پایان دور دوم انتخابات پارلمانی 

و شهرداری ها در بحرین که با تحریم 
مخالفان برگزار شد، مراکز رای گیری 

در این کشور بسته شد. 
مس�ئوالن و فرمانده�ان نی�روی دریایی ارت�ش جمهوری اس�امی ایران با 

رهبر انقاب دیدار کردند

سیاست
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محم��ود واعظی، دیروز در نشس��ت صبحانه کاری اتاق 
بازرگانی ایران در مورد س��وال اعض��ای هیات نمایندگان 
اتاق بازرگان��ی در مورد مضرات پارازیت گفت: اگر منظور 
شما از پارازیت در حوزه مخابرات و موبایل است که تحت 
کنترل س��ازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار دارد، اما در 
م��ورد پارازیت های دیگر رییس جمهور دس��تور داده تا با 
همکاری وزارت بهداش��ت، رفاه، س��ازمان محیط زیست 

و س��ازمان انرژی اتمی بررس��ی ش��ود. به گزارش فارس، 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در جلس��ه های 
متعددی که با س��ازمان تنظیم مقررات برگزار ش��ده، در 
مناطق مختلف تهران، کارشناسان حاضر شده و گزارشی 
تهیه کردند که به رییس جمهور تقدیم شده است و نتیجه 
آن به زودی اعالم خواهد شد. وی گفت: فکر کنم پارازیت 

اگر از حدی فراتر رود، مضر است. 

دستور ویژه روحانی به ۴ وزیر درباره پارازیت

  • معاون س�اماندهی امور جوانان وزارت 

ورزش و جوانان از افزایش سطح خشونت 
در جامعه و پدیده شوم اسیدپاشی انتقاد 

کرد. 
• رییس س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور از 
ارس�ال گزارش پرونده س�قوط هواپیمای 

آنتونوف 1۴0 به مراجع مربوط خبر داد. 
• جمعی از پزشکان در نامه ای سرگشاده به 
دکتر محمد سرافراز، رییس جدید سازمان 
صدا و س�یما نس�بت به برنامه تلویزیونی 

»ثریا« انتقاد کردند. 
معاون پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هال احمر از آمادگی 

این سازمان برای ارائه آموزش های بشردوستانه به کودکان کار خبر داد

جامعــه
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جیک جیلنهال برای بازی در نقش یک بوکسور، تغییر 
ش��کلی باورنکردنی داده اس��ت. به نقل از دیلی اسکرین، 
به نظر می رس��د این بازیگر س��اعت های سخت تمرین و 
ورزش را پش��ت سر گذاشته تا بتواند با ترکیب چهره یک 
بوکس��ور در فیلم »چپ دس��ت« جلوی دوربی��ن برود. با 
دیدن نخس��تین تصویر از جیک جیلنه��ال در نقش یک 
بوکس��ور چپ دست، کمتر کس��ی می تواند تصور کند که 

بتواند با او وارد رینگ بوکس شود. 
کمپانی واینس��تاین نخس��تین تصویر از درامی درباره 
مس��ابقات بوکس ب��ازی را با فیزیکی کام��ال متفاوت از 
جیک جیلنهال در نقش جدیدش منتش��ر کرده اس��ت. 
ای��ن فیلم ب��ه کارگردان��ی آنتون��ی فوکوآ بر داس��تان 

بوکس بازی متمرکز اس��ت که با دس��تکش مش��ت زنی 
موفقی��ت زی��ادی به دس��ت م��ی آورد، ام��ا در زندگی 
شخصی اش مش��کالت زیادی دارد. راش��ل مک آدامز، 
ریت��ا اورا، فارس��ت ویتاک��ر، نائوم��ی هری��س و فیفتی 
س��نت از دیگ��ر بازیگران ای��ن فیلم هس��تند. فیلمنامه 
فیلم »چپ دس��ت« را کورت س��اتر، نویسنده فیلمنامه 

»پسران هرج و مرج« نوشته است. 
در این فیلم ج��ک جیلنهال با یک تغییر دیگر فیزیکی 
روبه رو شده است. در فیلم قبلی اش با عنوان »کرم شب« 
او وزن زیادی را از دس��ت داده بود و برای این فیلم مقدار 
زی��ادی عضله اضافه ک��رده و هفت روز هفت��ه، روزی دو 

مرتبه با بوکسورهای واقعی تمرین کرده است. 

تغییر شکل برای بازی در نقش جدید

  *کنس�رت غام کویتی پور که قرار بود 
13 و 1۴ آذر در س�الن همایش ه�ای ب�رج 

میاد برگزار شود، لغو شد. 
*»قیص�ر«، خواننده لس  آنجلس�ی که به 
ایران بازگش�ته، برای خروج از کش�ور به 
مش�کل برخ�ورد و به دادس�رای عمومی 

تهران مراجعه کرد. 
*الرس ف�ون تری�ه، کارگ�ردان جنجالی 
دانمارکی سکوتش را شکست و اعام کرد 
برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر و الکل 

تحت درمان است. 

فیلم س�ینمایی »ملبورن« ساخته نیما جاویدی در طول 2۴ ساعت گذشته، 
چهار جایزه معتبر از دو جشنواره فیلم »گیخون« و »ماردلپاتا« دریافت کرد

فرهنگ
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کمیته انضباطی رأی خود را درباره تخلفات تماشاگران 
و بازیکنان در دربی پایتخت صادر کرد که بر این اس��اس 
پرس��پولیس با جریمه نق��دی ۲5۰میلیونی و محرومیت 
مربی و بازیکن خود روبه رو شد. این باشگاه طبق مقررات 
87 و 79 آئین نامه انضباط��ی و با توجه به تکرار تخلفات 
در هفته های یکم، دوم، چهارم، هفتم، سیزدهم و پانزدهم 
و همچنین به دلیل تکرار تخلفات تماش��اگران منتس��ب 
ب��ه آن، به پرداخ��ت ۲۰۰ میلیون ری��ال جریمه نقدی و 
برگزاری نخس��تین دیدار خانگی بدون حضور تماش��اگر 
محکوم ش��د. همچنین تیم فوتبال پرس��پولیس تهران به 
دلیل داشتن شش بازیکن اخطاری و اخراجی به پرداخت 
5۰ میلی��ون ریال جریم��ه نقدی محکوم ش��د. این رأی 

قطعی است. 
باشگاه استقالل تهران به دلیل فحاشی تماشاگرانش به 
داور بازی طبق مقررات مواد 78 و 79 آئین نامه انضباطی 

به تذکر کتبی و 5۰ میلی��ون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد. امیر قلعه نویی، سرمربی تیم استقالل تهران به دلیل 
خروج مکرر از محوطه فنی و اعتراض مس��تمر به قضاوت 
داور که موجب تحریک تماش��اگران تیمش ش��د به یک 
جلس��ه محرومی��ت از همراهی تیم اس��تقالل و پرداخت 

5۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
از س��وی دیگر، امید عالیش��اه بازیکن تیم پرسپولیس 
ته��ران به دلی��ل ش��روع درگی��ری فیزیک��ی و حرکات 
غیر ورزش��ی، از س��وی کمیته انضباطی به دو جلس��ه از 
همراه��ی تی��م خود محک��وم و بای��د 5۰ میلی��ون ریال 
جریم��ه نقدی پرداخت کند. محس��ن بنگ��ر، بازیکن تیم 
پرس��پولیس به دلیل انجام رفتار غیر  ورزش��ی و برخورد 
توام با عصبانیت با بازیکنان حریف با هدف ایجاد درگیری 
و از جمله برخورد با آرش برهانی و تحریک تماشاگران، به 
تذکر کتبی و 5۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

رای کمیته انضباطی برای پرسپولیس و استقال

  دور برگش�ت رقابت ه�ای لیگ برتر 

فوتب�ال ای�ران ب�ا تقاب�ل منصوریان و 
درخشان آغاز می شود. 

بازیکن  دو  ب�رای ج�ذب   پدی�ده 

لی�گ برت�ری ت�اش خ�ود را آغاز 
کرده اس�ت. 

 مرب�ی تیم پرس�پولیس ب�ا اعتراض 

ش�دید به رأی ص�ادره کمیته  انضباطی 
گفت: کمیته  انضباطی پش�ت س�ر هم 

اشتباه می کند. 

س�رود اصلی باشگاه بارسلونا که در سال 1910 توسط »خوزه آنتونیو لودیرو« 
ساخته شد، پیدا شد

ورزش
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اسید بر صورت مدیر بیمارستان ضیائیان تهران
اسیدپاشی به تهران رسید

ماجرای خمیر شدن 32 کتاب در معاونت زنان احمدی نژاد

س��اعت ۲۱ شنبه شب دکتر انوری، مدیر بیمارستان ضیائیان تهران هنگام مراجعه به 
منزل در ونک و پیاده شدن از خودرو توسط دو راکب موتورسیکلت مورد اسیدپاشی قرار 
گرفت که از ناحیه دو چشم مصدوم و بالفاصله به بیمارستان فارابی برای اقدامات درمانی 
منتقل شد. براساس گزارش سایت پلیس، با تشکیل تیم ویژه، دستگیری اسیدپاشان در 

دستور کارپلیس تهران قرار گرفت. 
به گزارش ایس��نا، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی ش��ب گذش��ته و س��اعتی پس از حادثه به نمایندگی از وزیر 
بهداش��ت با حضور در بیمارس��تان فارابی از دکتر انوری عی��ادت و رونددرمان وی را از 
نزدیک پیگیری کرد. براس��اس اعالم بیمارستان فارابی، با عمل جراحی که دیشب روی 

چشم دکتر انوری انجام شد، هم اکنون حال وی مساعد است. 
وزیر بهداش��ت، صبح یکش��نبه با حضور در بیمارستان فارابی، از دکتر انوری عیادت و 
توصیه های الزم را به تیم معالج در خصوص روند درمان وی ارائه کرد. همچنین ساعتی 
پس از مالقات وزیر بهداش��ت، دکتر زالی، رییس س��ازمان نظام پزش��کی کش��ور نیز به 

مالقات این قربانی اسیدپاشی آمد و در جریان روند درمان وی قرار گرفت. 
دکتر محم��ود جباروند، رییس بیمارس��تان فارابی در خصوص وضعیت جس��مانی 
دکت��ر انوری، مدیر بیمارس��تان ضیائیان گفت: خوش��بختانه با اقدامات انجام ش��ده 
وضعیت چش��م راس��ت با عمل جراحی به خوبی کنترل شده و چشم چپ هم با دارو 
و اقدامات س��اده وضعیت خوبی دارد به طوری که بینایی دکتر انوری قابل بازگش��ت 
اس��ت و جای هیچ گونه نگرانی نیس��ت. دکتر انوری تا چند روز دیگر از بیمارس��تان 

مرخص می ش��ود. 
همچنی��ن دکتر عفت پناه، رییس بیمارس��تان ضیائیان بااش��اره به عمل جراحی دکتر 
انوری مدیر بیمارستان که شب گذشته قربانی اسیدپاشی شد، گفت: عمل جراحی دکتر 
انوری با موفقیت کامل صورت پذیرفت و حال عمومی وی خوب است. در پی حادثه رخ 
داده برای مدیر بیمارس��تان ضیائیان تیم پزشکی مجهزی از سوی وزارت بهداشت مهیا 
ش��د و روند درمان وی با نظارت مس��تقیم دکتر حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل 

وزارت بهداشت و دکتر جباروند، رییس بیمارستان فارابی صورت گرفت. 
براساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس بیمارستان ضیائیان 
ب��ا بیان اینکه عمل جراحی دکت��ر انوری با موفقیت کامل ص��ورت پذیرفت گفت : حال 

عمومی وی خوب و بقیه اقدامات درمانی برای وی درحال انجام است. 

3۲ جلد کتاب درباره بررسی خشونت خانگی علیه زنان گم شده است. این خبری بود که در 
توییتر شهیندخت موالوردی منتشر شد. تحقیقاتی که موالوردی از آن صحبت می کند، در دوره 
ای انجام شده بود که زهرا شجاعی مسئولیت مرکز امور زنان ریاست جمهوری را به عهده داشت. 
شجاعی در گفت وگو با خبرآنالین، آنچه را که در معاونت زنان دولت نهم اتفاق افتاد، در دو جمله 
خالصه می کند و می گوید: »تحقیقات در هر کش��وری باید جزو سرمایه های آن کشور باشد. 
شاید نیاز به بازنویسی و نقد آن تحقیق وجود داشته باشد اما از بین بردن آنها آدم را یاد دوران 
مغول می اندازد.« زهرا شجاعی درباره تحقیق ملي بررسي خشونت خانگي علیه زنان )این گزارش 
را بخوانید( و ماجرای معدوم سازی کتاب ها می گوید: »یکی از رسالت ها و وظایف دستگاه های 
متولی امور زنان شناسایی مشکالت زنان و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها است. مرکز امور 
زنان در دولت هشتم در بررسی مسایل و مشکالتی که زنان به آن مبتال بودند، به خشونت علیه 
زنان رسید و برای شناسایی دقیق آن اقدام به تحقیق کرد. یادم می آید در سال ۱37۰ که رییس 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان بودم، در مالقاتی خصوصی خدمت رهبر معظم انقالب رسیدم. 
ایشان فرمودند روابط و مناسبات غلطی را که درون برخی خانواده ها وجود دارد اصالح کنید تا زن 
در خانواده جایگاهی کریمانه داشته باشد. حتی ایشان موردی را ذکر کردند که خانم پزشکی در 
خانه مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد و خواستند تا به موارد این چنینی نگاه دقیق تری 
داش��ته باشیم. در آن زمان ما در ردیف کارهایی مانند ارتقای دانش آموختگی زنان، بیمه زنان 
خانه دار، تحکیم بنیان خانواده و س��ایر ماموریت های مرکز، به این موضوع هم پرداختیم. البته 
می دانستیم که نباید این موضوع خیلی پررنگ شود، چون ممکن بود مورد سوءاستفاده مجامع 
بین المللی و رسانه های بیگانه قرار گیرد. بنابراین یک کمیته کاهش خشونت علیه زنان با همکاری 
دستگاه های ذیربط مثل قوه قضاییه، بهزیستی و غیره تشکیل دادیم و در حال تدوین طرح ملی 
منع خشونت علیه زنان بودیم. پژوهش ها به صورت گسترده و عمیق در ۲8استان کشور انجام 
شد و وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و استانداری ها همکاری خوبی در این زمینه با ما داشتند. 
در نهایت ۲8جلد گزارش از استان ها و 4جلد تحلیل منتشر شد. اما به دلیل آنکه این گزارش ها 
نیمه محرمانه بود، تنها بخش هایی از آن به اطالع عموم رسید. به گفته شجاعی در دولت بعدی 
نوع نگاه به مس��ایل زنان تغییر کرد: به دلیل نبود رویکرد تحقیق محور در سیاس��تگذاری ها و 
اهمیت قایل نبودن برای کارهای مطالعاتی، همه نتایج از بین برده شد. به تدریج دیدیم خبری 
از طرح هایی که در دست تدوین بود نیست. کم کم در سال های 84-85 متوجه شدیم که همه 
نتایج معدوم شده اند. در واقع نگاهی وجود داشت که این موارد، الهامات و تبلیغات بیگانه هستند. 
همان زمان هم حرف ها و صحبت های زیادی در این باره داشتیم اما چون هیچ وقت بنایی بر ایجاد 
التهاب نداشته ایم، درباره آن صحبت نکردیم. فقط می توانم بگویم رفتاری که در دولت قبل نسبت 

به منابع تحقیقاتی و سرمایه های انسانی کشور شد، بی سابقه بود.«



9 مدیریت تبلیغات

محمد سیار
مشاور و برنامه ریز تبلیغات

 پیام های احساسی مسافران 
بر کاور صندلی هواپیما

خط هوایی هلندی KLM با مشاركت بزرگ ترین فرودگاه 
این كش��ور یك فیل��م تبلیغاتی مش��ترك را روی یوتیوب، 
فیس بوك و توییتر به اشتراك گذاشته كه مستندی از اقدام 
مبتكرانه آنها با عنوان »احوال پرس��ی روی كاور صندلی« را 
به تصویر می كشد. به گزارش  ام بی ای نیوز، ایده نو این فیلم 
تبلیغاتی مسافران خط هوایی KLM را در حالی در فرودگاه 
Schiphol  آمس��تردام نش��ان می دهد كه یك »سورپرایز 
تحسین برانگیز« را در قالب یك پیام شخصی از یك دوست، 
نوشته ش��ده روی كاور پشت سری قابل تنظیم صندلی در 
جلوی خود دریافت می كنند. در اظهار نظری  KLMمی گوید 
 KLM و  Schiphol ،كه از طریق احوال پرس��ی روی كاور
یك س��ورپرایز به زمان پرواز افزوده و به این ترتیب آن را به 
لحظه ای خاص هم برای مسافر و هم برای دوستانش در خانه 
تبدیل كرده  اس��ت. این خط هوایی زمان كوتاه خداحافظی 
كردن افراد با خانواده های ش��ان را در گیت خروجی در نظر 
گرفته و س��پس صدای اقوام را دورت��ر از آنجا به جایی برده 
كه می توانند كاور صندلی مس��افر را با پی��ام خود بیارایند. 
كارمندان هواپیما این پیام ها را قبل از س��وار شدن مسافران 
به هواپیما برده و آنها را روی صندلی های افراد گذاشتند. این 
اقدام توس��ط آژانس تبلیغاتی DDB & Tribal آمستردام 
صورت گرفته و آژانس تبلیغات��ی FHVBBDO نیز روی 
خالقیت موجود در آن كار كرده اس��ت. چنین شاهكاری در 
طول یك روز اتفاق افتاده و ش��امل مس��افرانی از س��ه پرواز 
 Cover« مختلف می ش��ود. این خط هوایی ش��اید كمپین

Greetings« را به خدمتی دائمی تبدیل كند. 

فرهنگ سازی به بهانه تبلیغ محصول
پیشبرد فروش با تغییر عادات 

غذایی مناسب کودکان

اطالع رس��انی درباره فرهنگ مصرف محصوالت با 
اس��تفاده از ابزار تبلیغات توس��ط شركت ها سابقه ای 
طوالنی دارد. معموال ش��ركت ها وقت��ی می خواهند 
جایگاهی را برای محصوالت خود در میان مشتریان 
بازكنند، برای ش��یوه مصرف آنها فرهنگی را تعریف 
می كنن��د. گاه��ی این فرهنگ س��ازی به درس��تی 
ش��كل می گی��رد و گاهی نی��ز این فرهنگ س��ازی 
 باع��ث از بی��ن رفتن ش��یوه های مناس��ب پیش��ین 

مشتریان می شود. 
این روزها ش��اهد پخش دو آگهی رادیویی هستیم 
كه در هر كدام از آنها س��ازندگان قصد فرهنگ سازی 
مص��رف محصوالت خ��ود را دارند. یك��ی از آگهی ها 
مربوط به یك��ی از ش��ركت های تولیدكننده آبمیوه 
اس��ت و دیگری مربوط به آگهی شركت تولیدكننده 
ن��ان. در این دو آگهی س��ازندگان در ص��دد معرفی 
محص��والت و بیان ش��یوه مصرف آنها به مش��تریان 

هستند. 

آبمیوه صنعتی بهتر از آبمیوه طبیعی! 
در آگه��ی رادیویی ش��ركت تولیدكنن��ده آبمیوه، 
كودك��ی به س��راغ م��ادرش می آی��د و از او آبمیوه 
پال��پ دار می خواهد، ك��ودك به م��ادر می گوید كه 
دوستش در مدرسه تمایلی به خوردن آبمیوه طبیعی 
ك��ه هر روز م��ادرش برای او آم��اده می كند ندارد و 
خواهان خ��وردن آبمیوه پالپ دار او اس��ت. مادر هم 
به فرزند پاس��خ می دهد كه تمایل دوست تو به این 
خاطر است كه طعم آبمیوه های پالپ دار بهتر از طعم 

آبمیوه های طبیعی است. 
ای��ن درحالی اس��ت ك��ه یك��ی از تولیدكنندگان 
آبمیوه ب��ه »فرصت امروز« می گوید: اگر ش��ركت ها 
به مصرف كنن��دگان خود اهمیت زی��ادی دهند، در 
بهترین حال��ت فقط حدود 50 درصد آبمیوه خود را 

از میوه های طبیعی تولید می كنند و مابقی اس��انس 
است. 

پ��س جایگزین��ی آبمیوه ه��ای صنعتی ب��ه جای 
آبمیوه های طبیعی ش��یوه درستی نیست و تاكید بر 
آن نیز در تبلیغ جز ایجاد پیامدهای ناخوشایند چیز 

دیگری را برای مشتریان نخواهد داشت. 
معموال آبمیوه های صنعتی ب��ه دلیل افزودنی ها و 
ش��یرینی های اضافه شده به آنها طعم بهتری نسبت 
ب��ه آبمیوه های طبیعی برای كودكان دارند و مادران 
نیز به دلیل بس��ته بندی و ش��یوه راحت تر اس��تفاده 
آنه��ا تمای��ل زیادی به اس��تفاده از ای��ن محصوالت 
دارند این در  حالی اس��ت كه بس��یاری از مس��ئوالن 
بهداش��ت، باره��ا از تبع��ات ناگوار ای��ن محصوالت 
در رس��انه ها گفته ان��د و از خانواده ه��ا خواس��ته اند 
 از ای��ن محص��والت كمتر در وع��ده غذایی كودكان 

استفاده كنند. 
این شركت تولیدكننده آبمیوه در آگهی تلویزیونی 
خ��ود عالوه بر طبیعی ب��ودن و ترغیب خانواده ها به 
مص��رف محصوالت این ش��ركت در بخش��ی عنوان 
می كند  ب��ا تحقیقات بس��یار به این نتیجه رس��یده 
اس��ت كه می ت��وان آبمیوه های این ش��ركت را جزو 
یك��ی از وعده ه��ای غذایی كودكان ق��رار داد. اینكه 
این تحقیقات با چه منبعی و براس��اس نظرات كدام 
كارش��ناس صورت گرفته در هیچ بخش��ی از آگهی 
آورده نمی ش��ود. حال در نظ��ر بگیرید، اگر اطالعات 
اش��تباه این آگهی  روی یك��ی از خانواده های ایرانی 
اث��ر بگذارد و آنها به اصرار كودكان خود، آبمیوه های 
این ش��ركت را جایگزین آبمیوه ه��ای طبیعی كنند، 

چه خواهد شد؟ 

محصوالتی که به  درستی فرهنگسازی می شوند
از مغزش��ویی تولیدكنن��ده آبمی��وه ب��رای فروش 
محصول كه بگذریم، چند وقتی است كه یك شركت 
تولیدكنن��ده ن��ان ت��الش دارد با اس��تفاده از آگهی 
رادیویی، شیوه استفاده از محصوالت خود را در میان 
مشتریان فرهنگ سازی كند. زمان آگهی طوالنی به 
نظر می رس��د و سازنده سعی دارد مصرف محصوالت 
مختلف این ش��ركت را در وعده های مختلف غذایی 
جای دهد. برای مثال محصول نان با تركیب كشمش 
و گردو را برای یك صبحانه سالم و نان سبوس دار را 
برای س��اندویچ ناهار و نان جو را برای وعده شام به 

مشتریان پیشنهاد می دهد. 
در این آگهی یك پیش��نهاد سالم به مشتریان شده 
اس��ت و ب��ا ریتم آرام و ش��عار جالبی ك��ه این آگهی 
دارد ب��ه نظر می رس��د تاثیرگ��ذاری خوب��ی را روی 
مشتریان خواهد گذاشت. این آگهی عالوه  بر تبلیغات 
محصوالت این ش��ركت، مصرف محصوالت مغذی را 
نیز فرهنگ سازی می كند و روی نكته هایی تاكید دارد 
كه این روزها اكثر كارشناس��ان تغذیه روی آنها تاكید 

می كنند، مواردی مانند نان سبوس دار، نان جو و... 
كاش تولیدكنن��دگان اگ��ر محصوالت م��وردداری 
را تولی��د می كنند، حداقل از خیر فرهنگ س��ازی در 
تبلیغ��ات خود بگذرند یا اگر بر ای��ن كار اصرار دارند، 
حداقل كودكان را مخاطب آگهی های خود قرار ندهند. 

طوالنی ترین تبلیغ 
تلویزیونی مربوط به یک 

فست فود زنجیره ای 
امریکایی است که در 
مدت زمان ۱۳ ساعت 
و ۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه 

مراحل کامل تهیه 
یکی از محبوب ترین 
ساندویچ های گوشت 
دودی شده شان را به 

نمایش گذاشته اند

تبلیغات خالق

آگهی: بانک BCP-  شعار: ارائه تخفیف زمانی که شما به آن نیاز دارید!
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بهتری��ن طول ی��ا مدت زم��ان یك آگهی 
تبلیغاتی چقدر اس��ت؟ این س��وال دهه های 
متوالی بح��ث داغی بی��ن تبلیغ دهندگان و 
س��ازندگان آگهی ها بوده و هست. زمانی این 
بحث تنها در مورد س��اخت و نش��ر تیزرهای 
تلویزیونی و رادیویی مطرح بود، چرا كه رسانه 
دیگری وجود نداش��ت اما امروزه به واس��طه 
تنوع رسانه ها، این موضوع ابعاد مختلفی پیدا 
كرده است. حاال مدت زمان یا تعداد فریم های 
ی��ك بنر متحرك اینترنت��ی، مدت زمان یك 
ویدئوی آنالین كه قرار اس��ت در ش��بكه های 
مجازی نقش معرف محصول را بازی كند و... 
همه از نمونه های جدیدی است كه اهمیت و 

گستردگی این بحث را نشان می دهد. 
زمانی كه نخستین بار تلویزیون در امریكای 
شمالی به صورت خانگی استفاده شد، تبلیغات 
تلویزیونی هم قیمت ب��ا تبلیغات رادیویی بود 
و همین امر باعث یكسان س��ازی مدت زمان 
آنها ش��د. در آن زمان نرم این مدت زمان ۶0 
ثانیه بود. در سال ۱۹۷0 تبلیغ دهندگان بنا به 
دالیل مختلف از جمل��ه هزینه تبلیغات، این 
زمان را به نصف یعنی بس��ته های ۳0 ثانیه ای 
كاه��ش دادند و به س��رعت ب��ه ۱5 ثانیه نیز 
رسیدند. امروزه عالوه بر باكس های ۱5، ۳0 و 
۶0 ثانیه ای هیچ محدودیتی برای مدت زمان 

از طرف رسانه دارها اعمال نمی شود. 

متغیرهای تاثیرگذار 
در بلندی و کوتاهی آگهی ها 

بهتری��ن و موثرتری��ن م��دت زم��ان برای 
تاثیرگذاری تبلیغات چقدر است؟ رسیدن به 
جواب این س��وال مانند ح��ل معادله ای چند 
مجهولی است كه توابع و متغیر های متعددی 
دارد. اینك��ه چه رس��انه ای قرار اس��ت مورد 
استفاده قرار بگیرد، به عنوان اصلی ترین سوال 
در این زمینه مطرح می شود. شرایط و قوانین 
رس��انه، هزینه، نوع و نح��وه پخش برنامه ها و 
موارد دیگری نیز در این زمینه می تواند نقش 
تعیین كننده داشته باشد. سوال بعدی كه در 
این زمینه مطرح می شود در مورد پیام است. 
اینكه قرار اس��ت چه پیامی با چه لحنی و چه 
روش��ی از طریق آن رسانه منتقل شود. گاهی 
ب��ا افزایش یا كاهش م��دت زمان یك آگهی، 
باعث مخدوش شدن اصل پیامی می شویم كه 
قرار بوده منتقل شود. س��وال بعدی در مورد 
مخاطب اس��ت. مخاطب آگهی مورد نظر چه 
عادات و رفت��اری در مواجهه با تبلیغات دارد. 
س��ن و س��ال و تحصیالت هم موارد دیگری 
است كه باید در این موضوع مورد بررسی قرار 
بگیرد. ش��اید بهترین راهبرد برای برون رفت 
از این س��وال انجام تس��ت هایی در مجموعه 
مخاط��ب منتخب باش��د. گروهی ك��ه بتوان 
به عن��وان یك نمونه آماری از مخاطبان هدف 
به رفتار، بینش و عكس العمل شان نگاه كرد و 

نتیجه را به كل تعمیم داد. 

یک آگهی باید 3 بخش مغز را
 تحریک کند

یكی از م��واردی كه به عنوان اب��زاری برای 
اندازه گیری تاثیر تبلیغات اس��تفاده می شود 
Costumer Recall ی��ا یادآوری مش��تری 
است. تحقیقات نشان می دهد اگر یك آگهی 
بتواند هر س��ه بخش مغز مخاطب را تحریك 

كن��د، می تواند ب��ه ترجمه بهت��ری در ذهن 
مخاطب دس��ت پیدا كند ای��ن یعنی آگاهی 
و ادراك برن��د بهتر، ماندگاری ذهنی بیش��تر 
و ترغیب به خرید قوی تر. اما این س��ه بخش 
مغز آدم��ی چیس��ت؟ در كت��اب المان های 
حافظ��ه اپیزودی��ك نوش��ته ان��دل تولینگ، 
محقق و روان ش��ناس كانادایی كه به نام پدر 
حافظه مدرن ش��ناخته می ش��ود، مغز انسان 
به ۳ سیستم تقسیم و تعریف می شود؛ یك- 
س��ماتیك یا حافظه اطالعات محور كه محل 
ذخیره حقای��ق، مفاهیم و زبان هاس��ت. دو- 
پیزودیك یا حافظه احساس محور كه جایگاه 
خاطرات خودزیستی یا شرح حال خود است. 
سه- پرسونال یا سوماتیك یا حافظه اتفاق محور 
كه محل ذخیره س��ازی رفتارهایی اس��ت كه 
آموخته ای��م. مثل رانندگی ی��ا نواختن گیتار، 
درست مثل تحركات بدنی و حواس پنجگانه. 
برای دستیابی به اهداف تبلیغاتی، یك آگهی 
باید بتواند هر سه بخش مغز را تحریك كند تا 
قدرت یادآوری و به خاطرسپاری بیشتری در 
مخاطب ایجاد كند، چرا كه زمانی كه مراحل 
یادآوری آغاز می ش��ود، صرف نظر از اینكه از 
كدام بخش این یادآوری شروع شده است، هر 
سه بخش به صورت یك به یك در این فرآیند 
وارد ش��ده و دست به دس��ت یكدیگر درجه 
اهمیت و میزان یادآوری را باز سازی می كنند. 
در اینجا ممكن اس��ت از خود بپرسید كه آیا 
در ۱5 ثانیه می توان این س��ه بخش را تحت 
تاثیر ق��رار داد؟ عالوه بر تعداد كلماتی كه در 
اس��كریپت آگهی وجود دارد، سرعت نریشن 
نی��ز تحت تاثیر مدت زمان آگهی اس��ت. اگر 
س��رعت بیش از اندازه باشد ممكن است روی 
فاكتور مهم یادآوری تاثیر بدی بگذارد. ممكن 
است به این نتیجه برسید كه بهترین زمان ۶0 
ثانیه یا بیشتر است، دقت كنید كه تحقیقات 
نشان داده اس��ت، اكثر كسانی كه در معرض 
آگهی های ۶0 ثانیه ای قرار گرفته اند، طوالنی 

بودن آگهی را خس��ته كننده و حوصله سر بر 
دیده اند. با در نظر گرفتن اینكه به طور متوسط 
هر بخش برای تحریك به ۱5 ثانیه زمان نیاز 
دارد، در مجم��وع بعد از ۴5 ثانیه مغز س��عی 
در قطع ارتباط دارد مگ��ر آنكه پیام را جالب 
و مفی��د بیابد. در مطالعاتی كه توس��ط مركز 
تحقیقات جهانی تبلیغات انجام گرفته است، 
مدت زمان مناسب برای یك آگهی تلویزیونی 
كه بتواند هر ۳ بخش را تحریك كند ۳0 ثانیه 
اعالم شده اس��ت. ۳0 ثانیه زمانی كافی برای 
درگیری احساسی و منطقی با آگهی است اما 

این مسئله همین جا خاتمه نمی یابد و سرعت 
زندگی باعث ش��ده كه مغز خود را سریع تر از 

قبل با پیام های دریافتی هماهنگ كند. 

