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معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست وزارت راه و
شهرسازی سیاست مقابله با تراکم فروشی را در پیش گرفته
است ،گفت :طرحهایی که حاصل از فروش تراکم بوده...
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با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان ،نوآور ،مولد و فرصت ساز
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انتقاد وزارت راه و شهرسازی از ضعف در مدیریت شهری

شهرسازی محبوس
درقفس تراکم فروشی

خرید به شرط تخفیف!

مزایا و معایب
شرطی کردن
مشتری
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قفس نیاوران تعبیر جدیدی است
كه وزیر راه و شهرس��ازی درباره
یكی از مناطق تهران به كار برده
اس��ت .فاصله بسیار با مركز شهر

یک رویکرد کارآمد مدیریتی برای
شناسایی انرژیهای پنهان

از استراتژی
اقیانوسآبی تا
رهبری اقیانوسآبی
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لوایح هماهنگ دولت زیر سایه قیمت نفت

رکود دوباره عمق میگیرد؟
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انجام دهیم
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تغییرات مدیریتی مسیر آینده بازار سهام را مشخص خواهدکرد

مکث شاخص کل
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بهزاد باشو
| فرصت امروز|

اینفوگرافی مدیریتی

کسب درآمدهای میلیاردی به قیمت استعدادکشی

حقایقی در مورد

پای دالالن به صنعت تبلیغات هم باز شد

جلسههای کاری
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پیشبینی کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی از حفرههای اقتصادی سال آینده

مهدی خاکیفیروز

و دسترسی دشوار به حملونقل
عمومی اصلیترین حجتی است
كه آخوندی را واداشته تا مناطق
مسكونی نیاوران را به یك قفس

تش��بیه كند .قفسی كه به گفته
آخون��دی س��اكن ش��دن در آن
مس��اوی اس��ت با از دست دادن
تماس با دنیای شهری.

دالر  2867تا  5355تومان

ب�راس���اس ج�دی�دت�ری��ن گ��زارش ادواری
«چش��مانداز كوتاهمدت اقتص��اد كالن ایران»
كه از س��وی پژوهش��كده پولی و بانكی منتشر
ش��ده اس��ت ،قیمت دالر آزاد در س��ال آینده
بین  2867تا  5355تومان پیشبینی ش��د .هر
چند پژوهش��كده تاكید كرده ك��ه این گزارش
منعكسكننده دیدگاه نویس��ندگان آن اس��ت،
نه این پژوهش��كده ،اما دسترس��ی پژوهشگران
ب��ه اطالعات و آمار س��ازمان م��ادر یعنی بانك
مركزی آن را به گزارش جدی و اثربخش تبدیل
میكند.
این گزارش ،شاخصهای رشد مخارج دولت،
رشد نقدینگی ،حجم واردات ،تولید نفت ،قیمت
نفت و قیمت بنزین را در س��ه وضعیت مختلف
رژیم ج��اری تحریم ،رژیم لغ��و تحریم و رژیم
س��خت تحریم پیشبینی كرده اس��ت .بر این
اساس رشد نقدینگی بین  19تا  28درصد برای
س��ال آینده تخمین زده میشود كه در صورت
تداوم روند موجود 25 ،درصد خواهد بود.
براس��اس این گزارش ،ن��رخ دالر در وضعیت
فعل��ی  3486ت��ا  3841توم��ان ،در ص��ورت
شكسته ش��دن تحریمها  2867تا  3153تومان

و در صورتی كه تحریمها ش��دت یابند  4520تا
 5355تومان خواهد ش��د .همچنین تولید نفت
خام كش��ور در حالت فعلی از  3655در اسفند
امس��ال به  3838میلیون بش��كه روزانه در آخر
س��ال آینده افزایش خواهد یافت .اگر تحریمها
شكسته ش��ود ،از  3995در اسفندماه امسال به
 4202میلیون بش��كه روزانه خواهد رس��ید .اما
اگ��ر تحریمها ش��دت یابند ،رون��د تحوالت این
رقم از  3317در اس��فند امس��ال آغاز و به سه
میلیون بش��كه در اس��فند  94حركت میكند.
این گ��زارش نرخ جهانی نفتخ��ام را در فاصله
اس��فند  93تا اس��فند  94بین  96تا  101دالر
تخمین زده اس��ت .البته این ارق��ام ،با تحوالت
اخیر بازار جهانی نفتخام همخوانی ندارد .بدین
ترتیب واردات كش��ور بین ارقام  49تا  68و 73
میلیارد دالر در وضعیتهای یاد شده در نوسان
خواه��د بود .همچنین رش��د مخارج دولت 15
ت��ا  25درص��د خواهد بود .این گزارش نش��ان
میده��د ،در صورت شكستهش��دن تحریمها،
ت��ورم پایینت��ر و نرخ رش��د باالتر به دس��ت
میآید .در حالی كه اگر تحریمها شدت یابند،
تورم افزایش و نرخ رش��د كاهش مییابد .البته
این گزارش وضعیت شدت گرفتن تحریمها را
كه وضعیت قرمز است ،دارای كمترین احتمال

ممكن میداند .اما وضعیت س��بز كه شكس��ته
ش��دن تحریمهاس��ت ،هنوز تحق��ق نیافته و
محتملترین وضعی��ت ادامه روند مذاكرات در
سال آینده است.
هر چند در ترس��یم چش��مانداز كوتاه مدت
اقتصاد ایران ،موضوع تحریمها و س��ناریوهای
س��هگانه مبن��ای اكثر پیشبینیهاس��ت ،ولی
برای قیم��ت بنزین به عنوان ش��اخص قیمت
انرژی ،تنها یك وضعیت افزایش قیمت از 700
تومان به هزار تومان در اردیبهش��ت  1394در
نظر گرفته شده اس��ت .وضعیت جاری اقتصاد
كالن كش��ور در آیینه متغیرهای اصلی اقتصاد
كالن ،یعن��ی نرخ تورم و نرخ رش��د اقتصادی
منعكس میشود .براساس آخرین گزارش نرخ
رس��می بانك مركزی ،روند نزولی نرخ تورم از
 40درصد در تابس��تان سال  92تاكنون ادامه
یافت��ه و نرخ تورم میانگی��ن مهرماه  1393به
 19/3درص��د و ن��رخ نقطهبهنقط��ه آن 14/6
درصد اس��ت .بدین ترتیب و با توجه به تجربه
تاریخی اقتصاد ایران ،نرخ تورم در حال حاضر
در محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار
دارد .اما در صورت شدت گرفتن تحریمها ،این
امكان وجود دارد كه این نرخ دوباره از مرز 30
درصد باالتر رود.

سخنگوی دولت:

گزارشها حکایت از رشد مثبت اقتصادی در  3ماهه دوم سال دارد

سخنگوی دولت اظهار كرد :قاطعانه میگویم
مناب��ع داخل��ی م��ا آنقدر اس��ت كه حت��ی اگر
نف��ت را از اقتصاد جدا كنیم ،كش��ور را با وجود
س��ختیهایی كه خواهیم داش��ت ،اداره كنیم و
مس��یر رش��د اقتصادی و رفاه مردم را در پیش
بگیریم .محمدرضا نوبخت ادامه داد :عدد رش��د
سه ماهه دوم سال قطعی نشده ،اما گزارشهای
اولیه حاكی از رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه
دوم سال است .معاون برنامهریزی رییسجمهور
در جمع خبرنگاران درباره احتمال كاهش قیمت
نف��ت به زیر  50ی��ا  40دالر گفت :تردید نكنید
آنچ��ه كه در اقتص��اد بازار نفت اتف��اق میافتد،
برگرفته از اغراض سیاس��ی اس��ت .وی با بیان
اینكه ش��اهد كاهش شدید قیمت نفت هستیم،
گفت :ما قیمت نفت را در بودجه نه برای امروز یا
پایان سال ،بلكه برای سال آینده تعیین كردهایم.
چنانكه تا پایان سال حتی با قیمتهای پایینتر
نف��ت هم میتوانیم بودجه را جمع كنیم .معاون
برنامهریزی رییسجمه��ور ادامه داد :پیشبینی
بعضی كش��ورها ب��رای قیمت نف��ت در بودجه
س��ال آینده  80یا  73دالر ب��وده و البته بعضی
كش��ورها ه��م قیمت نفت را  65ی��ا  60دالر در
بودجههایشان در نظر گرفتهاند .وی تصریح كرد:

پیشبینی مراكز تحقیقاتی در بازار نفت این است
كه برای سال آینده با توجه به ضابطهها و معیارها
قیمت نفت در حد  82یا  83دالر خواهد بود.
وی تاكی��د كرد :آنها فكر میكنند با ادامه این
شرایط میتوانند به ایران فشار وارد كنند ،اما ما
همانطور كه با قیمتهای كاهش یافته در سال
جاری بودجه را به نحو شایستهای پیش میبریم،
در آینده همچنین خواهیم كرد.
مع��اون برنامهری��زی رییسجمه��ور افزود:
آخری��ن عدد م��ا درب��اره س��رمایهگذاری در
طرحه��ای عمرانی به دی��روز یعنی  24آذرماه
مربوط اس��ت كه براس��اس آن ما بیش از 22
هزار میلیارد تومان با همین منابع تقلیل یافته
به س��رمایهگذاری عمرانی اختص��اص دادیم.
وی افزود :بدون تردید در بودجههای جاری
صرفهجوی��ی خواهی��م كرد ت��ا منابعی را به
عرصهه��ای عمران��ی و س��رمایهگذاریهای
زیربنای��یاختص��اصدهی��م.
نوبخت در ادامه با بیان اینكه افزایش نرخ ارز
ممكن اس��ت دالیل روانی داشته باشد ،گفت:
دولت تحتهیچ ش��رایطی نرخ رسمی ارز را از
2850تومان سال آینده افزایش نخواهد داد.
وی افزود :البته اینطور نیست كه از آغاز سال

 94ب��ا این رق��م پیش برویم ،بلكه مانند س��ال
جاری كه تا ماهها نرخ ارز با توجه به نرخ 2470
تومانی آن در س��ال  92با ن��رخ  2480یا 2490
تومان پیش رفتیم در سال آینده هم روند مشابه
خواهیم داشت.
مع��اون برنامهریزی رییسجمه��ور تصریح
كرد :ممكن اس��ت در بازار ،داللی و سفتهبازی
روی نرخ ارز تاثیر بگ��ذارد ،اما دولت اصال آن
نرخه��ا را به رس��میت نخواهد ش��ناخت و در
جهت یكسانس��ازی ن��رخ ارز حركت میكند،
چنانچه نرخ غیررس��می ارز باید خود را با نرخ
رسمی ارز مقایسه كند.
وی با بیان اینكه پیشبینی قیمت نفت در سال
آینده نتیجه پژوهش هش��ت مركز مطالعاتی در
تحلیل بازار نفت است ،گفت :االن یك میلیون و
 800هزار بش��كه نفت مازاد در بازار وجود دارد و
نفت شیل نزدیك به  65تا  70دالر تمام میشود
و اگ��ر قیمت از این هم پایینت��ر برود تولید آن
متوقف خواهد شد.
وی ادام��ه داد :وقت��ی قیمت نفت پایین بیاید
رش��د اقتصادی باال م��یرود و باال رفتن رش��د
اقتصادی باعث افزایش تقاضا در بازار نفت خواهد
شد.
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شاخص بورس تهران بعد از یک هفته حرکت نزولی ،با افزایش نسبی قیمتها مواجه شد
و به مسیر صعودی برگشت
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نفت

احتمال تعدیل قیمت نفت
دربودجه 94

عضو کمیس��یون انرژی مجل��س از احتمال تعدیل
قیمت نفت در بودجه  94کل کش��ور خبر داد و گفت:
با توجه به کاهش قیمت نفت در سال جاری و احتمال
ادامه این روند دولت باید درآمد و هزینهها را به نحوی
مدیریت کند که دچار کسری بودجه نشود.
روبرت بگلری��ان در گفتوگو با خانه مل��ت ،درباره
احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آتی گفت:
فکر میکنم قیمت هر بش��که نفت در بودجه سال آتی
باید تعدیل شود اما باید دید نظر و تصمیم کمیسیون
تلفیق چیست و آنها به چه جمعبندی میرسند.
نماینده ارامنه جنوب در مجلس ش��ورای اس��المی
ادامه داد :بهتر است بودجه سال آتی بر مبنای  60دالر
بسته شود ،چون با ادامه روند فعلی قیمت در بازار نفت،
کسری بودجه خواهیم داشت.
وی بر ضرورت مدیریت بهتر بودجه سال آتی تاکید
کرد و گفت :برای پیشبینی بودجه باید دید ش��رایط
بازار در کنار مسائلی همچون آب و هوا و رشد اقتصادی
به کجا میرسد.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس درباره تاثیر کاهش
قیمت بر ادامه تولید نفت شیل گفت :کارشناسان بازار
نفت معتقدند ،برخی از این ش��یل نفتها تا دو س��ال
هم میتوانند تحمل کنند اما من بعید میدانم آستانه
تحمل آنها با توجه ب��ه منابعی که ب��رای خود در نظر
گرفتهاند ،باال باشد.
بگلریان درباره منابع جایگزین نفت در بودجه ،94
گفت :در این مواقع دولتها به منابع حس��اب ذخیره
ارزی پناه میبرند که این فلس��فه صندوق را زیر سوال
خواهد برد.
نماینده ارامنه جنوب در مجلس استفاده از منابعی
مانند اوراق مش��ارکت و مالیات را مناسبتر دانست و
گفت :با توجه به شرایط موجود س��ال مالی سختی را
پیش رو داریم.

نیازهای وزارت نیرو فراتر از اعداد بودجه
لیال مرگن

الیحه بودجه سال  93دوهفته
اس��ت که ب��ه مجلس ش��ورای
اسالمی تحویل داده شدهاست.
به دلیل تعطیل��ی مجلس هنوز
این الیحه در کمیس��یونهای
تخصصی بررس��ی نشدهاست.
وزارت نی��رو که در س��الهای
اخی��ر به دلی��ل اج��رای ناقص
قان��ون هدفمن��دی یارانهها و
فاصله گرفتن قیمت تمام شده
تولید و هزینه پرداختی توسط
مش��ترکان به بدهکاری بزرگ
تبدیل شدهاست ،الیحه بودجه
را طوری تدوین کرده که بخشی
از مشکالت این وزارتخانه را حل
کند.
مهمترین منب��ع درآمدهای
وزارت نیرو از محل فروش آب
و برق است .اما از آنجا که دولت
قیمت تمام ش��ده تولید آب و
ب��رق را از مش��ترکان دریافت
نمیکند ،ای��ن مابهالتفاوت به
تدری��ج ب��ر حج��م بدهیهای
وزارت نی��رو اف��زود و آن را به
معضلی بزرگ برای وزارت نیرو
تبدیل کرد .در حال حاضر این
وزارتخانه قادر نیست مطالبات
نیروگاهه��ای خصوصی ش��ده
ی��ا پیمانکارانی ک��ه در اجرای
طرحه��ای بخ��ش آب و ب��رق
مشارکت داشتهاند را پرداخت
کند .در فاز اول اج��رای قانون
هدفمن��دی یارانهه��ا ک��ه در
آذرماه س��ال  89کلید خورد،
قرار ب��ود طی پنج س��ال بهای
حاملهای انرژی ک��ه برق نیز
یکی از آنهاس��ت به قیمتهای
واقع��ی نزدی��ک ش��ود .اما در
ط��ول فعالیت دول��ت دهم ،به
دلیل نگران��ی از نارضایتیهای
اجتماع��ی ک��ه همزم��ان ب��ا
نوسانات غیرمترقبه در نرخ ارز
رخ داد ،تعدی��ل قیمتها انجام
نشد .امس��ال که فقط یکسال
به پای��ان واقعی ش��دن قیمت
برق باق��ی مانده ،هن��وز دولت
به ح��دود نیمی از پ��ول برق و
بخش عم��دهای از به��ای آب
یارانه میدهد .متاس��فانه هنوز
تبعات سیاس��تهای نادرست

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم کرد:

معاون وزی��ر نی��رو در امور ب��رق و انرژی ب��ر لزوم
اولویتبندی مناطق برای اج��رای طرح کاهش تلفات
برق تاکید کرد.
بهگزارش پاون ،هوشنگ فالحتیان در نشست شورای
مدیران برق گفت :یکی از رموز موفقیت برای تامین برق
در تابستان سال آینده مدیریت مصرف در سمت تقاضا
است و باید به آن توجه شود.
وی با اش��اره به برنامهریزی وزارت نیرو برای کاهش
تلفات ش��بکه برق به زی��ر  10درصد ،گف��ت :کاهش
طول شبکه فش��ار ضعیف ،تعویض کابلهای فرسوده
و ترانسفورماتور ،جمعآوری انش��عابهای غیرمجاز و
غیره از برنامههای در دست اجرا اس��ت و این طرح با
توجه به اقدامهای زیاد برنامهریزیشده ،نیازمند منابع
مالی زیادی است.
وی تاکی��د کرد :طرح مل��ی کاهش تلف��ات باید در
مناطق مختلف اولویتبندی ش��ود ت��ا در مکانهایی
که امکان تاثیر بیش��تری بر کاهش تلفات دارد ،زودتر
اجراییشده و فعالیتها در این زمینه اثربخشتر شود.
وی یکی از راهکارهای کاهش پیک در س��ال  94را
مدیریت مشترکان دیماندی دانست و گفت350 :هزار
مشترک دیماندی در کشور وجود دارد که مدیریت این
تعداد مش��ترکان تاثیر زی��ادی در کاهش مصرف برق
دارد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و ان��رژی تصریح کرد:
کاهش تلفات برق و مدیریت سمت تقاضا تاثیر بسزایی
در کاهش پیک برق سال  94دارد.
فالحتیان با بی��ان اینکه تامین برق تابس��تان نباید
فقط روی بخش تولید متمرکز شود ،گفت :شرکتهای
توزیع و برق منطقهای باید به سمت مدیریت مصرف و
تقاضا حرکت کنند که این فعالیتها میتواند بر کاهش
پیک سال آینده تاثیر خوبی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :س��ال گذشته  12هزار میلیارد
تومان قرارداد برای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل
ترکیبی منعقد شده که این طرحها باید با یک مدیریت
منسجم هرچه سریعتر به مدار بهرهبرداری وارد شوند.

دولت نهم دام��ن صنعت آب و
برق کشور را گرفتهاست.
جبران بخشی از
بدهیهای وزارت نیرو در
الیحه بودجه
م��رور فصله��ای مختل��ف
بودجه سال آینده نشان میدهد
که دولت ردیفی را تحت عنوان
یارانه مابهالتفاوت قیمت برق و
سوخت نیروگاهها در نظر گرفته
است .براس��اس آنچه در الیحه
بودجه آمده ،سال آینده دولت از
محل درآمدهای عمومی کشور
چهار هزار میلی��ارد تومان برای
پرداخ��ت مابهالتف��اوت قیمت
تمام ش��ده تولید برق و هزینه
پرداختی توس��ط مشترکان در
نظر گرفتهاست .بنابراین انتظار
میرود س��ال آینده بدهیهای
وزارت نیرو از محل فروش برق
به نیروگاههای کشور به حداقل
برس��د .ضمن آنک��ه در الیحه
بودجه سال آینده مبلغ  60هزار
میلیارد تومان ب��رای کمک به
زیان شرکتهای آب منطقهای
و  130هزار میلیارد تومان برای
جبران زیان ش��رکتهای آب و
فاضالب روستایی در نظر گرفته
شدهاس��ت .البت��ه بدهیهای
انباش��ته وزارت نیرو به مراتب
بیش��تر از ارقامی اس��ت که در

الیحه بودجه سال آینده لحاظ
شدهاست.
حمید چی��ت چی��ان ،وزیر
نیرو درب��اره وضعی��ت بودجه
این وزارتخانه در الیحه س��ال
آین��ده ب��ه «فرصت ام��روز»
میگوید« :نیازه��ای ما خیلی
زیاد هستند ،اما در حد ممکن
که بودجه اجازه داده ،امکاناتی
را برای بخش آب و برق در نظر
گرفتهایم».
افزایش قیمت آب و برق
مطابق قانون هدفمندی
 16آذرم��اه س��ال ج��اری
رییسجمه��ور الیح��ه بودجه
 94را به مجلس شورای اسالمی
تقدی��م کرد تا کار بررس��ی آن
توس��ط نماین��دگان ملت آغاز
ش��ود .غالمرضا تاج گ��ردون،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
درب��اره پیش��نهاد وزارت نیرو
در م��ورد قیم��ت آب و برق در
الیحه بودجه به «فرصتامروز»
میگوید« :دول��ت به صراحت
ع��ددی را اعالم نکردهاس��ت.
افزایش قیم��ت آب و برق باید
براس��اس قان��ون هدفمن��دی
یارانهها انجام شود».
وی اضافه میکن��د که باید
ببینی��م برنام��ه دول��ت در فاز
بع��دی هدفمن��دی یارانهه��ا

چیس��ت ت��ا تکلی��ف افزایش
قیمت آب و برق مشخص شود.
تاج گردون با اشاره به اینکه
اعداد الیحه بودجه سال آینده
مشابه امس��ال تنظیم شده به
این نکته اش��اره دارد که دولت
باید ب��رای بخشهای��ی از این
الیح��ه در کمیس��یون تلفیق
توضیحات��ی ارائ��ه کن��د .باید
بگوید که با درآمده��ا و منابع
حاصل از افزایش قیمتها چه
خواهد کرد.
وی قیمت تعیین شده برای
نف��ت در الیحه بودجه س��ال
آینده را  72دالر و نرخ تس��عیر
ارز را  2850تومان اعالم کرد.
الیحه بودجه  2هفته
دیگر به کمیسیون انرژی
میرسد
با وجود آنکه بیش از دوهفته از
تحویل الیحه بودجه به مجلس
میگذرد ،اما بسیاری از اعضای
کمیسیون انرژی مجلس ،هنوز
به جزییات الیحه بودجه بخش
انرژی توجه نکردهاند.
سیدهاش��م بنیهاش��می،
عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با
«فرصت ام��روز» میگوید که
به دلیل تعطیلی مجلس ،هنوز
جزییات الیحه بودجه بررسی

نش��ده و بررس��یها ب�ای�د در
ک�م�یس��یونهای تخصص��ی
انجام شود.
وی اضافه میکند که دو هفته
دیگ��ر و ب��ا اتم��ام تعطی��الت
مجل��س ،الیح��ه بودج��ه در
کمیس��یون ان��رژی بررس��ی
خواهد شد .بنیهاشمی با اشاره
به اینکه دولت در الیحه بودجه
درخواس��تی درب��اره افزایش
قیمت آب و برق ارائ��ه نکرده،
تاکید میکند ک��ه نمیتوان با
قاطعیت اع��الم کرد قیمت آب
و برق در س��ال آینده تغییری
نخواهد داش��ت .زیرا بندهای
مختلف��ی در تبصرهه��ای
بودج��ه وج��ود دارد ک��ه در
جمعبندیه��ای نهایی ممکن
است به وزارت نیرو اجازه دهد
بهای آب و برق را افزایش دهد.
وی میگوید که وزارت نیرو
س��ال گذش��ته اجازه داش��ت
قیمت آب و برق را افزایش دهد
اما از مجوزهای خود اس��تفاده
نکرد.
کاهش تکیه به نفت در
الیحه بودجه
سیدموس��ی موس��وی دیگر
عضو کمیسیون انرژی مجلس
ش��ورای اس��المی نی��ز هنوز
جزییات الیحه بودجه را مورد
توجه ق��رار ندادهاس��ت .اما در
پاس��خ ب��ه پرس��ش «فرصت
امروز» درب��اره وضعیت بودجه
بخش انرژی ،عن��وان میکند
که الیحه بودجه معقول تنظیم
شدهاست .وی اضافه میکند که
تکیه الیحه بودجه سال آینده
به نفت بس��یار کم بوده و سایر
مناب��ع درآمدی مث��ل مالیات
و غیره مورد توج��ه دولت قرار
گرفتهاست.
موس��وی البته به ای��ن نکته
نیز تاکید دارد که به طور قطع
الیحه بودجه در کمیسیونهای
تخصصی چکشکاری خواهد
شد و پس از بررس��ی نهایی در
کمیس��یون تلفیق ،بودجهای
واقع��ی در صحن علنی مجلس
به تصویب خواهد رسید.

بینالملل

برق
اولویتبندی مناطق برای اجرای
طرح کاهش تلفات

نفــت

الیحه بودجه  2هفته دیگر به کمیسیونهای تخصصی میرسد

 ۷دکل حفاری تولید داخل در
میادین نفتی کار میکنند

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از توان ساخت
دکل حفاری در داخل کش��ور خبر داد و گفت :تاکنون
هفت دکل حفاری در داخل کشور تولید و در میادین
نفتی به کار گرفته شده است.
حیدر بهمنی ،در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه
در کش��ور توان س��اخت دکل حفاری وجود دارد ،اما
متاس��فانه این تجهیزات از خارج وارد میشود ،گفت:
برای آنکه بتوانیم س��اخت دکل حف��اری را در داخل
کشور به طور کامل بومی کنیم ،نیازمند حمایت همه
دستگاههای اجرایی و نظارتی هستیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران ادامه داد:
هماکنون هفت دکل حفاری در داخل کش��ور تولید
شده و در میادین نفتی به کار گرفته شدهاند .بهمنی
با اشاره به اینکه برخی از هم صنفیهای ما میگویند
باید یک دکل به ط��ور  100درصد در داخل کش��ور
احداث شود؛ تصریح کرد :در هیچ نقطه از دنیا دکل به
طور  100درصد احداث نمیشود .بنابراین اگر ایران
میتواند اسکله دکل را احداث کند باید از این ظرفیت
استفاده کرد.
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ترجمه :معراج آگاهی

سقوط قیمت نفت به زیر  55دالر

منبع :بلومبرگ

هم زمان با احتمال افزایش تولید
نفتخام توس��ط تولیدکنندگان
امریکای��ی ب��ه منظ��ور مقابله با
اقدامات اخیر اوپک و برای کس��ب
س��هم بیش��تر از بازار قیمت این
محصول در ب��ازار نیویورک به زیر
 55دالر در هر بش��که رسید ،این
درحالی است که نفتخام در لندن
به قیمت کمت��ر از  60دالر در هر
بشکه معامله شد.
این درحالی اس��ت که شاخص
نفتی وس��ت تگ��زاس اینترمدیت
روز یکشنبه گذشته با  1/2درصد
س��قوط به کمترین قیمت خود از
ماه میسال  2009میالدی رسید.
براس��اس گزارش گ��روه گلدمن
س��اکس تولیدکنندگان نفتخام
در ایاالت متح��ده به دلیل کاهش
هزینههای تولید که به س��رعت و
همزمان با قیمت نف��ت در بازار در
حال س��قوط هستند ،س��ود قابل
قبولی را ب��ه جیب میزنن��د .این
درحالی اس��ت که ش��اخص نفتی
برنت دریای ش��مال که ش��اخص
بی��ش از نیمی از نفت دنیا اس��ت،
طبق نظرس��نجی ص��ورت گرفته
از س��وی خبرگزاری بلومبرگ به
کمتر از  50دالر در هر بش��که در
سال  2015میالدی خواهد رسید.
گفتنی اس��ت با وجود س��قوط
 45درصدی قیم��ت نفتخام در
بازاره��ای جهانی در س��ال جاری
سازمان کشورهای صادرکننده نفت
اوپک تصمیم گرفت به منظور حفظ
س��همش از بازار نفت که به دلیل
افزایش تولید نفت شیل و در امریکا
و عرضه آن به بازار مورد تهدید قرار
گرفته است به س��قف تولید روزانه
خود متعهد باقی مانده و کاهش��ی
در میزان نفتخ��ام تولیدی خود
نداش��ته باش��د .نتیجه ای��ن عدم
کاهش تولید و افزایش تولید نفت
ش��یل در امریکا ،پیش��ی گرفتن
عرضه ب��ر تقاض��ا و افزایش حجم

نفتخام م��ازاد در بازارهای نفتی
شد .در این راستا بنابر اعالم امارات
متحده عربی کشورهای عضو اوپک
که  40درصد نف��ت جهان را تولید
میکنند ،حتی در صورت رسیدن
قیمت نفت به  40دالر در هر بشکه
نیز از میزان تولی��د نفتخام خود
نخواهند کاست.
در همی��ن رابط��ه ،هون��گ
س��ونککی از تحلیلگ��ران بازار
در ش��رکت سامس��ونگ فیوچرز
در گفتوگو با بلومبرگ از س��ئول
گفت :به نظر میرس��د ،بازار دیگر
قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضا
و وجود نفت مازاد در بازار نیس��ت.
این درحالی است که تقاضا در بازار
به دلیل کندش��دن آهنگ رش��د
اقتصادی در جهان کاهش یافته و
برای کاهش تولید نفت ش��یل در
ایاالت متحده نیز زمان الزم است.
در راستای کاهش مداوم قیمت
نفت ،شاخص نفتی وست تگزاس
اینترمندیت ب��رای تحویل در ماه
ژانوی��ه در معام��الت الکترونیکی
ب��ورس نیوی��ورک با ی��ک دالر و

16سنت کاهش به قیمت  54دالر
و  75سنت در هر بشکه معامله شد.
گفتنی است قیمت این محصول تا
س��اعت  3:22دقیقه روز سهشنبه
به وقت سنگاپور قیمت  99/54در
هر بشکه را نش��ان میدهد .این در
حالی است که قیمت این شاخص
در روز یکشنبه گذشته یک دالر و
 90سنت کاهش یافت و به قیمت
 55دالر و  91س��نت در هر بشکه
معامله ش��د .الزم به ذکر اس��ت،
حجم تمام��ی معم��الت آتی 44
سنت باالتر از متوس��ط 100روزه
بوده که این میزان پایینترین حد
قیمت از زمان کاهش  54درصدی
قیمتها در سال  2008میالدی به
شمار میآید.
در همین راستا ،قیمت نفت برنت
دریای شمال بهعنوان دیگر شاخص
نفتی در لندن با یک دالر و  43سنت
کاهش به قیمت 59دالر و 63سنت
درهربشکهرسیدکهاینمیزانچهار
دالر و  73سنت بیش��تر از شاخص
نفتی وست تگزاس اینترمدیت که
کاهش پنج دالر و  15س��نتی را در

روز یکشنبه گذش��ته تجربه کرده،
میباشد.
در همی��ن ارتب��اط بس��یاری از
کارشناس��ان معتقدن��د ،تصمیم
اوپک در نشست اخیر این سازمان
در وین مبنی بر عدم کاهش تولید
و متعهد ماندن به سقف تولید روزانه
خود با انگیزه کاهش قیمت نفت و به
منظور متقاعدکردن تولیدکنندگان
امریکایی به کاهش تولید نفتخام
اتخاذ شده است .طبق نظرسنجی
صورت گرفته ،توس��ط خبرگزاری
بلومبرگ این کارتل نفتی که از 12
کشور به رهبری عربستان سعودی
تشکیل شده در ماه نوامبر روزانه 30
میلیون و  560هزار بشکه نفتخام
تولید کرده که با احتساب ماه نوامبر
برای شش��مین م��اه متوال��ی این
سازمانبهسقف 30میلیونبشکهای
خود متعهد باقی مانده است .گفتنی
است نشست بعدی اوپک در پنجم
ژوئن سال آینده خواهد بود.
دراینمیانافزایشتولیدنفتخام
در امری��کا به واس��طه اس��تفاده از
متدهای جدید نظیر حفاری افقی

و ایج��اد شکس��ت هیدرولیکی به
تولیدکنندگان نفت در این کش��ور
این امکان را میدهد تا بتوانند نفت
محصور شده در البهالی سنگها را
که به آن نفت شیل گفته میشود ،در
ایالتهای تگزاس و داکوتای شمالی
استخراج کرده و به بازار عرضه کنند.
این افزایش تولید در حالی است که
درهفتهگذشتهتولیدکنندگاننفت
در ایاالتمتحده اس��تخراج نفت از
تعداد قابل توجهی از چاههای نفت
را متوقف کردند که این بیش��ترین
میزان توقف تولید در دو سال اخیر
بوده است.
اما ب��ه گزارش گلدمن س��اکس
تمام چاههایی که استخراج نفت از
آن متوقف شده بود ،چاههایی بودند
که از تکنولوژی حفاری افقی در آنها
استفاده شده و تاثیری در میزان نفت
ش��یل تولیدش��ده نخواهد داشت.
گفتنی اس��ت ،طبق اطالعات ارائه
شده از س��وی اداره اطالعات انرژی
حجم تولید نفتخ��ام در امریکا به
ن ُه میلیون و  120هزار بشکه در روز
پنجم دسامبر رسیده که این میزان
باالترین حجم نفتخام تولید شده
از ژانویه  1983میالدی که حفاری
میادین نفتی آغاز شد است.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه طبق
نظرسنجیبلومبرگبرنتخودشرا
برای قیمتی کمتر از نیمی از قیمت
اینشاخصدرششماهگذشتهآماده
میکند .به عقیده کارشناسانی که در
ایننظرسنجیشرکتکردهاند،برای
بررسی وضعیت نفت مازاد موجود در
بازارتوسطتولیدکنندگانقیمتاین
محصولبایدبیشازاینسقوطکند.
گفتنی اس��ت ،طبق پیشبینی
آژان��س بینالملل��ی ان��رژی چین
بهعنوان بزرگترین مصرفکننده
نفت در جهان که هماکنون تقاضای
خود را برای خرید نفت کاهش داده،
در سال آینده میالدی 11درصد از
تقاضا برای خرید نفت در بازارهای
جهانی را به خود اختصاص خواهد
داد.

مدیر امور بینالملل شرکت گاز:

سهم  2درصدی ایران از صادرات
گاز افزایش مییابد
الهه ابراهیمی

نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی
اف) از روز گذشته آغاز شده است اعضای این گروه در روز
آینده به ارزیابی قیمتگذاری گاز و شرایط بازار این حامل
انرژیدرجهانخواهندپرداخت.عزیزالهرمضانی،مدیرامور
بینالمللشرکتملیگازدرگفتوگوییبا«فرصتامروز»
با اشاره به سهم دو درصدی ایران از سهم صادرات گاز در دنیا
اعالم کرد :در یک دهه آینده سهم ایران از صادرات گاز 10
درصد افزایش مییابد.
آقای رمضانی به نظر ش�ما این نشست خروجی
خاصی داش�ت ،آیا اعضا در برابر کاهش قیمت گاز
همنظر خواهند بود؟ آی�ا اعضای مجمع برای حفظ
منافعکلمجمعاتحادبیشتریخواهندداشت؟
قیمت گاز بهصورت منطقهای تعیین میشود و بخشی
از آن متناسب با قیمت نفت اس��ت و بخشی دیگر نیز در
بازار تعیین قیمت میشود .با سقوط قیمت نفت ،قیمت
گاز نیز کاهش مییابد البته این تاخیر چندماهه خواهد بود
اما در نهایت ،در چند ماه آینده قیمت گاز نیز کاهش خواهد
داشت .البته پیشبینی بر این است که قیمتها بهشدت
کاهش یابد و بعید میدانم که نشست دوحه موثر باشد و
حاضران بتوانند چارچوبهای مورد توافق همه کشورهای
حاضر را تامین کنند و تصمیمگیران نمیتوانند قیمت گاز
را بدون سقوط در بازارها حفظ کنند.
درنهایتقیمتهاچقدرکاهشخواهدیافت؟
قیمتگازمانندنفتجهانینیستبلکهمنطقهایاستو
در منطقه آسیای جنوب شرقی باالترین قیمت و در منطقه
امریکا پایینترین قیم��ت را دارد .نمیتوان به طور دقیق
پیشبینی کرد ،اما قیمتها بسیار کاهش خواهد یافت.
باتوجهبهاینکهایراننخستیندارندهمخازنگاز
در دنیاست ،چقدر میتواند در این نشست تصمیم
سازنهاییباشد؟
ایراندومزیتنسبتبهتمامیصادرکنندگانگازدردنیا
دارد؛براساسآخرینآمارمنتشرشدهایرانبیشترینحجم
ذخایر گاز را دارد و بیشتر از عضو عادی تاثیرگذار خواهد بود
و دیگری اینکه دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز
(جی یی سی اف) از ایران است .در این مجمع ما دو برگ
برنده داریم و میتوانیم در صورت استفاده از این موقعیت به
موفقیتخوبیدستیابیم.
می�زان ص�ادرات گاز ایران چند درصد اس�ت و
با توج�ه به این س�هم حداقلی چگون�ه میتوانیم
تاثیرگذارباشیم؟
درست است که سهم ما حداقلی است ،اما داشتن ذخایر
گازی پتانسلی است و این موضوع موجب شده تا کشورهای
مورد نیاز به گاز به ظرفیت باالی ذخایر گازی ما تمایل به
سرمایهگذاری داشته باشند اگر شرایط سیاسی تغییر یابد
بدون شک اقبال زیادی خواهیم داشت تا به بازارهای بزرگ
دست پیدا کنیم و توسعه جغرافیایی خوبی داشته باشیم.
ایران در حال حاضر حدود دو درصد از سهم صادرات گاز
دنیا را برعهده دارد و در برنامهریزی بلندمدت این سهم در
افق 10سال آینده به 10درصد افزایش یابد.
ایران چقدر توانس�ته اس�ت از این قدرت خود
استفادکند؟
اینکه چق��در از این ق��درت اس��تفاده میکنیم قابل
اندازهگیری نیست اما در تمامی معادالت و مذاکرات دنیا
انرژی اهمیت باالیی دارد .بدون شک داشتن انرژی یا حتی
در بودن مکان جغرافیایی و در مسیر تبادل انرژی قدرتزا
است .اینکه ایران از این موقیعت خود چه استفادهای کرده
است بستگی به عامل زمانی و مکانی مختلف دارد.
آیامجمع کشورهای صادرکنندهگازمیتوانندبه
خروجی دست یابند تا کشورهای عضو بهویژه برای
کشورایرانازقدرتسیاسیخاصبرخوردارشوند؟
مجمع تعیین س��همیه و قیمت نمیکند و چارچوب و
سیاستهای کلی دارد تا منافع حداکثری برای کشورهای
عضو داشته باش��د .صادرات گاز در قراردادهای بلندمدت
است اما در مجموع کشورهای عضو مجمع با اتحاد برای
خودمیتوانندجایگاهکسبکنند.

نفــت
شدت مصرف انرژی در ایران
 1/5برابر معیارهای جهانی است

معاون آموزش و بهینهسازی سازمان بهرهوری انرژی
(س��ابا) گفت :در حال حاضر ش��دت مصرف انرژی در
ایران  1/5برابر معیارهای جهانی است و به همین دلیل،
پتانس��یل باالیی برای صرفهجوی��ی در مصرف انرژی
در کش��ور وجود دارد .امیر دودابین��ژاد ،در گفتوگو
با ایس��نا ،با بیان اینکه س��رویس کاران ل��وازم خانگی
سفیران بهرهوری انرژی هس��تند ،اظهار کرد :نصابان
و سرویسکاران لوازمخانگی به صروت روزمره با مردم
در تماس هس��تند و مردم نیز به دلیل اعتماد خود به
این اش��خاص توصیههای آنها را به راحتی میپذیرند.
وی با اش��اره به میزان 70درصدی پیک مصرف انرژی
برای ل��وازم خانگی درب��اره راهکارهای بهینهس��ازی
مصرف ان��رژی در این بخ��ش گفت :انتخاب درس��ت
وسیله انرژیبر و توجه بر کارآیی باالی اجناس براساس
برچسب انرژی و نگهداری و تعمیر درست این وسایل
از جمله مهمترین راهکارهایی اس��ت ک��ه میتواند به
افزایش بهرهوری انرژی وس��ایل الکترونیکی و کاهش
مصرف انرژی برق خانوار کمک کند.

کاروتولید

شمــاره 119

خودرو
برنامهریزی برای تولید فرمان برقی
خودرو در کشور

معاون فن��ی یک ش��رکت تولید قطعات خ��ودرو از
برنامهریزی برای تولید فرمان برقی خودرو در کش��ور
خبر داد.
به گزارش فارس ،علی پورابراهیم دیروز در مراس��م
معرفی سیستمهای ترمز و تعلیق خودرو اظهار داشت:
در حال حاضر حدود  70درص��د خودروهای تولیدی
دنیا ب��ه فرمان برقی مجه��ز هس��تند و برنامهریزیها
طوری ص��ورت گرفته که صددرص��د خودروها به این
فرمان مجهز شوند.
وی با بیان اینک��ه نصب فرمان برق��ی روی خودرو
باعث کاهش س��ه تا پن��ج درصدی مصرف س��وخت
میشود ،گفت :نصب فرمان برقی روی خودروها ،میزان
آالیندگی و همچنین وزن خودرو را کاهش میدهد و
عاوه بر این ،س��رعت مونتاژ خودرو نیز باالتر میرود.
پورابراهیم با بیان اینکه هزینه نصب فرمان برقی روی
خودرو نسبت به فرمان هیدرولیک  50تا  60دالر باالتر
اس��ت ،گفت :در مقابل ،نصب این نوع فرمان عاوه بر
حرکت بهتر فرم��ان ،باعث کاهش مصرف س��وخت و
آالیندگی میشود.
وی از برنامهری��زی برای تولید فرمان برقی توس��ط
شرکت کروز با همکاری شرکت مندو کره جنوبی خبر
داد و گفت :در مرحله اول تع��دادی فرمان برقی برای
تحویل به خودروسازان به کش��ور وارد خواهیم کرد و
در یک س��ال آینده نیز این محصول در داخل به تولید
خواهد رس��یدکه هزینه تامین آن را  30تا  40درصد
کاهش میدهد.
به گفت��ه وی ،فرمان برقی قابل نصب روی س��مند،
سورن ،دنا و تیبا است و براساس سفارش خودروسازان،
امکان تولید این محصول در کشور فراهم میشود.
وی همچنی��ن از برنامهریزی برای تامین سیس��تم
پارک خودکار خودرو برای خودروهای داخلی خبر داد
و گفت :این سیس��تم نیز روی فرمان برقی قابل نصب
است و هزینه آن  400تا  500دالر برآورد میشود.
وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته  4.5میلیون فرمان
برقی توس��ط ش��رکت مندوی کره جنوبی تولید شد،
افزود :در حال حاض��ر ایرانخودرو برنام��ه نصب این
فرمان را روی دن��ا دارد .معاون فنی ش��رکت کروز در
ادامه با اشاره به توان تولید س��االنه یک میلیون قطعه
ترمز ضدقفل توسط ش��رکت کروز گفت :در تولید این
محصول نیز در یک س��ال آینده ب��ه خودکفایی کامل
میرس��یم .وی افزود :با ای��ن کار ،هزین��ه تولید ترمز
ضدقفل در کشور بین  20تا  30درصد کاهش مییابد.

فوالد
واردات فوالد تولید داخلی را
تهدید میکند

رییس هیاتمدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد
ایران معتقد اس��ت :واردات کنونی فوالد که بیش��تر از
کشورهای چین ،اوکراین و روسیه صورت میگیرد ،در
آینده تولید داخلی را تهدید خواهد کرد و نیازی به ورود
تولیدات نهایی این فلز راهبردی نخواهد بود.
به گزارش ایرن��ا از انجمن نامبرده ،بهرام س��بحانی
افزود :اکنون تقاضا در بازار فوالد کشور افزایش نیافته
و تولیدکنندگان داخلی به راحتی میتوانند نیاز فعلی
را تامین کنند.
وی ضمن تاکید براینکه کشور در شرایط فعلی نیازی
به واردات فوالد ندارد ،گفت :ظرفیت تولید فوالد کشور
در شرایط مناس��بی قرار دارد و بحث واردات فوالد آن
هم در وضعیت فعلی بیمعناست.
سبحانی پیشتر با گایه از اینکه واردات ورق فوالدی
 50درصد افزایش یافته ،گفته بود :ورود این محصول
فوالدی ،برای تولیدکنندگان داخلی زیانبار است و آنها
را به مخاطره میاندازد.
اخبار منتش��ره حاکی اس��ت ،قیمت س��نگ آهن و
هزینههای تولید در چین بسیار پایین است و به همین
دلیل ب��ا افزایش حجم ص��ادرات محص��والت خود به
کش��ورهای مختلف از جمله ایران ،مشکاتی را برای
تولیدکنندگان به وجود میآورد.
گفتنی است ،هزینههای تولید در ایران بسیار گران
و در نتیجه قیمت نهایی ف��والد گرانتر از محصوالت
وارداتی اس��ت ،بنابراین ،ب��رای رفع معض��ل افزایش
هزینههای تولید ،درخواس��تهای متعددی از س��وی
تولیدکنندگان به بخشهای مختلف ارس��ال شده ،اما
هنوز به نتیجه نرسیده است.
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خواس��تار اعمال
محدودیت واردات تولیدات فوالدی به کشور شدهاند.
تولیدکنندگان بخش خصوص��ی در هفت ماهه 93
(فروردین تا مهر)بال��غ بر یک میلی��ون و  107هزار و
 750تن ش��مش فوالدی داش��تند و مجموع تولیدات
فوالدی آنها در این مدت به رقم سه میلیون و 63هزار
و 700تن رسید.
باالترین تولیدات فوالدی در این دوره میلگرد با رقم
یک میلیون و  866هزار و  100تن بود که سهم بیش از
 60درصدی را در بین تولیدات فوالدی بخشخصوصی
داشت.
باالتری��ن میزان تولیدات بخ��ش خصوصی در دوره
هفتماهه مربوط به ش��هریور ماه با رق��م  167هزار و
یکصدتن بود ،درحالی که فروردین ماه امسال این رقم
 143هزار و  800تن بود.
آمار تولید فوالد خام کش��ور در س��ال گذش��ته به
15.6میلیون تن رس��ید و مجموع محصوالت فوالدی
نیز  5 .16میلیون تن ثبت شد.
تکمیل هفت طرح فوالدی که از سال  1385به اجرا
گذاشته شده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)در دستور کار قرار گرفته
و بهرهبرداری از این واحدها ک��ه هریک  800هزار تن
تا یک میلیون تن ظرفیت دارند ،میتواند نیاز کش��ور
را تامین کند.
پیشبینی ش��ده ،میزان تولید فوالد خام کش��ور تا
پایان سال جاری به رقم  17میلیون تن برسد که نسبت
ب��ه عملکرد این بخش در س��ال  92رش��د  9درصدی
خواهد داشت.
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کالفگی خودروسازان از قیمتگذاری دستوری
عسل داداشلو

قیمت گ��ذاری دس��توری
خودرو ،موضوعی ک��ه همواره
صدای اعتراض خودروس��ازان
ایرانی را بلند کرده و هنوز هیچ
راهکاری ب��رای خ��روج از آن
مطرح نشده است.
این بار خودروی «دنا» محل
مناقش��ه ای��ن قیمتگ��ذاری
دستوری اس��ت .خودرویی که
به گفته مسئوالن ایران خودرو
تولید داخل است و هزینه تمام
ش��ده آن باالتر از آن است که
این ش��رکت را راضی کند تا با
قیمت مورد نظر شورای رقابت
این محص��ول را به ب��ازار ارائه
کند .شورای رقابت قیمت این
خودرو را  41میلی��ون و 900
هزار تومان اع��ام کرده ،اما در
مقابل مس��ئوالن ایران خودرو
اعام کردند که به هیچ عنوان
این خودرو را با چنین قیمتی به
بازار ارائه نمیکنند.
قدیم��ی ب��ودن پلتف��رم و
هزینه قطعات ،باعث باال رفتن
قیمت تمام شده تولید خودرو
میش��ود .به گفته کارشناسان
صنع��ت خ��ودرو ،نزدی��ک به
70درصد هزینه تولید خودرو
متعلق ب��ه قطعات آن اس��ت.
ح��اال در چنی��ن ش��رایطی
قیمتگذاری ای��ن محصوالت
به ج��ای آنکه در دس��ت خود
تولیدکنندگان باش��د ،توسط
دولت انجام میشود .موضوعی
که به گفته خودروسازان فضای
رقابت را از بین برده است.
در این بی��ن دو نکت��ه قابل
بررسی است؛ یکی میزان تاثیر
هزینه تمام ش��ده مواد اولیه بر
قیمت خ��ودرو و دیگری اصل
موضوع قیمتگذاری دستوری.
مواد اولیه  60درصد هزینه
خودرو را تشکیل میدهد
صنع��ت خ��ودرو در دس��ته
صنایع��ی قرار دارد ک��ه هزینه
راهاندازی آن باالست ،بنابراین
نیاز به تولی��د در تیراژ باال دارد

تا بتواند به س��وددهی برسد .از
س��وی دیگر باال ب��ودن هزینه
تمام شده محصوالت نیز یکی
دیگر از موانع بر س��ر راه قیمت
خودرو است .همین هزینه تمام
شده باالس��ت که امروز درباره
خ��ودرو «دن��ا» اختافنظر را
تا جای��ی باال ب��رده ک��ه ایران
خ��ودرو را ناچ��ار ک��رده تا به
توقف تولی��د این خ��ودرو نیز
فکر کند.
در اینجا این پرسش مطرح
میش��ود که هزینه مواد اولیه
تا چه اندازه ب��ر قیمت خودرو
تاثیر دارد؟
محمد رض��ا نجف��ی منش،
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن
قطعهسازان ،در پاس��خ به این
پرس��ش به «فرص��ت امروز»
میگوید« :بس��تگی به خودرو
و قطع��ات دارد ،خ��ودرو ب��ا
خوردو متف��اوت اس��ت .اما به
طور عمومی حدودا  70درصد
قیمت یک خودرو را قطعاتش
تش��کیل میدهد ک��ه بیش از
 60درصد آن هزینه مواد اولیه
است».

