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تاسیس مرکز تجارت جهانی در ایران که گام های 
اول را در دهه 1350 برداشته بود، پس از جنگ با 
پیگیری هایی دوباره از سر گرفته شد.

 الحاق به سازمان تجارت جهانی 
اجتناب ناپذیر، دست نیافتنی و خطرناک!

مدیرعامل شرکت مرکز تجارت جهانی ایران:

شکست رکود بدون تورم 
افسانه یا واقعیت

دولت یازده��م یکی از افتخارات 
تجربه  را  اقتص��ادی اش  ب��زرگ 
رش��د 4.6 درصدی بعد از ماه ها 
رک��ود تورمی می دان��د و معتقد 
اس��ت، توانس��ته ب��ا به کارگیری 

مجموعه تدابیر و سیاس��ت های 
غیرتورمی، عالوه بر اینکه تورم را 
مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور 
را به س��مت رش��د و رونق پیش 
برد و از س��وی برخی منتقدان با 

این س��وال روبه رو شده که رشد 
اقتصادی اعالمی اش، افس��انه ای 
بیش نیست.  البته دولت یازدهم 
به ش��دت به صحت آم��ار و ارقام 

ارائه شده در رابطه با رشد...

لیزینگ اقشار میانی جامعه را 
خانه دار می کند

»فرصت امروز« روند بهای نفت خام را در سال 2015 بررسی کرد

 تداوم کاهش قیمت نفت

بررسی های جهانی نشان داد

زنان ثروت را برای امنیت می خواهند

با تاثیر مستقیم گروه های بنیادی بازار سهام اتفاق افتاد

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با »فرصت امروز«: 

بازگشت امید به تاالر حافظ
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از دور دل می برند

2015 
سال بازاریابی دیجیتال

 به خط شدن
منابع انسانی در جهت 

اهداف کسب و کار 

قواعد استفاده از ماکت  های 
تبلیغاتی عظیم الجثه 

 7 روند بازاریابی آنالین
که دنیا را تسخیر خواهد کرد

پیاده سازی
سیستم مدیریت استعدادها

پنج راه برای اینکه بازاریابی موبایلی به کار شما بیاید 

بازاریابی سیار با گوشی های هوشمند
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معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور اعالم کرد: مهل��ت ارائه اظهارنام��ه مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده س��ه ماهه س��وم )فص��ل پاییز( 

سال1393، یکم تا 15 دی ماه سال جاری است. 
علیرضا طاری بخش، با اع��الم این خبر، اظهار کرد: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه آخری��ن مهلت ارائ��ه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم )فصل پاییز( سال 
1393، پانزدهم دی ماه اس��ت، مودیان می توانند از 
طریق س��ایت عملیات الکترونی��ک مالیات بر ارزش 
افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نس��بت به 
ارائ��ه اظهارنامه و پرداخت مالی��ات اقدام کنند. وی 

به مودیان مش��مول مالیات بر ارزش افزوده توصیه 
کرد: به منظور عدم تعلق جرایم، نس��بت به اجرای 
کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه 
اظهارنام��ه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و 
ع��وارض ابرازی، طی مهلت مقرر قانونی اقدام کنند. 
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد، 
به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه 
به س��امانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مش��کالت 
احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت 

مقرر، موکول نکنند. 

داریوش اس��ماعیلی، ریی��س کمیته معدن مجلس 
گف��ت: در الیح��ه پیش��نهادی برای بودجه س��ال 
آین��ده نگاه دولت به بخش معادن فقط این اس��ت 
که از معادن منفعتی برده و درآمدی داش��ته باشد 
و خیلی به قانون معادن در این رابطه توجه نش��ده 

است. 
او در گفت وگو با خانه ملت، درباره س��هم معادن از 
الیحه بودجه س��ال 94 گفت: در الیحه پیشنهادی 
دولت برای بودجه س��ال آینده نگاه دولت به بخش 
معادن فقط این اس��ت که از معادن منفعتی برده و 
درآمدی داشته باش��د که چنین رویکردی درست 
نیست. در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن 
سرمایه گذاری های الزم را پیش بینی کند، این مهم 
در الیح��ه بودجه س��ال 94 به کلی به فراموش��ی 

سپرده شده است. 
عضو کمیس��یون صنایع ومعادن مجلس با اش��اره 
ب��ه اقدام ها و تالش های مجل��س و تصویب قانون 
مع��ادن، تصریح کرد: متاس��فانه دول��ت در تنظیم 
الیحه پیش��نهادی بودجه سال آینده هیچ توجهی 
به قانون معادن نداشته است؛ به عنوان مثال، تبصره 
)4( ماده )14( قانون معادن می گوید: 65 درصد از 
حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توس��عه 
زیرس��اخت های بخش معدن ش��ود، ام��ا درالیحه 
پیش��نهادی دولت ای��ن موضوع پیش بینی نش��ده 

است. 

وی ادامه داد: همچنین براس��اس تبصره 6 همین 
ماده قانونی، 15درصد حقوق دولتی باید در مناطق 
معدنی و با اولویت بخش��ی ک��ه درآن معدن وجود 
دارد به منظور توس��عه زیرس��اخت های مورد نیاز 
بخش معدن هزینه شود، اما دولت هیچ کدام از این 
دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته 

شده درالیحه بودجه سال 94 کمتر از این است. 
اس��ماعیلی گفت: بحث اصالح بودجه بخش معادن 
را برای س��ال آین��ده در کمیس��یون های صنایع و 
مع��ادن، تلفی��ق و همچنین صح��ن علنی مجلس 
پیگی��ری خواهیم کرد تا آنچه که مر قانون اس��ت 

عملیاتی شود. 
وی ب��ا یادآوری اینک��ه اکتش��اف و بهره برداری از 
معادن و ایجاد صنایع معدنی ظرفیت های ش��غلی 
بس��یاری را ایجاد کند، تصریح کرد: درحالی که از 
تولی��د ماده معدنی تا محص��ول نهایی ظرفیت های 
شغلی بس��یاری وجود دارد، متاس��فانه دولت ها به 
ای��ن موضوع توجهی ندارند و خیلی به این موضوع 
از نظر اش��تغال زایی و ارزش افزوده ای که به دنبال 

دارد، پرداخته نمی شود. 
ریی��س کمیته معدن مجلس ب��ا بیان اینکه امنیت 
س��رمایه گذاری در بخ��ش مع��دن ب��رای حض��ور 
بخش خصوصی یک ضرورت است، گفت: امیدواریم 
دولت با عزم جزم به این مورد توجه کند تا ش��اهد 
توسعه بیشتر فعالیت ها و صنایع معدنی درکشور و 
به دنبال آن ایجاد رونق دراشتغال واقتصاد باشیم. 

فساد و تصور فساد

در زمین��ه فس��اد اداری در ای��ران 
با چند مفهوم یا واقعیت س��روکار 
داریم ک��ه مجموع آنه��ا وضعیت 
داده ان��د.  ش��کل  را  م��ا  کنون��ی 
بی توجهی به هرکدام از این وجوه 
باعث خواهد شد که هر نوع مبارزه 
ب��ا آن ابتر و کم اثر ش��ود. واقعیت 
یا مفهوم نخس��ت، خود فس��اد یا 
واقعیت فساد اس��ت. این بخش از 
ماجرا چیزی است که می توان مثال 
ب��ا عدد و رقم در مورد آن س��خن 
گفت. می توان دامنه آن را بررسی 
ک��رد و در م��ورد ک��م و کیف آن 
سخن گفت. اینکه چه تعداد افراد 
و در چه ح��دودی و با چه مبالغی 
درگیر فس��اد هس��تند و ب��ه زبان 
س��اده تر واقعیت عینی فساد امری 
است که در این حوزه مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
واقعی��ت دوم ک��ه دس��ت کمی از 
واقعی��ت اول ندارد، تص��ور عموم 
جامعه از فس��اد اس��ت. اینکه چه 
افرادی از جامعه و در چه سطحی 
درگیر یا عامل فس��اد مالی هستند 
یک مس��ئله اس��ت و اینکه مردم 
یک کش��ور در م��ورد میزان وجود 
فساد و سطح گس��تردگی آن چه 
دیگری  موضوع  می اندیش��ند، هم 
است. س��طح این دو واقعیت الزاما 
یکی نیس��ت. گس��تردگی واقعیت 
دوم و ابع��اد تاریخی پی��دا کردن 
آن دقیق��ا موضوع��ی اس��ت ک��ه 
برخورد فیزیکی و قانونی و مبتنی 
بر نظارت و س��خت گیری را تا حد 

زیادی ناکارآمد می سازد. 
واقعی��ت س��وم وج��ود ب��اور ب��ه 
و  اداری  فس��اد  آس��یب ناپذیری 
قدرت و شوکت آن است. این باور 
در میان بخشی از مردم وجود دارد 
ک��ه ج��دا از میزان و گس��تردگی 
از  ای��ران، کاری  اداری در  فس��اد 
دس��ت کس��ی برنمی آید و فس��اد 
آفت��ی که بتوان از ش��ر آن رهایی 

یافت، نیست. 
ح��دودی  ت��ا  می کن��م  گم��ان 
توانس��ته ام اهمیت موضوعی را که 
در یادداش��ت پیشین اش��اره وار از 
آن گذشتم، روش��ن کنم. در واقع 
به روش��نی پیداس��ت که مبارزه با 
آنچه جرثومه فساد نامیده می شود 
تنها بخش کوچکی از مبارزه بزرگ 
فرهنگی، اجتماعی است که باید با 
باوره��ای ریش��ه دوان��ده در مغز 

استخوان جامعه صورت پذیرد. 
اگ��ر جامعه ای به رهایی از فس��اد 
از  باش��د،  نداش��ته  امی��د  اداری 
آن رهای��ی نخواه��د یاف��ت. ای��ن 
امی��د چگون��ه زن��ده خواهد ش��د 
خواه��د  ریش��ه  اص��الح  ب��اور  و 
گرف��ت موضوع��ی اس��ت ک��ه در 
یادداشت های بعدی به آن خواهیم 

پرداخت. 

اول دی م��اه روز موع��ود ب��رای کارب��ران 
اینترن��ت هم��راه ب��ود؛ زی��را طب��ق مصوبه 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اپراتور های موبایلی موظف شدند از این تاریخ 
 GPRS، 3G نرخ آزاد اینترنت همراه اعم از

و 4G  را کاهش دهند. 
قیم��ت این خدمات پی��ش از این به 14/8 
ری��ال به ازای هر کیلوبایت رس��یده بود که با 
نارضایتی کاربران مواجه شد و وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات را 
موظف کرد ت��ا در مصوبه نرخ اینترنت همراه 
بازنگ��ری کند که در نهایت قرار ش��د تا همه 
اپراتور ه��ا خدمات اینترنت هم��راه خود را از 

اول دی ماه به 0/5ریال کاهش دهند. 
علی اصغر عمیدیان، س��خنگوی کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباط��ات پیش از این اظهار 
ک��رده بود: به منظور یکسان س��ازی تعرفه در 
نس��ل های مختلف تلفن همراه، پس از بررسی 
مصوبات ش��ماره 45 و 14۲ کمیس��یون که 
براس��اس آن تعرفه های مختلف��ی با تفکیک 
تکنولوژی برای نس��ل س��وم و GPRS برای 
سیم کارت های دائمی از نیم ریال تا 14/8 ریال 
وجود داشت، در آخرین جلسه کمیسیون که 
با حضور نماین��دگان اپراتورهای تلفن همراه 
برگزار ش��د، پس از بررس��ی تحلیل های ارائه 

ش��ده از سوی آنان، سقف تعرفه هر کیلوبایت 
تب��ادل داده در ش��بکه تلفن همراه مس��تقل 
از تکنول��وژی ب��رای س��یم کارت های دائمی 
۲/5ریال تعیین ش��د.  وی اف��زود: همچنین 
در ای��ن جلس��ه تصمیم گی��ری ش��د که در 
ش��هریور س��ال 94، کمیس��یون با توجه به 
بازخورده��ای حاصل از اج��رای این مصوبه و 
وضعیت استفاده از این نوع خدمات در کشور 
و با افزایش پوش��ش نس��ل های جدید، تعرفه 
خدمات داده  را دوباره بررسی و تعیین کند. 

البته این نرخ برای مشترکان سیم کارت های 
دایمی اعالم ش��ده بود و تعرفه ای مش��خص 
برای اعتباری ها در این مصوبه منظور نش��ده 
و اپراتوره��ا بنا بر مصلح��ت خویش و باتوجه 
به بازار رقابتی ایجاد ش��ده، حق نرخ گذاری را 
بر خدمات همراه خود تا سقف معینی دارند. 
اپراتوره��ای اول و دوم تلفن همراه در چند 
روز گذش��ته با ارسال پیامکی نرخ تعرفه های 
جدید را به استحضار مشترکان خود رساندند 
که بنا بر آن نرخ استفاده از اینترنت همراه در 
اپرات��ور اول و دوم برای مش��ترکان دایمی به 
0.5 ریال و مش��ترکان اعتباری به 0.75 ریال 
کاهش یافته اس��ت.  اما با اجرایی ش��دن این 
مصوبه، مشترکان ایرانسلی با تغییرات دیگری 
در هزینه های خود مواجه شده اند. اپراتور دوم 
نرخ اس��تفاده از بسته های تش��ویقی اینترنت 
همراه خ��ود را نیز تغییر داده اس��ت و طبق 

آن هزین��ه فعال س��ازی بس��ته های اینترنتی 
رش��د دو براب��ری داش��ته اند.  ای��ن درحالی 
اس��ت که در چن��د ماه گذش��ته و ب��ا فعال 
ش��دن خدمات اینترنت پرسرعت همراه برای 
تمامی مشترکان، قبض های برخی مشترکان 
دایمی س��ربه فلک گذاش��ته است و اپراتورها 
دلیل این رقم های نجومی را اس��تفاده پنهانی 
گوشی های هوش��مند از اینترنت دانسته اند و 
مشترکان خود را تشویق کرده اند تا در صورت 
فعال ک��ردن خدم��ات همراه، از بس��ته های 
تش��ویقی بهره گیرند تا دیگر ش��اهد افزایش 
رقم قبوض خود نباشند.  گفتنی است، اپراتور 
همراه اول در بس��ته های تشویقی خود که به 
نترینو معروف اس��ت تغییراتی نداده و همراه 
اولی ها کماکان )تا لحظه نگارش این گزارش( 
می توانن��د از هم��ان قیمت ه��ای گذش��ته، 
بسته های اینترنتی را برای خود فعال کنند. 

این بسته ها برای مش��ترکین همراه اول با 
ش��ماره گیری #111* ی��ا ارس��ال پیامک به 
س��امانه 8080 فعال می ش��ود و ایرانسلی ها 
هم با ش��ماره گیری #555* می توانند از این 
خدم��ات بهره مند ش��وند. همچنین کاربرانی 
که قصد اس��تفاده از خدمات 3G و4G روی 
کامپیوتر ه��ای ش��خصی دارن��د می توانند با 
تهیه مودم های اینترنتی که توس��ط اپراتور ها 
به فروش می رس��ند، از این خدمات استفاده 

کنند. 

قیمت هرکیلوبایت 3G به نیم ریال رسید

اینترنت همراه ارزان شد و بسته های تشویقی گران 
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

 15 دی، آخرین مهلت ارائه
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز

بی توجهی به قانون معادن در الیحه بودجه سال 94 

رییس سازمان امور مالیاتی

صندوق توسعه ملی باید 10 هزار میلیارد تومان مالیات بدهد
ریی��س س��ازمان ام��ور مالیات��ی ب��ا بی��ان 
اینک��ه صندوق توس��عه ملی طب��ق قانون از 
پرداخت مالیات معاف نیس��ت، گفت: مالیات 
10هزارمیلیارد تومانی صندوق براساس سود 
فعالیت های اقتصادی اس��ت.  علی عسکری، 
در گفت وگ��و با فارس، در م��ورد اخذ مالیات 
10 ه��زار میلیارد تومانی از صندوق توس��عه 
ملی اظهار ک��رد: این صن��دوق یک صندوق 
تجاری مانند دیگ��ر بخش ها بوده که فعالیت 
اقتصادی می کند و اگر س��ودی داشته باشد، 

در چارچوب قانون مشمول مالیات است. 
رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی تاکی��د کرد: در 

صورتی که ارز صندوق توس��عه مل��ی به ریال 
تبدیل شود، مانند همه بخش های مالی اقتصاد 
که فعالیت دارند، مشمول مالیات می شود.  وی 
با بیان اینکه اکنون مالیات صندوق توسعه ملی 
در چارچوب قانون تش��خیص داده شده است، 
بیان کرد: این تش��خیص مالیات برای سال 91 
اس��ت و برای س��ال 9۲ نیز بای��د اظهارنامه و 
ترازنامه خود را ارائه کند، تا براساس حساب ها، 

وضعیت مالیاتی صندوق مشخص شود. 
رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: صندوق 
توسعه ملی سال 9۲ تس��عیر ارز نداشته و این 
موضوع در سال 91 انجام شده است.  عسکری، 

در پاس��خ به این س��وال که مسئوالن صندوق 
معتقدند، روی مبانی اخذ مالیات با مس��ئوالن 
سازمان امور مالیاتی اختالف نظر دارند، تصریح 
ک��رد: مباحث مالیاتی کام��ال حقوقی و قانونی 
است و در این چارچوب کارها ارزیابی و مالیات 
اخذ می ش��ود، در حال حاضر، صندوق توسعه 

ملی از پرداخت مالیات معاف نیست. 
وی ادام��ه داد: اگر صندوق توس��عه ملی طبق 
قانون از مالیات معاف باشد، هیچ مالیاتی نخواهد 
پرداخت و اما اکنون بخشی از این مالیات سود 
ناشی از فعالیت  اقتصادی صندوق و بخش دیگر 

مربوط به تسعیر نرخ ارز است. 

سرمقاله

حمیدرضا اسالمی
عضو شورای سردبیری

 دشـواری ها، مصـائب و نتـایج کار
با مـدیر غیرمنطقـی و بداخالق

14اینفوگرافی  مدیریتی

محمد ممتازپور



بهای قیم��ت نفت خ��ام در 
س��ال 2014 ب��ه یک ب��اره تا 
110 دالر افزای��ش یافت اما به 
یک ب��اره این قیمت در ش��ش 
م��اه دوم روند کاهش��ی را آغاز 
کرد به طوری که ب��ه 57 دالر 
رسید براساس پیش بینی های 
موجود این کاالی استراتژیک 
در س��ال 2015 نی��ز رون��د 
کاهش��ی خود را ادامه خواهد 
داد، ام��ا در نهای��ت در ع��دد 

40 دالر متوقف خواهد شد. 
اگرچ��ه در هفته گذش��ته 
قیمت نف��ت روند افزایش��ی 
و کاهش��ی داش��ته اس��ت اما 
ای��ن روند با وضعی��ت موجود 
امیدوارکنن��ده  نمی توان��د 
کش��ورهای  زی��را  باش��د 
صادرکننده ب��زرگ نفت خام 
هیچ ک��دام حاض��ر نیس��تند 
به دلی��ل منافع خود س��قف 
تولیدات را کاه��ش دهند. در 
این میان کش��ور عربستان در 
رأس همه کش��ورهای اوپک 
بازی فنی خ��ود را آغاز کرده 
اس��ت، به خاط��ر ای��ن بازی 
از س��وی کش��ورهای غربی و 
امری��کا م��ورد حمای��ت قرار 
گرفت��ه اس��ت. با ای��ن وجود 
آین��ده مبهم نفت خ��ام برای 
کش��ور ای��ران که وابس��تگی 
دارد،  نف��ت  ب��ه  بس��یاری 

سرنوشت ساز است. 
منص��ور معظم��ی، مع��اون 
برنامه ری��زی و  وزیر نف��ت در 
نظارت بر منابع هیدروکربوری 
در این باره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »ب��ازار نفت متالطم 
اس��ت و نمی توان با هر افزایش 
یا کاهش قیمت نف��ت امیدوار 
ی��ا ناامید ش��د. آینده نگری در 
حوزه نفت بسیار سخت شده و 
تجربه این را اثبات کرده است 
که در این حوزه تنها باید صبر 
کرد از سویی نباید تحت تاثیر 
تحلیل های رسانه های خارجی 

قرار گرفت. «
وی می افزاید: »با این وجود 
دول��ت در نهای��ت قیم��ت هر 
بش��که نف��ت خ��ام را 70 دالر 

تعیین کرده است. «

کاهش 5 درصدی عرضه 
نفت تنها راه نجات

محم��د  رابط��ه  ای��ن  در 
خطیب��ی، نماین��ده پیش��ین 
ای��ران در اوپ��ک با اش��اره به 
اینک��ه قیم��ت نف��ت افزایش 
قابل توجهی نداش��ته اس��ت و 
مادامی که مدیری��ت عرضه از 
س��وی صادرکنن��دگان بزرگ 
صورت نگی��رد،  نمی ت��وان به 
این افزای��ش امیداور ب��ود، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»نفت کاالی معمولی نیس��ت 
و استراتژیک است؛ در گذشته 
ه��ر بار ب��ه دلی��ل رها ش��دن 
مدیری��ت عرضه قیم��ت نفت 
کاهش یافته اس��ت ام��ا بعد از 
مدت��ی ب��ا مدیری��ت قیمت ها 
افزایش می یاب��د؛ به اعتقاد من 
وضعیت کنونی نیز با مدیریت 
عرض��ه قابل ح��ل اس��ت. در 
حقیق��ت، اگ��ر صادرکنندگان 
ب��زرگ تنه��ا پن��ج درص��د از 
تولیدات خ��ود را کاهش دهند 
در حداق��ل زم��ان قیم��ت هر 
بش��که نف��ت خ��ام 50 درصد 

افزایش خواهد یافت. «
وی با اشاره به اینکه کاهش 
قیمت نفت خام تنه��ا به ضرر 
و  نیس��ت  تولیدکنن��دگان 
مصرف کنن��دگان ب��زرگ نیز 
ب��ا نوس��انات قیم��ت آس��یب 
»تنزل  می افزای��د:  می بین��د، 
قیم��ت موجب متضرر ش��دن 

سرمایه گذاران می شود چراکه 
ابه��ام در آین��ده س��رمایه ها 
هی��چ گاه م��ورد تایی��د نبوده 

است. «
علی العمر، وزیر نفت کویت 
از تم��ام تولیدکنن��دگان نفت 
در جهان خواس��ت که در سال 
آینده تولی��د خ��ود را افزایش 
ندهن��د، چراکه موج��ب ثبات 
قیمت ه��ا خواه��د ش��د. البته 
فرص��ت کاه��ش تولی��د را به 

غیر اوپکی ها می دهیم. 

اوپک آغازگر کاهش 
تولید شود

خطیب��ی، در واکن��ش ب��ه 
این اظهار نظر اع��الم می کند: 
»اگر ق��رار ب��ه کاه��ش تولید 
تمام��ی  بای��د  اس��ت  نف��ت 
آن  در  ص�ادرک�ن�ن��دگ���ان 
مش��ارکت کنند؛ نباید انتظار 
داش��ت که کش��ورهای اوپک 
از کاهش عرض��ه امتناع کنند 
و کش��ورهای غیر اوپ��ک برای 
تثبیت قیمت ها عرضه کمتری 

داشته باشند. «
ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس 
کاه��ش  تاکن��ون  اوپ��ک، 
قیمت ها کام��ال اقتصادی بود، 
اما با توجه به واکنش های اخیر 
غرب به ویژه امریکا و تش��کر از 
تولیدکنن��دگان ب��زرگ اوپک 
برای کمک به س��قوط قیمت 
نفت خ��ام، می ت��وان ب��ه این 

نتیجه رسیدکه افزایش عرضه 
نفت خ��ام و ع��دم تمایل برای 
مدیری��ت آن از س��وی برخی 
از کش��ورهای عربی ریش��ه در 
توطئه سیاس��ی امری��کا دارد، 
از ای��ن رو، اگ��ر پیش بینی ه��ا 
ب��رای کاهش بهای هر بش��که 
نفت خام به زی��ر 50 دالر حتی 
تا 20 دالر می توان��د در آینده 

محقق شود. 
البته این روزه��ا پیش بینی  
می شود که در س��ال 2015 به 
دلیل افزایش عرضه نفت شیل 
امریکا و س��ایر تولیدکنندگان 
رقی��ب تقاضای جهان��ی نفت 
اوپک کاهش یابد. با این وجود 
اوپکی ه��ا در آخرین نشس��ت 
خود همچنان ب��ه تولید روزانه 
30 میلی��ون بش��که نفت خام 

تاکید کردند. 
فریدون برکش��لی، نماینده 
پیشین نفت اوپک و تحلیل گر 
بین الملل��ی نفت درب��اره این 
پیش بینی ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید:   »در مورد نفت شیل 
ابهام��ات زیادی وج��ود دارد و 
مش��خص نیس��ت که کیفیت 
و کمی��ت آن ب��ه چ��ه صورت 
اس��ت، از ای��ن رو نمی ت��وان 
نس��بت به موضوعی ک��ه ابهام 
دارد این پیش بینی را داش��ت. 
نف��ت اوپک و حت��ی نفت های 
غیراوپک که در ب��ازار در حال 
معامله هستند، برای خریداران 

کامال تعریف شده است چگونه 
می ت��وان برای نفت��ی که هنوز 
بازاری دارد ای��ن پیش بینی را 

داشت. «

کاهش نفت خام 
ادامه دارد

وی درباره وضعی��ت کنونی 
قیم��ت نف��ت خ��ام در س��ال 
2015 می گوی��د:  »در س��ال 
آین��ده قیمت هر بش��که نفت 
خ��ام در نهای��ت ب��ه 40 دالر 
خواه��د رس��ید، یعن��ی ک��ف 
کاه��ش قیمت نف��ت خام 40 
دالر خواهد ب��ود و بیش از این 

کاهش نخواهد یافت. 
از س��ویی نبای��د ب��ه ای��ن 
افزایش ه��ای مقطع��ی ی��ک 
هفته گذش��ته دلخ��وش بود، 
زیرا با سیاست در پیش گرفته 
برخی از کش��ورها قیمت نفت 
نمی تواند روند افزایشی داشته 

باشد. «
برکش��لی ب��ا بی��ان اینکه از 
س��ال 2010 به یک باره قیمت 
یاف��ت،  افزای��ش  نفت خ��ام 
 می افزای��د : »چ��را آن زم��ان 
که قیم��ت نفت خ��ام افزایش 
یاف��ت، بی آنکه دلی��ل منطقی 
داشته باشد کس��ی جویای این 
افزای��ش قیمت نب��ود؟! جهش 
معنادار قیمت نفت در بازارهای 
جهانی تنها موجب خش��نودی 
تولیدکنن��دگان ب��ود. در ای��ن 
م��دت وضعیت مخ��ازن نفتی 
بهبود یافت و تولیدکنندگان به 
دلیل ارزش ب��االی قیمت نفت 
تولیدات خود را افزایش دادند. «

ب��ه گفت��ه ای��ن تحلیلگ��ر 
وضعی��ت  نف��ت  بین الملل��ی 
بیشتر کش��ورهای صادرکننده 
نف��ت از نظر سیاس��ی، امنیتی 
و اقتص��ادی مطلوب نیس��ت و 
با توجه به عرضه نفت ش��یل در 
سال آتی وضعیت بازار نفت خام 
پر از ابهام خواهد بود و نمی توان 
آین��ده ای ب��رای وضعیت نفت 
خ��ام پیش بین��ی ک��رد، اما در 
نهایت شاهدکاهش بیش از 40 
دالر نخواهیم ب��ود و در بهترین 
حالت نیز افزای��ش قیمت نفت 

مانند قبل نخواهد بود. 

»فرصت امروز« روند بهای نفت خام را بررسی کرد

تداوم کاهش قیمت نفت در سال 2015

ب��ه گ��زارش رویت��رز، نفت خام 
مازاد موجود در بازار س��بب ش��د 
تا قیمت نفت در حدود بش��که ای 
ش��صت دالر در روز س��ه ش��نبه 
به ثبات برس��د اما امید به انتش��ار 
از  اقتص��ادی مثب��ت  آماره��ای 
اقتصاد امریکا به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده نفت خ��ام در جهان 
از س��قوط قیم��ت ای��ن محصول 
به کمت��ر از 60 دالر در هر بش��که 

جلوگیری کرد. 
در همی��ن راس��تا و برخ��الف 
کاهش رش��د اقتص��ادی در دیگر 
کش��ورهای دنیا انتظ��ار می رود، 
آمارهای��ی ک��ه از س��وی وزارت 
بازرگان��ی ایاالت متح��ده امریکا 
منتشر خواهد ش��د، حاکی از یک 
رش��د 3/4درصدی اقتص��اد این 
کش��ور در س��ه ماهه س��وم سال 
جاری باش��د که این رقم نس��بت 
ب��ه رش��د پیش بینی ش��ده 9/3 

درصدی قدری بیشتر است. 
اگرچه با توجه به نزدیک ش��دن 
تعطی��الت س��ال جدی��د از حجم 
معامالت در بازارهای جهانی نفت 

کاسته ش��ده اس��ت اما انتظار آمار 
مثبت و رو به رشد از اقتصاد امریکا 
سبب شد تا در روز سه شنبه قیمت 
نفت خام در ب��ازار افزایش یابد. این 
در حالی اس��ت که سه ش��نبه در 
ژاپن تعطیل عمومی بوده و از حجم 
معامالت در بس��یاری از بازارهای 
اروپایی نیز به جهت نزدیک شدن 
تعطیالت طوالنی س��ال نو کاسته 

شده است. 
در همین راس��تا، شاخص نفتی 
برنت که بیش از نیمی از ارزش خود 
را در طول شش ماه گذشته از دست 
داده اس��ت و به پایین ترین قیمت 
خود در پنج و نیم سال اخیر رسیده 
و نتوانس��ته ب��ود خود را ب��ه باالی 
60 دالر برس��اند، از ای��ن افزای��ش 
قیمت بی نصیب نمان��ده و با پانزده 
س��نت افزایش برای تحویل در ماه 
فوریه به قیمت 60دالر و 26سنت 
در هر بشکه رسید. در همین رابطه 
نفت خام س��بک امریکا نیز بیش از 
یک دالر افزایش قیم��ت را تجربه 
کرده و به قیمت 56دالر و 85سنت 
در هر بشکه رس��ید. هرچند که به 

فاصله کوتاهی دوباره کاهش یافته 
و روی قیمت 55 دالر و 70سنت در 

هربشکه ثابت ماند. 
فیل��پ  بروکری��ج  موسس��ه 
فیوچ��رز، از ش��رکت های نفت��ی 
فعال در حوزه خریدوفروش نفت 
در بازارهای آس��یایی و امریکا در 
یادداش��تی اعالم کرد : با توجه به 
رش��د اقتصادی در امریکا انتظار 
داریم که آمار و ارقامی که در این 
زمینه منتش��ر خواهند شد، موید 
همین مطلب باش��ند. س��فارش 
کاالهای بادوام ب��ه معنای تقویت 
بخش تولید و صنع��ت بوده و این 

یعنی افزایش مصرف نفت خام. 
ب��ه واس��طه کش��ف مناب��ع و 
میادین نفتی جدی��د در امریکای 
ش��مالی و موجودی بس��یار زیاد 
نفت در کش��ورهای تولیدکننده، 
فرآیند تامین نف��ت در بازارهای 
ص��ورت  خوب��ی  ب��ه  جهان��ی 
می پذیرد. این موجودی سرشار از 
نفت در جهان موجبات تولید نفت 
مازاد و کاهش ش��دید قیمت این 
محصول را فراهم کرده است. این 

درحالی اس��ت که اوپک به عنوان 
تولید کنن��ده ی��ک س��وم نف��ت 
جهان اعالم ک��رد، تولید نفت خام 
خود را کاهش نخواه��د داد، زیرا 
کش��ورهای عضو این کارتل نفتی 
نگران از دست دادن سهم شان از 

بازارهای جهانی نفت هستند. 
در همین راس��تا، علی النعیمی، 
وزی��ر نف��ت عربس��تان س��عودی 
به عنوان بزرگ تری��ن تولید کننده 
نفت خ��ام در جهان معتقد اس��ت، 
کاه��ش تولی��د نفت خام ب��ه هیچ 
عنوان منافع کشورهای عضو اوپک 
را تامی��ن نمی کن��د. هرچند عدم 
کاهش تولید ممکن اس��ت موجب 

کاهش شدید قیمت نفت شود. 
مصاحب��ه ای  در  النعیم��ی، 
اعالم کرد: اگر قیمت به بیس��ت، 
س��ی، چهل، پنجاه یا شصت دالر 
کاهش یابد فرق��ی ندارد و کاهش 
تولید راه حل این موضوع نیس��ت. 
گفتنی است برخی از نمایندگان 
اوپ��ک در م��ورد قیم��ت نفت به 
رویترز گفته اند، کشورهای عرب 
عض��و اوپ��ک معتقدن��د، قیمت 

نفت خ��ام در انتهای س��ال آینده 
میالدی ب��ه دلیل افزایش رش��د 
اقتصاد جهانی بین 70 تا 80 دالر 

خواهد بود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت، در همین 
رابطه بانک آو امریکا و مریل لینچ، 
در مورد وضعیت ب��ازار معتقدند، 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال 
طی ش��ش م��اه آینده ب��ه کمتر 
از 60دالر در هر بش��که س��قوط 
خواه��د کرد. این در حالی اس��ت 
که ش��اخص نفتی وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت ممک��ن اس��ت ب��ه 
50دالر در هربش��که برس��د. زیرا 
افزای��ش موج��ودی نفت خام در 
کش��ورهای تولید کننده و عرضه 
آن در بازار در همی��ن بازه زمانی 
اتف��اق خواه��د افتاد. طب��ق نظر 
این دو موسس��ه پولی قیمت نفت 
می توان��د از انتهای س��ال 2015 
میالدی به س��رعت بازیابی شده 
و ب��ه محدوده قیمت س��ابق خود 

بازگردد. 
ترجمه: معراج آگاهی

منبع: رویترز 

 دو نف��ر ازکارشناس��ان ارش��د 
صندوق بین المللی پول هش��دار 
دادن��د که کاه��ش به��ای نفت، 
خط��رات متوجه ثب��ات مالی در 

جهان را افزایش داده است. 
به گزارش ایرنا به نقل ازرویترز 
و پایگاه اینترنتی فایننشال تایمز، 
درمقاله نوشته »اولیویه بالنشار« 
و »راب��ح ارزق��ی« ک��ه دری��ک 
وبالگ تخصصی منتش��ر ش��ده، 
آمده اس��ت: کاه��ش قیمت نفت 
خط��رات متوج��ه ثب��ات مالی را 

افزایش داده و ب��ر بانک های فعال 
در بخش انرژی و پول کشورهای 
صادرکننده نف��ت تاثیرگذار بوده 
است. این کارشناسان می افزایند: 
هرچند خطرات متوجه ثبات کلی 
مال��ی افزای��ش یافت��ه، ام��ا این 
خطرات »همچنان محدود« است 
و فش��ارهای موجود تاکنون تنها 
به چند کش��ور صادر کننده نفت 
مانند روس��یه، نیجری��ه و ونزوئال 

لطمه زده است. 
بالنش��ار و ارزق��ی درعین حال 

هش��دار می دهن��د ک��ه به دلیل 
ماهیت به هم پیوس��ته س��امانه 
م�ال���ی ج�هان��ی، »هوش��یاری 

بیشتری« الزم است. 
این کارشناس��ان درعین حال 
پیش بینی کردن��د کاهش قیمت 
نفت می تواند رش��د کلی اقتصاد 
جهان��ی ب��ا ن��رخ ح��دود 0.3 تا 
0.7درصد را در س��ال 2015 در 

پی داشته باشد. 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول، در 
ماه اکتبر پیش بینی خود از رش��د 

اقتصاد جهانی را برای سال 2015 
به می��زان 0.2 درص��د کاهش داد 
و ای��ن رق��م را 3.8 درص��د اع��الم 
کرده ب��ود. درمقاله دو کارش��ناس 
ارش��د صن��دوق بین الملل��ی پول 
این هشدار ش��دید مطرح شده که 
تغییرات بزرگ در قیمت های نفت 
و افزایش نااطمینانی درباره برخی 
از ش��رکت ها و کش��ورها می تواند 
 ب��ه افزایش رف��ع خط��ر احتمالی
س��طح  در   )risk aversion(
جهان منجر شود که این امر به نوبه 

خود پیامدهای مهم��ی در زمینه 
تغییر جریان سرمایه خواهد داشت. 
ای��ن مقال��ه پیش بین��ی می کند، 
 )GDP( »تولید ناخالص داخلی«
چین س��ال آینده بی��ن 0.4 تا 0.7 
درصد افزایش خواه��د یافت و این 
رقم ب��رای امریکا بی��ن 0.2 تا 0.5 
درصد خواهد ب��ود. پیش از این نیز 
»کریستین الگارد« رییس صندوق 
بین المللی پول گفت��ه بود، کاهش 
قیمت نف��ت در کل ب��رای اقتصاد 

جهان نویدبخش است. 

ثبات قیمت نفت روی 60 دالر به امید بهبود وضعیت اقتصاد امریکا 

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بحران مالی ناشی از کاهش بهای نفت
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پیش بینی رشد ساالنه 6/8 
درصدی محصوالت پتروشیمی

پایگاه خبری عربین اُیل اند گاز، گزارش داد که بازار 
جهانی پتروش��یمی از س��ال 2014 تا 2020 با رشد 

ساالنه 6/8 درصدی روبه رو شود. 
به گ��زارش مهر، پایگاه خب��ری عربی��ن اُیل اند گاز 
گزارش داد: به نظر می رس��د بازار جهانی پتروشیمی 
از س��ال 2014 تا 2020 با رشد س��االنه 6.8 درصدی 
روبه رو ش��ود و محصوالت پتروش��یمی در مسیر رشد 

شش ساله قرار خواهند گرفت. 
به گزارش این پایگاه خبری علت افزایش اس��تفاده 
از محص��والت پتروش��یمی توس��ط صنای��ع مختلف 
از جمل��ه ساختمان س��ازی، پالس��تیک، نس��اجی، 
بس��ته بندی، حمل و نقل، بهداش��ت و درمان و غیره به 
این فرآورده��ای نفتی را نیاز مبرم آنه��ا ارزیابی کرده 
اس��ت. همچنین با احداث مجتمع های پتروش��یمی 
توس��ط هند و چین انتظار رشد بیش��تری در منطقه 

آسیا اقیانوسی می رود. 

برنامه احداث مزرعه های برق 
خورشیدی در پایتخت اعالم شد

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان تهران 
دو سناریوی جدید توس��عه مزرعه و نیروگاه های برق 

خورشیدی در تهران را تشریح کرد
به گزارش مهر، س��یدعلی بربند گفت: ب��ا توجه به 
اینکه آلودگی در تهران و س��ایر کالنش��هرهای کشور 
مشکالتی را ایجاد کرده، سازمان جهانی محیط زیست 
پیش��نهاد س��اخت نی��روگاه خورش��یدی به عن��وان 
س��ناریوی کاهش آلودگی هوا را به ای��ران ارائه کرده 

است. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه در حال حاضر ایران 
از نظر تابش انرژی خورشید پتانسیل خوبی را داراست 
و زمین هایی در کشور به وسعت زیادی وجود دارد که 
ظرفیت کش��اورزی ندارند، اظهار کرد: بهترین کار در 

این مناطق بهره گیری از انرژی خورشیدی است. 
این مقام مس��ئول با اعالم اینکه بنابراین در مناطق 
حس��اس و اس��تراتژیک از نظر پدافن��د غیرعامل در 
مواقع��ی که بح��ران اتفاق می افت��د تامین ب��رق آنها 
ضروری اس��ت، انرژی خورش��یدی قابل اس��تحصال 
است، گفت: هم اکنون دو برنامه توسط مجلس شورای 
اسالمی و وزارت نیرو برای س��رعت رشد بهره گیری از 

نیروگاه های خورشیدی تدوین شده است. 
بربند با بیان اینکه برای بخش خصوصی تمهیداتی 
در نظر گرفته ش��ده تا نی��روگاه خورش��یدی احداث 
کنند، تصریح ک��رد: از این رو مطابق با ص��دور پروانه 
تاسیس، تسهیالتی با حمایت مجلس شورای اسالمی 
به س��رمایه گذاران س��ازنده نیروگاه های خورشیدی 
ارائه خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی 
برق اس��تان تهران همچنین قیمت خرید هر کیلووات 
س��اعت برق��ی تولی��دی نیروگاه های خورش��یدی را 
466 توم��ان عنوان کرد و افزود: برق این نس��ل جدید 
نیروگاه ه��ا به ص��ورت تضمینی توس��ط وزارت نیرو و 

دولت خریداری می شود. 
وی با اش��اره ب��ه راه ان��دازی نخس��تین مزرعه برق 
خورش��یدی اس��تان تهران در منطقه الم��رد کرج با 
ظرفی��ت تولی��د 510 کیل��ووات انرژی، اظه��ار کرد: 
ب��ه س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی ب��رای احداث 
نیروگاه های برق خورشیدی معادل 4.5 میلیون تومان 
وام و تس��هیالت بالعوض داده خواهد ش��د که معادل 
نیمی از سرمایه ساخت نیروگاه مقیاس کوچک است. 

افزایش همکاری 
جهاد دانشگاهی با صنعت نفت

رییس جهاد دانش��گاهی گف��ت: رایزنی های خوبی 
برای همکاری بیش��تر با صنعت نفت ص��ورت گرفته 
که با نظر وزیر نفت، مقرر ش��د با معاونت پژوهشی این 
وزارتخانه در ای��ن زمینه تبادل نظر ش��ود. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
حمیدرضا طیب��ی، در بازدید از نمایش��گاه تخصصی 
س��اخت تجهیزات صنع��ت نفت خوزس��تان افزود: به 
نتیجه رس��یدن این مذاکرات می تواند جهش بزرگی 
در فعالیت های جهاد دانش��گاهی برای انجام کارهای 
بزرگ در صنعت نفت باش��د و جهاد دانش��گاهی را در 
ردیف س��ازندگان مطرح تجهیزات ای��ن صنعت قرار 
ده��د. وی اظهار ک��رد: هم اکن��ون واحده��ای جهاد 
دانشگاهی دانشگاه های علم و صنعت، شریف و شهید 
بهش��تی، پژوهش��کده علوم پایه، پژوهش��کده جهاد 
دانشگاهی تهران، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، 
جهاد دانش��گاهی خوزستان، پژوهش��کده تکنولوژی 
تولید و پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی علم و صنعت 
به  طور مس��تقیم در زمینه تامین فن��اوری مورد نیاز 
س��اخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی با 

دانش فنی داخلی فعالیت دارند. 

هشدار جدید برقی ها به نفتی ها: 
 ذخیره سوخت نیروگاه ها کم است

یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو با انتقاد از کاهش 
ذخیره س��وخت مایع نیروگاه ه��ا اعالم ک��رد: میزان 
گازرسانی به نیروگاه ها امسال 22 درصد افزایش یافته 
اما نس��بت به برنامه ریزی وزارت نفت کاهش داش��ته 

است. 
عبدالرس��ول پیش��اهنگ، مع��اون هماهنگی تولید 
توانیر درباره آخرین وضعیت ذخیره س��ازی س��وخت 
مایع در نیروگاه های برق کش��ور، گفت: برای زمستان 
س��ال جاری ظرفی��ت ذخیره س��ازی س��وخت مایع 
در نیروگاه های کش��ور به بیش از ش��ش میلیارد لیتر 

رسیده است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر او ب��ا اع��الم اینک��ه براس��اس 
اس��تاندارهای جهانی، بای��د 45 روز س��وخت ذخیره 
برای نیروگاه ها داشته باشیم که به همین خاطر شش 
میلیارد لیتر مخزن ذخیره س��وخت نص��ب کرده ایم 
که مخازن راهبردی کش��ور اس��ت، تصریح کرد: باید 
در تمام طول س��ال به فکر تامین س��وخت زمستانی 
نیروگاه ه��ا باش��یم چراکه مص��رف گاز در زمس��تان 
به دلیل رش��د مص��ارف گرمای��ش و مص��ارف خانگی 
به شدت افزایش می یابد و مش��ابه مشکلی که صنعت 
برق در تابستان با آن مواجه است، بخش گاز کشور در 

زمستان با آن روبه رو است. 
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه تعیین س��وخت 
جایگزین ب��رای نیروگاه ها از تابس��تان اجتناب  ناپذیر 
اس��ت، اظهار کرد: اگر پیش بینی ها در تامین سوخت 
نیروگاه ه��ا محقق نش��ود، بی گمان ضربه س��ختی به 

صنایع و نیروگاه ها و حتی به کل کشور وارد می شود. 
پیش��اهنگ با بیان اینک��ه برق ی��ک کاالی لوکس 
نیست و همه زندگی مردم به برق وابسته است، افزود: 
اختالل در تامین برق موجب اختالل در زندگی عادی 

مردم می شود. 
مع��اون هماهنگی تولی��د توانیر با ی��ادآوری اینکه 
اگرچه ای��ن مخ��ازن ب��ا س��رمایه گذاری وزارت نیرو 
احداث ش��ده اس��ت، ام��ا از آنجا ک��ه ای��ن مخازن، 
مخزن های ذخیره سوخت هس��تند، بیان کرد: وزارت 
نفت هم می تواند از آن اس��تفاده کند ک��ه پیش بینی 
می شود، این مخازن به  موقع سوخت گیری شوند تا در 

مواقع اضطراری بتوان از آنها استفاده کرد. 
وی با بیان اینکه امس��ال در مقایسه با سال گذشته 
ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها کمتر است، تاکید کرد: 
باید با یک مدیری��ت دقیق و با هم��کاری وزارت نفت 
موضوع تامی��ن س��وخت نیروگاه ها را پی��ش ببریم تا 

مشکلی به وجود نیاید. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه با همکاری ش��رکت 
گاز و ش��رکت مل��ی پخ��ش و پاالیش نفت��ی، پایش 
لحظه ای و روزانه سوخت صورت می گیرد تا نیروگاه ها 
با کمبود سوخت روبه رو نش��وند، خاطرنشان کرد: در 
س��ال جاری میزان تحویل گاز طبیعی ب��ه نیروگاه ها 
درمقایس��ه با س��ال گذش��ته 22 درصد افزای��ش، اما 
نس��بت به برنامه ریزی وزارت نفت کاهش دارد. ضمن 
آنکه میزان ذخیره سوخت مایع نیروگاه ها در مقایسه 

با سال گذشته کمتر است. 

 بهره برداری از نیروگاه سیمره به 
تراز آب بستگی دارد 

 محمدرض��ا رضا زاده، مدیرعامل ش��رکت توس��عه 
منابع آب و نی��روی ایران گف��ت: در صورتی که آب به 
ترازی برسد که امکان تس��ت تر نیروگاه وجود داشته 
باش��د، این کار را انجام می دهیم و در ص��ورت امکان 
و افزایش تراز آب بهره برداری تج��اری نیز امکان پذیر 

می شود. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ح��ال حاض��ر 700 
میلیون مترمکع��ب آب در مخرن س��د ذخیره ش��ده 
توضیح داد: تالش می کنیم ت��ا هرچقدر که می توانیم 
در مخزن سد سیمره آب ذخیره کنیم. البته با در نظر 
گرفتن برنامه وزارت نیرو و برداش��ت آب برای تامین 

نیازهای پایین دست این کار صورت می گیرد. 
وی در واکنش به مسئله مطرح شده مبنی بر ایجاد 
خس��ارت ناش��ی از عدم راه اندازی نیروگاه س��یمره تا 
بهار 1394 به ایس��نا گفت: به طور طبیعی هزینه های 
تملک با گذش��ت زم��ان افزایش پیدا می کن��د، اما در 
حال حاضر، در بخش س��ازه و همچنین نیروگاه کاری 

باقی  نمانده است. 
مدیرعامل شرکت توس��عه منابع آب و نیروی ایران 
در م��ورد وارد مدار ب��ودن نی��روگاه نیز اظه��ار کرد: 
رضازاده در پای��ان ابراز امیدواری ک��رد که بارش ها 
در منطقه ب��ه اندازه کافی و متناس��ب با نیاز باش��د 
تا بتوان با افزایش ذخیره س��د، نیروگاه را وارد مدار 

کرد. 
حدود یک میلی��ارد مترمکعب دیگر برای تس��ت تر 
نی��روگاه در مخ��زن ذخی��ره آب نیاز اس��ت. در حال 
حاضر، حدود دو س��ال اس��ت که احداث بدنه س��د به 
پایان رس��یده و امکان آبگی��ری وجود داش��ته، اما به 
دلیل برداش��ت های خارج از برنامه در باال دس��ت سد 
سیمره در رودخانه، نیاز پایین دست، توقف چند ماهه 
کار به خاطر مس��ائل می��راث فرهنگی و خشکس��الی 
تاکنون تراز آب در مخزن به حدی نرس��یده که بتوان 

بهره برداری تجاری از سد کرد. 
همچنی��ن در زم��ان وزارت نامج��و ب��ه خاط��ر 
اعتراض های پایین دست سد س��یمره در خوزستان 
یک ب��ار مخزن س��د خالی ش��د و همچنان س��یمره 
برای آبگیری و بهره ب��رداری از نی��روگاه در تقال به 

سر می برد.