کوتاه ترین و بلندترین
تبلیغات جهان کدامند؟ 

شاید جالب باش��د كه بدانید طوالنی ترین 
تبلی��غ تلویزیون��ی مربوط به یك فس��ت فود 
زنجیره ای امریكایی اس��ت كه در مدت زمان 
۱۳ ساعت و 5 دقیقه و ۱۱ ثانیه مراحل كامل 
تهیه یكی از محبوب ترین ساندویچ های گوشت 
دودی شده شان را به نمایش گذاشته اند یعنی 

۱۳ س��اعت زمان برای نش��ان دادن یك تكه 
گوشت سینه گوساله كه در حال دودی شدن 
اس��ت. از آن طرف كوتاه ترین آگهی نیم فریم 
است یعنی یك شصتم ثانیه كه مربوط به یك 
شبكه تلویزیونی پخش موزیك در كاناداست. با 
كوتاه تر شدن زمان آگهی باید به محتوا دقت 
بیشتری كرد و همه چیز با وسواس بیشتری 
بررسی ش��ود. استفاده از تصویر به جای متن 
و كالم یكی از راهكارهای مدت زمان محدود 
است اما زمان طوالنی باید به شكلی استفاده 
ش��ود كه حوصله سربر نشود. خستگی ناشی 
از ی��ك تی��زر می توان��د تبدیل ب��ه یك ضد 
تبلیغ درجه ی��ك و قدرتمند ش��ود. مراحل 
كپی رایتینگ یا نویسندگی خالق تبلیغاتی در 
كوتاه یا بلند بودن زمان آگهی تاثیرگذار است 
و می تواند پشتیبانی قوی برای تصویر باشد. در 
آگهی های كوتاه تر بیشتر سعی در یادآوری و 
افزایش ادراك برند وجود دارد و در آگهی های 
طوالنی تر معرفی محصول یا خدمات جدید؛ 
البت��ه این بحث مطلق نیس��ت. یكی از موارد 
استفاده تیزرهای كوتاه مدت برای پشتیبانی از 
تیزرهای طوالنی تری است كه در یك كمپین 
در حال اجراس��ت. باید در نظر داشت كه این 
كوتاه ش��دن تنها بریدن سروته تیزر نیست و 

باید از ابتدا برای آن برنامه داشت. 

همسویی استراتژی بازاریابی با تبلیغات 
یك��ی از فاكتوره��ای ی��ك تبلی��غ خوب 
همس��و بودن با اس��تراتژی بازاریابی شركت 
اس��ت. ف��رض كنیم قرار اس��ت ی��ك آگهی 
تلویزیونی برای شركتی به نام خرگوش رایانه 
ك��ه ارائه دهن��ده س��رویس های اینترنت پر 
سرعت اس��ت، تهیه و پخش شود. با مطالعه 
بریف مش��تری در می یابیم كه مزیت رقابتی 
و بیانی��ه جایگاه س��ازی خرگوش رایانه، ارائه 
باالتری��ن س��رعت اس��ت و با فراه��م آوردن 
زیرس��اخت ها در این امر توانمند است. حال 

حت��ی یك آگهی 5 ثانی��ه ای هم می تواند در 
قالب یك كمپین منسجم و مدون تاثیر گذار 
باشد. یك آگهی 5 ثانیه ای كه با صدای بلند 
حركت یك موجود بسیار سریع را نشان دهد؛ 
همین كافی اس��ت حتی بدون نام و نشانی از 
خرگوش رایانه اما كمپین هنوز ادامه دارد. در 
بخش بع��دی یك آگهی ۶0 ثانیه ای، حركت 
بسیار كند و با مشقت موجودی را در مسیری 
طوالنی نش��ان می دهد؛ باز هم بدون ارائه نام 
و نش��ان خرگوش رایانه. آگه��ی اول به دلیل 
مدت زمان بسیار كم، ساختار شكنی و ایجاد 
ابه��ام در ذهن بیننده ایجاد س��وال می كند. 
امری ك��ه در یادگی��ری و به خاطر س��پاری 
بسیار مهم است. آگهی دوم نیز با مدت زمان 
طوالنی، ساختارش��كنی و ایجاد ابهام همین 
كار را می كن��د. در ادامه كمپین، یك آگهی 
۳0 ثانیه ای كه دو آگهی قبل را در هم ادغام 
كرده باشد با نام و نشان شركت خرگوش رایانه 
كار را تمام می كند و با پاسخ دادن به ابهامات 
ایجاد شده در ذهن مخاطب جاگیری مناسب 
می كن��د. این مثال نش��ان دهنده این مطلب 
اس��ت كه قوانین وضع ش��ده همیش��ه قابل 
شكسته شدن هستند.  مورد دیگری كه بسیار 
مهم اس��ت و نمی توان از آن گذشت را تحت 
عنوان عصر چند نمایش��گری بی��ان می كنم. 
زمان��ی در ه��ر خان��ه تنها یك نمایش��گر یا 
تلویزیون وجود داشت و همه افراد خانواده به 
ناچار به همان یك نمایشگر خیره می شدند و 
آگهی ها را نیز می دیدند اما در عصر حاضر هر 
فرد به صورت مجزا حداقل یك نمایشگر دیگر 
مثل تلفن هم��راه یا تبلت دارد كه به محض 
شروع تبلیغات مس��یر دید را تغییر می دهد، 
در این دوره آیا ب��از هم اعداد ۳0 و ۶0 ثانیه 
برای مدت زمان آگهی معقول به نظر می آید؟ 
س��وال خطرناك اینكه آیا تلویزیون همچنان 
رس��انه مناسبی برای تبلیغات است آن هم با 

آن هزینه هنگفت؟ 

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

تاثیر عنصر زمان بر اثرگذاری آگهی های تبلیغاتی 

زمان آگهی
چقدر باشد؟

نرگس فرجی
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هدی رضایی 

مرضیه فروتن

مرسدس بنز؛ هنر سمبل سازی برای 
یک ملت

لوگ��وی مرس��دس بنز از مش��هورترین و محبوب ترین 
لوگوهایی اس��ت که تا به حال طراحی شده است؛ آنقدر 
محبوب که در همه جای دنیا با هر وضعیت و سن و سالی 
که باش��ید، نشان افس��انه ای این برند را از دور تشخیص 
می دهید. این باور در مورد نشان سه پَر مرسدس بنز وجود 
دارد که تسلطش بر زمین، آسمان و دریا را نشانه رفته و 

بر تاج افتخار تاکید دارد. 
نشان مرسدس بنز در س��ال 1902 طراحی شده و به 
ثبت رس��یده، اما در س��ال های 1909 و 1916 و 1921 
تغییراتی در آن صورت گرفته و در س��ال 1926 به شکل 
امروزی اش درآمده اس��ت. رنگ ابتدایی این نشان طالیی 

بوده و در سال 1926 به نقره ای تغییر یافته است. 
از ویژگی های این طرح )نشان( تصویری است که برند 
از خود س��اخته و بر آن اصل پایه های اس��توار تفکر خود 
را یادآور می ش��ود که این ش��اخصه به خوب��ی در لوگوی 
مذک��ور دیده می ش��ود. همانند دیگر نش��ان های معتبر 
دنیا، مرس��دس بنز لزوم تغییر را در خود احساس کرده و 
متناسب با زمان در جهت تغییر برآمده است که این امر 
خود می تواند الگویی برای بسیاری از صاحبان برند باشد. 
از ویژگی ه��ای دیگر این لوگو )نش��انه( س��اده گویی و 
وقار آن اس��ت که با هویت برند و محصول همراستاست 

و مش��تریان از آن به عنوان یک کاالی لوکس و با  پرستیژ 
یاد می کنند. همچنین گفته می شود که مرسدس نام یک 
دختر اسپانیایی زیبا است و این نام در لغت، معنای وقار 

و زیبایی دارد. 
تغییر رنگ نشان به نقره ای را می توان اتفاقی هوشمندانه 
و آینده نگرانه دانست، زیرا با قرار گرفتن در کنار تنوع رنگ 
محصوالت، همنشینی خوبی را ایجاد می کند و با تداعی 
احساس امنیت و آرامش، تضمین کیفیت را به همراه دارد 

و در نهایت به سمبل کشور سازنده مبدل می شود. 
در توصیف موفقیت نشان مرسدس بنز در فرهنگ بومی 
کشورمان هم همین بس که بگوییم هرچه خوب است را 

به بنز تشبیه می کنند. 

مدیریت کانال های توزیع و  فروش با 
تاکید بر پخش مویرگی

ض��ر  ل حا ر حا د
ش��رایط متفاوتی بر 
ب��ازار حاکم ش��ده 
اصلی  است. مشکل 
کسب و کار  صاحبان 
زم��ان،  ای��ن  در 
تولید نیس��ت، بلکه 
تعداد  است.  فروش 
ن  گا کنن��د لید تو
یافته است،  افزایش 
به  ط��وری ک��ه در 
بس��یاری از صنوف 
میزان تولید بیش از 

میزان مصرف است. در این شرایط است که رقابت اصلی 
بین واحدهای کسب وکار، برسرفروش محصوالت است نه 

تولید. 
واحدهایی که س��ازمان فروش قدرتمندی در اختیار 
دارند و س��ازمان های فروشی که ش��بکه های وسیع و 
کانال های فروش قدرتمندی برای خود ایجاد کرده اند، 
تنها برندگان بازار پررقابت امروزی هس��تند. در همین 
راستا کتاب مدیریت کانال های توزیع و فروش با تاکید 
ب��ر پخش مویرگی )نگ��رش کاربردی( س��عی دارد به 
چنین س��واالتی پاس��خ بدهد: چگونه می توان سازمان 
فروش مقتدری ایجاد کرد؟ چگونه می توان در حالی که 
همه س��ازمان ها به اهمیت توانمندسازی واحد فروش 

خود پی برده اند، خود را از دیگران متمایز ساخت؟ 
این کتاب تالیف دکتر محمد حقیقی، رضا نویدی نکو 
و محمود زمانی است که در 5 بخش و 9 فصل به رشته 
تحریر درآمده اس��ت. مولفان در فصل هایی از کتاب به 
بررس��ی توزیع و جای��گاه آن در بازاریاب��ی، ارزیابی و 
ا نتخاب کانال توزیع، سیس��تم پخش و فروش مویرگی 
و ض��رورت راه اندازی آن، مراحل گام ب��ه گام راه اندازی 
سیس��تم پخش و ف��روش مویرگی، هزین��ه راه اندازی 
سیس��تم پخش و فروش مویرگی، سیس��تم کدگذاری 
مش��تریان و اعطای ش��ماره اش��تراک، انواع بانک های 
اطالعاتی مورد نیاز در سیستم پخش و فروش مویرگی 
و مدیری��ت حف��ظ و نگهداری بهین��ه نیروهای فروش 

پرداخته اند. 
در بخش های��ی از ای��ن کتاب آمده اس��ت: مش��کل 
فروش در س��ازمان های امروزی پررنگ و جدی اس��ت 
و به منظور درک مش��کل فروش سازمان ها کافی است 
س��ری به یک��ی از نمایش��گاه های معرف��ی محصوالت 
بزنی��د. خواهید دی��د که اغل��ب ای��ن تولیدکنندگان 
و وارد کنن��دگان، درص��دد یافتن نماین��دگان فروش، 
کارگ��زاران ف��روش و بازاریابان  ی��ا برنامه ریزان فروش 
هستند. این درحالی است که اغلب این واحدها دارای 
محصوالتی ب��ا کیفیت کامال قابل قبول و توان تولید و 
پردازش باالیی هس��تند.  این کتاب با نگرش کاربردی 
تالیف ش��ده و می تواند راهنم��ای خوبی در این زمینه 
برای تمام کسب وکارها باشد. کتاب مدیریت کانال های 
توزی��ع و ف��روش در 320صفح��ه به همت انتش��ارات 

موسسه کتاب مهربان نشر منتشر شده است. 

خدمات و بازاریابی به طور همزمان

 ش��اید ت��ا ب��ه ح��ال مطلب��ی در م��ورد س��ایت 
Cleaning  ش��نیده باش��ید، ام��ا  ForAReason
ندانید که کامل ترین نمون��ه خدمت و بازاریابی به طور 

همزمان همین سایت است. 
 بی��ش از 800 ش��رکت نظافت در سرتاس��ر ایاالت 
 Cleaning For AReason متحده و کانادا با سایت
هم��کاری می کنن��د ت��ا منازل اف��رادی را ک��ه تحت 

شیمی درمانی هستند، نظافت کنند. 
 ش��رکت های نظافت��ی ک��ه در این طرح مش��ارکت 
کرده اند، بدون ش��ک ذی نفع هس��تند. پول��ی که آنها 
از طری��ق ارائ��ه خدمات رای��گان از دس��ت می دهند، 
ب��دون تردید با جذب مش��تریان جدید، تثبیت حضور 
تاثیرگذار و نمایش از خود گذشتگی در کسب و کارشان 

جبران می شود. 
 حت��ی اگ��ر ب��ه غل��ط تص��ور کنی��م ک��ه مقاصد 
خودخواهانه ای در ورای چنین تالش سخاوتمندانه ای 
وج��ود دارد، نمی توان تاثیر چش��مگیر تبلیغاتی را که 
چنین فعالیت هایی به طور بالقوه می تواند روی هر نوع 

کسب و کاری داشته باشد، نادیده گرفت. 
فراموش نکنید که اخبار خوب سریع تر و گسترده تر 
از حد انتظار منتش��ر می ش��وند. پس از طریق خدمات 
خوب، اخبار خوب بسازید. تقریبا غیر منطقی است که 

بیش از اندازه رایگان خدمات ارائه دهیم، اما باز هم این 
مطلب را یادآور می ش��وم که سخاوتمندی غیر منطقی 
در خدمات روش��ی است که کامال مورد تایید و توصیه 
من اس��ت و نتایج درخش��انی را برای کسب و کار شما 
ب��ه ارمغان م��ی آورد. پس هر چه س��ریع تر دس��ت به 
کار ش��وید و کس��ب و کار خود را از طریق امکاناتی که 
به صورت محلی در اختیار شما قرار گرفته، به مشتریان 

بالقوه خود معرفی کنید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
بازاریابی با تقاضای کمک به صورت استراتژیک

از آنجا که در 
بازارهای گوشه قیمت 

محصول یا خدمت 
ارائه شده باال و تعداد 
مخاطب و به عبارتی 

نرخ تولید پایین 
است، کسب و کارهای 

کوچک می توانند 
سهم این بخش 
کوچک بازار را با 
کسب سود قابل 
توجه تسخیر کنند

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

بازاریاب��ی گوش��ه بازاریاب��ی 
محصول یا خدمتی متفاوت برای 
بخش بس��یار کوچک��ی از بازار 
است که نیازها و خواسته هایشان 
توس��ط محص��والت موجود در 
ب��ازار تامین نمی ش��ود. ش��اید 
تولید کنندگان محصوالت  بتوان 
کش��اورزی ارگانی��ک )می��وه و 
س��بزیجاتی که در تولید آنها از 
هیچ ماده ش��یمیایی اس��تفاده 
نشده اس��ت( را به عنوان مثالی 
خوب از این ن��وع بازاریابی ذکر 
ک��رد.   یک ب��ازار می تواند امروز 
گوشه باشد و مدتی بعد تبدیل 
به بازار عادی ش��ود. مثال شاید 
سال های آینده بازار محصوالت 
ارگانیک بازار معمول ش��ود. در 
آن زمان قیمت کاهش می یابد 
و در نتیجه حاش��یه س��ود آن 
دیگ��ر مثل ام��روز نخواهد بود. 
بازاره��ای گوش��ه و خاص، یک 
فرصت مناس��ب برای راه اندازی 
کسب و کارهای کوچک هستند. 
از آنج��ا که قیم��ت محصول یا 
خدمت ارائه ش��ده باال و تعداد 
مخاطب و به عبارتی نرخ تولید 
اس��ت، کس��ب و کارهای  پایین 
کوچ��ک می توانند س��هم این 
بخش کوچک بازار را با کس��ب 

سود قابل توجه تسخیر کنند. 
همزمان با افزایش س��رعت و 
گسترش ارتباطات و در راستای 
آن گس��ترش دسترس��ی ب��ه 
اطالعات، شرکت هایی می توانند 
از فرصت ه��ا اس��تفاده کنن��د 
که از انعطاف پذیری بیش��تری 
برخوردار باش��ند. چرا که دیگر 
تنها دارا بودن س��هم بازار باال و 
بهره گی��ری از صرفه جویی های 
ناش��ی از مقیاس منتج از تولید 
انب��وه، جوابگ��و نیس��ت. حتی 
ی��ک کس��ب وکار خانگی هم 
را  پنهانی  تقاضاه��ای  می تواند 
ک��ه ش��رکت های ب��زرگ توان 
واکن��ش ب��ه آن را ندارند یا آن 
را قابل توجه نمی دانند، برآورده 
سازد. بازارهای گوشه می توانند 
براساس منطقه جغرافیایی، یک 
صنع��ت تخصص��ی، گروه های 
س��نی یا ن��ژادی و قومی یا هر 
گ��روه وی��ژه دیگ��ری از اف��راد 
وجود داشته باشند. گاهی یک 
محصول جدید ب��رای یک بازار 
گوشه می تواند ناشی از اصالح و 
تعدیل در محصوالت رایجی که 

توسط شرکت های بزرگ تولید 
می ش��ود، باش��د. بدیهی است 
که موقعی��ت برای این بازاریابی 
می تواند در ه��ر صنعتی وجود 
داش��ته باش��د. گاهی این نوع 
بازاریابی حیطه بس��یار باریکی 
را در ب��ر می گی��رد ک��ه در آن، 
محص��ول برای گروه کوچکی از 

بازار ایجاد شده است. 
برخی از مزایای استراتژی یک 
بازاریابی گوش��ه موفق می تواند 

به صورت زیر باشد:  
*  حاشیه سود بیشتر 

*  کس��ب مزی��ت رقابتی در 
می��ان دیگ��ر کس��ب و کارهای 
کوچکی که از بازار گوش��ه شما 
مطلع نیس��تند و کسب مزیت 
رقابتی در میان کسب و کارهای 
بزرگی ک��ه نمی خواهند در آن 
بخ��ش خ��اص نگرانی داش��ته 

باشند. 
*  اس��تفاده کاراتر و موثرتر از 
بازاریابی ای که کارآمد و هدفمند 

است. 
البته باید در نظر داش��ت که 
شناسایی ش��کاف های بازار و پر 
کردن آنها اغلب کافی نیس��ت، 
بلکه نیازمند تحقیقات گسترده، 
برنامه ریزی دقیق، اجرا و ارزیابی 
ریس��ک های احتمالی و تسلط 
بر یک بازار گوش��ه با خدمات یا 

محصوالت خاص است.
 قوانینی برای موفقیت 

بازاریابی گوشه 
می توانید ریسک های موجود 
در بازاریابی گوش��ه را با قوانین 
زیر کاهش دهید. این فرآیند با 

پژوهش بازار آغاز می شود. 

1-   نیازهای مشتری را 
برآورده سازید

نقاط مه��م از نظر مش��تری 

در  را  مزایای��ی  بیابی��د.  را 
تنها  محصول تان بگنجانید که 
مختص آن گروه مشتریان باشد. 
مطمئ��ن ش��وید محصولی که 
ارائ��ه می دهید جدید و منحصر 
به فرد باشد، به گونه ای که جای 
دیگری ارائه نشده باشد. در این 
مرحله بر تغییر و شکل متفاوت 
محصول ی��ا خدمتی ک��ه ارائه 
می کنید تاکی��د کنید. به عنوان 
مث��ال، هنگامی ک��ه وارد بازار 
صابون می ش��وید، طی سالیان 
ب��ا تغییر مواجه نخواهید ش��د. 
اما ف��رض کنید که ش��ما یک 
تولیدکننده صابون هس��تید و 
در حال س��رمایه گذاری بر برند 

جدیدی هس��تید که کلرین را 
از س��طح موی ش��ناگران پاک 
می کند. شما محصولی متفاوت 
در ی��ک ب��ازار ه��دف خ��اص 
)ش��ناگران( ارائه می کنید. اگر 
محصول ش��ما منحصر به فرد 
باشد، ولی مش��تریان نیازی به 
آن نداشته باشند، کامال بی فایده 
اس��ت! پس باید تقاضای کافی 
برای محصول یا خدمت منحصر 
به فرد شما موجود باشد. با توجه 
به آنکه شما کسب و کار کوچکی 

هس��تید، نیازمند یک تقاضای 
عمومی نخواهید بود. 

2-  آزمایش بازار 
 از پیام رس��انی ب��رای بی��ان 
تمای��ز خ��ود اس��تفاده کنید و 
بازارتان را تس��ت کنید. برخی 
بازاره��ای گوش��ه قبال توس��ط 
دیگران شناس��ایی شده است و 
در  کس��ب و کارهایی  هم اکنون 
حال پاس��خگویی ب��ه نیازهای 
آن بخ��ش هس��تند. تحقی��ق 
کنید که آیا ای��ن بازار ظرفیت 
کافی برای پذیرش کس��ب و کار 
ش��ما را دارد؟ رقیبان ت��ان در 
این بازار را بشناس��یدو مطمئن 
ش��وید محصولی یا خدمتی که 
ارائ��ه می کنید با آنه��ا متفاوت 
است. آگهی های رقیبان و دیگر 
روندهای تبلیغاتی آنها را تحلیل 
کنید تا درکی درس��ت از نقاط 
فروش و تناس��ب با آن به دست 
آورید. آمادگی پذیرش محصول 
یا خدمت خود در بازار جدید را 
آزمایش کنید. ریسک های خود 
را مدیریت کنید و با احتیاط گام 

بردارید. 

3-  داشتن درک درست 
ابتدا درک کنید س��پس کار 
درس��ت را انجام دهی��د. نقاط 
درک  را  خ��ود  ب��ازار  خ��اص 
کنی��د. انتخ��اب صحی��ح بازار 
گوش��ه، ارائه محصول منحصر 
به فرد مناس��ب در بازار گوشه 
بالقوه  مش��تریان  بازاریاب��ی  و 
در ب��ازار گوش��ه، کس��ب و کار 
کوچ��ک ش��ما را ب��ه س��مت 
موفقی��ت در بازارهای گوش��ه 
هدایت می کند. از رس��انه های 
جمعی و آنالین مانند فروم ها، 
رتبه بن��دی محص��ول خ��ود و 

دیگ��ر ش��بکه های اجتماع��ی 
بازاریاب��ی محصول تان  ب��رای 
اس��تفاده کنید. با شرکت هایی 
که خدمت��ی در حیطه ش��ما 
ارائ��ه می کنند آش��نا ش��ده و 
ارتب��اط برق��رار کنید. ش��ک 
بازاریابی  که  باش��ید  نداش��ته 
اگر برای کس��ب و کارهای فعال 
در بخش های دیگ��ر بازار الزم 
اس��ت، برای کس��ب و کار شما 
در بازار گوش��ه، حیاتی اس��ت 
و ب��دون بازاریاب��ی براس��اس 
مفهوم��ی  ش��ما  کس��ب و کار 

نخواهد داشت. 

4-  مدیریت هزینه های 
تولید و توزیع 

هزینه ه��ای تولی��د و توزیع 
را مدیری��ت کنی��د. ف��روش و 
به  توزیع گس��ترده محصوالت 
ندرت در این ن��وع بازار صورت 
می گیرد، چرا که مخاطبان آن 
خاص و به تعداد کم هس��تند. 
تولید استاندارد برای بسیاری از 
محصوالت دارای ویژگی متمایز 
از بقی��ه نمونه ه��ای موجود در 
بازار، کامال امکان پذیر است؛ اگر 
ش��ما تولیدکننده یک محصول 
هس��تید، از روش ه��ای توزیع 
و فهرس��ت موج��ودی منعطف 
اس��تفاده کنید. در صورتی که 
آموزش وی��ژه ای برای توزیع در 
میان مخاطبان خاص محصول 
نیاز باشد این کار را انجام دهید. 

5-   جلوگیری از ضرر 
بدانید که چه زمانی الزم است 
جلوی زیان دادن شرکت در بازار 
گوش��ه را بگیری��د. روند موفقیت 
خود را با معیاره��ای واقع گرایانه 
ترس��یم کنید تا بدانی��د اگر بابت 
حضور در بازار گوشه در حال ضرر 
و زیان دادن هس��تید، به موقع از 
آن خ��ارج ش��وید. ب��رای همین 
منظ��ور باید از قب��ل اهداف خود 
را روی کاغ��ذ بیاورید. منابع مورد 
نیاز )س��رمایه، زمین، نیروی کار، 
دانش، اس��تعدادها و مهارت های 
خاص( ب��رای ارائه خدمت به آنها 
را مش��خص کنید. به یاد داش��ته 
باش��ید که ممکن اس��ت بعضی 
ش��رکت ها در تالش ب��رای ورود 
به این بازار باش��ند اما در این امر 
شکست بخورند. اینجاست که به 
اهمیت دقی��ق آزمایش بازار برای 
سنجش آمادگی بازار برای پذیرش 

محصول یا خدمت پی می بریم. 
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کافه بازاریابی

آیفون های کوچک بهتر می فروشند
نخس��تین فبل��ت اپ��ل )ترکیب��ی از تبل��ت و تلفن 
هوش��مند( آیفون ش��ش پالس بود که توانس��ت نظر 
بس��یاری از مش��تریان را به خود جل��ب کند، اما طبق 
تحقیقات جدید، مش��ابه جمع و جورتر آن یعنی آیفون 
ش��ش، توانسته اس��ت تاکنون نس��خه های بیشتری را 

نسبت به این فبلت به فروش برساند. 
به گزارش ایس��نا، تخمین زده ش��ده ک��ه 80 درصد 
مدل ه��ای جدی��دی را که با برند اپل ب��ه فروش رفته 
است، تلفن آیفون ش��ش 4/7 اینچی تشکیل می دهد 
و در این نس��بت آیفون ش��ش پالس 5/5 اینچی تنها 
توانس��ته اس��ت 20 درصد بازار تلفن اپ��ل را به خود 

اختصاص دهد. 
براساس اطالعات س��ایت NBC NEWS با توجه 
به وجود تفاوت های عمیق و انکارناپذیر کارکردی بین 
دو مدل آیفون ش��ش و آیفون ش��ش پالس این امری 
طبیعی اس��ت که آیفون ش��ش پالس بتواند تنها یک 
س��هم یک پنجمی از فروش آیف��ون در جهان را از آن 

خود کند. 
اگرچه در کشورهای غربی عموما استقبال از تلفن های 
هوش��مند با سایز متوس��ط بیشتر اس��ت، اما نمی توان 
این قاعده را به کش��ورهای آس��یایی نی��ز تعمیم داد. در 
کشورهایی مانند چین، ژاپن، ویتنام و فیلیپین 35 درصد 
موبایل ه��ای اپل به فروش رفت��ه در ماه های اخیر آیفون 
شش پالس بوده اند. با اینکه انتظار نمی رود فروش آیفون 
ش��ش پالس از آیفون شش بیشتر باش��د، اما این میزان 
فروش در کشورهای شرقی با توجه به درصد فروش آن به 

طور جهانی آمار باالیی به حساب می آید. 