سیاست قیمتگذاری
موجب اعتراض
موضوع دیگری که در این بحث
قابل بررسی اس��ت؛ قیمتگذاری
دستوریخودرواست.قیمتگذاری
دستوری در همه صنایع موجبات
اعتراض صنعتگران را ایجاد کرده
اس��ت .صنعت خودرو نی��ز از این
اتفاق مس��تثنا نبوده و سرنوشت
قیمتتولیداتاینصنعتبهدست
شورای رقابت مشخص میشود .اما
اعتراض به این شیوه قیمتگذاری
برایچیست؟
داوود میرخان��ی رش��تی،
دبی��ر انجمن خودروس��ازان در
گفتوگ��و ب��ا «فرص��ت امروز»
در پاس��خ به این پرس��ش بیان
می کن��د« :در اقتص��اد جهانی
تولید در حد مقی��اس اقتصادی
حرف نخس��ت را میزند ،یعنی
اگر کاالیی تولید شود که سودآور
باش��د باید می��زان تولید در حد
مقیاس استاندارد باشد .صنعت
خ��ودرو ب��ه دلی��ل هزینههای
طراحی ،توسعه و راهاندازی باید
در تیراژ باال تولید شود .بنابراین
ش��رکتهای خودروس��ازی که

در ح��د پن��ج میلیون دس��تگاه
تولید خودرو دارن��د ،میتوانند
س��رپا بمانند .کل کشور ما یک
میلیون دس��تگاه تولید خودرو
دارد؛ بع��د گفت��ه میش��ود که
صنعت خودرو انحصاری است».
وی میافزای��د« :از س��وی دیگر
موض��وع انحصار تعری��ف دارد.
اگر ش��رکتی با تیراژ تولید بازی
کند تا روی قیمت بازار اثر گذارد
ی��ا قیم��ت کاال را کمت��ر از حد
واقعی بیاورد یعن��ی به اصطاح
دامپینگ قیمت کن��د تا رقبای
دیگر را از بازار خارج کند و اجازه
ورود به آنها ندهد ،گفته میشود
ک��ه انحصارگ��ر اس��ت .آقایانی
که به خودروس��ازان میگویند
انحصارگ��ر باید ثاب��ت کنند که
شرکتهای تولیدکننده داخلی
در گذشته یا در حال حاضر یکی
از این م��وارد را انج��ام دادهاند.
خودروس��ازان م��ا هیچ ک��دام
از این کاره��ا را انج��ام ندادهاند
بنابراین انحصارگر نبوده و کاالی
انحصاری هم تولی��د نمی کنند
پ��س نبای��د قیمت گ��ذاری
دس��توری روی محصوالت آنها

ص��ورت بگی��رد .قیمتگذاری
دس��توری در هیچ کج��ای دنیا
نیس��ت ،حتی اگر انحصارگر هم
باش��ند ،قیمتگذاری برای آنها
ص��ورت نمیگی��رد .ب��ه عنوان
مثال برای محصوالت ش��رکت
اپل که انحصاری بود ،از س��وی
دولت قیمت گذاری دس��توری
صورت گرفت؟» نجفی منش نیز
در این باره معتقد است« :چهار
س��ال اس��ت که م��ا میگوییم،
دخالت دول��ت در قیمتگذاری
نادرست اس��ت .هیچ دولتی در
دنی��ا در قیمتگ��ذاری خودرو
دخالت نکرده اس��ت .این اقدام
کام��ا غیراصول��ی و غیرعلمی
اس��ت که هیچگاه جواب نداده،
بنابراین چون پایه کار نادرس��ت
است ،پاسخ درس��تی هم درباره
آن گرفت��ه نمی ش��ود .مث��ا
در بح��ث خ��ودرو «دن��ا» ه��م
نمیت��وان گفت ک��ه این قیمت
مناسب هس��ت یا نیست ،چون
صورت مس��ئله از پایه نادرست
اس��ت ».قیمتگذاری دستوری
آس��یب های دیگری نی��ز دارد
ک��ه یک��ی از مهم تری��ن آنه��ا
عقبکش��یدن س��رمایهگذاران
خارج��ی اس��ت .موضوع��ی که
صنعت خودروس��ازی م��ا برای
توسعه و بهبود خود نیاز به ایجاد
بستر برای تحقق آن دارد .اما به
گفته دبیر انجمن خودروسازان
قیمتگذاری دس��توری موجب
میش��ود ک��ه س��رمایهگذاران
خارجی عقب بکشند زیرا دیوانه
نیس��تند که س��رمایه خود را به
ایران بیاورند تا ش��خص دیگری
برای آنها تصمیم بگی��رد .حاال
همین شیوه قیمتگذاری امروز
مورد مناقشه قرار گرفته ،آن هم
درباره محصولی که تولید داخل
بودن آن اهمیت وی��ژهای به آن
میبخشد .تجربه ثابت کرده که
این شیوه قیمتگذاری تاکنون
نه توانس��ته مش��تریان را راضی
کند و نه خودروس��ازان را .حاال
چه درباره خودرو «دنا» باش��د و
چه درباره یک خودروی خارجی.

شهرک صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکیدکرد:

سرمایهگذاری به تنهایی پاسخگوی نیاز به رشد و توسعه کشور در تولید نیست
مع��اون وزی��ر صنع��ت ،معدن
وتجارت در مراسم روز پژوهش که
در دانشکده حسابداری و مدیریت
عامه طباطبایی برگزارشد ،گفت:
چندین ده��ه از نظری��ات اقتصاد
توسعه که عامل فناوری را بهعنوان
یکی از عوامل مهم و موثر در رشد
و توس��عه صنعت��ی و اقتص��ادی
میدانند ،گذش��ته اس��ت ،براین
اساس س��رمایهگذاری به تنهایی
پاسخگوی نیاز به رش��د و توسعه
کشور در تولید نیست.
س��یدمحمد علی سیدابریشمی
با بیان مطل��ب فوق اظه��ار کرد:
آمار و اطاعات نش��ان میدهد که
کش��ورهای در حال توسعه موفق
و همچنین اخیرا صنعتی شده در
چند دهه اخیر همزمان با افزایش
تولی��د و رش��د اقتصادی س��هم
پژوه��ش را نیز از تولی��د ناخالص
داخلی افزای��ش دادهاند .بهعنوان
مثال در کشوری مثل کره جنوبی
این سهم که در اوایل دهه 1960
می��ادی کمت��ر از دو دهم درصد
ب��وده ،در حال حاضر ک��ه به یکی
از اقتصادهای ب��زرگ دنیا تبدیل
شده از مرز چهار درصد نیز گذشته
است.

او در ادام��ه در خصوص س��هم
ح��وزه پژوهش از تولی��د ناخالص
داخلی نی��ز بیان ک��رد :طبق آمار
موجود س��هم تحقی��ق و پژوهش
نس��بت به تولی��د ناخالص داخلی
کش��ورها در بعضی از کشورهای
پیش��رفته صنعتی از چهار درصد
نیز گذشته که متاسفانه این نسبت
در کش��ور ما کمتراز ی��ک درصد
است.
مع��اون وزی��ر صنع��ت ،معدن
وتجارت با اش��اره به سیاستهای
کلی اباغی مق��ام معظم رهبری
در ح��وزه عل��م و فن��اوری گفت:

یکی از مهمترین محورهای مورد
تاکید در سیاس��تهای کلی علم
و فناوری افزای��ش بودجه تحقیق
و پژوهش ب��ه حداقل چهار درصد
تولید ناخالص داخلی تا پایان سال
 1404با تاکید بر مص��رف بهینه
منابع و ارتقای بهرهوری است.
سیدابریشمی درادامه با اشاره به
اینکه  762پایاننامه دانش��جویی
توسط سازمان و شرکتهای تابعه
م��ورد حمایت قرار گرفته اس��ت،
گفت :بیش از  550طرح پژوهشی
از سال 1385تاکنون در سازمان و
شرکتهای تابعه اجرا شده است.

قوانین مالیاتی بخش تعاون به بازنگری نیاز دارد

در بازنگری که در قانون مالیات صورت گرفته است تغییری در رابطه با مالیات در بخش
تعاون انجام نشده است ،برخی قوانین مربوط به این بخش نیاز به بازنگری دارد.
محمد تقی حاج ابراهیمی ،دبیر اتاق تعاون قم در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه باعدم تحقق
سهم بخشتعاون در اقتصاد ،اظهار کرد :برخی قوانین مربوط به این بخش نیاز به بازنگری
دارد که با ایجاد زیرساختها و قوانین الزم و اجرای آییننامههای اجرایی مناسب میتوان
تغییراتی در آن ایجاد کرد .مشکل بخش تعاون این اس��ت که بسیاری از قوانین مصوب
درآن ،اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر اینک��ه دریافت مالیات ب��ر ارزش افزوده از دیگر مش��کات این بخش
اقتصادی است ،گفت :با توجه به اینکه در س��ه سال اخیر از بخش تعاون کشور مالیات بر
ارزش افزوده دریافت شده است ،این دریافت مالیاتی با اهداف تعاونیها در کشور مغایرت
دارد .در بازنگری که در قانون مالیات صورت گرفته اس��ت تغییری در رابطه با مالیات در
بخشتعاون انجام نشده است.
دبیر اتاق تعاون قم ،گفت :خواسته اتاق تعاون این است که این بخش که جزو سالمترین
بخشهای اقتصادی است و جایگاهی برای فعالیت توده مردم است با بازنگری در قوانین
مربوط به آن ،به درستی فعالیت کند تا کمک شایانی به این بخش مهم اقتصادی شود.

وی در بخ��ش دیگ��ری از
س��خنانش با بی��ان اینک��ه حدود
32هزار واحد صنعتی در شهرکها
ونواح��ی صنعتی ب��ه بهرهبرداری
رسیده است ،گفت :در حال حاضر
کمب��ود نقدینگ��ی ،مهم تری��ن
معضل واحدهای تولیدی بوده که
هماکنون نیز با آن دس��ت وپنجه
نرم میکنند.
مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع
کوچ��ک و ش��هرکهای صنعتی
ایران تصریح کرد :مس��ائلی نظیر
اخت��اف بین ش��رکا ،محدودیت
بازار فروش ،مش��کل ت��دارکات و

م��واد اولی��ه وماش��ین آالت نیز
ازدیگر مش��کات جانبی است که
صنعتگران با آن دست به گریبان
هستند.
وی درادام��ه تصریح ک��رد :در
حال حاضر  82هزار واحد صنعتی
کوچ��ک در سراس��ر کش��ور ب��ه
بهرهبرداری رسیده که این میزان
92درصد سهم صنایع کل کشور را
در بر گرفته است.
مع��اون وزی��ر صنع��ت ،معدن
وتج��ارت س��هم اش��تغال ای��ن
واحده��ای صنعت��ی را  45درصد
عنوان کرد و افزود :سازمان در کنار
توس��عه صنایع کوچک ،تسهیل،
تشویق و بسترس��ازی در راستای
ایجاد پیوند مناس��ب و ساماندهی
بین صنای��ع کوچک ،متوس��ط و
بزرگ را نی��ز با جدی��ت پیگیری
میکن��د .دکت��ر سیدابریش��می
در این مراس��م که به دعوت دکتر
الفت ،رییس دانشکده حسابداری
ومدیریت عامه طباطبایی حضور
یافته بود به پرس��شهای اساتید
و دانش��جویان این دانشکده پاسخ
گفت .گفتنی اس��ت در پایان این
مراسم از اساتید و دانشجویان برتر
در حوزههای پژوهش تقدیر شد.

تولید کنسانتره شرکتهای بزرگ زغال سنگ
 13درصد افزایش یافت

میزان تولید کنسانتره ش��رکتهای بزرگ زغال سنگ کش��ور در آبان ماه  13درصد
افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران،
شرکتهای بزرگ تولیدکننده زغال سنگ ،در آبان ماه میزان تولید کنسانتره خود را به
 60هزار و  800تن رساندند .این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته،
 53هزار و  798تن بود.
همچنین ،میزان کل تولید هش��ت ماهه امس��ال در حوزه کنس��انتره زغال سنگ به
618هزار و  613تن رسید که نس��بت به برنامه تولید ( 610هزار و  379تن) ،یک درصد
افزایش نشان میدهد.
بنا بر این گزارش ،از ابتدای فروردین تا پایان آبان ،یک میلیون و  404هزار و  412تن
ماده معدنی استخراج شد که نسبت به مدت مشابه سال ( 92یک میلیون و  169هزار و
 705تن) ،حاکی از رشد 20درصدی است.
افزون بر این ،طی هش��ت ماهه اخیر  668هزار و  448تن کنس��انتره زغال س��نگ به
شرکتهای فوالدی ارسال شد.

چهارشنبه
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ردپای حمایت از تولید در بودجه
 94دیده نمیشود

اگر خواهان حل و فصل مش��کل اش��تغال جوانان،
کاهش تورم ،بهبود وضعیت زندگی و معیش��ت مردم
هستیم باید تولید را در کانون توجهات خود قرار دهیم.
رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اسامی گفت :همه در شعار ،از تولید حمایت میکنند،
اما در عمل رسیدگی به این بخش را نمیبینیم و حتی
در بودجه سال  94نیز ما رد پای این قضیه را مشاهده
نمیکنیم.
رضا رحمانی ،با ابراز تاس��ف از اینک��ه دولت تاکنون
یکریال به بخش تولید پرداخت نکرده اس��ت ،گفت:
در ابتدا قرار بود که  10هزار میلی��ارد تومان به بخش
تولی��د پرداخت ش��ود ،این رق��م به پنجه��زار و 200
میلیارد تومان تبدیل شد ،اما در ادامه با حذف دو هزار
میلیاردی توس��ط دولت ،به س��ه هزار و  200میلیارد
تومان رسید که در نهایت این میزان هم به هزار و 200
میلیارد تومان کاهش پیدا کرد ،متاسفانه این رقم نیز تا
به این جای کار نیز پرداخت نشده است.
وی در ادامه افزود :ما باید به مرحلهای برسیم که باور
کنیم تولید ،شاه بیت اقتصاد مقاومتی است و راه حل
برونرفت از مشکات ما توجه به بخش تولید است.
رحمان��ی تصریح کرد :بهط��ور مثال ،اگ��ر خواهان
حلوفصل مش��کل اش��تغال جوانان ،کاه��ش تورم،
بهبودوضعیت زندگی و معیشت مردم هستیم باید تولید
را در کانون توجهات خود قرار دهیم.
وی گفت :بنابراین میتوان گفت تا به امروز یک عده
باور نکردهاند که مشکل کش��ور با تولید حل میشود.
یعنی تولید بای��د در محوریت امور قرار گیرد و س��ایر
موضوعات باید با این مسئله هماهنگ شوند .به همین
دلیل ،استوانه اصلی اقتصاد ملی ما ،تولید است.
رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اعام
این مسئله که همه در شعار از تولید حمایت میکنند،
عنوان کرد :ام��ا در عمل رس��یدگی به ای��ن بخش را
مشاهده نکرده و حتی در بودجه سال  94نیز ما رد پای
این قضیه را مشاهده نمیکنیم.
رحمانی تصریح کرد :حال ممکن است سوالی پیش
بیاید که رد پای این مس��ئله چگونه باید دیده ش��ود؟
در پاسخ میتوان گفت ،مش��اهده این مسئله مستلزم
این اس��ت که ب��رای زیرس��اختها ،تولیداتمعدنی و
دانشبنیان ردیفهای قابل توجهی اختصاص مییافت
که متاسفانه این امر صورت نگرفته است.
رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پایان
خاطرنش��ان کرد :ما در بودجه آوردهایم که 20درصد
درآمدهای هدفمندی یارانهها باید به تولید اختصاص
پیدا کند ،در قانون نیز تصریح ش��ده که این  20درصد
را در ابتدا جدا و بقیه آن را در قال��ب یارانههای نقدی
به مردم پرداخت کنند ،اما متاس��فانه این کار صورت
نمیگیرد.

صنعت
باید به هاب خاورمیانه در تولید
تجهیزات پزشکی تبدیل شویم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت توس��عه کمی و کیفی
صنعت تجهیزات پزشکی را از اولویتهای این صنعت
برش��مرد و گفت :باید به ه��اب خاورمیان��ه در تولید
تجهیزات پزشکی تبدیل شویم.
به گزارش «شاتا» محمد رضا نعمتزاده در نشست
با تولیدکنندگان صنعت تجهیزات پزشکی افزود :باید
زمینه برای جذب نیرو و س��رمایهگذاری در این حوزه
فراهم شود.
وی تصریح کرد :باید دانش فنی داخل کش��ور را هم
در جهت تامین نیازهایداخلی و هم با دیدگاه صادرات
حمایت کنیم.
مهندس نعمتزاده تاکید کرد :باید دانش فنی و برند
هم جزو داراییهای ملموس شمرده شده و ارزیابی شود
و در ص��ورت نیاز حتی میتوان کارشناس��انی را بدین
منظور تربیت کرد.
در ادامه همچنین معاون امور صنایع وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت نی��ز از جلوگیری از ثبت س��فارش
کاالهای پزش��کی که در داخل کش��ور تولید میشود
خبر داد.
محسن صالحینیا با اش��اره به تدوین سیاستهای
توسعهای این بخش افزود :طی یک هفته با هماهنگی
انجمن فهرست اولیه اقامی را که در برنامه تولید داخل
هست ،در کارگروه بهداش��ت اعام میکنیم تا در این
زمینه تصمیمگیری شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی و
دندانپزشکی و آزمایشگاهی از واردات کاالهای پزشکی
که در داخل نیز تولید میش��ود انتقاد کرد و خواستار
تحدید آن شد.
عباس مه افزود 80 :درصد نیاز کشور از طریق تولید
داخل تامین میش��ود و به خاطر  20درصد باقیمانده
اجازه واردات بیرویه داده میش��ود که به تولید داخل
ضربه میزند.
وی تصریح کرد :باید انجمن مقدار تولید داخل را تا
پایان سال اعام کند و مقدار نیاز هم مشخص میشود
و مابهالتفاوت آن تعیینکننده میزان واردات باشد ،اما
متاس��فانه تولیدکنندگان و انجمن به تنهایی زورشان
نمیرسد و تولیدکنندگان قدیمی در حال از بین رفتن
هستند .عدم همکاری بانکها برای ارائه تسهیات در
این حوزه از دیگر موارد مورد اشاره وی بود .در ادامه این
نشست دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
خواستار تشکیل اداره کل تجهیزات پزشکی در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت شد .محمدرضا کمپانی نظارت
بر خریدار متمرکز کاالهای سرمایهای ،افزایش فهرست
کاالهای ممنوعه و به روز ش��دن آن و مشخص شدن
تعرفه طبق جدول تعرفهها را از درخواس��تهای این
اتحادیه و تولیدکنندگان برشمرد.
وی افزود :نباید ارز مبادلهای ب��ه واردات کاالهایی
که تولید داخل داریم پرداخت ش��ود .ب��ه گفته وی،
 120مرکز تحقیقاتی در کشور وجود دارد ،اما صنعت
با آنها هماهنگ نشده و باید ارتباط بین مراکز و صنعت
بهوجود بیاید و نیز آزمایشگاههای مرجع شکل بگیرد.
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خبرنــامه
ارسال پرونده تخلف ارزی بانک
مرکزی در دوره قبل به مراجع
قضایی

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه بانک مرکزی در
دوره گذشته مقداری ارز از طریق صرافیها برای کنترل
بازار به بازار تزریق کرد که در آن فساد بود ،گفت :برای
این مسئله پرونده قضایی تشکیل شده است.
به گزارش فارس ،رحیمی در حاشیه آخرین نشست
دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای در پاسخ به خبرنگار
فارس در خصوص گزارش یک��ی از نمایندگان مجلس
مبنی بر فساد هفت هزار میلیارد تومانی در دوره گذشته
بانک مرکزی از محل فروش ارز به چند صرافی و اینکه
آیا دیوان محاسبات این موضوع را تایید میکند ،اظهار
کرد :بنده اعداد و ارقام را نمیتوان��م اعالم کنم اما در
مقطعی در دولت قبل ب��رای کنترل ب��ازار ارز ،دولت
دخالت کرد و مقداری ارز را از طریق صرافیها وارد بازار
کرد که در آن فساد بود.
وی افزود :برای این مس��ئله پرونده قضایی تشکیل
شده است و دیوان محاسبات نخستین نهادی بود که به
این موضوع ورود کرد.
رییس دیوان محاس��بات گفت :ما باید کمک کنیم
تا جامعه آرام باشد و دس��تگاهها بهطور جدی بتوانند
وظایف خود را انجام دهند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا رق��م هفتهزار
میلیارد تومان در این پرونده درس��ت بود ،اظهار کرد:
بنده به رقم این تخلف کاری ن��دارم ،اما مقداری ارز از
طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شد که پرونده آن در
دستگاه قضایی مطرح است.

بانک مرکزی نرخ رسمی  24ارز را
کاهش داد

بانک مرکزی نرخ بانکی  39ارز را برای روز سهشنبه
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی  24ارز نسبت به
روز گذشته کاهش و قیمت  11واحد پولی افزایش یافت
و نرخ چهار ارز تغییری نکرد.
به گ��زارش مهر ،ن��رخ دالر امریکا با ی��ک ریال افت
 26,975ری��ال ،پوند انگلی��س با  166ری��ال کاهش
 42,222ریال و یورو با  38ریال رش��د  33,603ریال
تعیین شد.
همچنین نرخ یوآن چی��ن  4,354ریال ،یکصد بات
تایلند  81,750ری��ال ،رینگت مال��زی 7,737ریال،
یک هزار وون کرهجنوب��ی  24,758ریال ،یکصد تنگه
قزاقستان  14,695ریال ،افغانی افغانستان  465ریال،
منات آذربایجان 34,448ریال ،یکهزار روبل بالروس
 2,426ری��ال ،س��امانی تاجیکس��تان  5,259ریال و
بولیوار ونزوئال  4,249ریال اعالم شد.

جزییات انتشار اسکناس
2هزار تومانی جدید

رییس س��ازمان تولید اسکناس و مس��کوک بانک
مرکزی با اع��الم جزییات دالیل انتخ��اب طرح جدید
پشت اسکناس دو هزار تومانی ،از اجرای طرح چکاوک
برای ساماندهی دستهچکها خبر داد و گفت :امسال
اسکناس جدید منتشر نمیشود.
مجید صنیع��ی در گفتوگ��و با مهر درباره انتش��ار
اسکناسهای جدید دو هزار تومانی که روز دوشنبه در
حاشیه مجمع بانک مرکزی توسط رییسجمهور برای
یادبود امضا شد ،گفت :این اسکناسها در هفته دولت
رونمایی شده بود اما روز گذشته با حضور رییسجمهور
در بانک مرکزی ،انتشار آن آغاز شد.
رییس س��ازمان تولید اس��کناس و مس��کوک بانک
مرکزی در مورد میزان تولید و انتش��ار اسکناسهای
جدی��د دو هزار تومان��ی عنوان کرد :این اس��کناسها
به حدی اس��ت که کفاف بازار را میده��د و جایگزین
اسکناسهای قبلی دو هزار تومانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر چقدر الزم باش��د اسکناسهای
دوه��زار تومانی جدی��د وارد چرخه فعالی��ت بانکها
خواهد شد ،تصریح کرد :طرح قبلی (سری دوم) پشت
اس��کناس دو هزار تومانی بخش��ی از بناهای واقع در
میدان امام اصفهان بود و پیش از آن (سری اول) نیز که
از سال  87منتشر شده بود ،طرح مسجداالقصی روی
آن نقش بسته بود.
صنیعی با اعالم اینکه این س��ومین س��ری انتش��ار
اس��کناسهای دو هزار تومانی با نقش جدید اس��ت،
عنوان ک��رد :از این پس ه��ر تعداد اس��کناس دو هزار
تومانی که توس��ط بانک مرکزی به چاپ برسد ،با این
طرح جدید خواهد بود ،این در حالی است که اسکناس
دو هزار تومانی برای جامعه فعال مورد نیاز است.

بانک مرکزی روسیه نرخ سود
بانکی را  6.5درصد افزایش داد

بانک مرکزی روس��یه اع��الم کرد نرخ س��ود بانکی
را ب��رای جلوگی��ری از کاه��ش ارزش روب��ل از 10.5
درصد به  17در صد افزایش میدهد .به نوشته پایگاه
اطالعرسانی «اینترنشنالبیزنستایمز» ،بانک مرکزی
روس��یه روز سهش��نبه در بیانیهای اعالم کرد :هیأت
امنای بانک تصمیم گرفت نرخ سود ساالنه سپردههای
بانکی را به  17درصد افزایش دهد .این تصمیم با هدف
کاستن از نرخ نزولی ارزش روبل و تورم انجام میشود.
ارزش روبل روسیه از اول سال میالدی جاری به دلیل
کم ش��دن قیمت نفت و تحریمهای غرب علیه مسکو
بر س��ر ماجرای اوکراین  50درصد کاهش یافته است.
افزایش نرخ سود با هدف افزایش ارزش روبل و کاستن
از نرخ تورم انجام شده است.
این تصمیم کمی بعد از آغ��از اجرا ،به افزایش ارزش
روبل منجر ش��د و واحد پولی روس��یه امروز صبح در
بازاره��ای معامالت آس��یا ب��ا افزای��ش  1.6درصدی
معامله ش��د .با این حال تحلیلگران میگویند اقتصاد
روس��یه احتماال نمیتواند نرخ س��ود باال را برای مدت
طوالنی ادامه ده��د .این باالترین نرخ س��ود بانکی در
روس��یه از سال  1998اس��ت .گفته میش��ود روسیه
تاکن��ون 80میلی��ارد دالر ب��رای تثبیت وض��ع بازار
ارز هزینه کرده اس��ت .دی��روز روب��ل  65.60در برابر
هر دالر معامله شد.
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کارشناسان در گفتوگو با «فرصت امروز» تاکید کردند

بار سنگین تسهیالت تکلیفی بر دوش نظام بانکی
نسیم نجفی

آمارها گویای آن است که بدهی
بانکها به بانک مرکزی افزایش
داشته اس��ت .براس��اس آخرین
ترازنامه بانک مرکزی که بخشی
از آن به دخل و خ��رج بانکهای
تجاری در ش��هریورماه امس��ال
میپ��ردازد ،بده��ی بانکه��ای
تجاری به بان��ک مرکزی در نیمه
اول امس��ال نس��بت به نیمه اول
سال گذش��ته  203درصد رشد
کرده است .بانک مرکزی در این
گزارش به نام س��ه بانک تجاری
اش��اره کرده ک��ه براس��اس این
گزارش ،بیش از هش��ت میلیارد
تومان از بانک مرکزی پول قرض
کردهاند.
ریی��س کل بانک مرک��زی با
تایید این موض��وع اعالم کرد که
میزان رشد مربوط به تسهیالت
تکلیفی بانکها است و بانک برای
پرداخت این تسهیالت ناگزیر از
استقراض از بانک مرکزی بودهاند.
وی در این باره گف��ت :ابتدا باید
نح��وه تخصیص منابع ب��ا اصول
بانکداری منطبق باش��د و بعد از
بانکها مس��ئولیت بخواهیم.در
حال حاضر حجم بس��یار زیادی
از تس��هیالت تکلیف��ی بر دوش
نظام بانکی اس��ت ک��ه بانکها با
ن��گاه اقتص��ادی نمیتوانند این
تسهیالت را پرداخت کنند.
تسهیالت تکلیفی مورد اشاره
س��یف آن دس��ته از تسهیالتی
هس��تند که با نرخ س��ود پایین
به بخشه��ای مورد نظ��ر (مثال
بخش تولید) ارائه میش��ود .در
ارائ��ه ای��ن تس��هیالت معموال
مالحظات مدیریت کالن کشور
در نیازسنجی بخشهای مختلف
در نظر گرفته میش��ود و بانکها
مکلف به توجه ب��ه این بخشها
میشوند .با دو نفر از کارشناسان
درباره اثرات تسهیالت تکلیفی بر
منابع بانکی به گفتوگو نشستیم:
بانک مرکزی نظارت کند
از کارشناس��ان اقتص��ادی در
مورد علل افزایش بدهی بانکها
به بانک مرکزی و دولت به بانکها
پرس��شکردیم .به اعتقاد سیف
تسهیالت تکلیفی دلیل موضوع
بوده است.
دراین زمین��ه روبرت بگلریان،
کارشناس اقتصادی در گفتوگو
با«فرصتامروز»گفت:تسهیالت
تکلیفی در رشد بدهی بانکها به

این اوراق را بخرند و استقبال کنند
تا بخشی از بدهیها پرداخت شود.
انتشار اوراق و استقبال دارندگان
وجوه مالی دراین اوراق بس��تگی
به نرخ س��ود دارد .بانک مرکزی
با تعیین نرخ سود خوب و جذب
مشتریان زیاد میتواند در جهت
رفع این مشکل بسیار موثر باشد.

بانک مرکزی بیتاثیر نبوده است.
بانک مرکزی بانکها را ملزم کرده
که بهعنوان یک بنگاه اقتصادی،
مناب��ع و داراییهای خ��ود را به
س��متی جهت دهند که برایشان
در اولویت اقتصادی نبوده است.
این موضوع موجب ش��ده که به
بانکها فشار بیاید و درنتیجه آنها
دست به استقراض از بانک مرکزی
زدهاند .نکته مهم این اس��ت که
مشتریانیکهازتسهیالتتکلیفی
استفاده کردهاند به مرور زمان آن
را برگشت ندادهاند و این موضوع
مناب��ع بانکها را تحت الش��عاع
قرار داده است؛ در نتیجه بانکها
مجبورند از مناب��ع بانک مرکزی
و امث��ال آن برداش��ت کنند که
این موضوع نظ��ام بانکی را دچار
مش��کالتی ک��رده اس��ت .بحث
تس��هیالت تکلیفی چیز تازهای
نیست ،در اوایل دولت نهم و دهم
تالش شد تا حجم این تسهیالت
محدود شود و تسهیالت تکلیفی
کم شود ولی متاسفانه این اتفاق
نیفتاد .ای��ن کارش��ناس افزود:
درکنار این مشکالت ،مشکل تورم
باعث شده که مجلس و دولت نیاز
به مناب��ع مالی جدیدی داش��ته
باش��ند و به ناچار از بانک مرکزی
و بانکها تسهیالت بگیرند ،اما به
علت شرایط بد اقتصادی جامعه
نمیتوانند بازپرداخ��ت را انجام

دهند .وی با اشاره به نظر رییس
کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه
رشد اخیر بدهی بانکها بهخاطر
تس��هیالت تکلیفی بوده اس��ت،
گفت :ب��ه عقیده من نظرس��یف
درس��ت اس��ت ولی در کنار آن
فرصتهای دیگر سرمایهگذاری
و رش��د نقدینگ��ی و ن��رخ تورم
و جهتده��ی منابع به س��مت
خودش باعث ش��ده بس��یاری از
منابع به بانکها بازنگردد ،حتی
خود بانکها اق��دام به این کردند
که از منابع بانک مرکزی و ذخایر
دیگر آن اس��تفاده کنند به خاطر
اینکه از فشارهای تورمی کم شود
و بهنوعی بانکه��ا را حفظ کنند.
بهطورکلی عواملی بوده اس��ت تا
منابع به بانکها بازنگردد و باعث
افزایش بدهی ب��ه بانکها و بانک
مرکزی شود.
دکت��ر میرمعین��ی ،دیگ��ر
کارش��ناس اقتص��ادی در ای��ن
خص��وص ب��ه «فرصت ام��روز»
گفت :دولت برنامههایی را درنظر
میگیرد که آن را به بانک مرکزی
اعالم میکن��د ،بانک مرکزی هم
با آنالیز آن برنامهه��ا بخش نامه
هایی را ب��ه بانکه��ای مربوطه
برای ارائ��ه تس��هیالت تکلیفی
ابالغ میکند؛اگرچه تمامی این
تس��هیالت در اختیار بنگاههای
مربوطه قرارگرفته امانحوه اعطای

آن بهگونهای نبوده اس��ت که در
راستای افزایش تولید و سیاست
اقتصادی درس��تی ق��رار گیرد.
بان��ک مرکزی نظ��ارت کافی در
این مورد نداشته است .تسهیالت
داده شده براساس سیاست کلی
بانک مرکزی نبوده و دولت را در
تنگنای اقتصادی بدی قرار داده
است؛ چون دولت به تعهدات خود
عمل نک��رده و به بان��ک مرکزی
بدهکار اس��ت و این موضوع روی
ذخایربانک مرکزی اثر گذاش��ته
است .همه این عوامل دریافتها
و پرداختها را در سیستم بانکی
دچار مش��کل میکند .بگلریان
تاکی��د ک��رد :در مقطع��ی باید
تعیینتکلیف شود تا بانکها هم
تکلیف خود را بدانن��د و بتوانند
سیاستهای خود را تنظیم کنند
و س��پردهگذاری کنند و کسری
بودجهخودراجبرانکنندوبیشتر
از این دچار مش��کل نشوند .همه
اینها بس��تگی به سیاست دولت
دارد.بایدراهحلیدرستو منطقی
اعمال ش��ود .وی در پایان افزود:
خود بانک مرکزی میتواند اوراق
منتشر کند و طرحهای مختلفی
ب��رای آن به اجرا بگ��ذارد که این
طرح بس��تگی به نرخ آن دارد که
چقدربتواندمنتشرکندوجذابیت
الزم را برای م��ردم ایجاد کنند تا
مردم و آنهایی که پول مازاد دارند

تسهیالتتکلیفی
کارشناسیشود
فرش��اد قربان��ی ،کارش��ناس
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه
«فرصتامروز» گف��ت :از منظر
دولت که ن��گاه کنی��م ارائه این
تس��هیالت اجتنابناپذیر است.
اگ��ر ای��ن تس��هیالت نباش��ند
بخشهایی در کشور هستند که
بهطور عادی از دریافت تسهیالت
با نرخ سود پایین محروم میمانند
و از منظر اولویتهایی که دولت
دارد حتما باید ب��ه این بخشها
تسهیالت برسد .وی افزود :اما از
منظر بانکها که به موضوع نگاه
کنیم ،میبینیم این تس��هیالت
بار س��نگینی را به آنه��ا تحمیل
کرده اس��ت .بان��ک مرکزی هم
بهعنوان متولی نظام بانکی ناچار
اس��ت به بانکها برای پرداخت
این تس��هیالت اجازه برداشت از
منابع خود را بدهد که این موضوع
باعث میش��ود تا س��طح بدهی
بانکها به بانک مرکزی افزایش
یابد .قربانی تاکی��د کرد :راهحل
موضوع این اس��ت که مجموعه
دولت و بانک مرکزی بنشینند و
یک بار دیگر تسهیالتی را که در
دورههای قبل به بانکها تحمیل
شده بررس��ی کنند و حجم این
تس��هیالت را کاهش دهند .این
حجم از تسهیالت با توجه به رشد
بدهی بانکها ب��ه بانک مرکزی
برای نظ��ام بانکی در س��الهای
آینده دردسرس��از خواهد ش��د.
وی در پایان گف��ت :یک موضوع
دیگر این اس��ت که اگر انحرافی
در ارائه تسهیالت تکلیفی هست
(یعنی تس��هیالت پرداخت شده
اما به آن بخش��ی که واقعا باید بر
سد نرسیده اس��ت) این موضوع
هم باید مورد بررسی قرار گیرد و
جلوی آن گرفته شود ،چون با این
کار هم بانکها ب��ه بانک مرکزی
مقروض شدهاند و هم نظر دولت
در مورد اعطای تسهیالت تکلیفی
به بخشهای هدف تامین نشده
است.

خبر داغ

به دستور رییسجمهور

نرخ سود بانکی با شیب مالیم کاهش مییابد

کاهش نرخ سود بانکی متناسب
با کاهش تورم در حالی از ماههای
پیش توس��ط برخی مس��ئوالن و
اقتصاددان��ان مط��رح ش��ده که
رییسجمه��ور روز دوش��نبه ب��ه
شورای پول و اعتبار تکلیف کرده
همگام شدن نرخ س��ود با کاهش
تورم را آرام آرام انجام دهد.
به گزارش تسنیم ،چند ماه قبل
که بانکهای دولتی و خصوصی با
مجوز بانک مرکزی نرخ سود بانکی
را تغییر دادند استداللش��ان این
بود که نرخ س��ود باید متناسب با
تورم باش��د و همین شد که رسما
اج��ازه گرفتن��د نرخه��ا را تغییر
دهن��د ،هرچند ک��ه قب��ل از آن
بیاجازه دس��تی در نرخه��ا برده
بودند.
با همین اس��تدالل نرخ س��ود
س��پردههای بانک��ی  22درصد و
سود تس��هیالت غیرمشارکتی نیز
حداکثر  22درصد تعیین شد ،اما
بعد از گذشت چند ماه از این تغییر
نرخ ،روایت رس��می دستگاههای
مربوطه از جمله بان��ک مرکزی و
مرکز آمار حکای��ت از کاهش نرخ
تورم داش��ت و دارد و همین باعث
تش��دید زمزمه تغییر دوباره نرخ
س��ود ش��د .این زمزمهها البته با
همان اس��تداللی مطرح شدند که
پی��ش از آن از سیاس��ت افزایش
نرخ سود حمایت میکرد؛ بنابراین
زمانی که ن��رخ تورم س��یر نزولی
را در پی��ش گرف��ت اقتصاددانان
اعالم کردند ک��ه االن زمان تغییر
نرخ س��ود بانک��ی اس��ت ،چراکه
تورم کم ش��ده و طبق اعالم دولت
کمتر هم می ش��ود .همین باعث
ش��د تا مردان اول تصمیمگیر در

حوزه پولی و بانک��ی هم در ردیف
اقتصاددانان قرار گیرن��د و تاکید
کنند که در زمان کاهش نرخ تورم
باید نرخ سود تعدیل ش��ود .البته
موض��وع فقط به اظه��ار نظر ختم
نش��د ،چراکه طبق اعالم ولیاهلل
س��یف ،رییس کل بان��ک مرکزی
تیم��ی مامور رس��یدگی ب��ه این
موضوع شده و گزارشهایی توسط
بخ��ش اقتص��ادی و کارشناس��ی
بان��ک مرکزی در مورد نرخ س��ود
تس��هیالت در حال تهیه است که
به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد
شد.
البته بان��ک مرکزی تاکید کرده
م��الک ب��رای تعیین نرخ س��ود
بانکی تورم 12ماهه ش��امل تورم
میانگین ،نقطه ب��ه نقطه و ماهانه
است و با همین سیاست هم ولیاهلل
س��یف کارگروه ویژهای را مسئول
رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی
کرده است.
این اظهارات در حال��ی بود که
عبدالناصر همتی ،رییس شورای
هماهنگی بانکه��ای دولتی چند
ماه پی��ش در گفتوگو با تس��نیم

تاکید کرده بود :در تعیین نرخ سود
باید تورم انتظاری مالک قرار گیرد
و برای ارزیابی ت��ورم انتظاری هم
باید چند ماهی صبر کرد.
همت��ی البته در ای��ن گفتوگو
تلویحا اش��اره کرد ک��ه تغییر نرخ
س��ود بانکی فع��ال منتفی اس��ت
و احتم��اال یک��ی دو م��اه آین��ده
دراینب��اره تصمیمگی��ری جدی
خواهد شد.
اما قبل از همتی یکی از معاونان
بان��ک مرک��زی هم در س��خنانی
تاملبرانگیز گفته بود که تغییر نرخ
سود در حد حرف است و چیزی به
ش��ورای پول و اعتبار نرفته است.
این اظه��ارات درحالی از س��وی
تهرانفر در ماههای اخیر مطرح شد
که در همان مقطع مقامات ارش��د
پولی بهدفعات از تغییر نرخ س��ود
بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم
سخن میگفتند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در
پاسخ به پرسش��ی مبنی بر «طی
هفتههای اخیر به دفعات از سوی
ریی��س کل بانک مرک��زی و وزیر
اقتصاد ش��اهد اظهاراتی مبنی بر

تغییر نرخ س��ود بانکی در شورای
پول و اعتبار هس��تیم ،آیا بناست
در هفتههای آتی نرخ س��ود تغییر
کند؟» گفته بود :س��ود سپردهها
بهخاطر ت��ورم نزولی بای��د دوباره
بررس��ی ش��ود اما االن تصمیمی
نداریم و چی��زی در دس��تور کار
شورای پول و اعتبار ندیدهایم.
وی افزود :اینکه روش��ی را برای
تغییر نرخ سود به ش��ورای پول و
اعتبار ببریم مطرح نیس��ت .هنوز
چیزی در این خصوص روی کاغذ
نیامده و آنچه گفته شده است در
حد حرف است.
تهرانف��ر در پاس��خ به پرس��ش
دیگ��ری مبنی ب��ر «نمیخواهید
طرحی را ب��رای تغییر نرخ س��ود
به ش��ورا ببرید؟» گفت��ه بود :فعال
خیلی زود اس��ت که بخواهیم این
کار را بکنیم ،زیرا باید منتظر ادامه
روند تورم باشیم.
ولیاهلل س��یف ،رییس کل بانک
مرکزی اواخر مهرماه در حاش��یه
جلس��ه هیات دول��ت در خصوص
تجدید نظ��ر در نرخ س��ود بانکی
متناسب با کاهش تورم بیان کرد:

این مسئله در دستور جلسه شورای
پول و اعتبار اس��ت و حتما نرخها
متاث��ر از واقعیتهای تورم خواهد
شد ،طبیعی است که خود بازار این
عکسالعمل را نش��ان خواهد داد
و البته خود بان��ک مرکزی به این
موضوع جهت میدهد .شورای پول
و اعتبار هم با گزارشی که در حال
تهیه است به این مسئله بهصورت
تسهیل برای کاهش عمومی نرخها
در نظ��ام بانک جه��ت خواهد داد
که البت��ه نرخها نبای��د بهصورت
دستوری باشد و حتما بانکها در
این مسیر حرکت خواهند کرد.
اظه��ار نظرها درباره نرخ س��ود
بانکی در آذرماه هم ادامه داش��ت
و اکبر ت��رکان ،رییس مناطق آزاد
در جایی بر کاهش نرخ سود بانکی
تصریح کرده بود و سیف رییس کل
بانک مرکزی هم در نشست اخیر
خود با بانکیها از رقابت آنها بر سر
نرخ س��ود گله کرده بود؛ هرچند
کمیجانی ،قائم مقام بانک مرکزی
بهتازگی اظهار کرده بود که معلوم
نیست نرخ سود بانکی تا پایان سال
تغییر کند .در تازهترین اظهارات،
روز دوشنبه رییسجمهور در جمع
مدی��ران بانک مرک��زی و بانکها
با بیان اینکه اگ��ر مردم به دولت و
سیاستهای پولی اطمینان داشته
باشند ،در رونق تاثیرگذار خواهد
بود ،خواس��تار متناسب شدن نرخ
بهره هم��گام با کاهش ن��رخ تورم
شد و گفت :پرداخت تسهیالت با
این نرخ سود به بخش تولید کشور
نادرست اس��ت و معقول نیست و
شورای پول و اعتبار و دستگاههای
دیگر باید در این زمینه اصالحات
الزم را آرام آرام انجام دهند.

دالر  3468تومان

صرافان بازار ارز و س��که روز پنجشنبه نرخ هر دالر امریکا را
 3468تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید
را  992,450توم��ان تعیی��ن کردن��د .هر یورو در ب��ازار آزاد
4360تومان و ه��ر پوند نیز با 5350توم��ان قیمت خورد .هر
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 992,450تومان به
خریداران عرضه شد .البته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیم نیز  992,450تومان معامله شد.
نرخ سکه و طال

عنوان

قیمت

اونس طال

1215,20

مثقال طال

440500

طالی  18عیار

1,018,100

سکه بهار آزادی

9,924,500

سکه طرح جدید

9,924,500

سکه نیم

4,962,300

سکه ربع

2,479,900

سکه گرمی

1,220,300
نرخ ارز نقدی

نوع ارز

قیمت

دالر امریکا

34680

یورو

42800

پوند انگلیس

53500

دالر کانادا

30350

درهم امارت

9350

فرانک سوئیس

36100

لیر ترکیه

15450

ریال عربستان

9300

رینگت مالزی

10180

یکصد دینار کویت

119000

یوآن چین

5800

روپیه هند

550

هزارین ژاپن

29350

دینار عراق
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بانکنامه
پستبانک استخدام میکند

پس��ت بان��ک ای��ران در نظ��ر دارد ب��ه منظ��ور
تامی��ن بخش��ی از نی��روی انس��انی خ��ود تع��دادی
داوطلب واج��د ش��رایط را ب��ا م��دارک تحصیلی فوق
دیپل��م ،لیس��انس و ف��وق لیس��انس از طری��ق آزمون
کتب��ی ،مصاحب��ه و گزین��ش بهص��ورت ق��راردادی
جذب کند.
ش��رایط عمومی اس��تخدام نیرو به ش��رح ذیل است:
تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اس��المی
ایران _متدین به یکی از ادیان رسمی کشور -دارا بودن
کارت پای��ان خدمت وظیف��ه عمومی ی��ا معافیت دائم
قانونی برای آقایان (کارت یا ب��رگ معافیت موقت مورد
پذیرش نیست)

حمایت بانک توسعه تعاون از
تعاونیها

مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت :رس��الت اصلی
این بان��ک ارتق��ای جایگاه تعاونیهاس��ت ک��ه در این
خصوص بحث توس��عه مدیریت تعاونیها در دستور کار
قرار دارد.
محمدعل��ی س��همانی اف��زود :توانمندس��ازی
تعاونیه��ا فق��ط بحث م��ادی نیس��ت ،بلک��ه در تمام
ابع��اد بهوی��ژه بح��ث توس��عه مدیری��ت بای��د مدنظر
قرار گیرد.
وی اف��زود :برنامه ری��زی در جه��ت مدیری��ت
علم��ی و حرف��های و نگاه جام��ع مدیریتی با اس��تفاده
از توانمندیه��ای بخ��ش تع��اون از جمل��ه محورهای
توس��عهای بان��ک توس��عه تع��اون ب��ه ش��مار میآید
ک��ه از طریق برگ��زاری این سلس��له همایشه��ا آن را
دنبال میکند.
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون همکاری و هماهنگی
هرچه بیش��تر ارکان بخش تعاون را ضروری دانس��ت و
افزود :وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی ،اتاق تعاون و
صندوق ضمانت س��رمایهگذاری بخش تعاون بهعنوان
س��اختار مدیریت��ی و اتحادیهها و ش��رکتهای تعاونی
بهعن��وان بدن��ه اجرایی این بخ��ش باید به ش��کل یک
سیستم منس��جم س��هم بخش تعاون در اقتصاد ملی را
ارتقا دهند.