الهه ابراهیمی



دس��ت کم 100 ط��رح خاص 
برای فرش های ایرانی وجود دارد 
که در بازاره��ای هدف صادراتی 
ش��ناخته شده اس��ت. اما از این 
تعداد فق��ط پنج برن��د به ثبت 
مجامع جهانی رس��یده تا شاید 
مالکیت معنوی این هنر-صنعت 
ایرانی حفظ شود. در صورت عدم 
ثبت ط��رح  قالی ه��ای داخلی، 
امکان جلوگیری از کپی برداری 
از فرش ایرانی توسط کشورهایی 
مثل هن��د و چین ب��رای دولت 
وج��ود نخواهد داش��ت.  فرش، 
هنر-صنعت��ی ایرانی اس��ت که 
در بازارهای جهان��ی طرفداران 
خاص خ��ود را دارد. طرح قالی 
ایرانی نماد فرهنگ مردمی است 
که ای��ن هن��ر را از طبیعت خود 
الهام گرفته ان��د. اما متاس��فانه 
کپی ب��رداری از ط��رح و نق��ش 
فرش ایرانی برای برخی کشورها 
که نی��روی کار ارزان در اختیار 
دارن��د، مناف��ع زی��ادی را برای 
آنها به همراه داشته اس��ت. طرح 
فرش ایرانی دزدیده می ش��ود، 
زیرا برند آن ثبت نش��ده و دولت 
قادر نیست مالکیت معنوی اثر را 
حفظ کند. بنابراین کشورهایی 
نظیر هندوس��تان، چین و حتی 
پاکس��تان طرح های ایرانی را در 
کارگاه های ارزان این کش��ورها 
اس��تفاده کرده و ف��رش تقلبی 
را به جای هنر اصی��ل ایرانی به 
بازارهای جهانی عرضه می کنند. 
قیمت تولیدات کپی ش��ده هم 
به نس��بت آنچه در ای��ران بافته 
می ش��ود ارزان ت��ر اس��ت، زیرا 
عالوه ب��ر اینکه نی��روی کار در 
این کش��ورها ارزان است، ماده 
اولی��ه ب��ه کار رفت��ه در آنها نیز 
مش��ابه م��واد اس��تفاده ش��ده 
در تار و پ��ود فرش ه��ای ایرانی 
نیست. حتی شنیده شده برخی 
س��رمایه گذاران ایران��ی ک��ه از 
هزار توی قوانین س��خت داخلی 
به ستوه آمده اند، طرح های قالی 
ای��ران را به چین می برن��د تا در 
آنجا »دار قالی« برپ��ا کنند و با 
کارگران چینی، فرشی تولید و به 
اسم ایران به بازارها عرضه کنند. 

هند برندهای ثبت شده 
را کپی می کند

چندی اس��ت که مرکز ملی 

فرش ایران در تالش اس��ت تا 
برندهای ایرانی را در راس��تای 
حف��ظ مالکیت معن��وی اثر به 
ثبت برس��اند. اما سیدمرتضی 
عراقچی، نای��ب رییس اتحادیه 
صادرکنن��دگان ف��رش ایرانی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»ثب��ت برند فرش کار آس��انی 
نیست.« وی با اظهار بی اطالعی 
از اقدام��ات مرک��ز ملی فرش 
ایران در زمینه ثبت برند فرش 
داخلی، بیان می کند که تغییر 
مدیری��ت در ای��ن مجموع��ه 
س��بب ش��ده تالش ه��ا برای 
حف��ظ مالکیت معن��وی فرش 
ایرانی افزایش یاب��د.  عراقچی 
که 30 سال است در این زمینه 
فعالیت داش��ته، معتقد اس��ت 
که مجامع جهانی تاکید دارند 
که برند فرش ایران��ی اول باید 
در داخ��ل کش��ور ثبت ش��ود، 
ام��ا تاکنون چنی��ن اتفاقی رخ 

نداده است. 
وی اضافه می کند که در حال 
حاضر نقشه فرش نایین در پنج 
استان استفاده می شود و هیچ 
کس جلوی کپی برداری از نقشه 
این فرش در داخل کشور را هم 
نمی گیرد. بنابراین نمی توان از 
سایر کشورها انتظار داشت که 
ب��ا کپی برداری از نقش��ه فرش 

ایران مقابله کنند. 
اتحادی��ه  ریی��س  نای��ب 
صادرکنن��دگان ف��رش ایرانی 
بیان می کند که ب��ا وجود ثبت 

برخ��ی برندهای ف��رش ایرانی 
در مجامع جهانی، هند هنوز از 
این برندها کپی برداری کرده و 
هیچ کس نیست که با این روند 

برخورد کند. 

پرداخت نیمی از 
هزینه های ثبت برند 

توسط دولت
با وجود آنکه به نظر می رسد 
ثب��ت برن��د ف��رش ایرانی هم 
نمی تواند برای این هنر ایرانی 
مصونیتی در مقابل کپی برداری 
سایر کش��ورها ایجاد کند، اما 
ابوالفضل رجبیان، عضو هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د 
ک��ه برن��د و برندس��ازی در 
رقابت پذی��ری ف��رش ایران��ی 

بسیار موثر است. 
وی ادامه می ده��د که ثبت 
برن��د ف��رش ایران��ی در حفظ 
مالکی��ت معن��وی اثر بس��یار 

تاثیرگذار است. 
به اعتق��اد رجبی��ان، تعداد 
برندهای ثبت شده فرش ایرانی 
بسیار محدود بوده و دولت باید 
فعالیت های خود در این بخش 

را توسعه دهد. 
وی با اشاره به اینکه ثبت طرح 
و نقش ف��رش ایرانی در مجامع 
جهان��ی ب��رای تولیدکنندگان 
هزینه هایی دارد، عنوان می کند 
که در ح��ال حاضر دولت حدود 
50 تا 60 درصد ای��ن هزینه ها 

را پرداخت می کند. این مسئله 
در ثبت برندها تاثیرگذار اس��ت 
اما باید فعالیت ها در این بخش 

افزایش یابد. 

فقط 5 برند برای فرش 
ایرانی به ثبت رسید

تع��داد طرح ه��ا و نقش های 
فرش ایرانی بس��یار زیاد است. 
اما از آنجا ک��ه مدیریت جامعی 
بر تولی��د فرش ایران��ی نظارت 
ندارد و تولی گری بخش هنری 
فرش ایرانی که هم��ان طرح و 
نقش اس��ت به عهده س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بوده و تولید آن را 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مدیریت می کن��د، آمار دقیقی 
از تعداد طرح های فرش ایرانی 
در دسترس نیست. حتی فعاالن 
این بخش هم برای اعالم تعداد 
طرح های ف��رش ایرانی از کلمه 
»خیل��ی« به ج��ای بی��ان آمار 
دقیق اس��تفاده می کنن��د. این 
مسئله نش��انگر نبود اطالعات 
کاف��ی و درس��ت در زمین��ه 
نقش��ه ف��رش اس��ت. عبداهلل 
بهرام��ی، مدیر عام��ل اتحادیه 
تعاونی تولیدکنن��دگان فرش 
 دس��تباف ایران در گفت وگو با 
»فرصت امروز« تعداد طرح های 
ثبت شده فرش ایرانی را شامل 

پنج برند اعالم می کند. 
وی تاکید می کند که حداقل 
باید تمام برندهای مطرح فرش 

ایران��ی ک��ه در بازارهای هدف 
شناخته ش��ده هستند، به ثبت 

برسند. 
بهرامی در پاسخ به این سوال 
که چه تعداد برند در بازارهای 
جهانی ش��ناخته شده اس��ت، 
می گوید که حداقل 100 طرح 
فرش ایرانی در بازارهای مصرف 

شناخته شده است. 
مدیر عام��ل اتحادیه تعاونی 
تولیدکنندگان فرش دستباف 
ایران از کپی برداری طرح های 
فرش دس��تباف توسط فعاالن 
صنعت فرش ماشینی گله مند 
بوده و معتقد است که به دلیل 
ثبت نش��دن برن��د فرش های 
دس��تباف، ای��ن مس��ئله را 
نمی ت��وان از مراج��ع قانون��ی 

پیگیری کرد. 
وی فرش ماشینی را صنعتی 
جدا از فرش دستباف توصیف 
کرده و ب��ر این باور اس��ت که 
فرش ماشینی کاالیی مصرفی 
است که اگر مصرف کننده پس 
از چند س��ال مایل به تعویض 
این فرش باش��د، باید آن را به 
قیمت یک ص��دم آنچه در اول 
هزینه کرده ب��ه خریدار عرضه 
کند، اما فرش دستباف کاالیی 
س��رمایه ای اس��ت که عالوه بر 
تامین نیازه��ای خانه به عنوان 
کف پوش ارزش افزوده بیشتری 
را نصیب مصرف کننده در زمان 
فروش می کند. زیرا قیمت فرش 
دس��تباف حتی پس از مصرف 
هم دچار افت جدی نمی شود. 

بهرام��ی می گوی��د ک��ه در 
تبلیغات تلویزیون��ی، دار قالی 
ف��رش دس��تباف نش��ان داده 
می ش��ود و س��عی می شود که 
به بینندگان القا کنند کیفیت 
ف��رش دس��تباف و ماش��ینی 
یکسان است. در حالی که این 
مس��ئله صحت نداشته و فرش 
ماش��ینی به دلیل اس��تفاده از 
مواد غیر طبیعی و پالس��تیکی 
در ساختار خود، برای سالمت و 
سیستم تنفسی مصرف کننده، 

مشکل ایجاد می کند. 
وی تاکی��د می کند که فرش 
ماش��ینی به هیچ وجه مش��ابه 
 ف��رش دس��تباف نیس��ت. اما 
هنر-صنعت فرش دس��تباف، 
فرهنگ و اصال��ت ایرانی را در 

خود جای داده است. 

فعاالن صنعت فرش در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

ثبت برند فرش ایرانی در ابتدای راه

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
از واحدهای تحت پوش��ش سازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 و سیاست های دولت 
مبن��ی ب��ر واگ��ذاری پروژه ه��ای 
معدنی به بخش خصوصی ش��رایط 
و مش��خصات هفت ط��رح معدنی 
این ش��رکت را برای سرمایه گذاری 
پیمانکاران بخ��ش خصوصی اعالم 

کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
ایمیدرو، انجام عملیات آماده سازی، 
باطله ب��رداری و اس��تخراج معدن 
آنتیم��وان یک��ی از فراخوان ه��ای 
ش��رکت تهی��ه و تولید اس��ت که 
ای��ن ش��رکت در نظ��ر دارد، انجام 
عملیات آماده سازی، باطله برداری 
و اس��تخراج مع��دن آنتیم��وان به 
میزان 78 هزار متر مکعب در سال 
واقع در سفیدابه اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان را به پیمان��کار واجد 

شرایط واگذارکند. 
عملیات طراحی، سرمایه گذاری، 
آماده س��ازی، تجهیز، اس��تخراج و 
فروش زغال س��نگ در معدن پروده 
شرقی اس��تان خراس��ان جنوبی از 
دیگر طرح های شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران است که قرار است 
از طریق برگزاری فراخوان عمومی 
نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی 
پیمان��کاران اج��رای عملیات فوق 

اقدام شود. 
شناس��ایی و ارزیاب��ی کیف��ی 
پیمان��کاران برای اج��رای عملیات 
آماده س��ازی، اس��تخراج و فروش 
کانس��نگ س��ولفوره روی بخ��ش 
زیرزمینی مع��دن انگ��وران، طرح 
بعدی ش��رکت تهیه و تولید اس��ت 
ک��ه براس��اس آن ش��رکت در نظر 
دارد، از طری��ق برگ��زاری فراخوان 

عمومی نسبت به شناسایی و ارزیابی 
کیفی پیمانکاران اج��رای عملیات 
آماده س��ازی، اس��تخراج و فروش 
کانس��نگ س��ولفوره روی بخ��ش 
زیرزمینی معدن انگوران در استان 

زنجان اقدام کند. 
براساس این گزارش، طرح احداث 
یک واحد فرآوری سنگ های تزئینی 
از دیگر فراخوان های شرکت تهیه و 
تولید است که در نظر دارد به نیابت 
از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدن��ی ایران )ایمیدرو( از 
طریق برگزاری فراخوان شناسایی و 
جذب سرمایه گذار نسبت به احداث 
یک واح��د ف��رآوری س��نگ های 
تزئینی با ظرفیت ساالنه دو میلیون 
مت��ر مربع س��نگ اس��لب و تایل با 
قابلیت صادرات در اس��تان لرستان 
شهرس��تان چگینی 20 کیلومتری 
خرم آباد جنب معادن گوهره اقدام 

کند. 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی با 
داش��تن مدارکی چون مدارك دال 
بر توانمندی مالی، س��وابق اجرایی 
و تج��ارب فن��ی و کاری هم��راه با 
مس��تندات مرب��وط، مس��تندات 
مربوط به توان فن��ی و برنامه ریزی 

و مدیریت��ی و نی��ز دان��ش فنی در 
زمین��ه مطالعه و طراح��ی و اجرای 
طرح های مشابه، مستندات چارت 
و س��اختار س��ازمانی و کارکن��ان 
کلیدی و س��ازمان اجرایی، تصویر 
اساس��نامه و آگهی تاسیس روزنامه 
رسمی ش��رکت با آخرین تغییرات 
هیات مدیره به شرکت تهیه و تولید 

مراجعه کنند. 
 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران اعالم ک��رده در چارچوب این 
طرح تالش می کند تا محدوده های 
مناس��ب س��نگ تزئینی از وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت به واحد 
فرآوری فوق الذک��ر اختصاص یابد 
و ب��رای اخذ تس��هیالت از صندوق 
توس��عه ملی ی��ا بانک ه��ا از طریق 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 

استان و ایمیدرو مساعدت کند. 
 شناس��ایی و ارزیاب��ی کیف��ی 
پیمان��کاران برای اج��رای عملیات 
س��رمایه گذاری،  طراح��ی، 
آماده س��ازی، تجهیز، اس��تخراج و 
فروش زغال سنگ حرارتی در معدن 
زغال س��نگ کوچکعل��ی ش��مالی 
استان خراس��ان جنوبی نیز از دیگر 
فراخوان های ش��رکت تهیه و تولید 

است. 
 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در نظر دارد، از طریق برگزاری 
فراخوان عمومی نسبت به شناسایی 
و ارزیابی کیف��ی پیمانکاران اجرای 
عملیات طراحی، س��رمایه گذاری، 
آماده س��ازی، تجهیز، اس��تخراج و 
فروش زغال سنگ حرارتی در معدن 
زغال سنگ کوچکعلی شمالی استان 

خراسان جنوبی اقدام کند. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت 
تهی��ه و تولید م��واد معدن��ی ایران 
همچنی��ن در نظ��ر دارد ازطری��ق 
برگزاری فراخوان عمومی نس��بت 
ب��ه شناس��ایی و ارزیاب��ی کیف��ی 
پیمانکاران عملیات آماده س��ازی، 
باطله برداری، اس��تخراج و فروش 
س��نگ آهن از معدن صاحب سقز 
واقع در استان کردستان اقدام کند. 
یک��ی دیگ��ر از فراخوان ه��ای 
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ای��ران، شناس��ایی و ارزیابی کیفی 
پیمانکاران عملیات استخراج و حمل 
م��اده معدنی به کارخان��ه و تولید و 
فروش کنسانتره س��رب با محتوای 
نقره در مجتمع سرب نخلک است. 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران در نظر دارد، از طریق برگزاری 
فراخوان عمومی نسبت به شناسایی 
و ارزیابی کیفی پیمانکاران عملیات 
اس��تخراج و حمل م��اده معدنی به 
کارخانه و تولید و فروش کنسانتره 
س��رب با محتوای نقره در مجتمع 
سرب نخلک اس��تان اصفهان اقدام 

کند. 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران از شرکت های دارای سوابق 
اجرای��ی مفی��د در زمینه موضوع 
فراخوان های مذک��ور دعوت کرد 
ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر 
و دریاف��ت اس��ناد فراخ��وان در 
مهلت ه��ای تعیین ش��ده ک��ه در 
سایت شرکت درج ش��ده، به امور 
بازرگان��ی ای��ن ش��رکت مراجعه 

کنند. 
 خری��د کرومی��ت در مقادی��ر 
3000-2000-1000-500 تن و 
 تحویل در مح��ل کارخانه فروکروم 
جغتای- س��بزوار- خراسان رضوی 
یکی از مناقصه های تهیه و تولید به 

شمار می رود. 
 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در نظر دارد، مناقصه عمومی 
خری��د کرومی��ت در مقادیر -500

3000-2000-1000 تن و تحویل 
در محل کارخانه فروکروم جغتای- 
س��بزوار- خراس��ان رضوی برگزار 
کند. تمام مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  انج��ام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را برای 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مشخصات 7 طرح معدنی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم شد 
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معدن

بهای مواد اولیه صنعت نساجی 
در بورس افزایش یافت

علیمردان ش��یبانی، نایب رییس هیات مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران گفت: درحال حاضر10 هزار پرونده 
دارای پروانه بهره برداری در بخش نس��اجی در کش��ور 
مشغول به کارند و حداقل 400 هزار نفر در این واحد ها 
فعالیت می کنند که از ریسندگی تا کف پوش ها و تمامی 

صنایع نساجی را دربرمی گیرد. 
وی افزود: صنعت نساجی در کشورما یک صنعت بومی 
است و می تواند ارزش افزوده باالیی به همراه داشته باشد 
و اگر مشکالت آن برطرف ش��ود هیچ صنعتی به اندازه 
صنعت نساجی اش��تغالزایی و ارزش افزوده باال به دنبال 
ندارد. متاسفانه محصوالت نس��اجی به صورت قاچاق به 
راحتی وارد کش��ور می ش��ود و در چمدان مسافران هم 
تا 25کیلوگرم از این کاال ها ج��ای می گیرد و به اقتصاد 
مملکت لطمه می زن��د.   به گزارش ایلن��ا وی ادامه داد: 
اگر جمعیت 75میلیون نفری کشور 18 متر پارچه نیاز 
داشته باش��د، حدود یک میلیارد و 500 متر پارچه نیاز 
این کشور اس��ت که تنها از این میزان 800 تا ۹00 هزار 
متر ظرفیت تولید داخل است، اما آنچه مسلم است این 
است که هر چند تکنولوژی و ماشین آالت این صنعت را 
در اختیار داریم، اما به صورت فراگیر از آن بهره نمی بریم. 
این در حالی اس��ت که همه عوامل و پتانس��یل ها برای 
پیشرفت فراهم اس��ت و کش��ورهایی که در این زمینه 
پیش��رفت کردند، مانند انگلیس، آلمان، ک��ره و امریکا 
در زمینه های دیگر نظیر صنایع هایتک نیز موفق عمل 
کرده اند.  نایب رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران گفت: انتظار جامعه نس��اجی این اس��ت که دولت 
هر چه بیش��تر دست دردس��ت بخش خصوصی بگذارد 
تا بتواند ای��ن موضوع را مدیریت کند. مش��کل اصلی ما 
مواد اولیه اس��ت و در س��ال های اخیر در زمینه پنبه با 
کمبودهایی روبه رو بوده ایم. تولیدات پنبه کشور حدود 
60 هزار تن اس��ت، این در حالی است که حداقل نیاز ما 
180 تا 1۹0 هزار تن پنبه است.  وی تصریح کرد: صنعت 
نساجی ما دچار کمبودهای شدیدی است که یکی از آنها 
خام فروشی مواد اولیه است، پتروشیمی ها مواد اولیه را 
با ارز مبادله ای دریافت می کنند و خ��وراك را با این ارز 
می گیرند و فروش محصول را با ارز آزاد در اختیار ما قرار 
می دهند.  نایب رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران خاطر نش��ان کرد: ماده اولیه صنعت نساجی به نام 
»وم« که از سوی پتروشیمی اراك تهیه می شود ابتدای 
امسال در بورس 1800 تومان قیمت گذاری شد. هر چند 
که قرار بود هفته گذش��ته در بورس عرضه شود، اما این 
اتفاق نیفتاد و هم اینک نرخ آن به پنج هزار تومان رسیده 
و قیمت تمام شده محصول را باالبرده به گونه ای که مردم 
توانایی خرید آن را ندارند و این بحرانی است که به تازگی 

گریبان کارخانه های ما را گرفته است. 

یارانه بخش صنعت تا پایان سال 
جاری پرداخت خواهد شد

 علی یزدانی، معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گف��ت: یارانه بخش صنعت به 
منظور حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
و همچنین توس��عه صادرات خدمات فنی - مهندسی 
و محصوالت ب��ا فناوری باال ت��ا پایان س��ال پرداخت 

خواهد شد. 
او درگفت وگو با ایرنا تصریح کرد: براس��اس مصوبه 
دولت و در چارچوب قانون مبلغ یک هزار و 300 میلیارد 
تومان به عنوان یارانه بخ��ش صنعت به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اختصاص پیدا خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه یارانه صنعت از محل اجرای مرحله 
دوم قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد، اظهار 
کرد: از می��زان یارانه تخصیص یافت��ه، 1200 میلیارد 
تومان در جه��ت حمایت واحده��ای تولیدی کوچک 
و متوس��ط و 100 میلیارد تومان نیز با هدف توس��عه 
صادرات خدمات فنی مهندسی و محصوالت با فناوری 

باال اختصاص می یابد. 
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: اقدامات 
پرداخت این یارانه انجام ش��ده، اما متاس��فانه هنوز به 
خزانه ابالع نش��ده که این می��زان یاران��ه را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت واریز ش��ود، اما به طور قطع تا 

پایان سال جاری پرداخت خواهد شد. 
ی��ادآوری می ش��ود، براس��اس اولویت بن��دی ک��ه 
وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت انجام داده اس��ت، 
این مناب��ع در اختی��ار آن دس��ته از واحدهای��ی قرار 
می گیرد ک��ه رقابت پذیر باش��ند. این تس��هیالت در 
قالب س��رمایه در گردش اعطا خواهد شد و پیش بینی 
می ش��ود تا پایان س��ال جاری، کار تخصیص اعتبار به 
 متقاضی��ان با تایی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

عملیاتی شود. 
همچنین براس��اس دس��تور وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت 1200 میلی��ارد تومان یاران��ه در اختیار بانک 
صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر 
رقم را به عن��وان آورده بانک اختصاص داده و به صورت 
س��رمایه در گ��ردش، در اختیار واحده��ای صنعتی و 

معدنی متقاضی قرار می دهد. 

رونمایی از طرح اشتغال دوباره 
مقرری بگیران بیمه بیکاری 

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
صورتی که تعاونی ها آمادگی داشته باشند، می توانیم 
مقرری بگیران را به تعاونی ها معرفی کنیم تا بخشی از 
حقوق آنها را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش 

تعاون به آنان پرداخت کنند. 
او در نشس��ت با مدیران اتحادیه های سراسر کشور، 
همچنین از تخصیص اعتبار دو ه��زار میلیارد تومانی 
به صندوق بیم��ه بیکاری خبر داد و اف��زود: در فرآیند 
اش��تغال دوباره مقرری بگیران بیمه بی��کاری، وزارت 
تعاون، کار و رفاه آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد 

را در تعاونی ها مدنظر قرار دهد. 
به گزارش ایرن��ا، ربیعی از موافق��ت بانک مرکزی با 
تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی های 
سهامی عام خبر داد و تصریح کرد: براساس ماده 154 
قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم بخش 
تعاون به 15 درصد از بازار پولی کش��ور، بانک مرکزی 
با تشکیل موسس��ات مالی و اعتباری در قالب تعاونی 
س��هامی عام موافقت کرد و مقرر ش��د اقدامات بعدی 

صورت پذیرد. 
ربیع��ی از بخش تع��اون به عنوان بخ��ش اخالقی و 
عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید بر اعتقاد دولت 
به توسعه بخش تعاون از پیگیری های انجام شده برای 
در اولویت قرار گرفتن بخ��ش تعاونی در واگذاری های 

دولتی خبر داد. 
وی گفت: در خصوص موضوع س��هام عدالت نیز در 
حال گفت و گو با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم 

تا مشکالت موجود مرتفع شود. 
وی افزود: امروز بیش از نیمی از جمعیت کش��ور در 
تعاونی های کشور عضویت دارند و این امر نشان دهنده 
اهمیت بخش تعاون است. متاسفانه جایگاه تعاون در 
کشور با وجود فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس 
شورای اسالمی و رییس جمهور جایگاه مناسبی نیست 
و تاکنون نتوانسته ایم سهم 25 درصدی تعاونی ها را در 

اقتصاد به دست آوریم. 
ربیعی بیان کرد: بیش از ۹0 درصد تعاونی های کشور 
در مناطق شهری فعالیت دارند که بخشی از آنها دچار 
فرسودگی شده اند و باید از محل هدفمندی یارانه ها به 

بهینه شدن این بخش کمک کرد. 

افزایش تولید کنسانتره آهن 
میزان تولید کنسانتره شرکت های بزرگ سنگ آهن 

در هشت ماهه اخیر پنج درصد افزایش یافت. 
شرکت های بزرگ معدنی س��نگ آهن کشور شامل 
چادرملو، گل گهر، مرکزی، س��نگان و توسعه معادن 
و صنای��ع معدن��ی خاورمیان��ه از ابت��دای فروردین تا 
پایان آبان جاری، 16 میلی��ون و 850 هزار و 212 تن 
کنس��انتره تولید کردند. میزان تولید شرکت های یاد 
شده در مدت مش��ابه سال گذش��ته، 16میلیون و سه 

هزار و 841 تن بود. 
در میان پنج ش��رکت بزرگ تولید کننده کنسانتره 
سنگ آهن، »چادرملو« هفت میلیون و 55 هزار و 158 
تن، »گل گهر« پنج میلیون و 707 ه��زار و 174 تن، 
»مرکزی« یک میلیون و 605 هزار و 203 تن، »توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« یک میلیون و 578 
هزار و 815 تن و ش��رکت »سنگان« ۹03 هزار و 862 

تن کنسانتره سنگ آهن تولید کرد. 
بنا به این گزارش، هش��ت ش��رکت معدنی ش��امل 
جالل آب��اد، چادرملو، س��یرجان، گل گه��ر، مرکزی، 
میش��دوان، س��نگان و فالت مرکزی در هش��ت ماهه 
جاری، هفت میلیون و 3۹6 هزار و 638 تن دانه بندی 
 تولید کردند که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته 
)هفت میلیون و 178 هزار و 404 تن(، سه درصد رشد 

نشان می دهد. 

مشارکت با بخش خصوصی برای 
اجرای طرح های توسعه ای 

مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: 
طرح های توس��عه ای معدنی ایمیدرو را با مش��ارکت 
بخش خصوصی واجد صالحی��ت و متخصص داخلی 

اجرا می کنیم. 
وی افزود: ایمیدرو 2۹ میلیارد دالر طرح جدید برای 
سرمایه گذاری تعریف کرده که برای اجرای این طرح ها 
به منابع مالی گسترده ای نیاز داریم و برای تامین این 
منابع مش��ارکت خواهیم کرد. هفت طرح فوالدی را با 
همین روش فعال کردیم و بخشی از منابع مالی را هم از 

طریق فاینانس چین تامین خواهیم کرد. 
 کرباس��یان تصریح ک��رد: در صورتی ک��ه صندوق 
توس��عه ملی به طرح های ایمی��درو که با مش��ارکت 
بخش خصوصی اجرا می ش��ود، منابع الزم را تخصیص 
دهد، می توانیم امیدوار باش��یم ک��ه طرح های معدنی 
و صنایع معدنی از س��ال آین��ده به تدریج ب��ه مرحله 

بهره برداری برسد. 
 رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران اع��الم کرد: یکی از طرح های ما، 
طرح جامع اکتشاف است که با سرمایه 1225 میلیارد 
ریال در دست اجراست. براساس طرح جامع اکتشاف، 
200 هزار کیلومتر مربع از سطح کشور زیر فعالیت های 

جدید اکتشافی قرار خواهد گرفت. 

تعاون 

آهن 

معدن 

نساجی

صنعت 

لیال مرگن



قیمتنوع ارز 

35550دالر امریکا

43700یورو

5500پوند انگلیس

30950دالر کانادا

9740درهم امارت

36300فرانک سوئیس

15600لیر ترکیه

9550ریال عربستان

1040رینگت مالزی

12100دینار کویت

5850یوآن چین

590روپیه هند

29800ین ژاپن

30دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,180,1اونس طال

438,000مثقال طال

101,110طالی 18 عیار

993,000سکه بهار آزادی

997,000سکه بهار آزادی )طرح جدید(

497,000سکه نیم

270,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

دالر 3555 تومان
در حالی که بازار سللکه و ارز با تعطیللالت مربوط با ماه 
صفر همراه بللود در آخرین روز کاری بللازار قیمت طالی 
18 عیار 101 هزار و 110 تومان رسید. همچنین قیمت 
سللکه بهار آزادی طللرح جدید997,000 و سللکه طرح 
قدیم 993,000بود. قیمت هللر دالر امریکا هم به 3555 

تومان و هر یورو به 4370 تومان رسید. 
پس از مدت ها بحللث و نظر 
مسللئوالن در مللورد کاهللش 
نرخ سللود بانکللی، سللرانجام 
از  یکللی  در  رییس جمهللور 
نشست های اخیر خود با هیات 
دولت به بانک مرکزی دسللتور 
داد تللا نرخ سللود بانکللی را با 

شیب مالیمی کاهش دهد. 
اعتقاد  اقتصادی  تحلیلگران 
دارند، بللا توجلله بلله رویکرد 
دولت برای مهار تللورم و قولی 
کلله رییس جمهللور بلله مردم 
مبنی بر تک نرخی شللدن تورم 
داده است، واضح بود که دولت 
یازدهللم سللرانجام در مسللیر 
کاهش نرخ سللود بانکی قدم بر 

خواهد داشت. 
یللک اعتقللاد کالسللیک در 
اقتصادی  تحلیلگللران  میللان 
وجللود دارد مبنللی بللر اینکه 
کاهش نرخ سود بانکی، موجب 
سللرازیر شللدن نقدینگللی به 
سللوی بخش تولید و به دنبال 
آن افزایللش تولیللد و کاهللش 
تورم خواهد شللد. اما این همه 
ماجللرا نیسللت. در مقابل این 
دسللته از تحلیلگللران، عده ای 
دیگللر معتقدنللد که بللا توجه 
بلله زمینه های ناسللالم اقتصاد 
کشور، در صورتی که نقدینگی 
از مللدار جاذبلله بانک ها خارج 
شللود، به بخش های غیر مفید 
اقتصللادی از جمللله بللازار ارز 
سرازیر می شود و این سیاست 
که با هدف کاهش نرخ تورم به 
اجرا گذاشللته شده بر ضد خود 
عمل خواهد کرد و زمینه های 
افزایش تورم را به وجود خواهد 

آورد. 

ایجاد زمینه مناسب
برای اشتغال

کارشناس  شللکوراکبرنژاد، 
اقتصللادی معتقللد اسللت که 
کاهللش نللرخ سللود بانکللی، 
را  مناسللبی  زمینه هللای 
برای رشللد اشللتغال به وجود 
مللی آورد. وی در ایللن بللاره 
گفت: سللابقه عملکرد بانک ها 
در قبال بخللش تولید، حاکی 
از وجللود ضعف هایللی در این 
بخش اسللت. بانک هللا آنگونه 
را  خللود  منابللع  بایللد  کلله 
براسللاس ظرفیت های قانونی 
در اختیللار بخللش تولید قرار 
نمی دهنللد و بللا ایللن کار از 
طرفی ظرفیت رشللد اشتغال 
کشللور کللم شللده و از طرف 
دیگر تللوان اقتصادی کشللور 
کاهللش   GDP رشللد  در 

یافته اسللت. وی افزود: انتظار 
این اسللت که با توجه به این 
زمینلله، بللا اجرای سیاسللت 
کاهللش نللرخ سللود بانکللی، 
وضعیللت سللرمایه گذاری در 
بخش هللای تولیللدی بهبللود 
یابللد و برنامه هللای اقتصللاد 
مقاومتی با توان بیشللتری به 

اجرا گذاشته شود. 
در  بانک هللا  افللزود:  وی   
حال حاضر نرخ سللود باالیی 
را بللرای ارائلله تسللهیالت به 
می گیرنللد؛  تولیدکننللدگان 
ایللن در حالللی اسللت کلله 
توجلله  بللا  تولید کننللدگان 
بلله روبه رو بللودن با شللرایط 
نامناسللب اقتصادی از جمله 
تحریم هللا، از حاشللیه سللود 
خوبی برخوردار نیسللتند که 
بتواننللد ایللن مقدار سللود را 

بپردازند.
اقتصادی  کارشللناس  این 
تاکیللد کللرد: دولللت جدید 
تللا اینجا توانسللته هللم نرخ 
سللود بانکللی و هم تللورم را 
کنتللرل  و  بیللاورد  پاییللن 
توانسللته  تاکنللون  و  کنللد 
داللی  بازارهللای  نوسللانات 
از قبیل بللازار ارز را بسللیار 
هوشللمندانه مدیریللت کند. 
اعتقللاد مللن این اسللت که 
باید به دولللت فرصت بدهیم 
تا برنامه های خللود را بدون 

دغدغه به اجرا بگذارد. 

به دلیل كاهش نرخ سود 
بانکی با كاهش تورم

دکتللر علللی قنبللری، دیگر 
کارشللناس اقتصللادی در این 
خصللوص به »فرصللت امروز« 

گفت: 
در ملبلاحلللث اقلتصللادی 
نرخ تللورم و نرخ سللود بانکی 
هماهنللگ بللا هللم حرکللت 
می کننللد. در حللال حاضر که 
دولت جدید توانسته است نرخ 
تورم را پایین بیللاورد، طبیعی 
اسللت که نرخ سللود بانکی هم 
بایللد کاهللش یابللد، بنابراین 
دسللتور رییس جمهور بسللیار 

منطقی و درست است. 
وی افللزود: نللرخ سللود باید 
یک یللا دو درصد با نللرخ تورم 
فاصله داشته باشللد که سپرده 
گذاران متضرر نشللوند. تجربه 
نشللان داده کلله کاهللش نرخ 
سود بانکی، رشللد اقتصادی را 
به دنبللال دارد، بلله نحوی که 
سللرمایه گذاران با کاهش نرخ 
سللود بانکی، سللرمایه گذاری 
خللود را در بخش هللای مولللد 
افزایش خواهنللد داد که برای 
خللروج اقتصاد از رکود بسللیار 

موثر است. 
ایللن  بلله  پاسللخ  در  وی 
سللوال »فرصت امللروز« که 
کاهللش نللرخ سللود بانکی بر 
عملکرد بانک ها چلله تاثیری 

می گللذارد، گفت: بللا کاهش 
نرخ سللود بانکللی تقاضا برای 
دریافت اعتبارات و تسهیالت 
و  می کنللد  پیللدا  افزایللش 
عملکللرد بانک هللا در جهللت 
پرداخت تسللهیالت توسللعه 
پیدا می کند و این کار موجب 
رشد اقتصادی می شود. وقتی 
نرخ تللورم از 40 به 10 درصد 
می رسللد، طبیعی اسللت که 
نللرخ سللود بانکللی در قبال 
ارائلله تسللهیالت هللم که در 
حال حاضر 28 درصد اسللت 
بایللد کاهللش یابد و بلله نرخ 
تورم نزدیک شللود. با کاهش 
نرخ سللود بانکی هزینه تولید 
بللرای  و  می یابللد  کاهللش 
تولید کنندگان کشللور بسیار 

حرکت خوبی اسللت. 

بانك ها رقیب تولید 
نیستند

اما یک کارشناس اقتصادی 
دیگر معتقد اسللت با توجه به 
زمینه هللای ناسللالم اقتصادی 
کشللور، الجرم این گونه نیست 
کلله کاهللش سللود بانکللی به 

افزایش اشتغال منجر شود. 
کارشللناس  موالیی،  ناهید 
اقتصللادی با اشللاره بلله این 
از  یکللی  گفللت:  موضللوع 
چالش هللای مهللم بانک ها در 
برابر دولت، چالش سللرکوب 
نللرخ سللود بانکی اسللت که 

شللدیدترین شللکل آن را در 
دولللت نهللم و دهللم شللاهد 
بودیم. متاسللفانه یللک تصور 
اشللتباهی در بیللن دولت هللا 
وجللود دارد کلله بانک هللا را 
رقیب بخش تولیللد می دانند 
و تصورشللان ایللن اسللت که 
بللا محللدود کللردن بانک ها، 
تولیللد رونللق می گیللرد. من 
انتقادهایللی را کلله در یللک 
سال گذشته به بانک ها شده، 
محصول همین نگاه می بینم. 
اقتصادی  ایللن کارشللناس 
تاکیللد کللرد: ایللن نللوع نگاه 
دولت هللا بللر پایلله تصللورات 
درسللتی شللکل نگرفته است. 
مثللال مللا از طرفللی می گوییم 
که نرخ سللود بانکی را کاهش 
می دهیم تللا بخللش تولید به 
تسللهیالت ارزان تر دست یابد 
و از سللوی دیگللر می گوییللم، 
بانک هایی کلله برخللی از آنها 
کارنامه خوبللی در بخش تولید 
دارند، پایشان را از تولید بیرون 
بکشللند و بلله آنها برچسللب 
ایللن  می زنیللم.  بنللگاه داری 
سیاسللت ضدو نقیض در قبال 
تولید به عملکرد بانک ها ضربه 
می زند و دولت مدتللی پس از 
اجرای ایللن سیاسللت مجبور 
خواهد شللد در آن تجدید نظر 

کند. 
موالیللی افللزود: حداقل دو 
قرن اسللت که آدام اسللمیت 
ایللن موضللوع را در اقتصللاد 
انداختلله کلله  جهانللی جللا 
سرمایه سللرکوب پذیر نیست 
بللا روش هللای  و نمی تللوان 
حرکللت  مسللیر  دسللتوری، 
سللرمایه را تعیین کللرد. این 
کلله دولللت تصمیللم دارد از 
بخللش تولیللد حمایللت کند 
براسللاس نیللت صادقانلله ای 
است و عملکرد دولت در یک 
سللال گذشته نشللان می دهد 
که در این بللاره صادقانه قدم 
برداشللته اسللت، اما بلله نظر 
من راه را اشللتباهی می روند 
زیللرا تولید را نباید بللر ویرانه 
بانک ها ساخت و باال برد. یک 
اقتصاد توسللعه مند همان طور 
که بلله بخللش تولید شللکوفا 
نیللاز دارد، بلله بللازار پولی و 
بانکی قدرتمند هم نیاز دارد. 
دولللت باید به جللای برخورد 
سلبی با بانک ها و تحت فشار 
گذاشتن آنها، در بخش تولید 
جذابیت هایی ایجللاد کند که 
تولیللد در رقابللت بللا بانک ها 
برای سللرمایه گذاران بیشللتر 

جذاب باشد. 

كارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« با بررسی كاهش نرخ سود عنوان كردند

تولید را نباید بر ویرانه بانك ها ساخت 
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نرخنــامهخبرنــامه

بانکنــامه

نرخ سود سپرده 6 و 9 ماهه 
افزایش می یابد

درحالی مقامات ارشللد اقتصاد کشور بر کاهش نرخ 
سللود با توجه به کاهش نرخ تورم تاکیللد می کنند که 
بانک مرکزی در تازه ترین مذاکللرات خود با بانکداران 
به اجماع رسیدکه فعال نرخ سللود سپرده های شش و 

9 ماهه افزایش یابد. 
به گزارش تسللنیم، بعد از آنکه نرخ تورم سیر نزولی 
را پیش گرفت بسیاری از کارشناسللان و فعاالن ارشد 
اقتصادی کشور به ضرورت تعیین نرخ ها براساس تورم 
تاکید کردند و خواستار تغییر نرخ های بانکی متناسب 

با مدار تورم شدند. 
البته این دیدگاه مورد قبول مردان اقتصادی کابینه 
هم اسللت و مویللد آن اظهللارات مکرر علللی طیب نیا 
و ولی اهلل سللیف در خصوص ضرورت تغییر نرخ سللود 
متناسب با تغییر نرخ تورم است. هرچند به اعتقاد این 
افراد برای تصمیم گیری درباره نرخ سود باید نرخ تورم 

انتظاری مالک قرار گیرد. 
در پی اعالم ایللن اظهارات از سللوی رییس جمهور 
در مجمللع بانک مرکللزی انتظار می رفللت، بانکداران 
و سیاسللت گذاران پولی و بانکی تصمیمی مشللخص 
درباره نرخ سللود تسللهیالت بانکی داشللته باشللند و 

سروسامانی به این نرخ ها بدهند. 
به تازگی بانک مرکزی با بانکی ها به توافق رسید که 
نرخ سود سپرده های شش و نه ماهه دو درصد افزایش 
یابد و مابقی نرخ های سللود سللپرده بانکی مانند قبل 

ثابت بماند. 

توافق ربیعی با بانك مركزی برای 
تشکیل موسسات مالی در قالب تعاونی

تس�نیم- وزیللر تعللاون، کار و رفللاه اجتماعی از 
موافقللت بانک مرکزی با تشللکیل موسسللات مالی و 
اعتبللاری در قالب تعاونی های سللهامی عللام خبر داد 
و گفت: دو هللزار میلیارد تومان اعتبللار صندوق بیمه 
بیکاری اسللت که در فرآیند اشللتغال مجللدد مقرری 

بگیران بیمه بیکاری به کارگرفته شود. 
علی ربیعللی وزیر تعاون، کار و رفللاه اجتماعی که 
در نشسللت با مدیران اتحادیه های سراسللر کشللور 
سللخن می گفت، افزود: براسللاس ماده 154 قانون 
برنامه پنجم توسللعه مبنی بر افزایش سللهم بخش 
تعاون بلله 15 درصللد از بللازار پولی کشللور، بانک 
مرکزی با تشللکیل موسسللات مالللی و اعتباری در 
قالب تعاونی سللهامی عام موافقت کرد و مقرر شللد 

اقدامات بعدی صورت پذیرد. 
ربیعی همچنیللن از اعتبار دو هللزار میلیارد تومانی 
صندوق بیمه بیللکاری خبللر داد و گفللت: در فرآیند 
اشللتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیللکاری، وزارت 
تعاون، کار و رفللاه آمادگی دارد موضوع اشللتغال این 

افراد را در تعاونی ها مدنظر قرار دهد. 
وی گفت: در صورتی که تعاونی ها آمادگی داشللته 
باشللند ما می توانیم این افراد را بلله تعاونی ها معرفی 
کنیم تا بخشللی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را 

کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند. 
وزیر تعللاون، کار و رفللاه اجتماعی بخللش تعاون را 
بخش اخالقی و عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید 
بر اعتقاد دولت به توسعه بخش تعاون از پی گیری های 
صورت گرفتلله بللرای در اولویت قللرار گرفتن بخش 
تعاونللی در واگذاری های دولتی خبللر داد و گفت: در 
موضوع سهام عدالت در حال گفت وگو با وزارت اقتصاد 

هستیم تا مشکالت موجود برطرف شود. 

احتمال افزایش قیمت سکه و طال 
با پایان ماه صفر

قیمت سللکه و ارز به قیمت نفت وابسللته اسللت و 
طبیعی اسللت که وقتی نفت با کاهش قیمت رو به رو 

می شود، قیمت سکه و ارز کاهش پیدا می کند. 
علی محمد احمدی، نایب رییس کمیسللیون برنامه 
و بودجه مجلس در خصوص افزایش قیمت طال و سکه 
با توجه به اتمام ماه محللرم و صفر به ایلنا گفت: قیمت 
سللکه و ارز به قیمت نفت وابسته اسللت طبیعی است 
که وقتی نفت با کاهش قیمت روبه رو می شود، قیمت 

سکه و ارز کاهش پیدا می کند. 
وی در اداملله گفت: اما در بازار داخلی ما، نوسللانات 
قیمت سکه و طال تابع چندین عامل است؛ یکی از آنها 
میزان ذخایر بانک مرکزی است، عامل دیگر افت وخیز 
قیمت جهانی طللال و عامل بعدی بحللث تقاضای بازار 

است. 
احمدی با اشللاره به اتمام ماه محللرم و صفر، گفت: 
با توجه به این موضوع و واردشللدن به مللاه ربیع االول 
تقاضا در بللازار افزایش قابللل توجهی پیللدا می کند. 
بخصوص کلله این زمللان با سلله ماهه آخر سللال نیز 
مصادف اسللت و هر چقدر به عید نزدیک تر می شویم 

این تقاضا باالتر خواهد رفت. 

مذاكرات مدیرعامل بانك ملی و رییس 
كل بانك مركزی امارات متحده عربی

عبدالناصر همتی، رییللس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک ملللی ایللران صبللح روز دوشللنبه در ابوظبی با 
المنصللوری، رییس کل بانک مرکللزی امارات متحده 

عربی دیدار و گفت وگو کرد. 
به گللزارش ایرنللا، در این دیللدار همتی گزارشللی 
از پیشللرفت امور اقتصادی ایللران، با توجلله به تداوم 
تحریم هللا ارائه و خواسللتار مسللاعدت بیشللتر بانک 
مرکزی امارات متحده عربی بللرای فعالیت بانک های 

ایرانی به ویژه شعب بانک ملی ایران در امارات شد. 
مدیرعامل بانللک ملی ایللران تاکید کللرد: در کنار 
شعب و بانک های مستقل وابسللته به بانک ملی ایران 
در سراسللر جهان، بانک ملللی ایران با هفت شللعبه و 
یک باجه در شللهرهای مختلف امارات فعالیت می کند 
و خدمات شللایان توجهی به اشللخاص و شرکت های 
فعال به ویژه اشللخاص و تجار ایرانی در این کشور ارائه 
می دهد. در این دیدار رییس کل بانک مرکزی امارات 
نیز به اهمیت فعالیت های شللعب بانللک ملی ایران در 
امارات اشاره و مقرر کرد، مسللاعدت الزم برای توسعه 

فعالیت آنها انجام شود. 

نسیم نجفی

تعداد زیاد و شعبات متعدد بانک ها این بار مورد انتقاد رییس جمهور قرار گرفت و 
وی خواستار تجدیدنظر در این زمینه شد تا پول به جای تاسیس شعب، صرف تولید 

و کارآفرینی شود. 
به گزارش مهر، تعداد زیاد شعب بانک ها باز هم به موضوعی داغ در نظام بانکی تبدیل 
شللده اسللت و انتقادات برخی ها از جمله رییس جمهور را در پی داشته است. شعبی که 
بر سللر هر کوچه مانند مغازه های خواروبار فروشللی روییده اند و نظارتی بر عملکرد آنها 
صورت نمی گیرد. حسن روحانی، رییس جمهور در پنجاه و چهارمین مجمع ساالنه بانک 
مرکزی در جمع مدیران بانک ها با انتقاد از تعدد بانک ها و شللعبات آن در کشللور گفت: 
بانک مرکزی باید نسبت به شعبات بانک ها و تعداد بانک ها یک مقدار تجدیدنظر و نظارت 
داشته باشد، مگر ما چند بانک می خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک می خواهند؟ 
یک میلیارد دالر چند بانک و چند شعبه می خواهد؟ بنابراین باید یک حساب و کتاب و 

چارچوبی برای تعداد شعبات و بانک ها باشد. 
روحانی با اشللاره به افزایش تعداد بانک ها در 10 سللال اخیر اداملله داد: بانک ها 
به جای آنکه پول ها را صرف تاسللیس شللعبه های مجلل کنند، پول آن را در تولید 
بیاورند و بانک های دولتی هم سللرمایه های خود را در اختیللار کارآفرینان مولد قرار 
دهند. چند ماه پیش نیز در دیداری که ولی اهلل سللیف، رییللس کل بانک مرکزی با 
تعدادی از مراجع تقلید و علمای قم داشت، بر این موضوع، یعنی کاهش تعداد شعب 
تاکید شللده بود و آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری نسللبت به وجود تعداد زیاد 
شعبات بانک های مختلف در سراسر کشللور و نحوه رقابت آنها در پرداخت سودهای 

بانکی سپرده گذاران هشدار داده بود. 
البته بانک مرکزی پیش از این بخشللنامه ای برای کاهش تعداد شللعب بانک ها به 
میزان 20 درصد صادر کرده بود و بانک های بزرگ ملللزم به اجرای آن بودند، گرچه 
این بخشللنامه دارای ایراداتی هم بود. البته به نظر می رسللد که با توجلله به برنامه 
فروش اموال و امالک مازاد بانک ها که طی سه سللال باید انجام شود، کاهش تعداد 

شعب نیز در این برنامه قرار می گیرد. 
در متن بخشللنامه بانک مرکزی آمده بود: »بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر طی 
مدت شش ماه )تا پایان شهریور سال 1392( باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت ها اعم 
از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد 
اقدام کنند. همچنین طبق این بخشللنامه بانک ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد 
شعب به نسللبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده اند. در سللال 1392 به جز بانک ها و 
موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان ها فاقد شعبه هستند، هیچ گونه تقاضایی 

جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.«
در این راسللتا برخی از بانک های بزرگ کشللور اقدام به کاهش شعب خود کردند 
و شللعبی که دارای توجیه اقتصادی نبود، کاهش یافت و حذف شد. گرچه این گونه 
سیاست ها همواره در سیاست های سللاالنه بانک ها مطرح می شود و روش هایی مثل 

ادغام، تعطیلی شعب و جابه جایی را هر سال بانک ها انجام می دهند. 