از میان خبرها

نگاهی به یکی از کارآمدترین شیوه های بازاریابی

علیرضا مساوات با  بازاریابی گوشه به هدف بزنید
کارشناس گرافیک 

بازاریابی چریکی اخیرا راه خود را به درون 
بازاریابی برای سازمان های خیریه باز کرده و 
رمز موفقیت آن انتخاب یک بخش کوچک 
اما پر سود و دست نخورده بازار است. به این 
ترتیب چنین سازمان هایی با حداقل هزینه و 
زمان تاثیری شگرف روی دیگران می گذارند. 
کمپین »عالمت های خوشامدگویی« بنیاد 

گمش��دگان Itaka از آژان��س تبلیغات��ی 
Isobar لهستان نمونه بسیار خوبی از این 

سبک بازاریابی سازمان های خیریه است. 
کمپین

17هزار نفر ساالنه در لهستان گم می شوند، 
اما در میان جمعیت 38/5 میلیون نفری این 
کش��ور، 17 هزار نفر مانن��د قطره ای در یک 
اقیانوس ش��لوغ و پر تالطم به نظر می رسد. 
ب��رای خانواده های این اف��راد، چاپ آگهی، 

طرح تقاضا برای دریاف��ت هر گونه اطالعات 
 NGO درباره عزیزان شان و همکاری با تنها
مخصوص افراد گمش��ده در لهستان موسوم 
ب��ه Itaka، هم��ه آن کاری اس��ت که آنها 
می توانند انجام دهن��د. بنابراین برای انتقال 
گس��ترده این پیام، Itaka به سوی یکی از 
بزرگ ترین فرودگاه های لهس��تان رهس��پار 
ش��د. اینجا جایی است که روزانه هزاران نفر 
ب��ا هم تجدید دیدار می کنند. چنین اقدامی 
با ه��دف کمک به خطور ای��ن فکر به ذهن 
اشخاص انجام شده که آنها ممکن است چه 
احساسی پیدا کنند وقتی می بینند شخصی 
که منتظرش بوده اند هرگز نزدشان نمی آید. 
 Itaka تاریخچه تبلیغات هوشمندانه
دنیای سازمان های خیریه رقابتی تر از آن 
چیزی اس��ت که فکر می کنید. سازمان های 
خیریه ب��رای دو چیز بس��یار مه��م رقابت 
می کنن��د؛ کمک ه��ا و توج��ه. Itaka  این 
اعتقاد را قبال با کمپین »سخت ترین چالش« 
خود امتحان کرده و می داند که چطور مردم 
را به دادن کمک های مالی تشویق کند، اما 
برای جلب توج��ه افراد آنها به بهترین روش 
ممکن دس��ت یافتند و تصمی��م گرفتند تا 
روی این س��ه مفهوم ساده کار کنند؛ زمینه 
هوشمندانه، احساسات قوی و سادگی کلی. 

مناسب از لحاظ محتوایی
یقین��ا موفقیت کمپی��ن »عالئم انتظار« 
به راه ان��دازی آن در بعض��ی از بزرگ ترین 
فرودگاه های لهستان بستگی دارد. زمینه و 
محتوای یک کمپین بازاریابی چریکی نظیر 
این همیش��ه مهم اس��ت و می تواند حاالت 
روح��ی و دیدگاه های ش��رکت کنندگان را 
 Isobar و Itaka تغییر دهد. می بینیم که
واقع��ا درب��اره جزئی��ات ای��ن کمپین فکر 
کرده ان��د. آنها با قرار دادن عالئمی در محل 
انتظار مردم، تضمین این که افراد بی حوصله 
وقت صرف بررس��ی دقی��ق آنها می کنند و 
مفید س��اختن آنها، با دادن اجازه به مردم 

برای نوشتن مطالبی روی یک طرف آن ها، 
در واقع همه تالش خود را برای جلب توجه 

مردم به حوزه کاری خود کرده اند. 
حافظه احساسی

حافظ��ه  احساس��ی،  موقعیت ه��ای  در 
افراد بهتر عمل می کند. این نتیجه ترش��ح 
هورمون ه��ا به مغز بوده و Itaka نیز از این 
موضوع به خوبی به نفع خود استفاده کرده 
است. با استخدام افرادی که با پالکاردهای 
اس��تقبال به پیش��واز مس��افران می روند و 
چاپ چهره ه��ای افراد گمش��ده روی یک 
طرف آنه��ا، آنها ق��ادر خواهند ب��ود تا در 
لحظه ای احساس��ی توجه افراد را به سوی 
خ��ود جلب کنند. افراد هنگام اس��تقبال از 
همس��ر، دوست، پدر و مادر یا دیگر عزیزان 
خود آگاهانه چهره آن شخص گمشده را به 
یاد می آورند که اعضای خانواده و دوستانش 
نی��ز او را گم کرده اند. این یادآوری از لحاظ 
احساس��ی بس��یار قدرتمند ب��وده و چنین 

حرکتی را هوشمندانه می کند. 
سادگی کلید موفقیت این کمپین است

دوست داش��تنی ترین نکت��ه در کمپی��ن 
»عالئ��م انتظ��ار« س��ادگی بی��ش از حد 
فرص��ت  ی��ک  دادن  مفه��وم  اس��ت.  آن 
ب��ه افراد ب��رای ی��ادآوری یک چه��ره، به 
ج��ای تحمی��ل اطالعات یا حت��ی اعطای 
کمک های مالی، ای��ن کمپین را در نهایت 
ب��ه یاد ماندنی می کن��د. در اینجا هیچ چیز 
به ش��رکت کنندگان یا تماشاچیان تحمیل 
نمی شود و فقط هدف از انجام چنین کاری 
جل��ب توجه آنها به این موضوع اس��ت که 
همه با عزیزان خود تجدید دیدار نمی کنند. 

دست اندرکاران:
آژانس تبلیغاتی: Isobar  لهس�تان، 

ورشو لهستان
مدیر خالقیت: ماسیج نوویکی

طراح: ماسیج لیستوان
creativeguerrillamarketing.com

نمونه ای موفق از بازاریابی برای سازمان های خیریه
درج اطالعات افراد گمشده پشت کارت های خوشامدگویی فرودگاه



وحشتناک 

ریی��س را مالحظه می فرمایید ب��ا آن همه کماالت؟ 
او ه��م عی��ب و ای��راد خ��ودش را دارد. باالخره بش��ر 
اس��ت و ش��یرخام  خورده. چ��ه انتظ��اری داریم؟ دیر 
یا زود ه��ر بتی را که برای ذهن خودمان می تراش��یم 
 خودمان به قول مرحوم گل آقا خواهیم شکاند. اما بعد، 

شرح ماوقع.
گروه ب��ه تازگی از تالطم های اولیه گذش��ته و روی 
غلتک افتاده. دیر زمانی نیس��ت که کم دردس��ر و مثل 
بچه آدم داریم کارهای س��ازمانی مان را انجام می دهیم 
و مالل عمده ای نیست، اما به مصداق آن قول معروف، 
یک دم نشد که بی س��رخر زندگی کنیم. رییس ظاهرا 
به تشخیص خودش به این نتیجه رسیده که گروه من 
نیروی انس��انی ک��م دارد و یا ب��ه زودی در این زمینه 
به مضیق��ه خواهد افتاد. از همی��ن رو مذاکراتی را که 
ب��رای جذب یک نیروی به قول خودش وحش��تناک از 
مدتی پیش ش��روع کرده بوده به پایان می رساند و مرد 
نس��بتا جوانی را )که البته از من سن بیشتری دارد( در 
اولین فرصت مقتضی از الی در باز گروه بنده به داخل 

می لغزاند که:
- بی��ا، هی غر می زدی، تحویل بگیر. بهترین نیرو رو 
برات گرفتم. اطالعات فنی اش وحش��تناکه. برو، برو باز 
بگو تهرون بدجاییه، برو اینجا واینستا، برو بینم چه کار 
می  کنی ها، دیگه نش��نوم زنجموره کن��ی من نیرو کم 
دارم، نمی دونم گروهم فالن ش��د، بهمانم بیس��ار شد، 

برو، نمی خواد توضیح بدی، برو کار دارم آقا...
هیچی، مگر می گذارد آدم حرف بزند. من کی گفتم 
نی��رو کم دارم؟ به قول خودش به همین ش��یرین کام 
)اش��اره به قن��د روی میز( اگر من ی��ک کلمه غر زده 
باش��م. خودش ذهن خواهی کرده و پی به مافی الضمیر 
م��ن برده. از طرف��ی در مهارت گ��وش دادن به حرف 
دیگ��ران هم که صفر. ظاهرا چاره ای نیس��ت. ش��روع 
می کنم با نیروی جدی��د تعامل کردن به روش خودم، 
خیل��ی حرف��ه ای و مبنی ب��ر احت��رام متقابل. راس��ت 
می گویند. اطالعات فنی اش بد نیس��ت. حاال آن قدرها 
هم که رییس ترسیده بود وحشتناک نیست، اما خوب 
واقعا بدک هم نیس��ت. اما مش��کل چیز دیگری است. 
او در ش��رکت دیگری کار کرده و طبیعی اس��ت که در 
جزییاتی در روش تهیه کردن مدارک تخصصی، روش 
ارائه آنها، روش رس��م کردن نقشه های فنی و تدوین و 

دسته بندی آنها با ما متفاوت باشد. 
خب در چنین شرایطی خیلی ساده آدم فکر می کند 
که شخص تازه وارد کم کم خود را با نظم و نسق موجود 
وفق می دهد و مس��ئله حل می ش��ود، اما در مورد این 
ش��خص قضیه جور دیگری است. ایش��ان معتقدند که 
س��امانه موجود شرکت ما درس��ت نیست و الزم است 
کل مجموع��ه خ��ود را با روش ایش��ان هماهنگ کند. 
اول��ش جدی نمی گیرم. محترمان��ه صحبت می کنیم و 
توافق حاصل نمی ش��ود. کمی  جدی تر بحث می کنیم 
و مخالفت هایمان عمیق تر می ش��ود. یکی، دوبار تش��ر 
مدیریت��ی می زن��م و نمی گیرد. ظاهرا ایش��ان به طور 
کامل به وحش��تناک بودن خودش غره اس��ت و حرف 
بنده مدیر بخش در نظر ایشان پشیزی نمی ارزد. بعد از 
ذهن خوانی و گوش  ندادن رییس این هم مسئله سوم، 
مس��تقیم از طرف تعریف ک��رده و او را به قدرت فنی 
خ��ودش مطمئن کرده، طوری که حاال دیگر جلودارش 
نیس��تیم. ریی��س در مورد نف��رات ش��رکت خودمان 
معم��وال از این کارها نمی کند و این مس��ئله به گمانم 
مس��تقیما به یک خصلت نکوهیده دیگر او بازمی گردد، 

غریبه پرستی.
پس از مذاکرات فراوان و به نتیجه نرس��یدن مجبور 
می ش��وم به ش��خص رییس مراجعه کن��م. بعد از چند 
دقیقه صحبت موضوع ناخوشایندی دستگیرم می شود. 
در دو، س��ه ماه گذشته که من سعی داشتم با سروکله 
زدن مشکلم را با آقای تازه وارد حل کنم، ظاهرا ایشان 
ی��ک روز در میان پیش رییس می آمده و همه خفیات 
بخش بنده و مشروح مذاکرات را به سمع و نظر ایشان 
می رس��انده، چهار تا هم روش. رییس هم در طول این 
م��دت یک دفعه لب تر نکرده که حداقل تاحدودی مرا 
در جریان قرار دهد که جنگ از این حالت ناجوانمردانه 
درآید. ش��قیقه هایم ب��اد می کند و گوش هایم س��وت 

می کشد. 
- دس��ت ش��ما درد نکنه رییس ج��ان بعد این همه 

سال...
- صب��ر کن ج��وون، صبر کن ش��لوغ نک��ن بذار یه 
چیزیو بهت بگم بعد ش��یون راه بنداز، آره. خودم قبول 
دارم. زیاد درست نبود. از اولش باید با خودت مشورت 
می کردم. درس��ته که جوونی دهنت بوی ش��یر می ده، 

ولی باالخره حاال مدیر اون بخشی دیگه. 
یکم ذوق زده شدم. 

- فهمیدی؟ حواسم پرت شد، دیدم قبول کرد فوری 
گفتم بیاد. اگرم قرار بود به حرف اون گوش بدم تو باید 
تا ح��اال می رفتی دنبال کارت. فهمی��دی؟ نکردم که؟ 
کردم؟ نکردم دیگه. حاال چیزی نش��ده، می فرستمش 
یه جای دیگه. برو به کارت برس. ضمنا دیگه نمی خوام 
 از کس��ی ت��و روش تعریف کنم، دیدی که چی ش��د؟ 
ولی اگر می خواس��تم ای��ن کار رو بکنم بهت می گفتم 
خوش��م اومد، س��ه ماه نیوم��دی اینجا، س��عی کردی 
خودت حلش کنی )سکوت دراماتیک( حاال پاشو، پاشو 

برو سر کارت، پاشو بینم کار دارم، بلند شو...
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میترا رزاق

در دنی��ای متالط��م امروز، 
نظری��ه ب��ازی به عن��وان یک 
برای  اب��زار پیش بینی کنن��ده 
ارائه دی��دگاه درباره چگونگی 
نقش آفرینی هر فرد در سمت 
س��ازمانی خود در محیط های 
اطالع��ات  دیگ��ر  و  متغی��ر 
برای تصمیم گیری  ارزش��مند 
درآمده اس��ت. حتما می دانید 
ک��ه پی��روزی در ه��ر ب��ازی 
تنها تابع ش��انس نیست بلکه 
اص��ول و قوانین وی��ژه خود را 
دارد. البت��ه هر بازیکن س��عی 
می کند طی بازی با دانسته ها 
و نادانس��ته ها و با به کارگیری 
اصول��ی، خود را به برد نزدیک 
کند و ص��د البته در این میان 
کسی پیروز میدان خواهد بود 
ک��ه بی��ش از دیگ��ران از این 

اصول بهره گیرد. 
ب������ازی   ن����ظری�����ه 
ب��ه    )Game Theory(
منظ��ور تحلی��ل وضعیت های 
مناف��ع  دارای  ک��ه  رقابت��ی 
یافته  متقابل است گس��ترش 
اس��ت. وضعیت های��ی که در 
نظریه بازی ها بررسی می شود 
مش��تمل بر دو ی��ا چند نفر با 
ه��دف متفاوت اس��ت و عمل 
هر یک بر نتیج��ه بازی تاثیر 
می گ��ذارد ول��ی کام��ال آن را 
تعیی��ن نمی کن��د. ب��ه عالوه 
ف��رض می ش��ود که ه��ر فرد 
را  هدف ه��ای حریفان خ��ود 
می شناس��د با فرض اینکه هر 
بازیکن می خواهد حداقل سود 
خود را به ماکزیمم برس��اند یا 
هم ارز آن می خواهد ماکزیمم 
زی��ان م��ورد انتظار خ��ود را 

حداقل کند. 

جایگاه نظریه بازی در 
کسب و کارهای امروزی

فراوانی  کاربردهای  با وجود 
ک��ه ب��رای نظریه ب��ازی ذکر 
مدیران  از  بس��یاری  می شود، 
عالق��ه ای برای به کار بردن آن 
ندارند و آن را بیش��تر تئوری 
می دانن��د تا کاربردی. چندین 
عام��ل در دنی��ای اقتص��ادی 
ام��روزه، نظری��ه ب��ازی را در 
استراتژی شرکت ها به جایگاه 
واالیی رسانده است، به گونه ای 
که بعضی ش��رکت های درگیر 
بحران حتی جسارت به خرج 

داده و با استفاده از این نظریه 
در ت��الش برای ربودن س��هم 
ب��ازار هس��تند. نظری��ه بازی 
مجموعه  انتخ��اب  با  می تواند 
ورودی های مناس��ب و تحلیل 
ب��رای  ممک��ن  س��ناریوهای 
تصمیم گی��ری حی��ات تازه ای 
به س��ازمان ده��د و اطالعات 
ش��فاف را برای تصمیم گیری 

در اختیار آنان گذارد. 

این فقط یک بازی نیست 
نظری��ه ب��ازی ب��ه فرآین��د 
تصمیم گیری گروهی به گونه ای 
می نگرد که نتیجه عملکرد هر 
فرد ی��ا »بازیکن« در موقعیت 
یا بازی داده شده، به عملکرد 
دارد.  بس��تگی  اف��راد  هم��ه 
همچنی��ن این نظریه موفقیت 
یک فرد در تصمیم گیری را با 
توجه ب��ه انتخاب های دیگران 

پیش بینی می کند. 
اگر ش��ما بازیکن یک بازی 
باش��ید، در هن��گام انتخ��اب  
دیگ��ران را ه��م بای��د مدنظر 
قرار دهید و می توانید مطمئن 
باشید تحت این نظریه دیگران 
ه��م در انتخاب هایش��ان ب��ه 
منافع شما فکر می کنند. پس 
به طور کل��ی در هنگام اتخاذ 
تصمیم گیری،  برای  استراتژی 
تفکر خود و تفک��ر دیگران را 

در نظر بگیرید. 

شرکت های تعاملی 
ب��ه طور  امروزه ش��رکت ها 
نظری��ه  عل��م  از  فزاین��ده ای 

ب��ازی برای اتخ��اذ تصمیمات 
ب��ا ریس��ک ب��اال در بازارها و 
رقابتی  بس��یار  موقعیت ه��ای 
استفاده می کنند. نظریه بازی 
پیش��ینه ای 50 ساله و توانایی 
استراتژیک  انتخاب  یک  ایجاد 
ایده آل در موقعیت ها، شرکت ها 
و صنایع مختلف را دارد. اصول 
این نظریه با اس��تفاده از یک 
بازی اس��تراتژیک بنیان نهاده 
شده که مبنای آن سناریوهای 

ریاضی تعریف ش��ده ای است 
که تع��دادی بازیک��ن )فرد یا 
شرکت(، تعیین یک مجموعه 
اس��تراتژی برای این بازیکنان 
ه��ر  ویژگی ه��ای  تعیی��ن  و 
را شامل  اس��تراتژی  مجموعه 

می شود. 
این نظری��ه ابزار قدرتمندی 
ب��رای پیش بینی خروجی های 
یک گروه ش��رکت است که با 
هم تعامل دارن��د و اقدام یک 
ش��رکت به ص��ورت مس��تقیم 
دیگر  ب��ر خروج��ی ش��رکت 

تاثیر گذار اس��ت. توجه به این 
نکت��ه حائز اهمیت اس��ت که 
وظیف��ه هر ش��رکت به عنوان 
پیچی��ده  ش��بکه  از  بخش��ی 
تعامالت اس��ت و ه��ر تصمیم 
یا اقدام یک ش��رکت بر دیگر 
نهادهای��ی ک��ه ب��ا آن تعامل 
دارند اثر می گذارد. هر تصمیم 
گیرنده نقش ی��ک بازیکن در 
ب��ازی تجاری را دارد. هنگامی 
که شرکتی که تصمیمی اتخاذ 
می کند یا اس��تراتژی انتخاب 
می کن��د، بای��د انتخاب ه��ای 
بالق��وه و مناف��ع دیگ��ران را 
هم در نظ��ر بگیرد ت��ا بتواند 
را  بهین��ه  اس��تراتژی  ی��ک 

ساختار بندی کند. 

کاربرد نظریه بازی برای 
موقعیت های استراتژیک 

نظریه بازی برای موقعیت های 
اس��تراتژیکی ایده آل است که 
رقابتی  ی��ا  فردی  رفتاره��ای 

بتواند مدلسازی شود. 
ش��امل  موقعیت ه��ا  ای��ن 
مزای��ده، فعالیت های چانه زنی 
اتحادیه در  ) به عن��وان مث��ال 
قیمت گذاری  مدیریت،  مقابل 
و مذاکرات به اش��تراک گذاری 
درآمد(، تصمیم��ات مرتبط با 
محص��ول )ورود یا خ��روج از 
ب��ازار(، تصمیمات عامل اصلی 
)مذاک��رات مرتبط با پاداش و 
و  عرضه کنن��ده(  انگیزه ه��ای 
طراحی زنجی��ره تامین )برای 
مثال مدیریت ظرفیت و ایجاد 
یا حذف یک تصمیم( اس��ت. 

اس��تراتژی  بازی های  عموم��ا 
چندگانه برای مدلسازی رقبا و 
منافع مختلف و استراتژی های 
بالقوه به کار می رود. این بازی 
 دو ه��دف را دنب��ال می کند: 
یک - ارائه مجموعه پیشنهادهایی 
ب�����رای تص��میم گیری ه��ای 
استراتژیک و هدایت رفتارهای 
رقابت��ی ب��رای نائل ش��دن به 
بازده مطل��وب و دو - تحلیل 
این مس��ئله ک��ه چگونه یک 
مجموعه حرکات اس��تراتژیک 
تصمیم گیری  ب��رای  ممک��ن 
می تواند نتایج رقابتی مختلف 

را پیش بینی کند. 
ان��واع بازی ه��ای مختل��ف 
می تواند با توج��ه به موقعیت 
اس��تراتژیک، تع��داد عوام��ل 
)بازیکن��ان(، می��زان اطالعات 
محدودیت ه��ای  و  موج��ود 

زمانی استفاده شود. 

معایب نظریه بازی
با تمام این تفاسیر، استفاده 
از ای��ن روش ب��دون اش��کال 
نیست. اوال نظریه بازی فرض 
می گیرد که بازیکنان به صورت 
عقالنی و طبق منافع شخصی 
خود عمل می کنند و می دانیم 
ممک��ن  همیش��ه  ای��ن  ک��ه 
نیس��ت. ثانیا این نظریه فرض 
می گیرد که بازیکنان به صورت 
و  اس��تراتژیک عمل می کنند 
اقدامشان  رقابتی  پاس��خ های 
را مورد توجه ق��رار می دهند. 
در صورت��ی ک��ه تجربیات ما 
می گوی��د ک��ه هم��ه مدیران 
به ص��ورت اس��تراتژیک فک��ر 

نمی کنند. 
در آخر اینک��ه، نظریه بازی 
هنگامی بیشترین اثربخشی را 
دارد ک��ه مدیران منافع مثبت 
و منف��ی مورد انتظار هر اقدام 
را بدانند ام��ا در دنیای واقعی 
بیشتر ش��رکت ها دانش کافی 

برای آن را ندارند. 
با وجود معایب ذکر ش��ده، 
یک بازی که به صورت مناسب 
باش��د،  ش��ده  س��اختار بندی 
می توان��د به طور محسوس��ی 
ریس��ک های تجاری را کاهش 
ده��د، منجر به ش��کل گیری 
دیدگاه های رقابتی ارزش��مند 
ش��ود، هماهنگی داخلی حول 
را  اس��تراتژیک  تصمیم��ات 
بهبود دهد و به حداکثرسازی 

منفعت استراتژیک بینجامد. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )39(
اچ اس بی سی؛ مدیریت اطالعات و 

نظارت بر عملکرد

یک��ی از چالش های��ی که در هر کس��ب و کاری ممکن 
اس��ت با آن مواجه ش��ویم، جمع آوری اطالعات بیش از 
میزان مورد نیاز اس��ت. کسب و کارها عموما به دنبال این 
هس��تند تا به جای نگهداری و انباشت اطالعات بی فایده 
اطالعات مفید جمع آوری کرده و در زمان مناس��ب از آن 
استفاده کنند. راه رسیدن به این هدف استفاده از داشبورد 

مدیریت اطالعات است. 

ایده
داش��بورد اطالعات مجموعه ای از شاخص های کلیدی 
کس��ب و کار است که به صورت روزانه یا هفتگی روند کار، 
تولی��د، بهره وری و عملکرد را برای ما مش��خص می کند. 
ب��ه دلیل کارب��ردی و مفید بودن این ای��ده، روز به روز بر 
محبوبیت این روش افزوده شده و استفاده از داشبورد های 
اطالعات برای مدیریت جنبه های حیاتی و بس��یار مهم 
یک کسب و کار از رأس شرکت گرفته تا تک تک کارکنان 

افزایش می یابد. 
این داش��بوردها این امکان را برای ما فراهم می کنند تا 
با بررسی برنامه ای که طراحی کردیم بدانیم تا چه میزان 
طبق نقش��ه پیش رفته ایم و در کج��ا قرار داریم. گفتنی 
اس��ت در نتیج��ه این داش��بوردها نه تنها با محاس��بات 
دقیق ش��ان آمارهای مفیدی را ارائه می کنند، بلکه دالیل 

شکل گیری این آمارها را نیز در اختیار ما می گذارند. 
بد نیست نگاهی داشته باشیم به بانک اچ اس  بی سی که 
ترجیح داده به جای صرف انرژی روی امور سنتی بانکی 
نظیر توجه به فرآیندها و مس��ائل بانکی روی مش��تریان 
و س��ود دهی خود تمرکز کند. در همین رابطه بد نیست 
اش��اره کنیم که واحدهای متفاوت بانک اچ اس بی س��ی 
ب��ا ارائه اطالع��ات فروش به کارکنان خ��ود در چارچوب 
داش��بوردهای اطالعات مدت زمانی است که از این ایده 

به صورت عملی استفاده می کنند. 
داش��بوردهای ح��اوی اطالعات فروش ح��اوی نکات 
بس��یار مهمی در م��ورد داده های مربوط به مش��تریان و 
منابع مرب��وط به آن بوده و با ارائه داده ها به صورت دقیق 
و طبقه بندی ش��ده نقاط قوت و بخش هایی را که نیاز به 
توجه بیش��تری دارند در اختی��ار می گذارند. کیفیت این 
داده ها و نحوه اس��تفاده از آنها توس��ط کارمندان بخش 
فروش تاثیر به سزایی در جذب مشتریان و افزایش فروش 

محصوالت دارد. 
عالوه بر بهبود وضعیت فروش این داشبورد های حاوی 
اطالعات و داده های مربوط به مش��تریان مزایای دیگری 

نیز دارند: 
با استفاده از این داشبوردها مدیران می توانند با کمک 
ب��ه کارمندان بخش ف��روش در قس��مت هایی که دچار 
مشکل و نقصان هستند، موجب بهبود عملکرد آنان شوند. 
استفاده از این داده ها موجب تمرکز کارکنان بر فروش 

محصوالت می شود. 
اس��تفاده از این قبیل داشبوردها تنها محدود به بحث 
ف��روش نبوده و با ارائه آماره��ای گوناگون میزان فعالیت 

کارمندان را نیز محاسبه می کند. 
اطالعات تامین شده توسط این داشبوردها به مدیران 
کمک می کند تا با تش��خیص بخش هایی که به حمایت 
بیشتر نیاز دارند تالش شان را روی حل و فصل آن مشکل 

و برطرف کردن آن نقطه ضعف متمرکز کنند. 
اطالعات حاصل از اس��تفاده از داشبوردهای اطالعات 
می تواند به صورت گسترده ای در سطح تشکیالت تجاری 
ش��ما جریان داشته و یک زبان مش��ترک در کسب و کار 
ش��ما ایجاد کند. برای مثال در شعبه بانک اچ اس بی سی 
در تایوان یک تلویزیون پالس��مای بزرگ برای کارمندان 
تهیه ش��ده است که عالوه بر نمایش پیام ها و اخبار مهم، 
اطالعات فروش را نیز نمایش داده و این موضوع عالوه بر 
جنبه آگاهی بخشی آن موجب ایجاد رقابت میان کارکنان 

به صورت شخصی و تیمی می شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
با استفاده از پرسش های زیر اطالعات مورد نیاز خود را 
ارزیابی کنید و آنها را به صورت معمول، مداوم و قابل اتکا 

در دسترس قرار دهید: 
1- چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ 
2- این داده ها چگونه باید ارائه شوند؟ 

3- این اطالعات از کجا آمده اس��ت؟ این سوال موجب 
افزایش کیفیت اطالعات ارائه شده می شود و موجب درج 

واقعیت ها در متن اطالعات ارائه شده می شود. 
4- چه نوع محدودیت هایی وجود دارد؟ به عنوان مثال 
آی��ا برخی از این داده ها یا تمام آنها محرمانه هس��تند یا 

خیر؟ 
5- این داده ها چه استفاده ای می توانند داشته باشند؟ 
پاسخ به این سوال موجب اقناع استفاده کنندگان در مورد 

چرایی استفاده از این اطالعات می شود. 
س��عی کنید داده هایتان صحیح و مفید باشند، بررسی 
کنید که بهتری��ن راه برای گ��ردآوری اطالعات صحیح 
و کاربردی چیس��ت. اس��تفاده از نظرس��نجی، برقراری 
تماس ه��ای تلفنی، مالقات های حض��وری و مصاحبه از 

جمله راه های جمع آوری اطالعات است. 
داده ها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. تصمیم گیری 
حاصل قضاوت ش��ما در مورد مسائل مختلف است، این 
درحالی اس��ت که روش های کمی آماری ناهنجاری های 
موج��ود در روند کار را برجس��ته ک��رده و در این حین 
طرح ریزی، مدل سازی و شبیه سازی تکنیک های مفیدی 
برای تولید و ارزیابی صحت و مفید بودن اطالعات است. 

اطالع��ات را ذخیره و بازیابی کنی��د. اطمینان حاصل 
کنید که داده ها براساس موضوعات شان دسته بندی شده 
و به صورت وسیعی در دسترس باشند. این اطالعات باید 
کامال مرتبط با زمینه کاری ش��ما بوده و به روز باش��ند، 
همواره معیارهایی را ب��رای اضافه کردن، حذف کردن یا 
آرش��یو کردن اطالعات تعیین کنید. فراموش نکنید که 
بهتر است سیستم و فرآیند ذخیره و بازیابی اطالعات باید 

مقرون به صرفه باشد. 
در مورد نگهداری اطالعات س��ه شیوه مفید در اختیار 
ما اس��ت؛ نظارت بر تصمیمات، اق��دام به صورت اصولی و 
روشمند و در نهایت مدیریت محدودیت هایی که ممکن 
اس��ت در زمینه وقت، منابع و س��ایر مسائل دیگر وجود 

داشته باشد. 

نظریه بازی می تواند 
با انتخاب مجموعه 
ورودی های مناسب 
و تحلیل سناریوهای 

ممکن برای 
تصمیم گیری حیات 
تازه ای به سازمان 

دهد و اطالعات شفاف 
را برای تصمیم گیری 
در اختیار آنان گذارد

جامع��ه  پاس�خ کارش�ناس: 
کتابخوان ایران متأسفانه بسیار 
محدودند و برای تبلیغات کتاب، 
تقریبا  یافتن دقیق مخاطب��ان 
تبلیغات گسترده  حیاتی است. 
و اس��تفاده از شیوه های مرسوم 
شاید مناسب نباشد. به عبارت 
دقیق تر اصال اختصاصی نیست. 
باید ب��ه دنبال انج��ام تبلیغات 
ارزان  و موث��ر باش��ید. از جمله 
این تبلیغات حضور در صفحات 
اینترنتی  کتاب فروشی های  اول 
معتبر است. این تبلیغات ارزان 

است و دقیقا اهالی کتابخوان را 
هدف قرار می ده��د. همچنین 
حضور در س��ایت های مرتبط با 
حوزه روان شناسی و سایت های 
فرهنگی که اهل قلم و فرهنگ 
و کتابخوان��ی را جذب می کند، 

ارزان و مفید است. 
ش��بکه های  از  اس��تفاده 
اجتماعی برای معرفی انتشارات 
و کتاب های ش��ما نیز می تواند 
بس��یار مفید باشد. یک صفحه 
انتش��ارات  ب��رای  اختصاص��ی 
خ��ود بس��ازید و ت��الش کنید 

عالقه من��دان را ب��ا محصوالت 
خود آش��نا کنید. در این مسیر 
می توانی��د از افراد خبره در این 
خصوص نیز استفاده کنید. این 

روش نیز ارزان و موثر است. 
توصی��ه دیگر ما اس��تفاده از 
پیام��ک و ایمی��ل اس��ت. این 
روش ه��ا نی��ز بس��یار ارزان و 
موثرن��د، ام��ا ن��کات مهمی در 
ای��ن زمینه وج��ود دارد که در 
ش��ماره های قبل به آنها اشاره 
کرده ایم. حتما به سایت روزنامه 
مراجع��ه کنی��د و آن ن��کات را 

بخوانی��د. در این خصوص فقط 
ضروری است تأکید کنیم بانک 
اطالعات مناسبی را باید انتخاب 
افرادی  هم��راه  ش��ماره   کنید. 
را که به طور بالق��وه می توانند 
مشتری کتاب های شما باشند، 
جمع آوری و ب��رای آنها پیامک 
ش��رکت های  کنی��د.  ارس��ال 
دارای  پیامک  س��رویس دهنده 
بانک ه��ای اطالعاتی مناس��بی 
هس��تند که ش��اید بررسی آنها 
فرآین��د کار را بس��یار س��رعت 

 بخشد.