قدردانی یک گروه صنعتی از بانک
صنعت و معدن

ریی��س هیاتمدی��ره و مدیرعامل گ��روه تولیدی و
صنعتی رودافشان با ارسال نامهای از علی اشرف افخمی،
مدیرعامل بانک صنعت و معدن قدردانی کردند.
محمد رض��ا بهرامی و علیرض��ا صادقی ب��ه این نکته
اش��اره کردند که آب معدنی آکوا آلتورا با حمایت مالی
بانک صنعت ومعدن به تولید رس��یده اس��ت و در واحد
صنعتی فرآوری و بس��تهبندی آب معدنی گروه تولیدی
و صنعتی صبا رود افش��ان تحت حمای��ت و کمکهای
مال��ی و بهی��اد ماندن��ی بانک صنع��ت ومع��دن تولید
شده است.
موجودیت این واحد صنعتی و در چرخه تولید کشور
قرارگرفتن ،بدون تردید نتیجه سیاس��تهای سودمند
بانک صنعت ومعدن درحمایت از تولید است.

خدماتوتجارت
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گردشگری
انتقاد سرمایهگذاران مناطق نمونه
گردشگری از عدم تخصیص اراضی

س��رمایهگذاران مناطق نمونه گردش��گری از عدم
تخصی��ص واگ��ذاری اراض��ی ب��ه بخشخصوصی و
ناهماهنگیهای موجود بین دس��تگاههای دولتی در
بخش گردشگری سخن گفتند.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،س��رمایهگذاران مناط��ق
نمون��ه گردش��گری ایران نشس��تی را با مس��ئوالن
دس��تگاههای دولت��ی و مع��اون س��رمایهگذاری
سازمان میراث فرهنگی در س��اختمان ارگ آزادی
داشتند.
ش��هبازی از منطقه نمونه گردش��گری «ش��وی»
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت :اگ��ر
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی ک��ه متول��ی مناط��ق
نمونه گردش��گری اس��ت مش��کلی نداش��ته باشد،
س��ازمانهای دولتی دیگری هس��تند که در کار ما
خلل وارد میکنند .هنوز بس��یاری از واگذاریها به
بخش خصوصی انجام نشده است.
محم��د س��عید رئوف��ی ،س��رمایه گذار منطق��ه
نمونه گردش��گری ب��اغ تاب��ان در اس��تان قزوین
نیز گفت :دوب��ار از هیات وزیران مصوب��ه گرفتم.
مش��کل اصل��ی من ش��ناخت اس��ت .اگ��ر ضوابط
مدونی ب��رای مناط��ق نمون��ه تعیین کنی��د همه
دس��تگاه ها و ادارات دولت��ی خواهن��د فهمید که
باید چ��ه برخوردی ب��ا مناطق نمونه گردش��گری
داش��ته باش��ند ،اما متاس��فانه اکنون م��ا حتی به
اتحادی��ه چلوکبابی ها برای گرفت��ن مجوز مراجعه
می کنی��م .در س��ازمان بیش از  ۱۵دس��تورالعمل
برای مواجهه با مجوزها داده ش��ده است که هیچ
یک عمل نمیشود.
احمدرض��ا عامل��ی یکی دیگ��ر از س��رمایهگذاران
گردش��گری گفت :ایران برای کاره��ای بزرگ تجهیز
نشده است .سرمایهگذار دیگری از فرودگاه بینالمللی
قم با تایید صحبتهای او افزود :مش��کلی با س��ازمان
میراث فرهنگی نداری��م .کارگروهی برگ��زار کنیم تا
دستگاههای مختلف در آن حضور داشته باشند ،بیان
مشکالت فایدهای ندارد ،س��ازمانهای مختلف باید به
ما سرویس بدهند.
در اج��رای آیی��ن نامهه��ا ،خودم��ان چ��وب
الی چرخم��ان میگذاری��م و اج��ازه نمیدهی��م
کارهایم��ان پیش ب��رود .بهت��ر اس��ت در مناطق
گردش��گریراببندیم.
مجید موح��د از س��رمایه گذاران منطق��ه نمونه
جمک��ران گف��ت :بای��د امنی��ت س��رمایه گذاری
ایجاد ش��ود .ما اکنون این امنی��ت را نداریم چون
نهاده��ای حکومتی هر ب��ار اذیت م��ان می کنند.
قانون��ی ک��ه وض��ع می ش��ود را در کش��ور اج��را
نمی کنن��د .ما اکن��ون قانون صنع��ت ایرانگردی و
جهانگردی داریم ،ول��ی هیچ کجا م��ا را به عنوان
صنع��ت نمیشناس��ند .وی اف��زود :رییس س��ازمان
می��راث فرهنگ��ی در جای��گاه مع��اون رییسجمهور
ق��رار دارد ،حتی مس��ئولیت اجرای��ی او از وزیر باالتر
اس��ت .بنابراین باید ادارههای دیگر به خواستههای او
عمل کنند ،ولی چرا این طور نیس��ت؟ فرهاد بخش��ی
از سرمایهگذاران فراش��بند فارس گفت :یک میلیارد
تومان اعتبار زیرس��اخت برای این منطقه گردشگری
تعیین کردند ،ولی در زمان تخصی��ص گفتند بودجه
نداریم .گفتم حداقل یکپنجم آن را بدهید ولی باز هم
گفتند که بودجه نداریم.
در ادامه این برنامه معاون س��رمایهگذاری به همراه
نمایندگانی از وزارت مس��کن و شهرس��ازی و سازمان
مراتع و آبخیزداری به سواالت آنها پاسخ دادند.

خبر
تخفیفهای ویژه بیمه پاسارگاد برای
دارندگان بیمه عمر و تامین آتیه

شرکت بیمه پاسارگاد در پاس��خ به اعتماد میلیونی
هموطنان گرامی و تامی��ن رفاه حال بیمه گذاران عمر
و تامین آتی��ه از تاری��خ  23آذرماه اقدام ب��ه ارائه پنج
تا  40درصد تخفیف وی��ژه با توجه به می��زان ذخیره
ریاضی دارندگان این بیمهنامه کرده است.
بر این اس��اس ،از این پس دارن��دگان بیمهنامه عمر
و تامین آتیه میتوانند در زمان خری��د بیمهنامههای
ش��خص ثالث و بدن��ه اتومبی��ل ،آتشس��وزی منازل
مس��کونی ،بیم��ه ح��وادث انف��رادی و بیم��ه درمان
مسافرتی از تخفیفهای ویژه برخوردار شوند.
گف�تن��ی اس��ت ،خری��داران ای��ن بیمهنامهه��ا
میتوانند ب��ا مراجع��ه به بیش از  70ش���عبه و س��ه
ه��زار نم�اینده در س�راس���ر کش��ور از ای��ن فرص�ت
مناس��ب بهرهمن��د ش��وند .همچنین دس�ترس��ی به
نش��انی ش��عبهها و نماین�دگیه��ای ای��ن ش��رکت
از طری���ق پای��گاه اطالعرس��انی بیم��ه پاس��ارگاد
 www.pasargadinsurance.irیا تلفن گویای
 )02۱( 82489امکانپذیر است.

رشد صادرات غیرنفتی
گمرکات بوشهر

در هش��ت ماهه نخس��ت امس��ال درآم��د و صادرات
غیرنفتی گمرکات اس��تان بوشهر با رش��د قابل توجهی
روبهرو بوده اس��ت .به گ��زارش روابط عمومی س��تاد
نظ��ارت گم��رکات اس��تان بوش��هر ،ناظ��ر گمرکات
اس��تان و مدیر کل گمرك بوش��هر ،صادرات کاالهای
غیرنفتی بهانضمام میعانات گازی در هش��ت ماهه اول
س��ال را بالغ بر  2۱میلیون تن کاال از گمرکات استان
بوش��هر ذکر کردند که از لح��اظ ارزش دالری بیش از
 ۱2میلیارد دالر بوده اس��ت که از نظر وزن نس��بت به
مدت مشابه سال قبل  8۵درصد و از لحاظ ارزشی ۵2
درصد رشد نش��ان میدهد .احمد پورحیدر اشاره کرد:
درهشت ماهه نخس��ت امس��ال بیش از یک میلیون تن
کاال به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و  42۱میلیون دالر وارد
کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،
واردات کاال از نظر وزنی پنج درصد و از نظر ارزش دالری
 ۱9درصد افزایش داشته است.

www.forsatnet.ir
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اختالل ،دلیل افزایش قبوض آخرین دوره مشترکان اپراتور اول اعالم شد

همراه اولیها حق شکایت دارند
محمد ممتازپور

برخ��ی از مش��ترکان اپراتور
اول تلف��ن هم��راه کش��ور در
آخرین قبوض خود با رقمهای
نجوم��ی روب��هرو ش��دند ک��ه
منجر به نارضایت��ی و افزایش
شکایت مش��ترکان این اپراتور
ش��د .ای��ن اعتراض��ات باعث
ش��د ت��ا مس��ئوالن س��ازمان
تنظی��م مق��ررات و ارتباطات
رادیویی واکنش نش��ان دادند
و هم��راه اول را موظف کردند
تا نسبت به ش��کایات به وجود
آم��ده عکسالعم��ل نش��ان
داده و از طریق اطالعرس��انی
شفافسازی کند که این اتفاق
رخ نداد.
علی اصغر عمیدیان ،معاون
وزیر ارتباطات درب��اره ادعای
افزای��ش رقمه��ای بعض��ی از
مشترکان گفت :در قبضهای
اخیر ش��رکت ارتباطات سیار
در برخ��ی م��وارد مش��کالتی
به وج��ود آمده و ممکن اس��ت
ارقامی که در قبض صادر شده
به دلیل نقص فنی در سیستم
با واقعیت مغایرت داشته باشد.
بر همین اس��اس اگر مشترکی
احساس میکند در قبض خود
ب��ا رقمهای ب��اال مواجه ش��ده
میتواند این موضوع را از طریق
سامانه شرکت ارتباطات سیار
پیگیری کند تا قب��ض او مورد
بررسی دوباره قرار گیرد.
وی اف��زود :در صورت��ی که
ش��کایتهای مربوط��ه از این
طریق رسیدگی نش��د و پاسخ
اپراتور مش��ترك را قانع نکرد،
مش��ترکان میتوانند اعتراض
خود را از طریق س��امانه ۱9۵
ب��ا وزارت ارتباط��ات در میان
بگذارند تا قبضهای آنها مورد
بررسی دوباره قرار گیرد.
این واکنشها باعث ش��د تا
همراه اول نیز ب��ه یک اعالمیه
در وب سایت خود بسنده کند
و پذیرفته نش��دن درخواست
تمدید یا فعالسازی بستههای

هوش��مند اینترنت��ی را دلیل
افزای��ش رق��م قب��وض تلفن
هم��راه مش��ترکان دائمی این
اپراتور اعالم کند.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت:
«نظر به اینکه در اوایل آبانماه
س��الجاری سیس��تم خدمات
مشتریان و صورتحسابگیری
هم��راه اول در ح��ال ارتقا بود،
ممکن است درخواست تمدید
یا فعالسازی بستههای
هوش��م��ند اینترن��ت
تع��دادی از مش��ترکان
دائمی ،پذیرفته نش��ده و
این دسته از مشترکان در
صورتحساب خود هزینه
اس��تفاده از اینترن��ت با
نرخ آزاد را متحمل شده
باش��ند .مش��ترکانی که
معتقدند جزو این دسته
هس��تند ،جهت بررسی
مش��کل خود میتوانند با مرکز
تم��اس هم��راه اول ()9990
تم��اس بگیرن��د و خواه��ان
بررس��ی دوباره صورتحس��اب
خود شوند».
وحید صدوق��ی ،مدیر عامل

هم��راه اول نیز در ای��ن رابطه
اظهار کرد :قبوض تلفن همراه
اول هر دو ماه توزیع میشود و
مشترکان این اپراتور در صورت
مش��اهده هرگونه اختاللی در
قبوض میتوانند اختالل پیش
آمده را به  9990گزارش دهد.
وی با اشاره به راهاندازی شبکه
 3Gدر ارائه دیتا به مشترکان
تصریح کرد :ب��ا راهاندازی 3G
در صورتی که شکایتهای مربوطه
از طریق سامانه شرکت ارتباطات
سیار رسیدگی نشد و پاسخ اپراتور،
مشترک را قانع نکرد ،مشترکان
میتوانند اعتراض خود را از طریق
سامانه  ۱۹۵با وزارت ارتباطات در
میان بگذارند تا قبضهای آنها مورد
بررسی دوباره قرار گیرد
مص��رف کیلوبای��ت اضافی در
قبوض مشترکان محاسبه شده
است و چون حجم این مصرف
زیاد ش��ده ،هزینه اس��تفاده از
دیت��ا نی��ز افزایش پی��دا کرده
است .مدیر عامل همراه اول با

اشاره به اینکه برخی بستههای
مرب��وط ب��ه  3Gرا فع��ال
نکردهاند ،افزود :به همین دلیل
هزینه این مشترکان در قبوض
آنها افزایش پیدا کرده است.
صدوق��ی در ادام��ه تصریح
کرد :اگر به هر دلیلی مشترك
بس��ته مرب��وط ب��ه  3Gرا
خریداری کرده باش��د و بسته
فع��ال نش��ده باش��د ،میتواند
آن را ب��ه هم��راه اول
اعالم ک��رده و همراه اول
میتواند قبوض مربوطه
را اصالح کند.
وی اف��زود :همراه اول
در ماهه��ای اخی��ر در
ح��ال ارتقای سیس��تم
ب��رای مش��ترکان بود و
ممکن است در این حین
اختاللی در ارائه بستهها
پیش آمده باش��د که در
این مورد نیز هم��راه اول اعالم
کرده اس��ت که اگر مشترکان
اعتراض��ی به محاس��به هزینه
مکالمه یا استفاده از دیتا دارند
میتوانند آن را اعالم کنند.
وی درباره توضیحات رییس

عضو هیاتمدیره بیمه دانا:

بیمه یوز پلنگ ایرانی
یک اقدام فرهنگی است

س��ازمان تنظی��م مق��ررات و
ارتباط��ات رادیوی��ی مبنی بر
اینک��ه اخت��الل در محاس��به
قب��وض هم��راه اول ب��ه دلیل
ایجاد مش��کالت در بیلینگ یا
صورتحس��ابگیری بوده است
و ب��رای برخ��ی از مش��ترکان
هزینههای��ی اعم��ال ش��ده
ک��ه مش��ترك در ط��ول م��اه
اس��تفادهای از خدمات مربوط
به آن نکرده است ،گفت :همراه
اول یک دوره ارتقای سیس��تم
بیلینگ داش��ت و مش��کالت
مرب��وط ب��ه آن برطرف ش��ده
اس��ت .صدوقی ادامه داد :اگر
مش��ترکان در زمین��ه نح��وه
محاس��به هزین��ه مکالم��ه یا
اس��تفاده از دیت��ا اعتراض��ی
داش��ته باش��ند میتوانند آن
را ب��ه مرکز هم��راه اول اعالم
کنند و این مش��کالت برطرف
خواه��د ش��د .وی همچنی��ن
درباره مشترکان سیمکارتهای
اعتباری تصریح کرد :مشکالت
مربوط ب��ه بیلینگ و محاس��به
قب��وض درب��اره مش��ترکان
اعتباری وجود ن��دارد .اما بحث
افزایش رقم قبوض مس��ئلهای
اس��ت که ب��رای چندمی��ن بار
برای مشترکان نخستین اپراتور
تلفن همراه کش��ور پیش آمده
اس��ت و این ش��بهه را در اذهان
به وجود آورده که ش��اید بدون
اطالعرسانی تعرفههای خدمات
این اپراتور افزایش یافته اس��ت
که مس��ئوالن مربوطه افزایش
هرگون��ه تعرفهه��ای ارتباطی
را تکذی��ب کردهان��د .از طرفی
راهان��دازی خدم��ات 3G
در هم��راه اول مش��کالت و
اختالالتی را از هم��ان ابتدای
امر ب��رای مش��ترکان اع��م از
اعتب��اری و دائم��ی ب��ه وجود
آورده اس��ت و مسئوالن همراه
اول قول دادهاند ب��هزودی و تا
آخر امسال مشکالت به وجود
آمده را برطرف کنند.

تجارت

توسعه روابط اقتصادی میان سنگاپور و منطقه آزاد چابهار
هی��ات مطالعات��ی از وزارت
تج��ارت و صنع��ت س��نگاپور
برای مطالع��ه و ارزیابی توس��عه
رواب��ط اقتص��ادی در دو ح��وزه
س��رمایهگذاری تج��اری و
زیرس��اختها از منطق��ه آزاد
چابهار بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی،
حامدعل��ی مبارک��ی ،مدیرعامل
س��ازمان منطق��ه آزاد چابهار در
نشست با گروه سنگاپوری ضمن
اش��اره به روابط دیرینه دوکشور
از دیرب��از تاکنون گف��ت :با توجه
به پیشینه سنگاپور در سازندگی
این س��فر نقطهعطف��ی در آینده
اقتص��ادی دو کش��ور خواهد بود
و خواس��تار ارتباطی مس��تحکم
ب��ر مبن��ای اص��ول دیپلماتیک

فیمابین دو کشور هستیم.
مبارکی در این جلس��ه با اشاره
به هزین��ه کمتر و مس��افت کوتاه
بندر چابهار با کش��ور افغانستان و
کشورهای آس��یای میانه افزود :ما
از س��رمایهگذاری در ای��ن منطقه
توس��ط س��نگاپوریها حمایت و
اس��تقبال میکنی��م و امیدواریم
شرکتهایتوانمندکشورسنگاپور
که از حجم خوب س��رمایهگذاری
در دیگ��ر کش��ورها برخ��وردار
هس��تند بتوانند با مش��ارکت در
س��رمایهگذاری در منطق��ه آزاد
چابهار نقش بس��زایی در توس��عه
روابط دو کشور ایفا کنند.
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه
آزاد تج��اری  -صنعت��ی چابهار
همچنی��ن از تس��هیالت ویژهای
که ای��ن س��ازمان ب��رای جذب

س��رمایهگذاران در نظ��ر گرفته
خب��رداد و گف��ت :چابهاره��م از
لح��اظ س��هولت دسترس��ی به
آبهای آزاد و هم از لحاظ نیروی
انس��انی میتواند پاسخگوی شما
در این امر باشد.
وی با اش��اره به پتانس��یلهای
منطق��ه و اتصال ب��ه اقیان��وس از
تجار و بازرگانان و س��رمایهگذاران
س��نگاپوری که به دلیل ش��رایط
خ��اص چابه��ار عالقهمن��د ب��ه
سرمایهگذاری مشترك و استفاده
از مزیته��ای مه��م ای��ن منطقه
هس��تند دعوت و تاکید کرد ما در
این منطقه با تی��م کاری آماده هر
نوع هم��کاری در چارچوب قوانین
مناطقآزادهستیم.
مدی��رکل بازاره��ای نوظه��ور
وزارت تجارت و صنعت سنگاپور

نیز در این جلس��ه گف��ت :هدف
از ای��ن بازدید ارتق��ای همکاری
دوجانب��ه اس��ت و ای��ن رون��د
میتواند توس��عه مناس��بات را به
سمت و س��وی س��رمایهگذاری
و مش��ارکت س��رمایهگذاران
س��نگاپوری در ای��ن منطقه زیبا
سوق دهد.
فرانس��ی ،ریی��س هی��ات
س��نگاپوری ظرفی��ت چابه��ار
را بینالملل��ی خوان��د و گف��ت:
م��ا ش��رکتهای س��رمایهگذار
معروفی در زمینهه��ای مختلف
از قبی��ل تولی��د ب��رق از بازیافت
زبال��ه و آبش��یرینکن داری��م
ک��ه دارای تخصصه��ای خاص
هس��تند ،ب��ا اطالعات��ی ک��ه در
بازدی��د از پتانس��یلهای چابهار
کس��ب کردیم با انتقال به دولت
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کش��ورمان س��عی در برق��راری
تماس با شرکتهای سرمایهگذار
خواهیم کرد.
وی همچنی��ن در بازدیدی که
از دانش��گاههای منطقه داش��ت،
گف��ت :ب��ا وج��ود ظرفیتهای
دانش��گاهی و ظرفیته��ای
صنعت��ی در ارتب��اط ب��ا پرورش
نیروه��ای ماه��ر و کارآزم��وده
امیدوارم هم��کاری الزم به وجود
آید.
این هیات با هماهنگی سازمان
توس��عه و تج��ارت و مس��ئول
نمایندگ��ی وزارت خارج��ه در
چابه��ار ،ب��ا حض��ور جمع��ی از
نماین��دگان س��ازمان توس��عه
تجارت جهت بازدید از امکانات و
زیرساختهای منطقه چابهار به
این منطقه سفر کردند.

عضو هیاتمدیره بیمه دانا پوش��ش بیمه یوز پلنگ
ایرانی را یک اقدام فرهنگی توصیف کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه دان��ا ،دکتر رضا
جعفری ،عضو جدید هیاتمدیره بیمه دانا در همایش
سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت با اشاره
به کارکرده��ای بیمه و اقدامات مثبت انجام ش��ده در
ش��رکت ،به نقش تعیینکننده بیمه در ابعاد مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی و مدیریت
ریسک پرداخت و سپس از اقدامات و برنامههای انجام
ش��ده در بیمه دانا بهویژه پوش��ش بیمه یوز ایرانی که
اقدامی فرهنگی است ،تشکر و قدردانی کرد.
وی افزود :برطرف شدن مشکالت در حوزه مدیریت
فناوری با اجرای کامل نرمافزار جدید و فراهم ش��دن
بس��ترهای الزم برای تحقق برنامههای آینده ،رش��د
قابل مالحظه پرتفوی در هشت ماهه اول سال جاری،
کس��ب رتبه س��وم در صنعت بیمه کش��ور ،برگزاری
کارگاههای آموزش��ی ،اقدامات رفاهی و معیش��تی و
توانمندسازی س��رمایه عظیم نیروی انسانی از جمله
اقدام��ات و عملکرد بس��یار مثبت��ی بوده که از س��ال
گذش��ته تاکنون در این ش��رکت رخ داده ،بهگونهای
که میتوان گفت بیم��ه دانا مازاد بر نرخ تورم ،رش��د
پرتفولیو داشته است.
سعید شیرزادی عضو هیاتمدیره:

سهام بیمه دانا برای
صنعت بیمه یک شاخص است

س��عید ش��یرزادی ،عض��و هیاتمدیره بیم��ه دانا
گفت :س��هام این ش��رکت ب��رای صنع��ت بیمه یک
شاخص است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه دان��ا ،وی در
همای��ش سراس��ری مدی��ران س��تادی و اجرای��ی
این ش��رکت ،به فضای کس��بوکار در ح��وزه بیمه
پرداخ��ت و اف��زود :زم��ان مناس��ب ب��رای ورود به
حوزه بیمه و کس��ب پرتفوی ،انتخاب سهم مناسب
پرتفوی و ضرورت ایجاد تغییر ب��ا توجه به تحوالت
موجود ،از عوامل مهمی اس��ت که شرکتهای بیمه
برای س��رمایهگذاری در فضای کس��ب وکار باید به
آنها توجه کنند.
وی جایگاه شایس��ته بیمه دانا در صنعت بیمه را به
دلیل نوآوریهای این ش��رکت دانست و افزود :قیمت
س��هام بیمه دانا اینک برای صنعت بیمه یک شاخص
است که این امر نش��اندهنده تاثیر و نفوذ این شرکت
در عرصه صنعت بیمه است.
در این همای��ش همچنین مباحث��ی چون وصول
مطالب��ات بیمه نامهه��ای س��نوات  ۱392و قبل از
آن ،وص��ول مطالبات بیمه نامههای جاری ،توس��عه
و ف��روش بیمههای زندگ��ی و غیرزندگ��ی ،ارتقای
رضایتمن��دی بیمهگ��ذاران ،تکری��م نماین��دگان و
نظارت بر ش��بکه ف��روش پیگیری و م��ورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
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مسـکن
بلندمرتبهسازی اجتناب ناپذیر
است

مش��اور وزی��ر كش��ور در توس��عه مناط��ق گفت:
بلندمرتبهس��ازی در زندگی ش��هری ام��روز ضرورتی
اجتنابناپذیر است ،به شرطی كه به ازای هر واحد در
ساختمانها یك فضای آزاد حدود  30تا  40متر مربع
ایجاد شود تا با ارتباط بین اهالی آن ،جامعه مدنی نیز
بهدرستی شكل گیرد.
به گزارش ایرنا ،علی عبدالعلیزاده افزود :شهرسازی
فرصتی گم و فراموش شده در كشور است درحالی كه
میتوان از آن در جهت ایجاد اشتغال و تحوالت جدید
استفاده كرد.
وزی��ر مس��كن و شهرس��ازی در دول��ت اصاحات
گفت :ب��ه لحاظ تاریخ��ی ش��هرداریها در ای��ران از
كممس��ئولیتترین نهادهای پاس��خگو به مس��ائل و
موضوعات شهری هس��تند .در حالی كه در بسیاری از
كشورهای توسعهیافته دنیا ،ش��هرداران در رأس تمام
نهادهای دیگر موضوعات شهری را رصد میكنند.
وی افزود :بهطور مثال ،در حادثه 11سپتامبر و حمله
به برجهای دوقلوی امریكا ش��هردار نیویورک مسئول
اصلی حل این مشكل بود و نهادهای دیگر زیر نظر وی
عمل میكردند.
وی اضافه كرد :گردشگران بهعنوان یكی از مهمترین
گروههای هدف در جامعه عاوه بر منافع مادی و تاثیر
در تبادل فرهنگی مانند خون تازهای كه به بدن تزریق
میشود ،موجب پویایی و طراوت شهر میشوند ،از این

رو ،اگر در شهر مش��هد با  12میلیون زائر هیچ اقدامی
در جهت شهرسازی صورت نگیرد ،ناشی از ناتوانی در
مدیریت شهری آن است.
مشاور وزیر كش��ور در توس��عه مناطق ادامه داد :در
اس��تان تهران ،محلههایی مانند شهرک غرب و میدان
تجریش كه روزگاری از بهترین و خوش آبوهواترین
مناط��ق ش��هر محس��وب میش��دند ،ام��روزه در اثر
بیتوجهی به این موضوع��ات مهم ،به محلی برای بروز
دعواهای خیابان��ی و تنش تبدیل ش��دهاند كه تبعات
بعدی آن را باید در  20سال آینده دید.
عبدالعلی زاده ،ماموریت شهرسازی را روشن كردن
گذشته ،امروز و ظرفیتهای شهر برای فردا ذكر كرد و
ادامه داد :بافت باستانی شهرها هویت و دارایی آنها است
و تخریب این بافتها برای ساخت خیابانها جنایت در
حق شهر است.
وی از جهان ش��هرها بهعنوان مراكز توس��عه علم و
دانش یاد كرد و ادامه داد :متاس��فانه اس��تان تهران با
وجود عنوان پانزدهمین شهر بزرگ دنیا ،در ردهبندی
جهانی شهرها جایی ندارد.
وزیر مس��كن و شهرس��ازی در دولت هشتم گفت:
برای بهرهبرداری از فرصتها باید شهرسازان ضرورت
و ویژگیها را به خواست ملی تبدبل كنند و الزمه این
كار هم ش��ناخت و فهم این ویژگیها و پیادهسازی آن
در ایران است.
عبدالعلیزاده ادامه داد :در طول سالها برنامههای
مختلف پنج ،هفت و 10س��اله در كش��ور اجرا شد كه
متاس��فانه حاصل تمام آنها از بین رفتن ارزهای نفتی
و بیتوجهی به توسعه كشور بود .برخاف ایران ،كشور
مالزی كه تا چند دهه پیش بس��یاری آن را روی نقشه
جهان نمیش��ناختند ،اكنون با برنامههای توسعهای
«ماهاتیر محمد» از یك سرزمین سوخته به یك اقتصاد
شكوفا تبدیل شده است.
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انتقاد وزارت راه و شهرسازی از ضعف مدیریت شهری

شهرسازی محبوس در قفس تراکم فروشی
جواد هاشمی

قفس نیاوران تعبیر جدیدی
اس��ت كه وزیر راه و شهرسازی
درباره یكی از مناطق تهران به
كار برده اس��ت .فاصله بسیار با
مركز شهر و دسترسی دشوار به
حمل و نقل عمومی اصلی ترین
حجتی اس��ت ك��ه آخوندی را
واداش��ته تا مناطق مس��كونی
نیاوران را به یك قفس تش��بیه
كند.
قفس��ی كه به گفته آخوندی
س��اكن ش��دن در آن مساوی
است با از دس��ت دادن تماس
با دنیای شهری.
این قفسهای ش��یك كه در
س��الهای گذش��ته در بخشی
از مناطق پ��ر ارتفاع ش��مالی
تهران ساخته ش��دهاند با آنچه
در مفه��وم مدیری��ت ش��هری
امكان��ات روز زندگ��ی نامیده
میش��ود فاصله طوالنی دارند،
هرچند هزینه باالی خرید خانه
در این مناط��ق از تهران باعث
شده تنها اقشار خاصی از مردم
توان ورود به ای��ن مناطق را به
دس��ت آورند اما همین اقش��ار
ثروتمند نیز برای تامین راههای
ارتباطی خود با مركز ش��هر با
دشواریهای بس��یاری روبهرو
هستند.
هرچند در سالهای گذشته
ش��هرداری ت��اش ك��رده ب��ا
اس��تفاده از فناوریهای جدید
و گس��ترش خط��وط مت��رو و
اتوبوسرانی حجم گستردهتری
از فضای ش��هری را ب��ه زیر بار
ترافی��ك حملونق��ل عمومی
ببرد اما با توجه به محدود بودن
این عملكرد و البته تبدیل شدن
تهران ب��ه یك��ی از بزرگترین
ش��هرهای منطقه بس��یاری از
فضاهای مسكونی در شهر برای
ارتباط گرفتن ب��ا این امكانات
عمومی با دشواریهای زیادی
روبهرو شدهاند.
البت��ه ای��ن مس��ئله تنها به
منطقه خاصی از ش��مال شهر
ته��ران مح��دود نیس��ت و در
س��الهای گذش��ته با توجه به
نهایی شدن برخی از طرحهای
دولت ده��م در مس��كن مهر و
بهخصوص آغاز به كار بخش��ی

از واحدها در ش��هرهای جدید
پردیس و پرند مش��كل ارتباط
دادن س��اكنان ای��ن مناطق با
مركز ش��هر تهران نیز از جمله
اصلی ترین دغدغه مس��ئوالن
ب��وده اس��ت .هرچن��د وزی��ر
راه و شهرس��ازی از ت��اش
و برنامه ری��زی ج��دی ای��ن
وزارتخان��ه ب��رای بهب��ود این
مناط��ق خب��ر داده و البت��ه
ش��ورای شهرس��ازی كش��ور
نیز در جلس��اتی ك��ه در دولت
یازدهم برگزار كرده همواره به
این موضوع نظر داشته ،اما برای
بهبود وضعیت ای��ن مناطق به
یك برنامه طوالنیمدت همراه
با طرحهای اجرای��ی قدرتمند
نیاز است.
برپ��ا نش��دن روش ه��ای
جدی��د اقتصادی ب��رای تامین
مال��ی ش��هرداری ته��ران كه
یكی از بزرگترین س��ازمانها
و نهاده��ای فعال در كش��ور به
حس��اب میآی��د باعث ش��ده
كه ای��ن نه��اد ب��ه درآمدهای
غیردائمی و موقت مانند فروش
تراك��م رو بیاورد؛ فروش��ی كه
هرچن��د در كوتاه مدت بخش
عمدهای از نیازهای شهرداری
را تامی��ن میكند ام��ا عما در
بلند م��دت تنها به مش��كات
مدیری��ت ش��هری اف��زوده و
برای س��اكنان مناط��ق جدید
كه ب��دون زیرس��اخت الزم به
خانههایش��ان وارد ش��دهاند

مشكل به وجود میآورد.
ممنوعیت ساختوساز
شهری در مناطق پرارتفاع
عضو ش��ورای ش��هر تهران
معتقد اس��ت ت��ا زمان��ی كه
بح��ث دریاف��ت مجوزه��ای
ساختو س��از با ی��ك فرآیند
رسمی كنترل نشده و شرایط
برای كنت��رل فس��اد موجود
در آنه��ا فراهم نش��ود امكان
پیشگیری از ساخت مناطقی
مانند قف��س نی��اوران وجود
نخواهد داشت.
غامرضا انصاری در گفتوگو
با «فرصت امروز» با اش��اره به
فرمایشات مقام معظم رهبری
در باب مبارزه با فس��اد تصریح
كرد :همانطور كه ایش��ان نیز
بارها تاكید كردهاند برای بهبود
شرایط باید كانونهای فساد را
از بین برد .یكی از این كانونها
بحث ساختوسازهای غیرمجاز
در پایتخت اس��ت كه متاسفانه
مدیری��ت فض��ای ش��هری در
پایتخ��ت ای��ران با مش��كات
جدی مواجه است.
ب��ه گفت��ه وی ،س��اخت
مجتمع ه��ای مس��كونی ب��ر
مبنای قان��ون در ارتفاع بیش
از  1800مت��ر غیرقانون��ی به
حس��اب میآید اما برخی افراد
با توجه به ش��رایط خاصی كه
برای خ��ود به وج��ود آوردهاند
ای��ن مجتمعه��ا را بن��ا كرده

و البته مش��كات آین��ده آن را
نیز كلید زدهاند .انصاری بحث
مدیری��ت این ساختوس��ازها
را من��وط ب��ه تصمیم گی��ری
فرانه��ادی بین قوای س��هگانه
كش��ور دانس��ته و گفت :قطعا
شورای شهر تهران تمام تاش
خ��ود را میكن��د ت��ا بحث در
رابطه با این ساختوسازها كه
به ش��كل غیر مجاز در مناطق
مختلف تهران ایجاد ش��دهاند
كنترل شود .اما برای ریشهكن
ك��ردن كامل این مس��ئله تنها
تاش های ی��ك ش��ورا كافی
نیس��ت و بای��د دول��ت و ق��وه
قضاییه نیز با آن برخورد جدی
كند.
این عضو ش��ورای شهر تهران
با اشاره به جلس��ات برگزار شده
در ش��ورایعالی شهرسازی در
دول��ت یازدهم اظهار ك��رد :این
جلسات كه خوشبختانه نسبت
ب��ه ساختوس��ازهای غیرمجاز
برخ��وردی كام��ا مناس��ب و
مفید داش��ته ،توانس��ته بخشی
از بحثه��ای مرب��وط ب��ه آن را
رس��انهای كرده و در مقابل این
ساخت و س��ازهای غیر مج��از
بایستد .البته تا زمانی كه نتوانیم
برای ش��هرداریها ی��ك درآمد
ثابت در نظر بگیری��م و آنها را از
نیاز به این تراكم بیرون بكشیم
قطعا امكان استفاده برخی افراد
سودجو از ش��رایط باقی خواهد
ماند.

برخورد با ساختوسازهای
غیرمجاز طرحی میخواهد
ساختوسازهای غیرمجاز در
سالهای گذشته در كانشهری
مانن��د ته��ران در حالی صورت
گرفت��ه ك��ه ب��ر مبن��ای طرح
جامع مدیریت ش��هری تمامی
ساختوس��ازها اصول و قوانین
خ��اص خ��ود را دارد .بی��تاهلل
س��تاریان ،كارش��ناس ح��وزه
مس��كن در گفتوگو با «فرصت
امروز» با بیان این موضوع تصریح
كرد :اگر تمامی ساختوس��ازها
و فعالیته��ا در عرصه مس��كن
را بر مبنای همی��ن طرح جامع
نگاه كنیم تمامی ابهامها از بین
میرود زیرا این طرح به ش��كل
جزئی مش��خص كرده كه كدام
فعالیته��ا مج��از و ك��دام آنها
غیرمج��از هس��تند .وی وزارت
راه و شهرس��ازی و ش��هرداری
را دو مس��ئول اصل��ی كنترل و
مدیری��ت ای��ن فضا دانس��ت و
گفت :وقتی ك��ه قانونی تصویب
میش��ود باید به درس��تی آن را
عمل كرد .طرح جامع ش��هری
نیز با توجه ب��ه اصولی كه در آن
در نظر گرفته ش��ده بس��یاری
از ای��ن ابهامه��ا را دارد اما برای
پیش��برد اهداف و پیشگیری از
س��اخت مناطقی در حومه شهر
كه از كمترین امكان دسترسی
محروم هستند باید سازمانهای
رس��می فعالیت مدنظر قانون را
بهدرس��تی انجام دهند .هرچند
قوانین مص��وب كش��ور چه در
حوزه باالدستی و طوالنیمدت
و چه در حوزه مدیریت ش��هری
به روشه��ای گوناگون موضوع
مدیری��ت ساخت وس��ازها را
مطرح كرده و ام��كان صدور به
مجوزهای غیرقانون��ی را از بین
برده است اما باز هم برخی افراد
با نفوذ خ��ود در كان ش��هری
مانند ته��ران فضایی را به وجود
میآورند كه تفاوتی نمیكند چه
در باال و چه در پایین شهر امكان
زندگی را از مردم میگیرد و كار
را ب��ه جایی میرس��اند كه یكی
از خوشآبوهواتری��ن مناطق
ش��هری تهران تبدیل به قفسی
میشود كه ساكنانش را در خود
اسیر میكند.

گزارش 2
معاون وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن

قلم پای کسی را که تراکم فروشی کند ،میشکنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه
سیاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی سیاست
مقابله ب��ا تراكم فروش��ی را در پیش گرفته
است ،گفت :طرحهایی كه حاصل از فروش
تراكم بوده شناسایی ش��ده و به حالت قبل

برگرداندهای��م و افرادی كه تراكم فروش��ی
كردهاند را شناسایی كردهایم.
به گزارش «فرصت امروز» پیروز حناچی
در چهاردهمی��ن همای��ش سیاس��تهای
توس��عه مس��كن ادامه داد :زمانی كه طرح

جامع تهران نوش��ته ش��د برای منطقه 22
ساخت  240هزار واحد مسكونی پیشبینی
ش��ده بود ،اما ت��ا به ام��روز برای س��اخت
650هزار واحد پروانه صادر شده است.
شانس آوردیم که درصد افزایش
جمعیت باال نبود
معاون شهرس��ازی و معماری با تاكید بر
اینكه شانس آوردیم درصد افزایش جمعیت
باال نبود ،گفت :اگر درصد افزایش جمعیت
مانند سالهای اول جنگ افزایش مییافت،
االن باید وضعیت تهران چیزی مثل بمبئی
بود و تعداد كارتون خوابهای كان شهرها
بسیار بیشتر میشد.
عضو هیات علمی و دانش��یار دانش��كده
معماری دانش��گاه تهران با بیان اینكه باید
از افزایش جمعیت چه��ار دهك كم درآمد
و قش��ر ضعیف كش��ور جلوگی��ری كنیم،
تصریح كرد :مس��كن كم درآمده��ا یكی از
مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی است
و دولت بای��د برای چهار ده��ك اول برنامه
داشته باشد.
وی ادامه داد :دهكهای اول و دوم با هیچ
برنامه حمایتی دول��ت حتی وام هم صاحب
خانه نمیش��وند و البته لزومی هم ندارد كه
این قشر را خانه دار كنیم ،اما مشكل مسكن
دو دهك بعد كه توان مالی بیش��تری دارند
را میتوانیم با مسكن اجارهای حل كنیم.
حناچی تاكید كرد :باید راهكارهایی را در
نظر بگیریم كه به جمعیت این چهار دهك
اضافه نشود و درواقع باید فقر را كنترل كنیم
اما میتوانی��م برنامههایی را ب��رای افزایش
جمعیت شش دهك دیگر داشته باشیم.
هیچکدام از برجهای تهران در
منطقه مناسب ساخته نشدهاند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه تا
پیشنهاد جایگزینی نداشته باشیم طرحهای
فعلی را لغو نمیكنیم ،ادامه داد :قبول دارم
كه انتقادهایی ب��ه طرحهای توس��عهای و
عمران وارد اس��ت اما تا سیاست جایگزینی
نداشته باشیم اجازه لغو سیاستهای فعلی
را نمیدهیم.

وی افزود :وضعیت نابسامان امروز تهران
نتیجه اجرای ناقص طرح راهبردی اس��ت،
این در حالی است كه در این طرح برنامههای
عمرانی بسیار زیادی وجود دارد كه متاسفانه
به اجرا نرسید .عضو هیات علمی و دانشیار
دانش��كده معماری دانش��گاه تهران با بیان
اینكه در طرح جامع شهر تهران پهنههایی
برای بلند مرتبهس��ازی انتخاب ش��ده بود،
اظهار كرد 80 :برج در تهران س��اخته ش��د
كه هیچكدام آنها در پهنه بلندمرتبهسازی
ساخته نشدند كه هیچ در سالهای گذشته
پروانه س��اخت برجی روی گس��ل شناخته
شده شهر تهران صادر و این برج ساخته شد.
سیاستهای مسکن  10سال
تعطیل بود
حناچی با بیان اینكه تمام مجموعه شهری
تهران تحت تاثیر مس��كن مهر قرار گرفت و
وزارت راه و شهرسازی در دورهای مدعی بود
كه تنها وزارت مسكن مهر است ،ادامه داد:
در واقع سیاس��تهای مس��كنی كشورمان
10سال تعطیل بود و تمام تمركز دولت روی
مسكن مهر معطوف شده بود.
وی ادام��ه داد :ب��ا اج��رای مس��كن مهر
جمعیت تهران  700هزار نفر افزایش یافت
این در حالی بود كه در هیچ یك از طرحهای
ش��هر تهران این افزایش تراك��م بارگذاری
نشده بود .معتقدم مس��كن مهر بزرگترین
فرصت برای تامین مسكن كم درآمدها بود
كه متاسفانه نادرست ارائه شد.
تراکم شهر حق الناس است
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به
اینكه طرحهای تراكم فروش��ی را شناسایی
كردهایم و با تراكم فروشان برخورد خواهیم
كرد ،گفت :تراكم و هوای ش��هر حق الناس
اس��ت و از این پس قلم پای كسی را تراكم
فروشی كند میش��كنیم .وی با بیان اینكه
تراكم فروش��ی مانند ویروسی در تمام شهر
پخش شده اس��ت ،ادامه داد :عدم تبعیت از
طرح جامع باعث بروز ناهنجاریهایی مانند
خیابان وزرا میشود كه دو طرف این خیابان
زیر بار ساختوساز رفته است.

عمران
تاملی بر سیاستهای آمایش
سرزمین
دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیاتعلمی دانشگاه

توزیع عادالنه امكانات و محرومیتزدایی از مهمترین
دغدغههای مطرح ش��ده مس��ئوالن از ابت��دای انقاب
اسامی تاكنون بوده اس��ت .با این وجود وضعیت امروز
تمركز برخی زیرساختها در كش��ور گویای نوعی عدم
تعادل در آرایش منطقهای كشور است .به تازگی معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی صحبتی مبنی بر تقسیم
كشور به  9منطقه آمایشی داشتند ،كه میتوان آن را به
فال نیك گرفت.
سالهاس��ت كه عدم در نظ��ر گرفتن اس��تعدادهای
منطقهای منجر به سرمایهگذاری منابع محدود دولت در
همه زمینهها و در همه نقاط كش��ور شده و این دقیقا بر
خاف جهت سیاستهای آمایش سرزمین است .درواقع،
آمایش س��رزمین به دنبال مطلوبترین ،عادالنهترین و
پایدارترین آرایش زیرساختها ،متناسب با معیارهایی
چون جمعیت ،س��رمایه و منابع طبیعی و محیطی نقاط
مختلف كش��ور و نه توزیع یكنواخت هم��ه امكانات در
سطح كشور است.
برای مثال ،اگر منطقهای از كشور در تولید محصوالت
پاییندستی و باالدس��تی نفت مزیت دارد ،شهر دیگری
در تولید محصوالت الكترونیكی و استانی دیگر در زمینه
اكوتوریس��م از اس��تعداد باالیی برخوردار است و نقطه
دیگری هم قابلی��ت تبدیل به ه��اب حملونقل ریلی یا
هوایی را دارد.
جنبه دیگر موضوع وقتی روشن میشود كه به حجم
 400هزار میلی��ارد تومانی طرحهای عمرانی كش��ور و
ناتوانی دولت در تامین اعتبارات این طرحها توجه كنیم.
در چنین ش��رایطی صرفا وقتی میتوان با منابع موجود
به این طرحه��ا خاتمه داد كه بین طرحه��ای موجود بر
مبنای معیارهایی چون مزیتهای نسبی منطقه ،تناسب
جمعیتی ،می��زان محرومیت ،ش��رایط اقتصادی طرح و
پیشرفت فیزیكی آنها اولویتبندی صورت گیرد .بدیهی
اس��ت ،رویكرد اصلی این اولویتبندی ،سیاس��تهای
آمایش سرزمین خواهد بود.
پس از انقاب اسامی از سال  1361دفتر برنامهریزی
منطقهای سازمان برنامه و بودجه تاشهایی را آغاز كرد
و گزارش «طرح پایه آمایش سرزمین اسامی ایران» در
سال  1363منتشر شد .پس از اباغ استراتژیهای كلی
درازمدت آمایش سرزمین در س��ال  ،1365مرحله دوم
مطالعات آمایش سرزمین آغاز ش��د كه درنهایت نتایج
مطالع��ات در  24جلد ،تحت عن��وان «چارچوب نظریه
پایه توس��عه اس��تان» برای هر یك از  24استان كشور
در سال  1368تهیه ش��د .از سال  1377مطالعات طرح
پایه آمایش س��رزمین زیر نظر معاونت امور اقتصادی و
هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه ش��روع شد .پس از
آن ،قانون برنامه س��وم در سه بخش ش��امل حوزههای
فرابخشی ،امور بخشی و اجرا و نظارت تنظیم شد .اصول
هشتگانه آمایش سرزمین در برنامه سوم شامل كارایی
و بازده��ی اقتصادی ،وح��دت و یكپارچگی س��رزمین،
ماحظات امنیتی و دفاعی ،گس��ترش عدالت اجتماعی
و تعادلهای منطقهای ،حفاظت محیطزیست و احیای
منابع طبیعی ،حفظ هویت ایرانی -اس��امی و حراست
از می��راث فرهنگی ،تس��هیل و تنظیم رواب��ط درونی و
بیرونی اقتصاد كش��ور و رفع محرومیته��ا ،بهویژه در
مناطق روستایی كش��ور بودند .در برنامه چهارم ،پنجم
و س��ند چش��مانداز نیز سیاس��تهای آمایش سرزمین
نقش داشتند.
آنچه در سیاستهای تدوین شده قبلی میتوان مورد
نقد قرار داد ،عبارت است از:
 -1حجم و تعداد این مطالعات به نسبت تاثیرگذاری
و اهمیت آنها در بعد ملی ناچیز است.
 -2در تدوین این سیاستها ،به مدلهای كمی توجه
اندكی ش��ده اس��ت .برای مثال ،در برخی از كشورهای
دنیا روابط همبستگی دقیقی بین توسعه زیرساختها و
توسعه منطقهای وجود دارد ،كه در كشور ما این مطالعات
یا صورت نگرفته یا كمتر مورد توجه واقع شده است.
 -3در اجرای برنامههای توسعه وجود برخی نگاههای
بخشی ،منطقهای و سیاسی امكان اجرای دقیق و مبتنی
بر علم برنامهریزی راهبردی و كالبدی را كاهش دادهاند.
 -4اینكه نقشهای فراملی كشور و توجه به مزیتهای
نسبی ایران در جهان امروز كمتر مورد توجه بوده و نگاهها
عمدتا معطوف به داخل بوده است .همه ما میدانیم كه
با س��طح تغییرات و نوآوری دنیای ام��روز ،هر نوع كاال
و خدماتی تنها در مقی��اس جهانی ام��كان حضور و بقا
خواهد داشت.
 -5توسعه پایدار یك موضوع كلیدی در دنیای امروز
اس��ت .بحرانهایی چون وضع زیس��تمحیطی دریاچه
ارومیه ،زایندهرود ،دریاچه بخت��گان ،تاالب گاوخونی،
كارون و دریاچ��ه پریش��ان حكای��ت از آن دارند كه در
سالهای گذشته حداقل در مقام اجرا كمترین توجه به
زیستبوم ایران شده است.
در چنین شرایطی ،دولت با محوریت سازمان مدیریت
و برنامهریزی باید در جهت اصاح وضع موجود حركت
كند .مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین ،جامعنگری،
دوراندیش��ی ،كلگرایی ،كیفیتگرایی و س��ازماندهی
فضای كش��ور اس��ت .تنوع زبان ،طبیعت و قومیتهای
كش��ور میتواند یك نقطه اتكا برای توسعه همه مناطق
زیر چتر نام بزرگ ایران باشد .توجه بیش از پیش به این
موضوع میتواند در قالب یك برنامهریزی پویا و جامعنگر
مورد توجه قرار گیرد.
دولت میتواند با فراهم ك��ردن زمینههای اجتماعی،
اقتصادی ،قراردادی و حقوقی ،مسیر جلب مشاركتهای
مردمی و بخشهای غیردولتی را در راس��تای توس��عه
متوازن كشور هموار كند .در اجرای پروژهها ،نقش همه
ذینفع��ان و مدیریت آنه��ا باید مورد توجه ق��رار گیرد.
همچنین سازوكارهای الزم برای اولویتبندی فرابخشی
و درونبخشی طرحها فارغ از معیارهای غیرفنی مدنظر
قرار گی��رد .در مجموع میت��وان گفت با پیاده ش��دن
سیاس��تهای آمایشی مناس��ب ضمن تخصیص بهینه
منابع ،توس��عهای هرچه عادالنهتر و انس��انیتر در همه
مناطق اتفاق افتد .همچنین ،برای تحقق آیندهای بهتر،
نگاه بینالمللی و مبتنی بر مزیته��ای ملی با نگاهی به
توان باالی انسانی كشور میتواند راهگشا باشد.
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گزارش

بازار
تعاون روستایی ،بازار ثانویه
محصوالت کشاورزی ایجاد میکند

برخوردهای سلیقهای
تصمیمهای ایالتی
شکوفه میرزایی

مس��ئولیت راهاندازی بازار ثانویه عرضه محصوالت
کش��اورزی به س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تفویض شد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت جهادکش��اورزی ،در
ابالغی از سوی حسن یونس س��ینکی ،قائممقام وزیر
جهادکشاورزی در امور بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم
بازار ،از اواسط آذرماه سال جاری ،مسئولیت راهبردی
راهاندازی بازار ثانویه عرضه محصوالت کش��اورزی به
منظور اصالح شبکه توزیع به س��ازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران تفویض شد.
در این ابالغیه با تاکید بر مسئولیت و اختیارات این
س��ازمان ،فرآیند عملیات اجرایی برعه��ده اتحادیهها
و تعاونیهای تولید روس��تایی تحت پوش��ش سازمان
مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت.
همچنین در این ابالغیه آمده است :هماهنگیهای
کامل این سازمان با معاونت توس��عه بازرگانی داخلی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای حداکثر بهرهمندی
از ظرفیتهای شبکه توزیع و دبیرخانه کارگروه تنظیم
بازار و سایر ظرفیتهای قانون موضوعه برای جلوگیری
از هرگونه ایجاد بینظمی در بخشهای مختلف توزیع
کشور انجام خواهد گرفت.