انتقاد رییس جمهور به تعداد شعب بانك ها

اگزیم بانك هند خط اعتباری به 
ایران اختصاص داد

 موافقت نامه اختصللاص خط اعتبللاری 150 میلیون 
دالری روز سه شللنبه بیللن نماینللدگان بانک هللای 
خصوصی ایران و بانک صادرات و واردات هند موسللوم به 
»اگزیم بانک« به امضا رسللید. این موافقت نامه با حضور 
غالمرضا انصاری سفیر ایران درهند، رییس »اگزیم بانک« 
هند و نمایندگان بانک های ایرانی »سامان«، »پاسارگاد«، 
»پارسیان«، »کارآفرین«، »اقتصاد نوین« و »کشاورزی«، 
بانک مرکللزی و وزارت اقتصللاد و دارایی ایللران در محل 

»اگزیم بانک« در دهلی نو به امضا رسید. 
سفیر ایران در هند در حاشیه امضای این موافقت نامه 
در گفت وگو با ایرنا افزود: مذاکرات مربوط به امضای این 
خط اعتباری از چند ماه پیش بین نمایندگان بانک های 

ایرانی و اگزیم بانک آغاز شده بود. 
وی گفت: ایللن خط اعتباری تا سللقف 150 میلیون 
دالر برای خرید کاال، خدمات فنی و مهندسی و اجرای 

طرح ها در ایران اختصاص داده شده است. 
انصاری یکی از شللروط این خط اعتباری را استفاده 
از کاالهای هندی عنوان کرد و افزود: این خط اعتباری 
می تواند در بخش هللای فوالد، ریل راه آهللن، معادن و 
تولید کودهای شللیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند 

است، استفاده شود. 

بانك دی، جشنواره دی را 
در دی ماه برگزار می كند

به گزارش روابط عمومی بانک دی این جشنواره که 
شللامل بخش های مختلفی اسللت، از امروز همزمان با 

حلول ماه ربیع در سراسر کشور برگزار می شود. 
ابراهیم صفرلکللی، مدیرکل روابللط عمومی بانک 
دی با تشللریح جزییات ایللن جشللنواره اظهار کرد: 
با هدف تکریم مشللتریان و ایجاد ارتبللاط نزدیک تر 
بللا آنهللا در دی مللاه کلله همنللام بانک دی اسللت 
جشللنواره ای برنامه ریزی شللده که در طول این ماه 

برگزار خواهد شد. 
وی گفللت: در ایللن جشللنواره ضمللن معرفللی 
محصوالت جدید در بخش سپرده گذاری و تسهیالت، 
خدمات نویللن بانکللداری دی کلله همگللی بللر محور 
بانکللداری الکترونیک اسللت، نیز به مشللتریان و نظام 

بانکی عرضه خواهد شد. 
صفرلکللی با بیان اینکلله این محصللوالت و خدمات 
به تدریللج در روزهای آینللده از طریق رسللانه ها ارائه 
می شللوند، افللزود: مشللتریان گرامللی و عالقه مندان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشللتر از شنبه ششم 
دی ماه به سللایت بانک دی و شللعب بانک در سراسر 

کشور مراجعه کنند. 
مدیرکل روابللط عمومی بانللک دی معرفی صندوق 
قرض الحسللنه بانک دی و نیز حسللاب های مشللترک 
برای کمللک به عتبات عالیللات و بنگاه هللای خیریه با 
هدف ترویج بانکداری اسللالمی را از دیگللر برنامه های 

این جشنواره اعالم کرد. 
وی همچنین از برگزاری مسابقه بزرگ برای مشتریان 
از طریق وب سللایت بانللک دی خبر داد و گفللت: در این 
جشنواره عالوه بر تقدیر از کارکنان و خانواده آنها در قالب 
برنامه های فرهنگی ل ورزشی، تقدیر از مشتریان بانک نیز 

در سرلوحه برنامه ها قرار گرفته است. 

زمانی که در دولت دهم، افزایش یک باره نرخ ارز همه بخش های اقتصاد کشللور را 
تحت تاثیر خود قللرار داد، ناظران اقتصادی به خطرات بالقوه ایللن بازار برای اقتصاد 
کشللور پی بردند. افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت کاال و خدمات و افزایش 
میزان تورم از مهم ترین نتایج آن تکانلله ارزی بود. اخیرا در دولت یازدهم، نوسللان 
قیمت ارز و افزایللش ناگهانی آن در پی تمدید مذاکرات هسللته ای برخی گمانه ها را 
در بین کارشناسان به وجود آورده است که آیا به زودی شاهد نوسان قیمتی دیگری 
در این بللازار خواهیم بود یا این موضوع یک نوسللان گللذری و ناپایللدار در بازار ارز 
کشور بوده اسللت؟ تحوالت بعدی بازار ارز نشان داد که با اظهار نظر رییس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد در این مرحله نوسان ارز مهار شد، اما آیا در آینده هم می توان 

با چنین تاکتیکی بازار را آرام نگه داشت؟ 
در این ارتباط حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است: قیمت ارز در ایران 
شدیدا تابع عرضه ارز اسللت. زمانی که دولت طبق پیش بینی های که انجام می دهد 
عرضه ارز را کاهش می دهد قیمت دالر نیز با افزایش رو به رو می شللود. این در حالی 
اسللت که خوش بینی هایی که در خصوص مذاکرات 1+5 وجود داشللت زمانی که با 

تمدید مواجه شد قیمت دالر را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد. 
به گزارش خبر آنالین، این کارشللناس افزود: اما یکی دیگر ار دالیل نوسانات نرخ 
ارز در چند وقللت اخیر کاهش محسللوس قیمت نفت بود که شللبهاتی در خصوص 
تامین بودجه سللال 94 به وجود آورد و بسللیاری بر این باورندکه دولت سال آینده 
با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد 
بود که بللا افزایش قیمت حامل های انللرژی و کاالهای دیگر کسللری خود را جبران 
کند. باید انتظار داشللته باشیم که در شللرایط کسللری بودجه یکی از کاالهایی که 
با افزایش رو به رو شود ارز باشللد. باید دید که برحسب شللرایط سیاسی-اقتصادی 
کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت می گیرد قیمت ها به چه سمتی خواهند رفت. 
البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت هایی که بدهکارند یا با کسللری بودجه 
مواجه هسللتند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه شان افزایش قیمت ارز است 
تا بتوانند بخشللی از منابع را تامین کنند. اما تامین منابع از طریللق افزایش نرخ ارز 
آثار بسللیار مخربی خواهد داشللت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات 
کامال مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل 

خواهد کرد. 
وی تاکید کرد: در چند وقت گذشللته عرضه ارز در بازار با ثبات نسبی همراه بوده 
است اگر چه زمانی هم که دالر می توانسته با کاهش رو به ور شود دولت اجازه نداده 
اسللت. حدود 115 میلیارد دالر از دارایی های ارزی کشللور در دسللترس اقتصاد ما 
نیست و شاید شوخی جالبی باشللد که با آزاد کردن 700 میلیون دالری دارایی های 
بلوکه شللده وضعیت به کلی رو به خوبی پیش رود آن هم بللرای اقتصاد بزرگی مثل 
ایران. با این حال انتظللارات جامعه از آینده و آثار روانی مذاکللرات آینده و به نتیجه 

رسیدن آن می تواند شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد. 

چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟ 
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تاس��یس مرکز تج��ارت جهانی ای��ران که 
گام های اول را در دهه 1350 برداشته بود، پس 
از جنگ با پیگیری هایی دوباره از سر گرفته شد. 
محمدرضا سبزعلیپور، مدیرعامل این مرکز در 
اواخر دهه 1360 فعالیت اقتصادی داشته و از 
نزدیک ب��ا موانع و مش��کالت بازرگانان ایرانی 
در تجارت خارجی آگاه ب��ود، افتتاح یک مرکز 
تجارت جهانی در بخارست در کشور رومانی او 
را به فکر انداخت تا کار تاس��یس مرکز تجارت 
جهانی ایران را از سر بگیرد. او به »فرصت امروز« 
می گوید: آن روزها نمی دانستم در ایران چنین 
مرکزی وج��ود دارد. وقتی به تهران برگش��تم 
مطلع ش��دم که پیش از انقالب اس��المی هم 
مرکز تجارت جهانی در تپه های عباس آباد در 
مجموعه ای تحت نام شهستان پهلوی درحال 
س��اخت بود. س��بزعلیپور در این گفت وگو از 
دشواری های تاسیس، چگونگی نقش و فعالیت 
این مرکز خصوصی و اهمیت عضویت ایران در 

سازمان تجارت جهانی می گوید. 
 نزدیک ب�ه دو ده�ه از تاس�یس مرکز 
تج�ارت جهان�ی می گ�ذرد، در حالی که 
خیل�ی کم نام ای�ن مرکز را می ش�نویم و 
قاعدت�ا از فعالی�ت و نقش�ش در تجارت 
خارجی ای�ران کمتر گفته می ش�ود، این 
مرک�ز در حال حاض�ر چ�ه جایگاهی در 

تجارت خارجی کشور دارد؟ 
پس از پی��روزی انق��الب، س��اختمان های 
مرکز تجارت جهان��یWTCدر حوالی میدان 
آرژانتین فعلی نیمه کاره رها ش��دند. در س��ال 
1369زمانی که من برای نخس��تین بار بحث 
فعال سازی مرکز تجارت جهانی ایران را مطرح 
کردم، صحبت کردن درباره مرکزی که مقر آن 
در امریکا بود، دشوار بود وده ها انگ سیاسی به 
او می چس��باندند. آن زمان نام سازمان تجارت 
جهانی ه��م گات )GATT( و وزارتخانه های 
اقتص��ادی به خص��وص وزارت بازرگانی روح و 
روان��ش دولتی بود. می ش��نیدم که می گفتند 
جوانی آمده و حرف های قلمبه سلمبه از تجارت 
می زند و می خواهد امریکا را هم به ایران بیاورد، 
می گفتند یک ماه دیگر خسته می شود و می رود 
پی کارش، دوسه ماه دیگر دستگیرش می کنند، 
ش��ش ماه دیگر حتما مرکز تج��ارت جهانی را 
فراموش می کند و غیره، ام��ا هیچ کدام از این 
پیش بینی ها درس��ت از آب درنیام��د، برخی 
از همین آقایانی ک��ه امروز خ��ود را پرچمدار 
خصوصی س��ازی اعالم می کنند، بارها در برابر 
ایجاد این مرکز مان��ع ایجاد کردن��د. باالخره 
مرکز تجارت جهانی در ایران تاس��یس ش��د و 
فعالیت های ستادی و مطالعاتی خودش را در 
کشور آغاز کرد. در سال 1375 نیز با پرداخت 
مبلغی معادل 1/050/000 دالر امریکا به عنوان 
حق عضویت اولیه، رس��ما به عضویت اتحادیه 
تجارت جهانی WTCA در نیویورک درآمده 
و از همان س��ال به عنوان یکی از مراکز رسمی 
جهان ش��ناخته شده اس��ت. البته الزم به ذکر 
اس��ت که برندس��ازی و جاانداختن نام و برند 
یک تشکیالت و یک س��ازمان بسیار پرهزینه، 
سخت تر، دش��وارتر، زمان بر تر و طاقت فرساتر 

از س��اختن امکانات، برج ها و ساختمان هایش 
است. 

 آی�ا این مرک�ز می توان�د به ای�ران در 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمک 
کند و شما به عنوان نماینده ایران در مرکز 
تجارت جهان�ی جهت پیوس�تن ایران به 
این سازمان چقدر حدود اختیارات دارید 

و می توانید رایزنی کنید؟ 
پیگیری عضویت ایران در س��ازمان تجارت 
جهانیWTO وظیفه نماین��ده تام االختیار 
تجاری مس��تقر در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت است.اینکه مرکز تجارت جهانی ایران 
 WTO می توان��د ای��ران را در پیوس��تن به
یاری دهد بای��د بگویم به طور غیرمس��تقیم 
می تواند کمک کند. اما موانع��ی وجود دارد، 
نخس��ت موانع سیاسی بر س��ر عضویت ایران 
قرار دارد، دوم مقاماتی که عضویت ایران نزد 
س��ازمان تجارت جهان��یWTO را پیگیری 
می کنن��د، می خواهند موضوع الح��اق ایران 
به WTO را به تنهای��ی دنبال کنند. گفتنی 
 WTO اس��ت که س��ازمان تجارت جهانی
هم��ان گات GATT س��ابق، یک س��ازمان 
بین المللی اقتصادی است و هیچ گونه خدماتی 
به بخش ه��ای غیر دولت��ی نمی ده��د. ایران 
عضو رس��می WTO نبوده و فقط در س��ال 
83 یعنی در زمان ریاس��ت جمه��وری آقای 
خاتم��ی، پذیرفته و عضو ناظر WTO ش��د. 
اما مرکز تجارت جهان��ی WTC  که مقر آن 
در نیویورک است، قوانین وضع نمی کند، بلکه 
بسترس��از فعاالن اقتصادی ب��وده و خدمات 
بازرگانی ارائ��ه می دهد. خدمات��ی که حتی 
اتاق های بازرگانی هم آنها را نداشته و ندارند. 
بنابراین من هیچ اختیار رسمی جهت پیگیری 
عضوی��ت ایران در س��ازمان تج��ارت جهانی

WTO ندارم، ام��ا باعنایت ب��ه ارتباطی که 
این دو س��ازمان بین المللی در س��طح جهان 
با هم دارند، می توانیم جه��ت الحاق ایران به 
WTO رایزنی کرده و با ارتباطات بین المللی 
که داریم به صورت غیر رس��می روند عضویت 
ایران را پیگی��ری کنیم. به اعتق��اد من مرکز 

تجارت جهان��ی ایران هنوز ب��ا ظرفیت کامل 
کار نمی کند، همچنی��ن بخش های مختلف 
دخیل در امر اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت، 
کش��اورزی و خدمات از جمله وزارتخانه های 
مربوطه، س��ازمان توس��عه تجارت، اتاق های 
بازرگانی و تعاون و غیره غالب��ا انفرادی عمل 
می کنند و با نهایت تاسف در بعضی موارد نیز 
همدیگر را رقیب هم می دانند، به همین دلیل 
هیچ کدام بازده خوبی نداشته و اوضاع و احوال 

اقتصادمان هم این است که می بینید. 
 اخیرا این بح�ث پیش آمده اس�ت که 
ایران در س�ازمان توس�عه تجارت آسیا 
– اقیانوس�یه عضو ش�ود، آیا ای�ن کار یا 
کارهای�ی از ای�ن قبی�ل کمکی ب�ه روند 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 

خواهد کرد؟ 
اجازه دهید ت��ا موردی را اص��الح کنم و آن 
اینکه ن��ام این تش��کیالت برخ��الف گفته ها 
و نوش��ته ها، نه مجمع س��ازمان های توس��عه 
تجارت آسیا – اقیانوس��یه و نه سازمان توسعه 
تجارت آسیا – اقیانوسیه اس��ت، بلکه نام این 
نشست منطقه ای، اجالس توسعه تجارت آسیا 
 Asian Trade Promotion Forum(
ATPF((  است که در سال 1987 در منطقه 
آس��یای جنوب شرقی تاسیس ش��د و به مرور 
زمان به سمت کش��ورهای اقیانوسیه و جنوب 
آسیا گسترش یافته است. مقر اصلی آن در شهر 
توکیو است و در حال حاضر 24 کشور عضو این 
اجالس هستند و هر سال یک نشست بین اعضا 
به منظور توسعه تجارت برگزار می شود. بسیار 
ناخوشایند اس��ت برای کشوری که می خواهد 
به تشکیالتی بپیوندد که هنوز نامش را اشتباه 
اعالم می کند. اما پیوستن و الحاق به هر یک از 
سازمان های منطقه ای و بین المللی، فی النفسه 
برای کشورمان س��ودمند خواهد بود. پیوستن 
ایران به س��ازمان تج��ارت جهانی WTO در 
بن بست سیاس��ی گیر کرده و حضور ایران در 
تمام سازمان های دنیا نیز نمی تواند گره گشای 
این مشکل باشد مگر اینکه مشکالت سیاسی، 
ریشه ای و عقیدتی ایران با تمام کشورهای عضو 

WTO فی الواقع حل و فصل شود و این مهم 
زمان می خواهد. اما جهت پیوستن کشورمان به 
اجالس توسعه تجارت آسیا، اگر از مرکز تجارت 
جهانی ایران درخواست کمک و همکاری شود 
بنده قول می ده��م در کوتاه ترین زمان ممکن 

زمینه عضویت ایران را فراهم آورم. 
 س�وال دیگ�ر م�ن در ب�اره چگونگی 
تاثیر مهم تری�ن مس�ئله روز در تجارت 
خارجی کش�ور اس�ت، آیا با وج�ود روند 
مذاکرات 1+5 و کاهش تحریم ها می توانیم 
به پیوس�تن به س�ازمان تج�ارت جهانی 

امیدوار باشیم؟ 
روند پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت 
جهانیWTO یک پروس��ه کامال تخصصی 
و مجزا اس��ت که چندان ربطی به مذاکرات 
ایران با 1+5 ندارد و الحاق ایران چیزی غیر از 
اینهاس��ت. در س��ال1383یعنی در دوران 
ریاست جمهوری آقای خاتمی که درخواست 
عضویت ایران پذیرفته شد، 148 کشور عضو 
و از جمله امریکا که مخالف عمده پیوس��تن 
ایران به این سازمان بود، با اجماع به پیشنهاد 
ایران ب��رای عضویت پاس��خ مثب��ت دادند. 
هم اکنون ای��ران عضو ناظر یعنی نخس��تین 
گام از روند طوالنی الحاق اس��ت. کشورهای 
مختل��ف در فرآین��د عضوی��ت، رونده��ای 
متفاوتی را ب��ا توجه به س��اختار اقتصادی و 
موقعیت بین المللی شان طی کرده اند. هرچند 
هم��واره نگرانی های��ی برای کش��ورهای در 
ح��ال توس��عه در زمینه آزادس��ازی تجارت 
خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده برآیند 
این تصمیم را برای اکثر کش��ورهای در حال 
توس��عه مثبت ارزیابی می کند، چرا که دور 
ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار 
به مراتب مخرب تری بر اقتصاد این کش��ورها 
دارد ک��ه به کاهش س��هم تج��ارت جهانی، 
انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از 
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و غیره 
می توان اشاره کرد. درکل می توان گفت که 
برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت 

خارجی ایران در دهه های گذشته نیز به دلیل 
دور مان��دن از تجارت جهانی بوده اس��ت. به 
نظر من درحال حاضر پیوس��تن کش��ورمان 
به سازمان تجارت جهانی یک آرزوی دست 

نیافتنی برای ایران است. 
 اما اخیرا فعالیت ه�ای ایران در تجارت 
خارجی متفاوت از گذش�ته بوده است  و 
هیات های مختلف تجاری به ایران س�فر 
می کنند تا روابطشان را آغاز یا مستحکم 

کنند، نظر شما در این باره چیست؟ 
ای��ران نی��ز ازجمله کش��ورهایی اس��ت که 
خواس��ته یا ناخواس��ته، دیر یا زود به س��مت 
اقتص��اد جهانی رانده می ش��ود. ام��ا عضویت 
جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان تجارت 
جهان��ی WTOقب��ل از هر چی��زی نیازمند 
به کارگیری سیاس��ت های گسترده آزادسازی 
تجاری و تولیدی و تغیی��رات قابل توجهی در 
قوانین و مقررات اقتصادی اس��ت. روس��یه با 
گذش��ت حدود 18 سال و پاس��خگویی به سه 
هزار سوال کارگروه ها، س��ال گذشته باالخره 
به عضویت پذیرفته شد. ایران عضو ناظر است، 
اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده و 
کش��ورهای عضو در آن نیز مشخص نشده اند. 
در این کارگروه اس��ت ک��ه ایران ب��ا هریک از 
کش��ورها به توافق می رسد و به س��واالت آنها 
WTO پاسخ می دهد. ایران برای پیوستن به
باید موافقت همه کشورهای عضو را جلب کند. 
با عضویت احتمالی امری��کا در کارگروه ایران، 
کس��ب موافقت برای عضویت ایران س��خت تر 
خواهد ش��د. از آنجا که در اساس��نامه سازمان 
تجارت جهانی پذیرش اعض��ای جدید در این 
س��ازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو 
س��ازمان همراه باش��د دولت امریکا و اسرائیل 
به دلیل تع��ارض با جمهوری اس��المی ایران، 
امکان وتو کردن درخواس��ت های مکرر ایران 
وجود دارد. پس تا زمانی که اختالفات سیاسی 
ایران با کشورهای معاند حل و فصل نشود قطعا 
پیوستن کشورمان به س��ازمان تجارت جهانی 

امری محال و غیر ممکن است. 
 با طوالنی ش�دن این روند چه عواقبی 
برای تجارت خارجی ایران قابل پیش بینی 

است؟ 
به اعتقاد م��ن عضویت ایران درس��ازمان 
تجارت جهانی امری اجتناب ناپذیری است. 
تاکید می کنم که دیر ی��ا زود باید این اتفاق 
بیفت��د، زی��را در آین��ده ای نه چن��دان دور، 
اعضای WTO فقط ب��ا هم تجارت خواهند 
کرد. الزم به ذکر اس��ت که عضویت ایران در 
WTO آن هم با اقتص��ادی که فعال داریم از 
س��م هم برای ایران مهلک ت��ر و خطرناک تر 
اس��ت. اما اگر زیرس��اخت های اقتصادی را 
بس��ازیم و صنایع م��ادر را احیا، نوس��ازی و 
گسترش دهیم و دس��ت آخر کشور را به یک 
صادرکننده کااله��ای غیرنفتی مبدل کنیم 
آن وقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، 
سودمند و سرشار از رشد و شکوفایی خواهد 
بود، اما بدون انجام این اقدامات، عضویت در 
WTO فقط موجب خواهد شد تا این چند 
کارخانه فعال در کشور هم سریعا ورشکست 

و درب آنها نیز بسته شود. 

مدیرعامل شرکت مرکز تجارت جهانی ایران:

الحاق به سازمان تجارت جهانی؛ اجتناب ناپذیر، دست نیافتنی و خطرناک!
20درصد افزایش قیمت نان مربوط 
به دستمزد و خدمات نانوایی هاست

علی فاضل��ی، رییس ات��اق اصناف ای��ران گفت: از 
30 درصد افزایش قیم��ت نان 10 درصد ب��ه افزایش 
قیم��ت آرد و 20 درصد مربوط به دس��تمزدها و بهای 

خدمات در حوزه نانوایی هاست. 
او افزود: درخواست افزایش قیمت نان از سال 1390 
از س��وی نانوایان مطرح بوده، اما دولت به آن توجهی 
نداشت تا اینکه با استقرار دولت جدید و ساعت ها بحث 
کارشناسی و با توجه به واقعیت های افزایش دستمزد 
کارکنان نانوایی ها، افزایش حق بیمه کارکنان، افزایش 
هزینه های جانبی از جمله اجاره بهای واحدهای صنفی 
و خدمات آب و برق و گاز، با افزایش 30 درصدی قیمت 

نان موافقت شد. 
رییس اتاق اصناف ایران تصریح ک��رد: قیمت نان با 
آنالیز تمامی متغیرهای تاثیر گذار در قیمت تمام شده 
نان به صورت استان به اس��تان در دست بررسی است 
و اگر در گزارش های کارشناس��ی اص��الح قیمت نان 
در اس��تانی ض��روری به نظر آی��د، این اص��الح حتما 
صورت خواهد گرفت. کارشناسان دولت درمرحله دوم 
تعیین قیمت نان از دیدگاه های کارشناسی اتحادیه ها و 
اتاق های اصناف بهره بردند و این همکاری می تواند در 
اجرای برنامه هایی از این قبیل موجب تسریع در کار و 

افزایش راندمان شود. 
وی همچنین از تمامی اتحادیه های صنفی نانوایان 
و واحدهای صنفی نانوایی در سراسر کشور خواست با 
افزایش کیفیت ن��ان و ارائه خدمات بهت��ر به مردم در 

رضایتمندی مشتریان بکوشند. 

افزایش و کاهش تعرفه های گمرکی 
دردی از تولید دوا نمی کند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر 
اینکه کاهش و افزایش تعرفه گمرکی در صورت وجود 
برنامه منسجم کارآمد خواهد بود، گفت: در حال حاضر 
تعرفه واردات خودروی تکمیل شده 40 درصد و تعرفه 
واردات قطعات خودرو 26 درصد اس��ت و این موضوع 

انگیزه ای برای واردات قطعات ایجاد نمی کند. 
رضا رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خانه 
ملت، درباره نق��ش نظام تعرفه های گمرکی در رش��د 
صنعت خودرو گفت: شکی نیست که تعرفه گمرکی باید 
به صورت هوشمندانه وضع شود، درصورتی که اکنون 

شاهد این موضوع در نظام تعرفه ای کشور نیستیم. 
نماینده م��ردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: در حال حاضر تعرف��ه واردات 
خودروی تکمیل شده 40 درصد و تعرفه واردات قطعات 
خودرو 26 درصد اس��ت و این موضوع انگی��زه ای برای 
واردات قطعات ایجاد نمی کند، بلکه وارد کننده ترجیح 
می دهد که خودرو را به صورت کامال آم��اده وارد کند و 
این موضوع به ضرر تولید ملی است. وی با انتقاد از عدم 
هوشمندانه وضع ش��دن تعرفه های واردات تصریح کرد: 
به طور مثال، اکنون ش��هر تبریز یکی از قطب های اصلی 
تولید کاالی خوب است، اما واردات بی رویه، تولیدکننده 
را تحت فشار گذاش��ته و نیاز اس��ت که برای جلوگیری 
از آن، تعرف��ه واردات وضع ش��ود.  رییس کمیس��یون 
صنای��ع و معادن مجل��س ادامه داد: م��ورد دیگر کفش 
ایران است که واردات بی برنامه آن، در حال نابود کردن 
تولیدی های کفش است و نظام تعرفه ای باید مانند یک 
سد، جلودار واردات بی رویه باشد.  این نماینده مردم در 
نهم با تاکید ب��ر اینکه کاه��ش و افزایش تعرفه  مجلس 
دردی از تولید را دوا نمی کند، افزود: تعرفه درصورتی که 
هماهنگ با برنامه ریزی منسجم باشد اثر گذار است، در 

غیر این صورت اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. 

اتاق اصناف  

گمرک 

مینوگله



وزیر راه وشهرس��ازی معتقد 
اس��ت، دول��ت بای��د کمترین 
مداخل��ه را در ب��ازار مس��کن 
داشته باشد به طوری که سهم 
بخش ه��ای دولت��ی در تولید 
مس��کن باید هم��ان میانگین 
نیم تا سه درصدی را حفظ کند 
و مس��کن مهر بی س��ابقه ترین 
دخالت دولت در بحث خانه دار 
کردن دهک های کم درآمد بود 
که به بدترین ش��کل ممکن به 

اجرا رسید. 
ح��ال دول��ت جدید س��عی 
در خان��ه دار ک��ردن م��ردم از 
دارد،  مختل��ف  روش ه��ای 
روش هایی که دولت در به اجرا 
رس��یدن آنها به شکل مستقیم 
هیچ نقش و س��همی ن��دارد و 
تنها فرصت های سرمایه گذاری 
را ب��ه س��رمایه گذاران بخ��ش 
خصوصی در این حوزه معرفی 
می کن��د. یکی از ای��ن طرح ها 
ک��ه رون��د مطالع��ه و ارزیابی 
آن از به��ار گذش��ته به صورت 
ج��دی در دس��تور کار بان��ک 
مرکزی قرار گرف��ت، لیزینگ 
مس��کن بود؛ طرحی که تا پای 
کنار گذاش��تن رفت اما دوباره 
به عن��وان گزین��ه ای قابل اجرا 
روی میز مسئوالن بانک مرکزی 
و وزارت راه و شهرس��ازی قرار 
گرفت. هر چن��د که طرح هایی 
مانند افزایش تسهیالت خرید 
مسکن در سطح وس��یع تر و با 
مخاطب بیشتر با اولویت باالتر 
به تصویب رسید اما وزارت راه 
و شهرس��ازی لیزینگ مسکن 
را هم ب��ا س��پردن ب��ه بخش 
خصوص��ی ب��ه بان��ک مرکزی 

توصیه کرد. 
ح��ال مع��اون وزی��ر راه 
تغیی��ر  از  شهرس��ازی  و 
تعری��ف لیزین��گ مس��کن به 
»فرصت ام��روز« خب��ر داد و 

برای به اجرا رسیدن این طرح 
مسکنی ابراز امیدواری کرد. 

لیزینگ مسکن به 
دهک های میانی اختصاص 

می یابد 
یکی از م��واردی ک��ه باعث 
می ش��د لیزینگ مسکن دارای 
مزیت باش��د، این ب��ود که این 
طرح ش��امل حال تمام اقش��ار 
و دهک های کش��ور می ش��د و 
حت��ی دهک ه��ای کم درآمد 
می توانس��تند از ای��ن طری��ق 
صاحبخانه شوند، اما موضوعی 
که وجود داش��ت ای��ن بود که 
ش��رکت های لیزینگ کنن��ده 
برای تحت پوش��ش قرار دادن 
دهک های پایین جامعه از بانک 
مرک��زی تقاض��ای یارانه کرده 
بودند و با توجه ب��ه اینکه بانک 
مرکزی پرداخ��ت ما به التفاوت 
تس��هیالت 50 میلیون تومانی 
مس��کن را برعهده گرفته بود، 
با پرداخ��ت مابه التف��اوت نرخ 
تسهیالت لیزینگ موافقت نکرد 
و طرح بایگانی ش��د تا به اینکه 
تعریف لیزینگ مسکن را تغییر 

دادند.   حامد مظاهریان، معاون 
امور ساختمان و مسکن وزارت 
راه و شهرسازی در گفت و گو با 
»فرصت امروز« با اشاره به تغییر 
کارکرد لیزینگ مسکن گفت: 
دولت این سیاس��ت را در پیش 
گرفته اس��ت که مس��کن را از 
روش های مختلفی برای جامعه 
هدف تولی��د و به ب��ازار عرضه 
کند.  وی داد: دول��ت جایی از 
لیزینگ مسکن حرف می زند و 
در جایی از رهن ثانویه. چندی 
پیش هم که صندوق های زمین 
و ساختمان شروع به کار کردند. 
تمام این  اقدامات، ش��کل های 
مختلفی هس��تند که بتوان از 
این طریق توجه س��رمایه های 
مختل��ف را به بخش مس��کن 

جذب کرد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بی��ان اینکه ط��رح لیزینگ 
مسکن تغییر کرده اما هیچ وقت 
از برنامه های بانک مرکزی کنار 
نرفته است، گفت: لیزینگ برای 
خانواده ه��ای قش��ر کم درآمد 
نیس��ت و از این پس این طرح 
ب��ه خانواده ه��ای مرفه  ت��ر و 

دهک های متوس��ط رو به باال 
اختصاص می یابد و راهی برای 
خانه دار ک��ردن این قش��ر باز 
می کند بنابرای��ن از این طریق 
هم س��رمایه ای به بازار مسکن 

تزریق می شود. 
مظاهریان ادامه داد: لیزینگ 
مس��کن هی��چ وق��ت از برنامه 
بان��ک مرک��زی و وزارت راه و 
شهرس��ازی خارج نشد و بانک 
مرکزی این ط��رح را رد نکرد و 
بحث لیزینگ مسکن هنوز در 
جریان اس��ت ام��ا واقعیت این 
است که طرح لیزینگ نمی تواند 
جوابگوی مس��کن کم درآمدها 
باش��د. وی تاکید کرد: برآورد 
ما این اس��ت که لیزینگ برای 
دهک های میانی و متوسط روبه 

باالی جامعه باشد. 

نرخ تسهیالت لیزینگ 
مسکن کاهش می یابد 

چیزی ک��ه در طرح لیزینگ 
مس��کن نگران کننده بود نرخ 
تسهیالتی بود که شرکت های 
لیزینگ کنن��ده آن را تعیی��ن 
کرده بودند. هرچند لیزینگی ها 

با احتس��اب یاران��ه دولت نرخ 
س��ود اقس��اط را 15 درصد در 
نظر گرفته بودند اما روشن بود 
که با عدم حمای��ت دولت این 
رقم ب��ه 30 درصد ی��ا باالتر از 
آن می رسید. حال معاون امور 
ساختمان و مسکن وزارت راه و 
شهرس��ازی از کاهش این نرخ 
تس��هیالت در آین��ده نزدیک 
خب��رداد و گفت: قرار نیس��ت 
نرخ تورم کشورمان 40 درصد 
بماند، کما اینکه از شروع دولت 
یازدهم نرخ ت��ورم روند نزولی 
داشته و کاهش نرخ تورم یکی 
از مهم تری��ن سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولتی بوده اس��ت. 
دول��ت برنامه ری��زی می کن��د 
نرخ ت��ورم را در س��ال آینده به 
14درصد برساند و سال بعدش 

هم تورم یک رقمی شود. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر ای��ن 
برنامه ه��ای دول��ت را ج��دی 
بگیریم، می بینیم زمینه تحول 
اقتصادی در حال ش��کل گیری 
است و قطعا نرخ تسهیالت در 
طرح لیزینگ مسکن 30 درصد 
نمی ماند، چراکه دیگر کش��ور 
با مش��کل نرخ تورم 30 تا 40 

درصدی مواجه نیست. 
مظاهریان با بیان اینکه نرخ 
تس��هیالت بانکی و تسهیالتی 
که در ط��رح لیزینگ��ی مطرح 
است به زودی کاهش می یابد، 
گفت: اگر نرخ تس��هیالتی که 
از سوی بانک ها ارائه می دهند 
همپ��ای کاهش نرخ ت��ورم به 
14 درصد برس��د، این طرح ها 
مانند لیزینگ مسکن می تواند 
در راس��تای اس��تطاعت مردم 
اج��را ش��ود و ش��رکت های 
لیزینگ کنن��ده و وزارت راه و 
شهرس��ازی در حال مذاکره با 
بانک مرکزی هس��تند و بانک 
مرکزی هنوز هیچ مجوزی برای 

اجرای طرح نداده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با »فرصت امروز«: 
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حملونقل

خبراستانی

نرخنامه
تحریم های داخلی سخت تر از 

تحریم های خارجی است
مدی��ر عامل ش��رکت هلی کوپت��ری ایران ب��ا بیان 
اینکه تحریم ه��ای داخلی س��خت تر و آزاردهنده تر از 
تحریم های خارجی اس��ت، گفت: متاس��فانه قوانین و 
مقررات موجود اشکال های بسیار زیادی دارد و اگر قرار 
اس��ت گمرک قانون را رعایت کند باید به تبصره های 
قانون هم توجه کند و در حال حاض��ر در این بخش با 
مش��کالت متعددی مواجه هس��تیم.  به گزارش ایلنا، 
س��یدمحمود آذین با بی��ان اینکه حت��ی گاهی اوقات 
ورود قطعات و تجهیزات از گم��رک چندین ماه طول 
می کش��د، ادامه داد: حال که در ش��رایط تحریم قرار 
داریم نباید در داخل کش��ور هم با چنین مش��کالتی 
مواجه ش��ویم.  وی ادامه داد: گمرک باید تس��هیالتی 
را فراهم آورد که ذخیره تجهی��زات و قطعات در ایران 
ممکن شود. نباید برای قطعات الزم و ضروری، عوارض 
و حق تعرفه های بسیار باال اخذ شود.  مدیرعامل شرکت 
هلی کوپتری ایران با اشاره به ورود ناوگان جدید تا پایان 
سال، اظهار کرد: تمام شرکت های هلی کوپتر سازی اعم 
از شرقی ها و غربی ها خواستار فروش محصوالت خود به 
ایران هستند و هیچ گاه تماس خود را با ما قطع نکردند 
اما برای انجام معامله مجوز اتحادیه اروپا الزم اس��ت.  
کاپیتان آذین با اشاره به مذاکرات با فرانسوی ها برای 
خرید هلی کوپترهای جدید ادامه داد: قطعا با برداشتن 
تحریم ها قیمت واقعی بسیار کاهش می یابد، زیرا برای 
فروش بیشتر در بین شرکت ها رقابت ایجاد خواهد شد. 

هشت کیسون پل خلیج فارس 
سال آینده کارگذاری می شود

مدیر مهندسی پل خلیج فارس گفت: هشت کیسون 
)پایه های پل( با تامین اعتبار مورد نیاز تا اردیبهش��ت 
س��ال 94 در نقاط تعیین ش��ده در دری��ا، کارگذاری 
می شود.  علی خجس��ته، با بیان این مطلب در بازدید 
اعضای کارگروه تخصصی ش��ورای عال��ی مناطق آزاد 
تجاری، صنعت و ویژه اقتصادی کشور از محل اجرای 
پل خلیج فارس، افزود: زمان نصب و استقرار هر کیسون 
در محل تعیین ش��ده، یک هفته تا 10 روز خواهد بود.  
وی همچنی��ن از اجرای ط��رح کابلی در س��اخت پل 
خلیج فارس به عنوان مهم تری��ن گزینه نام برد و گفت: 
عمر مفید این طرح 120 سال اس��ت و در طراحی آن 
به مسائل زیس��ت محیطی و مقاومت پل در برابر زلزله 
توجه ویژه ای شده است.  طرح ارتباطی خلیج فارس با 
محوریت پل با حدود 5/2 کیلومتر مسافت و پنج دهنه 
360 متری پل کابلی، جزیره قش��م را از طریق زمین و 
ریل با گ��ذر از روی آب های نیلگون خلی��ج فارس، به 

سرزمین اصلی متصل خواهد کرد. 

با افزایش اجاره ها و نرخ رهن در چند س��ال گذشته 
بس��یاری از دانش��جویان و کارمن��دان که ب��ه صورت 
انفرادی در تهران زندگی می کردند، تصمیم به زندگی 
خوابگاه��ی گرفتند. هر چن��د خواب��گاه در ابتدا ویژه 
دانشجویان بود، اما رفته رفته با افزایش تقاضا در بازار 
خوابگاه هایی برای قش��ر کارمند تاسیس شد. اوایل در 
این مراکز اقامتی حداقل امکانات ب��ه متقاضیان ارائه 
می ش��د، اما با افزایش تقاضا صاحبان مراکز شروع به 
ارائه خدماتی چون اینترن��ت، وعده های غذایی، ایجاد 
محیط هایی چون کتابخانه و  غیره کردند. رواج زندگی 
خوابگاهی یا ب��ه اصطالح زندگی در پانس��یون آن قدر 
گس��ترش یافته که حتی خوابگاه هایی برای متاهلین 
هم ایجاد ش��ده اس��ت.  اما این روزها با افزایش تقاضا 
برای س��کونت در خوابگاه های دانشجویی و کارمندی 
کالهبرداری در این معامالت هم افزایش یافته است و 
به متقاضیان توصیه شده تنها در خوابگاه هایی سکونت 
کنند که مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری را داشته باشند.

نازیال مهدیانی

قیمت)تومان( محدوده متراژ

 2میلیون و 500
 رهن+ 180 هزار

 اجاره

 نزدیک به
 مترو قلهک

 اتاق 2 تخته
)آقایان(

 3میلیون رهن+
550 هزار اجاره

 چهارراه
طالقانی

 اتاق20 متری
 مبله)بانوان(

 یک میلیون
 و 500 رهن+

 300هزاراجاره
تهرانپارس

 اتاق 30
متری)آقایان(

150 هزار اجاره  نزدیک
 میدان
 انقالب

 اتاق 6 تخته
)بانوان(

600 هزار اجاره سعادت آباد  اتاق 2 تخته
)بانوان(

 خیابان 240 هزار اجاره
مطهری

 اتاق 4 تخته
)آقایان(

250 هزار اجاره ولیعصر  اتاق8 تخته
)بانوان(

 محدوده 300 هزار اجاره
 دانشگاه
شریف

 اتاق 4
تخته)بانوان(

 خیابان 500 هزار اجاره
سهروردی

 اتاق 2 تخته
)آقایان(

 خیابان 220 هزار اجاره
جمهوری

 اتاق 8 تخته
)بانوان(

.



از  اس��تفاده  ممنوعی��ت 
خمیرمرغ در تولید فرآورده های 
گوشتی )سوس��یس، کالباس، 
همبرگ��ر و غیره( حدود س��ه 
س��ال پیش )س��ال90( توسط 
سازمان ملی اس��تاندارد ایران 
به صورت موقت مطرح ش��د تا 
اس��تانداردهای جدید و کامل 
تدوین و اعالم شود. این موضوع 
در ابتدا با مخالفت های سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداش��ت 
و س��ازمان دامپزش��کی کشور 
روبه رو شد و تا جایی ادامه یافت 
که سرانجام وزارت بهداشت نیز 
با ممنوعیت مصرف خمیر مرغ 
در فرآورده های گوشتی موافقت 
کرد. در تابستان امسال، رسول 
دیناروند، رییس س��ازمان غذا 
و داروی وزارت بهداش��ت، این 
خبر را به رس��انه ها اعالم کرد و 
این مس��ئله با مخالفت سازمان 
و  دامپزش��کی، کارخانه ه��ا 
صنای��ع فرآورده های گوش��تی 
همراه شد. درحالی که سازمان 
دامپزش��کی هم��واره ب��ر این 
ادع��ای خ��ود مبنی ب��ر اینکه 
اس��تفاده از خمیرمرغ��ی ک��ه 
تاییدیه این س��ازمان را داشته 
باش��د، ب��رای کارخانه ها منعی 
ندارد، پافش��اری می کن��د، اما 
س��ازمان اس��تاندارد و سازمان 
غ��ذا و دارو، همچن��ان بر  طبل 
ممنوعی��ت  مطل��ق ای��ن ماده 
می کوبن��د.   »فرص��ت امروز« 
در همی��ن زمینه گزارش��ی در 
تاریخ 30 مهرماه امسال منتشر 
ک��رد. در این گزارش، رس��ول 
دیناروند در پاس��خ به پافشاری 
رییس س��ازمان دامپزش��کی 
مبنی بر استفاده از خمیر مرغ در 
فرآورده های گوش��تی، صراحتا 
اعالم ک��رد ک��ه این س��ازمان 
)دامپزش��کی( در جایگاه��ی 
نیس��ت که در ای��ن زمینه نظر 
بده��د. ب��ه گفت��ه دینارون��د، 
سازمان دامپزشکی تنها وظیفه 
نظارت بر محصوالت خام دامی 
را دارد نه فرآورده های گوشتی. 

احضار مسئوالن سازمان 
غذا و دارو و دامپزشکی به 

دادسرا
و ام��ا در ادامه ماج��را و اقرار 
و انکارهای مس��ئوالن این سه 
س��ازمان در قب��ال ممنوعیت 
یا مجاز ب��ودن خمیر م��رغ در 
فرآورده ه��ای گوش��تی، خبر 
اش��تراک نظر و تفاهم هر س��ه 
سازمان بر سر ادامه استفاده از 
خمیرمرغ به نقل از مهدی خلج، 
رییس س��ازمان دامپزشکی در 
هفته گذشته در خبرگزاری ها 
بازت��اب یاف��ت ک��ه ابهام ها و 
پرس��ش هایی را ب��رای مردم و 
رس��انه ها به وجود آورد. در پی 
انتشار این خبر که واکنش های 
مسئوالن س��ازمان غذا و دارو و 
سازمان ملی اس��تاندارد را نیز 
در پ��ی داش��ت، خب��ر دیگری 
مبنی بر احضار رییس س��ازمان 
دامپزشکی از س��وی شعبه 15 
دادسرای کارکنان دولت منتشر 

شد. 
ب��ه گفت��ه مصطف��ی ترک 
همدانی، یکی از وکالی شاکی 
پرون��ده خمیرم��رغ، در تاریخ 
یازدهم آذرماه امس��ال، معاون 
غ��ذا و داروی وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی پیرو 
احض��ار ش��عبه 15 دادس��رای 
کارکنان دولت و به منظور ارائه 
توضیحات در خص��وص پرونده 
روغن پال��م، خمیرمرغ و خمیر 
برنج در دادس��را حضور یافت. 

در این جلسه، بازپرس از معاون 
غذا و دارو خواست درخصوص 
تولید غیر بهداش��تی خمیرمرغ 
و عدم نظارت سازمان غذا و دارو 
بر این مس��ئله توضیح دهد که 
معاون غ��ذا و دارو پاس��خ داد، 
این س��ازمان برای نخستین بار 
موض��وع غیر بهداش��تی بودن 
خمیرم��رغ را مط��رح و مهرماه 
س��ال گذش��ته این موضوع را 

کشف کرده است. 
ترک همدانی افزود: 
در ادام��ه این جلس��ه 
معاون غذا و دارو مدعی 
شد سازمان دامپزشکی 
درخصوص خمیرمرغ 
به این س��ازمان فشار 
م��ی آورد و می گوی��د 
سازمان غذا و دارو مانع 
تولی��د فرآورده ه��ای 
خوراک��ی اس��ت و به 
صنعت غذایی کش��ور 

خسارت زده است. 

نشست محرمانه ای که 
رسانه ای شد

بر پای��ه ای��ن گ��زارش، این 
در حالی اس��ت که رییس س��ه 
س��ازمان غذا و دارو، استاندارد 
و دامپزش��کی در نشستی برای 
رس��یدن به نتیجه ای مشترک 
برای ممنوعیت ی��ا مجاز بودن 
از خمیرم��رغ در  اس��تفاده 
فرآورده های گوشتی در تاریخ 
11 آذرماه گرد هم آمدند و گویا 
ب��ه نتایجی هم دس��ت یافتند. 
در این نشس��ت مقرر شده بود 
نتایج آن به رسانه ها اعالم نشود، 
اما یکی از مس��ئوالن س��ازمان 
دامپزش��کی حاضر در نشست، 
موض��وع را رس��انه ای ک��رد و 
درنتیجه، مس��ئوالن س��ازمان 
اس��تاندارد و غذا و دارو نسبت 
به آن موضع گرفتند و خبر لغو 

ممنوعیت را تکذیب کردند. 
در پ��ی اع��الم ای��ن خبر در 
خبرگزاری ها، رییس س��ازمان 

ملی اس��تاندارد نیز اعالم کرد: 
خمیرمرغ تولیدی در کش��ور با 
کیفیت فعلی، در صورت انطباق 
با مقررات ملی فقط می تواند در 
تولید خوراک دام مورد استفاده 
ق��رار گی��رد و مصرف انس��انی 
ندارد. نی��ره پیروزبخت، در رد 
سخنان خلج مبنی بر تفاهم به 
دست آمده، اظهار کرد: تاکنون 
هیچ گونه تفاهم نامه ای مبنی بر 
بالمانع بودن استفاده از خمیر 

مرغ در فرآورده های گوش��تی 
از قبی��ل سوس��یس، کالباس و 
همبرگر بی��ن این س��ازمان با 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آم��وزش پزش��کی و س��ازمان 
دامپزشکی کشور منعقد و امضا 
نشده و استفاده از خمیرمرغ در 
فرآورده های گوش��تی به دلیل 
مخاطرات بهداش��تی و موضوع 

حلیت همچنان ممنوع است. 
پ��س از آن، مدی��ر رواب��ط 
عموم��ی س��ازمان غ��ذا و دارو 
نیز اخبار منتش��ر ش��ده درباره 
استفاده از خمیرمرغ را از سوی 
مس��ئوالن وزارت بهداشت رد 
کرد. محمد هاش��می ب��ا بیان 
اینکه درخصوص مکاتبات اداره 
کل فرآورده های غذایی، آرایشی 
و بهداشتی س��ازمان غذا و دارو 
سو ءتفسیرهایی از سوی برخی 
س��ازمان ها و رس��انه ها صورت 
گرفته، تصریح ک��رد: خبرهای 
منتشر ش��ده درخصوص مجاز 
ب��ودن خمیرم��رغ  تکذی��ب 

می شود. 