 بازاریابی 
برای کتاب 

پرسش: ناشری هستم که کتاب هایی را در حوزه روان شناسی منتشر می کنم. بودجه ای را برای معرفی کتاب های جدید در نظر گرفته ام. 
بهترین راه برای این کار چیست؟

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  .

کلینیک کسب و کار)108(

مترجم: معراج آگاهی 

 ترفندهای گوگل برای خوراندن غذای سالم
به کارمندان خود! 

ش��رکت گ��وگل همانند بس��یاری دیگ��ر از کمپانی های بزرگ، ب��ه کارمندان 
خود غذای رایگان می دهد. معروف اس��ت که غذاهای ارائه ش��ده در این شرکت 

امریکایی، از مواد طبیعی و ارگانیک تهیه می شود. 
گوگل به همین مقدار بس��نده نکرده و برای اینک��ه کارمندان خود را بیش از 
پیش به تناول غذای س��الم س��وق دهد، از ترفندهایی استفاده می کند که بعضا 

جالب است. 
به گزارش رایورز، به عنوان مثال در غذاخوری های گوگل، ظرف س��االد در جلو 
چیده می شود تا موقع انتخاب و صرف غذا به راحتی در دسترس کارکنان باشد. 
همچنی��ن از س��ال 2012 غذاهای گوگل در دو س��ری ظروف متفاوت س��رو 

می ش��ود که از نظر ان��دازه و گنجایش با هم 
ف��رق دارند. گ��وگل با ای��ن کار می خواهد به 
کارمندانش یادآوری کند که انتخاب بش��قاب 
بزرگ یعن��ی ابتال به چاقی. در این ش��رکت 
همچنی��ن نوش��ابه و ش��یرینی از بوفه حذف 

شده است. 

آینده نگری های مدیرعامل تسال
ایالن ماسک، مدیرعامل ش��رکت سازنده خودرو های هیبریدی، در مصاحبه ای با 
Auto Bild گفت که هیچ گاه این کمپانی را ترک نمی کند، اما تا سه یا چهار سال 
بعد نقش رهبری آن را کنار خواهد گذاش��ت. به گزارش مارکتینگ نیوز، هرکس��ی 
دوست دارد بر جهان فرمانروایی کند، حاال به هر طریقی که شده، اما آیا این قاعده 
همیش��ه حکم فرما است؟ اگر شما ایالن ماسک باشید جواب این سوال منفی است. 
مدیر عامل تس��ال در یک مصاحبه اعالم کرد که نمی خواهد برای همیشه مدیر عامل 
این شرکت باقی بماند. ماسک می گوید: »دلیلی که من تسال را شروع کردم این نبود 
که فکر کنم فرصت ها در بازار خودروهای الکتریکی صف کش��یده اند یا به خاطر یک 
موفقیت بازاری این کار را نکرده ام. دلیل من برای به وجود آوردن تسال، این بود که 
نشان دهم ساخت ماشین های سریع و دوربرد الکتریکی امکان پذیر است و اگر شما 

این کار را انج��ام دهید، مردم هم آن را خواهند 
خرید.«از ماس��ک درباره اینک��ه آینده را چطور 
می بینید سوال شد و او در جواب گفت: »دوست 
دارم به مریخ بروم، به زمین بازگردم و دوباره به 
مریخ بروم و در میانه دهه هفتاد زندگیم زیر نور 

غروب آبی رنگ بمیرم.«

الگوهای طالیی
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روشی پرریسک برای کاهش ریسک های تجاری

نظریه بازی 
در خدمت بهبود تصمیم گیری های استراتژیک

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی



 72,189,50شاخص کل
(1055,61)میزان تغییر
B 3,252,992,997ارزش بازار

B 1,582,201ارزش معامالت
M 517,534حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(97,76)11,840پتروشیمی خلیج فارس

(89.73)2,254فوالد مبارکه
(89.4)6,577نفت و گاز پارسیان

(71.79)2,079بانک ملت
(68.02)7,398گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,058101,115 ماشین  سازي  اراك
4,7678,821 س. دارويي تامین
6,1005,917 تايدواترخاورمیانه

25,5545,440 گلوکوزان
11,1995,218 نوسازي   تهران

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,47583,391 سرمايه گذاري  رنا

1,33158,844 س.  سايپا
1,43755,757 سايپا

2,82838,684 ايران  خودرو
4,09037,694 س.  ايران خودرو

درصد قیمتنام کامل شرکت
6,0584 ماشین  سازي  اراك

4,7563.98 چیني  ايران
3,8063.96 کاشي   حافظ

4,8223.9 ايران ياساتايرورابر
15,4803.76 داروسازي  اسوه 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(7.53)39,066 ح . گلوکوزان

(7.31)406 ح . سرمايه گذاري نیرو
(5.33)2,754 ح .  چادرملو
(4)8,692 کاشي  پارس

(4)5,259 نورد آلومینیوم

ارزشحجمنام کامل شرکت
M73,478 B 49,555س. خوارزمی
M90,556 B 43,565بانک ملت
M49.900 B 34.592پست بانک
M54.348 B 29.655گروه بهمن

M21.420 B 24.426پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M112,819 B 20,662ايران ترانسفو
M90,556 B 43,565بانک ملت

M83.514 B 7.753نوسازی تهران
M73.478 B 49.555س. خوارزمی

M71.233 B 18.194کالسیمین

تعدادقیمتنام کامل شرکت
20794784بانک ملت
14434280پست بانک

14833394س. خوارزمی
107721953نوسازی تهران

لسیمین 39151866کا

 812,30شاخص کل
(17,40)میزان تغییر
B 662,270,010ارزش بازار

B 1,509,122ارزش معامالت
M 119,685حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(2,99)2,427پترشیمی ايرانیان
(2,61)18,555پتروشیمی زاگرس

(1.75)8,781پتروشیمی جم
(1.63)3,892معدنی خاورمیانه

مدیریت سهام12

در  ب��ورس  کل  ش���اخ�ص 
پنج روز معامالتی گذشته بیش 
از 3750 واح��د ريزش کرد و به 
کانال 72 هزار واحد رس��ید. در 
پايان معامالت دومین روز کاری 
هفته، شاخص کل بورس با فشار 
عرض��ه در اکث��ر صنايع ريزش 
بیش از 1055 واحدی را تجربه 
ک��رد و به کانال 72 ه��زار واحد 
رسید. در فرابورس هم شاخص 
ب��ا افت ش��ديد 17 واح��دی به 
رقم 812 واحد رس��ید. به گفته 
کارشناس��ان در کنار ب��رآورده 
نشدن انتظارات س��هامداران از 
مذاک��رات وي��ن، کاهش قیمت 
نف��ت و ب��ه تب��ع آن کاه��ش 
درآمدهای دولت در کنار افزايش 
نرخ دالر و ابهامات مطرح ش��ده 
در بودجه از عوامل عقب نشینی 
سهامداران از بورس تهران است؛ 
به طوری که برخی س�ه�ام�داران 
با مشاهده چشم انداز آينده فعال 
ترجیح می دهند تا در بازار سهام 
فعالیت نکنن��د. به دلیل همین 
تفکر صف های فروش س��نگین 
در تاالر شیش��ه ای شکل گرفت 
اکثر ش��رکت های  به گونه ای که 
خودرويی و بانکی از بیش��ترين 
تقاضای فروش برخوردار شدند. 
همچنین گروه مالی با بیشترين 
حجم و ارزش معامالت توانست 
برتري��ن گروه ه��ای  در ص��در 

صنعت قرار  گیرد. 

بازار سهام نیاز به محرک 
اقتصادی قوی دارد

کارش��ناس  ثاب��ت،  عظی��م 
ب��ازار س��هام در رابط��ه با افت 
روزهای اخیر بازار سهام گفت: 
بورس تهران برای آغاز حرکت 
صع��ودی خود ب��ه يک محرك 
اقتص��ادی قوی نی��از دارد. وی 
افزود: کاهش شديد قیمت نفت 
در بازار س��هام اثر گذار بود، زيرا 
نفت بخش زيادی از درآمد های 
دولت را تش��کیل می دهد. اين 
کارشناس بازار سهام ادامه داد: 
در کنار آن افزايش قیمت دالر 
موجب س��وق دادن منابع به آن 
س��مت ش��د. بنابراين عواملی 
موجب ش��د تا ترس زيادی در 
بازار س��هام ايجاد شود، بر اين 
اس��اس برخی س��هامداران به 
اين نتیجه رسیدند که به دلیل 
مبه��م ب��ودن چش��م انداز بازار 

س��هام نس��بت به فروش سهام 
خود اق��دام کنند. ثابت از ديگر 
عوام��ل کاهش قیمت س��هام 
ش��رکت ها در بورس را ابهامات 
موجود در بودجه س��ال آينده 
دانس��ت و تصريح کرد: از آنجا 
که قیمت برخ��ی صنايع مانند 
معدنی ها و پتروش��یمی ها قرار 
اس��ت در بودجه امس��ال ديده 
شود و همچنین به دلیل تعیین 
قیم��ت دالر و نف��ت در بودجه 
س��ال 1394 ترس��ی در ب��ازار 

سهام ايجاد شده است.

با نفت 70 دالری روزانه 
3 میلیون دالر کسری 
بودجه خواهیم داشت

 مهدی طحان��ی، مديرعامل 
س��رمايه گذاری  مشاور  شرکت 
آوای آگاه در اين خصوص اظهار 
کرد: نکته ای که مطرح است اين 
است که در بودجه، قیمت نفت 
به صورت دالری نوش��ته ش��ده 
اس��ت و هم اکنون ب��ا نفت 70 

روزانه س��ه میلیون دالر  دالری 
کس��ری بودجه خواهیم داشت. 
طحان��ی در ادام��ه درخصوص 
علت نوس��ان ب��ازار در روزهای 
اخیر اف��زود: دلیل اصلی ريزش 
بازار در روزهای اخیر هیجان به 
معنی واقعی است. وی ادامه داد: 
بسیاری از صنايع ما بدون اينکه 
هیچ ربطی به نفت و قیمت آن 
باشند ش��اهد صف های  داشته 
فروش هس��تند؛ يعن��ی الزامی 
نیس��ت که کاهش قیمت نفت 
نگرانی برای اين سهام ايجاد کند 
اما بازار شاهد صف های طوالنی 

خريد برای اين سهم ها بود. 

چه شرکت هایی از کاهش 
قیمت نفت سود می برند؟ 

مدي��ر  محصص��ی،  عل��ی 
پرتف��وی پت��رول در رابطه با 
تاثی��ر کاهش قیم��ت نفت بر 
بررس��ی  گفت:  س��هام  ب��ازار 
نف��ت  کاهش��ی  تاثی��رات 
پتروش��یمی  ب��ازار  در  خ��ام 

س��اده نیس��ت ام��ا به طورکل 
ش��رکت هايی که خوراکش��ان 
نفت و مايعات نفتی اس��ت در 
صورت ثبات در قیمت فروش 
از اين  اث��ر مثبتی  محصوالت 
کاهش نرخ می برند. محصصی 
افزود: محصوالتی که از نفتا و 
خوراك مايع استفاده می کنند 
مانند پتروش��یمی اراك چون 
قیمت م��واد اولیه کاهش پیدا 
می کن��د از کاهش قیمت نفت 
مدير  می برند.  مناس��بی  سود 
به شرکت های  پترول  پرتفوی 
نیز  پالس��تیکی  و  الس��تیکی 
اشاره کرد و گفت: محصوالت 
اين ش��رکت ها ک��ه از نفت و 
مايعات نفتی به دست می آيد 
به طور عام از اين کاهش نرخ 
نفت منتفع می ش��وند ولی اگر 
اي��ن کاهش ن��رخ قیمت نفت 
ادامه پیدا کند می تواند منجر 
مش��ابه  واردات محصوالت  به 
ش��ود که رقابت پذي��ری را از 

صنعت داخل بگیرد. 

حقوقی ها؛ نظاره گر تاالر 
شیشه ای

کارشناس  امیری،  حمیدرضا 
بازار س��هام با اش��اره ب��ه اينکه 
نقدينگی از بورس به سمت بازار 
ارز و دالر حرک��ت کرده اس��ت 
گفت: متاس��فانه مديران بورس 
و حقوقی ها در ش��رايط کنونی 
تنها نظاره گر تاالر ش�ی�ش��ه ای 
هس��تند. اين کارش��ناس بازار 
س��هام افزود: کاهش چند هزار 
واحدی شاخص بورس در چند 
روز گذشته موجب زيان بسیاری 
از سهامداران حقیقی و بی تجربه 
در بازار س��هام ش��ده است. اين 
کارشناس بازار سرمايه در ادامه 
به افزايش قیم��ت ارز و دالر در 
پی انتشار خبر تمديد مذاکرات 
هسته ای اشاره کرد و گفت: اين 
موضوع باعث ش��ده تا بخشی از 
نقدينگی بازار سرمايه به سمت 

بازار ارز حرکت کند. 

بررسی امکان 
بازارگردانی شرکت های 

بورسی
ع�ل���ی  ديگ��ر  س��وی  از 
صن��دوق  مدي��ر  ش��هبنديان، 
س��رمايه گذاری در بازار س��هام 
و  بیمه ه��ا  بانک ه��ا،  گف��ت: 
س��رمايه گذاری  ش��رکت های 
بزرگ هر ک��دام تحلیلگر دارند 
و باتوجه به ش��رايط بازار امکان 
داش��ت.  بازارگردان��ی خواهند 
وی افزود: يک��ی از موفق ترين 
ش��یوه ها، بازارگردان��ی س��هام 
توس��ط گروه ه��ای حاض��ر در 
بازار است که با توجه به تسلط 
ب��ر فض��ای درونی ش��رکت ها، 
خواهد  موفق ت��ر  بازارگردان��ی 
بود. به عنوان مثال سهام بزرگ 
سهام از هلدينگ فارس، مپنا و 
ايران  خودرو بايد منابعی را برای 
بازارگردانی در نظر بگیرند. اين 
مدير صندوق سرمايه گذاری در 
بازار سهام با اشاره به اينکه يکی 
از راهکارهای موثر برای کاهش 
هیجانات و رونق بازار برداشتن 
معام��الت  م�حدوديت ه��ای 
اس��ت، گفت: تشکیل صف های 
خريدوف��روش در بازار منجر به 
ايج��اد هیجان در س��هامداران 
ت�ص�میم گی��ری  و  می ش���ود 
براس��اس دنباله روی، به صورت 
وجود  همچن��ان  غیرمنطق��ی 

خواهد داشت. 

در کنار ابهام قیمت دالر و تمدید مذاکرات 

قیمت نفت بورس
 را به آتش کشید

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

اعالم نتایج آزمون های الکترونیکی 
معامله گری بازار سرمایه

نتاي��ج آزمون ه��ای الکترونیک��ی معامله گ��ری بازار 
س��رمايه و ارزش ياب��ی اوراق بهادار از س��اعت 14:30 
روز يکش��نبه مورخ 9 آذر 93 روی سايت اداره آموزش 
و ام��ور گواهی نامه ه��ای حرفه ای ق��رار گرفت. حیدر 
فروغ نژاد، ريیس اداره آم��وزش و امور گواهی نامه های 
حرفه ای س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در خصوص 
پذيرفته شدگان آزمون معامله گری بازار سرمايه تصريح 
کرد:با توجه به مصوبه هیات مديره سازمان، اسامی اين 
افراد در اختیار نهادهای آموزش دهنده قرار گیرد تا در 
دوره های آموزش��ی ش��رکت کرده و پس از گذراندن و 
تايی��د دوره، اقدامات بعدی ص��ورت گیرد. بنابراين در 
حال حاضر پذيرفته ش��دگان آزم��ون معامله گری بازار 
سرمايه نیازی به ارس��ال مدارك به اين اداره نخواهند 

داشت. 

معامالت »ونوین« به دلیل 
حجم کم تایید نشد

ب��ا توجه به پیغام ناظر ب��ازار فرابورس مبنی بر مورد 
تايید قرار نگرفتن معامالت س��هام شرکت بیمه نوين، 
بهنام محس��نی، ريیس اداره عملیات بازار فرابورس به 
اين ابهام پاس��خ گفت. وی در اين خصوص اظهار کرد: 
با توجه به حجم کم معامالت نماد »نوين« (18 سهم) 
در بازار و کافی نبودن حجم معامالت اين س��هم برای 
کشف قیمت مناسب، معامالت شرکت بیمه نوين مورد 
تايید قرار نگرفت. محس��نی در ادامه خاطرنشان کرد: 
ش��رايط مورد تايید قرار گرفتن يک سهم در طول يک 
روز معامالتی به شرايط صنعت، شرايط بازار، معامالت 

آن سهم و حجم سفارش گیری وابسته است. 

عرضه 40 نوع کاال در روز یکشنبه
روز گذش��ته تاالره��ای داخل��ی و صادرات��ی بورس 
کاالی ايران شاهد عرضه 40 نوع کاال به حجم بیش از 
122 هزار تن بودند. در اي��ن روز و در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی، چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی 
صنايع مس ايران با قیمت پايه 210 هزار و 697 ريال 
راهی تاالر معامالت ش��د. عالوه بر اين، 270 تن مس 
مفتول شرکت صنايع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه 
را ب��ا قیم��ت پايه 218 هزار و 225 ري��ال تجربه کرد. 
شرکت آلومینیوم ايران نیز 800 تن شمش هزارپوندی 
99. 75 را ب��ا قیمت پاي��ه 70 هزار و 208 ريال عرضه 
کرد. در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 45 هزار 
و 553 تن انواع ماده پلیمری، ماده شیمیايی، قیر، لوب 

کات، وکیوم باتوم و گوگرد عرضه شد. 

سرمایه گذاری ملی
فروشنده ایران ترانسفو می شود

س��رمايه گذاری مل��ی ايران اعالم کرد ک��ه در تاريخ 
12 آذرماه امس��ال، تعداد 76 میلیون و 400 هزار سهم 
از س��هام ايران ترانس��فو را در بازار اول ب��ورس اوراق 
به��ادار به صورت يکجا واگ��ذار می کند. اي��ن تعداد از 
س��هام معادل 5.09 درصد از سهام ايران ترانسفو است 
ک��ه قیمت پايه ش��ش هزار و 150 ري��ال برای آن در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. در اين اطالعیه قید شده که 
خريداران بايد جهت بررس��ی و رعايت ضوابط بررسی 
ش��رايط متقاضیان خريد معامالت عمده س��هام و حق 
تقدم، نس��بت به تکمیل فرم پیوس��ت تا قبل از عرضه 
اقدام و نس��بت به ارس��ال آن به معاونت بازار از طريق 

کارگزار خود اقدام کنند. 

 شرکت ایرکا پارت صنعت
6 ماهه 590 ریال سود ساخت

ش��رکت ايرکا پ��ارت صنع��ت (کاربراتور اي��ران) در 
اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای ش��ش ماهه 
منتهی به 31 ش��هريور م��اه خود اعالم ک��رده که در 
ش��ش ماهه نخست موفق به ساخت س��ود 590 ريالی 
به ازای هر س��هم شده است و اين در حالی است که با 
همین سرمايه، اين شرکت توانسته بود در مدت مشابه 
س��ال مالی قبل به س��ود 28 ريالی دست يابد. فروش 
خالص اين ش��رکت 118 درصد رش��د داشته و اين در 
حالی اس��ت که بهای تمام ش��ده با رشد 75 درصد به 
بازار منعکس شده است. ساير درآمدهای غیر عملیاتی 

شرکت نیز با رشد 180درصدی اعالم شده است. 

صنعتی نیرومحرکه 
6 ماهه به سود 161 ریال رسید

صنعت��ی نیرومحرکه در اطالع��ات و صورت های مالی 
میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهريور 93 
که روی کدال منتشر کرده است، اعالم کرده که به سودی 
معادل 161 ريال رس��ید. اين ش��رکت در همین گزارش 
اعالم کرد که س��ال مالی گذش��ته زي��ان 320 ريالی را 
به عنوان عملکرد شش ماهه ارائه داد که رشد بسیار خوبی 
در عملکردش ديده می ش��ود. فروش ش��رکت به میزان 
146 درصد رش��د داش��ت که در مقابل بهای تمام ش��ده 
با افزايش هزينه های 109 درصدی گزارش ش��ده است. 
میزان تولیدات ش��رکت با متوسط افزايش 106 درصدی 
اعالم ش��ده است و میزان فروش کلی شرکت نیز به طور 

متوسط رشدی در حدود 146 درصد را داشته است. 

EPS 1918  ریالی سیمان آرتا اردبیل
سیمان آرتا اردبیل نخستین گزارش پیش بینی برای 
س��ال مالی آينده خود را به بازار ارائه داد. اين شرکت 
میزان EPS سال مالی منتهی به 30 آذر ماه سال 94 
خ��ود را 1918 ريال معرفی کرد. اين در حالی اس��ت 
که پیش بینی س��ود س��ال 93 اين ش��رکت در همین 
اطالعیه با رقم 2553 ريال آمده است. بنابراين کاهش 
25 درصدی EPS در اين گزارش نسبت به سال مالی 

جاری ديده شده است. 

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

سید محمد صدرالغروی
سقوط شاخص کل بورس
 به کانال 72 هزار واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جريان معامالت 
روز يکش��نبه ب��ازار س��رمايه با ه��زار و 55 واحد افت 
مواجه ش��د و درنهايت تا ارتفاع 72 هزار و 189 واحد 
س��قوط کرد البته اين رقم در روز گذش��ته 73هزار و 
245 واحد بود.تاالر شیش��ه ای همانند سه روز گذشته 
سراس��ر قرمزپوش بود به نحوی که شاخص 30 شرکت 
بزرگ 60 واحد، آزاد شناور هزار و 434 واحد، بازار اول 
850 واح��د، بازار دوم هزار و 596 واحد و صنعت 757 

واحد افت را تجربه کردند.
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صن��دوق  آم��ار  مطاب��ق 
بین المللی پول در س��ال 2013 
میالدی در کشورهای نوظهور، 
62 درصد تامی��ن مالی از طريق 
عرضه اوراق بهادار صورت گرفته 
و 38درص��د از طريق سیس��تم 
بانکی و اعطای وام بوده است. به 
گزارش سنا، حمید اسکندری، 
کارش��ناس تحقی��ق و توس��عه 
ش��رکت ب��ورس و اوراق بهادار 
تهران با اش��اره به رون��د تامین 
مال��ی در جه��ان اش��اره کرد: 
تامین مال��ی از جمل��ه مباحث 
داغ و به روز کشور ما و کشورهای 
توس��عه يافته اس��ت که اهمیت 
اين موضوع بع��د از بحران های 
س��ال 1997 میالدی در آسیا و 
2007 میالدی در سطح جهانی، 

پررنگ تر شده است. 
وی در اي��ن خص��وص ادامه 
داد: سیس��تم بانک��ی به صورت 
سنتی نقش اصلی تامین مالی در 
بازارهای مالی را بر عهده داشته 
اما پس از اين بحران ها الزاماتی 
که توسط کمیته بال بر سیستم 
بانکی به تصويب رس��ید موجب 
ش��د تا تامین مالی با مشکالت 

زيادی رو به رو شود. 
کمیت��ه ب��ال ي��ا ب��ازل از 
نماين��دگان ارش��د بانک ه��ای 

مرکزی تعدادی از کش��ورهای 
گ��روه 10 معم��وال هر س��ه ماه 
يکبار توس��ط بانک تسويه های 
بین المللی به عن��وان دبیرخانه 
دائمی آن در شهر بازل سوئیس 
تشکیل می شود و به همین دلیل 
به کمیته بازل معروف شده است. 
کمیته بازل دارای قدرت قانونی 
نیست، ولی اکثر کشورهای عضو 
آن به ط��ور ضمن��ی موظف به 
اجرای توصیه های آن هس��تند. 
وی اف��زود: از جمل��ه اقداماتی 
که توس��ط کمیته بال تصويب 
ش��د افزايش کفايت س��رمايه و 
الزامات سخت گیرانه برای ارائه 
وام و تامین مالی ب��رای بنگاه ها 
بود. اس��کندری ادامه داد: پس 
از اين رخ��داد، بازاره��ای مالی 
به س��متی حرک��ت کردند که 
بتوانن��د از ابزاره��ا و نهاده��ای 
نوين مالی اس��تفاده بیش��تری 
داشته باش��ند و تعامل بهترين 
بین سیس��تم بانکی و بازارهای 

مالی ايجاد شود. 
اسکندری اين گونه ادامه داد: 
با ادامه روند تامین مالی از طريق 

بازارها، ش��اهد هس��تیم که در 
سال 2000 میالدی ارزش کل 
بازاره��ای مال��ی 118 تريلیون 
دالر بوده که حدود 12 سال بعد 
و در سال 2012 میالدی ارزش 
اين بازارها به رقم 225 تريلیون 

دالر افزايش پیدا کرد. 
کارش��ناس تحقیق و توسعه 
ش��رکت ب��ورس افزود: رش��د 
92 درص��دی ارزش بازاره��ا در 
12 س��ال نش��ان دهنده اي��ن 
اس��ت که روند تامی��ن مالی در 
بازاره��ای جهانی رون��ق گرفته 
است درحالی که در سال 1990 
تقريبا 41 درصد از تامین مالی 
از طريق وام بانکی ب��وده اما در 
س��ال 2000 می��الدی اين رقم 
به 30 درصد و در س��ال 2012 
میالدی به 28 درصد رس��یده و 
حضور پررنگ تر بازارهای مالی 
در تامی��ن مالی ب��ه وضوح قابل 

مشاهده است. 
وی در خص��وص آخرين آمار 
صندوق بین الملل��ی پول درباره 
تامین مالی اش��اره کرد: مطابق 
آم��ار صن��دوق بین المللی پول 

در س��ال 2013 می��الدی در 
کش��ورهای نوظهور، 62 درصد 
تامین مالی از طريق عرضه اوراق 
بهادار صورت گرفته و 38 درصد 
از طريق اعطای وام و سیس��تم 

بانکی بوده است. 
وی درخصوص رون��د تامین 
مال��ی در ب��ازار س��رمايه ايران 
خاطرنش��ان کرد: در کش��ور ما 
از س��ال 80 تا س��ال 86 تقريبا 
76 درص��د از تامی��ن مال��ی از 
طريق سیس��تم بانکی ب��وده و 
انتهای س��ال 1392 اين رقم به 
86 درصد افزاي��ش پیدا کرده و 
نشان دهنده کاهش حضور بازار 
سرمايه نسبت به سیستم بانکی 

بوده است. 
اسکندری در ادامه با اشاره به 
تعامل بیشتر سیس��تم بانکی و 
بازار سرمايه برای افزايش تامین 
مال��ی از طري��ق بازار س��رمايه 
عنوان ک��رد: افزاي��ش و تعامل 
بیش��تر سیس��تم بانکی و بازار 
سرمايه از پیش��نهادهايی برای 
افزاي��ش تامین مال��ی از طريق 
بازار س��رمايه است، در اين بین، 

می توان به نقش بانک ها به عنوان 
واس��طه گری تامین مالی اشاره 
کرد که می تواند نقش بس��زايی 
در تامین مالی داشته باشد. وی 
توضی��ح داد: تب��ادل اطالعات 
اعتب��اری بی��ن بازار س��رمايه و 
سیس��تم بانکی جزو م��واردی 
است که می تواند کمک بسزايی 
در افزاي��ش تامین اعتب��ار و در 
نهاي��ت افزايش کارآي��ی تامین 

مالی داشته باشد. 
اس��کندری در اين میان ارائه 
خدمات بازار س��رمايه از طريق 
ش��عب بانکی را يکی ديگر از اين 
تعامالت دانس��ت و درخصوص 
طراح��ی ابزاره��ا و نهاده��ای 
نوين مالی نیز عن��وان کرد: بازار 
سرمايه تالش خود را در راستای 
طراحی ابزارها و نهادهای مالی 
جديد ادام��ه خواه��د داد و در 
اين راس��تا در سال گذشته انواع 
اوراق صکوك مثل اجاره و غیره 
راه اندازی شده است و راه اندازی 
ابزارهای ديگ��ری مثل صندوق 
بازنشس��تگی، طرح مش��ارکت 
عموم��ی خصوص��ی، صن��دوق 
خريد دي��ن، صندوق های قابل 
معامله تک س��هم و غیره نیز در 
دستور کار بازار سرمايه قرار دارد. 

طی 12 سال ارزش بازارهای جهان 92 درصد رشد کرد

حضور پررنگ بازار اوراق بهادار در تامین مالی

نگــاه

روند 11 ماهه بازارهای قاره امریکا
در ق��اره امري��کا، دو ش��اخص مرک��ب ن��زدك و 
S&P500  اياالت متحده به ترتیب 16 و 13 درصد 
افزايش داشتند و بهترين عملکرد را به ثبت رساندند.