طیور
دولت مصمم به واگذاری مدیریت
تولید طیور به تعاونیها

مدی��رکل دفت��ر طی��ور و زنب��ور عس��ل وزارت
جهادکش��اورزی گفت :دولت مصمم اس��ت ،مدیریت
تولید طیور را ب��ه اتحادیهها و تعاونیه��ای مرغداران
واگذار کند.
رضا ترکاش��وند افزود :با واگ��ذاری مدیریت تولید،
دولت خود امور حاکمیتی و نظارت��ی بر تولید طیور را
دنبال میکند.
به گزارش ایلنا ،وی اظهار کرد :تمام تولیدکنندگان
باید هماهنگ با سیاستها و تصمیمگیریهای اتحادیه
و تعاونی باش��ند و منافع گروهی را بر منافع ش��خصی
ترجیح دهند.
ترکاشوند از طراحی س��امانه مدیریت تولید خبر
داد و افزود :این سامانه در اختیار اتحادیه مرغداران
قرار گرفته و تم��ام امور مربوط به توزیع س��وخت و
مجوز بهداشتی از طریق این سامانه پایش می شود.
اجرای ای��ن برنامه برعه��ده تعاونی ه��ا و نظارت بر
این مدیریت بر عهده معاونت امور دام اس��ت و هیچ
مرغ��داری ح��ق فعالیت ب��دون هماهنگ��ی تعاونی
مربوطه را ن��دارد و نمی تواند مج��وز جوجه ریزی و
سوخت بگیرد.

مجلس
درخواست اختصاص  20درصد از
درآمد نوشابههای قندی به دامپزشکی

ریی��س کمیس��یون کش��اورزی در نام��ه ای از
ریی��س کمیس��یون برنام��ه مجلس خواس��ت 20
درصد درآم��د حاص��ل از عوارض نوش��یدنی های
قندی تولیدی و وارداتی به س��ازمان دامپزش��کی
اختصاص یابد.
عباس رجای��ی ،در نام��های به رییس کمیس��یون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس از وی خواست 20
درصد درآمد حاصله از اخذ عوارض از نوش��یدنیهای
قندی تولید داخ��ل ،تولید مش��ترک داخل ،خارجی
و نوش��یدنیهای واردات��ی ،به س��ازمان دامپزش��کی
اختصاص یابد.
به گزارش مه��ر ،پی��ش از این  60درص��د از این
درآمد در اختیار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی و  40درصد آن در اختیار وزارت ورزش و
جوانان ق��رار میگرفت که طبق مصوبه کمیس��یون
کش��اورزی مبلغ  10درصد از س��هم وزارتخانههای
مذک��ور کاس��ته ش��ده و  20درص��د ب��ه س��ازمان
دامپزشکی اختصاص یافته است.
این مصوبه کمیس��یون کش��اورزی برای تصویب
به کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات ارس��ال
شده است.

گالیه کشاورزان آذربایجان غربی از ممنوعیتهای فروش محصوالتشان

300هزارتن چغندر قند از زندان استانداری آزاد شد
وحید زندیفخر

موض��وع این ب��ار اگرچه به
یک��ی از اس��تانهای ش��مال
غرب کش��ور مربوط میشود،
اما میتوان آن را ب��ه نوعی در
س��طح فرامنطق��های مط��رح
کرد .درست مانند واردات قند
و ش��کر که از بن��درگاه یکی از
استانهای جنوبی وارد کشور
میش��ود ول��ی توزی��ع آن در
سراسر ایران اتفاق میافتد.
آذربایج��ان ش��رقی ،یک��ی
از قطبه��ای کش��ت و تولید
چغندرقند محس��وب میشود
و پن��ج کارخان��ه را در خ��ود
جای داده اس��ت .آمارها نشان
میدهن��د که ظرفی��ت تولید
ای��ن اس��تان1/5 ،میلیون تن
در س��ال و ظرفی��ت اس��می
کارخانه ه��ای آن یک میلیون
و 200هزار تن اس��ت .بنابراین
ح��دود 300هزار تن م��ازاد بر
مصرف کارخانه ها در اس��تان
آذربایجانغربی تولید میشود
که با انتقال آن به اس��تانهای
دیگری مانند خراسان ،میتوان
آن را مدیریت کرد.
خروج ممنوع!
امس��ال اما راه یکطرفهای
برای کش��اورزان چغن��درکار
ارومی��ه ای تکلی��ف ش��د که
تقریبا تم��ام مع��ادالت آنها را
بههمریخت .هنگام برداش��ت
چغندر از مزارع ،از فرمانداری
اس��تان دس��تور رس��ید ک��ه
خ��روج چغن��در از مرزه��ای
آذربایجانغربی تا اطالع ثانوی
ممن��وع اس��ت و ب��ا متخلفان
برخورد قانونی میشود!
این خبر که به سرعت در فضای
مزارع چغندر پیچید ،بسیاری از
کشاورزان را نگران کرد .از سویی
دیگر ،با تعه��د کارخانهها برای
خرید تمام محصول چغندر این
اس��تان ،نور امید ت��ازهای در دل
کشاورزانتابید.
برخی از افراد بومی و کشاورزان
این منطقه ،علت اصلی صدور این
دس��تور را بحرانی میدانستند
ک��ه گریبانگیر دریاچ��ه ارومیه
ش��ده اس��ت .بهعبارتی بهزعم
آنها مسئوالن ،سیاس��تی را در
پیش گرفتهاند تا کشت چغندر
محدودتر ش��ده و در نتیجه آب
کمتری برای این منظور مصرف
شود.
یک��ی از کش��اورزان نمونه
خراس��ان در رابطه ب��ا همین
موضوع ب��ه «فرص��ت امروز»
گف��ت :خب��ر ممنوعی��ت
خ��روج چغن��در از اس��تان
آذربایجانغرب��ی ،بین فعاالن
صنعت قند خراسان هم انتشار
یافته است.
عل��ی کاظم��ی ،با اس��تناد
به ش��نیدهها بح��ران دریاچه
ارومیه را بهعن��وان علت اصلی
این دستور قلمداد کرد و افزود:
به نظر میرس��د سیاستها به
سمتی میرود که حذف کشت
این محص��ول در آن منطقه در
دستور کار قرار دارد ،اما با کمی
تحقیقات و کار علمی میتوان
مصرف آب را تا یکسوم کاهش
داد؛ کاری که من انجام دادم و تا
 150تن در هکتار تولید داشتم.
کارخانهها متعهد نبودند
ام��ا فرمان��دار مهاب��اد
(یک��ی از شهرس��تان های
آذربایجانغربی) در گفتوگو
ب��ا «فرصت ام��روز» آب پاکی
را روی دس��ت هم��ه ریخت و
دس��تور ممنوعی��ت خ��روج

چغندر از اس��تان را ب��ا بحران
دریاچه ارومیه ،کامال بیارتباط
دانست.
جعفر کتان��ی اظه��ار کرد:
چندم��اه پی��ش کارخانهها با
مسئوالن فرمانداری جلسهای
را برگزار کردند که در آن مقرر
شد تمام چغندر تولید شده در
اس��تان ،توس��ط پنج کارخانه
موج��ود خری��داری ش��ود و
کش��اورزان نیز دغدغ��ه نقل و
انتق��ال محصوالتش��ان را به
دیگر استانها نداشته باشند.
به گفته فرمان��دار مهاباد ،از
آنجا که کارخانهها نتوانس��تند
به تعهدات خود عم��ل کنند،
درحالحاضر این دستور لغو و
ممنوعیت خروج چغندر باطل
ش��ده اس��ت .بنابراین اگرچه
دیرهن��گام اما چغن��در مازاد
می تواند از مرز اس��تان خارج
شود.
ام��ا میت��وان لغ��و چنی��ن
ابالغیهای را مانند نوش��داروی
بعد از مرگ س��هراب دانست.
زیرا مقول��ه زم��ان ،در تعیین
سیاستها شاید در بسیاری از

قاچاق خارج شده و در مناطق
دیگ��ر مانند مش��هد به فروش
رس��یده اس��ت .ای��ن دقیق��ا
همان فرصتی ب��ود که دالالن
منتظرش بودند.
کشاورزان را
فراموش نکنید
اگ��ر ت��ا اینجای گ��زارش را
خوانده باشید ،احتماال با خود
خواهید گفت که دیگر مشکلی
نمیماند .زیرا کشاورزان تمام
محص��ول خ��ود را فروختهاند
و م��ازاد آن نی��ز قاچاق��ی از
مرز استان خارج ش��ده است.
بنابراین ادام��ه دادن این بحث
آب در هاون کوبیدن است!
اما ی��ک زاویه این داس��تان
کش��اورزانی هس��تند ک��ه از
ش��ش ماه قب��ل از برداش��ت
ب��ا کارخانهه��ا و پیمان��کاران
قرارداد بسته بودند .آنها دیگر
هی��چ چ��اره ای ج��ز تحویل
محصولش��ان ب��ه کارخانه را
نداش��تند .حال ای��ن موضوع،
مش��کل دیگ��ری را ب��رای
کش��اورزان تراش��ید ک��ه ب��ه

قرارداده��ای بی��ن کارخانه و
تولیدکننده ه��ا منعقد ش��ده
و کش��اورزان از نماین��دگان
کارخانهه��ا تس��هیالتی مانند
کود ،بذر و گاه��ی وام دریافت
میکنند.
وقت��ی محص��ول مورد نظر
ب��ه کارخان��ه ارائه میش��ود،
عیار و می��زان اف��ت آن طبق
آزمایش ه��ای تخصص��ی
مشخص شده و مبلغی که باید
به کش��اورز پرداخت ش��ود ،بر
این اصل استوار است .عیار 16
مقیاسی اس��ت که مبنای این
اندازهگیری اس��ت .بهعبارتی
هرچه محص��ول تحویل داده
شده بهکارخانه ،عیاری باالتر از
 16داشته باشد ،بهازای هر یک
عدد16 ،هزار تومان در هر تن
مازاد بر مبلغ اصلی به کشاورز
پرداخت می ش��ود و برعکس.
مبلغ اصلی برای عیار  16در هر
کیلو  210تومان است .میزان
افت هم هرچه بیش��تر باش��د،
براس��اس جدولهای از پیش
تعیینشده ،دستمزد کشاورزان
کاهش مییابد .چیزی ش��بیه

کارخانهها چه میگویند؟

چیزی ک��ه از بطن گزارش در ذه��ن متبادر
میشود ،این است که انگش��ت اتهام به سمت
کارخانههایی اس��ت که وظیفه خرید چغندر از
کشاورزان را داش��تهاند .بنابراین بیانصافی بود
اگر قس��متی را به صحبتهای آنان اختصاص
نمیدادیم .بعد از پیگیریه��ای مکرر ،باالخره
توانستیم با مسئول کشاورزی کارخانه قند نقده
ارتباط برقرار کنیم.
طالب قهرمانی ب��ا تاکید بر تقل��ب برخی از
کارخانهها به «فرصت امروز» گفت :اگرچه سه
کارخانه هستند که در تعیین عیار و افت چغندر،
در حق کشاورز اجحاف کردهاند ،اما این موضوع
را نباید به کل استان تعمیم داد.
به گفته قهرمانی ،میتوان درستکاری یا تقلب
کارخانهها را از میزان ترافیک جلوی دربشان
فهمید .بهعبارتی وقتی کشاورز یک شهرستان،
احس��اس میکند کارخان��های در تعیین مبلغ
نهایی به او دروغ گفته اس��ت ،با کمی تحقیق،
محمولههای بعدی خود را به س��مت کارخانه
دیگری سرازیر میکند که با کشاورزان روراست
باش��د .این موضوع ،بار ترافیکی سنگینی را در
مقابل کارخانه درس��تکار ایجاد خواهد کرد که
هنوز هم در نقده وجود دارد.
این در حالی اس��ت ک��ه هماکن��ون بیش از
 60میلی��ارد تومان ش��کر در انبارهای کارخانه
باقی مانده و به دلیل عدمکش��ش ب��ازار ،هنوز
به فروش نرفته اس��ت ،البته بای��د علت آن را از
کسانی بپرس��یم که متولی واردات بیرویه این

محصول هستند.
وی با اش��اره به هزینه س��االنه هفتمیلیارد
تومانی سوخت ،عنوان کرد :کارخانههای دیگر
که از س��وخت گاز اس��تفاده میکنن��د ،حدود
دومیلی��ارد توم��ان در س��ال هزینه س��وخت
میدهند ،اما کارخانه نقده از نفت سیاه استفاده
میکن��د که این قضی��ه هزینهه��ا را چند برابر
افزایش داده است .با این حال ،هیچ وقت حقی از
کشاورز ضایع نکردهایم و حتی بیش از ظرفیت
از آنها چغندر خریدهایم.
قهرمان��ی معتقد اس��ت اگرچ��ه هزینههای
تولید نسبت به پارسال افزایش یافته اما قیمت
برخی محصوالت جانبی مانند م��الس و تفاله
تر و خشک کاهش یافته اس��ت و در عین حال
خریداری هم برای آن وجود ن��دارد ،اما با تمام
این تفاسیر ،چنین مشکالتی نمیتواند توجیهی
باشد برای برداشتن کاله کشاورز .بهعنوان نمونه
از یک��ی از شهرس��تانهای اط��راف ،چغندری
برای ما فرس��تادند که کارخانه قبل��ی عیار آن
را در ح��دود  11تعیی��ن کرده ب��ود .به همین
دلیل کش��اورز ،هزینه حمل را ب��ه جان خرید
تا محصولش را به کارخانهای بفرس��تد که عیار
واقعی را برایش تعیین کند.
به گفته وی ،کل ای��ن اتفاقات بهگونهای رقم
خورد که هم بسیاری از کشاورزان متضرر شدند
و هم از س��ال بعد دیگر کارخانهه��ا نمیتوانند
ادعایی مبنیبر انحصار خرید چغندر تولید شده
در استان داشته باشند.

میانگین عیار و افت کارخانههای آذربایجانغربی
میزان خرید چغندر

کارخانه

افت

عیار

ارومیه

270هزار تن

16/3

5

میاندوآب

 130هزار تفن

16/2

4/5

خوی

 160هزار تن

16/7

4

پیرانشهر

 280هزار تن

17/7

4/5

نقده

 270هزار تن

17/17

3/4

موارد تاثیرگذارترین ش��اخص
باش��د .هماکنون چغندرهایی
که قرار بود به فروش برسند ،به
کارخانهها تحویل داده شده و
دیگر خبری از محصول تازه در
دست کشاورزان نیست.
البت��ه ناگفت��ه نمان��د ک��ه
طبق گفتههای مناب��ع آگاه از
اس��تانهای آذربایجانغرب��ی
و خراس��ان ،بهرغ��م دس��تور
اس��تانداری ،بیش از 200هزار
ت��ن از ای��ن اس��تان بهصورت

گفته تعدادی از آنها حقش��ان
پایمال شده اس��ت .الزم است
در این قس��مت درب��اره نحوه
کش��ت و فروش محص��ول به
کارخانهه��ا توضیح مختصری
ارائه شود .بهطورکلی در استان
آذربایجانغربی ،حدود 26هزار
هکتار از اراضی کشاورزی تحت
کش��ت چغندر قرار می گیرد.
کش��ت این محص��ول تقریبا
در فص��ل به��ار آغاز میش��ود
و در همی��ن زم��ان اس��ت که

اتفاقی که برای اندازهگیری بار
میکروبی شیر در کارخانههای
لبنیات میافتد.
آنطور ک��ه از آماره��ا به نظر
می رس��د ،تا س��ال گذش��ته
میانگین عیار آذربایجان غربی،
 18تا  21بوده ،اما امس��ال این
عدد به  14یا  15ن��زول کرده
اس��ت .این موض��وع ،اعتراض
کش��اورزان را برانگیخ��ت
بهطوریکه کارخانهها را متهم
به تقلب در تعیین عیار کردند.

دیر خبر دادند
یکی از کشاورزان می گفت:
اس��تانداری باید ای��ن خبر را
سال گذش��ته اعالم میکرد تا
کشاورزان بتوانند برای کشت
تصمیمگیری کنن��د .امیر زرد
با اش��اره به اینکه سال گذشته
با حض��ور کش��اورزان نمونه از
طرف وزارت جهادکش��اورزی
در م��زارع ،روشه��ای تولید
حداکثری را به تولیدکنندهها
آم��وزش دادن��د ،اف��زود :این
عمل با ابالغی��های که از طرف
فرمانداری مطرح شد ،تناقض
دارد .زیرا ظرفیت کارخانههای
استان معلوم اس��ت و مازاد آن
باید به اس��تانهای دیگر صادر
شود.
به گفت��ه ای��ن کش��اورز از
تاریخ نه��م ماه ج��اری (آذر)،
کارخانهه��ا به بهانه نداش��تن
صرفه اقتص��ادی ،کمک کرایه
حمل ب��ار را قطع کردن��د ،اما
کارخانهه��ای خراس��ان برای
حمل هر ت��ن چغن��در از این
منطق��ه ت��ا مش��هد80 ،هزار
تومان پرداخت میکنند .حال
سوال اینجاس��ت که چرا برای
کارخانههای مشهدی پرداخت
کمک کرایه صرف��ه اقتصادی
دارد ام��ا ب��رای کارخانههای
بومی نه؟
وی اظهار کرد :کش��اورزی
را میشناس��م که ی��ک تریلی
25تنی به کارخانه تحویل داده
و به خاطر تخمی��ن عیار  14و
همچنین افت 18/1درصدی از
سوی مسئوالن کارخانه ،مبلغی
که باید به او پرداخت میشد به
نصف تقلیل یافته است .گذشته
از اینها هنوز نیمی از کشاورزان
همین پول اندک را هم دریافت
نکرده ان��د .در گفت وگ��وی
تعدادی از کشاورزان چغندرکار
با «فرصتامروز» ،این موضوع
مطرح ش��د ک��ه کارش��کنی
کارخانهه��ا موج��ب تضیی��ع
حق��وق آنه��ا ش��ده و بهنوعی
میت��وان گف��ت ک��ه صنعت،
حق کش��اورزی را ضایع کرده
اس��ت .حتی به دلی��ل اوضاع
نابسامان اقتصادی ،بسیاری از
کشاورزان پول کارگران خود را
نیز پرداخت نکردهاند.
اما یک��ی از پیشکس��وتان
و متخصص��ان صنع��ت قن��د
ک��ه نمی خواس��ت نام��ش
منتشر ش��ود ،با رد کامل این
موضوع گفت :بعید اس��ت که
کارخانه ها دس��ت ب��ه چنین
کاری بزنند زیرا اعتبارش��ان
زیر س��وال خواهد رف��ت .به
اعتقاد این کارش��ناس ،عیار
دو چغندر حتی در یک مزرعه
نیز یکسان نیس��ت و بسته به
نوع بذر و نح��وه نگهداری آن
متفاوت خواهد بود؛ چه برسد
به مقایس��ه عیار یک س��ال با
س��ال گذش��ته .این درحالی
اس��ت که به گفت��ه فرماندار
مهاباد ،گزارش ه��ای زیادی
مبنی بر تقلب در تعیین عیار
از س��وی کارخانه ها گزارش
ش��ده که در فرصت مناس��ب
به آنها رسیدگی خواهد ش��د.
به هر ترتیب ،اگرچه دستور
استانداری مبنی بر ممنوعیت
خ��روج چغندرقند از اس��تان
لغو ش��د اما باز هم قش��ری که
بیشترین خس��ارت را متحمل
شد ،کشاورزان هس��تند .زیرا
زمان اب��الغ و لغ��و آن با فصل
کاش��ت و برداش��ت همخوانی
نداش��ت و یک طرف معادله را
همچنین حل نشده رها کرد.

در جهان امروز نیاز به کاالهای مصرفی و خدمات،
یک ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت که بر پایه تعامل
دوس��ویه این ض��رورت مرتف��ع میش��ود و هرگونه
اختالل در تولید و توزیع این نیازها میتواند جامعه و
مدیریت آن را به چالش کشیده و عالوه بر زیان های
مادی ،صدم��ات و زیان های جانبی بس��یاری را نیز
متوجه تولیدکننده و س��رمایهگذاران در بخشهای
مختلف کند .چن��دی پیش خب��ر ممنوعیت خروج
چغندر قند از استان آذربایجان غربی توسط استاندار
ای��ن منطقه از رس��انهها به گوش رس��ید ک��ه البته
چندان به طول نینجامید و این ممنوعیت برداش��ته
شد ،اما این روند خروج چغندر قند از استان ،تبعات
بس��یاری برای کارخانهه��ا و تولیدکنن��دگان به بار
آورد ،حال س��وال اینجاس��ت که آیا اساسا در حوزه
وظایف و اختیارات استاندار یک استان میگنجد که
ممنوعیت خروج یک محصول تولیدی و کش��اورزی
را صادر کند؟ آیا در عمل اینگون��ه تصمیمات نباید
به وسیله وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود؟ شاید
در این استان یا ماهیت چغندرقند را از یک محصول
کشاورزی به یک مفهوم مربوط به استانداری تغییر
داده اند یا اساسنامه وظایف اس��تانداری را ویرایش
کردهاند! در جستوجوی پاسخ به این ابهام به سراغ
عابد فتاحی ،نماینده ارومیه رفته ایم تا از س��ازوکار
این جریانات مطلع ش��ویم.
فتاح��ی در خص��وص خب��ر ممنوعی��ت خ��روج
چغندرقن��د از اس��تان میگوی��د :مش��کل کمب��ود
مواد اولی��ه در کارخانه ه��ای تولید قند در اس��تان
آذربایجان مشکل امروز و دیروز نیست و سالهاست
کارخانه های م��ا به رغم تولید ب��االی چغندرقند در
این مناطق با کس��ری مواد اولیه مواجه هس��تند که
همین کمبود م��واد اولیه گاهی موج��ب تعطیلی و
بیکاری بس��یاری از کارخانه ها شده است ،از این رو
استاندار امس��ال تصمیم گرفتند تا براساس اولویتی
که کارخانههای داخل استان از آن برخوردارند این
ممنوعیت را اعالم کنند تا ابتدا مواد اولیه مورد نیاز
کارخانههای داخل تامین ش��ود.
وی می افزاید :این ای��ده از نظر من ای��ده جالبی
نبود زیرا کش��ور ما قوانین ایالتی ن��دارد و ما نباید با
تولیدات خود ب��ا نگاه انحصاری برخ��ورد کنیم ،این
نماینده معتقد است :هرچه در این آب و خاک تولید
می ش��ود متعلق به همه مردم ایران است و تبعیضی
در کار نیست و این تولیدات باید به شکل عادالنهای
در کش��ور توزیع ش��ود و ش��اید نیاز باش��د در برابر
این گون��ه تصمیم��ات عجوالنه دس��تورالعمل هایی
صادر ش��ود تا موجب ایس��تایی چرخ یکی از صنایع
در کشور نشود.
فتاح��ی می افزاید :اگ��ر ه��ر اس��تانی بخواهد با
محصوالت تولی��دی خود انحص��اری برخورد کند و
تعامل مناس��بی با سایر مناطق کش��ور نداشته باشد
بهزودی همهچیز آش��فته میشود ،من معتقدم همه
ما بر یک سفره نشس��تهایم و نباید تصمیمات خاص
بگیریم که آسیبی به منافع ملی وارد کند ،نگاه ملی
به مس��ائل و مش��کالت کش��ور تمام این حواشی را
مرتف��عمیکن��د.
وی در آخر میگوید :اس��تاندار ما یک فرد باتجربه و
مطمئن است و شاید گرفتن اینچنین تصمیمی بهخاطر
فشارهایی بوده که کارخانههای داخل استان به ایشان
وارد کردهاند ،اگرچ��ه اینگونه تصمیمه��ا در حیطه
اختیارات استاندار نیست ،اما به هر روی این اتفاق افتاده
و استاندار تالش میکند بدون اینکه آسیبی به کشاورز
یا کارخانههای داخل استان و کشور برسد این غائله را
ختم به خیر کند.

خبر
کاهش  ۱۵00تومانی
گوشت گوسفندی

رییس اتحادیه گوشت گوس��فندی با بیان اینکه دام
س��بک به اندازه کافی موجود اس��ت ،گفت :هماکنون
میزان عرضه بیش��تر از تقاضاس��ت و در دو هفته اخیر
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند هزار و  500تومان
کاهش یافته است.
علیاصغر ملکی در گفتوگو با فارس افزود :هیچگونه
کمبودی در زمینه دام س��بک نداری��م و دام به اندازه
کافی برای ادای ن��ذر م��ردم در روز  28صفر (رحلت
حضرت رسول (ص)) موجود اس��ت .وی با بیان اینکه
میزان عرضه گوشت گوسفند نس��بت به تقاضا بیشتر
است ،اظهار کرد :قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی
شقه بدون دنبه عرضه به مشتری در بازار با هزار و 500
تومان کاهش از  28ه��زار تومان به  26ه��زار و 500
تومان رسیده است.

سیاست
صاحب امتیاز :مهدی صیافی
مدیر مسئول :محمدرضا قدیمی

روزنامه اقتصادی -مدیریتی

دفتر مرکزی(88895433 :خط ویژه)

روابط عمومی88895433 :

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

سازمان آگهی ها 88896074 :و 88895434

چاپ :شرکت رواق روشن مهر توزیع :نشر گستر امروز

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

چهارشنبه  26آذر  1393ش�ماره  119صفحه 8

سامانه پیامکی50001243 :

سایتwww.forsatnet.ir :

ایمیلinfo@forsatnet.ir :

واکنش رییس قوه قضاییه به شکنجههای سیا در زندانهای امریکا

آی��تاهلل آملیالریجانی ،طی س��خنانی در دانش��گاه علوم
قضایی گفت :افتضاح اخیر در امریکا و گزارش س��نا مبنی بر
انجام شکنجه توسط سیا یک هبوط اخالقی است ،البته ما از
این موارد از امریکا زیاد سراغ داریم .چنانچه در جریان حمله
به عراق صدها هزار انس��ان را از بین بردند .به گزارش ایس��نا،

وی با اشاره به تبرئه شدن پلیس��ی که یک سیاهپوست را در
خیابان مورد ضرب و ش��تم قرار داده بود ،گفت :براساس آمار
در امریکا هر روز یک سیاهپوست کشته میشود .البته ممکن
اس��ت برخی از این موارد به موجب قانون مش��کلی نداش��ته
باشد ،اما این چه دادگاهی است که آن پلیس را تبرئه کرد؟

بهترین زمان برای سفر خالد مشعل به تهران

سخنگوی حماس شرایط فعلی را بهترین زمان برای سفر
خالد مش��عل به ایران دانست .به گزارش ش��بکه المیادین،
س��امی ابوزهری اعالم کرد :امروز ش��رایط برای س��فر خالد
مش��عل ،رییس دفتر سیاس��ی جنب��ش حماس ب��ه تهران

بهتر از هر زمان دیگری اس��ت .اسامه حمدان مسئول روابط
بینالملل جنبش حماس که چند روز پیش در رأس هیاتی
به سرپرس��تی محمد نصر به تهران آمده بود ،در گفتوگو با
ایسنا تاکید کرد ،مشعل بهزودی به تهران سفر خواهد کرد.

تیتر اخبار

آیت اهلل سیستانی مرجع عالی قدر
شیعیان در دیدار با هیاتی از رهبران
جنب�ش امل لبن�ان بر ل�زوم وحدت
لبنانیها در مقابله با تروریسم و حفظ
ثبات لبنان تاکید کرد.
جمع�ی از علم�ا ،اندیش�مندان و
دانشگاهیان جهان از اینترپل (پلیس
بینالملل) خواستند ،فورا نام یوسف
قرض�اوی را از فهرس�ت اف�راد تحت
پیگرد خود خارج کند.
صدراعظ�م آلم�ان خط�اب ب�ه
آلمانیها هشدار داد تا فریب سخنان
راستهای افراطی را نخورند.

عکس حاج حسین یکتا ،مسئول قرارگاه خاتم االوصیا در مسیر نجف تا کربال
به گزارش مهر

جامعــه

حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور

شبه نظامیان طالبان پاکس��تان سهشنبه صبح با حمله
به مدرس��های وابس��ته به ارتش در پیش��اور حدود 500
دانشآموز و مدرس را به گروگان گرفتن��د .این در حالی
است که آخرین اخبار از حمله نیروهای ارتش به مدرسه
و ورود آنها برای پاکس��ازی محل خب��ر میدهند؛ اگرچه
هنوز تع��دادی از دانشآموزان در اختی��ار گروگانگیرها
هستند .ش��بکه العربیه از کشته ش��دن  126تن تاکنون
خبر داده اس��ت .به گزارش اس��کای نیوز عرب��ی ،طالبان
پاکستان در بیانیهای مس��ئولیت گروگانگیری این افراد
را برعهده گرفته اس��ت .نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان
با حضور در شهر پیش��اور از نزدیک پیگیر ماجراست .وی
حمله طالبان را یک تراژدی ملی نامیده است.

در همین حال محمد عمر خراسانی ،سخنگوی طالبان
به رویترز گفته اس��ت :عامالن انتحاری ما وارد مدرس��ه
ش��دند ،به آنها دس��تور داده ش��د که به کودکان آسیبی
نرسانند و فقط پرسنل نظامی را هدف بگیرند .این حمله
به تالفی حمله ارتش به وزیرستان شمالی صورت گرفته
است .تحریک طالبان پاکستان این اقدام را با هدف انتقام
انجام داد و ما از این پس هر نهاد وابسته به ارتش را هدف
میگیری��م ،مگر اینک��ه عملیاته��ا و کش��تار فراقانونی
زندانیان ما متوقف ش��ود .اکنون خانوادهه��ای نیروهای
امنیتی دردی را که مردم ما احس��اس میکردهاند ،تجربه
میکنند .زندانیان ما کش��ته میش��وند و اجسادشان در
جادهها انداخته میشود.

برای کمک ب��ه دانشآم��وزان آمبوالنسها در محل
حضور داش��ته و بیش از  20دانشآموز به بیمارستانی
در پیش��اور منتقل ش��دهاند .بیش��تر کشتهش��دگان را
دانشآم��وزان زی��ر  15س��ال تش��کیل میدهن��د .در
عملیات اخی��ر ارت��ش پاکس��تان علیه ش��بهنظامیان
طالبان در وزیرستان ش��مالی و منطقه خیبرپختونخوا،
صده��ا نف��ر از اعض��ای طالبان کش��ته ش��دهاند .یک
کارگر مدرس��ه و یک دانشآموز در گفتوگو با ش��بکه
تلویزیون��ی جئ��و پاکس��تان گفتهاند ک��ه مهاجمان به
سالن اجتماعات مدرس��ه حمله کردند .در زمان حمله،
گروهی از مربیان نظامی مش��غول آم��وزش کمکهای
امدادی به دانشآموزان بودند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

دولت یازدهم مظلومترین دولت پس از انقالب است
آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی ،در دیدار اعضای ش��ورای
راهبردی جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسالمی ،اعتدال
را یک شیوه قرآنی ،روایات اسالمی و ضرورت عقلی در همه
ابعاد زندگی انسانها دانست و گفت :مقبولیت این اصطالح
تا آنجاست که حتی افراطیون هم برای جلب حمایت مردم
و ترمیم جایگاه خ��ود در جامعه ،دم از اعت��دال میزنند که
البته عمل به اعت��دال لوازمی دارد که نخس��تین آن اعتقاد
و اعتماد به نقش مردم در جامعه اس��المی اس��ت که «امت
وسط» هستند.
رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بی��ان آیاتی
از قرآنکری��م و ارائ��ه تحلیلهای تفس��یری و انطباق آن با
احادیث و س��یره نبوی و ائمه معص��وم (ع) ،گفت :اصطالح
«اهدنا الصراط المس��تقیم» که مس��لمانان در هر شبانهروز
با ایمان قلبی بر زبان میآورند ،تقاضای توفیق برای حرکت
در مسیر اعتدال ،بهعنوان خط مس��تقیم رسیدن انسان به
خداوند است.
او در بیان قباح��ت افراط ،حتی در مس��ائل عب��ادی ،به
جریان «رجال الحق» در مس��جد کوفه اش��اره کرد و گفت:
به قول موال عل��ی (ع) رجال الحق کس��انی هس��تند که با
پرهیز از یمین و یس��ار و بر مبنای اعتدال اس��المی ،هم به
عبادت میپردازن��د و هم دنیای خویش را آب��اد و از مواهب
آن اس��تفاده میکنند و نمیگذارند م��رض افراط و بیماری
تفریط آنان را از مس��یر حق دنی��ا و آخرت منح��رف کند.
جمع بین سعادت دنیا و آخرت ،اعتدال در عبادت و انفاق و

خطمشی در جامعه ،از معارف اسالم و قرآن است.
او با تاکید بر ای��ن نکته که م��ردم در انتخابات ریاس��ت
جمهوری س��ال  92ب��ه اندیش��ه اعت��دال رأی دادهاند ،به
عملکرد دولت روحانی در این مدت اش��اره ک��رد و گفت :با
وجود همه اف��راط کاریهای که تندروها ب��رای ایجاد وقفه
در کارها انجام میدهند ،دولت با اندیشه اعتدالی که تدین
ش��رط آن اس��ت ،در برخورد ب��ا مخالفینی ک��ه لباس نقد
میپوشند ،نجابت به خرج میدهد.
هاشمی رفسنجانی ،شیوه ارائه گزارش دولت به مردم و بیان
مفاسدی که صدای همه را بلند کرده ،برخاسته از همان شعار
اعتدال خواند و گفت :فقط گاهی قطعات��ی از کوه یخ غرق در
دریای فسادها گفته میشود و برای جلوگیری از سوءاستفاده
دشمنان ،از بیان همه مسائل پرهیز میشود.
ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ،در ادامه
س��خنان خویش با ارائه تحلیلی از آثار سوء افراط در مقاطع
مختلف انقالب اس��المی گفت :دولت یازدهم ،در حالی که
مظلومترین دولت پ��س از انقالب اس��ت و در عین حال به
دلیل تدین��ی ک��ه دارد ،نمیتواند عمق مش��کالت به ارث
برده را به مردم گزارش کند .کس��انی ک��ه بدترین اوضاع را
بهعنوان ارث برای دول��ت برجای گذاش��تهاند و آنها که در
مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کردهاند،
امروز انتظار دارند که مردم فریب ش��عارهای افراطی آنها را
بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند.
هاش��می رفس��نجانی در بخش دیگ��ر سخنانش��ان با

فتوای مراجع و حاج قاسم سلیمانی عراق را آزاد کرد

س��ردار س��رتیپ دوم پاس��دار یداهلل جوانی ،مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه،
در آیین یادواره  19ش��هید دانش��جوی جنوب کرمان در جیرفت گفت :چه ش��د ش��هر
آمرلی آزاد ش��د و موصل نیز در مرحله آزادس��ازی قرار گرفته ،عامل آن دو چیز اس��ت
نخس��ت فتوای مراج��ع بهویژه آیت اهلل سیس��تانی و عام��ل دوم هم به گفته خودش��ان
سرلش��کر س��لیمانی اس��ت که فرهنگ دفاع مقدس را ب��ه جاهای دیگر ص��ادر کرد .به
گزارش ایس��نا ،جوانی گفت :اگر بشار اس��د در سوریه س��قوط نکرد ،میگویند دلیل آن
جمهوری اسالمی اس��ت ،ما باید این را باور کنیم ،اما برخی میخواهند در این باور ملت
خلل ایجاد کنند.

تاکی��د بر این نکت��ه که «آم��وزش بهترین راه ج��ذب نیرو
برای تفکرات سیاس��ی اس��ت» ،آموزش اعتدال به جامعه و
بهخصوص جوانان را از وظایف اسالمی و تشکیالتی احزاب
خواند و گفت :وقت��ی جامعه بر مدار اعت��دال بچرخد ،افراد
اهل افراط و تفریط یا جذب حقانیت اعتدال میش��وند یا به
دره تندروی سقوط میکنند.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تاکی��د بر این
نکته ک��ه «ممکن اس��ت نتیجه نهای��ی افراط ب��ه کارهای
تروریس��تی ش��بیه داعش ختم ش��ود» ،اوضاع کشورهای
افغانس��تان ،لیبی و مص��ر را مصداق ب��ارز از چال��ه به چاه
افتادن دانس��ت و گف��ت :مردم علیه اس��تعمار و اس��تبداد
قیام کردند ،ام��ا تندروهایی که لباس دی��ن برتن کردهاند،
بالیی بر س��ر مردم آوردن��د ک��ه میبینید چگون��ه زنان و
کودکان را س��ر میبرند .افراطیها نمیگذارن��د جوامع در
ابعاد اجتماعی اس��تقرار یابند و افراد معت��دل جلوی ظلم،
تن��دروی و بیتفاوت��ی میایس��تند و در این می��ان ،مردم
بهعنوان اکثریت و براس��اس ذات انس��انی خویش ،طرفدار
اعتدالگرایان هس��تند .هاشمی رفس��نجانی با ابراز نگرانی
از گس��ترش گروههای تروریستی در کش��ورهای اسالمی و
تالش بعضی از تندروها در داخل کش��ور برای القای شکاف
بین پیروان مذاهب ،گفت :اگر جل��وی افراطیهای دینی را
نگیریم ،داعشهای دیگری با اس��امی دیگر خلق میشوند
که بهترین ابزار دش��منان مس��لمانان برای اس��الم هراسی
هستند.

مخالفت با امریکا تنها بعد انقالب اسالمی نیست

س��ردار سرلش��کر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در
یازدهمین همایش سراسری فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء (ص) که صبح دیروز
برگزار ش��د ،در س��خنانی گفت :خیلیها فکر میکنند مخالفت با امریکا ،تنه��ا بعد انقالب
اس��المی اس��ت ،اگرچه این یکی از ابعاد اصلی انقالب اس��ت ،اما انقالب اسالمی جنبههای
دیگری ه��م دارد و جه��اد تنها مختص به جهاد س��خت با دش��من نیس��ت ،بلک��ه در همه
عرصههای دیگر نی��ز موضوعیت پیدا میکند .در پیش��برد اهداف انق��الب ،تنها مخالفت با
امریکا مطرح نیس��ت ،البته این امر (مبارزه با امریکا) امروز به خوب��ی پیش میرود ،هرچند
برخی میخواهند فتیله آن را پایین بکشند.

عامل اسیدپاشیهای اصفهان هنوز دستگیر نشده است

احم��دی مق��دم در جم��ع خبرن��گاران
درباره دس��تگیری عامل اسیدپاش��یهای
اصفه��ان و س��رانجام ای��ن پرون��ده گفت:
مطرح کردن س��والهای زیاد در خصوص
اسیدپاش��ی خودش به نوعی امنیت روانی

جامعه را ب��ه خطر میان��دازد؛ ام��ا در این
مورد بای��د بگویم که ما هنوز نتوانس��تهایم
عامل اسیدپاشی اصفهان را دستگیر کنیم.
البته ش��هروندان باید این را ه��م بدانند که
درصد کشف ما بس��یار باالست و با توجه به

واکنش ایران به واقعه
گروگانگیری در شهر سیدنی

خبرگزاری «ترند» مینویس��د :ای��ران گروگانگیری در
کافهای در شهر سیدنی را بهشدت محکوم کرده است .این
خبرگزاری به نقل از مرضیه افخم ،سخنگوی وزارت خارجه
ایران نوشت« :توسل به ش��یوههای غیرانسانی و ایجاد ترور
و وحشت به نام دین مقدس اس��الم ،در هیچ شرایطی قابل
توجیه نیس��ت» .افخم اشاره کرده پلیس اس��ترالیا کامال از
ش��رایط غیرعادی روانی گروگانگیر ک��ه دو دهه پیش به
استرالیا مهاجرت کرده ،آگاه بوده است.

اینکه جرم اسیدپاش��ی از جرایم تک شمار
محس��وب میش��ود ،هر پرون��ده را تا زمان
دس��تگیری عامل در پلیس دنبال میکنیم
و در ای��ن خصوص قدرت کش��فمان حدود
 90درصد اس��ت .احم��دی مق��دم درباره

حادثه اسیدپاش��ی روز دوشنبه به دختری
جوان در پایتخت گفت :دو نفر به ماش��ین
دختری جوان اسیدپاشیده بودند که همان
موقع دستگیر ش��دند که این موضوع ناشی
از اختالفات شخصی بوده است.

استفاده از خمیرمرغ مجاز شد

در جلسه مش��ترکی روز چهارش��نبه  12آذرماه با حضور
روس��ای س��ازمانهای غذا و دارو و اس��تاندارد برگزار شد،
پس از ارائه توضیحات از س��وی س��ازمان دامپزشکی مبنی
بر معرفی چگونگی تولید خمیرم��رغ در خطوط مجاز تولید
این نتیجه اعالم شد ،اگر خمیرمرغ در این بستر بهداشتی و
نظارتی تولید میشود ،دارای هیچ مش��کلی نیست .مهدی
خلج ،رییس سازمان دامپزش��کی با اعالم این خبر گفت :در

پی جلسه مشترک با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد
مش��ترک به این تفاهم رس��یدیم که اس��تفاده از خمیرمرغ
مانعی ندارد و مجاز اس��ت .براس��اس این جلس��ه مشترک
و تفاهمهای صورت گرفت��ه تولید و اس��تفاده از خمیرمرغ
هیچ مشکلی ندارد و سازمان دامپزش��کی از محصولی که با
شرایط بهداشتی مناس��ب و عمر ماندگاری استاندارد تولید
میشود ،حمایت میکند.

تیتر اخبار
معاون وزیر بهداش�ت و رییس سازمان
غذا و دارو گفت :واردات دارویی در س�ال
جاری کاهش و صادرات نس�بت به س�ال
گذشته افزایش داشته است.
مدی�ر کل دفت�ر حیات وح�ش وتنوع
زیستی سازمان محیط زیس�ت از تدوین
برنامه مدیریت گوزن زرد در دو ماه آینده
خبر داد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش
و پ�رورش ،از فعالی�ت  75ه�زار مرب�ی
پرورشی در کشور خبر داد.

دودریچهتحتانیوفوقانیحوضچهسومهورالعظیمکهبرایفعالیتهاینفتیدر
سال  89مسدود شده بود ،برای مقابله با معضل گرد و غبار باز شد

فرهنگ
مدیران  8شبکه تلویزیون منصوب شدند

ترکی��ب مدی��ران ش��بکههای مل��ی تلویزیون ب��ا صدور
احکام��ی از س��وی اصغ��ر پورمحم��دی ،معاون س��یمای
رس��انهملی برای هش��ت مدیر ش��بکههای اصلی تلویزیون
مش��خص ش��د تا به این ترتی��ب ،رون��د ت��ازه فعالیتهای
ش��بکههای تلویزیون با ماموریتهای تازه مش��خص ش��ود
و ش��بکههای مل��ی تلویزی��ون از این پس بهص��ورت کامال
تخصصی به تولید برنامه بپردازن��د و در این میان ،همزمان

با صدور احکام مدیران ش��بکهها ،شبکهپنجم سیما به جمع
شبکههای ملی پیوست.
ب��ه گ��زارش تابن��اک ،عل��ی بخش��یزاده ،ش��بکه پویا،
سیدغالمرضا میرحسینی ،شبکه سه ،حسینساری ،شبکه
آموزش ،محمد احسانی ،شبکه یک ،تقی رستموندی شبکه
چهار ،مجید زین العابدین ،ش��بکه پنج ،محمدرضا جعفری
جلوه ،شبکه دو را عهده دار شدند.

باز هم کنسرت «کویتیپور» لغو شد

برگزاری کنسرت غالم کویتیپور بار دیگر به تعویق افتاد.
پیش از این مس��ئوالن برگزاری کنس��رت کویتیپور ،مداح
قدیمی ،اعالم ک��رده بودند :او روزه��ای  26و  27آذرماه در
تهران کنسرت خواهد داشت ،اما حاال خبرهایی مبنی بر لغو
این کنسرت به گوش میرسد.

در اینب��اره ،بهم��ن باب��ازاده ،رواب��ط عمومی کنس��رت
کویتیپور ،به ایس��نا اعالم ک��رد :بهدلیل «ع��دم آمادگی»
برگزاری کنس��رت کویتیپور ب��ه تعویق افتاده اس��ت .فعال
تاریخ جدیدی برای برگزاری کنس��رت کویتیپور مشخص
نشده است.

تیتر اخبار
کارگ�ردان انیمیش�ن «ش�اهزاده
روم» ب�ا اش�اره به ارائ�ه ای�ن فیلم به
سیوس�ومین جش�نواره فیل�م فجر از
اکران نس�خه عربی آن در کش�ورهای
خاورمیانه خبر داد.
فهرست هفت فیلم از نامزدهای خرس
طالیی ش�صتو پنجمین دوره جش�نواره
برلین اعالم شد.
انجمن منتقدان فیلم سوئیس دو فیلم
برتر در عرصه ملی و بینالمللی را با اسامی
«بچگی» و «دروازبان» انتخاب کردند.

ایرج پارسینژاد میگوید :حال نجف دریابندری خوب است ،اما بعد از سکته
مغزی دیگر زبان سخنگو ندارد و آرام است

ورزش
مرگ خاموش ملیپوش وزنهبرداری

میثم محبی ،وزنه بردار تیم شرکت ملی حفاری ایران روز
دوشنبه ( 24آذر) به دلیل گازگرفتگی در شیراز جانبهجان
آفرین تس��لیم کرد .به گ��زارش روابط عمومی فدراس��یون
وزنهبرداری ،این وزنهبردار  25ساله که یکی از نفرات حاضر
در اردوی تیممل��ی وزنهب��رداری قبل از اع��زام به بازیهای

آسیایی اینچئون بود ،جمعه هفته گذشته و در جریان هفته
سوم لیگ وزنهبرداری بزرگساالن با دوبنده تیم ملی حفاری
در اهواز به روی تخته رفت ،اما یک روز پس از بازگش��ت به
زادگاهش ،شیراز ،در منزل خود دچار گازگرفتی شد و جان
خود را از دست داد.