 منافع چه کسانی تهدید 
یا تامین می شود؟ 

پرسش مهمی که در پی این 
تایید و تکذیب ها ایجاد می شود 
اینکه چه دست هایی پشت این 
ماجرا پنهان شده و چه کسانی از 
ممنوعیت یا مجاز بودن استفاده 
از خمیرم��رغ در فرآورده های 
گوشتی سود یا زیان می کنند؟ 

یک مقام مس��ئول اقتصادی 
وزارت کش��اورزی در ای��ن 
خصوص به »فرصت امروز« 
می گوید: بی تردید، هیچ یک 
از رؤس��ای س��ازمان های 
)دامپزش��کی،  مرب��وط 
اس��تاندارد و غ��ذا و دارو( 
صاحب بنگاه های اقتصادی 
نیستند، اما پش��ت هر یک 
از این سازمان ها، بنگاه های 
اقتص��ادی کوچک و بزرگی 
هس��تند ک��ه در ص��ورت 
ممنوعی��ت یا مجاز ش��دن 
خمیرمرغ، س��ود ی��ا زیان های 
هنگفت می کنند. این بنگاه های 
اقتصادی در بحث های کالن نیز 
تاثیرگذارند و بر نشس��ت های 
کارشناس��ی بخش نیز بی تاثیر 

نیستند. 
وی تصری��ح می کن��د: در 
کش��ور با انباش��ت تولید مرغ 
روبه رو هس��تیم. گرچ��ه تولید 
مرغ زیاد اس��ت، ام��ا در بخش 
ن��دازه و صنای��ع  کیفی��ت، ا
بسته بندی مشکالتی داریم که 
توان صادراتی را از ما می گیرد. 
یک��ی از راه های��ی ک��ه ب��رای 
تعادل بخشی در بازار مرغ مطرح 
شده، اس��تفاده از آن در صنایع 
فرآورده های گوشتی است. در 
این صورت صنایع تولیدکننده 
خمیر مرغ رو به ورشکس��تگی 
می گذارند و مشکالتی در بخش 

به وجود می آید. 
وی می افزاید: از س��وی دیگر 
وزارت بهداش��ت به عن��وان 
مس��ئول قانون��ی ناظ��ر ب��ر 
مواد غذایی نیز حق قانونی خود 

را اعمال می کند و اس��تفاده از 
خمیرم��رغ را به ج��ز در صنایع 
خ��وراک دام، مج��از نمی داند. 
هر یک از س��ازمان های مربوط، 
در بحث ه��ای فن��ی و نظارتی 
محق هس��تند و س��عی دارند 
موضع گیری ه��ا و جدل ه��ای 
علم��ی و جایگاهی خ��ود را به 
رخ دیگری بکش��ند، اما چیزی 
که در این می��ان در نظر گرفته 
نمی شود، منافع ملی و عمومی 

است. 

گاومیش هندی یا 
خمیرمرغ؟ 

موض��وع دیگری ک��ه در این 
بحبوحه ذهن را درگیر می کند 
اینک��ه آیا غیر بهداش��تی بودن 
فرآورده ه��ای گوش��تی مانند 
سوس��یس و کالب��اس تنه��ا 
مربوط به استفاده از خمیر مرغ 
بلندپای��ه  مق��ام  می ش��ود؟ 
اقتصادی وزارت کش��اورزی در 
این خصوص به »فرصت امروز« 
می گوید: برخی از شرکت های 
ب��زرگ فرآورده های گوش��تی 
مانند کاله، درخواس��ت واردات 
گاومیش ه��ای پیر هن��دی را 
داده ان��د. درحالی ک��ه وزارت 
بهداش��ت و س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد در گذش��ته اجازه 
واردات و استفاده آن را در تولید 
سوسیس و کالباس نیز داده اند و 
هم اکنون نیز حساسیتی نسبت 
ب��ه آن ندارند. اگ��ر خمیرمرغ 
مج��از اع��الم ش��ود، مناف��ع 
واردکنن��دگان گاومیش ه��ای 
هن��دی تامی��ن نمی ش��ود و 
برعکس، اگ��ر ممنوعیت ادامه 
یابد، تولیدکنندگان خمیرمرغ 

زیان می بینند. 

گوشت هندی کامال سالم 
و بهداشتی است

پژم��ان داوری، مدیرعام��ل 
کارخانه فرآورده های گوش��تی 
سولیکو )هولدینگ فرآورده های 
گوشتی آمل(، در واکنش به این 
سخنان در گفت و گو با »فرصت 
امروز«، تصریح می کند: واردات 
گوش��ت از هن��د سال هاس��ت 
ک��ه ب��ا نظارت ه��ای ش��دید و 
سختگیرانه سازمان دامپزشکی 
انج��ام می ش��ود. ضم��ن اینکه 
واردات گوش��ت از هن��د نیاز به 
درخواس��ت کارخانه ه��ا ندارد و 
توسط ش��رکت های واردکننده 
انج��ام می ش��ود.  وی ادام��ه 
می دهد: مص��رف گوش��ت گاو 
)بوفالو ox( براس��اس آیین های 
مذهبی هندی ها ممنوع اس��ت 
و بیش��تر برای صادرات استفاده 
می شود. ایران یکی از کشورهای 
واردکننده گوشت بوفالو از هند 
است که نظارت های دامپزشکی 
در پیش از کش��تار، حین کشتار 
و س��پس قطع��ه و بس��ته بندی 
گوش��ت به صورت کام��ل انجام 
می گیرد. داوری اظهار می کند: از 
هر 10 الشه دام )بعد از کشتار(، 
دامپزش��کان ایرانی مقیم، روی  
یک��ی از آنه��ا آزمایش های الزم 
مانند شمارش تخم انگل و غیره 
را انج��ام می دهن��د و در صورت 
وجود مشکل بهداش��تی، الشه 

تایید نمی شود. 
بنابراین، گوش��ت 
نه تنه��ا  هن��دی 
نظ��ر  از  مش��کلی 
کیفیت و بهداش��ت 
ن��دارد، بلکه بس��یار 
و  اس��ت  س��الم 
ممیزی های سختی 
ص��ورت  آن  روی 

می گیرد. 

و  طبیع��ی  مناب��ع  ازآنجایی ک��ه 
آبخی��زداری بس��تر حی��ات و توس��عه 
ب��وده و از نظر تش��کیالتی - به س��بب 
حاکمیت��ی ب��ودن - موج��ب افزایش 
قدرت و اس��تقالل یک کشور می شود، 
قطعا نقش آن در توس��عه اقتصادی آن 
کش��ور چ��ه در بخش های کش��اورزی 
مانند زراع��ت، دام��داری و دامپروری، 

گیاه��ان  موادموث��ره  اس��تحصال 
داروی��ی و...، در بخش ه��ای صنعت و 
 معدن و حتی گردش��گری نیز بس��یار 
تعیین کننده است.  در اقتصاد مقاومتی 
تقویت بخش کشاورزی به معنی تقویت 
عناصر مورد نی��از آن یعنی آب و خاک 
است که در منابع طبیعی و آبخیزداری 
با اج��رای صحیح و اصول��ی پروژه های 
آبخی��زداری و مدیری��ت حوزه ه��ای 
آبخیز، عالوه بر حفظ اکوسیس��تم های 
موجود و کاهش خس��ارت های ناشی از 
سیالب ها، آب مورد نیاز بخش کشاورزی 

)در این بحران بی آبی( ب��ه میزان قابل 
توجه��ی تامی��ن می ش��ود.  پروژه های 
حفظ و احی��ای خاک و س��ایر اقدامات 
بیابان زدایی باعث عدم هجوم ماسه های 
روان و حاصلخیزتر ش��دن خاک مزارع 
می ش��ود که عالوه بر آن، درپی اجرای 
پروژه های احیا و صیان��ت از جنگل ها و 
مراتع، ضمن تلطیف ش��دن آب و هوای 
محیط زیست و رونق بخشیدن به صنعت 
گردشگری، بخش دامداری و دامپروری 
و... نیز تقویت می شود. در بخش صنعت 
و معدن اگر بهره برداری علمی و بهینه از 

منابع طبیعی داشته و درمقابل با جدیت 
در جهت جبران خسارت ها و احیای این 
نعمت های بی بدیل اله��ی گام برداریم، 
قطعا این ذخایر ارزشمند برای استفاده 
نسل های پس از ما به یادگار خواهد ماند 
و صنعتی پویا و اقتص��ادی پایدار را رقم 
خواهد زد. پس ب��ه منظور تحقق بخش 
عمده ای از سیاست های اقتصاد مقاومتی 
هدف بایس��تی پایداری و توسعه منابع 
طبیعی و آبخیزداری باش��د تا به تبع آن 
 زیرساخت ها و توان اقتصادی کشور نیز 

افزایش یابد. 

نقش منابع طبیعی و آبخیزداری در اقتصاد مقاومتی
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تولید و صادرات سیب رکورد زد
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت 
جهاد کشاورزی از پیش بینی تولید بیش از سه میلیون 
و 400 هزار تنی سیب در سال جاری خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شود حدود 600 هزار تن آن به کشورهای 
مختلف صادر شود.  علی محسنی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: امسال در تولید س��یب رکورد تازه ای ثبت 
کرده ایم؛ به گون��ه ای که پیش بینی ها نش��ان می دهد 
میزان تولید این محصول تا پایان س��ال به بیش از سه 
میلیون و 400 هزار تن برسد.  وی افزود: در هشت ماهه 
امسال 169 هزار و 120 تن سیب به ارزش 73 میلیون 
دالر به کش��ورهای مختلف صادر شده که از نظر وزنی 
54 درصد افزایش یافته است.  مدیرکل دفتر میوه های 
سردسیری و خش��ک وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه ایران سومین تولیدکننده سیب در جهان است، 
گفت: امسال ظرفیت صادرات س��یب تا بیش از 600 
هزار تن نیز وجود دارد که امیدواریم بس��ترهای الزم 

برای تحقق آن فراهم شود. 

مدیرکل شیالت گلستان: 

مسائل و مشکالت دریای خزر باید 
بررسی شود

مدیرکل شیالت گلس��تان گفت: مسائل و مشکالت 
دریای خزر باید در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد. 

سیدجواد قدس علوی در س��ومین نشست شورای 
معاونان صید استان های ش��مالی کشور افزود: با توجه 
به اینکه دریای خزر با کشورهای همسایه مرتبط است، 
مسائل و مشکالت آن باید در سطح ملی مورد بررسی 

قرار گیرد. 
مدیرکل شیالت گلستان با بیان اینکه پس روی آب 
دریای خزر مش��کالت زیادی برای تکثیر طبیعی انواع 
ماهیان خاویاری و اس��تخوانی ایج��اد می کند، گفت: 
آلودگی آب رودخانه ه��ا، کمب��ود آب و پس روی آب 
دریا موجب ش��ده میزان تکثیر طبیعی بیش از پیش 

کاهش یابد. 
به گفته وی، با وجود اینکه تکثیر و رهاس��ازی انواع 
بچه ماهیان خاویاری و اس��تخوانی با هدف بازس��ازی 
ذخایر دریا در اس��تان انجام می ش��ود ولی عدم تکثیر 
طبیعی در رودخانه موجب کاهش ش��دید سرانه صید 

صیادان پره شده است. 

روسیه خریدار محصوالت شیالتی 
ایران شد

سازمان دامپزشکی کشور و سرویس فدرال نظارت 
دامپزش��کی و بهداش��ت نباتی فدراس��یون روس��یه 
تفاهم نامه ای به امضا رس��اندند که براساس آن، مجوز 
صادرات فرآورده های ش��یالتی به کش��ور روس��یه و 

اتحادیه گمرگی اورآسیا رسما صادر شد. 
به گزارش سازمان دامپزش��کی کشور، براساس این 
تفاهم نامه که به امضای »الکس��ی الکسینکو« معاون 
مدیرکل سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت 
نباتی فدراس��یون روس��یه و »مهدی خل��ج« رییس 
سازمان دامپزشکی کشور رسید، نمایندگان سرویس 
فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون 
روسیه رسما مجوز صادرات فرآورده های شیالتی را به 

فدراسیون روسیه تایید کردند. 
همچنین طی توافق های انجام ش��ده، طرف ایرانی 
تمایل خود را به صادرات دام و فرآورده های خام دامی 
از جمله گوش��ت طیور، تخم مرغ نطف��ه دار، تخم مرغ 
خوراکی، عسل و محصوالت زنبورداری، روده و پوست 
گاوی اعالم کرد و طرف روس��ی متعهد شد، در اسرع 
وقت مق��ررات پیش بینی ش��ده در قوانین روس��یه و 
اتحادیه گمرکی اورآسیا را در این خصوص به سازمان 

دامپزشکی کشور اعالم کند. 
براس��اس این تفاهم نامه، طی سه ماه آینده تیمی از 
کارشناسان روسی برای ارزیابی نهایی شرایط بهداشتی 
کشور در زمینه گوش��ت طیور و لبنیات به ایران سفر 
می کنن��د تا در آین��ده، مجوز صادرات به فدراس��یون 

روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا نیز صادر شود. 
براس��اس این گزارش، بازدید از واحده��ای تولید و 
فرآوری محصوالت شیالتی، گاوداری صنعتی، صنایع 
لبنی، مزارع جوجه کشی و همچنین کشتارگاه صنعتی 
طیور از برنامه های س��فر یک هفته ای هیات روسی در 

ایران بود. 

به مردم تضمین می دهیم

با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد، قانون گذار 
و تدوین و تبیین کنن��ده قوانین و ضواب��ط در تولید 
مواد غذایی کشور اس��ت، تمامی کارخانه ها و صنایع 
تولیدکننده مواد غذایی موظف به اجرای این قوانین 
و ضوابط هستند. در موضوع استفاده از خمیرمرغ نیز 
وضعیت به همین گونه است. سازمان ملی استاندارد 
از ابتدای دهه 70 )70-69( زمانی که دس��تگاه های 
جداکننده گوشت مرغ )س��پراتور( وارد کشور شد و 
در صنایع فرآورده های گوش��تی مورد استفاده قرار 
گرفت، ضوابط و مقررات استاندارد تولید خمیرمرغ را 
تدوین کرد و به اجرا گذاشت. این مقررات تا دهه 80 
که قیمت گوشت قرمز افزایش یافت و مصرف گوشت 
مرغ به دلیل قیمت ارزان تر در فرآورده های گوشتی 
بیشتر شد، ادامه داشت و سپس کمیته فنی متشکل 
از سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، وزارت 
بهداش��ت و انجمن صنف��ی فرآورده های گوش��تی 
تشکیل ش��د و اس��تانداردها را به 90 درصد رساند. 
از سال 1390 سازمان ملی اس��تاندارد الحاقیه ای به  
استاندارد شماره 2303 فرآورده های گوشتی مبنی بر 
افزودن مقررات و ضوابط تولید خمیرمرغ ارائه داد و 
خواس��تار قطع موقت تولید این فرآورده س��الم شد. 
این موضوع در تابستان امسال دوباره توسط سازمان 
ملی استاندارد مطرح شد و در پی آن وزارت بهداشت، 
تنفس دوهفته ای اعالم کرد ت��ا کمیته فنی مربوط، 
اس��تانداردها را بازبینی و تکمیل کند. به این ترتیب 
صنایع فرآورده های گوش��تی منتظر آخرین نشست 
و نتایج به دست آمده هس��تند. اگر این استانداردها 

نهایی و اجرایی ش��ود ما حاضریم ب��ه مصرف کننده 
تضمین بدهی��م فرآورده های گوش��تی که توس��ط 
اعضای ای��ن انجمن تولید می ش��ود، هیچ مش��کل 

بهداشتی و کیفی نخواهد داشت. 
به نظر می رسد دلیل مخالفت های وزارت بهداشت 
برای ادامه تولید خمیر مرغ این باشد که کارخانه هایی 
که الشه مرغ را تحویل می گیرند خودشان خمیر مرغ 
تولید کنند و قطعه بندها از این کار دس��ت بکش��ند. 
سازمان دامپزش��کی اما نظر دیگری دارد و می گوید 
قطعه بندهایی که زیر نظارت این س��ازمان هستند، 
هیچ مش��کلی برای ادامه کار ندارند و ت��ا زمانی که 
مقررات و قوانین بهداشتی را رعایت می کنند، نباید 

تولیدشان متوقف شود. 
در این زمینه انجمن صنفی فرآورده های گوش��تی 
پیش��نهاد داده است، مواد تش��کیل دهنده محصول 
تولید ش��ده )سوس��یس و کالب��اس( روی آن درج 
ش��ود تا مصرف کننده بداند محصولی که اس��تفاده 
می کند چیس��ت و از دلی��ل ارزان تر ب��ودن آن آگاه 
ش��ود. خمیرمرغ تنها به این دلیل ارزان تر اس��ت که 
از پنج درصد باقیمانده گوش��ت مرغ روی اس��تخوان 
تهیه می شود. این ماده در کیفیت و بهداشت تفاوتی 
با گوشت ران یا سینه مرغ ندارد و باقیمانده گوشتی 
اس��ت که با س��پراتور در زیر فشار از اس��تخوان جدا 
می ش��ود و از نظر کیفی��ت هیچ تفاوتی با گوش��تی 
که چرخ می ش��ود، ندارد. در همه ج��ای دنیا این کار 
به صورت آشکار انجام می شود و همه از این تکنولوژی 
بهره می برند. م��ا می گوییم اگر اس��تانداردها ناقص 
اس��ت، آن را کامل کنند و به تولیدکننده بدهند که 
سازمان استاندارد باید قدم آخر را بردارد. ناگفته نماند 
ایران یکی از کشورهایی اس��ت که سختگیرانه ترین 
اس��تانداردها را اج��را می کن��د، در برخ��ی م��وارد 

استانداردهای ما از اروپا و امریکا نیز سخت تر است. 
انجمن فرآورده ه��ای صنایع گوش��تی در اقدامی 
دیگر حتی پیش��نهاد داده اند که از رنگ های خاصی 
در تولید فرآورده هایی که با خمیرمرغ تولید می شود 
استفاده کنند تا مشتری راضی باشد درحالی که این 
موضوع ب��ه زیان تولیدکننده اس��ت. با این تفاس��یر 
و ادامه یافت��ن ماجرا، تولیدکنن��دگان فرآورده های 
گوشتی کشور همچنان متضرر می شوند و به اصطالح 
چوبی را می خورند که حق ش��ان نیست. این مسئله 
به شدت صنعت ما را زیرفشار گذاش��ته و کارخانه ها 
ضررهای هنگفتی می کنن��د. همان گونه که آمارها و 
شواهد نشان می دهد، بیشترین میزان مصرف کننده 
فرآورده های گوشتی )سوسیس، کالباس، همبرگر( 
را جوان��ان و نوجوان��ان تش��کیل می دهن��د و هیچ 
تولیدکننده باش��رفی حاضر نمی شود سالمت نسل 
جوان و آینده س��از کش��ور را که در میان آنها فرزند، 

خویشاوند و هم میهنانش هستند به خطر بیندازد. 
اینکه برخی از آقای��ان در برنامه ه��ای تلویزیونی 
اعالم می کنند که کش��ورهای اروپایی خمیرمرغ ما 
را ب��رای تولید خ��وراک دام اس��تفاده می کنند، این 
ظلم به کارخانه ها و صنایع پاکدس��ت کش��ور است 
که با دشواری های موجود به تولید ادامه می دهند تا 
بخشی از امنیت غذایی کشور را تامین کنند. این در 
حالی است که بخش��ی از کارخانه های فرآورده های 
 گوش��تی ما محص��والت خ��ود را ب��ه اروپا و آس��یا 
صادر می کنن��د.  از اینها گذش��ته، بای��د اذعان کرد 
که س��ازمان دامپزش��کی ایران، یک��ی از قوی ترین 
س��ازمان های نظارتی در منطقه اس��ت و بسیاری از 
کش��ورهای همس��ایه، در زمینه واردات گوش��ت از 
هر کش��ور و کش��تارگاهی که ایران با آنها همکاری 
می کند، خرید محصول )گوشت( انجام می دهند. به 
بیانی دیگر، سازمان دامپزشکی ایران از پیشروترین 
سازمان های نظارتی در منطقه است و این موضوع را 
بسیاری از کارشناسان سازمان ملل نیز تایید می کنند. 

کشت منافع بنگاه های اقتصادی، همسو با واردات یا تولید؟ یادداشت

خمیرمرغ در پیچ و خم ممنوعیت
رمضان فالحتی
رییس هیات مدیره انجمن صنفی فرآورده های گوشتی ایران

مولود غالمی

این روزها بح��ث خمیرمرغ آنق��در در میان 
رس��انه ها و م��ردم داغ ش��ده ک��ه آدم وقت��ی 
می خواهد هنگام خرید، سوسیس یا کالباس را 
انتخاب کند، دست و دلش می لرزد! اما  گروهی 
از کارشناس��ان می گوین��د که این م��اده هیچ 
خطری ن��دارد و هم��ان بقایای گوش��تی روی 
اسکلت مرغ است.  حال دلیل وحشت آور شدن 
این ماده را می توان در اخبار منتش��ر ش��ده در 
رس��انه ها و اصرار مسئوالنی جس��ت وجو کرد 
که هنوز روی غیرمجاز بودن مصرف آن تاکید 
می کنند. البته اینکه سازمان های متولی به فکر 
مردم هس��تند و اجازه نمی دهند کوچک ترین 
ماده س��می و غیرمجازی وارد بدن آنها ش��ود، 

جای بسی تشکر و قدردانی دارد.
ام��ا در ای��ن میان، همس��و نبودن نظر س��ه 
سازمان، یعنی دامپزشکی، اس��تاندارد و غذا و 
دارو بسیار جالب و گاهی بی نظیر است! این گونه 

اختالفات، آدم را در حس عجیبی فرو می برد که 
گنگ و نامفهوم اس��ت. از یک طرف، خوشحال 
از اینکه س��المتی مردم اینقدر ب��رای متولیان 
امر اهمی��ت دارد و از طرف دیگ��ر، ناخودآگاه 
این موضوع به ذهن متبادر می ش��ود که نکند 
دست هایی پشت پرده اس��ت که تامین منافع 

برای عده ای را بر غذای سالم ترجیح می دهد. 
خالصه اینکه از مس��ئوالن درخواست داریم 
ظرف دو یا سه سال آینده به اجماع نظر برسند 
و ملت��ی را از نگرانی برهانند. ق��ول می دهیم تا 
روزی که ش��ما نظر قطعی و هماهنگ خود را 
اعالم نکرده اید، یا دست به سوسیس و کالباس 
نزنیم یا در هنگام خوردن، چشم مان را ببندیم.

فروش نرفتن تولی��د کارخانه ها هم که دیگر 
مشکل خودشان اس��ت و نه به مردم ربط دارد 
و نه به مس��ئوالن... آنه��ا بلدند چط��ور گلیم 

خودشان را از آب بیرون بکشند. 

حاشیه

 هیچ یک از رؤسای سازمان های 
مربوط )دامپزشکی، استاندارد و غذا 
و دارو( صاحب بنگاه های اقتصادی 

نیستند، اما پشت هر یک از این 
سازمان ها، بنگاه های اقتصادی 

کوچک و بزرگی هستند که در صورت 
ممنوعیت یا مجاز شدن خمیرمرغ، 
سود یا زیان های هنگفت می کنند

کیانی نژاد
مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان
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اجتماع بزرگی از عزاداران حضرت امام رضا )ع( طی روزهای گذش�ته در مش�هد مقدس برپا ش�د. محمد حسن واحدی، جانشین س�تاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی با بیان اینکه سه میلیون و 100 هزار زائر وارد مشهد شده اند، گفت: ش�مار زائران پیاده از مرز 200 هزار نفر گذشت و بیش از این رقم زائر پیاده وارد 

مشهد شدند. 

مشهد؛ پذیرای بیش از 3 میلیون سوگوار

کره شمالی ضمن اعالم آمادگی برای جنگ با امریکا تاکید 
کرد کاخ س��فید را منفجر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری 
کی س��ی ان آی، در بیانیه رس��می کره ش��مالی آمده است: 
مردم و ارتش کام��ال برای رویارویی با امری��کا در هر نقطه ای 
از جمله در جنگ س��ایبری و برای منفجر کردن برج و باروی 

آنها آماده اند. در پی هک ش��دن شرکت س��ونی و ممانعت از 
پخش فیلم »مصاحبه«، امریکا، کره ش��مالی را مس��ئول این 
کار دانس��ته اس��ت و این در حالی اس��ت که کره شمالی این 
اتهام را رد کرده و می گوید دالیل زیادی دارد که هک شرکت 

سونی توسط خود امریکایی ها صورت گرفته است. 

موسی ابومرزوق، معاون رییس دفتر سیاسی جنبش حماس 
در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: روابط ما با ایران 
هیچ گاه قطع نشده بود اما )امروز( به روال )قبلی اش( بازگشته 
که امیدواریم با ثبات و پیشرفت همراه باشد. به گزارش ایسنا، 
ابومرزوق گفت : ایران به این جنبش وعده داده تا حمایت هایی 

که طی س��ال های گذشته از این جنبش داش��ته است را ادامه 
دهد. ما براساس محورهای موجود در منطقه رفتار نمی کنیم. 
همچنین در روابط فی مابینی کش��ورها دخال��ت نمی کنیم. 
بی شک روابط بحرانی بین برخی کشورها با یکدیگر وجود دارد، 

اما ما خودمان را از هرگونه بحرانی دور نگاه می داریم.

کره شمالی: آماده جنگ با امریکا هستیم

حماس: رابطه ما با ایران قطع نشده است

  در ادام�ه شکس�ت های داعش در 

ع�راق، مناب�ع امنیتی این کش�ور از 
خروج تروریس�ت ها از ش�هر قائم در 
غرب و عقب نش�ینی کامل از منطقه 
سنجار در شمال عراق خبر می دهند. 
  یک جوان 2۸ س�اله با شلیک گلوله 

دو مامور پلیس نیویورک را به قتل رساند 
و س�پس خودکش�ی کرد. انگی�زه این 
فرد به ظاهر انتقام از خش�ونت پلیس با 
سیاهپوستان در ماه های اخیر بوده است. 

روز  س�عودی  عربس�تان  نیروه�ای    

سه شنبه به شهرک العوامیه یورش بردند. 
علی الریجانی، رییس مجلس ش�ورای اسالمی و بشار اسد، رییس جمهوری 

سوریه روز یکشنبه در دمشق دیدار کردند

تیتر اخبار

علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی گف��ت: به کارگیری و اش��تغال بانوان 
اتباع خارج��ی به عنوان خدمه ی��ا عناوین دیگ��ر در منازل 
مسکونی غیرقانونی اس��ت. به زنان اتباع خارجی فلیپینی یا 
کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده اس��ت و اگر در منازل 
مس��کونی زنان دیگر کش��ورها به عنوان خدمه به کار گرفته 
ش��وند، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و به مقام 

قضایی معرفی می ش��وند. به گزارش ایرنا،  مدیرکل اشتغال 
اتباع خارجی با تش��ریح طرح س��اماندهی کارگ��ران اتباع 
خارجی و با اش��اره به افزایش میزان مجازات های متخلفان 
در این بخش، گفت: مجازات های به کارگیری اتباع خارجی 
غیرمجاز در هر روز پنج برابر حداق��ل مزد و در صورت تکرار 
10 برابر حداقل مزد و در صورتی که ب��ه این مجازات توجه 
نشود، مجازات تبدیل به زندان از 91 تا180 روز خواهد شد. 

دکتر افش��ین خ��ارا، رییس مرکز تش��خیص هوی��ت پلیس 
آگاهی ناجا تع��داد اکیپ های بررس��ی صحنه ج��رم را ناکافی 
دانس��ت و گفت: ب��رای ارائ��ه خدمات ب��ا کیفی��ت مطلوب تر، 
نیازمند افزایش کمی و کیفی اکیپ های بررسی صحنه جرم در 
حوزه های تجهیزاتی، خودرویی، نیروی انسانی، مخابراتی و. . . 
هستیم. به گزارش ایس��نا،  خارا گفت: این مرکز به عنوان متولی 

اصلی پلیس علمی در کش��ور به دنبال این است تا با استفاده از 
فناوری های جدید و تجهیزات تخصصی موجب توسعه و تجهیز 
آزمایش��گاه های جنایی در سراس��ر کشور ش��ود و به دنبال آن 
اکیپ های بررس��ی صحنه جرم را نیز تقویت کن��د، اما با توجه 
به گستردگی شهرها و رش��د جمعیت این تعداد اکیپ بررسی 

صحنه جرم کافی نیست.

استخدام خدمتکار زن خارجی ممنوع

کمبود اکیپ های بررسی صحنه جرم در کشور

  درپی حادثه آتش سوزی در منطقه ویژه 
انرژی پارس )عسلویه(، چهار مقام مسئول 
برکنار شدند و وزیر نفت نیز دستوراتی را 
برای اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از 

بروز چنین اتفاقاتی صادر کرد. 
 نخس�تین همایش اختالالت عصبی – 
تکاملی 17 و 1۸ دی ماه در محل دانشگاه 

علوم بهزیستی برگزار می شود. 
 روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
اع�الم ک�رد کمک هزین�ه ب�ارداری بابت 
فرزن�دان چه�ارم و ب�ه بعد نی�ز پرداخت 

می شود. 

برخ�ورد کامیون  حامل زباله با جمعیتی از عابران در »گالس�کو«ی اس�کاتلند 
دست کم 6 نفر را به کام مرگ کشاند

تیتر اخبار

پیکر زنده یاد مرتضی احمدی امروز تش��ییع  می ش��ود. 
آیین تش��ییع  پیکر هنرمند پیشکس��وت س��ینما، تئاتر و 
تلویزیون امروز از مقابل ت��االر وحدت با حضور هنرمندان 
و دوس��تداران مرتضی احمدی از س��اعت 9 صبح برگزار 
و او به س��مت قطعه هنرمندان بهش��ت زهرا )س( بدرقه 

می ش��ود. همچنی��ن مراس��م ترحی��م زنده ی��اد مرتضی 
احم��دی روز جمع��ه )پنجم دی م��اه( در مس��جدجامع 
ش��هرک غرب س��اعت 15:30 برگزار می ش��ود. مرتضی 
احمدی صبح روز یکش��نبه )30 آذرماه( به دلیل مش��کل 

ریوی و کهولت سن در منزلش درگذشت. 

امروز، وداع با »مرتضی احمدی«

  یعق�وب حیدری با ن�گارش کتابی آرزو 
ک�رد،  ای کاش پیکاس�و هوش�نگ مرادی 

کرمانی را می دید. 
   »گزارِش ارداویراف« نام نمایش�ی 

ب�ازی  و  کارگردان�ی  ب�ا  ک�ه  اس�ت 
هنرمندان ایران�ی در امریکا به صحنه 

خواهد رفت. 
 فراخ�وان و مق�ررات بخ�ش بین الملل 

سی و س�ومین جش�نواره بین المللی فیلم 
فجر منتشر شد. 

ب�ه گفته همس�ر پروی�ز کالنتری هنرمن�د نقاش ک�ه این روزه�ا در بخش  
»آی س�ی یو« بستری اس�ت وضعیت جس�مانی اش در حالت نوسان است و 

هم اکنون مشکالت عروق قلبی وی تا حدودی مهار شده است.

تیتر اخبار

سرمربی تیم والیبال زنیت کازان روسیه با تایید پیشنهاد 
این باشگاه به س��عید معروف گفت: او در لیس��ت بازیکنان 
مورد نظر ما قرار دارد، ولی قراردادی با معروف امضا نکردیم. 
پیش��نهاد یک میلیون یورویی تیم زنیت کازان روس��یه به 
سعید معروف این روزها در صدر اخبار محافل والیبالی قرار 
گرفته اس��ت. اگرچه کاپیتان تیم ملی والیب��ال ایران قصد 
پیوس��تن به این تیم را دارد، اما باشگاه شهرداری ارومیه نیز 
در ش��رایط کنونی چراغ س��بزی را برای جدایی پاسور خود 

نداده است. 
والدیمیر آلکنو، س��رمربی نامدار تیم ملی روسیه و باشگاه 

زنی��ت کازان در این ب��اره گفت: م��ا هنوز با س��عید معروف 
قراردادی امضا نکردیم. او در لیست خرید ما وقتی به دنبال 
یک پاس��ور بودیم قرار داش��ت. ما با تونیوتی ق��رارداد امضا 
کردیم، ولی مذاکره با معروف ادام��ه دارد. ما هنوز توافقاتی 
با یکدیگر نداشته ایم و معروف هنوز در ایران است، بنابراین 
ما در دیدار فینال کاپ روس��یه با کوبزار و تونیوتی به میدان 
خواهیم رف��ت. آلکنو در بخش دیگ��ری از اظهاراتش عنوان 
کرد: ما باید با معروف قرارداد امضا کنی��م. قطعا او بازیکن با 
کیفیتی است. اما نمی دانم چرا رسانه های ایرانی نوشتند که 

ما با این بازیکن قرارداد امضا کردیم. 

واکنش روس ها به خبر انتقال والیبالیست ایرانی

  قوچان ن�ژاد، مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایران خبرهایی که در مورد حضورش در 
پرسپولیس منتشر می شود را گمانه زنی 

و شایعه دانست. 
  تیم فوتبال ناپول�ی با پیروزی مقابل 

یوونت�وس در ضرب�ات پنالت�ی فات�ح 
سوپرکاپ ایتالیا شد. 

ای�ران اردوی    تی�م فوتب�ال امی�د 

آماده س�ازی خود را در جزیره کیش پی 
گرفته است. 

کرار جاس�م، بازیکن استقالل در اینس�تاگرام خود عکسی منتشر کرده که 
داخل یک خودرو با کلت کمری و یک بی سیم دیده می شود

تیتر اخبار

چهارش�نبه     3 دی 1393    ش�ماره 121     صفحه ۸

صاحب امتیاز: مهدی صیافی
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895433

سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  
سامانه پیامکی: 50001243

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

مقام معظم رهبری در پی قطع مذاکرات هسته ای نیستنداظهارات مشاور شورای نگهبان در مورد حصر

دعوت هنرمندان برای ثبت سلفی با کودکان کار کاهش آمار جهانی کودکان کار

عباسعلی کدخدایی، مشاور عالی دبیر ش��ورای نگهبان و سخنگوی سابق شورای نگهبان 
که در انتخابات س��ال 88 این وظیفه را بر عهده داش��ت، در گفت و گویی با فارس به تشریح 
جزئیات انتخابات در سال 88 پرداخت و گفت: حصر سران فتنه اقدام تامینی و موقت برای 
حفظ جان این افراد و حفظ آرامش کشور است و بر همین اساس امیدواریم برای رسیدگی 
به جرائم پرشمار موسوی و کروبی، دادگاه صالحه  تشکیل شود. بخش هایی از صحبت های 

کدخدایی را به نقل از خبر آنالین در ادامه می خوانید... 
- آقای کروبی در انتخابات مجلس هفتم مکرر در همین شورای نگهبان خدمت آقای جنتی 
می رس��ید و مکرر با من صحبت می کرد ش��اید روزی یک یا دو مرتبه تلفنی درباره نمایندگان 

صحبت می کرد تا وساطت کند که این نماینده تایید شود و آن نماینده تایید نشود. 
- کس��انی که هنوز از اینها حمایت می کنند، کس��انی که همچن��ان آن اقدامات را تایید 
می کنند، همه آنها با س��ران فتنه پیوند دارند. )تش��کیل دادگاه برای س��ران فتنه( مطالبه 

مردمی است. 
- نظام برای حفظ جان این افراد اقدام تامینی حصر را انج��ام داده و به ظاهر این افراد در 
جایی خوب و خوش زندگی می کنن��د. واقعا به همین صورت )حصر لطف نظام( اس��ت، ما 

می گوییم باید حتما دادگاه صالحه  شکل بگیرد. 
- در س��ال 88 اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اش��خاص حقیقی و حقوقی 
و اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه اس��ت که در قانون داری��م و مجازاِت اقدام علیه 

امنیت ملی تا اعدام هم هست. 

آمارهای جهانی نش��ان می دهد 11 درصد از کودکان در سراسر جهان در معرض کار اجباری 
هستند. سازمان بین المللی کار در گزارش��ی اعالم کرد: در تمام کشورهای جهان مسئله آزار و 
اذیت کودکان و کار اجباری وجود دارد ام��ا باوجود خطر 11 درصدی کار اجباری در جهان، این 
آمار هر سال در حال کاهش است، چرا که بسیاری از کشورها اقدامات قانونی خود را برای مبارزه 

با کار اجباری کودکان افزایش داده اند. 
به گزارش سی اس مانیتور، رتبه های اول و دوم به ترتیب مربوط به کشورهای افریقایی و آسیا 
– اقیانوسیه می شود. هرچند در کشورهای افریقایی این آمار کاهش یافته، اما این روند به کندی 
پیش می رود. سازمان بین المللی کار همچنین به تغییر نوع کار اجباری کودکان اشاره می کند. 
پیش از این کودکان )59درصد( در بخش کشاورزی مجبور به کار بودند، اما امروزه به کارگیری 

آنها در بخش های خدماتی بیشتر شده است. 

 علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی و وزیر پیش��ین دفاع ایران در گفت وگو با روزنامه 
انگلیس��ی » فایننش��یال تایمز« گفت: »ته��ران در پی از س��رگیری رابط��ه دیپلماتیک با 
واش��نگتن نخواهد بود حتی اگر توافق هس��ته ای به از بین رفتن تنش بین دو طرف کمک 
کند. « براس��اس این گزارش، ش��مخانی در این گفت وگو که چن��د روز پیش صورت گرفت 
و متن آن دوشنبه در روزنامه فایننش��یال تایمز انتشار یافته اس��ت، افزود: موضع ایران در 

منطقه با تغییر دولت بغداد و ادامه بقای دولت بشار اسد در سوریه مستحکم تر شده است. 
وی در باره روابط ای��ران و امریکا گفت: »ایران و امریکا می توانند در مس��یری رفتار کنند 
که از انرژی خود در منطقه خاورمیانه علیه هم استفاده نکنند. یک توافق هسته ای می تواند 
در این زمینه بسیار حیاتی باشد. البته همه چیز بستگی به صداقت امریکا در گفت وگوهای 

هسته ای دارد. مذاکرات ما با امریکا تنها در زمینه هسته ای است. «
ش��مخانی در ادامه، گمانه زنی ها در باره عدم عالقه رهبری عالی ایران در ادامه مذاکرات 
هس��ته ای با گروه 1+5 را رد کرد و گفت: »اگر رهبری ایران در پی قطع مذاکرات هسته ای 
بودند، در سال گذشته و با گذش��ت نیمی از مذاکرات زمان کافی برای این کار وجود داشت. 
اگر توافق هس��ته ای نیز صورت نپذیرد، ما از بین نخواهیم رفت و اگر هم به توافق برسیم به 

بهشت نمی رویم. « 
وی همچنین در باره فعل و انفعال های صورت گرفته در عراق اذعان داش��ت: جایگزینی 
حیدر العبادی با نوری المالکی در مقام نخس��ت وزیری عراق موجب تقویت مواضع ایران در 

خاورمیانه شده است. 

جمعی از چهره های س��ینمایی و تلویزیونی همچون بهاره رهنما، پوریا پورس��رخ، 
علی ضی��اء، الهه رضایی، س��ارا منج��زی، اصغر نعیم��ی کارگردان و علیرض��ا بابایی 
با حضور در مراس��م »ک��ودک کار، اینج��ا همین نزدیک��ی... « ضم��ن حمایت خود 
از ک��ودکان کار خواه��ان رس��یدگی های اصولی مس��ئوالن و جامعه به ای��ن معضل 

اجتماعی شدند. 
این هنرمندان با انداختن دس��تبند »کودک کار، اینجا همی��ن نزدیکی... « با کودکان 
کار عکس س��لفی گرفتند و از سایر چهره های س��ینمایی و تلویزیونی هم دعوت کردند، 
برای حمایت از ک��ودکان کار و توجه بیش��تر مس��ئوالن جامعه برای ح��ل این معضل 
اجتماعی با کودکان کار عکس س��لفی بیندازند و دس��تبندی ب��ا مضمون »کودک کار، 

اینجا همین نزدیکی... « را به دس��ت ببندند. 

سیاست
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معاون وزیر علوم: بودجه پژوهشی 
صرف موارد دیگر می شد

مع��اون پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم در خصوص 
بودجه پژوهشی امسال توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی وزارت عل��وم، وی گف��ت: وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با درک مش��کالت دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی ش��اهد آن بوده که در س��ال های گذش��ته 
بودجه های پژوهشی به دلیل مش��کالت مالی دانشگاه ها 
صرف مواردی غیر از پژوهش می ش��ده است. طبق آمار در 
سال های گذش��ته، میانگین اعتبار پژوهشی مصرف شده 
در سطح کل دانشگاه ها، حدود پنج درصد از کل اعتبارات 
دانشگاه ها را شامل می شده اس��ت. وحید احمدی با اشاره 
به اینکه کل اعتبارات آموزش عالی در س��ال 94 نس��بت 
به س��ال 93، حدود 19 درصد افزایش داشته است، گفت: 
 مجموعه اعتبارات دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی در کل 
20 درصد افزای��ش یافته اس��ت؛ این در حالی اس��ت که 
اعتبارات مراکز پژوهش��ی و فناوری هم حدود 27 درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. البته اعتبارات پژوه��ش و فناوری 
متمرکز س��تاد وزارت عل��وم و ردیف های متفرفه ش��امل 
طرح های کالن، قطب های علمی، جش��نواره ها، طرح ها و 

تجهیزات آزمایشگاهی افزایشی نداشته است. 

غذای آلوده در پاکدشت 3 کشته و 
27 مسموم به جا گذاشت

مجتبی خالدی، س��خنگوی اورژانس کشور از مسمومیت 
غذایی 30 نفر از ساکنان آسایش��گاهی در پاکدشت خبر داد 
و گفت: سه نفر از این افراد قبل از رسیدن اورژانس جان خود 
را از دس��ت داده و 27 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. 
بر اثر این مسمومیت غذایی سه مرد که متولد سال های 37، 
36 و 45 بودند قبل از رس��یدن نیروهای اورژانس جان خود 
را از دس��ت داده و 27 نفر دیگر نیز به ش��دت مسموم شدند 
که به س��رعت به بیمارس��تان منتقل و مداوا شدند. خالدی 
گفت: پس از مرخص ش��دن این افراد از بیمارس��تان، حال 
یکی از آنها دوباره بد شده و به بیمارستان پاکدشت و سپس 
بیمارستان لقمان منتقل شده است. حال او اصال خوب نیست 
و برای نمونه برداری به بیمارستان لقمان منتقل شده است. 
سخنگوی اورژانس کشور در مورد علت این مسمومیت گفت: 
موضوع از دو جنبه پلیسی و بهداشتی در حال پیگیری است 
که ما از جنبه بهداش��تی می توانیم بگوییم که غذایی که این 
30 نفر مصرف کرده اند نمونه برداری و به آزمایش��گاه وزارت 
بهداشت و پزشکی قانونی ارسال شده است تا مشخص شود 
که علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده یا اینکه این غذاها 

حاوی میکروب خاصی بوده است. 

تهران، منتظر بارش باران 
در 2 روز آینده

 براس��اس پیش بین��ی  س��ازمان هواشناس��ی، ط��ی 
24 ساعت آینده در مناطق سردس��یر و کوهستانی بارش 

برف پیش بینی می شود. 
به گ��زارش مهر، س��ازمان هواشناس��ی اعالم ک��رد: تا 
پایان ام��روز در برخ��ی مناطق غرب، دامنه ه��ای جنوبی 
الب��رز، نواحی مرک��زی، به تدری��ج جنوب غرب و ش��رق 
کش��ور ابرناکی، بارش باران گاهی با وزش باد و در مناطق 
سردس��یر و کوهس��تانی بارش ب��رف و در مناطق جنوبی 

رعد و برق پیش بینی می شود. 
براس��اس این گ��زارش، بر ش��دت بارش ه��ا در جنوب 
آذربایجان غربی، غرب کردس��تان و ش��مال خوزس��تان 
افزوده و امروز ش��دت این بارش ها در دامنه های زاگرس، 
خوزستان، لرس��تان، چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد را ش��اهد خواهیم بود. همچنین در شمال غرب 
و س��واحل غربی دریای خزر بارش پراکن��ده و وزش باد را 

شاهد خواهیم بود. 
آس��مان پایتخت در دو روز آتی نیمه ابری در ارتفاعات 
همراه با بارش پراکنده ب��ه تدریج کاهش اب��ر و وزش باد 

خواهد بود. 