ش��اخص بورس کان��ادا در اين بازه زمان��ی با افزايش 
9 درص��دی همراه ش��د و ش��اخص میانگین صنعتی 
داوجونز اياالت متحده هم روند مثبت هشت درصدی 
را از آن خ��ود ک��رد.در اين بین، ش��اخص دو بورس 
برزي��ل و مکزيک ه��م به ترتیب هف��ت و پنج درصد 

در 11 ماه گذش��ته روند صعودی 
را از آن خ��ود کردن��د.در منطقه 
آسیا – اقیانوس��یه بازده دو بورس 
مال��زی و اس��ترالیا همچن��ان در 
روند منفی ق��رار دارد درحالی که 
اکثر بورس های اين منطقه امسال 

سال پررونقی داشتند.

روند 11 ماهه بازارهای اروپا
شاخص فوتسی لندن 11 ماه گذشته نتوانست روندی 
مثبت از خود به جای بگ��ذارد و با افت 0,1 درصدی اين 
مدت را پشت س��ر گذاش��ت، اما بازده شاخص سه بورس 
سوئیس، سوئد و اسپانیا دو رقمی و 10 درصد بود در حالی 
که هلند ش��ش درصد، داکس آلمان و يورواستاکس اروپا 
5,5 درصد، ايتالیا 4,5 درصد و کک فرانس��ه س��ه درصد 
افزايش را به ثبت رساندند.در اين منطقه بازده بورس های 
در حال توس��عه ترکیه و افريقای جنوبی به ترتیب 30,5 

درصد و هش��ت درصد اعالم شد و 
بورس MICEX روس��یه در حالی 
دو درصد بازده مثبت داشت که بازار 
رقیب، يعنی بورس RTS اين کشور، 
بازده منفی 32,4 درصدی را تجربه 
کرده و بدترين عملکرد را تا اينجا بین 
بورس های دنیا به نام خود ثبت کرد.

روند 11 ماهه بازارهای عربی
در 11 ماه گذشته و در بازارهای عربی، شاخص بورس 
مصر با رش��د 37 درصدی بهترين عملکرد را داش��ت.
بورس دوبی 29,5 درصد و قطر 26,5 درصد افزايش را 
به نام خود به ثبت رس��اندند درحالی که رشد دو بورس 
ديگر هم دو رقمی بوده: بحرين 15 و ابوظبی 10 درصد.
بازده ش��اخص چهار بورس ديگر اي��ن منطقه هم يک 
رقمی بود و عربس��تان پنج، لبنان سه، اردن دو و عمان 
يک درصد مثبت بودند.بورس کويت و عربس��تان، تنها 

بورس های عرب منطقه هستند که 
در اي��ن 11 ماه گذش��ته همچنان 
ب��ا بازدهی منفی به معامالت ادامه 
داده اند در حالی که شاخص اصلی 
بورس کويت اف��ت 7,5 درصدی و 
عربستان کاهش 11 درصدی را به 

ثبت رسانده اند.
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در س��ال های اخیر، پیشرفت 
دان��ش پزش��کی در کش��ور، 
نیازه��ای روزافزون��ی را در بازار 
تجهیزات پزشکی به وجود آورد، 
بنابر این ب��رای تامین نی��از بازار 
در جهت تجهی��ز مراکز درمانی 
و آزمایش��گاهی، فرصت ه��ای 
مناسبی به منظور سرمایه گذاری 
در عرص��ه تولید ای��ن تجهیزات 
در کشور به وجود آمده است. به 
طوری  که بررس��ی های »فرصت 
ام��روز« از وضعی��ت ب��ازار این 
محص��والت حاکی از آن اس��ت 
ک��ه در حال حاض��ر تنه��ا تعداد 
معدودی تولید کننده تجهیزات 
آزمایشگاهی در کش��ور در حال 
فعالیت هس��تند و این حجم کم 
تولیدات پاس��خگوی نی��از بازار 
نیست از این رو می توان فرصت 
مناس��بی را برای فعالیت در این 
حوزه جهت سرمایه گذاری های 
جدید متصور بود، لذا پیش بینی 
سود دهی باال برای سرمایه گذاران 
در تولید لوازم مرتبط با این شاخه 

دور از ذهن نیست.
از س��وی دیگر طی چند سال 
اخیر دولت با برپایی نمایش��گاه 
تجهیزات آزمایش��گاهی ساخت 
ای��ران ک��ه ابتدای اردیبهش��ت  
هر سال برگزار می شود و تخصیص 
یارانه و ارائه مزایای مختلف در این 
نمایشگاه می کوش��د تا تولیدات 
داخلی را به سازمان ها، شرکت ها 
و نهادهای مختلف معرفی کند، از 
این رو این امر می تواند گام موثری 
در جهت ترغیب سرمایه گذاران 
جدید در جه��ت ورود به بازاری 
ام��ن و س��ود آور باش��د. در این 
گ��زارش بن��ا داریم به بررس��ی 
جنبه های مختلف سرمایه گذاری 
در س��اخت و تولی��د تجهیزات 
آزمایش��گاهی بپردازی��م که در 

ادامه می خوانید. 

امکانات الزم جهت 
سرمایه گذاری 

طبیعت��ا س��رمایه گذاری در 
هر رش��ته ای ملزوم��ات خاص 
خود را می طلب��د، بنابراین برای 
سرمایه گذاری در این رشته هم 
امکانات و تجهیزات��ی مورد نیاز 
اس��ت ک��ه در ادامه ش��رح داده 
می شود. تولیدات آزمایشگاهی 
عموما طیف وسیعی از تجهیزات 
موردنی��از در مراک��ز درمان��ی 
و بهداش��تی را دربرمی گی��رد؛ 
تولیداتی از قبیل آون، انکوباتور، 
پی اچ متر، ژرمینات��ور، هودهای 
آزمایش��گاهی و... ک��ه ب��ازار 
بس��یار مطلوب��ی را پی��ش روی 
سرمایه گذاران قرار می دهد. کار 
با س��اخت بدنه فلزی که در ابتدا 
نیاز به طراحی  طبق نی��از بازار و 
اس��تاندارد های الزم  دارد شروع 
می ش��ود )این مرحله ب��ه دلیل 
اهمیت ب��اال نقش کلی��دی ایفا 
می کند(. ابزار ه��ای الزم جهت 
س��اخت بدنه فلزی دستگاه خم 
ورق )حدود 15 میلیون تومان(، 
گیوتین یا همان برش ورق )حدود 
15 تا 20 میلیون تومان(، دستگاه 
جوش  co2 )10میلیون تومان(، 
دستگاه نقطه ورق )چهار تا شش 
میلیون تومان(، دریل های دستی 
و ایستاده )مجموعا بین دو تا سه 
میلیون تو مان(، دستگاه پانچ ورق 
)حدود دو میلی��ون تومان(، فرز 

دستی )حدود یک تا دو میلیون 
تومان(، قیچی برش دس��تی و... 
است که مجموعا تجهیزات کارگاه 
فلزکاری را تش��کیل می دهند و 
بسته به مارک و مدل، قیمت های 
متغیری دارند و حدود ش��صت 
میلیونی برایت��ان آب می خورد. 
ترجیحا برای ظرافت بیش��تر و 
تسریع در فرآیند تولید دستگاه 
برش CNC پیش��نهاد می شود 
که بین 40 تا 60 میلیون در بازار 

قیمت دارد.
طراح��ی، چ��اپ، مونت��اژ و 
برنامه نویس��ی برد الکترونیک و 
کنترل کنن��ده تجهیزات مرحله 
بع��دی کار اس��ت ک��ه از درجه 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، 
چرا که کنترلر دقت دس��تگاه را 
زیاد می کند و در آزمایش ها دقت 
مهم تری��ن پارامتر اس��ت. از این 
مرحله به بعد کار طراحی و اجرای 
صفحه نمایش و صفحه کلید روی 
پانل تجهیزات که مستقیما به برد 
الکترونیک متصل شده و فرمان 
کاربر را به دس��تگاه منتقل کرده 
و بازخورد آن را نمایش می دهد، 

شروع می ش��ود. کیفیت مواد 
اولیه در این قسمت حرف اول 
و آخر را می زن��د و در فروش و 
ثبات ب��ازار محصول بس��یار 
اثرگذار اس��ت. پس از طراحی 
مدار می توان ب��رای چاپ آن 
در تی��راژ باال، با ش��رکت های 
مربوط همکاری کرد و پس از 
دریافت مدار چاپ شده نسبت 
به مونتاژ قسمت های مختلف 
و برنامه ریزی دستورالعمل ها 
روی IC م��دار اق��دام کرد که 

البته برای ساخت صفحه کلید و 
نمایشگر نیز به طراحی و اجرای 
مدار الکترونیک نیاز است. هریک 
از این مراحل به دلیل تاثیر گذاری 
و اهمیت باالیی که این تجهیزات 
در تش��خیص، دق��ت و صحت 
آزمایشات پزش��کی دارند باید با 
ظرافت خاصی انجام شود. مرحله 
بعدی کار در کارگاه مونتاژکاری 
صورت می گی��رد. مونت��اژ بدنه 
ساخته شده و نصب قسمت های 
مختلف دستگاه روی آن، از جمله 
سیستم الکترونیک، سنسورها و... 
در این مرحله ص��ورت می گیرد. 
برای ش��روع کار می توان از یک 
کارگاه کوچ��ک با حج��م تولید 

پایین و نی��روی کار کم ش��روع 
کرد. همچنین در ابتدای کار برای 
ساخت بدنه تجهیزات می توان با 
کارگاه های فلزکاری نیز همکاری 

کرد. 
قسمت های مختلف کارخانه 
تولید تجهیزات آزمایش��گاهی 
در یک کار خانه حرفه ای ش��امل 
بخش هایی اس��ت که در زیر به 

اختصار به آن اشاره می شود. 
انب�ار م�واد  اولیه: ش��امل 
ورق های استیل و فوالد، قطعات 
الکترونی��ک، لوازم مصرف��ی در 
تم��ام کارگاه ها و بخ��ش اداری، 
تمام  مواد و قطع��ات مصرفی در 
تولی��دات. البته ب��رای تولید در 
حجم کم نیازی به انبار مواد  اولیه 
ندارید و می توانید خرید هایتان 
را ب��ه روز انجام دهی��د  ولی اگر 
بخواهید به صورت حرفه ای کار را 
به پیش ببرید به یک فضای 100 
تا 200 متری برای مواد  اولیه نیاز 
دارید که حدود 40 تا 60 میلیونی 

برایتان تمام می شود. 
کارگاه فل�زکاری: مح��ل 
س��اخت بدنه تجهیزات است که 

کارگاه اصلی بوده و سنگین ترین 
بخش کار در ای��ن کارگاه انجام 
می ش��ود. ب��ا احتس��اب فضایی 
برای دستگاه CNC حدود 300 
متری برای ای��ن کار گاه فضا نیاز 
دارید که باید با لوازمی که پیش تر 
توضیح داده ش��د، تجهیز شود. 
ساخت این کارگاه نیز حدود 100 

میلیونی برایتان آب می خورد.
کارگاه رن�گ: دارای پیس��توله  
پ��ودری  رن��گ  پاش��ش 
الکترواستاتیک و اتاق کوره پخت 
رنگ در 220 درجه س��انتیگراد 
برای رن��گ بدنه ه��ای تولیدی 
است که مجمو عا در یک فضای 
50 متری قابل اجراست و تا 20 

میلیون هزینه در بردارد. 
انبار بدنه آماده: بسته به نوع 
و حجم کار قابل اغماض اس��ت 
یعنی با ورود مستقیم تولیدات از 
کارگاه فلزکاری به کارگاه مونتاژ 
این بخش دیگر نیاز نیست ولی 
همواره باید تع��دادی بدنه آماده 
برای تحویل به قس��مت مونتاژ 
به ص��ورت دپویی وجود داش��ته 
باشد که بس��ته به فعالیت شما 

فضای متفاوتی را می طلبد.
کارگاه الکترونیک: در واقع 
این قسمت برای تس��ریع در امر 
تولید ب��ه کارت��ان می آید، چون 
همواره قطع��ات الکترونیکی که 
اس��تفاده زیادی در فرآیند تولید 
دارند و قیمت های نسبتا پایینی 
دارن��د در این بخ��ش از کارخانه 
که نزدیک به خط تولید اس��ت 
نگهداری می ش��وند ک��ه فضای 
زی��ادی را از ش��ما نمی گی��رد 
و در ی��ک ات��اق ش��ش مت��ری 
ب��ا قفس��ه بندی مناس��ب جای 

می گیرد. 
تم��ام  مونت�اژ:  کارگاه 
قس��مت های دس��تگاه در ای��ن 
قسمت مونتاژ و تست و کنترل 
کیفی می ش��ود. بی��ن 150 تا 
200 متر وس��عت این بخش از 
کارخانه است که بسته به حجم 
کار و تعداد مونتاژکارها متفاوت 
است و حدود 60 میلیونی برای 

ساخت آن باید کنار بگذارید. 
انب�ار کاالی آم�اده برای 
فروش: یک انب��ار 100 متری 
ب��رای ای��ن کار کافی اس��ت و 
هزین��ه ای ح��دود 30 ت��ا 40 
میلیون تو مان برایتان در بر دارد. 
بخ�ش تحقیق و توس�عه: 
این بخش ب��ه دلیل دانش بنیان 
بودن فعالیتش از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت و قل��ب تپنده 
کارخان��ه تولی��دی شماس��ت، 
بنابرای��ن ب��ه دلیل پیش��رفت 
روزاف��زون تکنول��وژی و به  روز 
ش��دن تجهی��زات و تولی��دات 
آزمایش��گاهی در یک کارخانه 
ایده آل این بخ��ش فعال ترین و 
مهم ترین قسمت است و اهمیت 
باالی��ی در باقی ماندن ش��ما در 
بازار دارد بنابرای��ن همواره باید 
حدود 30 درصد از بودجه خود 
را به این بخش اختصاص دهید 

تا موفق باشید.

بخ�ش اداری و بازرگان�ی: 
اهمیت باالیی در س��ازماندهی 
اداری و مدیریت بازاریابی و فروش 

و مدیریت مالی کار دارد. 
بخش گارانت�ی و خدمات 
پ�س از ف�روش: حج��م کار و 
فعالیت های این بخش به کیفیت 
تولیدات ش��ما بس��تگی دارد و 
هر چ��ه کیفیت کار باالتر باش��د 
تع��داد مراجعات ب��ه این بخش 

کمتر است.
در نهایت با 20 تا 30 نیروی کار 
متخصص می توان کارخانه ای در 
این سطح را اداره کرد. نکته مهم 
اینجاست که کارگر ساده در این 
کار به دردت��ان نمی خورد و تمام 
پرسنل تولید باید تکنیسین های 

با توان و تخصص باال باشند.
برای تکمیل بسیاری از موارد 
ف��وق می ت��وان با ش��رکت های 
مختلف همکاری کرد، اما بهای 
تمام ش��ده محصوالت بیش��تر 
می ش��ود و امکان رقابت در بازار 
را پایین م��ی آورد. از مجوزهای 
الزم جه��ت تولی��د تجهی��زات 
آزمایش��گاهی می توان به پروانه 
بهره برداری و عالمت اس��تاندارد 
ایران اشاره کرد که اولی از سازمان 
صنای��ع و معادن اخذ می ش��ود 
و ط��ی ای��ن فرآین��د در ابتدای 
کار جواز تاس��یس به ش��ما داده 
می ش��ود و پس از تکمیل پروژه 
برای آغاز کارمج��وز بهره برداری 
اخذ می ش��ود. در م��ورد عالمت 
استاندارد هم سازمان استاندارد 
متولی کار است ولی برای گرفتن 
گواهینامه ها و ایزو های مختلف 
می ت��وان از طریق ش��رکت های 
پیمانکاری ک��ه متولی نهادهای 
بین الملل��ی اعطا کنن��ده ای��ن 
گواهینامه ها هستند، اقدام کنید. 

میزان سود دهی و شرایط بازار  
حامد وکیلی، مدی��ر بازرگانی 
شرکت پات آریا صنعت و فعال در 
زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی 
در باره شرایط بازار این محصوالت 
به »فرصت امروز« می گوید: بازار 
فروش ای��ن تولیدات مس��لما در 
ش��هر های صنعتی بیش��تر است 
البته با پیشرفت تجهیزات ارتباطی 
و تبلیغات و رس��انه های مختلف 
می توان از بازارهای دور از د سترس 
نیز اس��تفاده کرد به شرط حداقل  
داشتن نماینده جهت انجام خدمات 
پ��س از ف��روش در آن مکان ه��ا 
بنابراین می توان بازار خوبی را چه 
در داخل و چ��ه در خارج برای این 

محصوالت متصور بود. 
وی در ادامه در رابطه با س��ود 
این بخش می افزاید: میزان سود 
در این کار تماما بسته به چگونگی 
تولی��د، چگونگ��ی بازاریاب��ی و 
چگونگی فروش اس��ت که البته 
در تی��راژ پایی��ن ه��م در صورت 
باکیفیت بودن تولیدات و مدیریت 
قوی حداقل 20درصد سوددهی 
نس��بت به فروش کل امکان پذیر 
اس��ت، اما در تیراژ های باالتر این 
سود دهی بیشتر خواهد بود.  این 
تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی 
ادامه می دهد: متاسفانه در زمینه 
تولی��د و راه ان��دازی کارخانجات 
زی��اد نمی ش��ود ب��ه کمک های 
دولتی تکیه کرد، چه بسا به جای 
کمک، در بسیاری از مراحل انجام 
سلس��له مراتب اداری و سازمانی ، 
تولید کننده به چالش کشیده شده و 
از اصل فرآیند تولید فاصله می گیرد.

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید تجهیزات آزمایشگاهی 

سرمایه گذاری امن در ساخت تجهیزات پولساز
خروج ارز از کشور به دلیل نبود 

دانش تجهیزات پزشکی

رش��ته م��ادر برق به چند زیر ش��اخه اصلی تقس��یم 
می ش��ود که یکی از پرکاربرد ترین زیرش��اخه های برق 
که به طور ملموس در زندگی انس��ان حضور دارد رشته 
مهندس��ی و ساخت تجهیزات پزش��کی است که البته 
رش��ته برق به عن��وان مادر ای��ن تکنولوژی ش��ناخته 
می ش��ود و اج��زای تکمیل کنن��ده آن را مهندس��ی 
مکانی��ک، م��واد و البت��ه کامپیوتر و فیزیک تش��کیل 

می دهند.
متاس��فانه این رش��ته در ایران بسیار مهجور مانده و 
فارغ التحصیالن خاص همین رش��ته بس��یار ناآشنا به 

بازار کار و تولید هستند. 
س��االنه مقدار زی��ادی ارز از کش��ور ب��ه دلیل نبود 
دان��ش تجهی��زات پزش��کی در بی��ن نخب��گان خارج 
می ش��ود و باتوج��ه به وضعیت تحریم ها همیش��ه نیاز 
ب��ه این تکنول��وژی در بین بیماران وج��ود دارد و خأل 
این نب��ود دانش و تکنولوژی را حتی چاه های نفت نیز 

نتوانسته اند پر کنند. 
بس��یاری از افراد بیمار از بیماری های سخت گرفته 
تا بیماری های معمولی مش��کالت زی��ادی را از جمله 
هزینه ه��ای گزاف و حتی تحم��ل درد و رنج و عوارض 
طوالنی مدت به دلیل بهبود نیافتن به دوش می کشند 
و حتی افق نگاه هیچ رس��انه ای تاکنون به مقصران این 

موضوع معطوف نشده است. 
به عن��وان مث��ال درخص��وص بیم��اری س��رطان به 
گفت��ه دکتر قانعی، معاونت اس��بق تحقیق، توس��عه و 
فن��اوری وزارت بهداش��ت »یکی از دالیل اس��تفاده از 
شیمی درمانی، کمبود دستگاه های شتاب دهنده خطی 
اس��ت. در کش��ور های پیش��رفته در اکثر م��وارد برای 
درمان سرطان بیشتر رادیوتراپی به جای شیمی درمانی 
اس��تفاده می ش��ود، ولی در کش��ور ما به دلیل کمبود 
تجهیزات پزشکی این روند برعکس است. دستگاه های 
ش��تاب دهنده خطی از دقت باالیی برخوردارند و دقیقا 
ناحیه س��رطانی و تومور را مورد درمان قرار می دهند و 

از آسیب به بافت های سالم جلوگیری می کنند.«
 ب��ه گفته قانعی »در کش��ور ما تا چند س��ال آینده 
نیاز به 200 دس��تگاه شتاب دهنده خطی است. از آنجا 
که تکنولوژی ساخت این دستگاهای پیچیده است در 
صورت س��اخت کامل این دس��تگاه ها در داخل نه تنها 
خروج ارز نخواهیم داشت بلکه کمک به جامعه بیماران 
س��رطانی خواهد ش��د و همچنین ارزآوری زیادی نیز 

برای کشور خواهیم داشت.«
بنابرای��ن فرصت مناس��بی برای س��رمایه گذاری در 
س��اخت تجهیزات پزش��کی و آزمایش��گاهی در کشور 
وج��ود دارد، بنابراین توجه به این نکته ضروری اس��ت 
که ما ساالنه تعداد زیادی مهندس برق، مکانیک، مواد 
و کامپیوتر داریم که همه با وجود هزینه های هنگفتی 
که برای تحصیلش��ان شده است، بیکار هستند و هنوز 
س��ربار جامع��ه و خانواده، ام��ا با برنامه ریزی درس��ت 

می توان از این افراد استفاده بهتری کرد. 
چه بس��ا اگر عزم تیمی این عزیزان نخبه دانشگاهی 
و همچنی��ن حمای��ت و هدای��ت و جهت ده��ی دولت 
و  بهداش��ت  وزارت  عل��وم،  وزارت  بخ��ش  س��ه  در 
وزارت صنع��ت ایجاد ش��ده ب��ود نه تنها ای��ن افراد که 
س��رمایه  های مملکت هس��تند به س��ربار های مملکت 
تبدیل نمی ش��دند، بلکه ایران به قطب تولید تجهیزات 
پزش��کی در منطق��ه تبدیل می ش��د و پایاپای رش��د 
پزش��کی و دارو س��ازی در ایران، تجهیزات پزشکی نیز 
 می توانست سرآمد و چاره س��از در این وضعیت بحران 

اقتصادی شود. 
اهمیت تجهیزات پزش��کی بر کسی پوشیده نیست، 
اما یکی از دالیل ضعف در س��اخت و تولید این رشته، 
گروهی بودن کار در آن اس��ت. به گفت��ه دکتر قانعی 
»تولید بومی تجهیزات پزشکی به سادگی تولید داروها 
نیست زیرا در تولید داروها تنها تالش برای تولید یک 
ماده صورت می گیرد، اما در تجهیزات پزش��کی مانند 
دس��تگاه »س��ی . تی . اس��کن« یا »ام . آر . آی« شاید تا 

200 فناوری را باید در کنار هم جمع کرد.«
با توجه به شواهد موجود ، نیاز به یک تیم جمع کننده 
و هدایت کننده وجود دارد تا با اندوخته های دانشی هر 
فرد در رش��ته خودش بتوان رشته تجهیزات پزشکی را 
نهادینه کرد و عالوه بر ارز آوری برای کشور از نیرو های 

مستعد نیز استفاده کرد. 
عامل ضعف دوم در رش��ته تجهیزات پزش��کی، بعد 
از س��اخت، اطالع رسانی ضعیف دولت در بخش وزارت 

بهداشت است. 
هم اکنون با وجود تمامی این مش��کالت، شرکت های 
دانش بنیانی وجود دارند که موفق به ساخت تجهیزات 
پزش��کی و گرفتن مجوز های اس��تاندارد مربوط به آن 
محصول ش��ده اند، اما بعد از رس��یدن به مرحله تولید، 
پزش��کان که متولی اصلی آنها وزارت بهداش��ت است 
هیچ اطالع رس��انی ای در خصوص وجود این تکنولوژی 
در کشور ندارند و اقدامی برای درمان توسط تکنولوژی 

جدید صورت نمی پذیرد. 
به عن��وان مثال افرادی با بیماری تعریق ش��دید کف 
دست و پا و زیر بغل وجود دارند که بسیار از این بیماری 
رنج می برند. جدیدا دس��تگاه یونتوفورزیس الکسا برای 
درما ن این بیماران توسط محققان پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران ساخته شده است که کامال این عارضه را 
در بیماران رفع می کند و قیمت آن هم یک دهم نمونه 
آلمان��ی محصول اس��ت. با وجود اینک��ه بهترین روش 
ب��رای درمان این بیماری یونتوفورزیس اس��ت که 50 
س��ال است در اروپا و امریکا برای درمان به کار می رود 
و هم اکنون محققان کش��ور این دستگاه را با یک دهم 
 قیمت ب��ه جامعه درمان��ی ایران عرض��ه کرده اند ولی 
به دلی��ل عدم  اطالع پزش��کان م��ا در ای��ران هنوز از 
روش های قدیم��ی و پرعارضه و گران برای درمان این 

بیماری استفاده می شود. 
 برای ج��ذب نخبگان به این رش��ته و اجماع تیمی 
چندین تکنولوژی برای س��اخت تجهیزات پزش��کی و 
اس��تفاده از منافع آن ابتدا دولت و متولیان این رش��ته 
باید اش��کاالت موجود را برطرف و س��پس به جذب و 
پرورش در این رش��ته اق��دام کنند که می تواند یکی از 

راه حل های اساسی برای اقتصاد مقاومتی باشد. 

در حال حاضر تنها تعداد 
معدودی تولید کننده تجهیزات 
آزمایشگاهی در کشور در حال 
فعالیت هستند و این حجم کم 
تولیدات پاسخگوی نیاز بازار 

نیست از این رو می توان فرصت 
مناسبی را برای فعالیت در این 
حوزه جهت سرمایه گذاری های 

جدید متصور بود

فرصت سرمایه گذاری 
در اینترنت روستاها 

کالف اول: 
بخش خصوصی همیشه 
برای اجرای اکثر پروژه ها 
در اولوی��ت بوده اس��ت، 
س��رمایه گذاران  چراک��ه 
ب��ا ای��ن روش می توانند 
سرمایه خود را به گردش 
در بیاورند و از این راه س��ود کس��ب کنند. اکنون یکی 
از مس��ئوالن راه آهن از احتمال اجرای پروژه ای سخن 
گفت��ه که می توان��د در آینده ای نزدی��ک، محلی برای 
س��رمایه گذاری سرمایه دارانی باش��د که در حوزه برق 

فعالیت یا تخصص دارند. 
بر این اس��اس، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی 
ای��ران اع��الم ک��رده به منظ��ور پوش��ش کامل حجم 
ترانزیت ه��ای خط گ��رگان - اینچه ب��رون طرح های 
پش��تیبانی از ای��ن خ��ط در راه آهن در حال بررس��ی 
هس��تند و به این منظور مسیر گرمسار – گرگان برقی 

خواهد شد. 
در این خبر که ایسنا منتشر کرده، این مقام مسئول 
گفته یکی از اصلی ترین اهداف آغاز به کار خط گرگان 
به اینچه برون، گس��ترش ترانزیت منطقه ای بین ایران 
و کش��ورهای شمال شرق کشور اس��ت که با توجه به 
عالقه باالی این کش��ورها در باال بردن تماس ترانزیتی 
به نظر می رسد میزان اس��تقبال از این خط بسیار باال 

خواهد بود. 
بنابرای��ن بهتر اس��ت به جای تعلل، گ��وش به زنگ 
باش��ید و ببینی��د آیا این طرح اجرایی می ش��ود یا نه؟ 
اگر به تصویب نهایی رس��ید، تا تنور داغ اس��ت، برای 

سرمایه گذاری اقدام کنید.
 

کالف دوم: 
داری��م  خوب��ی  خب��ر 
در  ک��ه  کس��انی  ب��رای 
ح��وزه اینترنت و خدمات 
رایان��ه ای فعالی��ت دارند. 
زی��را قرار اس��ت اینترنت 
در روستاهای کشور ورود 
پی��دا کند تا مردم روس��تا نیز از ای��ن نعمت برخوردار 
ش��وند. طبق گفته مس��ئوالن، تاکنون 8هزار روستای 
کشور به اینترنت دسترسی دارند که قرار است تا پایان 

سال، این رقم به حدود 13هزار روستا برسد. 
ای��ن تصمیم دولتی ه��ا فرصت های س��رمایه گذاری 
مناس��بی را پیش پای س��رمایه داران می گذارد و فضا 
برای ورود به مناطق روس��تایی فراهم می شود. بر این 
اساس، ش��رکت های فعال در حوزه خدمات اینترنتی، 

برای حضور در این مناطق در اولویت هستند. 
و  کامپیوت��ری  خدم��ات  مغازه ه��ای  آن  از  پ��س 
فروش��نده های نرم اف��زار ق��رار دارند که قطع��ا با ورود 
اینترن��ت، از جمله مش��اغل جانبی هس��تند که رونق 
می گیرند. خوب است چنین خدماتی، تنها در پایتخت 
و مراکز اس��تان ها متمرکز نباشد و س��رمایه گذاران از 
کوچک و بزرگ نیم نگاهی هم به مناطق محروم و دور 

افتاده داشته باشند. 