تیتر اخبار

با توقف بازیهای لیگ برتر فوتبال و
آغ�از تعطیالت بین دو نیم فصل ،برنامه
«نود» هم به تعطیالت بلندمدت رفت.
ری�ی��س ه�یاتمدی�ره باش�گاه
پرس�پولیس میگوی�د :وزی�ر ورزش و
جوانان دستور داد تا مشکل حمیدرضا
سیاسی با تعامل حل شود.
تیه ری آنری ،مهاجم پیشین تیمهای
مل�ی فرانس�ه و آرس�نال از فوتب�ال
کنارهگیری کرد.

آندره پیرلو ،بازیکن میانی تیم فوتبال یوونتوس برای س�ومین س�ال پیاپی
بهعنوان مرد سال فوتبال سری آ برگزیده شد

کـافهتبلیغـات
تبلیغات و آسیبپذیری کودکان
محمد تماشا

شمــاره 119

چهارشنبه

روانشناس صنعتی

مدیریتتبلیغات
 26آذر ماه 1393

 24صفر 1436
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کسب درآمدهای میلیاردی به قیمت استعدادکشی

پای دالالن به صنعت تبلیغات هم باز شد

همیش��ه کودکان ج��زو پربحثتری��ن مباحثی
بودهان��د که در عرص��ه تبلیغات ب��ه آن پرداخته
شده اس��ت .البته ناگفته پیداست که این موضوع
برای چه اینقدر اهمیت پیدا کرده؛ یکی از دالیل
مهم آن به این بازمیگردد که متاس��فانه کودکان
بخش زیادی از س��اعات روز را در مقابل تلویزیون
میگذرانند و این همان مشتری بالقوهای است که
تبلیغاتچیها منتظرش هستند.
در خص��وص خط��رات جس��می و روان��ی این
موضوع بس��یار گفته ش��ده و من هم قصد ندارم
به آن بپردازم .مثال در یکی از آخرین اظهارنظرها
وزی��ر بهداش��ت با انتقاد از صدا و س��یما اش��اره
ک��رده که چرا ب��ا تبلیغات برخ��ی موادغذایی که
کیفیت مناس��بی ندارند س��المت ک��ودکان را به
مخاطره میاندازیم؛ بهخصوص غذاهایی که نمک
فراوان��ی دارند .در حقیقت وزیر بهداش��ت هم به
این موضوع تاکید داش��ته که کودکان بدون سپر
و دف��اع در مقابل آماج تبلیغ��ات قرار میگیرند و
عمال کاری هم از دست شان برنمیآید.
از س��وی دیگر ،م��ا در ایران قوانین مناس��بی
ب��رای آنکه از کودکان در این خصوص دفاع کنیم
نداری��م ،اما با این حال قص��د دارم مواردی را که
شرکتهای تبلیغاتی در ساخت تبلیغات کودکان
و نوجوانان باید در نظر بگیرند شرح دهم.
این قوانین در حقیقت از قوانین س��ال 1970
امریکا برگرفته شده که در ادامه به آنها بهصورت
مختصر اشاره خواهد شد.
 -1کودکان و خردس��االن به دلیل ظرفیتهای
مح��دودی که برای ارزیابی و اعتبارس��نجی آنچه
ک��ه میبینند در اختیار دارند نمیتوانند مثل آدم
بزرگها یک تبلیغ را تحلیل کنند لذا خیلی سریع
تحت تاثیر قرار میگیرند .از این رو شرکتها باید
در نظر داشته باشند که در تبلیغ بهگونهای عمل
کنند که ضمن آنکه کاالی مورد نظرشان را تبلیغ
میکنند پیامهای کوتاه ،مختصر و مفید نیز ارائه
کنند ،چون هر پیامی برای کودک میتواند مسیر
جدیدی در زندگی و آیندهاش باز کند.
مثال در اغلب آگهیه��ا «جذابیت» بر «مفید»
بودن ترجیح داده شده و این اصال موضوع جالبی
نیس��ت و گاهی پیام غلطی به کودک انتقال داده
میشود .بهعنوان مثال ،یادم میآید در یک آگهی
که پفک یک ش��رکت را تبلیغ میکرد در ش��عر
مرتب تاکید میش��د «هم ش��وره ،هم خوشمزه»
به نظرم تاکید بر «خوش��مزگی» برای آن شرکت
ش��اید قابل پذیرش باشد اما «ش��ور» بودن واقعا
پیام مناس��بی برای کودک نیس��ت چون کودک
اینگونه میپندارد که هر چیزی ش��ور باشد پس
خوشمزه است.
 -2ک��ودکان ذهن خیالپ��ردازی دارن��د .این
خیالپ��ردازی در حقیقت زیربنای اس��تداللهای
مه��م زندگی آنها در آینده خواه��د بود از این رو
ش��رکتها حق ندارند این جنب��ه از خصوصیات
کودکان را مورد سوءاس��تفاده قرار دهند و کاالی
خ��ود را بهگون��های تبلی��غ کنند ک��ه انتظارات
نامعق��ول از کارکرد محصول ب��رای آنها بهوجود
آید .مثال «مدتی پیش در یک آگهی ش��بخوابی
تبلیغ میش��د که در آن طوری القا میش��ود که
ک��ودک ب��دون آن ش��بخواب اص��ال نمیتواند
بخوابد».
 -3ک��ودکان در فرآین��د رش��د خ��ود دائم در
حال یادگیری هس��تند؛ لذا شرکتهای تبلیغاتی
نی��ز با علم ب��ه این موضوع ضمن آنک��ه به تبلیغ
خ��ود میپردازند باید این را از نظر دور نکنند که
در تبلیغ��ات خود میتوانند آم��وزش کافی برای
س��المت و خوش��بختی کودکان داش��ته باشند؛
خوشبختی کودکانی که نسلهای آینده انسانها
را خواهند ساخت.
 -4متاس��فانه یک��ی از بزرگتری��ن مش��کالت
ک��ودکان کش��ورمان ارتباط اجتماعی اس��ت .به
واقع در این خصوص ما با مش��کالت بسیار جدی
روبهرو هستیم؛ لذا شرکتهای تبلیغاتی میتوانند
در تبلیغات خود این موض��وع را مورد توجه قرار
دهند و در تبلیغ خود مباحث مهمی مثل ارتباط
اجتماعی ،مهربانی ،صداقت و ...را دس��تمایه خود
قرار دهند.
از جمله تبلیغات موفق در این خصوص میتوان
به یک آگهی از ش��رکت پوشاک بچه اشاره کنیم
که کودکی میکروفنی به دست گرفته و بلند فریاد
میزن��د و بچههای دیگر را نیز به همآوایی با خود
دعوت میکن��د و اینگونه یک رابطه اجتماعی در
میان کودکان بهوجود میآورد.
 -5یکی دیگر از مسائلی که باید مورد نظر قرار
داده شود ارتباط کودکان با والدین است .ساخت
آگهی برای کودکان بس��یار دش��وار اس��ت چون
مخاط��ب دو گروه اس��ت :والدین و ک��ودکان .به
تعبیری باید آگهی بهگونهای باشد که هم والدین
را جذب کند و هم کودکان را .لذا وقتی این دست
آگهیها ساخته میشود باید بر روابط سالم میان
کودک و والدین نیز تاکید شود .البته این موضوع
نقش و مس��ئولیت مهم والدی��ن را به هیچ عنوان
کم نمیکند.
اما این شرکتهای تبلیغاتی هستند که با ارائه
کاالی خود میتوانند پل ارتباطی مناس��بی برای
تقویت این رابطه ایجاد کنند.

صنعت تبلیغات کشور شرایطی بحرانی را سپری میکند؛ شرایطی که شاید باعث حذف بسیاری از افراد خالق از این حرفه شود .بسیاری از
افرادی که در این صنعت فعالیت میکنند ،نسبت به اوضاع و احوال آن نگران و آزردهخاطر هستند .آنها در کنار دیگر مشکالت این صنف،
دائم از حضور افرادی س�خن میگویند که مانع از عملکرد خالقانه در صنعت تبلیغات کش�ور میش�وند .وقتی از آنها درباره این موانع سوال
میکنید ،از دالالنی س�خن میگویند که صرفا براس�اس داشتن یک رابطه در بنگاه اقتصادی کارفرما یا حتی دارا بودن مسئولیت اجرایی در
ح�وزه بازاریاب�ی و تبلیغات طرف کارفرما ،بدون اطالع کارفرما از زدوبندهایی که در پش�تپرده با یک آژانس خاص دارند ،مورداعتماد قرار
میگیرند .معموال دالالن طی یک جلسه یا حتی یک تلفن کمپینی تبلیغاتی را به آژانسی که قبال با آن هماهنگ شده ،بدون در نظر گرفتن
تواناییها و قابلیتهای آن آژانس میسپارند .حضور این دالالن را تمامی کسانی که در این صنعت فعال هستند ،حس کردهاند ،ولی هیچکس
توان اعتراض به آنها را ندارد .این دالالن آنقدر زیرکانه عمل میکنند که ردی از خود به جای نمیگذارند .بیش�ترین آس�یب را از حضور این
دالالن ،ش�رکتهای تبلیغاتی میبینند که با هزاران امید به این عرصه قدم گذاش�تهاند .حسین مصطفیزاده ،مشاور تبلیغات و بازاریابی به
سواالت «فرصت امروز» دراینباره پاسخ میدهد.
نرگس فرجی

نحوه عملکرد دالالن در صنعت
تبلیغات کشور چگونه است؟
از زمانی که وارد صنعت تبلیغات
کشور شدم ،حضور این دالالن را در
همه ج��ای این صنعت حس کردم.
ای��ن دالالن در صنع��ت تبلیغ��ات
کش��ور نقشهای مختلفی را بازی
میکنند .دس��تهای از آنها مستقیما
خودشان وارد مذاکره با شرکتهای
تبلیغات��ی مختلف میش��وند و بنا
به رواب��ط خارج از س��ازمانی که با
مدیران آژانسهای تبلیغاتی دارند،
پروژههای تبلیغاتی را خودجوش به
س��مت آژانسه��ای تبلیغاتی مورد
نظرشان سوق میدهند و در مقابل
مدیران ارشد خود انواع توجیهها و
بهانهها را ب��رای انتخاب آن آژانس
در کن��ار هم میچینن��د .این نحوه
عملکرد دالالن به این منظور است
که راحتتر بتوانن��د وارد مذاکرات
مالی با شرکتهای تبلیغاتی شوند.
برای مثال توافق میکنند 20درصد
از معامل��ه را بگیرند ت��ا پروژه را به
س��مت آن ش��رکت س��وق بدهند.
دس��ته دیگ��ری از دالالن ک��ه ی��ا
تازه وارد هس��تند ی��ا خیلی زیرک،
معم��وال مس��تقیما وارد مذاکره با
ش��رکتهای تبلیغاتی نمیش��وند.
اکث��ر ای��ن دالالن با اف��راد خاصی
که به آنه��ا اعتماد دارند و آن افراد
نیز در ی��ک آژانس تبلیغاتی خاص
رواب��ط دارن��د ،در تماس هس��تند
و این اف��راد معموال درص��د توافق
ش��ده را از ش��رکتهای تبلیغات��ی
میگیرن��د و به ای��ن دالالن منتقل
میکنند .دالالن در این میان بعد از
گرفتن مقدار پول توافق شده ردی
از خود باق��ی نمیگذارن��د ،بهقول
خودمان این دالل��ی را تیمی انجام
میدهند .گاهی این دالالن بهخاطر
اینکه س��روصدای کارشان در نیاید،
ه��راز چندگاه��ی آژانسهای طرف
مذاکره خود را تغییر میدهند.
آی�ا ای�ن دالالن در قال�ب

ش�رکتهای خاص�ی عم�ل
میکنند؟
این دالالن معم��وال بهصورت آزاد
عم��ل میکنند و بعضا حتی در هیچ
شرکت خاصی مشغول بهکار نیستند،
برخی دیگر نیز همانطور که پیشتر
گفتم در س��مت مدی��ران بازاریابی،
تبلیغ��ات و روابط عمومی بنگاههای
اقتصادی مش��غول به کار هس��تند.
دالالن ب��ا هر ش��رکتی وارد مذاکره
نمیشوند .باید ش��رکت را به خوبی
بشناس��ند و قبال با آن بدهبس��تانی
داشته باش��ند .این بدهبس��تانها و
هماهنگیهای پشتپرده هزینههای
باالت��ری را ب��رای ه��ردو ط��رف
برگزارکننده کمپینه��ای تبلیغاتی
به همراه دارد یعنی هم شرکتهای
تبلیغات��ی و هم س��فارشدهندگان
آگهیه��ای تبلیغات��ی در ای��ن

ی��ا بازرگانی و ه��م پرداختی ثابت و
ماهانه از طرف شرکت تبلیغاتی.
چه کسانی در این میان بیشترین
ضربه را میبینند؟
بیشترین ضربهها به شرکتهایی
وارد میش��ود که تازه به این عرصه
وارد ش��دهاند و س��عی میکنن��د
خالقان��ه به این صنعت و حرفه نگاه
کنند .اکثر این شرکتها سعی دارند
در ای��ن حرفه رش��د کنند ،ولی این
دالالن مانع حرکت این ش��رکتها
میش��وند چ��ون پ��روژه تبلیغاتی
را ب��ه س��مت کس��انی میبرند که
اه��ل اینگونه زدوبندها هس��تند و
ترجیح میدهند بر این اس��اس کار
کنند ت��ا اینکه در کار خود حرفهای
عمل کنن��د .همانطور که میدانید
برنامهری��زی ،اج��را و کنت��رل در
مدیریت تبلیغ��ات و بازاریابی ،مثل

دالالن با هر شرکتی وارد مذاکره
نمیشوند .باید شرکت را به خوبی
بشناسند و قبال با آن بدهبستانی داشته
باشند .این بدهبستانها و هماهنگیهای
پشتپرده هزینههای باالتری را برای
هردو طرف برگزارکننده کمپینهای
تبلیغاتی به همراه دارد
می��ان در نهایت متضرر میش��وند،
ط��رف کارفرما از خری��د خدمات یا
رس��انههایی که میتوانس��ت با عدد
کمتری در اختیار داش��ته باش��د و
آژان��س نیز با پرداخ��ت عددی قابل
توجه از س��ودش ب��ه دالالن .در این
م��دت فعالیت در صنع��ت تبلیغات
گاهی مش��اهده کردم ک��ه دالالنی
برای پورسانت یک کمپین تبلیغاتی
چن��دده و حت��ی چندصدمیلی��ون
تومان پول گرفتهان��د .البته دالالنی
نیز هس��تند که ماهانه باب��ت ادامه
همکاری در ی��ک کمپین یا خدمت
که کوتاهمدت تعریف نشده از هر دو
طرف حقوق میگیرن��د ،هم حقوق
سمتش��ان در آن ش��رکت تولیدی

تبلیغات خالق

هر فرآیند مدیریتی دیگر ،سه بخش
و عملک��رد اصلی هس��تند که باید
دقیقا سرجای خودشان باشند و هر
س��ه نیز باید در کنار هم بهدرستی
اجرا ش��وند .حال اگر فاکتور کنترل
که بهط��ور مثال در این حوزه یعنی
سنجش اثربخشی کمپینها یا حتی
سنجش اثربخشی نوع رسانه انتخابی
و ...انج��ام نش��ود ،ط��رف کارفرم��ا
دس��تش یا زبانش در مقابل مدیران
تبلیغاتش یا دیگران کوتاه میشود،
پس ش��ما بهعنوان صاح��ب آژانس
مجبور هس��تید خدمات اینچنینی
از قبیل برنامهریزی کمپین براساس
رش��د یک مولفه خاص مثل افزایش
آگاه��ی برند از الف ب��ه ب و ...را که

کنترل اثربخشی یک کمپین را آسان
میکند کنار بگذارید ،زیرا حضور این
سنجهها باعث رو شدن دست شما،
س��وختن ارتباطتان ب��ا آن دالل و
نیز کنترل بیش��تر بر شما میشود.
کنترلی ک��ه در ایران میتوانس��ت
م��ا را ب��ه مراتب در ای��ن صنعت به
پیشت��ر براند .این یعن��ی با حضور
دالالن ،کس��انی که بابت آگهیهای
تبلیغاتی بنگاه اقتصادیشان هزینه
پرداخ��ت میکنند از گردونه کنترل
حذف میش��وند ،زیرا این افراد برای
هر انتخاب��ی توجیه خ��اص آنرا از
خ��ود آژانس فرامیگیرند و به خورد
مدیران ارش��د خ��ود میدهند .پس
دیگر نمیت��وان انتظار خروجیهای
خیل��ی باکیفیت��ی از تبلیغ��ات آنها
داش��ت .در این میان فقط پولهای
کالن��ی جابهج��ا میش��ود ب��دون
خروجی ب��ا فایده و مفید در صنعت
تبلیغات کش��ور .به نظر من اگر این
دالالن در این صنعت باقیماندهاند،
ب��ه خاطر حمایتی اس��ت که هر دو
ط��رف برگزارکنن��ده کمپینه��ای
تبلیغاتی از آنها میکنند.
به نظر ش�ما چ�را این اف�راد در
صنعت تبلیغات کش�ور بهوجود
آمدهاند؟
بگذاری��د پیش از پاس��خ به این
س��والتان نکته دیگری نی��ز اضافه
کنم .اکثرا این افراد اجازه نمیدهند
پول داللی مس��تقیم به حسابشان
واری��ز ش��ود .معموال چ��ون حجم
پولهای��ی ک��ه در این می��ان رد و
بدل میش��ود باالس��ت .ای��ن افراد
حج��م پوله��ا را خ��رد و ب��ه چند
حس��اب منتق��ل میکنند ت��ا قابل
پیگیری نباش��د .در تبلیغات کشور
بودجههای تبلیغاتی بزرگی جابهجا
میش��ود و به دلیل اینکه متاسفانه
ابزارهایی برای سنجش کمپینهای
تبلیغات وجود ندارد ،یعنی موفقیت
یا شکس��ت یک کمپین تبلیغاتی را
نمیت��وان بهصورت کمی س��نجید،
در نتیج��ه بودجهه��ای تبلیغات��ی
س��نگینی خرج میش��وند و کسی

نمیتوان��د ش��رکتهای تبلیغات��ی
را مته��م به این کن��د که کمپین را
درست و خالقانه اجرا کرده است یا
نه .برای شرکتهای سفارشدهنده
آگهیها ،باالرفتن فروش محصوالت
تنها معیاری اس��ت ک��ه باقیمانده
اس��ت .این ش��رکتها م��وارد دیگر
را نمیتوانند در نظ��ر بگیرند .برای
ای��ن آژانسها هم مهم نیس��ت که
آگاهی مردم از فالن برند را از طریق
تبلیغات از نقطه  Xبه  Yرساندهاند
یا خی��ر .پس چون کنترل نیس��ت،
فس��اد بهوجود میآی��د ،مثل دیگر
سیستمها.
علت رش�د این دالالن را در چه
میدانید؟
به نظرم رش��د این دالالن بهخاطر
حج��م پوله��ای بزرگی اس��ت که
در ای��ن صنعت جریان دارد .ش��اید
در کمت��ر کس��بوکاری پول��ی ب��ه
این وس��عت جابهجا ش��ود .در اغلب
کس��ب وکارهای قانون��ی پولهایی
که رد وبدل میش��وند قابل پیگیری
اس��ت ،ولی در صنع��ت تبلیغات به
این شکل نیست .این دالالن شرایط

تبلیغ��ات را به جایی رس��اندهاند که
بس��یاری از شرکتهای تبلیغاتی که
قبال با فعالیت آنها مش��کل داشتند،
برای بیکار نش��دن مجبور شدهاند با
آنها همکاری کنن��د .آنها میگویند
وقت��ی هم��ه ای��ن کار را میکنند،
چرا ما نکنیم؟ نف��وذ این دالالن در
شرکتهای س��فارشدهنده خارجی
کمت��ر اس��ت ،چ��ون آنه��ا معموال
ی��ک آژان��س ی��ا صاحب رس��انه را
برای همکاری انتخ��اب نمیکنند و
س��عی میدارند تبلیغات خ��ود را به
ش��رکتهای مختلفی بسپارند .یکی
دیگ��ر از عملکرده��ای ای��ن دالالن
تالشی است که در زمینه کوتاه کردن
زمان فعالیت ش��رکتهای تبلیغاتی
میکنند .ای��ن افراد آنق��در کمپین
را دیر به ش��رکتها واگذار میکنند
که فرصت خالقیت زیاد را نداش��ته
باش��ند ،شیوه دیگر این افراد هم این
است که کمپین را در زمان نامناسب
ب��ه ش��رکتهای تبلیغات��ی تحویل
میدهن��د .برای آنه��ا فقط یکچیز
مهم اس��ت ،اینکه خودشان بهترین
بهرهبرداری را از آن بازه زمانی کنند.

ایستگاه تبلیغات
تلویزیون ،رسانهای مفید برای تبلیغ
محصوالتی با تولید گسترده

آگهی :دانشگاه  -Unisinosشعار :تاریخ خود را بساز!

استفاده از رسانههای مختلف در میزان تاثیرگذاری پیام
تبلیغاتی ش��رکتها روی مش��تریان اثر ویژهای دارد .اینکه
شرکتها از رسانههای محیطی استفاده کنند یا از تلویزیون
همگی به نوع استراتژی برند و تبلیغات آنها بستگی دارند.
برای تبلیغات محصوالت در مرحله تولید ،رشد ،بلوغ و افول
باید رس��انههای مختلفی استفاده شوند .حتی نوع کیفیت
محصول و گستردگی مش��تریان یک محصول در مناطق
مختلف نیز در انتخاب رسانههای تبلیغاتی تاثیرگذار هستند.
رس��انه تلویزیون در ایران جزء رس��انههای گرانی است که
شرکتها برای استفاده از آنها باید هزینههای زیادی را صرف
کنند ،به همین علت ش��رکتها باید با احتیاط بیشتری به
سراغ این رسانه بروند .ایمان مالجعفری مدرس و کارشناس
گرافیک در این زمینه میگوید :استفاده از رسانه تلویزیون
را تنه��ا میتوان برای برندهایی در نظر گرفت که اطمینان
دارند ،محصولشان در تمام کشور توزیع میشود و به دست
مش��تریان میرسند .وقتی شرکتها از این مسئله مطمئن
شدند ،آن موقع تلویزیون برای تبلیغات برند آنها جای خوبی
است و میتوانند برای این تبلیغات هزینه کنند .برای مثال
به نظر من تلویزیون برای تبلیغات شامپوهای تولیدی داخل
رسانه مناسبی اس��ت .چون بیشتر مصرفکنندگان نهایی
این محصوالت در شهرس��تانها ساکن هستند ،مخصوصا
شهرستانهای کوچک و تولیدکنندگان آنها این اطمینان را
دارند که این مشتریان تلویزیون ایران را نگاه میکنند و به
نظراینمصرفکنندگانکمترازرسانههایغیرایرانیاستفاده
میکنند .این موضوع را میتوان براساس میزان فروش این
محصوالت در مقایسه با شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک
اثبات کرد .فروش شامپوها و محصوالت خارجی این حوزه به
نسبت محصوالت داخلی در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر
است و آمارها نشان از آن دارند که مشتریان شهرهای بزرگ
بیش��تر از رسانههای دیگر برای تماشا استفاده میکنند .در
نتیجه شرکتهای تولیدکننده داخلی که سالیان سال است
از تلویزیون برای تبلیغات استفاده میکنند به نظر برندگان
اصلی استفاده از این رسانه خواهند بود.
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تولید فایلهای صوتی و پادکست
نویسنده :جیم کوکروم

وحدت و کثرت در برندینگ
محمد زرین

مترجم :حامد تقوی

یک پادکست مجموعهای از فایلهای دیجیتال
(صوتی یا تصویری) اس��ت که بهصورت س��ریالی
پخ��ش میش��ود و اغل��ب از طری��ق پیونده��ای
شبکهای اینترنت قابل دانلود است.
تعریف ویکیپدیا از پادکست
در بحث حاضر ،منظور ما از پادکست ،فایلهای
صوتی و بهطور خاص صدای شماس��ت .جمعیت
قابلتوجهی از افرادی که پادکست تهیه میکنند،
بیشتر از فایلهای صوتی بهره می گیرند.
م��ن ش��خصا پادکس��تهای زی��ادی تابهحال
تهیه نکردهام ،اما صده��ا فایل صوتی کوتاه برای
مخاطبان آماده کردهام .اغلب اوقات این فایلهای
صوتی را در وبالگ خود قرار میدهم یا اینکه یک
لینک در خبرنامه خود قرار میدهم تا خوانندگان
در ص��ورت عالقهمندی ب��ه راحت��ی بتوانند این
فایلها را گوش کنند.
اگر طی این فرآیند در هر مرحلهای با مش��کل
مواجه ش��وید ،گزینهه��ای فراوانی برای کمک به
شما در اینترنت وجود دارد.
ضبط ص��دای خود و ق��رار دادن فای��ل آن در
اینترن��ت س��ادهترین روش برای انتق��ال پیام با
قدرت و تاثیر فراوان است .انتقال پتانسیل موجود
در پیغام صوتی شما بهصورت گسترده بسیار حائز
اهمیت اس��ت و هزینه ق��رار دادن این فایلهای
صوتی در اینترنت بسیار ناچیز است.
من عاش��ق تهیه کردن فایلهای صوتی هستم،
چ��را که هر زمان مطال��ب را از ذهن خود بر زبان
آورم به س��رعت تبدیل به یک فرمت ذخیره شده
میشود .در اغلب موارد ،نگارش جزئیات یک ایده
ک��ه در ذهن دارم ممکن اس��ت انرژی موجود در
درون ایده را از بین ببرد .در مورد فایلهای صوتی
این مسئله اتفاق نمیافتد .تهیه کردن این فایلها
تنها نیازمند صحبت کردن در میکروفن است.
روش انجام کار
* ش��ما به یک هدست مناسب با میکروفن نیاز
داری��د .م��ن از یک هدس��ت  50دالری الجتیک
استفاده میکنم که هر دوگوش را میپوشاند و یک
میکروفن دارد ک��ه در مقابل دهان قرار میگیرد.
نیازی به هزینه بیشتر برای هدست نیست ،بهویژه
اینکه در ابتدای راه تهیه فایلهای صوتی هستید.
چندین گزینه برای کپچر کردن صدا در کامپیوتر
وج��ود دارد؛ از جمله س��رویسهای اینترنتی اما
من به ش��ما پیش��نهاد میکنم با نرمافزار رایگان
 Audacityکار خود را شروع کنید.

* تمام آنچه را که قرار اس��ت بگویید ،ننویسید.
من معموال از یک برگه یادداش��ت کوچک همراه
س��ه تا پنج پون��ز روی آن اس��تفاده میکنم تا به
راحت��ی مطال��ب موردنظ��ر را پیدا کن��م .اگر با
موضوع��ات اصلی و موردنظر خود آش��نایی کامل
داش��ته باش��ید ،بحث و گفتوگ��و در مورد آن را
شروع کنید.
در ابت��دای ضب��ط صدا ،خود را به ش��نوندگان
معرف��ی و موض��وع بحث را مطرح کنی��د .من به
این نتیجه رس��یدهام که فایلهای صوتی کوتاهتر
نس��بت به فایلهای صوتی طوالنی بیش��تر مورد
استقبال قرار میگیرد و مردم بیشتر به آنها گوش
میکنند.
هنگام��ی که صدای خ��ود را ضب��ط میکنید،
تصور کنید در مقابل یک ش��خص قرار گرفتهاید
و با او س��خن میگویید .هر اندازه مخاطبان شما
تعدادش��ان بیش��تر باش��د ،باز هم نباید آنها را به
شکل گروهی مخاطب قرار داد .این روش موجب
میش��ود تا ارتباط صادقانه و اصیلی با مخاطبان
خود برقرار کنید.
* س��عی کنید در حالت ایس��تاده صدای خود
را ضب��ط کنید .همچنین لبخن��د بزنید و به طرز
ایس��تادن خود دقت داشته باش��ید .شاید عجیب
به نظر برس��د اما ارتباط��ات غیرکالمی و حرکات
ب��دن حتی زمانی که صرفا ص��دای خود را ضبط
میکنید ،از طریق میکروف��ن انتقال مییابد .این
روش همچنی��ن یک مه��ارت اصولی در مکالمات
تلفنی به شمار میرود.
مخاطبان هرگز به اندازه ش��ما به موضوعی که
در مورد آن بحث میکنید عالقهمند نیستند .شما
مجبور نیستید برای تاثیر بیشتر از صدای رادیویی
استفاده کنید .همواره در گفتار خود صداقت داشته
باشید و خودتان باشید اما عالقه خود را نسبت به
موضوعی که در م��ورد آن صحبت میکنید ،ابراز
کنید .میکروفن خود را در فاصله مناس��ب و ثابت
تنظیم کنید و کمی باالتر یا پایینتر از دهان خود
قرار دهید .این کار باعث میشود زمانی که کلمات
دارای حرف «پ» را ادا میکنید ،در میکروفن هوا
وارد نشود.
در شماره بعدی بخوانید:
نکات مهم در تولید فایلهای صوتی

کارگاه برندینگ

خرید به شرط تخفیف!

مزایا و معایب شرطی کردن مشتری
هدی رضایی

چن��د وقت��ی اس��ت ک��ه
هر ازگاه��ی پیامک��ی از ی��ک
پارکآب��ی برای��م ارس��ال
میش��ود که پیشنهاد استفاده
از خدمات��ش را ت��ا تاریخ��ی
مش��خص ب��ا تخفی��ف قاب��ل
توجهی ارائه میدهد .اینطور
که پیداست ،این پارک آبی که
اخیرا تاسیس شده با بازاریابی
پیامک��ی در ابعاد وس��یع و با
استفاده از ابزار تخفیف ،سعی
در ج��ذب مش��تری دارد و در
مت��ن پیامکه��ای خاصش،
تخفیفه��ای خاص��ی نیز به
مشتریان وعده میدهد.
ارائ��ه تخفیف ب��رای جذب
مش��تری کم��ک ش��ایانی به
پیش��برد فروش میکن��د ،اما
ممکن است اشخاصی از جمله
خودم ،ش��رطی ش��وند و فقط
منتظ��ر آن زمانه��ای ویژه و
ارائ��ه تخفیف��ات باش��ند و از
خدمات اصل��ی در زمانهایی
غیر از آن بازه تخفیف استفاده
نکنن��د .همین موض��وع باعث
شد در گزارشم موضوع شرطی
کردن مش��تری را بررسی کنم
که آی��ا اقدام خوبی اس��ت یا
خیر؟ ابتدا بهتر است بدانیم که
شرطی کردن به چه معناست؟
شرطیشدن
شرطیش��دن ،ی��ک واکنش
بیاختیار نسبت به یک محرک
اس��ت .مث��ال با دی��دن عکس
گوجهسبز یا انار یا حتی تجسم
آن در ذه��ن ،آب ده��ان ما راه
میافتد .شرطیش��دن یکی از
ویژگیهای مغز است ،اینکه مغز
ما بین یک محرک و رفتاری که
دائم انجام میدهد ،ارتباط برقرار
کن��د .مثال وقتی والدین پس از
ه��ر امتحان��ی که فرزندش��ان
از عه��ده آن بهخوب��ی برآمده
باشد برایش هدیه بگیرند ،او را
ش��رطی میکنند که به شرط
هدی��ه درس بخوان��د و پس از

امتح��ان منتظر هدیه باش��د و
اگر یکبار آنها نتوانند هدیهای
تهیه کنند ،فرزندشان ناراحت
ش��ده و ممکن است تصور کند
که والدینش او را دوست ندارند.
به دلیل اینکه شرطیش��دن
واکن��ش طبیع��ی مغز اس��ت،
در مدیری��ت و بازاریاب��ی و
تبلیغ��ات ،اس��تفاده وس��یعی
دارد .در آم��وزش ،وقت��ی رفتار
مطلوب از دانشآموز س��ر زد به
او پ��اداش میدهند و اگر رفتار
نامطلوب از او سر زد او را تنبیه
میکنند ،بنابراین کافی اس��ت
که معلم جای��زه یا خطکش را
به دانشآموزان دهد و با همین
کار و ب��دون اق��دام خ��اص
دیگری ،رفتار دانشآموزان
را تحت کنت��رل درآورد .در
تبلیغات هم به همین شکل
عمل میش��ود ،مثال وقتی
ش��رکت تولید ربگوجه در
تبلیغات خود دائم از جوایز
قرعهکش��ی و برندگان��ش
میگوید ،مش��تریان تمایل
نشان میدهند که پولشان
را صرف خرید آن محصول
کنند ،اما به محض توقف روند
اهدای جوایز ،دیگر به سراغ این
محصول نخواهند رفت.
در زندگ��ی خودم��ان و
در جامع��ه ،ش��اهد افزای��ش
شرطیش��دن هس��تیم :اینکه
کارمندان به محض تمامشدن
وقت اداری یا ش��نیدن صدای
اذان ،دس��ت از کار میکش��ند،
وقتی که مش��تری دائمی یک
رستوران همیشه غذای خاصی
را س��فارش میده��د ،صاحب
رس��توران بدون پرسش غذای
او را آم��اده میکن��د ،یا وقتی
مشتری با دیدن برچسب Off
(تخفی��ف) تمایل ب��ه ورود به
فروش��گاه و بازدی��د و خرید از
محصوالت را پیدا میکند ،باید
توجه کنیم بس��یاری از رفتارها
و عواط��ف ما ممکن اس��ت در
اثر شرطیشدن باشد .به همین
دلیل بسیاری از شرکتها از این

فرصت استفاده می کنند و آن را
بهعنوان گامی در جهت فروش
محصول در نظر میگیرند.
طرحهای تخفیفی
دورهای یکی از عوامل
شرطیسازی
بعضی از شرکتها در ابتدای
ورود به بازار بهصورت گسترده
از اس��تراتژی کاه��ش قیم��ت
برای جلب مش��تری اس��تفاده
میکنن��د .مث��ال س��ال 1385
ش��رکت ایرانس��ل وارد ب��ازار
خدمات تلفن همراه کشورمان
ش��د که در همان ابتدای ورود
طرحه��ای تخفیف��ی خاص��ی

کن��د ،س��بب جلبتوجه��ش
شدهاید .تخفیف نقش عمدهای
در تحری��ک مش��تری دارد.
تخفی��ف نهتنها به مش��تریان
شما ،بلکه به کسبوکار شما نیز
کمک میکند .از افزایش فروش
گرفته تا بهبود شهرت میتواند
از اث��رات موفقیتآمیز تخفیف
باش��د .مزیت دیگر اس��تفاده از
تخفیف میتوان��د خالی کردن
قفس��ههای فروش��گاهتان از
اجناسی باش��د که ماهها خاک
میخوردهان��د .افزایش فروش و
ش��هرت و اعتبار و صرفهجویی
در هزینهه��ا میتواند بهعنوان
مزایای دیگر تخفیف ذکر شود.

در ذهن مشتری
در تخفیفهای ساالنه (یا مقطعی)
ایمان ایجاد کنید
باید با مشتری صادق باشید ،زیرا
محم���دمه����دی
مشتری قیمت قبل از تخفیف
تش��رفی ،کارش��ناس
را نمیداند و در هر فروشگاهی
بازاریابی ،در گفتوگو
قیمتها متغیر است .باید در نظر
ب��ا «فرصت ام��روز»
داشت ایمان در ذهن مشتری
پدی��ده
درب��اره
هنگامی ایجاد میشود که او به
ش��ر طی کر د ن
قیمت اعتماد کند
مش��تری میگوی��د:
« د ر ش��ر طی کر د ن ،
ارائه ک��رد .به ای��ن صورت که مش��تری از تخفیف��ات آگاهی
مشترکان میتوانستند هرشب دارد و در هم��ان زم��ان اقدام
ساعت  12نیمهشب تا ساعات به خری��د میکند .مش��تریان
خاصی بهص��ورت رایگان میان تخفی��ف را دوس��ت دارن��د و
خطوط ایرانسل گفتوگو کنند میخواهن��د از آن اس��تفاده
ی��ا پیامک دهند .این ش��رکت کنن��د .در سراس��ر دنی��ا
پ��س از جذب مش��تری کافی ،ش��رکتها قب��ل از ژانویه (در
کمک��م خدمات��ش را محدود نوامب��ر یا دس��امبر) اق��دام به
و هم��ان مکالمه ش��بانه را به ارائه تخفیف های چشمگیری
پنجشنبهش��بها محدود کرد میکنن��د .این روی��داد زمان
و س��رویسهای جدیدی مانند مناسبی است و سبب تشویق
س��یمکارت دوقلو ارائه داد ،اما مشتری به خرید میشود».
این تخفیفها چه مزایایی برای
او در ادامه میگوید :ما س��ه
شرکت دارد؟
دسته مش��تری داریم ،آنهایی
ک��ه زمانی که نیاز دارند خرید
مزایایتخفیف
میکنند ،آندس��ته ک��ه بنابر
همانطور ک��ه میدانید ارائه نیاز روزم��ره خرید میکنند و
تخفیف ب��ه مش��تری یکی از بقیه شامل کسانی میشود که
راههای جذب سریع مشتری به همیشه خرید میکنند و خرید
فروش��گاهتان است .هر زمان به جزو کارهای روزانه آنهاس��ت.
مشتری خود بگویید که میتواند معموال برنده��ای خارجی در
ب��ا خرید از اینج��ا صرفهجویی پایان سال میالدی و برندهای

ایرانی در پایان س��ال شمسی
تخفیفاتی را برای مش��تریانی
که ج��ز در زمانهای تخفیف
نمیتوانن��د خری��د کنند ،در
نظر میگیرند .در شرطیسازی
مش��تری بای��د هدف م��ان را
مش��خص کنیم .بای��د در نظر
بگیری��م که برن��د کجا تعریف
میش��ود .اگر برند نام بزرگی
داشته باشد ،میتواند تخفیف
بگذارد ،اما این ایده به ش��کل
عمومی مناسب نیست.
این کارشناس تاکید میکند:
در تخفیفه��ای س��االنه (ی��ا
مقطعی) باید با مشتری صادق
باشید ،زیرا مشتری قیمت قبل
از تخفیف را نمیداند و در هر
فروش��گاهی قیمته��ا متغیر
است .باید در نظر داشت ایمان
در ذه��ن مش��تری هنگام��ی
ایجاد میش��ود که او به قیمت
اعتماد کند و این مسئله بسیار
مهمی است.
تشرفی میزان فروش را دیگر
عامل موثر بر ارسال پیامکهای
تخفی��ف از جان��ب ش��رکتها
میداند و بی��ان میکند :برای
مث��ال در م��ورد همین پیامک
پارک آبی ،مس��ئوالن ش��رکت
هرگاه ببینند میزان مش��تریان
از مح��دودهای پایینت��ر آمده،
اساماس تبلیغاتی میفرستند.
اگ��ر میزان ف��روش قابل قبول
باشد ش��اید دیگر شرکت اقدام
ب��ه این کار نکند .ب��ا همه این
تفاسیر ش��رطیکردن مشتری
از ابعاد فروشهیجانی محسوب
میش��ود و اگر به ساختارهای
فروش فک��ر نکنی��د ،قطعا در
بلندم��دت شکس��ت خواهید
خ��ورد .چ��ون ممک��ن اس��ت
مش��تری را ب��رای محصول��ی
ش��رطی کنی��د و تخفیف قائل
ش��وید که بازار ب��ه آن نیازی
ن��دارد و ب��ه مح��ض توق��ف
تخفیف ،محصول ی��ا خدمات
مشتری خود را از دست بدهد.
پس هم��واره باید نیازهای بازار
هدف را مدنظر قرار دهید.

کافه بازاریابی
گفته میش��ود ک��ه  80درصد
خرید توسط  20درصد مشتریان
انج��ام میش��ود و هزین��ه پیدا
ک��ردن مش��تری جدی��د چن��د
براب��ر هزین��ه حفظ مش��تریان
کنون��ی اس��ت .به همی��ن دلیل
کس��بوکارها در پ��ی وف��ادار
س��اختن مش��تری و توجه به او
بهعنوان مهمترین قسمت فروش
خود هس��تند،بنابراین اس��تفاده
از رس��انههای مش��تریمحور
میتواند دروازه عبور ش��رکتها
برای رس��یدن به اهداف باشد .در
ادامه ،برای اینکه س��رمایهگذاری
تبلیغات و رس��انهای ش��ما مورد
توجه ق��رار گیرد و بینشمحور و
مشتریمحور باش��د ،روشهایی
ارائه شده است:
 -1ارتباط را بهبود بخشید
مشتریان امروزه بیش از پیش
با برند درگیرند ،اما آنها بیش��تر
تحت تاثی��ر رس��انههایی که در
معرض دید آنها قرار دارد هستند.
اگر مس��یر بازاریابیت��ان صریح
و مرتبط نباش��د ،شانس��ی برای
موفقیت ندارید .این نیازمند این

حفظ مشتری با استفاده از رسانههای مشتری محور
اس��ت ک��ه از دیدگاه مش��تریان
استفاده و اس��تراتژیهایی ایجاد
کنی��د ک��ه آگاه��ی صحی��ح از
تبلیغات ش��ما در میان مشتریان
ایج��اد و آنه��ا را ترغیب کند که
پ��س از خرید باز ه��م برگردند.
اگ��ر س��رمایهگذاری رس��انهای
شما کامال درس��ت باشد ،درجه
مسئولیتپذیری بیش��تر از قبل
میش��ود .پ��س الزم اس��ت که
بازاریاب��ان به اهمیت مش��تریان
درجه اول در رس��انه خود توجه
کنند.
 -2مش�تریان درس�ت را
هدف قرار دهید
رس��انه ذات��ا بیش��تر از اینکه
کششی باش��د ،هلدهنده است.
البته این ابدا به معنای هل دادن
مشتریان نادرست نیست.
بازاریابان با استفاده از دادهها و
دیدگاههای قوی برای گس��ترش
اهداف خری��د محور باید مطمئن
ش��وند ک��ه متن پی��ام آنه��ا به

مش��تریان مرتب��ط انتق��ال پیدا
کند ،مش��تریانی که پیام را قویا
درک کنند .آنها ب��رای تبلیغات
خ��ود باید به س��راغ کمپینهای
ق��وی بروند و آگه��یای طراحی
کنند که به خوبی منعکسکننده
پیام تبلیغاتی باش��د .برای مثال
تحقیقات نشان میدهد هنگامی
که ی��ک محصول جدی��د تبلیغ
میش��ود ،ش��ما ب��ا ه��دف قرار
دادن مش��تریان برن��د موج��ود
نس��بت به آنهایی ک��ه برندهای
رقیب تان را دوس��ت دارند ،نتایج
بهتری خواهید داش��ت .فناوری
و روشه��ای داده کاوی موج��ود
کنونی میتواند استانداردی برای
اقدامات ایجاد کند.
 -3مشتریان تان را بهترین
بازاریابان خود کنید
مش��تریان وفاداریش��ان را به
روشهای مختلف نشان میدهند.
بعضی افراد یک برند خاص را به
دیگر رقبا ترجی��ح میدهند ،اما

تنه��ا زمان��ی آن را میخرند که
آن برند ف��روش فوقالعاده دارد.
دیگران یک برند را دوست دارند
و اغل��ب آن را میخرن��د .پاداش
نهایی برای بازاریابان پیدا کردن
ی��ک زیرمجموعه از مش��تریان
اس��ت که برند را دوس��ت دارند،
اغلب محصوالت را میخرند و با
ویژگیهای دیجیتال برند درگیر
هستند و پیام برند را به اشتراک
میگذارن��د و از ج��و اجتماع��ی
آن راضیان��د .چه میش��ود اگر
بازاری��اب توانای��ی اس��تفاده از
اطالعات و دادهها برای شناسایی
این مشتریان و دادن پاداشهای
تشویقی برای ایجاد رسانهای قوی
برای برند را داشته باشد؟ این یک
سوال فرضی نیس��ت ،این کاری
که است که در حال حاضر توسط
بیش��تر برندهای ن��وآور در بازار
انجام میگیرد .با یکپارچهسازی
دستگاهها با برنامههای مدیریت
ارتباط با مش��تری ،ای��ن برندها

میتوانن��د بهص��ورت فعاالن��ه و
منسجم و با استفاده از مشتریان
خود بهعن��وان ب��ازوی بازاریابی
معتب��ر ،تبلیغات رس��انهای خود
را مدیری��ت کنن��د .بازاریاب��ان
میتوانن��د رواب��ط پ��رمعنیتری
را تروی��ج دهند و دیگ��ران را به
الهامگیری از آن تش��ویق و درک
پیام را برای مشتری آسان کنند.
آنها میتوانند حیطه فعالیت خود
را از حیطه ش��خص به شخص به
اف��راد زیادی گس��ترش دهند تا
هواداران یک برند را در کمک به
ایجاد روابط قوی مشتری با برند
توانمند سازند.
زمان ایجاد تحول با استفاده از
رس��انههای جدید مشتریمحور
اکنون است .این رویکرد ،بازگشت
سرمایه را بهبود بخشیده و اتالف
را کاهش میده��د و تالشهای
بازاریاب��ی را بر پای��داری فروش
محص��والت و رش��د بلندم��دت
متمرکز میس��ازد .اگر این موارد
در سال  2014فقط جزو برنامهها
ب��ود ،در س��ال  2015باید جزو
اولویتهای اجرایی باشد.

کارشناس برندینگ

مفاهیم وحدت و کثرت معم��وال در مباحث عرفانی
و فلس��فی یا ش��عر و ادبیات و موضوعات مرتبط گفته
و شنیده ش��ده است .آش��نایی و درک این مفاهیم در
فلس��فه و عرفان و بهصورت مشخص نظریه وحدت در
عی��ن کثرت و کثرت در عین وحدت و حرکت جوهری
مالصدرا ،نوع نگرش به موضوعات مختلف دنیا  -از هنر و
علومانسانی تا علوم تجربی و فیزیکی  -را تا حدود زیادی
متاثر کرده و به افکار و رفتار افراد سمتوسو میدهد.
نظریه وحدت وجود و حرک��ت از وحدت به کثرت و
بالعکس ،از وابستگی درونی همه اجزای جهان با یکدیگر
حکای��ت دارد .جهان و همه مخلوقات و هر آنچه در آن
هست از یک وحدت ،نشأت گرفته و آن واحد مطلق در
هزاران هزار جزء و در کثرتی بینهایت تجلی یافته است
(حرکت از وحدت به کثرت) و همه این اجزا و تمام آنچه
در جهان وجود دارد ،نش��انهای از آن وحدت کل است و
همه به نوعی اش��اره به آن واحد مطلق دارند (حرکت از
کثرت به وحدت).
اشتباه نشود ،موضوع این مقاله درباره فلسفه و عرفان
نیس��ت اما بدونشک ،نگرش فلس��فی و عرفانی ناشی
از مطالع��ه و تفکر راجع ب��ه مباحث وحدت و کثرت در
جهان ،بر این نوشته درباره برندینگ تاثیرگذار بوده است.
در یادداشت هفته پیش به تعریف و اثر تفکرات واگرا،
همگرا و ترکیب این دو در بخشهایی از فرآیند برندینگ
پرداختیم و گفتیم تفکر واگرا ،بدون محدودیت به دنبال
یافتن ایدههای تازه و متفاوت است و تفکر همگرا ،قدرت
برنامهری��زی و اجرای رویهای مش��خص و در چارچوب
تعیینش��ده را ب��ه خوبی دارد و تفک��ر ترکیبی این دو،
الزمه استراتژیستهای برند است تا بتوانند ایدهپردازی
و بیپروایی گروه اول را با در نظر گرفتن ش��رایط هر دو
گ��روه ،تحلیل کرده و برنام��های اجرایی برای گروه دوم
تدوین کنند .مبح��ث امروز ما ،بیارتباط با این موضوع
نیست.
در فرآین��د برندین��گ یک نوع حرک��ت از وحدت به
کثرت و بالعکس دیده میشود .در نخستین گام از خلق
ی��ک برند و پس از تحقیقات به دس��ت آم��ده از بازار و
تحلیلهای درونی و بیرونی ،آفرینش ذهن برند ش��امل
تدوین هویت اس��تراتژیک و مفهومی برند و المانهای
مربوط به هویت از جمله ارزشهای پایهای ،وعده برند،
مزیت رقابتی و وجوه تمایز ،ش��خصیت برند ،ارزشهای
مش��هود و نامش��هود برند و دیگر المانها میش��ود که
همگی ناش��ی از یک نگاه واحد به جایگاهی اس��ت که
قرار اس��ت برند در بازار و در ذه��ن و قلب مخاطبانش
پیدا کند .در تدوین این المانها ،باید یک هویت واحدی
از برند در ذهن آفرینندگان آن ش��کل گرفته باشد یا با
روشها و مدلهای خالقان��ه و تکنیکهای کار تیمی،
همگ��ی افراد تاثیرگذار در خل��ق هویت و صفات اصلی
برند ،یک تصویر ذهنی واحد از آن چیزی که میخواهند
خلق کنند ،داشته باشند.

پ��س از این مرحله ،تبیین و تدوین تمام اجزای برند
که ناش��ی از این واحد باش��ند ،حرکتی از یک وحدت
در هویت برند ،به س��مت ایجاد اجزایی متکثر و برآمده
از آن هویت واحد اس��ت .از نام برند گرفته تا ش��عارها،
تگالی��ن ،لوگو ،آرم ،نش��انههای اصلی گرافیکی ،رنگ،
فونت ،کاراکتر ،طراحی محصول و همه المانهای بصری
و کالم��ی و همینطور اجزا و لوازم پیام ،س��بک و لحن
پیام ،اس��تراتژیها و تاکتیکه��ای تبلیغاتی و بازاریابی
و ف��روش ،ابزار و رس��انههای بس��یار متن��وع تبلیغاتی
از رس��انههای چاپ��ی و مطبوعاتی گرفته ت��ا تیزرهای
تلویزیونی و وبس��ایت اینترنتی و دهها ابزار دیگر ،همه
و همه اجزای متعددی هس��تند که در عالم کثرت ،باید
برآمده از همان نگاه واحد به هویت خلق شده از برند و
نمایشگر و نشانهای از آن باشند.
به زبان��ی خالصه ،هویتی واحد ب��ه اجزایی متعدد و
متکثر تبدیل میشود که باید روح و حس آن هویت در
تمام این اجزا باشد و هرکدام از این اجزا به نوعی خالقانه
و اثرگذار ،نشانهای از آن واحد باشند.
از س��وی دیگر ،ای��ن حرکت از وحدت ب��ه کثرت و
بالعکس ،برداشت و ادراک ذهنی هست که در مخاطب
صورت میگیرد .مخاطبان شاید هیچگاه متن ،نوشته یا
سند اس��تراتژیک یک برند را که توسط آفرینندگانش
تدوین ش��ده ،نبینند و از آن مطلع نش��وند اما در خلق
ماهرانه و مسئوالنه یک برند و پرورش آن ،اجزای متکثر
بیرونی و دیده شونده ،چنان طراحی و اجرا میشوند که
در اذهان مخاطب ،آن پیوس��تگی و اتصال به آن هویت
واحد ،دمیده ش��ده باش��د و ذهن مخاط��ب به صورتی
غیرمس��تقیم و ناخودآگاه ،از دیدن و تجربه کردن تمام
آن اجزا ،به هویتی واحد از برند پی ببرد؛ حرکتی دوباره
از کثرت به وحدت .بسیاری از فواید و اثرات مثبت خلق،
پرورش و رش��د یک برند موفق مثل وفاداری و هواداری
برن��د و همه آنچه که در س��تایش ی��ک فرآیند اصولی
برندینگ گفته میشود ،حاصل همین حرکت یکپارچه
و هماهنگ از وحدت در مفهوم برند به سمت کثرت در
ایج��اد و نمایش اجزای برن��د و ادراک و تداعی صحیح
مخاطبان و حرکت ذهنی ناخودآگاه آنان از کثرت اجزا
به وحدت مفهوم است.
خالقیت در ایجاد المانه��ا و اجزای متعدد و متکثر
ی��ک برند با در نظر گرفت��ن پایداری و ثبات در حفظ و
گسترش هویت واحد برند ،مهارت مهم و ظریفی است
که این حرک��ت از وحدت به کثرت و بالعکس را معنی
میبخشد و برندهای موفق بر آن تسلط داشته و از اثرات
آن س��ود میبرند .مهارت و دانشی که متاسفانه در اکثر
نامهای تجاری ضعیف داخلی دیده نمیشود.
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پرادا ،یکی از نش��انهای تجاری مطرح ایتالیایی
در تولید محص��والت لوکس و باکیفیت باال اس��ت
که آغاز فعالی��ت آن به اوایل قرن گذش��ته و افتتاح
نخستین فروشگاه آن به س��ال  1913توسط ماریو
و مارتینو پرادا در «گالری��ا ویتوریو ا ِمانوئال» میالن
باز میگردد.
این فروش��گاه لوکس در ابتدا به ف��روش کیف و
محصوالت چرمی واردات��ی از انگلیس میپرداخت
و در ادامه ف��روش کیفهای چرم��ی ،چمدانهای
مسافرتی ،لوازم چرمی ،قابهای زیبا و ...تولید پرادا
نیز به آنها افزوده شد.
بهلط��ف معرف��ی محصوالت��ی ب��ا طراحیهای
چش��منواز ،اس��تفاده از م��واد اولی��ه مرغ��وب و
تکنیکهای پیچیده تولید ،پرادا به سرعت در مرکز
توجه اشراف اروپا و اعضای برجس��ته طبقه مرفه و
س��رمایهدار این قاره قرار گرفت .در س��ال ،1919
پرادا ب��ه تامینکننده رس��می خانواده س��لطنتی
ایتالیا مبدل شد.
این در شرایطی بود که با گذش��ت زمان ،بیش از
پیش بر شهرت و اعتبار جهانی پرادا افزوده میشد.
ماریو پرادا معتقد بود بانوان نبای��د در فعالیتهای
تج��اری حضور داش��ته باش��ند و از ای��ن رو ،اجازه
حضور اعضای مونث خانواده خود در ش��رکت پرادا
را نمیداد ،اما پس��ر ماری��و تمایلی ب��ه فعالیت در
کس��بوکار خانوادگی خود نداشت و سرانجام لویزا
پرادا ،دختر ماریو ،ادامه مسیر وی را بر عهده گرفت.
لویزا به مدت  20سال مدیریت ش��رکت پرادا را در
اختیار داشت.
پس از آن و در س��ال  ،1978موچی��ا پرادا ،دختر
لویزا ،هدایت ش��رکت پرادا را برعهده گرفت .زمانی
که موچیا به مقام ریاس��ت پرادا رسید ،این شرکت
از نظر مالی دچار مش��کل شده و تحت فشار رقبایی
شناختهش��دهتر مانند گوچی قرار داش��ت ،اما وی
با نوآوریها و تفک��رات آیندهنگر خود ،پ��رادا را در
مس��یر مبدل ش��دن به یکی از شناختهش��دهترین
ش��رکتهای پیش��رو در زمینه مد قرار داد .موچیا
ی��ک س��ال پی��ش از برعه��ده گرفت��ن مدیریت
پرادا ،ب��ا پاتریزیو برتلی ،ش��وهر آینده خود آش��نا
شده بود.
برتلی کس��بوکار خ��ود در زمین��ه محصوالت
چرمی را از سن 17سالگی آغاز کرده بود و بهعنوان
مش��اور موچیا با وی همکاری میک��رد .در همین
راس��تا ،پرادا واردات محصوالت چرمی انگلیس��ی
را متوقف کرد و س��بک و طراح��ی محصوالت خود
را تغییر داد .فعالیت برتلی بهعن��وان مدیر تجاری،
موجب ش��د تا موچیا زمان الزم ب��رای بهکارگیری
خالقیتش در طراحیهای پرادا را داش��ته باشد .در
کنار هم ،آنها موفق ش��دند تا کسبوکار خانوادگی
پرادا را به قدرتی جهانی مبدل کنند.
در س��ال  ،1977پاتریزی��و برتل��ی ،ش��رکت
 I.P.I S.P.Aرا به منظ��ور تقویت منابع تولید خود
که طی  10س��ال گذشته ش��کل داده بود ،تاسیس
کرد .در همان س��ال این ش��رکت مجوز انحصاری
برای تولید و توزیع محصوالت چرم��ی با برند پرادا
را از موچیا پ��رادا دریافت کرد .طی س��الهای بعد،
فعالیتهای این دو خانواده بیش از پیش نزدیکتر
شد و س��رانجام در سال  ،2003ش��رکت برتلی در
پ��رادا ادغام ش��د .در س��ال  ،1983خان��واده پرادا
دومین فروش��گاه خود در ویا دال اس��پیگای میالن
را افتتاح کرد.
پرادا ترکیبی از عناصر سنتی با جزییات معماری
نوین و انقالبی در خردهفروش��ی لوک��س را در این
فروش��گاه به نمایش گذاش��ت .پرادا در واکنش به
افزایش تقاضا ،طی��ف وس��یعی از کاالهای چرمی
مانند کیف ،چمدان ،لوازم جانبی تا کفش و پوشاک
مردانه و زنانه را به بازار عرضه کرد .از س��ال ،1986
فروش��گاههای جدید پرادا در نیویورک و مادرید و
پس از آن در لندن ،پاریس و توکیو افتتاح ش��دند.
نخس��تین نمایش مد پوش��اک زنانه پرادا در شهر
میالن ،سال  1988برگزار شد.

پرسش :حدود  15سال است که کسبوکاری کوچک را مدیریت میکنم .جدیترین مش�کلی که بارها از سوی کارمندانم به من نسبت
داده شده ،این است که در مواقع بحرانی بس�یار سریع هیجانزده میش�وم و کنترل رفتار و تصمیمات خود را از دست میدهم .توصیه
میکنیدچهکارکنمتااینمشکلبرطرفشود؟
پاس�خ کارش�ناس :تغییر
ویژگیه��ای اخالق��ی کاری
زمانب��ر و مش��کل اس��ت ،ام��ا
غیرممک��ن نیس��ت .توصی��ه
نخس��ت ما مطالع��ه چند کتاب
روانشناس��ی مناس��ب در این
خصوص اس��ت .در این کتابها
روشهایی معرفی میشوند که
در صورت عمل ب��ه آنها به مرور
زمان تک��رار این رفتار در ش��ما

ب��ه حداقل میرس��د .نکته مهم
این اس��ت که ش��ما نس��بت به
عکسالعمل نادرس��ت خودتان
اذعان دارید و همین نخس��تین
گام موث��ر ب��رای رفع مش��کل
اس��ت ،اما تا آن موقع پیشنهاد
میکنی��م ه��ر موقع احس��اس
هیج��ان کردی��د ب��ه س��رعت
جلس��ه یا مح��ل کار خودتان را
ترک کنی��د و کم��ی در خیابان

قدم بزنید .اگ��ر خودتان متوجه
رس��یدن به نقطه اوج عصبانیت
نیستید ،ضروری است در مواقع
آرامش به یک دس��تیار امین که
شما را در جلس��ات و تصمیمات
همراه��ی میکند بس��پارید که
قبل از رس��یدن به نقطه اوج به
ش��ما یادآوری کند ک��ه نزدیک
آستانه هس��تید و ضروری است
محل کار خودتان را ترک کنید.

یک رویکرد کارآمد مدیریتی برای شناسایی انرژیهای پنهان

از استراتژی اقیانوس آبی تا رهبری اقیانوس آبی

مهسا عربی

کارشناس ارشد مدیریت صنایع

برای چند دقیقه در ذهنتان
ش��یوه رهب��ری در س��ازمان
خود را مرور کنید .آیا ش��کافی
عمی��ق بی��ن پتانس��یل بالقوه
کارمندانتان و آنچ��ه در عمل
از آنها میبینی��د ،وجود دارد؟
اگ��ر پاس��ختان مثبت اس��ت،
مقدار این ش��کاف را چه اندازه
میبینید؟ چه میزان انرژی در
سازمان ش��ما به هدر میرود؟
 10درص��د؟  20درص��د؟ 40
درصد؟ یا بیش��تر؟ پیشبینی
میکنی��د س��ازمانتان ت��ا چه
ان��دازه میتوانس��ت از لح��اظ
بهرهوری ،خالقیت و ارتباط با
مشتری ،بهتر عمل کند؟ اعداد
واقعی اغل��ب بس��یار بزرگتر
از آنچه ش��ما ح��دس میزنید
هستند.
اس��تراتژی اقیان��وس آب��ی،
یک رویک��رد مدیریت��ی برای
شناس��ایی بازاره��ای جدی��د
محسوب میشود که پتانسیل
کافی برای رشد شرکت در آنها
پیشبینی شده اس��ت .در این
اس��تراتژی ،حوزههای کاری و
خدماتی پیشروی س��ازمان،
به دو دس��ته اقیانوسهای آبی
و اقیانوسه��ای قرمز تقس��یم
میش��وند .اقیانوسهای قرمز،
حوزههایی را پوشش میدهند
ک��ه در ح��ال حاضر توس��ط
گروهی از رقبا اش��غال ش��ده
و قواع��د و مرزهای ش��ناخته
ش��ده دارند .ام��ا اقیانوسهای
آبی ،فرصتهای اش��باع نشده
پیشروی س��ازمان هستند که
هیچگونه بهرهب��رداری از آنها
ص��ورت نگرفت��ه و در صورتی
که شما آنها را شناسایی کنید،

میتوانید پا به فضایی بیرقیب
گذاش��ته و بهصورت انحصاری
در آن فعالیت کنید.
ضرورت استفاده از استراتژی
اقیان��وس آبی زمان��ی جدیتر
میش��ود که می��زان عرضه در
ب��ازار ب��ر تقاضا پیش��ی گرفته
باشد .این وضعیتی است که در
شرایط امروزی با اغلب صنایع
همخوان��ی دارد .همانط��ور
ک��ه اس��تراتژی اقیان��وس آبی
میتوان��د فضای��ی بیرقیب را
در بازار پیشروی ش��رکت قرار
ده��د ،رهب��ری اقیان��وس آبی
نیز دریای��ی از اس��تعدادهای
کشف نش��ده و پتانسیل
بالق��وه را در کارمن��دان
یک س��ازمان شناسایی
میکن��د .پژوهشه��ا
نش��ان داده است که تنها
 30درص��د از کارمندان
امریکای��ی 15 ،درص��د
از کارمن��دان آلمان��ی،
 9درص��د از کارمن��دان
فرانس��وی و ش��ش درص��د از
کارمندان چین��ی تمام آنچه را
در توان دارن��د به کار میگیرند
تا حداکث��ر به��رهوری ممکن
حاصل ش��ود .بخ��ش عمدهای
از این مش��کل ناش��ی از شیوه
رهبری اس��ت .محققان اعتقاد
دارن��د ب��ا بهکارگیری ش��یوه
رهبری اقیان��وس آبی ،میتوان
حج��م عظیم��ی از انرژیها و
استعدادهای پنهان را شناسایی
ک��رده و آنه��ا را در راس��تای
تحقق اه��داف کس��بوکار به
خدمت گرف��ت .در ادامه اصول
ششگانه اس��تراتژی اقیانوس
آبی معرفی ش��ده اس��ت .این
چارچ��وب ب��ه س��ازمانها
میآموزد چگون��ه میتوانند از
مرزهای رقابتی بازار عبور کرده

و اقیانوسه��ای آبی س��ودآور
در حوزه کس��بوکار خ��ود را
شناسایی کنند.
بررسی مجدد مرزهای
بازار
این اصل به دنبال شناسایی
مسیرهایی اس��ت که مدیران
به وسیله آنها میتوانند در بین
حوزهه��ای صنعت��ی گوناگون
موج��ود در ب��ازار ،فضای��ی
بیرقی��ب را ب��رای خ��ود پیدا
کنند .بررس��ی مجدد مرزهای
بازار ،راه��ی برای شناس��ایی
هرچه بهتر محیطی اس��ت که
اقیانوسهای آبی ،فرصتهای
اشباع نشده پیشروی سازمان هستند
که هیچگونه بهرهبرداری از آنها صورت
نگرفته و در صورتی که شما آنها را
شناسایی کنید ،میتوانید پا به فضایی
بیرقیب گذاشته و بهصورت انحصاری
در آن فعالیت کنید

در آن فعالی��ت میکنی��د تا به
این ترتیب بتوانید فرصتهای
پیرام��ون خ��ود را قب��ل از
رقب��ا پی��دا ک��رده و روی آنها
سرمایهگذاری کنید.
تمرکز بر چشمانداز
به جای توجه به اعداد
و ارقام
ای��ن اصل ضمن شناس��ایی
ریس��ک برنامهریزی ،راهحلی
جایگزی��ن ب��رای روش فعلی
برنامهریزی استراتژیک که در
آن تنها بر اع��داد و ارقام تمرکز
میش��ود ،ارائه داده و با در نظر
گرفت��ن چش��مانداز س��ازمان
در بلندم��دت ،بهبود ش��رایط
موج��ود را ب��رای س��ازمان به
همراه دارد.

یک گام فراتر رفتن از
تقاضای موجود
برای خلق ب��ازاری جدید از
تقاضاه��ای شناسایی نش��ده،
الزم اس��ت مدیران روشهای
مرس��وم در بررس��ی تقاضای
موج��ود در ب��ازار را ک��ه در
آنه��ا بخشبن��دی ب��ازار ب��ه
نح��وی انج��ام میش��ود که با
کمترین ریس��ک ممکن بتوان
پاس��خگوی نیازه��ای گ��روه
معدودی از مشتریان بود ،کنار
بگذارند و به ج��ای آن با قبول
ریسک بیش��تر ،به دنبال خلق
نیازی جدید در بازار باشند.
در نظر گرفتن مراتب
استراتژیک
اص��ل چه��ارم ب��ر
سلس��له مراتبی تمرک��ز
دارد ک��ه الزم اس��ت
ش��رکت آنه��ا را در
نظ��ر بگی��رد ت��ا بتوان
حاص��ل
اطمین��ان
کرد م��دل کس��بوکار فعلی
س��ازمان ،قابلی��ت کس��ب
درآمد و س��ودآوری بلندمدت
ب��رای ش��رکت را داراس��ت.
ای��ن سلس��له مراتب عبارتند
از :کارای��ی ،قیم��ت ،هزینه و
الزامات پذیرش.
غلبه بر موانع سازمانی
یک��ی از گامه��ای مه��م در
اس��تفاده از روش اس��تراتژی
اقیانوس آبی ،شناس��ایی موانع
سازمانی اس��ت که پیادهسازی
ای��ن اس��تراتژی را ناممک��ن
ساختهاند .این موانع میتوانند
برگرفت��ه از درک نادرس��ت از
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی
در بین افراد کلیدی س��ازمان،
کمب��ود منابع مال��ی و زمانی،

آیا میدانستید؟

عدم وج��ود انگی��زه کافی در
بین کارمندان و موانع سیاسی
باش��د .شناس��ایی این عوامل
میتواند گام��ی مفید در بهبود
شرایط س��ازمان برای پذیرش
استراتژی اقیانوس آبی باشد.
یکپارچهسازی
چارچوبهای اجرایی با
استراتژی
از آنج��ا که جاری س��اختن
اس��تراتژی اقیان��وس آب��ی در
سازمان نیازمند کنار گذاشتن
بس��یاری از روشه��ای فعلی
اس��ت ،یکی از وظایف اساسی
مدیر س��ازمان تغیی��ر نگرش
کارکنان است .یکپارچهسازی
استراتژی با روشهای اجرایی
میتواند م��واردی را که پیش
از ای��ن از دی��د کارکن��ان تنها
شعار به حساب میآمده ،قابل
درک کرده و کارمندان را برای
هم��کاری همهجانبه در جهت
تحقق اه��داف در نظ��ر گرفته
شده برای سازمان آماده سازد.
همواره در یک سازمان پیوندی
ناگسس��تنی بین اس��تراتژی و
رهبری وجود داشته است.
هیچ سازمانی پیدا نمیشود
ک��ه بتواند ب��دون اس��تفاده از
یک س��بک رهبری درس��ت و
بهرهمندی از نیروی انس��انی،
اس��تراتژی خ��ود را ب��ه اج��را
درآورد .جاری ساختن مفهوم
اقیانوس آبی در شیوه مدیریت
و تدوین استراتژی در سازمان
بهص��ورت همزم��ان ،میتواند
چشمانداز تازهای را پیشروی
ش��ما گش��وده و فرصته��ای
بسیاری را به ش��ما بشناساند؛
فرصتهایی ک��ه بهرهبرداری
از آنه��ا نویدبخش س��ودآوری
بلندمدت خواهد بود.

کتابخــانه

مسیر کارآفرینی؛ مدیریت مخاطرات جدید

مدیریت پروژه

آیا میدانس��تید مدیریت پ��روژه ،مدیریت تمام
مقولههایی اس��ت که در رس��یدن به اهداف پروژه
مطاب��ق زم��ان ،هزینه ،کیفی��ت ،تکنی��ک و دیگر
معیارهای عملکردی تعیین شده موثر هستند؟
تعری��ف مش��خصات کاری پروژه معموال ش��امل
مدت زمان ،می��زان هزینه و پارامتره��ای مختلف
کیفی و فنی اجرایی است .تهیه یک برنامه ()plan
برای دس��تیابی به موارد فوقالذکر و سپس اجرای
آن و همچنی��ن اطمینان از اینکه پیش��رفت پروژه
در جهت رس��یدن ب��ه اه��داف آن اس��ت ،نیازمند
استفاده مناس��ب از ابزارها و تکنیکهای مدیریت
پروژه اس��ت .این فرآیند مواردی چون برنامهریزی
ک��ردن ،مانیت��ور ک��ردن و نگه��داری پیش��رفت
پروژه در مس��یر رس��یدن به اه��داف س��ازمان را
شامل میشود.

وقتی این ی��ادآوری که میتواند
کتب��ی روی ی��ک تک��ه کاغ��ذ
کوچک نوش��ته ش��ود به ش��ما
ارائه شد ،به سرعت محل را ترک
کرده و در هوای آزاد قدم بزنید.
همین کار کوچک باعث خواهد
ش��د تصمیمات غل��ط نگیرید
و کنترل ش��رکت از دست شما
خارج نش��ود .البته اگر نسبت به
انجام آن متعهد باشید.

امروزه ی��ک کارآفری��ن ،فرد
ن��وآور و س��ازندهای اس��ت که
فرصته��ا را تش��خیص داده
و درک میکن��د و فرصته��ا
را ب��ه ایدهه��ای عمل��ی و قابل
ف��روش تبدیل میکن��د ،ارزش
اف��زودهای را از طری��ق زم��ان،
کوش��ش ،پول یا مهارت کسب
میکن��د ،ب��رای عمل��ی کردن
این ایدهه��ا ریس��کهای بازار
رقابت��ی را تقبل میکن��د و مزد
(پاداش)ه��ای ای��ن تالشها را
در نظ��ر میگی��رد .کارآفرینی

جریانی پوی��ا از نگ��رش ،تغییر
و ایجاد اس��ت و فرصتها برای
کارآفرین��ان بالق��وه نامح��دود
هستند .چنانچه شخصی بتواند
ای��ده س��ودآوری را در بحبوبه
آشوب و بدبینیهای موجود در
محیط اقتص��ادی در حال تغییر
عرضه کند و در چنین محیطی
پخش کند ،همواره فرصتهای
بالق��وه متوال��ی ب��رای او فراهم
میش��ود .فرصتهایی که عاری
از ریس��ک و مخاطرات نیست و
مدیریت این مخاط��رات گامی

مهم در مسیر کارآفرینی است.
کت��اب مس��یر کارآفرین��ی
(مدیری��ت مخاط��رات جدید)
نوش��ته دونال��د اف کوراتک��و و
جفری هارنس��بی ترجمه دکتر
حس��ین صفرزاده ب��ا تمرکز بر
این مس��ئله کوشیده موضوعات
مرب��وط ب��ه مخاط��رات جدید
مانن��د فرصته��ای مخاطرات
جدید ،برنامهری��زی ،بازاریابی،
تامین مالی و مدیریت رش��د آن
را به بحث بگذارد .در بخش��ی از
این کتاب آمده اس��ت :تجزیه و

تحلیل بازار ب��ه کارآفرین برای
تشخیص میزان تقاضای موجود
برای کاال ی��ا خدم��ت و توجیه
این تقاضا برای ش��روع عملیات
کس��بوکار کم��ک میکن��د.
ش��رکتهای ب��زرگ تجزی��ه و
تحلی��ل ب��ازار وس��یعی انجام
میدهند ،اما اینگونه نیست که
تالشهایش��ان را به آن محدود
کنن��د .س��رمایهگذاریهای
جدی��د کوچکت��ر میتوان��د و
بای��د بتوان��د تحقیقات ب��ازار را
ب��ه س��مت تش��خیص بهترین

محص��ول یا خدمت با س��اختار
قیمتگذاری مناس��ب هدایت
کند .این کتاب در  264صفحه
ب��ه قیم��ت هفت ه��زار تومان
توسط موسس��ه کتاب مهربان
نشر به چاپ رسیده است.
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اهمیت سرعت
در فعالیتهای بازرگانی
مسلم نوری

تکنولوژیهای نوین سرعت فعالیتهای بازرگانی
را به ش��یوه ش��گفتانگیزی تغییر داده و به یکی از
کارآمدترین سالحهای رقابتی امروز تبدیل شدهاند.
درحالحاضر مش��تریان از ش��رکتها این انتظار را
دارند که به سرعت نور به آنها خدمترسانی کنند.
در گذش��ته ارائه یک محصول باکیفیت با قیمت
منطقی ،برای راضی نگاه داش��تن مشتریان کفایت
میک��رد ،ولی این موض��وع برای مش��تریان مدرن
کافی نیس��ت ،زی��را میتوانند دهه��ا محصول قابل
مقایس��ه را تنها با چند کلیک ماوس پیدا کنند .لذا
س��رعت در این نوع فعالیتها دارای اهمیت زیادی
است.
ش��رکتهایی ک��ه در س��طوح جهان��ی فعالیت
میکنن��د دریافتهان��د ک��ه کاهش زمان توس��عه،
طراح��ی ،تولی��د و تحوی��ل محص��ول ب��ه کاهش
هزینهه��ا ،افزای��ش کیفی��ت ،بهب��ود رضای��ت
مش��تری و افزای��ش س��هم ب��ازار منجر میش��ود.
طبق مطالعاتی که ش��رکت مک کن��زی انجام داد
محصوالت پیش��رفته که طبق بودجه تعیینش��ده
اما با ش��ش ماه تاخیر وارد بازار میش��وند طی یک
دوره پن��ج س��اله 33درصد س��ود کمتر بهدس��ت
خواهند آورد.
رس��اندن به موق��ع محصول با ص��رف  50درصد
بودجه اضافی تنها باعث از دست رفتن چهار درصد
سود خواهد شد! شرکتهای خدماتی نیز میدانند
که اگر مایل به ارضای مش��تریان بیصبری هستند
که تحت فش��ار زمانی قرار دارند باید س��رعت را در
سیستم کسبوکار خود بگنجانند.
پی��روزی در کس��بوکاری ک��ه حساس��یت
زمانی آن باال اس��ت ،لزوما متعلق به ش��رکتهای
بزرگتر و قویتر نیس��ت ،بلکه از آن ش��رکتهایی
اس��ت که میتوانن��د کااله��ا و خدمات خ��ود را به
س��ریعترین ش��کل ممک��ن به دس��ت مش��تریان
برسانند.
یکی از کارآفرینان موفق اش��اره میکند« :امروزه
شرکتها با چنان س��رعتی در حال حرکت هستند
که فعالیتهایی را که در گذش��ته به صورت سنتی
یکس��ال زمان میبرد بای��د ظ��رف  90روز انجام
دهند» .به بیان دیگر ،ش��رکتهایی که مبادرت به
ارضای اشتهای سیریناپذیر مش��تریان خود برای
«س��رعت» کنند ،دارای یک مزیت منحصر به فرد
خواهند شد.
فلسفه س��رعت براس��اس مدیریت تراکم زمان با
سه اصل سروکار دارد -1 :س��رعت ارائه محصوالت
جدید ب��ه ب��ازار -2 .کوتاه ک��ردن زمان پاس��خ به
مش��تری در فرآیندهای تولید و تحویل -3 .کاهش
زمان پردازش الزم برای دریافت س��فارش .بسیاری
از ش��رکتها ،بین  85تا  99درصد زمان الزم برای
تولید کاالها ی��ا خدمات را ه��در میدهند .افزایش
س��رعت فرآیندهای بازرگانی و زم��ان ارائه خدمت
میتواند یک مزیت رقابتی را در اختیار یک شرکت
کوچک قرار دهد .سرعت دادن به فرآیند تولید یکی
از اصلیترین اهداف ش��رکتها محسوب میشود،
چرا که این فرآیند تنها پنج ت��ا  10درصد کل زمان
بین دریافت سفارش و رس��اندن محصول بهدست
مش��تری را تش��کیل میدهد .بقیه این زمان صرف
انجام فعالیتهای اداری و تشکیالتی میشود.
بهعنوان نمون��ه میتوان ب��ه اقدام پیتر ش��ولتز،
موس��س ی��ک ش��رکت کوچ��ک تکنول��وژی در
س��انتاکالرا در کالیفرنی��ا اش��اره ک��رد .او از اصول
توس��عه س��ریع دارو و صنعت دارویی در حوزه علم
مواد اس��تفاده کرده و این ش��یوه تولید به کارکنان
امکان میده��د تا تم��ام مقادیر مواد ش��یمیایی و
فلزات کوچ��ک را به ترکیبهای ش��یمیایی جدید
تغیی��ر دهند .ای��ن تکنولوژی ش��یوههای موازی را
مورد آزمای��ش قرار میدهد که حدودا ش��امل هزار
ترکیب در روز میش��ود ت��ا بتوانند م��واد جدیدی
را تولی��د کنند .ب��ه این ترتی��ب فرآین��دی که در
گذش��ته نیازمند دو سال کار فش��رده بود اکنون در
زمانی بس��یار کمتر به محصوالتی بازارپسند تبدیل
میشود.
ش��رکتهایی که در ح��د کالس جهانی فعالیت
میکنند دارای تیمهای محصول شامل مهندسان،
کارکن��ان تولی��دی ،فروش��ندگان ،کارشناس��ان
کیفیت و حتی مش��تریان هس��تند و بعضی از آنها
برای کاهش زمان و اج��رای فعالیتها طبق برنامه،
یکس��ری اه��داف چالش��ی را تعیی��ن میکنند که
توانسته است زمان س��یکلکاری را از چند هفته به
تنها چند ساعت کاهش دهد!
ش��ما هم اگ��ر میخواهید مش��تریان م��درن را
راضی نگه دارید ،س��رعت را در فرهنگ خود تزریق
کنی��د .اگر ب��رای افزایش س��رعت ،تکنول��وژی به
شکل مناسبی در اس��تراتژی ش��رکت تلفیق شده
باشد میتواند به س��اختاردهی مجدد برنامه زمانی
عملیاتی ش��رکت منجر ش��ود .از اینترنت استفاده
کنید ،شاید هیچ چیزی در مقایسه با اینترنت نماد
بهتری از س��رعت نیست و ش��رکتهایی که قدرت
برقآس��ای آن را درک میکنن��د میتوانند مدیران
خوبی در این دوره زمانی باشند.
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گروه بورس

محمد فطانتفرد باالخره
رئیس سازمان بورس شد

با تصویب ش��ورای عالی ب��ورس و حک��م وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،محم��د فطانتفرد بهعنوان رییس
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار منصوب ش��د .اعضای
ش��ورای عالی بورس در جلسه عصر دوش��نبه خود ،با
قدردان��ی از تالشهای گس��ترده علی صال��ح آبادی
در م��دت حدود هش��ت س��ال و نیم تصدی ریاس��ت
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به انتصاب وی
بهعنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ،با استعفای
صالحآبادی از س��مت ریاست س��ازمان بورس و اوراق
بهادار موافق��ت و محمد فطانتفرد را که از س��وابق و
تجربیات ارزشمند در حوزه بازار مالی برخوردار است،
بهعنوان رییس جدید این سازمان تعیین کردن�د.

تازهترین اقدامات سازمان بورس
در مقابله با پولشویی

روح اهلل نجف��ی ،دبیرکمیت��ه مب��ارزه با پولش��ویی
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ،تازهتری��ن اقدامات
این س��ازمان را در مقابله با پولش��ویی تش��ریح کرد.
وی از بازنگری در ش��اخصهای عملی��ات و معامالت
مش��کوک خبر داد و گفت :پیش از این ما مجموعهای
از ش��اخصها را داش��تیم که آنها را دوب��اره در کمیته
مبارزه با پولشویی بررس��ی و اصالح کردیم .وی افزود:
هماکنون این موضوع در هیاتمدیره س��ازمان تایید
ش��ده و قرار اس��ت به دبیرخانه ش��ورای عالی مبارزه
با پولش��ویی برود تا بعد از تصویب ابالغ ش��ود .نجفی
اظهار کرد :جلس��اتی برای بررس��ی پرونده معامالت
مش��کوک برگزار کردی��م و پروندههایی ک��ه برای ما
ارس��ال ش��ده ،در کمیتهای بررس��ی و بعض��ی از این
پروندهها برای واحد اطالعات مالی ارسال شده است.

بورس انرژی

مجوز هفدهمین کد سهامدار
خارجی بورس انرژی صادر شد

شرکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (سمات) ،مجوز هفدهمین کد سهامدار خارجی
بورس انرژی ایران را صادر کرد .یک شرکت ترکیهای
پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی ،کد معامالتی
فعالیت خود در ب��ورس انرژی ای��ران را دریافت کرد.
در حال حاضر ،ش��رکتهایی از روس��یه ،انگلس��تان،
هنگکنگ ،اندونزی ،گرجس��تان ،پاکس��تان ،امارات
(شش ش��رکت) و هند (سه ش��رکت) کد سهامداری
بورس انرژی ایران خود را از ش��رکت س��پردهگذاری
مرک��زی دریاف��ت کردهاند .ش��رکت س��پردهگذاری
مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه اع��الم کرد :هر
ش��خص خارجی یا هر ش��خص ایرانی دارای سرمایه
با منش��اء خارجی که متقاضی دریاف��ت کد معامالتی
برای خریدوف��روش کاال در بورس انرژی اس��ت ،باید
مدارک مورد نیاز را از طریق یک��ی از کارگزاران دارای
مجوز فعالیت به این شرکت ارسال کند تا شرایط برای
صدور کد سهامدار خارجی بورس انرژی فراهم شود.

شرکتها و مجامع

کسب  158میلیارد ریال درآمد
پتروشیمی اصفهان در  6ماه

ش��رکت پتروش��یمی اصفهان در دوره ش��ش ماهه
منتهی به  31ش��هریورماه امسال مبلغ  158میلیارد و
 204میلیون ریال سود درآمد حاصل از فروش داشت.
از درآمد این شرکت بهای تمامشده کاالی فروشرفته
کسر شد و س��ود ناخالص دوره به 583میلیارد و 174
میلیون رسید.

اختصاص  1028ریال سود به ازای هر
سهم سرمایهگذاری مسکن پردیس

ش��رکت س��رمایهگذاری مس��کن پردیس در دوره
 12ماه��ه منتهی ب��ه  31ش��هریورماه امس��ال مبلغ
308میلیارد و  315میلیون ریال سود به ازای هر سهم
کنار گذاشت و بر این اساس مبلغ  1028ریال سود به
ازای هر سهم کنار گذاشت .از درآمد این شرکت بهای
تمام شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص
دوره به  403میلیارد و  199میلیون رسید.

پوشش  55درصدی
پیشبینیهای حفاری شمال

ش��رکت حفاری ش��مال در ش��ش ماه نخست سال
مالی  93با اختصاص  523ریال سود به ازای هر سهم
به  55درصد از پیشبینیهایش رس��ید .هیاتمدیره
این ش��رکت تصمی��م دارد  80درصد س��ود خالص را
برای تقس��یم بین صاحبانس��هام ب��ه مجمع عمومی
عادی ساالنه سال مالی  93پیشنهاد کند.

کسب  95میلیارد ریال سود انباشته
صنعتی و سرمایهگذاری سپنتا

شرکت صنعتی و س��رمایهگذاری س��پنتا در پایان
دوره ش��ش ماهه منتهی به  31ش��هریور ماه امس��ال
مبلغ  95میلیارد و  612میلیون ریال س��ود انباش��ته
پایان دوره در حس��ابهای خود منظور کرد .از درآمد
این ش��رکت هزینههای عمومی ،اداری کسر و پس از
افزوده ش��دن درآمدهای عملیاتی سود عملیاتی دوره
به  13میلیارد و  295میلیون ریال رسید.

اعالم جدیدترین
پیشبینیهای  94پاکسان

ش��رکت پاکس��ان پیشبینی درآمد هر س��هم سال
مالی  94را با سرمایه  540میلیارد ریال مبلغ  855ریال
اعالم کرده است .هیاتمدیره این ش��رکت در نظر دارد،
75درصد از سود خالص سال مالی  94را برای تقسیم بین
سهامدارانبهمجمععمومیعادیساالنهپیشنهادکند.

ش��اخص بورس ته��ران بعد
از یک هفت��ه حرک��ت نزولی ،با
افزایش نس��بی قیمتها مواجه
شد و به مسیر صعودی برگشت.
در ب��ازار ش��اخص کل بورس در
ابتدا بی��ش از 100واحد رش��د
کرد ،اما با ادامه روند نزولی قیمت
نف��ت ،این افزایش تا س��طح 60
واحدی افت کرد ب��ه طوری که
شاخص کل بورس تنها  62واحد
رش��د کرد و به کان��ال  69هزار و
 608واحد رس��ید .در س��الیان
گذش��ته تجربه نش��ان میدهد
بورس ته��ران در زمان بررس��ی
الیحه بودجه ت��ا تصویب قانون،
همواره نوس��انات منفی را شاهد
بوده و با س��ردرگمی سهامداران
مواج��ه اس��ت .کارشناس��ان
معتقدند بورس تهران در صورت
کاهش نرخ س��ود سپرده بانکی،
انتش��ار اخبار مثب��ت پیرامون
مذاکرات هس��تهای کشور و نیز
توق��ف روند نزول��ی قیمت نفت
مثبتمیشود.
کاهش ارزش بازار سهام
ارزش دادوس����ت��ده�ای
س��هام به کمت��ر از  65میلیارد
تومان رس��ید ،در حال��ی که در
ماههای گذش��ته ارزش کل بازار
از مرز  200میلی��ارد تومان هم
به راحتی عبور میک��رد ،اما این
روند کاهشی ناش��ی از جو ایجاد
ش��ده مبنی بر انتظ��ار در میان
سهامداران است و نشان میدهد
که س��رمایهگذاران پس از رفع
ابهام��ات رخدادهای بینالمللی
و مباح��ث بودجه س��االنه اقدام
به تصمیمگی��ری خواهند کرد.
در فراب��ورس هم ش��اخص کل
ب��ا افزایش هف��ت واح��دی به
رقم  794واحد رس��یدکه گروه
پتروش��یمی س��رمایهگذاری
ایرانیان ،پتروش��یمی جم ،بانک
ایرانزمین ،بانک گردش��گری و
بانک دی بیشترین تاثیر مثبت
را داش��تند .در این ب��ازار بیش
از  113میلی��ون برگ��ه س��هم
ب��ه ارزش  34میلی��ارد و 445
میلیون تومان دادوس��تد شد و
ارزش ب��ازار اول و دوم هم به 65

تغییرات مدیریتی مسیر آینده بازار سهام را مشخص خواهدکرد

مکث شاخص کل

ه��زار میلیارد تومان رس��ید .در
این بازار نرخ انواع سررسیدهای
اوراق امتی��از تس��هیالت خرید
مس��کن با کاهش متوسط یک
درصدی قیمت به محدوده 84
هزار تومان رسید.
خودروییها و بانکیها
مورد توجه اهالی تاالر
در روز گذش��ته گروهه��ای
بانکی و خودرویی م��ورد توجه
اهال��ی ت��االر شیش��های ق��رار
گرفتند ،زیرا صنع��ت خودرو و
س��اخت قطع��ات از گروههایی
هس��تند که با توجه ب��ه انعقاد
قرارداد با ش��رکتهای خارجی
میتوانن��د در مس��یر رش��د
س��ودآوری حرک��ت کنن��د و
بانکه��ا نی��ز در ص��ورت رفع

تحریمها وضعیت مطلوبی پیدا
میکنن��د .از جمل��ه نمادهای
تاثیرگذار در ای��ن روند میتوان
ب��ه بانک مل��ت ،ایران خ��ودرو،
بانک صادرات ،ایران ترانس��فو،
س��ایپا ،بان��ک تج��ارت ،گروه
مپن��ا ،گ��روه بهم��ن ،بان��ک
انص��ار ،ماشینس��ازی اراک و
س��رمایهگذاری خوارزمی اشاره
کرد .در ادام��ه با آرامتر ش��دن
فض��ای معام��الت و همچنین
کاس��ته ش��دن از جو مثبت در
برخ��ی از بخشه��ای پیش��رو،
ابتدای روز ش��یب مثب��ت این
نماگر بس��یار آرام ش��د و سپس
ثب��ات نس��بی را تجرب��ه کرد.
افزای��ش تاثیرگ��ذاری مثبت از
س��وی برخی از نماده��ای مالی
از جمل��ه بانک ص��ادرات نیز در

ای��ن برهه تح��ت تاثی��ر مبهم
ش��دن فضای معامالت در تعداد
ملموس��ی از بخشه��ا خنث��ی
ش��د و ش��اخص حتی کمی هم
از مواضع پیش��ین خ��ود عقب
نشست .در اواخر زمان معامالت
نیز بازگش��ایی ملی صنایع مس
ایران در محدوده منفی قیمتی
مزید بر علت ش��د تا شاخص باز
هم بخشی از میزان رشد پیشین
خ��ود را از دس��ت ده��د اما در
نهایت توانست با رشدی مختصر
به کار خود پایان دهد.
بررسی گروههای بورسی
در گ��روه معدنی ش��ش نماد
منفی ب��ود .در این گ��روه باز هم
معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر
صف ف��روش داش��ت .در گروه

محصوالت ش��یمیایی  10نماد
رش��د کرد .در ای��ن بخش صف
خری��د یا ف��روش ملموس��ی به
چش��م نمیخ��ورد .در بخ��ش
فلزات اساس��ی نی��ز  10نماد در
درصده��ای مثبت ب��ه کار خود
پایان دادن��د .در این گروه باز هم
س��رمایهگذاری توکا فوالد صف
فروش را به خ��ود دید .در بخش
مخاب��رات ه��ر دو نم��اد منفی
بودند .در بخش فنی مهندس��ی
گروه مپنا رش��د کرد .در بخش
خودروی��ی  19نماد رش��د کرد.
س��نگینترین ص��ف ف��روش
این بخ��ش در نماد گس��ترش
سرمایهگذاری ایران خودرو دیده
شد و سایپا باالترین صف خرید
را داش��ت .در بخش شرکتهای
چندرش��تهای صنعتی دو نماد
مثب��ت بودند .در بخ��ش بانکی
تنها سه نماد افت کردند .در این
گروه بانک ای��ران زمین باالترین
صف خری��د را داش��ت .در گروه
سرمایهگذاری هفتنماد منفی
بودند .در این بخش ملموسترین
ص��ف خری��د در نم��اد لیزینگ
رایان س��ایپا دیده شد .در بخش
فرآوردهه��ای نفت��ی س��ه نماد
مثبت بودند .در این بخش نفت
پارس ص��ف ف��روش محدودی
داشت .در گروه دارویی  16نماد
رش��د ارزش س��هام را پشت سر
گذاش��تند .در ای��ن بخش صف
فروش در نماد داروس��ازی امین
به چش��م خورد .در گروه غذایی
 9نماد رشد کردند .در این گروه
صف خری��د در نم��اد گلوکوزان
ملموس بود .در می��ان قندیها
همهنمادهاافتکردند.
در معامالت صنعت الستیک
و پالستیک دو نماد افت کردند.
در گ��روه س��اختمانی  12نماد
مثب��ت بودن��د .در ای��ن گ��روه
سنگینترین صف فروش در نماد
نوسازی و ساختمان تهران دیده
شد و شهرس��ازی و خانهسازی
باغمیشه باالترین صف خرید را
به خود دیدن��د .در این میان در
گروه س��یمانی پنج نماد مثبت
بودهان��د .در ای��ن بخ��ش صف
فروش در برخ��ی نمادها مانند
سیمان قائن به چشم خورد.

از نگاه کارشناسان

آثار مثبت تصمیم مجلس بر بازار سهام و
شرکتهای پتروشیمی

غالمرضا سلیمانی امیری ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر
س��نا  -تعیین فرمول  10س��اله برای خوراک پتروش��یمیها و بازگش��ت فرآیند
قیمتگذاری ب��ه دولت ،هم بر بازار س��هام و هم بر ش��رکتهای پتروش��یمی تاثیر
مثبت خواهد گذاشت و با این مصوبه ،س��رمایهگذاری در این بخش افزایش خواهد
یافت .با محاس��باتی که م��ا انجام دادهایم ،قیم��ت گاز برای واحدهای پتروش��یمی
تقریبا نزدیک به هشت سنت تمام میشود.
البته هنوز فرمول نهایی نش��ده و ممکن اس��ت محاس��بات دولت با محاس��بات ما
تفاوتهایی داش��ته باش��د؛ اما در هرحال این رقم از  13س��نت قبل��ی پایینتر خواهد
بود .مقرر ش��ده که در خرید محصوالت پتروش��یمی قیمت بورس مبنای عمل باش��د؛
موضوعی که با استقبال پتروشیمیها هم مواجه شده است.

تصمیم مجلس در واگذاری قیمتگذاری خوراک
پتروشیمیها هوشمندانه بود

مرتضی عزیزی ،مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
س��نا  -این روزها  P/Eش��رکتها بین س��ه ت��ا پنج اس��ت که پیشبینی میش��ود،
قیمتهای ارزندهای برای خرید سهام شرکتها باش��د .از آن طرف هم شرکتها عمال
س��الهای گذش��ته به دلیل کمبود خوراک ،با 70درصد توانایی خود کار میکردند .به
نظر میرس��د با راهاندازی فاز  17و  18پارس جنوبی این نقصان هم برطرف ش��ود و از
سال آینده هم مشکل کاهش خوراک نخواهیم داشت و این شرکتها با  20تا 30درصد
ظرفیت بیشتر کار میکنند .این مصوبه اخیر مجلس و واگذاری قیمتگذاری به دولت،
کمک ش��ایانی به س��رمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت در بازار سهام میکند .حسن
این مصوبه این است که بلندمدت و  10ساله دیده شده و برای سرمایهگذاری بلندمدت
میتوان روی آن حساب کرد و هر سال در بودجه سنواتی عدد تغییری نمیکند.

دریچه خبر

ارزیابی صالحآبادی از یک دهه فعالیت در بورس
علی صال��ح آبادی ضم��ن بیان
ناگفتههای فعالیت  10س��اله خود
در س��ازمان ب��ورس ،دالی��ل افت
بورس را اعالم کرد .به گزارش مهر،
صالحآب��ادی درب��اره ناگفتهه��ای
بازار س��هام گفت :در حال حاض�ر
نگرانی از کاهش قیمت نفت بر بازار
س��ایه افکنده و طبیعتا سهامداران
برخی صنایع از این موضوع نگران
هس��تند .طبیعی اس��ت در چنین
ش��رایطی ب��ازار س��رمایه واکنش
نش��ان میدهد .یا بهعن��وان مثال،
بح��ث رک��ود اقتص��ادی از عوامل
موث�ر ب��ر افت ب��ازار اس��ت .اگر به
تجربه چند س��ال اخیر بورس نگاه
کنی��م ،ب��ازار س��رمای�ه تاکن��ون
بارها ،چه بعد از ب��روز بحران مالی
در س��ال  ،2007چه بع��د از وضع

تحریمهای غرب و چه در ش��رایط
حاضر که کشور در ش��رایط رکود
اقتصادی به س��ر میبرد ،با تجربه
افت و خیز دس��توپنجه نرم کرده
ولی در یک روند بلندمدت ،تعادل
خود را بازیافته و توانس��ته است از
ش��رایط س��خت عبور کند .اعتقاد
دارم بخش عمده عل��ل افت بورس
در ش��رایط کنونی را باید در عوامل
بنیادین جستوجو کرد ،کمااینکه
اعتقاد دارم به محض بهبود عوامل
بنیادین و انتش��ار اخبار مثبت در
حوزههای اثرگذار بر صنایع ،شاهد
بهبود سریع روند بازار خواهیم بود.
شرکتهای حقوقی نیز در شرایط
تنگنای اعتب��اری ناش��ی از رکود
اقتصادی ،با محدودیتهایی برای
تامی��ن و تزریق نقدینگی ب��ه بازار

بورس روسیه در عمق بحران

بورس روسیه در روزهای سرد معامالتی به سر میبرد
و این بازار در این روزها با بیش��ترین میزان افت شاخص
نسبت به س��ال  1998میالدی مواجه شد .تصمیمهای
بانک مرکزی این کشور مبنی بر افزایش نرخ بهره از 10 /5
درصد به  17درصد بازار این کشور را در ساعات معامالتی
آش��فته کرد .کاهش بیرویه قیمت
روب��ل روس��یه موجب اف��ت 1/6
درصدی این ارز در بازارهای آسیایی
شد .این در حالی اس��ت که انتشار
گزارش کمیته سیاست پولی بانک
مرکزی روسیه نیز ار دیگر عوامل این
آشفتگیهامعرفیشدهاست.