تبلیغاتمقایسهای
موثریامخرب؟

یکی از انواع تبلیغاتی که به خصوص در رسانه های 
ایرانی از آن بیش از اندازه معمول استفاده می شود 
تبلیغ��ات مقایس��ه ای اس��ت. بدین ص��ورت که در 
آگهی، یک محصول را با چیز دیگری مورد مقایسه 
قرار می دهند. این چیز می تواند کاالی مش��ابه آن 
کاالیی باشد که مورد تبلیغ قرار گرفته یا می تواند 
مقایس��ه با شرایط و زمانی باش��د که ما آن کاال را 

در اختیار نداریم. 
مثال ه��ای فراوانی را می توان اش��اره کرد که از 
این روش استفاده ش��ده مثال تازه ترین نوع تبلیغ 
که اخیرا به کرات در تلویزیون پخش ش��ده، آگهی 
مرب��وط ب��ه کف ش��وی خاصی اس��ت ک��ه در آن 
تبلیغ کننده سعی می کند محصول خود را با سایر 
محصوالت قدیمی یا مشابه مورد مقایسه قرار دهد 
و بع��د به بیننده این گونه القا کند که این محصول 

بهتر از سایر محصوالت است. 
اگر چه این روش یکی از پر کاربرد ترین روش های 
تبلیغی است که به گونه های مختلفی از آن استفاده 
می ش��ود  اما ای��ن روش وقتی به طرز ناش��یانه ای 
اس��تفاده شود نه تنها جذابیتی ندارد بلکه می تواند 

نتیجه عکس هم داشته باشد. 
در مثال باال وقتی س��ایر کف شوی ها به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود تصاوی��ر و احساس��ات به طرز 
اغراق آمیزی منفی نمایش داده می ش��ود و زمانی 
ک��ه به کف ش��وی مورد نظر می رس��د زن یا مردی 
نشان داده می ش��وند که با شوق و اشتیاق فراوانی 
از وسیله مورد نظر استفاده می کنند. متاسفانه باید 
گف��ت در این روش عموم��ا خالقیت زیادی به کار 
نمی رود و اغلب از یک روش کلیشه ای و کسالت بار 
اس��تفاده می ش��ود و مجری با یک ص��دای کامال 
یکنواخت س��عی در تشویق مش��تریان برای خرید 
محصول دارد.  در اغلب کش��ورها چنین تبلیغی به 
خاطر نش��ان دادن مس��تقیم کاال های رقیب نوعی 
اغفال مش��تریان محس��وب می ش��ود که مجاز به 
پخش نمی شود. عالوه بر آن به لحاظ حرفه ای هم 
این روش چندان مورد تایید نیس��ت  اما همان طور 
که قبال هم گفته ایم این روش اگر اصول تبلیغاتی 
را ب��ه خوب��ی رعایت ک��رده باش��د می تواند جزو 

تبلیغات موثر قلمداد شود. 
پایه اصلی این تبلیغ بر جامعه آماری آن اس��ت، 
لذا تبلیغ کننده باید بتواند جامعه آماری مناس��بی 
از کاالی خود و س��ایر کاالها به دس��ت بیاورد تا در 
زمان تبلیغ بتواند به آن اس��تناد کند. این مدارک و 
استنادات هستند که اعتبار این گونه تبلیغ را افزایش 
می دهند. نکته دیگر آن اس��ت که در این نوع تبلیغ 
باید موضوعاتی هدف قرار گیرد که  ضمن قابل فهم 
بودن، مشتری با آنها مواجه شده باشد. مسئله دیگر 

آن است که در مقایسه حتما بخش محتوایی مورد 
 قیاس قرار گیرد نه شکلی و همین طور باید در نظر 
داشت در ارائه محصول خود از اغراق بیش از اندازه 
خود داری ش��ود. در پایان بای��د گفت در این روش 
باید به استفاده کنندگان سایر محصوالت نیز احترام 
گذاش��ته ش��ود و تبلیغ به گونه ای نباشد که به طور 

مستقیم در جهت تخریب رقبا باشد. 
با این توضیح، به دو نمونه از تبلیغات مقایس��ه ای 
ایرانی و خارجی اش��اره خواهیم کرد که هر کدام در 

نوع خود موفق عمل کرده اند. 
تبلیغ��ات ش��رکت های مخابرات��ی،  از  در یک��ی 
تبلیغ کنن��ده مس��ابقه ای را ب��ه نمایش گذاش��ته و 
خواس��ته مقایس��ه ای از س��رعت اینترنت خود را با 
سایر رقبا به تصویر بکشد. در این مسابقه سه حیوان 
به ص��ورت نمادین حل��زون، الک پش��ت و یوزپلنگ 
مورد استفاده قرار گرفته که هر کدام از این حیوانات 
با رنگ ه��ای آبی فی��روزه ای، زرد و بنفش به تصویر 
کشیده می ش��ود و بعد از شلیک تیر مسابقه، نشان 
می ده��د که حلزون و الک پش��ت با س��رعت خیلی 
پایین در حال حرکت هس��تند و یوزپلنگ با سرعت 
خیره کنن��ده به خ��ط پایان می رس��د. در پایان این 
آگهی شرکت تبلیغ کننده نام و آرم کاالی مورد نظر 

خود را به تصویر می کشد. 
اگ��ر دقت ک��رده باش��ید در این آگهی ش��رکت 
تولید کنن��ده عم��ال یک��ی از اپراتوره��ای مخابراتی 
کش��ور را حذف کرده و دو تای دیگ��ر را با نماد های 
الک پش��ت و حلزون با رن��گ و المان آبی فیروزه ای 
و زرد به تصویر کش��یده اس��ت. این تبلیغ به لحاظ 
س��اخت جزو تبلیغات مقایس��ه ای است که توانسته 
هوش��مندانه رقبای خود را به چالش بکشد  اما هیچ 

اشاره مستقیمی نیز به رقبا نداشته است. 
در نمونه دیگر، شرکت کوکا کوال پسر بچه ای را به 
نمایش می گذارد ک��ه در مقابل یکی از یخچال های 
مخص��وص خری��د ایس��تاده و به باال ن��گاه می کند. 
حرک��ت دوربین، کوکاکوال را ب��ه نمایش می گذارد؛ 
پسر بچه سکه ای می اندازد و یک پپسی می خرد  اما 
با کمال تعجب نوشابه پپسی را زمین می گذارد و باز 
اقدام به خرید پپسی می کند. این کار را آنقدر انجام 
می دهد که س��کویی از قوطی پپسی درست می کند 
و بعد روی آن می رود و باز س��که را می اندازد؛ سکه 
را این بار به قس��متی که مخصوص نوشابه کوکا کوال 
اس��ت می ان��دازد و کوکا کوالی خ��ود را می گیرد و 
بی خیال تمام نوشابه های روی زمین به سمت خانه 
می رود. در مورد ای��ن تبلیغ خالقانه همین بس که 
بگوییم س��ازنده آگهی با انتخاب ساختاری فانتزی، 
ب��دون مط��رح کردن ادعاه��ای بی م��ورد و تخریب 

رقیب، به هدف تبلیغاتی خود دست یافته است. 

خریدخانهسواربرترنهوایی

گش��تن ب��ه دنبال خان��ه جدی��د می تواند کاری 
خسته کننده و ناخوش��ایند باشد  اما در هلند راهی 
برای حل این موضوع و تبدیل آن به یک سرگرمی 
یافته ان��د؛ به طوری که گوی��ا به یک پارک تفریحی 

رفته اید و نه خرید خانه. 
بان��ک هلن��دی  ام ب��ی ای نی��وز،  ب��ه گ��زارش  
ABN Armo ب��ه فروش��ندگان خان��ه کم��ک 
 می کن��د، ام��الک خ��ود را ب��ه ش��یوه ای خ��اص 

تبلیغ کنند. 
ب��رای این منظ��ور این بانک کار بس��یار جالب و 
خنده داری انجام داده اس��ت؛ آنها یک ترن هوایی 
کوچ��ک در داخل خانه طراح��ی و تعبیه کرده اند 
تا مش��تریانی که برای دیدن خانه می آیند بتوانند 
س��وار بر ترن، از قس��مت های مختلف خانه دیدن 

کنند. 
متاس��فانه این ترن بعد از اینک��ه خانه به فروش 
رس��ید باید جمع ش��ود  اما اگر خرید خانه همیشه 
با سوارش��دن بر ترن هوایی باش��د ش��اید کمی از 

سختی های آن کم شود. 

تبلیغات خالق
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پیش��ینه  اس��تفاده از ماکت های 
تاثیرگذار  عناصر  به عنوان  تبلیغاتی 
ب��ه  از کش��ور  بص��ری در خ��ارج 
س��ال های دور ب��از  می گ��ردد. این 
درحال��ی اس��ت ک��ه ای��ن رس��انه 
تبلیغاتی به تازگی وارد کشور شده 
و از عم��ر آن چن��دان نمی گ��ذرد. 
از  اس��تفاده  زم��ان  م��ا  درکش��ور 
ماکت های تبلیغاتی به سیاست های 
تبلیغاتی شرکت های سفارش دهنده 
باز می گردد. براین اساس هنوز زمان 
مش��خصی ب��رای به کارگی��ری آنها 
از سوی س��فارش دهندگان تعریف 
نش��ده است. شرکت ها گاهی از این 
ماکت ها برای معرفی محصولی تازه 
اس��تفاده می کنن��د و گاهی ماکت 
محصولی قدیمی توس��ط شرکت ها 

در سطح شهر اکران می شود. 
ماکت ه��ای تبلیغات��ی در می��ان 
به عنوان رس��انه هایی  کارشناس��ان 
شناخته می ش��وند که در مخاطبان 
ایجاد هیجان بصری باال  می کنند،در 
نتیجه کس��انی که مسئول نگارش 
مراحل مختلف کمپین ها هس��تند، 
باید به این نکته توجه داشته باشند 
ک��ه این هیج��ان تبلیغات��ی را چه 
زمانی به مخاطبان تزریق کنند که 
باالترین تاثیرگذاری را داشته باشد. 
درواق��ع اس��تفاده از این رس��انه ها 
خوب اس��ت، ولی ای��ن خوب بودن 
به تنهایی کافی نیس��ت و باید موثر 
نیز باش��د. در واقع اینکه هر برندی 
یک ماکت تبلیغاتی بزرگ در سطح 
شهر داشته باشد کافی نیست، باید 
این ماکت ها زمانی اکران شوند که 
برای مشتریان این برندها جذابیت 

بصری باالیی داشته باشد. 

اندازهگیریعمقدیدبرای
محلنصبماکتها

مس��عود رش��یدیان، کارش��ناس 
تبلیغات و فعال در عرصه س��اخت 
ب��ه »فرصت  تبلیغاتی  ماکت ه��ای 
امروز« می گوید: سازمان زیباسازی، 
نص��ب  منظ��ور  ب��ه  را  فضاهای��ی 
ماکت های تبلیغات��ی در نظرگرفته 
اس��ت، اما ام��کان بهره ب��رداری از 
ای��ن فضا ها ت��ا زمانی که توس��ط 
کارشناسان مورد بررسی دقیق قرار 

گیرند، وجود ندارد. 
کارشناس��ان س��ازنده ماکت ه��ا 
با توجه به ش��کل و ابع��اد و اندازه 
ای��ن ماکت ها، بهتری��ن و زیباترین 
و موثرتری��ن عم��ق دی��د را ب��رای 
مخاطبان در نظ��ر می گیرند. عمق 
دی��د در نظ��ر گرفته  ش��ده ب��رای 
بینندگان، در مورد محل قرارگیری 

ماکت های فض��ای داخلی با فضای 
خارجی متفاوت اس��ت. برای مثال 
بهتری��ن م��کان نصب ی��ک ماکت 
10 مت��ری بزرگراه��ی خواهد بود 
ک��ه مخاطب��ان از فاصله دوری تری 
نظاره گ��ر آن باش��ند. مطمئن��ا اگر 
این ماکت ها در یک خیابان کوچک 
نصب ش��وند، هی��چ تاثی��ری روی 
مخاطبان نخواهند گذاش��ت. محل 
قرارگی��ری تمام��ی ماکت هایی که 
در سطح شهر تهران اکران شده اند، 
براساس یک نگاه کارشناسی و فنی 

بوده است. 
ای��ن مکان های کارشناسی ش��ده 
باید مورد تایید شهرداری و سازمان 
البت��ه  بگیرن��د.  ق��رار  زیباس��ازی 
مکان هایی هم هس��تند که توسط 
کارشناس��ان مناسب تشخیص داده 
ش��ده اند، ولی توسط ش��هرداری از 
لحاظ مس��ائل ترافیک��ی موردتایید 

قرار نگرفته اند. 
م��ورد  در  می کن��د:  اضاف��ه  او 
ماکت ه��ای فض��ای داخل��ی عالوه 
ب��ر فضا و زاویه دی��د، موضوع مهم 
دیگ��ری نیز حائ��ز اهمیت اس��ت 
که باید مورد بررس��ی ق��رار بگیرد. 
در م��ورد این ماکت ه��ا باید توجه 
بیش��تری به جزییات س��اخت آنها 
ش��ود، چ��ون بینن��دگان از زاوی��ه 
خواهند  آنها  نظاره گ��ر  نزدیک تری 
بود. مخاطب��ان توقع دارند با دیدن 
ای��ن ماکت ها یک عروس��ک بزرگ 
شده نبینند و محصول را به صورت 
واقع��ی و بزرگنمایی دقیق مالحظه 

کنند. ب��ه خاطر این موضوع رعایت 
و توج��ه ب��ه جزییات در س��اخت 
اهمی��ت  از  داخل��ی  ماکت ه��ای 

بیشتری برخوردار است. 

فایبرگالسمادهاصلیساخت
غولهایتبلیغاتی

رش��یدیان می گوید: برای ساخت 
ماکت ها به خاطر متریالی که دارند 
بای��د از موادی اس��تفاده ش��ود که 
حالت پذی��ر و قابل انعطاف باش��ند؛ 
م��وادی که ع��الوه بر ای��ن موارد، 

کیفیت باالیی نی��ز به این ماکت ها 
بدهند. معموال پای��ه همه ماکت ها 
از م��اده فایب��رگالس اس��ت. حال 
متناس��ب با فرم و ش��کل ماکت ها 
و ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط جوی 
مانند ب��رودت و گرمای هوا فرمول 
آنها  و ترکیب بندی موادش��یمیایی 
متف��اوت خواه��د بود. م��اده  فایبر 
گالس ع��الوه ب��ر فرم پذیری، طول 
عم��ر باالیی بدون اف��ت کیفیت به 
ای��ن ماکت ه��ا می دهد. ع��الوه بر 
م��وارد ذکر ش��ده باید در س��اخت 

ماکت ه��ا موادی اس��تفاده ش��وند 
مناس��ب  وزنی  اس��تانداردهای  که 
را داش��ته باش��ند. در س��اخت این 
ماکت ه��ا کارشناس��ان بای��د عالوه 
 بر ش��باهت ب��ا محص��ول، قابلیت 
جابه جای��ی راح��ت را نی��ز در نظر 
بگیرن��د. باتوج��ه به ابع��اد و حجم 
ماکت ها عموما س��اخت آنها از 30 
روز کاری ش��روع می ش��ود و ه��ر 
چقدر س��اخت ماکت ه��ا پیچیده تر 
باش��د، زمان صرف ش��ده برای آنها 

بیشتر خواهد شد. 

ماکتهایتبلیغاتیذهنیترا
بهعینیتتبدیلمیکنند

ن��گاه  درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
ش��رکت ها نس��بت به این رس��انه 
برای  هن��وز  می گوی��د:  تبلیغات��ی 
این  س��فارش دهنده،  ش��رکت های 
موض��وع ک��ه ب��ه تبلیغ��ات ن��گاه 
باش��ند  داش��ته  س��رمایه گذاری 
ن��ه هزین��ه، ج��ا نیفت��اده اس��ت. 
ماکت های تبلیغات��ی ذهنیت را به 
عینیت تبدی��ل می کنند، در نتیجه 
به عنوان سرمایه های تبلیغاتی برای 

این  می ش��وند.  محسوب  شرکت ها 
ماکت ها به واس��طه عمر طوالنی و 
بدون افت کیفیت، قابلیت استفاده 
مک��رر دارند. برای مث��ال کیفیت و 
رادیویی،  آگهی ه��ای  تاثیرگ��ذاری 
مطبوعاتی و تلویزیونی بعد از مدتی 
کمرنگ و بی اثر می ش��وند، ولی این 
ماکت ها به خاطر جذابیت بصری و 
عمر طوالنی تاثیرگذاری بیش��تری 

نیز خواهند داشت. 
رش��یدیان درباره انواع ماکت های 
فض��ای بیرونی می گوید: ماکت های 
بخ��ش  دو  ب��ه  بیرون��ی  فض��ای 

تقسیم بندی می شوند. 
ماکت های��ی که به ص��ورت واحد 
نصب می ش��وند مانن��د ماکت های 
بزرگی ک��ه در اتوبان چمران اکران 
ش��ده اند. ماکت های نوع دوم روی 
بیلبوردها نصب می ش��وند و قابلیت 
نصب س��ازه مکانیکی و حرکتی را 
نیز دارند، مانند بطری ای که مدتی 
پیش  روی یک بیلبورد نصب ش��ده 
بود و در آن در حرکتی باز و بس��ته 

می شود. 

شرکتهایپیشگامدراستفاده
ازماکتهایتبلیغاتی

اس��تقبال  رش��یدیان می گوی��د: 
ماکت ه��ای  م��ورد  در  ش��رکت ها 
فض��ای داخل��ی با فض��ای خارجی 
متفاوت اس��ت. در مورد ماکت های 
داخلی عموما ش��رکت های شوینده 
خارج��ی پیش ق��دم هس��تند، این 
موض��وع به ای��ن خاطر اس��ت که 

آنها با این رس��انه  تبلیغاتی بیش��تر 
آشنا هس��تند و کاربرد آنها را بهتر 
می دانند. در مورد ماکت های فضای 
خارجی شرکت های داخلی با کمی 
تردید و احتیاط، شجاعت بیشتری 
از خ��ود ب��رای اک��ران آنها نش��ان 
می دهن��د. احتی��اط و تردی��د این 
شرکت ها بیش��تر به دلیل نابسامان 
بودن و عدم ثبات وضعیت اقتصادی 
ای��ن مجموعه   هاس��ت. معموال این 
ش��رکت ها نس��بت به آینده بدبین 
هس��تند و وقت��ی می خواهند اقدام 
تبلیغاتی را انج��ام دهند می گویند 
اجازه بدهید قیم��ت دالر، وضعیت 
تحریم ه��ا و غیره را مورد بررس��ی 
ق��رار دهی��م و بعد از بررس��ی این 
موارد تصمیم خ��ود را بازگو کنیم. 
در  ایران��ی  ش��رکت های  معم��وال 
سفارش این ماکت ها با کمی تردید 
عمل می کنند، ولی وقتی نتیجه کار 

را می بینند از آن لذت می برند. 

عمر6سالهماکتهای
تبلیغاتی

به گفت��ه رش��یدیان، عم��ر این 
ماکت ه��ا اگر ب��ه آنها آس��یب های 
عمدی وارد نش��ود، به طور متوسط 
پنج یا ش��ش س��ال خواهد بود. در 
س��اخت آنه��ا بای��د از رنگ های��ی 
استفاده ش��ود که قابل شست وشو 
باش��ند. ای��ن موض��وع ب��ه دلی��ل 
آلودگی باالی شهر تهران از اهمیت 
زیادی برخوردار است و ماکت های 
نصب ش��ده بای��د ب��رای باالرفت��ن 
کیفی��ت بصری چند وق��ت یک بار 

مورد شست وشو قرار بگیرند. 
این کارش��ناس در پای��ان تاکید 
می کند: اگر ش��رکت ها در انتخاب 
رس��انه های تبلیغاتی دقت بیشتری 
داشته باشند و بدانند کجا و چگونه 
از این رسانه ها استفاده کنند، تاثیر 
بیش��تری روی مخاط��ب خواهن��د 
گذاش��ت. باید کارشناس��ان نسبت 
به ای��ن موضوع ن��گاه حرفه ای تری 
داشته باشند و سعی نکنند که فقط 
رس��انه های خود را بفروشند. برای 
مثال م��ا به عنوان ش��رکتی که در 
حوزه س��اخت ماکت  های تبلیغاتی 
متمرکز هستیم، اگر فقط شرکت ها 
را به سمت این رسانه تشویق کنیم، 
ش��یوه درس��تی را اج��را نکرده ایم 
و کمکی ب��ه صنع��ت تبلیغات نیز 
نخواهی��م ک��رد. کارشناس��ان باید 
درنظر بگیرند که این رس��انه ها چه 
زمانی به ش��رکت ها کمک خواهند 
کرد. این نگاه دقیق را کارشناس��ان 
تبلیغات��ی داخ��ل برند ها نی��ز باید 
داشته باش��ند تا روند درستی را در 

این مسیر طی کنند. 
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ماکت های تبلیغاتی ذهنیت را به عینیت تبدیل 
می کنند، در نتیجه به عنوان سرمایه های تبلیغاتی 

برای شرکت ها محسوب می شوند. این ماکت ها به 
واسطه عمر طوالنی و بدون افت کیفیت، قابلیت 

استفاده مکرر دارند

قواعداستفادهازماکتهایتبلیغاتیعظیمالجثه

از دور دل می برند
نرگسفرجی

محمدتماشا



تخفیف بدهیم یا نه؟ 

هر س��اله با نزدیک شدن به پایان سال، شرکت های 
زی��ادی از اس��تراتژی های مختل��ف بازاریابی همانند 
تخفیف اس��تفاده می کنند. همه مش��تریان تخفیف را 

دوست دارند و می خواهند از آن استفاده کنند. 
در سراس��ر دنیا ش��رکت ها قبل از تعطی��ات اقدام 
به ارائه تخفیفات چش��مگیر می کنن��د. ارائه تخفیف 
اس��تراتژی خوبی اس��ت و سبب تش��ویق مشتری به 
خرید می ش��ود، اما در مواردی مثا اگر نام برند بزرگ 
باشد، ش��اید نیازی به ارائه تخفیف نباشد. قبل از ارائه 
تخفیف باید هدفمان را تشخیص دهیم. باید دید برند 
در کجا تعریف می شود. روال تصمیم گیری مشتری را 
باید تش��خیص داد و بررس��ی کرد که محصول در چه 
حوزه هایی وج��ود دارد و نگاه مش��تری به آن چگونه 
اس��ت. مثا برندهای متوس��ط که نه قیمت های باال و 
نه پایین دارند، نیازهای قشر متوسط جامعه را پوشش 
می دهند و باید در ارائه تخفیف سایق همین دسته از 
مش��تریان را هدف قرار بدهند. در تخفیف های ساالنه 
باید با مش��تری صادق بود چ��را که آنها از قیمت قبل 
از تخفیف آگاهی ندارند و به آس��انی می توانند به شما 

بدگمان شوند. 
ارائ��ه تخفی��ف در همه ش��رکت های ب��زرگ دوره 
خاص��ی دارد. به این ترتیب مش��تری می داند در چه 
زمان��ی تخفیف ارائه می ش��ود. باید توجه داش��ت که 
به عنوان مثال، بعضی بانوان لباس را به خاطر نیازشان 
نمی خرند، بلکه به دلیل قیم��ت ارزان آن را می خرند. 
در نتیجه ممکن است مش��تری لباس زمستانی را در 
بهار یا تابس��تان بخرد. به عن��وان مثالی دیگر، ایرانی ها 
خرید مصرف برنج یک سال ش��ان را در فصل برداشت 
برنج )مرداد- ش��هریور( می خرند، چ��را که ارزان ترین 
بازه زمان خرید برنج اس��ت و حجم وسیع آن در بازار 
موجود است. معموال خانوارهای ایرانی مصرف یک سال 
خ��ود را به دلیل حجم فروش باال در آن بازه می خرند. 
همچنی��ن آنها با توج��ه به درآمد و بودج��ه خود اول 
کاالهای اساسی و س��پس کاالهای لوکس و تفریحی 
را مدنظ��ر قرار می دهند. مردم ایران نگرش های متغیر 
دارند، بنابراین اس��تراتژی خاصی برای تغییر قیمت و 
ارائه تخفیف وجود ندارد. ممکن اس��ت ش��رکتی یک 
محصول را 1500 تومان و ش��رکتی دیگر آن را 2000 
تومان تولید کرده باش��د. اگر شرکتی بهینه کار نکند، 
میزان اجناس معیوب و مرجوعی اش زیاد می ش��ود و 
ضرر می کند. در این شرایط همیشه برای تخفیف دادن 
باید ب��ه بازار هدف و نیازه��ای آن توجه کرد. مثا در 
فصل زمس��تان میزان تقاضای آبمیوه و بس��تنی کم و 
میزان مصرف حلوا شکری و مواد کنسروی داغ است و 
شرکت ها می توانند آن را گران کرده و تخفیفی برایش 
در نظر نگیرند تا بیش��ترین سود را نصیب خود کنند. 
در ی��ک کام می توان گفت که ارائه تخفیف – به ویژه 
در ای��ران- از هیچ قاع��ده خاصی پیروی نمی کند و به 
اقتضای زمان، مکان و شرایط نتایج متفاوتی را نصیب 
ش��رکت ها می کند. در این شرایط صاحبان کسب و کار 
باید هوشیار باش��ند و بدون شناخت درست مشتری، 
دست به اقداماتی نزنند که جز زیان نتیجه ای برایشان 

به ارمغان نخواهد آورد. 

 7up پپسی از لوگوی جدید
رونمایی می كند

شرکت مادر 7up یعنی پپسی خبر از طراحی هویت 
بصری جدیدی برای این نوشیدنی داده که شامل یک 
طراحی لوگو و بس��ته بندی جدید می شود که در قالب 
اقدامی جهانی برای احیا و یکسان س��ازی نوشیدنی با 

طعم لیمو سازماندهی شده است. 
پپسی، دومین برند بزرگ نوشیدنی در سطح جهان 
یک کمپی��ن چندکانالی را راه انداخته و هویت بصری 
خود را در عربس��تان در ماه دسامبر جوان کرده است. 
سپس در اوایل س��ال 2015 در راستای برگزاری یک 
کمپی��ن جهانی در بیش از 140 کش��ور دنیا، کمپین 
فوق در بقیه کش��ورهای منطقه خلیج ف��ارس برگزار 
خواهد ش��د.  با توجه به اهمیت باالی بازار خاورمیانه 
برای 7up، پپس��ی به عرضه چهره جدید و راه اندازی 
کمپینی تازه در عربس��تان به عنوان یکی از نخس��تین 
بازارهای آن در سرتاسر جهان )140 بازار( می اندیشد. 
7up به خاط��ر ظاهر واقعا منحصر به فرد خود معروف 
بوده و به عن��وان یک نمونه تکامل رون��د مصرف، این 
شرکت قصد تجدید نظر روی این نوشیدنی منحصر به 
ف��رد را دارد.  به اعتق��اد تولیدکنندگان 7up، هر کس 
به طور طبیعی منحصر به فرد و بکر اس��ت. همه افراد 
بای��د بتوانند اصالت خود را ب��رای حفظ تنوع و تازگی 
در جهان ب��ه کار گیرند. رابطه ای ش��گفت انگیز میان 
مصرف کنن��دگان، محصول و این برند وج��ود دارد؛ از 
هویت بصری هیجان انگیز گرفته تا طعم آشکار و جذاب 
و خاص نوش��ابه های 7up. این برن��د به اندازه مردمی 
که آن را می نوش��ند، منحصر به فرد است. این یگانگی 
باعث می شود کمپین جدید، از 7up به عنوان همراهی 
برای افراد اصیل در سرتاسر جهان تقدیر کند. در ادامه 
یک پلت فرم واقعی برای به اشتراك گذاری تنوع عایق 
آنها به وجود خواهد آمد.  از طریق آگهی های بازرگانی 
تلویزیونی جهانی گرفته تا تصاویر دیجیتال و آگهی های 
تبلیغات��ی چاپی، تبلیغات محیط��ی و حضور فعال در 
رسانه های اجتماعی، یک نوع حرکت مبتکرانه جهانی 

توسط 7up در سال 2015 تغذیه خواهد شد. 

 ارتقای سریع برند 
با استفاده از »اهرم«

از طری��ق انتخ��اب ابزار مناس��ب برای ش��غل خود 
می توانید با صرف کمترین انرژی و زمان به بهترین نتایج 

ممکن دست یابید. 
هم اکنون بیش از هر زمان دیگری درك و به کارگیری 
مفه��وم اهرم از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. من این 
اظهارنظ��ر را به چندین دلیل بیان می کنم و همچنین 
ای��ن واقعیت را اظهار می دارم که تغییر و تحول بیش از 
پیش با س��رعت انجام می شود و به طور مداوم ابزارهای 
جدید و بی ش��ماری ظهور می یابن��د. اگر مقوله اهرم را 
نادیده بگیرید، از قافله عقب خواهید ماند. برای روش��ن 
ش��دن منظور من با تحلیلی ساختاری، تصور کنید که 
ابزار به کار رفته در ساختمان یک خانه با همان سرعت 
تحول ابزار رس��انه های ارتباط جمع��ی، تبادل اطاعات 
و انتش��ار محتوا تغییر یابد. در مثال من فروش��گاه های 
س��خت افزار، تقریب��ا هر ماه کاالهای موج��ود را به طور 
کامل با ابزاری بهتر، سریع تر و ارزان تر تعویض می کنند. 
فروش��گاه های جدید باز و خیلی زود بس��ته می شوند. 
آنچه در س��ال گذشته به کار می آمد ناگهان بااستفاده 
می ش��ود و سازندگان خانه ها بیش از پیش به مشاوران 
معتمد اتکا می کنند تا به آنها در انتخاب میان گزینه های 
موجود کمک کنند. س��ازندگانی که تصمیم می گیرند 
ای��ن روش را نادیده بگیرند، تولی��د محصولی رقابتی و 
ب��ا صرفه اقتصادی را تقریبا غیر ممکن خواهند دید. من 
مطمئنم افرادی که در صنعت ساخت و س��از هس��تند 
متفق القولند که بخشی از مطالبی که بیان کردم کاما 
صحت دارد. اگر می خواهید پیشرفت کنید باید به مقوله 
مهم استفاده از اهرم توجه داشته باشید و هر هفته کمی 
وقت برای خواندن آثار پیشگامان اندیشه و تفکر صرف 
کنید. به همین دلیل اس��ت که من همواره به صاحبان 
کسب و کار می آموزم که بر کسب و کار خود مسلط باشند، 

نه اینکه در آن غرق شوند. 
من تابه حال چندین ابزار را به شما معرفی کرده ام که 
همگی می توانند به اهرمی برای دس��تیابی به موفقیت 
شما تبدیل ش��وند، اما از هر استراتژی و ابزاری مهم تر 
این اس��ت که هم��واره از فرصت های پیش رو به عنوان 
اهرمی برای دستیابی به موفقیت بهره ببرید. هیچ کس 
تاثیر  دوس��تان و تجارب مشابه شما را ندارد. تمامی این 
ارتباطات و درس ها مواردی هس��تند که می توان از آنها 
به عنوان وسیله پیشرفت خود استفاده کرد. حتی داستان 
ش��ما نیز می تواند به عنوان عامل پیشرفت و ترقی فرد 
دیگری به کار رود. یک مس��ئله مهم را همواره باید در 
نظر داشت. درست است که وسیله پیشرفت و دستیابی 
به موفقیت را می توان در ارتباطات به کار برد، اما هرگز 
نباید این مس��ئله را به مواردی ک��ه موفقیت تمام اجزا 
تضمین نمی  ش��ود، تعمیم داد. اگر بتوانید بر ارتباطات 
خود مسلط شوید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید و 
همزمان به منافع دیگر بخش ها توجه وافی داشته باشید، 
از مهارت کاری و بازاریابی بس��یار قدرتمندی برخوردار 

خواهید بود. من از این موضوع بسیار شگفت زده می شوم 
که می بینیم افراد مش��تاق گاهی اوق��ات تمام آنچه را 
می آموزند و تجاربی که دارن��د، دور می اندازند تا اینکه 
کاما مسیر جدیدی از فرصت های پیش رو را که البته 
اطاع��ات کمی از آن دارند، طی کنند. من اغلب اوقات 
این مس��ئله را نوعی تعقیب و پیگیری به دنبال چیزی 
می دانم که آینده روش��ن و مش��خصی دارد. متاسفانه 
بس��یاری از کارآفرین��ان چنین عادت ب��دی را دارند و 
این موضوع باعث می ش��ود س��یاهه طویلی از تاش ها، 
پذیرفتن ریس��ک های کاری و نیز ناکامی های خود در 
اختیار داشته باشند. حتی از عبرت هایی که هزینه های 
س��نگینی را به ما تحمیل کرده است، می توان به عنوان 
فرصتی عالی برای دس��تیابی به موفقیت استفاده کرد. 
تاریخ سرشار از نمونه هایی از موفقیت های عظیمی است 
که پس از چندین سال شروع نادرست به دست آمده اند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
استفاده از كنفرانس های تلفنی به عنوان منابع اطالعاتی

ش��اید ش��ما مدیری باشید که 
دوس��ت دارید قس��مت بازاریابی 
ش��رکت تان ب��ا آخرین اص��ول و 
متدهای روز دنیا گام بردارد. در این 
صورت بد نیست بدانید که امروزه 
بازاریابی دیجیتال در بس��یاری از 
کسب و کارها حرف اول را در میان 
رویکرده��ای مختل��ف بازاریابی 
می زند. تغییرات و پیشرفت ها در 
زمینه بازاریابی دیجیتالی ش��تاب 
گرفته است و همگامی با آن برای 
کسی که فقط نظاره گر باشد دشوار 
است، بنابراین با توجه به اینکه به 
پایان سال 2014 نزدیک می شویم، 
به روندهای بازاریابی که امس��ال 
استفاده ش��ده و پیش بینی درباره 
آنچ��ه در س��ال 2015 انتظارش 

می رود نگاهی می اندازیم. 

1-  بهینه سازی بازاریابی 
موبایلی 

بهینه س��ازی  و  پیش��رفت 
بازاریابی موبایلی در ماه های اخیر 
بیش از پیش اهمیت پی��دا کرده 
اس��ت. این رویکرد در سال 2014 
اولویت مهم بس��یاری از شرکت ها 
بود،  اما س��ال 2015 س��الی است 
ک��ه مدی��ران بازاریاب��ی بای��د در 
تنظیم اس��تراتژی های بازاریابی 
موبایلی پا را فراتر از داش��تن یک 
س��ایت یا برنامه کاربردی موبایلی 
)اپلیکیشن( بگذارند و بر محتوای 
بهینه س��ازی موبای��ل و بازاریابی 
رس��انه های اجتماعی ه��م توجه 
کنند. مثا می دانیم که ش��رکت 
گوگل تاکید زیادی روی چگونگی 
کاربر پسند کردن وب سایت هایش 
و محتوای آن می کند. صاحبنظران 
پیش بینی می کنند شرکت هایی 
هم که تاکنون از این شیوه بازاریابی 
دیجیتال استفاده نکرده بودند، تا 
نیمه دوم سال 2015 با برنامه هایی 

مانند آگهی های موبایل و طراحی 
س��ایت برای کارب��ران موبایل، آن 
را وارد برنامه ه��ای خود می کنند. 
امسال سالی است که کسب و کارها 
به اهمی��ت داش��تن اس��تراتژی 
رس��انه های اجتماعی پی می برند 
و در می یابند که کاربران موبایل تا 
چه اندازه وقت شان را صرف پست 

شبکه های اجتماعی می کنند. 

2-  شبکه های اجتماعی 
از هنگامی ک��ه برندها اهمیت 
بازاریابی رس��انه های اجتماعی را 
متوجه شده اند، هزینه آگهی های 

تبلیغاتی رسانه های اجتماعی 
به طور فزاینده ای افزایش یافته 
است. امسال فیس بوك اعام 
کرد که آنچه در فی��د کاربران 
نشان داده می ش��ود به سبب 
همی��ن سیاس��ت ها محدود 
می ش��ود و صفحات پربازدید 
باید برای تبلیغات شان هزینه 
پرداخ��ت کنن��د. در غیر  این 
صورت تنه��ا می��زان کمی از 
کاربران قادر به دیدن پست های 
کامل صفحه هستند. نیمه اول 
سال 2014 این شرکت گزارش 

کرد ک��ه درآم��دش از آگهی های 
تبلیغاتی آناین 10 درصد نسبت 
به سال مالی گذشته افزایش یافته 
است. ش��رکت ها باید نتایج مثبت 
سرمایه گذاری شان در رسانه های 
اجتماعی مانند ترافی��ک و بازدید 
بیشتر س��ایت را در نظر بگیرند و 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
را راهی برای چن��د برابر کردن این 

نتایج بکنند. 

3-  گسترش بازاریابی 
محتوایی 

بازاریابی محتوایی گس��ترده تر 
از قبل خواهد ش��د. طبق گزارش 
ارزیابی بازاریابی محتوایی تجارت 
الکترونیک��ی  B2B )ش��رکت با 

شرکت(، 93 درصد بازاریابان این 
شرکت ها بیان داشته اند که آنها از 
بازاریابی محتوایی در سال 2014 
استفاده کرده اند و 24درصد آنها 
این استراتژی را تاثیر گذار ارزیابی 

کرده اند. 
 مادامی که مدی��ران بازاریابی 
همچنان مزایای اس��تراتژی های 
محتوای��ی را مد نظر ق��رار دهند، 
پ��ول بیش��تری به شرکت ش��ان 
س��رازیر می ش��ود. مطالع��ات 
م��وردی، محتواه��ای ویدئویی و 
محتواهایی ک��ه معیارهای کیفی 
را رعایت می کنند به ش��رکت ها 

مزیت باالتری نسبت به رقبایشان 
می دهند. 

ش��رکت ها به ط��ور فزاینده ای 
تمای��ل ب��ه س��رمایه گذاری در 
محت��وای موبایلی ش��امل ایجاد 
محت��وای کوتاه نش��ان می دهند 
که به سادگی توسط دستگاه های 
تلفن همراه قابل خواندن اس��ت. 
آنها عادات اس��تفاده مشتریان از 
مخاطبان را می شناسند و بیشتر 
تاکید بر محتوای بصری و ویدئویی 
دارند که به سادگی از طرق موبایل 

قابل پخش است. 

4-  توجه مجدد به بازاریابی 
ایمیلی 

بسیاری شرکت ها باید بازاریابی 

ایمیلی را همچنان مورد توجه قرار 
دهند. این بازاریابی ب��ا بازاریابی 
محتوای��ی پیوند نزدیک��ی دارد، 
از ای��ن رو تمرکز مج��دد بر این 
بازاریابی و توجه به تفاوت های آنها 
دارای اهمیت است. هنگامی که 
شرکت ها ارزش بازاریایی محتوایی 
را در می یابند، ش��روع به کش��ف 
رویکردهای��ی برای ساده س��ازی 
و موثر ک��ردن محت��وای ایمیلی 
به منظ��ور جلوگی��ری از اضافه 
کاری می کنند. یک��ی از راه های 
آن تبدی��ل ابزاره��ای محتوایی 
موجود به فایل ه��ای PDF قابل 
دانلود )مانند نشریات و 
کتاب های الکترونیک( 
اس��ت ک��ه می توان��د 
به عن��وان ی��ک گزینه 
تش��ویقی ب��رای ایجاد 
لیست ایمیل پیشنهاد 
شود. در سال 2015، با 
بازاریابی ایمیلی برندها 
به اهمیت مجزا س��ازی 
خود از رقیبان ش��ان پی 

می برند. 

5-  كمرنگ ش�دن 
خطوط میان بهینه سازی موتور 
جست وجو، بازاریابی محتوایی 

و رسانه های اجتماعی 
یکی از صاحبنظران بازاریابی 
محتوایی را بهینه س��ازی جدید 
موتور جس��ت وجو تعریف کرده 
اس��ت که تا حدودی نیز درست 
است. در آینده بهینه سازی موتور 
جست وجو )SEO(  و بازاریابی 
محتوای��ی به عن��وان دو بخش 
مجزا اما با اص��ول نزدیک تداوم 
می یابند که برای موفقیت به هم 
متکی هستند. گفته می شود که 
بازاریاب��ی محتوایی نخس��تین 
تاثیرگذاری را در جس��ت وجو ها 
دارد. کس��ب و کارهایی ک��ه در 
اس��تراتژی های محتوایی قوی 

س��رمایه گذاری نمی کنند، فکر 
می کنند ک��ه در بهترین حالت 
کمپین های SEO  فاقد کارایی 
هس��تند و در بدتری��ن حالت به 
دیده شدن آنها صدمه می زنند. 
اما امروزه بیش��تر کسب و کارها 
به دیگر مزایای مه��م بازاریابی 
اینترنت��ی ش��امل به رس��میت 
شناختن بیشتر برند، خوشنامی 
آن و بهبود دیدگاه مشتری و نرخ 

تبدیل باالتر آگاه شده اند. 

6- تالش برندها برای 
بخشی هویت 

با رشد رس��انه های اجتماعی، 
ک��ه  می یابن��د  در  برند ه��ا 
مشتریان ش��ان در کانال ه��ای 
رس��انه های اجتماعی ب��ا افراد 
تعام��ل دارن��د ن��ه ب��ا برند ها و 
شرکت ها. برند هایی که توانایی 
برقراری ارتباط با دیگر مخاطبان 
را دارند، مشتریان وفادارتر، بهتر و 
شادتر و رشد مخاطب سریع تری 
را تجربه خواهند ک��رد. توانایی 
شرکت ها برای هویت بخشی به 
برند عامل مهمی در موفقیت آنها 
با استفاده از رسانه های اجتماعی 
است. برندهایی که روابط شان با 
مشتریان شان، دنبال کنندگان 
و مش��ترکان ایمیل را توس��عه 
می دهند، مزایای چشمگیری را 

شاهد خواهند بود. 

7-  ایجاد تبلیغاتی بومی
مدی��ران بازاریاب��ی روز به روز 
روش های جدیدی برای تبلیغات 
بومی مرتبط تر پی��دا می کنند. با 
افزای��ش محبوبی��ت آگهی های 
بوم��ی، بازاریاب��ان و ناش��ران در 
کنار تنظیم استراتژی هایی برای 
رش��د بازدیدکنندگان فعلی، در 
جس��ت وجوی روش هایی جدید 
برای تقلید محتواهای مقاله ای و 

بومی سازی آن هستند. 

استخدام طراحان مد برای 
بازاریابی ساعت اپل

اپل طراحان برجسته دنیای مد را به خدمت می گیرد 
تا با توان بیشتری به بازاریابی ساعت های هوشمند خود 
بپردازد.  به گزارش فارس، قرار است ساعت هوشمند 
جدید اپل در اوایل سال 2015 عرضه شود. اپل پیش 
از ای��ن عاقه اش برای همکاری ب��ا بزرگان دنیای مد 
و طراحی را با اس��تخدام آنجا آرنت مدیرعامل سابق 
ش��رکت Burberry به اثبات رسانده بود. جونی ایو 
از مدیران ارشد اپل در حوزه طراحی در مورد ضرورت 
این کار گفته است: همه انسان ها برای پوشیدن لباس 
از حق انتخاب برخوردارند. تنها در زندان است که همه 
افراد یک چیز می پوش��ند. س��اعت های هوشمند اپل 
در دو م��دل 38 و 42 میلی متری عرضه خواهد ش��د 
و برخ��ی از آنها فلزی، برخ��ی دیگر نقره ای و تعدادی 
هم آلومینیومی و حتی اس��پورت خواهن��د بود. قرار 
است تعداد محدودی از این ساعت ها با طای 18 عیار 
طراحی ش��وند. قیمت مدل های عادی این س��اعت ها 
349 دالر خواه��د بود، ام��ا برخی از مدل های لوکس 
آنها بین چهار تا پنج هزار دالر قیمت خواهند داشت. 
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کافه بازاریابی

بازاریابی مجانی

از میان خبرها

بازاریابی به سبک ایرانی

ایستگاه بازاریابی

 با رشد رسانه های اجتماعی
 برند ها در می یابند که 

مشتریان شان در کانال های 
رسانه های اجتماعی با افراد تعامل 

دارند نه با برند ها و شرکت ها. 
برند هایی که توانایی برقراری 

ارتباط با دیگر مخاطبان را دارند 
مشتریان وفادارتر، بهتر و شادتر و 
رشد مخاطب سریع تری را تجربه 

خواهند کرد

تنها س��ه ماه به پایان سال باقی 
مان��ده، با ای��ن وجود ف��رض کنید 
ک��ه پایان س��ال فرا رس��یده و پس 
از حس��اب و کتاب های س��االنه، از 
بودجه بازاریابی تان مقادیری اضافه 
بر مخارج باق��ی مانده ک��ه باید در 
موردش س��ریعا تصمیم بگیرید. با 
10 ایده زیر از تلف شدن این اضافه 
بودجه جلوگی��ری و آن را در راهی 
مصرف کنید که به شرکت منفعت 

برساند. 
1- رسانه اجتماعی تان را 

تحلیل كنید
یک تحلیل از بازدی��د پیام های 
رس��انه اجتماعی تان در سالی که 
گذش��ت انجام دهید. این برای تان 
آش��کار می کند که ک��دام مطالب 
بیشتر کلیک خورده و مورد پسند 
بوده و به اش��تراك گذاش��ته شده 
اس��ت. دریابی��د که کدام ش��بکه 
اجتماعی )فیس بوك، اینستاگرام، 
لینکد این، آپ��ارات و...( در انتقال 
پیام بازاریابی تان ثمر بخش تر بوده 
است. ش��ما می توانید با شناسایی 
اثربخش ترین آنها، برای س��ال بعد 

برایش برنامه ریزی کنید. 
2-  آزمون قابلیت استفاده 

انجام دهید
ی��ک آزم��ون قابلیت اس��تفاده 
می تواند بازخورد واقعی از مشتریان 
بالقوه تان را انعکاس دهد. خدماتی 

مانند س��ایت های ارزیابی کاربران 
می توان��د به ش��ما نش��ان دهد که 
کارب��ران در حال اس��تفاده از کدام 
قسمت س��ایت شما هس��تند. این 
می تواند به شما کمک کند که کدام 
صفحه ها در وب سایت تان پربازدید 
و ک��دام صفحات نیازمن��د اصاح و 

بهبود است. 
3-  د ر آموزش سرمایه گذاری 

كنید
می توانی��د قس��متی از بودجه به 
دست آمده از بازاریابی تان را صرف 
آم��وزش متدهای جدید، ش��رکت 
در کنفرانس ها ی��ا دوره های آناین 
پیشرفته کنید که روش های جدید 

بازاریابی را آموزش می دهند. 
4-  موفقیت سال گذشته تان را 

جشن بگیرید
اکنون که به پایان س��ال نزدیک 

ش��دید فرصت مناس��بی است که 
نفسی عمیق بکشید و موفقیت تان 

را جشن بگیرید. 
می توانی��د مقادی��ری از بودجه 
اضافی را ب��ه پ��اداش دادن به تیم 
بازاریابی سختکوش تان اختصاص 

دهید. 
5-  نقاط قوت و ضعف شركت را 

بررسی كنید
آیا فروش ش��رکت ش��ما طبق 
فروش برنامه ریزی ش��ده بوده یا 
چشم انداز خوبی نداشته است؟ با 
تحقیق و تحلیل، از نقاط ضعف و 
قوت خود آگاه می شوید. فراموش 
نکنید که در این تحقیق مشتریان 
جاری را در نظر بگیرید. از تحقیق 
برای برنامه ریزی مجدد اس��تفاده 
کرده یا مش��تریان خود را اصاح 

کنید. 

6-  برای مشتریان وفادار خود 
كارت تبریک هایی را طراحی 

كرده و بفرستید 
برای این منظ��ور می توانید یک 
عکس دسته جمعی بگیرید و با یک 
پیام زیبا از مش��تریان ویژه و وفادار 
خود که در طول س��ال همراه شما 
بوده اند، تشکر کنید. می توانید این 
کارت را به ص��ورت پرینت ش��ده به 
آدرس شان پس��ت یا این که ایمیل 

کنید. 
7-  در مورد كمپین های 

محتوایی چهارماه اول سال 
جدیدتان برنامه ریزی كنید 

با استفاده از تحلیل رفتار مشتری، 
عملکرد تبلیغات محتوایی و بهبود 
جست وجوی واژگان تان می توانید 
موضوعات محتوایی ناب را شناسایی 
کرده و یک تقویم برای برنامه ریزی 

کمپین های چهار ماهه اول س��ال 
جدیدتان آماده کنید. 

8-  وب سایت تان را بر مخاطبان 
بین المللی متمركز كنید

اگر بخواهید مخاطبان شرکت تان 
در س��ال جدید حیطه گسترده تری 
داشته باش��ید و ورای مرزها شناخته 
شوید نیاز به یک وب سایت متمرکز 
شده دارید. نه تنها به زبان مبدا بلکه 
باید مفاهیم و مطالب سایت را به زبان 
بین المللی نیز ترجمه کنید. همچنین 
در تصاویری که می گذارید به فرهنگ 

کشور مقصد توجه کنید. 
9-  سیستم مدیریت محتوایی 

بهتری داشته باشید 
آیا به روزرس��انی وب س��ایت تان 
سخت است؟ یک  سیستم مدیریت 
محتوایی متفاوت که مقرون به صرفه تر 
است اتخاذ کنید. حتی اگر سیستم 
مدیریت مشتری تان را دوست دارید، 
سال جدید می تواند زمان خوبی برای 
به روز رسانی و استفاده از آخرین نسخه 
سیستم مدیریت وب سایت تان باشد. 

10-  یک كتاب بنویسید
بیش��تر ش��رکت ها متخص��ص 
موضوعات خاصی هس��تند. فردی را 
استخدام کنید که تجربیات تخصصی 
رهبران و مدیران شرکت را روی کاغذ 
بیاورد. مطمئنا داشتن کتابی حاوی 
ایده ها و نتایج عملکرد و تجربیات یک 
شرکت موفق در امر بازاریابی می تواند 
برای خیل��ی از اش��خاص و بازاریابان 

جالب توجه باشد. 