عباس نعیم امینی

»آبشوران« و »قره سو« 
دو تهدید بزرگ زیست محیطی 

سیداحسان احسانی در گفت و گو با ایس��نا، رودخانه قره سو 
را پتانس��یل مهمی برای توسعه گردشگری ش��هر کرمانشاه 
عنوان و تصریح کرد: متاس��فانه در سنوات گذشته به این مهم 
توجه نشده بود. عضو ش��ورای شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد: 
این بی توجهی به قره سو ادامه داشت تا زمانی که استاندار وقت 
کرمانشاه )سیددادوش هاشمی( با توجه به دیدی که به قره سو و 
پتانسیل های آن داشت، طرح ساماندهی قره سو را در دستور کار 
قرار داد و اعتباراتی را نیز برای این کار لحاظ کرد. احسانی اظهار 
کرد: از همان زمان بخشی از این ساماندهی به عهده شهرداری 
گذاشته شد و بخشی نیز به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 

سپرده شد. 
وی با بیان اینکه شهرداری بخش هایی از این طرح را که به آن 
واگذار شده به طور کامل انجام داده است، اظهار کرد: متاسفانه در 
این زمینه در بخش دستگاه های دولتی مسئول کوتاهی شده 
است. عضو شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در این 
طرح مقرر شد تا شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الیروبی رودخانه 
قره سو را که سال هاست انجام نشده، انجام دهد که متاسفانه این 
کار نیز تاکنون صورت نگرفته است. احسانی تاکید کرد: قطعا 
شورای شهر پیگیر برگزاری جلساتی با مسئوالن دولتی طرح ها 
و پروژه های نیمه تمام شهری از جمله متولیان طرح ساماندهی 
حاشیه قره س��و خواهد بود. وی یادآور شد: عالوه بر ساماندهی 
حاش��یه قره س��و و الیروبی این رودخانه، طرح ها و پروژه های 
شهری بسیاری نیمه کاره رها شده اند که در این زمینه شورا باید با 

مسئوالن مربوطه جلساتی را برگزار کند. 
احسانی ساماندهی آبش��وران را یکی از این پروژه ها عنوان و 
تصریح کرد: متاسفانه کارهای مربوط به ساماندهی این رودخانه 
به حال خود رها شده و با ورود فاضالب به این رودخانه که از میان 
شهر می گذرد، مشکالت بسیاری برای مردمان ساکن در نزدیک 

این رودخانه به وجود آمده است. 
وی با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار از محل 
سفر مقام معظم رهبری برای این پروژه، اظهار کرد: متاسفانه 
تاکنون یا این اعتبارات جذب نش��ده  یا اگر هم جذب ش��ده 
همین طور به حال خود رها ش��ده اس��ت. عضو شورای شهر 
کرمانش��اه به ورود فاضالب به رودخانه قره سو نیز اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر قره سو و آبشوران به دو تهدید بزرگ برای 
شهر کرمانشاه تبدیل ش��ده اند که باید با ساماندهی آنها این 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. 

سرنخیادداشت

خبــر
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توصیه به فعاالن بازار 
وکیلی در توصیه به تازه وارد ها برای ورود به 
بازار می گوی��د: در بازار کنونی به دلیل رقابت 
باال ب��رای تولید کنندگان و کمب��ود نقدینگی 
خریداران که اکثرا سازمان ها و صنایع مختلف 
هستند، خرید مواد اولیه تولید به صورت نقد و 
فروش تولیدات به ص��ورت مدت دار روال کار 
بازار اس��ت، از این رو جه��ت پابرجایی فرآیند 
تولی��د به س��رمایه در گردش ب��اال و مدیریت 

مالی قوی نیاز است. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
نیاز س��نجی بازار ادامه 
کش��ور های  می ده��د: 
نیاز مبرم  درحال رشد 
تولیدی  تجهی��زات  به 
ب��ر پایه عل��م و دانش 
از  دارند،  )دانش بنیان( 
این رو تولید تجهیزات 
آزمایشگاهی و صنعتی 
رو به رشد بوده و بازار 
از  دارد،  قابل توجه��ی 

طرفی دس��تگاه های مش��ابه وارداتی خارجی 
ب��ا قیمتی بی��ن پنج ت��ا 10 برابر بیش��تر از 
تولی��دات داخلی عرض��ه می ش��وند، بنابراین 
رش��د در این پروس��ه برابر اس��ت  با رشد باال 
در صنع��ت و کیفی��ت محص��والت تولیدی، 
پایی��ن  آوردن هزینه راه ان��دازی مجموعه ها ی 
 تولی��دی و آموزش��ی و... و در نتیج��ه رش��د 
اقتص��ادی کش��ور. به ق��ول مع��روف در یک 
کالم، اف��رادی در این گون��ه بازاره��ا موف��ق 
هس��تند که تجهیزات با 
درجه کیفی ب��اال تولید 
علم��ی  کنن��د، س��طح 
باال و س��رمایه بیشتری 
داشته  رقبا  سایر  نسبت 
باش��ند و مهم تر از همه 
جهت  بیشتری  تبلیغات 
معرف��ی  و  برند س��ازی 
خ��ود در بازار ای��ران و 
سایر کشورهای همسایه 

داشته باشند.

مهندس مهدی عباسی
مدیر عامل شرکت پرتو طب و فعال بازار
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موس�یقی درحال حاضر اوض�اع خوبی ندارد 
و نیازمن�د مداواس�ت، البت�ه روی این س�خن 
متوجه ش�رکت هایی اس�ت که در حوزه تهیه، 
تولید و بخش آثار صوتی فعال هس�تند. س�ال 
هاس�ت در صنعت موس�یقی هیجان بسیار باال 
و پایی�ن ی�ک اثر دی�ده نمی ش�ود و همه چیز 
روند بس�یار معمولی را س�پری می کند. شاید 
مهم تری�ن عام�ل آن، عدم رعای�ت کپی رایت 
باش�د. اینکه یک اثر را بت�وان بدون پرداخت 
هزین�ه دانلود ک�رد، عادت�ی در فرهنگ عامه 
مردم ش�ده که به جای پرداخت حقوق مولف و 
رشد کس�ب و کار و رونق اقتصادی شرکت های 
ناش�ر آثار موس�یقایی، ترجیح می دهند اثر را 
به ه�ر نحو ممک�ن و رایگان به دس�ت آورند؛ 
اث�ری که ب�رای تهی�ه و تولی�د آن هزینه های 
بسیاری پرداخت شده اس�ت. سال هاست که 

هنرمندان از نپیوس�تن ایران به »پیمان برن« 
)کپ�ی رایت جهانی( آس�یب دیده و ش�کایت 
دارند اما به دالی�ل نامعلومی، ایران همواره از 
پیوس�تن به این معاهده و به رسمیت شناختن 
قان�ون کپی رایت که همانا معادل به رس�میت 
ش�ناختن حقوق هنرمندان اس�ت، سر باز زده 
و در واقع ب�ر اس�تفاده های غیرقانونی از آثار 
هنرمندان اگر صحه نگذاش�ته باش�د در برابر 

آن س�کوت اختیار کرده اس�ت. 
همی�ن امر س�بب ش�ده تکثی�ر غیرقانونی 
آثار هنرمندان آس�یب های جدی را بر صنعت 
موس�یقی کش�ور وارد آورد، البت�ه وعده های 
دولت�ی داده ش�ده ب�رای برخورد ب�ا عامالن 
تروی�ج آثار کپ�ی رای�ت هنوز محقق نش�ده 
اس�ت. اگر بخواهی�م مجموعه عوامل�ی را که 
موج�ب ع�دم رونق کس�ب و کار ش�رکت های 

تهی�ه، تولی�د و پخ�ش آث�ار صوتی می ش�ود 
برش�مریم می توان به عدم رعایت کپی رایت، 
ع�دم حمایت های دولتی ج�دی، عدم برخورد 
با متخلفان، ب�اال بودن هزینه ه�ای تولید، باال 
بودن هزینه های پخش، ع�دم معافیت مالیاتی 
و همچنین وجود توزیع اش�اره کرد. از این رو 
اوضاع تولید و نش�ر آثار موسیقایی در کشور، 

روزهای س�خت و تاریکی را می گذراند. 
ح�وزه  ای�ن  در  س�رمایه  دش�وار  گ�ردش 
س�بب ش�ده تا عمال بخ�ش خصوص�ی در امر 
تولی�د اث�ر س�رمایه گذاری نک�رده و تمام�ی 
هزینه ه�ای تولید تا قبل از نش�ر توس�ط خود 
هنرمندان تامین ش�ود، از سوی دیگر ناشران 
و پخش کنن�دگان آثار موس�یقایی نیز با عدم 
ت�وازن می�ان هزینه ه�ا و درآمد ه�ا روب�ه رو 
هستند و در آستانه ورشکس�تگی قرار دارند. 

صحبت از ش��رکت های تهیه، تولید 
و تکثی��ر آث��ار صوتی، ای��ن را به ذهن 
متب��ادر می کند که با توج��ه به حجم 
تولید آث��ار از اوضاع خوب��ی برخوردار 
باش��ند. اما پ��ای صحبت ه��ای فعاالن 
این بخش که می نش��ینم، نقطه مقابل 
را بیان می کنند. دو عامل باعث ش��ده 
که برخی از شرکت های این حوزه حال 
و روز خوبی نداشته باشند؛ یکی وجود 
انحص��ار توزیع و دیگ��ری عدم رعایت 
کپی رایت. همین دو عامل کافی اس��ت 
تا بازار یک ش��رکت را از رونق بیندازد. 
دو عاملی که حمیدرضا خجندی، مدیر 
شرکت آوای آیین بر آن تاکید می کند. 
وضعی�ت بازار ش�رکت های تهیه، 
تولی�د و تکثی�ر آثار صوت�ی چه به 
لحاظ کاری و چه مالی چگونه است؟ 
در حال حاضر اکثر شرکت ها در حوزه 
تکثیر فعالیت ندارن��د و تنها می توانند 
تولید کنند، زیرا حوزه تکثیر به صورت 
انحص��اری تنها در اختیار دو ش��رکت 
اس��ت. به همین خاطر شرکت هایی نیز 
که آثاری تولی��د می کنند، برای تکثیر 
آن باید با همین شرکت ها با هزینه های 
گ��زاف ق��رارداد امض��ا کنن��د. این امر 
موجب ش��د ش��رکت ها از مسیر پخش 
خارج ش��وند و تنها تولید کننده باشند. 
از نظر مالی نیز وقتی شما تولیدکننده 
باشید، جز هزینه چیزی عاید نمی شود. 

همانند این است که یک هزار تومانی را 
ه��زار تکه کرده و به مردم بدهید و بعد 
از مدت��ی تکه ها را جمع آوری کرده و با 

چسب به هم متصل کنید. 
نوع فعالیت ش�ما ب�ه چه صورت 

است؟ 
ب��ه دو ص��ورت کار انجام می ش��ود. 
نخست آنکه شرکت قراردادی را با یک 
هنرمن��د امضا ک��رده و از ابتدای اثر تا 
دریافت مجوز را پیش برده و درنهایت 
هزین��ه را از هنرمند دریافت  کند. دوم 
آنکه خود شرکت اقدام به تولید یک اثر 
 کند که این برای شرکت هزینه بر بوده 
و بازگشت سرمایه ای صورت نمی گیرد. 
اغلب ش��رکت ها توانایی انجام این کار 
را ندارن��د. برای تولید یک کار فاخر در 
حوزه موس��یقی نیاز ب��ه حداقل 200 
میلی��ون تومان هزینه اس��ت. در حوزه 
سینما هم به همین صورت خواهد بود. 
مهم ترین عاملی که موجب عدم 
بازگشت سرمایه می شود چیست؟ 
یکی زنجیره انحصاری توزیع آثار بوده 
و دیگ��ری که معضل مهمی اس��ت عدم 
رعایت کپی رایت اس��ت. اکثر مردم برای 
خرید یک اثر موسیقایی به جای پرداخت 
مبلغ اثر ترجیح می دهند آن را به صورت 
رایگان یا حداقل قیمت به دست آورند. به 
همین دلیل در حوزه تهیه و تولید عمدتا 

هزینه انجام می شود. 

وقتی ناش��رانی نزدیک به چهار سال 
اث��ری را تهیه و تولید نکنند، نش��ان از 
نابسامانی بازار دارد. عوامل مختلفی که 
مهم ترین آن ع��دم رعایت کپی رایت و 
عدم حمایت دولتی است، موجب شده 
تا ناشری تمایل به ادامه فعالیت نداشته 
باش��د. علی عزی��زی درویش��انی مدیر 
انتشارات آواز بیستون، از وضع موجود 
انتقاد داش��ته و بیان می کند رفتار های 
غیرقانون��ی در حوزه آثار صوتی موجب 

ضربه زدن به ناشران شده است. 
اوضاع شرکت های تهیه، تولید و 

پخش آثار صوتی چگونه است؟ 
متاس��فانه به دلیل عدم رعایت حق 
کپی رای��ت و همچنین ع��دم حمایت 
نهادهای دولتی، این مسئله در شرایط 
نابسامانی به سر می برد و فعالیت برخی 
ناشران موس��یقی رو به تعطیلی است. 
ع��دم رعایت حق کپی رای��ت و تکثیر 
غیرمجاز آثار منتش��ر شده از مهم ترین 
عواملی اس��ت که از گذشته تاکنون به 
هنر موس��یقی ضربه زده و صدمه های 

جب��ران ناپذیری را هم به ناش��ر و هم 
ب��ه مولف آثار وارد کرده اس��ت، اما در 
این می��ان دانلودهای اینترنتی بیش از 
هرعنوانی به پیکره این هنر و آثار ضبط 

شده ضربه وارد می کند. 
چرا ناش�ران از اوضاع نش�ر آثار 
موس�یقایی ب�ه دلی�ل ب�اال ب�ودن 

مخاطب متضرر می شوند؟ 
طبق قرارداد، آهنگس��از و نوازنده با 
ناش��ر دس��تمزد دریافت می کنند و در 
نهای��ت س��ود و زیان آن نصیب ناش��ر 
می ش��ود؛ اگر ناش��ر حمایت شود آثار 
متن��وع و پرب��اری تولید می کن��د، اما 
درش��رایط کنونی رغبتی ب��رای تولید 
آثار موس��یقی به ویژه موس��یقی سنتی 
باقی نمانده است. در حال حاضر حدود 
چهار س��ال اس��ت که هیچ اثر تازه ای 
توسط انتشارات آوازبیستون روانه بازار 
نشده و متاس��فانه باالترین تیراژ تکثیر 
لوح های فش��رده که اغل��ب متعلق به 
هنرمن��دان مطرح در عرصه موس��یقی 

است فقط 10 هزار نسخه است. 

موضوع مش��ترک همه شرکت هایی 
که در حوزه تهی��ه، تولید و تکثیر آثار 
صوت��ی فعالیت می کنند، عدم توجه به 
کپی رایت از س��وی مردم اس��ت، البته 
در این میان حضور برخی ش��رکت های 
مافیای��ی ک��ه در زمین��ه کپ��ی آثار و 
فروش آن در سطح فروشگاه ها فعالیت 
می کنند، نیز موثر اس��ت، هرچند نیما 
فریدون��ی مدیر ش��رکت آوای همنواز 
بیان می کند صحبت هایی با مس��ئوالن 
نی��روی انتظامی ب��ه منظ��ور برخورد 
با کپ��ی محص��والت انجام ش��ده، اما 
به صورت جدی پیگیری نشده است. از 
این رو سه راهکار کاهش هزینه تولید، 
کاهش هزینه پخش و در نهایت افزایش 
آگاهی عموم��ی برای خرید محصوالت 
اصلی، از سوی او برای بازگشت سرمایه 

شرکت ها بیان می شود. 
به عنوان ف�ردی که در این حوزه 
فعالی�ت می کنی�د، وضعی�ت بازار 

چگونه است؟ 
متاسفانه وضعیت بازار چندان جالب 
نیست. این امر نیز به دلیل ضعف مالی 
ش��رکت های تولیدکنن��ده و همچنین 
فرهن��گ خرید آثار اس��ت ک��ه مردم 
همچن��ان آثار کپی ش��ده را خریداری 
می کنند. در این میان برخی شرکت ها 
به ص��ورت مافیا، پ��س از تولید و تهیه 
یک اث��ر اقدام ب��ه کپی و ف��روش آن 
در س��طح فروشگاه ها می کنند. هرچند 

در این رابطه جلس��ه هایی با مسئوالن 
اماکن نیروی انتظامی برگزار ش��ده، اما 
اقدامی جدی انجام نش��ده است. البته 
وضعی��ت تولید آثار س��ینمایی بهتر از 

موسیقی است. 
ت�ا ب�ه ام�روز چن�د اث�ر تولید 

کرده اید؟ 
از سال 86 تاکنون نزدیک به 50 اثر 
تولید کرده ایم که این آثار نیز توانسته 
بازگش��ت سرمایه  داش��ته باشد. با این 

اوضاع به کار خود ادامه می دهیم. 
چگون�ه  ش�رایطی  چنی�ن  ب�ا 
هزینه های خود را تامین می کنید؟ 
 طبیعتا این کار به صورت پیدا کردن حامی 
مالی -تهیه کننده- که هزینه های تهیه و 
تولید را بپردازد یا همچنین هنرمندانی 
که خ��ود حاضرند هزینه تولید آثار خود 
را بدهند. البته سیاس��ت ما این است که 
آثار خ��ود را از طریق اینترنت به فروش 

برسانیم. 
راهکار بازگشت سرمایه چیست؟ 
اول افزای��ش آگاهی جامعه نس��بت 
ب��ه خرید آث��ار اصل��ی نه کپی ش��ده، 
دوم کاه��ش هزینه های تولید و س��وم 
هزینه ه��ای پخش. یکی از معضالت ما 
وجود برخی شرکت های پخش بوده که 
همه آثار را به صورت سراس��ری توزیع 
نمی کنن��د، البته در ای��ن میان بعضی 
از ش��رکت های پخش نیز هس��تند که 

ورشکسته شده اند. 

غالمحس��ین نخش��بی، مدیر شرکت 
آوای س��رزمین مهر نس��بت ب��ه اوضاع 
کسب و کار تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی 
ناراضی است. او علت امر را همچون دیگر 
همکاران خود عدم رعایت کپی رایت و از 
طرفی اعمال سلیقه روی آثار می داند. از 
این رو به گفته او تنها باید هزینه کرد و به 

بازگشت سرمایه امیدی نداشت. 
اوضاع کسب و کار راضی کننده است؟ 

به هیچ وجه راضی کننده نیست. علت 
هم عدم رعایت قانونی کپی رایت است. 
متاس��فانه با وجود کارهای فاخری که 
ارائه می شود و حتی آثار مذهبی که ما 
تولید کرده ایم، اما تنها برای ما بار مالی 
داش��ته و بازگشت س��رمایه ای صورت 

نگرفته است. 
چرا در زمینه تولید آثار بازگشت 

سرمایه وجود ندارد؟ 
به ای��ن دلیل که اوال پروس��ه خاص 
خ��ودش را دارد. دوم اینکه برای تولید 
ی��ک اثر بای��د هزینه ک��رد و باز هم به 
دلی��ل عدم رعایت کپی رایت بازگش��ت 

س��رمایه ای صورت نمی گی��رد. در این 
زمین��ه نیاز اس��ت ت��ا پلی��س جرائم 

رایانه ای با این روش مقابله کند 
گفته ش�ده ک�ه ب�رای فعالیت و 
توزی�ع آثار تنها ع�ده ای به صورت 
مافی�ا فعالی�ت می کنند ک�ه روی 

کسب و کار شما اثر می گذارد... 
ما جزو ناش��رانی هس��تیم که حقمان 
تضعیف ش��ده اس��ت. برخی از همکاران 
ما در بخ��ش فرهنگی فعالی��ت کرده و 
برنامه ه��ای س��ازمان های دولت��ی را در 
اختیار دارند. از طرفی برخی ش��رکت ها 
یک هنرمند را به اس��م خود ثبت کرده 
و روی او س��رمایه گذاری می کنند تا در 
آینده با استفاده از برنامه های او بازگشت 
س��رمایه داشته باش��ند. در س��ال های 
گذش��ته اعمال س��لیقه روی تکثیر آثار 
صورت می گرف��ت. همچنین حتی روی 
اش��عار نیز اعمال س��لیقه می شد. گاهی 
مجبور می شدیم برای اینکه کار در دقیقه 
90 تکثیر شود، باج بدهیم. البته امسال و 

این دوره بهتر شده است. 

بازار آثار موسیقی در انتظار نسیم نوروزی

مدیر شرکت آوای آیین: 
حداقل هزینه تولید یک اثر 

موسیقایی 200 میلیون تومان است

مدیرانتشارات آواز بیستون: 
ناشران آثار موسیقی در وضعیت نابسامانی قرار دارند

مدیر شرکت آوای همنواز: 
بهبود کسب و کار در گرو رعایت کپی رایت است

مدیر شرکت آوای سرزمین مهر: 
امیدی به بازگشت سرمایه نیست

بازار آثار موسیقی 
در گرو رعایت کپی رایت

کپی رای��ت زیرمجموعه ای از قان��ون مالکیت فکری 
است و بحث مالکیت فکری معطوف می شود به اعمال 
قانون برای محافظت از یک اثر خلق شده که ابداعی، 
منحص��ر و در حمایت از پدیدآورنده آن اس��ت. بحث 
کپی رایت زمانی که در کنار قوانین دیگر زیرمجموعه  
مالکیت فک��ری قرار می گیرد به ای��ن صورت تعریف 
می ش��ود که باید ابداعی و منحصربه ف��رد بودن اثر و 
پدیدآورنده آن مش��خص ش��ود تا معلوم ش��ود از چه 
کاری و چه کسی باید حمایت کرد. اما الزم االجرا شدن 
این قانون همیشه با مسائلی روبه رو بوده ، به خصوص 
در حال حاضر که پیش��رفت فناوری ش��رایطی ایجاد 
می کن��د که قوانین باید با این ش��رایط جدید و عرف 
روز تطبیق پیدا کند. بسیاری فکر می کنند کپی رایت 
یک قانون قهری است، در صورتی که به صورت نسبی 
بی��ش از 80 درصد این قانون برای تعریف مناس��بات 
اس��ت و حدود 20 درصد آن به مواردی مربوطه است 
که قانون نقض می ش��ود و ب��ه تبع وجه قهری خواهد 
داش��ت. در واق��ع بخش عم��ده قان��ون کپی رایت به 
مناس��بات بین خالق اثر، واسطه ها و مصرف کننده ها 
مربوطه است که مش��خص می کند روابط بین ایشان 
به چه صورت باش��د. به گفته دست اندرکاران صنعت 
موس��یقی، قان��ون کپی رای��ت نداش��تن یعن��ی عضو 
مجمع جهان��ی کپی رای��ت نبودن و کش��ور ما در این 
مجموع��ه عضویت ن��دارد، اما قان��ون کپی رایت ملی 
داری��م، با این ح��ال باید عضوی��ت در مجمع جهانی 
کپی رایت و سود و ضرر آن بررسی شود. مشکل فعلی 
در حوزه کپی رایت تعداد اندک افرادی که غیرقانونی 
به تکثیر آثار موس��یقی می پردازند، نیس��ت، بلکه این 
امر به صورت یک فرهنگ اغلب در اکثریت افراد عرف 
ش��ده اس��ت و اکثریت افراد جامعه نمی دانند که این 

عمل س��رقت اثر هنری اس��ت نه کپی آن. 
 اتفاق خوبی که در س��ال های گذشته در حوزه فیلم 
و س��ینما رخ داد، این بود که تمامی فروشگاه هایی که 
آث��ار کپی ارائ��ه می دادند، پلمب و س��ی دی های آنها 
هم ضبط ش��د، این اعمال قان��ون و جبر کمک کننده 
ب��ود و این اعم��ال قان��ون و جب��ر اداره اماکن نیروی 
انتظامی که در مقوله سینما این کار را انجام داد بسیار 
تاثیرگذار بوده اس��ت. زیرا عموم متوجه شدند که این 
کار غیرقانونی اس��ت و به این ترتی��ب این حمایت به 
آگاهی مردم و اس��تفاده آنان از نس��خه های اورجینال 
فیلم های س��ینمایی منجر ش��د. رس��انه ها اصلی ترین 
وظیفه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی را برعهده 
دارند تا به م��ردم این آگاهی را بدهند که دانلودکردن 

چه تاثیرات سوئی بر موسیقی و اهالی آن دارد. 
در حال حاضر، 250هزار نسخه، حداکثر تیراژ انتشار 
یک آلبوم اس��ت که با وجود این تیراژ پایین انتش��ار، 
دانلود همان آلبوم ها حداقل دو میلیون نس��خه اس��ت 
و س��رمایه مجموع��ه ای که آلبوم را تهیه ک��رده و باید 
در گ��ردش ارائه آثار به مخاطب و بازگش��ت هزینه ها، 
این س��رمایه برای فعالیت های بع��دی به صاحب اثر و 
همکارانش بازگردد، متاسفانه با این حجم باالی دانلود 
رایگان از بین می رود. قیمت یک سی دی 2500 تومان 
بوده و افرادی هس��تند که ب��رای خرید یک آلبوم این 
مبلغ را هزینه نمی کنند و حس مس��ئولیت و تجاوز به 
حق��وق صاحب اثر را ندارند و ب��ه راحتی با یک دانلود 
رایگان به آلبوم موردنظر خود دسترسی دارند. این امر 
باعث می شد شرکت های تولید کننده که مبالغ هنگفت 
برای تولید آلبوم ها هزینه می کنند، متضرر ش��وند، اما 
امروزه عالوه بر مراکز متخلف فروش سی دی، اینترنت 
نیز مزید بر علت ش��ده، زیرا در م��واردی می بینیم که 
در کمتر از س��ه یا چهار س��اعت از عرض��ه یک آلبوم 
ب��ه بازار، دانل��ود رایگان آن روی اینترن��ت قرار گرفته 
اس��ت. از ح��دود پن��ج س��ال پی��ش وزارت ارش��اد با 
س��اخت چند انیمیشن س��عی کرد با آموزش عمومی 
ای��ن فرهنگ را در جامع��ه غالب کند که کپی و تکثیر 
یک اثر س��ینمایی )فیلم( که گروه تولید و تهیه کننده 
آن س��رمایه هنگفتی را برای��ش هزینه کرده غیرقانونی 
اس��ت و تاثیر این آموزش را در جامعه ش��اهد هستیم، 
ام��ا متاس��فانه این اتف��اق در مورد آثار موس��یقی رخ 
نداده اس��ت. وزارت ارشاد، صدا و س��یما و کمیسیون 
فرهنگ��ی مجلس قوانینی همانن��د قوانین راهنمایی و 
رانندگ��ی را وضع می کنند تا با اعمال س��ختگیرانه آن 
از هنرمندان عرصه موس��یقی حمایت شود و هنرمند و 
تهیه کننده مطمئن ش��وند هزینه های��ی که برای تهیه 
آلبوم صرف کرده اند، بازگشت دارد و متضرر نمی شوند. 
هر پدیده ای که به دست فرد یا گروهی تولید می شود 
دارای حق��وق م��ادی و معنوی خواهد ب��ود که ممکن 
اس��ت برخی دارای قوانین تدوین شده باشند و برخی 
ه��م خیر، ام��ا اصل موضوع پابرجاس��ت و این موضوع 
دارای بار انسانی است و بعد بار قانونی. هر کسی از آن 
محصول بدون اجازه تولید کننده یا صاحب آن استفاده 
کن��د، مرتکب عمل دزدی ش��ده اس��ت. در ارتباط با 
موس��یقی، ابتدا کپی و دانلود در دس��ترس عموم قرار 
گرف��ت و بعد با یک روند بس��یار کند فرهنگ س��ازی 
رعای��ت قان��ون »کپی رایت« انجام ش��د، پ��س با این 
شرایط در دسترس بودن و بی توجهی به آگاهی بخشی 
و فرهنگ سازی، این فرهنگ در بین عامه جا افتاده که 
چون در دسترس است، می توانیم از آن استفاده کنیم، 
اما باید این آموزش و فرهنگ س��ازی باش��د که هر فرد 
بداند از نظربحث شرافت بابت هر چیزی که پولی برای 
خرید آن پرداخت نکرده، حق اس��تفاده از آن را ندارد. 
مثل خرید نان، همچون یک نانوا هیچ موزیس��ینی هم 
از دیگ��ران دعوت نمی کند که اث��رش را گوش دهند، 
پس اگر افراد بر اساس نیاز خود به اثر گوش می دهند 
باید مانند نانی که براساس نیاز خریداری می شود، آثار 

موسیقی را هم خریداری کنند. 

