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با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان، نوآور، مولد و فرصت ساز

ایران اساسا کشوری است که 
اقتصاد آن بر منابع طبیعی مانند 
ذخایر نفت استوار است و...

 مدیریت دانایی
یک راه بی پایان است

شاخصه های شرکت های دانش بنیان بررسی می شود

بازار داغ تبلیغات روغن های خوراکی زیر ذره بین »فرصت امروز«

تبلیغات چرب و مسئله سالمت

 مالیات 
انتخاب یا اجتناب

سهم ما چقدر است؟
 3معیار اساسی 

در اندازه گیری نتایج شرکت تا داغ است بفروشید! 

گزارشیازفرصتهایسرمایهگذاری
درتولیدگلوگیاهدرایران

تضمینموفقیتکسبوکاربااستفادهازارزیابیعملکرد تکنیکهایبازاریابی
محصوالتفسادپذیر

 جدایی خودروسازی
از مونتاژ

تالش وزیر صنعت برای حذف واژه مونتاژکاری از صنعت خودرو

صنع��ت  از  بای��د  مونت��اژکاری  »واژه 
خودروسازی ایران حذف شود.« این جمله ای 
اس��ت که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت می گوید. او شرایطی را ترسیم 

کرده که در آن تا سه سال آینده باید حداقل60 
درصد قطع��ات، خودروهای جدید در کش��ور 
تولید ش��وند.   پی��ش از این نی��ز وزیر صنعت 
درباره این موضوع سخن گفته و شرط حضور 

س��رمایه گذاران خارج��ی در کش��ور را تولید 
حداقل 40 درصد قطعات آنها در داخل دانسته 
بود؛ شرطی که قطعه سازان از آن استقبال کرده 

بودند، اما ...

جابه جایی 9 کیلومتری مخزن، بسیاری از مشکالت را حل می کرد

 سایه سنگین آب شور 
بر فعالیت توربین های سد گتوند

برنامه فطانت برای رفع مشکالت صنایع بورسی

تمایل شاخص کل برای صعود
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ای��ن روزها ش��اهد س��قوط آزاد 
و مس��تمر قیم��ت نفت خ��ام در 
بازاره��ای جهانی هس��تیم و این 
اتف��اق، امید برخی مدیران میانی 
به بازگش��ت دالره��ای نفتی به 
حس��اب های اداری  را نقش بر آب 
می کن��د. اگر کس��ری جدی در 
منابع مالی مورد نظر ایجاد شود، 

دولت چه کند؟ 
س��اده ترین راه ح��ل، کاس��تن از 
تعه��دات قانون بودج��ه و اتخاذ 
ضرایب تخصیص زی��ر صد برای 
مختل��ف  بنده��ای  و  ردیف ه��ا 
بودجه اس��ت. دولت می تواند این 
کار را به ص��ورت رس��می و علنی 
و از طری��ق ارائه متمم بودجه در 
اواسط س��ال آینده انجام دهد یا 
آنکه پی��ش از نهایی ش��دن روند 
بررسی الیحه بودجه در مجلس، 
اصالحی��ه ای را روانه بهارس��تان 
کن��د و در آن بودج��ه وضعی��ت 
دوم��ی هم داش��ته باش��د که در 
آن، هزینه ها کاهش و درآمدهای 
غیر نفت��ی افزایش یابد. این روش 
یک بار در زمان جنگ تجربه شد 
و به مراتب بهتر از روش��ی است 
که در س��ال 1391 اتخاذ ش��د و 
بودجه س��ایه، بدون س��روصدا و 
بدون مش��ارکت مجل��س، جای 

بودجه اصلی را گرفت. 
راه حل بعدی، افزایش مالیات های 
غیرمس��تقیم اس��ت که در قالب 
ب��روز  گس��یخته  لج��ام  ت��ورم 
پی��دا می کن��د. دول��ت می تواند 
سیاس��ت های پولی انبس��اطی را 
در پیش گرفت��ه و نیازهای خود 
را از طریق چاپ اسکناس و سایر 
روش ه��ای تولید نقدینگی تامین 
کند و بدین ترتیب، س��هم مورد 
نظ��ر خ��ود را در قال��ب کاهش 
ارزش پ��ول مل��ی، از پس ان��داز 
در  و س��رمایه  مصرف کنن��دگان 
برداش��ت  تولیدکنندگان  گردش 
کن��د. اما ای��ن کار، هزینه گزافی 
در رابط��ه دولت و مل��ت برجای 
می گذارد و دیگر کمتر کسی باور 
می کند که تورم، خارج از اراده و 
تصمیم دولت رخ دهد. تلویزیون 
هم مانند دوره گذشته در اختیار 
دولت نیس��ت که مدام برچس��ب 
گرانفروش��ی را بر پدی��ده گرانی 
نصب کند و بخواهد افکار عمومی 

را بازی دهد. 
از س��وی دیگ��ر، دول��ت یازدهم 
برنامه های اجتماعی ویژه ای را در 
اولویت کاری خ��ود قرار داده که 
به عنوان مهم ترین آنها می توان به 
بیمه س��المت اشاره کرد. اولویت 
یافت��ن ای��ن برنام��ه پرهزینه به 
لح��اظ مالی، ب��ه دول��ت امکان 
کاهش چش��مگیر هزینه هایش را 

نمی دهد. 
بدین ترتیب، راه��ی جز افزایش 
صادرات غیر نفت��ی و مالیات های 
مس��تقیم باق��ی نمی مان��د. ام��ا 
در ش��رایطی که رک��ود هنوز از 
اقتص��اد ایران رخت برنبس��ته و 
در کمی��ن حمل��ه ای غافلگیرانه 
افزایش نرخ  اس��ت، نمی توان به 
مالیات یا حقوق گمرکی چش��م 
امید داش��ت، چون ممکن است 
ب��ه خ��روج برخ��ی از صاحب��ان 
کس��ب و کار از عرص��ه تولی��د یا 

صادرات منجر شود. 
در چنی��ن ش��رایطی، گس��ترش 
پایه های مالیاتی و حجم صادرات 
بیش��ترین  می توان��د  غیرنفت��ی 
هزین��ه  کمتری��ن  و  دس��تاورد 
جانبی را به همراه داش��ته باشد. 
اخذ مالی��ات از نهادهای عمومی 
غیردولتی، کاهش موانع صادرات 
غیرنفتی، کناره گیری یا دست کم 
شکست انحصار دولت در صادرات 
و ترانزیت کااله��ای خاص مانند 
برق و فرآورده های نفتی، می تواند 
به عن��وان نجات دهن��ده بودج��ه 
دولت از کس��ری ش��دید در سال 

1394 مورد توجه قرار گیرد. 
البت��ه این کاره��ا بارها توس��ط 
راهی  به عنوان  دولت های پیشین 
برای ارتقای اقتص��اد ایران مورد 
توجه قرار گرفته بود، ولی اکنون، 
فرص��ت انتخ��اب گذش��ته و به 
دوره تصمیم ه��ای اجتناب ناپذیر 

رسیده ایم. 
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سرمقاله

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

حاال پس از گذش��ت حدود یک ماه از اجالس 166 
اوپک حداق��ل برای تحلیلگران ب��ازار نفت و انرژی 
مش��خص ش��ده اس��ت آنچه یک روز قبل از پایان 
مذاکرات هس��ته ای ای��ران و گروه 1+5 و س��ه روز 
مانده به اجالس اوپک بین وزیر امور خارجه امریکا 
و همت��ای عربس��تانی اش روی باند ف��رودگاه وین 
گذشت، اهمیتی کمتر از مذاکرات و اجالس نداشت. 
فش��ار بیش��تر به ایران از طریق پایین نگه داش��تن 
قیمت نفت و گرفتن امتیاز بیش��تر به نفع پیشبرد و 
به نتیجه رساندن مارتن هسته ای در چند ماه آینده 
یک��ی از گزینه های متصور ب��رای جان کری در این 
مذاک��ره غیر مترقبه بود، ک��ه البته نتیجه منفی این 
اقدام برای امریکا پیروزی عربستان در بیرون راندن 
نفت ش��یل از بازار رقابت و به دنبال آن زیر س��وال 
رفت��ن طرح اس��تقالل نفت��ی امری��کا از خاورمیانه 
توسط کنگره هایی با اکثریت جمهوریخواه در آینده 
پیش رو بود. از آن س��و هم معل��وم نبود ایرانی که 
کاهش درآمدش را ب��ه دلیل کاهش قیمت نفت بر 

فش��ار کاهش صادرات آن بر 
اثر تحری��م مضاعف می دید، 
حاضر به نرمش بیش��تر پای 
میز مذاکره باش��د. پس این 
س��ناریو بازی باخت- باختی 
ب��ود که احتم��اال جان کری 
ب��رای تحق��ق آن پ��ای ب��ه 
وزی��ر  ش��خصی  هواپیم��ای 
خارجه عربس��تان نگذاش��ته 

بود. 
ش��اید او در پی راضی کردن 

عربستان به پیاده شدن از خر شیطان، تثبیت سهم 
تولید 30 میلیون بش��که در روز برای اوپک بود که 
هم طرح اس��تقالل نفتی امری��کا از خاورمیانه را از 
شکس��ت نجات دهد و هم ایرانی را که در هفت ماه 
آینده زخم های اقتصادی اش مرهم می یافت، بیشتر 
آم��اده توافق نهایی می دید تا اینکه با بس��تن دری 
دیگر ام��کان بروز واکنش ه��ای غیر قابل پیش بینی 

برای آن سوی میز مذاکره فراهم آورد. 
در ح��ال حاضر، امری��کا با تولید 9 میلیون بش��که 
نف��ت در روز و برنامه ری��زی ب��رای افزای��ش آن به 
ده میلیون بش��که تا پایان سال آینده میالدی رقیب 
اصل��ی بزرگ تری��ن صادر کنن��ده نفت دنی��ا یعنی 
عربس��تان س��عودی محسوب می ش��ود و بخشی از 
این تولید را مرهون نفت ش��یل اس��ت که در سایه 
قیمت ه��ای ب��االی 100 دالر در چند س��ال اخیر 
اقتصادی شده اند. پاشنه آشیل نفت شیل این رقیب 
تازه رس��یده اما همین کاهش قیمت نفت اس��ت تا 
دوباره تولید کنندگان این الیه های نفتی را به خاطر 
نداش��تن صرفه اقتصادی خانه نش��ین کند. تا اینجا 
پیروز این رقابت عربس��تان سعودی و شاید هم کل 
مجموعه اوپک اس��ت که بر س��ر سهم خود در بازار 
پا فش��اری کرده و آن را به رقیب تازه رسیده واگذار 
نکرده اس��ت. اما کش��ورهای ثروتمن��د اوپک مانند 
عربس��تان، کویت، قط��ر و امارات بهتر اس��ت برای 

درس گرفت��ن از تاریخ به بایگانی های اوپک مراجعه 
کنن��د و جریان آنچه را در اواخر دهه هفتاد و نیمه 
دهه هش��تاد در بازار نف��ت رخ داد، مرور کنند که 
تاریخ نکته های زی��ادی برای تجربه و درس گرفتن 

در خود دارد. 
هن��وز یک دهه از دومین ش��وک نفتی و باال رفتن 
قیمت نفت در س��ال 1979 نگذشته بود که قیمت 
نفت به سراشیب سقوط افتاد، در حالی که دو عضو 
اوپک، یعنی ایران و عراق درگیر جنگ بودند، سایر 
اعضا با درآمد بشکه ای باالی 30 دالر در سایه کاهش 
صادرات دو عضو در جنگ، ماه عسل می گذراندند و 
کمی آن سو تر در کش��ورهای مصرف کننده اتفاقی 
در حال رخ دادن بود که شاهزاده های سعودی قادر 
به درک آن نبودند. کش��ورهای مصرف کننده نفت 
پس از گذشت چند سال از دو شوک نفتی پی در پی 
بحران پدید آمده را به فرص��ت تبدیل کرده بودند. 
زغال سنگ، انرژی هسته ای و گاز طبیعی به سرعت 
جایگزین نفت می ش��دند و راهکارهای صرفه جویی 
و بهینه س��ازی مص��رف انرژی تقاض��ا را برای نفت 
کاهش داده بود تا اینکه بهای نفت پس از چند دهه 
مسیر عکس را طی کرد و تا 
بشکه ای زیر 15 دالر سقوط 
اجالس  هش��تادمین  ک��رد. 
اوپک در همین ش��رایط در 
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چاره جویی  برای  آذر 1365( 
کاه��ش  از  جلوگی��ری  و 
بیش��تر قیمت تش��کیل شد. 
در آن اجالس هم پافش��اری 
عربس��تان مانن��د ام��روز بر 
تثبیت س��هم اوپک در بازار 
جهانی و جنگ قیمت با اعضای غیر اوپک بود. غافل 
از اینک��ه در ه��ر دو مقطع زمانی قبل از رس��یدن 
به بحران س��قوط قیمت ن��گاه واقع بینانه به روابط 
مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان از جانب اعضای 
اوپک می توانست از بروز این بحران جلوگیری کند. 
در ش��رایط فعل��ی کاه��ش قیمت نفت ش��اید با از 
میدان بیرون راندن رقیب س��هم اوپ��ک را در بازار 
جهان��ی تثبیت کن��د و برخالف برخ��ی از اعضای 
اوپ��ک مانند ای��ران، نیجریه و ونزوئ��ال این کاهش 
قیمت بر دیگر اعضا تاثیر قابل مالحظه ای نداش��ته 
باش��د. اما دیر یا زود این تصمیم همچون بومرنگی 
به س��وی پرتاب کننده بازخواهد گش��ت. در صورت 
تداوم کاهش قیمت نفت، تولید کنندگان نفت شیل 
بساط تولیدش��ان را از میادین تازه تولید برخواهند 
چی��د، اما به خانه بازنمی گردن��د، آنها یاد گرفته اند 
که همواره از بحران، فرصت پدید آورند. به خصوص 
حاال که نفت ارزان هم به کمک خواهد آمد و نیروی 
محرکه چرخیدن موتور های تحقیق و توسعه خواهد 
ش��د. تحقیقاتی که در آینده نزدیک آنها را با گزینه 
و تکنولوژی ه��ای جدید تری به میادین نفت ش��یل 
بازخواه��د گرداند تا با هزینه تولی��د کمتر از امروز 
نفتی قابل رقابت با اوپک تولید کنند. آن زمان است 
که اگر در این فاصله چاره اندیش��یده نشود، دست 

اوپک بسیار خالی تر از امروز خواهد بود. 

با ساخت دس��تگاه تصفیه سیالب 
توسط محققان داخلی، استفاده از 
آب گل آلود س��یالب برای مناطق 
سیل زده امکان پذیر شد. با استفاده 
از ای��ن دس��تگاه، نیازهای ش��رب 
و بهداش��تی مناطق بح��ران زده با 

کمترین هزینه تامین می شود. 
ان��رژی و آب در کش��ور  بح��ران 
مقوله ای جدی است که شاید خیلی 
دی��ر به راهکاره��ای حل معضالت 
ناش��ی از آن توجه شده اس��ت. اما 
افت کیفیت مناب��ع آب زیرزمینی 
بحران��ی ج��دی اس��ت ک��ه از آن 
گریزی نیست. شاید به همین دلیل 
اس��ت که بیشترین دس��تاوردهای 
تحقیقاتی آب و فاضالب کشور در 
پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار به مقوله 
تصفیه خانه های خورشیدی،  ایجاد 
از  اس��تفاده  و  ش��یرین کن ها  آب 
آب ه��ای نامتعارف ک��ه تاکنون به 
آنه��ا توجه��ی نمی ش��د، متمرکز 
شده است. متاسفانه به رغم آنکه قرار 
بود وزیر نیرو در مراس��م افتتاحیه 
پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی شرکت کند، دقایقی قبل 
از افتتاح نمایش��گاه، خبر رسید که 
حمید چیت چیان، برای این مراسم 
به نمایش��گاه بین الملل��ی نخواهد 
آمد. حمیدرضا جانباز، مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب کش��ور نیز 
دومی��ن غایب ب��زرگ نمایش��گاه 

پانزدهم بود. 

تکنولوژی استفاده از 
آب سیالب به ایران رسید

س��یل یک��ی از ویرانگرترین وقایع 
طبیعی اس��ت که ب��ه دلیل حجم 
باالی آب، خس��ارت های زیادی را 
برای مناطق سیل زده به همراه دارد. 
اما پ��س از آنک��ه دوران ویرانگری 
سیل که عمدتا در روزهای ابتدایی 
وقوع آن است، به پایان رسید، آب 
زیادی از دس��ترس انس��ان خارج 
می ش��ود. در این شرایط متاسفانه 
مناط��ق س��یل زده هم به ش��دت 
درگیر مش��کالت تامین آب شرب 
می ش��وند و هیچ آب بهداشتی در 
اختیار ندارن��د. عموما دولت ها نیاز 
مناطق سیل زده را از طریق آب های 
بسته بندی ش��ده برطرف می کنند، 

اما محققان دس��تگاهی ساخته اند 
ک��ه از آب گل آل��ود س��یل ها، آبی 
زالل و قابل ش��رب تولید می کند. 
احمد گداز، مدیرعامل شرکت افق 
روشن صحرا که س��ازنده دستگاه 
»سیستم تصفیه آب های گل آلود و 
سیالب ها« است به »فرصت امروز« 
می گوید: »فیلتر این دستگاه توسط 
متخصصان داخلی ساخته شده و در 
ساخت آن از نانوتکنولوژی استفاده 
شده اس��ت. ای��ن فیلتر ب��ه مدت 
پنج سال توسط س��ازنده ضمانت 

می شود.« 
وی اضافه می کند، در سیستم های 
مش��ابه امریکایی، فیلترها یک سال 
فیلتره��ای  ام��ا  می کنن��د،  کار 
ساخته ش��ده در ای��ران، بین 10 تا 
15 س��ال بدون هیچ مش��کلی آب 
را تصفیه می کنند. زیرا این فیلترها 
 سیستم شستشوی پس از مصرف 

)Back washing(  دارند.
گداز هزینه اولیه ساخت این دستگاه 
را 90 میلی��ون تومان اعالم کرده و 
ادامه می دهد که به سفارش هالل 
احمر دستگاه تصفیه کننده سیالب 
با توان تولید 20 هزار لیتر آب زالل 
ساخته ش��ده که هزینه تمام شده 
آن حدود 20 میلیون تومان بود. این 
دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و 
با بالگرد به مناطق سیل زده منتقل 

می شود. 
وی مدعی اس��ت، آب تصفیه شده 
توس��ط این دس��تگاه کامال زالل و 
گندزدایی شده است و برای سالمت 

انسان مشکلی ایجاد نمی کند. 
مدیر عامل شرکت افق روشن صحرا 
با اش��اره به اینکه این شرکت توان 
ساخت دستگاه هایی با ظرفیت های 
باالتر را دارد، معتقد است، استفاده 
از این دس��تگاه برای حل مش��کل 
کدورت آب ش��هرهای بزرگی مثل 
اردبیل و اهواز که ماه هایی از س��ال 
ب��ا مش��کل گل آل��ودی آب مواجه 
هستند، بسیار مفید خواهد بود. اما 
دستگاه های بزرگ تر حتما باید در 
محل مصرف نصب ش��وند و قدرت 

جابه جایی ندارند. 
دس��تگاه  می کن��د،  اضاف��ه  وی 
روی  س��یالب  آب  تصفیه کنن��ده 
س��دها آزمایش ش��ده و به راحتی 
ق��ادر اس��ت ام��الح مزاح��م مثل 
جلبک ها، انگل ها روتیفرها و غیره 
را ب��ه طور کامل از آب جدا کرده و 

آب گوارا تولید کند. 
گداز عنوان می کند، این دس��تگاه 
تصفیه خان��ه ای کوچک اس��ت که 
با انرژی ب��رق کار می کند. مصرف 
برق آن نیز مش��ابه یک موتورپمپ 

کوچک است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه هزینه 
تصفیه آب در این دس��تگاه کمتر 
در  آب  تصفی��ه  هزینه ه��ای  از 
تصفیه خانه ه��ای معمولی اس��ت، 
اس��تفاده از دستگاه تصفیه سیالب 
ب��ه جای ایجاد تصفیه خانه را برای 
روستاهایی با دو هزار نفر جمعیت 

توصیه می کند. 
مدیر عامل شرکت افق روشن صحرا 
تاکید می کند، نیاز به اس��تفاده از 
هی��چ افزودن��ی ب��رای تصفیه آب 
سیالب توس��ط این دستگاه وجود 
ن��دارد و مراحل کلرزن��ی در داخل 

خود دستگاه انجام می شود. 

شیرین سازی آب لب شور با 
نور خورشید

از مناب��ع آب  برداش��ت بی روی��ه 
زیرزمینی س��بب ش��ده آب ش��ور 
الیه ه��ای زیرین زمین پیش��روی 
کنند. حاال حتی آب چاه ها هم شور 
ش��ده اند. در حوضه آبری��ز ارومیه، 
ای��ن معضل ب��ه تازگی آغاز ش��ده 
و کاظ��م محمداق��دم، مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی به »فرصت امروز« می گوید، 
120 روس��تای ای��ن اس��تان دچار 
مشکل شوری آب شده اند. به همین 
دلیل، با همکاری دانشگاه صنعتی 
ارومیه به س��اخت آب شیرین کن 
خورشیدی اقدام کرده اند تا مشکل 
کاه��ش کیفیت آب ای��ن مناطق 
را ح��ل کنن��د. محمداق��دم ادامه 
می دهد، ساخت این آب شیرین کن 
ح��دود 20 تا 25 میلی��ون تومان 
هزینه داشته است. وی بیان می کند، 
این طرح در مرحله آزمایشی بوده و 
به مح��ض پایان یافتن این مرحله، 
برای حل مشکل روستاهای منطقه 

از آن استفاده خواهیم کرد. 
وی با اش��اره به اینکه در تابس��تان 
اس��تان  307روس��تای  گذش��ته 
آذربایج��ان غرب��ی با مش��کل آب 
مواج��ه بوده اند، ادامه می دهد فقط 
81 درصد جمعیت روس��تایی این 
اس��تان تحت پوشش ش��بکه آب 

شرب بهداشتی قرار دارد. 

صرفه جویی 70 درصدی در آب 
سردکن ها

برای کش��ور خش��کی مثل ایران، 
صرفه جویی در مص��رف آب حتی 
به ان��دازه یک قطره ه��م ضرورتی 
انکارناپذیر اس��ت. به همین دلیل، 
ش��رکت های آب و فاض��الب ب��ه 
حد توان خ��ود از طرح هایی که در 
صرفه جوی��ی آب تاثیرگذار باش��د، 
حمایت می کنند. محمد حس��ین 
دهقان، مدیر عامل شرکت نوآوران 
بهینه کار یزد، یکی از افرادی است 
که از این کمک ها استفاده کرده و 
هشت اختراع در زمینه صرفه جویی 
در مص��رف آب و ان��رژی ب��ه ثبت 

رسانده است. 
وی درباره آخرین دستاورد خود که 
در پانزدهمین نمایش��گاه پژوهشی 
کشور ارائه کرده، به »فرصت امروز« 
می گوید: »با اس��تفاده از شیرآالت 
آب س��ردکنی نیدار، 70 درصد در 
مص��رف آب س��ردکن صرفه جویی 
شده و مصرف لیوان  یک بار مصرف 

هم کاهش می یابد.«
وی با اش��اره به اینکه این دستگاه 
آب  تم��ام  روی  نص��ب  قابلی��ت 
س��ردکن ها، یخچ��ال و اتوبوس ها 
ح��دود  را  آن  هزین��ه  دارد،  را 

180 هزار تومان اعالم می کند. 
دهق��ان بی��ان می کند، براس��اس 
آماره��ای موجود 13 هزار ش��عبه 
بانک بدون در نظر گرفتن موسسات 
اعتباری و مراکز مش��ابه در کشور 
وج��ود دارد ک��ه با ف��رض مصرف 
روزان��ه 100 لیوان در این ش��عب، 
با در نظ��ر گرفتن قیمت 16 تومان 
برای هر لیوان یک بار مصرف، شش 
میلیارد و 240 میلی��ون تومان در 
س��ال توس��ط بانک ها برای خرید 

لیوان هزینه می شود. 
وی اضاف��ه می کند، با اس��تفاده از 
ش��یرهای نی دار، هزینه خرید هر 
نی دو تومان بوده و در س��ال 780 
میلی��ون توم��ان باید ب��رای خرید 
نی هزینه می ش��ود. با این دستگاه 
فقط در بانک های کش��ور از محل 
صرفه جوی��ی در خری��د لیوان پنج 
میلیارد و 460 میلیون تومان درآمد 
ایجاد می شود. ضمن آنکه مواد اولیه 
س��اخت لیوان نیز -ک��ه محصول 
پتروشیمی های کشور است- ذخیره 
شده و برای تولیدات اساسی تر و با 
ارزش افزوده بیشتر صرف می شود. 

تغییر الگوی بهره برداری از منابع آب با کمک تحقیقات

سیالب ها هدر نمی روند
اوپک و بومرنگ سهم بازار

سعید توجهی
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وج��ود آب ش��ور در مخزن 
سد گتوند س��بب شده همواره 
نگرانی های��ی در زمین��ه توقف 
فعالیت توربین های تولید برق 
این سد و نیروگاه وجود داشته 
باش��د. در فص��ل زمس��تان به 
دلیل افزایش احتمال اختالط 
الیه های آب ش��یرین و ش��ور، 
این نگرانی ها تشدید می شود. 
اما متولیان س��د گتوند بر این 
باورند که امس��ال را نیز بدون 

مشکل سپری خواهند کرد. 
بدون ش��ک س��دگتوند یکی 
از پرحاش��یه ترین پروژه ه��ای 
عمرانی کش��ور اس��ت. ساخت 
این س��د که بزرگ ترین مخزن 
خاکی کشور نام گرفت، 18 سال 
طول کشید و سرانجام در ششم 
مرداد ماه س��ال 90، مخزن آن 
با حض��ور محم��ود احمدی نژاد 
رییس جمه��ور وق��ت آبگیری 
شد. س��د گتوند عالوه بر اینکه 
قرار بود آب رها شده از سدهای 
کارون 3 و شهید عباسپور را قبل 
از انتقال به خلیج فارس ذخیره 
ک��رده و به صورت تنظیم ش��ده 
در اختی��ار بخ��ش کش��اورزی 
قرار دهد، 2100 م��گاوات برق 
نیز تولی��د و در زمان اوج مصرف 
وارد م��دار می کرد. ام��ا قبل از 
آنکه فازهای نیروگاهی این سد 
به بهره برداری برس��د، در پنجم 
دی ماه س��ال 91 و با گذش��ت 
بی��ش از یک س��ال از آبگی��ری 
مخزن آن، مصطفی پورمحمدی 
رییس وقت س��ازمان بازرس��ی 
کش��ور از ابالغ حکم تخلیه سد 
گتوند به دلیل اثرات منفی آن بر 
منطقه خبرداد. با وجود آنکه قوه 
قضاییه و رییس سازمان بازرسی 
درب��اره زیانبارب��ودن افزای��ش 
ش��وری آب مخزن سد گتوند به 
دلیل حل شدن الیه های نمکی 
مخزن در آب ذخیره شده پشت 
آن  ب��ه نتیجه نهایی رس��یده و 
حتی برای تخلیه آن حکم صادر 
کردند، معلوم نشد که چرا هنوز 
هم این سد به فعالیت خود ادامه 
می دهد. اگر مباحث مطرح شده 
از زبان رییس س��ازمان بازرسی، 
بر پایه برخی اطالعات نادرست 
ب��وده و بعدها با روش��ن ش��دن 
ابعاد قضیه تصمی��م آنها تغییر 
کرده، بای��د توضیحات��ی برای 
روش��ن ش��دن اف��کار عمومی، 
ب��ه رس��انه ها ارائه می ش��د، اما 
هیچ گاه چنین اتفاق��ی رخ نداد. 
به هر حال این سد پرحاشیه در 
دوم اردیبهش��ت ماه سال 92 با 
حضور محمود احمدی نژاد رسما 
به بهره برداری رسید تا همچنان 
مخالفان و موافقان اثرات این سد 
جنوب غرب کشور، در مقابل هم 

صف آرایی کنند. 

آب شور گتوند
 قابلیت انتقال ندارد

آب ش��ور گتوند نه تنها حیات 
پایین دست این سد را با مشکل 
مواج��ه می کند، بلک��ه به دلیل 
خوردگ��ی ک��ه در توربین های 
تولید برق ایج��اد می کند یکی 
از کارکردهای س��د یعنی تولید 
برق را با مش��کل مواجه خواهد 
کرد. ب��رای همین س��ازندگان 
س��د به دنبال این هس��تند که 
آب شور الیه های زیرین را برای 
اس��تخراج نم��ک و موادمعدنی 
به پتروش��یمی هایی در جنوب 
کش��ور منتق��ل کنن��د ت��ا این 
توربین ه��ای  ب��رای  آب ش��ور 
تولیدکننده برق اش��کالی ایجاد 
نکن��د. ام��ا به تازگ��ی عیس��ی 
کالنتری، رییس س��تاد احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه در نشس��تی 
که به همت کمیس��یون انرژی 
اتاق بازرگانی برگزار ش��د، اعالم 
کرد، درجه شوری آب الیه های 
زیرین مخزن سد گتوند به 160 

هزار رسیده  است. 
ب��ه اعتق��اد وی هزینه های 
انتق��ال آب ش��ور س��د گتوند 
ب��ه پتروش��یمی های جن��وب 
کش��ور بس��یار زیاد ب��وده و به 
دلیل درجه ش��وری باالی آن، 
سرعت حرکت آب در لوله های 
تعبیه ش��ده بس��یار کم خواهد 
ب��ود.  کالنت��ری تاکی��د دارد، 
در ش��رایطی که درجه شوری 
آب دریا 40 هزار اس��ت، درجه 
ش��وری در الیه ه��ای پایینی 
مخزن س��د گتوند ب��ه چندین 
برابر ش��وری دریا رسیده است. 
در صورت��ی که می توانس��تیم 

پروژه ای با این هم��ه هزینه را 
اجرا نکنیم.  اما محمد حس��ین 
معنوی ف��ر، مع��اون اجرای��ی 
کارگاه و س��د گتوند، اظهارات 
عیس��ی کالنت��ری را از پایه و 

اساس نادرست می داند. 
ام��روز«  ب��ه »فرص��ت  وی 
می گوی��د، از نظر فن��ی به دلیل 
محلول بودن نم��ک در آب هیچ 
مش��کلی برای حرک��ت آن در 
لوله ه��ا ایجاد نمی ش��ود. ضمن 
آنک��ه آب با درجه های ش��وری 
200 تا 300 هزار هم به راحتی 
می تواند به وس��یله لوله منتقل 

شود. 

خرید 10 کیلومتر لوله 
برای انتقال آب شور

و  کارگاه  اجرای��ی  مع��اون 
س��د گتون��د درب��اره اقدامات 
انجام شده برای انتقال آب شور 
الیه ه��ای پایینی مخزن س��د 
گتون��د می گوید ک��ه در حال 
حاضر 10 کیلومت��ر لوله برای 
انتقال آب شور خریداری شده 
و عملیات حفاری و لوله گذاری 
به طول س��ه کیلومتر اجرایی 

شده است. 
در حالی فق��ط 10 کیلومتر 
لول��ه ب��رای انتق��ال آب ش��ور 
خری��داری ش��ده ک��ه فاصله 
س��د گتون��د از خلی��ج فارس 
ح��دود 200 کیلومت��ر و ت��ا 
پتروش��یمی  مجتمع ه��ای 
حدود 160 کیلومتر اس��ت. در 
نتیجه اگر سرعت اجرای پروژه  
انتقال آب شور به همین شکل 
باقی بماند، س��الیان سال طول 
خواهد کشید تا آب شور گتوند 

به پتروش��یمی منتقل ش��ود و 
معلوم نیس��ت در ای��ن فاصله 
زمانی چه اتفاقات��ی در مخزن 

سد گتوند رخ خواهد داد. 
معنوی ف��ر  آنک��ه  به رغ��م 
می گوید، آب ش��ور ب��ه راحتی 
در لوله ه��ا حرک��ت می کن��د، 
مهدی قمشی اس��تاد دانشگاه 
ش��هید چمران اه��واز معتقد 
است، مسئوالن سد گتوند قرار 
اس��ت آب ش��ور را از الیه هایی 
که درج��ه ش��وری آن حدود 
اس��ت،  1000میکروم��وس 
برداش��ت کنند. به این ترتیب، 
آب ش��ور الیه ه��ای پایین تر به 
تدری��ج در الیه های ش��یرین 
باالت��ر حل ش��ده و مخ��زن به 
حال تعادل می رس��د؛ البته به 
ش��رط آنکه حجم آب خروجی 

از مخزن سد قابل توجه باشد. 
وی البت��ه نگران��ی دیگری 
هم درب��اره مخزن س��د گتوند 
دانش��گاه  اس��تاد  ای��ن  دارد. 
ش��هید چمران اهواز می گوید 
در زمستان که هوا سرد است، 
احتم��ال اخت��الط الیه ه��ای 
ش��ور ب��ا الیه هایی ک��ه درجه 
ش��وری آنها پنج تا شش هزار 
میکروموس است، وجود دارد. 

البته قمشی تاکید دارد، این 
نگرانی در س��ال های قبل هم 
وجود داشته اما مشکلی ایجاد 

نکرده است. 

تعطیلی نیروگاه با کاهش 
ضخامت الیه آب شیرین

افزایش می��زان خوردگی در 
توربین ه��ا مهم ترین آس��یبی 
اس��ت ک��ه کاه��ش الیه های 

آب ش��یرین و ورود آب ش��ور 
ب��ه آن ایجاد می کند. قمش��ی 
استاد دانشگاه ش��هید چمران 
اه��واز می گوی��د که ب��ا ورود 
الیه های آب ش��ور ب��ه مخزن 
س��د، توربین ها را باید تعطیل 
کرد، زیرا یک��ی از کارکردهای 
سد گتوند تنظیم درجه شوری 
برای قابل اس��تفاده شدن آب 
در پایین دست است. با خروج 
آب ش��ور از خروجی توربین ها، 
بخش های کشاورزی و صنعتی 
که پایین این سد قرار دارند، با 
مش��کل افزایش درجه شوری 

آب مواجه می شوند. 
دکتر قمشی تاکید می کند، 
اگر فقط 9 کیلومتر مخزن سد 
گتون��د جابه جا می ش��د، هیچ 
ی��ک از ای��ن مش��کالت پیش 
نمی آمد و فق��ط حجم مخزن 

سد اندکی کاهش می یافت. 
وی معتق��د اس��ت ک��ه در 
ساخت س��د گتوند مالحظات 
زمین شناسی به درستی مورد 
توجه قرار نگرفته  است. معادن 
موجود در مخزن س��د س��ابقه 
برداشت داش��ته و برای اطالع 
از حض��ور آنها به ص��رف وقت 
و انرژی زی��ادی نیاز نیس��ت، 
اما معلوم نیس��ت چرا در زمان 
س��اخت س��د، به این مس��ئله 

توجهی نشده است. 

مقاومت توربین ها 
به شوری

اندکی پس از آبگیری مخزن 
س��د گتون��د، خبرهای��ی در 
زمینه ترک خوردن و س��پس 
ریزش الیه های رسی که روی 
معادن نمک مخزن س��د برای 
جلوگیری از ش��ور ش��دن آب 
آن کش��یده ش��ده بود، منتشر 
ش��د. ای��ن رون��د بس��یاری از 
کارشناسان بخش آب را درباره 
ادامه حیات گتوند نگران کرد. 
اما محم��د حس��ین معنوی فر 
معاون اجرایی س��د و نیروگاه 
گتوند تاکی��د می کند که جای 

هیچ نگرانی نیست. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د، درجه ش��وری آبی 
که در ح��ال حاضر به س��مت 
توربین ه��ا می رود مش��ابه آب 

معدنی است. 
معن��وی ف��ر در پاس��خ ب��ه 
نگرانی های موج��ود در زمینه 
توق��ف فعالی��ت توربین ه��ا به 
دلیل خوردگی حاصل از نمک 
بیان می کند، تمام صفحه های 
توربین های موجود با ضدزنگ 
کروم و آلی��اژ مق��اوم در برابر 
شوری پوشانده شده و افزایش 
درج��ه ش��وری ب��رای ادام��ه 
فعالی��ت توربین ه��ا مش��کلی 

ایجاد نمی کند.

جابه جایی 9 کیلومتری مخزن، بسیاری از مشکالت را حل می کرد

سایه سنگین آب شور 
بر فعالیت توربین های سد گتوند

همزم��ان با اظه��ارات وزیر نفت 
عربستان س��عودی در مورد قیمت 
نفت خ��ام در بازاره��ای جهانی، بر 
نوس��انات این بازار پرنوسان افزوده 
ش��د و قیمت ای��ن محص��ول در 
بازارهای لندن و نیویورک افزایش 
یافت. در همین راس��تا و به گزارش 
خبرگزاری بلومبرگ شاخص نفتی 
وس��ت تگزاس اینترمدیت در 6/2 
درص��د در بازار نیوی��ورک افزایش 
یافت. این درحالی است که قیمت 
دیگر ش��اخص نفتی یعن��ی نفت 
برنت دریای ش��مال در بازار لندن 
افزایشی دو درصدی را تجربه کرد. 
گفتنی اس��ت، براس��اس اطالعات 
خبرگ��زاری  توس��ط  ارائه ش��ده 
بلومب��رگ، ارزش ش��اخص نفتی 
وست تگزاس اینترمدیت نسبت به 
اکتبر 2011 می��الدی در باالترین 

سطح ممکن قرار داشته است. 
عل��ی النعیم��ی، وزی��ر نف��ت 
عربس��تان س��عودی در مصاحبه 
با خبرگزاری رس��می این کش��ور 
در م��ورد وضعیت قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهانی گف��ت: کاهش 
ش��دید قیمت نفت در بازار موقتی 
بوده و کاهش تولید نفت خام برای 
اوپک به دلیل وجود نفت خام مازاد 
در بازار اگر نگویی��م غیرممکن اما 
بس��یار س��خت خواهد بود. پس از 
انتشار سخنان وزیر نفت عربستان 
در خبرگزاری رسمی این کشور که 
براساس تخمین بی پی، 13 درصد 
از نفت خام جهان را تولید می کند، 
قیمت نفت بالفاصله افزایش یافت 
و این موضوع س��بب ش��د ت��ا این 
محصول به واس��طه ای��ن افزایش 

پایین ترین قیمت خود رد پنج سال 
اخیر را در پایان روز تجربه نکند. 

و  مدی��ر  هانس��ن،  اول��ه 
استراتژیس��ت بازار نفت در بانک 
ساکس��و در گفت وگو با بلومبرگ 
گفت: اظهارنظر مقامات سعودی 
نش��ان می دهد ت��ا زمان��ی که از 
عرضه نفت به بازار کاس��ته نشود، 
ش��اهد افزای��ش قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهان��ی نخواهیم بود. 
وی ادام��ه داد: در ماه ه��ای اخیر 
و همزم��ان با افزایش نوس��ان در 
بازار، این نخستین هفته ای است 
که خریداران نفت خ��ام تصمیم 
گرفتند تا مجددا به بازار برگردند. 
گفتنی است پس از تصمیم اخیر 
س��ازمان کش��ورهای تولید کننده 
نفت اوپک ب��ه رهبری عربس��تان 
س��عودی مبنی بر کاهش نیافتن 
تولی��د نفت خ��ام و پایبن��دی این 
سازمان به سقف تولید روزانه خود، 
قیمت ای��ن محص��ول یک چهارم 
ارزش خ��ود در بازاره��ای جهانی 
را از دس��ت داده اس��ت. در همین 
حین تولید کنندگان نفت در امریکا 
همچنان با رکوردش��کنی در تولید 
نفت خام و افزای��ش نفت خام مازاد 
در بازارهای جهانی مش��غول تولید 
و عرضه این محص��ول در بازار بوده 
و به نظر می رس��د قصد دارن��د تا با 
دوازده کش��ور عض��و اوپ��ک برای 
کسب سهم بیشتری از بازار رقابت 

کنند. 
از  پ��س  اس��ت،  گفتن��ی 
افزای��ش قیم��ت ش��اخص نفتی 
در  اینترمدی��ت  وس��ت تگزاس 
بازار نیوی��ورک ای��ن محصول با 
یک دالر و 39 س��نت افزایش به 
قیمت ه��ر بش��که 55 دالر و 50 

س��نت به فروش رس��ید. این در 
شرایطی است که قیمت شاخص 
نفتی برنت با دو درصد افزایش به 
قیمت 60 دالر و 49 سنت در هر 
بش��که در بازار لندن برای تحویل 
در م��اه فوری��ه به فروش رس��ید. 
گفتنی اس��ت قیمت این شاخص 
نفت��ی اروپایی دیروز ب��ا یک دالر 
و 91 س��نت کاهش ب��ه 59 دالر 
و 28 س��نت در هر بش��که رسید 
ک��ه پایین ترین می��زان قیمت از 
می 2009 میالدی اس��ت. گفتنی 
اس��ت ش��اخص نفتی برن��ت در 
حال حاضر به می��زان چهار دالر 
و 89 س��نت بیش��تر از ش��اخص 
در  اینترمدی��ت  وس��ت تگزاس 

بازارهای نفتی معامله می شود. 
براس��اس اظهارات منتشرشده 
عربس��تان  خبرگ��زاری  توس��ط 
س��عودی به اعتق��اد النعیمی وزیر 
نف��ت ای��ن کش��ور کاهش رش��د 
اقتصادی جه��ان عمده ترین دلیل 
کاهش قیم��ت نف��ت در بازارهای 
جهانی اس��ت. به عقیده وی ثبات 
به رشد و توسعه اقتصاد جهانی باز 
خواهد گش��ت و این موضوع سبب 
افزایش تقاضا ب��رای نفت در جهان 
خواهد ش��د. این دالی��ل در نهایت 
موج��ب خوش بین��ی وزی��ر نفت 
سعودی نسبت به آینده قیمت نفت 

در بازارهای جهانی می شود. 
طب��ق اطالع��ات ارائ��ه ش��ده 
توسط بلومبرگ که از نظرسنجی 
ای��ن خبرگ��زاری از ش��رکت ها، 
تولید کنن��دگان و تحلیل گ��ران 
بازار حاصل ش��ده اس��ت نش��ان 
می دهد اوپ��ک ک��ه 40درصد از 
نفت خام جه��ان را تولید می کند 
در ماه نوامب��ر 30 میلیون و 560 

هزار بشکه نفت خام در روز تولید 
کرده که این میزان حداکثر سقف 
تولید نفت خام این س��ازمان بوده 
و اعض��ای این کارت��ل نفتی برای 
ششمین ماه پیاپی به سقف تولید 
این س��ازمان متعهد باقی مانده و 
روزانه 30 میلیون بشکه نفت خام 

تولید کرده اند. 
در همین رابطه کارستن فریتش 
در  کامرزبان��ک  تحلیلگ��ران  از 
فرانکفورت در گفت وگو با بلومبرگ 
گفت: سعودی ها پیش از این نیز به 
وضوح گفته اند که در زمینه کاهش 
تولید ب��ه تنهایی عم��ل نخواهند 
کرد. فریت��ش ادام��ه داد: همزمان 
با نزدیک تر ش��دن به انتهای سال 
جاری می��الدی معام��الت نفتی 
کاهش یافته و به همین دلیل بازار 
همچنان نوسانات شدیدی را تجربه 

خواهد کرد. 
در همین راس��تا و در روس��یه 
بزرگ تری��ن تولید کنن��ده نف��ت 
در جه��ان و ب��ه گفت��ه والدیمیر 
پوتین رییس جمهور این کش��ور، 
اقتص��اد روس��یه باید خ��ود را با 
وضعیت جدید قیمت ه��ا در بازار 
که می توان��د به قیم��ت 40 دالر 
در هر بش��که نی��ز معامله ش��ود 
مطابق��ت ده��د. پوتی��ن ک��ه در 
کنفرانس مطبوعاتی ساالنه خود 
در مسکو س��خن می گفت اضافه 
کرد: کاهش شدید قیمت نفت در 
بازارهای جهانی احتماال به دلیل 
رقابت شدید میان تولید کنندگان 
سنتی نفت و تولید کنندگان نفت 
ش��یل در امریکا برای کسب سهم 

از بازارهای نفتی است. 
گفتن��ی اس��ت تولید کنندگان 
نفت در ایاالت متحده با استفاده از 

تکنولوژی حفاری عمودی و ایجاد 
شکس��ت های هیدرولیکی موفق 
ش��ده اند ت��ا در دو ایال��ت تگزاس 
و داکوتای ش��مالی مقادی��ر قابل 
توجهی نفت ش��یل تولید کرده و با 
عرضه آن به بازارهای جهانی رقابت 
ش��دیدی با دیگ��ر تولید کنندگان 
نفت برای کسب س��هم بیشتری از 
بازار ایجاد کنند. افزایش استخراج 
نفت شیل در امریکا سبب افزایش 
نفت مازاد و در پی آن کاهش شدید 
قیمت نف��ت در بازاره��ای جهانی 

شده است. 
طبق اطالعات ارائه شده از اداره 
اطالعات انرژی تولید نفت ش��یل 
سبب ش��ده تا میزان تولید روزانه 
نفت خام ایاالت متح��ده به عنوان 
یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
نفت در جهان افزایش یافته و به 9 
میلیون و 140 هزار بش��که در روز 
برس��د. که این می��زان تولید نفت 
خام در امریکا از ژانویه سال 1983 
میالدی که ارائ��ه اطالعات مربوط 
به تولید نفت در این کشور آغاز شد 

بی سابقه بوده است. 
الزم به ذکر است که نظرسنجی 
اخی��ر بلومب��رگ از تحلیل گران و 
فعاالن بازار نفت نشان می دهد که 
ارزش شاخص نفتی وست تگزاس 
اینترمدیت در هفت��ه آینده دوباره 
کاهش خواهد یاف��ت. از میان 35 
نفری که در این نظرخواهی شرکت 
کرده اند 15 نفر یا ب��ه عبارت دیگر 
43 درصد معتقدند که قیمت نفت 
تا تاریخ 26 دسامبر کاهش خواهد 
یافت، در حالی ک��ه 11 نفر از میان 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
به افزایش قیمت نفت در آینده رأی 

داده اند. 

افزایش قیمت نفت خام بعد از اظهارات عربستانی ها 
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پتروشیمی

ضعف خدمات پس از فروش 
در صنعت برق

در ش��رایطی که فضای رقابتی تولید و کس��ب و کار 
در صنعت برق و روش��نایی و صنایع تابع��ه روز به روز 
پیچیده تر می ش��ود، برای جذب، نگهداری و رش��د و 
توسعه بازار و مشتریان که وارد دوران تازه ای شده اند، 
بازاریابی و ف��روش تولیدات این صنعت و کس��ب و کار 
ارتب��اط تنگاتنگی با ش��خص و اش��خاص ارائه کننده 
آن دارد. بنابراین لزوم تس��لط به ای��ن مهارت ها بیش 
از پیش نمایان و تس��لط به علم، فن��ون و مهارت های 

بازاریابی و فروش ضرورتی انکارناپذیر شده است. 
در گذشته ای نزدیک، تولیدکنندگان درباره مزیت های 
تولیدی ش��ان صحبت کرده و به اشکال صمعی و بصری 
محصوالت خود را معرفی و تبلی��غ می کردند، اما اکنون 
معرفی و ارائه محصوالت و خدم��ات آنها واژه جدیدی به 
نام بازاریابی حمایتی یافته که شامل چهار نوع معرفی و 

حمایت به اشکال ذیل است: 
1- معرفی و حمایت قبل از فروش. 2- حین فروش. 

3- پس از فروش. 4- بدون فروش. 
1- معرف��ی تولیدات قب��ل از ف��روش، حمایت هایی 
اس��ت که بنگاه های تولیدی و اقتصادی ارائه می دهند تا 
مشتریان با محصوالت آنها بیش��تر آشنا شوند. به عنوان 
نمونه، بنگاه تولیدی الم��پ کم مصرف و فوق کم مصرف 
)ال ای دی( می توانن��د ب��رای آش��نایی بیش��تر و بهتر 
مشتریان بالقوه و مصرف کنندگان با محصوالت این واحد 
تولیدی اقدام به عرضه رایگان چند محصول استراتژیک 

خود در نمایشگاه بین المللی برق و روشنایی کنند. 
2- خدم��ات در حی��ن ف��روش، به خدمات��ی گفته 
می ش��ود که در هنگام فروش کاال به مش��تریان داده 
می ش��ود تا آنها احس��اس راحتی، امنیت و آس��ایش 
بیش��تری کنن��د و انتظاری که می کش��ند برایش��ان 
آزاردهنده نباش��د. به طور نمونه در هنگام طی شدن 
مراحل فروش نظیر آماده سازی محصول و نهایی شدن 
فاکتور و ارس��ال محص��والت درخواس��تی، ابزارهای 
تبلیغاتی و اشانتیون های تبلیغی برایشان ارسال شود. 
3- حمایت پس از ف��روش منظور خدماتی اس��ت که 
پس از تحویل کاال به مش��تریان داده می ش��ود که شامل 
تمام ضمانت های تعیین ش��ده و پش��تیبانی آنها اس��ت. 
اغلب ش��رکت های تولیدکننده الم��پ کم مصرف و فوق 
کم مصرف در ایران، پش��تیبانی ضعیف و ناخوشایندی را 
به کار می گیرند )آگاهانه و ناآگاهانه(. که به شدت موجبات 
نارضایتی و بعضا در شرایط بس��یار رقابتی، ازدست دادن 
مشتری و مشتریان را موجب می ش��ود. به عنوان نمونه به 
تازگی ش��رکت مادر تولیدکننده المپ های کم مصرف و 
فوق کم مصرف که دارای چند برند است با سابقه طوالنی 
در تولید و عرضه که سهم بسزایی در بازار تولید و مصرف 
ایران دارد به واسطه شرکت زیرمجموعه آنها که سیستم 
پخش و عرضه محصوالت آنها را به عهده داشته، به خاطر 
خدمات پس از فروش بسیار نامناسب و ضعیف در بخش 
گارانتی و پاس��خگویی نامناسب به مش��تریان در سراسر 
ایران، سهم بس��زایی از فروش و در نهایت سهم بازار خود 
را از دس��ت داده و موجب��ات نارضایتی مش��تریان و البته 
خش��نودی رقبای نزدیک این مجموعه بزرگ و برند را به 

همراه داشته است. 
4-خدمات ب��دون فروش، منظور خدماتی اس��ت که 
بنگاه ه��ای اقتصادی به مش��تریان رقب��ا می دهند تا در 
آینده با داش��تن تصویر ذهنی مناس��ب، مش��تری آنان 
شوند. به عنوان نمونه با توجه به ورود سریع و غیرمنتظره 
محصوالت ف��وق کم مص��رف، ب��ه خص��وص پنل ها و 
پروژکتوره��ای متنوع و زی��اد اس ام دی و س��ی او بی  در 
وات ها و ش��کل های مختلف در ایران، یک برند پیش��رو 
می تواند با برگزاری دوره های آموزشی تعمیر ویژه تمامی 
الکتریکی های کل کشور در هر استان به صورت فشرده 
چندساعته با ارس��ال دعوت نامه و اطالع رسانی به آنها به 
صورت رایگان، تصویر بسیار زیبایی از برند خود در ذهن 
آنها ایجاد و به نوعی بازاریابی ب��رای آینده انجام دهند. به 
این صورت در هنگام خرید محصول مدنظر، مش��تری از 

قبل دارای تصویر ذهنی مطلوب از آن برند است. 
ش��رکت های تولی��د و عرضه کنن��ده محص��والت 
روش��نایی به ویژه صنعت برق، ناچار هس��تند در کنار 
کاالی مرغ��وب و باکیفی��ت البته با قیم��ت متعارف 
و رقابت��ی، نس��بت ب��ه عرض��ه خدم��ات مطلوب تر و 
مناس��ب تر از رقبا به مش��تریانی که روز ب��ه روز حق 

انتخابشان بیشتر می شود، اقدام کنند. 

صادرات ساالنه 10 میلیون بشکه میعانات گازی 
پاالیشگاه فجر جم به کشورهای آسیایی 
صادرات 10 میلیون بشکه ای 

از بندرسیراف 
س��االنه 10 میلیون بش��که میعانات گازی ش��رکت 
پاالیش گاز فجر جم از طریق بندر سیراف به کشورهای 
آس��یایی صادر می ش��ود. به گزارش ش��انا، معاون پایانه 
صادراتی میعانات گازی بندر س��یراف گفت: ساالنه 10 
میلیون بشکه میعانات گازی شرکت پاالیش گاز فجر جم 
از طریق بندر س��یراف به خارج صادر می شود که مقصد 

کشتی های صادرات، کشورهای آسیایی است. 
جمش��ید خواجه زاده اف��زود: میعان��ات گازی تولیدی 
پاالیشگاه فجر جم از طریق دو خط لوله 56 کیلومتری به 
بندر سیراف منتقل می شود. وی با بیان اینکه چهار مخزن 
40 هزار مترمکعبی میعان��ات گازی )معادل یک میلیون 
بشکه( در بندر  سیراف قرار دارد، خاطرنشان کرد: کشتی ها 
از طریق گوی شناوری که در فاصله چند کیلومتری ساحل 
قرار دارد، اقدام به بارگی��ری میعانات می کنند. وی با بیان 
اینکه س��االنه حدود 50 محموله میعانات گازی از طریق 
گوی شناور بندر سیراف بارگیری و صادر می شود  ادامه داد: 
بیشتر میعانات گازی به کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، 
امارات و کره جنوبی صادر می شود. خواجه زاده، تاکید کرد: 
اتصال پایانه صادراتی بندر سیراف به پایانه صادراتی فاز 12 
پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد که هنوز تکمیل نشده 

است. 

 بازپرداخت فاینانس طرح های 
پتروشیمی به بانک های خارجی

مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی بین الملل گفت: 
تاکن��ون ح��دود 4/5 میلی��ارد دالر فاینانس خارجی 
ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی ب��ه بانک ه��ا و 
شرکت های فاینانسور خارجی بازپرداخت شده و تنها 
ح��دود 5/ 1 میلی��ارد دالر دیگر از آن باق��ی مانده که 

به صورت منظم در حال پرداخت است. 
به گزارش ش��انا، عیس��ی مش��ایخی با بی��ان اینکه 
هم اکنون ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی برای 
بازپرداخ��ت تس��هیالت خارج��ی گرفته ش��ده برای 
پروژه های خود به صورت منظم ب��ا بانک های خارجی 
در ح��ال هم��کاری و مذاک��ره اس��ت، اف��زود: هیچ 
بازپرداخت وام��ی تا به امروز به تعویق انداخته نش��ده 
اس��ت. وی با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی ایران 
در سال های گذش��ته در مجموع ش��ش میلیارد دالر 
فاینانس خارجی داش��ته اس��ت، گفت: این صنعت از 
س��ال 2008 تاکنون عمال هیچ گونه فاینانس خارجی 

نداشته است. 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل با یادآوری 
اینک��ه در 20 ژانویه س��ال جاری میالدی براس��اس 
توافق نخس��ت ژنو که میان ایران و کشورهای 1+5 به 
امضا رس��ید، قرار بود فروش محصوالت پتروش��یمی 
15ش��رکت پتروش��یمی ایران منهای ال پ��ی جی از 
فهرس��ت تحریم ها خارج ش��وند، گفت: هم اکنون در 
زمینه فروش ای��ن محص��والت مانعی وج��ود ندارد، 
اما ب��ه دلیل وجود موان��ع برای انتقال پ��ول همچنان 
نمی توانی��م پول حاص��ل از این ف��روش محصوالت را 
دریافت کنیم. مشایخی ادامه داد: هم اکنون با مذاکره 
با ش��رکت ها و بانک های خارجی در حال تالش برای 
دریافت نخس��تین قس��ط از پ��ول حاص��ل از فروش 
محصوالت پتروشیمی هستیم. وی با اشاره به آمادگی 
ش��رکت ها و بانک ه��ای خارجی به خص��وص اروپایی 
برای ادامه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران گفت: 
به نظر می رسد با رسیدن به توافق نهایی میان ایران و 
کش��ورهای 1+5 انقالبی در زمینه ف��روش و صادرات 

محصوالت پتروشمی رخ دهد. 
گفتنی اس��ت، ایران و کش��ورهای موس��وم به 5+1 
مذاکرات س��خت و فش��رده ای را با هدف رس��یدن به 
یک تفاهم پایدار و منطق��ی در نیویورک آغاز کرده اند 
و چشمان صنعت مش��تاقانه در انتظار اخبار خوش از 
این مذاکرات است. اهمیت موضوع مذاکرات هسته ای 
و به ثمر نشس��تن این مذاکرات در ارتباطی مس��تقیم 
با مقوله جذب سرمایه گذاری خارجی است چه اینکه 
بانک ها و فاینانس��ورهای حرفه ای دنیا پش��ت درهای 
اقتصاد ایران صف کش��یده و در انتظ��ار روزنه ای برای 

ورود به بهشت سرمایه گذاری ایران هستند. 