ایده های زیركانه برای مصرف بودجه بازاریابی اضافی سال
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2015، سال بازاریابی دیجیتال



بررسی های جهانی نشان داد
زنان ثروت را برای امنیت 

می خواهند

در یک بررس��ی جهانی در خصوص نگ��رش زنان به 
بحث ثروت، اکثریت زنان ش��رکت کننده در تحقیق، 

ثروت را در فهرست اولویت های خود قرار ندادند. 
وقتی از بانوان خواسته ش��د تا موفقیت را از دیدگاه 
خود تصویرس��ازی کنند، ثروتمند ش��دن نخس��تین 
چیزی نبود که در ذهن ش��ان نقش می بست. به جای 
ثروت، مادرها، دخترها و همس��رها در اکثر کشورهای 
دنیا بیش از هر چیز نگران امنیت مال��ی برای خانواده 

خود هستند. 
این یکی از مهم ترین یافته های پژوهش��ی است که 
روی زنان و مردان 21 تا 69 س��اله در امریکا، بریتانیا، 
چی��ن و برزی��ل انجام ش��د. در حالی ک��ه دغدغه های 
اقتصادی هم در میان مردان و ه��م در ذهن بانوان در 
حال کاهش یافتن است، بیشتر پاسخگویان همچنان 

در باب روند پیشرفت این دغدغه ها نگران هستند. 
برپایه این بررس��ی که با پش��تیبانی روابط عمومی 
ش��رکت فلیش��من هی��ارد و هیرس��ت مدی��ا انجام 
ش��د، نزدیک به 80درصد زنان گفتند ک��ه پول را در 
زندگی شان به داش��تن قدرت یا روابط زناشویی موفق 
ترجیح می دهند. همچنین نگاه موش��کافانه تر به این 
بررسی نش��ان می دهد که انگیزه زنان از ترجیح دادن 
پول به چیزهای دیگر، داش��تن امنیت مالی اس��ت نه 

وضعیت عالی مالی. 
نتای��ج ای��ن بررس��ی نه تنه��ا از توانای��ی زن��ان در 
ثروت خواهی پرده برداش��ت، بلکه ب��رای برنامه ریزان 
مالی هم مفید اس��ت. زن��ان امریکایی امس��ال انتظار 
داش��تند که 18 تریلیون دالر درآمد داشته باشند که 
این رقم افزایش 50 درصدی را نس��بت به پنج س��ال 
پیش نشان می دهد. در س��طح جهانی، تا سال 2030، 
زنان کنترل دو س��وم از ث��روت را در اختی��ار خواهند 
گرفت. این بررسی همچنین نش��ان می دهد که زنان 
ترجیح می دهند به جای ریس��ک های هوشمندانه، به 
خرج های دم دستی تر مثل برنامه ریزی برای سفرهای 
خانوادگی یا بیرون رفتن به قصد خ��وردن بپردازند و 
کمتر عاقه ای به س��رمایه گذاری پول ش��ان نش��ان 

می دهند. 
در واقع بی اعتمادی زنان به موسسات مالی گوناگون 
و برنامه ریزان مالی باعث ش��ده تا بان��وان برای تامین 
امنیت مالی خوی��ش متکی به خود باش��ند. به عبارت 
ساده تر، از نظر زنان اکنون پول نگهداشتن برای خرج 
کردن در یک روز بارانی از گذاشتن پول در بانک بهتر 

است. 
او الی��س، مش��اور مال��ی، در این ب��اره می گوی��د: 
»متاسفانه، سرمایه گذارانی که در سرمایه گذاری های 
خ��ود در بازارهای گوناگ��ون بس��یار محتاطانه عمل 
می کنند، احتم��ال اینک��ه فرصت های دس��تیابی به 
امنیت باالی مالی را از دست دهند، بسیار زیاد است.«

این ام��ر مهر تاییدی اس��ت بر این ب��اور قدیمی: نه 
ریسک، نه سود. 

پس از رک��ود اقتص��ادی جه��ان در س��ال 2008 
میادی زنان بیش از پیش به تفک��ر بلندمدت درباره 
اس��تراتژی مالی می پردازند. بیش از 75درصد از زنان 
بیشتر برایشان مهم است که آیا فرزندشان می تواند به 

یک کالج عالی برود یا خیر. 
در مجم��وع نتایج این تحقیق ب��ه برنامه ریزان مالی 
کلید برخ��ورد ب��ا خانم ها در مس��ائل مالی را نش��ان 
داد. مس��یر ثروت برای خانم ها از ج��اده امنیت مالی 
می گذرد و رس��یدن به امنیت مالی برایشان از هر چیز 

حتی ثروتمند شدن مهم تر است. 
fortune.com :منبع

نازك ترین گوشی هوشمند جهان
 2 میلی متر نازك تر از یك گوشی 

آیفون 6 

یک ش��رکت چین��ی به ن��ام Oppo R5 گوش��ی 
هوش��مندی را با قطر 4/85 میلی متر به بازار داده که 
دو میلی مت��ر نازك ت��ر از آیفون 6 ب��وده و نازك ترین 

گوشی هوشمند جهان محسوب می شود. 
پش��ت گوش��ی نوار های آنت پاس��تیکی سفید و 
یک پرداخ��ت آلومینیومی نقره ای وج��ود دارد که آن 
را ش��بیه آیفون پنج و s5 می کن��د. دوربین آن کمی 
بیرون زده و حتی فاقد فضای کاف��ی برای وارد کردن 
یک جک هدفون اس��ت. کاربران خواهند توانس��ت با 
استفاده از یک آداپتور، س��یم هدفون خود را از طریق 
یک میکرو پ��ورت USB واقع در پایین گوش��ی به آن 
وصل کنند. این گوش��ی صاف و صیقلی اخیرا فقط در 
چند کشور منتخب در دس��ترس بوده و شرکت هنوز 
اعام نکرده اس��ت که چ��ه وقت محصوالت��ش را در 

بازار های مختلف سرتاسر جهان پخش خواهد کرد. 

گاه��ی  ورزش،  دنی��ای  در 
تیم هایی که تحت سرپرس��تی 
اداره  باتجرب��ه  مرب��ی  ی��ک 
رقبای  می ش��وند، می توانن��د 
بااس��تعدادتر خود را شکس��ت 
دهند. در کسب و کار هم امکان 
وقوع رخدادی مش��ابه، چندان 
دور از انتظ��ار نیس��ت. ام��روز 
اغلب گردانندگان کسب و کارها 
دریافته اند که برای حفظ مزیت 
رقابت��ی در بازاره��ای پیچیده 
امروزی، ناچار به کشف بهترین 

استعدادها هستند. 
مدیریت استعدادها سیستمی 
در راستای شناسایی، استخدام، 
پ��رورش، نگه��داری و ارتقای 
دائم��ی افراد مس��تعد، با هدف 
بیشینه س��ازی توان سازمان به 
منظور تحقق اه��داف از پیش 
کس��ب و کار  در  تعیین ش��ده 
اس��ت. برای اینکه ی��ک مدیر 
بتواند کارایی کارمندان دارای 
پتانس��یل باالی خ��ود را حفظ 
کند، باید مدیریت اس��تعدادها 
تکنیک��ی  به عن��وان  ه��م  را 
تکنیک ه��ای  مجموع��ه  در 
مدیری��ت منابع انس��انی خود 
مورد اس��تفاده قرار دهد. شما 
به عن��وان یک مدیر ب��ه منظور 
حصول اطمینان از بهره گیری 
از حداکثر توان تی��م خود، چه 
اقدامات��ی را انج��ام می دهید؟ 
در ادام��ه چن��د نکت��ه ب��رای 
سیس��تم  ی��ک  پیاده س��ازی 
مدیریت استعدادهای موفق در 

سازمان معرفی شده است. 

تعیین اهداف و 
اولویت های سازمان

نخس��تین گام در ایجاد یک 
برنام��ه مدیریت اس��تعدادها، 
اس��تراتژی،  کردن  مش��خص 
چش��م انداز و ماموریت سازمان 
اس��ت. تا زمانی ک��ه به صورت 
مکت��وب و م��دون مش��خص 
می خواهی��د  باش��ید  نک��رده 
س��ازمان ش��ما در پن��ج یا 10 
س��ال آینده در چ��ه جایگاهی 
ایستاده باشد، هرگز نمی توانید 
منابع انس��انی و اس��تعدادهای 
موجود در س��ازمان خ��ود را به 
خوبی مدیری��ت کنید. پس اگر 
سازمان ش��ما هنوز استراتژی، 
چش��م انداز و ماموری��ت مدون 
ندارد، بهتر است پیش از شروع 
برنامه مدیریت اس��تعدادها، به 

فکر تدوین آن باشید. 

تعیین دقیق نیازمندی های 
اصلی در جهت تحقق 

اهداف سازمانی
مدیری��ت اس��تعدادها راهی 
برای دس��تیابی ب��ه نتایج بهتر 

پ��س  اس��ت.  کس��ب و کار  از 
بای��د نیازمندی ه��ای الزم در 
راس��تای کس��ب ای��ن نتایج، 
به ص��ورت دقیق تعیین ش��ود. 
پس از مشخص ش��دن اهداف 
و اولویت ه��ای س��ازمانی، الزم 
اس��ت تک تک نیازمندی ها در 
جهت تحق��ق این اه��داف، با 

جزئیات مش��خص شود. 
انجام این کار، راهی را که 
در پیش دارید، برای شما 

روشن می سازد. 

تعیین تمام نیروهای 
داخلی و خارجی 

تاثیرگذار بر 
کسب و کار

مش�����خص کنی���د 
نیروهای داخل��ی و خارجی از 
قبی��ل اقتصاد، رقب��ا، تغییرات 
مشتری، محدودیت های مالی 
و نوآوری ه��ا و تکنولوژی های 
نوظه��ور چگون��ه می توانند بر 
سازمان شما و تحقق اهداف آن 

تاثیر بگذارند. 

تعریف وضعیت ایده آل 
سیستم مدیریت استعداد 

برای سازمان 
در این مرحله الزم اس��ت در 
پاسخ به س��واالت مطرح شده 
در گام های پیش��ین، وضعیت 
سیس��تم مدیری��ت اس��تعداد 
ای��ده آل را برای س��ازمان خود 
تعری��ف کنی��د. در حقیقت در 

ای��ن گام به دنبال آن هس��تیم 
تا براس��اس اه��داف، چالش ها 
و ش��کاف ها شناس��ایی  شود تا 
وضعیت مطل��وب در گام های 
پیش��ین، اولویت ه��ا و اهداف 
برنامه مدیریت منابع انس��انی 
را تعیین کنیم.  یکی از راه های 
آم��اده ش��دن ب��رای تغییرات 

احتمال��ی در آین��ده، تعیی��ن 
س��واالتی اس��ت که کارمندان 
و مدیران س��ازمان باید بتوانند 
در آین��ده به آنها پاس��خ دهند. 
به عنوان مث��ال در یک وضعیت 
مطل��وب در آین��ده، کارمندان 
باید بتوانند با توج��ه به اهداف 
کسب و کاری که در آن فعالیت 
می کنن��د، ب��ه س��واالت زی��ر 
پاس��خ دهند: چه انتظاراتی از 
من م��ی رود؟ کارب��رد عملکرد 
م��ن در کس��ب و کار چیس��ت 
و اگر کار خ��ود را به درس��تی 
انج��ام ندهم، چ��ه پیامدهایی 
در انتظار س��ازمان من خواهد 
بود؟ در وضعیت فعل��ی که در 
آن فعالی��ت می کن��م، ت��ا چه 

اندازه عملکرد مناس��بی دارم؟ 
چگونه می توانم در این سازمان، 
اس��تعدادهای خود را توس��عه 

داده و پیشرفت کنم؟ 

تدوین برنامه مدیریت 
استعدادها با استفاده از 
ایده آل های تعیین شده

با شروع از نقطه ایده آل 
تعریف ش��ده در گام های 
نیازمندی های  و  پیشین 
دس��تیابی  ب��رای  الزم 
ب��ه آن، برنام��ه مدیریت 
اس��تعداد خود را تدوین 
کنی��د. در ای��ن مرحل��ه 
الزم اس��ت برنامه ری��زی 
برای کشف استعدادهای 
و  نگه��داری  جدی��د، 
پرورش اس��تعدادهای موجود، 
جایگاه یاب����ی ب����رای آنه��ا، 
انگیزه بخش��ی به آنها و کنترل 
میزان تاثیرگذاری عملکرد آنها 
بر اهداف س��ازمانی، به صورت 
تم��ام و کام��ل و با اس��تفاده از 
گام ه��ای مش��خص و اجرایی، 

انجام گیرد. 

توجه به نیازمندی های 
الزم برای اجرای 

یك برنامه مدیریت 
استعدادهای نتیجه بخش

دس��تیابی ب��ه ی��ک برنامه 
مدیریت اس��تعدادهای موفق، 
نیازمند وجود زیرساخت هایی 
در س��ازمان اس��ت که بتوانند 

در زمان ه��ای م��ورد نی��از به 
پش��تیبانی برنام��ه بیایند. این 

زیرساخت ها عبارتند از: 
مدیریت تغییرات: بس��یار 
اتف��اق می افت��د ک��ه برنام��ه 
مدیری��ت اس��تعدادها در روند 
پیش��رفت خود، تغیی��ر را چه 
در س��طح ف��ردی و چ��ه در 
س��طح س��ازمانی، دیکته کند. 
حص��ول اطمین��ان از آمادگی 
س��ازمان برای هرگون��ه تغییر 
احتمالی، نیازمن��د وجود یک 
سیس��تم مدیریت تغییرات در 
س��ازمان اس��ت. تهیه و اجرای 
یک سیس��تم مدیری��ت تغییر 
قبل از ش��روع برنامه مدیریت 
اس��تعدادها، گامی عملی برای 

مدیریت موثر تغییر است. 
منظ��ور  ب��ه  تکنول�وژی: 
اج��رای موث��ر ی��ک برنام��ه 
در  اس��تعدادها  مدیری��ت 
س��ازمان، نی��از ب��ه س��طوح 
مختلف��ی از تکنولوژی اس��ت. 
بنابراین الزم است از ابتدا گروه 
آی تی خ��ود را درگی��ر برنامه 
مدیری��ت اس��تعدادها کنید تا 
در زمان الزم، پیش��برد فرآیند 

برنامه اجرایی را یاری رسانند.
 آم�وزش و توس�عه: اگ��ر 
می خواهید از سرمایه گذاری های 
را  اس��تفاده  حداکث��ر  خ��ود 
ببری��د، الزم اس��ت مدی��ران 
ب��رای اس��تفاده از ابزاره��ای 
مدیریت اس��تعدادها، آموزش 
کاف��ی ببینند. عاوه ب��ر آن در 
بس��یاری از مراحل برنامه، الزم 
اس��ت کارمندان تحت آموزش 
قرار بگیرن��د. بنابراین از همان 
گام های آغازین برنامه، به فکر 
یک سیس��تم آموزش و توسعه 

در سازمان خود باشید. 

تنظیم معیارهایی برای 
اندازه گیری میزان موفقیت 
برنامه مدیریت استعدادها 
دس��تیابی ب��ه کلی��ه اهداف 
م��ورد انتظ��ار از یک سیس��تم 
مدیری��ت اس��تعدادها، ممکن 
است چندین سال طول بکشد، 
بنابراین الزم است در این مسیر 
نه چندان کوتاه، میزان پیشرفت 
برنامه خود را به صورت دوره ای 

اندازه گیری کنید. 
این کار نیازمن��د بهره گیری 
از مکانیزم ه��ای از پیش تعیین 
شده است. زمان های مشخصی 
را تعیی��ن ک��رده و معیارهایی 
– اگ��ر معیارها کمی باش��ند، 
کار ارزیاب��ی راحت ت��ر انج��ام 
خواهد ش��د- را مشخص کنید 
تا تیم منابع انسانی شما بتواند 
به ص��ورت دوره ای ب��ه ارزیابی 
برنام��ه پرداخت��ه و در صورت 
بروز هرگونه مش��کل احتمالی، 
م��ورد  را  آن  از  بخش های��ی 

بازنگری قرار دهد. 

پورشه؛ خودرویی شکست ناپذیر! 

در س��ال 1931، فردیناند پورشه ش��رکت هلدینگ 
خودروس��ازی آلمانی یا پورش��ه را با تمرک��ز بر طراحی 
و س��اخت خودروهای اس��پورت و خودروهای لوکس، 
در شهر اش��توتگارت تاس��یس کرد و در زمینه طراحی 
و توس��عه موتورهای اتومبیل، ارائه خدمات مهندس��ی 
و مش��اوره فعالیت خود را آغاز کرد. در س��ال های اولیه 
راه اندازی پورشه، خودروسازانی چون آئودی، مرسدس 
بنز، دکاو، اوپل، واندرر، دایملر- بن��ز و اتو یونیون بخش 
اعظم مشتریان این شرکت را تشکیل می دادند. در اواسط 
دهه 1930 دولت آلمان برای طراحی نخستین اتومبیل 
فولکس  واگن که فولکس  واگن بیتل نام داشت از شرکت 
پورش��ه و مالکیت آن دع��وت به همکاری ک��رد. امروزه 
این خودرو به عن��وان یکی از موفق تری��ن اتومبیل های 

تولید شده در تاریخ خودروسازی شناخته می شود. 
فری فرزند ارش��د فردیناند، چهره دیگری اس��ت که 
نقش موثری در راه اندازی و توس��عه ش��رکت پورش��ه 
ایفا کرد. دوران جوانی فری پورش��ه مصادف با به قدرت 
رس��یدن آدولف هیتل��ر در آلم��ان و فراخ��وان او برای 
بازسازی صنایع کشور بود. هیتلر می خواست که آلمان 
سریع ترین اتومبیل ها را بس��ازد؛ بنابراین کارخانه های 
خودروس��ازی را از کمک های دولتی برخوردار کرد و از 
س��وی هیتلر، دعوت نامه ای برای همکاری در کمپانی 
جدیدی که فولکس واگن نام داش��ت، ب��رای فردیناند 
پورش��ه ارس��ال ش��د. وی نیز در این ش��رایط توانست 
مدیریت کارخانه ه��ای اتو یونیون و وان��درر را بر عهده 
گیرد. ق��رارداد همکاری فردیناند پورش��ه ب��ا کمپانی 
اتو یونیون در س��ال 1938 به اتمام رسید، ولی به جهت 
درگیر بودن آلمان در جنگ، او بیشتر وقت خود را صرف 
طراحی ماشین آالت جنگی کرد. از تولیدات زمان جنگ 
فردیناند پورشه برای نمونه می توان به تانک های تایگر 

یک و تایگر2  اشاره کرد. 
با پایان جنگ، فردیناند و فری پورشه هر دو به اسارت 
فرانسوی ها درآمدند. فرانسوی ها برای آزادی هر کدام از 
آنها 500 هزار فرانک مطالب��ه کردند، ولی بضاعت مالی 
خانواده پورشه تنها اجازه پرداخت وثیقه یک نفر از آنها را 
می داد. بنابراین فری، در ماه ژوییه 1946 آزاد و بافاصله 
راهی اتریش ش��د و فردیناند در اسارت فرانسوی ها باقی 
ماند. در اواسط سال 1947 در حالی که کمتر از یک سال 
از آزادی فری نمی گذشت، وی با مشارکت لوئیس خواهر 
خود و همس��ر او آنتوان پیک اقدام به راه اندازی شرکت 
پورش��ه هلدینگ، در اتریش کردند و در زمینه واردات و 
توزیع اتومبیل های آلمانی به کشور اتریش فعالیت کردند. 
اتومبیلی که بر مبنای فولکس واگن بیتل در سال 1947 
طراحی شد، پورش��ه 356 نام گرفت. طراحی مدل اولیه 
این اتومبیل را چند س��ال پیش از آن، فردیناند پورش��ه 
انجام داده ب��ود ولی کار تولید این م��دل را فری به پایان 
رساند. پورشه 356 دومین اتومبیلی بود که به نام پورشه 

تولید می شد. 
فری در سال 1949 به اشتوتگارت بازگشت و کارخانه 
پورشه را در آنجا بنیان نهاد. س��پس برای کارخانه خود، 
نشان )لوگو( شهر اش��توتگارت را انتخاب کرد. فردیناند 
پورش��ه در اوایل ده��ه 1950 در بس��تر بیم��اری افتاد 
و س��رانجام در س��ال 1951 درگذش��ت. با درگذش��ت 
فردیناند، نیمی از سهام ش��رکت، به فری پورشه واگذار 
شد و 50 درصد از سهام آن نیز به دختر فردیناند، لوئیس 
و همس��ر او آنتوان پیک، به ارث رس��ید. ورود ش��رکت 
پورشه به عرصه خودروهای اس��پورت، در سال 1952 با 
مدل پورشه 356/1 آغاز شد. پورشه قصد داشت با تکیه 
بر تجربه های حاصل از رقابت ه��ای اتومبیلرانی، امنیت 
اتومبیل های خود را بهبود ببخش��د. ش��رکت پورشه در 
سال 1963 نخس��تین مدل از سری پورش��ه 911 را که 
در مس��ابقات اتومبیلرانی موفقیت های غیرمنتظره ای 
را به دس��ت آورده ب��ود، ارائه ک��رد. م��دل 911 که یک 
اتومبیل ش��ش س��یلندر موتور عقب بود، به س��رعت به 
رقیبی سرسخت در مسابقات اتومبیلرانی تبدیل شد. با 
تغییراتی که فری پورشه از سال 1972 در ساختار شرکت 
انجام داده بود، در نهایت در سال 1984 توانست بخشی 
از س��هام خود را در بازار ب��ورس فرانکف��ورت به صورت 
عمومی واگذار کند و سرمایه ای که از این طریق به پورشه 
تزریق شد، در ابتدای دهه 1990 به شکوفایی مجدد این 

کمپانی کمک فراوانی کرد. 
در س��ال 1992 وندالین وایدکینگ ب��ه مدیرعاملی 
شرکت پورش��ه منصوب شد و یک س��ال بعد در 1993 
با حفظ سمت، ریاس��ت هیات مدیره ش��رکت را نیز در 
دست گرفت. در س��ال 1994 درحالی  که تنها دو سال از 
ریاست وندالین وایدکینگ در شرکت می گذشت، تولید 
خودروهای پورش��ه به 21 هزار و 124 دستگاه در سال 
رس��ید و پس از یک دهه زیان بار دیگر شرکت پورشه به 
س��ودآوری رس��ید. وایدکینگ تا س��ال 2009 فرمان 
مدیریت پورشه را در دست داشت و در مجموع، ریاست 
17 س��اله او بر این شرکت، پورش��ه را از یک خودروساز 
زیان ده، به س��ودآورترین ش��رکت خودروسازی جهان 
تبدیل کرد. وی در آخرین سال فعالیت خود در پورشه، 
تولید را به باالترین میزان در تاریخ پورش��ه رس��اند و در 
مجموع در س��ال مالی 2009 میادی ش��رکت پورشه 
98 هزار و 652 دستگاه خودرو را به فروش رساند. پس از 
بازنشستگی وندالین وایدکینگ در سال 2009 ،مایکل 
ماخت به مدیرعاملی پورشه منصوب ش��د. در ماه اکتبر 
2010 ماتیاس مولر، مدیرعامل اسبق آئودی، جایگزین 
دکتر ماخت ش��د. مولر تا ماه فوریه 2014 در این سمت 
باقی ماند، سپس مارتین وینترکورن، مدیرعامل کنونی 
گروه فولکس واگن، با حفظ سمت مدیرعاملی پورشه را 
نیز در دست گرفت. ریاس��ت هیات مدیره پورشه نیز در 

اختیار وولفگانگ پورشه )فرزند فری پورشه( است. 

پاسخ کارش�ناس: استخدام 
مش��اوران فرعی مانند مشاوران 
و...  روان شناس��ی  س��امت، 
می تواند بس��یار مفید باش��د در 
صورتی ک��ه نکات زی��ر را رعایت 

کنید:
نخست آنکه معموال مشاوران 
برجس��ته به راحت��ی جذب یک 
ش��رکت ب��رای ارائ��ه خدم��ات 
مشاوره روان شناسی نمی شوند. 

باید حق��وق خ��وب بپردازید تا 
بتوانید مشاور خوب در این زمینه 
اس��تخدام کنید. به استخدام هر 
کارشناس��ی تن ندهی��د. ممکن 
اس��ت ع��وارض ناش��ی از ی��ک 
استخدام نامناسب کل شرکت را 

تحت الشعاع قرار دهد.
دوم آنکه خودتان برای استفاده 
از خدمات مش��اور روان شناسی 
پیش��قدم باش��ید و چن��د تن از 

مدیران یا کارمندان ارش��د هم را 
که میانه خوبی با شما دارند برای 
استفاده از خدمات مشاور مربوطه 

تشویق کنید. 
س��وم اینکه ب��ه هی��چ  عنوان 
اس��تفاده از خدم��ات مربوطه را 
اجباری نکنی��د. اگر ف��رد مورد 
نظ��ر کارش را خوب بلد باش��د، 
دیر یا زود افراد برای اس��تفاده از 
خدمات وی پیشقدم می شوند و 

تبلیغ شفاهی و دهان به دهان در 
شرکت خواهد پیچید و به زودی 
نتیج��ه مطلوب حاص��ل خواهد 

شد. 
نکته آخر اینکه استفاده از این 
خدم��ات را در وقت اداری تعیین 
کنید. خارج از وقت اداری امکان 
استفاده اختیاری را کم می کند و 
کارمندان اعتماد خودش��ان را به 

این کار از دست می دهند.

استخدام 
مشاور 

پرسش: چند وقتی است تصمیم گرفته ام یك مشاور و روان شناس را برای شرکتم استخدام کنم که به کارمندان درباره مشکالت کاری 
و حتی شخصی شان مشاوره بدهد. به نظر شما این اقدام چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد و حدس می زنید کارمندان چقدر از این 

مسئله استقبال کنند؟

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)121(

پیاده سازی سیستم مدیریت استعدادها

به خط شدن منابع انسانی در جهت اهداف کسب و کار 

چهارشنبه
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حکایت برندها

دستیابی به کلیه اهداف مورد انتظار 
از یک سیستم مدیریت استعدادها، 

ممکن است چندین سال طول 
بکشد، بنابراین الزم است در 

این مسیر نه چندان کوتاه، میزان 
پیشرفت برنامه خود را به صورت 

دوره ای اندازه گیری کنید

مسلم نوری

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

مسیر ثروت

از میان خبرها

مترجم: سارا گلچین

گوگل تاکی��د کرده ک��ه در پی 
توسعه نس��خه هایی از بزرگ ترین 
خدمات خود شامل یوتیوب است 
که با روحیات بچه ها سازگار باشد. 

ب��ه گفت��ه پاون��ی دیوانج��ی، 
معاون مهندس��ی این غول دنیای 
اینترن��ت، گ��وگل قص��د دارد تا 
خدمات خ��ود وی��ژه بچه هایی با 
سن زیر 12 س��ال را جالب و امن 
کن��د. دیوانج��ی از محصوالت��ی 
که مناس��ب با س��ن بچه ها تغییر 
می کنند ن��ام نبرد، ام��ا احتماال 
ای��ن محصوالت ش��امل خدماتی 

می ش��وند که قبا نی��ز میان یک 
طی��ف گس��ترده س��نی محبوب 
هی��چ  در حال حاض��ر  بوده ان��د. 
ج��دول زمان��ی خاص��ی ب��رای 
اجرای این پ��روژه وج��ود ندارد. 
یک س��خنگوی گ��وگل نی��ز در 
Marke - ”صصاحبه با س��ایت 

ing” گف��ت ک��ه ش��رکت هیچ 
حرف دیگ��ری ندارد ک��ه به زبان 
آورد. بنابرای��ن رویکرد بهتر فقط 
انتظار برای مشاهده این موضوع 
اس��ت که تکنول��وژی چگونه به 
روش��ی بهتر مورد اس��تفاده قرار 

می گی��رد.  ای��ده انجام ای��ن کار 
محدود کردن اس��تفاده بچه ها از 
تکنولوژی نبوده و آگاه سازی آنها 
از فرصت های نهفته در تکنولوژی 
اس��ت. گوگل می خواهد به نحوه 
عملکرد خود بس��یار فک��ر کند و 
ابزارهای مناسبی را برای نظارت 
بر اس��تفاده بچه ها از محصوالت 
این ش��رکت به پدر و مادر ها ارائه 
دهد.  گوگل می خواهد بچه ها در 
محیطی امن فعالیت کنند، اما در 
نهای��ت این اقدام ب��رای کمک به 
ایجاد حس خاقی��ت درون آنها 

و نه فقط تبدیل ک��ردن بچه ها به 
صرفا مصرف کنندگان تکنولوژی 

انجام خواهد شد. 
ای��ن اخب��ار پ��س از پخ��ش 
ش��ایعاتی درب��اره ت��اش گوگل 
برای توس��عه یک داش��بورد ویژه 
پ��در و مادر ها ب��رای نظارت روی 
موضوع��ات مورد جس��ت وجوی 
کودکان شان در اینترنت منتشر 
ش��د. این ش��ایعات خبر از انتشار 
نسخه جدیدی از یوتیوب با هدف 
جذب افرادی با سن زیر 10 سال 
و ایج��اد ی��ک مانع س��نی جهت 

ثبت نام برای دریافت یک س��ری 
خدمات خاص می دادند. 

 SafeSearch گوگل قبًا نیز
را به وجود آورده که نس��خه ای از 
موتور جست وجو ویژه بچه ها ست 
و مس��ائل صریح و روشن را فیلتر 
می کن��د. ممکن اس��ت ک��ه این 
غول جس��ت وجو ب��ا عرضه یک 
نسخه بازس��ازی ش��ده یک گام 
فرات��ر گذاش��ته و ی��ک موت��ور 
جس��ت وجوی امن ت��ر را به طور 
پیش ف��رض روی دس��تگاه ی��ک 

کودك نصب کند. 

گوگل برای بچه ها امن می شود

اخبار برندها

BRAND



 70,094.40شاخص کل
556.93میزان تغییر
B 3,168,937.525ارزش بازار

B 1,884.374ارزش معامالت
M 731.538حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,15437,15بانک ملت

2,49436.56پتروشیمی تامین
82133.23بانک صادرات

14,60032.44پتروشیمی پردیس
2,34131.49توسعه معادن و فلزات

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 8,42638,014ایران ترانسفو

B 1,64630.938بیمه آسیا
B 2,68328.782ایران خودرو

B 14,67520.500پتروشیمی پردیس
B 1,59111.419زامیاد

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 4,25529.625توریستی آبادگران

B 4,77815.195گل گهر
B 8,0198.871ماشین سازی اراک

B 11,8475.121فوالد امیرکبیر
B 3,1982.833س. توسعه ملی

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,1208,82الیاف مصنوعی
8,4264ایران ترانسفو

10,7934تکین کو
3,1734زغال سنگ طبس

2,3944سرمایه گذاری سپه

درصدقیمتنام کامل شرکت
)20,84(7,705نوسازی تهران

)4(8,019ماشین سازی اراک
)3.99(8,849شهد

)3.72(3,599بیسکویت گرجی
)3.44(4,048س. ساختمان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M385,299 B 164,612توسعه معادن و فلزات

M58,568 B 27,187بانک ملت
M21.927 B 26.700بانک صادرات
M100.322 B 24.785س. ساختمان
M46.533 B 24.577گروه بهمن

ارزشحجمنام کامل شرکت
M385,299 B 164,612معادن و فلزات
M142,545 B 16,917ایران ترانسفو
M100.322 B 24.785س. ساختمان
M58.568 B 27.187بانک ملت
M46.533 B 24.577گروه بهمن

تعدادقیمتنام کامل شرکت
40482758س. ساختمان
8212431بانک صادرات

16862070س. صنایع سیمان
21541396بانک ملت

37071341س. ایران خودرو

 808.80شاخص کل
11.10میزان تغییر
B 661,631.170ارزش بازار

B 927.704ارزش معامالت
M 173.022حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
2,4962,59پتروشیمی ایرانیان
36,9970,76پتروشیمی مارون
1,9110.62بانک گردشگری
15,6350.59نفت ایرانول

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ب��ا  زمس��تان  روز  نخس��تین 
افزایش 556 واح��دی به رقم 
70 هزار و 94 واحد رس��یدکه 
در میان صنایع حاضر در بازار، 
گروه کانه ه��ای فل��زی، مالی 
و خودرو ب��ا بیش��ترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برترین گروه های صنعتی قرار 
گرفتند. در میان شاخص های 
ش��اخص  نی��ز  صنعت��ی 
زغال س��نگ، ابزار پزش��کی و 
س��ایر معادن با بیشترین رشد 
مواجه ش��دند. به طور کلی در 
روزهای اخیر جوی رو به رشد 
بر کلیت بازار سهام سایه افکند 
و تحت تاثی��ر این امر ش��اهد 
رشد ملموسی در شاخص های 
ب��ورس و فراب��ورس بودی��م. 
در ای��ن می��ان تاثیرگ��ذاری 
بنی��ادی همچون  گروه ه��ای 
پتروشیمی ها قابل تامل است؛ 
به طوری که یکی از موارد مهم 
در صعود ش��اخص کل بورس 
به افزایش قیمت ش��رکت های 
پتروش��یمی مربوط می ش��ود 
که در این رابط��ه و در روزهای 
گذش��ته، کمیس��یون برنامه و 
بودج��ه مجل��س در مصوبه ای 
تعیین فرم��ول و قیمت گذاری 
ن��رخ خ��وراک پتروش��یمی ها 
را در اختی��ار دولت ق��رار داده 
اس��ت. در مصوبه کمیس��یون 
بودجه مجلس آمده اس��ت که 
قیمت ها حداقل ب��ه مدت 10 
س��ال باید تثبیت ش��وند. باید 

در نظر داش��ت 35 درصد بازار 
سهام کش��ور به پتروشیمی ها 
مرب��وط می ش��ود ک��ه بیانگر 
نق��ش قاب��ل توجه ای��ن گروه 
در این بازار اس��ت و در نهایت 
هرگون��ه نوس��ان در قیم��ت 
خوراک پتروش��یمی ها در بازار 
س��هام اثر گ��ذار خواه��د بود. 
تدوی��ن فرم��ول قیمت گذاری 
ن��رخ خ��وراک پتروش��یمی ها 
بلند م��دت  ن��گاه  زمینه س��از 
ب��ه موض��وع س��رمایه گذاری 
در کش��ور اس��ت که البته این 
موضوع رشد شاخص بورس را 
در پی خواهد داش��ت و ریسک 
س��رمایه گذاری در بازار بورس 
را کاه��ش می ده��د. در ب��ازار 
س��هام عمال P/E ش��رکت ها 
بین س��ه ت��ا پن��ج اس��ت که 
پیش بینی می شود قیمت های 
ارزن��ده ای برای خرید س��هام 
شرکت هاس��ت، از آن ط��رف 
هم ش��رکت های پتروش��یمی 
س��ال های گذش��ته ب��ه دلیل 
کمب��ود خوراک، ب��ا 70 درصد 
توانای��ی خ��ود کار می کردند. 
به نظر می رس��د ب��ا راه اندازی 
ف��از 17 و 18 پارس جنوبی این 
نقصان ه��م برطرف ش��ود و از 
س��ال آینده هم مشکل کاهش 
خوراک وجود نداش��ته باشد و 
این شرکت ها با 20 تا 30 درصد 

ظرفیت بیشتر کار  کنند.
 

بررسی گروه های بورسی
ب��ا حاک��م ش��دن فض��ای 
مثبت بر بازار س��هام همگام با 

افزایش قیم��ت جهانی نفت و 
تغییر رییس س��ازمان بورس، 
در گروه محصوالت ش��یمیایی 
باالتری��ن صف خری��د در نماد 
پتروش��یمی پردیس دیده شد. 
در گروه معدنی نیز ش��ش نماد 
مثبت بودند. در ای��ن گروه باز 
هم معدن��ی و صنعتی گل گهر 
صف فروش داش��ت و توسعه و 
معادن فلزات با انج��ام معامله 
بلوکی ص��ف خری��د را به خود 
دید. در بخش فلزات اساس��ی 
ش��ش نم��اد در درصده��ای 
منفی به کار خ��ود پایان دادند. 
در این گروه تعدادی از نمادها 
مانند مس ش��هید باهنر صف 
خری��د را ب��ه خ��ود دی��د. در 
بخش مخابرات، سهام شرکت 
مخابرات ایران رش��د کرد. در 
بخ��ش فنی مهندس��ی هر دو 
نماد رش��د کرده و صف خرید 
را پی��ش روی خ��ود دیدند. در 
بخش خودرویی تنها سه نماد 
افت کردند. سنگین ترین صف 
خرید این بخش در نماد ایران 
خودرو دی��ده ش��د. در بخش 
چند رش��ته ای  ش��رکت های 
صنعتی هم��ه نماده��ا مثبت 
بودن��د. در بخ��ش بانک��ی نیز 
تم��ام نماده��ا با رش��د ارزش 
س��هام روبه رو ش��دند. در این 
گروه سنگین ترین صف خرید 
در نماد بانک گردشگری دیده 
ش��د. در گروه س��رمایه گذاری 
تنها چه��ار نماد منف��ی بودند. 
در ای��ن بخ��ش باالترین صف 
خرید در نماد س��رمایه گذاری 

خوارزمی دیده ش��د. در بخش 
نف��ت  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 
پارس افت ک��رد و صف فروش 
جزئی را پی��ش روی خود دید 
و دو نماد دیگر نی��ز در آخرین 
معامالت منفی ش��دند. در این 
بخش س��رمایه گذاری صنعت 
نف��ت ص��ف خری��د داش��ت. 
در گ��روه داروی��ی پن��ج نماد 
اف��ت ارزش س��هام را پش��ت 
س��ر گذاش��تند. در این بخش 
ایران دارو صف خرید داش��ت. 
در گروه غذایی چهار نماد افت 
کردن��د. در این گ��روه لبنیات 
کالب��ر ص��ف خرید ملموس��ی 

داشت. 
در می��ان قندی ه��ا دو نماد 
اف��ت کردن��د. در معام��الت 
صنعت الس��تیک و پالستیک 
تنه��ا درخش��ان ته��ران افت 
کرد. در گروه س��اختمانی سه 
نماد منفی بودند. در این گروه 
صف فروش در نماد توریس��تی 
و رفاهی آبادگ��ران ایران دیده 
شد و س��رمایه گذاری توسعه و 
عمران اس��تان کرمان باالترین 
صف خرید را به خ��ود دید. در 
این می��ان در گروه س��یمانی 
هش��ت نماد منف��ی بودند. در 
این بخش صف ه��ای خرید در 

نماد سیمان شرق دیده شد. 

رشد شاخص آیفکس 
فرابورس

ش��اخص  فراب��ورس  در 
آیفکس با رش��د 1.4 درصدی، 
11.1 واح��د صع��ود ک��رد و 

ب��ه 808.79 واحد رس��یدکه 
سهامداران 173 میلیون اوراق 
را بالغ ب��ر 928 میلی��ارد ریال 
دست به دس��ت کردند. این در 
حالی اس��ت که نمادهای گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانی��ان، پتروش��یمی مارون 
و بانک گردش��گری بیشترین 
تاثیر را در باال رفتن ش��اخص 

داشتند. 
در همی��ن حال، بیش��ترین 
گ��روه  ب��ه  معام��الت  ارزش 
م��ی���راث  س���رمایه گذاری 
فرهنگ��ی، ح��ق تق��دم بانک 
پتروش��یمی  و  گردش��گری 
خراسان تعلق داشت. همچنین 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
ت��وک��اری���ل،  م�س���ک�ن، 
سرمایه گذاری توسعه و عمران 
استان کرمان، صنایع و غذایی 
مینو، قند شیروان، بیمه دی و 
مهندسی ساختمان تاسیسات 
راه آه��ن از بیش��ترین رش��د 
قیمت برخوردار ش��دند. افزون 
بر ای��ن، دو اوراق اج��اره رایتل 
و س��پهر در ب��ازار ابزار ه��ای 
نوین مالی هر ک��دام به ترتیب 
با دادوس��تد 105 هزار و 150 
ورق��ه و 20 ه��زار و 30 ورق��ه 
بیش��ترین حج��م معامالت را 
کس��ب کردند. گفتنی اس��ت، 
بازار تس��هیالت مس��کن بین 
0.05 ت��ا 1.5 درص��د کاهش 
قیم��ت داش��ت و ه��ر برگ��ه 
تسهیالت مس��کن بهمن90 با 
بیشترین افت به نرخ 795هزار 

و 58 ریال کاهش یافت. 

با تاثیر مستقیم گروه های بنیادی بازار سهام اتفاق افتاد

بازگشت امید به تاالر حافظ

نس��بی  افزای��ش   - ف��ارس 
قیم��ت نف��ت در ب��ازار جهانی، 
الیح��ه بودجه س��ال 94، اعالم 
حمای��ت از بازار س��هام توس��ط 
مس��ئوالن تصمیم گیر و کاهش 
قیمت س��هام در کن��ار تحوالت 
مثبت س��ازمان ب��ورس از جمله 
مهم تری��ن عوامل رون��د مثبت 
بورس به ش��مار می رود. واکنش 
بورس های جهانی ب��ه تغییرات 
قیمت نفت کامال منطقی اس��ت 
و بورس ته��ران ه��م از این امر 
مس��تثنا نبود، چراکه نمی توان 
گفت اقتصاد ای��ران از تغییرات 
نفت متاثر نخواهد شد، اما نحوه 
سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی 
مناس��ب در زمینه کنترل اثرات 
منف��ی کاه��ش قیم��ت نفت به 
زیر نقطه سر به س��ر تداوم روند 
مثبت بورس را تا حدی تضمین 

خواهد کرد. رویدادهای داخلی 
و خارج��ی در بازگش��ت ب��ازار 
به رون��ق و تعادل موث��ر خواهد 
ب��ود. طب��ق اطالع��ات نش��ریه 
اکونومیس��ت، نقط��ه سربه س��ر 
قیمت نفت در ای��ران 119 دالر 
ب��ه ازای هر بش��که، در روس��یه 
90 دالر و در ونزوئ��ال 130 دالر 
است، نقطه سربه س��ر در قیمت 
نفت کشورها به این معنی است 
که کمت��ر از آن قطعا با کس��ری 
بودجه مواجه خواهند ش��د، اما 
افزای��ش تولی��د و برنامه ری��زی 
تا ح��د زی��ادی ای��ن وضعیت را 

کنترل خواهد کرد. 
یکی دیگ��ر از عوامل��ی که در 
دو روز گذش��ته به اقبال به سهام 
ش��رکت ها در بورس منجر شده، 
کاهش های پیاپ��ی و روند نزولی 
P/E بر ای ش��رکت ها در ماه های 
گذش��ته اس��ت که تا حد زیادی 
توجی��ه اقتص��ادی ب��رای خرید 

وجود دارد. جدیت بانک مرکزی 
در کاهش نرخ س��ود سپرده های 
موسس��ات  برخ��ی  بانک��ی 
رعای��ت  و  اعتب��اری  و  مال��ی 
دس��تورالعمل ها از نکات مثبت و 
اثرگذار بر بازار است، اقدامی که 
دولت در راستای حمایت از بازار 
س��رمایه باید انجام ده��د، اتخاذ 
سیاس��ت های مرتبط با افزایش 
اقتص��ادی  بن��گاه  س��ودآوری 
کس��ب و کار  فض��ای  بهب��ود  و 
است. الیحه بودجه س��ال 94 تا 
حدی با انتظارات س��هامداران و 
س��رمایه گذاران مناس��ب است، 
چرا که ب��ه نحوی تنظیم ش��ده 
که درآمده��ای دول��ت از محل 
مالیات افزایش یابد؛ این افزایش 
درآمد ناش��ی از وض��ع مالیات بر 
نهادهایی اس��ت که پیش از این 
مالی��ات پرداخ��ت نمی کردن��د. 
قطع��ا به��ره مالکانه مع��ادن که 
در بودج��ه پیش بینی ش��ده باید 

بیش��تر کاهش می یافت و اکنون 
شاهدیم که نزدیک 300 میلیارد 
تومان از این بهره مالکانه نس��بت 
به س��ال گذش��ته کاه��ش پیدا 
کرده، ام��ا کافی نیس��ت. دولت 
ع��الوه ب��ر افزایش تامی��ن مالی 
از مح��ل مالی��ات، می��زان تولید 
نف��ت را طوری تنظی��م کرده که 
امکان مواجه ش��دن با کس��ری 
بودج��ه کمتر باش��د بنابراین در 
اقتص��ادی  کالن  سیاس��ت های 
الیح��ه بودج��ه 93 ب��ه نوع��ی 

حمایت از سرمایه گذاران است. 
افزایش ن��رخ ارزهای خارجی 
به میزان��ی بیش از نرخ رس��می 
در بودج��ه و ن��رخ اعالم ش��ده 
توس��ط ش��بکه بانکی و نوس��ان 
ب��ر  مس��تقیم  تاثی��ر  اخی��ر، 
س��ودآوری و ارزش بازار برخی 
بورس��ی  صنای��ع  و  س��هام  از 
دارد. قیمت س��هام برای برخی 
س��رمایه گذاران ای��ن جذابی��ت 

را ایج��اد ک��رد ک��ه جایگزینی 
چنین ش��رکت هایی با نرخ های 
فعل��ی ارز توجیهی برای افزایش 
قیمت س��هم خواهد بود. ارزش 
بازار و ارزش جایگزینی در حال 
حاضر یک��ی از نادرترین مقاطع 
زمانی اس��ت و ای��ن اختالف در 
برخ��ی صنای��ع و ش��رکت ها تا 
حدود یک به پنج رسیده، یعنی 
ارزش بازار ش��رکت ی��ک پنجم 
ارزش جایگزین ش��ده است. به 
هرح��ال به نظ��ر می رس��د، این 
اختالف نمی توان��د از دید برخی 
بماند.  پوش��یده  سرمایه گذاران 
حداقل تاثی��ری که ب��ا افزایش 
نرخ ارزه��ای خارج��ی می توان 
انتظار داش��ت، همس��ویی روند 
حرک��ت ارزش ب��ازار ب��ا ارزش 
جایگزینی اس��ت و البته به هیچ 
عن��وان نمی توان انتظار داش��ت 
ک��ه در نقط��ه ای ای��ن قیمت ها 

همدیگر را لمس کنند. 

افزایش جذابیت در بازار سهام
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از نگاه کارشناسان

خبر

بازدید رییس سازمان بورس
 از تاالر شیشه ای

محمد فطانت ف��رد، رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار روز دوشنبه، در بازدیدی سرزده به میان حاضران 
تاالر بورس رفت و از نزدیک در جری��ان دغدغه برخی از 
س��هامداران قرار گرفت. ابهامات ش��رکت های پاالیشی 
که باعث توقف طوالنی مدت نماد این ش��رکت ها ش��ده 
است، برخی ابهامات در صنعت پتروشیمی، لزوم نظارت 
بیشتر بر شرکت های بورسی و برخورد با تخلفات برخی 
شرکت ها، حضور فعال تر ش��رکت های حقوقی در بازار، 
انتش��ار ش��اخص های بیش��تر به منظور افزایش قدرت 
تصمیم گیری س��هامداران و ضرورت اتخاذ راهکارهایی 
برای ثبات بیش��تر در بازار س��هام، ازجمله دغدغه هایی 
بود که سهامداران با رییس جدید سازمان بورس مطرح 
کردند. محمد فطانت فرد، پس از ای��ن بازدید که حدود 
یک س��اعت به طول انجامی��د، در جلس��ه ای با حضور 
مدیران ارش��د س��ازمان و ش��رکت بورس، درخصوص 
آخرین وضعیت بازار سهام و دغدغه های موجود در بازار، 
به بحث و تبادل نظ��ر پرداختند. بهره گی��ری از ابزارها و 
س��ازوکارهای متنوع مدیریت ریس��ک با هدف افرایش 
جذابیت در بازار، امکان سنجی انتشار شاخص های بیشتر 
در بازار به منظ��ور افزایش قدرت تحلیل و تصمیم گیری 
سهامداران، ضرورت توس��عه فرهنگ سرمایه گذاری در 
بازار س��هام، از جمله موضوعاتی بود که در این نشس��ت 

پیرامون آنها بحث و تبادل نظر شد. 

ثبت نام بیست وچهارمین دوره 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

ثبت نام بیس��ت و چهارمین دوره آزمون های حرفه ای 
بازار س��رمایه از روز ش��نبه شش��م دی ماه س��ال جاری 
آغاز خواهد ش��د. حی��در فروغ نژاد، ریی��س اداره آموزش 
و ام��ور گواهی نامه های حرف��ه ای با اع��الم اینکه ثبت نام 
بیس��ت و چهارمین دوره آزمون های حرفه ای بازار سرمایه 
از روز شنبه شش��م دی ماه س��ال جاری آغاز خواهد شد، 
افزود: در ای��ن دوره تنها آزمون  های اصول بازار س��رمایه، 
تحلیلگری بازار سرمایه و معامله گری بازار سرمایه همانند 
گذشته برگزار می شود. وی با اعالم این خبر گفت: براساس 
مصوبه اخیر هیات مدیره س��ازمان، فارغ التحصیالنی که 
مدرک تحصیلی آنان )حداقل مقطع کارشناس��ی( مورد 
تایید وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری ب��وده یا حداکثر 
ت��ا ش��هریورماه س��ال 1394 فارغ التحصیل می ش��وند، 
می توانند در آزمون های اس��فندماه شرکت کنند. الزم به 
ذکر است تا زمان ارائه مدرک فارغ التحصیلی، گواهی نامه  
حرفه ای بازار س��رمایه صادر نمی ش��ود. وی تصریح کرد: 
براس��اس این مصوبه، افرادی که دارای مدرک تحصیلی 
کارشناس��ی و باالتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در رش��ته های مرتبط از قبیل گرایش های مالی 
رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری 
و اقتصاد بوده و مع��دل آنها باالتر از 15 باش��د، در صورت 
ش��رکت در آزمون مقررات )ش��امل مقررات اص��ول بازار 
سرمایه و معامله گری( و کسب حد نصاب 40 و در خصوص 
س��ایر رش��ته ها، در صورت موفقیت در آزم��ون مقررات 
)شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری( و کسب 
حد نصاب 40 با پیش نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و 
شرکت در دوره های آموزشی مربوطه، می توانند به عنوان 
معامله گر شروع به فعالیت کنند. بیست و چهارمین دوره 
آزمون های حرفه ای بازار س��رمایه از روز شنبه ششم دی 
ماه س��ال جاری آغاز و تا 12دی ماه ادامه خواهد داش��ت. 
همچنین زمان برگ��زاری این آزمون ه��ا، روز جمعه اول 

اسفندماه 1393 خواهد بود. 