توجه به حقوق مؤلف 
یا آزادی اطالعات*

موس��یقی و ع��دم رعایت کپی رایت در تاریخ نش��ر 
کشور ایران، پیوندی ناگسستنی با هم دارند. به همین 
دلیل ش��رکت های این ح��وزه نیز ارتباط مس��تقیم با 
عامل کپی رایت دارند. ش��اید جالب باش��د که بدانیم 
یک قطعه موس��یقی برای پخش در رسانه یا هر مکان 
عموم��ی و حتی آسانس��ور تابع قان��ون مربوط به خود 
اس��ت؛ قوانینی که شاید در ایران رعایت نمی شود. این 
قوانین نیز برای حفظ حق��وق مادی و معنوی صاحب 
اثر و کمک به کس��ب و کار ش��رکت تولید کننده است. 
وقتی اثری تولید می شود، بیش از یک مالک- حقیقی 
و حقوقی- در یک قطعه از موسیقی وجود دارد. در یک 
قطعه چندین عامل از جمله آهنگساز، شاعر، نوازندگان 
هستند که قانون مربوط به خود را به عنوان اجرا کننده 
دارا هس��تند و ش��رکت یا تهیه کننده نی��ز از حقوق و 
قوانین مخصوص به ضبط و انتش��ار اس��تفاده می کند. 
ب��رای پخش یک آلبوم و حتی یک قطعه اجازه تمامی 
این عوامل و رضایت آنها طبق قرارداد و رعایت موازین 
حقوقی شرط انتشار آن اثر است. کلیه آثار موسیقی و 
ضبط های موس��یقایی از زمانی که به وجود آمده اند، به 
مدت 50 س��ال شامل کپی رایت هستند و در برخی از 
کشورها این مدت 120 س��ال است. به عنوان مثال در 
اروپا 70 س��ال بعد از مرگ آهنگس��از یا نویسنده اثر، 
کپ��ی رایت آن محفوظ می مان��د و بعد از آن به صورت 
آزاد، در اختی��ار عموم قرار می گیرد. برای مثال ش��ما 
می خواهی��د اجرای��ی از ی��ک قطعه چایکوفس��کی را 
ضبط و منتش��ر کنید، چون بیش از 70 سال از مرگ 
چایکوفسکی می گذرد، شما می توانید به صورت رایگان 
ای��ن قطعه را ب��دون پرداخت هیچ مبلغ��ی به وارث یا 
ناش��ران این آهنگساز منتش��ر کنید. اما از سوی دیگر 
کسی نمی تواند اثر شما را کپی کند و به فروش برساند. 
اینجاس��ت که قانون کپی رایت به کمک شما می آید، 
چراکه این اثر به نام ش��ما ضبط ش��ده و حقوق و آثار 

مادی و معنوی آن در اختیار شماست. 
با وجود همه قوانینی که در حمایت از آثار موسیقی 
وجود دارد، اما امروزه بش��ر روش نوینی را برای انتشار 
اطالعات ابداع کرده اس��ت؛ کامپیوترها و شبکه ها. این 
دو ام��کان کپی ب��رداری و دس��ت کاری اطالعات را که 
شامل نرم افزار، موسیقی، کتاب و فیلم می شود تسهیل 
و دسترس��ی بدون محدودیت به انواع اطالعات را مهیا 
کرده اند. خوانندگان و ش��نوندگان ک��ه از این قابلیت 
جدید برای کپی کردن و به اش��تراک گذاری اطالعات 
منتش��ر ش��ده اس��تفاده می کنند، از نظر فنی متخلف 
محسوب می شوند. همان قانونی که به عنوان آیین نامه 
صنعتی مفید برای ناش��رها ش��کل گرفت و عمل کرد، 
به صورت مانعی در برابر عموم مردم که قرار بود به آنان 
خدمت کند، در آمده اس��ت. از طرفی سازمان هایی که 
از کپی رایت سود کسب می کنند به صورت قانونی از نام 
پدیدآورندگان آثار )که بیشترش��ان مبلغ کمی دریافت 
می کنند( استفاده می کنند. آنها افراد را مجبور می کنند 
که ب��اور کنند کپی رایت حق طبیع��ی پدیدآورنده اثر 
است و عموم مردم صرف نظر از میزان رنج آور بودنش، 
باید کپی رایت را تحمل کنند. آنان به اش��تراک گذاری 
را »دزدی ادبی« می نامند و کمک به همسایه را معادل 
حمل��ه به یک کش��تی می دانند. آنه��ا همچنین به ما 
می گویند که حمله بی رحمانه به اش��تراک گذاری تنها 
راه زنده نگه داشتن هنر است. حتی اگر این امر درست 
باش��د که نیست، توجیه کننده چنین رفتار ظالمانه ای 
نخواهد بود. به اش��تراک گذاری عمومی باعث افزایش 
فروش بیش��تر آثار شده و حداکثر باعث کاهش فروش 
10درصد از محصوالت می شود. هنگامی که شبکه های 
کامپیوتری روش��ی را برای ارس��ال مقدار کمی پول به 
ش��خص دیگری به صورت ناش��ناس و بدون استفاده از 
کارت اعتب��اری فراهم آوردند، برپایی سیس��تمی برای 

حمایت از کارهای هنری ساده تر خواهد بود. 
هنگامی که اثری هنری را مشاهده می کنید، دکمه ای 
وجود خواهد داش��ت که می گوید »اینجا را کلیک کنید 
تا یک دالر ب��ه این هنرمند پرداخت کنید«. آیا حداقل 
یک ب��ار در هفته این دکمه را فش��ار نخواهید داد؟ اما 
کمک ه��ای داوطلبان��ه از طرف گ��روه طرف��داران نیز 
  Kevin Kelly می تواند یک هنرمن��د را حمایت کند؛
تخمین زده اس��ت که یک هنرمند تنها کافی است که 

حدود هزار طرفدار حقیقی پیدا کند. 
روش خ��وب دیگر برای حمایت از موس��یقی و هنر 
دریافت مالیات از رس��انه های خام اس��ت. اگر کش��ور 
مالیات های کسب شده را کامال به هنرمندان پرداخت 
کند، بخش��ی از آن به خاطر هیات مدیره ش��رکت تلف 
نخواهد ش��د. اما کش��ور نباید این مالیات را به صورت 
خط��ی و براس��اس محبوبیت توزیع کن��د، چرا که در 
ای��ن حالت بخش بیش��تر آن ب��ه تعداد کمی س��تاره 
تعل��ق خواهد گرفت و مقدار کمی برای پش��تیبانی از 
دیگر هنرمن��دان باقی خواهد ماند. از این رو اس��تفاده 
از معادل��ه ای از درجه س��وم ی��ا چیزی مش��ابه آن را 
پیش��نهاد می کنم. با استفاده از معادله درجه سوم یک 
س��تاره با هزار برابر محبوبیت تنها 10برابر بیش��تر از 
یک هنرمند موفق دیگر درآمد خواهد داش��ت. به این 
ترتیب، هر چند که یک س��تاره س��هم بیشتری نسبت 
به دیگ��ر هنرمندان دریافت می کن��د، اما جمع درآمد 
تمام س��تاره ها تنها بخش کوچک��ی از پول خواهد بود 
و بیش��تر آن ب��رای حمایت از خی��ل عظیم هنرمندان 
دیگ��ر باقی خواهد ماند. این سیس��تم از مالیاتی که ما 
پرداخ��ت می کنیم به طور موثری برای حمایت از هنر 

استفاده خواهد کرد. 
اس�تالمن  ریچ�ارد  یادداش�ت  از  بخش�ی   *  

بنیان گذار بنیاد نرم افزارهای آزاد
ترجمه: رویا پاک سرشت

پارسا بزرگمهر
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آژیر خاطرات
 در باغ موزه دفاع مقدس 

موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت در میدان 
ونک - بزرگراه ش��هید حقانی - انتهای خیابان سرو - 
روبه روی پارک طالقانی در سال 91 افتتاح شده است. 
این باغ موزه یک موزه رویدادی و متفاوت از موزه هایی 
اس��ت که صرفا بناها و اش��یای تاریخ��ی را به نمایش 
می گذارند. این موزه از هفت تاالر و یک قسمت انتهایی 
که یادمان دفاع مقدس اس��ت تشکیل شده که در آن 
اع��داد هفت و هش��ت به کار رفته اس��ت؛ عدد هش��ت 
به عنوان نمادی از هش��ت س��ال دفاع مق��دس و عدد 
هف��ت به خاطر تقدس��ی که دارد. در می��ان تاالرهای 
آستانه، تاالرحیرت و واقعیت، تاالر دفاع، تاالر آرامش، 
تاالر ش��هادت، تاالر پیروزی و تاالر س��رانجام این باغ 
موزه، فقط تاالر پروانه ه��ا جنبه موزه ای دارد که برای 
معرفی سرداران دوران دفاع مقدس درنظر گرفته شده، 
درخصوص نحوه حضور گردش��گران داخلی و خارجی 
گف��ت و گویی با مدیر روابط عمومی موزه دفاع مقدس 
و ترویج فرهنگ مقاومت انجام دادیم که در پی می آید.

اصغر رضوانی، مدی��ر روابط عمومی موزه دفاع مقدس 
و تروی��ج فرهنگ مقاومت در گفت و گو با »فرصت امروز« 
می گوی��د: در خصوص نحوه حضور گردش��گران خارجی 
در باغ موزه دفاع مقدس طی یک ماه گذش��ته نامه ای به 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان تهران ارسال شد و از ایشان خواستیم این نامه را 
به دفاتر گردشگری تهران ابالغ کنند تا دفاتر گردشگری، 
باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت را به عنوان 
یکی از مقاصد گردشگری تورهای خارجی در نظر گیرند. 
مدی��ر رواب��ط عمومی م��وزه دفاع مق��دس و ترویج 
فرهنگ مقاومت می افزاید: همچنین از مدارس ش��هر 
تهران درخواس��ت کردیم این م��وزه را به عنوان مقصد 
تفریحی و گردشگری برای دانش آموزان در نظر گیرند 
ب��ه ط��وری که در ح��ال حاضر 60درص��د از جمعیت 
بازدیدکنندگان باغ موزه دف��اع مقدس را دانش آموزان 

مقاطع راهنمایی و دبیرستان تشکیل می دهند. 
تخفیف 70 درصدی برای بازدیدهای گروهی

وی ادامه می دهد: عالوه برفصل بازگش��ایی مدارس 
در ای��ام تابس��تان هم برنامه مش��ارکتی ب��ا آموزش و 
پرورش شهرستان های استان تهران و اداره کل آموزش 
و پرورش اس��تان وجود دارد، به طوری که برای دانش 
آموزان شهرستان های تهران هم در راستای بازدیدهای 
گروهی تخفیف 70 درصد را در نظر گرفته شده است. 
رضوانی اظهار می کند: اخیرا شهرداری تهران باغ موزه دفاع 
مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت را به عنوان یکی از مقاصد 

گردشگری در برنامه تهران گردی در نظر گرفته است. 
مدیر روابط عمومی موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 
مقاومت م��ی افزاید: نرخ بلیت باغ م��وزه دفاع مقدس و 
تروی��ج فرهنگ مقاومت ب��رای گردش��گران داخلی 10 
هزارتومان اس��ت، ام��ا با توجه به اینکه دوس��ال از زمان 
افتت��اح باغ موزه دف��اع مقدس می گذرد و ای��ن باغ موزه 
نیازمند معرفی به عنوان مکانی برای گردش��گری اس��ت، 
ب��ه همین دلیل درحال حاضر ب��رای بازدیدهای گروهی 
دانش آموزان، دانش��جویان و طالب 70 درصد تخفیف در 
نظر گرفته شده است. وی ادامه می دهد: همچنین برای 
بازدیدهای انفرادی هم 50 درصد تخفیف در نظر گرفته 
ش��ده به طوری که هر فرد با پرداخت فقط 5000 تومان 

می تواند از این باغ موزه بازدید کند. 
50 درصد تخفیف برای گردشگران خارجی مسلمان

مدیر روابط عمومی موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 
مقاوم��ت می افزاید: نرخ بلیت گردش��گران خارجی برای 
ورودی تاالرها 20 هزار تومان و برای گردشگران خارجی 
مسلمان با 50 درصد تخفیف یعنی 10 هزار تومان است. 
رضوانی می گوید: بخش جدیدی در باغ موزه دفاع مقدس 
و ترویج فرهنگ مقاومت به زودی افتتاح خواهد ش��د که 
این بخش پانورمای دفاع مقدس اس��ت که امید می رود 
یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهر تهران برای 

تورهای داخلی و تورهای خارجی شود. 
وی ادامه می دهد: بخشی از جمعیت بازدیدکنندگان 
این باغ موزه مربوط به اس��تان و دیگر شهرس��تان های 
کش��ور اس��ت که رقم این میزان گردش��گر روزبه روز 

درحال افزایش است. 
بازدید روزانه 500 نفر از باغ موزه دفاع مقدس 
رضوان��ی تصری��ح می کن��د: ظرفیت نهای��ی تاالر و 
س��الن ها برای بازدید روزانه 800 نفر پیش بینی شده و 
درحال حاضر روزانه به طورمتوسط 500 نفر از باغ موزه 
دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت بازدید می کنند. 
مدیر روابط عمومی م��وزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 
مقاومت می گوید: تفاوت عم��ده ای بین موزه دفاع مقدس 
ای��ران و موزه های جنگ در دنیا وجود دارد، به طوری که در 
موزه های جنگ بیشتر ادوات جنگی به نمایش گذاشته شده 
اس��ت، اما در موزه دفاع مقدس ایران ع��الوه بر ابزار و ادوات 
جنگی که بیشتر در فضای آزاد است، بخشی در قالب فضای 
مجازی و نرم افزارهای دیجیتالی و چند رس��انه ای در داخل 
تاالرها به نمایش گذاشته شده که این امر از نظر گردشگران 
خارجی بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه می دهد: باغ موزه 
دفاع مقدس برای نس��ل جدید که فضای جنگ را ندیده اند 
بسیار جذاب است، زیرا عالوه بر نمایش ادوات جنگی زمینه 
آش��نایی با معارف و ارزش های دفاع مقدس در قالب فضای 

مجازی تعریف شده است. 
برج پرچم باغ موزه دفاع مقدس 

سومین برج پرچم دنیا
مدی��ر رواب��ط عمومی م��وزه دفاع مق��دس و ترویج 
فرهنگ مقاوم��ت می افزاید: برج پرچ��م باغ موزه دفاع 
مقدس سومین برج پرچم دنیا و بزرگ ترین برج پرچم 
کشور است که ارتفاع آن از سطح بزرگراه مدرس157 
مت��ر و مس��احت این پرچم 1000 مترمربع اس��ت که 
در ن��وع خود بی نظیر اس��ت که از ابت��دای ماه محرم 
پرچم یاحسین )ع( جایگزین پرچم جمهوری اسالمی 
ایران ش��ده اس��ت. این برج پرچم بس��یار مورد بازدید 

گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. 

گزارش »فرصت امروز« از فرصت های سوخته در حوزه گردشگری جنگ

 گردشگری جنگ در اغما

شاید در نگاه اول گردشگری با مفهوم جنگ 
حس خوشایندی حاصل از تفریح و لذت را به 
ذهن تان متبادر نکند اما اصطالح گردشگری 
جنگ، س��ابقه زیادی در دنیای گردش��گری 
ب��ه قدم��ت جنگ ه��ای  دارد؛ س��ابقه ای 
خانمانسوز قرن بیس��تم. درست بعد از اتمام 
این جنگ هاس��ت که اصطالح گردش��گری 
جنگ هم مطرح می ش��ود. ویرانه های به جا 
مان��ده از جن��گ دوم جهانی مهم ترین دلیل 
ش��یوع این نوع از گردش��گری بوده اس��ت. 
حتی بس��یاری از کارشناس��ان دلیل گرایش 
بسیاری از افراد به این نوع گردشگری را رشد 
گرایش های پست مدرنیسم دانسته اند. یعنی 
زمانی که ویرانی حاصل از خش��ونت و افراط 
و زیاده خواهی آدم ها ه��م می تواند همچون 
جاذب��ه ای ب��رای آیندگان عمل کن��د. خواه 
درس عبرت باشد و خواه نوستالژی تلخ ترین 

خاطرات. 
اما مس��ئله مهم این اس��ت که گردشگری 
جنگ که در س��طح بین المللی زیرمجموعه 
گردشگری س��یاه قرار می گیرد، یادآور رفتار 
انسان هایی است که جانش��ان را برای حفظ 
تمامیت ارضی کشور خود فدا کرده اند. دیدن 
چکمه ای تک مانده، یک تسبیح، شال گردن، 
قمقمه  و حتی خرابه های س��نگری می تواند 
همچون فیلمی با تصاویر الینقطع ذکر و نام 
این افراد را زنده نگه دارد. می تواند گردشگران 
را متاث��ر کن��د و داس��تان  اف��رادی را به یاد 
گردش��گران بیاورد که خاک یک سرزمین را 
حفظ کرده اند. از طرفی حضور گردشگران در 
مناطق اینچنینی که هنوز هم آثار انفجارهای 
حاصل از گلوله های توپ و خمپاره  را بر چهره 
خود می بینند، می تواند نقشی تعیین کننده در 
بهبود اوضاع اقتصادی مردم آن منطقه داشته 

باش��د. اس��تان هایی چون ایالم، خوزستان و 
کرمانش��اه از مهم ترین مناطقی هستند که 
جاذبه ه��ای گردش��گری جن��گ را در خود 
جای داده اند و از قضا هر س��ه اس��تان هم در 
زمره اس��تان های محروم محسوب می شوند. 
مهران، دهلران، دشت عباس، چنگوله، چوار، 
ش��رهانی و قالوی��زان مناطق جنگ��ی ایالم 
به شمار می روند. همچنین خرمشهر، آبادان، 
اروند، جزیره مینو، هویزه، شلمچه و... مناطق 
جنگی خوزستان به شمار می روند که ظرفیت 
ج��ذب گردش��گر را دارند. به وی��ژه در فصل 

س��رد که هوای دیگر مناطق ایران برای سفر 
مناسب نیست و برودت باالیی دارد، آب وهوای 
خوزستان و به طورکلی جنوب و جنوب غرب 
کشور می تواند جاذب گردشگر باشد. بنابراین 
توجه به جاذبه های گردشگری در حوزه جنگ 
در ای��ن مناطق می تواند اوضاع اقتصادی این 
مردمان را بهبود ببخش��د. از طرفی می توان 
از ویژگی ه��ای فرهنگی و آیین ه��ای مردم 
این منطقه نیز به عن��وان رویکردهای جذب 
گردشگر اس��تفاده کرد. بازارهای محلی این 
اس��تان ها می توان��د جایگاه مناس��بی برای 

خریدوفروش صنایع دستی این مردم باشد اما 
به هر دلیلی تاکنون این ظرفیت های خالص و 
به اصطالح دم دست، نادیده گرفته شده است. 

کاروان های مردمی کجاست؟ 
با همه این تفاس��یر، آنچه مس��لم اس��ت 
داستان حضور همه ساله کاروان هایی از طیف 
مش��خصی از دانش آموزان گرفت��ه تا عموم 
م��ردم در این مناطق اس��ت. بنابراین باید از 
سیل عظیم زائرانی که هر ساله راهی مناطق 
جنگی می ش��وند، برای بهبود رفاه مردم آن 

منطقه بیشترین سود را برد. مناطق نامبرده 
همگ��ی در زم��ره خرده فرهنگ های قدیمی 
ایرانی محس��وب می شوند که آداب و رسوم و 
آیین های ویژه خ��ود را دارند و به خودی خود 
می تواند به عنوان عامل جذب گردشگر عمل 
کن��د. فرهنگ کردی، عرب��ی و غیره با آثار و 
صنایع دس��تی ویژه خ��ود می توانن��د اوقات 
خوبی را برای گردشگران فراهم کنند. مهم تر 
اینکه خارج ش��دن گردشگری جنگ از بعد 
صرفا معن��وی و پرداختن ب��ه بعد اقتصادی 
می تواند آینده درخش��انی ب��رای این نوع از 
گردش��گری رق��م بزند. به نظر می رس��د که 
مهم تری��ن برنام��ه ای که بای��د در این حوزه 
پیاده سازی ش��ود، جذب گردشگران عمومی 
است. گردشگری جنگ باید مورد اقبال عموم 
باش��د. باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که 
همان طور که خانواده های ایرانی برای گردش 
به ش��مال کش��ور می روند، همان ط��ور و در 
فصل های سرد که جنوب هوای مالیمی دارد، 

راهی مناطق جنگی شوند. 

اوضاع موزه های جنگ ایران 
موزه جنگ یعنی جایی برای زنده نگه داشتن 
آثار ی��ک رزم مقدس ک��ه بهترین نتیجه اش 
حفظ خاکی با همان تقدس است. همه اینها 
یعن��ی مجموع��ه ای از ارزش ه��ا. ارزش هایی 
که جنگیدن برای حفظ ش��ان نخستین گام 
اس��ت و گام های مهم تر، حفظ این یادبودها و 
ارزش هاس��ت. اما شیوه های ارائه و معرفی این 
ارزش هاس��ت که ماندگاری یا جبهه گیری در 
مقاب��ل آنها را رقم می زند. کش��ورهایی مانند 
روسیه، کره شمالی و غیره با ساخت یادبودهای 
عظی��م، خاطرات و ارزش های مبارزه را تکریم 
می کنن��د ام��ا در ای��ران هرچن��د حرف های 
پرطمطراق در این زمینه زیاد زده می شود ولی 

تا عمل فاصله بسیاری داریم.

تهمینه سهرابی

سوگند چاوشی

شهرزاد پالسعیدی

پیشنهاد گشت و  گذار 
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گردشگری جنگ و اهمیت معنوی و اقتصادی آن ما را بر آن داشت تا سراغ نمایندگان استان هایی چون کرمانشاه، 
خوزستان و ایالم در مجلس شورای اسالمی برویم تا نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کنند. 

سیدسعید حیدری طیب، نماینده 
مردم کرمانش��اه در مجلس شورای 
اس��المی، درخص��وص گردش��گری 
جن��گ در اس��تان کرمانش��اه، ب��ه 
»فرصت ام��روز« می گوید: در بحث 
گردشگری جنگ آن طور که باید و 
شاید به توسعه زیرساخت ها از جمله 
س��اخت هتل در اس��تان کرمانشاه 

توجهی نشده است. 
در  کرمانش��اه  م��ردم  نماین��ده 
مجل��س ش��ورای اس��المی تصریح 

می کند: مس��ئوالن ذی ربط تا امروز 
درخصوص گردش��گری جنگ فقط 
در بح��ث اع��زام کاروان های راهیان 
ن��ور فعالیت داش��ته اند، ب��ه طوری 
که درخصوص توس��عه گردش��گری 
جن��گ اس��تان کرمانش��اه به عنوان 
ش��هری ب��رای ج��ذب گردش��گر و 
توریسم عملکرد قابل قبولی صورت 
نگرفته اس��ت.  این  نماین��ده مردم 
در مجلس  نهم ب��ا بیان اینکه توجه 
بیشتر مس��ئوالن به مناطق جنگی 

بیش��تر به موضوعات فرهنگی است 
تا موضوع��ات اقتص��ادی می افزاید: 
نور  راهی��ان  کاروان ه��ای  معم��وال 
مواد غذای��ی م��ورد نیاز خ��ود را از 
خارج از اس��تان تامین می کنند، اما 
ناخ��ودآگاه از فروش��گاه های داخل 
اس��تان ه��م موادغذای��ی مانند آب 
آش��امیدنی را خری��داری می کنن��د 
ک��ه ای��ن ام��ر به هی��چ عن��وان در 
توس��عه اقتصادی اس��تان کرمانشاه 
تاثیر بس��زایی ندارد.  نماینده مردم 

کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
ب��ا انتقاد از اینکه موزه جنگ س��ایر 
کش��ور ها از جمل��ه روس��یه به هیچ 
عنوان قابل مقایس��ه ب��ا موزه جنگ 
ایران نیست، تصریح می کند: چندی 
پیش به همراه دیگر مسئوالن برای 
بازدی��د از م��وزه جن��گ مس��کو به 
کشور روس��یه دعوت شدم، بی شک 
موزه جنگ مس��کو دیدنی و جذاب 
بود اما در ایران م��وزه ای زنجیره وار 
ب��رای نمایش جنگ و آثار ناش��ی از 

آن درخص��وص جذب گردش��گران 
خارجی وجود ندارد. 

ای��ن  نماین��ده م��ردم در مجلس  
نهم با اش��اره به اینک��ه مدت زمان 
زی��ادی از دوران جن��گ تحمیل��ی 
در  می افزای��د:  نمی گ��ذرد،  ای��ران 
ای��ران برخالف س��ایر کش��ورها که 
ویرانه هایی ناش��ی از صدمات جنگ 
برای جذب گردش��گران حفظ شده، 
هم��ان آثاری ه��م که وج��ود دارد 

مصنوعی است. 
وی ادام��ه می ده��د: بیمارس��تان 
جنگی در منطقه قصر شیرین استان 
کرمانش��اه وج��ود دارد ک��ه تاکنون 

اس��کلت آن باق��ی مانده اس��ت، اما 
مابقی ویرانه ها ب��ه علت بی تدبیری 
مس��ئوالن ذی ربط از بی��ن رفته و 
بازس��ازی ش��ده همچنی��ن خطوط 
محورهای عملیات��ی مناطق جنگی 
ه��م حف��ظ نش��ده بلکه بازس��ازی 
انرژی  شده است. عضو کمیس��یون 
مجلس شورای اس��المی با تاکید بر 
تذک��رات مکرر نماین��دگان مجلس 
به عملکرد س��ازمان میراث فرهنگی 
می گوی��د:  کش��ور،  گردش��گری  و 
عملکرد س��ازمان می��راث فرهنگی 
و گردش��گری تا به ام��روز در زمینه 

گردشگری جنگ صفر بوده است. 

احمد شوهانی نماینده مردم ایالم، 
ایوان و چرداول در مجلس ش��ورای 
اس��المی، درخص��وص گردش��گری 
جنگ دراس��تان ایالم ب��ه »فرصت 
راهیان  امروز« می گوید: کاروان های 
ن��ور در برخ��ی از ای��ام ب��ه بازدید 
ای��الم  از مناط��ق جنگ��ی اس��تان 
می پردازند، ام��ا به دلیل اینکه محل 
اسکان این تورها سازمان یافته است 
ب��ه همین جه��ت این ام��ر تاکنون 

در اقتص��اد مردم اس��تان ایالم تاثیر 
چشمگیری نداشته است. 

وی ادام��ه می ده��د: تاکنون اعزام 
کاروان های راهیان نور نفع اقتصادی 
قابل توجهی برای مردم استان ایالم 
نداشته اس��ت، به طوری که توسعه 
گردش��گری جن��گ می تواند فرصت 
درآمدزایی مناس��بی برای کش��ور از 
جمل��ه ش��هرهای جنگ زده باش��د. 
نماینده مردم ایالم، ایوان و چرداول 

در مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح 
می کند: عالوه بر ایج��اد یادبودهای 
جنگی در نقاط صفر مرزی، س��اخت 
موزه ه��ای جن��گ ه��م در مناط��ق 
جنگی به منظور توس��عه گردشگری 

جنگ ضرورت دارد. 
این  نماینده مردم در مجلس  نهم، 
با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها 
از طریق توس��عه گردش��گری جنگ 
درآمد بس��یارخوبی کسب می کنند، 

می افزاید: طی س��فر رس��می که به 
کش��ور کره جنوبی داش��تم از موزه 
جنگ این کشور بازدید کردم، موزه 
جنگ کره جنوب��ی به هیچ عنوان با 
موزه جنگ ایران قابل مقایسه نبود، 
به طوری که در س��اعت هزاران نفر 
از تمام کش��ورهای دنیا از این موزه 

بازدید می کردند. 
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای 

اس��المی با بی��ان اینکه بس��یاری از 
ویرانه ه��ای جنگ��ی اس��تان ای��الم 
توس��ط مردم بازسازی ش��ده است، 
آثارجنگی  می گوید: هم��ان مق��دار 
باقی مانده هم به مرور زمان در حال 
از بین رفتن است که تاکنون اقدامی 
درخصوص حفظ و نگهداری این آثار 
ازس��وی مس��ئوالن ذی ربط صورت 

نگرفته است. 
ای��ن نماینده مجلس ب��ا تاکید بر 

ض��رورت س��رمایه گذاری در مناطق 
تصری��ح می کن��د:  ای��الم،  جنگ��ی 
تاکنون زیرساخت های مناسبی برای 
ج��ذب گردش��گر در مناطق جنگی 
صورت نگرفته اس��ت ب��ه طوری که 
بای��د جاذبه ه��ای دیگ��ری از جمله 
جاذبه های گردشگری مدرن در کنار 
آثار جنگی برای جذب گردش��گران 
ج��وان نس��ل های  و   خارج��ی 

 ایجاد شود. 

عب��اس پاپی زاده، نماین��ده مردم دزف��ول در مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه توسعه گردشگری جنگ 
نیازمند ایجاد زیرس��اخت های مناسب است، به »فرصت 
امروز« می گوید: ش��هر دزفول به عنوان ش��هر مقاومت و 
پایداری ایران نامگذاری شده اما تا به امروز در این شهر 
یک هتل دو س��تاره هم برای اسکان کاروان های راهیان 

نور و دیگر گردشگران ساخته نشده است. 
نماینده مردم دزفول در مجلس ش��ورای اس��المی با 
انتقاد از اینکه هنوز امکاناتی برای اس��کان گردش��گران 
در مناطق جنگی فراهم نش��ده اس��ت، تصریح می کند: 
مس��افرانی ک��ه فقط برای چند روز به منظ��ور بازدید از 
مناطق جنگی به اس��تان خوزس��تان س��فر می کنند در 
مس��اجد یا در فضای ب��از پارک ها با برپا ک��ردن چادر، 

اسکان می گزینند. 
این  نماین��ده م��ردم درمجلس نهم با انتق��اد از اینکه 
گردشگری جنگ در گردش مالی بازار استان خوزستان 
نقش قابل توجهی ندارد، می افزاید: اکثر گردش��گران از 
جمل��ه کاروان های راهیان نور موادغذایی مورد نیاز خود 
را از خارج استان تامین می کنند، به همین دلیل تاکنون 
گردشگری جنگ در اشتغال زایی و توسعه اقتصاد استان 

خوزستان تاثیرچندانی نداشته است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در مناطق جنگی اس��تان 
خوزس��تان هیچ گونه بنای یادبود جنگ��ی وجود ندارد، 
ادامه می دهد: در هش��ت سال جنگ تحمیلی شش عدد 
موش��ک 12 متری به شهرس��تان دزفول اصابت کرد که 
ای��ن رقم در ای��ران و هم در دنیا یک رکورد  اس��ت، اما 
ب��ه دلیل اینکه تمام ش��هر را مردم با ق��درت مالی خود 
بازسازی کردند، هیچ گونه ویرانه ای به عنوان بنای یادبود 

جنگ در این شهرستان وجود ندارد. 
عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی 
مجل��س با بی��ان اینک��ه در مناطق جنگی از داش��تن 
ی��ک مدل برای نمایش جنگ، تلفات و هش��ت س��ال 
دفاع مقدس محروم هس��تیم، می گوید: متاس��فانه در 

آن زمان دولت برای نگه داشتن قسمتی از ویرانه های 
ش��هر به عنوان بنای یادب��ود جنگ اقدام��ی نکرد که 
ای��ن امر باعث از بی��ن رفتن حال و ه��وای جنگ در 

شهرستان دزفول شده است. 
نماین��ده م��ردم دزفول در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصری��ح می کن��د: نم��ادی ک��ه بتواند در ی��ک منطقه 
به ص��ورت زنجی��ره وار مخاطب را به ه��دف اصلی یعنی 

گردشگری جنگ برساند، درکشور وجود ندارد. 
وی ادام��ه می دهد: مثال روس��یه با اح��داث یک بنای 
عظیم، نزدیک به 70 س��ال دوران جن��گ خود را برای 

گردشگران به نمایش می گذارد. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
می گوید: هش��ت س��ال جنگ تحمیلی ای��ران عالوه بر 
جن��گ، بر پایه دف��اع مقدس هم بوده اس��ت، به همین 
دلیل ایران در بحث توس��عه گردش��گری جنگ جایگاه 
بهتری نس��بت به سایر کش��ورها دارد. یعنی می تواند با 
توج��ه و تمرکز بر جاذبه های معن��وی این مناطق برای 
مردم س��ایر نقاط ایران، موج��ب روی آوری مردم به این 

مناطق شد. 
وی ب��ا انتق��اد از اینکه تاکنون در شهرس��تان دزفول 
راه آهنی س��اخته نش��ده اس��ت، ادامه می دهد: یکی از 
نامناس��ب ترین خط��وط راه آهن ای��ران، راه آهن تهران-  
جنوب است، به طوری که این مسیر بیش از 16 ساعت 
ب��ه ط��ول می انجامد که ای��ن موضوع خ��ود باعث عدم 
اس��تقبال گردش��گران داخلی برای رفتن به شهرستان 
دزفول به عنوان مکانی برای گردشگری جنگ شده است. 
نماین��ده مردم دزف��ول در مجلس م��ی گوید: چنانچه 
مس��ئوالن ذی رب��ط رویدادهایی مانند جش��نواره فیلم 
فجر را در اس��تان خوزس��تان برگزار کنند به طور حتم 
گردشگری جنگ اس��تان خوزستان توسعه پیدا می کند 
که این توسعه گردشگری جنگ هم می تواند نقش قابل 
توجهی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق 

جنگی استان خوزستان داشته باشد. 