آماده افزایش مشارکت در توسعه 
صنعت برق هستیم

 ریی��س هیات مدیره س��ندیکای برق ای��ران گفت: 
ش��رکت های فعال در صنعت برق ایران آمادگی دارند 
تا مشارکت خود را در مسیر توسعه این صنعت با هدف 

تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش دهند. 
علیرضا کاله��ی به ش��انا گفت: ش��رکت های عضو 
س��ندیکا با توجه به زیرس��اخت های موجود آمادگی 
دارند تا با وجود تمام چالش های موجود وزارت نیرو را 

در راه توسعه صنعت برق ایران یاری کنند. 
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاری و تعامل 
بخش خصوصی با وزارت نیرو مطلوب است و در تالش 
هستیم مشکالتی را که به دلیل بدهی های وزارت نیرو 
به پیمانکاران به وجود آم��ده برطرف کنیم و به تازگی 

بخشی از بدهی ها پرداخت شده است. 
وی ادامه داد: بخشی از بدهی پرداخت شده در قالب 
تهاتر و به شرکت های بزرگ بوده، اما شرکت هایی که 
بدهی های زیر 10 میلیارد تومان دارند و با مش��کالت 
زیادی روب��ه رو هس��تند همچنان در انتظ��ار دریافت 
طلب خ��ود هس��تند و امید اس��ت ک��ه وزارت نیرو با 
برنامه ریزی بتواند به تعهدهای مالی خود در کمترین 
زمان ممکن عمل کند. رییس هیات مدیره سندیکای 
برق ایران ب��ا بیان اینکه افزایش ص��ادرات تجهیزات و 
کاالهای تولیدی در صنعت برق ایران می تواند اقتصاد 
کش��ور را متحول کند، گفت: ظرفیت ه��ای صادراتی 
خوبی به ویژه در کش��ورعراق وج��ود دارد و در صورت 
حمای��ت دول��ت می توانی��م در بازاره��ای بین المللی 

حضوری فعال تر داشته باشیم. 
کاله��ی ادام��ه داد: برآوردها نش��ان می دهد عراق 
بی��ش از 20 میلی��ارد دالر ظرفی��ت واردات خدمات 
فنی و مهندس��ی دارد و امیدواریم ما نیز مانند رقبای 
منطقه ای خود بتوانیم بیش از پی��ش در عراق حضور 
داش��ته باش��یم و در ص��ورت حض��ور در این کش��ور 
شرکت های توانمند ایرانی می توانند 10 تا 15 میلیارد 

دالر از این بازار را در دست گیرند. 
رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران تصریح کرد: 
اکنون ح��دود 10 درصد از ب��ازار برق ع��راق در اختیار 
شرکت های ایرانی اس��ت. وی ادامه داد: این بازار بزرگ و 
پراهمیت می توان��د موتوری محرک ب��رای صنعت برق 
کش��ورمان و توس��عه صادرات صنعتی و با ارزش افزوده 
باال و نقشی اساس��ی در رش��د صنعتی کش��ور و ایجاد 
فرصت های ش��غلی برای جمعی��ت جوان ایران باش��د.  
کالهی اظهار ک��رد: دولت با هم��کاری بانک ها می تواند 
بخش بزرگی از مشکالت و چالش های بخش خصوصی 
را برطرف کند و امیدواریم در بودجه سال آینده به توسعه 
صنعت برق ایران که نقش��ی بزرگ در توسعه اقتصادی 

کشور دارد با نگاهی ملی توجه بیشتری شود. 

برق

لیال مرگن

دکتر مجتبی پیرزاد
کارشناس ارشد صنعت برق

مترجم: معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ 



 »واژه مونت��اژکاری بای��د از 
ایران  صنع��ت خودروس��ازی 
حذف ش��ود.« ای��ن جمله ای 
است که محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
می گوید. او شرایطی را ترسیم 
ک��رده که در آن تا س��ه س��ال 
آین��ده باید حداق��ل60 درصد 
قطعات خودروه��ای جدید در 

کشور تولید شوند. 
پیش از این نیز وزیر صنعت 
درباره این موضوع سخن گفته 
و شرط حضور س��رمایه گذاران 
خارج��ی در کش��ور را تولی��د 
حداق��ل 40 درص��د قطع��ات 
آنه��ا در داخ��ل دانس��ته بود؛ 
ش��رطی ک��ه قطعه س��ازان از 
آن اس��تقبال ک��رده بودند، اما 
ش��نیده ها حاکی از این اس��ت 
که چنی��ن ش��رطی می تواند 
سرمایه گذاران خارجی را عقب 

براند. 

دارا بودن قابلیت فنی 
برای تحقق یک برنامه

در هر صورت نفس پیشنهاد 
نعم��ت زاده، موضوعی اس��ت 
که با توج��ه به تاکی��د ویژه بر 
باال رفت��ن تولی��دات داخلی و 
حمایت از آنه��ا دارای اهمیت 
اس��ت، ام��ا ش��رایط چگونگی 
تحق��ق آن و گذش��ته ای ک��ه 
در  پیش��نهادهایی  چنی��ن 
صنعت خودروسازی داشته، بر 

آن سایه انداخته است. 
س��عید لی��از، کارش��ناس 
صنعت خودرو در این زمینه به 
»فرصت ام��روز« می گوید:  »از 
نظر مهندس��ی قابلیت تحقق 
این پیش��نهاد صددرصد است. 
ما به عمق س��اخت داخل های 
خوب رس��یدیم؛ به ویژه اینکه 
اس��تخوان داری  کارخانه های 
مثل ای��ران خ��ودرو، س��ایپا، 
پارس خودرو و خودروس��ازان 
تج��اری کش��ور به ای��ن عمق 

رسیده اند.«
عض��و  ش��هریاری،  به��رام 
انجمن قطعه س��ازان نیز درباره 
این پیش��نهاد، در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
»حتی اگر ای��ن موضوع محقق 
نشود، سیاس��ت درستی است. 
بای��د خودروه��ا، خودروهای 
به روزی باشند که این قطعات 
قابلیت صدور داش��ته باش��ند. 
چون فقط تولی��د داخل کردن 
کمک��ی ب��ه قطعه س��ازی م��ا 
نمی کند زیرا قطعه سازان باید 
روی تیراژه��ای اقتصادی کار 
کنند تا عاملی باش��د برای کار 
کردن ب��ا تکنول��وژی روز و باال 
رفتن کیفی��ت. بنابراین کلیات 
این بحث ول��و اینکه 60درصد 
ظرف سه س��ال محقق نشود، 

سیاست درستی است.«
همچنین جمش��ید پژویان، 
اقتصاددان و کارشناس صنعت 
خودر در این باره معتقد اس��ت: 
»اگر تجربه را ن��گاه کنیم و به 
عق��ب برگردیم، در 60 س��ال 
قبل انتظار داش��تیم به سمت 
ساخت خودروهای ملی برویم 
که بخش عم��ده آنها در داخل 
تولید می ش��وند، اما نتیجه ای 
ک��ه گرفتیم  دور ش��دن از این 
هدف بود. بنابرای��ن با توجه به 
گذشته این پیشنهاد بیشتر به 

شعار می ماند.«
او در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
ام��روز« درب��اره عوامل محقق 
نشدن چنین پیش��نهادهایی، 
در صنع��ت  »م��ا  می گوی��د: 

خودروی کشور هیچ گاه 
یک نقش��ه راه نداشتیم. 
آن قدر که وزارت صنعت 
م��ا درگی��ر و مش��غول 
خ��ودرو  قیمت گ��ذاری 
بوده که به این وزارتخانه 
ارتباطی هم نداش��ته، بر 
تولید، تکنولوژی و تغییر 
در صنعت خودرو تمرکز 
نداش��ته اس��ت. ب��رای 
وزارت صنع��ت راحت تر 

بوده تا در ب��ازار قیمت گذاری 
دخالت کند ت��ا اینکه برنامه ای 
را ب��رای آنچ��ه اکن��ون آقای 
پایه ریزی  گفته اند،  نعمت زاده 

کند.«

چه باید کرد؟ 
پیش��نهاد  صنع��ت  وزی��ر 
یا ش��اید بهت��ر باش��د بگوییم 
برنام��ه ای را ارائ��ه ک��رده که 
می تواند صنعت قطعه س��ازی 
کش��ور را ب��ه تعالی رس��انده 
صنع��ت  آن  ب��ر  ع��اوه  و 
خودروسازی را نیز دستخوش 
تحول کند اما اینکه دولت باید 
چه راه��کاری را ب��رای تحقق 
ای��ن برنام��ه در پی��ش بگیرد، 

همچنان جای سوال است. 

لیاز درب��اره ای��ن راهکارها 
نظ��ر  »از  می کن��د:  اظه��ار 
اقتصادی دولت اگر می خواهد 
عمق س��اخت داخ��ل افزایش 
پی��دا کند بای��د ب��ا مکانیزم ها 
و راه حل ه��ای اقتص��ادی و از 
سیاس��ت گذاری های  طری��ق 
اقتص��ادی ای��ن کار را انج��ام 
دهد. با دستور و باید نمی توان 
به این هدف رس��ید. مثا نرخ 
دالر، نرخ تورم، نرخ تعرفه های 
سیاس��ت گذاری  گمرک��ی، 
قیمت گذاری ف��روش خودرو، 
عوامل بس��یار موثر در تشویق 
خودروس��ازن ب��ه افزای��ش یا 
کاهش عم��ق س��اخت داخل 
هستند. ما در 12 سال گذشته 
ش��اهد بودیم که به دلیل ثبات 

قیم��ت دالر در عین ش��رایط 
تورم��ی میل به عمق س��اخت 
داخ��ل به تدریج کاه��ش پیدا 
کرد و تمام قطعه سازان کشور 
تبدیل ش��دند ب��ه واردکننده 
قطعه از چی��ن، این ب��ه دلیل 
اقتص��ادی  سیاس��ت های 

دولت ها بود.«
»هیچ وق��ت  می افزای��د:  او 
هی��چ دولت��ی نمی گف��ت که 
م��ن از س��اخت داخ��ل ب��دم 
می آید، اما در عم��ل در دولت 
قبل ش��اهد بودیم ک��ه فرمان 
تعطیل ش��دن تولی��د داخل و 
واردات از خارج ب��ود اما چون 
قیمت دولت مصنوعا از طریق 
ارزی  درآمده��ای  افزای��ش 
ثابت نگه داش��ته می ش��د و در 

عین ح��ال نرخ ت��ورم بین 15 
تا 20 درصد به طور متوس��ط 
در س��ال بود، اگر این سیاست 
در آین��ده ه��م اتف��اق بیفتد 
همان نتیج��ه را خواه��د داد؛ 
یعنی تولیدکنن��دگان بیهوده 
می گویند تولی��د می کنیم اما 
عما وارد می کنن��د. به همین 
دلیل سیاست گذاری اقتصادی 

دولت بسیار مهم است.«
در رأس این سیاست گذاری 
نیز حفظ تناس��ب می��ان نرخ 
تورم و نرخ افزایش دالر دارای 
اهمیت زیادی اس��ت. لیاز در 
این باره توضیح می دهد: »مثا 
اگ��ر ت��ورم امس��ال 17 درصد 
اس��ت، قیم��ت رس��می دالر 
برای س��ال آینده بای��د حتما 
س��ه هزار و 100 تومان 
گذاشته ش��ود. اگر شما 
دو ه��زار و 850 توم��ان 
ن��رخ دالر را بگذارید در 
ب��ه واردکننده ها  واق��ع 
نسبت  بیش��تری  امتیاز 
ب��ه تولیدکننده ه��ا داده 
آق��ای  اگ��ر  می ش��ود. 
نعمت زاده در پی کاهش 
واردات و افزایش ساخت 
داخل هستند، ابتدا باید 
ای��ن تناس��ب را حف��ظ کنند، 
به گون��ه ای که ق��درت رقابت 
براب��ر  در  داخل��ی  تولی��دات 
واردات از بین نرود. همین طور 
سیاس��ت گذاری درباره تعیین 

قیمت نیز باید تغییر کند.«
موض��وع  زیرس��اخت ها 
بس��یار مهم دیگ��ری در تحقق 
ای��ن برنام��ه اس��ت؛ موضوعی 
پرس��ش های  همچن��ان  ک��ه 
بسیاری درباره آن مطرح است. 
ش��هریاری در این باره می گوید: 
»ای��ن موض��وع باید مش��خص 
شود که خودروس��ازان خارجی 
که قرار است به کش��ور بیایند، 
قالب��ی  می خواهن��د در چ��ه 
فعالیت کنند. آیا مانند دوره های 
قبل صرف��ا می خواهن��د مونتاژ 

کنند یا می خواهند مش��ارکت 
کنن��د؟ در ص��ورت مش��ارکت 
بای��د منافع طرفین ب��ا یکدیگر 
گره بخورد در چنین ش��رایطی 
است که می توانیم تحول، تنوع، 
کیفیت، رقابت قیمتی و حضور 
در بازاره��ای جهانی را داش��ته 

باشیم.«
جمش��ید پژویان نی��ز در این 
زمینه اظه��ار می کن��د: »برای 
این کار باید فضای رقابت ایجاد 
شود تا خودروس��ازان ما نتوانند 
کاالی ب��ا کیفی��ت پایی��ن را به 
مصرف کنندگان بفروش��ند و به 
س��راغ بی کیفیت ترین قطعات 
خودرو که اصوال وارداتی اس��ت 
بروند. ما باید ای��ن راه را از طریق 

ابزار اقتصادی ببندیم.«

تاثیر برنامه نعمت زاده بر 
صنعت خودرو

اگ��ر دول��ت مب��ادی اصلی 
واردات، ن��رخ ت��ورم و ن��رخ 
تعرفه ه��ای گمرکی را روش��ن 
کن��د و ب��ه ابهام��ات موج��ود 
درباره زیرس��اخت ها نیز پاسخ 
دهد، می ت��وان ب��ه تحقق این 
برنام��ه امیدوار ب��ود؛ برنامه ای 
که می تواند تاثیراتی مهم را بر 
صنعت خودروی کش��ور به جا 

بگذارد. 
لیاز با اش��اره ب��ه در پیش 
درس��ت  س��ازوکار  گرفت��ن 
اقتص��ادی از س��وی دول��ت، 
درب��اره تاثی��ر ای��ن برنام��ه، 
بی��ان می کن��د: اگ��ر دول��ت 
هم��ه مب��ادی را ک��ه در باال 
گفته ش��د روش��ن کند، دیگر 
ضرورت��ی ب��رای دخال��ت در 
نخواهد  خودرو  قیمت گذاری 
داش��ت، بلک��ه تولیدکننده ها 
ب��ا  واردکنن��ده  ه��م،  ب��ا 
ب��ا  تولیدکننده ه��ا  ه��م، 
واردکننده ه��ا و بالعک��س در 
یک فض��ای س��المی ک��ه به 
نفع هر دو گروه اس��ت، رقابت 

می کنند. «
ش��هریاری نیز اثر اصلی این 
سیاست را توسعه قطعه سازی 
در داخ��ل کش��ور می دان��د و 
می افزای��د: »از س��وی دیگ��ر 
موض��وع ص��دور قطع��ات نیز 
تحق��ق پی��دا می کن��د. وقتی 
قطع��ه اقتصادی تولید ش��ود، 
این قابلی��ت را به خودروس��از 
می ده��د ک��ه بتواند ن��وآوری 

داشته باشد. «
اگر برنامه ارائه ش��ده از سوی 
وزیر صنعت، جدی گرفته شده 
و راهکاره��ای گفته ش��ده نیز 
بررسی و اجرا شود، اجرای این 
برنامه را می ت��وان امکان پذیر و 
در عین حال تاثیر گ��ذار تلقی 
ک��رد؛ تاثی��ری ک��ه می تواند 
پاس��خگوی نی��از ب��ه تح��ول 

صنعت خودروی کشور باشد.

تالش وزیر صنعت برای حذف واژه مونتاژکاری از صنعت خودرو

جدایی خودروسازی از مونتاژ

علی الریجان��ی، رییس مجلس 
هفته پیش در همایش سراس��ری 
فرمانده��ان و مدی��ران ق��رارگاه 
خاتم االنبیا)ص( س��پاه پاسداران 
و  س��پاه  از  رس��می  به ص��ورت 
ق��رارگاه خاتم االنبیا خواس��ت تا 
وارد پروژه ه��ای معدن��ی کش��ور 
ش��وند. همچنین در این مراس��م 
سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( نیز از پیش��نهاد 
ق��رارگاه ب��ه دولت ب��رای اعطای 
مج��وز شناس��ایی، اکتش��افات و 
اس��تخراج مع��ادن خب��ر داد. اما 
درحال حاضر این س��وال مطرح 
اس��ت که آیا قرارگاه خاتم االنبیا 
س��پاه هم اکن��ون در پروژه ه��ای 
معدنی حضور دارد ی��ا خیر و اگر 
حض��ور دارد چ��ه پروژه ه��ای را 

برعهده دارد؟ 
ب��ه گ��زارش ص��دای اقتص��اد 
س��ازندگی  ق��رارگاه  اگرچ��ه 
خاتم االنبی��ا هم اکن��ون به عنوان 
یک��ی از بزرگ تری��ن پیمانکاران 
اصلی و مهم پروژه ه��ای عمرانی 
و ملی کش��ور ش��ناخته می شود 
و بیشتر به کار س��اخت و احداث 
پروژه های عمرانی همچون راه ها، 
س��د، فاز های پروژه ه��ای نفت و 
گاز و... مشغول اس��ت اما یکی از 

فعالیت های مهم این ش��رکت نیز 
هم اکنون در زمینه صنایع معدن 
است تا جایی که در سایت رسمی 
ق��رارگاه و در بخ��ش پروژه ه��ا 
بخش��ی ب��ه معرف��ی پروژه های 

معدنی اختصاص دارد. 
 در س��ایت رس��می ق��رارگاه 
درب��اره دالیل حضور ق��رارگاه در 
پروژه های معدنی نوش��ته ش��ده 
اس��ت: »با عنایت به ذخایر عظیم 
معدنی که به عن��وان یک موهبت 
الهی در اختیار ما قرار دارد و نظر 
به نیاز مبرم کشور به فرآورده های 
معدنی به عن��وان صنع��ت مادر، 
فعالیت ه��ای  انج��ام  ق��رارگاه 
معدنی را در حوزه های اکتش��اف، 
صنای��ع  ف��رآوری  و  اس��تخراج 
معدن��ی در دس��تور کار خود قرار 

داده است.«
 همچنی��ن در بخ��ش دیگری 
معرف��ی  ب��ه  بخ��ش  ای��ن  از 
توانمندی های فن��ی و تجهیزات 
ق��رارگاه خات��م )ص( پرداخت��ه 
و نوش��ته ش��ده اس��ت: »قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبی��ا)ص( ب��ا 
بهره گی��ری از متخصصان مجرب 
معدن و زمین شناسی و همچنین 
تجهی��ز خود ب��ه پیش��رفته ترین 
ماش��ین آالت روز دنی��ا در زمینه 

 CS1000، CS14( اکتش��اف 
 Mustang13-F3، CS3000،
به عنوان  هم اکن��ون   )CS1500
یکی از توانمندتری��ن پیمانکاران 
این عرصه به ش��مار م��ی رود که 
امکانات و توانایی فعالیت در همه 

شاخه های اکتشافی را دارد. 
 در این سایت سپس به معرفی 
پروژه های ق��رارگاه در بخش های 
مختلف از جمله بخش اکتش��اف 
ش��ده  پرداخت��ه  اس��تخراج  و 
اس��ت و مهم تری��ن پروژه های در 
حال اج��رای ای��ن بخش ه��ا که 
ش��امل: »اجرای عملیات حفاری 
اکتش��افی م��س پروفی��ری در 
استان های جنوب و جنوب شرقی 
کش��ور و اس��تخراج معادن مس 
تفت در استان یزد« است، معرفی 

شده اند. 
 عاوه ب��ر این ه��ا در بخ��ش 
ق��رارگاه  س��ایت  از  دیگ��ری 
درحال  پروژه ه��ای  خات��م)ص( 
اج��رای ح��وزه صنای��ع معدنی 
ش��ده اند  معرف��ی  )ف��رآوری( 
ک��ه ش��امل »اح��داث کارخان��ه 
تولی��د آه��ن اس��فنجی میان��ه، 
اح��داث کارخان��ه تولی��د آه��ن 
اس��فنجی بافت، احداث کارخانه 
فوالدسازی بافت، احداث کارخانه 

تغلیظ م��س س��ونگون و احداث 
کارخانه کک س��ازی س��وادکوه« 

می شوند. 
 عاوه ب��ر معرف��ی پروژه های 
در دست اجرا در س��ایت قرارگاه 
مهم ترین پروژه های معدنی کشور 
نیز ک��ه تاکنون از س��وی قرارگاه 
خاتم اجرا ش��ده اند نی��ز معرفی 
ش��دند. پروژه هایی مانند »اجرای 
عملی��ات حف��اری اکتش��افی در 
معادن طبس، گل گهر، س��نگان، 
سونگون )حفر چال تا عمق 750 
مت��ر و حف��ر چال ه��ای زاویه دار 
تا 45 درج��ه(، اج��رای عملیات 
اکتش��افی به روش ژئوفیزیک در 
پروژه ه��ای معدنی، اس��تخراج و 
حمل س��نگ بوکس��یت جاجرم، 
اس��تخراج و حم��ل س��نگ آهن 
گل گهر و استخراج و حمل سنگ 
آه��ک مع��ادن ب��ه کارخانه های 
س��یمان صوفیان، خ��زر، ارومیه، 

فارس، پتروشیمی شیراز و...«
در  الریجان��ی  عل��ی   
ق��رارگاه  فرمانده��ان  همای��ش 
خاتم االنبیا)ص( گف��ت: »تقریبا 
در همه حوزه های کوچک کشور 
معادنی وجود دارد که متاس��فانه 
این مع��ادن دچ��ار حب��س مال 
ش��ده اند و احتکار صورت گرفته 

و در بس��یاری از آنه��ا به��ره وری 
انجام نش��ده ک��ه در ای��ن زمینه 
نیز احیای مع��ادن خیلی ضروری 
است، ش��ما می توانید برای برخی 
پروژه های ت��ان ای��ن مع��ادن را 
تحویل بگیرید و ب��ه بهره برداری 
برس��انید و احیاش��ان کنید زیرا 
احی��ای معادن می توان��د زنجیره 

تولید را در کشور کامل کند.«
البته در ای��ن بین بس��یاری از 
کارشناس��ان معتقدند اگ��ر قرار 
اس��ت ق��رارگاه خاتم االنبیا)ص( 
فعالیت ه��ا و حض��ور خ��ود را در 
بخش مع��دن افزای��ش دهد بهتر 
اس��ت ای��ن حض��ور بیش��تر در 
بخش اکتش��افات باش��د؛ یکی از 
نقاطی که هم اکن��ون توجه کمی 
به آن در کش��ور وج��ود دارد و به 
دلیل ریسک باال بخش خصوصی 
و فع��االن اقتص��ادی نی��ز تمایل 
چندان��ی ب��ه س��رمایه گذاری در 
آن ندارند. به اعتقاد کارشناس��ان 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با حضور 
پررن��گ در بخ��ش اکتش��افات 
معدن��ی می تواند پتانس��یل های 
جدی��د بس��یاری را در بخ��ش 
معدن کش��ور ب��ه فرص��ت برای 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی 

تبدیل کند. 

بررسی حضور قرارگاه خاتم )ص( در پروژه های معدنی: 

از احداث کارخانه تولید آهن تا اکتشاف در معدن گل گهر
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معدن

تحریم های داخلی چالش مهم 
صنعت قطعه سازی 

دو نوع تحریم بر صنعت قطعه سازی کشور حاکم است؛ 
یکی تحریم های داخلی و دیگری تحریم های بین المللی. 
اگر بخواهیم به آثار این تحریم ها بر صنعت خودروسازی 
نگاه کنیم، تحریم های داخلی 70 درصد بر تولید قطعه 
در داخل اثر داش��ته و تحریم های بین المللی حدود 30 

درصد اثرگذاری داشته است. 
ممک��ن اس��ت این پرس��ش ب��ه وج��ود بیای��د که 
تحریم های داخلی چیس��ت. در پاس��خ باید گفت، در 
سال 90 برای مبارزه با فساد بخشنامه ای اباغ شد که 
اگر یک واحد تولیدی، یک چک برگشتی یا یک قسط 
معوق داشته باشد، بانک ها هیچ گونه تسهیاتی نباید 
در اختیار آن واحد قرار دهند و برای ارائه تسهیات به 
واحدهای تولیدی باید از همه جا برای روش��ن ش��دن 

وضعیت واحد تولیدی، استعام صورت گیرد. 
وقتی یک واحد تولیدی با چند بانک فعالیت می کند، 
خیلی طبیعی است که یکی از اقس��اط آن عقب افتاده یا 
یک چ��ک این واحد برگش��ت بخ��ورد و همین موضوع 
باعث می شود، این واحد نتواند تسهیات تازه بگیرد. در 
پی این اتفاق، طبیعتا واحد تولیدی نمی تواند مواد اولیه 
خود را تامین کند و در تولید نیز ناتوان می شود. این یکی 
از وجوه تحریم داخلی اس��ت که به دلیل فشار نقدینگی 
واح��د تولی��دی نمی تواند فعالی��ت خود را به درس��تی 
دنبال کند. این بخش��نامه ای اس��ت که از سوی معاون 
اول رییس جمهور وقت اباغ ش��ده و از آن زمان تاکنون 

تاش های ما برای تغییر آن نتیجه نداده است. 
نکته دیگر تحریم بانک ها است. س��ابقا بانک ها سفته 
مدیرعامل را برای ارائه تس��هیات می پذیرفتند، بعد از 
چندی گفته ش��د خود واحد تولیدی به عنوان رهینه در 
اختیار بانک قرار گیرد. سپس خود واحد تولیدی را دارای 
ارزش چندان ندانسته و اباغ شد که ملک ارزنده ای باید 
به ازای تس��هیات در رهن بانک قرار گی��رد. این بدین 
معناس��ت که یک واحد تولیدی برای فعالیت و دریافت 
تسهیات باید ملک ارزنده خریداری کند تا بتواند در ازای 

آن تسهیات دریافت کند. 
به تازگی بن��د دیگری به این تحریم ها اضافه ش��ده 
است. پیش از این ارزش کارخانه به عاوه ماشین آالت 
ارزیابی می ش��د، اما اکنون فقط کارخانه و تاسیس��ات 
دارای ارزش محسوب ش��ده و ماش��ین آالت موجود 

مورد قبول بانک ها نیست. 
نرخ ارز یک��ی دیگ��ر از همین تحریم ه��ای داخلی 
است. به طور ناگهانی نرخ ارز سه برابر شد. پیش از این 
افزایش قیمت ما با 10 درصد پول پیش می توانستیم 
مواد اولیه خ��ود را تامین کنیم و بقی��ه پول را به مدت 
شش ماه تا یک سال پرداخت می کردیم، اما وقتی نرخ 
ارز تا این حد افزایش پیدا کرد، گفته ش��د که به جای 
10 درصد بای��د 100 درصد پول پرداخت ش��ود و 35 
درصد هم برای تضمی��ن واردات م��واد اولیه دریافت 
ش��د؛ یعنی نیازی که با 10 درصد تامین می شد، 28 

برابر شد. 
بع��د از آم��دن دول��ت یازده��م، آن 100 درصد به 
25 درصد تبدیل ش��د، اما 35 درصد اضافه همچنان 
پابرجاس��ت. موضوعی ک��ه در رقابت پذی��ری صنعت 
قطعه س��ازی باید در نظر گرفته ش��ود، این اس��ت که 
ب��رای رقابت پذیری در دنی��ا نمی توان با به��ره بانکی 
24 درصد پی��ش رفت، زیرا چنین به��ره ای تولید را از 
رقابت می اندازد. این ها آسیب هایی هستند که صنعت 

قطعه سازی را با چالش مواجه می کند. 

برآورد ذخیره ۲۰ میلیون تنی مس 
در سیستان و بلوچستان 

معاون امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت 
سیس��تان و بلوچس��تان گفت: با احداث کارخانه مس 
چهل کوره نصرت آباد، ذخایر مس استان از سال آینده 
به اس��تخراج می رس��د.  به گزارش مس پ��رس، داود 
شهرکی با اعام این خبر افزود: راه اندازی این کارخانه 

موجب توسعه و اشتغالزایی منطقه می شود. 
ش��هرکی، ماحصل مطالعات معدن مس نصرت آباد 
را شناس��ایی 20 میلیون تنی مس بی��ان کرد و افزود: 
با احداث کارخانه مس چهل کوره، انقاب عظیمی در 

عرصه معادن استان رخ می دهد. 

تولید محصوالت مطابق با 
  BS استاندارد جهانی

ذوب آه��ن اصفهان موفق ش��د برای نخس��تین بار 
محصوالت خ��ود را مطابق اس��تاندارد BS تولید کند 
که گام مهمی در جهت توس��عه ص��ادرات خصوصا به 

کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود . 
اردشیر س��عد محمدی، مدیرعامل شرکت با اعام 
این خب��ر گف��ت: محص��والت ذوب آه��ن اصفهان به 
لحاظ کیفیت در س��طح بازارهای جهان��ی قرار دارد و 
در کش��ور مطاب��ق اس��تاندارد جهان��ی ASTN نیز 
بی رقیب اس��ت، بنابراین عاوه بر کشورهای همسایه 
و حوزه خلیج فارس، برای کش��ورهای اروپایی نیز  در 
زمینه صادرات محصوالت برنامه داریم.  وی در بخشی 
از س��خنان خود به طرح های توس��عه ذوب آهن اشاره 
کرد و افزود: با توجه به اینکه هم اکنون 110 ش��رکت 
داخلی در ح��وزه مقاطع س��اختمانی فعال هس��تند، 
این ش��رکت به س��مت تولید محصوالت��ی می رود که 
برای سایر ش��رکت ها امکان پذیر نباش��د. دکتر سعد 
محمدی تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم توسعه ای 
ذوب آهن، تولید ریل اس��ت که خوش��بختانه مطابق 
برنامه پیش می رود و تا آذر س��ال آینده محقق خواهد 
ش��د. از جمله پروژه های مهم دیگر این شرکت، تولید 
تیر آهن بال پهن است که از س��ایز های کوچک تا 30 

امکان تولید آن فراهم خواهد شد. 

رشد تقاضای فوالد 
در هاله ای از ابهام است 

دول��ت چی��ن ب��ه تصوی��ب پروژه ه��ای زیربنایی 
مازاد اقدام کرده اس��ت، اما همچنان نی��از به تحریک 

سرمایه گذاری های داخلی )محلی( وجود دارد. 
به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو ب��ه نقل از متال 
بولت��ن، دولت چی��ن در مب��ارزه با آرام تر ش��دن نرخ 
رش��د اقتصادی به پروژه های زیربنایی بیشتری چراغ 
س��بز نش��ان داده به طوری که با چهار طرح راه آهن با 
مجموع س��رمایه گذاری بی��ش از 1/1 تریلیون یوآن 

موافقت کرده است. 
این گزارش حاکی اس��ت: بعید به نظر می رس��د این 
پروژه ها ب��دون حمایت ه��ای الزم نق��دی راه اندازی 
ش��وند، از این رو شتاب رش��د واقعی تقاضای فوالد در 
س��ال آینده در هاله ای از تردید وجود دارد مگر اینکه 

رشد تولید صنعتی احیا شود. 
با وجود روند آرام تولید فوالد چین بعد از کنفرانس 
اوپک )سازمان همکاری اقتصادی آس��یا، اقیانوسیه( 
که تولیدات ایالت هبی را در این کشور تحت تاثیر قرار 
داد، تولید فوالد با سرعت بیش��تری رشد کرده، حال 
آنکه صادرات محموله های سنگ آهن به چین نسبت 

به یک سال قبل کماکان باال باقی مانده است. 
متال بولت��ن پیش بین��ی کرده ش��اخص های آهن 
قراضه بریتانی��ا و اروپا در کوتاه م��دت همچنان تحت 
فش��ار قرار گیرند، زیرا برخی فوالدس��ازان این ناحیه 
میزان مصرف واحدهای آه��ن پرهزینه تر خود را برای 
حفظ حاش��یه ناچیز س��وددهی فعلی به علت هزینه 

نسبتا پایین شمش فوالد چینی کاهش دادند. 
با این ح��ال، این امر برخی کارخانه ه��ای کوره بلند 
اروپایی را به مهار تولید یا مذاکره برای کسب تخفیف 
بیش��تر در قیمت های آهن قراضه برای بهبود حاشیه 

سود خود ترغیب خواهد کرد. 

بهبود محیط کسب و کار نیازمند 
تغییر در فضای این عرصه است

 معاون وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
برای بهب��ود محیط کس��ب و کار باید تغیی��ر در ابعاد 
مختلف از فضای کس��ب و کار اجتماعی، اداری و فنی 

رخ دهد. 
احمد می��دری، در همای��ش ملی توس��عه پایدار با 
رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: امروز 
بای��د نگاه ها معطوف به این باش��د که هر ی��ک از ما از 
خود ش��روع کرده و منتظر دولت و حاکمیت نش��ویم. 
ام��روز بای��د رویکردها از ملی ب��ه اس��تانی تغییر یابد 
و در اس��تان ها بخش های خصوص��ی و عمومی از اتاق 
بازرگانی و تعاون تا س��ایر مجموعه ه��ا در جهت رفع 

مسائل و مشکات این حوزه وارد عمل شوند. 
معاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره 
به اینکه قان��ون بهبود فضای  کس��ب و کار خود زمینه 
خوبی برای ش��روع اس��ت، گفت: تا زمانی که تعامل و 
همکاری بین دستگاه های اجرایی و خصوصی تقویت 

نشود، این قانون هم اجرایی نخواهد شد. 
وی با بیان اینکه طی ش��ش ماه گذشته در خراسان 
رضوی 26 ه��زار بیمه ش��ده تامین اجتماع��ی از کار 
اخراج ش��ده اند، افزود: در مقابل 24 هزار نفر طی این 

مدت تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. 
وی در کل کش��ور کل بیمه ش��دگان جدی��د را 
280ه��زار نفر عن��وان و بیان ک��رد: ای��ن وضعیت در 
خراس��ان رضوی بیانگ��ر ش��رایط نامطل��وب فضای 
کسب و کار اس��ت که باید همه بخش ها برای اصاح و 

بهبود آن وارد عمل شوند. 
میدری افزود: باید دید هر یک از ما اعم از دانش��گاه، 
صنعت، اتاق بازرگانی و غیره به تنهایی و جدا از دولت 
چه می توان��د انجام دهد، زی��را اینکه در هم��ه امور از 

دولت انتظار داشته باشیم، اشتباه است. 

تولید 6 نوع ماده معدنی
 در سال جاری افزایش یافت 

مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
از رش��د تولید ش��ش م��اده معدن��ی در مجتمع های 

زیرمجموعه این شرکت در سال جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ایمی��درو، وجیه اهلل جعفری 
گفت: تولید کانسنگ سرب و روی انگوران در هشت ماه 
منتهی به پایان آبان ماه امسال در مجموع به 644 هزار و 
132 تن رسیدکه نسبت به هدف برنامه پیش بینی شده 
17 درصد و در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل پنج 
درصد افزایش داشت.  به گفته وی، تولید کنسانتره سرب 
در این شرکت در هشت ماهه سال جاری 1409 تن بود 
که نسبت به هدف برنامه 74 درصد و در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشت. 
جعفری افزود: تولید ش��مش ط��ا در این مجموعه 
طی هش��ت ماه مورد گزارش به 191 کیلوگرم رسید 
که نسبت به هدف برنامه پیش بینی شده 23 درصد و 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش 
نشان داد. وی ادامه داد: تولید س��نگ آهک امسال به 
977 هزار تن رس��ید و عاوه بر اینکه 99 درصد هدف 
برنامه را پوش��ش داد، در مقایس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته شش درصد افزایش را تجربه کرد. 
جعفری اظهار کرد: تولید کنسانتره فسفات در دوره 
مورد گزارش به 31 هزار و 600 تن رسید که 9 درصد 

از هدف برنامه پیش بینی شده بیشتر بود. 

فوالد

تعاون

یادداشت

مس

خبر استانی

عسل داداشلو

 جمشید پژویان
در این زمینه اظهار می کند: 

باید فضای رقابت ایجاد شود تا 
خودروسازان ما نتوانند کاالی با 

کیفیت پایین را به مصرف کنندگان 
بفروشند و به سراغ 

بی کیفیت ترین قطعات خودرو که 
اصوال وارداتی است بروند

محمدرضا نجفی منش
 عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان

معدن



ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
می گوی��د در هفت ماه گذش��ته 
چه��ار میلی��ون چک در کش��ور 
برگش��ت خورده اس��ت. با وجود 
وعده مس��ئوالن بانک مرکزی در 
دوره های قبل، هنوز روند افزایشی 
چک های برگشتی کنترل نشده 
است. در تازه ترین تحوالت در این 
زمینه، سیف اعالم کرده روش ارائه 
دسته چک ها تغییر خواهد کرد، در 
همین راستا بناست که چک های 
موج��ود بانک ه��ا ب��ه چک های 

متحدالشکل تبدیل شود. 

تاثیر فضای 
کسب و کار بر چک

مه��دی تق��وی، کارش��ناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« در این خص��وص گفت: 
بانک ه��ا  ب��ا دادن دس��ته چک 
به اف��راد، در واقع به آنه��ا ارزش 
اعتباری می دهند. تاجری که در 
بانکی حساب باز می کند با توجه به 
گردش حساب و موجودی خوبی 
که دارد دس��ته چک می گیرد، اما 
ممکن اس��ت با وض��ع اقتصادی 
نامناس��ب کش��ور و تاثی��ر آن بر 
فضای کس��ب و کار، کاس��بی این 
فرد )و امثال این فرد( به هم بریزد و 
چک هایش برگشت بخورد.  تقوی 
ادامه داد: برخی از افراد پیش بینی 
می کنند در آینده پولدار می شوند 
و چک وع��ده دار می دهن��د؛ این 
چک ه��ای وع��ده دار در جامع��ه 
مشکل تولید می کند. البته مردم 
اگ��ر این چک ه��ای وع��ده دار را 
نپذیرند، خیلی از مش��کالت حل 
می ش��ود، اما در عرف ب��ازار ایران 
این گونه نیست؛ کاسبان و فعاالن 
بازار چک م��دت دار در یک تاریخ 
خاص و معل��وم بر حس��ب روند 
کسب وکار به مشتری می دهند؛ 
اما مش��خص نیس��ت که بتوانند 

در تاری��خ مذک��ور آن را پرداخت 
کنند یا نه و گسترش این موضوع، 
ش��وکی را به اقتصاد وارد می کند.  
وی با اشاره به متحد الشکل شدن 
چک ها تاکید کرد: متحدالش��کل 
ش��دن برای چک معنای خاصی 
ندارد. فرقی نمی کند که طرح روی 
آن چه باشد یا رنگ آن قرمز باشد 
یا سفید یا صورتی، مهم کارکرد آن 
است. در چک های فعلی نام بانک 
ذکر شده  و قابل تشخیص است، 
مگر اینکه این طرح چیز های دیگر 

داشته باشد وگرنه فرقی ندارد. 
این کارشناس اقتصادی در پایان 
خاطر نشان کرد: چک های موجود 
طوری طراحی شده اند که امکان 
جعل و کالهب��رداری در آن زیاد 
اس��ت. چک باید به روز باش��د. در 
ایران چک مدت دار زی��اد کاربرد 
دارد. در اقتصاد ما چک را با سفته 
قاطی کرده اند، س��فته را می توان 
م��دت دار گرفت. بای��د این عرف 
در بین مردم از بی��ن برود و مردم 
چک را قبول نکنند تا درگیر چنین 
مشکالتی نشوند. بانک مرکزی هم 
باید نظارت و کنترل دقیقی داشته 
باشد و یک سیاست مشخص شده 
برای چک تنظیم کنند، مثال بانک 

مرکزی به بانک ها اعالم کند کسی 
که بیش از س��ه چک برگش��تی 
داشته باشد، حس��ابش را مسدود 
و  ب��ا او برخورد کنن��د. چکی که 
موجودی ندارد باید  از آن شکایت 
و به مراجع قضایی س��پرده شود. 
متاس��فانه ضعف نظارت در قانون 
بانکی و چکی زیاد است. به تازگی 
در سیستم های جدید بانکداری با 
دادن چک های رمزدار تقلب کمتر 
شده، اما الزم و کافی نیست. باید 
نظارت و کنترل بیشتری صورت 
بگیرد ت��ا دراین سیس��تم دچار 

مشکل نشویم. 

سه ریشه چک های 
برگشتی

دکتر کریم حمیدی، کارشناس 
اقتص��ادی هم در این ب��اره گفت: 
مش��کل چک های برگش��تی به 
چن��د موض��وع بازمی گ��ردد. در 
بخش اول مش��کل  به فضای کلی 
اقتصاد کش��ور مربوط است، دوم 
به بان��ک مرکزی و س��وم به خود 
دارندگان چ��ک و کس��انی که با 
چک س��رو کار دارن��د. وی افزود: 
فشارهایی که روی اقتصاد کشور 
است از فشارهای خارجی گرفته 

ت��ا فش��ارهای س��وءمدیریت در 
بخش های مختلف، فش��ار اجرای 
برنامه های دولتی مثل هدفمندی 
یارانه ه��ا و امثاله��م اثرات��ی را بر 
فضای کس��ب و کار کشور دارد که 
اجتناب ناپذیر است. این تاثیرات 
در برهه های زمانی مختلف، کم یا 
زیاد می شود و به دنبال آن میزان 
چک های برگشتی هم کم و زیاد 
می ش��ود. اتفاقا مهم ترین ریشه و 
دلیل چک های برگش��تی همین 
اس��ت و تا زمانی ک��ه فضای کلی 
اقتصاد درست نشود نمی توان به 
کاهش ریشه ای چک های برگشتی 
امیدوار بود.  دکتر حمیدی تاکید 
کرد: موضوع بع��دی، نظارت خود 
بانک مرکزی و بانک ها بر افرادی 
اس��ت ک��ه تقاضای دس��ته چک 
می کنند یا ب��ه آنها دس��ته چک 
داده ان��د و متاس��فانه قوانی��ن 
بانکی در این مورد س��خت گیرانه 
نیست.  این کارش��ناس ادامه داد: 
موضوع بعدی به خ��ود دارندگان 
دس��ته چک برمی گردد. من فکر 
می کنم با وجود قدمت دسته چک 
در کشور هنوز فرهنگ استفاده از 
آن در کشور وجود ندارد. بانک ها 
باید برای کس��انی ک��ه به تازگی 

دسته چک می گیرند، کالس های 
آموزشی بگذارند و نحوه مدیریت 
این دسته چک ها را به آنها بیاموزند. 
رس��انه ها هم به مردم یاد بدهند 
ک��ه چک های م��دت دار، بدترین 
نحوه اس��تفاده از چک است و در 
این ب��اره هش��دارهای الزم را به 
مردم بدهند.  وی در پایان گفت: 
چک های متحدالشکل اگر تاثیری 
در کارایی چک ها نداش��ته باشد 
تاثیر زیادی روی موضوع نخواهد 
داش��ت، مگر اینکه ترتیبی اتخاذ 
ش��ود تا بر نظارت پذیری بانک ها 
بیفزایند.  یک کارشناس اقتصادی 
دیگر ه��م در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« در این ب��اره گف��ت: اگر 
چک ها متحدالش��کل شوند هیچ 
اتفاقی نمی افتد و طرح و رنگ آن 

هم هیچ تاثیری ندارد. 
مه��م عملک��رد آن اس��ت که 
چگونه صورت می گیرد، ش��اید 
س��ادگی چک مط��رح باش��د و 
وضعی��ت تقل��ب را ک��م کنند و 
سخت گیری انجام شود تا نتوانند 
به راحتی ب��ا چک ب��ازی کنند، 
باید قوانین خ��اص برای چک ها 
اعمال ش��ود.  مظفریان در پاسخ 
ب��ه س��وال »فرصت ام��روز« که 
ریشه مش��کالت چک برگشتی 
از کجاس��ت، اف��زود: متاس��فانه 
نظام چک ما با مشکالتی مواجه 
اس��ت، چ��ک مث��ل اس��کناس 
اس��ت، با توجه به وضع اقتصادی 
موجود در جامعه، فعاالنی که در 
کسب و کار ها و بازارهای مختلفی 
حضور دارند، نمی توانند بر حسب 
وضع موجود جامعه چک هایشان 
را پر کنند و این موضوع مشکالتی 
را ب��ه وج��ود م��ی آورد و امنیت 
کسب و کار کشور را تحت الشعاع 
قرار می دهد. بان��ک مرکزی باید 
در این باره یک سیاس��ت کلی را 
اعمال کن��د و نظ��ارت و کنترل 

دقیقی داشته باشد. 

در گفت وگوی »فرصت امروز« با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

احوال بد اقتصادی و چک های تکیه داده بر باد
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وزیر اقتصاد: بحث کاهش نرخ سود 
بانکی در دولت آغاز شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بحث های کاهش 
نرخ س��ود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ 
س��ود بانکی هم اکنون در حال بحث و گفت وگو است 
و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم گیری درخصوص آن 
انجام ش��ود، هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود 
بلکه با بهره گیری از سیاس��ت های مناسب اقتصادی و 

به صورت طبیعی است. 
علی طیب نیا در گفت وگو با ایرنا درخصوص اقدامات 
دولت برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: باتوجه به آنکه 
نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و 
از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است 
که در بازار پول نیز نرخ سود به طورطبیعی کاهش یابد. 
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت 
می خواهد به صورت دس��توری درخصوص نرخ س��ود 
تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست های 
اقتصادی تالش می شود نرخ س��ود با واقعیات جامعه 

سازگار شود. 
وی اظه��ار کرد: نرخ س��ودی که هم اکن��ون بر بازار 
پول حاکم است، متناس��ب با واقعیات جامعه نیست و 
واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می کند که در آینده 
نزدیک شاهد کاهش نرخ سود، هم برای سپرده ها و هم 

برای تسهیالت باشیم. 
طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله 
در گذشته درخصوص نرخ س��ود تصمیم گیری کرده 
و نرخ سود 22 درصدی را برای س��پرده های یک ساله 
که مس��ئوالن بانکی روی رقم آن تواف��ق کرده بودند، 

تنفیذ کرد. 
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه 
دارد؛ هرچند  دولت در جهت کاه��ش نرخ تورم و نرخ 

سود اقدام می کند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری 
درخصوص اعالم رق��م خاصی برای نرخ س��ود بانکی 
توسط ش��ورای پول و اعتبار افزود: اعالم رقم خاص از 
سوی این شورا خالف قواعد اقتصادی و شرعی است و 
نمی توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. 
وی اظه��ار ک��رد: س��ود قطعی تحق��ق یافت��ه در 
فعالیت های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور 
وصول ش��ده و بین صاحب��ان منابع و س��پرده گذاران 

توزیع می شود. 
وزیر اقتص��اد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کش��ور 
از وجود نرخ س��ودهای باال حکایت نمی کند و قاعدتا 
عملکرد نظام بانکی کش��ور باید متناس��ب با واقعیات 

اقتصادی کشور باشد. 
طیب نیا در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درخصوص 
درخواس��ت برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش 
نرخ دالر از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت 
قیمت نفت، گفت: دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این 
خصوص در مجلس ش��ورای اس��المی مطرح شده اما 
دولت تصور می کند نرخی که در بودجه 94 برای دالر 
در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی 
جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز 
را فراهم نمی کند.  وی ادامه داد: در عین حال این رقم با 
نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم 
با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می شود نرخ بازار آزاد 

را به سمت نرخ مبادله ای سوق دهیم. 

نوبخت: نرخ فعلی دالر آزاد 
باید کاهش یابد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
با اعالم اینکه نرخ رش��د اقتصاد از منفی ۶.8 درصد به 
مثبت 1.9 درصد رس��ید، گفت: نرخ فعل��ی دالر آزاد 

غیرمعتبر است و باید کاهش یابد. 
به گزارش تس��نیم، محمدباق��ر نوبخ��ت گفت: ما 
نمی توانیم نرخ برابری ریال و دالر را بیش از این تحمل 
کنیم، از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیر معتبر 
اس��ت و باید با مدیریت ارز ش��ناور این رقم را کاهش 

دهیم. 

قیمت جهانی طال افزایش یافت
قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی س��ه 
دالر افزایش یافت و به 1197 دالر در هر اونس رسید. 

به گزارش تس��نیم، درحالی که خری��داران موجب 
ش��ده اند که قیمت طال  در مقابل رش��د شاخص ها در 
بازارهای بورس همچنان باال باقی بماند، قیمت فلز زرد 
امروز اندکی افزایش یافت.  به گفته یوئیچی ایکه میزو، 
تحلیلگر استاندارد بانک در توکیو، افزایش قیمت طال 
به باالی 1230 دالر در هفته گذش��ته از حدود 1140 
دالر در هفته پیش از آن موجب ایجاد احتیاط در بین 
س��رمایه گذاران ش��د.  وی افزود: »م��ردم دیگر حس 
کاهش بیش از حد قیمت ها را ندارند. زمانی که قیمت ها 

به شدت افزایش یافت، آنها درس خوبی گرفتند.«

تحلیل بیزینس ویک 
از کاهش ارزش ریال

بیزینس ویک با اشاره به کاهش هشت درصدی ارزش 
ریال ایران از زمان تمدید مذاکرات در 24 نوامبر نوشت: 
عالوه بر نامشخص بودن سرنوش��ت مذاکرات کاهش 
قیمت نفت نی��ز عامل افت ارزش ریال بوده اس��ت.  به 
گزارش پایگاه خبری بیزینس وی��ک، ارزش پول ملی 
ایران پس از ماه ها ثبات، به دلیل کاهش قیمت نفت و 
نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات هسته ای این کشور 
با گروه 1+5، کاهش یافته اس��ت.  ارزش ریال ایران در 
بازار غیررسمی که از ماه آوریل، در ازای هر دالر امریکا 
در حدود 32 ه��زار ریال ق��رار داش��ت، از 24 نوامبر، 
یعنی زمان تمدید مذاکرات هس��ته ای تاکنون هشت 
درصد کاهش یافته است.  براس��اس آمارهای روزانه، 
روز پنجشنبه در بازار ارز غیررسمی هر دالر امریکا به 
قیمت 35 هزار ریال دادوستد شد، درحالی که این رقم 
در روز 24 نوامبر 32 ه��زار و 5۶0 ریال بود.  تابی ایلز، 
تحلیلگر موسسه اکونومیست اینتلیجنس یونیت در این 
باره گفت: »ادامه تحریم های مالی و انرژی و همچنین 
کاهش شدید قیمت نفت سناریویی نگران کننده را برای 

ایران رقم زده اند.«

نسیم نجفی

قیمتنوع ارز 

35,030دالر

43,780یورو

54,800پوند

9,۶00درهم امارات

15,400لیر ترکیه

5,800یوان چین

300ین ژاپن

30,550دالر کانادا

35,900فرانک سوئیس

119,500دینار کویت

9,430ریال عربستان

30,000دینار عراق

5۶0روپیه هند

10,250رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,195,۶اونس طال

442,000مثقال طال

102,040طالی 18 عیار

997,000سکه بهار ازادی

1,000,000سکه امامی

500,000سکه نیم

270,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

بانک پاسارگاد »طرح سپرده سبز« 
را روانه بازار مالی کرد

بانک پاس��ارگاد، به منظور ایجاد فرصتی برای حمایت 
و حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت راهی ب��ازار مالی ش��د.  
بانک پاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود و همچنی��ن حفظ و حراس��ت از محیط زیس��ت با 
راه ان��دازی ط��رح »س��پرده س��بز« فرص��ت حمایت از 
محیط زیس��ت را برای مش��تریان بانکی خود فراهم کرد.   
این ط��رح در قالب افتتاح یک س��پرده س��رمایه گذاری 
کوتاه مدت با نرخ س��ود علی الحساب 10درصد ارائه شده 
است که مشتریان می توانند با نظر خود 20 تا 100 درصد 
سود سپرده خود را به سپرده حامیان محیط زیست منتقل 
کنند؛ همچنین ب��ه منظور ارج نهادن به اقدام شایس��ته 
مش��تریان، کارت نقدی وی��ژه ای برای این نوع س��پرده 
طراحی شده که پس از افتتاح تقدیم مشتریان خواهد شد. 
همچنین بانک پاس��ارگاد در جهت تش��ویق و ترغیب 
مشتریان برای مشارکت در این طرح هر ساله به قید قرعه 
100فقره کمک هزینه 20میلیون ریالی به سپرده گذاران 

اهدا خواهد کرد. 
گفتنی است بانک پاسارگاد پیش از این به عنوان »بانک 
س��بز« ارائه خدمات گس��ترده بانک��داری  الکترونیکی، 
راه اندازی سیس��تم بانکداری مجازی در کش��ور، تالش 
در جهت بهره مندی از اینترنت ب��رای انجام امور بانکی و 
بهره گیری از سیس��تم های اطالع رسانی را در دستور کار 

قرار داده بود. 

جایگاه برتر بانک صادرات ایران در 
پرداخت وام قرض الحسنه

بانک صادرات ایران همسو با سیاست های دولت تدبیر 
و امید و در راس��تای رفع نیازمندی های اقشار کم درآمد 
جامعه طی هشت ماهه نخست سال 93 حدود هشت هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحس��نه پرداخت کرد.  به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای 
اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و همسو با سیاست های دولت 
تدبیر و امی��د و انجام تکالیف و رس��الت های اجتماعی از 
ابتدای سال 93 تا پایان آبان ماه، نسبت به پرداخت مبلغ 
هفت هزار و 958 میلیارد ریال وام قرض الحس��نه و تهیه 
جهیزیه به متقاضی��ان اقدام کرده اس��ت، همچنین این 
بانک بیش از 2980 میلیارد تس��هیالت قرض الحسنه را 
در سرفصل هایی همچون درمان بیماری، تعمیر و ودیعه 
مسکن، کمک به زلزله زدگان، اشتغالزایی، تجهیز مدارس 

و غیره پرداخت کرده است. 

همتی از شروع فعالیت صرافی ملی 
ایران خبر داد

مدیرعامل بانک ملی ایران از شروع فعالیت صرافی ملی 
ایران خبر داد.  عبدالناصر همتی افزود: صرافی ملی ایران 
که حدود سه سال پیش فعالیتش متوقف شده بود، از امروز 
فعالیت خود را با اخذ مجوز بانک مرک��زی آغاز می کند. 
به گفته وی با توجه به پوشش وس��یع بانک ملی ایران و 
تقاضای مکرر مشتریان این بانک برای استفاده از خدمات 
صرافی بانک ملی ایران، انتظار می رود فعالیت صرافی ملی 

ایران با استقبال فعاالن اقتصادی مواجه شود. 

دالر 3503  تومان
صرافان بازار ارز و س��که روز پنجشنبه نرخ هر دالر امریکا را 
3503  تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 
992,450  تومان تعیین کردند.  ه��ر یورو در بازار آزاد 4378 
تومان و هر پوند نیز با 5480 تومان قیمت خورد.  هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدیدیک میلی��ون  تومان به خریداران 
عرضه شد. البته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

997,000 تومان معامله شد. 

نرخنامه

بانکنامه

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 5 0 0

3450

3 4 0 0

3350

3 3 0 0

تعداد معامالت
1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

6 0 0 0 0

4 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
1 4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
3500000

3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم
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990
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سکه طرح جدید
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1000
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991
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نیم سکه
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500
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ربع سکه

273
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سکه 1 گرمی

173
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قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(
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1218/70
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4,430,000
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هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

1,022,700
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1,015,700
1,011,000
1,020,400

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

1393/9/22
1393/9/23
1393/9/24
1393/9/25
1393/9/26

شاخص کل

70,291
70,291
69,542
69,608
69,494

شاخص  صنعت

58,992
58,992
58,475
58,427
58,275

شاخص شناور آزاد

80,326
80,326
79,275
79,430
79,178

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1393/9/22
1393/9/23
1393/9/24
1393/9/25
1393/9/26

حجم معامالت به میلیون

564
564
664
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616

ارزش معامالت)میلیون ریال(

1494077
1494077
1552419
1424815
1874237

تعداد معامالت

45568
45568
52606
43612
42308

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

7,839,625جمع 3,053229,662
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 70,400

7 0 , 2 0 0

7 0 , 0 0 0

69 ,800

6 9 , 6 0 0

69 ,400

6 9 , 2 0 0

6 9 , 0 0 0

5 9 , 2 0 0

5 9 , 0 0 0

58,800

58,600

58,400

58,200

58,000

80 ,600

80,400

8 0 , 2 0 0

8 0 , 0 0 0

79,800

79,600

79,400

7 9 , 2 0 0

7 9 , 0 0 0
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 4340
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 4370
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دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3360 تومان
سکه در مرز یک میلیون تومان

هر گرم طال در مرز 101 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1200 دالر



 نایب رییس ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران گفت: در الیحه بودجه با وجود 
توافق ضمنی که در این رابطه شده بود مالیات بر 
ارزش افزوده دو درصد پیشنهاد افزایش داشت که 
به صالح نیست، زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اشکاالت فراوانی دارد و تا رفع این اشکاالت، باالتر 
بردن این درصد موجب افزایش مشکالت فعاالن 
اقتصادی به خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی 

می شود. 
پدرام سلطانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
به جهت اینکه گستره اخذ این مالیات هنوز کامل 
نشده و هنوز اصناف زیر این چتر نیامدند، بار این 

مالیات عمال روی بخش تولید است. 
وی در پاسخ به اینکه الیحه بودجه 94 از چه 
نقاط مثب��ت و منفی در بخش ه��ای اقتصادی 

برخوردار اس��ت، عنوان کرد: در زمینه مالیات 
در مذاکره ای که با دولت، وزارت امور اقتصاد و 
دارایی و سایر مسئوالن داشتیم توجه آنها را به 
این نکته جلب کردیم که اقتصاد کشور در رکود 
است و برای همین باید منابع مالیاتی در سال 
آینده با رعایت این نکته دیده شود.  نایب رییس 
اتاق بازرگانی ایران اف��زود: موضوع دیگر منابع 
درآم��دی از ناحیه گمرک اس��ت ک��ه طبیعتا 
باتوجه به اینکه سال آینده باید در کمتر کردن 
مشکالت واحدهای تولیدی تالش کنیم، باید 
به این موضوع توجه شود که در وصول عوارض 
گمرکی در م��واد اولیه و در کاالهای س��رمایه 
که حدود 85 درص��د از واردات م��ا را به خود 
اختصاص می دهد تس��هیالت بیشتری فراهم 
کنیم که بتوانیم صنایع مان را نوس��ازی کنیم 

و مواد اولی��ه را با هزینه کمت��ری به واحدهای 
تولیدی برسانیم.  سلطانی ادامه داد: در مجموع 
بودجه س��ال 94 انضباط بیش��تری نسبت به 
سال های گذشته پیدا کرده است. میزان افزایش 
اندکش حاکی از آن اس��ت که دولت به سمت 
انضباط مال��ی روی آورده اس��ت. البته باید در 
مورد منابعی که از ناحیه نفت دیده شده با توجه 
به کاهش قیمت نفت از زمانی که بودجه تنظیم 
شده تاکنون بررسی و تجدید نظر صورت گیرد.  
وی اظهار امیدواری ک��رد با حصول به توافقات 
نهایی با 1+5 زمینه صادرات بیشتر نفت فراهم 
شود و آن بخش از کاهش قیمت نفت را جبران 
کند. اما به هر حال خیلی نباید به آن اتکا کنیم 
و با توجه به قیمت های روز باید بودجه را مورد 

توجه قرار دهیم.  

 افزایش مالیات بر ارزش افزوده به صالح نیست 

شنبه
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اعالم حمایت بیمه های بازرگانی از 
برنامه تحول نظام سالمت

بیمه های بازرگانی در امضای تفاهم نامه ای با وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت خود را از 

طرح بیمه های سالمت اعالم کردند. 
 به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه ایران، در جلس��ه 
مسئوالن وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
با تع��دادی از نمایندگان بیمه ه��ای بازرگانی بر نقش 
مهم این بیمه ه��ا به عنوان یکی از مناب��ع اصلی تامین 
مالی درهزینه های س��المت به همراه دیگر بیمه گران 

پایه تاکید شد. 
درهمین راس��تا، بیمه های بازرگانی حمایت خود از 
طرح تحول نظام سالمت که توس��ط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی اجرایی شده است را اعالم و 

خواستار توسعه آن شدند. 
در ادامه و براساس پیشنهاد مطروحه در این جلسه 
مقررش��د س��ندیکای بیمه گ��ران دربخ��ش خدمات 
الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش 
دولتی با وزارت بهداشت تعامل مناسب داشته باشد و 

این وزارتخانه را یاری کند. 
اف��زون براین، مس��ئوالن وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی با اش��اره به افزایش سطح کیفیت 
درمانی بیمارستان های دولتی، ازسندیکای بیمه گران 
درخواس��ت کردن��د اس��تفاده کنندگان از بیمه های 
تکمیلی را به بهره مندی از خدمات این بیمارس��تان ها 
تش��ویق کنند که مورد استقبال مس��ئوالن سندیکا و 

بیمه گران پایه قرارگرفت. 
درمقاب��ل مس��ئوالن وزارت بهداش��ت نیزمتعه��د 
شدند مش��کالت بیمه های بازرگانی درعقد قرارداد با 
بیمارستان های خصوصی را در راستای کاهش هزینه 
از جیب مردم رفع کنند تا مردم هزینه کمتری دربخش 

درمان پرداخت کنند. 
عالوه براین، کارشناس��ان دراین نشست برمتعادل 
ک��ردن ح��ق بیمه ه��ای دریافت��ی که توس��ط مردم 
تامین می ش��ود تاکید کردند و خواس��تار ارائه راهکار 
به منظورعادالنه شدن نرخ حق بیمه ها شدند. همچنین 
دراین نشس��ت کارشناس��ان ابراز امیدواری کردند تا 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با الیحه حذف 
مالیات برارزش افزوده از حق بیمه بیمه های بازرگانی 
که توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی ارائه شده است 
موافقت کنن��د تا ضمن کاهش هزینه ه��ای بیمه های 
بازرگانی و پایه درطرح تحول نظام س��المت، خدمات 
درمانی نیز با کمترین هزینه دراختیار مردم قرار گیرد. 
دراین نشس��ت کارشناسان و مس��ئوالن بیمه های 
ایران، سینا، سرمد، پاسارگاد و مدیرکل دفتر فنی بیمه 
مرکزی شرکت داشته و مسائل مختلف دراین ارتباط را 
با دکتر محمد آقاجانی ،معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دبیر س��تاد کشوری برنامه 

تحول نظام سالمت درمیان گذاشتند. 

تفاهم نامه مناطق آزاد قشم و کیش 
با سازمان ملی استاندارد ایران 

امضا شد
تفاهم نام��ه میان س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و 
س��ازمان های مناط��ق آزاد قش��م و کی��ش در تهران 

امضاء شد. 
در ای��ن تفاهم نامه های یکس��ان که می��ان طرفین 
به امضاء رس��ید، م��واردی همچون تایی��د صالحیت 
آزمایشگاه ها، شرکت های بازرس��ی و مراکز آموزشی، 
کنترل کیفیت فرآورده های تولیدی و خدماتی، کنترل 
کیفیت کااله��ای وارداتی و صادراتی، ص��دور پروانه و 
گواهینامه های الزم براساس قوانین و مقررات، برگزاری 
دوره های آموزشی و سمینارهای علمی و مشارکت در 
تدوین و ترویج استاندارد به عنوان موضوع تفاهم نامه 

قید شده است. 
همچنین ارائ��ه روش، دس��تورالعمل، بخش��نامه، 
آیین نام��ه، قوانین و مق��ررات جاری، ارائه فهرس��ت 
کاالهای مش��مول مقررات اس��تاندارد اجباری، ارائه 
فهرست استانداردهای ملی ایران و استانداردهای مورد 
قبول س��ازمان استاندارد، تس��ریع در تایید صالحیت 
آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی که از سوی منطقه 
آزاد به س��ازمان استاندارد معرفی می ش��وند، از جمله 
تعهدات سازمان ملی استاندارد در این تفاهم نامه است. 

 تکمیل فاز اول 3G  همراه اول
تا بهمن

مدیرعامل همراه اول با اعالم آخرین وضعیت ارتقای 
ش��بکه این اپراتور به نسل س��ه و باالتر گفت: تا پایان 
دی ماه فاز اول و برنامه نصب 9۰۰ سایت 3G تکمیل 
می شود و از بهمن ماه فاز دو توسعه را آغاز می کنیم، اما 
به رغم نصب همزمان سایت های 3G و 4G راه اندازی 
نس��ل چهار پس از راه اندازی کامل 3G  انجام خواهد 

شد. 
 وحید صدوق��ی در گفت وگو با ف��ارس، اظهار کرد: 
اولویت همراه اول در راه اندازی نس��ل سه تلفن همراه 
است. این اپراتور بیش از 6۰ میلیون مشترک دارد و با 
انتقال بخشی از مشترکان از نس��ل دو به نسل سه که 
خدمات مکالمه و دیتا را از این پس در نسل سه دریافت 
خواهند ک��رد باید آموزش ه��ای الزم برای اس��تفاده 
صحیح از این نسل به مشترکان داده شود. مدیرعامل 
همراه اول افزود: پس از راه اندازی کامل نصب سه نسل 
چهار این اپراتور راه اندازی خواهد ش��د. وی ادامه داد: 
برنامه همراه اول برای نصب 9۰۰ سایت تا پایان دی ماه 
تکمیل می شود و در بهمن 93 با تکمیل فاز یک، فاز دو 
توسعه برای نصب سایت های نس��ل سه در این اپراتور 

آغاز خواهد شد.  

روسیه صادرات غالت به ایران را 
افزایش می دهد

 رییس بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت روسیه در 
تهران اعالم کرد: روس��یه تا پایان سال جاری میالدی 
صادرات غالت به ایران را افزایش خواهد داد.  به گزارش 
ایرنا، آندره لوگانس��کی روز پنجش��نبه به ریانووستی 
گفت: روسیه با استفاده از امکانات بندری دریای سیاه و 
آزوف تا پایان امسال صادرات غالت به ایران را افزایش 
می دهد.  وی افزود: روسیه امسال حدود 11۰ میلیون 
تن غ��الت تولید ک��رده و توانایی ص��ادرات گندم این 
کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این مقام 
روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسائل مربوط به 
حمل و نقل و پرداخت های مالی قرارداد صادرات گندم 
به ایران با مقامات این کشور بررسی می شود.  وی گفت: 
مهم ترین مس��ئله در صادرات گندم به ایران مس��ئله 
حمل و نقل آن اس��ت زیرا بنادر دریای خزر از امکانات 
بارگیری کش��تی ها برخوردارند ام��ا به خاطر عمق کم 
این بنادر، کش��تی های با ظرفیت بیش از سه هزار تن 
نمی توانند وارد مح��دوده بندری در این دریا ش��وند.  
رییس بخش بازرگانی و اقتصادی س��فارت روسیه در 
تهران گفت: به همین دلی��ل باید از بنادر دریای آزوف 
و س��یاه برای صادرات گندم به ایران اس��تفاده کرد و 
این بنادر می توانند کشتی های باری با ظرفیت حدود 
25 هزار تن را بارگیری کنند.  وی افزود: این امر امکان 

افزایش صادرات گندم به ایران را فراهم خواهد کرد.  

باید تعرفه ترجیحی برای تجارت 
کاال با ارمنستان اعمال شود 

 رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: 
با توجه به اینکه توافق نامه اخیر ایران و ارمنستان باعث 
عمق بیشتر همکاری های دو کشور می شود حتما باید 
نسبت به انعقاد قرارداد و استفاده از تعرفه ترجیحی با 
حفظ منافع ملی دو کش��ور اقدام شود.  محمد حسین 
برخوردار در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ ب��ه اینکه 
توافق اخیر ایران و ارمنس��تان در زمینه همکاری های 
اقتصادی چه تاثیری برای کشور خواهد داشت، اظهار 
کرد: هر چقدر بتوانیم روابط اقتصادی مان را در دوران 
تحریم و بعد از تحریم با کشور های همسایه  گسترش 
دهیم اتفاق بسیار مثبتی است. برای همین باید چنین 
روابطی را س��رلوحه کارمان قرار دهیم.  وی ادامه داد: 
اش��تراکات خاصی بین ایران و ارمنستان وجود دارد و 
همکاری هایی از گذش��ته بین دو کشور صورت گرفته 

است. 

ام��روز و پ��س از گذش��ت 
بیش از 6۰ س��ال از تولد کارت 
بازرگان��ی، موض��وع ص��دور و 
تمدی��د ای��ن کارت تج��اری 
در س��فره فع��االن اقتصادی، 
صادر کنندگان و واردکنندگان 
مطرح اس��ت. دول��ت، اعضای 
اتاق و خصوصی های��ی هم که 
در س��ایه اتاق نبودند، نظرات 
مختلف��ی دادند. بس��یاری بر 
حذف آن و برخی هم بر امتداد 
صدور آن رأی دادن��د، عده ای 
هم ای��ن کارت را فقط نش��انه 
عضویت در یک تشکل بازرگانی 
می دانند ک��ه الزاما ش��رایط و 
مزایای خاصی ن��دارد و بودن و 
نبودنش فرق��ی نمی کند. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نظر به 
حذف کارت دارد، سلطانی عضو 
هیات رییس��ه اتاق ته��ران نیز 
با نعمت زاده هم عقیده اس��ت، 
آل اس��حاق و عس��گر اوالدی 
که در ات��اق مو س��فید کردند 
می خواهن��د کارت بازرگان��ی 
همچنان ماندگار باشد و هیات 
نمایندگان نظرات شان متفاوت 
اس��ت، رییس اتاق ایران نیز با 
قدیمی ه��ای اتاق ه��م عقیده 
اس��ت. اما چ��ه اقداماتی باعث 
شد که پس از سال ها، کارکرد 
این کارت مورد تردید و س��وال 
قرار گیرد. رییس کمیس��یون 
حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران 
معتق��د اس��ت: دس��تورالعمل 
پرداخت ی��ک از ه��زار فروش 
برای صاحب��ان کارت جرقه ای 
ش��د که کم کم مس��ئله حذف 
کارت مط��رح ش��ود. مس��عود 
خوانس��اری به »فرصت امروز« 
می گوید: ش��اید اگر پیش��نهاد 
یک از هزار سود مطرح می شد، 
این اتفاق نمی افت��اد، در حالی 
که دس��تورالعمل صادر ش��ده 
اعت��راض و انتقاد بس��یاری از 

بازرگانان را به دنبال داشت. 
عضو ات��اق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه ات��اق بازرگانی باید 
با توج��ه ب��ه دریافت هایی که 
دارد خدمات��ی نی��ز ارائه  دهد 
ادامه می ده��د: صدور و تمدید 
نع��ی  کارت مش��کالت و موا

دارد که صاحب��ان این کارت را 
دچار س��ردرگمی و بالتکلیفی 
می کند، اما مسئله باید اصالح 
ش��ود نه اینکه به حذف کارت 

منجر شود. 
خوانس��اری در توضی��ح این 
مش��کالت به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: اخذ مفاصا حس��اب 
مالیاتی و تامین اجتماعی برای 
صاحبان کارت بسیار پر دردسر 
و زمان ب��ر اس��ت. در حالی که 
حوزه مالیات��ی باید کار خودش 
را بکند و تامی��ن اجتماعی هم 
همین طور، این کارها باید به طور 
سیس��تماتیک به ه��م متصل 
باشند و افراد را شناسایی کنند 
در حالی که صاحب��ان کارت ها 

را با چالش مواجه کرده است. 
رییس کمیسیون حمل و نقل 
اتاق بازرگانی ته��ران حل این 
مش��کالت و اصالح روند صدور 
کارت را الزم دانسته و می افزاید: 
کارت بازرگان��ی در دنیا تجربه 
شده و سال هاست که در ایران 
هم استفاده می شود و ما نباید 
به راحت��ی اج��ازه بدهیم این 

کارت حذف شود. 

اتاقی برای بازرگانان 
کوچک و بزرگ 

خوانساری با بیان اینکه اتاق 
هم��ه اعضایش را زیر پوش��ش 
قرار داده و کارش حل مشکالت 

و مسائل بازرگانان در حوزه های 
مختلف است، می گوید: به نظر 
من دولت به جای حذف کارت 
بازرگانی بای��د همه فعاالن این 
حوزه را ب��ه عضوی��ت در اتاق 
مکلف کند، تا بخش خصوصی 
تشکل بزرگ تری داشته و همه 
کس��انی که کار بازرگانی در هر 
حد و ان��دازه ای انجام می دهند 
در اتاق صاحب هویت بازرگانی 
باش��ند و صدای ش��ان شنیده 
شود. به گفته وی، در این صورت 
اتاق می تواند جای واقعی اش را 

در اقتصاد کالن داشته باشد. 
س��یروس کیان��ی، یک��ی از 
دارن��دگان کارت بازرگان��ی، 
این کارت را نوع��ی هویت برای 
واردکننده یا صادرکننده عنوان 
می کند. او می گوید: همه سابقه 
ما در ای��ن کارت ثب��ت و ضبط 
می شود و زمانی که می خواهیم 
با کش��ورهای خارجی کار کنیم 
برای ما اعتب��ار اس��ت، چرا که 
در تجارت ه��ای ب��زرگ با اغلب 
کشورهایی اروپایی رزومه ما باید 
سقف باالیی داش��ته باشد و این 
کارت می تواند همه این اطالعات 

را درخودش داشته باشد. 
او با اشاره به اینکه در استفاده 
از ای��ن کارت تخلفات��ی انجام 
می شود وهس��تند کسانی که با 
کارت های دیگران کار می کنند، 
ادامه می دهد: از آنجایی که برای 

تج��ارت خارجی، به ه��ر حال 
ما با مش��خصات حقیق��ی وارد 
معام��الت می ش��ویم، بنابراین 
این تخلف فقط در داخل کشور 
ممکن اس��ت اتفاق بیفتد و هر 
کس ه��م هر چق��در کارتش را 
برای تجارت ب��ه دیگران واگذار 
کرده و صاحب س��ابقه ش��ود، 
برای تجارت ب��ا خارجی ها باید 
با ش��خصیت حقیقی کار کرده 
و س��ابقه تجاری قاب��ل توجهی 

داشته باشد. 
ام��ا تجرب��ه ای��ن کارت در 
دیگ��ر کش��ورها چطور اس��ت 
و چ��ه مزایایی ب��رای صاحبان 
آن دارد. ی��ک کارش��ناس 
مال��ی بازرگانی که س��ال ها در 
امریکای شمالی فعالیت داشته 
و اخیرا به دنبال ش��رایط ایجاد 
ش��ده برای فعالیت بازرگانی به 
ایران آمده است، سیستماتیک 
نب��ودن را بزرگ تری��ن معضل 
برای فعالیت ه��ای اقتصادی و 
تجاری می دان��د. امید عطایی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
هم��ه  در  بازرگان��ی  کارت 
کشورها هست، اما برای ایجاد 
تسهیالت برای بازرگانان است 
در حالی ک��ه به نظر می رس��د 
اینجا بیشتر کنترل کننده است 
و بازرگان باید وقت زیادی برای 
انجام کارهای بروکراس��ی اش 
بگذارد و این مس��ئله می تواند 

یک��ی از دالی��ل تخلف��ات و 
فرار های مالیاتی باشد. 

الگو برداری بدون 
زیرساخت

ای��ن کارش��ناس می گوید: 
کد اقتص��ادی، کارت بازرگانی 
و ارزش اف��زوده در هم��ه 
و  توس��عه یافته  کش��ورهای 
پیش��رفته وجود دارد، اما آنها 
امکانات و زیرس��اخت هایش را 
هم دارند. کش��ور ام��ارات هم 
توانس��ته این امکانات را ایجاد 
کند اما در کش��ور ما متاسفانه 
هنوز ایجاد نش��ده ب��ه همین 
دلی��ل هم هس��ت ک��ه بدون 
امکانات، به اشخاصی نیاز پیدا 
می کنیم که این کارها را انجام 
دهند و این آغاز تخلف اس��ت.  
عطایی با بی��ان اینک��ه وجود 
کارت بازرگانی ضروری است و 
می تواند تقویت کننده تاریخچه 
تجاری باشد، می افزاید: کارت 
بازرگانی یعنی حرفه ای کردن 
کار تجارت و ایج��اد یک بانک 
اطالعات��ی که می ت��وان در آن 
با جم��ع آوری نقط��ه نظرات، 
مش��کالت و موانع را بررس��ی 
و ب��ه ارتق��ای ای��ن ح��وزه در 
سطوح بین المللی کمک کرد. 
بازرگانان در کش��ورهای دیگر 
با داش��تن ای��ن کارت از دولت 
حمایت می گیرند و تسهیالت 
بانکی شامل حال شان می شود. 
این کارش��ناس نبود سیس��تم 
اطالع رسانی دقیق و به روز را از 
دیگر مشکالت حوزه تجارت و 
اقتصاد درایران می داند.  اگرچه 
کارت ه��ای بازرگان��ی با هدف 
س��اماندهی ح��وزه بازرگان��ی 
خارجی ش��کل گرف��ت، اما در 
س��ال های اخیر سوء استفاده از 
این کارت ها چالشی شد تا اینکه 
امروز بحث حذف کارت بازرگانی 
مطرح ش��ود. اینک��ه حذف این 
کارت چق��در راهگش��ای ای��ن 
مشکالت است و آیا برای حذف 
آن کارشناسی شده است، هنوز 
مشخص نیس��ت و چنانچه این 
کارت حذف ش��ود، چه چیزی 
جایگزین آن خواهد ش��د، باید 

منتظر ماند و دید. 

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران پیشنهاد داد 

کارت بازرگانی اصالح شود، نه حذف

روزه��ای زی��ادی از انتش��ار اندروی��د 5 
نمی گذرد، اما در ای��ن زمان اندک باگ های 
نسبتا زیادی روی این سیستم عامل کشف 
و گزارش ش��ده که گوگل مجبور ش��ده تا 
نخستین آپدیت این سیستم عامل محبوب 

را تنها بعد از چند ماه عرضه کند. 
طراحان اندروید 5 یا همان آبنبات چوبی 
در زم��ان رونمای��ی از سیس��تم عامل خود 
ای��ن اطمینان را ب��ه کاربران خ��ود داد که 
اندروی��د جدید از امنی��ت و محیط کاربری 
ساده ای برخوردار اس��ت و آبنبات چوبی را 
جاه طلبانه ترین سیستم عامل گوگل نامیدند 
و علت آن را تغییرات منحصر به فردی ذکر 
کردند که در این سیس��تم عام��ل رخ داده 
است.  اندروید که طبق آمار 84 درصد سهم 
بازار جهانی سیس��تم های عام��ل موبایلی 
را به خود اختص��اص داده اس��ت، با فاصله 
زی��ادی از رقیب خ��ود یعن��ی iOS اپل با 
سهم 12درصدی پیش افتاده است. امسال 
 iOS نیز با ورود نس��خه 8 سیس��تم عامل
اپل و اش��کاالت و باگ هایی که برای آن به 
وجود آمد، گوگل ب��ا اعتماد به نفس خاصی 
آبنبات چوبی خود را ارائه کرد، اما در کمال 
ناباوری تنها پس از چند ساعت از عرضه آن 
مش��کالتی در سیس��تم وای فای آن توسط 

کاربران مشاهده و گزارش شد. 
طبق اطالعات گزارش شده در وب سایت 
توس��عه دهندگان اندروید، دستگاه هایی از 
خانواده  نکس��وس مانند نکسوس 5 و ۷ بعد 
از دریاف��ت و نصب به روزرس��انی اندروید 5 
شاهد ایجاد مشکالتی در سیستم اتصال از 
طریق وای فای به اینترنت بوده اند؛ همچنین 
گزارش هایی از استفاده کنندگان نکسوس 9 
شنیده می شود که بعد از انجام به روزرسانی 
هنگام روش��ن کردن وای فای دس��تگاه با 
مش��کل مواجه می ش��وند و حتی برخی با 
دریافت نسخه جدید نمی توانند به اینترنت 

متصل شوند. 
اس��تفاده بیش از حد اندروید 5 از باتری 
دس��تگاه نیز یکی دیگر از مشکالتی بود که 
گزارش شد و این در حالی است که در زمان 
رونمایی، مدیران گوگل از مصرف بهینه این 
سیستم عامل خبر داده بودند. خالی شدن 
زود هنگام باتری یکی از مشکالت همیشگی 
اندروی��د و البت��ه همه سیس��تم های عامل 
هوشمند است در آبنبات چوبی هم کاربران 
را بر آن داشته که از روش های مصرف بهینه 
مثل کم کردن نور صفحه استفاده کنند که 
محدودیت استفاده را به همراه دارد و باعث 
می ش��ود تا کاربران لذت کافی را از دستگاه 

خود نبرند. 

کند شدن سیستم عامل نیز از مشکالت 
بزرگ آبنبات چوبی اس��ت و کاربرانی که از 
این سیستم عامل استفاده می کنند، معتقدند 
پس از مدت��ی اس��تفاده از آن و نصب چند 
اپلیکیش��ن موبایل یا تبلت ش��ان کند شده 
اس��ت و مجبورند تعدادی از اپلیکیش��ن ها 
را حذف کنند یا حتی سیس��تم عامل را به 
تنظیمات کارخان��ه بازگردانند که دردی را 
دوا نخواهد کرد و بعد از مدتی دوباره مشکل 

کندی به وجود خواهد آمد. 
البته اینها تنها مش��کالت عمده اندروید 
جدید اس��ت که برای بیش��تر کاربرانی که 
مشتاق به اس��تفاده از این سیس��تم عامل 
بودند، به وجود آمده اس��ت و گوگل را بر آن 
داش��ته این مش��کالت را برطرف کند و در 

نس��خه ای که قرار اس��ت به زودی منتش��ر 
ش��ود، بس��یاری از این مش��کالت و باگ ها 

برطرف شود. 
بنابر خبرهای غیر رسمی گوگل قرار است 
نس��خه 5.1 آبنبات چوبی را در م��اه فوریه 
2۰15 راهی بازار کند. گفته می شود، نسخه 
جدید با تغییرات محسوس��ی همراه خواهد 
بود. از ای��ن تغییرات می توان به بازگش��ت 
حال��ت Silent ک��ه در نس��خه ۰/5 وجود 
نداش��ت، اش��اره کرد. همچنی��ن مدیریت 
حافظ��ه رم، مص��رف باتری و ش��بکه های 
ارتباط��ی مانند Wi-Fi در نس��خه مذکور 
بهبود خواهن��د یافت. به عالوه، مش��کالت 
موجود در پخش بعضی از فایل های صوتی و 
سیستم اطالع رسانی آن برطرف خواهد شد. 

ارائه آپدیت جدید برای کاربران اندروید 

آبنبات چوبی شیرین تر می شود

گزارش 2

بیمه 

خبر استانی 

صادرات 

خبر

مینوگله

محمد ممتازپور 



»عمر پایی��ن، كیفیت ناظر، 
مش��كالت زیربنای��ی پیچیده 
و گاه��ی حوادثی ك��ه به خود 
رن��گ فاجع��ه می گیرن��د.« 
ساختمان های ایران سال هاست 
كه با مسائلی این چنینی دست 
و پنجه نرم می كنن��د و درصد 
خریداران��ی ك��ه توانس��ته اند 
خانه های خ��ود را ب��دون این 
مش��كالت خری��داری كنن��د، 

چندان زیاد نیست. 
ب��روز مش��كالت چندگان��ه 
درخانه های نوس��از اما نادیده 
گرفتن اصلی را یادآور می شود 
كه تمامی قوانین شهرس��ازی 
ای��ران ب��ه آن تاكید داش��ته و 
صدور گواهی اتم��ام كار در هر 
پ��روژه را معطوف ب��ه امضای 
متخصص��ی كه ب��ه تمامی این 

موارد نظارت كرده می داند. 
ش��هری  نی��ن  قوا طب��ق 
ای��ران، تمام��ی پروژه ه��ای 
ساختمان سازی باید از زیر تیغ 
مهندس ناظر پروژه عبور كند؛ 
مهندس��ی كه طبق قان��ون از 
ابتدای اجرای هر طرح معرفی 
ش��ده و تا لحظه آخر به لحظه 
اجرای كار و استفاده از مصالح 
و طرح ها و نقشه ها نظارت ویژه 
می كند. در عمل اما این مسئله 
تا حد زیادی به دست فراموشی 

سپرده شده است. 
مهندس��ان ناظر ب��ا توجه به 
تع��داد باالی س��اختمان هایی 
كه نظارت بر آنه��ا را عهده دار 
هس��تند و البته دیگر مس��ائل 
ك��ه ام��كان دور زدن قانون را 
به وجود م��ی آورد بعضا حضور 
چندان فعالی در ساختمان های 
مدنظر از خود نشان نمی دهند. 
هر چند قطعا این مس��ئله را 
نمی توان به تمام��ی فعاالن در 
این عرصه نس��بت داد و درصد 
قاب��ل توجه��ی از مهندس��ان 
همچنان ب��ر طبق اصول فنی و 
كارشناسی عملكرد سازندگان 
را زیر نظ��ر می گیرن��د، اما در 
بس��یاری از پروژه های ایران با 
توجه به یك توافق غیر رسمی 
بین مهندس ناظ��ر و فردی كه 
ساخت س��اختمان را در دست 
دارد پروژه عم��ال بدون نظارت 

تكمیل می شود. 
ای��ن فرآیند ك��ه تنها بخش 
حض��ور مهن��دس در آن ب��ه 
امضای نهایی پ��روژه معطوف 
اس��ت، برای مالكان بس��یاری 
از كااله��ای جدی��د ایران��ی 
مش��كالتی را به وج��ود آورده 
كه حل ك��ردن آنه��ا در برخی 
از پروژه ها عمال ممكن نیست. 

ب��اال  مانن��د  طرح های��ی 
ب��ردن اس��تاندارد و كیفی��ت 
ساختمان های ایرانی و باال بردن 
عمر مفید این خانه ها قطعا در 
ش��رایطی عملی می شود كه با 
باال ب��ردن ارگان های نظارتی و 
توان فشار به س��ازندگان بحث 
كیفیت خانه را از مرحله افتتاح 
س��اخت پیگی��ری ك��رد و در 
غیر این ص��ورت نمی توان امید 
داش��ت قوانین آن طور كه باید 

اجرایی شود. 

سازمان نظام مهندسی 
مسئول اصلی نظارت بر 

مهندسان است
یك كارشناس حوزه مسكن با 
بیان اینكه قوانین در كشور ما به 
شكل واضحی اهرم های نظارتی 
س��اختمان را اع��الم كرده اند، 
گفت: آنچه باعث ش��ده قوانین 
به ش��كل كامل اجرا نش��وند و 
تنها یكس��ری مراح��ل صوری 
برای تكمیل پروژه طی ش��ود 
فضاهایی اس��ت كه برای ایجاد 
یك تبانی غیر رسمی بین مالك 

و مهندس ناظر وجود دارد. 
عط��ا اهلل آی��ت الله��ی در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« با 
بیان اینكه نمی توان مشكالت 
فنی ایجاد ش��ده در ساختمان 
را ب��ه تمامی مهندس��ان ناظر 
متوجه كرد توضیح داد: تعداد 
بسیاری از مهندسان ناظر فعال 
در ای��ران همچنان براس��اس 
حصول رس��می مطرح شده در 
قانون عمل می كنند و كیفیت 
س��اختمان را آن طور كه باید 
تنظیم می كنند. اما در این بین 
وجود دارند كسانی كه با توجه 
به شرایط خاص به وجود آمده 
با مالك و سازنده درباره كیفیت 
س��اختمان به یك جمع بندی 

غیر قانونی می رسند. 
به گفته وی، آنچه همیش��ه 
در بازار مس��كن وجود داش��ته 
تالش س��ازندگان برای كاهش 
هزینه های فرآیند ساخت و ساز 
خود اس��ت، این مس��ئله اگر با 
همراهی مهن��دس ناظر همراه 
ش��ود ب��ه كاهش محس��وس 
كیفیت س��اختمان و دور زدن 

قانون منجر خواهد شد. 
آیت الله��ی س��ازمان نظام 
اصلی تری��ن  را  مهندس��ی 
نه��اد ب��رای پیگیری مس��ائل 
به وجود آمده در مس��یر كیفی 
ساختمان ها عنوان كرد و گفت: 
اگر مهندسان در فرآیند كاری 
خود با مشكلی روبه رو هستند یا 
برای ساختمان سازها امكانی در 

دور زدن قانون وجود دارد این 
س��ازمان نظام مهندسی است 
كه باید تمام مشكالت به وجود 
آمده را پیگی��ری كرده و اصول 
كیفیتی س��اختمان را تضمین 

كند. 

تعرفه پایین وضعیت 
مهندسان را دشوار كرده 

است 
ه��ر چن��د بح��ث كیفی��ت 
س��اختمان به طور مس��تقیم 
ب��ا مهندس��ان ناظ��ر و انجام 
تكالی��ف آنها مرتبط اس��ت اما 
نمی ت��وان ای��ن مس��ئله را به 
شكلی یك جانبه دید و سازمان 
نظام مهندس��ی معتقد اس��ت 
برای بهب��ود وضعی��ت كیفی 
ساختمان ها در كنار اهرم های 
نظارت��ی بای��د ب��ه وضعی��ت 

مهندسان نیز رسیدگی شود. 
علی فرج زاده ها، عضو شورای 
مركزی سازمان نظام مهندسی 
در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
با بیان اینكه تعرفه مهندس��ی 
ناظر در س��اختمان های ایران 
با اس��تانداردهای جهانی قابل 
مقایس��ه نیس��ت اظه��ار كرد: 
در حالی كه تعرفه این مسئله در 
ساختمان های ایران دو درصد 
از س��هم كل پروژه به مهندس 
اختصاص می یابد، این مس��ئله 
در كش��ورهای خلیج ف��ارس 
هشت درصد، در اروپا 11 درصد 
و در ایاالت متح��ده امریكا 15 

درصد محاسبه می شود كه این 
مطلب نشان از تفاوت های نگاه 
در كش��ور ما با نقاط دیگر دنیا 

دارد. 
به گفت��ه وی، ب��رای بهبود 
وضعیت اقتصادی مهندس��ان 
ناظر تعیین تكلیف دوباره این 
تعرفه ه��ا بای��د به عن��وان یك 
اولویت غیر قابل چش��م پوشی 
در دس��تور كار قرار گرفته و به 
این ترتیب ش��رایط الزم برای 
اجرای یك كار درس��ت فراهم 

شود. 
فرج زاده ها نامح��دود بودن 
زمان قوانین موج��ود در حوزه 
نظام مهندس��ی را نی��ز بحران 
دوم در ای��ن زمینه دانس��ت و 
گفت: برای حل شدن مشكالت 
باید تغیی��ر در ش��رایط تعرفه 
نظام مهندسی از یك سو و حل 
شدن مشكالت قوانین موجود 
از سوی دیگر در دستور كار قرار 
گیرد تا اس��تانداردها به شكل 
گس��ترده تری اجرایی ش��ود. 
البت��ه ای��ن را نبای��د فراموش 
كرد كه درص��د قابل توجهی از 
مهندسان ایرانی بر طبق اصول 
مطرح ش��ده در قانون كار خود 
را انج��ام داده و س��اختمان را 

تحویل می دهند. 
ه��ر چن��د نمی ت��وان تعرفه 
پایین نظ��ام مهندس��ی ایران 
را فراموش كرد و این مس��ئله 
را در روند اج��رای كار نظارت 
بی تاثیر دانس��ت، اما قطعا این 
بهان��ه خوبی ب��رای ضربه زدن 
به كیفیت ساختمان های ایران 

نخواهد بود. 
هر چند در سال های گذشته 
وزارت راه و شهرسازی بارها بر 
لزوم ایجاد یك تغییر مناسب و 
بنیادی بر نحوه ساخت و س��از 
واحدهای مس��كونی در ایران 
تاكید كرده، ام��ا هنوز راه های 
ف��رار از قان��ون و س��اخت و 
تكمیل پروژه های��ی كه از نظر 
كیفی ابه��ام دارند بس��یار باز 
اس��ت. تا جایی كه درصد قابل 
توجه��ی از خری��داران خان��ه 
پیش از تشكیل قرارداد قطعی 
مجبور می شوند با مشكالت و 
معضالت كیفی ساختمان های 

خود كنار بیایند. 

ناظرانی كه خود به نظارت نیاز دارند

امضای غیابی بالی جان ساختمان های ایران

بس��یاری از اف��راد ت��وان خری��د خانه را 
دارند اما ب��ا س��رمایه ای كه دارن��د باید به 
حداقل راضی باش��ند این در حالی اس��ت 
ك��ه ب��ا ای��ن حداق��ل می توانن��د خانه ای 
مناس��ب ب��ا تعاری��ف و ش��اخص هایی را 
 كه ام��روز از ی��ك خان��ه خوب می ش��ود، 

اجاره كنند.
 این گ��روه ترجی��ح می دهند ب��ه جای 
اینك��ه مال��ك خان��ه باش��ند، در ی��ك 
خان��ه ای ك��ه ب��ا معیاره��ای اف��راد متول 
اجاره نش��ین  دارد،  همخوان��ی  جامع��ه 
باش��ند. می��زان حداق��ل س��رمایه ب��رای 
رهن كام��ل چی��زی ح��دود 300میلیون 
اس��ت و اگ��ر بخواهند اج��اره دهن��د باید 
 حداقل س��ه میلیونی را برای ه��ر ماه كنار 

بگذارند. 
حس��ینی، مش��اور ام��الک منطق��ه 2 
ته��ران می گوید، مش��تری ای��ن خانه های 
اجاره ای كم نیس��ت و برخالف تصور مردم 
اتفاق��ا تنها به مناط��ق 1 و 2 تهران محدود 
نمی شوند و در مناطق دیگر تهران از جمله 
منطق��ه 6 ی��ا در محدوده ه��ای حوال��ی 
 بازار قیم��ت از نرخ های مناط��ق 1 و 2 هم 

بیشتر می شود. 
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درآمد ناسالم و ناپایدار در بودجه 
۱۵ هزار میلیارد تومانی شهر تهران

 مع��اون وزیر و دبی��ر ش��ورای عالی شهرس��ازی و 
معماری ب��ا بیان اینكه ش��هر تهران با بودجه س��االنه 
15 هزار میلیارد تومان��ی اداره می ش��ود، اظهار كرد: 
بخش عمده ای از این درآمد ناس��الم و ناپایدار اس��ت 
كه مستقیم یا غیرمستقیم از صنعت ساختمان تامین 

می شود. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی 
پیروز حناچی گفت: از نخس��تین مجریان قانون نظام 
مهندس��ی س��اختمان و درجه بندی مهندسان بوده ام 
و معتق��دم این قان��ون ظرفیت های بس��یاری دارد كه 
هنوز به اج��را در نیامده اس��ت.  معاون شهرس��ازی و 
معماری وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از اجرا نش��دن 
ماده ۴ قانون نظام مهندس��ی ساختمان مبنی بر اینكه 
تمامی فعالیت های س��اختمانی حتی لوله كش��ی های 
ساده نیز باید به دس��ت كار شناسان آموزش دیده انجام 
شوند، گفت: رقابت عنصری است كه در همه عرصه ها 
و به خص��وص صنعت س��اختمان به افزای��ش كیفیت 
منجر می ش��ود و این روشی اس��ت در دنیا كه حتی در 
مقیاس ش��هر ها نیز تجربه شده اس��ت.  وی با اشاره به 
رقابت كالنشهر ها با یكدیگر بر سر كیفیت بخشیدن به 
زندگی شهروندان در كشور های توسعه یافته ادامه داد: 
اگر سوال شود كه شهرهای ایران در چه زمینه ای با هم 
رقابت می كنند، متاسفانه باید گفت رقابت بر سر كسب 
درآمد بیش��تر برای اداره امور شهر اس��ت و اگر جدول 
درآمد ش��هر ها را بنگری��م می بینیم بخ��ش عمده ای 
از درآمد شهرداری ها از منابع ناس��الم و ناپایدار است. 
نتیجه این روند تولید رانت، جوابگو نبودن مس��ئوالن 
شهرداری ها به مردم و كیفیت پایین زندگی شهروندان 
خواه��د ب��ود.  وی به بودج��ه ه��زار میلی��ارد تومانی 
ش��هرداری ارومیه در هر سال اش��اره كرد و گفت: این 
بودجه از محل تخریب باغات و ثروت های شهر و تغییر 
كارب��ری اراضی كش��اورزی تامین می ش��ود، بنابراین 
در معامله س��رمایه گذاران و مدیران شهری این مردم 
هستند كه متضرر می ش��وند. این نوع اداره شهر بیشتر 

به تامین كنندگان مالی پاسخگو است تا مردم. 

 جاده هراز تا سال 9۵ 
4 بانده می شود

وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینكه برقی كردن 
راه آهن تهران - مش��هد ظرفیت موج��ود 13 میلیون 
مس��افر را ب��ه 3۴ میلیون مس��افر می رس��اند، اعالم 
كرد: در همین ش��رایط سخت خوش��بختانه بیش از 
12 هواپیمای جدید وارد كشور شده و با توافقات انجام 
گرفته دسترسی به خرید قطعه بیشتر شده و بسیاری 
از ش��ركت های هواپیمای��ی موت��ور را ب��رای اورهال 

فرستاده اند. 
به گزارش مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
راه وشهرس��ازی، عباس آخوندی با اش��اره به طراحی 
جاده ه��ا برای می��زان ترافیك مش��خص بی��ان كرد: 
به عنوان مثال، جاده ته��ران -قزوین برای حدود ۴0تا 
50 ه��زار تردد وس��یله نقلیه در روز پیش بینی ش��ده 

است اما این جاده االن روزانه 11۴ هزار تردد دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه ظرفیت ج��اده ته��ران - قم 
۴0هزار خودرو اس��ت اما االن 52 ه��زار تردد در این 
جاده انجام می ش��ود، گفت: تعداد وس��ایل نقلیه رو 
به گسترش اس��ت و پیش بینی می ش��ود كه وسایل 
نقلیه به بیش از س��ه برابر افزایش یاب��د.  آخوندی با 
بیان اینكه در تعطیالت تمام راه های خروجی تهران 
در وضعی��ت ترافیك بی��ش از حد ممكن ق��راردارد 
و جاده ه��ا كش��ش ندارن��د، اظه��ار كرد: ای��ن وضع 
موجود راه های كش��ور اس��ت و ما در تالشیم كه این 
وضعیت را بهبود ببخش��یم.  وی در خصوص آزادراه 
تهران - ش��مال اظهار كرد: در جاده ه��ای منتهی به 
ش��مال طرح كاملی را تهیه كردیم كه از شرقی ترین 
تا غربی ترین مس��یر را ش��امل می ش��ود. فیروزكوه، 
هراز، چال��وس و قزوین - رش��ت چهار مح��ور اصلی 
هس��تند كه ج��اده فیروزكوه ت��ا عید امس��ال چهار 
بانده می ش��ود و جاده ه��راز هم تا س��ال 95به چهار 
باند افزایش می یاب��د.  وزیر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینكه در آزادراه تهران - ش��مال با بنیاد مستضعفان 
تواف��ق كردیم، بی��ان ك��رد: در ابتدا قطعه ی��ك را تا 
دوس��ال دیگر تمام كنیم ك��ه این مس��یر از تهران تا 
شهرس��تانك به طول 92 كیلومتر است كه با ساخت 
قطعه یك به 32 كیلومتر می رس��د و م��ا 60 كیلومتر 
كاهش ط��ول مس��یر را داری��م بنابراین، بیش��ترین 
بهره وری ما در قطعه یك اس��ت ك��ه امیدواریم تا دو 
س��ال و نیم دیگر به پایان برسد.  آخوندی افزود: االن 
این قطعه 200 میلیون دالر ق��رارداد با طرف چینی 
به صورت فاینانس دارد كه از این مقدار 130 میلیارد 
دالر هزین��ه ش��ده و ب��ا 70 میلی��ارد دالر باقیمانده 
تونل ها و پل ها را تمام می كنیم. وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره به اینكه قطعه ۴ناقص بهره برداری ش��ده و با 
توافق با بنیاد این قطعه را هم تكمیل می كنیم، گفت: 
قطعه دو و سه بس��یار مهم اس��ت و 59 كیلومتر تونل 
دارد كه گران ترین بخش جاده است. بنابراین به دنبال 
این هس��تیم كه دو مرحله ای كنیم و بتوانیم بخشی از 
تونل ها را با بخش��ی از افزایش ظرفی��ت جاده موجود 
اجرا كنیم و ابت��دای قطعه یك را به انته��ای قطعه ۴ 
وصل كنیم. وی در خصوص حمل و نق��ل ریلی، اظهار 
كرد: در مس��یر تهران - ك��رج یك رام قط��ار حركت 
می كرد كه االن به پنج قطار رس��یده یا مس��یر تهران 
- ورامین از یك قطار به دو قطار روزانه رس��یده است، 
همچنین در مس��یر تهران - قم یك قط��ار بوده كه به 
س��ه قطار افزایش دادیم و حتی قصد داریم كه به پنج 
قطار برس��انیم.  آخوندی با بیان اینك��ه از همین 10 
هزار كیلومتر ریل امكان بهره وری بیش��تر وجود دارد، 
بیان كرد: البته مشكل ما این است كه در حوزه ناوگان 
از سال ها پیش، س��رمایه گذاری نشده و االن به كمك 
بخش خصوص��ی در جهت افزای��ش ن��اوگان باری و 
مسافری اقدامات موثری انجام می دهیم، البته مشكل 

تحریم ها هم وجود دارد. 

كارخانه داری هستم كه ترانزیت 
ریلی را تجربه نکردم 

دول��ت یازده��م در بخ��ش حمل و نق��ل و تراب��ری 
توسعه ش��بكه ریلی را جزو سیاس��ت های اولویت دار 
خود قرار داده اس��ت و تاكنون با اجرای بخشی از این 
سیاست های خود نشان داده كه توس��عه شبكه ریلی 
تنها شعار نیست، ارائه تس��هیالت یك میلیارد تومانی 
بالع��وض، اعم��ال معافیت ه��ای حق دسترس��ی به 
زیرساخت های زیربنایی، مصوبه بند )ق( قانون مبنی 
بر اینكه بخش��ی از درآمدهای حاص��ل از صرفه جویی 
در س��وخت به عن��وان مش��وق های دولت ب��ه بخش 
خصوص��ی فع��ال در حوزه ری��ل اختص��اص می یابد، 
از جمله ابزارهای تشویقی است كه برای توسعه شبكه 
ریلی و ناوگان ریلی به اجرا رس��یده، البته هنوز برخی 
از این سیاس��ت ها در مرحله تصویب مان��ده و هنوز به 
اجرا نرسیده اند.  در حال حاضر، مهم ترین نكته ای كه 
دولت از اجرای این سیاس��ت ها در نظر دارد، این است 
كه اول درآمدهای حاص��ل از ترانزیت ریلی را افزایش 

ده��د و دوم اینك��ه از ترافیك جاده ای و می��زان تردد 
در جاده بكاه��د. حال درباره اهمی��ت ترانزیت ریلی با 
یكی از كارشناسان اقتصادی كه خود تولید كننده ای 
است كه به ش��دت با بحث حمل و نقل بار درگیر است، 
به گفت وگو پرداخته ایم. س��عید لی��الز در گفت وگو با 
»فرصت امروز« از مزایای استفاده از حمل و نقلی ریلی 
كه هنوز تجربه كار با ای��ن روش از حمل و نقل را ندارد، 

می گوید. 
 نقش ریل و راه آهن در ترانزی�ت و جابه جایی 

بار چقدر است؟ 
طب��ق آمارهایی كه خ��ود وزارت راه و شهرس��ازی 
منتش��ر كرده اس��ت، در س��ال 91 از میزان صادرات 
و واردات انجام ش��ده در كش��ور كه 100 میلیون تن 
بوده تنه��ا 1.5 درص��د آن از طریق ریل��ی ترانزیت و 
جابه جا شده است كه با توجه به ظرفیت ها و موقعیت 
جغرافیای ایران این عدد بس��یار رقم ناچیزی اس��ت و 
دلیل آن هم این است كه در كش��ورمان چیزی به نام 
ش��بكه راه آهن معنا ندارد و اصوال ب��ه دو خط رفت و 
برگشت محدود به چند نقطه شبكه ریلی نمی گویند. 

در ت��ردد كاال از مرزهای كش��ور از مجم��وع 100 
میلیون تن ی��ك میلی��ون و 700 هزار تن به وس��یله 
راه آهن جابه جا ش��د، 8.5 میلیون ت��ن از طریق جاده 
و 90 میلیون ت��ن باقیمانده از طریق دری��ا ترانزیت و 
جابه جا می شود. این نشان می دهد كه راه آهن در این 
بین هیچ نقش��ی ندارد.  البته در حوزه های جابه جایی 
مسافر و جابه جایی كاال در داخل كشور هم سهم ریل 
بسیار پایین است و 80 درصد حمل و نقل داخل كشور 

از طریق جاده انجام می شود. 
به نظ�ر ش�ما چ�را س�رمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی تمایلی برای استفاده از همین ظرفیت 

موجود در راه آهن ندارند؟ 
من خودم یك فعال اقتصادی هستم و حجم زیادی 
كاال از كش��ورهای خارجی به ای��ران وارد می كنم، اما 
در ای��ن مدت حتی یك ب��ار هم تجرب��ه كار با راه آهن 
را نداش��تم، زیرا اس��تفاده از ریل برای كسب و كار من 
به صرفه نیس��ت. در ح��وزه تولید و س��اخت اتوبوس 
و مینی ب��وس ش��هری فع��ال هس��تم ك��ه كارخانه 
اتوبوس سازی در اردبیل اس��ت و دفتر كارم در تهران 
و برای جابه جایی كاالی واردات��ی به اردبیل هیچ خط 
آهنی وجود ندارد.   قیمت حمل بار با كامیون از تهران 
ب��ه بندرعباس ب��رای وزن 20 تن س��ه میلیون تومان 
اس��ت. قطعا اگر این محموله با قطار حمل شود قیمت 
ارزان تر تمام می ش��ود، ام��ا حتی از آنجای��ی كه هیچ 
تجرب��ه ای از حمل و نقل با ریل را ن��دارم، نمی دانم این 
مقدار به صرفه بودن چقدر است و بس��یاری از تاجران 
و بازرگانان هم مانند من تجربه استفاده از حمل و نقل 
ریلی را ندارند.  اما مش��كل دیگری كه وجود دارد این 
اس��ت كه خدماتی كه در راه آهن ارائه می ش��ود مانند 
ش��بكه اش كهنه و قدیمی اس��ت و این در حالی است 
كه ش��ركت های جاده ای خدمات بس��یار متنوع و به 
مشتریان خود ارائه می دهند و متقاضیان حق انتخاب 
دارند.  در حمل و نقل جاده ای از تحویل كاال در گمرک 
تا ترخیص كاال در همان جا و حمل آن تا درب كارخانه 
از مزیت های قابل توجهی است كه در شبكه ریلی این 
خدمات داده نمی شود و چنین خدماتی تعریف نشده 
اس��ت. از طرف دیگر ش��ركت های ریلی عمدتا دولتی 
هس��تند؛ هرچند بعضی از آنها واگذار شده اند اما هنوز 

ساختار دولتی دارند. 
فکر می كنید این مش�کالت با گسترش شبکه 

ریلی حل شوند؟ 
قطعا عمده این مشكالت به گس��ترده نبودن شبكه 
ریلی برمی گردد. اگر محمول��ه ای از تهران به مقصدی 
مانند اردبیل از طریق ریل حمل شود، مقصد بار تهران 
اس��ت و در تهران هم بار باید به كامیون منتقل شود و 
تنها هم ش��ب امكان عبور وج��ود دارد و از طرف دیگر 
صاحب بار باید هزین��ه مضاعفی به كامی��ون دار برای 
بارگیری بپردازد كه این پروس��ه به هیچ وجه به صرفه 

نیست. 
معتق��دم دومین مش��كل این اس��ت ك��ه راه آهن 
انعطاف پذیری جاده را ندارد. اگر شبكه راه آهن شكل 
بگیرد حمل بار هم با اس��تقبالی كه در بخش مسافری 
است مواجه می ش��ود. در حال حاضر كسی اتوبوس را 
به قطار ترجیح نمی دهد. ش��خصا از هواپیمای داخلی 
می ترس��م به همین دلیل ترجیح می دهم س��فرهای 
داخلی را با قطار انجام دهم، بنابراین تقاضای بالقوه ای 
 در صنع��ت حمل و نق��ل ریل��ی وج��ود دارد ك��ه باید 

بالفعل شود. 

حمل ونقل

جواد هاشمی

قیمت  )تومان( متراژ محدوده

دولت- كیكاووس 60 میلیون رهن + 3میلیون و 300 هزار اجاره  190 متر- 3 خوابه

185 متر سعادت آباد 50 میلیون رهن + 3میلیون و 500 هزار اجاره

الهیه 350 میلیون رهن 190 متر

فردوس شرق 160 میلیون رهن  185 متر

 200 متر فرمانیه 230 میلیون رهن

200 متر جردن- امانیه 30 میلیون رهن + 3 میلیون و 500 هزار اجاره

 200متر-3 خوابه نیاوران 50 میلیون رهن +5 میلیون اجاره

 220 متر-3 خوابه زعفرانیه 100 میلیون رهن+ 5 میلیون و 500 هزار اجاره

200متر نزدیك مترو شریعتی ۴5میلیون رهن+۴ میلیون و 500هزار اجاره

نیاوران ۴0 میلیون رهن +6 میلیون اجاره 220متر-۴ خوابه

صدر-دیباجی 310 میلیون رهن 280 متر-۴ خوابه

50 میلیون رهن + ۴ میلیون اجاره جردن 260 متر-3 خوابه

مدی��ركل دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��كن گف��ت: در حال 
حاض��ر حب��اب در بازار مس��كن 
تخلیه ش��ده اس��ت و پیش بینی 
نمی ش��ود كه در آین��ده نزدیك 
قیمت مسكن در كش��ور افزایش 

داشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، علی چگینی 
درب��اره وضعی��ت بازار مس��كن و 
پیش بینی آینده ای��ن بازار اظهار 
كرد: بازار مس��كن همیشه دچار 
رونق و ركود ب��وده؛ یعنی دوره ای 
وجود داش��ته كه ش��اهد افزایش 
قیمت ه��ا بوده ای��م و دوره ای هم 

ثبات قیمتی پیش آمده است. 

وی ب��ا بیان اینك��ه دلیل اصلی 
ای��ن موضوع آن اس��ت ك��ه بازار 
مولفه ه��ای  از  فق��ط  مس��كن 
درون بخش��ی تبعی��ت نمی كند، 
افزود: اثربخش��ی این بازار، هم از 
مولفه ه��ای درون بخش��ی مانند 
و  قیم��ت مصال��ح س��اختمانی 
دس��تمزدها اس��ت و هم ناشی از 
مباح��ث برون بخش��ی مانند نرخ 
تورم عمومی و س��اختار اقتصادی 
جامع��ه، نقدینگ��ی و بازاره��ای 

رقیب است. 
مدی��ركل دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��كن خاطرنشان كرد: 
بازار مسكن از آثار بیرونی و درونی 

تاثیرپذیر است، به گونه ای كه پس 
از افزای��ش قیمت در س��ال 91 و 
ابتدای س��ال92، قیمت مسكن از 
خردادماه 92رون��د نزولی و ثبات 

داشته است. 
چگینی ب��ا بی��ان اینك��ه آثار 
اقتص��اد كالن اع��م از هدفمندی  
یارانه ه��ا، بحث گرانی ن��رخ ارز و 
آث��ار غیرمس��تقیم تحریم ه��ا در 
بخش مس��كن نی��ز تخلیه ش��د، 
گفت: آثار تغییر و تحول به خوبی 
در این حوزه قابل مش��اهده بوده 
است.  وی با اشاره به اینكه اقتصاد 
به س��مت ركود پیش رفته، ادامه 
داد: بر همین اس��اس قیمت ها و 

مب��ادالت در بازار مس��كن به این 
موضوع گره خ��ورده و پیش بینی 
می شود تا پایان امسال تحولی در 

بازار مسكن به وجود نیاید. 
مدی��ركل دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��كن در ادامه با تاكید 
به اینك��ه بح��ث مصرف كننده و 
سازنده مباحثی هس��تند كه باید 
ب��ه آنها به عن��وان سیاس��ت گذار 
توجه ش��ود، ادام��ه داد: اگر فقط 
ب��ه مصرف كنن��ده توجه ش��ود 
و قیمت ه��ا كاه��ش یاب��د، دیگر 
تولی��دی در بازار مس��كن وجود 
نخواهد داش��ت و تولیدكنندگان 

از بازار خارج می شوند. 

چگینی افزود: در این ش��رایط 
افزای��ش تقاض��ای آت��ی پدی��د 
می آید ك��ه در نهایت ب��ا جهش 
قیم��ت ناگهان��ی در ای��ن حوزه 
روبه رو می ش��ویم. وی ب��ا تاكید 
بر اینك��ه بای��د درون نگ��ری در 
این حوزه وجود داش��ته باشد كه 
ه��م تولیدكننده فعالی��ت كند و 
هم مصرف كننده ب��ه هدف خود 
برسد، تصریح كرد: در حال حاضر 
حباب در بازار مسكن تخلیه شده 
اس��ت. چگینی خاطرنشان كرد: 
پیش بینی نمی ش��ود كه در آینده 
نزدیك قیمت مس��كن در كشور 

افزایش داشته باشد. 

حباب قیمتی بازار مسکن شکست

نازیال مهدیانی



 در یک��ی دو هفت��ه اخی��ر  
خبر های ضد و نقیضی در رابطه 
با الیحه بودجه سال 94 در بخش 
کشاورزی از س��وی رسانه های 
مختلف منتشر شد و آمار و ارقام 
متفاوتی روی س��ایت ها و خبر 
گزاری های داخل��ی  قرار گرفت 
ک��ه اظهار نظ��ر ه��ای متفاوت 
کارشناسان و صاحبنظران بخش 

کشاورزی را در پی داشته است. 
 هر چن��د بودج��ه 94 بنا به 
الزام��ات سیاس��ی و اقتصادی 
کشور با یک سیاست انقباضی 
تدوی��ن  و راهی مجلس ش��د 
اما در بخش کش��اورزی اوضاع 
آنچنان هم که به نظر می رسد 
نامطلوب نیس��ت و انتظارات تا 
حدی برآورده ش��ده اس��ت.  از 

س��وی دیگر ب��ا روی کار آمدن 
دولت یازده��م و اعتباراتی که 
از صندوق توسعه ملی به بخش 
کشاورزی  اختصاص یافت این  
امید  در نگاه دلس��وزان بخش 
کش��اورزی زنده ش��د تا شاید 
بخش��ی از  عقب ماندگی های 
تاریخ��ی ای��ن بخش ب��زرگ و 

تاثیرگذار جبران شود.  
عبدالمهدی بخشنده، معاون 
برنامه ریزی و اقتص��ادی وزیر 
جهاد کشاورزی گفت : کاهش 
مناب��ع درآمدی دول��ت در پی 
کاهش های اخیر قیمت جهانی 
نفت باعث ش��د تا بودجه 94 با 
نف��ت 72 دالری در هر بش��که  
بس��ته ش��ود و دولت با در نظر 
گرفت��ن الزام��ات سیاس��ی و 
اقتصادی این روزهای کش��ور 

بودج��ه 94 را با یک  سیاس��ت  
نقباض��ی  ببن��دد و  بخ��ش  ا
کش��اورزی هم  از ای��ن قاعده 
مستثنا  نیست. هر چند با توجه 
به اهمیت بخش کش��اورزی در 
تامی��ن امنیت غذایی کش��ور، 
انتظار ما از دولت توجه بیش��تر 
به  بخش کشاورزی است اما در 
صورت تحقق مناب��ع درآمدی 
جدید، این توقع ه��ا  از دولت و 

مجلس بیشتر می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اعتبارات  
تخصی��ص یافت��ه از صن��دوق 
توس��عه مل��ی که با تالش��های 
دول��ت در س��ال 93  به بخش 
کش��اورزی تعلق گرفت، اضافه 
ک��رد: رش��د بودج��ه بخ��ش 
کشاورزی که گفته شد، جدای 
از اعتباراتی اس��ت که از محل 

صندوق توس��عه ملی ب��ه این 
بخش تعلق گرفت��ه، ارقام قابل 
توجهی اس��ت و اگ��ر بخواهیم 
آن را به این رق��م بودجه اضافه 
کنیم اوضاع  اعتب��ارات بخش 
کشاورزی  به مراتب بهتر  نشان 
داده می شود که این اعتبارات 
در س��ال آینده ه��م  ادامه دار 

خواهد بود.
بخش��نده گف��ت: اختصاص 
10درص��د از مناب��ع ورودی 
صندوق توس��عه ملی  در س��ال 
94ب��رای س��پرده گ��ذاری نزد 
بانکهای دولتی و خصوصی داخلی  
به منظور  پرداخت تسهیالت  به 
بخش��های غیر دولتی به صورت 
ریالی در بخش آب و کش��اورزی 
) صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع 
طبیعی( نیز اتفاق خوبی است که  

در اعتبارات بخش کشاورزی در 
س��ال  94  در الیحه پیشنهادی 

لحاظ شده است. 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزیر کشاورزی در ادامه با تاکید 
بر اهمیت نق��ش  آب در بخش 
کش��اورزی گفت: یکی از جهت 
گیری های اصلی م��ا در بودجه 
س��ال94 توج��ه و گس��ترش 
سیس��تم ه��ای آبی��اری تحت 
فشار و کم فش��ار است. براساس 
آمارها و اطالع��ات موجود تا به 
کنون 1/5 میلیون هکتار از زمین 
های کشاورزی کشور به سیستم 
آبیاری تحت فشار مجهز شده و  
از کل اراضی که امکان استفاده 
از سیس��تم آبیاری تحت فشار  
را دارا هس��تند حدود 4 میلیون 

هکتار باقی مانده است. 

جهت گیری های بودجه 94 در حفظ منابع آبی کشور 

پولیکهخرجآبوغذامیشود
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کاشت زعفران و پسته 
در حاشیه دریاچه ارومیه

مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان بناب از استقبال 
کش��اورزان حاش��یه دریاچه ارومیه از اج��رای طرح 

بهکاشت در این مناطق خبر داد. 
 جعف��ر صادقی، از اج��رای طرح بهکاش��ت به جای 
نکاش��ت در حاش��یه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: 
باتوجه به اینکه شهرس��تان بناب برای کاشت زعفران 
و پسته مستعد است، هم اکنون برای کشت هر هکتار 
زعفران در زمین های کش��اورزی بن��اب 120 تا 150 
میلیون ریال هزینه می شود و می توان تا سه سال آینده 

پیاز زعفران را هم در شهرستان تولید و عرضه کرد. 
وی با بی��ان اینکه برای نجات دریاچ��ه ارومیه طرح 
»بهکاشت« بهترین گزینه در راستای حمایت همزمان 
از کش��اورزان اس��ت، افزود: طرح های زی��ادی در این 
خصوص در کمیته های مختلف مطرح شده و در مرحله 
انجام قرار دارد. ما از محققان می خواهیم برای اجرای 
طرح های بهکاش��ت در این منطقه راه حل های عملی 

خود را ارائه دهند. 
مدیر جهادکشاورزی شهرس��تان بناب با بیان اینکه 
سال هاس��ت مش��کل کم آبی را حس می کنیم، اظهار 
کرد: از سال 91 کاش��ت گونه های پرمصرف آبی مانند 
پیاز و گوجه فرنگی را به کشاورزان پیشنهاد نکرده ایم. 
در راس��تای بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی 
تاکن��ون یکص��د کیلومتر کان��ال آبرس��انی بتونی در 
شهرستان بناب کار شده اس��ت و 115 کیلومتر دیگر 

نیز در مرحله شناسایی و مطالعه قرار دارد. 
صادقی با اش��اره به اینکه برای تولی��د هر کیلوگرم 
پیاز بیش از 500 لیتر آب مصرف می شود، درحالی که 
قیمت فروش آن کمتر از 500 تومان است، افزود: ادامه 
روند کنونی در بخ��ش کش��اورزی آذربایجان توجیه 
اقتصادی ندارد و ما تالش می کنیم ب��ا ترویج گروهی 
تغییر الگوی کشت به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 
و مص��رف آب کمتر، به حذف محص��والت پرمصرف و 

کم بازده دست یابیم. 
وی با بیان اینکه خش��ک ش��دن دریاچ��ه ارومیه و 
ش��ور ش��دن آب و خاک منطقه، مجال تغییر و اصالح 
برنامه ه��ای کاش��ت، داش��ت و برداش��ت محصوالت 
کش��اورزی را محدود ک��رده، ادامه داد: ما ب��ه دنبال 
اس��تفاده بهینه از آب س��د علوی��ان هس��تیم و برای 
این منظور پوش��ش انهار و اح��داث کانال های بتونی 

پیش بینی شده تا از هدررفت آب جلوگیری شود. 
صادقی گف��ت: تغییر ش��یوه های آبی��اری باغ ها به 
آبیاری تحت فش��ار وکم فش��ار از برنامه های مدیریت 
جهادکشاورزی شهرس��تان است. ش��وری منابع آبی 
اراضی حاشیه دریاچه در محدوده شهرستان بناب باعث 
ش��ده روش های آبیاری بارانی و قطره ای با محدودیت 
انجام گیرد اما روش های نوین آبیاری کم فشار می تواند 

جایگزین مناسبی باشد. 

اختالف واردکنندگان و کشاورزان 
بر سر پرتقال شب عید

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، درباره 
پیش��نهاد اتحادی��ه واردکنن��دگان و صادرکنندگان 
محصوالت کش��اورزی مبنی بر واردات 200 هزار تنی 
پرتقال برای تنظیم بازار ن��وروز گفت: به هیچ عنوان با 
واردات میوه از جمله مرکبات موافق نیس��تیم. تولید 
داخل کفاف میوه مورد نیاز شب عید و نوروز را می دهد. 
حس��ین صفایی، از ذخیره س��ازی مرکبات از جمله 
پرتقال برای ش��ب عید و نوروز خب��ر داد و گفت: هیچ 

کمبودی برای پرتقال مورد نیاز شب عید نداریم. 
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز از سوی این اتحادیه 
پیش��نهادی برای واردات 200 هزار ت��ن پرتقال برای 
نوروز دریافت کردیم و با اینکه این میزان واردات انجام 
نشد، اما با کمبود میوه نیز مواجه نشدیم. به گفته وی، 

هم اکنون تنها مجوز واردات موز برقرار است. 
به گزارش ایرن��ا، صفایی گفت: هم اکن��ون در حال 
ذخیره س��ازی مرکب��ات از جمله پرتقال ب��رای نوروز 
هس��تیم و پیش بینی می ش��ود به دلی��ل تولید خوب 
مناطق جنوبی کش��ور، میزان ذخیره س��ازی نس��بت 
به س��ال گذش��ته حدود 50 درصد نی��ز افزایش یابد. 
همچنین در نظر داریم با ذخیره س��ازی مناسب میوه 
بتوانیم با تنظیم بازار از افزایش نرخ آن در ش��ب عید و 

نوروز جلوگیری کنیم.

زنبورهای عسل 
بدون شکر مانده اند

ریی��س اتحادیه مرک��زی زنبورداران کش��ور گفت: 
ش��رکت خدمات بازرگانی طبق قراردادی که پنج ماه 
پیش با زنبورداران بسته است، از تحویل شکر مورد نیاز 
زنبورداران طفره می رود.  عفت رییسی افزود: متاسفانه 
با توجه ب��ه واریز پول از س��وی زنبورداران براس��اس 
قرارداد، ش��رکت خدمات بازرگان��ی خواهان دریافت 
مابه التفاوت 200 تومانی برای تحویل شکر شده است.  
وی با اشاره به قیمت اولیه خرید ش��کر از این شرکت 
اظهار کرد: قیمت مصوب��ه اولیه 1900 تومان برای هر 
کیلوگرم شکر اعالم شد، اما با افزایش قیمت شکر، آنها 
خواهان دریافت 200 تومان مابه التفاوت هس��تند و ما 
نیز منتظر اجرای تعهدات این شرکت طبق قرارداد پنج 
ماه پیش خود هستیم.  رییسی، در خصوص ورود ملکه 
زنبور عسل به کشور تصریح کرد: ما همچنان در حال 
رایزنی با سه کشور نیوزیلند، استرالیا و امریکا هستیم 
که طبق سفر اخیر به امریکا به احتمال زیاد، ملکه زنبور 

عسل از این کشور وارد شود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، رییسی با بیان اینکه 
تعداد کندوهای زنبور عسل به شش میلیون و 500 هزار 
می رسد، اضافه کرد: این زنبورها نیازمند شکر هستند تا 
خوب تغذیه شوند و مانند دو سال پیش شاهد کاهش 

میزان تولید عسل نباشیم. 

چرا سفره چین را برنمی چینند؟ 

صادرات، واردات، خودکفایی؛ س��ه واژه کلیدی که 
شاید بیش از هر چیزی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار 
می دهد، چرا که افزایش صادرات، به خصوص صادرات 
غیر نفتی و کاهش واردات کاالهای اساس��ی و رسیدن 
به خودکفایی در بحث تولید، نش��انه هایی از پیشرفت 
اقتصادی و ط��ی کردن پله های ترقی اس��ت. اینکه در 
سال های اخیر این اهداف چقدر محقق شده پرسشی 

است که اهالی اقتصاد بار ها و بار ها پرسیده اند. 
از نش��انه های کاه��ش واردات و افزای��ش صادرات، 
افزایش تولید و اضافه ش��دن کارخانجات و محصوالت 
کشاورزی و غذایی و کارگاه های تولیدی در بخش های 
مختلف صنعتی و کشاورزی است که به نظر نمی رسد 
رش��د چندانی در س��ال های اخیر دیده ش��ده باشد و 
همچن��ان ش��اهد ورود بی��ش از پیش کاالی��ی تازه 
به خصوص از کش��ور چین روی خط رسانه ها هستیم 

و این قصه سر دراز دارد! 
 ورود انواع محصوالت کشاورزی بی کیفیت وارداتی 
حال و روز خوش را از کش��اورزان گرفته و آنان را بیش 
از پیش نگران وضعیت کشاورزی شان کرده است. ورود 
انواع و اقسام محصوالت کشاورزی و غذایی و همچنین 
ماشین آالت بی کیفیت و با قیمت نازل درحالی انجام 
می شود که دیگر رمقی برای کش��اورزان باقی نمانده 
است. بیش��تر کش��اورزان بدهکاران بانک ها هستند و 
مجبورند محصوالت خود را زیرقیمت بفروش��ند تا از 
زیر بار تعهدات بانکی خارج شوند. در این بین مسئوالن 
هم به جای چاره اندیش��ی برای زنده کردن کشاورزی 
کشور، بر ش��دت روابط و واردات دامن می زنند. برای 
نمونه، سفر چندی پیش هیات چینی به ایران و مالقات 
مقامات آن کشور با وزیر جهاد کشاورزی به سرانجامی 
خوش برای چش��م بادامی ها منتهی شد. در پایان این 
دیدار وزیر جهادکش��اورزی اظهار امی��دواری کرد که 
روابط ایران و چین به ویژه در حوزه کش��اورزی توسعه 
یابد! به ظاهر ب��ا وجود این هم��ه واردات و صدمات بر 
پیکره اقتصاد کشور تا به حال در مراحل توسعه نیافته 
روابط ایران و چین قرار داش��ته ایم وای به حال روزی 

که این روابط یک طرفه، توسعه رسمی هم پیدا کند. 
ش��اید مس��ئوالن هنوز در نیافته اند که البته روابط 
متقابل معنایی دیگ��ر دارد، روابط دو طرفه در همه جا 
یعنی بده بس��تان، یعنی جاده دو طرفه! ما که هر چه 
دیدیم کاال از آن ط��رف آمد، دالر از ای��ن طرف رفت. 
نه فقط در بازار محصوالت کش��اورزی بلک��ه در تمام 
بخش ها رد پای موثر و دقی��ق چینی ها قابل مالحظه 
اس��ت. بعد از تمام مصائبی که کاالهای چینی بر س��ر 
کشاورزی و صنایع ایران آورده است، حال فرش قرمزی 
برای شان پهن شده تا بیش از پیش بیایند و این روابط 

یک طرفه را توسعه روزافزون هم بدهند. 
سخن اینجاس��ت؛ حال که کاالهای چینی امتحان 
خود را پس داده اند چرا یک نانی از این س��فره نیمه باز 
به کشورهای دیگر نرسانیم؟ چرا رد پای چین را از بازار 
ایران برنمی چینند؟ این همه کشور شرقی مشتاق برای 
توسعه روابط یک طرفه با ایران منتظر اشاره هستند و 
ما همچنان شیفته چشمان و دس��تان تنگ چینی ها 
نشسته ایم. البته چینی ها که نبض بازار ایران را در دست 
دارند قطعا این لقمه چرب و چیل را به میهمان دیگری 
تعارف نمی کنند. موضوعی که برای برخی از میزبانان 
داخلی هم پیامدهای خوشایندی دارد که همچنان در 

پی پذیرایی از این میهمانان ویژه برمی آیند.

 8میلیون مرغ پیر 
در انتظار سربریدن

دبیر ستاد کش��وری ترویج تخم مرغ گفت: بیش از 
18 میلیون مرغ پیر در کش��ور وجود دارند که به علت 
تخصیص نیافتن بودجه از سوی وزارتخانه برای هفت 
تا هشت میلیون از مرغ ها که باید معدوم شوند، اعتبار 

مورد نظر در حال حاضر تامین نشده است. 
ف��رزاد طالک��ش، در خص��وص وضعیت ص��ادرات 
تخم مرغ به روس��یه اظهار کرد: حتی اگ��ر دولت برای 
این منظور یارانه ای پرداخ��ت کند، صادرات تخم مرغ 
و مرغ به روس��یه به دلیل هزینه های باالی حمل و نقل 
و همچنین تعرفه گمرکی این کشور به صرفه نخواهد 

بود. 
 وی با اش��اره به وضعیت قیمت تخم م��رغ افزود: با 
افزایش صادرات به کش��ورهای عراق و افغانس��تان در 
هفته های اخی��ر ش��اهد افزایش قیم��ت از 3200 به 
3600 تومان بوده ایم، ولی در حال حاضر به دلیل بسته 

کسری، این قیمت به 3200 تومان بازگشت. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران، دبیر ستاد کشوری 
ترویج تخم مرغ با اشاره به ثابت ماندن نهاده های دامی 
در ماه های اخی��ر اضافه کرد: ثبات نس��بی نهاده ها به 
سود تولیدکنندگان اس��ت، منوط به اینکه هزینه های 
بخش های تولیدی این حوزه تامین ش��ود در غیر این 
صورت به یقین این بخش با بحران روبه رو خواهد شد. 

 طالکش در پایان یادآور ش��د: طب��ق پیش بینی ها 
قیمت تخم مرغ تا پایان س��ال جاری به باالتر از 3000 
تومان نمی رس��د و همچنین قیم��ت نهاده ها نیز ثابت 

می ماند. 

یادداشت

طیور

دریچه

بازار

اتحادیه

عباس نعیم امینی 

 با افزایش 20 درصدی
فروش آجیل شب یلدا کاهش یافت

ریی��س اتحادی��ه خش��کبار 
کش��وری از افزای��ش ح��دود 
20درص��دی برخ��ی از اق��الم 
خشکبار در سال جاری خبر داد 
و گفت: به دلی��ل باالبودن قیمت 
انواع آجی��ل و خش��کبار قدرت 
خرید م��ردم ب��رای خرید آجیل 
شیرین ش��ب یلدا نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته است. 
امیررضا ارزائی ممقانی، افزود: در سال گذشته و امس��ال به دلیل سرمازدگی برخی 
استان های شمالی، بروز بادهای گرم در مناطق جنوبی کشور و سنتی بودن کشاورزی، 
تولید برخی محصوالت از جمله فندق، آلو و تخمه هندوانه با کمبود مواجه شد. وی ادامه 
داد: بنابراین کمبود برخی از این محصوالت در افزایش دو برابری نرخ محصوالتی چون 

فندق، برگه آلو و تخمه جابانی )ژاپنی( تاثیر بسزایی داشته است. 
وی از افزایش قیمت انواع میوه خشک خبر داد و گفت: به دلیل باال رفتن قیمت میوه 
امسال نرخ انواع میوه خشک نیز افزایش زیادی یافته است. البته امسال قیمت برخی از 

انواع خشکبار نظیر خرما نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شد. 
به گزارش ایرنا، رییس اتحادیه خش��کبار کش��وری درباره نرخ آجیل شیرین گفت: 
قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین ش��ب یلدا نیز در عمده فروشی ها بین 22تا 32 هزار 
تومان در نوسان اس��ت. نرخ انواع آجیل و خش��کبار به عرضه و تقاضا و به خاطر تامین 
بخشی از نیاز کشور از خارج به قیمت ارز بستگی دارد، اما با وجود کاهش نرخ ارز در دو 

سال اخیر قیمت این محصوالت همچنان در بازار باال است. 

 رنگینی سفره یلدا 
با هندوانه میناب و انار شیراز

رییس اتحادیه بارفروش��ان با 
بیان اینک��ه انواع می��وه و تره بار 
برای عرضه در می��دان به اندازه 
کافی موجود است، گفت: افزایش 
تقاضای میوه در ش��ب یلدا باعث 
افزایش قیمت نمی ش��ود.   علی 
حاج فتحعلی، گفت: برای ش��ب 
یلدا هندوان��ه دزفول و میناب در 
میدان به اندازه کافی وجود دارد 

و این محصوالت آماده عرضه در بازار اس��ت. وی افزود: هندوانه دزفولی، انباری است، 
اما هندوانه میناب نو اس��ت که به خاطر کرایه حمل و تازگی نس��بت ب��ه نوع دزفولی 
گران تر اس��ت.  رییس اتحادیه بار فروش��ان تصریح کرد: هر کیلوگرم هندوانه دزفول 
در میدان بارفروش��ان ب��ا قیمتی بین 500 ت��ا 600 توم��ان و هر کیلوگ��رم هندوانه 
میناب با قیمتی بی��ن 800 ت��ا 1500 تومان عرضه می ش��ود.  ح��اج فتحعلی اظهار 
کرد: انار هم به اندازه کافی موجود اس��ت و قیمت هر کیلوگرم آن در میدان برحس��ب 
کیفیت بین دو تا س��ه هزار و 500 تومان اس��ت. قیمت انار بر حس��ب کیفیت متغیر 
اس��ت، به طوری که هر کیلوگرم انار ش��یراز در میدان بارفروش��ان تهران قیمتی بین 
2500 تا 4500 توم��ان دارد.  به گزارش ف��ارس، رییس اتحادیه بارفروش��ان تصریح 
کرد: دماوند، ش��یراز، س��اوه و گرمس��ار تامین کننده انار تهران هس��تند و قیمت هر 
کیلوگرم ان��ار ممتاز و با کیفی��ت در میدان بار فروش��ان چهار هزار تومان اس��ت. وی 
 افزود: میوه و تره بار به اندازه کافی موجود اس��ت و افزایش تقاضا برای شب یلدا موجب 

افزایش قیمت نمی شود. 

ولی حاجی پور
 مدیرمسئول نشریه غذا دام کشاورزی

تحقیق��ات  مرک��ز  ریی��س 
کش��اورزي و مناب��ع طبیع��ي 
آذربایج��ان ش��رقي از اج��رای 
140 طرح پژوهش��ی کشاورزی 
در این اس��تان خب��ر داد وگفت: 
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 
طبیعي اس��تان آذربایجان شرقي 
هم  اکنون با 8 بخش تحقیقاتي، 
8 ایس��تگاه تحقیقاتي و بیش از 
120 محق��ق، س��االنه ح��دود 
140 ط��رح و پ��روژه تحقیقاتي 
را اج��را م��ی کن��د. حس��ینعلی 
لطفعل��ی زاده، اف��زود: از جمل��ه 
طرح ه��ای پژوهش��ی در زمینه 
گندم آبی)الوند، پیشگام، زرین، 
ش��یرودی و تجن(، گن��دم دیم 
)هما ، س��رداری، آذر2، اوحدی 
و چمران(، ج��و آب��ی )ماکویی، 
والفجر و بهمن(، ج��و دیم)آبیدر 
و سهند (، گلرنگ ) پدیده، صّفه، 
گل مهر و  گلدشت( تهیه واریته 
سنتتیک یونجه از توده هاي بومي 
و معرفي اکوتیپ هاي متحمل به 
س��رما و خش��کي از ارقام زراعی 
معرفي شده توس��ط این مرکز در 

طول سال های اخیر بوده است.
وی اظه��ار کرد: معرف��ي ارقام 
تجاري ب��ادام دیرگل ب��ا نام هاي 
آذر، شکوفه، س��هند، یلدا و اخیرا 

اسکندر و آراز و معرفي چهار رقم 
زردآلو  بعد از دو دهه تحقیق برای 
نخس��تین بار در ایران با نام های 
اردوب��اد، نصی��ری، مراغ��ه ای و 
آیباتان است که توسط  این مرکز 
معرف��ی و ارایه ش��ده، همچنین 
تهی��ه پروتکل تکثیر انب��وه بادام 
از طری��ق کش��ت باف��ت، دانش 
فني ازدیاد انبوه درون شیش��ه اي 
پایه هاي درختان میوه هسته دار 
و تهیه پروتکل تکثی��ر انبوه پیاز 
رقم قرمز آذرشهر از طریق کشت 
بافت از جمل��ه فناوري هاي نوین 
در کش��ت باف��ت گیاه��ي مرکز 
تحقیق��ات کش��اورزي و مناب��ع 

طبیعي استان بوده است.
لطفعلی زاده، بخش های دیگر 
فعالیت هاي این مرکز را در زمینه 
خاک و آب دانست و افزود: تعیین 
نیاز غذایی و تهیه دس��تورالعمل 
مصرف بهینه کودهای شیمیایی 
برای محصوالت عم��ده زراعی و 
باغی استان، همکاری با موسسه 
تحقیقات خاک و آب در دستیابی 
به دانش فن��ی تولی��د کودهای 
زیس��تی و ترویج مص��رف آنها به 
منظور کاهش مص��رف کودهای 
ش��یمیایی در راس��تای تولی��د 
محصول س��الم و جلوگی��ری از 

آلودگی محیط زیست، مطالعات 
خاکشناس��ی و تعیین تناس��ب 
اراض��ی پای��اب برخي س��دهای 
اس��تان و پایش مس��تمر کیفی 
منابع خاک و آب استان  از دیگر 
فعالیت ه��ای مرکز در این بخش 

است.

وی در زمین��ه دس��تاوردها و 
فعالیت ه��اي تحقیقاتي مرکز در 
حوزه منابع طبیعي، گفت: در این 
زمینه می توان ب��ه جمع آوري و 
شناسایي فلور استان بیش از یک 
هزار گونه گیاه��ي، جمع آوري و 
شناس��ایي بیش از 1200 گونه از 
فون حش��رات جنگل ها و مراتع 

اس��تان، شناس��ایي 325  گون��ه 
گیاه داروی��ي در اس��تان و اهلی 
کردن برخی از گونه ها، بررس��ی 
سازگاری گونه های سوزنی برگ 
در جنگل های ارسباران به منظور 
غنی سازی و احیای جنگل، ارایه 
برنامه مدیریتی استفاده از مراتع 
اس��تان، شناس��ایی آف��ات مهم 
درختان جنگلی ارسباران و ارائه 
ش��یوه های مدیریت ب��ا تاکید بر 
کنت��رل بیولوژیک، ارایه ش��یوه 
کنترل مکانیک��ي مهم ترین آفت 
درختان جنگلي در ارس��باران به 
نام پروانه برگ خ��وار دم قهوه اي 
بلوط که منجر ب��ه مهار این آفت 
در چند س��ال اخیر ش��د، اشاره 
ک��رد.  ریی��س مرک��ز تحقیقات 
کش��اورزي و مناب��ع طبیع��ي 
آذربایجان شرقي، در ادامه اظهار 
کرد: طراحی و س��اخت دستگاه 
خشک کن انگور، طراحي و ساخت 
ماشین برداش��ت پیاز ویژه مزارع 
کوچک، طراحي و ساخت ماشین 
قاب��ل حمل ب��رای جم��ع آوري 
نیوماتیک سوس��ک کل��رادو در 
م��زارع س��یب زمیني، طراحي و 
ساخت دستگاه خشک کن گردو 
و بررس��ي کارایي آن در مقایسه 
با روش سنتي، معرفي روش هاي 

نوین خشک کردن و  بسته بندي 
خالل پیاز س��رخ ش��ده و اجرای 
برنامه های کش��اورزی حفاظتی 
و کم خ��اک ورزی نی��ز از جمل��ه 
فناوري هاي نوی��ن در حوزه فني 
و مهندسي کش��اورزي این مرکز 

است.
وی اف��زود: در زمین��ه ماکیان و 
طیور؛ اجراي برنامه ه��اي اصالح 
نژادي و مدیریتی طیور و ماکیان، 
افزایش پتانس��یل تولید بوقلمون 
مانند افزایش تعداد تخم از 25عدد 
اولیه به میانگی��ن 60 عدد تخم در 
دوره، افزای��ش وزن بوقلمون های 
پرورشی، اجراي روش هاي به نژادي 
براي غاز و بلدرچی��ن و طراحی و 
س��اخت دس��تگاه جوجه کش��ی 
صنعتي مخصوص تخم غاز و تولید 
جوجه با راندمان باالي 85 درصد 
براي اولین بار در ایران از مهم ترین 
دستاوردهاي سال هاي اخیر بخش 
تحقیقات علوم دامي این مرکز به 

شمار می رود.
لطفعل��ی زاده، اظهار امیدواری 
کرد: با گسترش دانش کشاورزی 
و صنایع مرب��وط در میان فعاالن 
این بخش، کش��اورزی س��نتی و 
معیشتی به سمت اقتصادی شدن 

بیشتر پیش برود. 

اجرای 140  طرح پژوهشی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

خبر



در پ��ی ش��روع گفت وگوهای رس��می می��ان امریکا و 
کوبا ب��رای احی��ای رواب��ط دیپلماتیک، رائول کاس��ترو، 
رییس جمه��ور کوب��ا امری��کا را ترغی��ب کرده اس��ت به 
تحریم های تجاری علیه کش��ورش پایان ده��د. او گفت 
که پنج ده��ه تحریم »باعث خس��ارات عظیم انس��انی و 
اقتصادی شده اس��ت.« اما اختیار برداشتن این تحریم ها 
در دس��ت کنگره اس��ت و به گفته خبرنگاران، بسیاری از 
جمهوری خواهان هنوز به ش��دت مخالف این کار هستند.
به گزارش بی بی س��ی، باراک اوباما، رییس جمهور امریکا 
و کاس��ترو روز چهارش��نبه تدابیری را برای بهبود روابط 
اتخاذ کردند. اینها ش��امل آزادی الن گ��راس مقاطعه کار 
امریکای��ی در کوبا و س��ه کوبایی زندانی در امریکاس��ت.
روابط می��ان امریکا و کوب��ا از اوایل دهه ۱۹۶۰ از س��وی 
امریکا قطع ش��د و پس از آنک��ه انقالب کوبا به تش��کیل 
حکومتی کمونیستی منجر شد، واش��نگتن تحریم هایی 
تجاری علی��ه هاوانا وض��ع ک��رد. اوباما روز چهارش��نبه 
در اقدام��ی بی س��ابقه گفت که سیاس��ت کش��ورش در 
برابر کوبا »خش��ک و تاریخ گذشته« و آش��کارا ناکام بوده 
است.او گفت که کوبا هم باید حقوق بش��ر را رعایت کند 
و هم نیازمند اصالحات اقتصادی بیش��تر اس��ت، اما وقت 
رویکردی تازه فرارس��یده. اوباما گفت که امریکا در انتظار 

گشودن سفارتی در هاوانا در ماه های آینده است.
خبر چهارش��نبه در پی بیش از یک س��ال گفت وگوهای 
مخفی در کانادا و در واتیکان از جمله با حضور مستقیم پاپ 
فرانسیس اعالم می شود.کاس��ترو در نطق تلویزیونی اش در 

روز چهارشنبه گفت که کوبا مایل به بحث درباره اختالفات 
باقی مانده با امری��کا در مورد حاکمیت ملی، دموکراس��ی و 
سیاس��ت های داخلی اس��ت.او گفت: »ما باید هنر زندگی 
در کنار هم به صورت��ی متمدنانه با وج��ود اختالفات مان را 
بیاموزیم.« همزمان با س��خنان او زنگ کلیس��اها به صدا در 
آمد و تدریس در مدارس متوقف ش��د تا خبر پخش ش��ود.
مقام ها گفتند که اوباما و کاس��ترو روز سه شنبه برای تقریبا 
یک س��اعت تلفنی صحب��ت کردند که نخس��تین مکالمه 

رؤسای جمهور دو کشور از زمان انقالب ۱۹۵۹ بود.
اعالم از س��رگیری روابط دیپلماتیک کوب��ا و امریکا با 
واکنش های گس��ترده ای هم��راه بوده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری رویترز گروهی از پناهجویان کوبایی س��اکن 
امریکا خوشحالی و گروهی ناراحتی خود را از این تصمیم 
ابراز کرده اند.کوباییان س��اکن امریکا جمعیتی نزدیک به 
۱.۵ میلیون نفر را تش��کیل می دهند ک��ه ۸۰ درصد آنها 
ساکن فلوریدا هس��تند. در خود کوبا نیز مردم در ساعات 

پایانی شب در خیابان ها جمع شدند.
 از سویی گروهی از کشورهای امریکای التین از جمله 
رهبران مکزی��ک، برزیل و آرژانتین، از عادی ش��دن روابط 
دو کشور استقبال کرده اند.  بان کی مون، دبیر کل سازمان 
ملل متحد، در واکن��ش به اعالم آغاز عادی س��ازی روابط، 
آن را »بس��یار مثبت« توصیف کرده اس��ت.  ب��ان کی مون 
در یک کنفران��س مطبوعاتی در نیوی��ورک، گفت: »من از 
صمیم قلب از اتقاقات امروز )عادی سازی روابط( استقبال 
می کنم«. او گفته اس��ت این موضوع »مردم دو کشور را که 

مدتی طوالنی از هم دور بودند، به هم نزدیک می کند«.
  در ایاالت متحده نیز ای��ن خبر واکنش های مختلفی را 

ایجاد کرده است.گروهی از سیاس��تمداران جمهوری خواه 
با آن مخالف��ت کرده ان��د؛ از جمل��ه مارکو روبیو، س��ناتور 
جمهوریخ��واه ایال��ت فلوری��دا گفت��ه اس��ت که ای��ن کار 
باعث »خفه ش��دن ص��دای مخالف��ان« می ش��ود. روزنامه 
وال استریت ژورنال از قول جان بوهنر، نماینده جمهوریخواه 
و رییس مجلس نمایندگان کنگره، نقل کرده است که روابط 
با حکومت کاس��ترو »تا زمانی که مردم کوب��ا از آزادی لذت 

نبردند« نباید بازبینی و عادی شود.
 از س��وی دیگر ام��ا گروه��ی دیگ��ر از دولتم��ردان و 
سیاس��تمداران امریکایی از عادی س��ازی روابط اس��تقبال 
کرده اند. س��ناتور دمکرات پاتریک لی هی، از س��ناتورهای 
ارشد کنگره، در بیانیه ای به اوباما و کاسترو در تغییر سیاستی 
»باقیمانده از جنگ س��رد، که به اهدافش نرسیده« تبریک 
گفته اس��ت.جان ک��ری، وزیر خارج��ه ای��االت متحده نیز 
رخدادهای فعلی را با تغییرات موضع امریکا در قبال ویتنام 
مقایسه کرده است. به گفته او، تغییر سیاست در قبال ویتنام، 
آسان نبود و تا امروز کامل نشده اما باید از جایی شروع می شد 

و تاثیر خود را گذاشته است.
در س��وم ژانوی��ه ۱۹۶۱، پ��س از اینکه کوب��ا صنایع و 
دارایی ه��ای متعلق به امریکا را ملی ک��رد، ایاالت متحده 
مناس��بات دیپلماتیک با کوبا را قطع کرد. یک س��ال بعد 
امریکا به طور یکجانبه مناس��بات تجاری را با کوبا به حال 

تعلیق در آورد که تا امروز به قوت خود باقی است.

خطی��ب نمازجمعه این هفته تهران گفت: تنها خواس��ته 
مردم و رهبری از تیم مذاکره کننده هس��ته ای این است که 

مواظب باشند عزت ایران آسیب نبیند.
آیت اهلل موحدی کرمانی با اش��اره به اربعین حسینی اظهار 
کرد: نه تنها مردم ایران و عراق بلکه مردم بالد اسالمی در کربال 
حضور پیدا کردند و بیش از ۲۰ میلیون نفر حاضر ش��دند که 
رقم بزرگی برای زائران امام حس��ین)ع( محس��وب می شود. 
خطیب نمازجمعه پیام حضور ۲۰ میلیون نفر در کربال را بقای 

حق و بطالن باطل دانست و گفت: باطل هرچه بکوشد باالخره 
رفتنی و نابودشدنی است و حق ماندنی است، هرچه اهل باطل 
بکوش��ند حق را نابود کنند، نمی توانند. در جریان کربال حق با 
عواطف انس��انی گره خورد و خداوند اراده فرم��ود که مردم به 

عواطف انسانی و به سمت خاندان پیامبر باشند.
موحدی کرمانی خطاب به داع��ش گفت:  ای بدبخت ها! از 
غصه بمیرید. اکنون با چه می خواهید بجنگید و چه اراده ای 
دارید؟ اراده خ��دا بقای عزیزان و نابودی ش��ما جنایتکاران 

اس��ت. خطیب نماز جمعه به دولت عراق نی��ز موفقیت در 
برقراری امنیت این جم��ع عظیم را تبریک گف��ت و اظهار 
کرد: این بهترین نشانه قدرت این کشور و حکومت است که 

می تواند روی پای خود بایستد.
موحدی کرمانی با اشاره به سالروز ش��هادت امام رضا)ع( 
گفت: زائران کربال خ��ود را برای پیاده روی به س��وی مرقد 
علی ابن موسی الرضا)ع( آماده می کنند و پیش بینی می شود 

حدود ۱۰ میلیون زائر موفق به زیارت حرم حضرت شوند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران گفت: ه��وای پایتخت با ایس��تادن 
ش��اخص ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون 
روی ع��دد ۱۱۲ در ش��رایط ناس��الم قرار 

گرفت.
دکت��ر وحی��د حس��ینی در گفت وگو با 
مهر اف��زود: براس��اس اطالعات رس��یده از 
ایستگاه های س��نجش آلودگی هوای شهر 
تهران بر می��زان غلظت تم��ام آالینده ها به 
غیر  از ازن نس��بت به روز گذشته در همین 
ساعت افزوده ش��ده اس��ت.در حال حاضر 
ایستگاه دروس در آستانه ش��رایط هشدار 
قرار دارد و آلوده ترین منطقه پایتخت است.

همچنی��ن مدی��ر پیش بینی و هش��دار 
سریع سازمان هواشناسی کش��ور گفت: با 
نزدیک شدن یک س��امانه بارشی به تدریج 
از بعدازظهر ش��نبه ۲۹ دی ماه از دامنه های 
جنوبی البرز، دامنه ه��ای زاگرس مرکزی و 
جنوب غرب کش��ور ابرناکی، بارش باران و 
برف پیش بینی می ش��ود. اح��د وظیفه در 
گفت وگو با ایسنا درباره هوای استان تهران 
نیز اظهار کرد: هوای این اس��تان شنبه ۲۹ 
آذرماه نیمه ابری تا تمام اب��ری در پاره ای از 

نقاط همراه با ب��ارش پراکن��ده و وزش باد 
پیش بینی می ش��ود. باالترین دم��ا در این 
روز ۱۱ درج��ه ب��االی صف��ر و کمترین آن 
س��ه درجه پیش بینی می شود. روز یکشنبه 
س��ی ام آذرماه نیز هوای تهران نیمه ابری تا 
تمام ابری در پ��اره ای از نقاط همراه با بارش 
پراکنده و وزش ب��اد پیش بینی می ش��ود.
بیش��ترین و کمترین دمای پیش بینی شده 

برای این روز ۹ و ۲ درجه باالی صفر است.
بر همین اس��اس نیز مدیرعامل ش��رکت 

کنت��رل کیفیت هوای ته��ران گفت: به این 
ترتیب انتظار می رود ش��اخص کیفیت هوا 
تنها در مناطق پرتردد و ش��لوغ در شرایط 
نا س��الم باق��ی می مان��د. آث��ار بهداش��تی 
آالینده ذرات معلق کمت��ر از ۲/۵ میکرون 
در منطقه ناس��الم برای گروه های حساس 
ش��امل افزای��ش احتم��ال عالیم تنفس��ی 
در افراد حس��اس، تش��دید بیماری قلبی و 
ریوی، مرگ ومی��ر زودرس در اف��راد مبتال 
به بیماری ه��ای قلبی، ریوی و افراد مس��ن 
اس��ت؛ بنابراین توصیه می ش��ود در منطقه 
ناس��الم این افراد فعالیت های طوالنی مدت 

در فضای باز را کاهش دهند.

زائران کربال برای پیاده روی به سوی مرقد امام رضا آماده شوند

هوای ناسالم برفی و بارانی

امریکا و کوبا در پایان تقابل 50 ساله
واکنش های مثبت و منفی به یک اتفاق تاریخی و آغاز رابطه کوبا و امریکا

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در دیدار با شرکت کنندگان نشست مشترک 
دانش��جویان دانش��گاه های دولتی و دانش��گاه آزاد اسالمی 
از سراسر کش��ور، با تسلیت سالروز ش��هادت آیت اهلل محمد 
مفتح گفت: ایشان دارای شخصیتی معتدل و آرام بودند که 
به خوبی توطئه اس��تعمارگران مبنی بر جدا نگه داشتن دو 
قشر دانشجو و روحانی را با تمام وجود احساس کرده بودند. 

وی در ادام��ه س��خنانش تح��والت موج��ود در جامعه را 
حاصل پافشاری دانش��جویان روی عقاید خود و ترویج آنان 

دانس��ت و تاکید کرد: حرکت ها و تفکرات دانش��جویان در 
صندوق های رأی تاثیرگذار اس��ت. رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام در پاس��خ ب��ه درد دل ها و بیان مش��کالت 
از س��وی دانش��جویان حاضر در جلس��ه، گف��ت: منتقدان 
می توانن��د آزادانه و منصفانه مس��ائل و مش��کالت را مطرح 
کنند و اگر رس��انه ها و مطبوعات رس��الت خود را ایفا کنند، 
تنش در جامع��ه کمتر ش��ده و وحدت عالوه بر دانش��گاه و 
حوزه در جامعه بس��ط یافته و به حل بس��یاری از مشکالت 

منجر خواهد شد. 

حرکت ها و تفکرات دانشجویان در صندوق های رأی تاثیرگذار است

  به گفت�ه »ایتارت�اس«، »ریابکوف« 

 معاون وزارت خارجه روسیه دور بعدی 
گفت و گوهای هس�ته ای گروه 1+5 که 
شامل روس�یه، چین، آلمان، انگلیس، 
فرانس�ه و امریکا خواهد بود، در اوایل 
ماه ژانویه سال 2015 برگزار خواهد شد. 
  باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا روز 
پنجشنبه الیحه تحریم های جدید علیه 
مس�کو را در ارتباط با موضع روس ها در 

قبال بحران اوکراین امضا کرد. 
  گروه ناظران حقوق بش�ر سوریه از 

کشف یک گور دس�ته جمعی با بیش 
از 2۳0 جس�د در استان دیرالزور این 

کشور خبر داد. 

حامیان مس�ئله فلسطین جمعه 19 دس�امبر به مدت یک ساعت چراغ های 
منازل خود را خاموش و تنها از روشنایی شمع در منازل خود استفاده کردند

تیتر اخبار

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت گف��ت: ۶۰ هزار 
دانش��مند برتر جهان انتخاب ش��ده اند که از این تعداد ۸۸ نفر 
ایرانی هس��تند و س��هم حوزه پزش��کی کش��ور از این تعداد 
دانشمند ایرانی ۱۸ نفر است. دکتر رضا ملک زاده، در مراسم روز 
پژوهش و تجلیل از پژوهش��گران نمونه دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز گفت: 3۰ س��ال پیش تعداد محققانی که در سطح دنیا 
کار می کردند، بس��یار کم بود، در حالی که امروزه این تعداد به 
۱۵ میلیون نفر رسیده و ۲۵میلیون مقاله در سراسر جهان چاپ 
ش��ده اس��ت. اگر همه این مقاله ها نتایج خوب و کاملی داشت 
تا به حال باید بس��یاری از مش��کالت حل می ش��د. نخستین 
مشکل ما این است که برترین های ما از کشور خارج می شوند 

و چون زیرس��اخت های پژوهش��ی نداریم نمی توانیم از خروج 
آنها جلوگیری کنیم. باید این نکته را عنوان کرد که 7۵ درصد 
خالق ترین محققان در امریکا مهاجر هستند که از نظر تعداد، 
ایران پنجمین کشور در بین این مهاجران است. اگر این تعداد 
در کشور می ماندند، کارهای بزرگی می توانستند انجام دهند. 
ایران ی��ک درصد علم دنی��ا را تولید می کند ک��ه 3۲ درصد از 
این میزان مربوط به رشته های پزش��کی و وابسته است. از نظر 
تعداد مقاله ها در جهان رتبه ۱7 و از نظر تعداد استناد رتبه ۲4 
را داریم و باید بتوانیم به گونه ای کار کنی��م که تعداد ارجاعات 
افزایش یابد. به گفته وی، یک س��وم تولید عل��م خاورمیانه نیز 

مربوط به ایران است. 

سهم 88 نفری ایران از دانشمندان برتر دنیا

  پدیده مه گرفتگی شدید در خوزستان 
موج�ب کاهش دی�د کمت�ر از 50 متر در 
جاده ها و لغو شش پرواز در فرودگاه اهواز 

شده است. 
  ریی�س دادگاه عموم�ی بخش چمس�تان 
از محکومی�ت دو متهم به ش�الق تعزیری در 
مأل عام به دلیل اخالل در نظم عمومی، شرارت، 

درگیری و سلب آسایش مردم خبر داد. 
  چین روز جمعه اعالم کرد، متخصصان 

علوم بیولوژیک این کشور موفق به تولید 
نوع جدیدی از واکس�ن ابوال ش�ده اند که 

آزمایش بالینی آن به زودی آغاز می شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای افزایش مبلغ جرایم رانندگی در 
صورت تصویب هیات دولت خبر داد
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در پی اکران فیلم »خانه پ��دری« به کارگردانی »کیانوش 
عیاری« از هشت دی ماه در گروه سینمایی »هنر و تجربه«، 
دو سینماگر در این زمینه دیدگاه های شان را مطرح کردند. 
این فیلم قرار اس��ت برای مخاطب باالی ۱۶ سال بدون هیچ 

حذفی اکران شود. 
عزیزاهلل حمیدن��ژاد گفت: با دیدن »خان��ه پدری«مخاطب 
می تواند بهتر قض��اوت کند. عزیزاهلل حمیدنژاد معتقد اس��ت 
که گروه سینمایی »هنر و تجربه«محل مناسبی برای نمایش 
فیلم »خانه پدری« است، او به ایس��نا گفت: »بسیاری دوست 
دارند این فیلم را ببینند. وقتی مخاطب در سطح گسترده تر این 
فیلم را ببیند راحت تر می توان��د درباره آن قضاوت کند تا اینکه 

یکس��ری پیش از نمایش به جای مخاطب هم تصمیم بگیرند 
و مانع نمایش فیلم ش��وند. کارگردان »اش��ک س��رما« ادامه 
داد: »خانه پدری فیلم بس��یار موفق��ی از جهت قصه و تکنیک 
کارگردانی اس��ت و کیانوش عیاری در این فیلم س��نگ تمام 
گذاشته است.« حمیدنژاد که پس از مدت ها امسال قرار است، 
فیلمی را کارگردانی کند درباره حساس��یت های موجود که تا 
به امروز مانع نمایش فیلم ش��ده، گفت: »در تبلیغات فیلم رده 
سنی خاص ذکر شده اس��ت که دیگر مانعی برای حساسیت ها 
باقی نمی گذارد و نگرانی ها برطرف می شود و نمی تواند بهانه ای 
دست کسی بدهد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که »این فیلم 

نمایش بسیار موفقی داشته باشد.«

اکران خانه پدری از هشتم دی ماه

  به دنبال تالش های گسترده استودیوهای 
هالیوودی برای تعقیب قضایی گوگل به دلیل 
تس�هیل دسترس�ی به اطالعات هک شده 
سونی، این شرکت هالیوود را به تالش برای 

سانسور اینترنت متهم کرد. 
  مدیر امور س�ینماهای س�ی و سومین 

از  فج�ر  فیل�م  بین الملل�ی  جش�نواره 
اختصاص14 سینما برای میزبانی مخاطبان 
و عالقه مندان جهت نمای�ش مردمی آثار 

جشنواره خبر داد. 
  محمد احسانی، معاون سابق ارزشیابی و 
نظارت سازمان سینمایی که به تازگی از این 
سازمان به رس�انه ملی رفته، با انتشار متن 

کوتاهی از اهالی سینما خداحافظی کرد. 

نقاشی از »وینستون چرچیل« سیاستمدار انگلیسی به قیمت یک میلیون و 
800 هزار پوند به حراج رفت
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س��ال ۲۰۱۵ می��الدی کمت��ر از دو هفت��ه دیگ��ر آغاز 
می ش��ود و عالقه مندان ب��ه فوتب��ال در این س��ال نیز با 
رویدادهای فوتبال همراه خواهن��د بود. تنها یک روز پس 
از آغاز س��ال جدید میالدی مراس��م انتخاب برترین های 
فوتبال جهان در زوریخ برگزار خواهد ش��د و بهترین های 
فوتبال جه��ان معرفی می ش��وند. در این س��ال نیز مانند 
س��ال های قبل نق��ل و انتق��االت فوتبالی مثل همیش��ه 
توج��ه عالقه مندان ب��ه فوتب��ال را به خود جل��ب خواهد 

ک��رد. پای��گاه اینترنتی روزنام��ه ایندیپندن��ت مهم ترین 
نقل و انتق��االت احتمالی س��ال ۲۰۱۵ را اع��الم کرد که 
بدین شرح اس��ت: آرتورو ویدال )یوونتوس(، یونل مسی 
)بارسلونا(، س��رخیو آگوئرو )منچستر س��یتی(، ادینسون 
کاوانی )پاری س��ن ژرمن(، رأس بارکلی )اورتون(، یحیی 
توره )منچسترس��یتی(، داوید دخیا )منچس��تر یونایتد(، 
مارکو رویس )بوروس��یادورتموند(، پل پوگبا )یوونتوس( 

و مسوت اوزیل )آرسنال(.

نقل و انتقاالت مهم باشگاهی در سال 2015

  فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 
تاکید ک�رد، تاکنون س�رمربی برای تیم 

فوتبال دانشجویان انتخاب نکرده است. 
 تی�م ملی ایران بر ای حض�ور در جام 
ورزش  آکادم�ی  در  آس�یا  ملت ه�ای 
سیدنی در ش�هر ناراول تمرین خواهد 

کرد. 
 در پای�ان هفت�ه یازده�م لیگ ملی 
بس�کتبال که با صدرنش�ینی دانشگاه 
بازیکن�ان  برتری�ن  هم�راه ش�د  آزاد 

مشخص شدند. 
هفته ششم رقابت های لیگ برتر ووشو باشگاه های ایران به پایان رسید و 

تیم های مدعی برای صعود به نیمه نهایی تالش کردند

تیتر اخبار
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اخراج اتباع افغان از مازندران
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی اس��تانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع 
افغانی در استان در نیمه دوم امس��ال خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدتقی شفیعی در این 
گفت وگو اظهار داش��ت: دو گروه اتباع خارجی در اس��تان وجود دارد؛ دس��ته اول به صورت 
غیرمجاز بوده و توس��ط نیروی انتظامی دس��تگیر می شوند.گروه دیگر کس��انی هستند که 
مادران ایرانی دارند و می توانند در کش��ور زندگ��ی کنند. هم اکن��ون ۸۸۹ دانش آموز اتباع 
خارجی در مدارس مازن��دران تحصیل می کنند. وی با بیان اینک��ه ۹۰ درصد وضعیت مالی 
اتباع خارجه افغانی در مازندران مطلوب نیس��ت، افزود: تعدادی از افغان های مقیم استان در 
صادرات گل و گیاه در کشورهای آسیای میانه فعالیت دارند. شفیعی افزود: هرگونه دریافت 
کمک مالی از اولیای دانش آموزان منوط به تصویب شورای آموزش و پرورش است. مشارکت 
و تعامل مربیان در ارتقای س��طح آموزش��ی و تربیتی مدارس ضروری است. مازندران دارای 

4۸۰ هزار دانش آموز است.

دادگاه  تخلفات اداری تنبیه دانش آموزان را پیگیری می کند
علی اصغر فان��ی، وزیر آموزش و پ��رورش به تازگی درب��اره چگونگی برخ��ورد با تنبیهات 
بدنی در م��دارس در گفت وگویی با خبرنگار ایس��نا می گوید: در آیین نام��ه اجرایی مدارس 
پیش بینی های الزم برای برخورد با رفتارهای خش��ن که تعداد آن بسیار اندک است، انجام 
ش��ده، اما ایجاد رفتار مطلوب نیازمند فرهنگ س��ازی اس��ت.از حدود ی��ک میلیون معلم و 
کارمندی که مشغول انجام کار هستند شاید یک تا سه مورد از این گونه رفتارها داشته باشند 
که با فرهنگ سازی که در نظام آموزش��ی در حال انجام اس��ت هر روز کمتر می شود؛ ضمن 

اینکه دادگاه های تخلفات اداری این مسائل را پیگیری می کنند.
با وجود آنکه فرهنگ سازی به عنوان راهکار اساس��ی وزیر آموزش و پرورش برای مقابله با 
تنبیهات بدنی و کاهش خش��ونت در مدارس اعالم می ش��ود، اما کارشناسان امور اجتماعی 
پیشنهادهای دیگری دارند و اذعان می کنند که س��اختار آموزش و پرورش باید دستخوش 

تغییرات شده و جایگاه خود را در نظام سالمت اجتماعی باور کند.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش



 تبلیغات مدرن 
میانبری به سوی مشتری

تبلیغات در جریان ارتباطات بسیار پیچیده ای تكامل 
می یابد و س��عی می كن��د با اس��تفاده از ادبیاتی خاص، 
به هزاران ش��یوه پیام خود را به مش��تری برساند. حتی 
می توان گفت نقاش��ی های كش��ف ش��ده در غارها هم 
به نوعی تبلیغات در دوران انس��ان های اولیه به ش��مار 
می آمدن��د.  نخس��تین نش��انه های ظه��ور تبلیغات را 
می ت��وان روی برگ های پاپیروس در مصر باس��تان هم 
یاف��ت. ای��ن حرفه در طول مس��یرش از گذش��ته تا به 
امروز پیش��رفت های بسیاری داش��ته و اهالی آن امروزه 
انتخاب های زیادی را در پیش چشم خود دارند. اینترنت 
در جه��ان امروز جزو رس��انه های اصل��ی برای تبلیغات 
محسوب می شود كه ش��امل تبلیغات ویدئویی، ارتباط 
راحت با اسپانسرها از طریق وب سایت هایشان، اتاق های 
گفت وگوی برندها و... می شود.  خوشبختانه هر آنچه در 
ش��یوه های تبلیغات مدرن مطرح می شود در قالب های 

زیر می گنجد: 

تبلیغات  مكتوب 
به تبلیغاتی می گویند كه روی كاغذ چاپ می شود. این 
كاغذ هم می تواند كاغذ روزنامه، مجالت، بروش��ور یا حتی 
نامه هایی باشد كه به طور مستقیم برای افراد  ارسال می شود. 

تبلیغات پارتیزانی
اینها هم��ان تبلیغات محیطی هس��تند كه در طول 
20 س��ال اخیر با اقبال قابل مالحظه ای مواجه ش��ده اند 
و می توانند به مش��تریان خود راه های بس��یاری را برای 
مواجهه با آن تبلیغ پیشنهاد دهند. در این شكل از تبلیغ، 
به همان اندازه كه مكان از اهمیت باالیی برخوردار است، 
زمان هم مهم اس��ت. ابتكار و خالقیت در این ش��كل از 
تحقیق به اوج خود می رس��د و بودجه چندانی هم برای 

انجام آن صرف نمی شود. 

پخش آگهی
یك��ی از ش��یوه های غالب در تبلیغات كه رس��انه آن 
تلویزیون و رادیو اس��ت. این شیوه تبلیغات امروزه از این 
جهت كه می تواند ش��مار بس��یار باالیی از مشتریان را 

گردهم بیاورد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

تبلیغات در فضای باز
ب��ه این ش��یوه اصطالحا تبلیغات خ��ارج از خانه هم 
می گویند و به هر روش��ی اطالق می شود كه مشتریان 
را زمانی كه خارج از خانه های خود هس��تند به س��وی 

خود جلب می كند. 

تبلیغات خدمات عمومی
ای��ن قبیل تبلیغات از این جهت ب��ه وجود آمدند كه 
فرات��ر از ی��ك خریدوفروش معمولی عم��ل كنند و در 

حقیقت به معرفی خدمات یا تولیدات جدید  بپردازند. 

تبلیغات محتوایی
به طور خالصه می توان گفت در جهان مدرن، حذف 
چهره تبلیغاتی از یك آگهی و قرار دادن آن در دل یك 
مفه��وم یا یك فیلم از مهم ترین راهكارهایی اس��ت كه 

می تواند به جذب مشتری بپردازد. 

تبلیغات موبایلی
تبلیغات موبایلی یك شیوه ارتباطی جدید با مشتریان 
است. این شیوه مربوط به كسانی است كه سرعت در انتشار 

تبلیغات شان برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

تصویر چهره های مشهور 
بر سر چوب کبریت

ش��ركت كبریت س��ازی دیامون��د با همكاری مدرس��ه 
تبلیغات��ی اروپا در آلم��ان از تبلیغ خالقان��ه ای رونمایی 
كرده كه با اس��تفاده از تصویر چهره های مش��هور، در پی 
تاثیرگذاری بر مش��تری اس��ت. هدف از این تبلیغ اشاره 
به این موضوع اس��ت كه كبریت های تولید این شركت با 
تماس با هر سطحی به راحتی روشن می شوند. این شركت 
برای كمپین خود شعار »با هر چیزی روشن می شوند« را 
انتخاب كرده است. بر سر هر یك از چوب كبریت های این 
ش��ركت، سر یكی از افراد مشهور و جنجالی و به اصطالح 
»با كله داغ« از جمله والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
و ماریو بالوتلی، مهاجم باش��گاه لیورپول دیده می ش��ود. 
شركت كبریت سازی دیاموند در قرن نوزدهم بزرگ ترین 

شركت تولیدكننده كبریت در امریكا بوده است. 

کمپین نوع دوستانه باربی در 
آستانه سال جدید میالدی

شركت تولیدكننده عروسك های باربی در راستای 
اهداف مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانی خود CSR با 
 Make-A- Wish مشاركت سازمان خیریه كانادایی
كمپی��ن  برگ��زاری  ب��ه  اق��دام   Foundation
 خیری��ه ب��ا نام »ب��ا بارب��ی همه چیز ممكن اس��ت« 
 )with Barbie™ Anything is Possible(
كرده اس��ت. به گ��زارش آیماركت��ور، در این كمپین 
خیرخواهان��ه از ك��ودكان كانادایی دعوت می ش��ود 
با عضویت در وب س��ایت باربی اقدام به ارس��ال یك 
آرزوی قلبی برای دوستان و نزدیكان شان بكنند. این 
كمپین تا پایان دسامبر ادامه دارد و به ازای هر آرزویی 
كه توس��ط كودكی ارسال می شود، باربی یك دالر به 
موسس��ه خیریه كمك و این مبلغ تا سقف ۱0 هزار 

دالر ادامه پیدا می كند. 
بارب��ی در ای��ن كمپین همزمان با نزدیك ش��دن 
به س��ال نو میالدی قصد داش��ته است با ایجاد یك 
ارتباط ساده موجب ایجاد حس نوع دوستی و تجربه 

لذت از این حس در كودكان شود. 
هرچند ای��ن كمپین در س��ایت باربی به ش��كل 
مس��تقل پیاده سازی ش��ده اس��ت، ولی با توجه به 
اهمیت باالی ش��بكه های اجتماعی در انتش��ار آن، 
موضوعات و مطالب كمپین wish it forward با 

هشتگ BarbieWishes #دنبال می شود. 

تبلیغات خالق

آگهی: اسباب بازی Lego- شعار: خالقیت همه اشتباهات را می پوشاند!

ب��ازار تبلیغ��ات آگهی های 
مرب��وط ب��ه محص��ول روغن 
خوراكی داغ داغ است و تعداد 
و دفعات پخ��ش این آگهی ها 
روز به روز بیش��تر و بیش��تر 
می ش��ود؛ آگهی های��ی كه در 
اكث��ر آنها غذاهای پرچربی به 
نمایش گذاش��ته می ش��وند و 
هر بیننده ای را به سمت خود 
جذب می كنن��د. این افزایش 
آگهی ه��ای  پخ��ش  تع��داد 
تبلیغات��ی روغ��ن خوراكی با 
ورود نام ه��ای تج��اری جدید 
 ب��ه ای��ن ب��ازار نی��ز هم��راه 

شده است. 
به نظر می رسد بازار پرسود 
تولی��د روغن مای��ع خوراكی، 
ش��ركت های  از  بس��یاری 
را  مواد غذای��ی  تولیدكنن��ده 
برای ورود به این بازار وسوسه 
كرده اس��ت. نام های��ی كه به 
نظر نمی رسد مشكل چندانی 
در ف��روش ای��ن محصول در 
ب��ازار داش��ته باش��ند، چون 
آنها با بازار وس��یع و تشنه ای 
روبه رو هس��تند ك��ه هر روز 
آن  مای��ع  روغ��ن  مص��رف 
افزایش می یاب��د. پس فروش 
ای��ن محصول به اس��تفاده از 
بازاریابی و  شیوه های پیچیده 

فروش نیاز ندارد. 
ب��ازار مص��رف ای��ن م��اده 
غذایی آنقدر بزرگ شده است 
نام ها  كه جای��ی برای هم��ه 
در آن پی��دا ش��ود. در نتیجه 
وقت��ی محصول ب��ازار خود را 
اس��تراتژی های  باشد،  داشته 
بازاریاب��ی آن نی��ز ب��ا هدف 
فروش نخواه��د بود و معموال 
با  تبلیغ��ات این محص��والت 
هدف كسب سهم بیشتر بازار 
انجام می ش��ود. در حال حاضر 
مختل��ف  ش��ركت  پن��ج 
روغن  محص��ول  تولیدكننده 
خوراك��ی آگهی های مختلفی 
را از رس��انه تلویزیون در حال 
پخ��ش دارن��د. در اكث��ر این 
آگهی ه��ا از مض��رات مصرف 
باالی روغ��ن خوراكی حرفی 
زده نمی ش��ود؛ مضرات��ی كه 
روزان��ه توس��ط پزش��كان به 
ش��كل های گوناگون هش��دار 

داده می شوند. 

ضرورت توجه بیشتر به 
الگوی مصرف در تبلیغات 

روغن خوراکی 
ش��هرام احمدی، مدرس و 
درباره  تبلیغ��ات  كارش��ناس 
روغن  محص��ول  آگهی ه��ای 
امروز«  به »فرص��ت  خوراكی 
تبلیغاتی  آگهی های  می گوید: 
روغ��ن مایع، به دلی��ل اینكه 
ب��ه طور مس��تقیم ب��ا الگوی 
تغذیه و سالمت مردم سروكار 
دارند، حساس��یت های زیادی 
را در جامعه ایج��اد می كنند 
و س��ازندگان ای��ن آگهی ه��ا 
مسئولیت بیش��تری در قبال 
داش��ت.  خواهن��د  مخاط��ب 
در م��واردی ك��ه آگهی ها از 
گفتمان پزش��كی برای ایجاد 
ترغی��ب ب��ه خری��د محصول 
استفاده می كنند، متخصصان 
تغذی��ه و جامعه پزش��كی به 
متفاوتی  عكس العمل های  آن 
اكثر  ام��ا  می دهن��د،  نش��ان 
درباره  پزشكی  اظهارنظرهای 
روغن خوراكی، شامل احتیاط 
در مصرف و اشاره به مضرات 
آن است و در عین حال، حذف 
كام��ل آن از وعده های غذایی 
م��ردم نیز توصیه نمی ش��ود. 
ای��ن نكته ای اس��ت كه كمتر 
در آگهی های تبلیغاتی روغن 
ب��ه آن پرداخت��ه و كمت��ر به 
جایگاه روغن در تامین چربی 

مورد نیاز بدن و ارزش غذایی 
آن اشاره می شود. 

اگ��ر  می كن��د:  اضاف��ه  او 
یك��ی از كاركردهای تبلیغات 
ایج��اد  و  اطالع رس��انی  را 
بدانیم،  مخاطب��ان  در  آگاهی 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی در باال 
ب��ردن اطالعات و دانش مردم 

ای��ن محصول  مورد  در 
می توانند نقش مهم تری 

داشته باشند. 
برای مثال، هنوز برای 
عم��وم مصرف كنندگان 
تفاوت ان��واع روغن ها با 
هم روش��ن نیست مثال 
چه  ذرت  روغ��ن  اینكه 
فرق��ی با روغ��ن كلزا یا 
روغ��ن زیتون دارد و هر 
كدام برای چه كسانی و 

چه مصارفی مناس��ب تر است. 
همین ط��ور در م��ورد مق��دار 
مص��رف این محص��ول اطالع 
چندانی به مخاطب داده نشده 
و س��رانه مصرف ساالنه روغن 
در دنیا كه ح��دود ۱2 یا ۱3 
كیلو گرم برای هر فرد اس��ت، 
در كش��ور م��ا به ح��دود 20 
كیلوگرم برای هر فرد رسیده 

است. 

آگهی های تبلیغاتی که از 
سه حالت خارج نیستند 

تبلیغات  كارش��ناس  ای��ن 

درب��اره ه��دف ای��ن آگهی ها 
می گوید: آگهی های تلویزیونی 
این محصول عمدتا س��اختار 
استداللی ندارند. تعداد اندكی 
از آنه��ا هم كه این س��اختار 
را دارن��د، بحث كلس��ترول و 
كاهش مضرات روغن را مورد 
اش��اره ق��رار می دهن��د. انواع 

تبلیغ��ات محص��ول روغن در 
كشور ما به هم شبیه هستند 
و س��اختار آنها معموال از سه 
الگ��وی نس��بتا ثاب��ت پیروی 

می كنند: 
آگهی های��ی  اول  دس��ته 
هس��تند ك��ه در آنه��ا فضای 
یك مسابقه آشپزی به نمایش 
در می آین��د و در نهای��ت یك 
نف��ر برنده می ش��ود. در اكثر 
ای��ن آگهی ه��ا، دس��تپخت و 
مهارت��ی ك��ه ب��رای پخت و 
پ��ز خوب مورد نیاز اس��ت به 
حاشیه رانده می شوند و برنده 

شدن در مسابقه و طعم خوب 
غ��ذا تنها یك دلیل دارد و آن 
هم ف��الن برند روغن اس��ت. 
دلیل بازنده ش��دن بقیه افراد 
در مس��ابقه و بدم��زه ش��دن 
غ��ذای آنه��ا، چیزی نیس��ت 
مگر اس��تفاده نك��ردن از این 
ای��ن آگهی ها  روغن خ��اص. 
به طور غیرمستقیم و با 
ظرافت، كاالهای رقبا را 

نفی می كنند. 
دسته دوم، آگهی هایی 
هس��تندكه طراحی آنها 
كه  انجام ش��ده  طوری 
روی طعم و عطر روغن 
تاكید ویژه ای می ش��ود 
و مث��ال عط��ر غ��ذا، با 
تصوی��ری  جلوه ه��ای 
به صورت م��واج حركت 
می كن��د و كل فض��ای خانه 
و بی��رون را ف��را  می گی��رد و 
توج��ه دیگ��ران را به خودش 
جلب می كند یا به شكل های 
مختل��ف از طع��م آن تعریف 
می ش��ود. آگهی های نوع سوم 
نی��ز خان��واده ای را به نمایش 
می گذارن��د كه درمی��ان آنها 
فضای��ی بی رمق و بی نش��اط 
ورود  از  بع��د  و  دارد   وج��ود 
غذای��ی كه با روغن ش��ركت 
مورد نظر طبخ ش��ده، نشاط و 
س��المتی به آن خانواده وارد 
می ش��ود. در این س��اختار با 

پایان خوش، تمام خوش��ی ها 
و خصلت های خوب به روغن 
موردنظر  ش��ركت  خوراك��ی 
اكثر  می ش��ود.  داده  نس��بت 
ش��ده  س��اخته  آگهی ه��ای 
در ای��ن چند س��ال، احتماال 
ج��زو یك��ی از این دس��ته ها 
هس��تند و در مواردی به طور 
مس��تقیم، نكات��ی را در مورد 
به  ش��ده  اضافه  ویتامین های 
محصول، امگا 3، بی ضرر بودن 
و نداشتن كلسترول های مضر 
به مخاطب ارائه می كنند. اگر 
تنوعی وجود داش��ته باش��د، 
بیش��تر مربوط ب��ه جزئیات و 
شیوه اجرای این آگهی هاست. 

تبلیغات برای کسب سهم 
بیشتر بازار 

می گوید:  پایان  در  احمدی 
در كش��ور ما س��رانه مصرف 
روغ��ن 50 تا 60 درصد باالتر 
از سطح مصرف جهانی است. 
با این حجم مصرف كه با نرخ 
رشد زیاد و صعودی همچنان 
ه��م در حال افزایش اس��ت، 
می توانیم این بازار را یك بازار 
تولیدكنندگان  ب��رای  جذاب 
روغ��ن بدانیم. چون هر س��ه 
معیار اصل��ی جذابیت بازار را 
دارد: حجم باالی مصرف، نرخ 
رشد صعودی و از همه مهم تر 
اینك��ه رقاب��ت در ای��ن بازار، 

نسبت به بقیه بازارها آن چنان 
هم شدید نیست و شیوه های 
تبلیغ��ات ای��ن محص��ول در 
ب��ازار فعل��ی، مش��خصه های 
یك ب��ازار بس��یار پررقابت را 
نشان نمی دهند. این تبلیغات 
گس��ترده كه می بینیم، حجم 
مصرف و اندازه بازار را افزایش 
می ده��د و س��هم ب��ازار این 
شركت ها را هم باالتر می برد. 
اگر بخواهید كمی فرهنگی تر 
به ای��ن موضوع نگاه كنید، به 
ما ایرانی ها این طور القا ش��ده 
- و همچنان القا می شود- كه 
غذاهایی خوشمزه هستند كه 
لزوما »چرب« باشند ولی باید 
توج��ه كنیم كه از ۱0 س��ال 
گذشته تا امروز، مقدار مصرف 
روغن میان ایرانی ها به مقدار 
قابل توجه��ی افزای��ش پی��دا 
كرده اس��ت و این مصرف هر 
روز شتاب بیش��تری به خود 
می گیرد. حاال اگر این رش��د 
مصرف را كنار تغییرات سبك 
زندگی ایرانی ها بگذارید، عمق 
فاجعه را متوجه خواهید شد. 
ماش��ینی تر ش��ده،  زندگی ها 
مردم ساعت ها پشت تلویزیون 
و كامپیوتر می نشینند و كمتر 
از  اس��تفاده  ورزش می كنند، 
فست فودها و غذای بیرون كه 
نیستند،  معموال هم كم چرب 
به تفریح اصل��ی مردم تبدیل 
ش��ده و در مجم��وع مص��رف 
تح��رک  و  بیش��تر  چربی ه��ا 

افرادكمتر شده است. 
همه اینها از جهات مختلف، 
تهدی��د  را  جامع��ه  س��المت 
در  اس��ت  خ��وب  می كن��د. 
تبلیغ��ات خود به ای��ن موارد 
توجه  كنیم و در آگهی ها شاهد 
صحنه هایی نباش��یم كه مثال 
انواع مواد غذایی س��رخ كردنی 
را غوط��ه ور در روغ��ن نش��ان 
می دهن��د. در مجم��وع بای��د 
نگاه جدی تری به این آگهی ها 
داشت و اگر دانش عموم مردم 
و س��واد رس��انه ای جامعه در 
این زمین��ه افزایش پیدا كند، 
آنها به ظرافت ه��ای تبلیغات، 
بهت��ر و بیش��تر پ��ی می برند 
صحیح ت��ر،  تش��خیص  ب��ا  و 
رس��انه  با  منطقی تری  ارتباط 
و پیام ه��ای تبلیغات��ی برقرار 

می كنند. 

کـافه تبلیغـات
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ایستگاه تبلیغاتاز میان خبرها

آگهی های تبلیغاتی روغن مایع، 
به دلیل اینکه به طور مستقیم با 

الگوی تغذیه و سالمت مردم سروکار 
دارند، حساسیت های زیادی را در 
جامعه ایجاد می کنند و سازندگان 
این آگهی ها مسئولیت بیشتری در 

قبال مخاطب خواهند داشت

بازار داغ تبلیغات روغن های خوراکی زیر ذره بین »فرصت امروز«

تبلیغات چرب و مسئله سالمت
نرگس فرجی

پل ساجت
مترجم: منیژه صادقی



اصول تحقیقات بازار

ای��ن هفت��ه نگاه��ی خواهی��م انداخ��ت به دو ن��وع کلی 
پروژه ه��ای تحقیقات بازار  که بس��یاری از برندهای مطرح 
خارج��ی و داخلی به ط��ور مدام با آنها س��روکار دارند. به 
طور کل��ی می توانیم اکثر پروژه های تحقیقات ب��ازار را در 
دو نوع کلی تقس��یم بندی کنیم؛ پروژه ها ی��ا اصوال از نوع 
 Customized تحقیقات سفارش��ی هس��تند که به آنها
"research می گویی��م ی��ا از نوع تحقیقات س��ندیکایی 
)Syndicated research( . در ابت��دا به صورت بس��یار 
مختصر تحقیقات سفارش��ی را بررسی می کنیم و پس از 
آن اندکی مفصل تر در مورد تحقیقات سندیکایی نکاتی را 

خواهیم گفت. 

تحقیقات  سفارشی
همان گونه که از نام آن پیداس��ت، این نوع از تحقیقات 
تنها زمانی انجام می گیرد که  مش��تری سفارش پژوهش 
را به آژانس تحقیقاتی ارائه کند. در این حالت مش��تری به 
بیان مس��ئله ای که با آن دست به گریبان است می پردازد  
و تیم تحقیقاتی پژوهش��ی را از اول برای آن تعریف و اجرا 
می کند. در این نوع از پژوهش هاست که اصوال پیمایش های 
آماری و پژوهش های کیفی تعریف می شوند. جهت درک 
بهتر ش��ما می توانم چنین بیان کنم ک��ه اگر یک آژانس 
تحقیقاتی بخواهد هم تحقیقات سندیکایی داشته باشد و 
هم تحقیقات سفارشی، اصوال دو دپارتمان تحقیقات کمی 
و کیف��ی خود را در زیرمجموعه تحقیقات سفارش��ی قرار 

می دهد نه تحقیقات سندیکایی. 

تحقیقات سندیکایی
تحقیقات س��ندیکایی اصوال به آن دس��ته از تحقیقات 
گفته می ش��ود که تیم تحقیقات با ش��ناختی که از بازار 
صنایع مختلف پیدا کرده  است خود به گردآوری و تحلیل 
یکس��ری از اطالعات می پردازد حتی اگر مشتری خاصی 
هم در طول انجام مراحل مختلف آن پژوهش، سفارش��ی 
را ارائه نکرده باش��د! تیم تحقیقات در این نوع از پژوهش 
بخش قابل  توجهی از اطالعات عمدت��ا آماری را پیرامون 
اهداف��ی خاص گ��رد آوری می کند و آن را به مش��تریان 
متعددی می فروش��د. بنابراین دو تفاوت اصلی این نوع از 
تحقیقات با تحقیقات سفارش��ی آن است که اوال آژانس 
تحقیقاتی پروژه های س��ندیکایی را به س��فارش خودش 
و براس��اس نیازهایی که در ب��ازار می بیند انجام می دهد، 
دوما نتای��ج آن را به هر تعداد مش��تری که متقاضی آن 
باش��ند، ارائه می کند، در حالی که در تحقیقات سفارشی، 
آژانس های تحقیقاتی ابدا مجاز نیستند گزارش مربوط به 

یک مشتری را به مشتری دیگری ارائه کنند. 
چه زمان هایی تحقیقات س�ندیکایی مورد توجه 

قرار می گیرد؟ 
به طور عمده می توانیم موارد زیر را بر شماریم: 

* وقتی ش��ما می خواهید قب��ل از ورود به ه��ر بازاری 
اطالع��ات موجود و کلی را درباره آن بازار داش��ته باش��ید 
تا بتوانید در آینده تحقیقات سفارش��ی س��ودمندتری را 

درخواست کنید.

* زمانی که می خواهید به ط��ور مداوم از روند و میزان 
حضور رقبای خود در بازار آگاه شوید.

* زمانی که به طور مداوم نیاز دارید از روند تغییر گرایش 
مصرف کنن��دگان به برندهای فع��ال در صنعت خود آگاه 

شوید.
* زمانی که به شدت در تنگنای زمانی هستید و اطالعاتی 

را حاضر و آماده می خواهید.
* زمان��ی که می خواهید یک »پیچ« س��رمایه گذاری را 
برگزار کنید و نیاز دارید با ارائه اطالعاتی س��رمایه گذاران را 

قانع کنید. 
* زمانی که بودجه کافی برای تحقیقات سفارشی ندارید. 
* زمانی که می خواهید مطمئن باشید پاره ای از اطالعات 
براس��اس یک الگوی زمانبندی مشخص به طور مرتب به 

دست شما می رسند.
برای درک بهتر ش��ما می توانیم یک��ی از پرکاربرد ترین 

تحقیقات سندیکایی را به شما معرفی کنیم: 

ممیزی خرده فروشی
بی گمان ممیزی خرده فروش��ی ی��ا Retail audit را 
می توانیم بهترین نوع از تحقیقات سندیکایی بدانیم. تصور 
کنید شما می خواهید از این مهم آگاه شوید که برندهای 
مختلف در صنعتی که شما در آن مشغول هستید، تا چه 
میزان در بازار هدف حضور دارند و حتی چه سهمی از این 
بازار را در اختیار دارند )سهم و ارزش بازار(. بی گمان در این 
بین مناسب ترین راه برای شما مراجعه به شرکت تحقیقاتی 
است که ممیزی خرده فروشی را به صورت دوره ای و مرتب 
مورد نظر قرار می دهد. چنین شرکت هایی به محض آنکه 
با درخواست رسمی از جانب شما مواجه شوند، می توانند 
اطالعات بسیار س��ودمندی را در کوتاه ترین زمان ممکن 
در اختیار ش��ما قرار دهند. ممیزی خرده فروشی قدمتی 
چند ده س��اله در بسیاری از کشورهای امریکای شمالی و 
اروپ��ای غربی دارد، ولیکن ب��ا وجود عمر کوتاه تری که در 
کش��ور ما دارد، تاکنون با اقبال نس��بتا مناسبی از طرف 
تولیدکننده های مختلف مواجه شده است و می توان بیان 
داش��ت میزان درخواس��ت ها برای آن اصوال از یک شیب 
صعودی پیروی کرده اس��ت. با وجود عمر کوتاه این نوع از 
پژوهش در بازار ایران، در حال حاضر کمتر برندی را می توان 
دید که اهدافی بلند مدت در سر  داشته باشد و خود را بی نیاز 
از آگاه��ی مدام از روند و می��زان حضور برندهای مختلف 
در بازار ه��داف بداند. هم اینک، ش��رکت های تحقیقاتی 
مختلفی در کشورمان هستند که اطالعات خرده فروشی را 
از صنایع مختلف به ویژه بخش قابل توجهی از محصوالت 
سریع المصرف )FMCG( مانند انواع لبنیات، شوینده ها، 
محصوالت سلولزی یا حتی کاالهای ماندگار منزل، مانند 
سیس��تم های صوتی و تصویری خانگی ، به صورت دوره ای 
گ��رد آوری و ارائه می کنند که می تواند برای تمام مدیران 

محصول و برند بسیار سودمند باشد. 

 نکات مهم 
در تولید فایل های صوتی

در ش��ماره قبلی به اهمیت تولید فایل های صوتی 
برای پیشبرد اس��تراتژی های بازاریابی اشاره کردم. 
در ادامه نکاتی را به ش��ما پیش��نهاد می کنم که در 

فرآیند تهیه این فایل ها به شما کمک می کند. 
* پیشنهاد می کنم که برای انجام ادیت کلی روی 
 Audacityفایل صوتی خ��ود از نرم افزار رای��گان
وب س��ایت  در  نرم اف��زار  ای��ن  کنی��د.  اس��تفاده 
دس��ترس  قاب��ل   audacity.sourcefoge.net
اس��ت. نرم افزار Audacity این امکان را برای شما 
فراه��م می آورد تا موس��یقی ابتدایی و انتهایی را به 
دلخواه در فای��ل صوتی خود بگنجانید و ادیت کلی 
روی آن انجام دهید. در قسمت Preferences در 
نرم افزار Audacity تنظیماتی برای میزان بلندی 
صدای فایل صوتی ش��ما وجود دارد. این میزان باید 
64 کیلوبیت بر ثانیه باش��د. در اکثر موارد نیازی به 

پیشروی از این حد نیست. 
* منابع��ی از فایل ه��ای موس��یقی رای��گان در 
اینترنت موجود اس��ت ک��ه می توانی��د از آنها برای 
مقدمه فایل های صوتی خود اس��تفاده کنید. مجددا 
با اس��تفاده از نرم اف��زار Audacity می توانید این 

موسیقی ها را در فایل صوتی خود بگنجانید. 
* من اغلب اوقات به س��ادگی از گزینه بارگذاری 
فای��ل در WordPress وب��الگ خ��ود اس��تفاده 
می کن��م تا فای��ل صوتی خ��ود را در وبالگم ذخیره 
کنم. از آنجایی که من یک لیست ایمیل مشترکان 
در اختیار دارم، همانند پس��ت های جدید خود، آنها 
را نس��بت به فایل ه��ای صوتی ک��ه در وبالگ قرار 
می ده��م باخبر می کنم و آنه��ا می توانند در برنامه 
زمانی تعیین شده خود این فایل ها را گوش کنند. 

* اگر می خواهید یک مرحله فراتر روید، می توانید 
فایل MP3 را در iTunes یا دیگر مراجع پدکست 
 »podcast directories« عبارت Google در(
را جس��ت وجو کنی��د( قرار دهی��د. ب��ا مراجعه به 
س��ایت blubrry.com و اس��تفاده از اب��زاری به 
ن��ام PowerPress به عن��وان ی��ک »پالگ این« 
در WordPress وبالگ خ��ود، می توانید فرآیند 
افزودن پس��ت های جدی��د به وب��الگ را اتوماتیک 
کنی��د و در عین ح��ال این فایل ها را مس��تقیما به 
iTunes ی��ا دیگر مراجع پدکس��ت ارس��ال کنید. 
همچنی��ن می توانی��د از control panel وبالگ 
خود مس��تقیما به »پالگ این ها« دسترسی یابید. 
در اکثر موارد افزودن آنها به وبالگ خود تنها حدود 
15 ثانی��ه طول می کش��د. یک ج��دول در وبالگ 
خود برای قس��مت ها یا اپیزودهای پدکس��ت خود 
 PowerPress اختصاص دهید و سپس از جدول
که مختص داده های RSS  اس��ت استفاده کنید تا 
 iTunes اینکه تنها اپیزودهای پدکس��ت ش��ما به

ی��ا دیگر مراجع ارس��ال ش��ود )نیازی نیس��ت که 
پس��ت های متنی خود را به مراجع پدکست ارسال 
کنید(. پس از اینک��ه پالگ این را روی وبالگ خود 
 make a new blogنص��ب کردی��د، در صفح��ه
postی��ک input جدید به وج��ود می آید. همانند 
تایپ کردن یک پس��ت جدید، نت های خود را وارد 
کنید و س��پس یک لینک ب��ه فایل MP3 خود در 
 play آن قرار دهید. همچنین می توانید یک دکمه
در پس��تی که در وبالگ قرار می دهید، وارد کنید و 

به طور همزمان پدکست ها را بسازید. 
* اگر فایل صوتی خود را در iTunes یا دیگر وب 
سایت های پدکس��ت منتشر کنید، باید به تگ های 
ID3 خ��ود توج��ه کنید. در این  تگ ه��ا اطالعاتی 
همچ��ون عنوان اپیزود، ن��ام گوینده یا گویندگان و 
ه��ر نوع آثار هنری مرتبط با فایل ذخیره می ش��ود. 
چندین ادیتور برای برای تگ ID3 در بازار موجود 
 pa-software. com، Editor است. در س��ایت
ID3 را جس��ت وجو کنید تا یک م��ورد را انتخاب 
کنید. کلم��ات کلیدی که در این تگ ها اس��تفاده 
می کنی��د، به ش��نوندگان کمک می کند تا ش��ما را 
پیدا کنند و پدکست شما را حرفه ای جلوه می دهد.  
م��ن آمار و ارقام دقیق را نمی دان��م، اما می توانم به 
شما این مطلب را بگویم که ساختن پدکست باعث 
ش��هرت یک ش��به در فضای مجازی نمی شود. تهیه 
کردن فایل های صوتی و به اش��تراک گذاری آنها با 
مخاطبان خود روش بس��یار خوبی ب��رای برقراری 
ارتباط��ی دوس��تانه با مخاطبانی اس��ت که از پیش 
داش��ته اید. ای��ن روش همچنین در جذب مس��تمر 
هواداران جدید بس��یار تاثیرگذار است، زیرا ترافیک 
و حضور ش��نوندگان در iTunes بس��یار باالست، 
ام��ا ماجراهای موفقیت یک ش��به را نمی توان صرفا 
در ای��ن روش جس��ت وجو کرد. همانن��د دیگر امور 
بازاریاب��ی، در این روش نیز به دنبال نتایج کار خود 
باش��ید و در صورت نیاز استراتژی خود را در جهت 

اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دهید. 
 چند نمونه از پدکس��ت های محبوب و پرطرفدار 
را که در iTunes قرار دارد، مش��اهده کنید و روند 
موفقی��ت آنها را در ام��ور معرفی خ��ود و برقراری 
ارتباط با مخاطبان، شناس��ایی کنی��د. اگر بخواهم 
یک وجه اش��تراک میان تمام موفق ترین سازندگان 
پدکس��ت نام بب��رم توانایی آنه��ا در جهت برقراری 

ارتباط و همچنین صداقت با مخاطبان است. 
در شماره بعدی بخوانید: 
ارتقای سریع برند با استفاده از »اهرم«

اگر ش��ما هم یکی از مدیران 
فع��ال در زمین��ه کس��ب و کار 
محصوالت فاسد شدنی هستید، 
قطع��ا ب��ا چالش ه��ای خ��اص 
پی��ش رو در این حوزه آش��نایی 
داری��د. چالش های��ی از قبی��ل 
تطبیق میزان عرضه و موجودی 
با توجه به نوسانات تقاضا، توزیع 
محص��والت ب��ه نحوی ک��ه با 
حداکثر کیفیت به دست مشتری 
برس��د و قیمت گ��ذاری پویای 
محصوالت با توج��ه به کیفیت 
آنها بر مبنای زمان، تنها بخش 
کوچکی از این چالش ها به شمار 
می رود. کاالهای فاسدشدنی آن 
دسته از کاالهایی هستند که با 
گذشت زمان کیفیت آنها کاهش 
پیدا ک��رده و ارزش آنها پایین تر 
می آید. برخی از رایج ترین انواع 
شامل  فاسدش��دنی  محصوالت 
مواد غذای��ی، داروه��ا، گیاهان و 
محصوالت کش��اورزی هستند. 
کیفیت کلی چنین محصوالتی 
از دید مش��تری با اس��تفاده از 
پارامترهای متعدد مورد ارزیابی 
قرار می گی��رد. به عن��وان مثال 
مش��تری در رابطه ب��ا میوه ها، 
براس��اس پارامترهای��ی از قبیل 
س��ایز، میزان رس��یده ب��ودن، 
رنگ و ش��کل ظاهری کلی آنها 
قض��اوت می کن��د. پارامترهای 
متع��دد تاثیرگ��ذار ب��ر درک 
از کیفیت محصول  مش��تری 
خ��اص  حساس��یت های  و 
در ای��ن ح��وزه، کس��ب و کار 
را  فاسدش��دنی  محص��والت 
نیازمن��د بهره گیری از نکات و 
بازاریابی   تکنیک های ویژه در 
ساخته اس��ت. در ادامه برخی 
ن��کات در خص��وص بازاریابی 
این گروه از کاالها مطرح شده 
است که به شما کمک می کند 
را  مشتریان تان  رضایت مندی 

تضمین کنید. 

بهره گیری از سیستم 
حمل و نقل مطمئن و آزمایش 

شده
 مسئله حمل و نقل در بازاریابی 
اقالم فاس��د ش��دنی از اهمیت 
مضاعف��ی برخوردار اس��ت. در 
بازاریاب��ی، به مح��ض آنکه یک 
محص��ول فاسدش��دنی ش��روع 
به افت کیفی��ت می کند، مقدار 
قابل توجهی از قیمت آن کاسته 
می شود. به این ترتیب الزم است 
حمل و نقل این اقالم با استفاده از 
سیستم های مطمئن حمل و نقل 
انجام ش��ود که حف��ظ کیفیت 
کام��ل محص��ول را در فرآین��د 
انتقال تضمی��ن می کند. در این 

راس��تا الزم اس��ت قب��ل از 
مرحله تجاری سازی محصول 
در ب��ازار، چندین سیس��تم 
حمل و نقل مختل��ف را مورد 
آزمای��ش کامل ق��رار داده و 
پس از حص��ول اطمینان از 
عملکرد سیستم، آن را مورد 

بهره برداری قرار دهید. 

تضمین کیفیت محصول 
در هنگام تحویل به 

مشتری
 اگر کسب و کار شما به نحوی 
اس��ت ک��ه در آن ام��کان خرید 
آنالی��ن را نیز برای مش��تری در 
نظ��ر گرفته اید، تضمین کیفیت 
محص��ول تحویل داده ش��ده به 
مشتری می تواند بخش عمده ای 
از ش��ک و شبهه های ذهنی او را 
برطرف س��اخته و او را به خرید 

ترغیب کند. 
اگر مش��تری اطمینان داشته 
باشد که در صورت بروز هرگونه 
مش��کل و نارضایتی از کیفیت 
محص��ول تحوی��ل داده ش��ده، 
می تواند پول خ��ود را به صورت 
تمام و کم��ال پس بگیرد، قطعا 
با آرامش خیال بیش��تری اقدام 
ب��ه خرید ک��رده و این مس��ئله 
می تواند در افزایش فروش شما 

نقش موثری داشته باشد. 

استفاده از بسته بندی 
مناسب

 بس��ته بندی نق��ش مهم��ی 
را در حف��ظ کیفی��ت کاالهای 
فاسدشدنی و به ویژه محصوالت 
غذای��ی ایف��ا می کند. ش��رایط 
وی��ژه نگه��داری کاال به منظور 
به تعوی��ق انداختن فس��اد آن، 
مدت زم��ان حم��ل محموله تا 
رسیدن به مقصد، شرایط جوی 
و ویژگی ه��ای محل حمل و نقل 
و عوامل��ی از این دس��ت، برخی 
پارامترهای تاثیرگذار بر ش��یوه 
بس��ته بندی محصوالت فاس��د 
ش��دنی اس��ت. درج اطالع��ات 
کام��ل، از جمله تاری��خ تولید و 

انقضا روی بسته بندی محصول 
به نحوی که مش��تری بتواند به 
راحتی و در نخستین نگاه آن را 
مشاهده کند، تاثیر قابل توجهی 

بر جلب اعتماد او دارد. 

استفاده از تکنیک مدیریت 
FIFO  موجودی

سیس��تم مدیری��ت موجودی 
FIFO، ترتی��ب خریدوف��روش 
موجودی را تعیین می کند. زمانی 
که در یک کسب و کار از تکنیک 
FIFO اس��تفاده می شود، مواد 
اولیه یا محصوالت��ی را که زودتر 
به دس��ت آنها رس��یده زودتر به 
فروش می رس��انند. اس��تفاده از 
این سیس��تم مدیریت موجودی 
در رابط��ه با اقالم فاسدش��دنی 
می توان��د نقش تاثیرگ��ذاری در 
حف��ظ کیفیت محص��ول نهایی 

که به دست مش��تری می رسد، 
داشته باش��د. این تکنیک حتی 
در قفسه های فروشگاه های مواد 
خوراکی هم مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. به عنوان مث��ال اگر به 
تاریخ درج شده روی بطری های 
شیر نگاه کنید، مشاهده می کنید 
بطری ه��ای دارای تاریخ انقضای 
نزدیک تر، در جلوی قفس��ه قرار 
داده ش��ده اند و بطری های��ی که 
مدت زمان بیش��تری ب��ه تاریخ 
انقضای آنها باقی مانده، عقب تر 
قرار دارند. این کار باعث می شود 
مواد غذای��ی دارای تاریخ انقضای 
کوتاه تر، در معرض دید مشتری 
ق��رار گرفت��ه و به ای��ن  ترتیب 
آنها  ف��روش  احتم��ال 
باالت��ر رود. یکی دیگر 
از مزای��ای اس��تفاده از 
سیس��تم FIFO بحث 
قیمت محصوالت است؛ 
ب��ه علت  دارد  ام��کان 
تورم، قیمت درج ش��ده 
محصولی  بس��ته  روی 
که ب��ه تاری��خ انقضای 
خ��ود نزدیک تر اس��ت، 
کمت��ر از قیم��ت درج 
ش��ده روی بسته محصولی باشد 
که بعد از آن تولید ش��ده است. 
فرض کنید مشتری برای خرید 
ی��ک قوطی تن ماه��ی مراجعه 
کرده و با انتخاب قوطی کنسروی 
که 6 م��اه از تاری��خ انقضای آن 
باقی مانده، قیم��ت روی قوطی 
کنسرو یعنی مبلغ 5000 تومان 
را پرداخت می کند، در حالی که 
در همان مغازه تن ماهی ای که تا 
زمان انقضای آن یک س��ال باقی 
مانده نیز به قیمت 5500 تومان 
وج��ود دارد که ب��ه علت فاصله 
تولید ش��ش ماهه با سری قبل، 
ب��ا افزایش قیم��ت 500 تومانی 
روبه رو ش��ده است. ممکن است 
همان مش��تری چند م��اه دیگر 
مراجعه کرده و تن ماهی 5500 
تومانی را خریداری  کند. در این 
 FIFO حالت استفاده از سیستم

در قفسه فروش باعث می شود با 
فروش سریع تر محصوالت دارای 
قیم��ت پایین ت��ر در نتیجه قرار 
دادن آنها در معرض دید مشتری، 
هم گردش مالی بهبود پیدا کند و 
میزان رضایت مندی در مواجهه با 

قیمت  ها افزایش یابد. 

استفاده از تکنیک مدیریت 
درآمد

 تکنی��ک مدیری��ت درآم��د، 
و  پیش بین��ی  درک،  فرآین��د 
تاثیرگذاری بر رفتار مش��تری به 
منظور بیشینه س��ازی درآمد یا 
سود حاصل از فروش یک منبع 
زوال پذی��ر از قبی��ل محصوالت 
فاسدش��دنی، رزرو ات��اق هتل یا 
صندلی های هواپیماست. صندلی 
هواپیما یا اتاق یک هتل هم دقیقا 
مانند یک محصول فاسد شدنی، 
پس از یک زمان مشخص ارزش 
خود را کامال از دس��ت می دهند. 
در تکنی��ک مدیری��ت درآم��د، 
تالش می شود با پیش بینی رفتار 
مش��تری، درآمد کلی حاصل از 
فروش محصوالت حداکثر شود. 
برای روشن تر شدن این مفهوم، 
کاالی��ی را در نظ��ر بگیری��د که 
تاریخ انقضای آن گذشته و ارزش 
آن به صفر رس��یده است؛ اگر در 
یک مدت زمان مش��خص پیش 
از انقضای محصول، قیمت آن با 
تخفیف ارائه می شد، بسیاری از 
مشتریان که پیش بینی می کردند 
بتوانند محصول را در مدت زمان 
باقیمانده تا تاریخ انقضای آن به 
مصرف برسانند، با اشتیاق کامل 
اق��دام به خرید محص��ول دارای 
تخفی��ف می کردن��د. پ��س اگر 
ش��ما بتوانید نحوه قیمت گذاری 
محصوالت ت��ان را ب��ر پایه یک 
پیش بینی قابل اطمینان از رفتار 
مشتری، به صورت پویا و براساس 
زمان تغیی��ر دهی��د، می توانید 
انتظار کسب درآمد باالتری را از 
کسب و کار کاالهای فاسد شدنی 

خود داشته باشید.

تکنیک های بازاریابی محصوالت فسادپذیر

تا داغ است بفروشید! 
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کافه بازاریابی

بازارنامهبازاریابی مجانی

اگر بتوانید نحوه قیمت گذاری 
محصوالت تان را بر پایه یک 

پیش بینی قابل اطمینان از رفتار 
مشتری، به صورت پویا و براساس 

زمان تغییر دهید، می توانید 
انتظار کسب درآمد باالتری را از 
کسب و کار کاالهای فاسد شدنی 

خود داشته باشید

نائل شدن به اهداف کسب و کار در 
بازارهای تکامل یافته مشکل است. در 
این بازارها، رقبا امتحان خود را پس 
داده اند و مشتریان فوق العاده باهوش و 
دقیق هستند. در این شرایط موفقیت 
اس��تراتژی های  نیازمن��د  تج��اری 
بازاریابی قوی و برنامه های هدفمند 
بازاریابی است که به خوبی اجرا شود. 
برنام��ه ارائه ش��ده در ذیل، مفاهیم 
منس��جم بازاریابی و رویکردهایی را 
فراهم می آورد که منجر به موفقیت 
در بازارهای تکامل یافته می شود. در 
این برنام��ه روش های موثر و اصولی 
که در عمل به اثبات رس��یده است، 
برای توسعه و طراحی استراتژی های 
بازار بالغ آموزش داده می ش��ود. الزم 
اس��ت هر مدی��ر بازاریابی به منظور 
ورود و معرفی بهتر محصوالتش در 
بازارهای تکامل یافت��ه برنامه ای را با 
کمک دیگر مدیران مالی، برندینگ 
و. . . تدوین کند که به او در نائل شدن 
به اهداف و پیشبرد آنها در این بازار 
کمک کند، اما او برای تدوین برنامه 

روی چه نکاتی باید تمرکز کند؟ 
س��واالتی که در طول این برنامه 

پرسیده می شود عبارتند از:  
بازارهای  * ویژگی های کلی��دی 
تکامل یافت��ه چیس��ت و چگونه بر 

استراتژی بازاریابی اثر می گذارد؟  
* چگونه یک فرد بای��د در مورد 

هدف و موضعش تفکر مجدد کند؟ 
* برندینگ چگونه باید مدیریت 
شود تا اهداف کسب و کار در بازارهای 

بالغ مطمئن باشد؟  
* قیمت گ��ذاری و ارتباط��ات در 

بازارهای بالغ چگونه است؟ 
* چگون��ه می ت��وان چرخه عمر 

محصول یا خدمت را طوالنی کرد؟ 
* اس��تراتژی های موثر برای دفاع 

مقابل رقبا چیست؟ 
همچنی��ن  و  مال��ی  اه��داف   *

معیارهای نظارت چیست؟ 
برنامه ب��ا تمرکز بر ای��ن موضوع 
آغاز می ش��ود ک��ه بازارها چگونه در 
طول زمان تغییر می کنند. ش��رایط 
رقب��ا چگونه می توان��د تغییر کند و 
منجر به ویژگی های خاص بازارهای 
تکامل یافته و بالغ شود. باید بررسی 

کرد که چگونه تغییرات در این بازارها 
می تواند منجر به تغییرات ضروری در 
اس��تراتژی های بازاریابی، برنامه ها و 

اهداف شود. 
در این برنامه باید اس��تراتژی های 
برد ب��رای ورود ب��ه بازاره��ای بالغ 
را بررس��ی کنی��م. ب��ا ای��ن برنامه 
رویکرده��ای سیس��تماتیک ب��رای 
توسعه استراتژی هایی را یاد می گیرید 
که در نائل ش��دن به اهداف مالی و 

بازاریابی موثر ند. 
در طول این برنامه باید معیارهایی 
را بررس��ی کنی��د ک��ه کنترل های 
هدایت��ی )پیش برن��ده( ای را فراهم 
می کنن��د ک��ه اث��ر مال��ی اقدامات 
بازاریابی ت��ان را قبل از اجرا تخمین 

می زنند. 
کنفرانس ه��ا، پرونده ه��ای کوتاه 

ب��رای  برنامه ری��زی  تمرین��ات  و 
آشکار سازی مفاهیم بازاریابی استفاده 
می ش��ود و نش��ان می دهد که  آنها 
چگونه در موقعیت های واقعی اعمال 

می شوند. 
برنام��ه ای دارای  تدوین چنی��ن 
مزیت های فراوان از جمله رسیدن به 

اهداف آموزشی ذیل است. 
اهداف آموزشی برنامه بازاریابی 
محصوالت و خدمات در بازارهای 

تکامل یافته و بالغ
* چگونگی نائل شدن به موفقیت 

در بازارهای بالغ 
* درک ویژگی های خاص رقابت 

در بازارهای بالغ 
* بررس��ی اس��تراتژی های ب��رد 

جایگزین برای بازارهای بالغ
* بررس��ی مولفه ه��ای مه��م در 

استراتژی بازاریابی و چگونگی تعامل 
آنها در کنار هم 

* بررسی اینکه برندینگ چگونه 
می تواند بر موفقیت بازار بالغ تاثیر 

بگذارد 
* درک چگونگ��ی مقابل��ه با رقبا 
باتوج��ه ب��ه ویژگی ه��ای محصول، 
قیمت گذاری و ارتباط��ات در طول 

مراحل بازاریابی
* یادگی��ری چگونگ��ی دفاع در 

مقابل رقبا
* بررسی معیارهایی که نتایج مالی 
فعالیت ه��ای بازاریابی را پیش بینی 

می کند
نیاز اس��ت برای تدوین این برنامه 
عده ای از سران ش��رکت یا سازمان 

گرد هم آیند. 
چه کسانی باید برای تدوین 
برنامه حضور داشته باشند؟ 

1- مدی��ران بازاریابی که در صدد 
توسعه اس��تراتژی های بهبود نتایج 

مالی در بازارهای بالغ هستند. 
2- مدی��ران مالی که نگران نتایج 
مالی حاصل از محصوالت و خدمات 

در این بازارها هستند. 
3- مدیران برندینگ، قیمت گذاری 
و ارتباط��ات ک��ه تمایل ب��ه بهبود 
این  استراتژی هایش��ان در  عملکرد 

بازار دارند. 
4- محقق��ان بازار ک��ه تمایل به 
توس��عه معیارهای��ی ب��رای ارزیابی 

عملکرد در بازار بالغ دارند. 

بازاریابی در بازارهای تکامل یافته و بالغ 

نویسنده: جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی
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مواجب

خبر مثل باد می پیچد. هرگوش��ه را ن��گاه می کنی 
دهانی اس��ت و گوش��ی، این می گوید و آن می ش��نود 
و باز هر گوش��ی دو دهان می ش��ود و ب��از می گوید و 
بازمی گوی��د. خبر مهم اس��ت. مهم تری��ن جنس خبر 
در هر محیط کاری. چه اینجای��ی چه آنجایی. خبر در 
مورد حقوق اس��ت. حقوق ماهیانه. پایه اصلی و عمود 
خیمه کسب و کار. ستون فقرات اقتصاد امروز و دیروز 
جهان. مواجب. مای��ه نگرانی میلیون ها ی��ا میلیاردها 
تن از نوع بش��ر در آخرهای هر ماه ک��ه نکنه ندهند، یا 
کم بدهند یا دیر بدهند و باعث ش��ادی همان عده در 
چند روز اول پس از دریافتش که، باالخره این ماه هم 
گرفتم. این خوف و رجای دائمی زندگی هر کارمندی 
اس��ت. دغدغه اصلی. پ��س از رفع ای��ن دغدغه اصلی 
اس��ت که دغدغه های کوچک تر مثل کیفیت کار، نگاه 
ملی و میهنی، پیشرفت، توس��عه و این قبیل مقوالت 

وسط می آیند.
و اما خبر چیس��ت؟ ظاه��را یکی از مدیران ارش��د 
ش��رکت خواب نما ش��ده و طی یک حرکت گاز انبری 
طرح یک تغییر عمده در نح��وه حقوق دهی کارکنان 
را در جلس��ه مدیران ارشد ش��رکت طرح کرده است. 
به این ش��رح که من بع��د حقوق هم��ه افراد ب��ر پایه 
حداقل حقوق مصوب وزارت کار محس��وب می ش��ود 
و هرچه که قرار اس��ت اضافه ب��ر آن دریافت کنند در 
قالب پاداش پرداخت خواهد ش��د. ت��ا اینجای قضیه 
که رقم ع��وض نمی ش��ود و ظاه��را زم��ان قضیه هم 
تغییر نمی کند، پس جای نگرانی نیس��ت. اما ش��رط 
بعدی این اس��ت که بخش پاداش پرداخت��ی با تایید 
مدیران ارش��د ش��رکت در هر ماه قابل تغییر از صفر تا 
صد در صد اس��ت. عنایت فرمودید؟ اینجوری اس��ت! 
مدیران ارش��د ش��رکت اگر از عملکرد ی��ک ماهه این 
حقیر نوعی )ی��ا هر حقیر نوعی دیگر!( راضی نباش��ند 
می توانند در آن ماه فقط حداقل حقوق مصوب وزارت 
کار را به بن��ده پرداخ��ت نمایند و اینجان��ب هم حق 
اعتراض نخواهم داش��ت. حداقل حقوق هم که معرف 
حضور هست، رقم کم توان و بی رمقی که هرساله اعالم 
می ش��ود و همزمان خط فقر یک چی��زی حدود مثاًل 
هفت و نیم برابر رقم مذکور اعالم می ش��ود و انس��ان 
متحیر می ماند ک��ه آیا واقعاً هنوز افرادی هس��تند که 
با این رقم چرخش��ان می چرخ��د؟ و واقعا می چرخد؟ 
این از شگفتی های بزرگی اس��ت که از عظمت ماورای 
فکرت دانا قرار می گیرد و عجالتا از آن می گذریم. مهم 
این است که بنده هرچه حس��اب می کنم و زیت دماغ 
می س��وزانم می بینم این رقم تکافوی نصف ماه زندگی 
مجردی بنده را هم نمی دهد. از طرف دیگر یک تجربه 
تلخ همیش��گی به من می گوید که ب��ه طور معمول در 
س��ازمان ها و ارگان ه��ا و ش��رکت های اینجایی وقتی 
چیزی، یا بخش��ی از چی��زی معلق می ش��ود و وجود 
یا عدم آن به ش��یء دیگری تحویل می ش��ود می توان 
احتمال قریب به یقین داد که این تعلیق مقدمه حذف 
آن چیز یا آن بخش است. مجموع تامالت فوق به اینجا 
می رس��د که حاش��ا و کال که اینجانب چنین چیزی را 
بپذی��رم. در ص��ورت اصرار رییس رؤس��ا ه��م عطای 
ش��رکت را به لق��ای مواجبش خواهم بخش��ید. عزمم 
را جزم کرده ام ک��ه تأمالتم را به س��مع و نظر رئیس و 

الباقی سران برسانم که توفان درمی گیرد.
پچپچه های درگوش��ی و ترس خورده ج��ای خود را 
به شلوغی و س��ر و صدا می دهند. از همه گروه ها صدای 
اعتراض به گوش می رسد. تنش و تشنج توی هوا جریان 
دارد و ب��ه ریه ها م��ی رود و نهایتا همه گروه ه��ا از جمله 
گروه خودم اعتصاب س��فت و س��ختی به راه می اندازند 
که در تاریخچه شرکت اتفاق بی نظیری است. در دو راهه 
همراهی با افراد گروه یا ادای وظایف مدیریتی ام در قبال 
سران شرکت هس��تم که باز مثل برق و باد خبر دیگری 
می پیچد. عقب نشینی مدیران ارشد. کل ماجرا به همان 
ساعتی که شروع شده بود تمام می ش��ود و همه چیز به 
مج��رای آرامش بخش قبلی بازمی گ��ردد. نه خانی آمده 
و نه خانی رفته. بعد از سال ها ش��یوه حقوق دهی به رویه 
جاری بسیاری از شرکت ها تبدیل می شود و امروزه کمتر 
کسی از این شیوه نه چندان پسندیده تعجب می کند. سیر 

تکامل این پدیده چنین بود.

سامسونگ با اپل آشتی کرد
تراشه نس��ل جدید اپل به نام A9 را کارخانه چهار 
میلیارد دالری سامسونگ در آس��تین تگزاس خواهد 
س��اخت. به گزارش خبرآنالین، کمپانی امریکایی اپل 
با هدف توسعه تولید، دنبال ش��رکای جدید می گردد 
و پس از آشتی با سامسونگ، به گفته منابع نزدیک به 
مدیران ارشد، قرار است تراشه A9 را سامسونگ برای 
اپل بس��ازد. البته سامسونگ تنها س��ازنده این تراشه 
نخواهد بود و ش��راکت با کمپانی های تایوانی و چینی 

نیز ادامه خواهد داشت. 
 ب��ه نوش��ته »ای تی نی��وز« تراش��ه 14 نانومت��ری 
FinFET  توس��ط کارخانه سامس��ونگ در آس��تین 
تگزاس که در س��ال 2012 ب��ا س��رمایه گذاری 9/3 
میلیارد دالری افتتاح ش��د، س��اخته می شود. گفتنی 
است دو کارخانه سامسونگ قادر به تولید تراشه هایی 

با فناوری 14 نانومتری هستند. 
کاهش درآمد سامس��ونگ در س��طح جهانی و افت 
س��هام این کمپان��ی ک��ره ای و نیز تالش ب��رای اتمام 
حل وفصل حقوق��ی دو کمپانی باعث ش��ده تا این دو 

باهم کنار بیایند. 

تصور کنید که یک ماش��ین 
آخرین سیس��تم با یک موتور 
بس��یار ق��وی، س��رعت عالی، 
کنترل راحت و طراحی داخلی 
فوق العاده می خرید. شما برای 
اولی��ن بار س��وار این ماش��ین 
می شوید و در حال لذت بردن 
از قدرت و راحت��ی رانندگی با 
آن هس��تید که ناگهان متوجه 
می ش��وید هیچ چی��زی که به 
ش��ما در مورد عملکرد ماشین 
هش��دار دهد وجود ن��دارد. نه 
سرعت س��نج، نه کیلومترشمار 
و نه نمایش��گر س��وخت. بدون 
ای��ن ابزارهای مهم و اساس��ی 
برای گرفت��ن بازخورد درمورد 
عملکرد خودرو هرگز حداکثر 
لذت و اس��تفاده از این وسیله 
را نخواهید برد. همیشه نگران 
تمام شدن بنزین خواهید بود، 
نگ��ران خواهید بود ک��ه مبادا 
از س��رعت مجاز عب��ور کنید و 
نمی دانی��د که چ��ه زمانی باید 
ماش��ین تان را برای س��رویس 

کردن به تعمیرگاه ببرید. 
ران��دن ی��ک ماش��ین قوی 
ب��ه  ک��ه  ابزارهای��ی  ب��دون 
ش��ما درم��ورد عملک��رد آن 
بازخ��ورد ده��د مانن��د ایجاد 
یک کس��ب وکار جدید پرآتیه 
گ��زارش  و  ارزیاب��ی  ب��دون 
بازخورد درم��ورد عملکرد آن 
است. متاس��فانه، بس��یاری از 
صاحب��ان کس��ب وکار در این 
وضعیت ق��رار می گیرن��د. در 
بهتری��ن ش��رایط بس��یاری از 
آنها تنها ب��ر یک ی��ا دو معیار 
مانن��د ب��ازده س��رمایه گذاری 
و ف��روش کل احاط��ه دارن��د 
و در بدتری��ن ش��رایط ه��م 
قطعاً هی��چ ای��ده ای در رابطه 
کسب وکارش��ان  اینک��ه  ب��ا 
چگون��ه عمل می کن��د ندارند 
و تنه��ا امیدوارند ک��ه بانک ها 
به آنها زن��گ نزنن��د و بگویند 
ک��ه موج��ودی حساب ش��ان 
خالی شده اس��ت. مدیران دانا 
براس��اس بازخورد و اطالعات 
به دس��ت آمده از عملکرد همه 
جنبه ه��ای کس��ب وکار خود 
پیشرفت می کنند. آنها از ارقام 
و اعداد، اظهار نظرها و معیارها 
برای پیش��برد تصمیمات شان 
اس��تفاده می کنند و با دید باز 
درم��ورد عملکرد کس��ب وکار 
با همه اف��رادی ک��ه در ایجاد 
آن س��هیم بوده اند ب��ه بحث  و 

گفت وگو می پردازند.
فرآیند استفاده از معیارهای 
عملکرد کسب وکار برای درک 
آنچه در کس��ب وکار ش��ما در 
حال رخ دادن اس��ت و پاس��خ 
به آن امری ضروری اس��ت. در 
این فرآیند ش��ما بای��د ارزیابی 
کنید، نتیج��ه را گزارش دهید 
و اصالحات الزم را انجام دهید 
س��پس دوباره ارزیاب��ی کنید، 
گزارش دهی��د و اصالح کنید و 
مجدداً این چرخه ادامه خواهد 
داش��ت. وقت��ی از ای��ن چرخه 
اس��تفاده کنی��د کس��ب وکار 
وارد فرآیندی از یک پیشرفت 
همیش��گی که نتیج��ه تالش 
آگاهان��ه شماس��ت می ش��ود. 
بدون داش��تن معیار، پیشرفت 
م��داوم احتم��االً نتیج��ه یک 
ش��انس خواهد بود. ایجاد این 
فرآیند در مراحل اولیه چرخه 

عمر کس��ب وکار نس��بتا آسان 
اس��ت، زیرا معیارها و اندازه ها 

کس��ب وکارهای  ب��رای 
جدید خیل��ی پیچیده 
ارزیاب��ی  نیس��ت. 
موضوع��ات مهم در 

کس��ب وکارهای 
ل�����غ ت������ر  با
اس��ت  ممک��ن 

بیش��تری  چال��ش  
ام��ا  کن��د،  ایج��اد 

مطمئناغیر ممکن نیس�����ت. 
تا جایی که ممکن اس��ت این 
کار را زودت��ر ش��روع کنی��د و 
ارزیابی و پاسخگویی را جزیی 
از فرهنگ س��ازمانی تان کنید. 
به یاد داشته باش��ید که در هر 
ارزیاب��ی چیز ارزش��مندی به 

دست می آورید.
 اصول مهم برای ارزیابی 

خوب از عملکرد 
کسب وکار

اگ��ر ب��ه  ایج��اد ی��ا اصالح 
معیارهای��ی که ب��رای ارزیابی 
موفقی��ت کس��ب وکار از آنها 
مشغولید،  می کنید  اس��تفاده 
توصیه می کنی��م به این اصول 
که براساس تجربه و مطالعات 
به دس��ت آمده اند و غالبا بدون 
درنظر گرفتن صنعت یا اندازه 
کس��ب وکار می توانن��د به کار 
گرفت��ه ش��وند توجه داش��ته 
باش��ید و آنه��ا را در سیس��تم 
ارزیاب��ی عملکردت��ان ادغ��ام 

کنید:

سادگی
حس����ابداران گاه  بی����ان 
می کنند ک��ه نمی دانن��د چرا 
به وی��ژه  و  کس��ب وکارها  در 
کوچک ت��ر  کس��ب وکارهای 
افراد بس��یار کمی به اطالعاتی 
که آنه��ا ارائ��ه می دهند توجه 
می کنن��د. ی��ک دلیل��ش این 
اس��ت ک��ه غالب��اً ای��ن افراد 
نمی توانن��د از ای��ن اطالعات 

سر در بیاورند. 
قوانین حسابداری پیچیده اند 
اس��تفاده  و  درک  قاب��ل  و 
کردن ش��ان برای اف��راد عادی 

کار مشکلی است. 
اگ��ر می خواهی��د اف��راد در 
سیس��تم ارزیابی سهیم باشند 
پس آن را س��اده کنید و ساده 

نگه دارید. 
آنه��ا تنه��ا وقت��ی در مورد 
عملک��رد کس��ب وکار صحبت 
می کنند که معیارهای ارزیابی 
برایشان واضح و س��اده باشد. 

برای این منظور کارهای 
زیر را انجام دهید:

از  تع��دادی  ب��ر   -
معیارهای مه��م تمرکز 
کنی��د ن��ه ارائ��ه حجم 

زیادی از اطالعات 
مع�������یاره����ا   -
را  مکانیزم های��ی  و 
ک��ه پش��ت هر ی��ک از 

معیاره��ای مهم وج��ود دارد 
ب��رای هم��ه اف��راد س��ازمان 

توضیح دهید.
- همراس����تا ب��ا رش����د 
کس��ب وکار، اف��راد جدیدی را 
که وارد کس��ب وکار می شوند 
در رابطه با اینک��ه این معیارها 
چ��ه هس��تند و چ��ه معنایی 

می دهند آگاه سازید.
- س��عی کنی��د ک��ه زب��ان 
ب��رای  مه��م  معیاره��ای 
از  بخش��ی  را  س��ازمان تان 

DNA سازمانی کنید. 

تعادل
قدیم��ی  رویکرده��ای  در 
تقریبا مبن��ای هم��ه  معیارها 
براس��اس نتای��ج مالی اس��ت. 
ولی این کار باعث می ش��ود که 
تنه��ا نش��انه ها مورد مالحظه 
قرار گیرن��د و علل مش��کالت 
و موفقیت ه��ا نادی��ده گرفت��ه 
کس��ب وکار  ی��ک  ش��وند. 
مجموع��ه ای به  هم پیوس��ته از 
فعالیت های��ی اس��ت ک��ه یک 
سیس��تم نس��بتاً پیچی��ده را 
ایج��اد می کن��د، بنابراین باید 
س��عی ش��ود که عملکرد تمام 
سیس��تم اندازه گیری و ارزیابی 
ش��ود، نه فقط نتای��ج مالی آن. 
می توان ب��رای ای��ن کار یعنی 
ب��رای درک واقعی فعالیت های 
ی��ک  ک��ه  به هم پیوس��ته ای 
کسب وکار را شکل می دهند، از 
کارت ارزیابی متوازن که چهار 
حوزه فعالیت را م��ورد ارزیابی 
قرار می دهد استفاده کرد. یک 
سیس��تم ارزیابی عملکرد موثر 
عملکرد کس��ب وکار را در تمام 
این چهار حوزه ارزیابی خواهد 

کرد و این حوزه ها عبارتند از:

افراد: چقدر افرادمان برای 
کاری ک��ه انج��ام می دهن��د 
مه��ارت و انگی��زه دارن��د و در 
نقش های��ی ک��ه ب��رای آنه��ا 
طراح��ی ش��ده چگون��ه عمل 

می کنند؟
فرآیند: فرآیندهای داخلی 

شما چقدر موثر و کارآمدند؟
مش�تریان: مش��تریان تان 

چقدر راضی هستند؟
امور مالی: از نظرامور مالی 

در چه وضعیتی هستید؟
برای این کار:

- ی��ک مجموعه مت��وازن از 
معیاره��ا را در تمام مولفه های 

کسب وکار به کار بگیرید.

شفافیت
اداره  قدیم��ی  روش ه��ای 
کس��ب وکار غالباً اینگونه اند که 
مدی��ران از دادن اطالع��ات به 
همه افراد خ��ودداری می کنند 
و تنه��ا تع��داد کم��ی از افراد 
صالحی��ت داش��تن اطالعات 
را دارن��د، اما ای��ن روش دیگر 
کارآمد نیس��ت و شرکت های 
پیش��رو متوج��ه ش��ده اند که 
به اش��تراک گذاش��تن نتایج با 
هر کسی که در به دست آوردن 
آنها مش��ارکت داش��ته اس��ت 
کاری مفی��د و موثر اس��ت. اگر 
می خواهید منفع��ت حاصل از 
ارزیابی عملکرد کسب وکارتان 
را ب��ه حداکثر برس��انید، نتایج 
را پوش��یده نکنید. اف��راد تنها 
براس��اس اطالعات��ی ک��ه در 
دس��ت دارند عم��ل می کنند 
و اگ��ر کارکنان ت��ان ای��ده ای 
درب��اره اینکه ش��رکت چگونه 
دارد عم��ل می کن��د نداش��ته 
باش��ند نمی توانند آنچه 
را که برای بهب��ود اوضاع 
الزم اس��ت انجام دهند. 
بس��یار خوب اس��ت ک��ه 
درمورد نتایج به خصوص 
ب��ا افراد ارش��د ش��رکت 
بح��ث کنید. ای��ن کار به 
ش��ما کمک می کن��د تا 
به عن��وان مدیر یا صاحب 
ش��رکت از هوش جمعی همه 
اف��راد س��ازمان برای تفس��یر 
نتایج و انجام اقدامات اصالحی 
اس��تفاده کنید. اف��راد مختلف 
نقش ه��ای مختلف��ی دارند و 
بنابرای��ن دیدگاه های مختلفی 
درباره آنچه در سازمان درحال 
رخ دادن اس��ت دارند. اشتراک 
دیدگاه ه��ا و درک نتایج باعث 
یادگیری میان بخش ها و میان 
کاره��ای مختلف می ش��ود و 
فرصتی را ب��رای مدیر- صاحب 
ش��رکت فراهم می کند تا آنچه 

را که واقعاً در کسب وکارش در 
حال رخ دادن است دریابد.  

برای این کار:
- نتای��ج کس��ب وکار را ب��ا 
کارمندان تا جای��ی که ممکن 
اس��ت به طور مرت��ب )حداقل 
هر س��ه ماه یک ب��ار( درمیان 

بگذارید.
- تفسیر افراد را درباره نتایج 
جویا ش��وید. نتایج بد و خوب 
را با افراد در س��ازمان تفس��یر 

کنید.

مسئولیت و پاداش
بس��یاری از اوقات سازمان ها 
عملک��رد جنبه ه��ای مختلف 
ارزیاب��ی  را  کسب وکارش��ان 
می کنند و س��پس هیچ کاری 
در رابط��ه با ای��ن نتای��ج انجام 
نمی دهن��د. آنه��ا از توج��ه به 
حوزه های مس��اله دار و از دادن 
پاداش ب��ه افرادی ک��ه در قبال 
عملک��رد بد خ��ود پاس��خگو 
هس��تند خ��ودداری می کنند. 
مهم ترین درس در کس��ب وکار 
این است »سخت گیری  درمورد 
نتای��ج و س��هل گیری درمورد 
افراد«. اگر در زمینه ای مش��کل 
وج��ود دارد درب��اره عملک��رد 
ضعیف توضیح دهید و مستقیماً 
با اف��رادی ک��ه در آن س��هیم 
هس��تند درباره اینک��ه چگونه 
می توان ای��ن موضوعات را حل 
ک��رد صحبت کنید. پوش��اندن 
مس��ائل باعث ایجاد بالتکلیفی 
و شبهه برای کارکنانی می شود 
ک��ه در این مش��کالت س��هیم 
بوده اند. درضمن مدیران بیشتر 
موضوع��ات منف��ی را مط��رح 
و مس��تقیماً درب��اره آن بح��ث 
می کنند، اما همینط��ور وقتی 
که افراد کارهایش��ان را به خوبی 
انجام می دهند هم بای��د از آنها 
قدردانی کرده و به آنها پاداش��ی 
که مستحق ش��ان است بدهید. 
برن��دگان ب��ا قدردانی ش��کوفا 
می شوند. الزم نیست پاداش ها 
همیشه مالی باش��د. مرخصی، 
یک نامه دس��ت نوش��ته یا یک 
تبری��ک  در مقاب��ل دیگ��ران 
می تواند به عنوان مش��وق های 
بس��یار عالی ب��رای آنهایی که 
کارش��ان را خوب انجام داده اند 
عمل کنن��د. یک کس��ب وکار 
خوب یک سیستم پایدار است 
که جوان و با طراوت ش��ده و به 
آن انرژی ت��ازه داده می ش��ود، 
پاداش ه��ا اف��راد را باانگیزه نگه 
می دارد و باعث می ش��ود که بر 
انج��ام کارهای درس��ت تمرکز 
کنند. اگ��ر قصد نداری��د برای 
نتایج مثب��ت و منف��ی حاصل 
از سیس��تم ارزیاب��ی عملک��رد 
کاری انج��ام دهی��د پس هرگز 
به خودتان زحمت داش��تن این 

سیستم را ندهید. 

در غیر این صورت برای این 
کار:

عملکرده��ای  م��ورد  در   -
ضعیف، با اف��رادی که در ایجاد 
آن س��هیم بوده ان��د آش��کار و 
مس��تقیم درب��اره نتایج بحث 
و گفت وگ��و کنید. ب��ر موضوع 
تمرک��ز داش��ته باش��ید، نه بر 

شخص.
- و در م��ورد کارهای خوب 
بر شخص تمرکز داشته باشید 
و با تشخیص سهم و مشارکت 
آنها در انجام آن کار به ایش��ان 

پاداش دهید.

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )45(
پپسی؛ تولید محصوالت مکمل 

چنانچه یکی از محصوالت تولیدی شما می تواند مکمل 
کاالی دیگری که به بازار عرضه کرده اید باش��د و یکی از دو 
کاال محبوبیت قابل قبولی دارد، عرضه کردن آنها در کنار هم 
و به صورت مکمل می تواند اثر مثبتی روی آمار فروش شما 

برجای گذارد. 
ایده

یک محصول مکم��ل کاالیی اس��ت که به هم��راه یک 
محصول دیگر مصرف می ش��ود. به عنوان مث��ال غذاهای 
آماده ای که در ورزش��گاه ها و استادیوم ها به فروش می رسد 
نوعی محصول مکمل است. نمونه دیگر از یک کاالی مکمل 
بالش هایی است که در پروازهای طوالنی مدت مورد استفاده 
قرار می گیرد. وقتی کاالیی در بازار از محبوبیت قابل توجهی 
برخوردار ش��د بیش��تر فروش خواهد رفت و این فروش باال 
سبب خواهد شد که محصول مکملی که به همراه آن عرضه 
می شود نیز فروش بیشتری داشته باشد. به واسطه تولید یک 
کاالی مکمل برای محصولی که پیش تر آن را تولید و به بازار 
عرضه کرده اید و از محبوبیت قابل قبولی نیز در بازار برخوردار 
اس��ت می توانید از وجود تقاضای ثابت و قابل اتکا برای آن 

کاالی مکمل در بازار مطمئن باشید. 
در این میان طراحی برخی از کاالها به ش��کلی اس��ت 
که محصول اصلی باید به هم��راه کاالی مکمل به مصرف 
برس��ند، بهترین نمونه برای این موض��وع المپ و حبابی 
اس��ت که برای پوش��اندن المپ استفاده می ش��ود. با این 
همه همواره اینطور نیس��ت ک��ه هم��ه محصوالتتان به 
ش��کل کامال مناس��بی با کااله��ای مکمل دیگ��ر همراه 
ش��ده و نوید بخش یک فروش تضمین ش��ده برای ش��ما 
باشند، زیرا ممکن اس��ت مردم برای خرید محصول شما 
و کاالی مکمل هم��راه آن متقاعد نش��وند. به عنوان مثال 
اگرچه صاحبان خ��ودرو برای حرکت دادن و اس��تفاده از 
اتومبیل شان نیازمند خرید بنزین هس��تند، ولی ممکن 
اس��ت تغییر عقیده دهند و از خودروهای برقی اس��تفاده 
کنند. تولید کااله��ای مکمل اگرچه ممکن اس��ت برای 
برخی کس��ب و کارها یک انتخاب باش��د که به واسطه آن 
فروش خود را باال ببرند، اما برای برخی دیگر از شرکت های 
تجاری اس��تفاده از این ایده برای پرهیز از کهنه ش��دن و 
عقب ماندن از س��ایر رقب��ا، نوعی اجبار به ش��مار می آید. 
به عنوان مثال شرکت های تولید کننده بازی های رایانه ای 
باید بازی هایی را تولید کنند که با کنس��ول های بازی روز 
متناس��ب باش��ند. آنها باید از به روز بودن محصوالتشان 
و کاربردی بودن آنه��ا روی کامپیوترهای موجود در بازار و 
همچنین تطابق محصوالت نرم افزاری تولید شده با آخرین 
نسخه از سیستم عامل های موجود اطمینان حاصل کنند. 
نکته دیگر، تدوین اس��تراتژی های تبلیغاتی ش��رکت ها 
حول محور کاالهای مکمل تولید ش��ده توسط آنها است. 
به عنوان نمونه شرکت های تولیدکننده نوشابه های گازدار 
سعی دارند با تبلیغ در اس��تادیوم های فوتبال و حمایت از 
تیم ها، جایگاهی میان خیل عظیم تماش��اگرانی که برای 
تماشای مس��ابقات فوتبال به ورزش��گاه ها می روند برای 
خود بیابند. مثالی دیگ��ر، اقدام فیفا در جری��ان برگزاری 
جام جهان��ی 2006 آلمان اس��ت. در حین برگ��زاری این 
مسابقات مسئوالن فیفا از تماش��اگران هلندی خواستند 
تا با ش��لوارهایی که روی آن نش��ان تجاری شرکت پپسی 
)تولیدکننده نوش��ابه های گازدار( اس��ت در ورزشگاه ها 
حاضر نش��وند زیرا ش��رکت کوکاکوال از جمل��ه حامیان 
رسمی و اصلی فیفا و مسابقاتی است که زیرنظر آن برگزار 
می شود. اگرچه اقدام فیفا در جلوگیری از ورود تماشاگران 
با شلوارهای تبلیغاتی پپس��ی به استادیوم ها در حمایت از 
شرکت کوکاکوال انتقاد های بسیاری را برانگیخت و به نظر 
نوعی استراتژی تهاجمی از سوی مس��ئوالن کوکاکوال به 
شمار می رود، اما این اقدام شرکت کوکاکوال به خوبی نشان 
می دهد یک شرکت تجاری موفق و پیشرو در زمینه تولید 
کاالهای مکمل چگونه از موقعیت خوی��ش در بازار تولید 

محصوالت مکمل محافظت می کند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
با بررس��ی بازار و آگاهی از روند آن می توانید اتفاقاتی را 
که ممکن است در آینده در بازار رخ دهد پیش بینی کنید. 
این موضوع این امکان را به شما می دهد تا تشخیص دهید 
کدام یک از محصوالت شما در بازار از محبوبیت برخوردار 
اس��ت. با شناس��ایی محصول مربوط��ه می توانید کاالی 
مکملی برای آن به بازار عرضه کنی��د و از این طریق درآمد 
خود را افزایش دهید. به زمان عرضه محصول جدیدتان و 
آغاز کارزار تبلیغاتی آن در بازار توجه کافی داش��ته باشید 
تا بتوانید به این وس��یله موجبات محبوبیت کاالی مکمل 
عرضه شده به همراه آن را نیز فراهم کنید. پس از ارائه یک 
محصول محبوب به ب��ازار و تولید یک کاالی مکمل موفق 
برای آن و کس��ب درآمد از این طریق متوقف نش��وید زیرا 
رقابت همچنان ادامه دارد و ایس��تادن در میانه راه و اکتفا 
کردن به پروژه موفق قبلی رفتار بس��یار پرخطری اس��ت. 
چنانچه از تولید محصوالتی که از کیفیت مطلوب و قیمت 
منطقی برخوردارند دس��ت بکشید مش��تریان شما قطعا 
راهی برای جایگزین کردن محصوالت ش��ما با کاالهایی 
که رقبایتان به بازار عرضه می کنن��د خواهند یافت. توجه 
کنید برای محصولی که به میزان کافی از کاالهای مکمل 
بهره مند اس��ت محصول مکمل دیگری تولید نکنید، این 
موضوع سبب خواهد ش��د که کاالی مکملی که جدیدا به 
بازار عرضه کرده اید نتواند جایی میان مشتریان برای خود 
بیابد. فراموش نکنید که کاالی مکملی که تولید می کنید 
لزوما نباید به همراه محصول دیگری به بازار عرضه ش��ود، 
بلکه این کاال می تواند مکمل یک مراس��م بوده و به هنگام 
برگزاری آن به بازار عرضه شود. محصول مکمل شما حتی 
می تواند با شروع فصل یا ش��رایط آب و هوایی جدید وارد 
بازار ش��ود و از ش��رایط آب و هوایی ایجاد شده به بهترین 

شکل استفاده کند. 

پاسخ کارش�ناس: متأسفانه 
در ای��ران کمت��ر به مقول��ه برند 
توجه ش��ده اس��ت. در بس��یاری 
از مواق��ع تولید کنن��دگان ایرانی 
اجناس باکیفیتی ارائه می  کنند، 
اما به دلیل اینکه محصوالتش��ان 
تح��ت عنوان ی��ک برن��د معتبر 
عرض��ه نمی ش��ود، خری��داران 
رغب��ت چندانی به خرید نش��ان 
نمی دهن��د و خری��د محصوالت 

مش��ابه ب��ا برنده��ای خارجی را 
ترجیح می دهن��د. ب��رای اینکه 
شما هم بتوانید با رقبای خارجی 
رقابت کنی��د، باید به ی��ک برند 
تبدی��ل ش��وید.ناگفته نماند که 
برن��د ش��دن زمان ب��ر و پرهزینه 
است، اما مطمئن باشید اگر شما 
توان و حوصله این کار را داش��ته 
باشید می توانید برنده این رقابت 
باشید. کافی است برای چند سال 

کمپی��ن برندینگ خ��ود را اجرا 
کنید و خسته نشوید. برای نوشتن 
کمپی��ن برندینگ از مش��اوران 
یا ش��رکت های تبلیغات��ی زبده 
اس��تفاده کنید. تبلیغات مشابه 
خارجی را به دقت بررسی کنید و 
از آنها ایده بگیرید. فرهنگ جامعه 
ایرانی را در نظ��ر بگیرید و با دقت 
تمام و وس��واس، نگارش کمپین 
برندین��گ خودت��ان را مدیریت 

کنی��د. تأکی��د می ش��ود نتیجه 
گرفتن از این کمپین یا به اصطالح 
برند ش��دن ش��ما زمان بر است. 
هرگز ناامید نش��وید و ب��ه کاری 
که انجام می دهید ایمان داش��ته 
باشید. اگر محصوالت شما دچار 
افت کیفیت نشوند و کمپین هم 
خوب نوشته شده باشد، در عرض 
چند سال می توانید با محصوالت 

مشابه خارجی نیز رقابت کنید.

رقابت با برندهای 
خارجی

پرسش:یک تولید کننده پوشاک هستم و قصد دارم کسب و کارم را گسترش بدهم. پیشنهاد می کنید چه اقداماتی را در زمینه برندینگ 
انجام بدهم که بتوانم با وجود شرایط اقتصادی پیش رو و احتمال از میان رفتن تحریم ها، با برندهای خارجی رقابت کنم؟

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با 
چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت 
تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir ب�ا ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را د  ر 

همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیککسبوکار)120(

تضمین موفقیت کسب وکار با استفاده از ارزیابی عملکرد

 3معیار اساسی 
در اندازه گیری نتایج شرکت

شنبه
2911آذر1393 www.forsatnet.irشمــاره120  کار مدیریت کسب و

الگوهای طالیی

یک کسب وکار مجموعه ای به  هم 
پیوسته از فعالیت هایی است که 

یک سیستم نسبتاً پیچیده را ایجاد 
می کند بنابراین باید سعی شود که 
عملکرد تمام سیستم اندازه گیری و 
ارزیابی شود، نه فقط نتایج مالی آن

مترجم: معراج آگاهی

نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

از میان خبرها

علی معروفی



 69,494.80شاخص کل
(113.81)میزان تغییر
B 3,142,496.559ارزش بازار

B 1,921.533ارزش معامالت
M 616.351حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,08540,61بانک ملت

2,97327.81سرمایه گذاری غدیر
(24.89)2,498ایران خودرو

(17.74)3,652چادرملو
80012.76بانک صادرات

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7,79185,523ایران ترانسفو

B 1,62412.091بیمه آسیا
B 10,3595.664البرز دارو
B 26,5765.090گلوکوزان

B 5,9864.275رادیاتور ایران

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 4,55172.983س. ساختمان

B 3,81032.351س. ایران خودرو
B 4,25723.347توریستی آبادگران

B 4,81521.491گل گهر
B 2,15516.231ملی صنایع مس ایران

درصد قیمتنام کامل شرکت
7,7913,99ایران ترانسفو

2,5343.98س. توسعه آذربایجان
5,9823.93رادیاتور ایران

1,2193.83بیمه البرز
4,1653.81ایران یاساتایرورابر

درصدقیمتنام کامل شرکت
(12,72)3,814ایران تایر

(3.99)3,994نصیر ماشین
(3.98)3,810س. ایران خودرو

(3.97)3,675فیبر ایران
(3.97)8,321تولیدی مهرام

ارزشحجمنام کامل شرکت
M115,011 B 13,420ماشین  سازي  اراك 

M58.333 B 23.352ایران  خودرو
M30.487 B 9.996س.  توسعه ملي 

M27.416 B 13.147بانک ملت
M26.949 B 3.459ایران  ترانسفو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M58,333 B 23,352ایران  خودرو

M14.977 B 18.729بانک صادرات
M12.061 B 16.868پارس  خودرو

M115.011 B 13.420ماشین  سازي  اراك 
M21.098 B 13.391س. صنایع سیمان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
15765914س. صنایع سیمان

24981778ایران خودرو
85701487ماشین سازی اراك

8001192بانک صادرات
7151127پارس خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
27752775محورسازان
1994997فنرسازی زر

1485297زامیاد
2262282محور خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
15561,35س. صنعت و معدن

10521,45س. پردیس
11441,60صندوق بانک

14192,29توسعه صنعتی 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

رییس جدید سازمان بورس، 
روزهای ش��لوغی را پشت سر 
می گ��ذارد؛ پاس��خگویی ب��ه 
حج��م انب��وه پی��ام تبریک ها 
خود کارش��اقی است که انصافا 
همی��ن  از  اس��ت.  وقت گی��ر 
رو فطان��ت ب��ا ارس��ال پیامی 
از فع��االن اقتص��ادی و س��ایر 
همکاران و دوستان خواست از 
درج پیام تبریک در روزنامه ها 
و ارسال دسته گل به مناسبت 

این انتصاب خودداری کنند. 
وی این روزها دل مش��غولی 
دیگری ه��م دارد و آن چینش 
تیم کاری خود در بازار س��هام 
اس��ت. گمانه های مختلفی در 
این مورد ش��نیده می شود که 
هنوز منبع موثق��ی آن را تایید 
نکرده اس��ت. از همین رو این 
روزها، بازار دی��دار و بازدیدها 
هم حس��ابی گرم است. فعاالن 
بازار س��رمایه معتقدند، رییس 
جدید بازار سرمایه برای اثبات 
مهارت و مدیریت خود در این 
بخش، قطع��ا برنامه هایی را در 
آستین دارد که رو خواهد کرد. 
نخستین اظهارنظر فطانت هم 
در مورد بازار س��رمایه نش��ان 
می ده��د؛ وی تمرک��ز زیادی 
روی رف��ع مش��کالت صنای��ع 
بورسی کرده است و در صورتی 
که این مشکالت برطرف شود، 
قطعا بازار سرمایه شاهد تحولی 
ب��زرگ خواه��د ب��ود. به طور 
مثال، اگر فطانت موفق ش��ود 
که اختالف س��ازمان با وزارت 
نفت در مورد پاالیش��گاهی ها 
را ح��ل کند ی��ا موض��وع نرخ 
خوراك پتروشیمی ها را بتواند 
به س��رانجام برس��اند (با توجه 
به نزدیک��ی و ارتب��اط محکم 
فطانت با تی��م اقتصادی دولت 
یازدهم)، بازار شرایط صعودی 
را تجربه خواه��د کرد، زیرا این 
صنای��ع از ارزش ب��ازار باالیی 
برخوردارند و مثبت شدن این 
گروه ها همه گروه های بورسی 
را ب��ا خود ب��اال می ب��رد. البته 
فطانت ق��ول داده، مش��کالت 
صنایع را در »مدت زمان کم« 

بر طرف خواهد کرد. 

آنچه فطانت به مدیران 
بورسی گفت

وی در جمع مدیران سازمان 
ب��ورس، پیگی��ری ج��دی به 
منظ��ور رفع برخ��ی ابهامات و 
مشکالت صنایع کلیدی بورس 
را اولوی��ت برنامه س��ازمان در 
کوتاه م��دت دانس��ت. محم��د 
فطان��ت در این دی��دار، با بیان 
اینک��ه امروز، ب��ازار س��رمایه 
عالوه ب��ر اثرپذیری از ش��رایط 
کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی 
ابهامات و مش��کالت در صنایع 
کلیدی مانند صنایع پاالیشی، 
پتروشیمی، معدن و بانکداری 
رنج می ب��رد، اف��زود: بر همین 
اس��اس تالش خواهد ش��د تا 
در کوتاه م��دت، ای��ن موضوع 
پیگی��ری  ج��دی  به ص��ورت 
دغدغه ه��ای  رعای��ت  ب��ا  و 
س��رمایه گذاران تعیین تکلیف 

شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: عالوه 
بر اقدامات کوتاه مدت، رویکرد 
بلندم��دت س��ازمان مبنی بر 
شتاب بخش��ی به روند توسعه 
راس��تای  در  س��رمایه  ب��ازار 
ارتق��ای جای��گاه این ب��ازار در 
نظ��ام اقتص��ادی، به ص��ورت 
جدی در دس��تور کار قرار دارد 

و برنامه های مش��خصی در این 
حوزه وج��ود دارد که در آینده 
نزدیک، به صورت رسمی اعالم 

خواهد شد. 
رییس سازمان بورس تعامل 
مس��تمر ب��ا ذی نفع��ان ب��ازار 
سرمایه و نهادهای تصمیم گیر 
در بدن��ه دولت و مجل��س را از 
راهبردهای محوری س��ازمان 
بورس برش��مرد و تصریح کرد: 
رویکرد دول��ت در قب��ال بازار 
س��رمایه، رویک��ردی مثب��ت، 
حمایت��ی و در جه��ت بهب��ود 
اعتماد س��رمایه گذاران به این 

بازار است. 
فطان��ت در همی��ن رابط��ه 
اف��زود: دول��ت اعتق��اد جدی 
دارد که باید نقش بازار سرمایه 
در تامی��ن مالی افزای��ش یابد 
و ای��ن موضوع، یعن��ی تقویت 
بازار اولیه، جز از طریق تقویت 
بازار ثانویه امکان پذیر نیس��ت 
و بازار ثانوی��ه نیز زمانی تقویت 
خواهد شد که با حداقل کردن 
ریسک بازار، به ویژه ریسک های 
الزم  انگی��زه  سیس��تماتیک، 
ب��رای س��رمایه گذاران، اعم از 
حقوق��ی و حقیقی ب��ه منظور 
ورود در بورس ایجاد ش��ود، از 
این رو، همه آنچه که از س��وی 
دولت محترم و س��ایر نهادهای 
تصمیم گیر، در راستای تحقق 

این مه��م بای��د انجام ش��ود، 
به صورت عملیات��ی و با جدیت 
پیگی��ری خواهد ش��د. رییس 
سازمان بورس با اشاره به اینکه 
خوشبختانه، س��رمایه انسانی 
متخصص در مجموعه سازمان 
بورس و سایر ارکان و نهادهای 
فع��ال در بازار س��رمایه حضور 
دارن��د، تاکید ک��رد: امیدوارم 
ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت های 
ارزنده موج��ود در بدن��ه بازار 
س��رمایه و حمای��ت عملیاتی 
نهاده��ای اثرگ��ذار بر ب��ازار، 
شاهد بهبود مستمر روند بازار 

سرمایه در آینده باشیم. 

تحلیل فعاالن بازار از 
اظهارات رییس جدید بورس

این اظهارات فطانت نش��ان 
می ده��د، رییس ع��زم جزمی 
ب��رای مثب��ت کردن ش��اخص 
کل دارد. اما یک��ی از مهم ترین 
موضوعاتی که باید در دس��تور 
کار رییس تازه نفس بورس قرار 
گی��رد، موضوع ارتب��اط موثر و 
اقناعی با حقوقی ها است؛ امری 
که سلف او در یک سال گذشته 
نتوانست به خوبی پیش ببرد و 
بازار سرمایه از این ناحیه دچار 
آس��یب ش��د. در میانه بحران 
سقوط شاخص کل در ماه های 
ابتدای��ی س��ال ج��اری، وزیر 

اقتصاد نشس��تی را با حقوقی ها 
به هم��راه صالح آب��ادی برگزار 
کرد که خبرهای منتش��ر شده 
نشان از قول مساعد حقوقی ها 
در این نشس��ت برای در پیش 
گرفتن سیاس��ت خری��د بود؛ 
از ف��ردای ای��ن نشس��ت ام��ا 
حقوقی ه��ا ن��ه تنه��ا خریدار 
نبودند، بلکه در برخی س��هم ها 
فروشنده هم بودند و صف های 
فروش��ی را تش��کیل دادند. از 
همی��ن رو ش��ایعاتی در ب��ازار 
در م��ورد اخت��الف حقوقی ها 
با صالح آب��ادی بر س��ر زبان ها 
افتاده ب��ود. اما ب��ا رفتن صالح 
آبادی باید دید که آیا اکنون هم 
حقوقی ها س��رانجام سیاس��ت 
حمای��ت از بازار س��رمایه را در 
پیش خواهن��د گرفت ی��ا نه؟ 
البته افزای��ش معامالت بلوکی 
در آخری��ن روز کاری هفته که 
از س��قوط بیشتر ش��اخص کل 
جلوگیری کرد می تواند نش��انه 
و دلیل کم رنگی ب��ر این مدعا 
باش��د، اما هنوز مانده اس��ت تا 
فضای واقعی عملک��رد فطانت 
بر بازار س��رمایه ش��کل بگیرد، 
زیرا وی ب��ه زمان نی��از دارد تا 
تیمش را بچیند و برنامه هایش 
را منس��جم کند و پ��س از آن 
اس��ت که ب��ازار دیدارهای وی 
ب��رای رفع مش��کالت صنایع و 
همچنین اقناع حقوقی ها برای 
حمایت از ب��ازار آغ��از خواهد 
شد. با این چش��م انداز بسیاری 
از تحلیلگ��ران معتقدن��د، بازار 
س��رمایه در آین��ده نزدی��ک، 
ش��اهد ی��ک صع��ود خواه��د 
ب��ود و از وضعی��ت اضط��رار 
حمایت 70 ه��زار واحد فاصله 
خواهد گرف��ت. از همین رو به 
سهامداران پیش��نهاد می شود، 
رفتار حجم کل معامالت بازار و 
ارزش معامالت بازار را زیر نظر 

بگیرند.
افزایش معنادار این گزینه ها 
ب��ه معن��ای ورود نقدینگ��ی و 
جهش شاخص کل خواهد بود. 
البته تا رس��یدن به این شرایط 
حداق��ل به زمان��ی دو هفته ای 

نیاز است.

برنامه فطانت برای رفع مشکالت صنایع بورسی

تمایل شاخص کل برای صعود

در هفته گذشته که تنها چهار 
روز معامالتی داش��ت، ش��اخص 
کل بی��ش از 1500 واح��د نزول 
را تجرب��ه کرد و تقریب��ا اکثر این 
ن��زول در دو روز ابتدای��ی هفته 
اتف��اق افت��اد. مجم��وع 1500 
واحد کاه��ش در دو روز متوالی 
یکش��نبه و دوش��نبه ش��باهت 
زیادی به روزهای پ��س از اعالم 
خبر تمدید مذاکرات هس��ته ای 
داش��ت.   5+1 ب��ا  کش��ورمان 
فراوان��ی  انتظ��ار  معامله گ��ران 
داش��تند ک��ه ش��اخص کل ب��ه 
حمای��ت 70250 واح��د خ��ود 
واکن��ش نش��ان داده و صعودی 
را، حت��ی به ص��ورت مقطعی، در 
پیش بگیرد؛ اما فش��ار عرضه در 
بازار به ش��اخص کل اج��ازه نداد 
ت��ا معامله گران به خاطر داش��ته 
باش��ند در زم��ان ن��زول رعایت 
جوانب احتی��اط از ابتدایی ترین 
مسائل است. رنگ قرمز یکشنبه 
و دوشنبه و در پی آن خریدهایی 
که در ساعات پایانی روز دوشنبه 

اتفاق افتاد س��ه ش��نبه ای س��بز 
رنگ را برای بازار در پی داش��ت. 
رنگ س��بز سه ش��نبه که حاصل 
ق��درت گرفت��ن تقاض��ا در برابر 
عرضه بود، تنها توانس��ت حدود 
70 واحد شاخص را به سمت باال 
ببرد و افزایش تدریجی عرضه ها 
در ای��ن روز مؤی��د ای��ن موضوع 
بود ک��ه این روز را می ت��وان تنها 
فرصتی برای خ��روج تلقی کرد. 
روز پایانی هفته نیز ب��ا به همراه 
داش��تن کاه��ش 110 واح��دی 
ش��اخص کل مهر تاییدی بر این 
مس��ئله زد تا هفته سه روزه پیش 
رو را برای معامله گران با وحشت 
زی��ادی هم��راه کن��د. بررس��ی 
ش��رایط فعل��ی ب��ازار می توان��د 
کم��ک بس��یار چش��مگیری در 
پیش بینی هفته پیش رو داش��ته 

باشد.
عوام��ل زی��ادی ب��ر تعیی��ن 
جهت ب��ازار تاثی��ر می گذارند که 
مهم ترین آنها ش��رایط سیاس��ی 
و اقتصادی اس��ت. اگ��ر بخواهیم 
از بعد سیاس��ی به چهره شاخص 
نگاه کنی��م، هنوز اتف��اق خاصی 

ب��رای مهیا کردن ش��رایط صعود 
نیفت��اده اس��ت و حت��ی ایده ای 
هم راس��تا با ای��ن مه��م در ذهن 
معامله گران وجود ن��دارد. پس از 
تمدید مذاکرات اتمی کش��ورمان 
در تاری��خ حیات��ی س��وم آذرماه، 
معامله گ��ران نس��بت به مس��ائل 
سیاس��ی بسیار بدبین ش��ده اند و 
احتماال تا مدتی ترجیح می دهند 
به ج��ای واکنش نش��ان دادن به 
احتم��االت در م��ورد اخبار پیش 
رو ب��ه اص��ل خبر واکنش نش��ان 
دهن��د. از ط��رف دیگر، ش��رایط 
اقتصادی کش��ورمان ب��ا کاهش 
پی در پی قیم��ت نف��ت تقریبا به 
حال��ت بحران��ی در آمده اس��ت. 
بدون ش��ک یکی از دالیل کاهش 
ارزش ریال ایران در برابر ارزهای 
مهم خارجی مانن��د دالر امریکا و 
یورو نی��ز کاهش قیم��ت جهانی 

نفت است. 
این موضوع به راحتی توانس��ت 
سایه س��نگینی را بر بازار سرمایه 
بگس��ترد و مزیدی ب��ر تمام علل 
ریزش بازار ش��ود. از سوی دیگر، 
شرایط بنیادی اکثر شرکت های 

فعال در ب��ازار اوراق بهادار بدون 
تغیی��ر و در ش��رایط قبلی خود 
باقی مانده اند ت��ا معامله گران را 
به س��وی انفعال نس��بت به بازار 
س��وق دهد. در این بین آنچه در 
هفته ج��اری اتفاق بیفتد ش��اید 
در س��رانجام بازار تاثیر بسیاری 

بگذراد.
ش��اخص کل در 16 روز کاری 
پیش��ین خود ح��دود 8/5 درصد 
کاه��ش یافت��ه اس��ت و ای��ن به 
خودی خ��ود می تواند ش��رایط را 
ب��رای چند روز صع��ود مهیا کند. 
پایان یافتن مهلت تسویه حساب 
اعتب��ارات در هفته گذش��ته نیز 
می توان��د از ش��دت عرضه ه��ا در 
ای��ن هفت��ه بکاهد.گفت وگوهای 
خب��ری پ��س از نشس��ت ژنو که 
اظهارنظره��ای  آنه��ا  س��رآمد 
مقامات روس��ی مبنی بر نزدیک 
ش��دن به امض��ای توافق��ات بود 
نیز می توان��د لطف زی��ادی را در 
حق ب��ازار س��رمایه بکن��د. ایجاد 
کف جدی��دی در قیم��ت جهانی 
نفت نی��ز می تواند حاش��یه امنی 
برای ثبات در شرایط فعلی ایجاد 

کند. نکته مهم دیگری که ممکن 
اس��ت معامله گران را از فروش باز 
دارد، مسئله تسویه حساب است؛ 
به این مفهوم که اگر ش��خصی در 
روزه��ای کاری هفته جاری اقدام 
به ف��روش بکند، وجه خ��ود را به 
ترتیب در س��ه روز نخست هفته 
آتی دریاف��ت خواهد ک��رد. تمام 
شرایط مطرح شده فراهم آمده اند 
تا بازار بتواند س��ه روز کاری آرام 
را در ای��ن هفته س��پری کند، اما 
افزای��ش فش��ار عرضه از س��وی 
س��هامداران عم��ده در یک��ی از 
روزهای این هفت��ه می تواند تمام 
ش��رایط مثبت موج��ود را از بین 
ببرد و بازار را در کانال نزولی خود 
به پایین هدایت کن��د. به صورت 
کلی تقابل تقریب��ا متعادل عرضه 
و تقاض��ا را می توان برای ش��نبه 
متصور بود، اما دوشنبه این هفته 
بهترین فرصت ب��رای عرضه های 
شدید از سوی س��هامداران عمده 
بازار خواهد بود و اگر این اتفاق رخ 
دهد، چهارشنبه کاهش شاخصی 
بی��ش از 600 واح��د را تجرب��ه 

خواهد کرد.

دوشنبه، فرصت عرضه ای برای فروشندگان 

شنبه
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تغییر مدیریتـی و تداوم حرکت 
توسعه محور بازار سرمایه

علی س��عیدی، عضو هیات مدیره و مع��اون نظارت 
ب��ر نهادهای مالی س��ازمان ب��ورس تغیی��ر مدیریتی 
در س��ازمان را اقدامی در جهت تداوم حرکت توس��عه 
محور بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: قطعا مدیریت 
جدید، ضمن اهتمام به حل مش��کالت صنایع، تدابیر 
الزم برای تداوم حرکت بازار س��رمایه در مسیر توسعه 
روزاف��زون و ایف��ای نقش ج��دی در نظ��ام اقتصادی 
خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه توس��عه بازار سرمایه 
که به همت تمامی دست اندرکاران این بازار آغاز شده، 
دارای حرکتی مس��تحکم اس��ت، افزود: این حرکت با 
شدت بیشتری، در دوران مدیریت جدید ادامه خواهد 
یافت. وی خاطرنشان کرد: براساس ماموریتی که ماده 
دو قان��ون بازار اوراق به��ادار بر عهده س��ازمان بورس 
گذاشته، حمایت از حقوق س��رمایه گذاران در اولویت 
برنامه  های س��ازمان قرار دارد و در این راس��تا، تالش 
خواهد ش��د حمایت الزم از س��رمایه گذاران حقیقی 
و حقوق��ی که با اعتماد ب��ه بازار س��رمایه، در این بازار 

سرمایه گذاری کرده اند، صورت گیرد. 

 سه عامل
منفی شدن بازار

نص��راهلل برزن��ی، مدی��ر عام��ل کارگ��زاری بانک 
اقتصادنوین گفت: یک��ی از عوامل اثر گ��ذار در منفی 
ش��دن بازار را نگرانی فعاالن از کس��ری بودجه خواند 
و گفت: موتور محرك اقتصاد کش��ور نفت و مشتقات 
نفت و گاز اس��ت و در ش��رایط فعلی رونق کل اقتصاد 
تابعی از درآم��د حاصل از نفت و مش��تقات نفت و گاز 
اس��ت. وی درباره ش��رایط بازار س��رمایه در دو هفته 
اخیر گفت: بازار تحت تاثیر س��ه عامل تمدید توافقات 
هسته ای، کاهش قیمت نفت و نگرانی از الیحه بودجه 
نزولی شده و ترکیب این س��ه عامل هم افزایی بدبینی 
را در بازار س��رمایه نس��بت به آینده ایجاد می کند که 
به تاثیر مضاعف منجر می ش��ود. این کارش��ناس بازار 
س��رمایه خاطر نش��ان کرد: تردیدی وج��ود ندارد که 
این روند ت��دوام پیدا نمی کند و تا پایان امس��ال نقطه 
عطفی را در بازار خواهیم داشت، چون بنیادهای بازار 
از اس��تحکام خوبی برخوردار اس��ت و ارزش سهام از 
قیمت هایی که هم اکنون معامله می شود باالتر است و 
قطعا یک روزی به ارزش واقعی سهام می رسند و رشد 

شاخص ها اتفاق می افتد. 

نگاهی بر پیش بینی های 94 »وپترو«
شرکت س��رمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 
شش ماهه نخست س��ال با اختصاص 43 ریال سود به 
ازای هر س��هم معادل 28 درص��د از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داد. هیات مدیره این ش��رکت تصمیم دارد 
10 درصد سود خالص س��ال مالی 94 را برای تقسیم 
بین صاحبان س��هام به مجمع عمومی عادی س��االنه 

پیشنهاد کند. 

انتشار عملکرد 6 ماهه مجتمع 
فوالد خراسان

شرکت مجتمع فوالد خراس��ان در دوره شش ماهه 
نخست سال با اختصاص 232 ریال س��ود به ازای هر 
س��هم معادل 61 درصد از پیش بینی هایش را پوشش 
داد. هیات مدی��ره این ش��رکت در نظ��ر دارد، معادل 
50درص��د از س��ود خالص س��ال مال��ی 93 را جهت 
تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه 

پیشنهاد کند. 

 نگاهی بر عملکرد 6 ماهه 
لیزینگ رایان سایپا

شرکت لیزینگ رایان س��ایپا در شش ماهه نخست 
سال با اختصاص 64 ریال سود به ازای هر سهم معادل 
47 درص��د از پیش بینی های��ش را پوش��ش داد. این 
شرکت پیش بینی س��ود هر س��هم تلفیقی سال مالی 
93 را در نخس��تین پیش بینی حسابرس��ی شده مبلغ 
265ریال و در آذرماه امس��ال نیز به صورت حسابرسی 

شده، مبلغ 276 ریال اعالم کرده است. 

جدیدترین اطالعیه 
از پیش بینی های ایران تایر

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت ایران تایر در آذرماه 
93 به دلیل پیش��برد ط��رح توس��عه ای تولیدتایرهای 
سیمی و موانع مرتبط با راه اندازی ماشین آالت مرتبط و 
کاهش مقادیر تولید محصول در سه ماهه اول نسبت به 
پیش بینی انجام شده معادل 92درصد کاهش یافت. این 
شرکت در دوره شش ماهه نخست سال مبلغ (221) ریال 

زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

پیش بینی 2531 ریالی سود هر 
سهم گلتاش در سال 94

شرکت گلتاش نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی 94 را به صورت حسابرسی شده مبلغ 2531 
ریال اعالم کرده اس��ت. هیات مدیره این ش��رکت در 
نظر دارد، به  ازای هر س��هم مبل��غ 1540 ریال جهت 
تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه 

پیشنهاد کند. 

 معادن منگنز 6 ماهه 
از پیش بینی هایش جا ماند

ش��رکت معادن منگنز ای��ران در دوره ش��ش ماهه 
نخست س��ال مالی جاری با اختصاص 116 ریال سود 
به ازای هر سهم معادل 28 درصد از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داد. ب��ه موج��ب مصوبه مجم��ع عمومی 
فوق العاده م��ورخ 25 اردیبهش��ت ماه 92، س��رمایه 
ش��رکت از مبلغ 25 میلیارد و 300 میلی��ون ریال به 
مبلغ 101 میلیارد و 200 میلیون ریال (از محل سود 

انباشته) معادل 300 درصد افزایش یافته است. 

افت 113واحدی شاخص کل بورس در 
آخرین روزمعامالتی هفته

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق به��ادار در پای��ان معامالت 
چهارشنبه با افت 113واحدی، در ارتفاع 69هزار و 494واحد 
متوقف ش��د. به عالوه بر ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار، 
تمام ش��اخص های بورس��ی نزولی بودند و تاالر شیش��ه ای 
قرمز  پوش بود. شاخص 30شرکت بزرگ سه واحد، آزاد شناور 
252واحد، بازار اول 48 واحد، بازار دوم 457واحد و شاخص 

صنعت 142واحد با افت مواجه شدند.

نماگر بازار سهام

مس لندن به زمین خورد
خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن ب��ا کاهش همراه 
ش��د و با ن��رخ ش��ش ه��زار و 385 دالر بر ت��ن معامله 
شد.همچنین س��فارش خرید مس برای سه ماهه آینده 
به مبلغ ش��ش هزار و 350 دالر معامله شد.در این بین، 
خریدوفروش نق��دی آلومینی��وم با قیمت ی��ک هزار و 
874.50 دالر و یک هزار و 875 دالر معامله شد.قلع هم 
با نرخ 20 هزار و 345 دالر خریداری شد و به هر نرخ 20 
هزار و 355 دالر در هر تن فروخته شد.گزارش ها حاکی 

از آن اس��ت که خریدوفروش روی 
با نرخ دو ه��زار و 142 و دو هزار و 
142.50 دالر انجام شد.سرب هم 
در رینگ معامالتی با نرخ یک هزار 
و 936 دالر خری��داری و ب��ا قیمت 
هر تن یک هزار و 936.50 دالر به 

فروش رسید.

حاکمیت رنگ قرمز 
در تابلوهای معامالتی اروپا 

شاخص های اروپایی در آخرین س��اعات معامالتی با 
روند منفی همراه شدند، در حالی که افت سهام بانکی ها 
موجب افت شاخص استاکس اروپا شد. با افت قیمت سهام 
شرکت های خدمات مالی و بانکی در بازار اروپا، شاخص 
استاکس کاهش 0,6 درصدی را به ثبت رساند در حالی 
که آخرین آمار از میزان تولیدات در چین نش��ان دهنده 
پیش بینی منفی نس��بت به رونق تولیدات در این کشور 

بود. براس��اس این گزارش، قیمت 
 Royall Philips سهام ش��رکت
با کاهش 3,1 درصدی رو به رو شد 
در حالی که شایعات مبنی بر خرید 
 سهام ش��رکت Volcano توسط

Royall Philips ق��وت گرفت��ه 
است. 

نابسامانی بازارهای آسیایی
در بازارهای آس��یایی اوضاع نابس��امان بود و این 
بازار نیز در ساعات معامالتی امروز شاهد حاکمیت 
رنگ قرمز در تابلوهای معامالتی ب��ود. در این بازار 
هم، شاخص آس��یا پاس��فیک کاهش 0,4 درصدی 
داش��ت در حالی که ش��رکت ملی تولی��د توتون و 
تنباکوی ژاپن با کاهش ش��دید قیمت س��هام رو به 
رو ش��د. در این بین، ش��اخص تاپیک��س ژاپن افت 
0.1 درص��دی را تجربه کرد و کاس��پی کره جنوبی 

نیز 0.2 درصد منفی ش��د.هنگ 
کنگ نی��ز از این روند مس��تثنا 
نش��د و ب��ا اف��ت 0,4 درص��دی 
را  معام��الت  اصل��ی  ش��اخص 
ک��ه  حال��ی  در  داد،  خاتم��ه 
ش��انگهای چین ش��اهد کاهش 
1,3 درصدی شاخص اصلی شد.

شرکت ها و مجامع

اصغر قاسمی

کارشناس و تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار 

فرشید شجاع 



پرورش گل و گیاهان زینتی 
ب��ا گردش مالی س��االنه بیش 
از 150 میلی��ارد دالر یکی از 
سرمایه گذاری  مهم  حوزه های 
در کش��ور های مختلف به شمار 
می��ان  ای��ن  در  م��ی رود. 
قابلیت  های  ک��ه  کش��ورهایی 
طبیعی مناسبی در این زمینه 
دارند از پتانس��یل باالیی برای 
ارز آوری و س����رمایه گ��ذاری 
در ای��ن ح��وزه برخوردارن��د. 
از مهم ترین کش��ور های  یکی 
فع��ال در این ب��ازار که تقریبا 
به عنوان ی��ک برند در صنعت 
گل و گیاهان زینتی در جهان 
مطرح است کشور هلند است 
که با گردش مالی 30 میلیون 
دالری سهم عمده بازار جهانی 
را به خود اختصاص داده است. 
در س��ال های اخیر کشور های 
در حال توس��عه مانند کلمبیا 
و اک��وادور از منطقه امریکای 
التی��ن ب��ا ورود به ای��ن بازار 
س��هم  تقریب��ا  توانس��ته اند 
یک میلیارد دالری از بازار را به 
خود اختص��اص دهند. کنیا و 
اتیوپی نی��ز هر کدام به ترتیب 
ب��ا 700 و 500 میلی��ون دالر 
بخش��ی از ب��ازار جهانی گل و 
گیاه��ان زینت��ی را در اختیار 
گرفته اند. در این میان کش��ور 
ما ب��ا داش��تن توانمندی  های 
بس��یار ب��اال در ای��ن زمین��ه 
براس��اس تخمین های صورت 
گرفت��ه تنه��ا در ح��دود 30 
ت��ا 40 میلی��ون دالر از ب��ازار 
جهان��ی را در اختیار دارد که 
عمدت��ا مرب��وط ب��ه بازار های 
صادراتی کش��ور های همسایه 
می ش��ود. برای روش��ن شدن 
عمق فاجعه بد نیس��ت بدانید 
تقریبا مساحتی  کش��ور هلند 
به اندازه دو اس��تان مازندران 
و گلس��تان دارد. حال س��وال 
اصلی اینجاست که چرا کشور 
ما با این توانمندی های بالقوه 
نتوانس��ته سهم قابل توجهی از 
این بازار چند ده میلیاردی را 
به خود اختص��اص دهد؟ این 
در حالی اس��ت که سطح زیر 
کشت گل و گیاهان زینتی در 
ایران تقریبا پن��ج هزار هکتار 
اس��ت که در مقایس��ه با هلند 
تقریبا معادل 10 درصد سطح 
زیر کش��ت - 50 هزار هکتار- 
این کشور است. با یک حساب 
سرانگش��تی قاعدت��ا باید رقم 
س��ه میلیارد دالر از بازار های 
صادرات��ی ای��ن محص��ول در 
اختیار ایران باشد، در حالی که 
در حال حاض��ر این رقم معادل 
یک درصد ارق��ام قابل تحقق 
در ای��ن ح��وزه اس��ت و همه 
اینها در صورتی است که تنها 
فعلی  فع��ال  ظرفیت ه��ای  از 

استفاده درس��تی شود. توجه 
عدم برنامه ری��زی  و  نک��ردن 
پتانس��یلی  چنین  در خصوص 
چه از سوی بخش خصوصی و 
چه در حوزه سیاست گذاری و 
بخش دولتی یک فرصت سوزی 
بزرگ در عرصه سرمایه گذاری 
فرصت های  ش��ناخت  اس��ت. 
س��رمایه گذاری یک اصل مهم 
در بهب��ود رون��د اقتصادی هر 
کش��وری اس��ت. برای پاس��خ 
به این چرا ها به س��راغ پژمان 
انجمن علمی  آزادی، ریی��س 
گل و گیاه��ان زینت��ی ایران 
رفتی��م تا به جوان��ب مختلف 

موضوع بپردازیم. 

نبود برنامه مشخص 
صادراتی اصلی ترین 

مشکل است
ای��ران هفتمین تولید کننده 
گل دنیاس��ت ام��ا ب��ه لحاظ 
بی��ن  در  صادرات��ی  جای��گاه 
در  تولید کنن��ده  کش��ورهای 
جای��گاه یکصد و هفت��م قرار 
دارد، بنابرای��ن می توان گفت 
مس��ئله  در  اصل��ی  مش��کل 
سرمایه گذاری در صنعت گل و 
گیاهان زینتی بحث بازاریابی، 
برند س��ازی و ف��روش به ویژه 
بازار ه��ای صادراتی  در بخش 
اس��ت. پژم��ان آزادی، رییس 
انجم��ن علم��ی گل و گیاهان 
زینتی ایران با اش��اره به اینکه 
در  حال  حاض��ر در صنعت گل 

در  زینت��ی  گیاه��ان  و 
ایران رقم ص��ادرات این 
محص��ول در مقایس��ه با 
زیرکشت  س��طح  میزان 
بسیار پایین است، افزود: 
استان های  در حال حاضر 
تهران، مرکزی، مازندران 
و خوزس��تان ب��ه ترتیب 
رده های اول تا چهارم را 
در تولی��د گل و گیاهان 
زینت��ی در ای��ران دارند  
ام��ا مس��ئله اصل��ی این 

اس��ت که در بح��ث صادراتی 
هیچ برنامه مشخص و مدونی 
اس��تان های  از  ن��دارد.  وجود 
ته��ران و مرک��زی به ص��ورت 
پراکن��ده ص��ادرات داریم و از 
مازن��دران نیز به کش��ورهای 
روس��یه و آذربایجان صادرات 
داریم  ام��ا آماره��ای دقیق و 
مش��خصی در این زمینه ارائه 
نشده است. در سایر استان ها 
هم تولیداتی به صورت پراکنده 
داریم. اس��تان های خراس��ان، 
کرمان، گی��ان و البرز هم در 
این راس��تا فعالیت های خوبی 

را آغاز کرده اند. 
امکان��ات  ادام��ه  در  آزادی 
زیرساختی در حوزه حمل و نقل 
را  ف��رودگاه  ب��ه  نزدیک��ی  و 
توس��عه  عام��ل  اصلی تری��ن 
دانست  محصول  این  صادرات 

و اف��زود: ب��رای تولید مطلوب 
بای��د منطق��ه مورد نظ��ر ب��ه 
لحاظ آب و ه��وا، نور و تابش 
خورش��ید، حاصلخیزی خاک، 
مناسب کشت گل و گیاه باشد  
اما هنوز بررسی دقیق و علمی 
برای مکان یاب��ی و یافتن یک 
الگوی کش��ت منس��جم انجام 
نش��ده اس��ت البته ظواهر امر 
حاکی از آن اس��ت که منطقه 
مح��ات یک��ی از مکان ه��ای 
س��رمایه گذاری  برای  مناسب 

در این حوزه است. 
وی ادامه داد: در این مسئله 
بای��د یک ن��گاه کارشناس��ی 
وجود داش��ته باشد و نبود این 
تفکر در احداث ش��هرک های 
تولیدی گل و گی��اه منجر به 
شکست اغلب این طرح ها شد 
و برا ی اینکه این اشتباه دوباره 
تک��رار نش��ود باید ای��ن نگاه 

علمی به وجود آید.
ریی��س انجم��ن علمی گل 
اف��زود:  زینت��ی  گیاه��ان  و 
در حال حاضر بیش از صد نوع 
گل و گیاه زینتی در بازار های 
بین الملل��ی دارای  و  جهان��ی 
ارزش تج��اری اس��ت و ای��ن 
تن��وع کار را ب��رای مکان یابی 
به لحاظ آب و هوایی دش��وار 
می کن��د بنابراین کار بس��یار 
پیچی��ده و زمان بر اس��ت، اما 
ضرورت دارد ای��ن کار هر چه 

سریع تر صورت گیرد.

چرا گل و گیاهان زینتی؟ 
آزادی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��وال که چرا باید در زمینه 
گل و گیاهان زینتی در ایران 
توجه وی��ژه ای ص��ورت گیرد 
الزم  س��رمایه گذاری های  و 
انجام ش��ود، گفت: کشت گل 
و گیاه��ان زینت��ی از جمل��ه 
میان  در  کش��ت های متمرکز 
انواع تولیدات گیاهی است که 
این امکان را به ش��ما می دهد 
در واحد سطح برداشت باالیی 
را داش��ته باشید و این مسئله 
هم ب��ه لحاظ اش��تغال زایی و 
هم به لح��اظ صرفه جویی در 
مص��رف آب، ارزش اف��زوده و 
بهره وری برای اقتصاد کش��ور 
صرفه های��ی را ب��ه دنبال دارد 
و این پتانسیل وجود دارد که 
کشور ما طی پنج تا شش سال 

آینده حداقل یک میلیارد دالر 
ص��ادرات گل و گیاهان زینتی 

را داشته باشد. 
این کارش��ناس ح��وزه گل 
اذع��ان  زینت��ی  گیاه��ان  و 
کرد: وزارت جهاد کش��اورزی 
به عنوان متولی این امر بسیار 
عاقه مند به توسعه این بخش 
اس��ت و تش��کیل پژوهشکده 
مل��ی گل و گیاه��ان زینت��ی 
نش��ان از وجود اراده ای جدی 
برای توس��عه این بخش است 
ام��ا مش��کات زی��ادی وجود 
دارد و مهم ترین مس��ئله این 
اس��ت که در میان مسئوالن و 
متولیان اقتصادی کشور هنوز 
اهمی��ت توس��عه و همچنین 
پتانس��یل های ای��ن بخش در 
ارز آوری و اش��تغال به درستی 

جانیفتاده است. 
وی ادامه داد: در این سال ها 
عما حمایت های جدی در این 
بخش صورت نگرفته و شرایط 
دشوار تولید، هزینه های باالی 
س��وخت، کمب��ود آب، قیمت 
ب��االی زمین و مش��کاتی از 
این دس��ت و نبود تس��هیات 
مناسب در این بخش بسیاری 
از تولید کنن��دگان را از ادام��ه 
کار دلس��رد کرده است، البته 
و  تحقیقات��ی  بخش ه��ای  در 
علمی کاره��ای خوبی صورت 
گرفته اس��ت  اما هنوز راهکار 
مناسبی برای جذب سرمایه ها 
به این بخش ارائه نشده است. 
در رابط��ه با فعالیت های 
انجم��ن ه��م می ت��وان 
گفت بیش��تر این کارها 
در حوزه توسعه علمی و 
هماهنگی و ارتباط گیری 
در میان اتحادیه هاس��ت 
ک��ه س��عی دارد از این 
طری��ق مش��کات را در 
حد توان خود حل کند. 
همچنین اس�����تفاده 
مجلس  ظرفیت ه��ای  از 
کار  اولویت ه��ای  در 
ول��ی  دارد  ق��رار  انجم��ن 
در حال حاض��ر اقدام عملی که 
بتوان��د تولید کنن��ده را راضی 

کند انجام نشده است.

فضای بازار مناسب نیست 
آزادی در ادام��ه در رابط��ه 
با فضای فعلی س��رمایه گذاری 
و تولی��د در ای��ن ب��ازار ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: در 
ش��رایط فعل��ی فض��ای تولید 
در این بخش مناس��ب نیست 
و عدم رضای��ت ب��ه دالیلی که 
خدم��ت ش��ما گفته ش��د در 
ای��ن صنعت  تولیدکنن��دگان 
وج��ود دارد و همین امر باعث 
شده تا طیف وس��یعی از این 
تولید کنن��دگان از بازار خارج 
ش��وند بنابراین حمایت دولت 
در ای��ن بخش ک��ه الزاما هم 

 حمایت مالی نیس��ت ضروری
 به نظر می رسد. 

ب��ه نق��ش  ب��ا اش��اره  وی 
اتحادیه ه��ا در تولی��د اف��زود: 
اتحادیه ها در حال حاضر به صورت 
مجمع الجزایری عمل می کنند 
و همی��ن ام��ر باعث ش��ده تا 
حمایت های الزم از تولید گل 
و گیاهان زینتی صورت نگیرد 
و در حال حاضر تعداد معدودی 
توانس��ته اند  تولید کنندگان  از 
ع��اوه بر حفظ س��طح تولید 
کار  ادام��ه  و  توس��عه   ب��ه 

فکر کنند.
و  گل  کارش��ناس  ای��ن 
با  گیاه��ان زینت��ی در رابطه 
س��رمایه گذاری در این بخش 
گف��ت: با حداقل 200 تا 300 
منهای  تومان سرمایه  میلیون 
قیم��ت زمین می ت��وان برای 
ش��روع س��رمایه گذاری با یک 
گلخانه مقی��اس پایین کار را 
اس��تارت زد یعنی باید حداقل 
س��ه هزار متر زمین در اختیار 
داشته باشید و این سرمایه در 
صورت کار درس��ت و حساب 
ش��ده حتی در ش��رایط فعلی 
بازار طی س��ه س��ال بازگشت 

خواهد داشت.
توجه  بای��د  آف��زود:  آزادی 
داش��ته باش��ید ک��ه در دنی��ا 
کش��ت های زیر پنج هزار متر 
در بس��یاری از م��وارد توجیه 
اقتصادی ن��دارد و فعاالن این 
تولید کنندگان  ج��زو  س��طح 
خ��رد ب��ه حس��اب می آی��د. 
ب��ا ای��ن حس��اب 99 در ص��د 
این  در  ای��ران  تولید کنندگان 
س��طح هس��تند و این یکی از 
ای��ن بخش  اصلی  مش��کات 
اس��ت، لذا خرد بودن س��طح 
کش��ت و نب��ود یک انس��جام 
مناسب و شبکه جامع در این 
بخش مهم ترین مانع توس��عه 
صادرات در این صنعت است، 
بنابرای��ن بهت��ر آن اس��ت که 
بگویی��م به لح��اظ کمی توان 
رقاب��ت در بازار های جهانی را 

نداریم.
رییس انجمن گل و گیاهان 
زینت��ی در پایان در توصیه به 
تازه وارد ه��ا و س��رمایه گذاران 
ب��رای ورود به بازار گفت: ارائه 
کارهای نوآوران��ه و خاق در 
زمین��ه تولی��د گل و گیاهان 
زینت��ی بس��یار مه��م اس��ت 
عاوه بر ای��ن دقت در انتخاب 
س��ازه، سیس��تم گرمایشی و 
مکان یابی  مناسب،  سرمایشی 
و انتخ��اب ن��وع محص��ول و 
بس��یاری دیگ��ر از م��وارد که 
نی��از ب��ه مش��اوره های دقیق 
کارشناس��ی دارد، برای شروع 

کار الزم است. 
همچنی��ن تنوع در تولید ات 
و بازاریاب��ی مهم ترین اصل در 

این بازار است. 

سرنخ

خبر

شنبه
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عباس نعیم امینی 

شکوفه میرزایی

گزارشی از فرصت های سرمایه گذاری در تولید گل و گیاه در ایران

سهم ما چقدر است؟

فرشی که برای مازندران پهن 
می شود

کالف اول: 
ک��ه  نیس��ت  ش��کی 
فرش ای��ران را همه دنیا 
می شناسند، اما به دالیل 
مختلف، ای��ن امپراتوری 
دچار تزلزل شده و کم کم 
دارد به حاشیه می رود اما 
از طرف دیگر، روز ب��ه روز بر تبحر و مهارت بافندگان 
داخلی افزوده می ش��ود و تولی��دات آنها رنگ خاقیت 

بیشتری به خود می گیرد. 
به ه��ر ترتیب، اگر از این کس��ب وکار به هر طریقی 
حمای��ت نش��ود، ممکن اس��ت بافندگان با مش��کات 
زیادی روبه رو ش��وند. یک��ی از راهکارهای��ی که برای 
حمایت از تولید در ه��ر زمینه ای وجود دارد، صادرات 
اس��ت. از این رو، اتفاقات خوب��ی در انتظار  این صنعت 
بزرگ اس��ت، زیرا گمرک سنندج به فهرست گمرکات 
تخصصی در روند صادرات فرش دس��تباف پیوس��ت و 
از ای��ن پس تج��ار و بازرگانان می توانن��د با مراجعه به 
اداره کل گمرکات کردس��تان در زمینه صادرات فرش 
دس��تباف س��رمایه گذاری کنند. اگرچ��ه بازاریابی این 
تولیدات هم بس��یار مهم اس��ت، ام��ا از آنجا که فرش   
ایران��ی در دنیا ح��رف اول را می زند، می توان به آینده 

چنین سرمایه گذاری امیدوار بود. 

کالف دوم: 
روابط عمومی استانداری 
مازندران، خبرهای خوبی 
ب���رای س����رمایه گذاران 
قطعا  ک��ه  کرده  منتش��ر 
تمامی  خوشحالی  موجب 
سرمایه گذاران به خصوص، 
س��رمایه گذاران بومی اس��تان خواهد شد. در این خبر 
آمده اس��ت که با پیگیری های مکرر استاندار مازندران 
و دس��تور جدی برای رفع مش��کل س��رمایه گذاران در 
اس��تان، بزرگ ترین بندر تفریحی ورزشی خاورمیانه با 
اعتبار 1000 میلیارد تومان در س��واحل نوشهر توسط 

بخش خصوصی احداث می شود. 
ب��ر ای��ن اس��اس، با برگ��زاری جلس��ه ای وی��ژه در 
فرمانداری نوشهر، استاندار مازندران برای صدور مجوز 
و آغاز هر چه س��ریع تر این پروژه عظیم دستورات الزم 

را صادر کرد.
ب��ا  هم��کاری  وضعی��ت  از  مازن��دران  اس��تاندار 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در استان شدیدا 
گایه کرد و خواس��تار همکاری بیشتر برای تسریع در 

امر سرمایه گذاری در استان شد. 
وی اظه��ار داش��ت: با هم��کاری همه دس��تگاه های 
اجرایی، مراحل صدور مجوز اح��داث بزرگ ترین بندر 
تفریحی ورزش��ی خاورمیانه تس��ریع و عملیات احداث 

این مجموعه عظیم به زودی آغاز می شود. 
ای��ن بندر عظیم ب��ا 135 هزار متر مربع بنا ش��امل 
35 ه��زار متر مربع فضای تج��اری، 70 هزار متر مربع 
فضای اقامتی در قالب هتل پنج س��تاره، ش��ش هکتار 
حوضچه پهلوگیری برای پهلوگیری 350 قایق کوچک 
و بزرگ و اس��کله چند منظوره ب��ا امکانات تفریحی و 
ورزش��ی خواه��د بود. همچنی��ن براس��اس این طرح، 
پرورش ماهی��ان در قفس با تولید 20 هزار تن صورت 

خواهد گرفت. 
به ای��ن ترتیب، س��رمایه داران محترمی که در حال 
مطالع��ه این کاف هس��تند، باید با توج��ه به عاقه و 
میزان س��رمایه ای ک��ه در اختیار دارند، ن��وع فعالیت 
خ��ود را انتخاب و در آن زمینه س��رمایه گذاری کنند. 
ما وظیفه خود را انجام دادیم و راه سرمایه گذاری را به 

شما معرفی کردیم، باقی راه با شماست! 

خود را بیازمایید

از  یک��ی  هم��واره  س��رمایه گذاری  ی��ک  ش��روع 
بزرگ تری��ن چالش ه��ای هر ف��رد به ش��مار می آید، 
چالش��ی ک��ه غالبا دو نتیج��ه را در بهترین و بدترین 
حال��ت به دنبال دارد؛ در حالت اول ش��ما با بررس��ی 
فاکتوره��ای الزم وارد ب��ازار ش��ده و ب��ازار هم روی 
خوش��ش را به شما نش��ان می دهد و این گونه تجارت 
ش��ما جهانی می ش��ود و مادام العمر ب��ه کار و تاش 
 خ��ود می افزایید و از تصمیمی ک��ه گرفته اید همواره 

رضایت دارید. 
اما در حالت دوم نتیجه کار فقط پش��یمانی اس��ت، 
حالتی که ش��ما بی گدار به آب بزنی��د و بعد از آن با 
توجیه و بهانه بدشناس��ی همه کائنات را به بی دقتی 
و بی توجهی خ��ود وصل کنید و از کاری به کار دیگر 
رو بیاورید و در نهایت بعد از س��ال ها در نقطه شروع 
همچن��ان گرد خ��ود بچرخید! اینجاس��ت ک��ه باید 
ب��ه ش��روط الزمه بازار واقف باش��ید و خ��ود را برای 
هرگونه اتفاقی حاضر کرده باش��ید. پس شما هم اگر 
قصد ش��روع یک کارآفرینی یا س��رمایه گذاری تازه را 
 دارید از همین نقطه ش��روع ک��رده و به خود صراحتا 

پاسخ دهید. 
قبل از هر چیزی با بررسی تجربیات سرمایه گذاران 
و کارآفرین��ان غالبا به چند نکته و ویژگی مش��ترک 
در بی��ن آنان پی می برید، این نکات به صورت چکیده 

این گونه بیان می شود: 
 کارآفری��ن خواه��ان تغییر دنیا و ایج��اد یک روند 

جدید است. 
دقت زیادی در انتخاب بازار، شناخت نیاز مشتری، 

تولید و رفع نیاز مشتری دارد. 
سرمایه خود را تا سه ناحیه بحرانی افزایش می دهد. 
تاش بس��یاری برای جمع کردن ی��ک تیم موفق 

کاری در سریع ترین زمان ممکن می کند. 
ارزش افزوده مناسبی برای محصوالتی که مشتری 

خواهان آن است ایجاد می کند. 
ح��ال این نکات را در خود بررس��ی کنید و ببینید 
آیا این ویژگی ها در ش��ما به عنوان ف��ردی که بالقوه 
س��رمایه گذار یا کارآفرین است وجود دارد؟ در مرحله 
بعد الزم اس��ت به ش��ش بخ��ش زیر توج��ه کنید و 
س��واالت در هر بخش را با بلی یا خیر پاس��خ دهید. 
نه با خودتان و نه کس��ب و کارتان بازی نکنید و پاسخ 
س��واالت را ب��ا دق��ت و صداقت بدهید؛ اگ��ر به تمام 
س��وال ها پاسخ بله بدهید، شما یک کارآفرین بالفطره 

هستید! 

1-  تعیین هدف
– آی��ا دلیل قانع کنن��ده ای برای ریس��ک کردن و 

شروع کسب و کار و گرفتن کارمند دارید؟ 
– آیا صبر کافی دارید تا حدودا 80 ساعت در هفته 
ب��رای اهدافتان کار کنید بدون به دس��ت آوردن هیچ 

پولی یا حداقل پول ناچیزی؟
 

2-  بازار هدف
– آیا ش��ما ایده ای از محصولی دارید تا با تولید آن 
نیاز مشتری را برطرف کنید طوری که از کاالی رقیب 

بهتر باشید؟ 
– آیا روند بازاری که می خواهید وارد آن بشوید، رو 

به رشد بوده است؟ 

 3-  افزایش سرمایه
– آی��ا آمادگی ای��ن را دارید تا تمام س��رمایه تان را 
در ص��ورت نی��از به خطر بیندازید و ریس��ک کنید تا 

کسب و کارتان رشد کند؟ 
– آی��ا دی��د پیروزمندان��ه ب��رای بازارت��ان داری��د 
 ک��ه می خواهی��د وارد آن ش��وید و کس��ب درآم��د 

کنید؟ 

 4-  ساخت تیم
– آی��ا می توانید یک تی��م از متخصصان حوزه های 
بازاریابی، فروش، تکنس��ین و تخصص های مربوط به 
کارتان را به سرعت جمع آوری و شروع به کار کنید؟ 
– آیا می توانید یک فرهنگ قوی در تیمتان بسازید 
تا روحیه حل مس��ئله به جای مقصر یاب��ی را در آنها 

نهادینه کنید؟ 

5-  سهام دار شدن
– آی��ا می توانید مش��تریانی با نیاز مش��ترک پیدا 

کنید؟ 
– آی��ا می توانی��د یک محص��ول اولی��ه و نمونه از 
محصول نهایی را به سرعت بسازید، آن را نزد مشتری 
ببری��د، بازخورد بگیرید و مجددا آنرا بازس��ازی کنید 
و ای��ن چرخه را ت��ا تایید محصول از طرف مش��تری 

ادامه دهید؟ 

6-  تغییر پذیری
– آیا می توانید یک گوش ش��نوا داش��ته باشید تا با 
تغییرات لحظه به لحظه بازار خودتان را وفق دهید؟ 

– آیا می توانید استراتژی مخاطره آمیزتان را طوری 
تغییر دهید تا فرصت های بیشتری نسبت به تهدید ها 

داشته باشید؟ 
ش��ما باید جواب تمام س��وال های باال را از خودتان 
بخواهید. این سوال ها ش��ما را کارآفرین نمی کند اما 
دیدی به ش��ما می دهد ت��ا بتوانید با کم��ک آنها در 
نقاطی که احس��اس ضع��ف می کنی��د، راه تقویت را 

پیش بگیرید. 

رتبه اول سرمایه گذاری استان همدان 
از آن مالیر است

ریی��س اداره صنعت، معدن و تجارت مایر  گفت: 276 
فقره واحد صنعتی در این شهرستان با میزان سرمایه گذاری 
446 میلیارد تومان احداث شده که از نظر سرمایه گذاری 

 رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است. 
داری��وش صف��اری در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: 
در حال حاضر  شمش فوالد،  میلگرد،  اتوبوس،  مینی بوس، 
فروس��یلیس، منس��وج نبافت��ه،  کاغذ کرافت،  منس��وج 
استخوان بندی تایر،  کنساتره س��رب و روی،  در و پنجره 
UPVC،  ان��واع مبلمان و محصوالت چوبی، پوش��اک و 
فرآوری و بس��ته بندی کشمش عمده تولیدات واحدهای 

صنعتی مایر به شمار می رود. 
وی تصریح کرد: این شهرس��تان دارای هفت ش��هرک 
و ناحی��ه صنعتی اس��ت ک��ه دو م��ورد از آنها توس��ط 

بخش خصوصی ایجاد شده اند. 
صف��اری ادام��ه داد: در ح��ال حاضرش��هرک صنعتی 
شوش��اب،  ناحیه صنعتی سهند، شهرک صنعتی شماره 
2 حاجی آباد،  ناحیه صنعتی س��امن و  شهرک خصوصی 
جعف��ری به فعالیت مش��غولند و دارای امکانات گاز،  برق 
و آب هس��تند. وی افزود:همچنین امکانات زیربنایی در 
 ش��هرک صنعتی امام رضا )ع( و شهرک خصوصی چوب 

گار زاگرس در دست اجراست. 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مایر خاطرنشان کرد: 
پتروشیمی مایر،  شرکت آهن و سیلیس آذرخش،  شرکت 
ذوب آهن آلیاژی جعفری )فاز دوم( و طرح تولید مربا، رب و 

آبمیوه اکبر فرشچی و تولیدی نیز در حال اجراست. 
وی با بی��ان اینکه بیش از 55 درص��د ذخایر معدنی 
اس��تان در شهرس��تان مایر وجود دارد،  گفت: از جمله 
موادمعدن��ی موج��ود در این شهرس��تان می ت��وان به 
سیلیس، فلدسپات، سرب، آهن،  پگامتیت،  آندوالوزیت، 
 شیست،  گرانیت خاکستری،  خاک صنعتی،  الشه آهکی 
و آرن اش��اره کرد. وی ی��ادآور ش��د: در حال حاضر 42 
معدن در س��طح شهرس��تان مایر به فعالیت مشغولند 
که ظرفیت تولید س��االنه آنها در مجموع یک میلیون و 

934 هزار تن است. 

 ارائه کارهای نوآورانه و خالق در زمینه 
تولید گل و گیاهان زینتی بسیار مهم 
است. عالوه بر این، دقت در انتخاب 

سازه، سیستم گرمایشی و سرمایشی 
مناسب، مکان یابی و انتخاب نوع 

محصول و بسیاری دیگر از موارد که 
نیاز به مشاوره های دقیق کارشناسی 

دارد، برای شروع کار الزم است، 
همچنین تنوع در تولید ات و بازاریابی 

مهم ترین اصل در این بازار است

نقطه شروع 

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باسابقه و 
موفق همیشه می تواند چراغ روشنی برای شروع راه 
پرتالطم سرمایه گذاری باشد، از این رو از کارآفرینان 
موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده »آرزو 
می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان 

را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

آرزو می کردم می دانستم چقدر همه چیز می تواند غیرقابل 
پیش بینی باشد. قبل از ش��روع کسب و کارم مطالعات زیادی 
داش��تم و اتفاق های غیر منتظ��ره را در حد امکان پیش بینی 
ک��ردم اما هیچ وق��ت پیش بینی نکردم با چه ش��دتی اتفاق 
خواهند افتاد! ش��ما واقعا نی��از دارید تمرین کنید که چگونه 

هرروز با وقایعی پیش بینی نشده رو در رو شوید. 

اسکات فاینات

1



در صحبت های�ی ک�ه در 
گفت و گوی گذش�ته درباره 
مدیری�ت دانش داش�تیم، 
تعاری�ف کلی از چیس�تی 
مدیری�ت دانش ارائه ش�د. 
در آن گفت و گو اش�اره شد 
که مدیریت دانش به دنبال 
ارزش  باالتری�ن  کس�ب 
افزوده در هر سازمان است 
و بقای سازمان در گرو خلق 
دانش دانس�ته ش�د. برخی 
این خلق دانش و مدیریتی 
را که تحت عنوان مدیریت 
مط�رح  ن�وآوری  و  ای�ده 
می شود یکس�ان می دانند، 
آیا وجه اشتراکی میان این 
دو هس�ت؟! آی�ا مدیری�ت 
مدیری�ت  هم�ان  دان�ش 

نوآوری است؟ 
اخ�وان: به تازگ��ی مقاله ای 
می خواندم که مقایسه ای میان 
دو ش��رکت اپل و مایکروسافت 
انج��ام داده بود. در ای��ن مقاله 
ن��وع دی��دگاه این دو ش��رکت 
به مش��تریان و دنی��ای بیرون 
آنها ترس��یم ش��ده بود. برتری 
اپ��ل در آن مقاله، ن��وآور بودن 
آن دانس��ته ش��ده بود. در اصل 
ش��رکت اپل محص��والت نوآور 
را به مش��تریانش ارائه و به آنها 
الق��ا می کند که ای��ن محصول 
وقتی ب��ه درد ش��ما می خورد 
که ش��ما قصد دارید اس��تفاده 
نوآورانه ای از آن داش��ته باشید. 
مایکروس��افت  در حالی ک��ه 
دیدگاه کاربردی به مشتریانش 
داش��ت. به هر حال ما ش��اهد 
هس��تیم که این دو در کنار هم 
در حال حرکت هس��تند، اما به 
نظر می آید که آین��ده از آن اپل 
است؛ زیرا انس��ان ذاتا خالقیت 
و نوآوری را دوست دارد. مسیر 
نوآوری و خالقیت بی ش��ک در 
هر کش��ور و در هر س��ازمانی از 
مس��یر دانش می گذرد. ش��ما 
نمی توانی��د خ��ود را ش��رکت 
نوآوری بدانی��د و بگویید که به 
دانش اعتنایی ندارم و مدیریت 
دانش در س��ازمان من معنایی 
ندارد. بس��یاری از سازمان های 
ما، اتفاقا مدیری��ت دانش دارند 
ولی اسم آن فرآیند را مدیریت 
دان��ش نگذاش��ته اند. برخ��ی 
س��ازمان های ن��وآور هس��تند 
که اس��م مدیری��ت دان��ش را 
نش��نیده اند، منته��ا وقتی آنها 
را بررس��ی می کنیم می بینیم 
که مستند س��ازی ق��وی دارند 
یا ش��بکه های دانش��ی خوبی 
تشکیل داده اند. س��اختار های 
سلس��له مراتبی چن��دان در آن 
س��ازمان ها وجود ندارد و افراد 
به ش��کل گروهی کار می کنند. 
اینها مگر غیر از مدیریت دانش 
اس��ت؟! مدیری��ت دان��ش ب��ه 
دنبال تقویت شبکه هاس��ت و با 
اس��تفاده از اتصال مغزها دانش 
ایجاد می کند. بنابراین مدیریت 
نوآوری ب��دون مدیریت دانش 

امری محال است. 
جعف�ری: م��دل نون��اکا و 
تاکوچی نیز همین را می گوید. 
وقتی نتوانی م��ردم را از درون 
خودش��ان بی��رون بکش��ی و 
ه��م  دور  کن��ی،  بیدارش��ان 

جمع ش��ان کنی، تفکرات شان 
را ترکیب کنی و ای��ن را فیلتر 
کنی، سپس عصاره آن ترکیب 
را بگی��ری و آن را ب��ه دان��ش 
تبدیل کنی و آن دانش را بومی 
کنی و تبدیلش کنی به یک امر 
درون��ی مارپیچ، دان��ش اتقاق 

نیفتاده است. 
دارد  وج�ود  ش�بهه ای 
ک�ه مدیری�ت دان�ش تنها 
ب�زرگ  س�ازمان های  در 
قابل پیاده س�ازی اس�ت و 
برای س�ازمان های کوچک 
چندان کاربردی ندارد، آیا 
برای پیاده س�ازی مدیریت 
دانش الزم است تا سازمان 
بزرگ باش�د یا هر سازمانی 
می توان�د  اش�لی  ه�ر  در 
سازمان دانش بنیان باشد؟ 

جعف�ری: این ح��رف مانند 
این اس��ت ک��ه بگویی��م نفس 
کش��یدن فق��ط ح��ق جوامع 
بزرگ اس��ت و جوامع کوچک 
ح��ق تنف��س ندارن��د. دانش 
مختص یک عده خاص نیست، 
دانش متعل��ق به همه اس��ت. 
حتی معب��د دلفی ک��ه زمانی 
مرک��ز دان��ش ب��ود- یونانیان 
باس��تان هش��ت قرن پیش از 
میالد مس��یح، دلف��ی را مرکز 
جه��ان می ش��ناختند و در آن 
معب��دی ب��رای خ��دای آپولو 
بنا ک��رده بودن��د. در این معبد 
آپولو به واس��طه یک فرش��ته 
ب��ا م��ردم س��خن می گفت و 
ب��ه پرس��ش های آنها پاس��خ 
م��ی داد - ای��ن نی��ز مخت��ص 
به ع��ده خاص��ی نب��ود و همه 
مردم می توانس��تند به آن وارد 
ش��وند و پرس��ش کنند. اتفاقا 
ش��رکت های کوچک با تعداد 
50 ت��ا 60 نفر با گ��ردش مالی 
باال بر پایه مدیریت دانش سوار 
هستند. در اصل تعدادی افراد 
متخص��ص در کن��ار ه��م گرد 
آمدند و یک گ��ردش نقدینگی 
160 میلیاردی در س��ال دارند 
که در مقابل آنها ش��رکت های 
ب��زرگ ب��ا جمعی��ت نی��روی 
انس��انی ب��اال چنی��ن گردش 
نقدینگی ای ندارن��د. مدیریت 
دانش در تعداد و حجم سرمایه 
محدود نمی ش��ود. دانش یک 
Deadline  ضرب االجل ی��ا
دارد؛ اگ��ر در آن ب��ازه زمان��ی 
به ثمر ننشس��ت دیگ��ر تولید 
آن فای��ده ای ن��دارد، بنابراین 
انس��ان ها باید مدام دانش خود 
را ب��ه روز کنند. البت��ه مکانیزم 
مدیریت دانش در یک شرکت 
پتروش��یمی  مانن��د  بزرگ��ی 
کامال متفاوت از یک ش��رکت 
کوچک 30 نفره اس��ت، چون 
فرهنگ س��ازی در یک شرکت 

30 نفره بسیار آسان تر است. 
اخوان: در دنی��ای امروز دو 
فاکتور بس��یار اهمی��ت دارد، 
یکی عوامل اساس��ی موفقیت 
دان��ش و دیگ��ری مدیری��ت 
دانش در سازمان های کوچک 
و متوسط اس��ت. 100 درصد 
این ح��رف نادرس��تی اس��ت 
که مدیری��ت دان��ش مختص 
س��ازمان های ب��زرگ اس��ت. 
مدیریت دانش از کوچک ترین 

جزء یک جامعه که فرد اس��ت 
تا مدیریت ملی و حتی جهانی 
امتداد دارد. مدیریت فردی که 
همان مدیریت دانش شخصی 
است، بر این تمرکز دارد که من 
به عن��وان یک ف��رد باید دانش 
خودم را مدیری��ت کنم. این به 
آن معناس��ت که کوچک ترین 
عنص��ر جامع��ه که فرد اس��ت 
باید بر او مدیریت دانش اعمال 
ش��ود. اتفاقا س��ازمان هایی که 
به pkm ی��ا هم��ان مدیریت 
دانش فردی بیشتر بها داده اند 
و ب��ه آنه��ا آموخته ان��د ک��ه 
دانش ش��ان را مدیری��ت کنند 
در اس��تقرار مدیری��ت دانش 
موفق ت��ر بوده اند. بس��ته های 
دانش��ی به نوعی آماده هستند. 
افراد فرهن��گ را پذیرفته اند و 
مدیریت تغییر ت��ا حدی پیش 

رفته است. 
در ای�ران نمون�ه موف�ق 
مدیریت دان�ش را در کدام 
س�ازمان می توانیم ردیابی 

کنیم؟! 
جعفری: بدون هیچ تعصبی 
موفق تری��ن س��ازمان در ایران 
وزارت دفاع اس��ت. اگ��ر پهپاد 
بدون سرنشین امریکا 10 سال 
قبل به ای��ران می آم��د، ایران 
می توانس��ت آن را ه��ک کند 
و با اس��تفاده از رمزه��ا و کدها 
آن را بنش��اند. این نشانه دانش 
اس��ت. این س��ازمان به قدری 
قوی اس��ت که به هر چیزی که 
نیازمند اس��ت دس��ت می برد 
و مانن��د جعبه اب��زار آن دانش 
طبقه بندی شده را از آن خارج 

می کند. 
اخ�وان: س��ال 2006 م��ا 
مقاله ای به اس��م اس��تقرار نظام 
یکپارچه س��ازی مدیریت دانش 
در صنای��ع هوا و فض��ای ای��ران 
تدوین کردیم. سال 2006 یک 
شرکت آمد و مدل ما را به عنوان 
مدل سازمان های بزرگ مطرح 
کرد و گف��ت که ش��رکت های 
ب��زرگ می توانند از ای��ن مدل 
الگو بگیرند. منظور از اش��اره به 
این مقاله این است که خودباوری 
می تواند در کش��ور وجود داشته 
باش��د. مدلی ک��ه م��ا بی هیچ 
ادعایی روی آن کار و منتشرش 
کردی��م و از طرف کش��ورهایی 
که مدعی هستند به عنوان الگو 
مطرح شد. بنابراین کشور ما در 
زمینه مدیریت دانش اصال عقب 

نیست. 
نخس������تین  جعف�ری: 
کارشناسی ارش��د  پایان نام��ه 
مدیریت دانش در سال 1377 
متعل��ق به آقای کالنتر اس��ت. 
در چن��د دانش��گاه از جمل��ه 
صنعتی ش��ریف این پایان نامه 
مطرح ش��د و برخ��الف دیگر 
 500 در  ک��ه  پایان نامه ه��ا 
و  می ش��د  تدوی��ن  صفح��ه 
برگش��ت می خورد که کوچک 
ش��وند، درخواس��ت ش��د که 
این پایان نام��ه 180 صفحه ای 
بزرگ ش��ود. ما چندین پیوند 
برای آن پایان نامه فرستادیم تا 
آنها بتوانند آن را داوری کنند، 
زیرا اساسا کس��ی نمی دانست 
ک��ه مدیریت دانش چیس��ت، 

اما ام��روز ای��ن مدیریت دانش 
ش��ناخته ش��ده، به کار گرفته 
شده و در کشور س��ازمان های 

بسیاری بر آن مسلط هستند. 
به تازگ�ی طرح�ی مطرح 
ش�د که ب�رای حمای�ت از 
دانش بنی�ان  ش�رکت های 
مبل�غ 300 میلی�ون تومان 
وام در نظ�ر گرفت�ه ش�ود، 
آیا این سیاس�ت، سیاست 
مناس�بی اس�ت یا این رقم 
پاسخگوی نیاز شرکت های 

دانش بنیان است؟ 
در  نخب��گان  مل��ی  بنی��اد 
زیرمجموعه معاون��ت علمی و 
فناوری فعالی��ت می کند. این 
بنیاد ت��الش دارد ت��ا نخبگان 
را بیابد و از آنه��ا حمایت کند. 
تاکن��ون ای��ن بنی��اد از طریق 
ارائه وام مسکن و حمایت های 
اینچنین��ی از نخبگان حمایت 
می کرد، اما نتیجه این سیاست 
خروج نخبگان از کش��ور است. 
سیاس��ت جدیدی ک��ه با ورود 
آقای س��تاری، معاون��ت فعلی 
قرار است اعمال شود این است 
که ش��بکه های مدیریت دانش 
را که ریش��ه آن در شرکت های 
دانش بنیان است شکل دهد و 
از آنها حمایت کند. من درباره 
میزان این رقم صحبتی ندارم، 
اما ص��رف این روی��ه حمایتی، 
سیاست مناسب و نگاه درستی 
اس��ت. این ب��ه آن معناس��ت 
که ما در عی��ن اینک��ه از افراد 
نخب��ه حمای��ت و ب��رای آنها 
ش��رایط جذب و چس��بندگی 
ایج��اد می کنی��م، بخش��ی از 
حمایت م��ان را به بخش��ی که 
دان��ش در آن تولید می ش��ود 
منتقل می س��ازیم. در فرآیند 
مدیریت دانش ک��ه مدل های 
چندبخش��ی از آن ارائه ش��ده، 
دو بخ��ش از آنه��ا از اهمی��ت 
وی��ژه ای برخوردارن��د. یکی از 
آنها تولی��د دانش اس��ت، ولی 
تولید این دانش برای گذاشتن 
بی فای��ده  قفس��ه ها  در  آن 
اس��ت، بنابرای��ن فرآین��د دوم 
ک��ه به کارگیری دانش اس��ت 
نیز بس��یار اهمی��ت دارد. این 
به کارگیری ه��م زمانی ارزش 
دارد که ما بتوانیم از این دانش 
ایج��اد ارزش و ث��روت کنیم. 
بنابراین به نظ��ر من حمایت از 
شرکت های دانش بنیان صرف 
نظر از رق��م آن نگاه درس��تی 

است. 
اگ�ر بخواهیم ی�ک مدل 
و  کنی�م  تعری�ف  خ�اص 
بگوییم س�ازمانی باید این 
روند را ط�ی کند تا برس�د 
به نقط�ه A  ت�ا م�ا بتوانیم 
آن س�ازمان را یک سازمان 
دانش بنی�ان بدانی�م، چ�ه 

روندی است؟! 
جعف�ری: م��ا نمی توانی��م 
یک نس��خه کل��ی ب��رای همه 
ای��ن  بنویس��یم.  س��ازمان ها 
داستان مانند س��رماخوردگی 
اس��ت. وقت��ی بیماری ب��ه ما 
مراجع��ه می کن��د و می گوید 
س��رما خ��ورده م��ا براس��اس 
نش��انه هایی که درباره بیماری 
او دریاف��ت می کنیم ب��رای او 

نس��خه می پیچی��م. مدیریت 
دان��ش ه��م همین اس��ت و ما 
نمی توانیم یک م��دل عمومی 

برای آن ارائه کنیم. 
اخوان: دقیقا نخستین قدم 
در ه��ر س��ازمان عارضه یاب��ی 
اس��ت. یعنی م��ا س��ازمان را 
ارزیابی کنی��م و ببینیم در چه 
وضعیتی قرار دارد. شبکه های 
دانش��ی آن، فرهنگ آن و نوع 
نگاه مدیریت ارشد بر مدیریت 
بررس��ی  را  غی��ره  و  دان��ش 
نخس��تین  بنابرای��ن  کنی��م. 
قدم ارزیابی آمادگی س��ازمان 
اس��ت. با توج��ه ب��ه وضعیت 
س��ازمان می ت��وان ب��رای آن 
نس��خه پیچی��د و م��دل ارائه 
ک��رد. بنابراین نس��خه از پیش 
تعیی��ن ش��ده ب��رای مدیریت 
دانش وجود ن��دارد. کاری که 
ش��رکت های مش��اوره ای م��ا 
انج��ام می دهند، نس��خه های 
آماده مدیریت دانش دارند که 
بس��یار لطمه زننده است. پس 
از ارزیابی، ش��اه کلید مدیریت 
دانش فرهنگ س��ازی اس��ت. 
قطعا در ابتدای امر مقاومت در 
س��ازمان وجود خواهد داشت، 
زیرا یکی از شعارهای مدیریت 
دانش به اشتراک گذاری دانش 
اس��ت و افراد به راحت��ی به این 
امر ت��ن نمی دهن��د. تغییر هم 
یک شبه، یک ماهه و چند ماهه 
جواب نمی دهد و نسخه های از 
پیش تعیین ش��ده چند ماهه 
گاه��ی می توان��د نس��خه های 
س��ازمان  ب��رای  خطرناک��ی 

محسوب شود. 
جعفری: م��ا به بس��یاری از 
ش��رکت ها اعالم کردیم که اگر 
می خواهی��د قراردادهای بزرگ 
ببندید از طریق انجمن این قرار 
داد صورت بگی��رد. انجمن هیچ 
مبلغ��ی در این زمین��ه دریافت 
نمی کن��د و فق��ط ب��ه خاط��ر 
تعصب��ی که بر مدیری��ت دانش 
دارد با سیاس��ت نظارتی مراقب 
است که ش��رکت های مشاوره با 
نسخه های از پیش تعیین شده 
به س��ازمان ها و به دنب��ال آن به 
مدیری��ت دانش لطم��ه نزنند. 
آنچه ش��رکت ها تحت نرم افزار 
ب��ه س��ازمان ها ارائ��ه می دهند 
مدیریت سیستم های اطالعاتی 
و نه مدیریت دانش است. پروسه 
مدیری��ت دان��ش یک پروس��ه 

پویاست که هرگز انتها ندارد. 
اخوان: پس از فرهنگ سازی، 
اگر ما حمای��ت مدیر ارش��د را 
نداش��ته باش��یم، قطعا فرآیند 
پیاده س��ازی مدیری��ت دانش با 
شکست مواجه می شود. خیلی 
مدیران براساس اینکه می بینند 
ش��رکت های رقیب به س��مت 
مدیریت دانش رفته اند سعی در 
پیاده سازی آن دارند، ولی وقتی 
می بینند که این پروسه تغییرات 
عمده ای در سازمان ش��ان ایجاد 
ک��رده نس��بت به آن حس��اس 
می ش��وند. بنابرای��ن حمایت و 
تعهد مدیر ارش��د بسیار اهمیت 
دارد. اینها در اصل مقدمه است 
و بقی��ه راه در مدل های دیگری 
که مطرح می ش��ود قابل ادامه 

دادن است. 

شاخصه های شرکت های دانش بنیان بررسی می شود

مدیریت دانایی یک راه بی پایان است
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مدیریت ایده ها )2(

در بخش پیشین، س��یر تطور مدیریت ایده را چه در 
بعد سیاسی و چه در بعد سازمانی در دنیا مرور کردیم. 
ورود مدیریت ایده و کارآفرینی در کشور خودمان نیز 
داستان عجیبی داش��ته و در دو مرحله تاریخی دور و 
نزدیک اتفاق افتاده اس��ت؛ ابتدا به مرحله اول و البته 
دور آن ک��ه ت��الش امیرکبی��ر جهت ج��ذب ایده ها و 
مدیریت تولید انبوه بود، اش��اره می شود که متاسفانه 
به ی��ک ت��راژدی غم انگیز تبدی��ل ش��د و حکایت از 
سختی های کارآفرینی دارد که داس��تان آن به شکل 

زیر بود: 
زمان��ی ک��ه امپرات��ور می ج��ی در ژاپ��ن ب��ا اعزام 
ش��هروندهای ژاپنی به کش��ورهای اروپایی به دنبال 
کش��ف ایده های جدید و به کارگیری آن در ژاپن بود، 
میرزا تقی خان امیر کبی��ر نیز در ایران ب��ا راه اندازی 
دارالفنون و آوردن مدرس س��عی در گس��ترش علم و 
دانش در کشور داش��ت. در پی همین استراتژی او در 
عرص��ه تولید هم تالش ه��ای فراوانی می ک��رد که در 
آخرین تالش او اتفاقی افتاد که س��ال ها تالش وی در 
زمینه کارآفرینی و ایده های نو را به فراموش��ی سپرد و 

آن اتفاق چنین بود: 
در دوره ص��دارت امی��ر کبی��ر، نوش��یدن چای که 
از روس��یه ت��زاری وارد ای��ران ش��ده ب��ود روز به روز 
گسترده تر می شد و خرید س��ماورهای روسی توسط 
ش��هروندان ایرانی بخش مهمی از ثروت کشورمان را 
به روسیه انتقال می داد. با وجود اینکه تعداد معدودی 
سماورس��از وطنی فعالیت داش��تند ولی تولیداتی که 
روانه بازار می کردند ت��وان رقابت چه از نظر میزان نیاز 
جامعه آن روز ای��ران و چه به لحاظ کیفی��ت تولید را 
نداش��ت بنا بر این بیشتر س��هم بازار را س��ماورهای 
وارداتی روس��ی به خود اختصاص داده بودند. آرزوی 
امیر کبیر ای��ن بود که تولید کنن��دگان داخلی بتوانند 
با تولید انبوه س��ماور ب��ا کیفیت بتوانند مب��ارزه ای را 
با واردات روز افزون س��ماور بکنند ک��ه در کنار ایجاد 
اش��تغال از خ��روج ثروت مل��ی هم جلوگیری ش��ود. 
امیر در ماه ه��ای آخر صدارت��ش مهمانی از روس��یه 
به نام »گرتس��وف« را به حضور پذیرفت. وی س��ماور 
بس��یار زیبایی را به عنوان هدیه ب��رای امیر کبیر آورده 
بود. پس از رفتن مهمان، صدراعظم دستور داد تعداد 
انگشت ش��ماری که با عن��وان دواتگر )سماورس��از( 
در کش��ور مش��غول بودند و در حرفه خ��ود معروف و 
دارای تبحر بودن��د از اقصی نقاط ای��ران دعوت کنند. 
وقتی دواتگران به خدمت رسیدند امیر از آنها خواست 
ایده ها و تج��ارب تولیدی خ��ود را به یکدیگ��ر انتقال 
دهن��د و در نهایت یک��ی را نیز از بین خ��ود که بتواند 
نمونه س��ماور گرتس��وف را به بهترین ش��کل بسازد، 

انتخاب و معرفی کنند. 
سماورس��ازان پس از روزها مشورت و بحث و انتقال 
تجارب به یکدیگ��ر در نهایت یکی از هم��کاران خود 
را به نام اس��تاد علی اکبر از خطه اصفهان انتخاب و به 
امیر کبیر معرف��ی کردند. دواتگ��ر انتخابی به خدمت 
صدر اعظم رسید. امیر س��ماور هدیه گرتسوف را به او 
داد و پرسید: آیا می توانی س��ماوری مطابق این نمونه 
برای من بس��ازی و بیاوری، سماور ساز اصفهانی ضمن 
تایید، آن را گرفته و به اصفهان ب��رد و پس از چندی، 

سماوری را که ساخته بود نزد امیر آورد. 
آنقدر شباهت بین س��ماور نمونه و ساخته شده زیاد 
بود که امیر کبیر نتوانس��ت تش��خیص دهد کدام یک 
نمونه است و کدامیک را استاد علی اکبر ساخته. وقتی 
دق��ت و ظرافت کار را دید خیلی خوش��حال ش��د و از 
دواتگر پرسید: برای تولید انبوه س��ماور در کارخانه  با 
همین کیفیت و محدود کردن واردات س��ماور روسی، 
چ��ه می��زان س��رمایه الزم داری؟ دواتگ��ر اصفهانی 
برآوردی کرد و برای راه اندازی کارخانه ای برای همین 
منظور درخواست 200 تومان وام از خزانه دولت کرد 
که با تایی��د امیر و بدون اخذ ضمان��ت به وی پرداخت 
شد و سریعا به اصفهان بازگشت تا نسبت به انجام این 

مهم تسریع کند. 
پس از چند ماه که کارخانه در شرف راه اندازی بود، 
امیر کبیر برکن��ار و میرزاآقاخان نوری جانش��ین وی 
ش��د. او که به دنبال بهانه ای برای دس��تاویز قراردادن 
می گش��ت تا چهره امیر کبیر را تخریب کند، دس��تور 
داد حسابرس��ی دقیقی از خزانه انجام گیرد. وقتی در 
بررس��ی ها ماموران متوجه پرداخ��ت 200 تومان آن 
هم ب��دون ضمانت به دواتگر ش��دند، به اط��الع میرزا 
آقا خان نوری رساندند. وی نیز دستور داد سریعا استاد 
علی اکبر دس��تگیر و روانه تهران ش��ود. وقتی اس��تاد 
علی اکبر در تهران از هزینه شدن وام خبر داد، دستور 
داده ش��د تمام تجهی��زات و محل کارخانه ایش��ان به 
حراج گذاشته ش��ود. پس از حراج مبلغ 170 تومان از 
وام تامین شد. وقتی به میرزا آقا خان اطالع داده شد، 
وی دس��تور داد دواتگر بینوا را در چهارراه های شلوغ 
پایتخت ش��الق بزنند تا مردم ضمن آگاهی از حیف و 
میل بیت المال توسط امیر کبیر، با کمک خود کسری 
وام پرداختی از خزان��ه را جهت آزادی دواتگر پرداخت 
کنند، باالخره پس از بارها شالق زدن در معابر عمومی 
هرچند کسری وام پرداختی با کمک مردم تامین شد 
ولی دواتگر بینوا در زیر تازیانه ماموران دولتی بینایی 
چشمان خود را از دست داد و تا آخر عمر در نابینایی با 

گدایی روزگار گذرانید. 
در پ��ی این ت��راژدی غم انگیز س��ال ها کارآفرینی و 
روی آوری ب��ه ایده پردازی نو در کش��ور به محاق رفت 
و س��ال ها طول کش��ید تا دوباره موضوع کارآفرینی و 
مدیریت ایده در کش��ور ش��کل بگیرد. در قسمت بعد 
به مدیریت ایده در گذشته نزدیک تا حال در صنعت و 

کسب وکار خواهیم پرداخت. 

چگونه می توان یک شرکت 
دانش بنیان ساخت؟ 

یک برنامه کاربردی در مدیری��ت دانش می تواند با 
س��رمایه گذاری در زمین��ه س��رمایه های دانش بنیان 
و فک��ری به افزایش ب��ازده کارمن��دان، بهبود کیفیت 

محصوالت و خدمات و تداوم ارائه خدمات بینجامد. 
بسیاری از س��ازمان ها در جهان به سراغ راهکارهای 
مدیریت دان��ش رفته اند، بدون اینکه ه��دف یا اهداف 
مش��خصی را در نظر بگیرند یا به چگونگی س��ازگاری 
بلند مدت س��ازمان خود با راهکارهای مدیریت دانش 
توجه کنند. درواقع خیلی از شرکت ها تصور می کنند 
مدیریت دانش به معنای به کار گیری فناوری های نو در 

سازمان یا نهادشان است. حال آنکه چنین نیست. 
یک برنام��ه موفق در زمینه مدیری��ت دانش چیزی 
فراتر از فناوری اس��ت و توجه به بخش های گوناگونی 

را می طلبد: 
نیروی انسانی: در برنامه های مدیریت دانش افزایش 
توانایی اشخاص در خدمت سازمان افزایش می یابد تا این 

افراد بتوانند با دانش خود بر دیگران تاثیر بگذارند. 
فرآیندها: ای��ن بخش از کار چگونگی اس��تفاده از 
بهترین و کارآمدترین اصول در راه تشخیص، مدیریت 

و فراگیر کردن دانش را دربرمی گیرد. 
فناوری: فناوری به ش��ما در گزینش، پیکربندی و 
بهره گیری از ابزارها و اتوماس��یون های گوناگون برای 

توانا سازی مدیریت دانش کمک می کند. 
ساختار: این بخش از برنامه به شما در دانش بنیان 
شدن ساختارهای سازمانی کمک می کند و به ارتباط 

موثر میان رشته و تخصص می انجامد. 
فرهنگ: ایجاد فرهنگ به اش��تراک گذاری دانش و 
نیز فرهنگ دانش محور یکی از ملزومات اجرایی شدن 

مدیریت دانش در یک سازمان است. 
ام��ا ب��رای نهادینه ک��ردن مدیریت دان��ش در یک 
س��ازمان و س��اختن یک س��ازمان دانش بنی��ان باید 

زحمت برداشتن چند گام را به خود بدهید: 
گام اول: تعیین اهداف برنامه مدیریت دانش

برای برداش��تن گام نخس��ت باید ابتدا مشکالتی از 
کس��ب و کار را که نیازمن��د راهکارهای تازه هس��تند 

شناسایی و طبقه بندی کرد. 
گام دوم: آماده کردن س�ازمان ب�رای پذیرش 

تغییر
بسیاری از س��ازمان ها برای »افراد« پاداش در نظر 
می گیرند و ن��ه کار تیمی. ب��رای برداش��تن گام دوم 
باید این اس��تانداردها را تغییر داد و پاداش ها یا حتی 

جریمه ها را به سمت وسوی تیمی برد. 
گام سوم: تعریف فرآیندهای سطح باال

فرآیندی که بتواند در طول زمان اجرا بهینه ش��ود و 
گسترش یابد، فرآیندی سطح باال است. 

گام چهارم: تش�خیص و اولویت بندی نیازهای 
فناورانه

بس��ته به اهداف مورد نظر برنامه باید از فناوری های 
نو اس��تفاده کرد. خرید و به کارگیری ی��ک فناوری نو 
درحالی که ن��وع قدیمی آن راهگشاس��ت تنها به هدر 

دادن اعتبارها است. 
گام پنجم: فرهنگ سازی

شناس��ایی ش��کاف میان وضعیت موجود و ایده آل 
و نیز ارائه راهکار برای کم کردن ای��ن فاصله ها همان 

فرهنگ سازی است. 
گام ششم: طراحی و پیاده سازی نقشه راه

نقش��ه راه در واقع همان استراتژی است که در قالب 
نقشه راه باید تدوین و پیاده سازی شود. 

گام هفتم: سنجش و بهینه سازی برنامه مدیریت 
دانش

باید روشی برای سنجش آورده های مدیریت دانش 
در سازمان داشت تا همه دعاها به آمین آخرش برسد. 

پس از طی این مراحل می توانید بابت شکل گرفتن 
یک شرکت دانش بنیان به خود تبریک بگویید. 
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دریچه ایده

ایران اساسا کش�وری اس�ت که اقتصاد آن 
بر مناب�ع طبیع�ی مانن�د ذخایر نفت اس�توار 
اس�ت و ای�ن وابس�تگی بارها س�بب ش�ده تا 
در نوس�انات قیم�ت جهانی نفت با مش�کالت 
متعددی رو به رو ش�ود. بارها دولت سیاست ها 
و برنامه ه�ای مختلف�ی را مط�رح ک�رده ت�ا 
مبن�ای اقتص�اد کش�ور را از ص�ادرات نفت�ی 

به ص�ادرات غیر نفت�ی تغییر ده�د؛ صادرات 
غیرنفت�ی که در ص�ادرات تکنولوژی های تک 
و خدم�ات تجلی پی�دا می کن�د. ام�ا همواره 
س�والی که مطرح بوده این اس�ت که ما وقتی 
تولی�د محص�والت های ت�ک نداری�م، چگونه 
می توانی�م آن را ص�ادر کنی�م، پرسش�ی که 
پاس�خ آن در دستان ش�رکت های دانش بنیان 
است. ش�رکت هایی که ش�اید هنوز در ابتدای 

راهن�د و اساس�ا ب�ا مقول�ه صری�ح مدیری�ت 
دان�ش بیگانه ان�د. در ادام�ه در گفت و گوی�ی 
که با دکت�ر پیمان اخوان، اس�تاد دانش�گاه و 
دکت�ر مصطف�ی جعف�ری، اس�تاد دانش�گاه و 
رییس انجم�ن مدیری�ت دان�ش در تاریخ 17 
ش�هریور ماه داش�ته ایم، تالش کردی�م تا این 
ب�ار ش�اخصه های ش�رکت های دانش بنیان را 

تبیین کنیم. 

پرویز نصرتی کردکندی
مدیر منابع انسانی شرکت ایران سازه

سارا برومند

آزموده

ارزش های افزوده 
در شرکت اکسنتور

اکس��نتور یک ش��رکت پیش��رو در خدمات فناوری و 
مشاوره مدیریت اس��ت که خود را وقف نیاز مشتری کرده 
و به نوآوری برای ایج��اد خدمات و ب��ازار ارزش محور بها 
می دهد. دفتر مرکزی این ش��رکت ایرلندی در نیویورک 
امریکاست و سود خالص به دست آمده این شرکت در سال 

2010 میالدی برابر با 1/78 میلیارد دالر بوده است. 
گام اول در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش فناوری 
اطالعات طراحی یک برنامه ساده فناوری اطالعات بود، اما 
اطالعات و مستندات به سرعت به محتوای زائد یا متناقض 
تبدیل می شدند. این در حالی بود که محتوا به خاطر نمایه 
س��ازی های ناکافی به آس��انی قابل یافتن یا کنترل نبود. 
نخستین تجربه این ش��رکت از این سیس��تم این بود که 
اگرچه نیروهای انسانی قادر به یافتن اطالعات و مستندات 
مورد نیاز نبودند، کارمندان فرهنگ سازمانی را آموختند 
چون ارتباط های نزدیک تر ب��ا همکاران را با اس��تفاده از 
سیستم فناوری اطالعات آغاز کردند.  این روزها، سیستم 
مدیریت دانش در این شرکت یکسری از پایگاه های داده به 
محوریت واحدهای بازاری و خطوط خدماتی را نظام مند 
کرده اس��ت. همه دانش موج��ود در این س��ازمان اکنون 
به صورت یکپارچه، منسجم و شخصی در پورتال سازمانی 
کارکنان وارد ش��ده اس��ت. این پایگاه های داده ش��امل 
طرح های نمایه، اطالعات مشتریان، روش شناسی، مقاالت 
سفید، لینک به اطالعات خارجی، لینک به کارشناسان و 

غیره می شود. 
از معرف��ی و به کار گی��ری پورت��ال دان��ش و طراحی 
فناوری ه��ای نو مرتب��ط ب��ا آن می توان درس ه��ای تازه 
و کارب��ردی آموخ��ت. از جمله اینک��ه:  وقت��ی ابزارهای 
مدیریت دانش م��ورد توجه قرار گیرن��د، پورتال ها نقش 
حیاتی می یابند و یکی از اجزای مهم س��ازمان می شوند. 
اطالعات کارب��ران و منابع داده ای که به صورت ش��خصی 
تهیه می شوند، باعث تسهیل در انسجام اطالعات و افزایش 

قابلیت های کاربردی اطالعات می شوند. 
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بازارچ��ه صفوی��ه ته��ران در 
س��ال 1347 توس��ط معماران 
زبردس��ت ایرانی س��اخته شده 
اس��ت، به طوری که مهندسان 
در زمان ساخت معماری این بنا 
از معماری بازارچه بلند اصفهان، 
ای��ده گرفته بودن��د. حدود 46 
س��ال پیش هنوز پ��ارک ملت 
تاس��یس نش��ده بود، به همین 
دلی��ل این مرکز خری��د دور از 
دس��ترس واحدهای تجاری آن 
و به ص��ورت غرفه ب��ود. باالخره 
درس��ال 1350ب��ازار صفویه با 
واحدهای تج��اری مجزا افتتاح 
شد و تمام فروشگاه های داخل 
آن طی مدت دو سال به فروش 
رسید. در س��ال 1350بازارچه 
صفویه نخس��تین مرکز تجاری 
تهران محسوب می شد به همین 
دلیل تردد در این بازارچه بسیار 
زی��اد و می��زان خریدوف��روش 
رونق چش��مگیری داش��ت. در 
حال حاض��ر بازارچه صفویه به 
دلیل معماری منحصربه فرد و 
اس��تفاده از طرح و نقوش زیبا 
به عنوان میراث  درس��اخت آن 
فرهنگی و گردش��گری کش��ور 
محسوب می شود، به طوری که 
بس��یاری از گردشگران خارجی 
ک��ه به ته��ران س��فر می کنند 
در برنام��ه خود بازدی��د از این 
پاس��اژ را هم در نظر گرفته اند. 
متاسفانه امروزه با نگاه به پاساژ 
صفویه تنها وجهی که به چشم 
می خورد بنای فرسوده و قدیمی 
پاساژ است که روز به روز به دلیل 
عدم توجه مسئوالن ذی ربط بر 
فرس��ودگی آن افزوده می شود، 
به ط��وری که کاش��ی های آبی 
رنگ در ورودی این پاساژ بسیار 
کم رنگ و فرسوده شده و از این 
رو مرمت و بازس��ازی این پاساژ 
به عنوان میراث فرهنگی کشور 

بسیار ضرورت دارد. 
بازارچ��ه صفوی��ه در راس��ته 
خیاب��ان ولی عصر ب��ا معماری 
سبک س��نتی س��اخته شده و 
بیشتر فروش��گاه های این پاساژ 
عرضه کنن��ده ان��واع پوش��اک، 
کیف و کف��ش مردان��ه و زنانه 
هس��تند، البت��ه در این پاس��اژ 
واحدهای تجاری پوشاک بچه، 
عطر و ادکلن، لوازم آرایش��ی و 

بهداشتی، دیزاین کادو، فروشگاه 
موبایل  تعمیرات  صنایع دستی، 
و طالفروشی وجود دارد. پاساژ 
صفویه هرروز از س��اعت 9:30 
صبح ال��ی 21 ش��ب به صورت 
یک س��ره ب��از اس��ت، البته در 
روزهای جمعه این پاساژ از 10 
صبح تا 14 بعد از ظهر فعالیت 
دارد. این پاساژ یک طبقه دارای 
67 واحد تجاری و دو س��رویس 
اس��ت، همچنین در  بهداشتی 
پاس��اژ صفویه برخالف س��ایر 
پاس��اژ های ش��هر تهران کافی 
ش��اپ، کافی ن��ت، فس��ت فود، 
رستوران، آسانس��ور، تاکسی و 

غیره وجود ندارد. 

موقعیت دسترسی
بازارچه صفویه واقع درخیابان 
ولی عصر رو به روی پارک ملت 
اس��ت. نزدیک تری��ن ایس��تگاه 
مترو به بازارچه صفویه ایستگاه 
مت��روی میرداماد اس��ت که از 
مت��روی میردام��اد با اس��تفاده 
از تاکس��ی یا خط ب��ی. آر. تی 
می��دان راه آهن- پایانه تجریش 
می توانید در ایستگاه پارک ملت 
پیاده شوید و خود را به بازارچه 
صفوی��ه برس��انید. همچنی��ن 
از س��وی می��دان تجریش هم 
می توانید با اس��تفاده از خطوط 
ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی 
پایان��ه معین- پ��ارک وی طی 
مدت 30 دقیقه به پاساژ صفویه 

برسید. 

پاساژ صفویه در یک نگاه
نمای پاس��اژ صفوی��ه بیانگر 
فروش محصوالت صنایع دستی 
اس��ت، اما درحال حاضر به غیر  
از طبق��ه زیر همک��ف، فقط دو 
باب مغ��ازه در طبق��ه همکف 
مشغول فروش انواع محصوالت 
قالیچه،  مانن��د  صنایع دس��تی 
ظ��روف خات��م کاری، س��فال و 
غیره هس��تند و اکثر واحدهای 
تجاری این پاس��اژ هم در حوزه 
بوتی��ک داری فعالی��ت دارند. با 
مش��اهده میدانی پاساژ صفویه 
می توان گفت که این پاساژ هم 
مانند سایر پاس��اژهای معروف 
ش��هر ته��ران می توان��د بورس 
ف��روش انواعی از پالت��و، بارانی، 
بافت و بوت محس��وب ش��ود، 
زیرا اکثر مغازه داران این پاس��اژ 

با ش��روع فصل س��رما اقدام به 
فروش پوشاک زمس��تانه زنانه، 

مردانه و بچگانه کرده اند. 
پاس��اژ صفویه از س��ه طبقه 
ش��امل زیر همک��ف، همکف و 
طبقه اول تش��کیل شده است. 
ورودی پاس��اژ صفوی��ه ب��زرگ 
اس��ت و ب��ا چند پله ب��ه طبقه 
همکف می رسد. در طرف چپ 
این پاس��اژ، فروش��گاه معروف 
تعطی��الت وج��ود دارد که یک 
دهنه این مغازه به طرف خیابان 
ولی عصر و دهن��ه دیگر آن در 
پاس��اژ قرار گرفته است، طبقه 
همکف پاس��اژ صفوی��ه بورس 
ف��روش انواع��ی از کاال مانن��د 
پوش��اک زنانه، مردانه و بچگانه 
اس��ت، همچنی��ن در راهروی 
فرعی سمت چپ طبقه همکف 
پاساژ طالفروشی کوچکی وجود 
دارد و در انتهای راهروی اصلی 
هم مغازه تعمیرات و تجهیزات 

موبایل قرار گرفته است. 
در طبق��ه همکف ع��الوه بر 
راه��روی اصل��ی ح��دود چهار 
راه��روی فرع��ی وج��ود دارد. 
معموال متراژ مغازه های پاس��اژ 
صفویه بین 10 تا 35 متر است. 
در طبقه همکف پاس��اژ صفویه 
واحد تج��اری با برن��د خاصی 
وج��ود ندارد، ب��ه طوری که در 
س��نوات گذشته فروشگاه کیف 
و کفش دری مد در این پاس��اژ 
مش��غول ب��ه فعالیت ب��ود، اما 
درحال حاضر فروش��گاه کیف و 
کفش دیگری جایگزین آن شده 

است. 
در انته��ای راه��روی اصل��ی، 
طبق��ه  س��مت  ب��ه  پله های��ی 
زیر همکف وجود دارد. در سنوات 
گذشته رس��توران سنتی صفویه 
که بسیار معروف بود در این طبقه 
وجود داش��ت، اما در حال حاضر 
صنایع دس��تی  بزرگ  فروش��گاه 
جایگزین آن رس��توران س��نتی 
ش��ده اس��ت. قیم��ت اجن��اس 
صنایع دس��تی در این فروش��گاه 
بسیار گران است، به همین دلیل 
صنایع دس��تی  بزرگ  فروش��گاه 
پاس��اژ صفویه مش��تریان خاص 
خ��ود را دارد، ب��ه طوری که یک 
ظرف س��فالی در این فروش��گاه 
به دلیل عرضه مس��تقیم از شهر 
اصفهان و کار دست بیش از 500 

هزار تومان قیمت دارد. 

همچنین در طبق��ه اول نیز 
فقط دو فروشگاه برند به نام های 
کیف و کفش بوفالوی س��فید و 
نمایندگی بوسینی وجود دارد. 
ب��ا توجه ب��ه تع��داد واحد های 
تجاری در ه��ر طبقه نمی توان 
گفت که پاس��اژ صفویه از س��ه 
طبقه تشکیل ش��ده، به همین 
دلیل به طور کلی پاساژ صفویه 
از یک طبقه با 67 واحد تجاری 

تشکیل شده است.

 نرخ رهن و اجاره
پاس��اژ صفوی��ه برخالف  در 
تهران  پاس��اژهای ش��هر  سایر 
دفت��ر امالکی وجود ن��دارد، به 
همین دلیل برای رهن و اجاره 
واحدهای تج��اری باید به دفتر 
این پاساژ واقع در انتهای راهروی 
اصل��ی طبقه همک��ف مراجعه 
فروش��ندگان  ب��ه گفته  کنید. 
پاس��اژ صفویه، معم��وال میزان 
نرخ ره��ن و اج��اره واحدهای 
تجاری براساس موقعیت مکانی 
مغازه در پاساژ متفاوت است،به 
طوری ک��ه واحده��ای تجاری 
مستقر در راهروی اصلی نسبت 
به راهروهای فرعی قیمت رهن 
و اجاره باالت��ری دارند. معموال 
قیمت رهن و اج��اره واحدهای 
 تج��اری پاس��اژ صفوی��ه بی��ن 
توم��ان  ت��ا100 میلی��ون   50
پیش و پرداخت ماهانه س��ه تا 
10میلیون تومان اجاره اس��ت، 
همچنی��ن برای خری��د هرمتر 
از واحدهای تجاری این پاس��اژ 
بای��د بین 45 ت��ا 100 میلیون 
تومان پرداخت ش��ود. به طوری 
که یک مغازه 30 متری اگر هر 
متر آن 40 میلیون تومان قیمت 
داشته باشد برای خرید باید یک 
میلی��ارد و 200 میلیون تومان 
پرداخت کرد. رهن کامل آن هم 
حدود 200 میلیون تومان است 
که مشتری می تواند با پرداخت 
100 میلی��ون توم��ان پیش و 
ماهانه س��ه میلیون تومان این 

واحد تجاری را اجاره کند.
قیمت کاال

با توجه به وج��ود برندهایی 
مانند دبنهامز، بنتون و همچنین 
پاساژ جام جم در راسته خیابان 
پاس��اژ  مغ��ازه داران  ولی عصر، 
صفویه برای جلب مشتری باید با 
درصد سود کمتری اجناس خود 

را بفروشند. به طوری که حتی 
برخی واحدهای تجاری دس��ت 
به ح��راج زده اند، به عنوان مثال 
روی ویترین یکی از مغازه های 
پاس��اژ صفویه ک��ه در راهروی 
فرعی سمت راس��ت این پاساژ 
واقع ش��ده اس��ت، نوشته شده 
 کی��ف دیوید جون��ز اصل فقط 

85 هزار تومان! 
در پاساژ صفویه برند خاصی 
به غیر از نمایندگی های کیف و 
کفش بوفالوی سفید و بوسینی 
فروخته نمی ش��ود، ب��ه همین 
دلی��ل اگر خواه��ان خرید برند 
هستید بدون شک به این پاساژ 

مراجعه نکنید. 
البت��ه الزم به ذکر اس��ت که 
به گفته فروشندگان این پاساژ 
بیش��تر کااله��ای موج��ود در 
واحدهای تجاری پاساژ صفویه 
وارداتی از کشور ترکیه هستند. 
در حال حاضر در پاساژ صفویه 
می توان یک بلوز بافتنی با برند 
گ��پ با پارچه و دوخت کش��ور 
بن��گال را بین 45 ت��ا 55 هزار 
تومان خریداری کرد. همچنین 
در پاساژ صفویه بلوز بافت زنانه 
با جنس پارچه و دوخت کشور 
هنگ کنگ بی��ن35 تا 45 هزار 
تومان، بلوز بافت زنانه با جنس 
 و دوخ��ت کش��ور ترکی��ه بین 
70 تا 80 هزار تومان، انواع بوت 
زنانه براس��اس جنس و دوخت 
بین 120 ت��ا 400 هزار تومان، 
 ش��ال پاییزه زنانه بی��ن 40 تا 
80 هزار توم��ان، پالتو با پارچه 
 و دوخ��ت ت��رک بی��ن 300 تا 
400 هزار تومان، مانتوی پاییزه 
کتان با پارچ��ه و دوخت ترک 
بین 150 ت��ا 180 هزار تومان، 
پالتو با چ��رم صنعتی و دوخت 
کشور هنگ کنگ بین 170 تا 
190 هزار تومان، بافت با پارچه 
 و دوخ��ت ت��رک بی��ن 120 تا 
150 ه��زار توم��ان، کت کتان 
مردان��ه بین 120 ت��ا 149هزار 
تومان، ش��لوار مخم��ل مردانه 
بین 90 تا 99 هزار تومان، بافت 
ترک مردانه بین 80 تا 99 هزار 
 توم��ان و پیراهن پش��می بین 
70 تا 79 هزار تومان قیمت دارد. 
فروش��گاه های  برخی  همچنین 
پاساژ صفویه عمده و تک فروش 
هستند، به همین دلیل خرید از 

این مغازه ها به صرفه است.

گزارش »فرصت امروز« از پاساژ صفویه در خیابان ولی عصر 

صفویه؛ بیماری کهولت و انقراض رونق

شنبه
2915 آذر 1393 www.forsatnet.irشمــاره 120 معرفی بازار

نما

جاده مخصوص ولی عصر

جاده مخصوصی که در س��ال 1300 س��اخته شد 
و قرار بود تنها مس��یری ب��رای عبور و مرور اعیان و 
اش��راف پایتخت باشد، با گذش��ت بیش از 20 سال 
به خیابانی برای رفت و آمد عموم مردم تبدیل ش��د. 
هر چند گام ه��ای نظامی متفقین، افتتاح کننده این 
خیاب��ان بود. از همان زمانی که دس��تور س��اختش 
صادر ش��ده ب��ود، چنارهای خوش ق��د و قامتی هم 
در دو سوی جویبارمانندش کاشته شدند تا آن را به 

خیابانی مشجر تبدیل کنند.
 براساس آمار، تعداد چنارهای این خیابان بیش از 
60هزار اصله ب��وده هر چند اکنون تنها 8هزار چنار 
در این خیاب��ان 17کیلومتری پایتخ��ت باقی مانده 
است؛ خیابانی که یکی از بلندترین و البته زیباترین 
خیابان های جهان به ش��مار م��ی رود و جهانگردان 
و ش��رق شناس��ان، تهران را به خاطر این خیابان و 

چنارهایش، شهر چنارها هم نامیده اند. 
گزارش از بازار که باش��د حتما نباید به خریدها و 

فروش ها و پول ها و چک و غیره پرداخت. 
گاه باید به خیابان های محل استقرار مراکز تجاری 
و محله ه��ای انج��ام معامالت اقتص��ادی هم نگاهی 
بیندازی��م. به قد و قامت درخت هایش یا به النه های 
گنجش��ک هایش. گاهی باید به این مسئله فکر کرد 
ک��ه اقتصاد به محیط زیس��ت اطرافش چه می دهد 
در ازای آنچ��ه از آن می گی��رد. نوش��تن از بازاره��ا 
نباید منحصر به نوش��تن از جی��ب آدم ها و ویترین 

فروشگاه ها باشد. 
ای��ن نگاه کمینه گرا رفته رفت��ه زندگی را از هویت 

تهی می کند. 
این خیابان عالوه بر تاریخچه جالب و قابل توجه و 
ظاهر زیبایش به ویژه برگ ریزان دلفریبش در پاییز، 
از نظ��ر اقتصادی هم اهمیت ویژه در نظام اقتصادی 

کالنشهری چون تهران بازی می کند.
 البت��ه اینک��ه این خیاب��ان از می��دان راه آهن در 
جنوب تهران آغاز می ش��ود و به میدان تجریش در 
شمالی ترین نقطه تهران منتهی می شود هم داستان 
به خصوصی به خود می گیرد که شاید نوشتن از آن 

به مذاق خیلی ها خوش نیاید. 

در واق��ع اگ��ر کس��ی می خواهد ش��یوه زندگی و 
صدالبته تفاوت س��بک زندگی تهرانی ها را به خوبی 
ببین��د، کافی اس��ت ک��ه از ابتدا تا انته��ای خیابان 

ولی عصر را بپیماید.
 از خانه های  دودگرفته میدان راه آهن می رس��ید 
به برج های ش��یک و مراکز خرید م��درن در میدان 
تجریش. دگرگونی چهره ش��هر در این مسیر موجب 
شگفتی است، زیرا تفاوت ها از زمین تا آسمان است 
و به خوبی می توان تناقض منحصر به فردی را دید. 
خیابان ولی عصر و خط بی آرتی آن روزانه ش��اهد 
گام های تند و آهس��ته ای اس��ت ک��ه آن را از باال تا 
پایی��ن و از پایی��ن تا باال می پیماین��د؛ گام هایی که 
اغلب اهداف اقتصادی دارند. یا فرشنده اند یا خریدار 

یا به طور کلی دستی در بازار دارند. 
مراکز خرید متعدد، چندی��ن پارک بزرگ، وجود 
بورس کااله��ای مختل��ف و عوامل��ی دیگر موجب 
ش��ده تا این خیابان از شلوغ ترین خیابان های تهران 
به ش��مار برود  و به همان نسبت هم نگرانی هایی در 
این خیابان ایجاد ش��ود. مثال چنارهایی که هر سال 
بیش��تر می میرند از بس که  دوس��تی ندارند و البته 
دشمنان زیادی هم دارند. این شاید بهترین توصیفی 
باش��د که بتوان از نتایج س��ایه انداخت��ن اقتصاد و 

تجارت بر سر این خیابان برشمرد. 
چنارهایی که تعمدا و توس��ط صاحبان مغازه ها 
و مراکز تجاری این خیابان خش��کانده می ش��وند 
تا مانعی برای نمایش لوگوی تجاری آنها نباش��ند 
و البت��ه ش��هرداری ه��م چناره��ا را پوس��یده از 
ت��و معرفی می کن��د و آنها هم زبانی برای س��خن 
گفتن ندارند و اگر هم داشتند شاید اتفاق خاصی 
رخ نم��ی داد. در واقع ناب��ودی چنارها هدیه ویژه 
و البت��ه خش��نی بوده که س��رمایه داری و س��ود 
مدیریت ش��هری به محیط زیس��ت ای��ن خیابان 
اهدا کرده اس��ت. ب��ه هر حال خیاب��ان ولی عصر 
تهران ب��ا مراکز تج��اری، موسس��ه های فرهنگی 
و بس��یاری از مظاه��ر مدرن زندگ��ی که در خود 
جای داده است، امروزه به خیابانی تجاری با تنوع 
زیس��تی و اقتصادی ویژه تبدیل ش��ده که نقشی 
انکارناپذی��ر در زندگی اقتصادی مردم تهران بازی 
می کند، هرچند خودش هر روز از هویت س��ابقش 
تهی تر می ش��ود و اینجاست که سنت ها در مسیر 
 اقتص��اد و س��رمایه و خرج ه��ای زندگ��ی روزمره 

قربانی می شوند. 

فروشندگان

در مقاب��ل مراک��ز خری��دی مانند تندی��س، قائم و 
میالد ن��ور، پاس��اژ صفویه ب��ازاری کوچک محس��وب 
می شود، اما معماری و قدمت دیرینه این پاساژ مهم ترین 
وجه تمایز آن از دیگر پاس��اژهای شهر تهران است. در 
این مرکز تجاری می توان بیشتر اقالم مانند لباس، کیف 
و کفش را خری��داری کرد. در خصوص ش��رایط حال 
حاضر می��زان خرید فروش در بازارچه صفویه با برخی 
فروشندگان به گفت  و گو پرداختیم که به شرح زیر است: 
یک فروشنده پوشاک زنانه در پاساژ صفویه می گوید: 
در ابتدا مقرر ش��ده بود که بازارچ��ه صفویه به صورت 
محلی فقط برای عرضه صنایع دس��تی و پوشاک باشد، 
اما درحال حاضر صنوف مختلفی دراین بازارچه مشغول 
فعالیت هس��تند. در گذشته تردد مش��تریان به دلیل 
وجود رس��توران در طبقه زیرهمکف بس��یار زیاد بود، 
اما در حال حاضر به دلیل تعطیلی رس��توران و کاهش 
قدرت خرید مردم، پاخور پاس��اژ صفویه بسیار ضعیف 
شده اس��ت. فروشنده دیگری در پاساژ صفویه، تصریح 
می کند: کاهش تردد مش��تریان به پاساژ صفویه باعث 
شده که بسیاری از فروشندگان با کمترین درصد سود 
اجناس خود را بفروشند زیرا در گذشته به دلیل وجود 
رستوران سنتی صفویه اگر فردی خواهان خرید از پاساژ 
هم نبود به دلیل مراجعه به رس��توران حداقل درحین 
بازدید از ویتری��ن مغازه ها کاالی کوچکی را خریداری 
می کرد، اما در حال حاضر به دلیل تعطیلی رس��توران 
و جایگزین ش��دن آن با فروش��گاه صنایع دستی تردد 

مشتریان بسیار کاهش پیدا کرده است. 
یکی دیگر از فروش��ندگان پاساژ صفویه در خصوص 
قیم��ت اجناس در این پاس��اژ می گوید: قیمت کاال در 
 پاساژ صفویه نس��بت به سایر پاس��اژهای شهر تهران
به صرفه تر است، زیرا به دلیل یک طرفه شدن خیابان 
ولی عصر و کاهش ترددمش��تریان، فروش��ندگان برای 
جلب مشتری اجناس خود را با نازل ترین قیمت نسبت 
به دیگر پاساژهای شهر تهران حتی پاساژهای موجود 
در مناطق پایین ش��هر، به فروش می رسانند، به طوری 
که مشتری می تواند یک بافت ترک را در پاساژ صفویه 
ح��دود 125 هزارتومان خریداری کند، اما همین بافت 
در دیگر شعبه های مغازه درسایر پاساژهای شهر تهران 

بیش از 250 هزارتومان به فروش می رسد. 

مشتریان

پاساژ صفویه از ساعت 9:30 صبح تا 9 شب باز است.
 به منظ��ور ارزیابی میزان تردد مش��تریان حدود دو 
ساعتی در این پاساژ منتظر بودم اما به قول معروف پرنده 
پر نمی زد. به طوری که در حوالی ساعت چهار بعد از ظهر 
که معموال این ساعات به دلیل تعطیلی اداره های دولتی 
اوج کاری پاساژها محسوب می شود، فقط چند خانم و 
آقا مشغول مشاهده ویترین مغازه ها بودند. نحوه مشاهده 
و رفت��ار ای��ن افراد بیانگر این امر بود که این اش��خاص 
به هیچ وجه برای خرید به این پاساژ مراجعه نکرده اند، 
بلک��ه برای وقت گذرانی ی��ا ارزیابی قیمت ها یا به دلیل 
قرار مالقات با فردی به مش��اهده ویترین مغازه ها اقدام 
کرده اند. به سمت یکی از خانم هایی که مشغول مشاهده 
ویتری��ن یک��ی از واحدهای تجاری پوش��اک زنانه بود، 
رفتم و دلیل انتخاب پاس��اژ صفویه برای خرید را جویا 
شدم. دختر جوان در پاس��خ به سوالم، می گوید: محله 
زندگی من در خیابان ولی عصر اس��ت و به دلیل اینکه 
سرکار می روم فرصت کافی برای گشتن و خرید اجناس 
از پاس��اژهای دیگر شهر را ندارم، به همین منظور تنها 
گزینه پیش رویم برای خرید، پاساژ صفویه است. کیفیت 
کاال در پاس��اژ صفویه مطلوب اس��ت، اما از نظر قیمت 
نسبت به سایر پاس��اژهای شهر تهران گران تر است. به 
طوری که با کمی وقت و گشتن در پاساژهای دیگر شهر 
می توانم اجناس مورد نی��ازم را ارزان تر خریداری کنم. 
به عن��وان مثال به دلیل کمبود وقت مجبورم یک ژاکت 
با پارچه و دوخت کش��ور چین را حدود 45 هزارتومان 
خریداری کنم، درحالی که همین ژاکت در میدان ولی 

عصر کمتر از 35 هزار تومان قیمت دارد. 
در همی��ن میان یکی دیگر از مش��تریان در این باره 
تصریح می کند: در سنوات گذشته پاساژ صفویه به دلیل 
موقعیت جغرافیایی یکی از پاس��اژهای معروف و بسیار 
مطلوب شهر تهران محسوب می شد اما در حال حاضر 
این پاساژ نتوانسته از ظرفیت و پتانسیل خود استفاده 
کن��د. اکنون آن طور که باید و ش��اید اجناس خاص و 
با کیفیت در این پاس��اژ به فروش نمی رسد و هرزمان 
برای خرید کاال به پاساژ صفویه مراجعه کردم نتوانستم 
کاالی مورد نظرم را خریداری کنم زیرا کاالهای موجود 
در این پاساژ مطابق با سلیقه همه اقشار جامعه نیست. 
همچنین کاالهای موجود در واحدهای تجاری پاس��اژ 
صفویه خاص و تک نیس��تند، به ط��وری که می توان 
همی��ن کاال را در پاس��اژهای دیگر ش��هر ک��ه از نظر 
منطقه ای پایین تر هستند، با کمترین قیمت خریداری 
ک��رد، به همین دلیل با توجه به میزان درآمدم ترجیح 
می ده��م برای خرید اجناس مورد نیازم به پاس��اژهای 

دیگر در سطح شهر تهران مراجعه کنم. 

خرید و فروش دریچه

سوگند چاوشی
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تصویر »گوشی به بازار نیامده سامسونگ« موسوم به A7  که گفته می شود نازک ترین گوشی سامسونگ با بدنه آلومینیومی است، لو رفت. 

نمودار امروز
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خودپرداز

سـودوکـو

یادم می آید روزی یکی از مش��تریان مشهد ما 
به نام حاج آقا واحدیان )مدیرعامل شرکت تعاونی 
فروش��ندگان لوازم خانگی مشهد( که معمم هم 
هستند، برای خرید یخچال فریزر به کارگاه آمدند. 
پس از عقد قرارداد و اخذ چک، ایشان گفتند حاال 
برویم و از خط تولید بازدید کنیم.با هم وارد سالن 
ش��دیم. ایشان خوب در سالن گش��ت و در انتها 
وقتی دید دارد یخچال فریز بسته بندی می شود، 
پرس��ید: خب دستگاه  ها و ماش��ین آالت تولیدی 
شما کجاست؟! چون من از کارخانه بزرگ دیدن 
کرده ام و می دانم که باید ماشین آالتی باشد، اگر 
نیست شما چطور تولید می کنید؟ گفتم با فکر، 
با دست و با همین ماشین آالت جزئی. هرگز یادم 
نمی رود، گفت: »ماش��اء  اهلل! ش��ما کار نمی کنید، 
ب��ه واقع هنر می کنید! از ام��روز این مطلب را در 
همه منبره��ا خواهم گفت، خداوند امثال ش��ما 
را ب��رای این کش��ور نگ��ه دارد.« نگاهش حالت 
خاصی پیدا ک��رد و به کارگاه برگش��ت و دوباره 
بعضی از قس��مت ها را با دقت بیشتری نگاه کرد. 

بعد از چند ماه حاج آق��ا واحدیان به همراه چهار 
نفر دیگر که اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی 
بودند، به کارگاه آمدند. پ��س از بازدید از کارگاه، 
حاج آقا گفت: »ما از خودت و کارت بسیار راضی 
هستیم و حاال می خواهم پیشنهاد شراکت به شما 
بدهم. ما می دانیم که اگر امکانات در اختیار امثال 
شما باش��د، این کار بسیار پیشرفت خواهد کرد. 
تعاونی ما در مشهد امکانات فراوانی دارد، بیا با هم 
شریک ش��ویم.«بعد از صحبت های زیاد از لطفی 
که به بنده داش��تند تشکر کردم و آنها را متقاعد 
ساختم که شریک نمی شوم و خداخافظی کردم. 
حاج آقا واحدیان چندین س��ال مدیرعامل فرش 
آراد مشهد بودند. پیشنهاد شراکت و فرصت های 
اس��تفاده از منابع دیگران، چندی��ن بار در طول 
دوران کارآفرین��ی برای من مهیا ش��د. اما نیاز به 
اس��تقالل )از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان( 

مانع از پذیرش این پیشنهادها توسط من شد.

نیروی انسانی
یکی از نکات مهمی که از آقای مهندس زرگریان 
آموخت��ه بودم، س��رزدن ه��ر روز صب��ح به تمام 
کارکنان، صحبت در رابطه با مس��ائل کاری و ایده 
دادن و همچنین ایده گرفتن از آنها، دستور دادن 

و در عی��ن حال، ایجاد ارتب��اط نزدیک با آنها بود. 
صبحانه و ناهار را با ه��م می  خوردیم. در آن زمان 
صحبت های غیررسمی زیادی نیز بین ما رد و بدل 
می شد. با نیروی انسانی بیشتر به صورت مشورتی 
کار می کردم و سعی داشتم ایده خود را از زبان آنها 
بشنوم و کارها را به نام آنها تمام کند. هر روز بعد از 
ناهار، 20 دقیقه فوتبال گل کوچک بازی می کردیم 
و هر تیمی که می باخت، باید برای همه کارکنان 
بس��تنی می خرید. با هم خیلی دوستانه کارها را 
اداره می کردیم.در شرکت یک قانون گذاشته بودیم 
که هر س��ال در ماه اس��فند مدیران واحدها باید 
10 درصد از نیروهای خود را جهت تسویه حساب 
ب��ه کارگزینی معرفی می کردن��د و من هم باید با 
10 درصد از مدیران خداحافظی می کردم. این امر 
باعث شده بود که از طرفی همه نیروها حواس شان 
جمع باش��د و کارها را به خوبی انج��ام دهند و از 
طرف دیگر بین پرس��نل رقابت به وجود آید. همه 
س��عی داشتند خود را به روز نگه دارند و کارها را با 
سرعت و با دقت انجام دهند. بین همه این مطلب 
رد و بدل می ش��د که فتاحی برای هرکسی تاریخ 
مصرف می گذارد، اگر می خواهید تاریخ مصرف تان 

تمام نشود، باید خود را به روز نگه دارید.
ادامه دارد...

هنر می کنید نه تولید

گزارش سازمان شفافیت بین الملل از فساد مالی در جهان

تفکیک ش�غلی حاجیانی ک�ه از مبادی  مشاغلی که امسال به حج رفتند
رسمی ایران به موس�م حج امسال مشرف 
شدند اعالم شد. در این آمار، خانه داران در 
پله نخست و صاحبان مشاغل آزاد دومین 
قشر شرکت کننده در موس�م حج از لحاظ 
شمار نفرات هس�تند. محصالن و تجار نیز 
کمترین تعداد را در بین حجاج امسال دارند. 
آنچه در پی می آید تفکیک ش�غلی حجاج 
به ترتیب باالترین ش�رکت کننده اس�ت:  
خانه دار: 25109 نفر، مش�اغل آزاد: 10253 
نفر، بازنشسته: 9577 نفر، کارمند: 4787 
نفر، کش�اورز: 4544 نفر، معلم: 2179 نفر، 
بیکار: 811 نفر، روحانی: 673 نفر، پزشک: 
434 نفر، استاد: 368 نفر، نظامی: 299 نفر، 
مهندس: 227 نفر، دانشجو: 224 نفر، محصل: 
73 نفر، پیراپزشک: 42 نفر، بازرگان: 30 نفر، 
نماینده مجلس: 2 نفر، نامشخص: 1822 نفر.

»این قرص را ش��ب بخورید. ش��ام نخورید، پیاده روی کنید، آب زیاد بخورید و نمک و شیرینی 
هم نخورید، ما الغری شما را تضمین می کنیم«. »از ما 70 بلیت کنسرت بخرید و یک شامپوی 
پرپشت کننده مو مجانی دریافت کنید«. باور ندارید؟ خودتان امتحان کنید. می گویند مال نصرالدین 
عصایش را روی زمین انداخت و گفت: »اینجا درست مرکز و وسط زمین است. هرکه باور نمی کند، 
خودش برود اندازه بگیرد.« کافی اس��ت، یکبار و فقط ب��رای امتحان، از آنچه نمی خواهیم یا الزم 
نداریم، اما تبلیغ می شود را تهیه کنیم تا شرکت تبلیغاتی مطمئن شود که کارش به نتیجه مطلوب 
رسیده و یک آگهی تبلیغاتی موفق و خوب ساخته است.  »تبلیغ« بیشتر از آنکه متوجه باشیم ما 
را تحت تاثیر قرار می دهد. آگاهی رس��انی و آش��نایی با محصول جدید و معرفی امکانات تازه یا هر 
اطالعاتی که از طریق آگهی به مصرف کننده انتقال داده می شود به انتخاب بهتر او کمک می کند 
و در بین تولید کنندگان کاال و خدمات هم بازار رقابت داغ می شود که همگی از محاسن تبلیغات 
است.  از طرفی، تکرار یک پیام می تواند بر منطق و تصمیم گیری افراد اثر بگذارد و طرز فکر و زاویه 
دید را عوض کند و انسان تصمیم به خرید یا استفاده از خدماتی بگیرد  که اصال الزم ندارد.  امکان 
ندارد یک تبلیغ بتواند به دلیل های گوناگون ازجمله محدودیت در زمان یا فضا تمام اطالعات الزم 
را یکجا اطالع رسانی کند. به دست آوردن اطالعات بیشتر، مرحله   مهمی در فاصله بین آشنایی با 
محصول تا خرید و دریافت کاالس��ت. بزرگ ترین اشتباه یا ریسک حذف مرحله دریافت اطالعات 
بیشتر است. به خصوص در کشورهای سرمایه داری و صنعتی شرکت های تبلیغاتی سعی می کنند با 
حذف این مرحله، فرصت تأمل و فکر کردن را از مشتری و مصرف کننده بگیرند و عمال او را وادار 
به خرید فوری کنند.  کسی که کار تبلیغ انجام می دهد، حقوق یا پورسانت می گیرد  و فروشنده 

براساس تقاضا، کاال عرضه می کند. اما شما چه می خواهید؟ 
از روی غلبه احساس بر  منطق  یا برای اینکه فروشنده ناراحت نشود، نباید خرید کرد. نمونه های 
تبلیغاتی برای آشنایی و امتحان کردن و تبلیغ یک محصول همیشه مجانی هستند، اما در دریافت 
نمونه های مجانی هم باید دقت داشت.  برای مثال، استفاده 10 روز مجانی از امکانات یک سایت 
کاریابی در اینترنت یا خواندن یک مجله آنالین، می تواند الزام به سفارش و خرید را در پی داشته 
باش��د. معموال در چنین مواردی، س��ایت یا ش��رکت آن را با ریز ترین قلم ممکن و در دور ترین و 
ناممکن ترین جای یک صفحه قرار می دهد و استفاده کننده، فقط با دیدن لغت »مجانی« روی آن 
کلیک کرده و بعد، چون به صورت کتبی از خرید انصراف نداده، بدون آنکه باخبر شود، مشترک یک 
روزنامه می شود یا کاالیی را می خرد. آنچه برای شما مهم است را از فروشنده سوال کنید و در دام 
جمله های طوالنی، تند حرف زدن  یا اخالق  خوش فروشنده و شرح های طوالنی از تمام خصوصیات 
عالی و خوب در یک کاال  که هیچ به درد شما نمی خورد، یا کلیشه »من خودم از این محصول در 
خانه استفاده می کنم« قرار نگیرید. وقتی می خواهید براساس آگهی محصول یا خدماتی را انتخاب 
کنید، ش��اید یکی از بهترین راه حل ها، پیدا کردن نقاط منفی، ایراد یا ضررهای جانبی آن کاال و 
خدمات، قبل از خرید است. معموال به آگهی و تبلیغ نمی شود اعتراض کرد. آنها نه دروغ می گویند 
و نه غلط، اما بعضی چیز ها را نه می نویسند، نه نشان می دهند و نه می گویند. مثال در آگهی ها از 
عوارض یا تاثیر کوتاه مدت قرص الغری چیزی گفته نمی شود یا وقت انتخاب و خرید بلیت ارزان 
هواپیما، به 14 ساعت توقف بین دو پرواز در یک سالن بسیار کوچک  ترانزیت و شرایط سخت آنجا 
اشاره ای نمی شود. در همه جای دنیا، هیچ چیزی بی دلیل ارزان نیست. اما دانستن و آگاهی، برای 

انتخاب یک کاال یا خدمات حق مشتری است. 

اگر تبلیغ اجازه دهد، دانستن حق شماست 

کوله پشتی

مشغول گشت در خبرگزاری ها بودم که با تیتری برخوردم که برایم جذاب بود: 
»دولت ترمز دالر را می کشد؟«

این تیتر مربوط به تک نرخی کردن ارز است که چند صباحی در دولت بحثش در میان بوده و هنوز 
به نتیجه ای نرسیده است. حال با این تفاسیر به نظر شما دولت ترمز دالر را می کشد؟ اگر نکشد چه 
می شود؟ اصال این قیاس دالر با اتومبیل قیاس درستی است؟ بنده در این یادداشت بنا دارم برخی از 

کاالهای اقتصادی مانند دالر را با اتومبیل ها مقایسه کنم تا شاید به نتیجه مطلوبی برسم. 
دالر-پورشه

اگر دالر را اتومبیل در نظر بگیریم قطعا اتومبیلی با کیفیت باال خواهد بود طوری که در چند سال 
اخیر با سرعت باال حرکت کرده و هیچ خللی در کارش ایجاد نشده است. بنده خودروی وزین پورشه 

را برایش در نظر می گیرم. 
گوجه-206

اگر بخواهیم گوجه را با اتومبیلی منطبق کنیم، می توانیم خودروی 206 را برایش در نظر بگیریم. 
خودروی که سرعت متوسط خوبی داشته ولی از لحاظ هندلینگ و ایستایی روی جاده خیلی شرایط 

ایده آلی ندارد و امکان چپ کردنش باالست. 
نان-پراید

چند وقت پیش  آگهی را در روزنامه خواندم که به بحث امروز ما نامربوط نبود، آگهی به این صورت 
بود که  »سنگک دو رو خاشخاشی با ابعاد مطلوب، محصول دست شاطر پوریا، کم کارکرد، گوشه باال 

خوردگی، معاوضه با پراید.«
دلیل اینکه پراید را برای نان اس��تفاده کردم همین موضوع است، می دانید شباهت های پراید با 

نان چیست؟ 
1- مردم هر دو را چاره ای ندارند که استفاده کنند. 

2- هر دو قیمتشان به نسبت کاالهای دیگر پایین بوده ولی همین قیمت نیز نوسان زیادی دارد. 
3- پراید خودش برای بسیاری از خانواده ها خودرویی نان آور است. 

و... 
گوشت گوسفند-گوسفند

هر چه گشتم برای گوشت گوسفند خودرویی پیدا نکردم، کمی هم که بیشتر دقت کردم متوجه 
شدم گوشت گوسفند نفهم تر از این حرف هاست که خودرویی برایش باشد به همین دلیل و دالیل 

بسیاری دیگر خود گوسفند را به عنوان مرکب قیاس انتخاب کردم. 
سکه-پیکان جوانان

سکه در چند سال اخیر اتومبیلی بوده که مدام در حال حرکت و کار بوده، طوری که می توان آن 
را اتومبیلی با کارکرد باال مانند خودروی مس��افرکش در نظر گرفت که در خط پاستور- بهارستان 
کار می کرده است. اینکه سکه با چه سرعتی می تواند حرکت کند و اساسا ترمزش چقدر قوی است، 

مقوله ای است که نیاز به بحث کارشناسی دارد. 
اینترنت-آردی

دلیل اینکه برای اینترنت خودروی آردی را انتخاب کردم شرایط خاصی است که این خودرو دارد. 
بزرگ ترین ویژگی خودروی آردی این است که بدنه پژو را داشته و موتورش پیکان است! اینترنت 
هم نامش پیام آور سرعت و... است منتها موتورش همان پیکان بوده و ظاهری گول زننده دارد. دلیل 
دیگر این قیاس مصرف باالی آردی است، این خودرو استاندارد یورو پورو سرش نمی شود تا حدی 
که جا داش��ته باشد بنزین می خورد و می سوزاند، اینترنت هم همین شرایط را داراست، هر گیگی 
حدود 10 هزار تومان! عمال می توان بابت هر صفحه ای که در اینترنت باز می کنید 200، 300 تومانی 

در نظر گرفت. 
* این یادداشت حاصل توهمات شخصی بنده است. 

مرکب قیاس

مدیرکل دفتر اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال ضمن ارائه آخرین آمار وقایع حیاتی 
تولد، ازدواج، طالق و فوت در هشت ماه امسال گفت: آمار والدت با 4/1 درصد از مرز یک میلیون نفر 
گذشت. علی اکبر محزون به آمار والدت ها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان یک 
میلیون و 12 هزار و 51 والدت در سراسر کشور به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته 4/1 درصد 
افزایش داش��ت. وی با اش��اره به شیب مالیم افزایش آمار والدت تاکید کرد: باید سعی کنیم برای 
افزایش آمار والدت و رشد جمعیت به یک پایداری در این حوزه برسیم، به طوری که در حال حاضر 
تا حدودی نسبت به سال گذشته به این امر دست پیدا کردیم. وی با تاکید بر اینکه 779 هزار و 877 
نوزاد در نقاط شهری و 232 هزار و 174 نوزاد در مناطق روستایی متولد شده اند، گفت: از این تعداد 
520 هزار و 617 مورد مربوط به پسران و 491 هزار و 434 مورد نیز مربوط به دختران بوده است. 

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

محمود فاضلی
کارشناس مسائل اروپا

سعید هوشیار 
طنزنویس

بنا
ع:  ا

منب

فساد مالی به عنوان پدیده جهانی که بسیاری از 
کشورهای جهان را در برگرفته تاثیرات اجتماعی 
مهمی بر کشورها داش��ته است. در گزارش سال 
جاری سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل، فساد 
در کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای 
نوظهور اقتصادی مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت. 
این س��ازمان ساالنه با اس��تفاده از شاخص هایی 
نظیر فس��اد، اختالس، رشوه گیری، خریدوفروش 
پست های دولتی، رش��وه پذیری دستگاه قضایی، 
فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامات دولتی 
و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه علیه مواد 
مخدر گزارش هایی را درباره کش��ورهای فاس��د، 
منتشر می کند. ش��فافیت بین الملل در گزارش 
س��االنه خود 178 کش��ور را از نظر فساد از صفر 
تا صد رده بندی کرده است. به اعتقاد این سازمان، 
ارزیابی و اندازه گیری دقیق میزان فساد در کشورها 
اساسا غیرممکن اس��ت، چرا که این پدیده اصوال 

پنهان می شود. 
طبق این گزارش، فساد در چین، ترکیه و دیگر 

کشورهایی که رشد اقتصادی باالیی دارند به طرز 
فاحش��ی در حال افزایش اس��ت و برای مهار این 
روند الزم است بازارهای مالی بین المللی اقدامات 
و تالش های موثری را برای ریشه کنی جرائم مالی 
و اقتصادی به ویژه پولشویی انجام دهند. در میان 
کشورهای جهان از نظر فساد، سودان، کره شمالی 
و سومالی در صدر قرار دارند و دانمارک، نیوزیلند و 
فنالند در رده های پایین این جدول قرار گرفته اند. 
»چین« در میان 178 کش��ور این جدول از نظر 
فساد در رده صدم قرار دارد و با چهار امتیاز کاهش 
36 امتیاز کس��ب کرده و نس��بت به سال 2013 
میالدی 20 پله س��قوط کرده اس��ت. ش��فافیت 
بین الملل در رابطه با »ترکیه« اعالم داشته است 
درک کلی از فساد در این کشور به دالیل مختلف 
به ویژه یک رشته بازجویی ها و محاکمات به علت 
فس��اد افراد نزدیک به دولت به طور قابل توجهی 
افزای��ش یافته اس��ت اما فرهن��گ قانون گریزی 
همچنان در این کش��ور رایج است. روزنامه نگاران 
و رس��انه هایی که ن��گاه انتقادآمیزی نس��بت به 
سیاس��ت های دولت آنکارا دارن��د، آزار و اذیت یا 
بازداشت می ش��وند. ایران در گزارش امسال این 
سازمان نمره 27 را به دست آورده است. ایران در 

سال قبل نمره 25 را به دست آورده بود که بدین 
ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته 
کمتر شده است. ایران در رده بندی جهانی درک 
فس��اد در سال 2013 رتبه 144 را به دست آورده 
بود که بر این اساس در گزارش امسال هشت پله 

صعود کرده است. 
 »خ��وزه اوگاز« ریی��س ش��فافیت بین الملل 
معتقد اس��ت کش��ورهایی که رش��د اقتصادی 
سریعی دارند و دولت های شان از شفافیت پرهیز 
می کنند، یک فرهنگ قانون گریزی و مصونیت از 
مجازات ایجاد کرده اند که فساد به راحتی در آن 
ریشه می دواند. به گفته وی، فساد رشد اقتصادی 
را تضعیف و تالش ها را برای مقابله با ارتشا نقش 
بر آب می کند، همین طور تمایل مسئوالن برای 
سوء اس��تفاده از قدرت و اختالس اموال عمومی 
برای انگیزه های ش��خصی، افزای��ش می یابد. از 
دیدگاه شفافیت بین الملل، فساد پدیده ای است 
که کم و بیش شامل حال همه اقتصادهای جهان 
می شود. فساد در اقتصادهای بزرگ جهان نه تنها 
مانع تحقق حقوق اولیه انس��ان ها می شود، بلکه 
مشکالت حکومت داری و بی ثباتی را نیز به همراه 

می آورد.

نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد

کیوسـک

مذاکرات نفتی
وال اس��تریت ژورنال گزارش داد 
که کاهش قیمت نفت، ایران را در 
مذاکرات هس��ته ای به امتیازدهی 
مجب��ور می کن��د. در مقاله ای که 
در روزنام��ه امریکایی »وال اس��تریت ژورنال« منتش��ر 
ش��ده آمده اس��ت: کاهش قیمت نفت ب��ه امتیازدهی 
مذاکره کنندگان هس��ته ای ایران به اعضای گروه 5+1 
می انجامد. وقتی قیمت س��بد نفت��ی اوپک به 66 دالر 
رسید که قانون بودجه امس��ال، با نفت 100 دالری از 
تصویب نمایندگان مجلس ایران گذش��ت. وال استریت 
ژورنال در ادامه نوشت: »انتظار نمی رود قیمت نفت در 
آینده نزدیک، روند افزایشی درپیش بگیرد که این امر 
می تواند اثری فلج کننده بر بودجه دولت ایران داش��ته 
باش��د«. مقامات اروپایی و امریکای��ی اعتقاد دارند که 
کاهش قیمت نفت می تواند فش��ار بر مذاکره کنندگان 
ایران��ی را در هفت ماه آینده باال ببرد و آنها را به دادن 
امتی��از مجبور کند؛ امتیازاتی ک��ه ایرانیان در دورهای 
پیش��ین مذاکره به ط��رف اروپای��ی نمی دادند. یکی از 
دالیل اصلی کاهش ش��دید قیمت نفت، افزایش تولید 
و مخالفت عربستان با کاهش نفت تزریقی به بازارهای 

بین المللی است. 

 AT&T و Verizon رقابت با
به گ��زارش واش��نگتن 
امریکایی  اپراتور  پست، 
هزین��ه  اس��پرینت 
خدمات��ش را در رقابت ب��ا رقبا نصف کرد. اس��پرینت 
س��ومین اپراتور مه��م تلفن همراه امری��کا در رقابت با 
دو اپرات��ور Verizon و AT&T هزینه ارائه خدمات 
خود را به ش��دت کاهش داد. این اپراتور مدعی شده که 
اگر مشترکان دیگر اپراتورها به استفاده از خدمات این 
شرکت روی آورند قبض های تلفن همراهشان در پایان 
م��اه به نصف کاه��ش می یابد. اس��پرینت می گوید اگر 
به عنوان مثال اپراتور وریزون برای ارائه خدمات مکالمه 
و ارس��ال پیام��ک نامح��دود در م��اه 140 دالر هزینه 
دریاف��ت می کند، این اپراتور همی��ن خدمات را تنها با 
دریاف��ت 70 دالر ارائه می کند. همچنی��ن با پرداخت 
همین 70 دالر به میزان تقریبا مش��ابهی خدمات دیتا 
نیز به کاربران ارائه می ش��ود. البته تالش شده کیفیت 
و حج��م ترافی��ک این خدمات دیتا مش��ابه س��رویس 
اپراتورهای رقیب باشد. افرادی که برای استفاده از این 
خدمات به اس��پرینت روی آورند می توانند برای مدت 
نامحدودی از برنامه ها و تعرفه های یاد ش��ده اس��تفاده 
کنن��د. ای��ن اپراتور هم��ه هزینه هایی را ه��م که برای 
تغییر اپراتور الزم اس��ت و هر هزینه جانبی مشابهی را 
تقبل خواهد کرد. اس��پرینت پیش از این برای ارتقای 
جایگاه خود در میان اپراتورها تالش کرد تی – موبایل 
چهارمی��ن اپراتور همراه امریکا را خریداری کند، اما به 

نتیجه نرسید. 

اقتصادجهانی در وضعیت هشدار
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
ج��ورج آزب��ورن وزی��ر 
در  انگلی��س  دارای��ی 
کنفرانس��ی با حضور مقامات ارش��د اقتصادی در لندن 
درباره اقتصادجهانی در وضعیت هشدار گفت: اکنون در 
مقایسه با چند ماه قبل، نگرانی ها درباره اوضاع اقتصاد 
جهان��ی قطعا افزایش پی��دا کرده اس��ت. اکنون دیگر 
این نگرانی ها تنها مربوط به اروپا نیس��ت. ژاپن اکنون 
وارد رکود اقتصادی ش��ده است و در آن منطقه شاهد 
ظه��ور خطرات ژئ��و پلیتیک هس��تیم. دیوید کامرون، 
نخس��ت وزیر انگلیس نیز اعالم کرده اقتصاد جهانی در 

وضعیت هشدار به سر می برد. 
حزب کارگر انگلیس که حزب مخالف دولت این کشور 
ش��مرده می ش��ود، در واکنش به این اظهارات کامرون 
گفت: ه��دف وی از طرح این س��خنان، توجیه رش��د 
اقتصادی اندک انگلیس در آس��تانه انتخابات سراسری 
ماه مه است. آزبورن همچنین با اشاره به پیشرفت های 
اخیر در وضعیت مالی انگلیس افزود: اقدامات بیشتری 
بای��د در این خصوص انجام ش��ود تا کس��ب و کارهای 
 کوچ��ک و متوس��ط م��ورد حمای��ت بیش��تری ق��رار 

بگیرند. 