کارگاه آموزشی بورس برای 
مدرسان کار و دانش

کارگاه آموزش��ی مدرس��ان رش��ته بورس در مدارس 
کار و دانش اس��تان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان 
و البرز، در روزهای پنجش��نبه و جمعه 27 و 28 آذر ماه 
در محل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس برگزار 
شد. این دوره آموزشی در پی تفاهم نامه همکاری وزارت 
آموزش و پرورش و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار برای 
راه اندازی رشته بورس و اوراق بهادار در هنرستان های کار 
و دانش در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و 

البرز در سال تحصیلی 94-93 برگزار شد. 

ارتقای بانک حکمت ایرانیان
 به بازار دوم فرابورس

بانک حکمت ایرانی��ان که از بهم��ن 90 وارد بازار پایه 
فرابورس شده بود با س��رمایه چهار هزار میلیارد ریال به 
جمع بازار دومی ها پیوس��ت. نماد این بانک در بهمن ماه 
90 در بازار پایه درج شده بود و سرانجام پس از طی کردن 

مراحل پذیرش در فهرست نرخ های فرابورس درج شد. 

کاهش 7 درصدی پیش بینی سود 
هر سهم »شیران«

ش��رکت س��رمایه گذاری صنای��ع ش��یمیایی ایران 
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 را معادل 1603 
ریال اعالم کرده اس��ت که در مقایسه با پیش بینی سال 
مالی قبل معادل هفت درصد کاهش داشت. هیات مدیره 
این شرکت در نظر دارد 55درصد سود هر سهم را جهت 
تقس��یم بین صاحبان س��هام به مجم��ع عمومی عادی 

ساالنه سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

انتشار پیش بینی های 94 مدیریت 
سرمایه گذاری امید

ش��رکت مدیری��ت س��رمایه گذاری امید نخس��تین 
پیش بین��ی درآم��د ه��ر س��هم س��ال مال��ی 94 را با 
سرمایه30 هزار میلیارد مبلغ 534 ریال اعالم کرده است. 
هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد 80 درصد س��ود 
خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین صاحبان سهام 

به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

شاخص کل بورس دوباره
 70 هزار واحدی شد

ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در پای��ان معامالت روز 
دوشنبه با رش��د 556 واحدی، دوباره کانال 70هزار واحدی را 
فتح کرد و در ارتفاع 70 هزار و 94 واحد ایستاد. عالوه بر شاخص 
کل بورس و اوراق بهادار، تمام شاخص های بورسی نیز صعودی 
بودند. شاخص 30 شرکت بزرگ 27 واحد، شاخص آزاد شناور 
853 واحد، بازار اول 472 واحد، بازار دوم 683 واحد و ش��اخص 

صنعت 388 واحد با رشد مواجه شدند. 

نماگر بازار سهام

صعود بازارهای جهانی در پی رشد 
قیمت های انرژی

بازارهای اروپایی در پی افزایش یکباره قیمت س��هام 
شرکت های انرژی با روند افزایشی همراه شدند. شاخص 
استاکس با روند افزایشی 0.8 درصدی، شاخص فوتسی 
لندن ب��ا روند رو به رش��د 0.7 درصدی، ش��اخص کک 
فرانس��ه با 0.9 درصد مثبت و داکس آلمان با روند رو به 
رشد 0.8 درصدی مواجه شدند. در بازارهای آسیایی نیز 
شاخص ها با افزایش همراه ش��دند و نیکی ژاپن با رشد 

0.08 درص��دی معامالت را خاتمه 
داد در حالی که بورس هنگ کنگ 
نیز با رش��د 1.2 درصدی شاخص 
اصل��ی مواج��ه ش��د. اس ان��د پی 
استرالیا نیز رش��د 1.9 درصدی را 
از آن خود کرد و ش��انگهای چین با 

رشد 0.6 درصدی مواجه شد. 

مس لندن سرافراز شد
خری�د نق��دی مس در ب���ورس لندن ب��ا افزایش 
همراه ش��د و با نرخ ش��ش ه��زار و 445 دالر بر تن 
معامل��ه ش��د. همچنین س��فارش خرید م��س برای 
س��ه ماهه آینده ب��ه مبلغ ش��ش ه��زار و 396 دالر 
معامل��ه ش��د. در ای��ن بی��ن، خریدوف��روش نقدی 
آلومینیوم با قیمت یک ه��زار و 887.50 دالر و یک 
هزار و 888 دالر معامله ش��د. قلع هم با نرخ 19 هزار 
و 395 دالر خریداری ش��د و به نرخ 19 هزار و 400 
دالر در هر تن فروخته ش��د. گزارش ه��ا حاکی از آن 

اس��ت ک��ه خریدوف��روش روی 
با ن��رخ دو ه��زار و 157.50 و دو 
ه��زار و 158 دالر انج��ام ش��د. 
س��رب هم در رینگ معامالتی با 
نرخ ی��ک ه��زار و 869.50 دالر 
خریداری و با قیم��ت هر تن یک 
هزار و 870دالر به فروش رسید. 

 Ipoready برنامه
در بورس ایرلند

ب��ورس ایرلند ب��ا هم��کاری نهاد س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری  و   Enterprise Ireland
راه ان��دازی  ب��ه  اق��دام   Northern Ireland
طرحی کرده اس��ت ک��ه از طریق آن ش��رکت هایی 
که هی��چ اقدام��ی ب��رای عرض��ه اولیه س��هام خود 
در بورس ایرلن��د نکرده ان��د را با روش ه��ای عرضه 
اولی��ه، مزای��ای ورود ب��ه ب��ورس ایرلن��د، ارتباط با 

همچنی��ن  و  س��رمایه گذاران 
آش��نا  س��رمایه گذاری  مدیریت 
کند. هدف این برنامه پنج س��اله 
که هش��تگ عرضه اولی��ه آماده 
ن��ام دارد )Ipoready#( جذب 
شرکت ها برای ورود به بورس در 

پنج سال آتی است. 

سیدمحمد صدرالغروی

فرابورس

فردین آقابزرگیشرکت ها و مجامع
کارشناس بازار سهام



بروز رس��انه های نوی��ن و نیاز به 
انواع تبلیغات، رقابت های تنگاتنک 
ان��واع صن��وف، پدیدآم��دن انواع 
تکنولوژی ها، پیش��رفت روز افزون 
عل��وم و نیاز ب��ه چ��اپ و. . . در دنیا 
موج��ب توج��ه هر چه بیش��تر و 
پیش��رفت روزافزون صنعت چاپ 
شده است. دنیای امروز با سرعتی 
بی سابقه به س��مت تکنولوژی در 
حرکت است  و در این بین صنعت 
چاپ همپای س��ایر تکنولوژی ها 
به سمت دیجیتالی شدن می رود، 
جوامع امروز در حال ورود به جامعه 
اطالعاتی هستند و نیروی محرکه 
اصلی خود را براس��اس تکنولوژی 
تنظیم می کنند، از این رو ماهیت 
حرف��ه چاپ نی��ز به دلی��ل تغییر 
نیازهای مش��تریان، به سرعت در 

حال پیشرفت است. 
مس��یری ک��ه از قرن ه��ا پیش 
در صنعت چ��اپ در ش��کل های 
مختلف آغاز و طی ش��د، امروز به 
جایی رسیده که تنها با فشردن یک 
دکمه از صفحه کیبورد دستور چاپ 
یک بنر چند متری به چاپگر ارسال 
می شود و تنها در عرض چند دقیقه 
به منصه ظهور می رسد که همین 
دیجیتال س��ازی داده ه��ا در حال 
فرم دهی مجدد به صنایع ارتباطی 
اس��ت، به گونه ای ک��ه در دنیا اگر 
افراد فعال در این عرصه وارد فرآیند 
جدید دیجیتالی نش��وند، شانس 
بقای خود را در این حوزه از دس��ت 
می  دهند و از پی��ام اصلی تغییرات 
تکنولوژیک که ش��تاب بخشیدن 
به گام های دیجیتال سازی است وا 

می مانند. 

بررسی بازار
از  یک��ی  تامپس��ون  کالی��ن 
فن��اوری  ح��وزه  کارشناس��ان 
معتقد اس��ت: س��ودآوری صنعت 
چاپ طی 40 س��ال گذش��ته در 
دوای��ر س��رمایه گذاری ب��ه دالیل 
مختلف دچار تغییر ش��ده اس��ت. 
نیاز ب��ه س��رمایه گذاری در عرصه 
نوی��ن دیجیتالی  تکنولوژی های 
همزمان با کند ش��دن رش��د بازار 
جهانی باعث ش��ده تا س��ودآوری 
صنع��ت چ��اپ تحت فش��ار قرار 
گیرد. از ای��ن رو »فرصت امروز« به 
سراغ یکی از کهنه کاران بازار چاپ 
دیجیتال رفته است تا درخصوص 
وضعیت ب��ازار چ��اپ دیجیتال از 
گذش��ته تا ب��ه ام��روز و چگونگی 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنع��ت 
گزارش��ی تهیه کن��د. مرکز اصلی 
چاپ دیجیت��ال در ایران در میدان 
انقالب است و حسین روشن ضمیر 
یکی از افرادی اس��ت که از ابتدای 
ورود صنع��ت چ��اپ دیجیتال به 
ایران این عرص��ه را همراهی کرده 
و در خیابان انقالب صاحب یکی از 
این مراکز چاپ است. روشن ضمیر 
در خصوص تاریخچه ورود صنعت 
چاپ دیجیتال ب��ه ایران می گوید: 
چاپ دیجیت��ال حدود 13 س��ال 
اس��ت به شکل رس��می وارد ایران 
شده و در حال پیشرفت در کیفیت 
و رشد روزافزون تعداد فعاالن است. 
وی در ادامه می افزاید: امروزه ما در 
ایران دو نوع اصل��ی چاپ داریم که 

شامل چاپ افست و چاپ دیجیتال 
است. س��ابقه چاپ افس��ت بسیار 
بیشتر است، اما تفاوت اصلی چاپ 
دیجیتال و افس��ت در کمیت کار 
اس��ت یعنی در چاپ افس��ت شما 
تیراژ باال چاپ می کنید اما در چاپ 
دیجیتال شما کار را با دقت بیشتر 
ام��ا در حجم و تع��داد کمتر چاپ 

می کنید. 

مشتری ها دو دسته اند
ای��ن فع��ال ب��ازار در خصوص 
مش��تریان این ح��وزه می افزاید: 
مشتریان حوزه چاپ دیجیتال دو 
دسته اند؛ اول مشتریان آزاد که در 
واقع قشر اصلی آنها دانشجویان و 
سپس افراد عادی هستند که حجم 
وس��یعی از کار ما متعلق به همین 
گروه است  و بخش دوم شرکت ها 
و مخصوص��ا رس��انه های نوین که 
اینان اغلب کارهای با حجم زیاد را 
به شرکت های تبلیغاتی می سپرند 
و آن ش��رکت نیز کاره��ای چاپ 
بعد از طراحی را ی��ا در محل انجام 
می دهد یا به آشنایان خود در بازار 
می س��پرد. وی معتقد است برای 
حفظ مش��تریان باید به بهره وری، 
ارزش اف��زوده ب��رای مش��تری و 
پاس��خگویی س��ریع به نیازهای 
مشتریان برای گرفتن سرویس از 
چاپخانه ها رو آورد. مهم ترین دلیل 
مراجعه افراد به چاپ دیجیتال پس 
از تعداد، سرعت کار است. مشتری 
بابت هزینه بیشتری که می پردازد 
تمایل دارد کار را س��ریع تر تحویل 
بگیرد. روش��ن ضمیر در خصوص 
جذب رس��انه ها ب��ه چاپخانه های 
کوچک تر می گوید: چاپکاران – در 
هر ح��د و ان��دازه ای که باش��ند – 
باید خ��ود را در خدم��ت بازارهای 
تخصصی ق��رار دهند و ای��ن کار را 
می  توانند از کانال رسانه های نوین 
دنبال کنند. چنین امری به تالش 
فوق العاده ای نیاز ندارد، هر چه نفوذ 

کامپیوترها و مولتی مدیاها 
در چاپخانه بیش��تر ش��ود، 
ش��انس بیش��تری ب��رای 
حرکت چاپخانه در مس��یر 
رس��انه های نوی��ن متصور 

است. 

رقیبان    بسیارند
روش��ن ضمیر می گوید: 
بازار امروز از چند س��و برای 
چ��اپ  صنع��ت  فع��االن 

دیجیتال تحت فشار است. نخستین 
رقیب این بازار اینترنت و شبکه های 
اجتماعی اس��ت. در گذشته اغلب 
ش��رکت ها ب��رای تبلیغ��ات خود 
از تراکت ه��ا و تبلیغ��ات چاپی در 
انواع مختل��ف برچس��ب و. . . بهره 
می بردند، اما امروزه یک ش��رکت 
با ورود به ش��بکه های اجتماعی و 
استفاده از اینترنت بخش زیادی از 
تبلیغاتش را در حوزه الکترونیک و 
دنیای اینترنت انجام می دهد. وی 
می افزاید: همچنین ورود عکاسی و 
بهره گیری از دستگاه های چاپ در 
حوزه های مختلف چاپ دیجیتال 
بازار م��ا را متزل��زل کرده اس��ت. 
روشن ضمیر می افزاید: اما رقیبان 
یا ب��ه عبارت��ی کارخراب کن های 
این صنع��ت فع��االن خود ب��ازار 
هس��تند که ب��ه دلیل ک��م بودن 

مشتری به کمترین قیمت راضی 
می شوند و حتی خیلی پایین تر از 
قیمتی که اتحادی��ه تعیین کرده 
به مش��تری خدمت می دهند و در 
این حالت بازار را خ��راب کرده اند. 
او در توضی��ح این ادع��ا می گوید: 
متاس��فانه عدم مدیریت یکپارچه 
در بین صاحبان این کس��ب و کار 
موج می زند، به گون��ه ای که حتی 
اعتماد مش��تریان را هم نسبت به 
چاپ��کاران از بین برده اس��ت، زیرا 
قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود 
و بینش و اهداف مشترکی در این 
سیستم وجود ندارد. مثال اتحادیه 
قیمت یک کپ��ی ی��ک رو را 200 
تومان تعیی��ن ک��رده و در همین 
منطقه برخی کپ��ی را 50 تومان، 
برخی 100 توم��ان و برخی دیگر 
حتی کپی پش��ت و رو را به قیمت 
35تومان می زنند که این عدم ثبات 
قیمت بزرگ ترین تهدید برای یک 
س��رمایه گذار در صنفش به شمار 
می آید. در واقع برخی چاپکاران در 
این حوزه یک آس��یب به خودشان 
می زنند و یک آس��یب بزرگ تر به 

هم صنفان شان. 

خدمات بیشتر، سود بهتر
 روش��ن ضمیر در خصوص انواع 
خدمات چاپخانه ه��ای دیجیتال 
می گوید: چ��اپ دیجیتال در اصل 
ش��امل دو دس��تگاه چاپ س��یاه 
و س��فید و چاپ رنگی اس��ت، اما 
چاپگران حوزه دیجیت��ال از انواع 
  In door , Out door پالترهای
برای چاپ انواع بن��ر، عکس و انواع 
چاپگرهای دیگر ب��رای چاپ روی 
لیوان، شاسی، خودکار و... استفاده 
می کنن��د ت��ا از این طریق س��هم 
وسیع تری از بازار را به دست بیاورند 
و مشتریان بیشتری جذب کنند. در 
واقع این گونه فعالیت ها کامل کننده 
کار هس��تند و برای چاپکاران سود 

باالتری را به همراه می آورند. 

شروع   سرمایه گذاری
این فع��ال بازار می گوی��د: برای 
تاسیس یک مرکز چاپ دیجیتال 
ابتدا باید جواز کس��ب بگیرید  که 
با مراجعه به اتحادی��ه چاپ صادر 
می شود. اتحادیه ش��ما را به چند 
ارگان دیگ��ر مانن��د ش��هرداری و 
اماکن معرف��ی می کن��د و پس از 
بررسی های الزم توسط این ارگان ها 
مجوز ص��ادر می ش��ود. البته چند 
شرط مشخص هم در این بین الزم 
است که وجود داش��ته باشد، مثال 
اگر مکان شما در پاساژ های مرکزی 
نباشد باید فاصله مکانی حدود 500 
متر با مغازه مشابه در محل داشته 
باشد، همچنین عدم سوء پیشینه 
و سابقه کیفری برای اخذ مجوز به 
دلیل خطرات احتمال��ی در جعل 

اسناد توسط چاپخانه ها باید گرفته 
ش��ود، به عالوه م��درک تحصیلی 
فرد باید باالتر از فوق دیپلم باشد و 
در نهایت کمینه متراژ برای شروع 
کار باید 18 متر باشد. وی در ادامه 
می گوید: شما در کمترین حالت به 
میزان 25 میلیون تومان پول نیاز 
دارید که این مبلغ شامل خرید یک 
دستگاه چاپگر سیاه و سفید چهار 
تا پنج میلیونی اس��ت که کارهای 
کپی و زیراکس و انواع چاپ س��یاه 
و سفید را انجام می دهد، همچنین 
یک دس��تگاه چاپگر رنگی که بین 
8 تا 10 میلیون تومان هزینه دارد 
)البته این مبلغ میانگین است و با 
توجه به مارک و شرکت تولیدکننده 
چاپگرها قیمت های بیشتر از این 
مبلغ هم در بازار موجود است( و در 
نهایت یک کامپیوتر و میز و صندلی 
که حدود چهار میلیون هزینه  دارد 
و مبلغ پنج میلیون تومان سرمایه 
در گ��ردش جه��ت خری��د کاغذ، 
تونر و درام و مواد  اولیه نیاز اس��ت. 
روشن ضمیر می افزاید: حجم کاری 
گفته شده برای یک شروع اولیه در 
کمترین حجم ممکن است، اما اگر 
شما بخواهید یک مجموعه کامل 
خدمات را داشته باشید، میانگین 
150 میلیون تومان نیاز اس��ت تا 
بت��وان دو نوع پالت��ر و چاپگرهای 
دیگر را برای ان��واع چاپ دیجیتال 
خری��داری ک��رد. وی در خصوص 
دوره بازگشت سرمایه می گوید: با 
توجه به حجم کار و دستگاه هایی 
که خریداری ش��ده بین یک تا دو 
س��ال زمان می برد تا سرمایه اولیه 

شما برگردد. 

هزینه مواد مصرفی باالست
در خص��وص  روش��ن ضمیر 
مواد مصرفی ای��ن صنعت معتقد 
اس��ت: انواع مواد مصرفی برای این 
صن��ف در کیفیت ه��ای مختلف 
کره ای، امریکایی، چینی و تایوانی 
موجود اس��ت که با توجه به 
دستگا ه هایی که برای چاپ 
داری��د از این مواد اس��تفاده 
می ش��ود، اما قیم��ت مواد 
مصرف��ی با کیفی��ت، امروز 
در کشور بس��یار باالست  و 
چون این مواد غالبا وارداتی 
اس��ت تحریم ه��ای اخی��ر 
تاثیر ش��دیدتری بر افزایش 
قیمت ها گذاش��ته اس��ت. 
وی می افزای��د: م��ا اغل��ب 
مواد اولیه را توس��ط شرکت هایی 
تامی��ن می کنی��م ک��ه چاپگرها 
را  از آنه��ا خری��داری کرده ایم. در 
واقع نمایندگی دس��تگاه که برای 
س��رویس دس��تگاه و تعمی��رات 
می آید مواد اولیه را به آنها سفارش 
می دهی��م و آنه��ا ه��م ب��رای ما 
تامین می کنند. کاغ��ذ و برخی از 
مواد متفرق��ه را هم از ب��ازار تهران 
می خری��م اما جالب اس��ت بدانید 
بیشتر این ش��رکت ها سود اصلی 
خ��ود را از فروش م��واد مصرفی و 
تعمیر دستگاه می گیرند نه فروش 

دستگاه. 

نظارت به دنبال شکایت
این فعال باس��ابقه در خصوص 
نظارت ه��ای اتحادی��ه می گوید: 
اتحادی��ه ما دخالت��ی در قیمت ها 

نمی کن��د، چ��را که فروش��نده ها 
اغلب پایین تر از نرخی که اتحادیه 
تعیین کرده به مشتریان خدمات 
ارائه می کنن��د و اتحادیه هم برای 
بازرس��ی قیمت ه��ا نمی آید، مگر 
اینکه مشتری شکایتی در خصوص 
کیفیت کار یا جعل اسناد به اتحادیه 
بده��د. جعل اس��ناد در این صنف 
تهدید بزرگی اس��ت ک��ه ممکن 
است بر اثر یک سهل انگاری چاپکار 
اتفاق بیفتد که البته شش ماه زندان 
و جریمه نقدی و حتی ابطال مجوز 

کسب را به دنبال دارد. 

مشکالت حضور در بازار چاپ
در خص��وص  روش��ن ضمیر 
خطرات احتمالی در صنعت چاپ 
دیجیتال در ایران می گوید: از بحث 
ش��ناور بودن قیمت ها که بگذریم 
این صنعت ساعت کاری مشخصی 
ندارد و ممکن است شما به مدت 15 
ساعت در روز کار کنید چرا که بازار 
آزاد است و مش��تری ممکن است 
یک کار 500 صفحه ای را س��اعت 
شش عصر بیاورد و برای فردا صبح 
بخواهد، پس قبل از ورود به این بازار 
مسئله س��اعت کاری را برای خود 
حل کنید، همچنین از نظر جسمی 
فرد ممکن است س��اعت ها پشت 
سیستم باشد، طرح بزند و تایپ کند 
که این روال آسیب های بسیاری به 

چشم و کمر می زند. 
در ادامه الزم است اشاره کنم که 
عدم تعهد مدیریت به اجرای تغییر و 
نوآوری و پرهیز از داشتن یک بینش 
رقابتی برای آینده، می  تواند به عنوان 
یک تهدید مطرح باشد. این در حالی 
است که تغییر در بینش مدیریتی 
و رفتار س��ازمانی کارکنان و ایجاد 
تغییر در زیرساخت های مدیریتی 
می  تواند دست کم در حد 20 درصد 
موثر باش��د و باعث ارتقای کیفیت، 
ذخیره س��ازی و بهره برداری بهینه 
از زمان و ظرفیت ه��ای موجود بازار 

باشد. 

یک پیشنهاد
روش�����ن ضمیر در پای�����ان 
می گوی��د: ورود به ه��ر عرصه ای 
پیش ش��رط های خ��ود را دارد. دو 
شرط اساس��ی ورود به حوزه چاپ 
به نظر من عالقه و تجربه است، در 
غیر  این ص��ورت در این بازار خیلی 
دوام نمی آورید. همچنین پیشنهاد 
می کنم ب��رای س��رمایه گذاری در 
مراک��ز تجمی��ع چاپ��کاران وارد 
نش��وید، به دلیل همان موضوعی 
که پیش ت��ر درخص��وص رقابت 
ناعادالنه بین چاپکاران گفتم  شما 
نمی توانی��د س��ودی در این مراکز 
بگیری��د، ام��ا فروش��گاه های که 
به صورت تکی در مناطق مختلف 
شهر فعالیت می کنند سود باالیی 
دارند.  و در نهایت الزم است تاکید 
کنم کار خود را با چاپگرهای خیلی 
گران و حرف��ه ای ش��روع نکنید، 
به قول قدیمی ها با پیکان ش��روع 
کنید تا دس��ت تان راه بیفتد. برای 
یک چاپکار الزم اس��ت ت��ا توانایی 
تعمیرات جزئی و تعویض قطعات 
دستگاه را داشته باش��د و این کار 
با خری��د دس��تگاه های کارکرده 
 و تس��لط بر س��ازوکار آنها محقق 

خواهد شد. 
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شکوفه میرزایی

گزارشی از وضعیت ورود به صنعت چاپ دیجیتال در ایران

نمای جذاب یک سرمایه گذاری

گوسفند زیاد، زغال سنگ کم

کالف اول: 
در مراسم  و آیین های 
اربعین  مانن��د  مذهب��ی 
ی��ا اعیادی مث��ل قربان، 
خری��د گوس��فند زن��ده 
از س��وی م��ردم افزایش 
می یاب��د. ای��ن موض��وع 
تقریبا همیشه بر بازار مصرف و قیمت های تعیین شده 
از سوی فروش��ندگان، اثر منفی دارد، زیرا طبق اصلی 
که در اقتصاد وجود دارد، هرگاه تقاضا افزایش یابد، به 

تبع آن قیمت نیز باال می رود. 
حال به خاطرفرا رس��یدن ایام اربعین و هجوم مردم 
ب��رای ادای نذر، تقاض��ا برای خرید گوس��فند افزایش 
یافته اس��ت، به طوری که اکنون قیمت هرکیلو گوشت 
گوس��فند به خاطر عدم تنظیم و مدیریت به موقع بازار، 
ب��ه بیش از 30هزار تومان رس��یده اس��ت. آن طور که 
از گفته ه��ای مدیرعام��ل اتحادیه دامداران پیداس��ت، 
در حال حاضر وضعیت بازار گوشت قرمز به گونه ای است 
ک��ه دامدار هم��واره هر کیلوگرم الش��ه را کمتر از 20 
هزار تومان می فروش��د و متضرر می ش��ود، اما از سوی 
دیگر گوشت قرمز همیشه بیش از 50 درصد گران تر از 
این قیمت )بیش از کیلویی 30 هزار تومان( به دس��ت 

مصرف کننده می رسد که او هم ناراضی است. 
ام��ا قصد داری��م در این قس��مت، نکت��ه ای را برای 
س��رمایه داران گوشزد کنیم که شاید کمتر کسی از آن 
اطالع داش��ته باش��د. حدود یکی، دو ماه قبل وقتی با 
دامداران و رییس اتحادیه مربوطه در شهرهای جنوبی 
ای��ران گفت و گو می کردیم، تقریبا تمام��ی آنها از نبود 
خریدار رنج می بردند. آنها می گفتند که به خاطر تولید 
انبوه، دیگر قادر به نگهداری دام های بیش��تر نیس��تند 

و باید هرچه زودتر تولیدات خود را روانه بازار کنند. 
البته در آن روزها صادرات دام ممنوع بود و دامداران 
مش��کالت زیادی داش��تند. ام��روز اگرچ��ه دام صادر 
می شود، اما هنوز هم تولید آنها بیش از نیاز بازار است. 
آیا به نظر ش��ما اکنون فضا برای ورود س��رمایه داران و 
تنظیم خود به خودی بازار وجود ندارد؟ شما می توانید 
با جابه جایی و انتقال دام از مناطقی که تولیدات ش��ان 
روی دست ش��ان مان��ده، به مناطقی مانن��د تهران که 
کمبود گوشت در آن احساس می شود، به طور مقطعی 
روی کاری س��رمایه گذاری کنید که فرصت از دس��ت 
نرود. البته برای این کار الزم است با ارگان هایی مانند 
سازمان دامپزش��کی هماهنگی های الزم صورت گیرد 
ک��ه آن را به عهده خودتان می گذاریم. حتما در این باره 

فکر کنید. 

کالف دوم: 
ک�����ه  همیش�����ه 
کالف ه��ا  در  نمی ش��ود 
س��رمایه گذاری هایی  از 
صحب��ت ک��رد که س��ود 
دارن��د و فرص��ت خ��وب 
تلقی می شوند. بلکه هر از 
گاهی الزم است درباره تهدیدها و سرمایه گذاری هایی 
حرف زد که بهتر اس��ت به خاطر مش��کالت به وجود 
آم��ده در تولید یا ب��ازار آن محصول، فع��ال قیدش را 
بزنی��د. یکی از این س��رمایه گذاری هایی که نباید فعال 
به س��راغش بروید، معادن زغال س��نگ است. زیرا دبیر 
کمیته زغال س��نگ خانه معدن گفته امس��ال وضعیت 
معادن زغال س��نگ کش��ور رو ب��ه افول ب��وده و روند 
س��ال جاری نیز بس��یار نگران کننده است؛ به طوری که 
اگ��ر روال به همین صورت پی��ش رود تعداد زیادی از 

معادن زغال سنگ تعطیل خواهند شد. 
وی می��زان س��رمایه گذاری ب��رای اح��داث معادن 
زغال سنگ را صدها میلیارد تومان عنوان و اظهار کرده 
امس��ال کمتر از یک و نیم میلیون تن زغال س��نگ در 

کشور تولید شد. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه طی یک س��ال اخیر 
تالش های بس��یاری برای ارتقای این حوزه انجام شده 
است، پیش بینی کرده اگر روال به همین صورت پیش 
رود ایران در س��ال 1395 جزو عمده ترین کش��ورهای 
واردکننده زغال س��نگ خواهد بود. بنابراین زنگ خطر 
معادن زغال سنگ به صدا درآمده است و اگر قصد ورود 
به این بازار را دارید، کمی بیش از اندازه احتیاط کنید! 

کالف سوم:
ان��واع  از  دیگ��ر  یک��ی 
ک��ه  س��رمایه گذاری هایی 
می توان با مبلغ کم و البته 
ذوق و س��لیقه بسیار انجام 
داد صنایع دستی و کارهای 
در منزل است. امروزه دیگر 
افراد ب��رای هدیه دادن از جعبه های م��دل دار و طرح دار 
استفاده می کنند و به یک نایلون ساده بسنده نمی کنند، 
همین جعبه های کادو می تواند یک ایده نان و آب دار برای 
کسب و کار باشد، اگرچه برخی شرکت ها هستند که خود 
م��واد اولیه مورد نی��از را تهیه می کنند و به متقاضی این 
کار تحویل می دهند، س��پس فرد در منزل کار را درست 
می کند و به ش��رکت می ده��د و از بابت آن فقط مبلغی 
بابت دس��تمزد می گیرد اما این نمی تواند یک کسب و کار 
پردرآمد باشد، زیرا شما به اندازه ای که زحمت می کشید 
پ��ول می گیرید اما زمانی که خود به عنوان عامل این کار 
وارد بازار شوید می توانید با نوسانات بازار و در مناسبت ها، 
محصوالت خود را به قیمت های بهتری بفروش��ید و سود 
بیش��تری به دس��ت آورید. از مهم تری��ن مزیت های این 
کس��ب و کار این است که می توانید کارمندان زیادی برای 
خود استخدام کنید تا بدون نیاز به حضور در دفتر کار و 

فقط در منزل برای شما تولید کنند. 
شروع این کار به سرمایه ای کمتر از پنج میلیون تومان 
پول، یک پیک حاضر در محل و یک مغازه یا دفتر کار 10 
متری نیاز دارد، بعد از آن شما با جذب افرادی که شرایط 
کار را دارند مواد اولیه را با پیک ارس��ال می کنید و بعد از 
درست کردن مجددا پیک می رود و کار را تحویل می گیرد، 
در نهایت هم می توانید در بازار بزرگ تهران این محصول 
را به فروش برسانید و هم در حجم کوچک تر به مغازه های 

کادویی بفروشید.

مهم ترین عامل موفقیت 
سرمایه  گذاران چیست؟ 

کاری را ش��روع کرده اما با شکست مواجه شده اید؟ روی 
سیستمی س��رمایه گذاری کرده اید که رکود کرده؟ چیزی 
اختراع کرده اید که مورد استقبال برای فروش قرار نگرفته؟ 
اما آیا بعد از آن شکس��ت موفقیتی بزرگ نصیبتان ش��ده 
اس��ت؟ و اگر این طور اس��ت، چه چیز باعث شد به راه تان 
ادامه دهید و دس��ت از تالش ب��ر ندارید؟ با ورود به دنیای 
سرمایه گذاری، همه با موانع و مشکالتی مواجه خواهند شد. 
این صددرصد است، اما یک ویژگی بارز سرمایه گذاران موفق 
سطح بسیار باالی خوشبینی آنهاست. با قدرت خوشبینی 
ای��ن موانع و مش��کالت به نکات مثبت تبدیل می ش��وند. 
به عنوان مثال اتفاق شایعی را در نظر بگیرید که برای افرادی 
که به تازگی وارد یک سرمایه گذاری شده اند، پیش می آید: 

شرکت در برابر رقیب خود مغلوب شده است. 
ف��رد بدبین وقتی به ماجرا نگاه می کن��د، می گوید: »به 
همین خاطر است که من هیچوقت موفق نمی شوم. قدرت 
رقابت کردن ندارم.«از طرف دیگر فرد خوش��بین وقتی به 
این موقعیت نگاه می کند، می گوید: »اشکالی ندارد که اینبار 
موفق نبودم  اما چه کارهایی را درس��ت انجام دادم؟ چطور 

می توانم این قسمت های مثبت را دوباره تکرار کنم؟«
تفاوت را می بینید؟ فقط به چارچوب فکری شما و اینکه 

چطور نتایج کار را بررسی می کنید، بستگی دارد. 
مثبت گرایی و بازده کاری

افراد مثبت گرا و خوش��بین س��خت تر تالش می کنند. 
درس��ت اس��ت! در واقع تحقیق��ات ثابت کرده اس��ت که 
منفی گرایی، توانایی فرد برای شرکت در فعالیت های مفید و 
پربازده را به طور قابل توجهی پایین می آورد. این باید برای 

یک سرمایه گذار موفق کامال مشخص باشد. 
تص��ور کنید  اگر به اینکه امروز چه اتفاقی افتاده اس��ت 
بی توجه باش��ید، آی��ا انرژی کاف��ی برای بی��رون آمدن از 
تختخ��واب، خواندن کتاب، ایج��اد ارتباطات جدید و چند 
ساعت بیشتر کار کردن را خواهید داشت؟ مطمئنا خیر! و 
این دقیقا آن چیزی است که سرمایه گذاران موفق به آن نیاز 

دارند. کسانی که اینطور نباشند موفق نخواهند شد. 
قدرت خوشبینی

وقتی خوشبین تر می شوید چه اتفاقی می افتد؟ )جدا از 
تماش��ا کردن غروب   آفتاب، پیدا کردن دوس��تان بیشتر و 
انجام بیشتر کارهایی که دوست دارید.( تجارت تان شکوفا 
خواهد شد. فروش برایتان ساده تر اتفاق افتاده، کارمندانتان 
میل بیشتری برای سر کار آمدن پیدا خواهند کرد و حساب 

بانکی تان هم روز به روز بیشتر خواهد شد.
عالوه بر اینها، افراد دور و برتان از مثبت اندیش��ی ش��ما 
فایده می برن��د. این باعث می ش��ود حرف هایتان را خیلی 
راحت ت��ر قبول کنند. وقتی دیدگاه تان مثبت باش��د، افراد 
هیجان بیش��تری برای گوش دادن به شما خواهند داشت. 
به دفعه آخری که با کسی روبه رو شدید که شدیدا به کاری 
ک��ه انجام می داد اعتقاد داش��ت و تصور می کرد دنیا جای 
فوق العاده ای اس��ت، فکر کنید. آیا به نظرتان فردی موفق 
و موثر نیامده بود؟ حتما همین طور بوده اس��ت. ش��ما هم 
می توانید با داش��تن مداوم افکار مثبت چنین تاثیر مثبتی 

ازخودتان برجا بگذارید. 

راهکارهایی برای تقویت خوشبینی
آینده ای روشن و مثبت برای خود ترسیم کنید

وقتی هر از گاهی رویاه��ای طوالنی مدت خودتان را در 
ذهن تجس��م کنید، طرز تفکرتان مثبت خواهد ماند. این 
مس��ئله مخصوصا وقتی اتفاقی منفی برای تان رخ می دهد 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
خواب را فراموش کنید

وقتی صبح با نخستین صدای زنگ ساعت از خواب بیدار 
شوید، روزتان در جهت مثبت آغاز خواهد شد. همچنین با 
سریع تر بیدار شدن، در طول روز کمتر خواب آلود خواهید 

ماند. خستگی یکی از عوامل ایجاد منفی بافی است. 
عمیق تر نفس بکشید و زیاد آب بخورید

وقتی اکس��یژن بیش��تری به مغزتان برسد روشن تر فکر 
خواهی��د کرد. بیش��تر آدم ها تنفس های بس��یار ضعیف و 
س��طحی دارند که به هیچ دردشان نخواهد خورد. از طرف 
دیگر، تنفس عمیق به ارتقای افکار مثبت تان کمک خواهد 
کرد. نوش��یدن آب پاکیزه و خنک هم درست مثل تنفس 

عمیق جریانی از انرژی مثبت را وارد بدنتان خواهد کرد. 
از چیزهای ناراحت کننده دوری کنید

داروهای ضدافس��ردگی قاتل مثبت اندیش��ی هس��تند. 
هرچیزی از الکل تا افراد منفی تمایل ش��ما به موفق شدن 
را کاهش می دهند. منظورمان این نیست که ارتباطتان را با 
دوستان یا خانواده تان قطع کنید اما الزم است که هر زمان 
خودتان را نزدیک به چیزی که روحیه و خوش��بینی تان را 

کدر می کند یافتید، آن محل را ترک کنید. 
مدیتیشن

نسل ها و فرهنگ های مختلف مدیتیشن را تایید کرده اند. 
با 15 دقیقه در روز مدیتیشن، مثبت گرایی و انرژی در شما 
جریان پیدا خواهد کرد. البته مدیتیش��ن موضوعی بسیار 
عظیم اس��ت که نیاز به تمرین بس��یار دارد اما برای شروع 
کافی اس��ت به ی��ک اتاق تاریک بروید، صاف بنش��ینید و 
ذهنتان را پاک کنید. چشم هایتان را نیمه باز بگذارید و فقط 
روی تنفستان تمرکز کنید. حتما ساعت تان را برای 15-20 
دقیق��ه بعد کوک کنید، زیرا اگر این کار را نکنید یک دفعه 

متوجه می شوید که ساعت ها به همان حال نشسته اید. 
کمی برای خودتان وقت بگذارید

در یک کالس یوگا شرکت کنید، بازی کامپیوتری انجام 
دهید، یک کتاب داستان بخوانید یا در هر فعالیت دیگری 
که به ش��ما لذت می دهد و باعث می ش��ود چند ساعتی از 
دنیای اطرافتان فاصله بگیرید، شرکت کنید. خیلی خوب 

است که این زمان شخصی به ورزش کردن بگذرد. 
اخبار را فراموش کنید

اخبار محلی و کشوری بدترین فعالیتی است که می توانید 
در جهت مثبت تر شدن انجام دهید. سازمان های اخبار مردم 
را در دنیایی از ترس و ناامنی اسیر می کنند؛ دقیقا چیزی که 
اصال به آن نیاز ندارید. فکر می کنید اشتباه می کنیم؟ خب! 
بگویید فهمیدن اینکه دختر کوچکی را دیروز در محله تان 
کش��ته اند چه فایده ای برایتان دارد؟ آیا مغز و روانتان را بر 
هم نمی زند؟ شما خودتان به اندازه کافی مشکل دارید پس 
اخب��ار را فراموش کنید. خالصه اینکه منفی ها را فراموش 
کنید و اطرافتان را با هر چیز مثبتی که می توانید پر کنید. 
موفقیت شما به عنوان یک سرمایه گذار کامال با خوشبینی 
و مثبت اندیش��ی ش��ما در ارتباط اس��ت. پس تا جایی که 

می توانید مثبت باشید و مثبت فکر کنید.
منبع:باشگاه خبرنگاران 

رقیبان یا به عبارتی کارخراب کن های 
این صنعت فعاالن خود بازار هستند که 
به دلیل کم بودن مشتری به کمترین 
قیمت راضی می شوند و حتی خیلی 
پایین تر از قیمتی که اتحادیه تعیین 

کرده به مشتری خدمت می دهند و در 
این حالت بازار را خراب کرده اند

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...

کاش قبل از ورود به دنیای تجارت اهمیت داشتن »تابلوی 
مش��ورت« را می دانستم. داش��تن یک مربی یک چیز است، 
مشورت کردن با آدم های گوناگونی که نه تنها در کار مربوط 
به خودشان متخصص اند بلکه یک مشوق برای موفقیت شما 

نیز هستند چیز دیگری است. 

کلی ال. پِسی
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 دشـواری ها، مصـائب و نتـایج کار
با مـدیر غیرمنطقـی و بداخالق
طبق نتایج آخرین نظرسنجی ها در امریکا کارمندان 13 ساعت در هفته و 6/2 ساعت در آخر هفته نگران عکس العمل های 

مدیران شان هستند. مجموع این ساعت های نگرانی و دلواپسی از رفتار مدیران در مجموع هر هفته به 19/2 ساعت می رسد.  
آنچه در این مورد می توان به آن اشاره کرد آن است که این فشارهای غیرمنطقی و غیرسازنده هیچ تاثیر مثبتی بر روال 

کاری کارکنان نداشته و موجب افزایش بهره وری آنان نمی شود. بلکه این فشارها می توانند به صورت غیرمستقیم بر زندگی 
خانوادگی، سالمت روانی و جسمی فرد تاثیر منفی بگذارد. 

این گروه از مدیران کارمندان خود را به صورت عمومی و خصوصی 
تهدید کرده و آنان را تحقیر می کنند. 

این گروه از مدیران در برقراری ارتباط با کارکنان خود ضعیف 
عمل می کنند و عموما در مورد وظایف کارمندان، اهداف شرکت و 

ضرب االجل های موجود توضیحی ارائه نمی کنند. 

این گروه از مدیران در تصمیم گیری هایشان ثبات الزم را ندارند و با تغییر پی در پی در 
تصمیم سازی و برنامه ریزی های خود موجب گیج شدن کارمندان شان می شوند. 

مدیران و کودکان نوپا: شباهت این دو بیشتر از  آن است که فکر می کنید. 
 یک تحلیلگر ویژگی های رفتاری و شخصیتی در نظرسنجی خود از 350 کارمند امریکایی خواست تا مقایسه ای میان رفتارهای یک کودک نوپا

و یک مدیر انجام دهد، نتایج این نظرسنجی می گوید، به عقیده کارمندان یک مدیر بد رفتار تفاوت چندانی با یک کودک نوپا و پرتوقع ندارد. 

60 % خود گرایی و خود خواهی

49 % لجبازی و یک دندگی

43 % بسیار پرتوقع بودن

41 % تصمیم گیری زود هنگام و بدون فکر

39 % پرخاشگری و قطع کردن صحبت دیگران

 صفات ذکر شده برای مدیران بدرفتار

این گروه از مدیران دائم باالی سر کارمندان خود بوده و به دقت 
فرآیند کاری آنها را کنترل می کنند تا وظایف شان را دقیقا مطابق 
تعاریف ارائه شده انجام  دهند. 

مدیران ترسو ممکن است ایده های خوبی داشته باشند، اما به ندرت 
می توانند تشخیص دهند که چه زمانی کارها به خوبی انجام شده است. 
این مدیران معموال زمانی که نتایج پروژه منفی باشد شجاعت پذیرش 
مسئولیت آن را ندارند و دیگران را به دلیل کوتاهی خود سرزنش می کنند. 

مدیر زورگو:

مدیران منزوی و گوشه گیر:

مدیران دمدمی مزاج: 

مدیران ریزبین:

مدیران ترسو: 

تاثیر منفی مدیران پرخاشگرچهره های مختلف یک مدیر بد اخالق

استرس
وقتی مدیر باالدست شما رفتار نامناسبی با شما دارد، به شما اس��ترس وارد می کند. طبق مطالعات انجام شده در مقایسه با مشکالت خانوادگی و 

مالی، فشار و استرس کاری ارتباط نزدیکی با مشکالت جسمی و به خطر افتادن سالمتی افراد دارد. 

مشکالت قلبی
براس��اس مطالعه ای که اخیرا در س��وئد صورت گرفته، ارتباط مس��تقیمی میان بی کفایتی مدیران و بیماری های قلبی کارمندان 

وجود دارد. براساس این مطالعه: 

مشکالت زناشویی
طبق مطالعات انجام شده در دانش��گاه بیلور، اثرات منفی استرس و فشار روحی که از سوی یک 
مدیر بد رفتار و سوءاس��تفاده کننده ایجاد می ش��ود می تواند زندگی خصوصی کارمندان را تحت 

تاثیر قرار دهد. 

مبارزه کردن یا فرار کردن: کارمندان چگونه با سوء استفاده ای که از آنها می شود، برخورد می کنند؟ 

           از کارمندان امریکایی در یک نظرسنجی گفته اند، فعالیت 
زیرنظر یک مدیر بدرفتار و غیر منطقی را تجربه کرده اند. براساس این 
نظرسنجی بیشتر کسانی که مدیر غیرمنطقی و ناالیقی داشته اند، بر سرکار خود 
باقی مانده و رفتارهای مدیر مذکور را تحمل کرده اند. 

آزار و اذیت کارمندان همجنس

 از آزار و اذیت های صورت گرفته در محل کار میان مدیران و کارمندان هم جنس صورت گرفته است. به 
عبارت دیگر، مردان و زنان بیشتر با همجنس خود در محیط کار بد رفتاری می کنند تا با جنس مخالف.  % 68

پاسخ به سوال در مورد داشتن یک مدیر غیرمنطقی و بد رفتار: 

35 %  پاسخ دهندگان بر سرکار خود باقی مانده و سعی کرده اند که با 
رفتارهای مدیر خود کنار بیایند و راهی برای آن بیابند. 

27 % دیگر به محض یافتن یک شغل دیگر شغل قبلی خود را رها کرده اند. 

24 % از شرکت کنندگان در نظرسنجی در محل کار خود باقی مانده و 
سختی های ناشی از کار زیرنظر یک مدیر بداخالق را تحمل کرده اند. 

11 % دیگر بالفاصله از شغل شان استعفا داده، بدون اینکه شغل دیگری 
پیدا کرده باشند. 

مش��کالت یک کارمند با مدیر خود در محل کار موجب ایجاد مش��کالت بس��یاری برای وی در 3 % دیگر نظر خاصی در مورد این سوال نداشته اند. 
زندگی شخصی و خانواده اش می شود. 

3 راهکار برای مقابله با یک مدیر بدر رفتار و غیر منطقی: 
اعتماد به نفس داشته باش�ید و در مقابل این قبیل مدیران بایس�تید. البته فراموش نکنید که برای حل مشکالت و 

نگرانی ها از زبانی دیپلماتیک استفاده کرده و رفتاری توأم با احترام داشته باشید. 

برای اجتناب از هرگونه س�وءتفاهم هر زمان که ضرورت اقتضا می کرد از مدیر خود بخواهید تا منظورش را به شکل 
واضح و مشخص برای شما بیان کند. 

سعی کنید تا همواره مشکالت و مسائل مربوط به زندگی شخصی خود را از مسائلی که مربوط به کار و محیط کارتان 
می شود از یکدیگر تفکیک کنید. 

کارمندانی ک��ه مدی��ران بی مالحظ��ه و بدرفتاری داش��ته اند، 
احتم��ال ابتالی آنها ب��ه یکی از ان��واع بیماری ه��ای قلبی عروقی 

60درصد  بیشتر از دیگران است. 

این درحالی است که در س��وی دیگر ماجرا کارکنانی که مدیران 
آنه��ا از مهارت های مدیری��ت و رهبری باالیی برخ��وردار بوده اند، 
احتم��ال ابتالی آنها ب��ه یکی از ان��واع بیماری ه��ای قلبی عروقی 

40درصد کمتر از دیگران است. 

77 درصد عالئم فیزیکی ناشی از استرس را تجربه کرده اند. 

این درحالی است که 73 درصد دیگر نشانه های روانی ناشی از استرس را تجربه کرده اند. 

% 46

در زمینه هزینه های درمانی، 
کارمندانی که تحت فشار بوده و 

استرس دارند 46 درصد  یا 600 دالر به 
ازای هر نفر بیشتر از دیگران کارکنان 
هزینه خدمات درمانی آنها می شود. 