گردش��گری جنگ و همه ح��رف و حدیث هایی که در 
مورد آن وجود دارد، انگار قصه ای اس��ت که اکنون شروع 
شده است. هر مس��ئول و کارشناسی در این مورد حرفی 
دارد که همخوانی اندکی با دیگری دارد. مسئوالن سازمان 
میراث فرهنگی همه تالش ه��ای خود در این حوزه را به 
تفاهم نامه ای با ستاد راهیان نور خالصه کرده اند. همچنین 
از احداث موزه دفاع مقدس سخن به میان می آورند بدون 
اینکه به نمونه ای اش��اره کنن��د. با همه این احوال در این 
گزارش س��خنان معاون س��ازمان میراث و گردشگری را 

می خوانید. 
مرتض��ی  رحمانی موحد، معاون گردش��گری س��ازمان 
می��راث فرهنگی کش��ور، درخص��وص اینکه تا ب��ه امروز 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در راستای 
توسعه گردش��گری جنگ چه اقداماتی انجام داده است؟ 
می گوید: تابه امروز از س��وی س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کشور، ثبت کاروان راهیان نور به عنوان میراث 
صنفی ناملموس، تشکیل کارگروه گردشگری جنگ ذیل 
معاونت گردش��گری، تش��کیل کارگروه یادمان ها، احداث 
موزه ه��ای مرتبط با دفاع مقدس و ضبط و ثبت یادمان ها 

انجام شده است. 
رحمانی موح��د می افزای��د: همچنی��ن تاکن��ون برخی 
اقدامات زیرس��اختی مانند احداث سرویس های بهداشتی 
در مسیر اس��تان های ایالم، خوزستان، کرمانشاه و مرمت 
و بازسازی اماکن اقامتی راهیان نور در دستورکار معاونت 

گردشگری قرارگرفته است. 
وی ادامه می دهد: از دیگر اقدامات معاونت گردش��گری 
ت��ا به ام��روز اجرای ط��رح جامع گردش��گری جنگ در 
هفت استان اصلی کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، 
خوزستان، بوش��هر، ایالم و هرمزگان است که سعی شده 
با اس��تفاده از این طرح برنامه ری��زی خوبی برای حفظ و 

نگهداری از یادمان های جنگ داشته باشیم. 
معاون گردش��گری کش��ور اضاف��ه می کن��د: درآینده 
امیدواری��م که ب��ا همکاری س��تاد راهیان ن��ور اقدامات 

جدی��دی انج��ام دهیم، ب��ه طوری ک��ه در نظ��ر داریم 
تفاهم نامه ای بین سازمان میراث فرهنگی و ستاد راهیان 
نور تنظیم کنیم. رحمانی موحد تصریح می کند: در بحث 
محورهای گردش��گری دفاع مقدس بروشور و نقشه هایی 
دراین س��ال ها چاپ شده و دراختیار بازدیدکنندگان قرار 
داده ایم. همچنین اخیرا مذاکرات مقدماتی را با س��ازمان 
اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج شروع کرده ایم که 
امیدواریم با همکاری با این س��ازمان در جهت توس��عه و 
ارتقای گردش��گری دفاع مقدس برنامه ریزی های مدون و 

موثری داشته باشیم. 
وی درخصوص برنامه معاونت گردش��گری در راستای 
جذب گردش��گران خارجی درجهت توس��عه گردشگری 
جن��گ می گوید: منابعی که تاکنون درحوزه گردش��گری 
تعریف کرده ایم و براس��اس آن قصد داریم برنامه ریزی ها 
خ��ود را به س��رانجام برس��انیم، بحث نگه��داری و حفظ 
یادمان ه��ا و ارزش ه��ای دوران دفاع مقدس در راس��تای 
توسعه گردش��گری جنگ و جذب گردش��گران خارجی 
اس��ت.  معاون گردش��گری کش��ور با بیان اینکه عالوه بر 
جذب گردش��گران داخل��ی، جذب گردش��گران خارجی 
ه��م ضرورت دارد، اضافه می کن��د: دراجرای برنامه حفظ 
یادمان ه��ا و ارزش ه��ای دوران دف��اع مق��دس، عالوه بر 
مذاکرات با س��تاد راهیان نور به عنوان بخشی که می تواند 
کمکی به بازدید مردم و شناساندن این ظرفیت ها داشته 
باش��د، در بخش هایی هم با تورگردان های کشور صحبت 
کردیم که بتوانند منابع و جاذبه های هش��ت س��ال دفاع 
مقدس را در فهرست بازدیدکنندگان خارجی قرار دهند. 
رحمان��ی موحد می افزای��د: مجموعه سیاس��ت گذاری 
جدید را در قالب یک یادداش��ت تفاهمی با مدیران حفظ 
آثار دفاع مقدس و شورای سیاست گذاری ستاد راهیان نور 
تنظیم کردیم و امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور با 
همکاری سازمان های ذی ربط مقدمات بازدیدگردشگران 
 خارج��ی را از جاذبه ه��ای گردش��گری دف��اع مق��دس 

فراهم کنیم. 

موزه جنگ مسکو قابل مقایسه با موزه جنگ ایران نیست

فرصت درآمدزایی برای مردم منطقه با توسعه گردشگری جنگ

اجرای طرح جامع گردشگری جنگ در 7 استانخوزستان بنای یادبود جنگ ندارد



تحریم در برابر استقالل
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
اعالم شورای  براساس 
اتحادی��ه اروپ��ا اموال 
13 نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضبط و از ورود 
آنها به این ح��وزه جلوگیری خواهد ش��د. در بیانیه ای 
که به همین منظور منتش��ر ش��ده، اتحادیه اروپا اعالم 
کرده که با این تصمیم، تعداد افراد مشمول تحریم های 
مرتب��ط ب��ا اوکراین ب��ه 132 نفر و تعداد ش��رکت های 

تحریم شده مربوطه نیز به 28 عدد می رسد. 
در ای��ن بیانیه به نام افراد و ش��رکت های تازه تحریم 
ش��ده اش��اره ای نش��ده اس��ت.  پس از روی کار آمدن 
دول��ت غربگرا در اوکراین، مردم ش��رق این کش��ور که 
اکثرا روس تبار هس��تند درصدد خودمختاری برآمدند؛ 
حرکتی که به درگیری با ارتش، کشته شدن بسیاری از 
غیرنظامیان، آواره ش��دن صدها هزار نفر و حتی انهدام 
چندین فروند جنگنده اوکراینی منجر ش��د و هنوز هم 
ق��رارداد صلح دائمی ب��رای پای��ان دادن قطعی به این 
درگیری ها و مش��خص شدن تکلیف این مناطق منعقد 
نش��ده اس��ت. یکی از تبعات اصلی این درگیری ها برای 
کی یف، جدا ش��دن ش��به جزیره کریم��ه از اوکراین و 
الح��اق آن به جمهوری فدراتیو روس��یه بود؛ منطقه ای 
اس��تراتژیک در سواحل دریای سیاه که در سال 1954 
و به مناس��بت سیصدمین س��الروز پیوستن اوکراین به 
اتحاد جماهیر ش��وروی، به عنوان »هدی��ه« به اوکراین 

واگذار شده بود.  

نفت در برابر فوالد
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه 
قرار است یک شرکت بزرگ تولید 
فوالد هندی به نام »اسار« بخشی از 
دارایی های بلوکه شده ایران در این 
کشور را به شکل فوالد به ایران بازگرداند. شرکت »اسار« 
که در حقیقت ی��ک گروه چندمنظوره اقتصادی اس��ت، 
سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد دالر دارد. شرکت ملی نفت 
ایران در مرداد ماه سال جاری اعالم کرده بود که راه هایی 
برای تسهیل مبادالت نفتی به طرف هندی پیشنهاد داده 
است.  براساس گفته های مقامات سیاسی و اقتصادی هند 
و مکاتباتی که به وس��یله خبرنگاران این خبرگزاری دیده 
ش��ده، شرکت »اسار« که در صنایع نفت و گاز هم حضور 
فعال دارد و 12 میلیارد دالر در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده، از مقامات دهلی نو خواسته مجوزی برای بازگرداندن 
پ��ول نفت ای��ران در قالب ورقه های ف��والدی صادر کند؛ 
ورقه های فوالدی مزبور که 2/5 میلیارد دالر ارزش خواهد 
داشت، به یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران 

تحویل خواهد شد.  

پاشنه آشیل داعش
گ������زارش   ب�����ه 
ل��س آنجل��س تایمز، 
مقابل��ه  کارشناس��ان 
با تروریس��م بین الملل اعالم کردند داعش ممکن اس��ت 
در نهایت کنترل خود را در جنگ عراق و سوریه از دست 
بدهد و علتش کمبود منابع مالی است، اگرچه همچنان 
ثروتمندتری��ن گ��روه تروریس��تی در جهان محس��وب 
می شود.  چارلز بریسارد، کارشناس در زمینه منابع مالی 
تروریس��ت ها و مش��اور درباره اطالعات اقتصادی گفت: 
هزینه کنترل مناطق تحت سیطره داعش نظیر پرداخت 
دستمزد به غیرنظامیان و نظامیان، تامین کنترل راه ها، 
م��دارس، بیمارس��تان ها و تامین آب و برق بس��یار زیاد 
اس��ت و از عهده داعش بر نمی آید. این بدان معناست که 
اگر داع��ش نتواند در بلندمدت از عهده هزینه ها در این 
مناط��ق برآید جمعیت علیه آن برم��ی خیزد و در نهایت 
این گروه شکس��ت می خورد. رهبران قبیله س��نی عراق 
می توانند درباره سرنوش��ت داعش تصمی��م بگیرند. در 
س��ال 2006 و 2007 آنه��ا نقش عم��ده ای در مقابله با 
این گروه تروریس��تی ایفا کردند که در آن زمان القاعده 
در ع��راق بودند و البت��ه از حمایت امریکا برای مبارزه با 
این گ��روه نیز بی نصیب نماندند. داع��ش، ثروتمندترین 
س��ازمان تروریس��تی در جه��ان با درآم��د تقریبی 2/9 
میلیارد دالر در سال است که اکثر آن را از منابع نفتی، 
گازی و پروژه ه��ای کش��اورزی و باج گی��ری از قربانیان 
کس��ب می کند. این گ��روه حتی کنت��رل کارخانجات، 

پاالیشگاه ها و بانک ها را در اختیار دارد. 

آمارها نش��ان می دهد اشتغال ناقص در کل کشور 7/3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 
10 س��اله و بیش��تر بوده اند. این شاخص در بین مردان هش��ت درصد و در بین زنان 4/4 
درصد و همچنین در نقاط ش��هری 6/5 درصد و در نقاط روس��تایی 9/3 درصد بوده است. 
س��هم اشتغال ناقص نشان می دهد 8/2 درصد از ش��اغالن دارای اشتغال ناقص بوده که از 
این نسبت 7/8 درصد برای مردان و 5/4 درصد برای زنان بوده است. بررسی نرخ مشارکت 
اقتصادی در اس��تان های کشور نش��ان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و 
بیش��تر در استان خراسان ش��مالی با 44/3 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن 
اس��تان آذربایجان ش��رقی با 44/1 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این در 
حالی است که نرخ مش��ارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان 29/5 درصد بوده 
که پایین ترین نرخ مش��ارکت را نشان می دهد. نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 39/3 

درصد برآورد شده است. 
مقایس��ه این شاخص در بین اس��تان ها نشان می دهد استان خوزس��تان با 20/8درصد 
باالترین نرخ بیکاری را داش��ته و ایالم با 19/9 درصد قرار گرفته اس��ت و از س��ویی دیگر 

پایین ترین نرخ بیکاری با 5/1درصد در استان لرستان مشاهده شده است. 
همچنین مقایس��ه نسبت اش��تغال در بین استان های کشور نشان می دهد استان گیالن 
با 39/5 درصد باالترین اش��تغال را به خود اختصاص داده و اس��تان سیستان و بلوچستان 
 با 27 درصد پایین ترین اش��تغال را داشته است. نسبت اشتغال در کل کشور 35/1 درصد 

است.

مهاجرت کاری ایرانیان)ارقام به درصد( بنابر داده هایی که کمیساریای عالی حقوق 
بشر س�ازمان ملل )UNHCR(  به تازگی 
منتشر کرده، در سال 2013 میالدی معادل 
612700 درخواست پناهندگی در 44 کشور 
صنعتی جهان ثبت شده که این میزان نسبت 
به سال 2012 رش�دی 28 درصدی را نشان 
می ده�د. در واق�ع تعداد درخواس�ت های 
پناهندگی در این سال نسبت به سال گذشته 
افزایش�ی 133 هزار موردی را تجربه کرده 

است. 
هشت درصد نیروهای کار ایرانی راهی پنج 
کشور آلمان، ایاالت متحده امریکا، فرانسه، 
سوئد و ترکیه می شوند. در سال 2013 منطقه 
اروپای جنوبی بیشترین رشد را از نظر مقاصد 
پناهجویان داش�ته و تعداد پناهجویانی که 
راهی این منطقه ش�ده اند 49 درصد رش�د 
کرده است. در این منطقه ترکیه اصلی ترین 

مقصد پناهجویان محسوب می شود. 

واژه ای که در یادداشت امروز برایتان در نظر گرفتیم، »جهش گربه مرده« در اقتصاد است. 
جهش گربه مرده، در امور مالی، به یک بهبود مختصر، در قیمت س��هام رو به افول، اطالق 
می شود  که نخستین بار در وال استریت مطرح شد. این واژه از این ایده گرفته شده است که گربه 
هم وقتی ضربه ای به آن وارد می ش��ود، ممکن اس��ت چند قدم بردارد و بعدش بیفتد و بمیرد. 
در واقع مرگ گربه قطعی است، ولی می خواهد نهایت تالشش را بکند تا نمیرد. وقتی در مورد 
سهام، جهش گربه مرده اتفاق می افتد در واقع افول آن سهام، قطعی است منتها مانند همان گربه 

دلش می خواهد زورش را بزند و بعدش نابود شود. 
در همین راس��تا بنده و همکارانم مطالعات زیادی انجام داده و تعدادی واژگان پیش��نهادی 

ساختیم تا شاید باری را از دوش دوستان مقتصدمان برداریم. 

لگد خر
این پدیده در اقتصاد زمانی اتفاق می افتد که کاالیی به شکلی عجیب، به یکباره گران شود! مثال 
نمونه اش همین گوجه فرنگی؛ چند وقتی است به شکلی عجیب گران  شده که پیش بینی می شود 
به زودی به قیمت اصلی اش برگردد. نام این پدیده به این دلیل انتخاب شده که خر معموال بدون 

خبر قبلی لگد می زند و این لگدش هم دردناک است و هم یکهویی! 

ایست مارمولکی
اگر به حرکت مارمولک دقت کنید متوجه می شوید که در حین راه رفتن بعد از طی مسیری 
می ایستد و به اطراف نگاهی می کند و سپس ادامه می دهد. این پدیده در مواردی رخ می دهد که 
موردی به سرعت در حال گران شدن است و بعد از گذشت مدتی به یکباره دچار رکود می شود و 

دوباره رو به گران شدن می رود. مانند مسکن که االن دچار ایست مارمولکی شده است. 

گیجی مگس
حرکت مگس ها مانند حرکت الکترون دور هسته اتم به غایت حالت کاتوره ای دارد. طفلکی 
انیش��تین مدت زیادی را صرف پیدا کردن فرمول و سیس��تمی برای حرکت الکترون کرد ولی 
عمرش کفاف نداد و به دیار باقی شتافت! این حرکت بدون برنامه و بی حساب و کتاب است و در 
مواردی کاربرد دارد که کاالیی به صورت بدون برنامه در یک سال گران و در سال دیگر ارزان شود 

یا سرمایه گذاری خاصی در یک سال خوب و در سال دیگر بد است. 

حماقت همستری
همستر ها حیوانات به غایت خنگی هستند. آنها هنگام خوردن غذاهایشان هر آنچه آذوقه دارند 
در دهانشان کرده و وقتی می بینند توانایی خوردن همه آن را باهم ندارند، یکی یکی بیرون آورده 
و به صورت جداگانه می خورند. در اقتصاد به جریان هایی که بی خود و بی جهت هزاران ملک و 
امالک را خریداری کرده و بیکار و بی فایده می گذارند سپس وقتی جیب شان خالی شد شروع به 

فروختن شان می کنند تا از گشنگی نمیرند، اطالق می شود. 

دم گاو
این پدیده به مواردی در اقتصاد گفته می شود که تمام اقتصاد دچار رکود شده و هیچ جهش 
و رشد اقتصادی نمی بینیم، ولی مورد و پدیده مورد نظر ما به سرعت در حال حرکت و جنبش 
است و خودش را به هر در و دیواری می کوبد تا دچار رکود نشود. دم گاو نیز بیشترین حرکت را 

زمانی دارد که گاو ایستاده و تکان نمی خورد. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

استون مارتین وان-77 با قیمت دو میلیون دالر منحصر به فردترین خودرو در ناوگان خودروهای منحصر به فرد پلیس دوبی است. 

قــاب

اواس��ط س��ال 1363 بود. ب��ا اینکه حقوق 
خوب��ی می گرفتم و ماش��ین ش��رکت هم در 
اختیارم بود، به فکر افتادم تا کاری را در بیرون 
برای خودم دس��ت و پا کنم. به همین خاطر 
پس از پرس وجوی زیاد در مجلس��ی با آقایی 
به نام معروفی آش��نا شدم. او به مدیری برای 
کارگاه کلمن سازی خودش که در رودهن واقع 

شده بود، نیاز داشت. 
پس از قطعی ش��دن قراردادم با ایش��ان، از 
ش��غلم در س��اراول اس��تعفا کردم. آن روز را 
هرگز فرام��وش نخواهم ک��رد؛ اکثر کارکنان 
که شنیدند استعفا کرده ام در ساعت ناهار در 
محوطه جمع شده و از مدیریت علت استعفای 
م��ن را جویا ش��دند. آن زمان خ��ودم باالی 
بشکه ای رفتم و از همه همکاران تشکر کردم 
و برایش��ان توضیح دادم که خودم می خواهم 
ب��روم و برای خود، کاری دس��ت و پا کنم. با 
خیلی از همکاران روبوسی و خداحافظی کرده 
و س��اراول را ترک کردم. هنوز هم هروقت از 
نزدیکی ساراول می گذرم، تمام خاطراتم برایم 
زنده می شود. گویی همین دیروز بود؛ عمر چه 
زود می گذرد. در واق��ع اولین جرقه کار برای 
خ��ودم در اینجا در وجود م��ن به طور جدی 
روشن شد. می دانید که نیاز به استقالل یکی 
از ویژگی ه��ای مربوط به رویکرد ش��خصیتی 
است. به عبارت دیگر من نیز مانند بسیاری از 

کارآفرینان دیگر، به خاطر پول نبود که کارم 
را ت��رک کردم، بلکه می دانس��تم که می توانم 

برای خودم کار کنم و مستقل باشم. 
از روز اول آق��ای معروف��ی صاحب کارگاه 
یک دستگاه ماشین فولکس واگن در اختیارم 
گذاشت تا هم خودم و هم کارگران را از تهران 
با آن به رودهن ببرم و برگردانم. ماشین آالت 
کارگاه نصب و تولید آزمایشی نیز انجام شده 
بود. حاال وظیفه من جذب، آموزش و نگهداری 
نیروی انسانی و همچنین راه اندازی تولید بود. 

برای این کارها یک ماه زمان خواسته بودم.
اکنون که به آن دوره فکر می کنم، می بینم 
واقعا اعتماد به نفس باالیی داش��تم. من البته 
تجربه کاری خوبی کسب کرده بودم، اما بدون 
اعتماد ب��ه نفس و تمایل ب��ه مخاطره پذیری 

امضای چنین قراردادی واقعا دشوار بود.
از روز دوم در کارگاه مس��تقر ش��دم و بعد 
از 20 روز ش��روع به تولی��د کردیم. با روزی 
100 محصول ش��روع کردیم. ط��رح کلمن 
بس��یار قش��نگ بود و بی��ن م��ردم طرفدار 
زیادی داش��ت. چن��د ماه طول نکش��ید که 
تولی��د روزانه به هزار عدد رس��ید. کار رونق 
گرف��ت و کنترل ه��ای س��خت گیرانه من در 
آن زمان باعث ش��د تا محصول ما بی عیب و 
بی رقیب در بازار معروف شود. نیاز به توفیق 
از ویژگی های رویکرد شخصیتی کارآفرینان 
اس��ت. من نیز احس��اس می کردم که هرکار 
را بای��د به بهترین نحو ممک��ن انجام بدهم. 
من البته می دانس��تم که در نهایت سود این 

کارها به من تعلق نمی گیرد، اما معتقد بودم 
که خ��وب کار ک��ردن، تجرب��ه و نیز ارزش 
کار م��ن را ب��اال می برد و اینها ب��ا پول قابل 
مقایس��ه نیس��تند. ولی من از آنجا که عالقه 
زی��ادی ب��ه لوازم خانگی مخصوص��ا یخچال 
و فری��زر داش��تم، عصرها ب��ه تعمیرگاه های 
لوازم خانگی سر می زدم و از آنها می خواستم 
تا در صورتی که محصولی به تورش��ان خورد 
و راه تعمیر آن را بلد نبودند )مثل نوفراس��ت 
یا لباسش��ویی های اتوماتی��ک( به من اطالع 
بدهند تا تعمیر کنم و اجرت آن را به صورت 

درصدی با هم حساب کنیم.
ی��ادم هس��ت از تومانی س��ه ریال ش��روع 
کردم، یعنی اگر تعمیرگاه دار از مش��تری 10 
هزار ریال می گرفت، مبلغ س��ه هزار ریال به 
م��ن می رس��ید. از آنجا که عالق��ه زیادی به 
این کار داش��تم و زیاد به فک��ر پولش نبودم، 
مشتریانم هر روز بیشتر می شد. حاال نوبت من 
ب��ود که قیمت خود را باال ببرم، چون کیفیت 
کارم قابل قبول ب��ود و اعتماد تعمیرگاه داران 
را نی��ز جلب کرده بودم. بعد از حدود ش��ش 
ماه درست جریان برعکس شد. یعنی تومانی 
هفت ریال برای تعمیر می گرفتم و تازه نوبت 
هم می دادم. از این تجربه یاد گرفتم که نباید 
دنبال پول باش��ی، بلکه باید خوب کاری کنی 
تا پول به دنبالت باش��د! ب��ه عبارت دیگر اگر 
ارزش قابل قبولی برای مش��تری ایجاد کنی، 

پول خود به خود به دست می آید.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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به سوی استقالل کاری 

خودپرداز

سودوکو

    پدیده گیجی مگس در اقتصاد

منطقه آزاد

در ای��ران به دالیل مختلف��ی مانند اهمیت 
ندادن آموزش و پرورش و رسانه ها به هنرهای 
تجسمی، این بخش برای عموم مردم ناشناخته 
مانده، این در حالی است که در دیگر کشورها 
مردم نه تنها هنرمن��دان خود، بلکه هنرمندان 
دیگر کش��ورها را هم می شناسند.  آثار هنری 
س��رمایه های یک کش��ورند. در هر کش��وری، 
آثار هنری به لحاظ س��ابقه و حرفه ای بودن، با 
قیمت های باال خریدوفروش می ش��وند و آثار 
هنری قدیم��ی هر روز بر قیمت ش��ان افزوده 
می ش��ود، بنابراین جزو سرمایه های آن کشور 
به شمار می روند. به همین دلیل، من با کسانی 
که آثار هنری را کاالی لوکس قلمداد می کنند، 

مخالفم. 
اکنون می بینیم که آثار موزه های س��عدآباد 

و نی��اوران به عنوان س��رمایه های ملی مطرح 
هس��تند. این آث��ار می توانند نق��ش حامی را 
برای این موزه ها ایف��ا کنند. وقتی این آثار در 
مجموعه بانک ها و وزارتخانه ها قرار می گیرند، 
نقش پشتیبان و حامی را برای این مجموعه ها 
می توانند ایفا کنن��د. اگر قانون اختصاص یک  
درصد از بودجه ادارات و س��ازمان های دولتی 
برای خرید آثار تجسمی تصویب شود، این آثار 
به اداره ها و سازمان ها راه پیدا می کنند و عالوه 
بر ایج��اد زیبایی، نوعی س��رمایه گذاری برای 

اداره ها محسوب می شوند. 
وقت��ی ای��ن قان��ون اج��را ش��ود، از هنر و 
هنرمند حمایت می کند و باعث می ش��ود آثار 
آنها گوش��ه آتلیه ها نماند. این آثار در پیشبرد 
فرهنگی تاثیر می گذارند و هنرمند هم حمایت 
می شود و کار بیشتری خلق می کند. همچنین 
س��طح فرهنگ و هنر در جامعه ب��اال می رود. 

اکنون بس��یاری از هنرمندان، آثار خوبی خلق 
می کنند، ولی آثارش��ان به فروش نمی رس��د. 
اگر این قانون تصویب و به درس��تی اجرا شود، 
از هنرمن��دان حمایت خواهد ش��د. از س��وی 
دیگر، باید فعالیت های پژوهش��ی انجام شود، 
برای اینکه بررسی کنیم چگونه می توانیم هنر 
را به مردم بشناس��انیم. در کش��ورهای دیگر، 
م��ردم هنرمندان خود و خارج از مرزهایش��ان 
را می شناس��ند، ول��ی در ای��ران، آم��وزش و 
پرورش و رس��انه ها، هیچ ک��دام هنر و هنرمند 
را به م��ردم معرفی نمی کنند، در نتیجه مردم 
هم آنها را نمی شناس��ند.  تلویزیون بخشی را 
برای پرداختن به هنرهای تجس��می و بحث و 
گفت وگو درباره آن در نظر نگرفته اس��ت. این 
در حالی اس��ت که درباره سینما، جلسات نقد 
و بررس��ی برگزار می شود، ولی درباره هنرهای 

تجسمی چنین اتفاقی نمی افتد. 

آثار هنری به مثابه سرمایه کشور
منیژه صحی | نقاش|
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زمانی که هدفمندی یارانه ها ش��روع ش��د تا یک سال نرخ تورم حدود 12 درصد بود، اما از 
پاییز سال 90 نرخ تورم شروع به افزایش کرد که ربطی به قانون هدفمندی یارانه ها نداشت و 
به افزایش نرخ دالر برمی گشت. هدفمندی یارانه ها که تفسیر اقتصادی آن اصالح قیمت های 
نسبی  بود در عمل دو هدف را دنبال می کرد. در راستای اجرای این قانون یکی از اهداف این 
بود که به جای پرداخت یارانه به گروه های ثروتمند جامعه، یارانه ها متوجه افراد کم درآمد شود. 
اصالح قیمت های نسبی نیز یعنی قیمت هایی که در گذشته تخریب شده بوده اصالح شود و 
در نهایت عالمتی که به مصرف کننده و تولیدکننده داده می شود باعث اصالح الگوی مصرف و 
داده های تولید می شود. در راستای اجرای قانون هدفمندی، دولت در انتقال یارانه از دهک های 
پر درآمد به اقشار ضعیف کامال موفق بوده و در سمیناری که در یک سالگی هدفمندی یارانه ها 
داشتم نشان دادم که در جریان اجرای این قانون وضعیت رفاه 50 درصد روستاییان بهبود پیدا 
کرده و به گروه های پردرآمد نزدیک تر شدند. اما در شهرها این امر برای 20 درصد قشر فقیر 
جامعه اتفاق افتاد یعنی یک پنجم از شهر نشین ها توانستند نسبت به گذشته بیشتر هزینه کرده 
و رفاه بیشتری داشته  باشند. در جریان اجرای این قانون بیشترین هزینه برای 10 درصد اقشار 
ثروتمند  جامعه )دهک 10( و پس از آن برای دهک نهم بوده و در واقع این اقش��ار بیشترین 
هزینه ها را متحمل شدند. به عبارت دیگر در شهرها به تدریج که به دهک های پایین می رسیم 
هزینه ها کمتر می ش��ود تا اینکه در دو دهک پایین جامعه رفاه بهبود یافته و درآمدها باالتر 
رفته و یارانه ها نیز هدفمند شده  است. در روستاها نیز افزایش رفاه سریع تر بوده است. بنابراین 
از این نظر نتیجه کامال شفاف و روشنی را دریافت کرده ایم که آن بهبود توزیع درآمد و افزایش 

رفاه جامعه روستایی در درجه اول و سپس جامعه شهری  بوده  است. 
اما بخش دوم که اصالح قیمت های نسبی  بود، در مورد الگوی مصرف خانوار، آمار و اطالعات 
نش��ان از موثر بودن اجرای فاز اول هدفمندی داشت. به طوری که الگوی مصرف خانوارها به 
سمت الگوی مناسب تر که کاهش مصرف انرژی و کاهش هدررفت نان بوده، هدایت شد. نکته 
مهم دیگر در این بخش کاهش قاچاق بود و اطالعات آماری در مورد  مصرف نان و انرژی در 
استان های کشور نشان می داد در استان های مرزی تا 40  درصد شاهد کاهش مصرف بنزین 
و نان بودیم و به این دلیل اس��ت که دیگر نیازی به واردات بنزین نداش��تیم و در این زمینه 

بی نیاز شده  بودیم. 
در واقع مزایای پنهان هدفمند کردن یارانه ها به چشم برخی نمی آید. به عنوان مثال بی نیاز 
شدن از واردات بنزین در شرایط تحریم مسئله بسیار مهمی  بود و اگر چنین امری رخ نمی داد 
و روند گذشته مصرف بنزین همچنان ادامه داشت احتماال در مقابل هر پمپ بنزین اغتشاش 
به وج��ود می آم��د و در اطراف پمپ های بنزین، هر لیتر با قیمت چهار الی پنج هزار تومان به 

فروش می رسید. 

هدف خارج از دید هدفمندی

پروفــایل

جمشید پژویان   | اقتصاددان |