مواجه هستند و باید شرایط آنها را
درک کرد.
صالحآب��ادی در ادام��ه درباره
رویکرد رسانهای س��ازمان بورس
گف��ت :همیش��ه ی��ک رویک��رد
فعاالنه و نه منفعالنه بوده اس��ت،
حتی مدیران س��ازمان نیز عمدتا
ارتباط خوب و نزدیکی با دوستان
رس��انهای دارند .درخصوص منع
کارگزاریه��ا از مصاحبه ،به هیچ
وج��ه چنی��ن موضوع��ی صحت
ندارد و س��ازمان هی��چگاه چنین
محدودیت��ی ایجاد نکرده اس��ت.
درخصوص س��ایتهای تحلیلی،
توجه داشته باش��ید که براساس
قان��ون اقدامات��ی همچ��ون ارائه
مش��اوره خریدوف��روش س��هام،
تعیین هدف قیمتی برای س��هام

افزایش قیمت مس در لندن

و ...مستلزم اخذ مجوز از سازمان
اس��ت و ای��ن اق��دام قانونگذار
نیز در راس��تای صیان��ت از منافع
س��رمایهگذاران بوده است .فرض
کنید ه��ر روز ،یک س��ایت تحت
عنوان س��ایت تحلیلی ایجاد شود
و با ادعای تحلیلگ��ری در بورس،
مردم را به خرید یا فروش سهامی
خاص تشویق کند .قطعا تصدیق
میکنی��د که اگ��ر ای��ن موضوع
نظاممند نش��ود ،نهتنه��ا حقوق
س��رمایهگذاران تضیی��ع خواهد
ش��د ،بلک��ه زمینه سوءاس��تفاده
برخی افراد فرصتطلب از طریق
جهتده��ی ب��ه س��مت خرید یا
فروش س��هام نیز فراهم میشود.
از اینرو ،س��ازمان بنا ب��ه وظیفه
قانونی خ��ود در تعامل ب��ا وزارت

خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با افزایش همراه شد
و با نرخ شش هزار و  555دالر بر تن معامله شد .همچنین
سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ ششهزار
و  499.50دالر معامله ش��د .در این بی��ن ،خریدوفروش
نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و  916دالر و یک هزار
و  916.50دالر معامله شد .قلع هم
با نرخ  20هزار و  375دالر خریداری
شد و به نرخ  20هزار و  380دالر در
هر تن فروخته شد .گزارشها حاکی
از آن است که خریدوفروش روی با
نرخ دو ه��زار و  186.50و دوهزار و
 187دالر انجام شد.

ارش��اد ،از س��ایتهایی ک��ه در
زمینه ارائ��ه تحلیل ش��رکتها و
س��ایر حوزههایی که نیازمند اخذ
مجوز هس��تند ،فعالیت میکنند
درخواست کرد تا نس��بت به اخذ
مجوز از س��ازمان اقدام کنند .اما
طبیعت��ا هیچگون��ه محدودیتی
برای فعالیت س��ایتهای خبری
از س��وی س��ازمان ایجاد نشده و
اینگون��ه س��ایتها ،صرفا تحت
ضواب��ط وزارت ارش��اد میتوانند
به فعالیت خ��ود ادامه دهند .الزم
است این نکته را هم ذکر کنم که
س��اماندهی پایگاههای تحلیلی،
خواس��ته فع��االن بازار س��رمایه
و س��رمایهگذاران هم ب��وده و به
دفعات ،رسما از س��ازمان چنین
درخواستی داشتهاند.

بورس تایلند در تشنج

ش��اخص بورس تایلند در ش��روع س��اعات معامالتی
هفته بیشترین میزان کاهش را نسبت به  11ماه گذشته
به ثبت رس��اند ،در حالی که قیمت س��هام شرکتهای
تولیدکننده ان��رژی در پی کاهش قیمت نف��ت با روند
منفی چش��مگیری همراه شد .ش��اخص  SETبورس
تایلند در شروع س��اعات معامالتی
با افت بیش از س��ه درصدی همراه
ش��د ،در حال��ی ک��ه با احتس��اب
چه��ار روز منفی گذش��ته میتوان
اینگونه بیان داشت که بورس این
کش��ور طی پنج روز گذشته با افت
هشتدرصدی همراه بوده است.

نماگر بازار سهام
رشد  62واحدی شاخص کل بورس

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق به��ادار در پایان معام��الت روز
سهشنبه با رشد اندک  62واحدی ،در ارتفاع  69هزار و  605واحد
متوقف ش��د .عالوه بر ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار ،بیشتر
شاخصهای بورسی مثبت بودند .در حالی که شاخص30شرکت
بزرگ یک واحد ،آزاد شناور  153واحد ،بازار اول  60واحد و بازار
دوم  32واحد رشد کردند ،شاخص صنعت  48واحد با افت مواجه
ش��د .همچنین  645میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 142
میلیارد تومان در43هزار نوبت معامالتی در بازار معامله شد.
بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل

69,608.60

میزان تغییر

66.00

ارزش بازار

3,146,723.034 B

ارزش معامالت

1,458.219 B

حجم معامالت

645.367 M
تاثیر در شاخص

نماد

ملی صنایع مس
بانک ملت
بانک صادرات
گل گهر
سایپا

قیمت پایانی

تاثیر

2,244
2,039
790
5,015
1,315

()73,92
33.62
24.29
()23.09
19.29

برترین تقاضا

ایران ترانسفو

خرید

ارزش

نام کامل شرکت

7,492

217,198 B

البرز دارو
گلوکوزان
سایپا
لیزینگ غدیر

10,360
26,576
1,315
2,120

5.774 B
5.555 B
5.341 B
3.790 B

برترین عرضه

نام کامل شرکت

فروش

ارزش

س .ایران خودرو

3,939

49.441 B

س .ساختمان

4,568

35.213 B

گل گهر

4,871

26.005 B

توریستی آبادگران

4,263

14.856 B

نوسازی تهران

70.552 B

9,354

بیشترین افزایش

نام کامل شرکت

درصد

قیمت

ایران ترانسفو

7,492

4

رادیاتور ایران

5,756

3.99

صنعتی بهشهر

7,665

3.99

لیزینگ غدیر

2,120

3.97

س .توسعه آذربایجان

2,437

3.97

پارس سرام

قیمت

درصد

6,096

()4

محور خودرو

2,262

()3.99

قند قزوین

3,538

()3.99

فنرسازی خاور

3,105

()3.99

پمپ سازی

3,742

()3.95

بیشترین کاهش

نام کامل شرکت

بیشترین حجم معامله

بیمه ملت

حجم

ارزش

نام کامل شرکت

53,665 M

112,576 B

ماشین سازی اراک

7,164 M

60,128 B

صنایع آذرآب

17.355 M

51.889 B

ایران خودرو

18.225 M

47.246 B

پارس خودرو

47.907 M

35.063 B

بیشترین ارزش معامله

بیمه ملت

حجم

ارزش

نام کامل شرکت

53,665 M

112,576 B

پارس خودرو

47,907 M

35,063 B

سایپا دیزل

35.871 M

32.784 B

بانک صادرات

21.827 M

17.253 B

ایران خودرو دیزل

20.767 M

15.740 B

بیشترین تعداد

پارس خودرو

قیمت

تعداد

732

2316

نام کامل شرکت
بانک صادرات

790

1594

صنایع آذرآب

2990

1552

سایپا دیزل

914

1449

ایران خودرو

2592

1035

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل

793.10

میزان تغییر

5.90

ارزش بازار

649,168.542 B

ارزش معامالت

801.199 B

حجم معامالت

181.482 M

تاثیر در شاخص فرابورس

نام کامل شرکت

قیمت

تاثیر

پتروشیمی ایرانیان

2,381

1,32

پتروشیمی مارون

36,162

()0,57

بانک ایران زمین

2,334

0.54

بانک دی

1,772

0.44

مدیریتسرمایهگذاری
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سرنخ
طرحهاینجاتدهنده

گزارشیازفرصتهایسرمایهگذاری
درروستایتاریخیابیانه

دیاریکهزمان
درآنمتوقفشدهاست!

کالفاول

شکوفهمیرزایی

در تم��ام طول مس��یر به حس و حال��ی که با ورود
به این روس��تای تاریخی خواهی داشت فکر میکنی،
اینکه چه حس��ی در انتظار توس��ت وقتی هرآنچه را
از این دیار ش��نیدهای به چش��م ببین��ی؟! با ورود به
نخس��تین خیابان آسفالته روس��تا ،هتل سه ستارهای
روبهرویت چشمک میزند ،اما ترجیح میدهی عطش
دی��دار را زودت��ر فرو بنش��انی و بازدی��د از هتل را به
ساعتی دیگر موکول کنی.
خستگی تمام راه چهار ساعتهای که پیمودهای را به
دوش میکش��ی و پا را به سرازیری روستا میگذاری
تا برای خود نقش��ی از تاریخ را رقم بزنی ،اینجا گویی
جایی بین زمین و آسمان معلقی...
ابیانه یکی از روس��تاهای تاریخی اس��تان اصفهان
و از توابع ش��هر کاشان است ،روس��تایی تاریخی که
ش��اید نامش را شنیده باش��ید .روستایی که به خاک
سرخ معروف اس��ت و گویی از تاریخ هزار ساله ایران
برای مردمان این نس��ل به جا مانده اس��ت .روستایی
که گویی مردمش سالهاس��ت در خاموش��ی زندگی
میکنن��د و متعلق به ق��رن حاضر نیس��تند ،اطراف
روس��تا را سلسله کوههایی محصور کرده است و آب و
هوای مطبوع آن ،هر انسانی را به خود جذب میکند.
زنان و مردان کهنسال که در کوچه پس کوچههای
روس��تا در میان راه نشس��تهاند ،ب��ا لباسهای محلی
زیباترین ح��س تاریخی را به ش��ما تقدیم میکنند.
س��اکنانی که ارتزاقش��ان از فروش چن��د قلم کاالی
محلی و خانگی اس��ت و با جملهای که از زبان یکی از
آنها میشنوی حالت دگرگون میشود« :ما چشممان
به دست مسافران و گردشگرانی چون شماست»!
فضا به گونهای اس��ت که گویی مس��افرانی از عصر

تکنولوژی ،برای چند س��اعت س��وار بر ماشین زمان
شده و به اعماق تاریخ پرتاب شدهاند.
حال اگر ش��ما نه فقط از سر تفریح و خوشگذرانی
بلک��ه ب��ا دید بازت��ری پا ب��ه این روس��تا گذاش��ته
باش��ید ب��هزودی درمییابید چه فرصته��ای ناب و
دس��تنخوردهای در کمین شما نشس��تهاند تا آنها را
بازیابید و راهی بیابید برای کمک به ساکنان روستا و
کامیابی هرچه بیشتر گردشگران.
این روس��تا دارای دو هتل اس��ت که در فصول بهار
و تابس��تان اغلب جای خالی برای مس��افران مشتاق
ندارد؛ نخس��تین فرصتی که میش��ود به آن به دیده
س��رمایهگذاری نگریست تاسیس هتل  -رستوران در
این روستاس��ت .هتلهای این روستا به دلیل ازدحام
گردش��گران قیمتهای گزافی ب��رای برخی خدمات
خود دارن��د (برای مث��ال قیمت 5ه��زار تومان برای
یک اس��تکان چای ش��اید قیمت منصفانهای نباشد)
که ش��اید بهتر باشد یک سرمایهگذار با فراهم آوردن
ش��رایط مناسبتر پذیرای مهمانان این روستا باشد و
رونق بیشتری به رفتوآمد گردشگران ببخشد.
ب��ه عالوه تاس��یس رس��تورانهای س��نتی و حتی
فروشگاههایی که صنایع دستی را به فروش میرسانند
میتواند ایده خوبی با توجه به قیمت پایین زمین در
این مکان باش��د ،البته فروشگاههای صنایعدستی در
این روستا به تعداد زیادی تاسیس شدهاند اما فعالیت
خود را به فصول گرم س��ال و زمان حضور گردشگران
یعنی تابس��تان و بهار محدود کردهاند در حالی که در
فصلهای سرد هم این روستا گردشگران مخصوص به
خود را دارد که با دستهای خالی از این سفر تاریخی
به شهر شلوغ خود بازمیگردند.
ع��الوه بر ای��ن ،فرصتهای بس��یار دیگ��ری برای
کسبوکار و س��رمایهگذاری در دل این روستا وجود
دارد ک��ه با ایدهه��ای کارآفرین��ی میتوانن��د به بار
بنش��ینند ،مثال جالبترین قس��مت ماجرا س��اکنان
محلی این روستا هس��تند که با اخذ مبلغی ناچیز به
مس��افران اجازه میدهند همراه آنها عکس یادگاری
بگیرن��د ،در حالیک��ه ی��ک فک��ر خ��الق میتواند با
برگزاری جش��نوارههایی در اعیاد مختلف از مسافران
یک مبلغ مشخص بهعنوان هزینه بلیت دریافت کرده
و در دل جش��نواره عکس��برداری با ای��ن لباسهای
محل��ی را برای افراد رایگان اعالم کند تا موجب رونق
کسبوکار برای این ساکنان هم شود.
ب��ه ع��الوه در دل همین جش��نوارهها میتوان به
موسیقیهای سنتی و غذاهای محلی این روستا رنگ
و بوی س��رمایهگذاری داد تا هم مشتریان برای خود
و خانوادهش��ان خاطره بس��ازند و هم افراد شاغل در
این روستای تاریخی راه آسانتری برای کسب درآمد
داشته باشند.
صنایعدس��تی هم یک��ی از ایدههایی اس��ت که در
چنین مکانهای��ی میتواند فرصتهای مناس��بی را
برای افراد فراهم کند.
از طرفی س��اکنان این دیار از همزبانهای سهراب
هس��تند و به راحت��ی میتوان متوجه طبع ش��اعرانه
آنان در گفتوگوهای عامیانه ش��ان شد که این خود
فرصت مناسبی برای برگزاری شب شعرهای دلنشین
در فض��ای باز این روس��تا یا در مکانی مش��خص در
هتلهای این روستاس��ت که با حضور این س��اکنان
شاعرمسلک میتوان محفلی گرم به گرمی نفسهای
مهماننواز و دستهای پینهبستهشان ترتیب داد.

چهار شنبه
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 9کاری که باید برای جذب سرمایه انجام دهیم
عباسنعیمامینی

در سالهای اخیر رقابتهای
بینالملل��ی ب��رای ج��ذب
سرمایهگذاری خارجی()FDI
به ط��ور فزاین��دهای افزایش
یافته است ،بهگونهای که طی
این سالها کشورهای مختلف
ب��ا ایجاد ظرفیته��ای جدید
و ارائ��ه مش��وقهای نوآورانه،
تسهیل در قوانین کسبوکار و
تضمین امنیت سرمایهگذاری
در پ��ی راههایی ب��رای جذب
س��رمایههای جدی��د از منابع
داخل��ی و خارج��ی هس��تند.
در یک تصویر کل��ی میتوان
گفت جریان سرمایهگذاری و
بهویژه سرمایهگذاری خارجی
در کش��ورهای آس��یایی و
همچنین کش��ورهای در حال
توسعه با یک روند رو به رشد
مواج��ه بوده اس��ت ،به همین
ترتیب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی طی سالهای 2009
تا  2013در ای��ران از افزایش
قاب��ل توجهی برخ��وردار بوده
اس��ت .بنا به آمارهای منتشر
ش��ده از بان��ک جهان��ی ،این
رقم از س��ال  2009تا 2013
از  2/98ب��ه 4/66میلیارد دالر
رس��یده اس��ت ،اما در س��ال
 2013ای��ن ع��دد ب��ا کاهش
 1/62میلیارد دالری به رقمی
در ح��دود  3/04میلیارد دالر
رسیده که کاهش چشمگیری
را نشان میدهد.
هنگامی که رقابت در مورد
انگیزههای س��رمایهگذاری در
میان کش��ورها شکل میگیرد
در هر س��طح و ان��دازهای که
باش��د توج��ه به مش��وقهای
مالیات��ی و غیرمالیات��ی از
اهمی��ت وی��ژهای برخ��وردار
خواه��د ش��د از ای��ن رو آن
چی��زی که به ش��ما در جذب
ای��ن س��رمایههای خارج��ی
کم��ک میکن��د ای��ن اس��ت
ک��ه بتوانید خ��ود را بهعنوان
ی��ک مقصد ام��ن و یک��ی از
اولویته��ای س��رمایهگذاری
در منطق��ه و جه��ان تعری��ف
کنی��د ،ل��ذا اس��تراتژیهای
توس��عه س��رمایهگذاری و
اقداماتی از این دس��ت باید در
سیاس��تهای کالن اقتصادی
و برنامهه��ای کلی کش��ورها
بهعنوان ی��ک دغدغه اصلی و
اولویت مهم ج��ای گیرد تا از
طریق مش��وقهای گسترده و
هدفمند با گرای��ش تمرکز بر
ج��ذب س��رمایههای خارجی
بتوان در مسیر رشد بلندمدت
و توسعه پایدار گام برداشت.
نکت��ه مه��م و اساس��ی در
ج��ذب س��رمایههای خارجی
توجه به مس��ئله انتقال دانش
و تکنولوژی از این کانال است
که باع��ث افزایش و توس��عه
مهارته��ای نیروی انس��انی،
انتق��ال دان��ش و مه��ارت در
س��طوح مختلف س��ازمانی و
انتق��ال فن��اوری و حمایت از
فعالیتهای تحقیق و توس��عه
در بنگاهه��ای اقتص��ادی در
کش��ور میش��ود .از ای��ن رو
مس��ئله کیفی��ت در ج��ذب
س��رمایههای خارج��ی در
س��الهای اخیر در میان تمام

رقبا از اهمیت باالیی برخوردار
شده است.
بنابراین ،س��وال اصلی این
اس��ت ک��ه بهترین سیاس��ت
در جه��ت ارتق��ای ج��ذب
س��رمایههای خارج��ی چه به
لح��اظ کمی و چه ب��ه لحاظ
کیف��ی چیس��ت؟ و در چ��ه
بخشهای��ی از اقتص��اد بای��د
این سیاستها شدت بیشتری
بگیرد؟
کاهش موانع سرمایهگذاری
و ایجاد مش��وقها ب��رای تمام
س��رمایهگذاران از یک س��و و
فراهمس��ازی شرایط بهصورت
انتخاب��ی در جه��ت تروی��ج
س��رمایهگذاری اس��تراتژیک
ازس��وی دیگ��ر میتوان��د
سیاس��تهای مناس��بی را در
این مسیر رقم بزند.
بنابراین مهمترین اصل این
است که با یک نگاه بلندمدت
در ج��ذب س��رمایهگذاری
درجه��ت انتق��ال دان��ش و
کاهشهزینههای
فن��اوری در این مس��یر
سرمایهگذاری
گام بردارید،زی��را اهداف
ب��ه م��وازات س��ایر
سرمایهگذار میخواهد بداند تا چه اندازه
کوتاهم��دت و مقطع��ی
عوام��ل بهبوددهن��ده
سرمایهاش امنیت دارد و اگر زمانی
هرگ��ز در تبیی��ن ی��ک
س��ر ما یه گذ ا ر ی
شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور دچار
مس��یر توس��عهمحور و
خارج��ی ،دول��ت بای��د
تغییر شد سرمایهاش با تهدید جدی
مواجه نشود از سوی دیگر از حمایتهای
ش��تابدهنده در زمینه
راهکارهایی را در جهت
قانونی کشور میزبان نیز بهرهمند شود،
رس��یدن به اهداف رشد
کاه��ش هزینهه��ای
بنابراین بهبود قوانین کسبوکار یک
اقتصادی کاربرد ندارد.
س��رمایهگذاری الاق��ل
عامل مثبت در جذب سرمایههای خارجی
در ش��رایط کنون��ی
در بخشه��ای اقتصادی
محسوب میشود
اقتصاد ای��ران که هم به
ه��دف ارائ��ه ده��د و
لحاظ اقتص��اد داخلی با
ت��الش کن��د ت��ا موانع
چالشهایی رو به رو هس��تیم در قالب فعالیتهای توس��عه و مش��کالتی را ک��ه بهعنوان
و ه��م در بع��د بینالملل��ی و بازار و رقابت س��الم میگنجد هزینههای ضمنی و حاشیهای
برونم��رزی چهره مناس��بی و ای��ن امر با تنظیم س��اختار به دوش سرمایهگذاران بخش
از اقتص��اد ای��ران پیش روی اقتصادی به سمت بخشهای خصوص��ی س��نگینی میکند
س��رمایهگذاران خارج��ی قرار اقتص��ادی هدف و ب��اال بردن از می��ان ب��ردارد و حت��ی ب��ا
ندارد تالش ب��رای یافتن یک س��رعت آزادس��ازی تج��اری آمادهس��ازی زیرس��اختها و
مس��یر مش��خص و اقدام��ات در ای��ن بخشه��ا و اس��تقرار اعطای تس��هیالت متنوع این
نوآوران��ه در جهت شناس��ایی یک فضای رقابت��ی در بازار و هزینهها را به حداقل برس��اند
قابلیتهای کش��ور در سطوح گسترش اندازه بازار با توسعه و محیط مس��اعد را در جهت
بینالملل��ی از اهمیت ویژهای تجارتهای بی��ن منطقهای و جذب سرمایهها فراهم سازد.
برخ��وردار اس��ت .ب��ه اعتقاد فرامنطقهای میسر خواهد بود،
بس��یاری از کارشناس��ان عالوه بر این چند نکته اساسی
همسوییسیاستها
اقتص��ادی ،یک��ی از راهه��ای وج��ود دارد که ب��رای جذب
یک��ی از عوامل مه��م برای
برونرفت از مش��کالت فعلی منابع س��رمایهگذاری داخلی رس��یدن به اه��داف اقتصادی
اقتصاد ایران و ش��رایط رکود و خارج��ی به س��مت تولید و مشخص ،همسویی سیاستها
تورم��ی پی��ش آم��ده جذب اشتغال بسیار اهمیت دارد.
و هماهنگ��ی در بخشه��ای
س��رمایههای خارجی اس��ت،
مختل��ف س��ازمانی اس��ت،
اما س��وال اصلی این است که
تبلیغاترسانهای
بنابرای��ن ب��رای موفقی��ت در
این اقدام ب��ه چه طریقی باید
در فض��ای فعل��ی اقتصادی ج��ذب س��رمایههای خارجی
صورت گیرد؟
جه��ان میت��وان دریافت که ع��الوه ب��ر داش��تن اه��داف
مش��وقهای مالیات��ی یکی تبلیغات منف��ی و اقداماتی از بلندم��دت و مش��خص و
از راهکارهای��ی اس��ت که در این دس��ت ت��ا چه ان��دازه در تعیین بخشه��ای هدف باید
کش��ورهای مختل��ف ب��رای ج��ذب س��رمایهگذار خارجی ی��ک همس��ویی در بخشه��ا
جذب سرمایهگذاری مستقیم در یک کش��ور موثر اس��ت و و ارکانه��ای مرتب��ط وج��ود
خارجی به کار گرفته میشود اگر ب��ر این اقدامات ش��رایط داشته باشد.
ک��ه معم��وال در کوتاهم��دت تحریم��ی و اعمال فش��ارهای
تاثیرگذار اس��ت ،ام��ا در افق یک طرف��ه را اضافه کنید تازه
ایجادمشوقهایجدیدو
زمان��ی بلندمدتت��ر بس��ته به ش��رایطی خواهد رسید که
نوآورانه
ب��ه اینک��ه کش��ورهای دیگر بیانگر فض��ای ام��روز اقتصاد
هر س��رمایهگذاری همواره
نی��ز چنی��ن سیاس��تی را در ایران است ،بنابراین به عنوان ب��ه دنب��ال یافت��ن راههای��ی
پیش گیرند نمیت��وان اثرات یک راهحل منطقی ،فضاسازی ب��رای س��ودآوری و اس��تفاده
پای��داری را از بهکارگی��ری مناسب (و نه با موضع انفعالی) از موقعیته��ا و فرصته��ای
این سیاس��ت انتظار داش��ت ،باید در دستور کار قرار گیرد تا مطل��وب و س��ود آور اس��ت،
چراک��ه کش��ورهای رقی��ب چهره ای واقعی از فرصتهای بنابراین ع��الوه بر فرصتهای
همیش��ه میتوانن��د ب��ه ارائه س��رمایهگذاری در کشور ارائه طبیعی که قابلیت بالقوهای را
یک سیاس��ت کاهش مالیات دهد.
در اختیار ش��ما قرار میدهد،
مش��ابه و مش��وق توس��عه
یافت��ن راهه��ای نوآورانه برای
س��رمایهگذاری ،روی آورن��د
رفعموانعقانونی
ج��ذب س��رمایههای خارجی
ک��ه در نهایت هیچ کش��وری
قوانین هر کشوری در واقع الزامی است.
از اجرای این سیاس��ت منتفع یکی از مهمتری��ن مولفههای
امنیت
نخواهد ش��د .بنابراین داشتن جذب سرمایهگذاری خارجی
اجتماعیواقتصادی
یک راهبرد مشخص با در نظر اس��ت .تس��هیل و تضمین در
نخس��تین و مهمترین عامل
گرفت��ن اه��داف کوتاهمدت و ورود و خ��روج س��رمایههای برای یک سرمایهگذار ،تامین
بلندمدت بهترین گزینه برای
این کار است ،لذا داشتن یک
برنامه استراتژیک در ادامه راه
ضروری ب��ه نظر میرس��د .با
این حال جذب س��رمایههای
خارجی نیازمند آن اس��ت که
بتوانید س��رمایهگذاران بزرگ
را متقاع��د به س��رمایهگذاری
در پروژهه��ای مختل��ف و
فرصته��ای س��رمایهگذاری
موجود در کشور کنید .کسانی
ک��ه ب��ا پاداشه��ای متداول
هرگ��ز ج��ذب فرصته��ای
موجود نخواهند شد و منتظر
به وجود آمدن ش��رایط خاص
و موقعیته��ای منحص��ر ب��ه
ف��رد هس��تند ،با ای��ن وجود
آمادهس��ازی زیرس��اختهای
اقتص��ادی ،کیفی��ت عوام��ل
تولی��د ،محی��ط کس��بوکار
مناس��ب و امنیت اجتماعی و
اقتصادی کش��ور هدف و ...از
الزام��ات و عوام��ل عمومی در
جذب این س��رمایه هاست که

خارج��ی و از هم��ه مهمت��ر
قوانی��ن کار و فض��ای
کس��بوکار ،اعط��ای مجوزها
و غی��ره همگ��ی در متقاع��د
ک��ردن س��رمایهگذاران برای
سرمایهگذاری در یک منطقه
یا کشور موثر اس��ت .در واقع
س��رمایهگذار میخواهد بداند
تا چه اندازه سرمایهاش امنیت
دارد و اگ��ر زمان��ی ش��رایط
سیاس��ی یا اقتصادی کش��ور
دچار تغییر ش��د س��رمایهاش
با تهدید جدی مواجه نش��ود
و قوانی��ن عموم��ی کش��ور
تهدی��دی ب��رای س��رمایهاش
محس��وب نش��ود .از س��وی
دیگ��ر از حمایته��ای قانونی
کش��ور میزبان نی��ز بهرهمند
ش��ود ،بنابراین بهب��ود قوانین
کس��بوکار ی��ک عامل مثبت
در جذب سرمایههای خارجی
محسوب میشود.

امنی��ت س��رمایهاش اس��ت.
اینکه کش��ور ش��ما به لحاظ
اقتص��ادی و اجتماع��ی چقدر
امن است ،مسئلهای است که
بس��یار اهمیت دارد اما اینکه
چق��در این امنی��ت در فضای
بینالملل��ی بازت��اب مییابد و
چهرهای مناسب و مطلوب در
ذهن س��رمایهگذاران ساخته
میشود مس��ئلهای به مراتب
مهمتر و اساسیتر است.
انعقادتفاهمنامههای
دوجانبهوچندجانبه
رواب��ط تج��اری هر کش��ور
با س��ایر کش��ورها در واقع به
نوعی مش��خصکننده گستره
ب��ازار محص��والت آن کش��ور
است .داش��تن روابط اقتصادی
و تج��اری مطل��وب هم��واره
ی��ک مولف��ه مثب��ت در نظ��ر
س��رمایهگذاران خواهد بود که
شاخصی از گستره بازار کشور
مقصد به شمار میرود ،از طرف
دیگر روابط تجاری و اقتصادی
آس��ان و مطلوب ش��اخصی از
میزان فضای رقابت��ی در بازار
اس��ت که یک عام��ل مهم در
جذب س��رمایههای خارجی به
شمار میرود.
فراهمسازی
زیرساختهایالزم
وجود زیرساختهای مناسب
در ه��ر کش��وری ی��ک عامل
مهم برای تس��هیل در تولید و
ارائ��ه محصوالت اس��ت .وقتی
زیرساختهای الزم فراهم باشد
س��رمایهگذاران دغدغهای برای
مس��ائل جانبی قب��ل و بعد از
سرمایهگذاری ندارند و با خیال
راحت ب��ه دنب��ال فرصتهای
جدید به کشور سرازیر خواهند
شد .از سوی دیگر این عامل در
جذب س��رمایههای داخلی نیز
بسیار موثر است.
ارائهاطالعاتشفافو
مطمئن
ش��فافیت اطالعاتی در دنیای
امروز یک��ی از الزامات مهم برای
اعتمادسازی در فضای اقتصادی و
تجاری است و میتواند زمینهساز
آگاهیرس��انی دقی��ق و تحریک
سرمایهگذاران باش��د .بر عکس
ع��دم ش��فافیت اطالعات��ی یک
عامل منفی و بس��یار تاثیرگذار
در جذب سرمایهگذاران خارجی
اس��ت ،چرا که داشتن اطالعات
ش��فاف در زمینه شناخت بازار و
سرمایهگذاری مطمئن یک عامل
حیاتی است و هر سرمایهگذاری
از آن بهعن��وان ی��ک عام��ل
کلی��دی در تصمیمگیریهایش
اس��تفاده میکن��د ،چ��را ک��ه
هی��چ س��رمایهگذاری در فضای
نامش��خص و مهآل��ود و آین��ده
نامطمئن سرمایهگذاری نخواهد
کرد.
البته موارد دیگری نیز وجود
دارد ک��ه میت��وان در ج��ذب
سرمایههای خارجی به آن توجه
کرد ،ام��ا در این مجال «فرصت
ام��روز» بنا ن��دارد تا همه نکات
الزم برای جذب سرمایهگذاری
خارجی را پیش روی مخاطبان
قرار دهد ،چرا که چنین امکانی
نیز وجود ندارد.

عموما تولیدکنندههای
ب��زرگ دنیا برای افزایش
گستره مخاطبان خود و
ج�����ذب مخاط���بان
بیشتر س��عی میکنند از
طرحه��ا و مدلهایی که
از دل مردم برمیآید به��ره بگیرند ،اینگونه طرحهای
پیش��نهادی میتواند کمک ش��ایانی ب��ه تولیدکننده
بکن��د زی��را چندین ه��زار نفر ب��ا چندین ه��زار ایده
بس��یار تاثیرگذارترند تا ی��ک تیم طراح  10تا  20نفره
که در یک ش��رکت ممکن اس��ت در گ��ذر زمان حتی
ایدههایش��ان به ورط��ه تکرار بیفتد ،ازای��نرو اینگونه
دع��وت به همکاریه��ا یک فرصت مناس��ب هم برای
رونق کس��بوکار برای تولیدکنندگان است و هم برای
طراحان خالق و نوآور.
بهتازگ��ی گروه صنعتی ایرانخودرو نخبگان کش��ور
را ب��رای هم��کاری در زمین��ه طراحی نم��ای ظاهری
خودرو فراخوانده اس��ت ،درواقع این گ��روه صنعتی با
هدف شناسایی اس��تعدادها برنامههای مدونی را برای
اس��تفاده از توانمندی و اس��تعدادهای داخلی کش��ور
تدوین کرده اس��ت ،این ش��رکت طی یک فراخوان از
نخبگان و نیروهای انس��انی کارآم��د در زمینه طراحی
نم��ای ظاهری خ��ودرو (اس��تایلینگ) ،دعوت به عمل
آورده ،این ش��رکت برای طراح��ان مهلت یک ماهه تا
پایان دیماه را در نظر گرفته اس��ت ،پس اگر شما هم
در زمینه طراحی دس��تی بر آت��ش دارید طرح خود را
برای این شرکت ارس��ال کنید تا شاید یک گام بزرگ
برای تحولی در صنعت خودروس��ازی و همچنین نقطه
پرتابی برای شما باشد.
کالفدوم:
ش��ب یلدا در راه است و
هممیهنانمان در تب و تاب
خری��د ملزومات این ش��ب
هس��تند ،از هندوان��ه و انار
شب یلدا گرفته تا آجیل و
تنقالت و خش��کبار همگی
روی بورس آمدهاند تا برای این شب بر سفره ایرانیان حاضر
شوند ،جالب اینکه دولت برای اینگونه مناسبتها امکانی
را فراهم میآورد تا مردم بتوانند از مکانهایی تجهیز شده
اقالم مورد نیاز خود را ارزانتر خریداری کنند ،ازجمله این
اقدامات عرضه مس��تقیم کاالهای مورد نیاز مردم در شب
یلدا با  10تا  30درصد تخفیف در مصالی تهران بوده است
که از چند روز پیش آغاز به کار کرده است.
ازاینرو پیشنهاد ما در این کالف به بنکداران موادغذایی
اس��ت تا در این ش��بها برخ��ی اقالم خ��ود را به قیمتی
مناس��ب و با تخفیف��ات جزیی در اختیار مش��تریان خود
بگذارند ،همچنین صنایعدستی و برخی میوههای تزئینی
که نمادی برای این ش��ب هستند در این روزها طرفداران
بس��یاری دارند که همین فرصت هم ب��رای افرادی که در
حوزه صنایعدس��تی فعالند میتواند موقعیتی برای کسب
درآمد باشد.

خبر
سردارنقدی:

مدلارائهشدهبسیجبرایحمایتاز
واحدهایتولیدیحرفاولرامیزند

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت :امروز
باید ه��ر خانه به یک کارخانه و هر ایرانی به یک مولد
تبدیل شود.
به گزارش ایس��نا ،سردار محمدرضا نقدی در شورای
اداری اس��تان همدان اظهار کرد :نباید به این فکر بود
ک��ه دولت برای اش��تغال چه تدبی��ری دارد ،بلکه باید
ش��هروندان خالقانه فعال شوند و خودشان برای ایجاد
فرصت شغلی اقدام کنند.
وی افزود :برخی بر این باورند که برای ایجاد اشتغال
بای��د واحدهای ب��زرگ صنعتی با س��رمایهگذاریهای
کالن راهاندازی کرد ،در حالیکه س��رمایهگذاری کالن
ب��ا آفاتی همراه اس��ت؛ بهط��وری که هر ف��ردی توان
راهان��دازی چنی��ن واحدهای��ی را نداش��ته ،در صورت
ورشکستی ش��مار زیادی از افراد بیکار شده و سرمایه
هدر میرود و همچنین زمینه رانت و روابط غیرس��الم
زیاد میش��ود .نقدی ادامه داد :مدلی که بس��یج برای
حمایت از واحدهای تولیدی طراحی کرده چنین آفاتی
را ن��دارد و همین مدل در جهان حرف اول را میزند و
کشورهای مطرح جهان در بحث اقتصاد همچون چین
و هن��د با این الگ��و تمامی بازارهای جهان را تس��خیر
کردند .وی تصریح کرد :این کش��ورها برای توفیق در
ام��ر اقتصاد از کارگاههای کوچک ،زیر زمین منزل و از
کوچکترین مکان برای تولید کاال اس��تفاده کردهاند و
ای��ن در حالی اس��ت که پناهگاهها و بیش��ترین اماکن
بزرگ و وسیع کنونی موجود در کشورمان بال استفاده
ماندهاند .رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین کشور
در ادام��ه با بیان اینکه امری��کا در مولفههایی همچون
فرهنگ��ی ،اقتصادی ،سیاس��ی و نظامی با مش��کالت
عدیدهای مواجه است ،خاطرنش��ان کرد :دولت امریکا
بی��ش از  17هزار میلیارد دالر بده��ی خارجی دارد و
روزانه  2/5میلیارد دالر بر بدهی آنها افزوده میشود.
نق��دی قدرت نظام��ی امریکا را ناکارآمد دانس��ت و
اف��زود :اگر امریکا دارای توان و ق��درت نظامی بود ،به
طور حتم برای حمله نظامی به ایران درنگ نمیکرد.
وی یادآور ش��د :شش هزار و  500سند علیه حقوق
بشر در امریکا به تازگی منتشر شده است.
وی با اش��اره به اینکه برخی از ورود بسیج به چرخه
اقتصادی گالیه داش��تند ،گفت :ای��ن تدبیر امام راحل
اس��ت که فرموده بودند «بس��یج باید اس��تراتژی دفاع
همهجانبه داش��ته باشد و پیشکسوتان جهاد و شهادت
باید در تمامی عرصهها حضور فعال داشته باشند».
رییس س��ازمان بسیج مس��تضعفین کشور گفت :در
تفسیردفاع همهجانبه باید در مقابل تمامی هجمههای
دش��من ایس��تاد و در هر بعدی که دشمن قصد حمله
داشت باید بسیج و سپاه صف و آرایش داشته باشد.
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حقایقی
درمــورد
جلسههایکاری

از جلسههای کاری عموما بهعنوان موتور محرک افزایش
بهرهوری در محیط کار یاد میشود.
راه موثر و مفید برای گرد آمدن عدهای به منظور بحث و تبادلنظر
در مورد ایدههای جدید و صبحت در مورد موضوعات مختلف،
حل مشکالت و برطرف کردن موانع و درنهایت حصول نتیجه کدام
است؟ چرا اغلب نتایج جلسههای کاری آنطور که باید و شاید
از کار درنمیآید؟ در حقیقت جلسههای کاری این روزها بیشتر
به موقعیتی برای صحبت کردن مردم با یکدیگر بدل شده که در
چنین شرایطی ایدهها و خالقیتها به سرعت ناپدید شده و هیچ
نتیجهملموس و قابلقبولی از این جلسهها حاصل نمیشود.

خسارتهایی که جلسههای بیفایده به بار میآوردند
این جلسهها موجب
هدر رفتن بودجه میشوند:

این جلسهها س�بب اتالف وقت
میشود:

موجب هدر رفت�ن زمان س�ازمان متبوع
شما خواهد شد:

مدیران میانی % 35
از زمان خود را در جلسهها
میگذرانند.

از کل زم�ان ش�رکتها و س�ازمانهای مختل�ف را به خود
اختصاص میدهند و از س�ال  2008تاکنون هر سال این میزان
افزایش مییابد.

از زمان خود را در جلسهها
میگذرانند.

جلسههای کاری  15درصد

ساالنه  37میلیارد دالر

ساالنه  25میلیون جلسه

صرف برگزاری جلسههای بیفایده
میشود.

در امریکا برگزار میشود.

مدیران باالدستی % 50
مردم تا چهار ساعت

در هفته را به فراهم کردن
مقدمات حضور در جلسههای
کاری اختصاص میدهند.

دالیل بهرهوری پایین جلسههای کاری چیست؟
شما زمان و پول خود را صرف
حضور در جلسههای کاری
میکنید ،اما...

انجام چند وظیفه بهصورت هم زمان:

بیشتر این جلسههای کاری که برگزار میکنید فاقد
بهرهوری الزم هستند.
در واقع ،مدیران اجرایی معتقدند،

بیش از %67

جلسات ناموفق بوده و خروجی مفیدی ندارند.

%92

شرکتکنندگان در نظرسنجیها به انجام چند کار
مختلف در حین برگزاری جلسهها اعتراف کردهاند.

%41

تایید کردهاند که بیشتر اوقات یا همواره در حال
انجام کارهای مختلف هنگام حضور در جلسههای
کاری خود هستند.

3

%69

پاسخدهندگان گفتهاند ،هنگام شرکت در
جلسههای کاری ایمیل خود را چک میکنند.

%49

نیز به انجام کارهای غیرمرتبط با موضوع کار و
جلسهای که در آن شرکت کردهاند ،میپردازند.

سه سوالی که قبل از برگزاری جلسههای کاری باید پرسیده شود:

1

آیابرگزاریاین
جلسهضروریاست؟
گزینههاییرابررسی
کنیدکهوقتکمتریاز
همکارانتانبگیرد.

2

چه کسانی باید در
جلسهشرکتکنند؟در
موردکسانیکهشرکتشاندر
جلسهضروریاستوکسانیکه
ممکناستشرکتکنند
دقتکنید.

برایاینکهازمفید،
سازندهوتعاملیبودنجلسه
مطمئنشویم،چهتدابیریباید
بیاندیشیم؟بایکهدفوبرنامهمشخص
در جلسه حاضر شوید .ملزومات و مدارک
الزم را برای جلسه از پیش ارسال کرده
و بهصورت عملی و موثر به بررسی
موضوعاتبپردازید.

شرکتکنندگانی که از راه دور در جلسهها شرکت میکنند ،حضور فعالی ندارند:
برای کسانی که از راه دور و از طریق تلفن
در جلسهها شرکت میکنند بسیار دشوار
است که بتوانند همانند حاضران در جلسه در
جریان امور قرار گیرند.
در واقع  % 80مواقع این زبان بدن است که
منظور ما را میرساند.

حضور در جلسهها از طریق برقراری ارتباط ویدئویی
میتواند موجب افزایش بهرهوری جلسهها شود

موضوعی که استفاده از آن هنگامیکه شما
از طریق تلفن در جلسه شرکت کردهاید،
امکانپذیر نیست.

کاهش انجام چندکار بهصورت هم زمان

فقدان چارچوب الزم و
برنامهریزی دقیق:

تنها  % 4از مردم هنگام حضور در جلسهها از طریق برقراری ارتباط
ویدئویی تمایل به انجام چند کار بهصورت هم زم�ان دارند ،این در
حالی است که این آمار در مورد حضور در جلسهها بهصورت تلفنی
 %57است.

نکتههایی برای افزایش بهرهوری جلسهها:
از مدت زمان جلسهها بکاهید.

(حداکثر زمانی که اختصاص میدهید ،بیشتر از  30دقیقه نباشد).

% 57

%4

انتظاراتی را که از جلسه خود دارید ،به وضوح مشخص کنید.

(فرآینده آماده شدن برای جلسه نیز شامل این موضوع میشود).

مدارک مورد نیاز در جلس�ه باید پیش از برگزاری آن ارس�ال
شود.
(زمان جلسه صرف گفتوگو و تبادلنظر شود)

مزایای استفاده از تماس ویدئویی در برقراری جلسهها:
استفاده از این شیوه موجب افزایش تمرکز و درگیری بیشتر
شرکتکنندگان در جلسه با موضوع جلسه میشود.
افزایش توانایی تصمیمسازی از دیگر مواهب استفاده از
اینگونه تماسها است.

افزایش بهرهوری گروهی مزیت دیگری است که با استفاده از
این روش میتوان به آن دست یافت.

جلس�ه را به موق�ع ش�روع و رأس زمان م�ورد نظر ب�ه پایان
برسانید.
(به وقت شرکتکنندگان در جلسه احترام بگذارید)

بهتر است از تکگویی پرهیز شود.
(حضار را درگیر موضوع جلسه کنید)

تمرکزتان را از دست ندهید.

(به صورت ُمماس با مباحث دیگر نظیر ایمیل و فعالیت در ش�بکههای اجتماعی

حرکت کنید)

دریافت نکتههای کلیدی و کاربردی.

(این نکتهها را بعد از جلسه میتوانید تقسیم کنید)

تسهیل و آماده
کردن فضا برای
برگزاری یک جلسه
مفید و سازنده یک
مهارت است که باید
آن را آموخت .با توجه
به زمانی که به حضور
در جلسهها اختصاص
میدهیم ،شرکتها و
سازمانها باید بیشاز
پیش در زمینه بهبود
و افزایش بهرهوری
جلسههای کاری خود
اقدام کنند.

اقتصادبامدیران

شمــاره 119

دیدگاه
دکتر محمدقلی یوسفی

«فرصت امروز» :با پایان سال  90بود که اقتصاد ایران
در ش�رایط رکود تورمی قرار گرفت .کارشناسان و
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این بستر حاکی از آن
بود که در تولید دیگر نمیتوان سرمایهگذاری کرد.
تورم در همین س�ال  90معادل 20درصد اعالم شد.
س�ال بعدش معادل  30درصد و سال  92معادل 40
درصد اعالم شد .درآمدهای نفتی خوب را بنگاههای
اقتصادی تجرب�ه کرده بودند و تاثی�رات تحریمها
مانند امروز نبود .در همین سالها ،با توجه به همان
درآمد نفتی سرشار دستگاه اقتصادی کشور بودجه
را انبساطی تعریف کرده بود ،همچنین حجم واردات
افزایش یافته بود و به تبع آن وابستگی به بنگاههای
خارج از کشور بیشتر شده بود .همین نشانهای بود

فخرالدین حیدری

کارشناس اقتصادی

را ارائه میکند تا چه میزان سیاس�تهای اقتصادی
خود را در بودجه در راس�تای این مسئله میبیند؟
آیا بودجه س�ال آینده با ویژگیهای بس�ته خروج
غیرتورمی از رکود همراه اس�ت؟ به واقع پرس�ش
اصل�ی ام�روز م�ا از کارشناس�ان و تحلیلگ�ران و
اقتصاددانان این است که «با توجه به وضعیت کنونی
کش�ور و دس�ت و پنجه نرم کردن ب�ا رکود ،الیحه
بودجه سال  94را چطور ارزیابی میکنید؟» پاسخ به
این پرسش را در صفحه «اقتصاد با مدیران» با توجه
به این نکات بخوانید که بودجه سال آتی یک بودجه
انقباضی است ...زمانی که بسته خروج غیرتورمی از
رکود ارائه ش�د با کاهش شدید قیمت نفت روبهرو
نبودیم و درآمدهای دولت کاهش نیافته بود و...

عکس

نام

سمت

دکترکامران ندری

معاونت پژوهشی در پژوهشکده
پولی و بانکی

بودج��ه س��ال  94ب��ه تنهای��ی راهحل مش��خصی را برای خ��روج از رکود نش��ان نمیدهد .ب��ا توجه به
شرایطیاقتصادی که درحالحاضر در آن قرار داریم ،پیدا کردن یک راهحل سازنده کار چندان آسانی نیست
و از س��ویی دیگر دولت تا حد امکان بودجه خود را انقباضی بس��ته و این نهایت احتیاطی است که دولت در
بودجهریزی به خرج داده و در این زمینه نمیتوان دولت را مالمت کرد ،چون با ش��رایطی که اکنون در آن
به سر میبریم پیدا کردن یک راهحل مفید کار بسیار سخت و دشواری است.

دکترمحمدقلی
یوسفی

استاد اقتصاد دانشگاه
عالمهطباطبایی

نباید از یک بودجه انتظار معجزه داش��ت ،اما توقعمان این اس��ت که دولت سیاستهایی را دنبال کند تا
اقتصاد کشور را از وضعیت رکود-تورمی خارج کند .قطعا نباید انتظار داشته باشیم دولت بیاید و ساختاری
را تغییر دهد ،ولی میتواند با کاهش هزینههایش و همچنین ارتقای کارایی در بخشهای مختلف اقتصادی
شرایط را بهتر کند و این چیزی است که به هیچوجه مورد توجه طراحان بودجه قرار نگرفته است .تا زمانی
که رکود و تورم در جامعه حاکم اس��ت الزم اس��ت منابع از بخشهای متورم و با نقدینگی باال به س��مت
بخشهای رکودی س��وق داده ش��ود .بخشهای درگیر با رکود ش��امل صنعت ،کشاورزی و بخشهای مولد
است که با تولید پایین و بیکاری مواجه هستند و بخشهای متورم نیز شامل بازرگانی ،خدماتی ،هزینههای
بروکراس��ی از قبیل نظامی و انتظامی اس��ت و تا زمانی که نهادهای موجود با همین س��اختار فعلی پابرجا
باشند نمیتوانند هزینههایشان را کاهش دهند .زمانی که نتوانیم هزینههای دولت را کاهش دهیم با پدیده
تورم روبهرو میشویم.

سعید لیالز

تحلیلگر اقتصادی

بس��ته خروج از رکود قطع به یقین در راس��تای تحوالت الیحه بودجه سال  94است ،با این تفاوت بزرگ
که وقتی الیحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس ارائه و تدوین شد ما با کاهش شدید قیمت نفت روبهرو
نبودیم و درآمدهای دولت کاهش نیافته بود .تنها مالحظه تازهای که در الیحه جدید دیده شده است مسئله
انقباضی بودن سیاستهای مالی دولت و اعمال انقباض شدیدتر اقتصادی است ،اگرنه تمام اجزای دیگر این
الیحه ش��امل ثابت نگه داشتن نرخ تورم همچنین تزریق منابع مالی بیشتر ،ایجاد اشتغال بیشتر و ...هم در
راس��تای بسته خروج از رکود بوده و هم در الیحه بودجه سال  94همانطور که میبینیم کامال همپوشانی
دارند و در راستای منافع یکدیگر قدم برمیدارند و دو روی یک سکه هستند.

محمد غرضی

وزیر اسبق نفت

حتی با توجه به ارائه بس��ته خروج از رکود ،روندی که اکنون دولت در پیش گرفته مانند گذش��ته اس��ت
و روشهای گذش��ته نظیر تزریق دالری و ریالی پول ،کش��ور را هرگز از رکود خارج نخواهد کرد .پرداخت
ریالهای تورمی به پیمانکار ،کار او را دشوار می کند و توانایی این را ندارد تا بتواند کارش را به نحو احسن
انجام دهد .دولت اعالم کرده تورم را پایین آورده است .این حرف در شکل ستادی و باالی جامعه به میزان
25درصد درس��ت اس��ت ،ولی در جامعه نسبت به اعضا ،خردهفروش��ی و درآمد طبقه ضعیف جامعه نه تنها
اثری نداشته ،بلکه بدتر هم شده است و مردم پایین آمدن تورم را احساس نمیکنند .امیدوارم دولت موفق
شود هم فکری به حال تورم کند و هم بتواند از واردات جلوگیری کند.

فخرالدین حیدری

کارشناس اقتصادی

موضوع خوبی که در الیحه بودجه امس��ال دیده ش��ده این است که دولت یکهزار میلیارد از محل یارانهها
به اشتغالزایی تخصیص داده است که این افزایش اشتغال ،اقتصاد را به سمت و سوی تولید سوق میدهد
و به تبع آن ارزش پول ملی باال میرود و نرخ تورم و نقدینگی پایین میآید .اکنون هر شغلی که در کشور
ایج��اد میش��ود حداقل  450میلیون تومان برای دولت هزین��ه دارد .به هر حال اگر روی این قضیه نظارت
شود کمک میکند تا بودجه امسال بهتر بسته شود.

رییس کمیسون تدوین آیین نامه داخلی مجلس

رویکرد اصل��ی دولت در بخش��نامه ابالغی بودجه
سال آینده خروج از رکود تورمی و بهبود شاخصهای
اقتص��ادی برپایه اجرای سیاس��تهای کل��ی اقتصاد
مقاومتی اس��ت .خوش��بختانه افزایش تالشها برای
ب��اال بردن س��هم درآمدهای مالیات��ی و جلوگیری از
اتالف منابع به واس��طه انضب��اط مالی در این ابالغیه
به وضوح دیده میش��ود و به نظر میرس��د ،افزون بر
شناس��ایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاهها
و تعیین هدف مش��خص ب��رای ردیفهای بودجهای،
ق��ادر خواهیم بود از وابس��تگی ب��ه درآمدهای نفتی
بکاهی��م .تالش گس��ترده دس��تگاهها و وزارتخانهها
برای عملیسازی اقتصاد مقاومتی است .این تالشها
عملیاتی ش��دن بودجه را در حوزهه��ای مختلف در
پیخواهد داش��ت و از آنجا که باید وضعیت تحریمها
را نی��ز در نظ��ر گرف��ت ،باید ب��ه نح��وی عملیاتی و
مبتنیبر واقعبینی احکام را نوش��ت و س��عی داشت
گرههای داخل��ی و تا حد ام��کان تنگناهای خارجی
را در ح��وزه اقتصاد کش��ور مدنظر داش��ت .ضروری
اس��ت در الیحه دولت حداکثر ات��کا به منابع داخلی
باشد .همچنین ضرورت بازگرداندن اعتماد به اقتصاد
کش��ور و یاری رس��اندن بیش از پیش به بخشهای
مولد اقتصاد از طری��ق جذب بهینه نقدینگی موجود
در جامعه مسئلهای است که باید به آن توجه داشت.
بودجه س��ال آینده باید کیفیتمحور باشد و منابع را
به سمتی ببرد که هم نیاز کشور است و هم به ارتقای
کیفیت امور منجر میشود.
بودجه س��ال آین��ده خواهناخواه با بودجه س��نوات
گذشته اختالفات زیادی خواهد داشت ،زیرا بسیاری
از احکام��ی که باید در کتابچه بودجه آورده ش��ود از
س��وی دولت بهصورت مقررات دائمی آورده ش��ده و
این اقدام  80درصد مش��کالت الیح��ه را حل کرده
اس��ت ،به ش��رطی ک��ه مجل��س و کمیس��یونهای
تخصصی دوبارهکاری و احکامتراش��ی نکنند .با اینکه
دول��ت حرکت کلیدی را در بودجه انجام داده و قطعا
بودجه سال آینده به لحاظ کمی و حجمی با گذشته
متفاوت است اما نمیتوان از آوردن ردیفهایی مانند
هدفمندی یارانهها چشمپوشی کرد.
دول��ت ه��م باید از ابت��کار خود بهخوبی اس��تفاده
کند و احکام و تفس��یرهای غیرض��روری را به الیحه
اضاف��ه نکند .میتوان بودجه س��ال آینده را عملیاتی
توصیف کرد ،چون دقت در بررس��ی این الیحه بیش
از سالهای گذشته است.

برای کاهش تولید در کشور که دیگر نمیتوان روی
آن س�رمایهگذاری کرد .این ش�د که بس�ته خروج
غیرتورم�ی از رک�ود ،طرح جدید اقتص�ادی دولت
تدبیر و امید شد؛ بستهای برای خروج غیرتورمی از
رکود ،آن هم در کوتاهمدت .بستهای که تالش کرده
است با در نظر گرفتن بخش عمده اختیارات دولت
در عرصه اقتصاد و بهخصوص اعمال سیاس�تهای
پولی ،مال�ی و ارزی تازهتر ،آسانس�ازی روندهای
اداری و کاهش مالیاته�ا ،به تحریک تقاضا کمک
کند .همه اینها یک روی س�که اس�ت و روی دیگر
آن بررس�ی بودجه سال  94است که به تازگی البته
سر موعد ،از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی
ارائه شده؛ دولتی که بسته خروج غیرتورمی از رکود

اشتغالزایی بنگاههای زودبازده
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رکود دوباره عمق می گیرد؟

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

بهبود شاخصهای اقتصادی
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لوایح هماهنگ دولت زیر سایه قیمت نفت

بودجهای که معجزه نمیکند

به ط��ور معمول بودجه باید تعبی��ری از تصمیمات
دول��ت را برای اصالح س��اختار اقتص��ادی ارائه دهد و
راهحلی برای برونرفت از مش��کالت فعلی اقتصاد که
همان رکود و تورم است بیندیشد ،ولی به نظر میرسد
ش��رایطی که مدنظر مردم و اقتصاددانان است در این
بودج��ه به آن پرداخته نش��ده اس��ت و در روی همان
پاشنه سابق میچرخد .امسال تفاوت زیادی با طراحی
بودجه دولتهای قبل نمیبینیم ،کما اینکه اکنون در
شرایط مطلوبی به سرنمیبریم و مشکالتمان به مراتب
عمیقتر اس��ت .باید به این نکته هم توجه داش��ت که
نباید از یک بودجه انتظار معجزه داش��ت ،اما توقعمان
این اس��ت که دولت سیاس��تهایی را دنب��ال کند تا
اقتصاد کش��ور را از وضعیت رکود -تورمی خارج سازد.
قطعا نباید انتظار داشته باشیم دولت بیاید و ساختاری
را تغیی��ر دهد ول��ی میتواند با کاه��ش هزینههایش
و همچنی��ن ارتق��ای کارایی در بخشه��ای مختلف
اقتصادی ش��رایط را بهتر کند و این چیزی اس��ت که
به هیچ وجه مورد توج��ه طراحان بودجه قرار نگرفته
اس��ت .تا زمانی که رکود و تورم در جامعه حاکم است
الزم است منابع از بخشهای متورم و با نقدینگی باال
به سمت بخشهای رکودی سوق داده شود .بخشهای
درگیر با رکود ش��امل صنعت ،کشاورزی و بخشهای
مولد اس��ت که با تولید پایین و بیکاری مواجه هستند
و بخشه��ای متورم نیز ش��امل بازرگان��ی ،خدماتی،
هزینههای بروکراس��ی از قبیل نظامی و انتظامی است
و تا زمانی که نهادهای موجود با همین س��اختار فعلی
پابرجا باشند نمیتوانند هزینههایشان را کاهش دهند.
زمان��ی که نتوانیم هزینههای دولت را کاهش دهیم با
پدیده تورم روبهرو میش��ویم ،لذا تا زمانی که ساختار
نهادی جامعه ب��دون تغییر باقی بماند و توجهی برای
کاهش هزینهها به خرج ندهیم طبیعی است که امکان
کاهش هزینهه��ای دولت وجود ندارد .اکنون وضعیت
درآمدی هم زیاد مناس��ب نیست .ش��رایط اقتصادی
ایران بهگونهای اس��ت که وابستگی به درآمد نفت یک
امر اجتنابناپذیر است و بهصورت غیرمستقیم از طریق
مالیات ،فروش اوراق مشارکت یا وادار کردن دستگاهها
ب��ه کف درآمد از طریق افزایش جرایم ،فروش خدمت
نظام وظیفه و کارت معافیت و ...این درآمدها را جبران
میکنند ولی همه اینها تابع درآمد نفت اس��ت .از یک
ط��رف با کاهش قیمت جهانی نف��ت امکان باال رفتن
درآمدهای صادراتیمان بس��یار کم اس��ت و از طرفی
دیگر درآمدهای مالیاتیمان نیز وابس��ته به نفت است.
وقت��ی نفت ص��ادر میکنیم ،درآمد حاص��ل از آن در
اختیار دولت گذاش��ته میش��ود تا کارمند اس��تخدام
کند .در بخش واردات نیز به همین صورت است .پس
درآمدهای مالیاتیمان به طور مستقیم به نفت وابسته
است .اگر دولت بخواهد با وادار کردن اداره راهنمایی و
رانندگی از طریق اخذ جرایم ،هزینههایش را از جیب
م��ردم تامین کن��د ،موجبات نارضایتی م��ردم فراهم
میش��ود .بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که اکنون
با آن مواجه هس��تیم نحوه برخ��ورد دولت در مواجهه
با بخشهای مولد اس��ت .در بودجه سال  94برداشت
نادرستی از شرایط فعلی اقتصاد ایران شده است ،زیرا
به بخشهای تولیدی ،صنعت و کشاورزی کمتوجهی
شده و بیشتر روی بودجه دستگاههای دولتی ،عمومی
و وزارتخانهها تاکید شده است.
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عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس

دیدگاه

رویکرد اصلی دولت در بخش��نامه ابالغی بودجه س��ال آینده خروج از رکود تورمی و بهبود ش��اخصهای
اقتصادی برپایه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است .خوشبختانه افزایش تالشها برای باال بردن
س��هم درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از اتالف منابع به واس��طه انضباط مالی در این ابالغیه به وضوح دیده
میش��ود و به نظر میرس��د افزون بر شناس��ایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دس��تگاهها و تعیین هدف
مشخص برای ردیفهای بودجهای ،قادر خواهیم بود از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهیم.

انقباض اقتصادی
سعید لیالز

تحلیلگراقتصادی

بس��ته خروج از رکود قطع به یقین در
راس��تای تحوالت الیحه بودجه س��ال 94
است ،با این تفاوت بزرگ که وقتی الیحه
خروج غیرتورم��ی از رکود به مجلس ارائه
و تدوین ش��د ما با کاهش ش��دید قیمت
نفت روب��هرو نبودی��م و درآمدهای دولت
کاه��ش نیافته بود .تنه��ا مالحظه تازهای
ک��ه در الیح��ه جدید دیده ش��ده اس��ت
مس��ئله انقباضی بودن سیاستهای مالی
دولت و اعمال انقباض ش��دیدتر اقتصادی
اس��ت اگرنه تمام اجزای دیگر این الیحه
شامل ثابت نگهداشتن نرخ تورم همچنین
تزریق منابع مالی بیش��تر ،ایجاد اشتغال
بیش��تر و ...هم در راستای بسته خروج از
رکود بوده و هم در الیحه بودجه سال 94
همانطور که میبینیم کامال همپوش��انی

دارن��د و در راس��تای مناف��ع یکدیگ��ر
ق��دم ب��ر میدارن��د و دو روی یک س��که
هستند .اختصاص حدود  50هزار میلیارد
توم��ان هزینههای عمرانی ب��ه طور قابل
توجه و چشمگیری به خروج کشور از رکود
کم��ک میکند ،با اینحال سیاس��تهای
پولی دولت همچنان غیرانبساطی خواهد
ب��ود و دولت مراقبت ش��دید خود را برای
جلوگی��ری از افزای��ش پایه پول��ی ادامه
میدهد .بنابراین ما میتوانیم انتظار داشته
باشیم که نرخ تورم همچنان کنترل شود
و تا س��ال  94بین  10تا 15درصد نوسان
داش��ته باش��د و رش��د اقتصادی کشور با
س��رعتی البته کمتر از حدی که در ابتدا
انتظار داش��تیم ادامه یابد .ب��ا این اوصاف
امیدواریم اگر قرار باشد نرخ بیکاری کاهش
پیدا نکند افزایش هم نیابد و دولت بتواند
این رقم را کنترل کند.

دولت محتاط
کامران ندری

معاونت پژوهشکده پولی و بانکی

با توج��ه ب��ه اینکه س��هم اعتبارات
ب��رای اش��تغال در الیح��ه بودج��ه
س��ال  94در نظر گرفته ش��ده اس��ت
در مقایس��ه ب��ا اعتبارات��ی ک��ه برای
هزینهه��ای دیگ��ر وجود دارد بس��یار
پایین است.
دول��ت همچنی��ن در س��ال  94ب��ا
مشکالتی نظیر کاهش بیسابقه قیمت
نف��ت مواجه اس��ت و از س��ویی دیگر
مشکالت س��ال  93به قوت خود باقی
اس��ت و در مقاطعی بیشتر نیز خواهد
شد.
با توجه به مش��خصات بس��ته خروج
از رکود و در بررس��ی بودجه سال 94
نمیتوانی��م راهکار مش��خصی را برای
حل مش��کل رکود در اقتصاد به دست

بیاوری��م ،مگر اینکه دولت در چارچوب
کل��ی بودج��ه در آین��ده ،برنامههایی
را ب��رای خ��روج از رک��ود ارائ��ه دهد،
ول��ی خود بودج��ه به تنهای��ی راهحل
مش��خصی را ب��رای خ��روج از رک��ود
نشان نمیدهد.
با توج��ه به ش��رایط اقتص��ادی که
درحالحاض��ر در آن ق��رار داریم پیدا
کردن یک راهحل س��ازنده کار چندان
آسانی نیس��ت و از سویی دیگر ،دولت
ت��ا حد امکان بودجه خ��ود را انقباضی
بس��ته و این نهایت احتیاطی است که
دولت در بودجهری��زی به خرج داده و
در این زمینه نمیتوان دولت را مالمت
کرد ،چون با شرایطی که اکنون در آن
به س��ر میبریم پیدا کردن یک راهحل
مفید کار بس��یار س��خت و دش��واری
است.

الیح��ه بودج��ه امس��ال با توج��ه به افت ش��دید
قیم��ت نفت بس��یار محتاطانه بس��ته ش��د .با وجود
اینک��ه ب��ا احتی��اط عمل کردی��م باز هم ب��ه برخی
اصالحات نیاز دارد .بررس��ی در مورد بودجه به س��ه،
چهار م��اه قبل بازمیگ��ردد .درآن زمان نفت قیمت
دیگری داش��ت و ش��رایط نیز بهگونهای متفاوت بود.
این مس��ئله س��بب ش��د مجلس تغییراتی را در این
خص��وص بدهد تا این الیحه با بس��ته خروج از رکود
همدیگر را بپوش��انند و در یک راستای مشترک قدم
بردارن��د و همچنین وضعیت رکود و تورم بدتر از این
نشود.
ی��ک موضوع خوبی ک��ه در الیحه بودجه امس��ال
دیده شده این است که بنگاههای زودبازده اقتصادی
میتوانند در راستای اشتغالزایی عمل کنند ،چرا که
دولت یکهزار میلیارد از محل یارانهها به اشتغالزایی
تخصیص داده اس��ت که این افزایش اشتغال ،اقتصاد
را به س��مت و سوی تولید سوق میدهد و به تبع آن
ارزش پ��ول ملی باال میرود و ن��رخ تورم و نقدینگی
پایین میآید .اکنون هر ش��غلی که در کش��ور ایجاد
میش��ود حداق��ل  450میلیون تومان ب��رای دولت
هزین��ه دارد .به هرحال اگر روی ای��ن قضیه نظارت
شود کمک میکند تا بودجه امسال بهتر بسته شود.
کاهش قیمت جهانی نف��ت ،وضعیت خوبی را رقم
نزده ،بنابراین دولت ناچار اس��ت عمده درآمد خود را
از طریق اخذ مالیات کسب کند و این سبب میشود
فش��ار زیادی بر بخش مصرفکننده جامعه وارد کند
که این خوب نیس��ت .بعضی از بندهای الیحه بودجه
به ناچار بس��ته ش��ده که امیدواریم در مجلس روی
بحثهای کلی و جزئی و ارقام کار شود و بودجه را به
بهترین شکل ببندند.
مس��ئله مهم��ی که اکن��ون اتفاق افت��اده به موقع
تحوی��ل دادن و ن��گاه واقعبینانه به بودجه اس��ت که
بس��یار حائز اهمیت اس��ت ،چون وق��ت کافی برای
تصحیح کردن متن ،بندها و جداول بودجه در اختیار
است و به راحتی میتوان از نظرات کارشناسی در این
حوزه بهرهمند ش��د و بررس��ی دقیقتر و منطقیتری
روی آن انجام داد.
امیدوارم مجلس با اقتصاددانان کش��ور و متولیان
تولید و صادرات نشستهایی داشته باشد تا در نهایت
بتوان بودجه امسال را به بهترین و منطقیترین شکل
ارائه داد.

دست در جیب فقرا
محمد غرضی
وزیر اسبق نفت

اکن��ون دولت تمام تالش خ��ود را میکند تا پول به
جامع��ه تزریق کند اما تعبی��ر خروج از رکود به معنای
تزریق پول به جامعه نیس��ت .ذهنیت و سوابقم ایجاب
میکند بگویم تزریق پول باعث رونق نمیش��ود و اگر
هم بشود در بخش ساختوساز ،آن هم به میزان بسیار
کم خواهد بود.
تنها چاره خروج کش��ور از رکود این است که دولت
تا ح��د امکان واردات را ک��م و در نهایت متوقف کند.
جای��ی که ما میتوانی��م تولید کنیم نبای��د به واردات
اتکا کنیم .مش��کل اینجاس��ت که ه��ر چند دالری که
عاید دولت میش��ود به واردات اختص��اص مییابد اما
ب��ا این وضعیت امکان ندارد بتوانیم کش��ور را از رکود
نجات دهی��م .تنها چاره خروج از رکود این اس��ت که
تولی��د در بخ��ش س��رمایهای ،فنی ،نیروی انس��انی و
مصرف داخلی فعال ش��ود .حتی با توجه به ارائه بسته
خروج از رکود ،روندی که اکنون دولت در پیش گرفته
مانند گذش��ته است و روشهای گذش��ته نظیر تزریق
دالری و ریال��ی پول ،کش��ور را هرگ��ز از رکود خارج
نخواهد ک��رد .پرداخت ریالهای تورم��ی به پیمانکار،
وی را از حال��ت فعلی ب��ه حالتی بدتر تبدیل میکند و
توانایی این را ندارد که بتواند کارش را به نحو احس��ن
انجام دهد.
دول��ت اعالم کرده ت��ورم را پایین آورده اس��ت .این
حرف در ش��کل س��تادی و ب��االی جامعه ب��ه میزان
 25درصد درس��ت اس��ت ول��ی در جامعه نس��بت به
اعضا ،خردهفروش��ی و درآمد طبق��ه ضعیف جامعه نه
تنها اثری نداش��ته بلکه بدتر هم ش��ده اس��ت و مردم
پایین آمدن تورم را احساس نمیکنند .امیدوارم دولت
موفق ش��ود هم فکری به حال ت��ورم کند و هم بتواند
از واردات جلوگیری کند .به گردش درآوردن س��رمایه
در تولید داخلی تنه��ا راه چاره برای خروج از وضعیت
فعلی است.
در غیراین صورت دائ��م حجم نقدینگی باال میرود.
حجم نقدینگ��ی در ابتدای دولت یازده��م  470هزار
میلی��ارد توم��ان ب��ود ،اکنون ای��ن رق��م از  650هزار
میلیارد تومان نیز گذشته است و این افزایش نقدینگی
پاس��خگوی سیاس��تهای ضدتورم��ی و ضدرک��ودی
نخواهد بود.
الیحه بودجه  94در حالی نس��بت به س��ال گذشته
بیش��تر ش��ده که قیمت نف��ت با کاهش چش��مگیری
روبهرو اس��ت و درآمد دولت پایی��ن آمده ،حال چطور
ممکن اس��ت ای��ن بودج��ه ضدتورم��ی و ضدرکودی
باش��د؟ بنابرای��ن دولت در درآمدهای خود تنهاس��ت،
ن��ه مجلس به دول��ت کمک میکند و ن��ه قوای دیگر.
اکن��ون قوهقضایی��ه به دول��ت حکم��ی داده که طبق
آن دولت موظف اس��ت مبلغ  90ه��زار میلیارد تومان
طلبه��ای قبلی را بپردازد .قوه قضاییه باید توجه کند
ه��ر حکمی که علیه دولت بدهکار صادر ش��ود به ضرر
ملت اس��ت و دولت را مجبور به چاپ اسکناس میکند
و این یعنی دس��ت در جیب فقرا کردن .برای اینکه از
رک��ود و تورم خارج ش��ویم باید تمام قدرت سیاس��ی،
قوای سهگانه ،بانکها ،تجار و همچنین تولیدکنندگان
با هم به اتفاق تصمیم بگیرند که این معضل مهم ملی
حل ش��ود ،در غیر این صورت اگر بخواهیم دولت را در
دستانداز بیندازیم و عدهای در مجلس دولت را گرفتار
کنن��د و بودجهه��ای ت��ورمزا تصویب کنند ،مش��کلی
حل نمیشود.
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محققان ژاپنی دستگاه سادهای طراحی کردهاند که روی پیشانی قرار میگیرد و با بررسی ضربان قلب ،دروغگویی یا راستگویی فرد را تعیین میکند .این دستگاه توسط
محققان شرکت  Takara Tomyطراحی شده و به قیمت  45دالر به بازار عرضه شده است .این دستگاه نسخه ارزانتر دستگاه  Polygraphاست که با بررسی ضربان
قلب ،فشار خون و تنفس ،احتمال دروغگویی فرد را مشخص میکند.
شمــاره 119

جامعه متخصصان آزاد
آیدین نامدار
مشاور برندینگ

 lancerبه معنی نیزهانداز است Freelancer.به معنی کسی است که نیزهاش را آزادانه به کار
میبرد .ریشه این کلمه را که امروز در دنیای کسبوکار به اندازه کافی جا افتاده است ،میتوان در
صدها سال گذشته جستوجو کرد؛ زمانی که در بریتانیا ،برخی سربازان و جنگجویان ،وابسته به
سپاهی خاص نبودند و آمادگی داشتند تا در صورت درخواست ،به خدمت سپاهی درآیند .امروز و به
تبعیت از آن دوران ،به متخصصانی که درحوزه تخصصی خود وابستگی کاری به مجموعهای خاص
ندارند و آماده هستند توان و تخصص خود را در قالب تفاهمهای کوتاه یا بلندمدت در اختیار شخص
یا مجموعهای قرار دهند ،فریلنسر( )freelancerیا متخصص آزاد میگویند .آنچه مسلم است ،در
این مقاله قصدمان بررسی معنی لغوی کلمه فریلنسر نیست ،بلکه آنچه خواندید فقط مقدمهای بود
برای بررسی وضعیت کار بهعنوان متخصص آزاد در بازار ایران و نکات مثبت و منفی آن.
در اینکه وضعیت متخصصان آزاد در بازار کار ایران با آنچه همتایانشان در کشورهای توسعهیافته
یا در حال توسعه تجربه میکنند زمین تا آسمان فرق دارد ،نباید کوچکترین شکی کرد ،اما باید
پذیرفت که در بازار کار ایران نیز کمکم فضا برای فعالیت گسترده متخصصان آزاد بازتر میشود و
چنین به نظر میآید که در برخی موارد مشخص ،کارفرمایان رغبت بیشتری برای کار با فریلنسرها
دارند .که دالیل آن را میتوان چنین بررسی کرد:
 -۱هزینه به خدمت گرفتن فریلنسرها در اغلب اوقات کمتر است -2 .به دلیل تعامل مستقیم
کارفرما و مجری ،نظارت بر کار فریلنس��رها بیش��تر و راحتتر اس��ت -۳ .دسترس��ی کارفرما به
فریلنس��رها آسانتر و سریعتر است -۴ .بروکراس��ی معمول که هر سازمانی به نوعی آن را تجربه
میکند ،درخصوص متخصصان آزاد وجود ندارد -۵ .به دلیل تعامل نفر به نفر بین کارفرما و مجری،
اعمالنظر و سلیقه کارفرما در اغلب موارد راحتتر است و همین موضوع مطلوب اغلب کارفرمایان
اس��ت -۶ .همواره نظارت یک س��ازمان به عملکرد یک فرد ،از نظارت آن بر عملکرد یک سازمان
آسانتر است -7 .سرعت حصول نتیجه در کار با فریلنسرها ،در مقایسه با سازمانهای و شرکتهای
مجری بیشتر است.
جامعه متخصصان آزاد ،چالشی بزرگ تا گرمتر شدن بازار پیشروی خود دارد و آن اعتمادسازی
عمومی میان کارفرمایان است .طبق آنچه پیشتر عنوان شد ،کارفرمایان ایرانی اعتماد چندانی به
فریلنسرها ندارد و این مسئولیت سنگین به دوش متخصصان آزادی است که امروزه در حال کار
کردن با کارفرمایان مختلف هستند ،زیرا اگر این گروه پیشرو ،امروز در عمل به تعهدات خود تالشی
مضاعف نشان دهد ،هم دیدگاه کارفرمایان به فریلنسرها بهبود خواهد یافت و هم در آینده افراد
جدیدی که قصد ورود به دنیای فریلنس��ینگ را دارند ،خود را در یک گروه متعالی از انس��انهای
حرفهای خواهند یافت .از اینرو ضروری است پایبندی به تعهدات در اولویت فریلنسرها قرار گیرد.
از آنجایی که شیوههای مارکتینگ ،مدیریت ارتباط با مشتریان ،مدیریت پروژه و مدیریت امور
مالی و قراردادها مقولههایی بسیار حساس و پر اهمیت در دنیای فریلنسینگ هستند ،در آینده به
تفصیل به آنها خواهم پرداخت.

خودپرداز

هرمنوتیکبیپولیسم
سعید هوشیار

طنزنویس

بیپولیسم مکتبی است که در چند سال اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است .در اینجا انواع
بیپولیستها را خدمتتان توضیح خواهم داد.
بیپولیسم
شرایطی است که پول تمام شده یا برای انجام امر خاصی پول به اندازه کافی وجود ندارد.
بیپولیست
فردی که شرایط باال را تجربه میکند بیپولیست نام دارد.
بیپولیسم مطلق
شرایط بیپولیسم مطلق شرایطی است که فرد بیپول تحت هر شرایطی بیپول است و اوضاعش
بهش��دت درب و داغان است و اینطور نیست که اگرها باعث شوند شرایط مالیاش درست شود.
دوستی داشتم که نه کار داشت ،نه تخصص داشت ،نه پدر پولدار و نه سرمایه و نه امید به اوضاع
خوب! راه برونرفت از این بحران ۱۰گرم سیانور خوب (چینی نباشد چون نمیکشد و دردسرش
بیشتر است) است.
بیپولیسم نسبی
این بیپولیس��م ش��رایطی اس��ت که فرد بیپول در زمان خاصی از هر ماه یا سال دچار آن
میش��ود .به این صورت که غذایش از شیشلیگ ش��اندیز به سیب زمینی پخته با نان لواش
تنزل مییابد .اکثر افراد این شرایط را تجربه کردهاند .راه برونرفت از این بحران جمعآوری
آذوقه در فصل باپولیست.
بیپولیسممتوهمگونه
عدهای از دوس��تان هستند که ملک و امالک فراوان داشته و شرایط زندگیشان بسیار ایدهآل
و اس��تثنایی اس��ت ،این افراد در برخی مواقع دچار توهم بیپولی میش��وند و مدام از این قضیه
حرف میزنند که اوضاع مالی بسیار خراب است و بیپولی اذیتشان میکند .راه برونرفت از این
بیپولیسم تنها زدن چند چک محکم بهصورت فرد بیپول متوهم است.
بیپولیسمفصلی
این نوع بیپولیس��م با توجه به فصل سال است که ایجاد میشود .مثال در فصل تابستان چون
مسافرت و پول برق حاصل از کولر و خرجهای اضافی بیشتر است افراد بیشتری دچار بیپولیسم
فصلی میشوند و در فصلهای سرد این میزان کاهش مییابد .کارشناسان استفاده نکردن از کولر
و همچنین مسافرتهای داخلی مانند گشتوگذار در طبیعت کنسولقان را راهکار مناسبی برای
حل این مشکل میدانند.
بیپولیسممنطقهای
همانطور که از نامش پیداست این بیپولیسم در واقع کامال مرتبط با منطقه جغرافیایی است که
شما در آن زندگی میکنید ،مثال اگر شرایطتتان در ایران طوری باشد که پنج میلیون تومان هم
ذخیره داشته باشید در کشوری مانند انگلستان تنها هزار و اندی یورو پول دارید و در واقع هیچی
ندارید .همینطور برعکس��ش نیز به این همین صورت اس��ت .تاثیر قیمت دالر و یورو روی این
نوع بیپولیسم بسیار زیاد است .کارشناسان امر و متخصصان ،ایستا ماندن و نرفتن به کشورهای
خارجی و اروپایی را راهکار مناسبی میدانند.
بیپولیسم خاص
بیپولیسم خاص اغلب گریبان افرادی را میگیرد که قصدشان به سرانجام رساندن امری مهم و
پولزا در زندگی است .مثال فردی میخواهد کارخانه بزند و به همین دلیل تمام دار و ندار و خود
را خرج آن میکند ،این فرد طی مدت کوتاهی بیپول میش��ود ،به این شرایط بیپولیسم خاص
میگویند .اصال بحران هم نیست که راهکار داشته باشد.
شبهبیپولیسم
شبهبیپولیسم بیماری است که ناشی از اقتصاد مریض است .به این صورت که فردی چون در
سال قبل  xتومان درآمد داشته و امسال درآمدش  nتومان کاهش پیدا کرده پس بیپول است!
در حالی که غلط کرده کلی هم پول دارد .راه برونرفت از آن نیز چند فحش و دش��نام درس��ت
و درمان است.

سـودوکـو

در تهران

وسایل نقلیه کم نیست
مانلی فخریان
روزنامه نگار

در تهران هیچچیز عجیب نیست .این شاید
بهترین تعریف باشد برای ستونی که میخواهم
ط��ی هفتهه��ای آین��ده آن را ب��ا مطالبی در
خص��وص اوضاع و احوال اقتص��ادی تهران پر
کنم .در این کالنشهر آنچه بیش از همه دیده
میشود مش��اغلی است که شاید هیچجا ثبت
نشده و هیچکس آن را به رسمیت نمیشناسد،
اما من در این س��تون به برخی از این مشاغل
نگاه میکنم و دردسرهای آن را بررسی میکنم.
هرق��در ش��هری بزرگت��ر و پرجمعیتت��ر
میش��ود بیشک وسایل نقلیه عمومی آن هم
به اندازه قد ش��هر کش میآی��د و روزبهروز بر
تعدادش افزوده میشود .مترو ،تراموا ،اتوبوس،
تاکسی و ...اینها چند وسیله اصلی است که در
ش��هرهای بزرگ دنیا هم زیاد دیده میش��ود.
هرکس به اقتضای ش��رایطش مشتری دائم یا
گاه به گاه این وسیلههاس��ت ،اما در تهران ِ ما
تراموا یا همان قطارهای درونشهری هیچجایی
ندارد .یک لحظه تصور کنید میان این همهمه
و جمعیت و شلوغی قطاری هم بین ماشینها
وول بخورد و بخواهد از میان این سیل ترافیک
ب��رای خودش راه باز کند .خب! حتی تصورش
هم ممکن نیس��ت .از طرف دیگر اتوبوسها و
متروها روزبهروز بیش��تر در حال پرشدن و به
عبارتی ترکیدن هستند .روزی نیست که دست
و پ��ای مردم البهالی در مت��رو و اتوبوس گیر
نکند و خیلیها زیر دس��ت و پا له نشوند .دیر
رسیدن این وس��ایل به دالیل ترافیک شهری

برای اتوبوس و بینظمیهای معمول برای مترو
هم مزید بر علت اس��ت که م��ردم راه بهتری
برای رفتوآمد پیدا کنند؛ تاکس��ی ...اما خود
این تاکس��ی هم دردس��ر دیگری است که در
این فرصت کوتاه ب��ه آن نمیپردازم ،اما میان
این هم��ه گرفتاریهای عبور و م��رور عدهای
تاکس��ینما یا شبهتاکسی پیدا ش��دند که به
هیچ صنف و گروهی وابس��ته نیستند و برای
خودش��ان خصوصی و مس��تقل کار میکنند.
کارشان هم قاپیدن مس��افران مرتب و منظم
در صف ایستاده تاکسیهای خطی یا مسافران
حیران و در به دری است که لنگ وسیله نقلیه
برای رسیدن به مقصدند.
ماجرای حضور این افراد یا این قش��ر کاری
در جامعه ما س��ر درازی دارد .ش��اید بهظاهر
حضورش��ان اتفاق س��ادهای اس��ت ،اما عمق
حضورش��ان قصههای دیگری را فریاد میزند.
اینکه چ��را بای��د کس��ی وارد کار نفسگیر و
کمرشکن رانندگی در سطح شهر تهران شود
خودش حکایت دیگری است .جالت اینجاست
که بیش��ترین تعداد این ماشینها در نزدیکی
ایستگاههای تاکس��یرانی پیدا میشوند .اینکه
بخواهم از کس��ی مشخصا بپرسم چرا خودش
را درگیر این کار کرده س��اده نیس��ت .همین
میشود که یکیشان با تمسخر به من میگوید:
«مگر این هم شغل است؟ جدیدا در جایی ثبت
ش��ده؟! ما که خبر نداریم!» خب! حاال منم که
جوابی برای او ندارم.
یکی دیگرش��ان معتقد است تنها نیازمندی
است که او را به این راه کشانده« :وقتی بعد از
یک عمر کارمندی حاال حقوقت سر ماه کفاف

فروش نقاشیهای دیکتاتور نازی

ب��ه گ��زارش رویترز،یک
تابلوی نقاش��ی که تصور
میشود نقاش آن آدولف
هیتل��ر بوده ،در یک حراجی در آلمان به قیمت  ۱۳۰هزار
یورو فروخته ش��د .این نقاشی که س��اختمان شهرداری
مونیخ را به تصویر کشیده و تاریخ ترسیم آن به سال ۱۹۱۴
باز میگردد ،توسط دو خواهر برای فروش گذاشته شده بود.
پدربزرگ این دو ،این نقاشی را در سال  ۱۹۱۶خریده بود.
به گفته حراجی وایدلر که در شهر نورمبرگ قرار دارد ،یک
خریدار خصوصی از خاورمیانه که نخواسته هویتش اعالم
ش��ود این نقاشی را خریده است .کارشناسان هنری عموما
نقاش��یهای هیتلر را فاقد ارزش هنری میدانند .امضای آ.
هیتلر در پش��ت این نقاشی دیده میشود .پیش تر فروش
آثار نقاشی هیتلر بحثبرانگیز بود و عموما با واکنش منفی
بازماندگان و خانوادههای قربانیان هولوکاست روبهرو بوده
اس��ت .هیتلر در  ۱۶سالگی بدون گرفتن مدرک تحصیلی
مدرسه را رها کرد و در وین نقاشی میکشید و برای تامین
زندگیاش دچار مش��کل ب��ود .او در س��الهای جوانی در
آرزوی هنرمند شدن برای ورود به آکادمی هنرهای زیبای
وین تقاضا کرد ،اما رد شد .او بین سالهای  ۱۹۳۳تا ۱۹۴۵
رهبری آلمان نازی را در اختیار داشت و با حمله نظامی به
لهستان در سال  ۱۹۳۹آتش جنگ دومجهانی را برافروخت
که به کشته شدن میلیونها نفر منجر شد.

خرج خانه را نمیدهد و به خاطر اینکه س��نت
باالست جایی استخدام نمیشوی باید به تنها
گزینه موجود فکر کنی .میشوی راننده»..
بعضی از این مردم حتی از آبرویشان واهمه
دارند ،نگرانند پیش دوس��ت و فامیل و آش��نا
برای داشتن این ش��غل کاذب مسخره شوند.
«چاره دیگری نداشتم .خرج ماشین را نداشتم
بدهم .قس��طش مانده ،خودم هم بیکار شدم.
خیلی خجالت میکش��م که یک وقت آشنایی
مرا ببیند؛ آبرویم میرود ولی چه کار میتوانم
بکن��م؟ مجبورم تا پیدا کردن ش��غل جدید با
همین پول بسازم .البته اگر چیزی برای خودم
بماند ».این مردم هیچ فرقی با ما ندارند ،فقط
آنه��ا جسارتش��ان را بغل کردن��د و تن به این
کار خس��تهکننده و پر تنش دادند تا ش��بها
پیش زن و بچهش��ان ش��رمنده نش��وند۳۵« :
س��ال کارمند بودم .بچههایم را به خانه بخت
فرستادم .همهشان درس خوانده بودند ،اما حاال
آخر عمری خودم ماندم با یک خانه اجارهای و
این ماشین کهنه که روزی چند ساعت در شهر
با آن میچرخم تا بلکه کمک خرجی داش��ته
باشم».
خیلی از آنها حتی ذرهای احساس رضایت در
دلشان نیست« .رضایت در این کار معنی ندارد،
وقتی محتاج باشی تن میدهی»...
ام��ا هنوز بعد از این هم��ه گردش میان این
قشر نمیدانم چرا این شغلهای کاذب در این
شهر ثبت رسمی نمیشوند یا اصال چرا مردم به
این شغلها روی میآورند ولی با این وجود باید
واقعیت را در پسزمینه این اشتغال دید ،اینجا
تهران است و شاید همه رانندهها ناراضی...

فوتبالیستهای پولدار

ب��ه گ��زارش فوربس ،در فهرس��ت
 2۰نف��ره ش��خصیتهای پول��دار
ورزش��ی ،نام ش��ش فوتبالیست به
چش��م میخورد .از این شش نفر،
سه نفرشان هماکنون جزو برترین فوتبالیستهای دنیا
هس��تند و در طول س��ال میلیونها دالر کسب درآمد
میکنند .نگاهی به میزان درآمد آنها میاندازیم:
کریستیانو رونالدو
این ستاره پرتغالی رئال مادرید در طول سال بیش از
 8۰میلیون دالر درآمد دارد و جایگاه دوم ثروتمندترین
ورزشکاران کنونی جهان را اشغال کرده است.
لیونل مسی
ستاره آرژانتینی بارسلونا دومین فوتبالیست ثروتمند
و چهارمین ورزشکار ثروتمند دنیاست .او در طول سال
 ۶۴/7میلیون دالر به دست میآورد.
زالتان ابراهیموویچ
رده دوازده��م ثروتمندتری��ن ورزش��کاران دنیا از آن
مهاجم سوئدی پاریسنژرمن یعنی زالتان ابراهیموویچ
اس��ت .میزان درآمد س��االنه زالتان  ۴۰/۴میلیون دالر
تخمین زده شده است .او س��ومین فوتبالیست مایهدار
جهان فوتبال است.
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مسائل دیگر کاری
سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

آن زم��ان نه در منزل و ن��ه در کارگاه تلفن
نداش��تم .صبح زود به کارگاه میآمدم و دستور
کار آن روز را ب��ه آق��ای نوروزپور (که از ابتدای
کارم ب��ا من ب��ود و هنوز هم با هم هس��تیم)
میدادم و بعد پیش یکی از دوستانم به نام آقای
مهندس حسین دادگردوست که نزدیک تهران
کارگاه داش��ت و در حال حاضر دو کارگاه دارد،
میرفتم .یکی از الگوهای من ایشان بود .همیشه
روحیه مثبت به م��ن میداد و در اکثر کارها با
او مش��ورت میکردم ،چون خود ایشان هم کار
را از صف��ر ش��روع کرده بود و با مس��ائل کامال
آشنا بود .هنوز هم با هم رفت و آمد خانوادگی

داریم .الگوپذیری یا همان ویژگی الگوی نقش
(از ویژگیهای رویکرد رفتاری) فقط مربوط به
شروع کسب و کار نیست .همواره باید از دیگران
نکات مثبت و آموزنده را یاد گرفت.
شیوهتامین
با تلفن دوس��تم به فروشندههای مواد زنگ
م��یزدم و تمام خرید را ب��ا همین روش تایید
میکردم و س��پس ب��رای آوردن آنه��ا خودم
راهی میش��دم و پ��س از تحوی��ل اجناس از
سوی فروش��نده ،همانجا چکشان را میدادم،
چون دس��ته چک همیش��ه همراهم بود .تمام
اجناس را بار ماشینم میکردم و سریع خود را
به کارگاه میرس��اندم و کارهایی را که صبح از
آقای نوروزپور خواسته بودم ،یکی یکی تحویل

میگرفتم .گاهی فراموش میکردم ناهار بخورم!
روزهای بسیار پرکاری را سپری میکردم.
نوع محصول تولیدی
حاال دیگر در مکانی بزرگتر از قبل ،با تسلط
به مس��ائل تولید ،با ماش��ینآالت و تجهیزات
جدی��د ،با نی��روی انس��انی متعه��د و باوفا و
آموزشدیده و با س��رمایهای مناسب ،شروع به
تولید یخچال فریزر  ۱۶فوت فریزر باال کردیم
و دیگر نیازی نبود که از یخچالسازی لرستان
بدن��ه بگیریم .حاال ما روزانه بی��ن  8۰تا ۱۰۰
دس��تگاه تولید میکردیم .کسب و کار امرسان
در اینجا طبق مدل ایجاد و توسعه کسب و کار،
وارد مرحله رشد خود شده بود.
ادامه دارد...

حکم دادگاه برای اپل

نمودار امروز

مرگهای کاری
بررسیهانشانمیدهددرسالهای
گذشتهمیرانمرگومیردرمحیطکار
افزایش داشته اس�ت .همین آمارها
تایید میکند در استانهایی که نرخ
بیکاری باالتر است ،میزان مرگومیر
ه�م کمتر اس�ت .این آمارها نش�ان
میدهد همچنان بیش�ترین مرگ و
میربهسقوطازبلندیمربوطاست.این
نوع مرگ در مورد حوادث ساختمانی
است .از س�وی دیگر آمارهای بانک
مرکزی تایید میکند که میزان رشد
صنایعساختمانیطیدوسالگذشته
منفیبودهاست،ولیساختوسازهای
باقیمانده نیز همچنان جان کارگران
را میگیرد.

منبع:شفافنیوز

س��االنه حدود 2۰۰ه��زار نفر به علت مصرف داروهای تقلبی که با برندهای مع��روف وارد بازار
میشود ،جان خود را از دست میدهند .براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ،بیشترین داروهای
تقلبی به ترتیب ردهبندی دارویی مربوط به تناسلی  -ادراری ،متفرقه ،آنتیبیوتیک ،اعصاب مرکزی،
گوارشی و قلبی  -عروقی است .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی داروهایی که بهصورت عمدی
و از روی فریب ،به لحاظ هویت و منش��ا دارای برچس��ب اشتباه هستند ،داروی تقلبی محسوب
میشوند.در سال  2۰۰2میالدی فقط در چین  ۱۹2هزار نفر بر اثر مصرف داروی تقلبی جان خود
را از دس��ت دادند و مصرف شربت استامینوفن که در داخل آن «دیاتیلنگیکول» به کار رفته بود،
باعث مرگ بیش از  ۵۰۰بیمار که اکثر آنها کودک بودند ،در چند کشور از جمله هند ،بنگالدش،
هائیتی ،نیجریه و آرژانتین شده است .در سال  ۱۹۹۵میالدی نیز دو هزار و  ۵۰۰نفر در نیجریه در
اثر دریافت واکسن مننژیت تقلبی فوت کردند و اگر داروهای ضدماالریا مرغوب بودند در آن صورت
میش��د از مرگ ساالنه  2۰۰هزار نفر جلوگیری کرد .مصرف خودسرانه دارو ،استفاده از داروهای
فاسد شده ،عدماستفاده صحیح و استفاده اشتباه از موارد مصرف داروهای تقلبی در ایران است.

کیوسـک

به گ��زارش گاردین ،اپل
آخری��ن حک��م نهای��ی
مربوط به دادگاه شکایت
عمومی مبنیبر دستکاری قیمت کتابهای الکترونیک در
فروش��گاه آیتونز را دریافت کرد .براین اس��اس اپل به دلیل
دس��تکاری قیمتها مجبور به پرداخ��ت ۴۵۰میلیون دالر
جریمه خواهد ش��د .براس��اس گزارش منتشر شده توسط
رویترز ،به احتمال زیاد اپل محکوم به پرداخت  ۴۰۰میلیون
دالر به کاربران متضرر ش��ده و  ۵۰میلیون دالر به وکالیی
خواهد شد که این دادخواست را تقدیم دادگاه کردهاند .اپل
در ش��رایطی محکوم به پرداخت  ۴۵۰میلیون دالر جریمه
میش��ود که دادگاه تجدید نظر نیز اپل را محکوم کند .اپل
خواستار برگزاری دادگاه تجدیدنظر شده است .در صورتی
که دادگاه تجدیدنظر حکم صادر ش��ده را لغو کند ،احتماال
اپل محکوم به پرداخت  ۵۰میلی��ون دالر به کاربران و 2۰
میلیون دالر به وکال خواهد ش��د .احتمال بازگرداندن رأی
در دادگاه تجدیدنظر کم اس��ت .قاض��ی دادگاه این پرونده
که حکم نهایی را صادر کرده ،این پرونده را بس��یار پیچیده
و اثبات ادعاهای مطرح ش��ده را بسیار سخت خوانده است.
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده ،مبلغ دریافت ش��ده به
حساب  2۳میلیون کاربری واریز خواهد شد که تحتتاثیر
دستکاری قیمتها توس��ط اپل قرار گرفتهاند .ناشرانی که
در امر افزایش قیمت کتابهای الکترونیک با اپل همکاری
کردهان��د ،پیش از ص��دور رأی مربوط به اپل ۱۶۶ ،میلیون
دالر جریمه ش��دند که مبلغ موردنظر به کاربرانی که کتب
موردنظر را خریداری کرده بودند ،بازگردانده شد.