دیدگاهدیدگاه

 افزایش تولید
به امید  فروش در آینده

رشد شاخص صنعتی در بخش تولید نشانه خوبی برای 
خروج از رکود اس��ت. با توجه به نحوه محاسبه شاخص 
ک��ه ترکیبی از میزان تولید و قیم��ت پایه تولیدات در 
سال پایه است نشان دهنده افزایش رقم تولید و افزایش 
آن در مقایس��ه با دوره قبل و نشان دهنده این است که 
خود کارخانه ها به افزایش تولید و پرکردن ظرفیت های 
خالی اقدام کرده اند. این شاخص می تواند رشد در بخش 
عرضه را نش��ان دهد اما میزان فروش��ی که از تقاضای 
روبه روی تولید به دس��ت آمده را نش��ان نمی دهد، یعنی 
شرکت ها احتماال آن را برای جمع کردن موجودی انبار 
کافی مدنظر قرار دادند و ما باید منتظر حرکت تقاضا به 
سمت خرید این محصوالت باشیم. آمارهای ارائه شده، 
لزوما نش��انه افزایش فروش نیس��ت و تنها نشان دهنده 
این اس��ت که یک امید به آین��ده، تولیدکنندگان را به 
سمت افزایش تولید هدایت کرده و این موارد به معنای 
رونق فروش در آینده است. با نزدیک شدن به ایام عید 
تولید کنندگان و کارخانه ها باید هرچه زودتر موجودی 
کافی را در اختیار داش��ته باش��ند تا مصائبی مثل حاد 
ش��دن تحریم، تغییر نرخ ارز یا جهش های قیمتی آخر 
س��ال برای مصالح، انرژی و دستمزد ها آنها را زمین گیر 
نکند. همچنین بتوانند زودتر موجودی خود را افزایش 
دهند تا به تقاضای آینده پاس��خگو باش��ند و این نشان 
خوبی برای خروج از رکود اس��ت و امیدواریم تقاضا هم 
حرکت کند و این بس��تگی به سیاس��ت های اعتباری و 
فروش شرکت ها دارد که به صورت اقساطی و... محصول 

را به مصرف کننده برسانند. 

خودرو موتور محرک صنعت

تصورمان این اس��ت که با روی کار آمدن دولت جدید 
و اقدامات��ی که انج��ام دادند تا آخر س��ال از رکود خارج 
خواهیم ش��د. ب��ا توجه به اینکه ح��دود 20 درصد ارزش 
افزوده صنعت به خودرو متعلق اس��ت و در این بخش نیز 
با افزایش تولید 70 درصدی روبه رو بودیم می توان گفت 
حدود 14درصد از رش��د صنعت متعلق به خودرو است. با 
توجه به همکاری دس��تگاه های دولت��ی و هماهنگی هایی 
ک��ه در دولت دکتر روحانی ص��ورت گرفته از رکود خارج 
می ش��ویم. صنعت خ��ودرو به تنهایی ح��دود 60 صنعت 
دیگ��ر را باال می کش��د. اکن��ون 40 درص��د از ورق فوالد 
مبارکه را ما مصرف می کنیم. وقتی تولید خودرو به میزان 
70 درص��د افزایش یابد تقاضا برای فوالد مبارکه و س��ایر 
صنایع نیز هس��ت. همچنین ب��رای روکش و صندلی های 
خودرو صنعت نس��اجی وارد عمل می شوند. به عبارتی با 
رشد صنعت خودرو بسیاری از صنایع دیگر فعال می شوند 
و با روند کنونی تا آخر سال از رکود خارج خواهیم شد. 

استفاده بهینه از امکانات بالقوه کشور

آمار های رس��می کشور حکایت از این دارد که بخش 
صنعت با رش��د و ارزش افزوده مثبت مواجه است، این 
آمارها متوس��ط بخش صنعت است و شاید در برخی از 
صنایع و کارگاه ها مشکالت همچنان پابرجا باشد. اگر ما 
صنعت خودرو سازی را با اواخر دوره احمدی نژاد مقایسه 
کنیم می بینی��م ارزش افزوده ای ک��ه در بخش صنعت 
ایجاد شده بسیار کمتر از االن بوده و این نشان می دهد 
اطالع��ات و آمار بانک مرکزی درس��ت اس��ت. با توجه 
به امکان��ات بالقوه ای مثل انرژی ارزان، نیروی انس��انی 
کارآم��د و موقعیت ژئوپلیتیکی بی نظیر، اگر تحریم های 
بین المللی برداش��ته ش��ود و ب��ا جهان خ��ارج ارتباط 
منطقی در چارچوب منافع ملی کش��ور داش��ته باشیم 
وضع مان بهتر خواهد ش��د. بخش صنعت تنها بخش��ی 
اس��ت که می توان��د معضل بزرگ بی��کاری را حل کند. 
با افزایش س��رمایه گذاری در بخش صنعت و باز ش��دن 
پای تکنولوژی جهان توسعه یافته به ایران، ارزش افزوده 
بخش صنعت افزایش می یابد، میزان سرمایه گذاری باال 
می رود و بخش مول��د نیز جلوی بیکاری را می گیرد. ما 
در بخش کش��اورزی محدودیت داری��م و اگر بخواهیم 
زمین ه��ا را قطعه قطع��ه کنیم تولید پایی��ن می آید. ما 
باید در بخش کش��اورزی هم از صنعت استفاده کنیم و 
بخش کشاورزی را نیز توسعه و گسترش دهیم. بنابراین 
صنعت برای افزایش ارزش افزوده یک بس��تر اساس��ی 
اس��ت و باعث رفع بیکاری و افزایش تولید ملی کش��ور 
می شود. با وجود آمار های اعالم شده و افزایش شاخص 
در بخ��ش تولید، بس��یاری از بنگاه های اقتصادی ما زیر 
ظرفی��ت تولید کار می کنند. دولت از طریق به کار گیری 
سیاست های مناسب اقتصادی می تواند توان این بنگاه ها 
را افزای��ش ده��د. اگ��ر حکمرانی خ��وب در بخش های 
مختلف اقتصادی از جمله صنعت حاکم ش��ود می توانیم 

از رکود خارج شویم و پیشرفت های زیادی کنیم. 

مثلث توسعه اقتصادی

به دلیل آرام ش��دن تحریم ها در بخش خودرو، 
با رش��د باالیی مواجه ش��دیم و تولیدات امس��ال 
نس��بت به سال گذش��ته افزایش چشمگیری پیدا 
کرده اس��ت، ولی در بخش صنایع معدنی و فوالد 
نسبت به س��ال قبل تنها حدود شش درصد رشد 
داش��ته ایم، بنابرای��ن صنعت تولید فوالد و س��ایر 
فل��زات آهنی و غیر آهنی نقش چندانی در رش��د 
اقتصادی نداش��تند و صنعت خودرو هم از آنجایی 
که شدیدا وابسته به واردات قطعات از خارج است 
طبیعتا نقش چندانی در توس��عه تولیدات صنعتی 
ندارد، بنابراین اگر بخواهیم رشد بخش صنعت را 
متاثر از دو صنعت خ��ودرو و صنایع فلزی بدانیم 

اشتباه کرده ایم. 
برای خروج از رکود پیش نیاز های بس��یاری الزم 
اس��ت که این پیش نیاز ها اکنون در کش��ور وجود 
ندارد. اگر به چگونگی رشد اقتصادی در کشور های 
جنوب ش��رق آس��یا نگاه کنیم س��ه عنصر اساسی 
به عن��وان موتور محرکه توس��عه اقتص��ادی در آن 
کش��ور ها مش��اهده می کنیم.  یک��ی از این عناصر 
خصوصی س��ازی، دوم جذب سرمایه های خارجی و 
س��وم توسعه وسیع بازار س��رمایه و بورس است که 
اکنون این سه عامل در اقتصاد ایران وجود ندارد. 

س��رمایه گذاری خارج��ی بنا به دالیل سیاس��ی 
و وج��ود تحریم ه��ا به طور س��نتی انج��ام نگرفته 
و از آنج��ا ک��ه قوانین ای��ران بازرگانی محور اس��ت 
و از تولی��د حمای��ت کاف��ی نمی کنند، ب��ه همین 
دلی��ل س��رمایه گذاری نی��ز ص��ورت نمی پذی��رد. 
خصوصی سازی نیز در ایران به صورت اساسی انجام 
نمی گیرد و هنوز بخ��ش دولتی نقش تعیین کننده 
دارد، چرا که منافع بس��یاری در گ��رو حفظ وضع 

موجود است. 
وقتی یک مدیر دولتی و ش��به دولتی در س��ایپا، 
ای��ران خودرو و فوالد مبارکه ب��ه دلیل عضویت در 
هیات مدیره چندین شرکت میلیارد ها تومان درآمد 
س��االنه دارد، این بس��یار دشوار اس��ت که بتوانیم 
شرکت های بزرگ خود را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم. مس��ئله مهم دیگری که وجود دارد این است 
که ما متاس��فانه بخش خصوصی ق��وی و واقعی در 

اختیار نداریم. 
آنچ��ه از ی��ک اس��م ابداع��ی ب��ه ن��ام پارلمان 
بخش خصوصی از آن یاد می ش��ود عمدتا متش��کل 
از عده ای است که عمدتا از طریق واردات، استفاده 
از رانت ه��ا ی اطالعاتی و س��فرهای خارجی در آن 
فعالی��ت می کنند و تا االن ات��اق بازرگانی، صنعت، 
معدن و کشاورزی ایران در همان حد اتاق بازرگانی 
باقی مانده و کس��انی هم که آنجا فعالیت می کنند 
دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین با چنین 
فضای��ی عمال بخش خصوصی مولد به معنای واقعی 
وج��ود ن��دارد، جایگزین آن می تواند ش��رکت های 
س��هامی عام باش��د و بورس در این زمینه باید وارد 

عمل شود. 
مدیریت بورس در10 تا 15 س��ال گذشته نسبت 
به این مس��ئله و چگونگی کمک به رشد اقتصادی 
کش��ور فعالیت چندانی نداشته و امیدواریم با آمدن 
مدیریت جدید در بورس، بازار س��رمایه بتواند نقش 

خود را به خوبی ایفا کند. 
عام��ل دیگ��ر که همان گس��ترش بازار س��رمایه 
اس��ت در ایران اتفاق نیفتاده اس��ت. باوجود اینکه 
در کش��ور های صنعتی حدود 65 درصد منابع مالی 
مورد نیاز برای س��رمایه گذاری جدید از طریق بازار 
س��رمایه و بورس تامین می ش��وند متاس��فانه این 
نس��بت در ایران ح��دود 10 درصد اس��ت که رقم 
پایینی اس��ت. ضمن اینک��ه اقتصاد ایران ش��دیدا 
وابس��ته به درآمد ه��ای نفتی اس��ت و کاهش 40 
درصدی قیمت نفت روی س��اختار اقتصادی ایران 
بازت��اب منفی خواهد داش��ت و خ��روج از رکود را 

مشکل می کند. 
امیدواری��م با رف��ع تحریم ها بتوانیم سیس��تم 
بانکی مان را به سیس��تم بانکی بین المللی متصل 
کنیم و با توجه به نرخ پایین بهره در کش��ور های 
صنعت��ی بتوانی��م از منابع ارزان قیمت اس��تفاده 

کنیم. 

ب��ا تمام صحبت ها و ارائه ش��اخص ها، اع��داد و ارقام 
دول��ت و مجلس تصمیم دارن��د که فعال تورم را کاهش 
دهند و س��پس در راس��تای حل رکود اقدام کنند. در 
حال حاضر مش��کل رک��ود به قوت خود باقی اس��ت و 
ح��ل هم نخواهد ش��د. دولت برای حل مش��کل رکود 
بای��د اجازه گردش نقدینگ��ی را در جامعه بدهد. دولت 
ب��ه هیچ وجه حاضر به انجام چنین کاری نیس��ت، زیرا 

نخس��تین نش��انه این اقدام افزایش تورم اس��ت. آنچه 
دولت مطرح کرده این اس��ت ک��ه می خواهد تورم را به 
حدود 14 درصد برس��اند بعد آرام آرام مش��کل رکود را 
ح��ل کند تا بدی��ن ترتیب بتواند تورم را در دس��تانش 
کنترل کند. نمی گویم راهکار دولت غیرمنطقی اس��ت 
ول��ی برای حل رکود غیر تورمی ی��ا راهکار حل تورم را 
پی��ش می گیرند یا راهکار حل رکود را. در کش��ور های 
مختلف جهان به این صورت اس��ت که راه حل رکود را 
پیش می گیرند، تورم را به جان می خرند و با راه افتادن 
چ��رخ اقتصادی تورم را مهار می کنند اما در کش��ور ما 

ای��ن قضیه بر عکس صورت می گی��رد. نمی گویم دولت 
ناموفق عمل کرده اما وضعیت مش��کل رکود در کشور 
رفع نش��ده و اگر به آمارهای تولید خودرو در سه ماهه 
سوم امسال نگاه کنیم نوسانات زیادی را می بینیم و رو 
به افول می رود. این مس��ئله ناش��ی از مشکل نقدینگی 
اس��ت و مش��کل نقدینگی به خاطر این است که دولت 
امکان گردش مالی را به جامعه نمی دهد. بنابراین رکود 
همچنان پابرجاست و تورم، فعال به حد مورد نظر دولت 
و تی��م اقتصادی  آن کاهش نیافته ت��ا بتوانند به تزریق 

نقدینگی اقدام کنند. 

رکود، فعال حل شدنی نیست

فرص�ت امروز: دول�ت یازده�م یک�ی از افتخارات 
بزرگ اقتصادی اش را تجربه رش�د 4.6 درصدی در 
بهار امس�ال و  بعد از ماه ها رک�ود تورمی می داند و 
معتقد است، توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر 
و سیاس�ت های غیرتورمی، عالوه ب�ر اینکه تورم را 
مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و 
رونق پیش برد و از سوی برخی منتقدان با این سوال 
روبه رو شده که رشد اقتصادی اعالمی اش، افسانه ای 
بیش نیست.  البته دولت یازدهم به شدت به صحت 
آمار و ارقام ارائه ش�ده در رابطه با رش�د، پافشاری 
می کند و رش�دی که حاصل ش�ده را به دلیل رونق 
بخش های مختلفی از تولید مولد می داند؛ موضوعی 
که البته میان فعاالن اقتصادی و دولت، محل چالش 
قرار گرفته بود. درواقع، دولت با رشد تولید  صنایع 

بزرگ دولتی و ش�به دولتی توانسته رشد اقتصادی 
4.6درص�دی را محق�ق کند و در مقاب�ل، رقمی هم 
ب�ه ت�ورم اضاف�ه نکن�د، در حالی که کارشناس�ان 
بخش ه�ای مختل�ف تولی�د معتقد بودند که رش�د 
اقتصادی چندان س�همی در بهبود اوضاع اقتصادی 
و درون بنگاهی شان نداش�ته  و اصوال آنها به معنای 
واقعی، هنوز از رکود خارج نشده اند.  سرانجام دولت 
از بخش�ی از موضع خود عقب نشینی کرده و اعالم 
کرد که رش�د اقتصادی حاصل شده، در مقایسه سه 
ماهه ابتدای سال جاری با سه ماهه ابتدایی سال 92 
بوده است، مدت زمانی که اقتصاد ایران، در وضعیت 
بسیار اسفباری به سر می برد و در واقع، رشد برخی 
از گروه های صنعتی نه تنها متوقف ش�ده بود، بلکه 
بخشی هم با رشد منفی و زیان های چشمگیر مواجه 

بودند، ب�ه هرحال، تکی�ه اصلی دولت ب�رای اعالم 
آمار رش�د اقتصادی 4.6 درصدی، بر آمارهای تولید 
خودرو و برخی محص�والت صنعتی متمرکز بود که 
بیشتر در صنایع بزرگ دولتی همچون فوالد، سیمان 
و پتروشیمی ها خالصه می شد. چندی پیش نیز بانک 
مرک�زی آمار و ارقامی را ارائه داد که حاکی از رش�د 
باالی 10 درصدی بخش صنعت بود. نکته حائز اهمیت 
فارغ از تمام بحث ها و جدل ها اختالف نظرهایی است 
ک�ه میان مس�ئوالن دولت�ی و فع�االن اقتصادی بر 
س�ر آمار رش�د اقتصادی وجود دارد و کارشناسان 
اقتص�ادی نیز بر س�ر اینکه رش�د این ش�اخص ها، 
به خص�وص در دو بخ�ش خودرو و صنای�ع فلزی به 
معنای خ�روج از رکود اس�ت یا خیر ب�ه اتفاق نظر 

نرسیدند و نظرات متفاوتی را ارائه می دهند. 

نظرسنجی »فرصت امروز« درباره رشد شاخص صنعت خودرو و صنایع فلزی در شاخص کل صنعتی

شکست رکود بدون تورم؛  افسانه یا واقعیت بهمن آرمان
اقتصاددان

رقم غیر واقعی رشد

اگر صنعتی سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد با 
اعمال ناگهانی تحریم ها مقدار تولیدش به یک سوم کاهش 
می یابد. بدیهی است که به تبع آن رشد نیز کاهش می یابد 
و حتی به سمت منفی شدن پیش می رود. حال اگر به طور 
ناگهانی این تولید س��ر جای اولش بازگردد کمک چندانی 
به اقتصاد کشور نمی کند. زمانی تولید خودرو بیش از یک 
میلیون بود و در آن زمانی که خودروسازان تولید را کاهش و 
قیمت را افزایش دادند تولید به حدود صد هزار رسید. پس 
از مدتی تولید را مجددا افزایش دادند. بنابراین با نقش زیادی 
که خودرو در صنعت ایفا می کند اگر تولید را زیاد کند رشد 
را نشان می دهد، اما این رقم واقعی نیست و مسلما نمی تواند 

ما را از رکود خارج کند. 

جمشید پژویان
اقتصاددان

کاهش قدرت خرید
نسبت به گذشته

در سه سال گذشته نرخ رشد در بخش های مختلف 
اقتص��ادی منفی بود و به خاط��ر هدفمندی یارانه ها 
ما ش��اهد رش��د کمی بودیم. اینکه االن شاخص کل 
صنعت��ی در بخش خ��ودرو و صنایع فل��زی باال رفته 
عجیب به نظر می رسد زیرا ما صادراتی در این بخش 
نداریم و مردم نیز نس��بت به گذشته فقیرتر شدند و 
قدرت خریدشان کاهش یافته و خدا می داند چرا این 

شاخص باال رفته است. 
به طبع با این روند بس��یاری از واحد های تولیدی 
دچار مش��کل خواهند شد، اکنون نیز آمار دقیق در 
دس��ت نیس��ت و نمی دانیم باال رفتن این ش��اخص 
بدون در نظر گرفتن سیاس��ت های دیگر به تعطیلی 
چند کارخانه و اخراج چند کارگر منجر ش��ده است. 
رش��د منفی در بیش��تر بخش های صنعتی به رکود 
ختم می شود ولی اکنون با توجه به گفته مسئوالن، 
این رش��د مثب��ت یک دهم درصد ش��ده بنابراین تا 
حدی از رکود خارج ش��دیم. می توانیم خدا را شکر 
کنیم ک��ه در دو بخش خ��ودرو و صنایع فلزی نرخ 
رش��د تولید مثبت اس��ت و مثل م��رض واگیردار به 
س��ایر صنایع هم منتقل می شود و رشد بخش های 

دیگر هم اتفاق می افتد. 

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

آلبرت بغوزیان 
اقتصاددان

احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران
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اقتصاددانبهمن آرمان

به دلیل آرام ش��دن تحریم ها در بخش خودرو با رش��د باالیی مواجه شدیم و تولیدات امسال نسبت به 
سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است. ولی در بخش صنایع معدنی و فوالد نسبت به سال قبل 
تنها حدود شش درصد رشد داشته ایم. بنابراین، صنعت تولید فوالد و سایر فلزات آهنی و غیر آهنی نقش 
چندانی در رش��د اقتصادی نداش��تند و صنعت خودرو هم از آنجایی که شدیدا وابسته به واردات قطعات 
از خارج اس��ت طبیعتا نقش چندانی در توس��عه تولیدات صنعتی ندارد، بنابراین اگر بخواهیم رشد بخش 
صنع��ت را متاث��ر از دو بخش صنعت خودرو و صنایع فلزی بدانیم اش��تباه کرده ایم. برای خروج از رکود 

پیش نیاز های بسیاری الزم است که این پیش نیاز ها اکنون در کشور وجود ندارد.

اقتصاددان آلبرت بغوزیان

رش��د شاخص صنعتی در بخش تولید نشانه خوبی برای خروج از رکود است. با توجه به نحوه محاسبه 
ش��اخص که ترکیبی از میزان تولید و قیمت پایه تولیدات در س��ال پایه  اس��ت نشان دهنده افزایش رقم 
تولید و افزایش آن در مقایس��ه با دوره قبل اس��ت و نشان دهنده این است که کارخانه ها به افزایش تولید 
و پر کردن ظرفیت های خالی اقدام کرده اند، این ش��اخص می تواند رش��د در بخش عرضه را نشان دهد، 
اما میزان فروش��ی که در تقاضای روبه روی تولید بوده را نش��ان نمی دهد، یعنی ش��رکت ها احتماال آن را 
ب��رای جمع کردن موجودی انبار کافی مدنظر قرار دادند و ما باید منتظر حرکت تقاضا به س��مت خرید 

این محصوالت باشیم.

دبیر انجمن خودرو احمد نعمت بخش
سازان ایران 

توج��ه ب��ه اینکه ح��دود 20 درصد ارزش اف��زوده صنعت به خودرو متعلق اس��ت و ب��ا افزایش تولید 
70درصدی هم روبه رو بودیم می توان گفت حدود 1/4درصد از رش��د صنعت متعلق به خودرو اس��ت. با 
توجه به همکاری دس��تگاه های دولتی و هماهنگی هایی که در دولت دکتر روحانی صورت گرفته تا آخر 

سال از رکود خارج خواهیم شد.

اقتصاددانجمشید پژویان

اگر یک صنعت مثل خودرو س��هم قابل توجهی در اقتصاد داش��ته باش��د با اعمال ناگهانی تحریم ها 
مقدار تولیدش به یک س��وم کاهش می یابد. بدیهی اس��ت که به تبع آن رشد نیز کاهش می یابد و حتی 
به س��مت منفی ش��دن پیش می رود. حال اگر به طور ناگهانی این تولید سر جای اولش بازگردد کمک 

چندانی به اقتصاد کشور نمی کند.

کارشناس اقتصادیمحسن مالیی

دولت برای حل مشکل رکود باید اجازه گردش نقدینگی را در جامعه بدهد. دولت به هیچ وجه حاضر 
به انجام چنین کاری نیس��ت، چرا که نخس��تین نشانه این اقدام افزایش تورم است. آنچه  دولت مطرح 
کرده این است که می خواهد تورم را به حدود 14 درصد برساند، بعد آرام آرام مشکل رکود را حل کند 
تا به این ترتیب بتواند تورم را کنترل کند. نمی گویم راهکار دولت غیرمنطقی است، ولی برای حل رکود 

غیر تورمی یا راهکار حل تورم را پیش می گیرند یا راهکار حل رکود را. 

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

کارشناس اقتصادی
محسن مالیی



در شهر

قــاب

دانشمندان با هدف جلوگیری از قطع درختان، کاغذ دیجیتالی ساخته اند که قابلیت بازنویسی دارد و از جنس شیشه و پالستیک است. 

نمودار امروز
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دور دنیا

سودوکو

کیوسـک

عربستان به دنبال نفت 60دالری
وال اس��تریت ژورن��ال ب��ه نق��ل 
از مناب��ع آگاه عرب��ی اع��ام کرد 
عربس��تان انتظار دارد قیمت نفت 
در ح��دود 60 دالر در هر بش��که 
تثبیت شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ هدف 
تعیین ش��ده ای برای قیمت نفت ندارن��د و اگر قیمت 
 نفت به زیر 60 دالر برسد، این مسئله مدت زیادی دوام 
نخواهد داشت. به گفته این منبع، حتی اگر قیمت  نفت 
به روند کاهش��ی خود ادامه دهد، عربس��تان باز هم از 
کاهش تولید حمایت نخواهد کرد. به گفته تحلیلگران، 
موضع عربس��تان احتم��اال قیمت نف��ت را در ماه های 
آینده همچنان پایین نگه خواهد داشت و شانس ترمیم 
قیمت را تضعیف خواهد کرد. بس��یاری از کش��ورهای 
عضو اوپک به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، 
تحت فشار بودجه ای قرار گرفته اند. ایران برای برقراری 
توازن در بودجه خود به نفت بش��که ای 140 دالر نیاز 
دارد. ای��ن در حالی اس��ت که عربس��تان نی��ز به نفت 
بش��که ای 90 دالر و 70 س��نتی نیاز دارد، اما به دلیل 
دارا ب��ودن ذخایر ارزی عظیم می تواند کاهش قیمت ها 
را تحمل کند. در اوایل ماه نوامبر، مقامات اوپک گفتند 
که قیمت 70 دالر در هر بش��که آس��تانه ای اس��ت که 
در صورت عبور قیمت از آن ممکن اس��ت کش��ورهای 
عضو وحشت زده شوند. روسیه و مکزیک قبل از نشست 
ماه گذشته اوپک پیشنهاد کرده بودند که میزان تولید 
نف��ت خود را 500 هزار بش��که در روز کاهش دهند تا 
مجم��وع کاهش تولید کنار کاه��ش تولید اوپک به دو 
میلیون بش��که در روز برس��د، اما اوپک تصمیم گرفت 
ت��ا تولید خ��ود را بدون کاهش در س��طح 30 میلیون 

بشکه حفظ کند.

احتمال قرارداد نفتی ایران و روسیه
به گزارش مسکو تایمز، 
اقتصادی  توس��عه  وزیر 
روس��یه ب��ا اش��اره ب��ه 
مذاک��رات ایران و روس��یه در مورد تهات��ر نفت و کاال 
گفت: من این احتم��ال را رد نمی کنم که اجرای )این 
قرارداد( قبل از پایان امسال شروع شود. روسیه ممکن 
اس��ت ارس��ال کاال به ایران براس��اس قرارداد نفت در 
براب��ر کاال را امس��ال آغاز کند. این در حالی اس��ت که 
امری��کا اعام کرده که اگ��ر تحریم ها علیه تهران نقض 
ش��ود، واکنش واشنگتن را در پی خواهد داشت. تهران 
و مس��کو، که هر دو تحت فش��ار تحریم های غرب قرار 
دارند، مذاکرات��ی را در مورد یک قرارداد تهاتری انجام 
داده اند که فش��ارها بر هر دو کش��ور را کاهش خواهد 
داد. این ق��رارداد همچنین به کرملی��ن اجازه می دهد 

به صورت نامتقارن به تحریم های غرب پاسخ دهد.

پردرآمدترین چهره زیر 30 سال جهان
فورب��س،  مجل��ه  گ��زارش  ب��ه 
جاس��تین بیبر در فاصله یک ساله 
 ۲014 ژوئ��ن  ت��ا   ۲013 ژوئ��ن 
ی��ورو  ب��ه 64 میلی��ون  نزدی��ک 
درآمد داشته اس��ت. این خواننده 
محب��وب کانادایی با این میزان درآم��د، پردرآمدترین 
فرد زیر 30 س��ال جه��ان لقب گرفته اس��ت. مجموع 
 دارایی ه��ای جاس��تین بیبر نی��ز ۲00 میلی��ون دالر 

برآورد می شود.

ونزوئال اقدام به ذخیره الماس می کند
بانک  رویترز،  گزارش  به 
اعام  مرک��زی ونزوئ��ا 
کرده اس��ت که با اصاح 
قوانین بانکی اقدام به ذخیره ارز خارجی و الماس می کند. 
همچنین روزنامه رسمی ونزوئا با چاپ این خبر هدف از 
این اقدام را آمادگی این کشور برای پرداخت تعهدات خود 
از ای��ن طریق اعام کرد. این اقدام ونزوئا در پی س��قوط 
قیمت نفت و تحت فش��ار قرار گرفتن اقتصاد این کش��ور 
اس��ت، به طوری که در هفته جاری نیز قرار است رودلفو 
مارک��و، وزیر اقتصاد ونزوئا طی س��فر به چین با همتای 
چینی خود برای اخذ وام 4میلیارد دالری گفت وگو کند. 

شوالیه های جوان شهر ما

این شهرها بیشترین فارغ التحصیالن را جذب می کنند
دانشجویانی که از دانشگاه های 
مختل�ف در دنی�ا فارغ التحصیل 
می شوند بدون شک به دنبال پیدا 
کردن شغلی مناس�ب و مرتبط با 
رش�ته تحصیلی خود هس�تند و 
تالش می کنند تا فرصت ش�غلی 
موردنظر خود را در محیطی مناسب 

به دست آورند. 
طبق آخرین آمار به دست آمده از 
عالقه فارغ التحصیالن دانشگاه های 
مختلف برای شروع کار در شهرهای 
بزرگ دنیا، لندن در انگلیس رتبه 
اول را به خود اختصاص داده است. 

NGO ها س��ازمان هایی مردم نهاد )سمن( هستند؛ سازمان هایی که فعالیت شان با کمترین 
وابس��تگی به دولت و در راس��تای ارائه خدمات اجتماعی به وجود آمده و توس��ط شهروندانی 
بنیان گذاری و اداره می ش��وند که دغدغه همنوعان را در سر دارند. درست است که اصلی ترین 
ارزش یک سازمان مردم نهاد، به فعالیت های غیرانتفاعی آن است، اما در یک نگاه عمیق می توان 
تمام پیچیدگی های موجود در کس��ب و کارهای انتفاعی را در این سازمان ها نیز یافت. ضرورت 
تبعیت از اصول یک کسب و کار سودجویانه در کنار تاش برای دوری از طمع های ذاتی نهفته در 
روح این کسب و کارها، پیچیدگی خاصی به ویژه در کشور ما به شیوه اداره سازمان های مردم نهاد 
افزوده اس��ت و همین امر اس��ت که رونق را با بخش بزرگی از NGO های ایران غریبه کرده و 

مدیران آنها را به سوی چالش هایی گاه بی پایان هدایت می کند. 
در تفکرات خود همواره تاش می کنم راهی را برای برون رفت  NGO ها از رکود به واس��طه 
کاربست اصول علم و تخصص برندینگ جست وجو کنم. سازمان های مردم نهاد نیز فارغ از نوع 
فعالیت شان، به نوعی در فضای بزرگ و پر پیچ و خم رقابت فعالیت می کنند و به سان تمامی 
کسب و کارها، تنها به واسطه استفاده اصولی از فنون مارکتینگ می توانند به اهداف واالی خود 

برسند. 
از آنجایی که تمام سازمان ها با عاملی به نام مخاطب انسانی در تعامل هستند، فعالیت خود 
را در عرصه ای رقابتی دوام می دهند. خواه این س��ازمان ها کسب و کارهای انتفاعی باشند، خواه 
انجمن ها و نهادهایی که خدمات انس��انی و اجتماعی ارائه می کنند. درس��ت است که در اصل 
رقابتی بودن فضای کاری هر دو گروه هیچ شکی وجود ندارد، اما جنس رقابت در این دو گروه 

بسیار متفاوت است. 
همان گونه که پیتر دراکر نیز به صراحت به آن اشاره می کند، در کسب و کارهای انتفاعی، رقبا 
به چهار گروه عمده تقسیم می شوند. اصلی ترین رقیب در این دیدگاه، آنی است که کاالیی مشابه 
تولید می کند یا خدماتی مشابه ارائه می کند و این کاال یا خدمت را به قیمت مشابه عرضه می دارد. 
اگر این دیدگاه را کمی بسط دهیم، می توانیم فعاالن در حوزه های واحد را برای همدیگر رقیب 
بدانیم که این در اصل سطح دوم رقبا از دیدگاه دراکر است. سطح سوم مربوط به کسب و کارهایی 
است که در یک حوزه واحد کار نمی کنند، اما محصوالت و خدمات آنها می تواند از نظر کارکردی، 
تاثیری مشابه داشته باشد و در وسیع ترین سطح که سطح چهارم رقابت از دیدگاه دراکر است، 

تمام کسب و کارها بر سر پول قابل خرج کردن مشتری، رقیب یکدیگر هستند. 
اما در حوزه فعالیت های انس��انی و اجتماعی، موضوع رقابت در درون مایه با بحث پیش��ین 
متفاوت است. در این حوزه به دلیل بنیان نهاده شدن سازمان های غیرانتفاعی بر پایه یک ارزش 
واالی انس��انی و اجتماعی، رقیب یکدیگر به ش��مار نمی روند، اما همگی در اغلب اوقات از یک 
رقیب واحد شکست می خورند و آن رقیب چیزی نیست جز، ضعف مفرط در فرهنگ و دانش 
جامعه هدف. البته این بدان معنی نیست که رقابت از جنس کسب و کارهای انتفاعی، در میان 

سازمان های مردم نهاد کاما بی مفهوم است. 
حیات و موفقیت هر س��ازمان مردم نهادی، به میزان تعامل مخاطبان با آن س��ازمان بستگی 
دارد. در ساده ترین مثال، حیات سازمان انتقال خون و میزان دسترسی این سازمان به اهدافش، 
به ش��دت به میزان شهروندانی وابسته اس��ت که با این سازمان در ارتباط هستند و در بازه های 
زمانی حساب شده ای، خون اهدا می کنند. از این رو می توان با کمی اغماض، فعالیت سازمان های 
غیردولتی با اهداف اجتماعی در حوزه جذب و حفظ مخاطب را، با فعالیت سازمان های انتفاعی 
در فرآیند مارکتینگ مقایس��ه کرد. به عبارت ساده تر، شاید بتوان گفت امروز وقت آن رسیده 
NGO ها و مدیران ارشدشان بپذیرند که آنها نیز نیازمند تعریف و اجرای فعالیت هایی در زمینه 

مارکتینگ در عالی ترین و علمی ترین سطح آن هستند. 
از جمله بزرگ ترین ضعف های مش��هود در NGO ها، روی گردانی مدیران این سازمان ها از 
استفاده از تکنیک های تبلیغات و ارتباطات است و این حقیقت ریشه در نگاه این مدیران به ارزش 
واالی سازمان ش��ان دارد چرا که احساس می کنند وارد شدن به دنیای تبلیغات، ارزش سازمان 
را کاهش می دهد. این دیدگاه، به ش��دت ناصحیح و آسیب رسان است و فرصت های بسیاری را 
از NGO ها خواهد گرفت. البته نباید از نظر دور داشت که شیوه های کنونی رایج در صنعت بیمار 
تبلیغات ایران نه فقط به  NGO ها بلکه به تمام کسانی که وارد بازی تبلیغات می شوند، آسیب 
می رساند، اما یک تغییر نگرش از تبلیغات بازاری و ناصحیح به استفاده از شیوه های علمی تبلیغات 
و ارتباطات، می تواند مدیران  NGO ها را بیشتر به موفقیت هایشان در نیل به اهداف امیدوار سازد. 
مدیران سازمان های مردم نهاد، فارغ از اهداف بلند انسانی و اجتماعی خود، باید از تکنیک های 
روز علم مارکتینگ برای افزایش توان سازمان شان به واسطه جذب و حفظ اعضایی نیرومند و 
ماندگار استفاده کنند و به منظور هموارتر کردن این مسیر، باید خلق و مدیریت یک برند کارآمد 

را براساس علم روز حوزه برندینگ در دستور کار خود داشته باشند. 

ارتباط سمن ها و برندینگ

نگاه آخر

»اشپیگل آناین« از یک بررسی مطالعاتی که به تازگی توسط شرکت تحقیقاتی »ولث 
� ایکس« و بانک »یو بی اث« انجام شده گزارشی منتشر کرده است. در این کار مطالعاتی 
روی ش��رایط زندگی مولتی میلیونرهای جهان تحقیق ش��ده اس��ت. در حقیقت در مورد 
افرادی تحقیق ش��ده که دارایی ش��ان دس��ت کم 30 میلیون دالر بوده است. این بررسی 
نش��ان می دهد ۲۸ درصد از مولتی میلیونرهای آلمان ث��روت خود را مدیون ارث اند. تنها 
س��وئیس اس��ت که از این نظر هم رده آلمان قرار دارد. همچنین 31 درصد از ثروتمندان 
آلمانی دارایی خود را از تلفیق ارث و فعالیت اقتصادی به دس��ت آورده اند. آلمان نه تنها 
بعد از آمریکا دومین کش��وری اس��ت ک��ه داراترین ثروتمندان را در خ��ود جا داده بلکه 
کشوری است که تعداد کسانی که از راه ارث  توانگر شده اند نیز به ویژه در آن بسیار است. 
در این گزارش آمده اس��ت که مولتی میلیونرهای آلم��ان فقط حدود 0/0۲ درصد از کل 
جمعیت را تشکیل می دهند. آنها صاحب 6/۲۲ درصد از دارایی ها هستند که در مجموع 
حدود ۲5۸0 میلیارد دالر می ش��ود. اگر این ارقام را با س��ایر کش��ورها مقایسه کنیم به 
آماری نامتقارن می  رس��یم. در چین مولتی میلیاردرها تنها صاحب 7 / 3 درصد از مجموع 
دارایی ها و در آمریکا نیز توانگران صاحبان 5/1۲ درصد کل دارایی ها هس��تند. بررس��ی 
مطالعاتی یادشده نشان می دهد ۸۸ درصد مولتی میلیاردرهای آلمان مرد  و بیشتر آنها نیز 
متاهلند. ۸7 درصد از آنها متاهلند و تنها س��ه درصد طاق گرفته اند. حوزه هایی هم که 
مولتی میلیونرهای آلمان ثروت خود را از آن کسب کرده اند اغلب یا بخش صنایع تولیدی 
است یا مواد غذایی و خودروسازی. بخش مالی که در بسیاری از کشورها بزرگ ترین منبع 
ثروت تلقی می شود در  آلمان نقش کمتری در مال اندوزی دارد. میلیونرهای آلمانی کمتر 
ناخن خش��کند. 9۸0 هزار دالر در س��ال رقمی است که آنها به طور متوسط برای زندگی 
لوکس، ش��امل س��فرها، زیورآالت و غذای خود خرج می کنند. طب��ق آمار، هر خانوار در 
آلمان در سال ۲01۲ به طور متوسط ۲7 هزار و 7۲0 یورو هزینه کرده که بخش اعظمی 

از آن خرج مسکن شده است. 

چیزهایی که درباره میلیونرهای آلمانی نمی دانید

مرکز آمار ایران هزینه و درآمد خانوارهای ش��هری و روس��تایی در س��ال گذش��ته را 
منتشر کرد. طبق گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، هزینه و درآمد یک خانوار شهری 
۲0 میلیون تومان برآورد ش��ده اس��ت، این در حالی است که هزینه و درآمد یک خانوار 
روستایی به ترتیب 13 و 1۲ میلیون تومان است، یعنی یک خانوار شهری هفت تا هشت 
میلیون بیش��تر از یک خانوار روس��تایی هزینه می کند. همچنی��ن 73 درصد کل هزینه 
خانوارهای ش��هری صرف غیر خوراکی می شود و این درصد برای خانوارهای روستایی 56 
درصد اس��ت. با توجه به آمار منتش��ر ش��ده مرکز آمار ایران، یک خانوار شهری در سال 
با 500 هزار تومان و یک خانوار روس��تایی با 900 هزار تومان کس��ری مواجه می ش��ود. 
همچنین با اس��تناد به گ��زارش مرکز آمار ایران، یک خانوار روس��تایی 43 درصد و یک 
خانوار ش��هری ۲6 درصد از کل هزینه های خود را برای خوراک پرداخت می کند، یعنی 
یک خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری 17 درصد یا به عبارتی دیگر 7/5 میلیون 

بیشتر برای خوراک خود پرداخت می کنند. 

مانلی فخریان
روزنامه نگار

آیدین نامدار
 مشاور برندینگ

خیلی وقت ها که در خانه نشس��ته اید و هوس 
یک غ��ذای حاضر و آم��اده داغ به س��رتان بزند 
می توانید گوشی تلفن را بردارید و به نزدیک ترین 
رستوران محل زنگ بزنید و خاصه تا چند دقیقه 
بع��د غذای دلخواه تان را در منزل تحویل بگیرید. 
خب چه چیزی از این بهتر ؟ درس��ت اس��ت که 
کمی هزینه هایش برای اقش��ار خاصی از جامعه 
گران تمام می ش��ود و به اصط��اح غذای بیرون 
خوردن در هر شرایطی خیلی صرف نمی کند، اما 
گاهی بدنیست نگاهی جدی تر به این پیک های 
موت��وری که برایم��ان غذا می آورن��د بیندازیم و 
حتی از آنها بپرسیم چطور شد که پیک موتوری 
رستوران ش��دند و برای مردم غذا می برند. کافی 
است در گوشه و کنار این شهر که رستوران مثل 
قارچ از دلش بیرون زده چرخی بزنیم و نیم نگاهی 
به جلوی در این مغازه ها بیندازیم. چندین موتور 
با جعبه ای در پش��ت که ب��رای حمل غذا تعبیه 
ش��ده و عده ای پس��ر و مرد جوان و میانسال که 
اکثرا مشغول گفت و گو و سیگار کشیدن هستند، 
تصویری است که بسیار زیاد دیده می شود. حاال 
اگر هوا سرد باش��د و برف و باران امان خیابان را 
بریده باشد شاید در گوش��ه ای از رستوران بتوان 
ب��رای این چند نف��ر جایی پیدا ک��رد. اکثر آنها 
از شهرس��تان به ته��ران کوچ کرده ان��د و امید و 

رویای زندگی بهتر در نگاه ش��ان می دود. یکی از 
جوان ترین های ش��ان که در یک شب بارانی او را 
دیدم به من گفت: »مدت زیادی نیس��ت این کار 
را پیدا ک��ردم، دنبال کار می گش��تم در روزنامه  
که چش��مم به این آگه��ی افتاد، چون عاش��ق 
موتورس��واری بودم آمدم و قبول��م کردند. من به 
عشق موتورسواری این کار را می کنم. ولی آنقدر 

که فکر کنید کار مورد عاقه ام نیست.«
همکار دیگرش که س��ن و سال بیشتری دارد 
نه تنها رضایت��ی از کارش ندارد بلکه می گوید: »از 
صبح تا شب و در سرما و گرما باید جلوی این در 
بنشینیم تا نوبت ما بشود و غذا برای مردم ببریم، 
ت��ازه مگر چقدر به ما حق��وق می دهند. . .«از همه 
اینها که بگذریم خطراتی که درپی رفت و آمد این 
جوان ها در این شهر بی ترحم تهدیدشان می کند 
خود س��ختی این کار را زیادتر کرده است. محمد 
جوان دیگری است که به گفته خودش در شرف 
بازنشستگی است؛ 10 سالی است سابقه کار دارد 
و ت��ا امروز همه جور رس��تورانی را دیده. خودش 
می گوی��د: »واال چه بگویم، کار پرخطری اس��ت، 
همین هفته پیش یکی از همکاران ما سر راه برای 
بردن غذا تصادف کرد، هم کارش را از دست داد و 
هم در بیمارستان بستری شده، االن در کماست و 
معلوم نیست چه بر سر زن و بچه اش می آید.«این 
ش��کل اتفاقات برای همه این جوان ها زنگ خطر 
است، اما داغ بیکاری و آرزوی ساختن یک زندگی 
بی دردسر بار سنگین تری است که بر شانه های آنها 

سنگینی می کند. »چاره ای نداریم، باید خرج زن 
و بچ��ه را بدهیم. کار بهتری برای ما نبود، مجبور 
ش��دیم پیک موتوری ش��ویم. خدا رو شکر راضی 
هستم.« این پاسخ مردی است که از همه پیک های 
دیگر مسن تر است. جوانکی که از شهرستان آمده و 
دلش را در والیت جا گذاشته، می گفت: »از وقتی 
با دختر خاله ام شیرینی خوردیم دنبال کار بودم. در 
ش��هر خودمان کار خوبی نبود، گفتم بیایم تهران 
پولی جمع کن��م و برگردم به والیت خودم. اینجا 
هم این کار را پی��دا کردم، جای خواب هم دارد.« 
او از کارش راضی است؛ آنقدر ساده و بی ریا غذای 
سفره مردم را می برد که آدم نگران پاکی روحش 
می ش��ود. او پیک یک رستوران خلوت و کوچک 
ب��ود. دوس��ت و همراهش که ظاه��رش را خیلی 
فانتزی درس��ت کرده می گف��ت: »از وقتی به این 
رستوران آمدم خیلی راضی ام. جای قبلی که بودم 
خیلی کارشان کم بود، آخر هم بدون حقوق و مزایا 
ما را مرخص کردند، اما اینجا حقوقش خوب است، 
تازه بعضی از مردم هم به ما انعام می دهند.«آنها که 
می روند با خودم فکر می کنم که شغلی این چنین 
پر خطر که هر رفتش شاید آمدی نداشته باشد، با 
این همه برخوردهای ضد  و  نقیض مردم در خانه ها 
وقت تحویل گرفتن غذا، ت��ا چه حد می تواند در 
شهر شلوغی مثل تهران مفید باشد. اصا اگر این 
پیک های موتوری رستوران ها نبودند و این شغل 
ایجاد نمی شد این شوالیه های جوان باید دنبال چه 

کاری می رفتند؟ 
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در فروش تخصص زیادی نداش��تم و هرچه 
تولید باالتر می  رفت، من بیشتر درگیر مسائل 
تامین و تولید می ش��دم و دیگر وقتی نداشتم 
که ب��رای فروش بگ��ذارم. به دنب��ال تاجری 
خوش��نام و بامرام بودم تا اینکه بعد از مدت ها 
پرس وج��و، اکثرا آقایی را به نام حاج آقا نمازی 
که صاحب شرکت تولیدی گلین گاز بود، تایید 
می کردند و می گفتند اگر ایش��ان قبول کند، 
دیگر مش��کلی از بابت فروش نخواهی داشت؛ 
ه��م مش��تری زی��اد دارد و هم خداش��ناس 
اس��ت. پس از پیدا کردن آدرس ایشان، بدون 
هماهنگی به ماقاتش رفتم. آدرس در خیابان 
جمه��وری، پاس��اژ کاوه بود. تعطی��ات نوروز 
1371 بود و پاساژ تعطیل بود. ولی در یکی از 
مغازه ها، عده ای مشغول بنایی بودند. جلو رفتم 

و به آقایی که س��راپا گچی ش��ده بود، گفتم: 
»ببخشید من می خواستم بعد از تعطیات، با 
حاج آقا نمازی صحبت کنم، می ش��ه مغازشو 
نش��ونم بدید؟« ب��ا لحن داش مش��دی گفت: 
»س��ام! داری باهاش صحب��ت می کنی! چی 
می خوای ازش؟« گفتم: »ببخشید، شما خود 
حاج آقا هس��تید؟« ج��واب داد: »چطور مگه؟ 
بهم نمی یاد؟ ش��وما کی هس��تین؟« با لکنت 
ج��واب دادم: »من هم خود فتاحی هس��تم.« 
گفت: »به جا نمی آرم! کج��ا دیدمت؟« گفتم: 
»تولیدکننده یخچال فریزر امرس��ان هستم.« 
دس��تش را جلو آورد و گف��ت: »یا اهلل! عیدت 
مبارک!« و با دس��ت دیگرش به پش��تم زد و 
گفت: »خب تو هم مث��ل من تولید کننده ای، 
پس باید گچی بش��ی! ح��اال چی می خوای؟« 
ش��رایط را گفت��م و بعد از چند جلس��ه قبول 
کرد که نمایندگ��ی انحصاری محصوالت ما را 
بر عه��ده بگیرد و فروش ما ب��اال رفت. خیلی 
از مطالب ف��روش را از مرحوم حاج آقا نمازی 

یاد گرفتم؛ ش��یوه برخورد با مشتری، صداقت 
در گفتار و عمل، دادن س��رویس های خارج از 
برنامه به مشتریان شهرستانی برای جذب آنها، 

برخورد بسیار صمیمانه با زیردستان و... 
اواسط س��ال 1373 تقاضا در بازار زیاد شده 
بود و دیگر با این روش تولید نمی شد تقاضای 
ب��ازار را پاس��خ داد. فض��ای موجود م��ا برای 
تولی��د و نگهداری کاال جوابگ��و نبود، بنابراین 
دو انبار در هم��ان نزدیکی اجاره کردیم، یکی 
برای مواد اولیه و یک��ی هم برای محصول. اما 
این راهکار هم کافی نبود و مش��کل فضا برای 
تولید همچنان احساس می شد. تصمیم گرفتم 
ت��ا جای بزرگ تری را بخ��رم و با مجهز کردن 
آن به ماش��ین آالت و تجهیزات جدید، شروع 
به تولی��د انبوه کنم. تا آخر س��ال، کارخانه ای 
را در ش��هرک صنعتی کمرد خریداری کردم و 
همزمان، ماشین آالت و تجهیزات کارخانه را به 

ماشین سازهای داخلی سفارش دادم.
ادامه دارد...

شیوه فروش در سال 1370

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان


