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

سینمای ایران، برخالف سینمای بسیاری از کشور ها 
صنعت بزرگی نیست و در همان ابعاد کوچک هم به لحاظ 
اقتصادی چندان پویا و کارا نیست. 

 صنعت سینما
قربانی خاموش توقیف

تبعات اقتصادی توقیف یا عدم اکران فیلم ها بررسی می شود

گزارشی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

از خالقیت و نوآوری خبری نبود! 
»فرصت امروز« بررسی می کند

توجه وی��ژه ب��ه بخش خصوصی 
به عنوان یکی از اهرم های توس��عه 
اقتصادی کش��ور بحثی اس��ت که 
در دول��ت یازده��م بس��یار مطرح 
می ش��ود؛ دولت��ی ک��ه یک��ی از 

نجات بخش خصوصی  شعارهایش 
از عمق سرنوشتی اس��ت که شاید 
در ی��ک ده��ه اخی��ر و ب��ه دنبال 
روزهای��ی که ت��ازه داش��ت روی 
پا ایس��تادن را می آموخ��ت، به آن 

 دچار ش��د. کم نیس��تند واحدهای 
تولی��دی- صنعتی که چراغ ش��ان 
خاموش ش��د،فعاالن اقتصادی که 
دست از کار کشیدند و تشکل هایی 

که صدایشان به جایی نرسید و...

جای خالی اتحادیه ها 
در اقتصاد ایران

 تسلط تاکتیک انتظار
به جای استراتژی خرید

واردات چند میلیون تنی محصوالت

 پیله واردات
بال های کشاورزی را بسته است
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تبلیغ خود را با ارائه دستورالعمل 
مصرف اثرگذار کنید

تولید کننده ای که 
کارخانه ندارد

 شانه های ارزآور
فرش ماشینی

 بایدها و نبایدهای تبلیغ تنقالت
با ارزش غذایی پایین

9

 گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری
در یک سیستم فروش حرفه ای

  »فرصت امروز« از بازار یک کاالی خانگی
گزارش می دهد
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 شاخص کل 143 واحد پایین ترآمد
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نگران خوزستان

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران 

بهبود 7 شاخص کالن اقتصاد ایران در سال 2015 و تشدید تورم و بیکاری

تصویب بودجه 10 میلیارد دالري براي طرح هاي آبخیزداري در اس��تان هاي خوزس��تان و ایالم از محل منابع 
صندوق توس��عه ملي، مي تواند در نگاه اول براي بخش کشاورزي امیدآفرین باشد.منابع خاک و تابش طوالني 
آفتاب در این اس��تان ها به گونه اي اس��ت که هر جا آب کافي هم وجود داش��ته باشد، مي توان حتي تا سه بار 

کشت ساالنه را تجربه کرد.این وضعیت در استان هاي دیگر، غیر ممکن است.
وجود منابع غني کش��اورزي در استان خوزستان از سابقه اي طوالني برخوردار است و در منابع تاریخ شفاهي 
اقتصاد ایران، بارها از ظرفیت ها و برنامه هاي مختلف توس��عه کش��اورزي این استان سخن به میان آمده است.
شرکت هاي سرمایه گذاري مشترک کشت و صنعت در این استان، از سابقه 60 ساله برخوردار است و کارنامه 
موفقي به لحاظ فني داشته اند؛ هرچند با ناکامي هاي اجتماعي و به تبع آن سیاسي مواجه شدند و به تجربه اي 
ماندگار بدل نشدند.انتقاد از هدررفت منابع آب و خاک استان خوزستان، بعدها در سخنان سیاستمداران نیز 

بازتاب گسترده اي یافت و از آن به عنوان یکي از نشانه هاي ضعف مدیریتي یاد مي شد.
توجه ویژه دولت یازدهم به رونق کش��اورزي اس��تان خوزستان، توجهي قابل تقدیر است، ولي بررسي کارنامه 
وام هاي اعطایي از صندوق توسعه ملي کنوني و صندوق ذخیره ارزي سابق، کمي نگران کننده است.موجودي 
صن��دوق و مقایس��ه آن به ورودي و برداش��ت هایي که ب��راي امور جاري دولت صورت گرفته، نش��ان از عدم 
بازگشت مناسب تسهیالت این صندوق دارد. این مسئله نیز، از اجراي نادرست تعهدات وام گیرندگان حکایت 
دارد. صندوق توسعه، وام هایي با سود اندک به مشتریان ویژه اي مي دهد که صالحیت آنها را نه سیستم بانکي 

و موسسات اعتبارسنجي، بلکه وزارتخانه ها و سازمان ها دولتي ارزیابي مي کنند و همین نگران کننده  است.
وزارت جهاد کش��اورزي چه پیمانکاراني را براي اجراي 10 میلیارد پ��روژه آبخیزداري صاحب صالحیت مي داند؟ 
آیا شرکت هاي تابعه این وزارتخانه مانند جهادنصر مي توانند در قالب ترک مناقصه و قراردادهایي صدها برابر توان 
خود، مجري این طرح ملي شوند؟ آیا اساسا پیمانکاران و مشاوران متخصص براي اجراي این حجم پروژه بدیع در 
کشور وجود دارد؟ یا آن که قرار است مانند مسکن مهر، پیمانکاران تازه به دوران رسیده، این منابع مالي را ببلعند.

صندوق بین المللی پول در گزارشی از چشم انداز اقتصاد 
ایران در س��ال 2015 پیش بینی کرده، هفت شاخص 
کالن اقتصاد ایران در این س��ال نسبت به سال 2014 
بهبود پیدا کند و ش��ش ش��اخص نیز پس رفت داشته 
باشد.  به گزارش تسنیم و براساس پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس 
از دو  س��ال رکود به رشد رسیده، در سال 2015 رشد 
بیشتری خواهد داش��ت و تولید ناخالص داخلی ایران 
براساس شاخص قدرت خرید در این سال 53 میلیارد 

دالر بیشتر از سال 2014 خواهد بود. 
برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد، تولید 
ناخالص داخلی ایران براس��اس شاخص قدرت خرید 
در س��ال 2014 به 1/283 تریلیون دالر رس��یده و 
انتظ��ار می رود، این رقم در س��ال 2015 به 1/336 
تریلی��ون دالر افزای��ش یابد.  س��رانه تولید ناخالص 
داخلی ایران براس��اس ش��اخص قدرت خرید نیز از 
16463 دالر در س��ال 2014 ب��ه 16918 دالر در 
س��ال جاری میالدی می رسد.  تولید ناخالص داخلی 
ایران براساس قیمت های جاری در سال 2014 بالغ 
بر 402 میلیارد دالر برآورد ش��ده و پیش بینی شده، 
این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دالر برسد. 

صن��دوق بین المللی پول رش��د اقتصادی ایران را در 
س��ال میالدی گذش��ته 1/46 درصد ب��رآورد کرده 
است. براس��اس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد 
اقتصادی ایران امس��ال به 2/2 درصد خواهد رس��ید 

که اندکی بیشتر از سال گذشته است. 
با وجود افزایش حجم اقتصاد ایران در س��ال 2015 
س��هم ای��ران از کل اقتصاد جهان��ی کاهش می یابد. 
حجم اقتصاد ایران در سال 2014 بالغ بر 1/2 درصد 
کل حجم اقتصاد جهان بوده که پیش بینی شده این 

رقم در سال 2015 به 1/18 درصد کاهش یابد. 
می��زان س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران به نس��بت 
تولی��د ناخالص داخلی نیز کاه��ش می یابد و از 43 
 درص��د تولی��د ناخال��ص داخلی در س��ال 2014 به 

42 درصد در سال 2015 می رسد.  به همین ترتیب، 
پس اندازهای ناخالص ملی که در س��ال 214 معادل 
47/2 درص��د تولید ناخالص داخلی بوده، در س��ال 
جاری میالدی به معادل 43/7 درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد رس��ید.  براس��اس پیش بینی صندوق 
بین المللی پول ایران در س��ال 2015 تورم بیشتری 
نسبت به س��ال 2014 خواهد داشت و در حالی که 
نرخ تورم در س��ال 2014 بال��غ بر 19/8 درصد بوده 
اس��ت، این رقم در سال 2015 به 20 درصد افزایش 
خواه��د یافت.  وضعی��ت واردات و صادرات ایران در 
س��ال 2015 بهبود خواهد یافت و واردات به نسبت 
تولی��د ناخالص داخل��ی کاهش و ص��ادرات افزایش 
خواه��د یاف��ت. کل واردات ای��ران در س��ال 2014 
معادل 11/3 درصد تولی��د ناخالص داخلی بوده که 
انتظار می رود، این رقم در سال 2015 به 8/7 درصد 
کاه��ش یابد. صادرات ایران در س��ال 2014 معادل 
2/3 درص��د تولی��د ناخالص داخلی ب��وده که انتظار 
می رود در س��ال 2015 به مع��ادل 5/4 درصد تولید 
ناخالص داخل��ی افزایش یابد.  براس��اس پیش بینی 
صن��دوق بین المللی پول مش��کل بی��کاری در ایران 
بیشتر خواهد شد. نرخ بیکاری ایران در سال 2014 
بال��غ بر 11/5 درصد برآورد و پیش بینی ش��ده، این 
رقم در سال جاری میالدی به 12/2 درصد برسد که 
نشان دهنده تشدید مشکل بیکاری در کشور است. 

این نهاد بین المللی جمعیت ایران را در پایان س��ال 
2014، 77/9 میلیون نفر برآورد کرده اس��ت. انتظار 
می رود، جمعیت ایران در س��ال 2015 یک میلیون 
نفر افزایش پیدا کند.  براس��اس پیش بینی صندوق 
بین الملل��ی پول تراز حس��اب های ج��اری ایران در 
س��ال 2015 با کاهش ش��دید ب��ه 6/9 میلیارد دالر 
خواهد رس��ید. کل تراز حس��اب های جاری ایران در 
س��ال 2014 بالغ بر 17 میلیارد دالر بوده که به این 
ترتیب در س��ال جاری می��الدی 10/1 میلیارد دالر 

کاهش پیدا می کند. 

سرمقاله

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

الیحه بودجه 94 در حالی با قیمت نفت 72 
دالری بس��ته و راهی مجلس شد که دولت 
با خوش��بینی به روند مذاکرات هس��ته ای 
رویای تداوم رش��د اقتصادی در سال آینده 
را در س��ر می پروراند. اینک��ه در لحظه آخر 
مذاکرات هسته ای در دیدار سعود الفیصل، 
وزیر خارجه عربس��تان در ف��رودگاه وین و 
ج��ان کری وزیر خارج��ه آمریکا چه اتفاقی 
افتاد که یکباره جنگ قیمت ها در بازار نفت 
به وقوع پیوس��ت، مشخص نیست. اما آنچه 
مسلم است تعبیر روحانی از توطئه سیاسی 
درب��اره س��قوط نفت ش��اید درس��ت ترین 
تعبی��ر در این باره باش��د. به هرحال قیمت 
نفت س��قوط کرد و با اظه��ارات وزیر نفت 
عربس��تان مبنی بر اینکه حت��ی اگر قیمت 
نف��ت به 20 دالر هم برس��د ما تولیدمان را 
کاهش نخواهیم داد، این احتمال بسیار کم 
 اس��ت که قیمت دوباره بتواند به رقم باالی 
70 دالر در سال آینده برسد. در هر صورت 
اگر قیمت های ب��ازار جهانی نفت در همین 
س��طح فعلی باقی بماند یا روند نزولی را در 
پیش بگیرد، بودجه س��ال آینده کش��ور با 

چالش جدی مواجه خواهد شد. 
عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه 
و بودج��ه در ای��ن باره ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: یقینا کمیس��یون تلفی��ق با همکاری 
دول��ت قیمت نف��ت را واقع��ی خواهد کرد. 
در ضم��ن در بودجه کش��ور چی��زی به نام 
کس��ری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه 
زمانی اس��ت که تخصی��ص منطبق با اعداد 
و ارق��ام بودجه اتفاق بیفتد. در حالی که در 
ای��ران هیچ گاه این اتفاق رخ نداده و همواره 

عدد تخصیص داده ش��ده با مقادیر مندرج 
در بودجه تف��اوت دارد، بنابراین چون عدد 
تخصی��ص همواره درص��دی از ارقام بودجه 
اس��ت ما چی��زی به نام کس��ری بودجه در 

بخش عمرانی و تملک دارایی نداریم. 
عل��ی م��روی، ریی��س کمیس��یون انرژی 
مجل��س در این باره گفت: از آنجا که تاکید 
بس��یاری از اقتصاددانان بر جدایی بودجه از 
نفت اس��ت و در بحث اقتصاد مقاومتی هم 
این امر دیده ش��ده اس��ت؛ بنابراین یکی از 
اهداف جدی ما این اس��ت ک��ه بودجه را از 
در آمده��ای نفتی جدا کنی��م. این روند از 
سال های گذشته شروع شده اما در دو، سه 
س��ال اخیر که بحث تحریم ه��ا پیش آمد، 
این فکر قوت بیش��تری گرفت که استدالل 

منطقی و علمی هم دارد.
مروی با اشاره به کاهش غیرمنطقی قیمت 
نف��ت در ای��ن مدت، ای��ن امر را ناش��ی از 
عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی دانست 
و اف��زود: بای��د به گونه ای پی��ش برویم که 
براس��اس قیمت واقعی بودجه نهایی شود و 
مجلس حتما این روند را دنبال خواهد کرد 
و ب��ا تعامل و همکاری دولت و توجه به نظر 
کارشناس��ان و نمایندگان در نهایت به یک 

جمع بندی خواهد رسید. 
راهکار های نجات بودجه

یوسفیان، با اش��اره به تفاوت قیمت جهانی 
نفت و قیم��ت پیش بینی ش��ده در بودجه 
س��ال آین��ده اف��زود: دول��ت باید ب��ه فکر 
راهکار هایی برای جبران این اختالف باشد. 
بنابراین دولت باید تا جایی که ممکن است 
از هزینه های جاری خود بکاهد. به خصوص 
ش��رکت های دولتی که وجود دارند و گاهی 
ش��ش هزار میلی��ارد دالر برایش��ان هزینه 

می ش��ود با توجه به اصل 44 قانون اساسی 
امکان واگذاری و فروش این شرکت ها وجود 
دارد ک��ه می توان��د به جای هزین��ه، منابع 

جدیدی را برای دولت به ارمغان بیاورد. 
وی در مورد امکان تحقق این امر در س��ال 
آینده ادام��ه می دهد: این امکان وجود دارد 
که دولت بتواند بخش��ی از این شرکت ها را 
واگذار کن��د، بنابراین به مح��ض واگذاری، 
بودج��ه این ش��رکت ها قطع خواهد ش��د و 
دولت ن��ه تنها بودجه ای به این ش��رکت ها 
ن��داده بلکه درآمدی هم از محل فروش این 

شرکت ها به دست خواهد آورد. 
یوسفیان افزود: البته راهکار های دیگری هم 
برای جبران این اختالف قیمت وجود دارد 
که ب��رای ارائه آن باید ابتدا در کمیس��یون 
تلفیق بحث شود و در باره قیمت نفت توافق 
ص��ورت گیرد و می��زان اختالف این عدد از 
72 دالر مشخص شود، سپس برای جبران 

کسری به دنبال راهکار باشیم. 
 کاهش رشد اقتصادی

متاثر از کاهش قیمت نفت 
محمد باقر نوبخت، در حاش��یه نخس��تین 
همای��ش مجلس و دفاع مق��دس در جمع 
خبرن��گاران اظهار ک��رد: در صورت کاهش 
قیمت نفت به پایین تر از حد خود یعنی 34 
تا 35 دالر باز ه��م درآمد حاصل از فروش 
نفت 35 میلیون دالر خواهد بود که باز هم 
اوضاع به راحتی قابل کنترل اس��ت، زیرا ما 
از ابتدا حواس مان به تخصیص ها بوده است 
و آن مقدار ک��ه در خزانه می آید، تخصیص 

داده ایم. 
 یوسفیان در رابطه با این اظهار نظر نوبخت 
گفت: این نکته درس��ت اس��ت و ما کسری 
بودجه نخواهیم داش��ت، برای اینکه مقدار 

تخصیص ها در بودجه عمرانی دس��ت دولت 
است و این انعطاف پذیری وجود دارد اما در 
بودجه جاری ممکن است مشکل پیدا کنیم 
که معموال می ت��وان از محل کاهش بودجه 

عمرانی این رقم را تامین کرد. 
ریی��س کمیس��یون انرژی مجل��س در این 
ب��اره گف��ت: احتم��اال منظور س��خنگوی 
دولت در رابطه با اداره کش��ور بوده که اگر 
صرفه جویی ه��ای الزم انجام ش��ود می توان 
کشور را اداره کرد و با مشکل جدی مواجه 
نخواهیم ش��د، اما این عامل در روند رش��د 

اقتصادی به یقین تاثیر گذار خواهد بود.
مروی، اولویت بن��دی را یک راهکار مهم در 
رابط��ه با جلوگیری از روند رش��د اقتصادی 
س��ال آین��ده دانس��ت و گفت: اگ��ر قیمت 
نفت در همین س��طح باقی بماند یا کاهش 
بیش��تری یابد، طبیعتا در ش��ش ماهه دوم 
س��ال جاری ه��م رش��د اقتصادی کش��ور 
متاثر خواهد ش��د. وی ادامه داد: در س��ال 
آینده هم ممکن اس��ت ای��ن اتفاق رخ دهد 
و رش��د اقتص��ادی کش��ور به ای��ن ترتیب 
اس��تمرار نداش��ته باش��د، بنابراین می توان 
ب��ا اولویت بن��دی و تخصیص اعتب��ارات به 
پروژه ه��ای مهم تر و پروژه های با پیش��رفت 
باالی 80 درصد این مسئله را مدیریت کرد 

که با مشکل مواجه نشویم. 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و نماینده 
مردم آم��ل درباره آخری��ن وضعیت الیحه 
بودج��ه 94 به »فرصت امروز« گفت: از روز 
یکش��نبه گذشته کار آغاز ش��ده و در حال 
حاضر مجلس در حال بررسی پیشنهادهای 
نمایندگان اس��ت و پس از پایان این مهلت 
10 روزه کمیس��یون تلفیق کار خود را آغاز 

خواهد کرد. 

از چند روز پیش، اخبار پراکنده ای درخصوص 
س��فر قریب الوقوع والدیمیر پوتین به تهران 
منتشر می شد و این که او دعوت روحانی برای 
س��فر دوباره به کش��ورمان را پذیرفته است. 
آخری��ن بار او در س��ال 2013 به تهران آمده 
بود. »رییس جمهور روسیه، اواسط هفته آینده 
به تهران می آید.« سیدحمید حسینی، رییس 
کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران ضمن 
بیان این خبر، به »فرصت امروز« گفت: »قرار 
بود پوتین چند هفته پیش به تهران بیاید ولی 
این س��فر به تاخیر افتاد. س��فر وی در هفته 

آینده به ایران، قطعی شده است.«
این فعال تجاری افزود: پوتین تا به حال هیچ 
مذاکره تجاری ج��دی با رییس جمهورهای 
ایران نداشته اس��ت. عمده دیدارهای او در 

حاشیه برنامه های دیگر بوده و برخی مسائل 
اقتصادی نیز در حاش��یه اجالس شانگهای، 
بی��ن روس��ای جمهور دو کش��ور مط��رح و 
بررس��ی ش��ده اند. به همین دلیل، این سفر 
خیل��ی مهم اس��ت و بس��یاری از مس��ائل 
اقتصادی و سیاسی دو کشور، می تواند مورد 

بررسی قرار گیرد. 
وی درخص��وص ترکیب هیات همراه گفت: 
تاکنون وزارت امورخارجه و سازمان توسعه 
تج��ارت که هماهنگ��ی این س��فر را انجام 
می دهن��د، اطالعی درخص��وص تیم همراه 

وی به بخش خصوصی نداده اند. 
اص��الح  سیدحمیدحس��ینی،  گفت��ه  ب��ه 
تعرفه ه��ای ص��ادرات ای��ران ب��ه روس��یه، 
اقتص��ادی  فع��االن  مطالب��ه  مهم تری��ن 

بخش خصوص��ی از دولت روس��یه اس��ت. 
براس��اس قرارداد همکاری بازرگانی ایران و 
روس��یه، باید 25درص��د تخفیف تعرفه های 
گمرکی و حقوق بازرگانی برای تاجرانی که 
بین دو کش��ور فعالیت می کنند، اختصاص 
یابد. اما این توافقنامه اکنون اجرا نمی شود 
و می ت��وان س��فر پوتین را مقدم��ه ای برای 
احیای این توافقنامه به ش��مار آورد و از این 
سفر، برای بهبود شرایط تجاری بهره گرفت. 
وی اف��زود: گم��رک روس��یه اکن��ون برای 
ترخی��ص کاالهای ایران��ی دو برابر تضمین 
باب��ت راس��ت آزمایی ارزش اظهار ش��ده و 
انطب��اق آن ب��ا ارزش واقع��ی کاال مطالبه 
می کن��د. ای��ن روی��ه هزین��ه باالی��ی ب��ه 
واردکنندگان روسی، بابت همکاری با ایران 

تحمی��ل می کند. اصالح ای��ن رویه، فضای 
صادرات ایران به روسیه را تسهیل می کند. 
حسینی ادامه داد: در مسائل بانکی و روادید 
تجاری، برخی س��خت گیری ها و دشواری ها 
وج��ود دارد که باید حل ش��ود. صدور ویزا 
بهب��ود پیدا ک��رده ولی هنوز ب��ه خوبی در 
دسترس همه تجار نیست. پروازهای هوایی 
به ویژه به اس��تان های جنوبی روسیه، وضع 
مطلوب��ی ندارد. بازرگان ه��ای ایرانی تمایل 
زیادی به مراوده تجاری با آستاراخان دارند 
که بازار مهمی برای کاالهای ایرانی است اما 

پرواز به این منطقه بسیار کم است. 
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه مذاکرات 
توس��عه  ب��ر  کش��ور  دو  روس��ای جمهور 

همکاری های تجاری تمرکز داشته باشد. 

سید حمید حسینی فعال تجاری به »فرصت امروز« خبر داد

پوتین هفته آینده به تهران می آید
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توسعه  و ساخت پاالیشگاه  در 
ایران ضرورت اجتناب ناپذیری 
اس��ت که به هر دلیلی هیچ گاه 
در رأس اه��داف وزارت نف��ت 
نب��وده اس��ت. ب��ا ای��ن وجود 
بخش خصوص��ی عالقه مند به 
سرمایه گذاری در اشل کوچک 
 Mini Refinery آن با عنوان
اس��ت. اما نکته مهم اینجاست 
که چقدر اجرای آن برای کشور 

اقتصادی است. 
پاالیش��گاه های  س��اخت 
کوچک بارها به بخش خصوصی 
واگذار شده، اما هر بار به دالیل 
پشت پرده و س��نگ اندازی ها 
ب��ه نتیج��ه نرس��ید. ب��ا ای��ن 
وجود طرح جدیدی از س��وی 
انجم��ن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران به وزارت نفت 
رس��یده که به تایید نیز رسیده 
اس��ت. بخش خصوصی این بار 
مصمم به اجرای این طرح است.  
این در حالی  اس��ت که هنوز از 
انتشار اخباری مبنی بر ساخت 
پاالیش��گاه های کوچک توسط 
بخ��ش خصوص��ی و برگزاری 
مناقصه »طرح فراگیر پاالیشی 
سیراف در قالب ساخت هشت 
پاالیش��گاه میعان��ات گازی« 
زمان زیادی نمی گذرد. طرحی 
که فع��ال از اجرایی ش��دن آن 
خبری نشده است. با این وجود، 
این روزه��ا به بهان��ه برگزاری 
نمایش��گاه بین الملل��ی انرژی 
کیش و حضور سرمایه گذاران 
صحبت از س��اخت پاالیش��گاه  
Mini Refineryمی ش��ود.   
رضا پدی��دار، ریی��س انجمن 
س��ازندگان تجهیزات صنعت 
نف��ت ای��ران )اس��تصنا( در 
این باره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »نخس��تین گام ها 
برای ساخت پاالیشگاه هایی با 
عنوان پاالیش��گاه های کوچک 
توس��ط بخش خصوصی واقعی 
از س��وی وزارت نفت برداشته 
شد و حتی مناقصه های آن نیز 
برگزار ش��د تا در نهایت هشت 
پاالیشگاه در س��یراف ساخته 
ش��ود که ظرفیت تولی��د آن از 
 چهار ه��زار تا 12 هزار بش��که 

باشد.«
وی می افزای��د: »ق��رار ب��ود 
تمام��ی پاالیش��گاه ها تنه��ا با 
بخش خصوص��ی  مش��ارکت 
س��اخته ش��ود، ام��ا در نهایت 
وزارت نفت دو پاالیشگاه را سهم 
خود کرد تا بخش خصوصی تنها 
ش��ش پاالیش��گاه کوچ��ک را 

داشته باش��د با این وجود، این 
پاالیش��گاه های متوس��ط که 
به اش��تباه به پاالیش��گاه های 
کوچ��ک از آنه��ا یاد ش��ده، به 
دلیل نبود زیرساخت های الزم 
فعال متوقف شده است. اگرچه 
انجمن تجهی��زات صنعت نفت 
توانای��ی تامی��ن 60 درصد از 
تجهیزات پاالیش��گاه متوسط 

را دارد.«

قصه از کجا آغاز شد؟ 
در پایان دول��ت دهم بود که 
طرح پاالیش��گاه های کوچک 
ب��ه ش��کل مرس��وم در دنیا با 
ظرفیت تولید 200 تا 300هزار 
بشکه مطرح ش��د. همان زمان 
پاالیش��گاه های  مطالع��ات 
 Mini Refinery کوچک یا
آغاز شد تا اینکه در نهایت این 
مطالعات ب��ه وزارت نفت برای 
تایید ارس��ال ش��د. خردادماه 
امس��ال ب��ود ک��ه وزارت نفت 
ب��ه طور رس��می س��اخت این 
پاالیشگاه ها را تایید کرد و قرار 
شد بخش خصوصی واقعی در 
صورت تامین خوراک مورد نیاز 

طرح را اجرایی کند. 
پدیدار، در این باره با اش��اره 
به اینک��ه انجمن س��ازندگان 
تجهی��زات صنعت نف��ت ایران 
توانایی ساخت پاالیشگاه های 
کوچک را دارد، ب��ه طوری که 
بی��ش از 80درصد از تجهیزات 
فنی آن در کش��ور وجود دارد، 
 می افزاید: »توانایی علمی، فنی 
و مهندسی ما به حدی است که 
درخواس��ت هایی از کشورهای 
عراق، ترکیه، پاکستان، اردن، 

نیجریه و آس��یای میانه داریم. 
امیدواریم در نمایشگاه آتی در 
کیش پروانه ساخت آن توسط 
وزارت نفت صادر شود تا بتوانیم 
پاالیش��گاه ها را در عس��لویه و 

خوزستان آغاز کنیم.«
ساخت هر پاالیشگاه کوچک 
حداق��ل 150 میلی��ون دالر 
بودجه نی��از دارد و در بیش��تر 
اس��تان ها امکان س��اخت آن 
وج��ود دارد. البت��ه ب��ه اعتقاد 
طراح��ان، هزینه س��اخت هر 
پاالیشگاه براساس نوع خوراک 
متغیر اس��ت و حت��ی کمتر از 
100میلی��ون دالر بوده و برای 
ساخت این پاالیش��گاه تنها دو 

هکتار زمین نیاز است. 
در ص��ورت موفقیت آمی��ز 
بودن طرح ها، پاالیش��گاه های 
کوچ��ک برای کش��ور بس��یار 
سودده و اقتصادی خواهند بود. 
هم اکنون در کشور 9 پاالیشگاه 
وجود دارد ک��ه از ای��ن تعداد 
دو پاالیش��گاه آب��ادان و اراک 
دولتی هس��تند. نیاز به توسعه 
پاالیش��گاه ها ام��ری ضروری 
اس��ت، زیرا مانع از خام فروشی 
می ش��ود. اما از آنجا که ساخت 
پاالیش��گاه بس��یار هزینه بر و 
اقتصاد کش��ور بیمار اس��ت، از 
ای��ن رو کمتر س��رمایه گذاری 
تمایل به ساخت پاالیشگاه های 

بزرگ می کند. 
براس��اس اطالع��ات یک��ی 
از کارشناس��ان ح��وزه نفت و 
انرژی، پاالیشگاه های کوچک 
کرمانش��اه، ش��یراز و الوان و 
پاالیش��گاه س��ایز متوس��طی 
مثل تبری��ز و پاالیش��گاه های 

بزرگی مث��ل آب��ادان، تهران، 
را  اراک  و  بندرعب��اس 
داری��م و می توانی��م عملک��رد 
اقتصادی ش��ان را باهم مقایسه 
کنیم. بررس��ی  های انجام شده 
در م��ورد ای��ن پاالیش��گاه ها 
به وض��وح نش��ان می دهد که 
بهترین عملک��رد اقتصادی به 
بزرگ ترین پاالیش��گاه کش��ور 
یعن��ی پاالیش��گاه اصفه��ان 
و ضعیف تری��ن عملک��رد ب��ه 
کوچک ترین پاالیش��گاه کشور 
یعن��ی پاالیش��گاه کرمانش��اه 

مربوط بوده است. 

پاالیشگاه های کوچک 
اقتصادی نیست

سیدغالمحسین حسنتاش، 
کارش��ناس ارش��د حوزه نفت، 
درباره پاالیش��گاه های کوچک 
در کش��ور دیدگاهی متفاوت با 
دولت و بخ��ش خصوصی دارد. 
وی در وبالگ خود در این باره 
نوشته اس��ت: »مطالعات بنده 
در این مورد نشان می دهد که 
این پاالیش��گاه ها برای شرایط 
ایران اصال اقتصادی نیس��تند، 
زیرا فرآیند های پاالیشی ساده 
و حداقل��ی را دارا هس��تند و 
محصوالت ش��ان فرآورده های 
این گون��ه  اس��ت  س��نگین 
پاالیشگاه ها ممکن است برای 
یک کشور یا منطقه ای که یک 
میدان کوچ��ک نفت��ی در آن 
کشف ش��ده که تولید محدود 
و مقطع��ی دارد و دسترس��ی 
به بازار ه��م ن��دارد، اقتصادی 
باش��ند که پس از پایان یافتن 
نفت ای��ن میدان بت��وان از آن 

در جای دیگری اس��تفاده کرد. 
تنه��ا در مورد میعان��ات گازی 
اگر حج��م آن مانن��د میعانات 
پارس جنوب��ی زی��اد نباش��د و 
ترکیبات سولفور آن نیز بسیار 
کم باشد ممکن است در بعضی 
جاه��ا اقتصادی باش��ند. چون 
مسئله س��ولفورزدایی خودش 
داستانی است که دش��وارتر از 
تصفیه این میعانات اس��ت.« با 
این وجود، بهارفر، نایب رییس 
کمیسیون بازرگانی )استصنا( 
از طراحان ایجاد پاالیشگاه های 
کوچک، معتقد است: »ساخت 
این پاالیش��گاه ها برای کش��ور 
ما بس��یار مقرون به صرفه است. 
پیش از ای��ن پاالیش��گاه های 
کوچک در کشورهای شوروی 
سابق، فرانسه و آمریکا ساخته 
شده اند و این تجربه اول در دنیا 
 Mini Refinery .نیس��ت
در کش��ور ب��ه تایید وزی��ر نیز 
رسیده است.«  پاالیشگاه های 
کوچک ب��ا خوراک ه��ای نفت 
خام، نفت س��نگین و میعانات 
گازی قاب��ل تعریف هس��تند و 
بخش خصوص��ی عالقه مند در 
کنار بخ��ش دولت��ی می تواند 
با س��رمایه گذاری مانع از خام 
فروش��ی ش��ود و فرآورده های 
نفتی را با قیمت��ی باالتر صادر 

کند تا اقتصادی تر باشد. 

تمایل دولت برای 
همراهی بخش خصوصی 

بهارف��ر، با اش��اره ب��ه اینکه 
امیدواری��م وزارت نفت رس��ما 
پروانه صدور خ��وراک را صادر 
کند،  می گوید: »درصورتی که 
این کار انجام ش��ود؛ نخستین 
پاالیشگاه های کوچک در پارس 
جنوبی،  منطقه وی��ژه چابهار، 
ارس و گ��رگان ب��ا خ��وراک 
میعانات گازی آغاز می ش��ود و 
پیش بینی می کنیم، افتتاح آنها 
در س��ال 95 باشد، زیرا حداقل 
زمان برای ساخت هر پاالیشگاه 

13 ماه طول می کشد.«
نکته جالب توجه در این زمینه 
عالقه من��دی وزارت نفت برای 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه های 
کوچک اس��ت اگرچه به اعتقاد 
نایب رییس کمیسیون بازرگانی 
)استصنا( اگر دولت تمایل داشته 
باشد با مشارکت دو بخش دولتی 
و خصوصی موفقیت بیش��تری 
حاصل می ش��ود. با ای��ن وجود، 
این عالقه مندی سرمایه گذاری 
دول��ت بیانگر اقتص��ادی بودن 

طرح است. 

راه اندازی نخستین پاالیشگاه  کوچک بخش خصوصی در سال 95

آزمون و خطا در پاالیشگاه های کوچک

به گزارش خبرگ��زاري بلومبرگ، 
می��زان تولید نفت خام در روس��یه و 
عراق به باالترین حد خود در دهه هاي 
اخیر رسیده است. این به آن معناست 
که در آغاز س��ال جدید نیز خبري از 
کاهش نف��ت مازاد در ب��ازار نخواهد 
بود. نفت مازادي که موجب شد تا در 
سال گذشته میالدي قیمت نفت خام 
کاهش ش��دیدي را تجربه کرده و به 
کمتری��ن قیمت خود در س��ال هاي 

اخیر برسد.
در همین رابطه تولید نفت خام در 
روسیه بر اساس اطالعات ارائه شده 
از س��وي وزارت انرژي این کشور با 
0/3  درصد افزایش در ماه دس��امبر 
سال گذشته به 10 میلیون و 667 
هزار بشکه در روز رس��یده که این 
میزان باالترین حج��م تولید نفت 
خام پس از فروپاشي اتحاد جماهیر 
ش��وروي س��ابق اس��ت.  بر اساس 
اظهارات آس��یم جهاد، سخنگوي 
وزارت نف��ت عراق،  این کش��ور دو 
میلیون و 940 هزار بشکه نفت خام 
در روز ص��ادر کرده اس��ت که این 
میزان باالترین حجم صادرات نفت 
از سال 1980 میالدي توسط بغداد 
است.گفتني اس��ت طبق آمار ارائه 
ش��ده از س��وي آژانس بین المللي 
انرژي این دو کشور 15 درصد از نفت 
جهان را در ماه نوامبر تولید کرده اند.

الزم ب��ه ی��ادآوري اس��ت پس از 
آغاز نوس��انات در بازارهاي نفتي در 
س��ال گذش��ته و عدم کاهش تولید 
نفت خام توس��ط کش��ورهاي عضو 

اوپک در واکنش ب��ه افزایش تولید 
نفت ش��یل در ایاالت متحده قیمت 
این محصول در بورس لندن کاهشي 
48 درصدي را تجربه ک��رد که این 
می��زان ش��دید ترین کاهش قیمت 
از زم��ان رکود اقتص��ادي جهاني در 
سال 2008 میالدي است. الکساندر 
نواک، وزیر انرژي روسیه که در حاشیه 
اجالس اوپک با نمایندگان کشورهاي 
عضو دیدار کرد گفت: کاهش تولید 
نفت خام در دس��تور کار کشورهاي 
تولید کننده نفت عضو اوپک نبوده 
و انتظار مي رود قیمت این محصول 
در بازارهاي جهاني به ثبات برس��د. 
در همین راستا اوله هانسن، تحلیلگر 
بازار در ساکسو بانک در کپنهاگن در 
گفت وگو با بلومبرگ گفت: با در نظر 
گرفتن اخبار منتش��ر شده مبني بر 
افزایش تولید نفت خام عراق و روسیه 
مي توان گفت، تولید مازاد بر نیاز بازار 
همچنان دلیل عمده و اصلي کاهش 
قیمت نفت در بازار اس��ت .به عقیده 
وي، قیمت ش��اخص نفتي برنت که 
در روز گذشته به قیمت 56 دالر در 

هر بشکه معامله شد ممکن است در 
سال جدید به کمتر از 50 دالر در هر 
بشکه سقوط کند. نکته جالب توجه 
در مورد افزایش تولید نفت خام روسیه 
آن است که این افزایش در حالي اتفاق 
مي افتد ک��ه اتحادیه اروپ��ا و آمریکا 
به دلیل الحاق ش��به جزیره کریمه و 
همچنین دخالت این کشور در امور 
داخلي اوکراین به واسطه حمایت از 
جدایي طلبان این کشور، تحریم هاي 
سفت و س��ختي را علیه مسکو وضع 
کرده اند. این در حالي است که عراق 
به عنوان دومین تولیدکننده نفت خام 
در اوپک پس از حصول توافق با دولت 
اقلیم خودمختار کردس��تان در این 
کش��ور در زمینه صادرات نفت خام 
پ��س از اق��دام کردها در ص��ادرات 
نفت از مناطق مورد ادعاي ش��ان و از 
طریق ترکیه و پای��ان دادن دو طرف 
به اختالفات دیرین��ه خود در زمینه 
اختالفات ارضي دو کش��ور توانسته 
است، تولید نفت خام خود را افزایش 
دهد. کارشناس��ان موسسه مشاوره 
جي بي سي در وین معتقدند: توافق 

صورت گرفته میان اقلیم کردستان 
و دولت مرکزي عراق سبب افزایش 
صادرات نفت از ش��مال این کش��ور 
شده اس��ت.این توافق موجب شده 
تا روزانه 550 هزار بشکه نفت خام از 
شمال این کشور به ترکیه و جیهان در 
دریاي مدیترانه توسط کردها صادر 
شود. گفتني است 300هزار بشکه از 
این 550 هزار بشکه از طریق میادین 
نفتي کرکوک که پس از حمله داعش 
و دفع آن توس��ط کردها در کنترل 
نیروهاي اقلیم کردستان است، صادر 
مي ش��ود. در همین ارتب��اط جهاد، 
س��خنگوي وزارت نف��ت ع��راق در 
گفت وگو با بلومب��رگ تایید کرد که 
کشورش تاکنون پنج میلیون و 579 
هزار بش��که نفت از طریق کرکوک 
صادر ک��رده که این می��زان معادل 
روزان��ه 180 هزار بش��که نفت خام 
است.الزم به ذکر است که بر اساس 
اعالم وزارت نفت ع��راق این میزان 
شش برابر تولید 836 هزار بشکه اي 
این کش��ور در ماه نوامبر است. نکته 
حائز اهمیت در این مورد آن اس��ت 

که آمار مربوط به تولید روس��یه  به 
مجموع صادرات و نف��ت و میعانات 
آن مربوط اس��ت.نفت فوق س��بکي 
که بازده نسبتا بیشتري براي تولید 
سوخت داشته و سوخت مرغوب تري 
از آن تولید مي شود. در همین رابطه 
ذکر این نکته خالي از لطف نیست که 
اگرچه تولید روزانه 10 میلیون و 580 
هزار بشکه نفت خام پس از فروپاشي 
شوروي س��ابق یک رکورد به شمار 
مي آید، اطالعات منتشر شده میزان 
نفت تحویل شده توسط شرکت هاي 
نفتي روس را نشان نمي دهد که این 
مي تواند به معناي کاهش در صادرات 
نفت روسیه باشد. گفتني است  پیش 
از فروپاش��ي اتحاد جماهیر شوروي 
س��ابق حجم تولید نفت خام روسیه 
در س��ال 1987 میالدي ب��ه روزانه 
11 میلیون و 400 هزار بشکه در روز 
افزایش یافت که این میزان باالترین 
حجم نفت صادر شده از سوي مسکو 

است.
 حال با توجه به رکوردشکني روسیه 
و عراق در تولید نفت خام و در راستاي 
کاه��ش روزانه قیم��ت نفت خام در 
بازارهاي جهاني و همچنین به دلیل 
افزایش حجم نفت خام مازاد موجود 
در بازار، قیمت ش��اخص نفتي برنت 
دریاي شمال که قیمت نیمي از نفت 
دنیا از جمله روسیه بر اساس قیمت 
ای��ن ش��اخص نفت��ي ارزش گذاري 
مي ش��ود، در روز گذش��ته و در بازار 
لندن 0/3 درصد کاه��ش یافت و به 
بش��که اي 55 دالر و 48 سنت در هر 
بشکه رس��ید که پایین ترین قیمت 
این شاخص از س��ال 2009 میالدي 

به این سو است.

آغاز سال جدید میالدي با نفت مازاد، رکوردشکني عراق و روسیه در تولید نفت خام
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 پتروشیمی، 20 میلیون تن 
زیر ظرفیت تولید می کند 

در حال حاضر میزان تولید محصوالت پتروش��یمی 
20میلی��ون تن زی��ر ظرفیت اس��ت و برای رس��یدن 
ب��ه ظرفی��ت 60 میلیون ت��ن ب��ه 10 میلی��ارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است. 
به گزارش ایسنا، ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی 
طی یک دهه گذشته از رشد چشمگیری برخوردار شده 
و از 18.2 میلیون تن به 60 میلیون تن رسیده است و 
طبق برنامه ریزهای صورت گرفته به 150میلیون تن در 
سال 1404 می رسد. رشد و توسعه صنعت پتروشیمی 
در کشور از زمان برنامه اول توسعه در دستور کار قرار 
گرفت اما توسعه اساسی در زمان برنامه های دوم و سوم 
انجام شد و در برنامه های س��وم و چهارم توسعه شاهد 

جهش بزرگ در صنعت پتروشیمی بوده ایم. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، ظرفی��ت تولی��د در 
 صنع��ت پتروش��یمی در س��ال 2005 )س��ال های
 1383-1382(18.2 میلیون تن در س��ال بوده که با 
رش��د 229 درصدی به 60 میلیون تن در سال 2013 
میالدی رسیده و آن طور که اعالم شده در سال 2014 

این ظرفیت ثابت بوده است. 
بر این اساس میزان تولید محصوالت پتروشیمی در 
حال حاض��ر 20 میلیون تن زیر ظرفیت اس��ت و برای 
رسیدن به ظرفیت 60 میلیون تن به 10 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است. 
از س��وی دیگر طبق برنامه ها و پروژه ه��ای تعریف 
ش��ده تا س��ال 1404 به ظرفیت تولید 150 میلیون 
تن می رس��یم که ح��دود 60 میلی��ون ت��ن از محل 
پروژه های نیمه تمام برنامه های چهارم و پنجم پوشش 

داده می شود. 

بازار نفت در برابر واکنش های 
هیجانی شکننده است

 یک تحلیلگر نفتی ارشد موسسه یونایتد-آی. سی. 
ای. پی گفت: حجم کم معام��الت، بازار نفت را در برابر 

واکنش های هیجانی آسیب پذیر کرده است. 
به گزارش ایرنا، والت��ر زیمرمن این تحلیلگر فنی که 
به طور تخصص��ی در زمینه تحلیل فنی ب��ازار فعالیت 
می کند، ب��ه رویترز گف��ت: ش��اخص دالر آمریکا روز 
)جمعه( 0.9درصد باال رفت و ترکیب دو عامل اش��باع 
بازار نفت و دالر گران، بر قیمت نفت خام فشار مضاعف 
وارد می کن��د. وی افزود: ی��ک دوره بلندمدت کاهش 
قیمت بر بازار حاکم خواهد بود. این تحلیلگر ادامه داد: 
مدتی طول خواهد کشید تا قیمت ها به سطحی برسند 

که مازاد عرضه از بین برود. 
قیمت نفت برنت در پایان معامالت دیروز بازار لندن، 
با وجود گمانه زنی ها مبنی بر سرمایه گذاری های جدید 

در سال 2015 تقریبا یک دالر کاهش یافت. 
قیمت پای��ان روزی نفت برنت دریای ش��مال بعد از 
ظهر دیروز با 91 س��نت کاهش به 56.42 دالر در هر 
بشکه رسید.  قیمت نفت برنت اخیرا به 55.48 دالر در 
هر بشکه کاهش یافت که کف قیمت 5.5 سال گذشته 
بود.  این در حالی اس��ت که میانگین قیمت نفت برنت 
از س��ال 2011 تا پایان 2013 معادل 110 دالر در هر 

بشکه بود. 

 نشت خط انتقال گازوییل 
رودخانه کرخه را آلوده کرد

 نش��ت مواد نفتی از خط انتقال گازوییل در منطقه 
پ��ل زال لرس��تان، رودخانه کرخه در ش��مال اس��تان 
خوزستان را دچار آلودگی و با تهدید جدی روبه رو کرده 
اس��ت. به گزارش ایرنا، این حادثه که هفته گذشته در 
لرستان رخ داد موجب آلودگی آب رودخانه زال شده و 
این آلودگی در حال نزدیک شدن به دریاچه سد کرخه 
اس��ت.  به گفته منابع محلی، هر چند برای پاکسازی 
لکه های نفتی آلوده در رودخانه زال و ممانعت از ورود 
آنها به رودخانه منتهی به س��د کرخه اقداماتی صورت 
گرفته، اما این آلودگی به دریاچه سد کرخه نزدیک شده 
و مواردی از لکه های نفتی نیز در این دریاچه مشاهده 
شده است.  مسئوالن محلی در منطقه شمال خوزستان 
حاضر به اطالع رسانی در خصوص این حادثه نیستند 
اما گفته می شود جلسه هایی در این رابطه و به منظور 
اتخاذ راهکار الزم ب��رای جلوگی��ری از آلودگی نفتی 
رودخانه کرخه تشکیل ش��ده است.  مدیرکل حفاظت 
محیط زیست لرستان هفته گذشته از نشت گازوییل به 
رودخانه زال این استان و خسارت زیست محیطی ناشی 

از این آلودگی خبر داد. 
مهرداد فتحی بیرانوند افزود: به دلیل نزدیکی محل 
شکستگی خط لوله با رودخانه در فاصله 100 متری، با 
نظارت کارشناسان این اداره کل، شرکت خطوط لوله 
مخابرات و نفت منطقه لرستان با حفر حوضچه، بخشی 
از گازوییل را در محل مهار و توس��ط پمپاژ به مخازن 
انتقال داد.  دبی رودخانه کرخه به دلیل خشکس��الی 
چند سال گذشته به شدت کاهش یافته است.  رودخانه 
کرخه نقش مهمی در کش��اورزی خوزستان و کاهش 
ش��وری آب رودخان��ه کارون دارد، بنابرای��ن آلودگی 
رودخانه کرخه ب��ه منابع نفتی، بح��ران کمبود آب را 
در خوزستان تشدید خواهد کرد.   فرسودگی خطوط 
انتقال موادنفتی در محدوده اس��تان های خوزستان و 
لرستان، س��ال های اخیر خس��ارت جبران ناپذیری به 

محیط زیست این استان ها وارد کرده است. 

ایران یکی از 6 کشور نیروگاه ساز 
جهان است

مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی وزی��ر نیرو، 
جمهوری اسالمی ایران را یکی از شش کشور توانمند 
جهان در زمینه ساخت نیروگاه خواند و بر لزوم نگرش 

بلند و راهبردی به صنعت برق تاکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، علیرضا 
دایمی ق��رار گرفتن در منطق��ه ای ژئوپلتیک به لحاظ 
برخورداری از منابع انرژی را از مزیت های ایران دانست 
و گفت: ایران در اقلیمی ویژه ق��رار دارد؛ به گونه ای که 
کش��ورهای جنوبی همس��ایه ایران اقلیمی اس��توایی 
و گرمس��یری دارند و در منطقه ش��مال نی��ز ایران با 
کشورهایی همسایه اس��ت که سردسیری و به مناطق 
قطبی نزدیک هس��تند و همین امر فرصت ویژه ای را 
برای تامین نیازهای انرژی کشورهای همسایه جنوبی 

و شمالی ایران در تابستان و زمستان فراهم می کند. 
به گفته وی، ایران می تواند نقش مهمی در تنظیم و 
تامین انرژی الکتریکی موردنیاز منطقه ایفا کند و براین 
اس��اس، تاکنون امکان تبادل انرژی با تمام کشورهای 
دارای مرز خاکی مش��ترک با ایران فراهم و طرح هایی 
نیز برای برق��راری این ارتباط با همس��ایه های جنوب 
خلیج فارس که دارای مرز مشترک آبی با ایران هستند، 

آماده شده است. 
وی تصری��ح کرد: افزون ب��ر موقعیت وی��ژه اقلیمی 
و ژئوپلتیکی و دسترس��ی ب��ه انرژی، ای��ران از دانش 
فنی باالیی برای اح��داث نیروگاه بهره مند هس��تند و 
یکی از ش��ش کش��ور جهان در زمینه برخ��ورداری از 
توان ساخت نیروگاه محسوب می شود؛ بنابراین تولید 
انرژی در کش��ور می تواند به عنوان یکی از مزایای مهم 
ملی مطرح باش��د، ضمن آنک��ه صادرات ب��رق نیز در 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و در 

دستورکار قرار گرفته است. 

قیمت جهاني گاز طبیعي
در سال 2014 کاهش یافت

 پایگاه خب��ري بلومبرگ اعالم ک��رد: قیمت جهاني 
گاز طبیع��ي در س��ال می��الدي 2014، به دلیل آب و 
هواي معتدل، براي نخستین بار از سال 2011 تاکنون 

کاهش یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبري یاد شده، قیمت 
جهان��ي گاز طبیع��ي در معامالت آتي س��ال میالدي 
گذش��ته 32 درصد کاهش یافت که نخستین کاهش 

این قیمت از سال 2011 تاکنون است.
آب و هواي معتدل زمستان امسال، در حالي موجب 
کاهش تقاضاي جهاني گاز طبیعي ش��د که تولید این 

محصول را براي چهارمین سال متوالي رکورد زد.
قیمت گاز طبیعي در سال 2014 با کاهش به سطحي 
کمتر از سه دالر در هر میلیون بي.یو.تي )واحد گرمایي 
بریتانیا( به کف قیمت دو س��ال گذشته رسید.قیمت 
ساالنه گاز طبیعي در سال 2014، کمتر از نصف رکورد 
آن در سال یاد شده بود. رکوردزني تولید گاز از ذخایر 
ش��یل، موجب پیش��ي گرفتن تولید ای��ن محصول از 
تقاضاي نیروگاه ها شد که چنین مازاد عرضه اي از سال 

2009 تاکنون بي سابقه است.
براس��اس پیش بیني موسس��ه کمودیتي ودر که در 
زمینه کاهش تاثیرات مهم آب و هوایي بر کشاورزي و 
انرژي فعالیت مي کند، آب و هوا در ماه ژانویه )اواس��ط 
دي تا اواسط بهمن(، در زمان اوج تقاضاي گاز طبیعي، 
مع��ادل 6.7  درصد از مدت مش��ابه س��ال قبل گرم تر 

خواهد بود.

پیش بینی بازار بین المللی گاز 
توسط مجمع جهانی کشورهای 

صادر کننده
دبیرکل مجمع جهانی کش��ورهای صادر کننده گاز 
GECF  گفت: این مجمع ب��ه زودی همانند نهادهای 
بین المللی به پیش بینی شرایط میان مدت و بلند مدت 

بازارهای جهانی گاز می پردازد. 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، 
محمد حسین عادلی با اش��اره به تکمیل مدل جهانی 
گاز در سال گذش��ته میالدی اظهار کرد: براساس این 
مدل جهانی ایران به زودی همانند سازمان های بزرگ 
انرژی جهان مانند آژانس بین المللی انرژی )آی یی ای( 
ی��ا همانن��د ش��رکت انگلیس��ی بریتی��ش پترولیوم 
 )بی پ��ی( پیش بینی خ��ود را از بازار ه��ای جهانی گاز 

اعالم می کند.
 وی با بیان اینکه مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
با انجام این پیش بینی ها ب��ر بازار گاز تاثیر گذار خواهد 
بود، اظهار ک��رد: با انجام ای��ن پیش بینی مجمع نقش 
خود را در بازار نش��ان خواه��د داد و تولید کنندگان و 
مصرف کنن��دگان گاز می توانند از این پیش بینی برای 

تجارت گاز استفاده کنند.
 عادلی با بیان اینکه پیش بینی در بازار گاز براساس 
مجموعه ای از فرضیه ه��ا انجام می ش��ود، درباره این 
فرضیه ها گفت: سهم گاز از انرژی جهان، میزان عرضه 
و تقاضا، ش��رایط تولی��د در کش��ورهای تولیدکننده، 
شرایط کش��ورهای مصرف کننده و امثال آن برخی از 
 این فرضیه ها هس��تند که در کوتاه، میان و بلند مدت  

محاسبه می شوند. 

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهي
منبع: بلومبرگ



زاده،  نعم��ت  محمدرض��ا 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
هفته گذش��ته کارت زرد دوم 
را از مجل��س شورای اس��امی 
درحالی دریافت کرد که به نظر 
می رسد بیش از آنکه این کارت 
زرد ناش��ی از عملک��رد وزارت 
صنع��ت دولت یازدهم باش��د، 
ناشی از عملکرد دولت گذشته 

است. 
24 تی��ر م��اه س��ال ج��اری 
شش��مین کارت زرد مجل��س 
ب��ه کابین��ه دولت یازده��م، به 
محمدرض��ا نعمت زاده رس��ید؛ 
کارت زردی که در پی پرس��ش 
حس��ن کامران و قان��ع نش��دن 
نماین��دگان مجل��س نه��م، با 
111 رأی مواف��ق، 101 رأی 
مخال��ف و 14 رأی ممتن��ع به 
وزیر صنعت نش��ان داده ش��د.  
نماین��ده  کام��ران،  پرس��ش 
مردم اصفهان درب��اره پرداخت 
نشدن مس��تمری بازنشستگان 
صنع��ت ف��والد بود ک��ه گرچه 
نعم��ت زاده از س��وی وزیر کار 
و رفاه اجتماعی اع��ام کرد که 
این س��وال باید از عل��ی ربیعی 
پرسیده ش��ود، اما از او پرسیده 
ش��د و پاس��خ او نمایندگان را 
قانع نکرد.  به گفته نعمت زاده، 
حکای��ت از ای��ن قرار ب��ود که 
در م��اه هفت��م س��ال 1391 
دول��ت وق��ت تصمی��م گرفت 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی را 
دره��م ادغ��ام کن��د و صندوق 
بازنشس��تگی کارکنان صنعت 
ف��والد کش��ور از وزارت صنعت 
و مع��دن و تج��ارت منت��زع و 
ب��ه وزارت تع��اون،کار و رف��اه 
اجتماع��ی الحاق ش��د. دولت 
وق��ت تصمی��م ب��ه تجمی��ع 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای 
گرفت ول��ی در عمل ت��ا پایان 
دولت ده��م این اتف��اق نیفتاد 
و ای��ن مس��ئله موج��ب ب��روز 
مش��کاتی برای بازنشس��تگان 
فوالد ش��د.  به بیان نعمت زاده، 
وقت��ی دول��ت جدی��د کارش 
بازنشس��تگان  ک��رد  آغ��از  را 
فوالد پن��ج ماه حق��وق نگرفته 
وزرای  ب��ا  کار  وزی��ر  بودن��د. 
اقتص��اد و صنع��ت و س��ازمان 
خصوصی س��ازی دولت یازدهم 
جلسه مشترک برگزار کردند و 
در تصمیمی موانع و اش��کاالت 
ادغام صندوق های بازنشستگی 
بررسی و رفع شد و تصویب نامه 
مه��ر م��اه 1392 این مش��کل 
را ح��ل ک��رد. بدی��ن ترتی��ب 
وزارت تعاون به اتفاق س��ازمان 
خصوصی س��ازی متولی اجرای 
صندوق ه��ای  ادغ��ام  قان��ون 
آن  الح��اق  و  بازنشس��تگی 
ب��ه وزارت تع��اون ش��دند. اما 
پاس��خ وزیر صنع��ت گویا برای 
مجل��س قانع کنن��ده نب��ود و 
آنچ��ه تاریخچ��ه این پرس��ش 
بی��ان می کند، نش��ان می دهد 

که نعمت زاده چ��وب کم کاری 
دولت گذشته را خورد. 

پرسش از وزیر صنعت
زرد   کارت ه��ای  حکای��ت 
مجل��س ب��رای نعم��ت زاده به 
همین ج��ا ختم نش��د و هفته 
گذش��ته وزی��ر صنع��ت برای 
پاس��خگویی به پرس��ش های 
زهره طبیب زاده و س��یدناصر 
موس��وی الرگانی بار دیگر در 
صح��ن علنی مجلس ش��ورای 

اسامی حضور یافت. 
موس��وی الرگان��ی درب��اره 
پرس��ش های مط��رح ش��ده از 
وزیر صنعت به »فرصت امروز« 
می گوید: »من س��ه سوال مجزا 
داش��تم. یک��ی درب��اره واردات 
بی رویه کاالهای استراتژیک در 
زمان هایی که کش��ور نیازی به 
واردات آنها نداش��ته و مدیریت 
نک��ردن واردات گن��دم ب��ود. 
پرس��ش دیگر با توجه به بحث 
حمایت از تولی��د داخل، مربوط 
ب��ه واردات بی روی��ه کااله��ای 
غیرضروری و شبیه به کاالهای 
تولید داخل است که این واردات 
موج��ب زمین خ��وردن صنایع 
بوده اس��ت. درباره خ��ودرو قرار 
بر این بود که خودروهای باالی 
2500 سی س��ی وارد نشود اما 
دولت برای جبران کمبود بودجه 
تعرفه واردات را ب��ه 150 درصد 
رس��اند و مقدار زیادی از این نوع 
خودروها وارد کشور شد که این 
موضوع موجب خ��روج ارز زیاد 
از کش��ور، ضربه زدن ب��ه تولید 
داخل و فاصله طبقاتی می شود. 
البته به اعتقاد من خودروسازان 
ما باید توجه به باال بردن کیفیت 
خودرو داش��ته باشند. متاسفانه 
هنوز خودروهای تولید داخل از 
کیفیت الزم برخوردار نیستند. 
با توجه به تحریم ه��ای موجود 
واردات این نوع خودروها موجب 
ضرب��ه زدن ب��ه اقتصاد کش��ور 

می شود.«

رضایت از عملکرد وزیر 
صنعت در حوزه خودرو

سیاس��ت های  موض��وع 

دولت درب��اره صنعت خودرو و 
واردات خودروهای��ی با حجم 
موت��ور باالی 2500 سی س��ی 
در حالی از س��وی نمایندگان 
مجلس نه��م مطرح می ش��ود 
ک��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در پاییز امس��ال ثبت 
س��فارش این نوع خودروها را 
ممنوع اعام ک��رده و به گفته 
وزیر صنع��ت ای��ن وزارتخانه 
قص��د دارد ای��ن سیاس��ت را 
ب��رای س��ال آینده نی��ز دنبال 
کند. سیاس��ت های خودرویی 
وزارت صنعت دول��ت یازدهم 
در حالی از س��وی نمایندگان 
مجلس به نقد کشیده می شود 
که خودروسازان رضایت کامل 
از فعالیت این وزارتخانه دارند. 

منش،  نجف��ی  محمدرض��ا 
دبیر انجم��ن قطعه س��ازان و 
فعال صنع��ت خ��ودرو در این 
زمین��ه ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: »واقعیت این اس��ت 
ک��ه از زم��ان حض��ور آق��ای 
نعمت زاده ب��ر مس��ند وزارت 
صنع��ت، چن��د اق��دام موث��ر 
انجام ش��ده اس��ت. ما شورای 
را  خ��ودرو  سیاس��ت گذاری 
داش��تیم که مدت ه��ا تعطیل 
بود ام��ا ایش��ان این ش��ورا را 
احی��ا ک��رده و به ط��ور مرتب 
هر دو هفت��ه یکبار این ش��ورا 
جلس��ه های خود را ب��ا حضور 
ش��خص آق��ای وزی��ر برگزار 
می کن��د. پیگیری ه��ای ای��ن 
وزارتخانه موجب شد که تولید 
خودرو در س��ال جاری نسبت 
به س��ال گذش��ته ح��دود 70 
درصد افزایش داش��ته باش��د. 
صنعت خودرو نزدیک به چهار 
درص��د تولید ناخال��ص ملی را 
تش��کیل می دهد که بخشی از 
رش��د اقتصادی حاصل ش��ده، 
ناشی از همین رش��د است. به 
اعتق��اد من همی��ن موضوع به 
کام خیلی ه��ا خ��وش نیامده 
اس��ت.« او می افزای��د: »درباره 
خودرو  واردات  سیاس��ت های 
نیز بای��د بگوی��م، از یک س��و 
جوی در جامعه درس��ت شده 
و بس��یاری از رس��انه ها نیز به 

آن دامن می زنن��د که کیفیت 
تولیدات صنعت خودرو پایین 
و قیم��ت آنه��ا گ��ران اس��ت. 
همین موضوع تمایل به سمت 
واردات را افزایش م��ی داد. اما 
وزیر صنع��ت خودش��ان هیچ 
عاق��ه ای ب��ه واردات ندارند و 
می گویند اگر کاالیی در کشور 
تولی��د می ش��ود، واردات آن 
حرام اس��ت. ولی مقررات فقط 
در دست وزارت صنعت نیست 
بلکه ارگان های دیگر نیز در آن 
نقش دارند. با توج��ه به اینکه 
عمده ثبت سفارش ها به دولت 
قبل برمی گ��ردد تصور من این 
اس��ت که همه تقصیره��ا را به 
گردن ایش��ان انداختن، کمی 

دور از انصاف است.«
بی��وک علی مرادلو، مش��اور 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در امور خودرو نیز در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
عملکرد این وزارتخانه در حوزه 
خودرو، اظه��ار می کند: »دفاع 
از عملک��رد وزارت صنع��ت در 
حوزه خودرو در اع��داد و ارقام 
قابل مش��اهده اس��ت. نسبت 
به دو سال گذش��ته ما رشدی 
را در توس��عه محصول و تیراژ 
خودرو داش��ته ایم ک��ه دلیلی 
جز پیگی��ری مس��تمر وزارت 
صنع��ت ن��دارد. در موض��وع 
س��اماندهی واردات خودرو نیز 
باید توجه داش��ته باش��یم که 
واردات کس��ب و کاری است که 
در کش��ور وجود دارد و بخشی 
از آن از اختیار ما خارج اس��ت. 
موض��وع تحریم ه��ا خ��ودش 
بی س��امانی ایجاد کرده که در 
این مورد نیز ت��ا آنجا که امکان 
واردکننده  داشته شرکت های 
دور یکدیگ��ر جم��ع ش��ده و 
انجمنی را تش��کیل داده اند که 
امروز نماینده آنها در ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو وجود 

دارد.«
علی مرادل��و معتقد اس��ت: 
»اکثر ش��رکت های نمایندگی 
نمی توانن��د ب��ا ش��رکت های 
مادر به دلی��ل تحریم ها ارتباط 
داشته باش��ند و همین موضوع 

موجب می ش��ود که هر کسی 
ش��ود  خ��ودرو  واردکنن��ده 
ک��ه ای��ن موض��وع در اختیار 
وزارت صنعت نیس��ت. از سوی 
دیگر موضوع واردات خودروها 
باالی 2500 س��ی سی مطرح 
ش��ده آن ه��م در حالی ک��ه 
ای��ن  واردات  وزارت صنع��ت 
نوع خودروه��ا را ممنوع کرده 
اس��ت. اینکه می گویند واردات 
این نوع خودروها افزایش پیدا 
کرده باید با آم��ار و ارقام ثابت 
ش��ود. اگر ام��روز خودرویی با 
این حجم وارد می ش��ود عما 
مرب��وط به ثبت س��فارش های 

دولت گذشته است.«

عملکرد دولت قبل، 
بهانه کارت زرد ها به کابینه 

یازدهم
ن��ادر قاضی پ��ور، نماین��ده 
مجل��س ش��ورای اس��امی به 
ف��ارس گفته اس��ت ک��ه آقای 
نعمت زاده چوب دولت گذشته 
را می خ��ورد. ش��اید این جمله 
با توجه به آمارها و مس��تندات 
موجود، ب��ه حقیق��ت نزدیک 
باش��د. در ه��ر دو م��وردی که 
منج��ر ب��ه دادن کارت زرد به 
وزی��ر صنعت ش��ده، جای پای 
دولت گذش��ته کاما آش��کار 
اس��ت. حاال اقدامات آن دولت، 
بسترساز اس��تیضاح وزیر این 

دولت شده است. 
موس��وی الرگانی در پاس��خ 
به این پرس��ش که آیا می توان 
گفت ک��ه وزیر صنع��ت، چوب 
اقدام��ات دول��ت گذش��ته را 
می خ��ورد، پاس��خ می ده��د: 
»اینک��ه ادع��ا کنی��م عملکرد 
دول��ت قبل��ی ای��ده آل ب��وده 
اس��ت، درس��ت نیس��ت. من 
در هم��ان زمان ه��م در میان 
نمایندگانی بودم که بیشترین 
پرس��ش ها را از وزرا داش��ته ام. 
اما اینکه بخواهیم همه کاس��ه 
و کوزه ها را س��ر دول��ت قبلی 
نیس��ت.  درس��ت  بش��کنیم، 
اینکه ادعا می ش��ود همه ثبت 
خودروه��ای  س��فارش های 
باالی 2500 سی سی در دولت 
گذشته انجام شده، غلط است. 
در همی��ن دولت ه��م ما ثبت 
سفارش داشتیم اما اینکه ثبت 
س��فارش های دولت گذش��ته 
اکنون وارد می ش��ود، درس��ت 

است.«
ه��ر چند ک��ه ای��ن حقیقت 
ک��ه  باش��د  داش��ته  وج��ود 
نعم��ت زاده چ��وب اقدام��ات 
دولت گذش��ته را می خورد اما 
با توجه به ش��رایط پیش آمده، 
وزیر صنعت شاید باید دست به 
عصا تر از گذش��ته حرکت کند 
تا دومی��ن وزیر اس��تیضاحی 
دول��ت یازده��م نباش��د، زیرا 
همه چی��ز نش��ان می دهد که 
بستر اس��تیضاح فراهم است و 

رای های موافق آماده. 

کارت زرد حق دولت دهم سهم دولت یازدهم شد
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بخش معدن در افق 1404 

همسو با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور، بخش 
صنعت و مع��دن کش��ور در افق س��ال 1404 به جایگاه 
نخست اقتصادی و صنعتی در منطقه دست خواهد یافت. 
براس��اس س��ند چش��م انداز 20 س��اله کش��ور و 
سیاس��ت های کلی برنامه های پنج س��اله، مزیت ها و 
قابلیت های عمده و محوری کش��ور در بخش معدن به 

این صورت تعریف می شود:
- برنامه ری��زی ب��ه  منظ��ور توس��عه اکتش��اف، 
بهره ب��رداری، ف��رآوری و تولی��د محص��والت صنایع 
معدنی با مس��ئولیت، هدایت و نظارت دولت براساس 
فناوری های پیش��رفته روز توس��ط بخ��ش خصوصی 

داخلی و خارجی انجام شود 
- توسعه معدنکاری کوچک مقیاس و ایجاد خوشه های 

معدنی و احیای معادن متروکه با اولویت مناطق محروم
 � توجه به صیانت و جلوگی��ری از تخریب و تضییع 
ذخایر معدنی و محیط زیس��ت، حفاظت از نیروی کار 
و بهبود وضعی��ت ایمنی و بهداش��تی در فعالیت های 
معدن��ی به عنوان فرهن��گ و اس��تاندارد های پذیرفته 

شده در عملیات معدنکاری است 
- وارد ک��ردن مواد معدن��ی خام، ذخای��ر کم عیار و 
باطله های مفی��د معدنی به فرآین��د صنعتی از طریق 

توسعه صنایع فرآوری
- ایجاد سیستم کاداستر و تهیه نقشه های GIS در 

ساماندهی محدوده های اکتشافی
- اولویت ده��ی به تامی��ن منابع مال��ی و تخصیص 
بودجه و اجرای اصولی و عملی طرح ها با هدف کاهش 

منطقی دوره زمانی طرح های اکتشافی
- کاه��ش هزینه ه��ا در بخ��ش اکتش��اف از طریق 
گس��ترش آموزش ه��ای فنی � تخصص��ی و نوس��ازی 
تجهیزات اکتش��افی و کاهش ریس��ک از طریق انجام 

مطالعات اصولی و علمی اکتشاف
� حمای��ت وی��ژه از ص��ادرات محص��والت معدنی 

فرآوری شده
- تامین زیرساخت های الزم برای توسعه فعالیت های 

معدنی در مناطق مستعد با اولویت مناطق محروم
- هماهنگ سازی ظرفیت ایجاد شده در بین صنایع 

پایین دستی و باالدستی بخش معدن
- بسترس��ازی برای تش��کیل ش��رکت های معدنی 
پیمان��کاری عموم��ی به منظ��ور حض��ور در عرص��ه 

بین الملل با اولویت بخش خصوصی
- افزای��ش س��رمایه صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری 
فعالیت های معدنی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران برای پوش��ش بخش��ی از خطر های 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی
- تدوین ضواب��ط، معیارها و اس��تاندارد های به روز 

معدنی در چارچوب اهداف توسعه پایدار
- برنامه ریزی انتقال فناوری نوین در بخش معدن

- تش��خیص مزیت نس��بی در حوزه ه��ای مختلف 
بخش معدن و حمایت از تبدیل آن ب��ه مزیت رقابتی 

برای ورود به بازارهای جهانی
- اصاح و تقویت سازمان نظام مهندسی معدن 

کش��ور ایران در مس��یر کمربند مواد معدن��ی فلزی و 
غیرفلزی از طا و مس تا سنگ های تزئینی و خاک های 
صنعتی و... قرار دارد، به طوری که ارزش این ذخایر بیش 
از 770 میلیارد دالر برآورد ش��ده که حدود سه درصد از 

ذخایر شناخته شده معدنی دنیاست. 
با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی که متکی بر 
توان داخلی و تقویت اقتصاد ملی به منظور مقاوم س��ازی 
آن در برابر هرگونه آسیب درونی یا بیرونی است، ظرفیت 
عظیم معدنی کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
است که با اجرای سیاست های چشم انداز 1404 می توان 
بخش عظیم��ی از مش��کات اقتصادی کش��ور ازجمله 
حل معضل بیکاری، اصاح س��اختار اقتصادی، افزایش 
درآمدهای ارزی و... را شاهد بود. البته باید اذعان داشت 
که دولت یازدهم در 17 ماه گذش��ته همه تاش خودش 
را به منظور جهت بخشی و ریل گذاری فعالیت های معدنی 
معطوف داش��ته و در بس��یاری از تصمیم گیری ها نیز از 
نظرات فعاالن بخش خصوصی در این ح��وزه بهره برده 

است. 
تقویت بانک اطاع��ات و آمار مع��ادن، تقویت منابع 
صندوق بیمه فعالیت های سرمایه گذاری معادن، تامین 
بودجه کافی برای اکتشافات پایه و ساماندهی پایگاه جامع 
علوم زمین، اجرایی کردن پنجره واحد به منظور کاهش 
فرآیندهای طوالنی گرفتن مجوز، حمایت از محصوالت 
صادرمحور، تاسیس بانک تخصصی ویژه معدن و ارتقای 
سامت اداری و کاهش فساد در دستگاه ها از جمله موارد 
با اولویت هستند که دولت و مردم باید بیشتر از گذشته به 

آنها اهتمام ورزند. 

مبلمان و دکوراسیون ایرانی به 
کدام کشورها صادر می شود؟ 

 عراق، آذربایجان، ارمنس��تان، ترکیه و قزاقس��تان 
عمده ب��ازار ص��ادرات مبلم��ان و دکوراس��یون ایران 

هستند. 
رامین سمیع زاده، در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره 
به افتتاح پنجمین نمایشگاه برترین های مبلمان منزل 
از ام��روز، اظهار ک��رد: صنعت مبلمان و دکوراس��یون 
بعد از صنعت نف��ت و خودرو می توان��د زمینه حرکت 
صادراتی مولد را فراهم کند اما یکی از مش��کات این 
صنعت، نبود آموزش مس��تمر و به روز برای نوس��ازی 
نیروی انس��انی ش��اغل اس��ت ک��ه باید م��ورد توجه 

برنامه ریزان صنعتی کشور قرار گیرد. 
وی گفت: بر این اس��اس، در هنر صنع��ت مبلمان نیز 
هدف اصل��ی آن اس��ت که با اس��تفاده از ماش��ین آالت 
پیش��رفته و آخرین تکنولوژی های روز دنیا و نیز ارتقای 
جایگاه علمی و دانش��گاهی گام های مهمی در راستای 
توسعه کس��ب و کارهای این هنر صنعت برداشته شود، 
گامی که اگر به  درستی برداشته شود، نه تنها در توسعه 
صنعتی و شکوفایی اقتصاد اثرگذار خواهد بود، بلکه باعث 
می شود جایگاه خوبی را در بازارهای جهانی کسب کنیم. 

کاهش تولید مس شیلی 
تولی��د مس ش��یلی به عن��وان بزرگ تری��ن تولید و 

صادرکننده فلز سرخ جهان بازهم کاهش یافت. 
به گزارش مس پرس، موسس��ه دولتی آم��ار  آی ان ای 
در ش��یلی گفت ک��ه تولید م��س این کش��ور، به عنوان 
بزرگ ترین صادر کننده این فلز در جهان، برای پنجمین 
ماه متوالی در م��اه نوامبر کاهش یاف��ت و مقدار کاهش 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته در حد 3/7 درصد بود. 
ش��یلی در ماه نوامبر 2014 به خاطر پایین تر بودن 
نرخ های ف��رآوری و افت عیارهای س��نگ معدن تنها 
477 هزارو432ت��ن مس تولید کرد. این کش��ور واقع 
در دامنه های رشته کوه  آند که یک سوم از تولید مس 
جهان را ب��ر عهده دارد با مش��کاتی مانند روند نزولی 
عیارهای سنگ معدن در بسیاری از معادن سالخورده 
خود روبه رو اس��ت، گرچه معادن جدید این کشور به 

تقویت تولید کمک می کنند. 
آی ان ای اعام ک��رد که ش��یلی در 2014 میادی 
5/25 میلیون تن مس تولید کرده اس��ت ک��ه تقریبا 
رقمی معادل دوره ژانویه-نوامبر س��ال گذشته است. 
تولید مولیبدن، فلزی که برای اس��تحکام بخشیدن به 
فوالد به کار می رود، در ماه نوامبر 13/2 درصد نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته رش��د داشت و به 4255 تن 

رسید. 

راه اندازی 4طرح آهن اسفنجی 

مدیرعامل شرکت ملی فوالد گفت: در نیمه نخست 
س��ال آینده س��ه یا چهار طرح تولید آهن اس��فنجی 
راه ان��دازی می ش��ود.به گ��زارش ایمی��درو، محم��د 
خانداداش پور که در نشس��ت مدیران ایمیدرو سخن 
می گفت به ارائه گزارشی درباره عملکرد شرکت ملی 
فوالد ای��ران پرداخت و اظه��ار کرد: ای��ن کارخانه ها 
مربوط به پروژه های اس��تانی فوالد هستند و تاکنون 
بخش آهن اسفنجی این طرح ها به متوسط پیشرفت 
80درصدی رسیده اس��ت.  وی فعال شدن طرح های 
اس��تانی فوالد و برنامه ریزی برای افتت��اح آنها را یکی 
از ثمرات زنده ش��دن مجدد ش��رکت ملی فوالد ایران 
دانس��ت و یادآور ش��د: احیای این ش��رکت به عنوان 
بدنه تخصصی بخش فوالد کش��ور و ب��ازوی اجرایی 
ایمیدرو، مربوط به پیگیری هایی اس��ت که در س��ایه 
آن مدیریت ایمیدرو توانس��ت ش��رکت را از لیس��ت 
واگذاری خارج کند.  خانداداش پور ادامه داد: ال س��ی 
طرح های استانی فوالد نیز متوقف شده بود که پس از 
تزریق منابع جدید و انتخاب ش��رکای جدید از بخش 
خصوصی، سبب گشایش اعتبار طرح ها از سوی طرف 
چینی شد. مدیر عامل شرکت ملی فوالد درباره جذب 
س��رمایه خارجی برای اج��رای طرح های مش��ترک 
ف��والدی اظهار کرد: ب��ا همکاری های مس��تمری که 
با منطق��ه ویژه صنای��ع معدنی و فل��زی خلیج فارس 
داش��ته ایم مقدمات س��رمایه گذاری هندی ها در این 
منطقه فراهم شده اس��ت.  وی همچنین درباره طرح 
جامع فوالد گفت: پس از برگزاری جلس��ات مختلف 
با متخصصان و نخبگان این حوزه، به روز رس��انی این 
طرح انجام ش��د و نس��خه جدید آن آماده ارائه است. 
خانداداش پ��ور اجرای این ط��رح را توأم ب��ا نظارت و 

پایش ذکر کرد. 

افزایش چشمگیر صدور 
بیمه نامه های معدنی 

صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
در جهت حمای��ت از معدن��کاران، در 9 ماهه امس��ال 
36 بیمه نام��ه ص��ادر کرد. مه��رداد احمد ش��عربافی، 
مع��اون مالی و توس��عه منابع انس��انی صن��دوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی با اع��ام این خبر 
گفت: ای��ن صن��دوق از ابتدای س��ال تا پای��ان آذرماه 
جاری، 36 بیمه نامه در بخش »اکتش��اف« و »اعتباری 
بهره برداری« به ارزش 125/7 میلیارد ریال صادر کرد.  
وی ادامه داد: صندوق بیمه، در س��ه ماهه سوم امسال 

12 بیمه نامه به ارزش 41 میلیارد ریال صادر کرد. 
 ش��عربافی پیش بینی کرد که تع��داد بیمه نامه های 
صادره تا پایان س��ال ج��اری با افزایش چش��مگیری 

مواجه شود. 
 

تولید بیش از 54 میلیون مترمربع 
فرش ماشینی در 8 ماهه امسال

طی هش��ت ماهه منتهی ب��ه آبان ماه س��ال جاری 
تولید فرش ماش��ینی به مرز 54 میلی��ون و 769هزار 

متر مربع رسید. 
به گزارش شبکه اطاع رس��انی تولید وتجارت ایران 
)ش��اتا(؛ در این مدت بالغ بر دو میلیون و61 هزار فوت 
مربع چ��رم و به تعداد پنج میلی��ون و 470 هزار جفت 

کفش در کشور تولید شده است. 
برپای��ه این گ��زارش، طی هش��ت ماهه امس��ال به 
میزان 92 هزار  و 100 تن الیاف پلی اس��تر، 145 هزار 
و 200تن نخ پلی اس��تر، 17 ه��زار و 900ت��ن الیاف 
اکریلیک و 119 هزارو 100تن نخ سیس��تم پنبه ای از 

الیاف مصنوعی در کشور تولید شده است. 
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: درآبان ماه امسال 
به می��زان هف��ت میلی��ون و576هزارمترمربع فرش 
ماشینی، 302هزار فوت مربع چرم و تعداد 740 هزار 

جفت کفش در کشور تولید شده است. 

مس

آهن

معدن

فرش

یادداشت

صنعت

ش��ورابه های دریاچ��ه ق��م نظ��ر 30 
اس��تحصال  ب��رای  را  س��رمایه گذار 
اکس��یدمنیزیم،  نظی��ر  موادمعدن��ی 
اس��یدکلریدریک و نمک صنعتی جلب 
کرده اس��ت. وجی��ه اهلل جعف��ری، مدیر 
عامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران )ایمپاس��کو( اظهار داش��ت: برای 
اس��تحصال مواد معدنی از ش��ورابه های 
دریاچه قم، این ش��رکت اع��ام مزایده 
کرده و ت��ا امروز 30 س��رمایه گذار برای 

سرمایه گذاری اعام آمادگی کرده اند. 
 وی افزود: میزان ذخیره قابل استحصال 
کانی ه��ای مه��م ای��ن منطق��ه ح��دود 
200میلیون تن هالی��ت، 32 میلیون تن 
منیزیا و 4.5 میلیون تن س��یلویت است و 
پس از مزایده ب��رای بهره برداری به صورت 
بلند مدت به برنده مزایده واگذار می شود.  
مدی��ر عامل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد 
معدنی ایران اظهار داش��ت: این ش��رکت 
طرح های مختلفی را در بخش اکتش��اف، 
بهره برداری و فرآوری معادن طا، سرب و 
روی، زغال سنگ، منیزیم، مس و غیره را 

عملیاتی کرده است. 
 وی افزود: استحصال طا از سد باطله 
مجتمع طای موته، اص��اح خط تولید 
کارخانه نفلین س��ینیت کلیبر، افزایش 
ظرفیت ساالنه خط تولید مجتمع نخلک 
به س��ه هزار تن، راه اندازی واحد پاالیش 
قط��ران کک س��ازی زرن��د، راه اندازی 

کارخانه پتاس خ��ور و بیابانک و اصاح 
خط تولید کارخانه نفلین سینیت کلیبر 
برای افزایش راندم��ان )از 20 درصد به 
50 درصد( از جمله این طرح هاست که 

در سال جاری انجام می شود. 
 جعف��ری همچنین تصری��ح کرد: در 
س��ال ج��اری، برنامه ری��زی و برگزاری 
مزای��ده و ج��ذب س��رمایه گذار جهت 
تجهی��ز و بهره ب��رداری در طرح ه��ای 
دیگر این ش��رکت ش��امل تجهیز معدن 
زغال س��نگ کوچکعلی ش��مالی، زغال 
س��نگ بل��وک 1 پ��روده ش��رقی و نیز 
تجهیز ذخایر ش��ورابه ترود انجام ش��ده 
و نیز طرح ه��ای زغال س��نگ خمرود، 
زغالش��ویی و کک س��ازی س��وادکوه در 
دست اجراس��ت.  جعفری گفت: شرکت 
تهیه و تولی��د مواد معدنی ای��ران که در 
لیست واگذاری قرار گرفته بود، با تاش 
رییس هیأت عامل ایمی��درو و مجموعه 

این سازمان، از این لیست حذف شد.

شورابه های قم نظر 30 سرمایه گذار را جلب کرد 

مدیرعامل ش��رکت ص��ادرات لیفان 
اعام کرد: به زودی خ��ودرو لیفان 820 
که در ابتدای امسال به سبد محصوالت 
شرکت لیفان اضافه ش��ده است، در بازار 

ایران عرضه خواهد شد. 
ام��روز«،  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
 ،MARKTIMBER مارک تیمب��ر 
با بی��ان این مطل��ب از برنامه ریزی برای 
تولید و عرض��ه دو محصول لیفان ایکس 
50 و لیفان820 برای س��ال آینده خبر 
داد و گف��ت: محص��ول ایک��س50 یک 
خودرو شاسی بلند کوچک و لیفان 820 
یک خودرو صندوقدار طوی��ل بوده و به 
لحاظ رقابتی نزدیک تری��ن محصول به 

تویوتا کمری محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه در س��ال 2016 نیز 
نس��ل دوم خودروهای لیفان ایکس60 
و 620 ب��ه ای��ران خواهد آم��د، تصریح 
کرد: در س��ال 2017 نیز دو شاسی بلند 
ایکس70 و ایکس80 که دو دیفرانسیل 
هس��تند، در برنام��ه تولید لیف��ان قرار 
دارد و در کنار این دو خودرو نس��ل سوم 
ایک��س50، 720 و 820 را نیز روانه بازار 

خواهیم کرد. 
مدیرعامل ش��رکت صادرات لیفان، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر با 40 کشور 
در حوزه خودروهای س��واری مشارکت 
داریم، اف��زود: بزرگ ترین بازار صادراتی 
لیفان را کش��ورهای مش��ترک المنافع 

تش��کیل می دهد که در این می��ان بازار 
روس��یه با ص��ادرات 35 هزار دس��تگاه 
خودرو به عن��وان مهم ترین ب��ازار لیفان 

محسوب می شود. 
به گفت��ه تیمبر، بازار ای��ران و عراق 
با ص��دور 31 ه��زار دس��تگاه خودرو 
دومین ب��ازار ب��زرگ لیفان به ش��مار 
می رود که متاسفانه با توجه به مسائل 
سیاس��ی و جن��گ داخل��ی در ع��راق 
ش��اهد محدودیت همکاری ها در عراق 

هستیم. 
وی ادام��ه داد: لیف��ان در آمری��کای 
جنوبی و کش��ور اروگوئه دارای کارخانه 
تولید خودرو بوده و در عین حال برزیل 
بزرگ ترین بازار ما در این قاره اس��ت که 
با توج��ه به افزای��ش چش��مگیر فروش 
خودرو لیف��ان ایکس60 در این کش��ور 
و دیگ��ر بازاره��ا، این محص��ول عنوان 
پرتیراژ ترین خودروی صادراتی چین را 

به خود اختصاص داده است. 

خودروهای لیفان ایکس50 و 820 در راه ایران

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

عسل داداشلوسیدرسول رنجبران



نشان  گزارش های رس��یده 
می دهد که با وج��ود تحریم ها 
می��زان دارایی ه��ای خارجی 
بانک مرکزی ای��ران به مقدار 
قابل مالحظه ای افزایش یافته 
است.محاسبات انجام شده در 
بانک مرکزی بیانگر آن اس��ت 
که در حوزه تراز پرداخت های 
خارجی، مازاد حس��اب جاری 
در س��ال 1392 با 6.4 درصد 
افزای��ش نس��بت ب��ه س��ال 
1391 ب��ه ح��دود 2٨میلیارد 
گ��زارش  رس��ید.این  دالر 
بی��ان می کن��د ک��ه در نتیجه 
پرداخت ه��ای  و  دریافت ه��ا 
دالری  مع��ادل  ارزی، 
دارایی ه��ای خارج��ی بان��ک 
مرکزی نیز ب��ه 13.2 میلیارد 
دالر افزای��ش یافت.رش��د این 
مناب��ع می تواند از س��ویی به 
رش��د و ارتقای بازرگانی خارج 
از کشور و س��هولت در امر آن 
منجر شود و از س��وی دیگر با 
وج��ود تحریم ه��ا و تهدیدات 
خارج��ی  نقط��ه آس��یب پذیر 
بان��ک مرک��زی و ب��ازار پولی 

کشور تلقی می شود.

سهولت تجارت
جلیل قهرمانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گف��ت: بانک 
مرکزی در همه کشورها برای 
اینکه مبادالت تجاری کشورها 
به سهولت انجام شود، بخشی 
از منابع خ��ود را به دارایی های 
خارجی اختص��اص می دهند.
ماموریت این وجوه این اس��ت 
که در اختیار مبادالت تجاری 
ق��رار گیرن��د؛ مث��ال وقتی که 
یک بازرگان اقدام به گشایش 
ال س��ی در یک کش��ور ثانویه 
می کن��د و بان��ک آن کش��ور 
ال س��ی ب��ازرگان مربوط��ه را 
می پذی��رد به پش��توانه همین 
دارایی خارج��ی بانک مرکزی 

کشور است.
این کارش��ناس تاکید کرد: 
دارایی های  می��زان  افزای��ش 
خارج��ی بان��ک مرک��زی به 

معنی رش��د ظرفی��ت تجارت 
و مب��ادالت خارج��ی ای��ران 
اس��ت.در هم��ه ج��ای دنی��ا 
بانک ه��ای مرک��زی موظفند 
برای حف��ظ موازنه پرداخت ها 
و تس��هیل مب��ادالت تجاری 
و بازرگان��ی خارج��ی ت��الش 
کرده و نقدینگ��ی الزم را برای 
فعالیت های ارزی تامین کنند.

ب��رای همی��ن منظ��ور بانک 
مرک��زی مجب��ور ب��ه خرید و 

نگهداری ارز است.
اف��زود:  کارش��ناس  ای��ن 
بای��د ب��ه آن  نکت��ه ای ک��ه 
توجه ک��رد این اس��ت که در 
کشورهای جهان، معمول این 
است که به منظور حفظ سطح 
موردنظر ذخای��ر خارجی خود 
و کمک ب��ه مب��ادالت تجاری 
کشورش��ان، حج��م زی��ادی 
از ارزه��ای خارج��ی ش��ان را 
در موقعیت ب��از و فع��ال قرار 
می دهند.صن��دوق بین المللی 
پول پی��ش از این گزارش��ی را 
منتش��ر کرده و ب��ه بانک های 
مرک��زی هش��دار داده اس��ت 
ک��ه انتظ��ار تحصیل س��ود از 
این مناب��ع، دولت ش��ان را در 
موقعی��ت ریس��ک خطرناکی 

ق��رار می ده��د و بانک ه��ای 
مرک��زی بای��د در ای��ن ب��اره 
هوش��یار باش��ند؛ چ��ون ب��ه 
محض پولی شدن این سودها 
و توزی��ع آن در بخش ه��ای 
مختلف اقتصادی، یک انبساط 
پول��ی ناخواس��ته رخ می دهد 
ک��ه می توان��د اث��رات تورمی 

گریز ناپذیری داشته باشد.
این کارش��ناس با اش��اره به 
مذاکرات هس��ته ای ای��ران با 
1+5 گفت: ش��واهد دال بر این 
است که این مذاکرات در حال 
به ثمر نشس��تن اس��ت اما در 
صورت دخالت عوامل دیگری 
صهیونیس��تی  البی های  مثل 
اگر مذاکرات به شکست منجر 
ش��ود این احتمال وجود دارد 
که با وضع تحریم های جدید، 
دوب��اره دارایی ه��ای خارجی 
بانک مرک��زی م��ورد تعرض 
قرار گی��رد. الزم اس��ت بانک 
مرک��زی در این باره هوش��یار 
باش��د. قهرمانی تاکی��د کرد: 
در عمل به خاط��ر گریزناپذیر 
بودن مب��ادالت خارجی، بانک 
مرک��زی نمی تواند دارایی های 
خارج��ی خ��ود را ب��ه صف��ر 
برس��اند ام��ا در مواق��ع خطر 

بانک مرکزی می تواند از حجم 
دارایی ه��ای خارج��ی خ��ود 
بکاهد مثل کاری که در دولت 

گذشته انجام شد.

پشتوانه ای برای اقتصاد
عض��و  صرام��ی،  محس��ن 
اقتص��ادی  کمیس��یون 
ه��م در ای��ن خص��وص ب��ه 
گف��ت:  »فرصت ام��روز« 
منابعی که در بیرون از کش��ور 
است بیش��تر ش��کل و شمایل 
پشتوانه ای دارد.این منابع برای 
مبادالت بین المللی مخصوصا 
تعهدات اقتص��ادی و تعهداتی 
پروتکل ه��ای  چارچ��وب  در 
بین المللی ب��ه کار می رود؛ هر 
چه این پش��توانه بیشتر باشد 
شرایط ویژه شدن اقتصاد ایران 
در بیرون از مرزها هم بیش��تر 

فراهم می شود.
وی اف��زود: اگ��ر بخواهی��م 
به صنای��ع و تولی��دات داخلی 
اتکا کنی��م و بتوانی��م صنایع 
تبدیل��ی را گس��ترش بدهیم 
ناچاریم وابستگی خود را برای 
دریافت موادخ��ام  از بیرون از 
مرزه��ا افزایش دهی��م و برای 
ای��ن کار بان��ک مرک��زی باید 

سازوکارهای الزم را با استفاده 
از دارایی های خارجی خود به 

وجود بیاورد.
صرام��ی تاکید ک��رد: برای 
اینکه س��رمایه گذاری داخلی 
خود را افزایش دهی��م نیاز به 
پشتوانه بین المللی داریم.برای 
این کار الزم نیس��ت پش��توانه 
ضمانتی ما بیشتر شود همین 
که ما در بانک ها و سیستم های 
پولی بین الملل س��پرده داریم 

کفایت می کند.

عملکرد مثبت دولت 
آلب��رت بغزیان، کارش��ناس 
اقتصادی ه��م در این خصوص 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
دارایی ه��ای بان��ک مرک��زی 
در واق��ع ترازنامه ه��ای بان��ک 
مرکزی اس��ت که ش��امل ارز و 
حس��اب های دیگر می ش��ود؛ 
اینها ج��زو دارایی های خارجی 
اس��ت؛ بنابرای��ن در کش��وری 
مثل ای��ران که ص��ادرات نفتی 
دارد ارزهای حاصل از صادرات 
به حس��اب های بانک مرکزی 
واریز می ش��ود و بانک مرکزی 
در مقاب��ل معادل ریال��ی آن را 

پرداخت می کند.
این کارش��ناس تاکید کرد: 
با توجه به ف��روش نفت، بانک 
مرک��زی دالره��ای حاصل از 
فروش این کاالی اس��تراتژیک 
ای��ن  می کن��د.  دریاف��ت  را 
عوای��د معم��وال ه��ر س��ال به 
هم��ان ان��دازه افزای��ش پیدا 
می کند، ام��ا وقتی ک��ه ارزها 
را به ف��روش می رس��انند، این 
مناب��ع از دارایی ه��ای بان��ک 
مرک��زی کس��ر می ش��ود که 
بان��ک مرکزی بای��د درباره آن 
با عقالنیت عم��ل کند. افزایش 
دارایی ه��ا در ش��رایط تحریم 
نش��ان دهنده عملک��رد مثبت 
دول��ت یازده��م و ب��ه معن��ی 
افزای��ش ت��وان مال��ی و ارزی 
دول��ت اس��ت.دولت در حالی 
توانس��ته دارایی های خارجی 
را افزای��ش دهد ک��ه تحریم ها 
 در ای��ن بخ��ش آزار دهن��ده

 بوده اند.

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

فرصت ها و تهدیدهای افزایش 
دارایی های خارجی بانک مرکزی

بانک مرکزي در پاس��خ به برخي شائبه ها 
پیرام��ون ن��رخ س��ود بانک��ی اع��الم کرد: 
اختالفي میان بانک مرک��زي و وزارت امور 

اقتصادي و دارایي وجود ندارد.
به گزارش تس��نیم، بان��ک مرکزي اعالم 
کرد: اخیراً رسانه اي با درج مطلبي با عنوان 
»یک ب��ام و دو ه��واي نرخ س��ود از دیدگاه 
وزیر اقتصاد و بانک مرک��زي«، تصمیمات 
اتخاذ ش��ده در آخرین جلسه بانک مرکزي 
با بانک ها و موسس��ات اعتباري در خصوص 
س��اماندهي نرخ هاي س��ود در سطح شبکه 
بانکي را در تقابل با اظهارات قبلي وزیرامور 
اقتص��ادي و دارایي درخص��وص نرخ هاي 
س��ود بانکي تعبی��ر ک��رده اس��ت. این در 
حالي اس��ت که با مداّقه در س��خنان وزیر 
امور اقتص��ادي و دارایي و ن��گاه صحیح به 
جهت گیري و اقدامات اخی��ر بانک مرکزي 
درخصوص س��اماندهي به بازار پول کشور، 
ش��ائبه وجود هر گونه اختالف نظري میان 
بانک مرک��زي و وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
دارایي در این زمینه منتفي اس��ت. در این 

رابطه، توجه به موارد زیر ضروري است: 
-وزیر امور اقتصادي و دارایي در س��خنان 
خود به غیردس��توري بودن رویک��رد دولت 
در تعیین نرخ هاي س��ود و اس��تفاده از ابزار و 
سیاس��ت هاي اقتصادي جهت سازگار شدن 
این نرخ ها ب��ا واقعیات جامعه اش��اره کرده و 
بر کاه��ش نرخ هاي س��ود بانکي بر اس��اس 
سیاست هاي مناس��ب اقتصادي و به صورت 
طبیعي تاکید کرده اند. ای��ن جهت گیري در 
تنظیم نرخ هاي س��ود بانکي از س��وي بانک 

مرکزي نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک 
نیز در اتخاذ تصمیم هاي خود در این خصوص 
به واقعیت هاي اقتصاد کالن و به ویژه بازارهاي 
دارایي و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهاي 
تعیین کننده آن در بس��تري رقابتي عقیده 

دارد.
- گفتني است به دنبال بروز رقابت ناسالم 
در بازار پول، بانک مرکزي در اردیبهشت ماه 
س��ال جاري اقدام به جلب مشارکت بانک ها 
در راستاي انتظام بخش��ي به بازار پول کرد و 
در این راستا، »ش��وراي هماهنگي بانک هاي 
دولتي« و »کانون بانک ها و موسسات اعتباري 
خصوص��ي« در توافق با یکدیگر س��قف هاي 
مشخصي را براي نرخ هاي سود علي الحساب 
انواع س��پرده بانک��ي تعیین کردن��د و بانک 
مرکزي نیز با توجه به آث��ار نامطلوب افزایش 
نرخ س��ود س��پرده هاي بانکي، از توافقات به 
عمل آمده در این زمینه اس��تقبال کرد و طي 
بخشنامه اي بانک ها و موسس��ات اعتباري را 
ملزم به رعایت نرخ ه��اي توافقي کرد. رعایت 

س��قف هاي نرخ س��ود بانک��ي در مجموعه 
سیاس��ت هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي 
)مصوب تیرماه سال 1393( نیز مورد توجه و 
تایید قرار گرفت. بااین حال، متعاقب افزایش 
نرخ سود س��پرده  از سوي موسس��ات پولي و 
اعتباري غیر مجاز و خروج مناب��ع از بانک ها، 
برخي از بانک ها نی��ز وارد رقابت ناس��الم در 
جذب سپرده هاي بانکي شده و از سقف هاي 
تعیین ش��ده ع��دول کردن��د. بنابراین بانک 
مرکزي در راس��تاي انتظام بخشي مجدد به 
بازار پول، در آذر ماه س��ال جاري طي نشست 
با مدی��ران عام��ل بانک ها بر رعایت س��قف 
نرخ سود تعیین ش��ده تاکید کرد و همزمان 
اقدامات انضباطي س��خت گیرانه اي را جهت 
رعایت س��قف هاي تعیین ش��ده و بازگشت 
مجدد انضباط به بازار پ��ول در نظر گرفت که 
این امر با اس��تقبال بانک ها نیز مواجه شد. با 
توجه به ضمانت هاي اجرای��ي درنظر گرفته 
ش��ده در این مصوبه جهت رعایت سقف هاي 
تعیین ش��ده، در عمل نرخ هاي سود بانکي در 

مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبي 
که در بازار پول کش��ور در حال ش��کل گیري 
و رواج ب��ود، تعدی��ل خواهد ش��د. بنابراین، 
انتظام بخش��ي مجدد به بازار پول از س��وي 
بانک مرک��زي را مي توان اقدام��ي در جهت 
متناسب سازي نرخ سود و هزینه تجهیز پول 
در بانک ها متناسب با ش��رایط اقتصاد کشور 
قلمداد کرد که نسبت به شرایط رقابت ناسالم 

قبلي نیز با تعدیل منطقي مواجه بوده است.
- بان��ک مرک��زي در تعیی��ن نرخ هاي 
س��ود بانکي، تحوالت بازار پول و عملکرد 
س��ایر متغیرهاي اقتصادي را مدنظر قرار 
داده و ب��ه هیچ عن��وان مدافع ب��اال بودن 
)ی��ا پایین ب��ودن( ب��دون قید و ش��رط و 
غیرمنطقي نرخ هاي س��ود بانکي نیس��ت. 
تواف��ق اخی��ر بانک مرک��زي ب��ا بانک ها 
زمینه س��از انتظام بخش��ي مجدد به بازار 
پ��ول کش��ور و مقدم��ه اي ب��راي کاهش 
نرخ هاي س��ود بانکي در بس��تري طبیعي 
و بر اس��اس مصالح اقتصاد کش��ور قلمداد 
مي شود. بر این اس��اس، اقدام اخیر بانک 
مرکزي در این زمین��ه را مي توان اقدامي 
کاماًل همس��و ب��ا دیدگاه هاي وزی��ر امور 
اقتصادي و دارایي تلقي کرد. الزم به ذکر 
اس��ت درحال حاضر اتفاق نظر و سازگاري 
دس��تگاه هاي  می��ان  مناس��بي  بس��یار 
مختل��ف اقتص��ادي در تنظی��م مجموعه 
سیاس��ت هاي اقتصادي دولت وجود دارد 
و این امر در خص��وص دیدگاه هاي وزارت 
امور اقتص��ادي و دارای��ي و بانک مرکزي 

نیز به طور ویژه عینیت دارد.

رییس اتحادی��ه طال و جواهر از 
وجود س��که هاي تقلب��ي در بازار 
خبر داد و گفت: با افزایش قیمت 
طال تع��داد س��که هاي تقلبي در 

بازار افزایش مي یابد.
محمد کشتي آراي در گفت وگو 
با ایرن��ا، افزود: س��که هاي تقلبي 
در بازار همواره و از س��ال ها قبل 

وجود داشته است.
وي با بی��ان اینکه، وقتی قیمت 
طال در بازار رش��د مي یابد میزان 
س��که هاي تقلب��ي نی��ز در بازار 
افزای��ش مي یاب��د، اظه��ار کرد: 
وجود این سکه ها را نمي توان در 
بازار تکذیب کرد.رییس اتحادیه 
ط��ال و جواه��ر ادام��ه داد: تعداد 

این سکه ها در بازار در زمان هاي 
مختلف ق��وت و ضعف مي گیرد و 
میزان آن بستگي به شرایط دارد.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، هرچن��د 
سکه هاي تقلبي تمام طرح جدید 
و قدیم از سال هاي پیش در بازار 
وجود داش��ته اما به تازگی زمزمه 
وجود ربع و نیم س��که هاي تقلبي 

نیز به گوش مي رسد.
س��که هاي تقلب��ي وارد ش��ده 
به ب��ازار ان��واع مختلف��ي دارند 
به گونه اي ک��ه وزن و عیار طالي 
ب��ه کار رفته برخ��ي از آنها دقیقا 
مانن��د س��که هاي بانکي اس��ت، 
با ای��ن تف��اوت که ض��رب بانک 
مرکزي نیس��ت و از لحاظ قیمتي 

بانک��ي  س��که هاي  از  ارزان ت��ر 
معامله مي ش��ود. اما بعضي از این 
س��که هاي تقلبي از ط��الي عیار 
پایین تر س��اخته ش��ده اند و عیار 
طالي برخي از این س��که ها 17 
یا حت��ي کمتر اس��ت  درصورتي 
بانک��ي س��که هاي  عی��ار   ک��ه 

 21/6 است.
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ریيس اتحادیه طال و جواهر هشدار داد 
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گزارش بانک مرکزي درباره توقف 
افزایش ضریب جيني در سال 93

بانک مرک��زي تاکی��د ک��رد: از آنجا ک��ه اتخاذ 
سیاس��ت هاي پول��ي، مال��ي، تج��اري و اعتباري 
مناس��ب و متناس��ب با اقتضائات، نه تنها مي تواند 
ت��ورم را کنترل کن��د، بلک��ه قادر ب��ه کاهش این 
متغی��ر کلی��دي اقتص��اد کالن و بهب��ود ش��رایط 
توزیع درآمد در کش��ور اس��ت. در ای��ن صورت و 
با فرض ثبات سایر ش��رایط مي توان انتظار داشت 
افزایش ضری��ب جین��ي در س��ال 1393 متوقف 

شده و تا حدي تعدیل شود.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، اص��والً ب��راي تحلی��ل نتایج 
سیاس��ت هاي اقتص��ادي به کارگرفته ش��ده، عملکرد 
متغیرهاي کالن اقتصادي � نظیر نرخ رشد اقتصادي، 
نرخ تورم و نرخ بی��کاري - مورد توجه ق��رار مي گیرد. 
اما سیاس��ت هاي مذکور، آثار رفاهي و توزیع درآمدي 
نیز برجاي مي گذارند که توس��ط ش��اخص هایي نظیر 

ضریب جیني سنجیده مي شود.
رجوع به تحوالت س��ال هاي اخیر نشان مي دهد که 
یکي از آثار سیاس��ت هاي اتخاذ شده و شرایط عمومي 
حاکم بر اقتصاد به ویژه در س��ال هاي 1390 و 1391، 
افزایش ضریب جیني ب��وده که البت��ه همان گونه که 
انتظار مي رفت، با وقفه خ��ود را در الگوي توزیع درآمد 

نشان داد.
در حقیق��ت افزایش ضریب جیني در س��ال 1392 
یکي از پیامدهاي رک��ود عمیق، تورم ب��اال، انتظارات 
تورمي ش��دید و افزایش نرخ ارز در پي سیاس��ت هاي 
نامناس��ب اقتص��ادي و ارزي ناش��ي از تحریم ه��اي 
ظالمانه علیه کش��ور بود که از سال هاي قبل آغاز شده 

بود.
رون��د تغیی��رات ضری��ب جین��ي نش��ان مي دهد 
درحالي که این شاخص تا س��ال 13٨7 روند کاهشي 

داشته، در سال 13٨٨ با افزایش روبه رو شد.
از س��ال 13٨9 نی��ز با اج��راي قان��ون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا و در اث��ر سیاس��ت هاي کنترل 
قیمتي اعمال شده، بهبود نس��بي در الگوي توزیع 
درآمد در جامعه روي داد و این ش��اخص تا حدي 
کاهش یافت و به رقم0.3٨13 رس��ید و در س��ال 
1390 ب��ه کمترین میزان خود در س��ه دهه اخیر 

)0.3750( رسید.
اما از آنجا که این امر عمدتا ناش��ي از سیاست توزیع 
یارانه ب��ود و در عین حال سیاس��ت اصالح حامل هاي 
انرژي اثرات خود را با وقفه نش��ان داد و مهم تر از اینکه 
این سیاست مهم با سیاس��ت هاي صحیح پولي و مالي 
همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا 
)به ویژه تحریم ها و پیامدهاي آن( در راستاي تشدید 
سیر افزایش قیمت ها در س��ال 1391 و شتاب گرفتن 
آن در نیمه نخست س��ال1392 عمل کرد و بخشي از 
آثار مثبت بازتوزیعي یارانه ها که منجر به بهبود نسبي 
ضریب جیني ش��ده بود، خنثي ش��د و ضریب جیني 

دوباره افزایش یافت.

بانک مرکزي نرخ دالر را
 27202 ریال اعالم کرد

بانک مرکزي ن��رخ بانکي 39 ارز را براي روز ش��نبه 
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکي 20 ارز نسبت به 
روز پنجشنبه هفته گذش��ته کاهش و قیمت 17 واحد 

پولي افزایش یافت، البته نرخ دو ارز نیز تغییري نکرد.
به گ��زارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا دی��روز با 2٨ ریال 
رشد 27,202 ریال، پوند انگلیس با 637 ریال کاهش 
41,695 ریال و یورو ب��ا 230 ریال افت 32,644 ریال 

تعیین شد.
فرانک سوئیس 27,156 ریال، کرون سوئد 3,430 
ری��ال، لیر ترکی��ه 11,596 ریال، روبل روس��یه 465 
ری��ال، ریال قط��ر 7,475 ری��ال، یکصد دین��ار عراق 
2,296 ری��ال، لیر س��وریه 152 ریال، دالر اس��ترالیا 
22,016 ری��ال، ریال س��عودي 7,247 ری��ال، دینار 
بحرین 72,155 ریال، دالر س��نگاپور 20,436 ریال و 

10 روپیه سریالنکا 2,072 ریال تعیین شد.

در 8 ماهه امسال42 هزار ميليارد 
تومان چک برگشت خورد

در حالي آمار چک هاي برگش��تي در هش��ت ماهه 
امسال در مرز چهار میلیون برگ قرار گرفته که انتظار 
مي رود با گس��ترش س��امانه چکاوک و فراگیر ش��دن 
آن در کل کش��ور، چک ها معتبرتر از قبل شده و آمار 

نگران کننده چک هاي برگشتي کاهش یابد.
به گزارش ایس��نا، آخری��ن آمارها از تب��ادل بیش 
از 31میلی��ون برگ چ��ک به ارزش��ي بالغ ب��ر ٨07 
هزارمیلیارد تومان با رشد 6.3 درصدي از لحاظ تعداد 
و رش��د 15.٨ درصدي از لحاظ مبلغ در هش��ت ماهه 
سال جاري نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل در اتاق 

پایاپاي اسناد بانکي تهران خبر مي دهد.
بنا بر اعالم بانک مرکزي، در ای��ن دوره بیش از 3.9 
میلیون برگ چک به مبلغي بالغ ب��ر 42 هزار میلیارد 
تومان برگشت خورده است که نش��ان مي دهد تعداد 
چک هاي برگش��تي در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال 
1392 ح��دود 19.٨ درص��د و مبل��غ آن 29.٨ درصد 

افزایش دارد.
در عین ح��ال در آبان م��اه نیز ح��دود 4.1 میلیون 
برگ چک با رش��د 3.6 درص��دي به ارزش��ي بیش از 
100 هزار میلی��ارد تومان با افزای��ش 15.1 درصدي 
نسبت به همین ماه در سال قبل مبادله شده که از این 
تعداد 541 هزار برگ به مبلغي بی��ش از 6.٨ میلیارد 
تومان برگشت خورده اس��ت. آمار چک هاي برگشتي 
در آبان ماه امس��ال به نسبت هش��تمین ماه سال قبل 
از نظر تعداد 22.2 درصد و مبل��غ 2٨.3 درصد افزایش 

 یافته است.
بنا بر این گزارش، در حالي چک هاي برگش��تي 
روندي فزاین��ده را ط��ي مي کند ک��ه طبق وعده 
بان��ک مرک��زي ب��ا راه ان��دازي س��امانه چکاوک 
)س��امانه مبادله الکترونیک چک( و حذف گردش 
فیزیک��ي چک ها بی��ن ش��بکه بانکي حج��م باال و 
نگران کنن��ده چک ه��اي برگش��تي کمتر ش��ده و 

اعتماد به چک باز خواهد گش��ت.

قيمتنوع ارز 

3,494دالر آمریکا

4,255یورو

5,362پوند انگلیس

3,000دالر کانادا

952درهم امارت

3,450فرانک سوئیس

1,497لیر ترکیه

910ریال عربستان

1,000رینگت مالزی

11,700دینار کویت

572یوان چین

53روپیه هند

2٨4,500ین ژاپن

2,75دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قيمتعنوان

1,190,٨اونس طال

431,500مثقال طال

99,612طالی 1٨ عیار

972,000سکه بهار آزادی

972,000سکه طرح جدید

490,000سکه نیم

267,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

تغيير نشانی اینترنتی 
»سامانه اینترنت بانک آینده«

به گزارش اخب��ار پولی مال��ی، با توجه ب��ه لزوم حفظ 
یکپارچگی و ایجاد امنیت بیش��تر برای مش��تریان بانک 
آینده، »سامانه اینترنت بانک آینده«، به نشانی اینترنتی 

جدید )https://ib.ba24.ir(، انتقال یافت. 
بر همی��ن اس��اس، مش��تریان از این پ��س می توانند 
 ب��ا مراجعه به ت��ارگاه رس��می بان��ک آینده، به نش��انی 
جدی��د  اینترنت��ی  نش��انی  ی��ا   )www.ba24.ir( 

)https://ib.ba24.ir(، از این سامانه استفاده کنند. 

توزیع 50 درصد سود
 بانک قوامين بين سهامداران

با توجه به سیاس��ت  هیات مدیره بانک، جهت استفاده 
از منابع سهامداران، تقسیم سود شرکت برای سال مالی 
منتهی ب��ه 92/12/29، حداکثر 50 درصد آن تقس��یم 

خواهد شد. 
به گزارش اخبار پول��ی مالی، به نقل از کدال س��امانه 
اطالعات س��ازمان بورس، احمدرضا خطیبی، مدیرعامل 
بانک قوامین در نامه ای ب��ه بیگ زاده، رییس اداره نظارت 
بر ناش��ران فرابورس��ی اعالم ک��رد: با توجه به سیاس��ت  
هیات مدیره بانک، جهت اس��تفاده از منابع س��هامداران، 
تقسیم سود شرکت برای سال مالی منتهی 92/12/29، 

حداکثر 50 درصد آن تقسیم خواهد شد. 
پیرو نام��ه ش��ماره 51/2/506٨ م��ورخ 93/٨/27 در 
خصوص غیر عملیاتی بودن س��ود تحقق یافته شش ماهه 
اول و افزایش هزینه های سود پرداختی به سپرده گذاران 

مجددا به اطالع می رساند: 
1- هیچ گون��ه تعدیل یا تغییری در س��ود اعالم ش��ده 
این بانک اتفاق نیفتاده و چنانچه تغییراتی انجام ش��ود، 
مراتب به جهت حفظ حقوق س��هامداران به آن سازمان 

محترم اعالم خواهد شد. 
2- با توجه به سیاست های هیات مدیره بانک، به جهت 
استفاده از منابع سهامداران سیاست تقسیم سود شرکت 
برای س��ال مالی منتهی 92/12/29، حداکثر 50 درصد 

آن تقسیم خواهد شد. 
الزم به ذکر است مراحل اخذ مجوز افزایش سرمایه در 
حال انجام است. لذا خواهش��مند است مطالب در سایت 
کدال افش��ا تا از نوس��انات غیر متعارف در قیمت س��هم 

جلوگیری به عمل آید. 

تصميمات بانک مرکزی 
فصل الخطاب بانک شهر است

اگر امروز، نظام بر نرخ س��ود بانکی تاکی��د دارد، قطعا 
بان��ک ش��هر نخس��تین بانک��ی خواهد ب��ود ک��ه از این 
سیاس��ت ها تبعیت می کند. حس��ین محمد پورزرندی، 
مدیر عامل بانک ش��هر ب��ا تاکید بر اینکه سیاس��ت های 
نظام و بانک مرکزی، خط قرمز و فصل الخطاب این بانک 
است، تصریح کرد: سیاس��ت های نظام و بانک مرکزی در 
اولویت امور و به عنوان فصل الخطاب این بانک اس��ت و با 

همه توان در این حوزه تالش می کنیم. 
پورزرندی با بی��ان این مطلب افزود : انقالب، کش��ور و 
نظام، به کار و حرکت ما بیش از گذش��ته نیاز دارد و همه 
ما باید در درجه اول به سیاست های نظام احترام گذاشته 

و درحوزه اقتصادی به آن کمک کنیم. 

کاهش قيمت طال و ارز
روز  ش��نبه در بازار ته��ران قیمت انواع س��که و نرخ دالر 
آمریکا کاهش یافت. در این روز سکه بهار آزادي طرح جدید 
977 هزار تومان و دالر 3494 تومان فروخته ش��د. س��که 
طرح قدیم هم 977 هزار تومان و نیم سکه 490 هزارتومان 
به فروش رسید.ربع سکه هم با یک تومان افزایش نسبت به 
روز قبل 26٨ هزار تومان، سکه گرمي بدون تغییر 172 هزار 

تومان و هر گرم طالي 1٨ عیار 99612 تومان فروخته شد.

نرخنــامه

بانک نــامه

نسيم نجفی
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گردشگر خارجی می آید که
چه چیزی را تجربه کند؟ 

اینکه س��هم ایران از گردش��گری جهان، در اندازه 
ظرفیت ها و جاذبه های این س��رزمین نیست، آن قدر 
در این سو و آن سو گفته شده که دیگر خبر تازه ای در 
رسانه های ریز و درشت، ش��بکه های مجازی و حتی 

گفت وگوهای خانوادگی از آن باقی نمانده است. 
 همه این حرف ها هم دس��ت آخر این پرسش را با 
مجموعه ای از پاسخ های کلی بی اثر باقی می گذارد که 

»خب، حاال چه کنیم؟«
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری سه شنبه شب گذش��ته گفته است: برای 
جذب گردش��گران خارجی در بس��یاری از شهرهای 

کشور با کمبود هتل های ۵ستاره روبه رو هستیم. 
مسعود س��لطانی فر در حالی چنین گفته است که 
آمار غیررس��می در س��ال پایان یافته 2014 میالدی 
و همچنین تحلیل رس��انه های جهانی از گردشگری، 
رشد قابل توجه این پدیده را در ایران تایید می کنند؛ 
اتفاقی که در ابتدای سال 2014 دولت تازه ایران وعده 

آن را داده بود. 
اس��تفاده از واژه »پدیده« برای گردشگری به جای 
واژه معمول »صنع��ت« از آن جهت اس��ت که آنچه 
اکنون - و در این نوش��ته- مورد توجه قرار می گیرد، 
جنبه »رخ��دادی« گردش��گری اس��ت و ن��ه جنبه 
»اقتصادی« آن. برای روشن شدن موضوع می توان به 
سینما نگاهی انداخت. ادبیات رایج درباره استقبال از 
یک فیلم در سینما سخن از »فروش« فیلم می گوید و 
آن را براساس میلیون تومان و میلیارد دالر می سنجد. 
این یک رویکرد اقتصادی به سینماس��ت؛ س��ینما به 
مثابه »صنعت«. در حالی که اگر به س��ینما به عنوان 
یک مقوله فرهنگی نگاه شود، آنچه بیش از »فروش« 
مورد توجه قرار می گیرد، »تع��داد بازدیدکنندگان« 

و »ضریب نفوذ« فیلم در حوزه های گوناگون است. 
اکنون درباره گردش��گری نیز ب��دون نفی اهمیت 
وجه »صنعت« بودن آن، به مثابه یک »پدیده« سخن 

می گوییم. 
پی��ش از آغ��از س��ال 2014 می��الدی، روزنام��ه 
فایننش��یال تایمز در گزارش��ی ای��ران را در صدر 20 
کشور جذاب به عنوان مقصد گردشگری به مخاطبان 
خود پیش��نهاد داد. در گزارش این روزنامه که با تیتر 
»20 مقصد اصلی گردشگری سال 2014 به انتخاب 
راهنمایان گردشگری« منتشر شد، تصویری از میدان 
نقش جهان اصفهان به عن��وان عکس گزارش انتخاب 

شده بود. 
در این گزارش درباره ایران آمده بود: بعد از 2۵سال 
خروج ایران از نقشه گردشگری، این کشور باید دوباره 
به عنوان »دیدنی ترین مقصد گردش��گری« در باالی 

فهرست سال 2014 قرار گیرد. 
نیمه ه��ای س��ال 2014 نی��ز روزنام��ه دیلی میل 
گزارشی منتش��ر کرد که این تیتر طوالنی را داشت: 
»فلوریدا و ماربال را فراموش کنید! ایران با 400 درصد 
افزایش در رزرو، با وجود ممنوعیت در مصرف الکل و 
وجود قوانین پوش��ش زنان، کانون توجه مسافران در 

تعطیالت است.«
توجه به گردش��گری به عنوان یک پدی��ده بیش از 
صنعت، در این تیتر- و گزارش- روزنامه دیلی میل هم 

به چشم می خورد. 
این رویکرد به گردش��گری اگر بتوان��د حوزه اثری 
بیش از رس��انه های ش��خصی و گروهی را بگشاید و 
دستگاه های تصمیم گیر را درگیر کند، پاسخ پخته تر و 
موثرتری در برابر پرسش نخستین که »خب، حاال چه 

کنیم؟« به دست خواهد داد. 
در دو دهه اخیر و با باز ش��دن بی��ش از پیش پای 
بخش خصوصی به گردش��گری، جریانی به راه افتاد 
که یکی از ظهورهای آن را گردشگران در کوچه های 
شهرهای تاریخی یزد و کاشان و مانند آن به این شکل 
دیده اند: خانه های تاریخی که برای »نجات بخش��ی« 
عملکردی تازه یافته اند و برای »س��وددهی« به هتل 

تبدیل شده اند. 
اغلب ای��ن هتل های –مش��هور به- س��نتی، برای 
اینکه بتوانند هتل باشند و میهمان داخلی و خارجی 
چندروزه در خ��ود بپذیرند، تمام اتاق هایش��ان، چه 
تابس��تانی چه زمستانی و حتی س��ردابه و گوشواره و 
خرپشته، اقامتی شده و به حمام و سرویس بهداشتی 

مجهز شده اند. 
ای��ن خ��ود قاب��ل بح��ث اس��ت ک��ه چنی��ن 
»نجات بخشی«ای اگرچه کالبد اثر را حفظ می کند اما 
دانش زندگی و منطق موجود در اثر را از بین می برد. 
چنان که در تابس��تان باید همه اتاق ها به روش های 
مدرن خنک شوند و در زمس��تان همگی گرم باشند، 
گویی مردمان قدیم و ساکنان اصلی این خانه ها بدون 
ابزار های کنونی هتل »سنتی« در رنج همیشگی سرما 

و گرمای جانکاه می زیسته اند. 
اما عالوه بر این عملکرد غیر حفاظتی )که در همین 
ستون در هفته های بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت( 
وقتی هتل های »سنتی« با اضافاتی مانند »وان دونفره 
دیجیتال« در ش��هری تاریخی مانند یزد پا می گیرند 
که دومین ش��هر تاریخی زنده جهان اس��ت، پرسش 
تازه ای در ذهن پدید می آید: گردشگر خارجی هزاران 
کیلومتر را با وجود اختالف قوانین در کش��ور مبدا و 
مقصد طی می کند تا به یزد برس��د و چه شناختی به 
دس��ت آورد و چه چیزی را تجربه کند؟ »وان دونفره 
دیجیتال« را؟ آیا او اگ��ر چنین چیزی را بخواهد، یزد 
را )یا اساسا ایران را( انتخاب می کند؟ این پرسش ابدا 
نفی نمی کند که رفاه گردشگر باید تامین شود، اما آیا 

این اصل، مشروط به نقض غرض گردشگری است؟ 
اکنون ب��ار دیگر جم��الت رییس س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری را بخوانیم. 
مسعود سلطانی فر سه شنبه شب گذشته گفته است: 
»برای ج��ذب گردش��گران خارجی در بس��یاری از 
شهرهای کش��ور با کمبود هتل های ۵ستاره روبه رو 
هستیم.« و بار دیگر در پرسش تازه خود دقیق شویم: 
گردشگر خارجی می آید که چه چیزی را تجربه کند؟ 

تجارت چمدانی 26 درصد افت کرد
طی 9 ماهه سال 1393 گمرک آستارا با اختصاص 
17،89۵هزار دالر یا 29،72 درص��د از ارزش تجارت 

چمدانی رتبه اول را به خود اختصاص داد. 
صادرات از طریق تج��ارت چمدانی حدود 61،414 
هزار یورو )معادل 81،927 هزار دالر( بوده اس��ت که 
معادل 0،3۵ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی 9 

ماهه سال 1392 را شامل شده است. 
به گ��زارش ایلنا، ط��ی 9 ماهه س��ال 1393 حدود 
4۵،۵93 هزار یورو )معادل 60،220 هزار دالر( و در هر 
روز به طور متوسط 218 هزار دالر کاال از طریق تجارت 
چمدانی از گمرکات مرزی به کش��ورهای CIS ارسال 
شده است. این رقم تنها در حدود 0،24 درصد از ارزش 

کل صادرات کشور را تشکیل می دهد. 
صادرات از طریق تج��ارت چمدانی حدود 61،414 
هزار یورو )معادل 81،927 هزار دالر( بوده اس��ت که 
معادل 0،3۵ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی 9 

ماهه سال 1392 را شامل شده است. 
مقایس��ه ارزش ص��ادرات در م��دت زم��ان م��ورد 
نظر،حاکی از کاه��ش 26،۵ درص��دی ارزش تجارت 
چمدانی طی 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه 

سال 1392 است. 

پاستیل  ها و شکالت ها
با قاطر وارد کشور می شوند

ریی��س مجم��ع واردات گف��ت: اکثر پاس��تیل  ها و 
ش��کالت ها از طریق کوله ب��ری و با قاطر وارد کش��ور 
می ش��وند.  محمدحس��ین برخ��وردار، رییس مجمع 
واردات در گفت و گ��و با ایلنا ب��ا انتقاد از ع��دم اجرای 
قانون مبارزه با قاچاق که بیش از یک س��ال از ابالغ  آن 
می گذرد، اظهار کرد: در دولت های پیش در صورتی که 
قانونی به تصویب می رس��ید و اجرا نمی شد از آن ایراد 
می گرفتند اما قانون مبارزه با قاچاق پس از یک س��ال 
هنوز اجرایی نشده است!  وی افزود: البته ممکن است 
این قانون مشکالتی داش��ته باش��د که باید سریعا در 
جهت رفع آن اقدام ش��ود.  برخوردار در پاس��خ به این 
پرسش که آیا قاچاق کاال به کشور دست گروه خاصی 
اس��ت یا خیر، گفت: بعید به نظر می رسد این موضوع 
صحت داشته باشد.  برخوردار با اشاره به طرح ایران کد 
و شبنم گفت: در گذش��ته اجرای طرح شبنم در زمان 
ثبت سفارش یا مبادی گمرک و در سطح عرضه اشتباه 
بود که باید برطرف می شد اما به اعتقاد بنده بهتر است 
این موضوع اختیاری ش��ود و هر برند و تولیدکننده ای 
این پروسه را طی نکند.  وی با تاکید بر اینکه بازرسی ها 
در سطوح کلی بسیار کمتر از گذشته شده گفت: ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و تعزیرات کمرنگ تر از سال های 
پیش عمل می کنند.  وی همچنی��ن در مورد معیوب 
بودن رص��د کاال ها تصری��ح کرد: نرم اف��زار جامعی در 
کش��ور وجود ندارد تا کلی��ه کاال ها را از زم��ان ورود تا 
زمانی که به دست مصرف کننده می رسد کنترل کند. 
البته میلیارد ها کاال از نظر تعداد وارد کشور می شود که 
زدن بارکد به آنها کار مش��کلی است اما در صورتی که 
هر تشکلی با هماهنگی با س��تاد مبارزه با قاچاق کاال، 
سازمان بازرسی کل کش��ور، وزارت صنعت و تعزیرات 
و نیروی انتظامی اقدام به واردات کاال کند مش��کالت 

کنونی را نخواهیم داشت. 

توجه ویژه به بخش خصوصی 
به عن��وان یک��ی از اهرم ه��ای 
توس��عه اقتصادی کشور بحثی 
اس��ت ک��ه در دول��ت یازدهم 
بسیار مطرح می ش��ود. دولتی 
که یکی از ش��عارهایش نجات 
عم��ق  از  بخش خصوص��ی 
سرنوش��تی اس��ت که ش��اید 
در یک ده��ه اخیر و ب��ه دنبال 
روزهایی که تازه داش��ت روی 
پ��ا ایس��تادن را می آموخ��ت، 
به آن دچار ش��د. کم نیس��تند 
واحده��ای تولی��دی- صنعتی 
خام��وش  چراغش��ان  ک��ه 
شد،فعاالن اقتصادی که دست 
از کار کش��یدند و تشکل هایی 
که صدایش��ان به جایی نرسید 
و این روزها بی��ش از هر زمان 
دیگری این صدا شنیده می شود 
که بخش خصوص��ی را دریابید 
که بازوی اقتصاد کش��ور است. 
اصلی که شاید در دنیا تجربه اش 
را پ��س داده و اقتصاد دولت ها 
پشت ش��ان به آن گرم اس��ت. 
اتاق بازرگان��ی، صنایع،معادن  
و کش��اورزی ای��ران نی��ز ب��ه 
دلی��ل جایگاه��ی ک��ه ب��رای 
بخش خصوص��ی دارد، صدایی 
برای آنها محس��وب می ش��ود 
و در ماه ه��ای اخیر ب��ا ورود به 
برخی موضوعات، برخی فعاالن 
اقتصادی و حت��ی اعضای اتاق، 
بحث از نو نگاه کردن و تحوالت 
را در این اتاق اقتصادی مطرح 
می کنند. ام��ا تغییر و تحوالت 
را بهتر است از کجا شروع کرد. 
یک عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران معتقد است، تغییر را باید 
از تشکل ها شروع کرد. ابوالفضل 
حجازی، با بیان اینکه تشکل ها 
مجموع��ه ای از تولید کنندگان 
و صنعت کاران هس��تند که به 
لحاظ ارتباط نزدیک با مشکالت 
و امکان��ات تولی��د در کش��ور، 
تجربه های منحص��ر به فردی 
دارن��د، ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: تش��کل ها باید نقش 
و س��هم بیش��تری در ات��اق 
بازرگانی داشته باش��ند. نایب 
رییس کمیسیون حقوقی اتاق 
ایران ادامه می دهد: تش��کل ها 
آن طور که باید تعریف نشده و 
جا نیفتاده اند در حالی که آنها 
دستی بر آتش دارند و می دانند 
درد تولید و صنعت چیس��ت و 
چطور بای��د آن را احی��اء کرد. 
حجازی دلیل ذکر شده را عامل 

رشد و توسعه نیافتن تشکل ها 
عنوان کرده و می افزاید: هیات 
رییس��ه اتاق باید نگاهش را بر 
تش��کل ها و اتحادیه ها متمرکز 
و جدی تر به ساختار و کارکرد 

تشکل ها فکر کند. 
ب��ه گفت��ه دبی��ر فع��االن 
اقتص��ادی ق��م تش��کل ها و 

اتحادیه ها جایگاهی ندارند.
 او می گوی��د: درس��ال های 
اخی��ر ک��م نبودن��د فع��االن 
بخش خصوص��ی ک��ه ترجیح 
دادند به تنهایی بار خودشان را 
به دوش بکشند و از کمک دولت 
بی نی��از بودند و در کنارش��ان 
بودن��د واحدهایی ک��ه کمک 
دولت هم می گرفتند اما باز هم 
دوام نیاوردند، می خواهم بگویم 
شرایط اقتصادی بدی برای همه 
بوده و دولت نه تنها برای نجات 
بخش خصوصی ک��ه به منظور 
نجات اقتص��اد کش��ور باید از 
این بخش  حمای��ت کند. عضو 
هیات نماین��دگان اتاق ایران با 
بیان اینک��ه بخش خصوصی از 
دول��ت تقاضای زی��ادی ندارد، 
دولت را در تشویق برای ایجاد 
تش��کل های بیش��تر و آموزش 
آنها ب��رای بهینه ک��ردن تولید 
و رش��د اقتص��ادی تاثیر گذار 
عنوان کرده و ادام��ه می دهد: 
از بح��ث واگ��ذاری وظای��ف 
دول��ت ب��ه بخش خصوصی که 
در سیاس��ت های کلی کش��ور 
هم وج��ود دارد، زم��ان زیادی 

می گذرد و دیگر وقتش اس��ت 
که این اتفاق بیفت��د. حجازی 
اس��تفاده دولت از ظرفیت های 
بخش خصوص��ی در اقتص��اد 

مقاومتی را الزم می داند. 

تشکل ها جایگاه 
مناسبی در اتاق ندارند

حض��ور نماین��دگان دولت 
موضوع دیگری است که رییس 
کنفدراس��یون صادرات ایران 
به آن اش��اره می کند. او معتقد 
اس��ت، اتاق جایگاه واقعی اش 
را ندارد و اگر قرار است صدای 
بخش خصوص��ی باش��د بای��د 
تم��ام اعضایش از ای��ن بخش 
باشند. سیدرضا نورانی با بیان 
اینکه به ن��گاه وی��ژه دولت به 
بخش خصوصی ایمان دارد، به 
»فرصت ام��روز« می گوید: به 
نظر من این نگاه دولت در عمل 
اتفاق نیفتاده اس��ت، دولت در 
اتاق 20نفر عض��و دارد که این 
مسئله س��هم خصوصی اتاق را 

کمرنگ می کند. 
وی ع��الوه ب��ر ای��ن انتق��اد 
پیش��نهادی نی��ز دارد، نورانی 
ادامه می دهد: دولت به جای 20 
عضو می تواند 20 تشکل قوی را 
از بخش خصوصی انتخاب کرده 
و حایگزین کند. ب��ه گفته وی 
جایگاه تشکل ها، اتحادیه واقعی 
نیس��ت و به همین دلیل هم نه 
خودش��ان و نه دیگ��ران آنها را 
جدی نمی گیرند و این نهادهای 

غیر دولتی با وجود نقشی که در 
اقتصاد کشور دارند، نتوانستند 
رشد کنند. رییس کنفدراسیون 
ص��ادرات توضی��ح می ده��د: 
در اتحادیه ه��ا و تش��کل های 
تجربه های 100 س��اله تولید و 
صنعت نهفته است، اتاق باید در 
تجمیع تشکل ها و این تجربه ها 
اقدام کن��د. س��یدرضا نورانی، 
ات��اق بازرگانی را در دس��تیابی 
تشکل ها به جایگاه واقعی شان 
مس��ئول می دان��د و می افزاید: 
اتاق باید در سیاس��ت گذاری ها 
پ��ر رنگ ت��ر و جدی ت��ر وارد 
 ش��ود، زیرا تش��کل های زیادی

 در خود دارد. 

عضویت همه فعاالن در 
اتحادیه ها 

اما از دس��ت اتحادیه ها چه 
کارهای��ی ب��ر می آی��د؟ نایب 
رییس اتحادیه صادرکنندگان 
پوست و ساالمبور و چرم ایران 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اتحادیه ها اصال قدرتی ندارند. 
س��عید ش��ادکام می گوی��د: 
متاسفانه ما در کشور چارچوب 
و قان��ون منس��جمی در ای��ن 
ب��اره نداریم که اگر کس��ی در 
حوزه ی��ک صنف ی��ا اتحادیه 
کار می کند حتم��ا باید در آن 
اتحادیه عضویت داشته باشد و 
این طور است که افراد مختلف 
در ی��ک ح��وزه کار می کنند، 
بی آنکه شناسایی شده باشند یا 

تعهداتی را پذیرفته باشند. این 
فعال اقتصادی معتقد است اگر 
اتاق مرکز تصمیم گیری فعاالن 
در بخش خصوصی اس��ت باید 
بداند چه کسانی در این حوزه 
کار می کنند و آنها را شناسایی 
کند، کاری که به نظر من فقط 
از طری��ق س��اختارمند کردن 
همه فع��االن بخش خصوصی 
در قالب اتحادیه ها و تشکل ها 

امکان پذیر اس��ت. 
ش��ادکام می افزاید: بنابراین 
م��ا تش��کل ها دکور هس��تیم، 
برای همین اس��ت که کاری از 
دستمان برنمی آید. نایب رییس 
اتحادیه صادرکنندگان پوست 
و ساالمبور و چرم ایران معتقد 
اس��ت ضرورت دارد که داشتن 
کارت عضوی��ت در اتحادی��ه و 
تش��کل ها برای فعاالن الزامی 
ش��ود و بازرگانان با تجربه ها و 
س��وابق مختلف قابل شناسایی 
باشند، این طور می شود که اتاق 
می توان��د تحوالتش را ش��روع 

کند. 
پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی ات��اق بازرگانی 
ای��ران، تاس��یس، توس��عه و 
تقویت تش��کل های اقتصادی 
ت��اق  ا وظای��ف  ز  ا بخش��ی 
بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی  ای��ران اس��ت که 
س��ابقه ای 60 س��اله دارد. بند 
)ک( ماده ۵ قانون اتاق   ایران 
نی��ز تش��کیل س��ندیکاهای 
تولیدی، اتحادیه های صادراتی 
ت��ی و انجمن ه��ای  ردا و وا
خدماتی در زمینه فعالیت های 
بازرگان��ی صنعت��ی، معدنی و 
خدمات��ی را ج��زو وظای��ف و 
اختی��ارات اتاق ای��ران عنوان 

کرده است.
 در س��ال 1374 هی��ات 
نمایندگان وقت ب��ا اختیارات 
حاص��ل از بند )د( م��اده )16( 
قانون تشکیل اتاق، کمیسیون 
تش��کل ها را به عن��وان یکی از 
تخصص��ی  کمیس��یون های 
مش��ورتی ایج��اد ک��رد. در 
س��ال های اخیر نی��ز، ابالغیه 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قانون اساسی توسط مقام معظم 
رهبری و تصویب قانون اجرای 
این سیاس��ت ها توسط مجلس 
وظایف سنگین تر و مسئولیت 
خطی��ری را در عرص��ه ایجاد 
تحوالت اقتصادی بر عهده اتاق 

ایران گذارده است. 

»فرصت امروز« بررسی می کند

جای خالی اتحادیه ها در اقتصاد ایران

فراگیر ش��دن اپلیکیش��ن های 
پیام رس��ان تلفن های هوش��مند 
طی یکی، دو س��ال اخیر حرف و 
حدیث های زی��ادی را در جامعه 
به وج��ود آورده که باع��ث فیلتر 
شدن و مسدود سازی راه ارتباطی 
برخی از آنها تا به امروز شده است. 
اپلیکیشن وایبر هم که اخیرا با اما 
و اگر های خاص خود فعال درحال 
کار است و قرار شده تا به میمنت 
اج��رای فیلترینگ هوش��مند، از 
فیلتر شدن جان سالم به در ببرد و 
همچنان روی تلفن های هوشمند 
ایرانی ها زنده بمان��د.  اما اخیرا دو 
اپلیکیشن پیام رس��ان داخلی در 
کشور رونمایی شده که عزم جدی 
مسئوالن مربوطه برای سوق دادن 
کاربران ایرانی به اس��تفاده از این 
نرم افزار ها را در اذه��ان به وجود 

م��ی آورد و ای��ن س��وال را مطرح 
می کند که پیام رسان های داخلی 
توان رقابت ب��ا نمونه های خارجی 

را دارند؟ 
باب��ک فرخ��ی، مج��ری طرح 
نرم افزار پیام رسان بیسفون درباره 
موفقیت این اپلیکیشن به »فرصت 
امروز« گفت: طبق آم��ار تاکنون 
بیسفون با توجه به مدت کمی که 
پا به عرصه گذاشته توانسته حدود 
230 هزار کاربر را جذب خود کند 
که انتظار می رود با اطالع رسانی ها 
این رقم ب��ه زودی افزایش زیادی 

داشته باشد. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
بیسفون در گوگل پلی قرار گرفته 
است کاربران خارجی را نیز جذب 
خود کرده اس��ت که کش��ورهای 
عربی حوزه خلیج فارس استقبال 
خوبی از آن داشته اند به طوری که 

در حال حاضر 20 درصد کاربران 
این نرم افزار را خارجی ها در اختیار 

گرفته اند. 
فرخ��ی درب��اره امنی��ت ای��ن 
اپلیکیش��ن گف��ت: بیس��فون از 
آخری��ن روش ه��ای روز دنی��ا 
اس��تفاده می کن��د و الگوریتم آن 
ط��وری طراحی ش��ده اس��ت که 
امنیت فراوانی را ب��رای رد وبدل 
کردن پیام ه��ای خصوصی برای 

کاربران به وجود بیاورد. 
مجری ط��رح بیس��فون درباره 
برخی شائبه هایی که بومی بودن 
این اپلیکیشن را زیر سوال می برد، 
گف��ت: در ابتدای ورود بیس��فون 
پیامک فعال سازی این پیام رسان 
از طری��ق ی��ک اپرات��ور خارجی 
ارس��ال می ش��د و این موضوع به 
این دلیل بود که با غیرفعال کردن 
پیام های تبلیغاتی از سوی کاربران 

ایرانی ش��ماره این پیامک نیز در 
فهرست سیاه قرار می گرفت که با 
مذاکرات انجام شده با مخابرات و 
اپراتورها این موضوع برطرف شد و 
هم اکنون پیامک فعال سازی این 
نرم افزار از طری��ق اپراتور داخلی 

ارسال می شود. 
وی افزود: در طراحی بیسفون از 
نیروها و ظرفیت داخلی اس��تفاده 
شده اس��ت اما عالوه بر سرور های 
داخلی س��رورهای خارجی نیز به 
این نرم افزار خدم��ات می دهند و 
این مس��ئله کامال طبیعی است و 
همه اپلیکیش��ن های بین المللی 
برای ارائ��ه خدمات بهت��ر باید از 
س��رور های خارجی نیز اس��تفاده 

کنند. 
فرخ��ی درب��اره برنامه هایی که 
برای نسخه های بعدی بیسفون در 
نظر گرفته شده است اظهار کرد: 

استیکرهای جدید از ویژگی های 
متمایزکننده این نرم افزار اس��ت 
که موجب جذاب تر شدن آن برای 
کاربران ایرانی می ش��ود که عالوه 
بر وجود اس��تیکرهای عمومی که 
برخی از آنه��ا به زبان انگلیس��ی 
هس��تند بیس��فون بس��ته های 
ویژه ای نیز برای کاربران ایرانی با 
رسم الخط فارسی آماده کرده است 
که به مناسبت های مختلف مانند 
اعیاد و ایام عزاداری ارائه خواهند 
شد که بسیار متناس��ب با فضای 

جامعه ایرانی هستند. 
وی یادآور شد: در نسخه بعدی 
بیس��فون کاربران شاهد تغییرات 
زیادی خواهند بود که یکی از آنها 
اضافه شدن رابطه کاربری فارسی 
و عربی است تا استفاده کنندگان 
ارتباط بیشتری با این اپلیکیشن 

برقرار کنند. 

پیام رسان های بومی آماده ساقط کردن نمونه های خارجی

بیسفون، وایبر را شکست می دهد؟

گزارش2

صادرات یادداشت 

واردات 

محمدعلی بدری
 کارشناس ارشد حفاظت از  آثار تاریخی و فرهنگی

مینوگله

افغانستان خواستار توسعه روابط تجاری با ایران
معاون خدمات اتاق بازرگانی ایالت ننگرهار افغانستان در سفر به بندر چابهار آمادگی خود را 
در راستای افزایش مبادالت تجاری با جمهوری اسالمی ایران از طریق این بندر اعالم کرد.  به 
گزارش مهر، دکتر نجیب اهلل صاحب زاده، روز شنبه در نشست مشترک تجار و بازرگانان منتخب 
افغانستان با مسئوالن اقتصادی س��ازمان منطقه آزاد و معاونان اداره بنادر و دریانوردی استان 
بیان کرد: مرزهای مشترک کشورهای ایران و افغانس��تان از فرصت ها و مزیت هایی برخوردار 
است که استفاده از آن می تواند توسعه بخشی از دو کشور را به همراه داشته باشد.  وی با اشاره 
به فعالیت مناسب و تاثیر گذاری تجار ش��رق افغانستان به منظور سرمایه گذاری در منطقه آزاد 
چابهار گفت: در خصوص امکانات و بستر های موجود در منطقه آزاد چابهار و امکانات و تسهیالت 
ورود و خروج کاال به طور شایس��ته تبلیغات نش��ده اس��ت، بنابراین باید در این راستا جلسات 
متعددی با هماهنگی وزارت حمل و نقل برگزار شود.  وی افزود: ترانزیت و بنادر دو عرصه بزرگ 
تجاری هستند که می توانند به دو کشور کمک کنند تا سرمایه گذاران و تجار به صورت مشترک 
یا انفرادی س��رمایه گذاری کرده و ما این آمادگی را داریم.  صاحب زاده، سهولت سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار را از دیگر مزیت های این منطقه عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران و تجار 
افغان از فرصت های به دست آمده نهایت اس��تفاده را خواهند برد، زیرا این منطقه ظرفیت ها و 

پتانسیل های بسیار باالیی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف دارد. 

گسترش خدمت رسانی بیمه 
پاسارگاد در استان سمنان

 شرکت بیمه پاس��ارگاد با توجه به وس��عت منطقه و 
گسترش خدمات و فعالیت های خود در استان سمنان، 
شعبه دامغان را راه اندازی کرده اس��ت. شعبه دامغان در 
راستای خدمت رسانی و ارائه انواع خدمات بیمه ای در شهر 
دامغان فعالیت خود را آغاز کرده و هموطنان گرامی برای 
بهره مندی از این خدمات می توانند به نشانی خیابان شهید 
بهشتی، نبش بهشتی 24، پالک ۵22 مراجعه کنند یا با 

شماره تلفن: 4-3۵263801-023 تماس بگیرند. 
گفتنی اس��ت، با عملیاتی شدن ش��عبه دامغان در 
کنار شعبه های س��منان و ش��اهرود امکان دسترسی 
به شعبه های بیمه پاس��ارگاد در استان سمنان فزونی 

یافته است. 
بیمه پاسارگاد، در ش��عبه دامغان برای ارائه مشاوره 
و عرضه ان��واع خدمات بیم��ه ای و همچنی��ن اعطای 

نمایندگی فروش پذیرای هموطنان گرامی است. 

خبر استانی  محمد ممتازپور



س��رانجام نخستین كلنگ ها 
ب��ر ب��دن ساخت و س��ازهای 
غیر مجاز ش��هری فرود آمد آن 
هم در س��اختمانی كه بسیاری 
آن را خ��ط قرم��ز ش��هرداری 

می دانستند. 
طبقه هفتم پاساژ عالءالدین 
پس از مدت ها كش وقوس بین 
شورای ش��هر، س��ازمان نظام 
مهندسی و ش��هرداری تهران 

تخریب شد. 
طبقه ای ك��ه از ابت��دا نباید 
ساخته می ش��د، نباید تجهیز 
فروخت��ه  نبای��د  می ش��د، 
می ش��د و نباید فعال می ش��د 
اما ی��ك باید بزرگ ج��ور تمام 
نبایدها را كش��ید تا به یكی از 
پررفت و آمدتری��ن پاس��اژهای 
تهران طبق��ه غیر قانونی اضافه 
شود؛ طبقه ای كه برای تخریب 
آن هر سازمانی پا پیش گذاشت 
بعد از مدتی به دلی��ل نامعلوم 
كنار كشید تا س��رانجام حكم 
دادس��تانی بر این قائله خاتمه 
ده��د.  ماموران ش��هرداری در 
نخس��تین دقایق از بامداد روز 
جمع��ه با حك��م دادس��تان به 
عمر طبق��ه هفت��م عالءالدین 
پایان دادند ت��ا زنگ خطر برای 
ساخت  وس��ازهای غیر مج��از 
دیگری كه در كالنش��هر تهران 
نیز س��اخته می ش��وند به صدا 
در آی��د. مس��ئله ای ك��ه عضو 
شورای ش��هر تهران نیز بر آن 
تاكید دارد.  ابوالفضل قناعتی در 
گفت وگو با »فرصت امروز«، از 
همت شورای شهر تهران برای 
كنترل س��ازه های غیر مجاز در 
تهران می گوی��د. از اینكه این 
بار ش��ورا در مقابل تخلف های 
ص��ورت گرفته كوت��اه نخواهد 
آم��د و هیچ ك��س نمی تواند از 
اجرای قان��ون بگریزد. هر چند 
همراه��ی نك��ردن بعض��ی از 
س��ازمان های نظارت��ی در این 
رابطه كار را دش��وار ك��رده اما 
این عض��و كمیس��یون عمران 
شورای شهر تهران معتقد است 
با ش��فاف كردن فرآیند صدور 
مجوزه��ا و پیگی��ری قانون راه 
ب��رای متخلفان بس��ته خواهد 

شد. 
با وجود تم�ام مقاومت ها 
هفت�م  طبق�ه  س�رانجام 
عالءالدین تخریب شد. آیا 
راه دیگری ب�رای برخورد با 

این تخلف وجود نداشت؟ 
تخلفات گس��ترده و غیر قابل 
چشم پوش��ی س��ازنده و مدیر 
پاساژ باعث شد تنها راه برخورد 
تخریب باشد. مقاومت در برابر 

اخطارها و ادامه دادن طرح های 
توسعه ای طبقات غیر مجاز آن 
هم در ش��رایطی كه بارها برای 
متوقف كردن آن پیغام رسمی 
داده شده بود تخریب را تنها راه 

مقابله با متخلفان كرد. 
چرا دستگاه های نظارتی 
پ�س از س�اخت ب�ه فك�ر 
برخورد افتادند؟ آیا امكان 
اینك�ه كار پی�ش از اج�را 
متوقف شود وجود نداشت؟ 
متاس��فانه ك��م كاری برخی 
دس��تگاه های اجرای��ی در این 

زمینه محسوس است.
 سوءاس��تفاده فردی برخی 
اف��راد و اولوی��ت پی��دا كردن 
مطامع شخصی به جای رعایت 
قانون در صدور مجوزها كار را به 
اینجا كشاند كه برای جلوگیری 
از یك تخلف نیاز به لشكركشی 

ماموران باشد. 
دلی�ل دور زدن قان�ون 
از س�وی این دس�تگاه های 

اجرایی چیست؟ 
در برخ��ی از دس��تگاه های 
ن��گاه  نوع��ی  م��ا  اجرای��ی 
تمامیت خواهی وج��ود دارد و 
این ن��گاه تخلفات ش��خصی و 
اجرایی نكردن مر قانون را مجاز 
می ش��مارد. اگر فعاالن در این 
دستگاه ها قانع باشند و از حدی 
كه قانون برای آنها تعیین كرده 
پا فرات��ر نگذارند قطعا ش��اهد 

چنین شرایطی نخواهیم بود. 
ای�ن ن�گاه جدی نش�ان 
ش�ورای  ك�ه  می ده�د 
ش�هر برای برخ�ورد با این 
متخلف�ان برنام�ه ای ویژه 

دارد. 

قطعا همین طور خواهد بود. 
تخریب طبقات غیر مجاز پاساژ 
عالءالدین تنها شروع برخورد با 
این متخلفان است و مسئوالن 
و مدیران ش��هری بای��د دقت 
كنند كه قدرت نظارت شورای 
ش��هر ب��رای ای��ن برخوردها 
به ش��دت ج��دی و گس��ترده 
خواه��د ب��ود و قطعا ش��ورا در 
دایره وظایف و مسئولیت های 
خود اج��ازه ادام��ه یافتن این 
 ساخت و س��ازهای غیر مجاز را 

نمی دهد. 
در سال های گذشته بارها 
صحب�ت از دریاف�ت مجوز 
برای پروژه های�ی كه از نظر 
قانونی ام�كان تامین جواز 
را نداش�ته اند مطرح ش�ده 
اس�ت. آیا این برخوردها به 
پروژه های دیگر نیز سرایت 

خواهد كرد؟ 
ش��ورای ش��هر تهران قطعا 
در راس��تای انجام وظایف خود 
گام برخواهد داش��ت و در این 
زمینه هی��چ س��ازمان، نهاد یا 
مدیری استثنا نیست. اگر ثابت 
ش��ود كه پروژه ای در هر یك از 
مراحل تامین مجوز، س��اخت 
یا ف��روش تخلف ج��دی كرده 
و قانون را كنار  گذاش��ته است 
ب��ا ورود دس��تگاه های نظارتی 
با آن برخورد خواهد ش��د و در 
صورت نیاز مانند آنچه با طبقه 
هفتم پاساژ عالءالدین صورت 
گرفت ب��ا طرح ه��ای دیگر نیز 

انجام می گیرد. 
در ای�ن زمین�ه ش�ورا 
نظارت�ی  ارگان ه�ای  از 
فنی مانن�د س�ازمان نظام 

مهندسی نیز كمك خواهد 
گرفت؟ 

واقع��ا ب��رای س��ازمان نظام 
مهندسی متاس��ف هستم. این 
سازمان چند ماه قبل رسما اعالم 
ك��رد وضعیت ساخت و س��از در 
پاساژ عالءالدین و نحوه تجهیز 
طبق��ات جدی��د آن غیر قانونی 
و از نظ��ر فنی غیر مجاز اس��ت 
ام��ا نمی دانم چه اتفاق��ی افتاد 
كه پس از چند م��اه نظر خود را 
برگرداند و اعالم كرد عالءالدین 

مشكل خاصی ندارد. 
این یعنی نظام مهندسی 
در پیگی�ری ای�ن پ�روژه 
جای�گاه خاص�ی نداش�ته 

است؟ 
قطعا كارشناسان این سازمان 
به عنوان متولیان اصلی پیگیری 
وضعت ایمنی و فنی ساختمان 
در پیگیری وضعیت عالءالدین 
نقش داش��ته اند و نمی توان آن 
را كنار گذاش��ت اما برگش��تن 
نظر ای��ن س��ازمان در رابطه با 
این پ��روژه ق��دری كار را برای 
برخ��ورد ب��ا تخلف ها س��خت 
ك��رد. قطعا ش��ورای ش��هر در 
انجام وظایف خ��ود به حمایت 
و اس��تفاده از توان این سازمان 
احتیاج خواهد داش��ت و برای 
بهبود وضعیت مدیریت شهری 
تهران به همراه��ی و همكاری 
تمام س��ازمان های ذی ربط در 

این حوزه نیاز است. 
در اظه�ارات بعض�ی از 
كس�به فعال در عالءالدین 
آمده بود كه مدیریت پاساژ 
بارها به آنه�ا اطمینان داده 
ك�ه طبق�ه هفت�م تخریب 

نخواهد شد. آیا این صحبت 
مدی�ر پاس�اژ عالءالدین از 
س�ازمان نظارت�ی خاص�ی 
صادر ش�ده ی�ا تنه�ا برای 
دلگرم�ی كاس�بان ب�وده 

است؟ 
مدیری��ت پاس��اژ عالءالدین 
از  اس��تفاده  ب��ا  توانس��ته 
س��اده لوحی برخ��ی اف��راد از 
آنها برای س��ودآوری اقتصادی 
نهایت اس��تفاده را ببرد. قطعا 
نداشتن مجوز الزم برای ساخت 
این طبقه یا توس��عه این بخش 
محرز و مش��خص بوده و هیچ 
س��ازمانی این مس��ئله را تایید 

نكرده است. 
ك�ه  اف�رادی  تكلی�ف 
مغازه ه�ای ای�ن طبق�ه را 
خری�ده و در ح�ال حاض�ر 

متضرر شده اند چیست؟ 
این در مسئولیت مدیریت پاساژ 
است كه با اس��تفاده از وعده های 
صوری توانس��ته از بعض��ی  افراد 
هزینه چند صد میلیونی دریافت 
كرده و به آنها مغازه های غیر مجاز 
بفروش��ند. اگر كسی ضرر كرده یا 
مغازه اش تخریب شده باید هزینه 
آن را از مال��ك پاس��اژ و فردی كه 
طرف مذاكره آنها ب��وده دریافت 
كن��د. ارگان ه��ای نظارت��ی تنها 
وظیفه خ��ود را انج��ام داده اند و 
آنچه را كه نباید س��اخته می شده 

تخریب كردند. 
پیگی�ری چنین تخلفاتی 
و برخورد قاطع با آنها تا چه 
میزان در برنامه های شورای 
ش�هر ته�ران از اولوی�ت 

برخوردار است؟ 
كالنش��هری مانند تهران كه 
ساكنان میلیونی داشته و مراكز 
تجاری و اقتصادی گسترده ای 
دارد قطعا نیاز به نظارت جامع و 
كامل در حوزه مدیریت شهری 
و شهرس��ازی خواهد داش��ت. 
ش��ورای ش��هر تهران به عنوان 
نهادی كه مس��ئولیت پیگیری 
مدیریت شهری را بر عهده دارد 
قطعا نس��بت به ساخت و سازها 
حساس��یت ویژه ای داشته و در 
مقابل كسانی كه بخواهند قانون 
را دور بزنند می ایستد. ساخت 
پروژه های��ی مانن��د عالءالدین 
كه نه تنها چهره شهر را عوض 
می كن��د بلك��ه باعث ب��ر هم 
خوردن نظم و ایجاد مشكالت 
جدید نیز می ش��ود قطعا جزو 
خط قرمزهای شورا خواهد بود. 
عالءالدین نقطه شروع برخورد 
با ای��ن تخلفات اس��ت و قطعا 
هرجا اثبات شود قانون رعایت 
نشده برخوردی این چنینی در 

انتظار متخلفان خواهد بود. 

عضو شورای شهر تهران درگفت وگو با »فرصت امروز«:

»عالءالدین« شروع برخورد با متخلفان است

قیمت ملك در برخ��ی از مناطق مركزی ته��ران حتی از 
مناطق 1 و 2و 3 شمال تهران هم گران تر است. این مناطق 
هر چند از مناطق شمالی محسوب نمی شوند اما جزو مناطق 
خوش نشین تهران هستند كه محله یوسف آباد در منطقه 6 

تهران از جمله این موارد اس��ت. موقعیت دسترس��ی به این 
منطقه و وجود كسب و كارهای مختلف در راسته یوسف آباد 
باعث ش��ده این محله از نقاط گران تهران باشد كه میانگین 
قیمت هر متر زمین واحد مسكونی چیزی حدود 9 میلیون 

تومان است.  البته قیمت تجاری های این محله بسیار گران تر 
از مسكونی هاست و یوس��ف آباد از بافت های قدیمی تهران 
به ش��مار می رود كه توانس��ت در طول زمان خود را به روز 

نگه دارد. 

قیمت ملك در یوسف آباد
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نرخنامه

حمل و نقلیادداشت

اهداف توسعه هزاره و ساختمان سبز

در اجالسی كه سال 2000 میالدی در سازمان ملل 
متحد برگزار ش��د، رهبران دنیا در مورد مجموعه ای از 
هدف ها در زمانی محدود و مشخص برای مبارزه با فقر 
و گرسنگی، بیسوادی، مرگ كودكان، بیماری مادران، 
امراض خطرن��اک، نابودی محیط زیس��ت، تبعیض و 
ضعف ارتباطی توافق كردند كه »اهداف توسعه هزاره« 
نامیده ش��د. این هش��ت آرمان به 21 هدف كه با 60 
شاخص قابل س��نجش اند، تجزیه می شود. این اهداف 
باید تا سال 2015 در كشورهای جهان به تحقق درآید. 
با وجود دس��تاوردهای ای��ن برنامه در سراس��ر دنیا 
كماكان چالش های زیادی بر سر راه تحقق این اهداف 
وجود دارد و كماكان فقر، تبعی��ض، بیماری ها و وضع 
محیط زیس��ت جزو مس��ائل مهم دنیای امروز مطرح 
است. در س��ال 2013، دبیركل س��ازمان ملل متحد 
خاطرنشان كرد: با گذشت بیش از یك دهه از فعالیت 
در رابطه ب��ا اهداف توس��عه هزاره، م��ا آموخته ایم كه 
تالش های متمركز جهانی برای تحقق توسعه به آسانی 

امكان پذیر نمی شود. 
هم اكنون با شروع س��ال 2015 میالدی بهتر است 
مروری بر تحقق اهداف مذكور در زمینه های مختلف 
داش��ته باش��یم. س��اختمان ها به عنوان محل زندگی 
انس��ان در تحقق هدف هفتم یعنی »تضمین پایداری 
محیط زیست« موثر هستند. اگرچه ساختمان در تحقق 
س��ایر اهداف و بهبود كیفیت زندگی بی تاثیر نیست، 
لیكن موضوع توجه این نوش��ته تبعات زیست محیطی 

ساختمان ها و راه حل های مربوط است. 
نگاهی ب��ه وضعیت موجود نش��ان می ده��د، ادامه 
روش های گذش��ته س��اخت و بهره برداری ساختمان 
باعث تداوم آسیب های جدی و غیر قابل سكونت شدن 
زمین خواهد شد. اهمیت موضوع آنجا روشن می شود، 
كه بدانیم طبق آمار، صنعت ساختمان بخش عمده ای از 
منابع طبیعی استخراجی، برق و آب آشامیدنی را مورد 
استفاده قرار می دهد و حدود 45 تا 65 درصد زباله ها را 
تولید می كند. نزدیك به 50 درصد هزینه های مربوط به 
انرژی در كشورهای توسعه یافته در بخش ساخت و ساز 
و فرآینده��ای بهره ب��رداری صرف می ش��ود. صنعت 
ساخت از لحاظ مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای 

گلخانه ای در رتبه نخست قرار دارد. 
متخصصان دنیا قدم ه��ای متعددی در این راس��تا 
برداش��ته اند، كه از جمله آنها توجه به ساختمان های 
سبز اس��ت. به ساختمان هایی س��بز گفته می شود كه 
نسبت به خانه های س��نتی كمترین تولید كربن، مواد 
دور ریختنی و آلودگی زیس��تی را دارن��د و همچنین 
در س��اخت و بهره برداری از آنها كمترین خس��ارت به 
محیط زیست وارد می ش��ود. از جمله اقداماتی كه در 
دستور كار س��اختمان های س��بز قرار دارد می توان به 
جمع كردن آب ب��اران در مخازن ذخی��ره آب، كاهش 
مصرف ان��رژی در اث��ر انتخاب جهت گیری مناس��ب 
ساختمان، استفاده از صفحات فوتو ولتایی خورشیدی 
برای تولید انرژی، به كارگی��ری مصالح قابل بازیافت، 
استفاده از س��قف های نورگیر برای استفاده بهینه نور 
روز، به كارگیری سیستم های مدیریت بعد از سكونت 

و استفاده چند باره از آب اشاره كرد. 
طبق برآوردهای یك مش��اور انرژی، ساختمان های 
س��بز دارای میزان میانگی��ن صرفه جوی��ی در انرژی 
30 در صد، كاهش در كربن 35 در صد و صرفه جویی در 
آب مصرفی 30 تا50 درصد و كاهش در زباله مصرفی 
50 تا 97 درصد هس��تند.  پس از ساختمان های سبز، 
مفاهیمی چون س��اختمان پایدار و اخیرا س��اختمان 
زنده مطرح شده اند. در س��اختمان پایدار، ساختمان 
زنده به عنوان ساختمانی با تاثیر ساالنه صفر بر محیط 
تعریف ش��ده اس��ت. این مس��ئله ش��امل انرژی، آب، 
پاكسازی ضایعات و بدون هرگونه آلودگی بودن است. 
جالب اس��ت بدانی��م ك��ه در س��ال 2009 بیش از 
یك میلیون س��اختمان در آمری��كا دارای گواهینامه 
ساختمان سبز بوده، در هلند 90 درصد مصالح ناشی 
از تخریب بازیافت می شود و برخی كشورهای همسایه 
ما قدم های بزرگی در راه توس��عه پایدار برداش��ته اند.  
حال كه موعد اهداف توس��عه هزاره به پایان رس��یده، 
چالش ه��ای پیش روی بش��ر كماكان ح��ول و حوش 
همان هشت محور است و ما باید در راستای پاسداشت 
س��یاره مان حركت كنیم. به ویژه وضع محیط زیس��ت 
از ه��ر زمان دیگ��ری نگران كننده تر اس��ت. ما فعاالن 
صنعت ساخت و ساز باید دین خودمان به آینده پایدار 
را ادا كرده و مفاهیم ساختمان سبز، ساختمان پایدار و 

ساختمان زنده را با هر امكاناتی پیاده كنیم.
  ب�ا اس�تفاده از كت�اب مدل س�ازی اطالعات 
ساختمان های سبز، نوشته: ادی كریگیل و بردلی 
نیس، ترجمه دكترمهدی روانش�ادنیا، مهندس 

مهران قنبری مطلق، نشر سیمای دانش، 1393

كاهش 50 درصدی صدور پروانه 
ساخت مسكن

مركز آم��ار ای��ران ب��ا ارائ��ه اطالع��ات پروانه های 
س��اختمانی صادر شده توسط ش��هرداری های كشور 
در بهار 93، اعالم كرد: 94.4 درصد درخواس��ت ها در 
تهران برای س��اختمان های 5 طبقه و باالتر است.  به 
گزارش مه��ر، مركز آم��ار ایران اطالع��ات پروانه های 
ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های كشور در 
بهار 93 را اعالم كرد. در بهار سال 1393، تعداد 3522 
پروانه ساختمانی توسط ش��هرداری تهران صادر شده 
كه نسبت به فصل گذش��ته حدود 2.9 درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.5 درصد كاهش 
داشته اس��ت.  تعداد واحدهای مس��كونی پیش بینی 
شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 
از سوی شهرداری تهران در بهار س��ال 1393 بالغ بر 
26493 واحد بوده كه نس��بت به فصل گذشته حدود 
3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 

53.3 درصد كاهش داشته است. 

فقط 15 درصد ناوگان هوایی كشور 
زیر 15 سال عمر دارند

معاون استاندارد سازمان هواپیمایی كشوری با اعالم 
اینكه 10 تا 15 درصد ناوگان هوایی كشور زیر 15 سال 
عمر دارند، گفت: هم اكنون میانگین سن هواپیماهای 

مسافری ایرالین های داخلی 21 سال است. 
به گزارش تسنیم، حمید حبیبی اظهار كرد: تاكنون 
س��ازمان هواپیمایی كش��وری در حوزه ش��ركت های 
هواپیمایی به مس��ائل فنی، عملیاتی و تكنیكی خیلی 
اهمیت م��ی داد و كمتر وارد حوزه مال��ی ایرالین های 

داخلی می شد. 
وی تصریح كرد: در دس��تورالعمل جدید تاسیس و 
فعالیت شركت های هواپیمایی، مس��ائل مالی دخیل 
شده و ش��ركت های هواپیمایی باید یك پشتوانه مالی 
داشته باش��ند تا بتوانند هواپیماهای خود را پشتیبانی 

كنند. 
وی یادآور شد: شركت های هواپیمایی باید به سراغ 
هواپیماهایی بروند كه متوس��ط س��ن ن��اوگان آنها را 
كاهش دهد و به زیر 15 سال برساند. البته با این واقعیت 
روبه رو هس��تیم كه هنوز دسترس��ی به این هواپیماها 

سخت است. 
معاون اس��تاندارد س��ازمان هواپیمایی كش��وری با 
بیان اینكه باید سعی كنیم هواپیماهای نو وارد كشور 
شوند در پاس��خ به این پرس��ش كه هم اكنون متوسط 
عمر ناوگان هوایی مس��افری ایران چند س��ال است، 
بیان كرد: میانگین عمر هواپیماهای مس��افری كشور 

21 سال است. 
حبیبی با بیان اینكه تعداد هواپیماهای با س��ن زیر 
15 س��ال در ناوگان هوایی اندک اس��ت، تصریح كرد: 
عمر حدود 10 تا 15 درصد هواپیماهای ناوگان هوایی 
مسافری كشور زیر 15 سال اس��ت و حدود 85 درصد 

بین 15 تا 40 سال عمر دارند. 
پیش از این وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت خرید 

هواپیماهای باالی 15 سال خبر داده بود. 

واگذاری حق استفاده از اسكله های 
بندرچابهار به افغانستان

معاون س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با بی��ان اینكه 
اپراتورهای بندر شهیدرجایی در سال 94 تعیین تكلیف 
می شود، گفت: به دنبال اجرای طرحی برای واگذاری 
حق استفاده از اسكله های بندر چابهار برای افغانستان 

هستیم. 
به گزارش مهر، علی جهاندیده با بیان اینكه اهمیت 
بندر چابهار به عنوان یك بندر اقیانوس��ی كش��ور باال 
است و این بندر دروازه مهمی برای توسعه تجاری بین 
كشورهای ایران، چین، هند و كشورهای تازه استقالل 
یافت��ه حاش��یه خزر اس��ت، گفت: س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی با همین رویكرد به توس��عه بن��در چابهار 

پرداخته است. 
وی با اشاره به اینكه در این راستا فاز یك طرح توسعه 
این بندر در حال انجام است و سازمان سرمایه گذاری 
از محل وجوه خود آن را انجام داده است، اظهار داشت: 
در فاز 2 هم مذاكرات مختلفی با شركت های داخلی و 
خارجی در حال انجام است كه امیدواریم تا دو تا سه ماه 

آینده سرنوشت این فاز مشخص شود. 
معاون بندری س��ازمان بنادر   و دریان��وردی بابیان 
اینك��ه امیدواریم تا دو س��ال آینده ش��اهد رونق بندر 
شهیدبهشتی چابهار باشیم كه همین امر موجب فعال 
شدن بخش های دیگر نظیر خط آهن شرق خواهد شد، 
افزود: وزارت راه و شهرس��ازی مصمم است خط آهن 
شرق را تكمیل كند و با تبعیت از آن، محورهای جاده ای 
این منطقه نیز تكمیل خواهد ش��د و با در نظر گرفتن 
توسعه سواحل مكران، به طور قطع توسعه محور شرق 

اتفاق می افتد. 
جهاندیده تصریح كرد: س��ازمان بنادر طرح هایی را 
بررسی می كند تا با كشور افغانس��تان به عنوان كشور 
محصور در خشكی تعامالتی داشته باشد و با واگذاری 
حق استفاده اسكله هایی از بندر چابهار بتوانیم اقتصاد 

این كشور را به سمت بندر چابهار سوق دهیم. 
وی با اش��اره ب��ه تعیین تكلی��ف اپراتوره��ای بندر 
شهید رجایی برای س��ال آینده، گفت: مش��اور پروژه 
با ش��ریك خارجی در ح��ال مطالعه اس��ت  و از دو ماه 
گذشته مطالعات خود را در این باره آغاز كرده است كه 
امیدواریم تا پایان سال اس��ناد تهیه شده و اپراتورهای 
بندر شهید رجایی را در س��ال آینده برای مدت زمان 
طوالنی جذب كنیم.  عضو هیات عامل س��ازمان بنادر 
و دریانوردی با بیان اینكه مش��اور اعالم كرده اس��ناد 
اسفندماه تحویل می شود و قطعا در سال 94 اپراتورهای 
جدید جذب خواهد ش��د، گفت: بیش از ی��ك اپراتور 
در بندر ش��هید رجایی خواهیم داش��ت و مدل توسط 
مشاور طراحی می شود و ارتباط با محل های اقتصادی 
ترمینال، گمرک و از این قبیل همه توس��ط مش��اور و 
ش��ریك خارجی مشخص می ش��ود.  جهاندیده افزود: 
در حال حاضر پیش��انی فاز2 با هش��ت گنتری كرین و 
تعدادی ترانس تینر در حال اس��تفاده اس��ت اما برای 
یال های غربی و ش��رقی اقدامات الزم انجام شده است 

و به زودی قرارداد ساخت تجهیزات فعال خواهد شد. 
وی با بی��ان اینكه فاز3 بندر ش��هید رجایی 18 دی  
ماه كلنگ زنی می شود، كار در این پروژه آغاز شده و تا 
سه سال آینده به بهره برداری می رسد، بیان كرد: برای 
اجرای  فاز 3 رقم 500 میلیون دالر سرمایه نیاز داریم 

كه شامل تجهیزات است. 
معاون سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در فاز 2 هم 
180 میلیون دالر تجهیزات شامل 18 گنتری كرین و 
45 ترانس تینر در حال تهیه اس��ت ك��ه امیدواریم هر 
چه زودتر قرارداد آن به امضا برسد و تجهیزات مستقر 
 ش��ود. امیدواریم  تا یك س��ال آینده نصب تجهیزات 

انجام شود. 

جواد هاشمی

قیمت )تومان(محدوده متراژ

یوس��ف آباد، باالت��ر از 100متر
میدان كالنتری

100 میلی��ون رهن+1 میلی��ون و 500 
هزار اجاره 

50 میلیون رهن+2 میلیونیوسف آباد، باالی حكیم95 متر
 و 500 هزار اجاره

30 میلیون رهن+ 1میلیون اجارهیوسف آباد، جهان آرا66 متر

50 میلیون رهن+ 2میلیون اجارهیوسف آباد، خیابان 11511 متر

قیمت )تومان(محدوده متراژ

100 میلیون رهن+900 هزار اجارهیوسف آباد، كاج شمالی115 متر

20 میلیون رهن+650 هزار اجارهیوسف آباد، خیابان 5816 متر

120 میلیون رهن+ 400 هزار اجارهیوسف آباد، خیابان 7537 متر

80 میلیون رهن+ 1 میلیون اجارهیوسف آباد، چهل ستون100 متر

قیمت )تومان(محدوده متراژ

510 میلیونیوسف آباد، پایین تر از منبع آب60 متر

960 میلیونیوسف آباد، چهل ستون باالی 12024 متر

1 میلیارد و 282 میلیونیوسف آباد، ابن سینا135 متر

2 میلیارد و 437 میلیونیوسف آباد، ابن سینا195 متر

قیمت )تومان(محدوده متراژ

660 میلیونیوسف آباد، مدبر120 متر

748 میلیونیوسف آباد، بیستون88 متر

1 میلیارد و 105 میلیونیوسف آباد، جهان آرا130 متر

850 میلیونیوسف آباد، اسدآبادی100 متر

جدول فروش واحدهای نوساز یوسف آباد

جدول رهن و اجاره  واحدهای مسكونی یوسف آباد

دكتر مهدی 
عضو هیات علمی  دانشگاهروانشادنیا

عمران



ارزش آفرین��ی در روس��تاها 
و اقتصادی ک��ردن کش��اورزی 
در کش��ور، ش��عاری است که 
همواره دولت ه��ا در بوق و کرنا 
می کنن��د. گاهی اوق��ات برای 
گرفتن بودج��ه و گاهی وقت ها 
برای انحراف اف��کار عمومی از 
نابس��امان کشاورزی  وضعیت 
و تولید، چنان در آن می دمند 
که گوش��خراش می شود اما در 
مرحله عم��ل، همچنان تمامی 
نگاه ه��ا ب��ه صنع��ت و حت��ی 

واردات است. 
ت��ا ده��ه 40 خورش��یدی 
که کش��اورزی م��ا صددرصد 
س��نتی بود، نه تنه��ا نیازهای 
راه  ای��ن  از  داخل��ی کش��ور 
تامین می ش��د بلکه در برخی 
ه��م  ص��ادرات  محص��والت 
داش��تیم. از این ده��ه به بعد 
نگاه ها تغییر ک��رد؛ رویکردها 
صنعتی ش��دن  س��مت  ب��ه 
س��وق یافت و س��پس کاالها 
و  کش��اورزی  محص��والت  و 
غذای��ی خارجی ب��ه وفور وارد 
کشورشدند. س��رانجام کار به 
جایی رس��ید ک��ه قطب های 
بزرگ کشاورزی و تولید نابود 
شدند و دش��ت های حاصلخیز 
چش��م نواز ج��ای خ��ود را به 
ش��هرها و ش��هرک های زشت 
و بدق��واره با برج ه��ای آهنین 
خش��کیدند  روده��ا  دادن��د. 
ب��ه  حال��ت  بهتری��ن  در  و 
مس��یل و گن��داب فاض��اب 
تبدی��ل ش��دند. این گونه بود 
ک��ه کش��اورزی و تولی��د ب��ه 
قهق��را رف��ت و روس��تاییان، 
حاشیه نش��ینی در ش��هرها را 
پذیرفتن��د و از تولیدکننده به 
دس��تفروش بدل ش��دند. در 
ده��ه 40 و 50 خورش��یدی، 
جمعی��ت شهر نش��ین ای��ران 
30 درصد و جمعیت روس��تاها 
ب��ه 70 درص��د رس��ید ام��ا با 
گذش��ت تنها چهار ده��ه این 
روند س��یر معکوس ب��ه خود 
گرفت و جمعیت روس��تاهای 
کشور اکنون به زیر 30 درصد 
رس��یده اس��ت. با این تفاسیر، 
اصل��ی  مش��کات  از  یک��ی 
روستاییان  مهاجرت  کش��ور، 
ب��ه ش��هرها در اث��ر اقتصادی 
نب��ودن تولید اس��ت. موضوع 
مهاجرت ک��ه رییس جمهوری 
در س��خنان اخیرش در میان 
کش��اورزان برت��ر آن را پدیده 
نامی��د، ریش��ه های  رن��ج آور 
ب��رای  و  دارد  اقتص��ادی 
خالی ش��دن  از  جلوگی��ری 

بیشتر روس��تاها باید به دنبال 
ارزش آفرین��ی و تولی��د ثروت 

در آنها بود. 

کشاورزی ما 
غیر اقتصادی شده است

الهوت��ی،  بائ��وج  مه��رداد 
نماین��ده لنگرود، ب��ه »فرصت 
اینک��ه  می گوی��د:  ام��روز« 
رییس جمه��وری می گوی��د ما 
در جریان مس��ائل کش��اورزان 
هستیم و مهاجرت روستاییان 
پدیده رنج آوری اس��ت، بیشتر 
بازی ب��ا الفاظ و کلمات اس��ت 
تا واقعیت. اگر چنین اس��ت که 
رییس جمهوری می گوید پس 
چرا نگاه و رویکرد ب��ه واردات 
وزارتخانه ه��ا  در  همچن��ان 
واردات  آی��ا  دارد؟  اولوی��ت 
چند میلیون تن��ی محصوالت 
کش��اورزی در حال��ی ک��ه در 
بس��یاری از آنها ت��وان تولید و 
خوداتکای��ی و حت��ی صادرات 
داریم، وضعیت عادی در کشور 

است؟ 
می کن��د:  تاکی��د  وی 
دیگ��ر  م��ا  کش��اورزی 
اس��ت.  ش��ده  غیر اقتص��ادی 
تامی��ن  ب��رای  کش��اورزان 
معیش��ت خود و خانواده شان، 
زمین های ش��ان را ک��ه مانند 
فرزندشان اس��ت، می فروشند 
و اهمیت��ی برای ش��ان ن��دارد 
که زمی��ن آبا و اجدادی ش��ان 
تغیی��ر کارب��ری ده��د و ب��ه 
ویا و ش��هرک تبدیل ش��ود. 
ب��رای نمونه در اس��تان گیان 
13 ه��زار هکت��ار باغ های توت 
ب��ا تغییر کارب��ری ب��ه 9 هزار 
هکتار رس��ید و بی��ش از چهار 
هزار هکت��ار از باغ های توت به 
ویا  و س��اختمان تبدیل شد. 

در اثر ای��ن تغیی��ر کاربری ها، 
تولید ابریش��م در کشور که به 
1000 ت��ن می رس��ید، اکنون 
ب��ه 100 ت��ن کاه��ش یافت��ه 
اس��ت و مافی��ای واردات، زیر 
ن��ام واردات ن��خ جراح��ی، نخ 
ابریش��م چینی را با تعرفه صفر 
درص��د و اس��تدالل هایی ک��ه 
مو  الی درز آن نم��ی رود، وارد 
می کنن��د. این درحالی اس��ت 
که چهار کارخانه ابریشم کشی 
در کش��ور وجود داش��ت اما با 
ادامه سیاس��ت های حمایت از 
واردات، دو کارخان��ه تعطی��ل 

شدند. 

افزایش 11درصدی بودجه 
کشاورزی به کار نمی آید

در یک س��ال گذش��ته دولت 
س��عی کرده به بخش کشاورزی 
توجه بیشتری نش��ان دهد و بر 
همین اس��اس بودجه سال 94 
را با کم��ی افزایش در این بخش 
ارائه داده است. الهوتی، افزایش 
11 درصد در بودجه کش��اورزی 
را کافی نمی داند و می گوید: این 
مقدار بودجه بسیار ناچیز است و 
نمی تواند کشاورزی ما را نجات 

دهد. 
نماین��ده لنگ��رود، تصریح 
می کند: اگ��ر دولت می خواهد 
واقع��ا ب��ه ای��ن بخ��ش توجه 
زیربن��ای  را  آن  و  کن��د 
اقتص��اد مقاومتی ق��رار دهد، 
س��رمایه گذاری  ب��ه  نی��ازی 
دول��ت نیس��ت. دول��ت بیاید 
زیرساخت ها را بس��ازد و آب، 
نهاده، اب��زار، ماش��ین آالت و 
سیستم های مدرن کشاورزی 
را تامی��ن کن��د. دول��ت نباید 
در بخ��ش کش��اورزی مثا با 
ش��ود،  وارد  خرید تضمین��ی 

بلکه با اعام قیمت تضمینی، 
خی��ال کش��اورز را از ف��روش 
محصول��ش راحت کن��د. اگر 
را  کش��اورزی  می خواهی��م 
نج��ات بدهی��م، تنه��ا راهش 
اقتصادی ک��ردن تولید اس��ت 
واردکنن��ده،  ب��ه ج��ای  ت��ا 

صادرکننده شویم. 

تولید اقتصادی، به 
بازارهای جهانی راه می یابد

الهوت��ی می افزای��د: تولی��د 
اگ��ر  کش��اورزی  محص��والت 
اقتص��ادی و توجیه پذیر باش��د، 
راه خود را در بازارهای جهانی نیز 
پیدا می کند و کش��اورزان برای 
ادامه تولید تش��ویق می ش��وند. 
کشاورز باید پشتوانه داشته باشد 
تا در روستاها ماندگار شود اما با 
وضعیت کنونی و رون��د واردات 
محصوالت کشاورزی به کشور، 
زندگ��ی روس��تایی و اقتص��اد 
روستاها دیگر توجیه اقتصادی 
ن��دارد و تغیی��ر کاربری ه��ا و 
مهاج��رت به ش��هرها همچنان 

ادامه خواهد داشت. 

آبیاری غرقابی 80 درصد 
زمین های کشاورزی

گرامی پ��ور،  م�حمدرض��ا 
قائم مق��ام پیش��ین اتحادی��ه 
ت�ع�اونی ه��ای  م�رک���زی 
کش��اورزی،  و  روس���ت�ای�ی 
ریش��ه نابس��امانی های بخش 
مس��ائلی  در  را  کش��اورزی 
و  اقلیم��ی  ش��رایط  مانن��د 
مدیریتی می دان��د و می گوید: 
کش��اورزی با آب عجین شده 
و ما در ای��ن موض��وع همواره 
با مش��کاتی روبه رو هس��تیم. 
در منطقه نیمه خش��ک جهان 
ق��رار گرفته ای��م و متوس��ط 

بارندگی کل کش��ور از متوسط 
بارش ه��ای جهانی نی��ز کمتر 

است. 
وی ادام��ه می دهد: مش��کل 
دیگ��ر کش��اورزی م��ا ک��ه از 
گذش��ته نی��ز وجود داش��ته و 
با گذش��ت بیش از 50 سال از 
فئودالیس��م و صنعتی ش��دن 
هنوز ادامه دارد، س��نتی بودن 
آن اس��ت. با اینک��ه در منطقه 
خش��ک جهان ق��رار گرفته ایم 
و کمب��ود آب داری��م و بای��د 
از صنعت به��ره بیش��تری در 
کش��اورزی می بردیم اما هنوز 
بیش از 80 درص��د زمین های 
کش��اورزی ما به روش سنتی و 

غرقابی آبیاری می شود. 

ضریب مکانیزاسیون 
کافی نیست

گرامی پ��ور تاکی��د می کند: 
ضریب مکانیزاسیون کشاورزی 
در کشور به هیچ رو، قابل مقایسه 
با کشورهای پیش��رفته نیست 
و ماش��ین آالتی ک��ه اس��تفاده 
می ش��ود، در س��طح علم��ی ما 
نیس��ت. در زمینه اس��تفاده از 
کودهای شیمیایی نیز وضعیت 
و مص��رف  نداری��م  مطلوب��ی 
کوده��ای ش��یمیایی و حت��ی 
کش��اورزی،  در  بیولوژیک��ی 
غیر علمی و مطالعه نشده است. 
دول��ت همچن��ان ب��ه کودهای 
فس��فات، پت��اس و نیت��روژن 
نی��از  و  می ده��د  سوبس��ید 
زمین های کش��اورزی براساس 

آزمایش خاک انجام نمی شود. 
این کارش��ناس بازنشس��ته 
ادام���ه  وزارت ک�ش���اورزی، 
در  ش��وربختانه،  می ده��د: 
طول دهه ه��ای اخی��ر وزارت 
کش��اورزی تنه��ا ش��عار داده 
و نتوانس��ته مدیری��ت کش��ت 
را اج��را کن��د. اگ��ر مدیری��ت 
کش��ت منطقه ای اجرا ش��ود 
و کش��اورز بدان��د محصول��ی 
که تولی��د می کن��د ب��رای او 
صرفه اقتص��ادی دارد، اعتماد 
می کن��د و ه��ر آنچ��ه را ک��ه 
دولت بخواهد کش��ت می کند. 
وزارت کش��اورزی بای��د نقش 
هدایت کننده و ترویج گری ایفا 
کند و کاری کند که کشاورز از 

او حرف شنوی داشته باشد. 
اگر به کش��اورز ثابت ش��ود 
که منافع اقتصادی اش تامین 
می ش��ود، نیازی نمی بیند که 
برای تامین معاش به ش��هرها 
ب��رود و از تولید ب��ه کارهای 
دستفروش��ی  ی��ا  خدمات��ی 

برسد. 

واردات چند میلیون تنی محصوالت

پیله واردات، بال های کشاورزی را بسته است

دبی��ر ش��ورای مل��ی زعفران 
از کاه��ش 30 درص��دی تولی��د 
زعفران در س��ال جاری خبر داد 
و گفت: ب��ا توجه به باق��ی ماندن 
بخش��ی از تولید س��ال گذشته، 
کمبودی برای تامین نیاز داخلی 

و صادرات زعفران نداریم. 
فرشید منوچهری در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: ب��ا توجه به 
اینک��ه ح��دود 20 ت��ا 25 تن از 
زعفران س��ال گذش��ته همچنان 
باقی مانده است و س��ال گذشته 
نیز ص��ادرات زعف��ران در حدود 
140 ت��ن به کش��ورهای مختلف 
صورت گرف��ت، به نظر می رس��د 
امسال هیچ مش��کلی برای تامین 
نیاز داخل��ی و صادرات نداش��ته 

باشیم. 
وی تاکید کرد: اگ��ر به کاهش 
تولی��د دام��ن بزنی��م فرص��ت را 
برای دالالن و س��ودجویان ایجاد 
 کرده ایم تا ب��ا افزایش تقاضا برای 
خرید زعف��ران قیم��ت آن را باال 
ببرند و حب��اب قیمت��ی در بازار 

داخل شکل بگیرد. 
منوچهری اظهار ک��رد: رقبای 
ایران که البته بس��یار ناچیز تولید 
می کنند بازار خودشان را دارند و 
نمی توانند آسیب چندانی به بازار 
زعف��ران ایرانی وارد کنن��د. البته 
امس��ال هندوس��تان هم زعفران 
نداش��ت، زیرا آنها نیز با مش��کل 
گل ده��ی و بهره ب��رداری مواجه 
بودند که همین مشکل سبب شد 
تا قیمت زعفران در هندوس��تان 

افزایش یابد. 

وی تصری��ح ک��رد: نام��ه ای از 
س��وی ش��ورای ملی زعف��ران به 
وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده 
که طی آن نس��بت به بی برنامگی 
کشت زعفران اظهار نگرانی شده 
اس��ت. زیرا اگر امس��ال ب��ا توجه 
به س��طح زی��ر کش��ت 83 هزار 
هکتاری زعف��ران 320 تن از این 
محصول تولید می ش��د که حدود 
20 تن بیش��تر از نیاز جهانی بود، 
زعفران ایرانی به چه سرنوش��تی 

دچار می شد؟ 

منوچهری ادامه داد: در چنین 
ش��رایطی با بی برنامگی کش��تی 
که وجود دارد تنها کاهش قیمت 
زعفران و در ادام��ه غیر اقتصادی 
شدن کشت آن محقق می شد که 
البته در چنین ش��رایطی معموال 
کش��اورزان محصول جایگزین را 
برای کش��ت انتخاب می کنند، اما 
زعفران کاران در خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی نمی توانند هیچ 
محصول دیگ��ری را جایگزین آن 
کنند و در این ش��رایط مجبورند 

هم��کار قاچاقچی��ان ش��وند ی��ا 
در حاش��یه ش��هرها به کارگری 

مصرف کننده تبدیل شوند. 
دبیر شورای ملی زعفران اظهار 
کرد: چند سال اس��ت که شورای 
مل��ی زعف��ران ط��رح راه ا ندازی 
صندوق ی��ا بانک زعف��ران را ارائه 
داده تا بتواند با اعتبار اولیه دولتی 
آن ه��م به صورت قرض الحس��نه 
تاس��یس ش��ود، اما تاکن��ون این 

پیشنهاد اجرایی نشده است. 
وی با بیان اینکه ب��ا اجرای این 
ط��رح می ت��وان قیم��ت زعفران 
را نی��ز در داخ��ل و در بازاره��ای 
جهانی تثبی��ت کرد، اف��زود: اگر 
صندوق زعفران تاس��یس ش��ود، 
می توانیم ب��ه صادرکنندگانی که 
از تولید کنندگان یا تش��کل های 
آنها زعفران خری��داری می کنند 
ت��ا 50 درص��د تس��هیات ارائه 
دهیم، در این ص��ورت می توانیم 
تولید کنندگان را تش��ویق کنیم 
ت��ا در قالب طرح بهب��ود کیفیت، 

محصول کیفی را تولید کنند. 
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بازار

اطالق بیشترین مصرف کننده آب 
به کشاورزی توجیه ندارد

بحث بر س��ر مص��رف آب در بخش ه��ای مختلف، 
کش��مکش های زیادی را بین مس��ئوالن ایجاد کرده 
است. اما اطاق بیش��ترین مصرف کننده آب به بخش 
کشاورزی کش��ور بدون ابزارهای کنترل کننده مانند 
کنتور، توجیه فنی ندارد. این در حالی است که میزان 
دب��ی رودخانه ه��ا و کانال ه��ای آب اندازه گیری فنی 
نمی ش��ود و هیچ ابزاری نصب نش��ده اس��ت. بنابراین 
عنوان این جمله که کش��اورزی بیشترین مصرف آب 

را دارد، هیچ توجیه فنی ندارد. 
 بخش کش��اورزی با تمام زیرمجموعه اش فنی ترین 
بخش تولید را به لحاظ امنیت غذایی داراس��ت و باید 
کیفیت تولید در این بخش بیش از پیش ارتقا یابد. به 
همین منظور، نظارت بر اج��رای طرح های فنی و آب 
و خاک بحث های بس��یار مهمی در این بخش هستند 
و با نظ��ارت فنی و مس��تمر می توان ضم��ن مدیریت 
بخش در اس��تفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی به 
نتایج بزرگی دس��ت یافت. همچنی��ن اعام پهنه های 
برداشت آب از طرف سازمان آب منطقه ای به سازمان 
جهاد کش��اورزی هر منطقه ضروری به نظر می رسد و 
با مشخص شدن پهنه های برداش��ت آب می توانیم با 
دستورالعمل های مصرف بهینه آب، اهدافمان را اجرا 

کنیم. 

با کشاورزی سنتی
منابع آبی از بین می رود

یک عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس با اشاره به 
ضرورت اس��تفاده از سیس��تم های نوین آبیاری گفت: 
کش��اورزی ما س��نتی اس��ت و با این نوع کشاورزی، 

آب های ما از بین می رود. 
علی محمد بزرگواری اظهار کرد: کش��اورزان ما باید 
زودتر به تجهیزات��ی مثل آبیاری قط��ره ای و مکانیزه 
بودن شیوه های آبیاری مجهز شوند، در این صورت هم 
آب کمتری مصرف می ش��ود و هم نتیجه بهتری عاید 

کشاورزان خواهد شد. 
او تاکید کرد: کش��اورزی ما هنوز به صورت س��نتی 
اداره می شود که این مس��ئله باعث به هدر رفتن آب و 

ضرر و زیان های ناشی از آن خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، این عضو کمیس��یون کشاورزی 
ادامه داد: با توجه به بحران آب، اولویت ما با آب شرب 
اس��ت، بنابراین اگ��ر بتوانیم بعض��ی از آب هایی را که 
در بخش کش��اورزی به هدر می رود مه��ار کنیم بهتر 

می توانیم در تامین آب شرب موفق باشیم. 
بزرگواری بر لزوم تعریف الگوی کشت مناسب برای 
نقاط مختلف کش��ور نیز تاکید کرد و گفت: در برخی 
مناطق که آب کافی وجود ندارد برنج کاری می شود و 
با توجه به اینکه برنج آب زی��ادی مصرف می کند، باید 

از کشت آن در چنین مناطقی جلوگیری کرد. 

واردات بیش از 100 هزار تن چای

رییس اتحادیه چایکاران ش��مال گفت: برای تامین 
نیاز داخلی، س��االنه بیش از 100 هزار تن چای از هند 
و سریانکا به صورت رسمی و غیر رسمی وارد می شود 

که قیمتش بیش از دو برابر چای ایرانی است. 
ایرج هوسمی در گفت وگو با ایس��نا درباره وضعیت 
تولید چای گفت: سال گذش��ته طبق آمار اعام شده 
حدود 13 هزار تن تولید چای خش��ک داش��تیم و در 
س��ال جاری تاکنون ح��دود 48 هزار تن برگ س��بز 
چای برداشت ش��ده که حدود 11 هزار تن آن به چای 

خشک تبدیل شده است. 
وی در پاسخ به اینکه از میزان مصرف داخلی چای چه 
میزان تولید داخل و چه میزان وارداتی است؟ توضیح داد: 
به طور متوس��ط 135 تا 150 هزار تن نیاز داخلی چای 
است که از این رقم تنها 10 تا 15 هزار تن در داخل تولید 
می شود. این در حالی اس��ت که سابقه تولید 75 هزار تن 
چای خشک در کشور وجود داشته است، اما در سال های 
گذشته به دلیل بی توجهی به تولید داخلی چای بسیاری 

از باغ ها رها شد. 
به گفته هوسمی در حال حاضر حداکثر 15 هزار تن 
چای خشک در داخل تولید و بقیه نیاز کشور از طریق 
واردات تامین می شود که بخشی از آن به شکل قانونی 

و بخش دیگر به شکل غیر قانونی وارد می شود. 
هوس��می درباره قیمت چای ایرانی و چای خارجی 
گفت: بخش زیادی از چای خارج��ی کیفیت مطلوبی 
ندارد ام��ا قیمت آن چند برابر چای داخلی اس��ت و به 
دلیل تبلیغاتی که برای چای خارجی می شود و اینکه 
بسته بندی های زیبا تری دارد مصرف کنندگان بیشتر 
از چای خارجی استقبال می کنند. این در حالی است 
که چای ایرانی مرغوب تر است و کیفیت بهتری دارد. 

وی اضافه کرد: چای خارجی ح��دودا کیلویی 50 تا 
60 هزار تومان و چ��ای ایرانی 20 ت��ا 25 هزار تومان 
است. این در حالی اس��ت که چای ایرانی مرغوب تر و 

با کیفیت تر است. 

شبهه رانت اطالعاتی
در جهاد

برخی از کارشناس��ان اقتصاد و کش��اورزان کهنه کار 
بر این باورند ک��ه در حال حاضر تولی��د اکثر محصوالت 
کش��اورزی به قدری اس��ت که نه تنها نیاز تمام مردم را 
رفع خواهد کرد، بلکه قیمت آنها نیز به تناس��ب فراوانی 
که دارند، باید پایین تر از مبلغی باش��د که اکنون در بازار 
به فروش می رسند. بگذریم از برخی محصوالت که الزم 

است تدابیری خاص برای واردات آن اندیشیده شود. 
یک��ی از اتفاق ه��ای بزرگی ک��ه در دول��ت یازدهم 
انجام گرف��ت، تفویض اختیار تنظیم ب��ازار محصوالت 
کش��اورزی به وزارتخانه مربوطه بود. تا قبل از آغاز سال 
ج��اری، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه داش��ت 
کنترل این بازار را در دس��ت داشته باش��د و هر اتفاقی 
که در س��فره مردم می افتاد، این وزارتخانه مسئول آن 
بود. هرچند گاهی پاسخگوی مسائل آن نبودند. از اوایل 
س��ال جاری، باالخره بعد از حدود دو س��ال کشمکش، 
قانون انتزاع که توس��ط مجلس به تصویب رسیده بود، 
به مرحله اجرا رسید. طبق این قانون، تمام وظایفی که 
مربوط به بازار محصوالت کش��اورزی می شود به وزارت 
جهادکشاورزی محول شد و دیگر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مس��ئولیتی در این خصوص نخواهد داش��ت. 
بنابراین ستاد تنظیم بازار در این وزارتخانه تشکیل شد 
و اعضای مورد نظر برای به دس��ت آوردن بازاری بدون 

هیاهو و حاشیه بسیج شدند. 
الزم اس��ت برای کالبدش��کافی موضوع کمی به عقب 
برگردیم؛ یعنی به دی ماه 92 که نخس��تین اس��تعفای 
دولت یازدهم اتفاق افتاد. حس��ن یونس سینکی یکی از 
مردان پرکار و فعالی است که در آن زمان معاونت توسعه 
بازرگان��ی داخل��ی در وزارت صنعت را بر عهده داش��ت؛ 
پستی که چهار ماه بیشتر طول نکش��ید. استعفای وی، 
تا حدودی بدون سروصدا و تقریبا غیرقابل پیش بینی و 
دلیل آن هم نامعلوم بود تا اینکه خبر انتصاب او به عنوان 

قائم مقامی وزارت کشاورزی رسانه ای شد. 
اینجا بود که همگان دلیل استعفای سینکی از وزارت 
صنعت را اسباب کشی از ساختمان صنعت به ساختمان 
کش��اورزی دانس��تند و حدس می زدند که قرار و مدارها 
پش��ت درهای بس��ته صورت گرفته و برنامه ای از پیش 
تعیین ش��ده بوده اس��ت. به هر ترتیب، سینکی با حکم 
معاون اجرایی رییس جمهور، دبیر ستاد تنظیم بازار شد. 
حال کم و زیاد شدن آنچه که سر سفره هاست، همگی از 

تصمیمات او نشأت می گیرد. 
سینکی اکنون طایه دار آخرین حلقه امنیت غذایی 
است و نبض نوس��انات بازار را در دست دارد. اما چنین 
مقامی، کمتر در رس��انه ها حضور می یابد و خبرس��از 
می ش��ود. این درحالی است که جلسه س��تاد تنظیم 
بازار، دوشنبه هر هفته با اعضای مربوطه پشت درهای 
بس��ته برگزار می ش��ود و جز تعدادی معدود، کسی از 

مصوبات و خروجی این جلسات آگاهی ندارد. 
آیا باخبر شدن تنها عده ای خاص، از جریاناتی که در 
این جلس��ات اتفاق می افتد، زمینه ساز رانت اطاعاتی 
نخواهد بود؟ چ��را عامه مردم نبای��د از تصمیماتی که 

به خوراک شان مربوط می شود، اطاع داشته باشند؟ 
البت��ه یک��ی از خروجی های جلس��ات م��ورد نظر، 
واگ��ذاری واردات روغ��ن نباتی به بخ��ش خصوصی 
در اوایل س��ال جاری بود؛ آن هم کاالی��ی که بیش از 
90درصد آن وارداتی اس��ت. حال سوال اینجاست که 
اگر بخش خصوصی توانایی تنظیم بازار روغن را دارد، 
چرا این اتفاق برای محصوالت دیگری مانند ش��کر یا 
برنج نمی افت��د؟  البته در جدیدتری��ن خبرها دبیرکل 
خانه کش��اورز، واگذاری بازار روغن نباتی را تصمیمی 
بدون کارشناسی دانس��ته و گفته که این موضوع علیه 

دولت و مردم، انحصار به وجود آورده است. 
به ه��ر ترتی��ب، رازداری و پنهان کاری س��ینکی 
و ف��رار مک��رر و مس��تمر او از رس��انه های گروهی و 
خبرن��گاران قاب��ل تأمل اس��ت. به دلی��ل ماندگاری 
کمتر و فس��ادپذیری ب��االی محصوالت کش��اورزی 
الزم اس��ت که قب��ل از تولید، تصمیم��ات الزم برای 
خری��د و مص��رف آن اتخاذ ش��ود. بنابرای��ن چنین 
بازاری نس��بت به دیگر بازارها از حساسیت بیشتری 
برخوردار است. بر این اس��اس، اطاع رسانی به موقع 
و آگاه س��ازی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د. تنها در این 
ش��رایط اس��ت که می توان با کم��ک بازاری ها عرضه 
و تقاضا را تنظیم کرد. در هر ص��ورت امیدواریم وقتی 
س��کوت وی شکس��ته می ش��ود، کار از کار نگذشته 
باشد و بایی که بر س��ر بازار سکه در دولت قبل آمد، 

برای محصوالت کشاورزی تکرار نشود. 

جنبه های حقوق بشری 
استانداردهای غذا تدوین می شود

در جلس��ه ای با حضور تعدادی از اعضای کمیس��یون 
حقوق بش��ر اس��امی ای��ران و نماینده حقوق��ی خانه 
کش��اورز که در محل دفت��ر مرکزی کمیس��یون برگزار 
شد، محمدحسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر 
اس��امی ایران، ورود مباحث حقوق انسانی در الیه های 
کش��اورزی کش��ور را به منظور احقاق حقوق کشاورزان 
و امنیت غذای��ی جامعه ضروری خواند. ب��ه گزارش ایانا، 
وی ایجاد بانک اطاعات مش��ترک در زمینه کشاورزی 
و حق��وق، برگ��زاری برنامه های آموزش��ی مش��ترک، 
تمرکز بر مشکات حقوقی کش��اورزان در سطح کشور، 
تدوی��ن اس��تانداردهای حقوقی م��ورد نی��از در حیطه 
کشاورزی و حقوق بش��ر و همچنین دیده بانی وضعیت 
حقوق کش��اورزان و وضعیت امنیت غذای��ی جامعه را از 
پیشنهادهای مشترک خانه کشاورز و کمیسیون حقوق 
بشر اسامی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
این دو نهاد مستقل عنوان کرد. ضیایی فر اعام کرد: برای 
انجام کارها، نیاز به اطاعات پایه در زمینه کش��اورزی و 
حقوقی اس��ت که خ��وراک اطاعاتی مرب��وط به بخش 
کشاورزی را خانه کش��اورز و اطاعات بخش حقوقی را 

کمیسیون حقوق بشر اسامی ایران آماده می کنند. 

یادداشت نگاه 

کشت

وحید زندی فخر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

کریم مهری

خبر

معاون آبزی پروری سازمان ش��یات ایران گفت: س��ال 92 حدود 140 هزار تن ماهی 
قزل آال در کشور تولید ش��د که با توجه به درخواست روسیه برای قزل آالی تولیدی ایران، 

یک بازار خوب برای صادرات این محصول به روسیه فراهم شده است. 
حس��ین عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان ش��یات ایران در گفت وگو با فارس، در 
مورد پتانس��یل   صنعت آبزی پروری برای ارز آوری در راس��تای کاهش وابستگی به درآمد 
نفتی گفت: در صنعت آبزی پروری پتانس��یلی برای پرورش میگو وجود دارد، به طوری که 
س��ال 92 حدود 13 هزار تن میگو تولید و پیش بینی می ش��ود تا پایان امسال هم حدود 

19 هزار تن از این محصول تولید ش��ود. وی افزود: بخشی از تولید میگو در راستای تامین 
امنیت غذایی به مصرف داخلی اختصاص می یابد و بخشی از آن صادر می شود. 

معاون آبزی پروری سازمان ش��یات ایران با بیان اینکه پتانسیل پرورش ماهی قزل آال 
یکی دیگر از راه های ارز آوری و درآمدزایی در راس��تای کاهش وابس��تگی به نفت اس��ت، 
تصریح کرد: س��ال 92 حدود 140 هزار تن ماهی قزل آال در کش��ور تولید شد که با توجه 
به درخواست روسیه برای قزل آالی تولیدی کش��ورمان یک بازار خوب برای صادرات این 

محصول به روسیه فراهم شده است. 

شیالت ایران، بازار روسیه را گرفت

مولود غالمی



با ش��روع س��ال 2015 میالدی و پایان 2014 با خیلی 
از حوادث مختلف در کش��ورهای جهان از جمله س��وریه 
روزنام��ه االخبار لبن��ان ب��ه جم��ع آوری بخش هایی از 
مهم ترین اظهارات بش��ار اس��د، رییس جمهوری سوریه 
در خصوص محورهای مختلفی از جمله جبهه کشورهای 
متخاصم سوریه پرداخته است. به گزارش ایسنا به نوشته 
این روزنامه، بشار اس��د، رییس جمهوری سوریه در سال 
2014 در اظهارات��ش به مناس��بت های مختلف از جمله 
اظهاراتی ک��ه در دیدار ب��ا اعضای حزب بعث داش��ت به 
مس��ائل مختلفی از جمل��ه دیدگاه��ش درب��اره اوضاع 
منطقه و جهان بعد از ظهور داعش و نیز جبهه کشورهای 
متخاصم س��وریه چون آمریکا و ترکیه، طرح استفان دی 
میستورا، فرس��تاده سازمان ملل به س��وریه برای متوقف 
کردن کش��تارها در حلب و ارزیابی های��ش از هم پیمانان 

روس و ایرانی خود پرداخته بود.
پ��س از شکس��ت انتخاب��ات می��ان دوره ای در آمریکا 
دول��ت ب��اراک اوبام��ا، رییس جمه��وری ای��ن کش��ور 
آرام آرام عقب نش��ینی از موض��ع خود را آغاز ک��رد و تنها 

به صورت ه��ای دیگ��ر از تغییر ش��خص رییس جمهور در 
دمشق صحبت نکرد بلکه این س��وال را مطرح می کرد که 
اگر اسد برود چه کسی خواهد آمد؟ داعش؟ اما گزینه ای 
ب��رای جایگزینی اس��د وجود ن��دارد. اوبام��ا در اظهارات 
علنی خ��ود اقرار ک��رد که مخالف��ان میانه روی س��وری 
مخالفانی متوهم هس��تند و به ناقدان خود گفته است اگر 
می خواهید 500 میلیون دالر به دس��ت بیاورید آن را به 

دست بیاورید اما به چه کسی خواهید بخشید.
در پی شکس��ت های آمری��کا در س��وریه آمریکایی ها با 
اس��تفاده از برگ برنده کردها از طرح های فدرالی در سوریه 
حمایت خواهند کرد و این مس��ئله عاملی برای اعمال فشار 
بر سوریه در آینده خواهد بود، اما در واقعیت این اهداف هیچ 
فایده ای ندارد و هرگز به پیروزی منجر نخواهد ش��د چرا که 
غیرمنطقی اس��ت و کرده��ا در منطقه الحس��که به عنوان 
بزرگ ترین منطقه تجمع این اقلیت حضور دارند و تعداد آنها 

از 36 درصد ساکنان این منطقه تجاوز نمی کند.
اس��د همچنین تاکید کرده بود: ما از همان ابتدای آغاز 
بحران س��وریه به 100 هزار نفر از کرده��ا تابعیت داده و 

اجازه دادیم زب��ان کردی در مدارس تدریس ش��ود و این 
اقدامی منطقی است اما کردها می خواهند که متن قانون 
اساس��ی براساس خواس��ته های آنها تنظیم ش��ود و ما به 
آنها گفتیم این اقدام باعث تفرقه و گسس��تگی در سوریه 
می شود.بشار اسد در قبال روس��یه و مواضع مقامات این 
کش��ور تاکید کرده بود: ما اطمینان داریم که روس��یه به 
شکلی پایدار با ماست و مواضع این کشور مواضعی پایدار 
اس��ت و تغییر نمی کند چنانکه بارها در ش��ورای امنیت 
و عرصه ه��ای بین المللی از ما حمایت سیاس��ی کرده و از 
نیروهای مس��لح س��وریه حمایت نظامی ب��ه عمل آورده 
است.اما هرگز در داخل س��وریه دخالت نظامی نداشته و 

این ما هستیم که باید در نهایت از خودمان دفاع کنیم.
اس��د در خصوص ایران نی��ز معتقد بوده اس��ت، درباره 
روابط مان با ایران باید بدانیم که دلی��ل پیروزی ایران در 
عرصه های بین المللی ش��یوه عملگرایی اس��ت که دنبال 
می کند. دشمنان سوریه عمال در خصوص پرونده سوریه 
شکس��ت خوردند و بای��د بدانی��م روابط ایران و س��وریه 

روابطی استراتژیک است.

شناسایی ۲۴ آسیب فراگیر 
اعتیاد فراگیر ترین آسیب پایتخت

۲8  سال برای مردان و ۲۴ سال برای زنان
آخرین آمار سن ازدواج در ایران

تکذیب خبر توافق جدید هسته ای ایران و آمریکا 

رییس کمیس��یون فرهنگ��ی اجتماعی 
اعتی��اد  گف��ت:  ته��ران  ش��ورای ش��هر 
فراگیرترین آسیب اجتماعی پایتخت است 
و نوع مواد مصرفی شمال و جنوب پایتخت 
نیز با هم متفاوت است.عبدالمقیم ناصحی 
در گفت وگو با مه��ر با بیان اینک��ه تاکنون 
24 آس��یب فراگی��ر در تهران شناس��ایی 
ش��ده اس��ت، گف��ت: نگ��ران کننده ترین 
آس��یب اجتماع��ی در پایتخ��ت اعتی��اد و 
فق��ر، ک��ودکان کار و زنان خیابانی اس��ت 
و همچنی��ن متکدی��ان نیز از آس��یب های 

فراگی��ر پایتخ��ت هس��تند. وی در ادام��ه 
در خصوص س��اماندهی کارت��ن خواب ها 
تصریح کرد: شهرداری بیش از مسئولیتی 
که دارد در این خص��وص فعالیت می کند 
و ش��اید مس��ئولیت مستقیم س��اماندهی 
باش��د. بهزیس��تی  ب��ا  کارتن خواب ه��ا 

گرمخانه های ش��هرداری حدود پنج هزار 

کارتن خ��واب را س��اماندهی می کنند اما 
باید فکری اساس��ی ب��رای بی خانمان های 
تهران��ی کرد زی��را روز به روز ب��ر جمعیت 
کارت��ن خواب ها اف��زوده می شود.بیش��تر 
کارتن خواب ه��ا اعتیاد دارند و متاس��فانه 
اعتیاد در ش��هر تهران فراگیر ش��ده و نوع 
مواد مصرفی ساکنان شمال شهر با جنوب 

شهر متفاوت است و یکی از دالیل افزایش 
کارتن خوابی همین افزایش اعتیاد اس��ت.

ناصحی در خصوص استفاده از ظرفیت 
مساجد برای س��اماندهی کارتن خواب ها، 
گف��ت: در ای��ن خص��وص بای��د مراج��ع 
تصمیم گیر مانن��د اوقاف، س��ازمان امور 
مس��اجد و س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی 
تصمیم گیری کنند، همیش��ه در مساجد 
به روی مردم باز بوده اما باید شأن و جایگاه 
آن نیز رعایت شود.مسجد همیشه نقش امر 

به معروف و ارشاد کننده داشته است.

مدیرکل دفتر آم��ار و اطالع��ات جمعیتی س��ازمان ثبت 
احوال کش��وربا بیان اینکه نخس��تین موضوع مطرح شده در 
سیاس��ت های جمعیتی رفع موانع ازدواج اس��ت، گفت: سن 
ازدواج به 28 س��ال برای مردان و حدود 24 س��ال برای زنان 
رسیده است.این آمار نش��ان دهنده وجود موانعی برای ازدواج 
اس��ت؛ البته دولت و خانواده ها در کنار هم در این زمینه نقش 
دارن��د.در زمینه چهار واقع��ه حیات��ی پیش بینی های خوبی 
نمی کنیم.نرخ باروری یا متوسط تعداد فرزند، کمتر از 2.1 یعنی 

سطح جانشینی اس��ت، به طوری که رشد جمعیت در کشور با 
این شرایط در س��ال های آینده به صفر می رسد و سپس رشد 

منفی را تجربه می کند.
علی اکبر مح��زون در ادام��ه با بی��ان اینکه آم��ار طالق 
نگران کنن��ده اس��ت، اظهار ک��رد: در حال حاض��ر والدت 
و ازدواج به عن��وان دو واقعه مثبت کاه��ش و وفات و طالق 
به عنوان دو واقع��ه منفی، افزایش یافته اس��ت.طی 9 ماهه 
س��ال جاری یک میلیون و 137 ه��زار و 915 واقعه والدت 

ثبت شده اس��ت.این آمار نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
چهار درصد رشد کرده است.

این رش��د اگرچه مالیم اس��ت ام��ا می توان��د پایداری 
مثبتی داش��ته باش��د.محزون در پایان در پاس��خ به این 
پرسش که آیا وضع سیاس��ت های تنبیهی می تواند باعث 
افزای��ش جمعیت ش��ود، گف��ت: سیاس��ت های تنبیهی 
جدید نیس��تند، چراک��ه در قان��ون مدنی از زمان ش��اه 

مطرح بوده است.

وزارت خارجه ایران خبر آسوشیتدپرس 
را تکذی��ب کرد.مرضی��ه افخم س��خنگوی 
وزارت امور خارجه گفت: هن��وز هیچ گونه 
توافق��ی در هیچ ی��ک از موضوع��ات مورد 

مذاکره ص��ورت نگرفت��ه اس��ت.این گونه 
جوسازی های رس��انه ای با اغراض سیاسی 
صورت می گیرد و ه��دف اصلی آن تخریب 
فض��ای مذاک��رات و پیچیده ت��ر ک��ردن 

حل وفصل موضوعات است.
آسوشیتدپرس جمعه شب از توافق ایران 
و آمریکا برای انتق��ال بخش قابل توجهی از 
اورانیوم غنی سازی  ش��ده تهران به روسیه 

خبر داده بود.ای��ن خبرگ��زاری آمریکایی 
مدعی شده بود که ایران و آمریکا به توافقی 
دست یافته اند که براس��اس آن تهران مواد 

هسته ای خود را به روسیه انتقال می دهد.

اظهارات مهم اسد در سال ۲01۴

روابط ایران و سوریه استراتژیک است

محم��د ج��واد ظری��ف روز جمع��ه در جری��ان س��فری 
غیررسمی به مشهد، ضمن شرکت در آیین عبادی سیاسی 
نماز جمعه این ش��هر در حرم مطهر امام رضا )ع( با آیت اهلل 
س��یداحمد علم الهدی، امام جمعه این ش��هر دیدار و درباره 
مس��ائل مختلف مل��ی، بین الملل��ی و مذاکرات هس��ته ای 

گفت و گو کرد. وزیر امور خارجه همچنین پیش از حضور در 
مراسم نماز جمعه مشهد از صندوق های خاتم کاری حرمین 
امام موسی کاظم)ع( و امام جواد )ع( در محل نمایشگاه های 
دائمی آستان قدس رضوی در مشهد بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان مراحل ساخت آنها قرار گرفت. 

دیدار ظریف با علم الهدی در مشهد

  جانش�ین فرمانده نیروی انتظامی 

گف�ت: متهم دس�تگیر ش�ده حادثه 
خونین گلپایگان، عالوه بر اقرار صریح 
به همکاری با دو برادر مقتول خود در 
درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی 
در شهرستان های خمین و گلپایگان 
به 10 فقره س�رقت مس�لحانه توأم با 

قتل و جرح اعتراف کرد. 
  تروریس�ت های داع�ش ب�ا یورش 

ب�ه ش�هر حویج�ه از تواب�ع کرکوک 
1۷0 ج�وان اهل س�نت را ربودند و به 

مکان نامعلومی منتقل کردند. 

نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است

تیتر اخبار

حادثه گاز گرفتگی در یک خوابگاه دانشجویی در میدان گلهای 
تهران هفت دانشجوی دختر را راهی بیمارستان کرد. سیدجالل 
ملکی س��خنگوی آتش نشانی ش��هر تهران در گفت وگو با مهر با 
اعالم این خبرگفت: حال سه نفر از دانشجویان حادثه دیده وخیم 
است. ساعت 1:05 بامداد روز گذشته حادثه گاز گرفتگی در یک 
خوابگاه دانش��جویی واقع در میدان گلها به س��امانه 125 آتش 

نشانی شهر تهران اطالع داده شد و بعد از آن دو ایستگاه به محل 
اعزام شد. ملکی نقص در سیس��تم دودکش موتورخانه و سرایت 
گاز منوکسیدکربن به درون ساختمان را دلیل مسمومیت هفت 
دانشجوی دختر برشمرد و افزود: آتش نشانان افراد آسیب دیده را 
از داخل ساختمان خارج و به نیروهای اورژانس تحویل دادند. به 

گفته وی حال سه نفر از این دختران وخیم گزارش شده است. 

گازگرفتگی در خوابگاه ۷دانشجو را راهی بیمارستان کرد

  سرپرس�ت دادگاه های کیفری اس�تان 

تهران گفت: هیات قضایی در حال بررسی 
پرونده احمدی نژاد است. 

  مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل 
و ترافیک ش�هرداری ته�ران تصریح کرد: 
نتایج متقاضیان واجد ش�رایط دریافت آرم 
طرح ترافیک اوایل بهمن ماه از طریق سایت 
ش�هرداری تهران www.tehran.ir اعالم 

خواهد شد. 
  بیش از ۴00 هزار دانش آموز انگلیس�ی 

در مدارس�ی تحصیل می کنند که معلمان 
آنها به لحاظ علم�ی صالحیت کافی برای 

تدریس ندارند. 

رییس اندونزیایی تیم نجات و جست وجوی پرواز 8501 خطوط هوایی »ایر آسیا« 
در آب های دریای جاوا از پیدا شدن دو قطعه بزرگ هواپیما خبر داد

تیتر اخبار

جمعی از کارگردانان مس��تند حاضر در جش��نواره فیلم 
فجر در نامه ای خطاب به دبیر این رویداد، خواس��تار شدند 
تا ش��رایطی فراهم ش��ود که هر روز یک س��انس از س��الن 
اصلی برج میالد به نمایش مس��تند اختصاص پیدا کند. در 
این نامه سرگشاده که نس��خه ای از آن در اختیار ایسنا قرار 
گرفته اس��ت، خطاب به علیرضا رضاداد آمده است: با تشکر 
صمیمانه از هیات محترم انتخاب این دوره از جش��نواره، به 
استحضار می رس��اند از آنجا که طی چند س��ال گذشته در 
کاخ جش��نواره تمرکز مناسبی بر س��ینمای مستند صورت 
نگرفته و به لح��اظ موقعیت و فرصت نمای��ش این بخش از 
جشنواره فیلم فجر، در حاش��یه اجرا شده است. از جنابعالی 
تقاضامندیم ب��ا عنایت و درایت خود در ج��دول زمان بندی 
س��الن اصلی برج میالد، هر روز یک س��انس را به سینمای 
مس��تند اختصاص دهید تا به این  واس��طه اهالی رس��انه و 
س��ینماگران بتوانند آثار را در این س��الن مورد ارزیابی قرار 
دهند و س��ینمای مس��تند فرصت بیش��تری به لحاظ بعد 

رسانه ای در این جشنواره پیدا کند. 
نمایش فیلم های مستند در س��الن هایی غیر از سالن اصلی 
برج میالد همواره این نقص را به همراه داش��ته که اهالی رسانه 
و سینماگران به دلیل تمرکز ویژه بر نمایش های سالن اصلی، 
کمتر موفق به برنامه ریزی برای دیدن آثار مستند می شوند. با 
توجه به اینکه امسال بخش بین الملل از جشنواره جدا شده و در 
بخش های دیگر نیز تعداد محدودتری از آثار پذیرفته شده است. 
می توان پیش بینی کرد که ترافیک نمایش ها در س��الن اصلی 

برج میالد کمتر باشد. 
مستندس��ازان امضاکنن��ده این نامه عبارتند از: محس��ن 
خانجهانی کارگردان »آزادراه«، فرشاد افشین پور کارگردان 
»س��فر به آم��ادای«، محم��د کارت کارگ��ردان »بختک«، 
مهدی گنج��ی کارگ��ردان »می خوام ش��اه بش��م«، معین 
کریم الدینی کارگردان »آتالن«، صادق داوری فر کارگردان 
»فیه ما فیه«، دالور دوس��تانیان کارگردان »زندگی پنهان« 

داریوش یاری کارگردان »کربالجغرافیای یک تاریخ«. 

درخواست مستندسازان از دبیر جشنواره فیلم فجر

تلویزیون�ی  مجموع�ه  تهیه کنن�ده    

از  بی�ش  از پیش�رفت  »معم�ای ش�اه« 
۶0 درصدی آن و آغاز فاز س�ه تولید این 

سریال خبر داد. 
 سرپرس�ت ارکس�تر ب�ادی ته�ران از 

برگ�زاری کنس�رت وی�ژه ب�ه خوانندگی 
عالیم قاسم اف هنرمند صاحب نام کشور 

آذربایجان خبر داد. 
  دخت�ر »حس�ن حاضرمش�ار« نقاش و 
مجسمه س�از گفت: پزش�ک معالج پدرم 

گفته، ممکن است او سل گرفته باشد.
گیتی خامن�ه - مجری قدیم�ی برنامه های کودک - به انتخاب ش�بکه پویا 

به عنوان شبکه تخصصی کودک، نگاهی مثبت دارد. 

تیتر اخبار

س��رمربی تیم ملی گفت: بازی با عراق جزئ��ی از برنامه های 
آماده س��ازی ایران ب��رای دی��دار برابر بحرین اس��ت. کارلوس 
کی روش درباره دیدار ایران برابر عراق و در پاس��خ به این سوال 
که آیا تیم ایران برای این دیدار آماده ش��ده است یا خیر گفت: 
ما تنها برای بازی با عراق آماده نش��ده ایم. ای��ن دیدار جزئی از 
برنامه های آماده س��ازی ما برای دیدار برابر بحرین اس��ت. این 
بازی یک قدم رو به جلو در راه آماده س��ازی م��ا برای حضور در 
جام ملت های آسیاس��ت و خوش��حالم که می توانیم از آخرین 

فرصت مان برای انجام یک بازی دوستانه استفاده کنیم. 
وی درباره آخرین ش��رایط تیم ایران هم گف��ت: در حال 

حاضر تالش می کنیم با اس��تفاده از فرصت به دس��ت آمده 
بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم. 

س��رمربی تیم ملی درباره دالیل برگزاری اردوی این تیم 
در آفریقای جنوبی هم گفت: در درجه اول به خاطر ش��رایط 
آب و هوایی مشابه اس��ترالیا آنجا را انتخاب کردیم. دوم هم 
اینکه تنها جایی بود که تیم هایی حاضر می شدند با تیم ملی 
ایران دیدار کنند. با در نظر گرفتن محدودیت های مالی که 
با آن دست و پنجه نرم می کنیم، آفریقای جنوبی تنها جایی 
بود که می توانس��تیم بازی های بین الملل��ی انجام دهیم و از 

تیم های باشگاهی استفاده کردیم. 

روی حمایت ایرانی ها حساب کرده ایم

مش�ترک  دفت�ر  م�دی�رک��ل    

برگزاری  از  فدراس�یون های ورزش�ی 
مجام�ع انتخابات�ی 10 فدراس�یون تا 

پایان سال 1393 خبرداد. 
   کرار هافبک طراح استقالل با کاروان 

این تیم راهی کیش نشد. 
   مصطف�ی زارع فنی تری�ن مش�تزن 

رقابت ه�ای قهرمانی کش�ور می گوید: 
چون بیکار است شاید در آینده نزدیک 

با دنیای قهرمانی وداع کند. 
هافب�ک ملی پوش تیم فوتبال لیورپول روز جمعه تایید کرد در پایان فصل و 

پس از 15 سال از این تیم انگلیسی جدا خواهد شد

تیتر اخبار
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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 

وزیر کشور:  استعالم منفی باشد
 به افراد مجوز نمی دهیم

هوای پایتخت 
پس از 10 روز سالم شد

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه آیا اعضای احزاب منحله مانند مجاهدین 
انقالب اس��المی، در قالب احزاب دیگر مجوز فعالیت دریافت می کنن��د، گفت: ما تابع قانون 
هستیم.کمیس��یون ماده 10 که متش��کل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت اس��ت 
متناس��ب با مقررات عمل می کند.عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه انعق��اد تفاهم نامه با 
س��ازمان آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، گفت: برای تایی��د صالحیت افراد متقاضی 
فرآیندی ط��ی می ش��ود.به عنوان نمون��ه از وزارت اطالعات اس��تعالم گرفته می ش��ود.اگر 

استعالم های دریافت شده از مراجع مختلف مورد تایید باشد به افراد مجوز می دهیم.
رحمانی فضلی درباره وضعیت معاونت سیاس��ی گفت: من هیچ خانم��ی را برای تصدی این 
سمت پیش��نهاد نکرده ام، در حال حاضر امیری سرپرس��تی این معاونت را بر عهده دارد و هیچ 
خللی در انجام وظایف این بخش به وجود نیامده اس��ت.او گفت: بیش از 500 تقاضای جدید در 
حوزه تاسیس سازمان های مردم نهاد داشته ایم که مصوب شده و این سمن ها فعالیت  خود را آغاز 
کرده اند.ما در زمینه سازمان های مردم نهاد بودجه و ردیف مستقلی در مصوبه مجلس نداریم و در 
قالب برخی فعالیت ها و منابع به برخی از سمن ها در مقابل انجام کار کمک می کنیم که سمن های 
مبارزه با مواد مخدر زنان و جوانان و از جمله آنها هستند.وزارتخانه های مختلف مانند راه و کشور 
در این زمینه مسئولیت هایی داشتند، البته بخش اعظم هزینه ها به کمک خیرین و مردم تامین 
ش��د و روزانه حدود 100 هزار غذا به مردم از طریق خیرین داده شد البته ما برآورد دقیقی درباره 

هزینه های نهایی اقدامات خود نکرده ایم.

مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایس��تادن شاخص 
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 98 در ش��رایط س��الم ق��رار گرفت.دکتر وحید 
حسینی در گفت وگو با مهر افزود: براساس اطالعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوای شهر تهران، میزان غلظت آالینده ها جزو ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون و ذرات 
معلق کمتر از 10 میکرون نس��بت به روز جمعه کاهش داش��ته اس��ت.به گفته وی، در حال 
حاضر میانگی��ن غلظت تمام آالینده ها به لح��اظ آالینده ذرات معلق کمت��ر از 2.5 میکرون 
در بیشتر ایستگاه ها در حد مجاز بوده و ش��اخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم 

است.
حسینی تاکید کرد: در حال حاضر ش��اخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در ایستگاه 
پارک رازی روی عدد 151 ایستاده و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت است.پیش بینی 
هواشناس��ی برای پایتخت حاکی از آس��مانی نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده 
و وزش باد اس��ت، به این ترتیب انتظار می رود ش��اخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد 
و شلوغ در ش��رایط س��الم باقی بماند. اثرات بهداش��تی آالینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم 
میکرون در منطقه ناس��الم برای گروه های حس��اس ش��امل افزایش احتمال عالئم تنفسی 
در افراد حس��اس، تش��دید بیماری قلبی و ری��وی، مرگ و می��ر زودرس در اف��راد مبتال به 
بیماری های قلبی - ریوی و افراد مسن اس��ت بنابراین توصیه می شود در منطقه ناسالم این 

افراد فعالیت های طوالنی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش



نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد

وقتی نام شرکت »بیک« را می شنویم نخستین 
چیزی که به ذهن مان می آید احتماال خودکارهای 
بیک اس��ت، با تبلیغ کالس��یک خود »فقط بیک؛ 
مثل بیک می نویسد«. این تبلیغ سال ها شعار اصلی 
این شرکت بود و هنوز هم از آن به عنوان یک شعار 

مهم استفاده می شود. 
ش��رکت بیک برای نخستین بار در شهر کلیشی 
فرانس��ه در س��ال 1945، تاس��یس ش��د. شهرت 
این ش��رکت که توسط مارس��ل بیک پایه گذاری 
ش��د، عمدت��ا به خاطر محص��والت »یک بار مصرف 
و ارزان��ش« بود. گرچه از عمر این ش��رکت تقریبا 
60 س��ال می گذرد، با این حال در خالل این مدت 
ش��رکت بیک ف��راز و فرودهای زی��ادی در عرصه 
تبلیغ��ات به چش��م خود دیده ک��ه مهم ترین آنها 
به س��ال 1970 باز می گردد؛ همان زمانی که این 
ش��رکت تصمیم گرفت برای نخس��تین بار با تولید 
فندک ه��ای پالس��تیکی و ارزان قیم��ت در بازار 

خودی نشان دهد. 
ن��ام این محصول موفق بی��ک »کیلک« بود که 
ش��امل فندک های پالستیکی و یک بار مصرفی بود 
که قصد به وضع آشفته بازار کبریت و فندک های 
آن زمان سر و سامانی دهد، ضمن آنکه می خواست 
به عمر فندک هایی که برای پر کردنشان به گاز مایع 
و خطرات و دردسر زیادی نیاز بود پایان بدهد. لذا 
بیک شعار تبلیغاتی خود را بر پایه »یک بار مصرف 
بودن« گذاش��ت و تمام توجه مشتریانش را به آن 
معطوف ساخت. به خاطر همین وقتی این محصول 
وارد بازار ش��د، با محبوبیت فراوان��ی همراه بود و 

فروش آن روز به روز افزایش یافت. 
 اما بیک ایده های دیگری را در س��ر می پروراند، 
به خاط��ر همی��ن در اقدام��ی دیگ��ر ب��ا تولی��د 
ریش تراش های پالستیکی و یک بار مصرف، خود را 
با نام های بزرگی چون ژیلت، ویلکینسون و شیک 
درانداخت و چندی نگذشت که این محصول بیک 
که هم تیغ و هم ریش تراش را به همراه خود داشت 
رقبای سنتی این صنعت را در بهت فروبرد و آنها را 
 واداشت که در روش ساخت خود تغییراتی به وجود 

بیاورند. 
ام��ا تا رقبا به خود بیایند بی��ک عرصه را بر آنها 
تن��گ کرده بود زیرا ریش تراش های بیک با قیمت 
ارزان که فقط به اندازه قیمت تیغ س��ایر شرکت ها 
بود هم ریش تراش و هم تیغ را به مش��تریان هدیه 
می ک��رد. ای��ن مهم ترین نکته ای ب��ود که بیک در 
تبلیغاتش بر آن تکیه داشت اما نمی دانست که این 
نقطه قوت روزی برایش می تواند ضعف بزرگی باشد 

که آن زمان به آن توجه نمی شد. 
ژیلت و ش��یک به خاطر آنکه سهم بازار را دوباره 
به دست بیاورند شروع به تولید ریش تراش هایی که 
یک بارمصرف بودند و خش��اب هم به آنها می خورد 
کردند و این گونه عنوان ش��د که مشتری هر وقت 

بخواهد می تواند تیغ را به س��ادگی عوض کند، اما 
ب��ا این حال پس گرفت��ن بازار به این س��ادگی ها 
نبود تا اینکه رسانه ها ش��روع به پخش حوادثی از 
قبیل آتش گرفتن فندک های بیک و نش��ت گاز از 

فندک ها کردند. 
این اخبار ضرباهنگ رش��د بیک را متوقف کرد و 
این امر موجب شد که نه تنها فندک های بیک سهم 
خود را از بازار از دس��ت دادند بلکه این موضوع به 
ریش تراش های بیک هم سرایت کرد و این بار رقبا 
دقیقا نقطه قوت ش��رکت بیک را که یک بار مصرف 
بودن��ش بود هدف ق��رار دادن��د و این گونه وانمود 
کردن��د که ه��ر چیزی ک��ه یک بار مصرف باش��د 

بی کیفیت نیز می تواند باشد. 
ژیل��ت در اقدامی ریش تراش های »سنس��ور« و 
تیغ ه��ای خود را ک��ه مدت ها منتظر ب��ود به بازار 
عرضه کند، روانه بازار کرد؛ ریش تراش��ی متفاوت 
یک بار مص��رف  ریش تراش ه��ای  ک��ه  ج��ذاب  و 

نمی توانستند با آن مقابله کنند. 
اما این پایان کار برای بیک نبود. در دهه 1980 
موج زیادی برای حمایت از محیط زیست به وجود 
آمد و ریش تراش ها و لوازم تولید شده توسط شرکت 
بیک که عمدتا پالس��تکی بودند با محیط زیس��ت 
س��ازگار نبودن��د لذا تبلیغ��ات گس��ترده ای برای 
مخالفت با محصوالت یک بار مصرف و پالس��تیکی 
اوج گرف��ت و این گونه بود که مهم ترین نقطه قوت 
بیک به نقطه ضعفی تبدیل شد که این شرکت را از 

صحنه خارج کند. 
در نتیج��ه ای��ن اتفاق، وقتی بیک قصد داش��ت 
محص��ول جدید خود را که عطرهای ارزان قیمتش 
بود روانه بازار کند این بار تاکید را از یک بار مصرف 
و پالس��تیکی ب��ودن برداش��ت و روی ارزان قیمت 
ب��ودن تاکید بیش��تری کرد. اما این ه��م فایده ای 
نداش��ت چون رقب��ا این بار همین ش��عار را هدف 
قرار دادند و این گون��ه عنوان کردند که چیزی که 
ارزان قیمت باش��د همیشه نمی تواند خوب باشد. با 
این حال گرچه شرکت بیک تالش بسیاری کرد که 
محصول جدید خود را نجات دهد اما این محصول 
ش��رکت بیک نیز پس از دوس��ال مبارزه تبلیغاتی 

دست از مبارزه کشید و آن را رها کرد. 
اتفاق��ی که برای ش��رکت بیک افت��اد، در تاریخ 
پرفراز و نشیب تبلیغات برای شرکت های بسیاری 
تکرار ش��ده اس��ت. بی خود نیس��ت که می گویند 

ماندن هنر بزرگان است. 

استفاده از گل های پارچه ای در 
آگهی های تبلیغاتی پارچه فروشی

 ایس��ی میای��ک، ط��راح مش��هور، کمپی��ن تبلیغاتی  
Pleats Please  خ��ود را با گل هایی س��اخته ش��ده از 
چین و ش��کن پارچه راه اندازی کرده اس��ت. این کمپین 
گل هایی از جنس پارچه های تا شده توسط طراح را شامل 
می شود. پارچه ها امضای طراح اثر هستند که نخستین بار 
مجموعه Pleats  Please  خود را در سال 1993 معرفی 
کرد. پارچه او یک نوع پلی اس��تر گرمادیده است که پس 
از مواجه��ه با حرارت چین های دائم��ی آن را می آرایند. 
ایس��ی میایک برای آخرین س��ری آگهی های تبلیغاتی 
خود، تصویری از گل را به وجود می آورد که جنس آن از 
پارچه تاشده است. نتیجه از لحاظ بصری گیرا و به شکلی 
باورنکردنی واقعی است. کمپین Pleats Please ایسی 
میایک تنوع پارچه ها را به تصویر کشیده و منعکس کننده 
زیبایی و ظرافت امضای طراح است. این تبلیغات مجلل 
ک��ه همه انتظ��ار آن را می کش��یدند با هم��کاری طراح 
بصری، تاکو ساتوه که نقش موثری در جان دادن به این 
تصاویر داشت، انجام شدند. گل های موجود در این سری 
آگهی های تبلیغاتی، طیف متنوعی از کاملیا گرفته تا الله، 

رز، شقایق و دیگر گل های زیبا را در بر می گیرد. 
www. trendhunter.com

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت Penguin تولیدکننده کتاب های صوتی

ب��ا وجود  تنق��الت  برخ��ی 
اینک��ه ارزش غذای��ی باالی��ی 
ندارن��د، اما از محبوبیت باالیی 
میان مشتریان سنین مختلف 
برخوردارن��د، ب��ه همین دلیل 
شرکت های بس��یاری در تولید 
این محصوالت س��رمایه گذاری 
از  بهره گی��ری  ب��ا  و  ک��رده 
تنقالت  جدید،  تکنولوژی های 
رنگارنگی را روانه بازار کرده اند 
که بدون ش��ک در برنامه های 
تفریح��ی جوان��ان حض��وری 

پررنگ دارند. 
تول��یدکننده  شرک��ت های 
تنقالت با بهره گیری از تبلیغات 
موثر ب��ه دنبال فروش بیش��تر 
محصوالتی هس��تند که نه تنها 
ذائق��ه مصرف کنن��ده را تغییر 
می دهند، بلکه حتی در برخی 
موارد اس��تفاده بیش از حد آن 
مض��ر هم هس��ت. از این رو در 
اختیار گرفتن سهم بیشتری از 
بازار در رقابت با تولیدات داخلی 
و خارج��ی نیازمن��د اس��تفاده 
درس��ت از روش های تبلیغاتی 
است. کارشناسان در این رابطه 
معتقدند اگر شرکت ها تبلیغات 
محص��ول  بس��ته بندی  از  را 
ش��روع کنند و اطالعات کاملی 
از ترکیب��ات و نح��وه مص��رف 
محصول ارائه کنند، به طور قطع 
مشتریان را به تکرار خرید خود 
هدای��ت می کنند. همچنین در 
تیزرهای تبلیغاتی همواره باید 
اطالعات کاملی از نحوه مصرف 
و زمان استفاده را به مخاطبان 
ارائ��ه و به ک��ودکان نیز توصیه 
کنند تا پس از وعده های غذایی 
تنقالت بخورند تا والدین آنها را 
در خرید این محصوالت توجیه 

کنند. 

تبلیغ تنقالت باید 
توجیه کننده باشد

تبلیغات تنها برای محصوالت 
گران و لوکس نیس��ت، گاهی 
همین تبلیغ��ات محصوالتی را 
در سبد کاالیی مصرف کنندگان 
قرار داده است که ارزش غذایی 
باالیی ندارد و مخاطب تنها در 
زم��ان خاصی از ای��ن تنقالت 
نمونه  برای  اس��تفاده می کند. 
خانواده ها در زمان دیدن فیلم 
عالقه زیادی به خوردن چیپس 
و پفک نش��ان می دهن��د. این 
به عنوان یک راهنمای تبلیغاتی 
مورد اس��تفاده ش��رکت ها قرار 

گرفته و در تبلیغ محصول خود 
مدل های��ی را نش��ان می دهند 
ک��ه در حال دیدن فیلم یا یک 

مسابقه فوتبال است. 
ی��ک کارش��ناس تبلیغات با 
تاکید بر اینکه ش��رکت ها باید 
تنقالت  مصرف کنندگان  ذهن 
را ب��ا ارائه اطالع��ات تکمیلی 
هدایت کنند به »فرصت امروز« 
گف��ت: تولیدکنندگان تنقالت 
باید ابتدا به مخاطبان خود نگاه 
کنند و براس��اس آن استراتژی 
تبلغیاتی تدوین کنند. در واقع 
برخ��ی از مصرف کنندگان این 
هستند  بزرگساالن  محصوالت 
و برخی دیگ��ر این محصوالت 
را ب��رای اس��تفاده خ��ود ی��ا 
فرزندان شان تهیه می کنند. به 
همین دلیل زمان��ی که هدف 
تبلیغات بزرگس��االن هس��تند 
اطالع��ات تبلیغ��ات باید برای 
آگاه��ی مخاط��ب از محتوای 
محصول باش��د که بهتر است 
روی بسته بندی آن درج شود. 
از ط��رف دیگر ارائ��ه اطالعاتی 
و مجوزه��ای  اس��تانداردها  از 
می تواند  تولیدکننده  ش��رکت 
در مش��تری اعتمادسازی کند. 
برای  آگاهی بخش��ی  نوع  حال 
بزرگس��االنی که این محصول 
را برای کودکان خود می خرند 
کمی متفاوت تر است. زیرا آنها 

در صورت��ی ترغیب می ش��وند 
آن محص��ول را ب��رای فرزن��د 
خود بخرن��د که در تبلیغات بر 
اطالعاتی از میزان و زمان مجاز 
مص��رف ارائه به کودکان تاکید 
ش��ود. در هر حال بای��د توجه 
داش��ت که مصرف این تنقالت 
وعده ه��ای  نمی توان��د ج��ای 
غذایی را بگی��رد و باید پس از 
میل  وعده ه��ای غذایی  صرف 

شود. 
یوس����ف فراهان����ی 
ب��ا بی��ان اینک��ه تالش 
تولیدکنندگان در بهبود 
محصوالت  بس��ته بندی 
تاثیرگ��ذاری تبلیغات را 
ادامه  می ده��د،  افزایش 
داد: تنق��الت غذای��ی به 
دلی��ل اینک��ه در ذه��ن 
مش����تریان به عن���وان 
ارزش  ب��ا  محصوالت��ی 
غذایی پایی��ن جا افتاده 
اس��ت در صورتی ک��ه در 

تبلیغات روی اصول بهداش��تی 
و طرز تهیه و بس��ته بندی آنها 
تاکید ش��ود کاس��تی های این 
محص��ول را از نظر مش��تریان 
می کاه��د و ای��ن موضوع یک 
امتیاز مثبت برای برند محسوب 
می ش��ود. از طرف دیگر برخی 
بیماری های  دارای  مش��تریان 
خاص��ی مانن��د چرب��ی خون، 

قند خ��ون و غیره هس��تند که 
اگر تنقالت��ی وی��ژه آنها تهیه 
شود گروه مصرف کنندگان این 
برند بیشتر می شود و این نگاه 
تولید کنن��ده ی��ک تبلیغ برای 

فروش بیشتر خواهد بود. 
این کارش��ناس با نگاهی به 
نح��وه ارائه تبلیغ��ات تنقالت 
غذای��ی اف��زود: وقت��ی ی��ک 
محصوالت  هم��ه  تولیدکننده 

خود را یکج��ا معرفی می کند، 
توان ای��ن ش��رکت در تهیه و 
توجه ب��ه ذائقه های مختلف را 
ای��ن موضوع  نش��ان می دهد. 
را نبای��د نادی��ده گرف��ت ک��ه 
محص��والت جدید همواره باید 
بیشتر در تبلیغات نمایش داده 
شود. این مسئله عالوه بر اینکه 
فعالیت ش��رکت را هم راستا با 

نیازه��ای روز نش��ان می دهد، 
توان ش��رکت در بهره گیری از 
فناوری های روز برای دستیابی 
ب��ه محص��والت باکیفیت تر را 
به رخ رقبا می کش��د و همین 
بهتری��ن تبلیغ برای ش��رکت 

عرضه کننده تنقالت است. 

تبلیغ با اهمیت دادن به 
مصرف کننده

ی����ک کارش����ناس 
بازاریاب��ی در گفت و گ��و 
ب��ا »فرصت ام��روز« در 
م��ورد روش های اثرگذار 
تبلی��غ تنق��الت غذایی 
وقتی  ک��رد:  اظه�����ار 
تولید کنن��ده در تبلی��غ 
محصول اقدامات شرکت 
ع��وارض  کاهش  ب��رای 
را به نمای��ش می گذارد 
مصرف کننده به این باور 
به  می رسد که ش��رکت 
توجه  مشتریان  سالمت 
می کند. همین مسئله منجر به 
تمایز این برند نس��بت به سایر 
برندهای رقیب خواهد شد. به 
عبارت دیگر ش��رکت ها وقتی 
تحقیقاتی شرکت  فعالیت های 
افزایش کیفیت محصول  برای 
در دوره زمان��ی گذش��ته را به 
مخاطبان خود نشان می دهند 
مشتری به این نتیجه می رسد 

که شرکت پیوسته به سالمت 
مشتریان توجه می کند. 

مرتض��ی غف��اری ب��ا نگاهی 
تنقالت  تبلیغات تصوی��ری  به 
غذای��ی در ادامه گف��ت: وقتی 
تیزرها به شکلی تهیه می شوند 
که کودک پ��س از صرف وعده 
می خ��ورد،  تنق��الت  غذای��ی 
پدر و م��ادر ک��ودک را به این 
مس��یر هدایت می کند که این 
ش��رکت تنها به افزایش فروش 
فک��ر نمی کند، بلکه ب��ه دنبال 
هدایت آنها به س��مت مصرف 
درس��ت تنقالت با رعایت زمان 
مصرف و می��زان مصرف و ارائه 
الگوی مناس��بی ب��رای جذب 
مش��تریان این محصول است. 
گاهی در تبلیغ این محصوالت 
از پیرم��ردی به عن��وان م��دل 
تبلیغاتی اس��تفاده می ش��ود و 
این نش��ان می دهد که عوارض 
این محصول به حداقل رسیده 
است و همه مشتریان می توانند 
از آن استفاده کنند. با این حال 
از آنجای��ی که اکثر مش��تریان 
انتخاب مدلی  کودکان هستند 
کم سن و س��ال می تواند امکان 
جذب مش��تری را برای شرکت 

بیشتر کند. 
او با اش��اره به اینکه نمایش 
تبلیغات ب��ا ارائ��ه تصاویری از 
مراحل تولید اثرگذارتر اس��ت، 

مصرف کنندگانی  ک��رد:  اضافه 
ک��ه همواره از تنق��الت غذایی 
انتقاد می کنن��د، روند تولید و 
ترکیبات محصول را زیرس��وال 
می برند. حال اگر در تبلیغات با 
نمایش تصاویر تهیه محصول و 
اطالعات تکمیلی از محتوایش 
ارائه ش��ود تاثی��ر تبلیغاتی آن 
بیشتر خواهد شد. گاهی برخی 
تولیدکنندگان در تبلیغات روی 
مواد جایگزین تاکید دارند یعنی 
یک م��اده مضر را حذف و ماده 
مقوی دیگ��ری را جایگزین آن 
می کنند و این را محور معرفی 
محصوالت خود قرار می دهند. 

ارائه اطالعات از تنقالت 
جدید

تبلی��غ  در  برنده��ا  برخ��ی 
تنقالت غذایی روی انرژی زایی 
محصول تمرکز می کنند و این 
مس��ئله خیلی منطقی به نظر 
نمی رس��د، زیرا این موضوع بر 
مصرف بیش��تر تاکید دارد که 
بس��یاری از کارشناسان غذایی 
آن را رد می کنند. بنابراین یک 
تبلیغ اثرگذار در مورد تنقالت 
تنها زمانی می تواند مش��تریان 
وفادار را به خود جذب کند که 
روند بهبود کیفیت را در برنامه 
خود داشته باشد و در تبلیغات 
نیز همواره به این مسئله اشاره 
کند ک��ه در واح��د تحقیقات 
شرکت به دنبال ارتقای کیفیت 
محصول هستند و در آینده چه 
تولیدات  به  مثبتی  فاکتورهای 
اخی��ر اضاف��ه خواهد ش��د. در 
واقع افزایش تعداد مش��تریان، 
نس��بت به استفاده بیش از حد 
تعداد اندکی مشتری در اولویت 
قرار خواه��د گرفت.  از آنجایی 
ک��ه قیمت تنق��الت غذایی در 
تمام برندها تقریبا ثابت اس��ت 
این م��ورد نمی تواند در جذب 
مشتری موثر باش��د به همین 
دلیل باید در تبلیغات بیش��تر 
به محص��والت جدیدی که این 
روزها بیش��تر با ذائقه مشتریان 
س��ازگار اس��ت تمرکز ش��ود. 
همچنی��ن باید ارائ��ه اطالعات 
در مورد محصول بیشتر برجنبه 
اطالع رس��انی از کیفیت و روند 
تولی��د آن متمرکز باش��د زیرا 
برخی تنقالت ع��الوه بر اینکه 
از ترکیب��ات جدی��دی تهی��ه 
ش��ده اند نام ه��ای جدیدی نیز 
دارند که ناآشنایی مشتریان با 
این محصول مانع از خرید آنها 

می شود.

کـافه تبلیغـات
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ایستگاه تبلیغات

بایدها و نبایدهای تبلیغ تنقالت با ارزش غذایی پایین

تبلیغ خود را با ارائه دستورالعمل مصرف اثرگذار کنید
حامد شایگان

محمد تماشا

یک تبلیغ اثرگذار در مورد 
تنقالت تنها زمانی می تواند 

مشتریان وفادار را به خود جذب 
کند که روند بهبود کیفیت را در 
برنامه خود داشته باشد و در 

تبلیغات نیز همواره به این مسئله 
اشاره کند که در واحد تحقیقات 
شرکت به دنبال ارتقای کیفیت 

محصول هستند



مدیریت تجربه مشتری 
در صنعت خرده فروشی

ب��ا توجه به محیط رقابتی صنعت خرده فروش��ی و جو 
اقتص��ادی حاکم بر جامعه، بقا در صنعت خرده فروش��ی 
نیازمند چیزی فرای قیمت های پایین و محصوالت نوآورانه 
است. برای رقابتی تاثیرگذار، شرکت های تجاری باید روی 
تجربه خرید مشتریان تمرکز کنند. برای مدیریت تجربه 
مش��تریان، مهم ترین نکته درک تجربه مشتریان توسط 
خرده فروشان است. تجربه مش��تری تمام نقاط ارتباطی 
است که مشتری از آن راه ها با شرکت، محصول یا خدمت 
تعامل دارد. مدیریت تجربه مشتری یک طراحی استراتژی 
برای س��ازمان اس��ت با هدف مدیریت تجربه مشتریان.  
CEM   اش��اره به اس��تراتژی ای دارد که نتیجه آن یک 
ارزش تبادلی برد- برد بین مشتری و خرده فروش را فراهم 
می کند. در ادامه عوامل کالن در محیط خرده فروشی ها و 
چگونگی شکل دهی CEM  و رفتار مشتریان توسط آن 

را بررسی می کنیم.
تجربه تبلیغات و ارتقا 

در م��ورد روش های ارتقای ف��روش توجه به روش های 
تبلیغات در گذش��ته توسط خود ش��رکت و سایر رقبا و 
تاثیرات آنها می تواند کمک بس��زایی در انتخاب بهترین 
راه ارتقای فروش باش��د. تحقیقات نشان می دهد استفاده 
از روش ارتقای فروش و تبلیغات صحیح می تواند به سرعت 

تاثیر خود را بر حجم فروش نشان دهد.
تجربه قیمت گذاری

قیمت گ��ذاری از میان ابعاد بازاریابی )محصول، قیمت، 
مکان و تبلیغات( تنها عنصری اس��ت که برای ش��رکت 
درآمد زاست. پس عامل به شدت مهمی در تجربه مشتری 
خواهد بود. برای مثال قیمت گذاری بسیار باال ممکن است 
منج��ر به ایجاد ذهنیت ارزش پایین تر نس��بت به قیمت 
محصول ش��ود و خرید انجام نشود یا قیمت گذاری بسیار 

پایین نشانگر کیفیت پایین باشد و به خرید منجر نشود.
تجربه خرید و برند 

مواردی همچون تنوع کاال در فروش��گاه، طرز چیدمان 

کاال ها و قفسه بندی ها، مکان یابی کاالها در مکان مناسب 
داخل فروشگاه می تواند تجربه خرید مشتری را لذت بخش 
کند.البته این موارد باید به صورت دوره ای طبق رفتار های 
خریداران چک ش��ود و ساختار منعطفی برای آن فراهم 

شود تا طبق سلیقه و رفتار مشتریان باشد.
تجربه مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین موردی اس��ت که در دهه های گذشته به 
واسطه این تفکر که تامین کنندگان در پشت صحنه هستند، 
تاثیر آن ناچیز دیده می ش��د ولی توجه به تامین کنندگان 
بس��یار حیاتی و مهم برای خرده فروش��ان اس��ت. رساندن 
اجناس در زمان مناسب و هزینه های ارسال پایین از مواردی 

است که می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
تجربه مکان یابی

مطالعات آکادمیک و تجربی در مورد خرده فروش��ی ها 
تاکید بسیار زیاد بر مکان یابی، مکان یابی و مکان یابی دارند، 
ب��ه صورتی که مکان یابی را کلید موفقیت خرده فروش��ان 
در نظر می گیرند. در این مورد ش��اید ملموس ترین مثال 
مجموعه هایپر اس��تار باکری باش��د که ب��رای مکان یابی 
 س��ال ها ب��ه مطالع��ه پرداخ��ت و عوام��ل متع��ددی را 
دراین باره مورد بررسی دقیق قرار داد. با توجه به موارد اشاره 
شده بررسی مدیریت تجربه مشتری در صنایع مختلف ابعاد 
گوناگون و متعددی را خواهد داش��ت که در این دهه باید 
توجه تمام کس��ب و کار ها به مدیریت تجربه مشتری به 

عنوان اصلی ترین مسئله سازمان باشد.

گوشی شفافی که داخل آن دیده 
می شود

تاکنون اکثر اس��مارت فون هایی که تولی��د و روانه بازار 
 فن��اوری ش��ده بودن��د دارای سیس��تم عامل هایی مانند

IOS، Android و Windows  بوده ان��د ام��ا کمپانی 
ال جی از تولید اس��مارت فون هایی با سیس��تم عامل فایر 
فاکس خبر داده اس��ت، البته فایر فاکس��ی متفاوت. این 
تلفن همراه هوشمند جدید با نام LG FxO تولید شده 
و از طراحی متفاوتی نس��بت به س��ایر محصوالت ال جی 
برخوردار اس��ت که به دلیل ش��فافیت به کارب��ران اجازه 
می دهد محتوای داخل گوشی را مشاهده کنند. وسط این 
گوشی کلید طالیی رنگی با شکل فایرفاکس درج شده که 
بر زیبایی گوشی افزوده است. به گزارش مهر، این گوشی 
هوش��مند تا حدودی شبیه به گوشی LG G3 بوده اما با 
صفحه نمایش 4/7 اینچی و همچنین برخورداری از قابی 
ش��فاف برای به نمایش گذاشتن محتویات اسمارت فون، 
کامال متفاوت از سایر محصوالت ال جی است. این گوشی 
ب��ا قیمتی در حدود 414 دالر به فروش خواهد رس��ید و 
با توجه به قیمت و همین طور سیس��تم عامل نصب شده 
روی این گوشی می توان گفت این محصول می تواند یکی 

از گران ترین محصوالت فایرفاکسی باشد. 

برون سپاری امور بازاریابی

اگر به جای اینکه بر کس��ب و کار خود احاطه داش��ته 
باش��ید در آن غرق ش��وید، مرتکب اش��تباه شده اید و 

آنچنان که باید به سرعت رشد و ارتقا نخواهید یافت. 
 هر ن��وع پروژه چالش برانگیزی ک��ه خودتان تالش 
می کنی��د آن را حل کنید، باید به ش��خص دیگری که 
می توان��د راحت تر، س��ریع تر و در اغلب م��وارد بهتر از 
ش��ما انجام ده��د، واگذار ش��ود. وقت ش��ما مهم ترین 
دارایی شماس��ت و باید در هن��گام تصمیم گیری برای 
کسب و کار خود این موضوع را مدنظر داشته باشید. هر 
اندازه وقت آزاد بیش��تری داشته باشید، هزینه کمتری 
ب��رای آزاد ک��ردن آن ص��رف خواهید ک��رد، موفقیت 
بیشتری کسب خواهید کرد و کسب و کار شما با سرعت 
 بیشتری رش��د می یابد. استفاده از سایت هایی همچون

 design.com  و odesk.com، vworker.com 
به تدریج به عنوان اجزای اصلی بسیاری از کسب و کارهای 
موفق اینترنتی و خارج از فضای مجازی به شمار می رود. 
نمی دانم ش��ما تا چه ح��د به نظریه کم��ک گرفتن از 
کش��ورهای دیگر معتقدید، اما حقیقت این اس��ت که 
برنامه ری��زان زبده، نویس��ندگان چیره دس��ت، طراحان 
وب س��ایت خبره و دیگ��ر افراد مس��تعد در زمینه های 
گوناگون در سرتاس��ر دنی��ا وجود دارن��د. هنگامی که 
می خواه��م در حرفه خود کاری را انج��ام دهم، تنها از 
استعدادها و مهارت های موجود در کشور خود استفاده 
نمی کن��م، من آن کار را در مقاب��ل تمامی کاندیداهای 

واجد شرایط قرار می دهم. 
تعریف Crowdsourcing در ویکی پدیا

 Crowdsourcing  ترکی��ب جدی��دی از دو واژه 
Crowd  و Outsourcing اس��ت و ب��ه معنی انجام 
کار با اس��تفاده از کارگر یا پیمان��کار و جمع آوری آن از 
طریق یک فراخوان عمومی ب��رای کمک در گروهی از 

افراد یا اجتماع است. 
 تع��داد اندک��ی از صاحب��ان کس��ب و کارها ب��ه این 
موضوع پی برده ان��د، اما امریکایی ه��ا می توانند به طور 

ش��گفت انگیزی نیروی انسانی س��خت کوش، مستعد، 
درس��تکار و قابل اعتماد فیلیپینی را در ازای دس��تمزد 
اندک استخدام کنند. فیلیپینی ها عاشق دالر امریکایی 
)و یورو( هس��تند، چرا ک��ه دالر امریکا در کش��ور آنها 
ارزش باالی��ی دارد.  یک خانواده چهار نفره که یک نفر 
سرپرس��ت دارد، با دس��تمزد چند دالر برای هر ساعت 
با توجه به استانداردهای موجود می تواند زندگی بسیار 
خوبی داشته شد. در فیلیپین جمعیت بسیار گسترده ای 
از کارگران مس��تعد، مس��لط به زبان انگلیس��ی، دارای 
مهارت کاری و خبره در تکنولوژی وجود دارد که کامال 
آماده و خواهان کار هستند تا کسب و کار اینترنتی شما 
را حتی در زمانی که خواب هس��تید، رشد و ارتقا دهند. 
م��ن طراحان وب، نویس��ندگان، ارائه دهندگان خدمات 
ایمیل مشتریان و کارشناسان انتشار محتوا را از فیلیپین 

انتخاب و استخدام کرده ام. 
 فرهنگ فیلیپینی با مضامینی همچون سخت کوشی، 
صداقت و رضایت از کارفرمایان درآمیخته شده است. در 
بسیاری از موارد آنها قدرشناس کاری هستند که به آنها 
محول شده است. آنها عاشقانه به دنبال فرصتی هستند تا 
ثابت کنند که مستحق اعتماد شما هستند.  من بسیاری 
از صاحبان کسب و کارها را می شناسم که در انجام کارهای 
روزان��ه ای که باید به فرد توانمند دیگری واگذار کنند، با 
مشکل مواجه هستند. در مورد تمامی کارهایی که روزانه 
خود انجام می دهید، فکر کنید. آیا کاری وجود دارد که 
بتوان در ازای دستمزد اندکی آن را به شخص دیگری که 
تمایل دارد تا آن کار را از راه دور انجام دهد، واگذار کرد؟ 
اگر این چنین اس��ت، باید تمرکز خود را به این موضوع 
معطوف کنید که این مسئولیت ها و وظایف را به شخص 
دیگری انتقال دهید.  من در کسب و کار خود همواره نحوه 
ص��رف وقت خود را مورد ارزیابی قرار می دهم و برخی از 
کارهای عادی را که روز من را بی نظم و مختل می کند، 
به افراد دیگری واگذار می کنم. من افرادی را به طور پاره 
وقت در اختیار دارم که کمک می کنند تا کسب و کار خود 
را پیش ببرم و همچنین کارمندانی که در دیگر کشورها 
کاره��ای اینترنتی را برای من انج��ام می دهند. همگی 
این منابع انس��انی برای من حک��م Outsourcing  را 
دارند. پس از اینکه ارزش س��اعت کاری را در وقت خود 
تثبیت کردم، توجیه سرمایه گذاری برای آزاد کردن وقتم 
آس��ان تر می شود.  شما به عنوان یک صاحب کسب و کار، 
چه کاری باید انج��ام دهید؟ تمرکز خود را روی ارتقای 

کسب و کار خود بگذارید نه امور ساده آن. 
 فک��ر کنید، خلق کنی��د، برنامه ری��زی کنید و تنها 
کارهایی را انجام دهید که دوس��ت دارید. س��عی کنید 
مابقی کارها را به دیگران واگذار کنید. حتی اگر عاش��ق 
کاری هستید که انجام می دهید، برای جایگزینی خود 
بای��د زمان قابل توجهی را صرف کنید. اگر نتوانید خود 
را از چرخه مسئولیت روزانه کسب و کارتان خارج کنید، 
هرگز نخواهید توانس��ت بدون از دست دادن درآمد در 
کار خود وقفه ایجاد کنید و تمرکز خود را برای گسترش 

کسب و کار و رسیدن به مراتب باالتر معطوف کنید . 
 اگر این ذهنیت را داش��ته باش��ید ک��ه بهترین فرد 
برای انجام تمامی امور کس��ب و کار خود هستید، آنگاه 
کسب و کار شما هرگز آنچنان گسترده نخواهد شد و در 
آینده همزمان با رشد کسب و کار، کسب و کار شما مالک 
شما خواهد شد. اجازه ندهید که کسب و کارتان بر شما 
احاطه داش��ته باش��د. کارها و وظایفی را که افراد دیگر 

می توانند انجام دهند، برون سپاری کنید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
»ارتباط، رهبری و خالقیت« را جایگزین 
»بازدهی سرمایه« کنید

نمایش��گاه  دوره  یازدهمین 
بین المللی تبلیغات، بازاریابی و 
صنایع وابسته از تاریخ ششم تا 
نهم دی ماه 1393 در فضایی 
بال��غ ب��ر 18 ه��زار متر مربع 
ش��رکت   260 حض��ور  ب��ا  و 
داخل��ی و تعداد مع��دودی از 
ش��رکت های خارجی همچون 
ترکیه، کره، چی��ن و ژاپن در 
نمایش��گاه های  دائم��ی  محل 
بین المللی تهران برگزار ش��د؛ 
کش��ورهایی که حضورشان در 
نتوانس��ت  نیز  این نمایش��گاه 
بین المللی بودن این رویداد را 
به ذهن بازدید کنندگان متبادر 
کند. به این ترتیب نمایشگاهی 
ک��ه قرار بود نق��ش موثری در 
ازجمله  مختل��ف  عرصه ه��ای 
اقتصادی، فرهنگ��ی، هنری و 
غی��ره ایفا کند و محلی باش��د 
برای تبادل اطالعات نوین بین 
این  و عالقه مندان  متخصصان 
ب��ه رویدادی  حوزه تخصصی، 
کم اثر و بی هویت تبدیل شد. 
اینک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
نمایش��گاه های  برگ��زاری 
تخصص��ی در جه��ان همواره 
ب��ا انتظارات ب��االی اهالی فن 
روب��ه رو  دس��ت اندرکاران  و 
اس��ت و آنها بر خ��الف مردم 
جم��ع آوری  برای  ک��ه  عادی 
هدایا، س��اک دس��تی و غیره 
به نمایشگاه می آیند با هدفی 
کامال مشخص، قدم به محیط 
بنابراین  می گذارند،  نمایشگاه 
رفع نی��از علم��ی و تخصصی 
این قش��ر کار چندان ساده ای 

نخواهد بود. 

بررسی نقاط ضعف این 
دوره از نمایشگاه 

*  نمایشگاه فوق فاقد شعار 
تبلیغاتی و پوستر حرفه ای بود

*  عدم اطالع رسانی گسترده 
در سطح شهر، قبل و در حین 
برگ��زاری نمایش��گاه به خوبی 

مشهود بود
*  ع��دم حض��ور بس��یاری 
ک��ه  معتب��ر  ش��رکت های  از 
نمایش��گاه  در  حضورش��ان 
می توانس��ت اعتبار بیشتری به 

نمایشگاه بدهد
برگزاری کالس های  *  عدم 
و   Network تخصص��ی 
ط��رف  از    Workshop
جهت  مرتب��ط،  ش��رکت های 
آش��نایی بازدید کنن��دگان ب��ا 

تکنیک ه��ای روز تبلیغ��ات و 
بازاریابی

*  ب��ا توج��ه ب��ه تمرک��ز و 
حض��ور اف��راد خب��ره درای��ن 
حوزه و ش��رکت های تبلیغاتی 
مطرح، متاسفانه طراحی عمده 
غرفه ه��ا، کاتالوگ ها، تولیدات 
چاپی و غیره فاقد جذابیت های 

بصری مورد انتظار بود
*  همچ��ون س��ال های 
پاسخگویی  اصل  گذشته، 
مراجعه کنن��دگان  ب��ه 
حرفه ای در بیشتر غرفه ها 
با عدم گماردن افراد آگاه 
و متخصص ش��رکت های 
بازاریاب��ی  و  تبلیغات��ی 

نادیده گرفته شده بود
فق��ط  بازاریاب��ی    *
کلم��ه ای ب��ود ک��ه برای 
پرطمط��راق کردن عنوان 
نمایش��گاه، ب��ه آن اضافه 

شده بود
پررن��گ  حض��ور    *
تولیدکننده  ش��رکت های 

سررس��ید و تقویم ها با شکل و 
شمایل های مشابه و بدون ارائه 
خالقیت و نوآوری خاصی روح 
غالب نمایش��گاه را به س��مت 

خود متمایل کرده بودند 
*  خ��أ فناوری ه��ای جدید 
ط��رف  از  ن��و  ایده ه��ای  و 
ش��رکت های حاض��ر در تمام 

سطوح به خوبی مشهود بود
*  عدم حضور ش��رکت های 
ح��وزه  در  ک��ه  تبلیغات��ی 
پیام های  تی��زر،  فیلم س��ازی، 
فعالی��ت  غی��ره  و  بازرگان��ی 

می کنند، به خوبی نمایان بود
*  ارائ��ه کاتالوگ و تولیدات 
چاپی، هدایا و غیره در س��طح 
کیفی خوب در بیش��تر موارد 

من��وط به ارائ��ه کارت ویزیت 
فع��االن و هم��کاران تبلیغاتی 

بود
*  عرضه بلی��ت فقط از یک 
باج��ه در قس��مت در ورودی، 
صف طویلی از بازدید کنندگان 

را ایجاد کرده بود 
*  ع��دم حض��ور نش��ریات 

تخصصی به صورت جامع
وس��ایل  وج��ود  ع��دم    *
حمل و نقل داخلی جهت تسهیل 
در جابه جایی بازدید کنندگان در 

محوطه نمایشگاه 
*  عدم دسترسی به اینترنت 
و  ش��رکت ها  ب��رای   wifi

بازدیدکنندگان
بررسی نقاط قوت این دوره 

از نمایشگاه 
نمایش��گاه  برگزاری    *
در زمان مناسب و فضایی 

قابل قبول 
*  تفکی��ک س��الن های 
تبلیغ��ات،  نمایش��گاه 
بازاریاب��ی ب��ا نمایش��گاه 
بس��ته بندی  و  چ��اپ 
به ص��ورت هدفمند جهت 
جلوگی��ری از اتالف وقت 

بازدید کنندگان
*  متمرکز کردن بیشتر 
ش��رکت های عرضه کننده 
چاپ ه��ای عریض در یک 

سالن 
*  ف��روش کت��اب تخصصی 
نمایشگاه در ابتدای در ورودی 

همه سالن های نمایشگاه
پیشنهادهایی برای رشد و 
توسعه نمایشگاه های بعدی 
نمایش��گاه  ک��ردن  مجزا    *
دیجیتال،  چاپگره��ای  ان��واع 
پ��الت، فلک��س، بن��ر و غیره 

تابلو س��ازها و مشاغلی از این 
دس��ت به دلیل فضای زیادی 
ک��ه دس��تگاه های مرتب��ط با 
آنها اش��غال می کنند در قالب 
نمایش��گاه تخصصی مرتبط با 

این نوع فعالیت ها
ک��ه  اس��ت  آن  بهت��ر    *
ش��رکت های مرتبط ب��ا حوزه 
تخصصی  به ص��ورت  بازاریابی 
و متمرک��ز در یک قس��مت از 
نمایش��گاه تبلیغات قرار گیرند 
تا از پراکندگی آنها جلوگیری 

به عمل آید
*  س��النی ب��ا ه��دف ارائ��ه 
تبلیغ��ات خ��الق و نوآورانه به 
ش��رکت های صاح��ب س��بک 

اختصاص داده شود
*  ارائه س��ی دی ی��ا کتابچه 
شرکت های  اس��امی  راهنمای 
ب��ه  مج��وز  دارای  تبلیغات��ی 
بازدیدکنن��دگان  و  مدعوی��ن 
از طری��ق مس��ئوالن ذی ربط 
با ه��دف کوتاه کردن دس��ت 
دالالن و عوام��ل فاق��د مجوز 

رسمی 
ب��ا عنای��ت به اینک��ه نقش 
متخصص��ان صنعت تبلیغات و 
بازاریابی در ش��رایط داخلی و 
جهانی برای رشد و رونق بازار 
کس��ب و کار بر کس��ی پوشیده 
نیس��ت، ارتقای سطح کیفی و 
تبیین جای��گاه واقعی آن نزد 
صاحبان س��رمایه و بنگاه های 
هنری  فرهنگ��ی،  اقتص��ادی، 
و غی��ره از اهمی��ت وی��ژه ای 

برخوردار است. 
تروی��ج فرهن��گ تبلیغات و 
بازارهای  از  بازاریابی، آگاه��ی 
رقابتی در توس��عه ش��رکت ها، 
برقراری ارتب��اط بین صاحبان 
صنایع و متولیان حرفه ای امر 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی، معرفی 
صنعت  دس��تاوردهای  آخرین 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی و غیره 
ازجمل��ه اهدافی هس��تند که 
از برگ��زاری نمایش����گاه های 
به  تخص��ص��ی متصوراس��ت. 
برای  امیدواریم  دلی��ل  همین 
پ��ر بار ت��ر ش��دن نمایش��گاه 
س��ال آینده کلیه شرکت های 
بازاریاب��ی حاضر  و  تبلیغات��ی 
در نمایش��گاه ابتدا اصولی که 
برای رش��د و ترقی مش��تریان 
خود ترس��یم می کنند، رعایت 
کرده و از این پس نمایش��گاه 
پی��ش  س��ال های  تخصص��ی 
رو را ب��ه درس��تی و به صورت 
و ارائ��ه  تخصص��ی   واقع��ا 

 اداره کنند.
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از خالقیت و نوآوری خبری نبود! 

امروزه ش��رکت ها بای��د مراقب 
باشند که مبادا از ناحیه شبکه های 
اجتماع��ی ضرب��ات س��همگینی 
ب��ه اعتب��ار و حیثیت آنه��ا وارد 
ش��ود؛ این مسئله مش��ابه همان 
داس��تانی است که س��ال گذشته 
زنجیره ای  رس��توران های  ب��رای 

اپل بی )Applebee(  رخ داد. 
خالص��ه ماج��را به این ش��رح 
اس��ت که یکی از مشتریان اپل بی  
کنایه آمی��ز،  دست نوش��ته ای  در 
به پیش��خدمت رس��توران گفت 
انعام��ش را از خ��دا بگی��رد. وی 
هیچ پاداش��ی به خدمت��کار نداد. 
پیشخدمت مزبور از این نوشته که 
حاوی امضای مشتری بود، عکس 
گرفت و آن را در شبکه اجتماعی 
ردی��ت )Reddit( منتش��ر کرد. 
کارب��ران ردی��ت به ای��ن موضوع 
واکنش نش��ان دادند و به شدت از 
پیشخدمت مزبور حمایت کردند، 
اما اپل بی  این پیشخدمت را اخراج 
کرد. این موضوع منجر به بروز یک 
جنجال تمام عیار در رس��انه های 
اجتماعی شد و به اعتبار و حیثیت 

اپل بی  خدشه وارد کرد. 
ممکن اس��ت شرکت شما هیچ 
حس��ابی در توییت��ر و فیس بوک 
نداشته باشد یا حتی از وب سایت 
هم بی بهره باش��د، ولی این بدان 
معنا نیس��ت که ش��ما می توانید 
نس��بت به آنچه در این س��ایت ها 
پشت  س��ر ش��ما گفته می شود، 
بی اعتن��ا باش��ید. ببینی��د ی��ک 
دست نوش��ته و امض��ای س��اده، 
چه جنجال��ی به پا کرده اس��ت! 
شرکت شما حاال به یک خط مشی 
روش��ن در خصوص نح��وه تعامل 

با رس��انه های اجتماعی نیاز دارد، 
البته ناگفت��ه نماند تدوین چنین 
سیاست هایی کار ساده ای نیست. 
ای��ن داس��تان بهانه ای ش��د که 
بدانیم چه کارهای��ی انجام دهیم 
تا به اعتباربخشی برند خود کمک 

کنیم. 

1- برند شخصی خود را 
بسازید 

هرچ��ه اعتبار ش��خصی ش��ما 
بیش��تر باش��د، اعتبار شرکت نیز 
بیشتر خواهد بود. ایجاد یک برند 
شخصی آنالین موثرتر و ساده تر از 
ایجاد یک برند تجاری اس��ت. به 
همین دلیل ابت��دا هدف تان این 
باشد که برند شخصی ایجاد کنید 
و سپس در جهت رشد آن و تبدیل 
شدن به برند تجاری بکوشید. برای 
آینده سازمان دیدگاه بسازید و این 
دیدگاه را اجرایی کنید. ایجاد برند 
ش��خصی موثرتری��ن روش برای 

افزایش اعتبار برند شماست. طولی 
نمی کشد که مردم با نام برند شما 
ارتباط برقرار کرده و هنگامی که 
درب��اره اش بخوانند و بنویس��ند، 
یاد محصول ش��ما می افتند. ذکر 
ای��ن نکته هم ضروری اس��ت که 
اش��تباه های ش��خصی می توان��د 
همانند شکست شرکت اثر منفی 
بر ش��هرت ش��رکت بگذارد، اما با 
وجود آنک��ه می تواند همانند یک 
شمش��یر دولبه عمل  کند، ارتباط 
نمادی��ن برند ش��خصی می تواند 
س��بب بهبود اعتبار کس��ب و کار 

شود. 

2- رشد رهبری افکار 
ی��ک کس��ب و کار می توان��د با 
پیش��رفته ترین  بهترین،  ایج��اد 
مرتبط ترین  و  کاربردی تری��ن  و 
محتوای روی شبکه به موفقیت 
برس��د. این کار را رهبری افکار 
می نامن��د. در واق��ع در رهبری 

افکار فردی صاحب نفوذ و معتبر 
که در زمین��ه ای خاص تخصص 
و مهارت دارد اق��دام به این کار 

می کند. 
صاحب نف��وذ بودن، داش��تن 
تخص��ص و مهارت خود س��بب 

اعتبار و اعتماد می شود. 
ش��ما می توانید با بهبود کمی 
و کیف��ی محت��وای آنچ��ه روی 
وب می گذاری��د، رهبری افکار را 
توس��عه دهید، اما به یاد داشته 
باش��ید که محت��وا ب��ه تنهایی 
متضمن موفقی��ت رهبری افکار 
نیست. اگر میزان محتوا زیاد اما 
فاقد کیفیت باش��د، هیچ کس به 
آن توجه نخواه��د کرد. بنابراین 
اگر محتوای ت��ان کیفیت ندارد، 
آن را ایج��اد کنی��د. نیاز اس��ت 
رهبری اف��کار را به عنوان هدفی 
در نظ��ر بگیری��د که مس��تقیما 
با دی��دگاه و ماموریت ش��رکت 

مرتبط باشد. 

3- از تمایزهای خود حمایت 
کنید

هر ش��رکتی باید چیزی داش��ته 
باش��د که آن را از دیگر ش��رکت ها 
متمایز کند. ش��ما به چه مش��هور 
هس��تید؟ همین اعتبار شماست و 
می توانید روی آن مانور دهید. تمایز 
می تواند هم به شما کمک کند و هم 
سبب آسیب شود. مثال رد بول فقط 
یک نوشیدنی نیست، هنگامی که به 
رد بول می اندیشید، تنها به یاد یک 
نوش��یدنی داخل قوطی نمی افتید 
بلک��ه ب��ه ورزش و هیج��ان فک��ر 
می کنید. رد بول با تبلیغات ورزشی 
به برند خود اعتبار بخش��یده است. 
تمای��ز خود را اعالم و از آن به عنوان 
مزیت رقابتی برای اعتباربخشی به 

برند استفاده کنید. 

4- آگاهی بخشی
از پس��ت های اینترنتی و وبالگی 
برای گسترش آگاه س��ازی کاربران 
از برند ت��ان اس��تفاده کنی��د. حتی 
می توانید از ش��بکه های اجتماعی 
هم برای بیشتر دیده شدن برندتان 
اس��تفاده کنید. این کار شبیه برند 
ش��خصی س��اختن نیازمند فردی 
متخصص اس��ت که به نقاط قوت 
شما آگاه بوده تا بتواند اطالع رسانی 
کند. در کنار تمام این موارد به این 
نکته هم آگاه باشید که اعتبار چیزی 
است که طی سالیان به دست می آید 
و نباید انتظار داشته باشید با اندک 
تغییرات بتوانید اعتبار برند را زیر و رو 
کنی��د. پس ب��رای اینک��ه برندتان 
به عنوان برندی معتبر شناخته شود 
س��خت تالش کنید و صبور باشید. 
می توانید امیدوار باشید که با سعی و 
تالش و گذشت زمان نتیجه مطلوب 

خود را بگیرید. 

روش هایی که اعتبار آنالین برند شما را افزایش می دهد

کافه بازاریابی

حسین بهبودی
کارشناس علوم ارتباطات و تبلیغات 



مدیریت رفتارهای آزاردهنده
آیا می دانستید یکی از روش های مدیریت کارمندان 
بدقلق و مش��کل دار این اس��ت که به جای اینکه مدام 
به کارهای آزاردهنده کارمند خود بیندیش��ید، به این 
فکر کنید که شما چرا این گونه به این رفتارها واکنش 
نش��ان می دهید؟ واکنش های عصبی ش��ما چیزی را 
درست نمی کند و فقط اوضاع را بدتر می کند. به جای 
اینکه به موضوع��ات آزاردهنده توجه کنی��د، ببینید 
واقعا چه مس��ائلی باع��ث ناراحتی و آزار روحی ش��ما 
می شود؟ پس از کشف عوامل مسلما می توانید کنترل 
بهتری روی آنها داشته باشید و واکنش های مالیم تری 

نشان دهید. 

نام مغازه شما خرازی است؟ این 
به آن معنا است که انبوهی دکمه 
و ک��ش و روبان و وس��ایل تزئینی 
لباس و... را در مغازه موجود دارید 
و مخاطبان تان نیز اغل��ب بانوانی 
هس��تند که قصد دارن��د کارهای 
کوچك روزمره شان را راه بیندازند. 
در شغل خرازی شما با مشتریانی 
روب��ه رو هس��تید که دس��تی در 
کار خیاطی دارن��د. به عنوان مثال 
برای تعمی��ر لباس های ش��ان به 
وس��ایلی نیاز پیدا کرده  و مجبور 
ش��ده اند راهی مغازه ش��ما شوند. 
ش��ما با چیدمانی دقیق می توانید 
بس��یاری از کاالهای تان را در سبد 
خرید مش��تریان تان ج��ا دهید. 
در ای��ن گ��زارش می خواهی��م 
ریزه کاری هایی را برای تان ش��رح 
دهیم که مشتریان شما را چند برابر 
می کند؛ ریزه کاری های��ی که اگر 
به آن توج��ه کنی��د می توانید از 
افراد انگشت شماری باشید که در 
این حوزه چنین ش��رایطی را اجرا 
کرده اید. اگر آمادگ��ی این را دارید 
که پاسخگوی نیاز مشتریان زیادی 

باشید ادامه گزارش را بخوانید. 

 یك؛ از طالفروش ها الهام 
بگیرید 

فکر کنی��د یك طالفروش��ی را 
اداره می کنید. دکمه های ش��ما در 
حکم جواهرات گرانبهایی هستند 
که باید ب��ه مش��تریان تان عرضه 
کنید. ویترین های طالفروشی ها را 
ببینید. دکمه ها را به همین شکل 
در ویتری��ن بچینید تا مش��تری 
ش��ما قدرت انتخاب داشته باشد. 
در این حالت می توانید بس��یاری 
از رهگ��ذران را جل��وی مغازه خود 
میخکوب کنید. آنها می ایس��تند 
و دکمه های زیبای ش��ما را تماشا 
می کنن��د. ش��اید ه��وس کردند 
که حت��ی چن��د دکم��ه ای برای 
لباس های��ی ک��ه در کم��د دارند 
نیز خری��داری کنند. ای��ن روزها 
دکمه های زیبایی به بازار آمده است. 
دکمه هایی ک��ه در حقیقت حکم 
یك اثر هنری را دارند. این دکمه ها 
برای لباس های کودکان نیز بسیار 
مناسب هستند. می توانید با نمایش 
این دکمه ه��ا در ویترین توجه هر 
بینن��ده ای را به ای��ن محصوالت 
جلب کنید. دکم��ه مهم ترین ابزار 

کار شماس��ت . همچنی��ن ش��ما 
انبوهی ک��ش و روب��ان و نوارهای 
زیبا در مغازه خ��ود دارید. اگر انواع 
کش ها را با قرقره روی میزتان قرار 
دهید، زیبایی اش توجه مشتریان 
را جل��ب نخواهد کرد. الزم اس��ت 
برای این بخش نیز فکری کنید. باز 
هم ویترین طالفروشی ها می تواند 
الگوی کار شما باش��د. دستبندها 
را دیده اید که چگون��ه در ویترین 
طال فروشی ها خودنمایی می کنند؟ 
باید کش ها و روبان ه��ا را به عنوان 
دس��تبندهایی در نظر بگیرید که 
خریدارانش آنها را متری می خرند . 

این وس��ایل ه��م می توانند 
در ویتری��ن کن��ار دکمه ها 
ج��ای بگیرند ک��ه گیرایی 
ویترین تان را دوچندان کنند 
و هم می توانند از سقف مغازه 
شما آویزان باشند. البته باید 
فضا را طوری تعبیه کنید که 
مشتری بتواند در دستانش 
این کش ها و روبان ها و نوارها 
را لم��س کن��د در غیر این 

صورت چن��دان رغبت��ی به خرید 
نشان نخواهد داد. 

دو؛ منظم باشید
نظم، اس��م رمز مغازه شماست. 
شما انبوهی وس��یله ریز و درشت 

را به فروش می رس��انید. از دکمه 
گرفته تا نخ و س��وزن و جعبه نخ و 
سوزن و. . . همه اینها را باید طوری 
به نمای��ش بگذارید که مش��تری 
بتواند تك تك آنه��ا را برانداز کند. 
ش��اید کس��ی که ب��رای خریدن 
دکمه راهی مغازه شما شده است، 
مبهوت چینشی ش��ود که به کار 
بسته اید و یك جعبه نخ و سوزن از 
شما خریداری کند. این اتفاق دور 
از دسترس نیست. اگر حواس تان 
را متمرکز کنید و نظ��م را در نظر 
داشته باش��ید و همچنین طوری 
وسایل تان را بچینید تا همه چیز 

قابل رویت باشد می تواند هر روز به 
تعداد مشتریان شما بیفزاید. 

سه؛ از وسایل
تجمالتی غافل نشوید

وس��ایل تزئین��ی لب��اس باید 

به صورت متن��وع در مغازه ش��ما 
یافت ش��ود؛ انواع برچس��ب، انواع 
گل ب��رای روی لب��اس، گل س��ر، 
تل، ان��واع ل��وازم خیاط��ی، انواع 
 لوازم گل آرایی، ان��واع لوازم تزئین 

و غیره. 
حتی فهرس��ت کردن کاالهای 
شما نیز کاری س��خت است پس 
بای��د حواس تان را جم��ع کنید تا 
همان طور که در فهرس��ت کردن 
برخی کااله��ا از قل��م می افتد، در 

چینش مغازه از قلم نیفتد. 
برای انجام این کار راهی س��اده 
پیش روی تان اس��ت. فهرس��تی 
تهیه کنید و تمام کاالهای 
موج��ود در مغ��ازه را برای 
هر بخش در آن بنویس��ید. 
به عنوان مثال بنویسید که 
برای گل آرایی چه وسایلی 
داری��د، ات��وی مخصوص، 
قیچ��ی، کاغ��ذ، چس��ب. 
بعد یادداش��ت کنید برای 
خیاطی چ��ه وس��ایلی در 
مغازه ش��ما وج��ود دارد؟ 
قیچی، کاغذ الگو، نوارچسب، الیه 

چسب  وغیره 
هم��ه اینه��ا را در بخش ه��ای 
مختل��ف مغ��ازه بچس��بانید ت��ا 
مش��تریان تان آنه��ا را مش��اهده 
کنند. در این حالت اگر مش��تری 

چیزی را از قلم انداخته باشد، شما 
به خاط��رش می آورید ک��ه به چه 

وسایلی نیازمند است. 

چهار؛ به مشتریان ویژه 
خدمات ویژه بدهید

ب��ه مش��تریان ثاب��ت خ��ود 
خدمات��ی وی��ژه عرض��ه کنید. 
مث��ال اگ��ر خیاط ه��ای پ��رکار 
مشتری ش��ما هس��تند، کم کم 
از آنها س��فارش تلفنی بگیرید و 
کاالهای شان را آماده کنید. این 
کاالها را هم خودشان می توانند 
بدون فوت وق��ت تحویل بگیرند 
و هم همکار ش��ما می تواند آن را 
در منزل تحویل ده��د. برای آن 
دسته از مشتریان تان گزینه های 
وی��ژه ای در نظر بگیری��د. اجازه 
دهید ک��ه دکمه ها و وس��ایلی را 
که قابل تعویض هستند تعویض 
کنند. این ش��انس وی��ژه ای که 
به آنها می دهید س��بب می شود 
تا همیش��ه این افراد پروپاقرص 

بمانند. 

پنج؛ با مشتری وقت 
بگذرانید

باید کاری کنید مشتری شما 
زمان بیشتری را در مغازه سپری 
کن��د و به فک��ر انتخاب وس��ایل 
م��ورد نیازش باش��د و دس��ت از 
عجله بردارد. در این خصوص شما 
نمی توانید کار زیادی انجام دهید 
 و بای��د از ابزارهای��ی دیگر کمك 
بگیرید. موسیقی می تواند به شما 
کمك کند. پخش یك موسیقی 
آرامش بخش و مالی��م در مغازه 
ش��ما س��بب می ش��ود استرس 
از این م��کان دور ش��ود و فرد در 
آنجا احس��اس آرام��ش کند. در 
این حالت خرید بیش��تری انجام 
خواهد داد و سود بیشتری را راهی 
دخل تان خواهد کرد. همان طور 
که نظم می تواند درآمد ش��ما را 
به دلیل رشد مش��تریان افزایش 
ده��د، روی ه��م تلنب��ار کردن 
اجناس و بی نظمی در این محیط 
نیز می تواند سبب ایجاد استرس 

در مشتریان شما شود. 
پس ب��ا ایج��اد محیط��ی آرام 
می توانی��د  طبیعت��ا  منظ��م  و 
رغبت مش��تریان را ب��ه حضور در 
مح��ل کس��ب و کارتان افزای��ش 
 دهی����د و ف����روش بیش��تری 

داشته  باشید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )49(
 کوکاکوال 

صداقت در برخورد با مشتریان

تمرکز بیش از ح��د روی رقابت و دفع تهدید س��ایر رقبا 
در بازار می تواند موجب رنجش مش��تریان شود، طوری که 

احساس می کنند مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته اند. 

ایده
در اوای��ل دهه 80 می��الدی افت فروش و کاهش س��هم 
ش��رکت بزرگ کوکاکوال از بازار و همچنین رقابت ش��دید 
این شرکت با دیگر ش��رکت بزرگ تولید کننده نوشابه های 
گازدار یعنی شرکت تجاری بین المللی پپسی موجب نگرانی 
مدیران کوکاکوال شده بود. دهه 80 میالدی دهه ای بود که 
در آن به واسطه معرفی طیف جدید و بزرگی از محصوالت 
و استفاده از طعم مرکبات جدید در آنها، عرضه نوشابه های 
گازدار رژیمی و همچنین تولید نوش��ابه های بدون کافئین 
طعم ها و مزه ها از تنوع بس��یار زیادی برخ��وردار بودند. در 
همین زمان ش��رکت پپسی با ارائه یکس��ری از محصوالت 
جدید طعم سنتی کوکا را به چالش کشید و طعم جدیدی 

را در نوشابه های گازدارش به بازار عرضه کرد. 
به جای توجه به اف��ت محبوبیت این ش��رکت در میان 
مش��تریان، کوکاکوال تمام توان و تمرکز خ��ود را روی نبرد 
طعم ها گذاشت و این موضوع سبب بی توجهی این شرکت به 
طعم اصلی و منحصر به فرد نوشابه های خود و نادیده گرفتن 
هسته اصلی مشتریانش شد؛ مشتریانی که به دلیل دلپذیر 
بودن طعم نوشابه های این شرکت به خرید محصوالت آن 

روی آورده و به این نشان تجاری مشهور وابسته شده بودند. 
کوکاکوال در راس��تای رویکرد جدیدش نوشابه جدیدی 
با نام کوکای جدید را با طعمی تازه و متفاوت به بازار عرضه 
کرد. در پی معرفی این محصول جدید اگرچه پروسه تولید 
و معرفی آن به بازار با موفقیت ص��ورت پذیرفته بود، اما این 
ش��رکت ناگهان با حجم وسیع انتقادهای مش��تریانش از 
فرمول جدید این ش��رکت برای تولید نوشابه های گاز دار در 
بازار مواجه شد. هزاران نفر از مشتریان این شرکت در تماس 
با کوکاکوال خواهان بازگشت این شرکت به فرمول سابق و 
محبوب آن ش��دند، نکته جالب این بود که بس��یاری از این 
منتقدان حتی مصرف کننده نوشابه های کوکاکوال نبودند، 
آنها تنها می خواستند که این نشان تجاری مشهور و موفق 
که به نوعی از نمادهای فرهنگ آمریکایی به شمار می رفت 
به ش��رایط س��ابق بازگردد و محصوالتش را با همان طعم 
سنتی کوکاکوال به بازار عرضه کند. این اقدام مشتریان برای 
شرکت کوکاکوال بسیار عبرت آموز بوده و این شرکت ضمن 
عذرخواهی از مشتریان خود فرمول جدید را کنار گذاشته و 
نوشابه هایش را با همان طعم س��نتی و قدیمی خود به بازار 
عرضه کرد. به عقیده یکی از مش��تریان این شرکت تمرکز 
روی رقبای تجاری و همچنین موفقیت ش��رکت پپسی در 
ارائه طعم های متنوع به بازار سبب شد تا کوکاکوال در اتخاذ 
مواضع و تصمیمات خود به منظور مواجهه ب��ا رقبا در بازار 
از نظر داوران و قاضیان اصلی که مردم و مش��تریان هستند 
غافل ش��ود.  تمرکز ش��دید روی اقدامات رقبای تجاری در 
بازار و تصمیم گیری براساس آن بدون تحقیق و بررسی در 
مورد نیازها و خواست مشتریان می تواند به اتخاذ تصمیمات 

و مواضع اشتباه و ویرانگر تجاری منجر شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
برای درک و فهم بهتر نظرات و خواسته های مشتریان خود 
در بازار هدفتان تحقیق کنید، خصوصا زمانی که قصد دارید 
بنا به دالیلی نسبت به نظرات آنان کمی بی تفاوت باشید. با 
مش��تریان تان صحبت و از هر موقعیتی برای همراه شدن با 
آنها استفاده کنید. طبیعت و پیشینه کسب و کارتان را در نظر 
بگیرید، به واسطه داشتن ش��ناخت مناسب از نشان تجاری 
و کاالهایی که تولی��د می کنید، می توانید بینش مناس��ب 
و سازنده ای از هس��ته مش��تریان بالقوه خود داشته باشید. 
پیش از هرگونه معرفی رسمی محصوالت خود در بازار آنها 
را به صورت محدود و برای گروهی معدود از مش��تریان خود 
معرفی کنید. این موضوع سبب می شود تا با دانستن نظرات 
آن دسته خاص از مشتریان نقاط ضعف احتمالی را برطرف 
کرده و از دریافت بازخوردهای منفی وس��یع پس از معرفی 

رسمی محصول تان به بازار جلوگیری کنید. 

 بازار فناوری های پوشیدنی 
در تسخیر مایکروسافت

اگر چه مایکروسافت در بازار جهانی تلفن همراه موفقیت 
چندانی کس��ب نکرده و بازی را به رقبا باخته است، اما این 
شرکت بزرگ نرم افزاری تصمیم دارد س��هم زیادی از بازار 
جهانی فناوری های پوش��یدنی را به خ��ود اختصاص دهد.
به گزارش رایورز، مایکروس��افت برای س��ال های طوالنی 
مطالعات گسترده ای روی فناوری های هوشمند مخصوص 
چشم و دس��تبندهای هوش��مند انجام داد و از مدتی قبل 
که دس��تبند Microsoft Band معرفی ش��ده اس��ت، 
کارشناس��ان پیش بینی می کنند این ش��رکت وارد عرصه 
 Microsoft Band جدید رقابتی شود.دستبند هوشمند
به سیستم های سخت افزاری پیش��رفته مجهز شده است 
و با توجه به اینکه قیمت ارزان��ی دارد، می تواند مورد توجه 
کاربران قرار گیرد و با محصوالت مشابه موجود در بازار رقابت 
تنگاتنگی داشته باشد.شرکت مایکروسافت اعالم کرده است 
که در سال ۲0۱۵ میالدی دستگاه های موبایلی خود را در 
سه شاخه مختلف روانه بازار می کند و این در حالی است که 
پیش بینی می شود میزان عرضه سیستم عامل ویندوز فون 

نسبت به سال جاری بدون تغییر باقی بماند.

همیشه رسیدن به این اطمینان 
ک��ه مح��ل کار ش��ما می تواند یك 
محیط س��ودمند باش��د یا خیر امر 
آس��انی  نیس��ت. از ط��رح ت��ا اجرا، 
ایده های متفاوتی برای رس��یدن به 
محیط کاری مناس��ب وجود دارد. 
بعضی  ها بر ای��ن باورند ک��ه تنها با 
خصوصی سازی فضای کاری و ایجاد 
اتاقك ه��ای مجزا برای هر ش��خص 
می توان مطمئن ب��ود که در محیط 
کاری تمرکز الزم ب��رای انجام امور 
وجود دارد درحالی که عده ای دیگر 
معتقدند وجود یك پ��الن باز بدون 
هیچ پارتیش��ن بندی فضا، می تواند 
باعث ایجاد خالقیت در افراد ش��ود. 
چندین اصل مهم و رایج دربین اکثر 
طرح های موفق محل کار وجود دارد 
که ش��ما می توانید آنها را به سادگی  
به کار ببرید و محل کار خود را به یك 

محیط پویا و راحت تبدیل کنید. 
۱. طرح های معقول

به خاطر داش��ته باش��ید که شما 
می خواهید یك محی��ط کاری آرام 
را برای پرس��نل ایج��اد کنید، پس 
اگر دچار حواس پرتی ش��وند میزان 
بهره وری پایین خواهد آمد، قرار دادن 
میزها در کنار آبدار خانه، س��رویس 
بهداش��تی و دس��تگاه فتوکپ��ی 
پر سرو صدا که توسط تمام کارمندان 
مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند 

انتخاب درستی  باشد. 

۲. طرح های جادار
مطمئن ش��وید طرح شما باعث 
نمی ش��ود صندلی ه��ای کارکنان 
به صورت تنگاتنگ در کنار هم قرار 
گی��رد. در واقع ق��رار دادن ردیفی  
از میزها با فاصل��ه کمتر از یك متر 
باعث می ش��ود میزان ش��لوغی و 
حواس پرتی افزایش یابد، از طرفی  
می��زان بازدهی کاه��ش می یابد. 
پس اگر قرار اس��ت تع��داد زیادی 
کارمن��د در ی��ك محی��ط کاری 
باهم کار کنند بهتر اس��ت به فکر 
پارتیش��ن بندی میزها باش��ید، با 
این کار فضا ی خالی  بیش��تری نیز 

خواهید داشت. 
۳. جریان

 طراح��ی مناس��ب ب��رای یك 
محیط کاری باعث افزایش جریان 
در کار می شود، به کارمندان اجازه 
می دهد تا به راحت��ی  از یك بخش 
به بخش دیگر بروند و تعامالت آنها 
برای بهینه س��ازی کاره��ا افزایش 
می یاب��د. به طور مثال ش��ما نباید 
یك مس��یر پیچ در پیچ و سفری از 
روی توده ای از جعبه ها و پوش��ه ها 
داشته باش��ید تا به محل مورد نظر 
برس��ید. ی��ك جریان خ��وب یك 
تصویر مناس��ب از فضا می س��ازد 
و کارمن��دان این احس��اس را که 
در یك زندان یا فضای بس��ته کار 

می کنند نخواهند داشت. 

4. نور طبیعی و هوای تازه
کمبود ن��ور طبیعی و ه��وای تازه 
منجر ب��ه کس��الت و فش��ار روحی  
برای کارمندان خواهد ش��د و سطح 
بهره وری را کاه��ش می دهد. در واقع 
 D نور خورش��ید به تولی��د ویتامین
کمك می کند ک��ه تاثیر زی��ادی در 
حالت روحی  انسان دارد و حتی ساعت 
بدن را تنظیم می کند و باعث می شود 
همیشه هوش��یار باش��ند. باز کردن 
پنجر ها اکسیژن و س��طح رطوبت را 
در ه��وا تعدیل می کن��د، در حالی که 
استفاده از سیستم تهویه در اتاق های 
بی ه��وا منج��ر ب��ه کاهش س��طح 
اکسیژن و خستگی  می شود، به عالوه 
هوای خش��ك باعث ایجاد خشکی و 
خستگی  چشم ها می شود. اگر شما با 
کمبود پنجره  رو به رو هستید، از نصب 
قاب شیشه ای مات باالی بخش های 

پارتیشن بندی استفاده کنید. 
۵. رنگ

رنگ تاثیر ژرفی روی مغز انس��ان 
می گ��ذارد، احس��اس کس��الت و 
یکنواختی ناشی  از طرح های داخلی  
محل کار می تواند خالقیت و عالقه 
به شغل را کمرنگ کند. در حالی که 
ج��ور کردن ی��ك طراحی ب��ا رنگ 
خنثی به همراه تراوش تعدادی رنگ 
در آن در کنار اس��تفاده از اثر هنری 
زیبا می تواند ذهن آدمی  را زنده نگاه 

دارد. 

۶. محیط آرام
 اگ��ر ش��ما در ی��ك فض��ای باز 
مش��غول ب��ه کار هس��تید، توجه 
داش��ته باش��ید که این فضا شامل 
محیطی آرام برای انجام کار باشد، 
چون محیط های کاری باز می تواند 
شلوغ باش��د. ولی  ایجاد یك یا چند 
اتاق کاری که کارکنان قادر باشند 
در صورت نیاز به تمرک��ز در انجام 
بعضی  از امور ب��ه آن مراجعه کنند 

امری مهم است. 
۷. محیط های جلسات 

غیر رسمی 
 قدم دیگر برای کاهش سروصدا و 
عدم تمرکز استفاده از فضاهایی است 
که بت��وان جلس��ات از پیش تعیین 
نشده را در آن برگزار کرد. منظور ما 
یك محیط آرام همراه با صندلی های 
راحت و طراحی مناس��ب است که 
شامل ابزار و لوازم کافی  از جمله یك 
تخته سیاه برای انجام بحث، گرفتن 
نتیجه و رسیدن به ایده ها و فکرهای 

بکر می شود. 
۸. امکانات مناسب زمان 

استراحت
داشتن یك فضای آرام برای زمان 
اس��تراحت که کامال مجهز باش��د 
می تواند بهره وری را به شدت افزایش 
دهد. یك فضای استراحت با کیفیت، 
جایی که ذهن بتواند استراحت کند، 
باعث می ش��ود تا کارکن��ان پس از 

بازگشت به کار احساس آرامش را به 
جای افکار درهم و برهم تجربه کنند. 

9. راحتی 
 داش��تن صندل��ی و مبلم��ان 
مطابق با اس��تاندارد طبیعی بدن 
می تواند تاثیر زیادی در کار آمدی 
سیستم داش��ته باشد، عدم راحتی  
در محی��ط کار ی��ا روبه رو ش��دن 
با طراح��ی نامناس��ب صندلی ها 
و مبلم��ان مح��ل کار می توان��د 
مش��کالتی در پی  داش��ته باش��د 
و حتی به غیبت ناش��ی  از درد در 
ناحیه ستون فقرات و کمردردهای 
مزمن منجرش��ود. همچنین فکر 
کردن راجع ب��ه درجه هوای محل 
کار ناشی  از س��رما و گرمای بیش 
از حد در تابستان و زمستان باعث 
می شود تا کارکنان به اندازه کافی  
متمرکز نباش��ند، ی��ك حقیقت 
ساده این اس��ت که وقتی  کارکنان 
در آرامش باش��ند، می ت��وان روی 

بازدهی بهتر سازمان امیدوار بود. 
۱۰. گیاهان

استفاده از گیاهان باعث افزایش 
توانای��ی بص��ری و ذهن��ی آدمی  
می  ش��ود، این امر منجر به افزایش 
خالقی��ت می ش��ود، همچنی��ن 
گیاهان می توانند س��طح اکسیژن 
را افزایش داده و میزان گرد و غبار 
و ذرات معلق هوا را کاهش دهند، 
این امر باعث می ش��ود تا س��طح 
هوشیاری پرس��نل افزایش یافته 
و انتق��ال بیماری های مس��ری در 

محیط کار کاهش یابد. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی فعالیت در یك مغازه خرازی
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الگوهای طالیی

از میان خبرها

چیدمان

پخش یك موسیقی آرامش بخش و 
مالیم در مغازه شما سبب می شود 
استرس از این مكان دور شود و 
فرد در آنجا احساس آرامش كند. 
در این حالت خرید بیشتری انجام 
خواهد داد و سود بیشتری را راهی 

دخل تان خواهد كرد

مترجم: معراج آگاهی

عسل عقیلی

آیا می دانستید

پاس�خ کارش�ناس: عوامل 
زی��ادی در تصمیم گیری ش��ما 
دخیل هستند. از عالقه شخصی 
ش��ما گرفته تا ت��ب رویدادهای 
ورزشی مختلف در مقاطع زمانی 
گوناگون و همچنی��ن جایگاه و 
قدرت ورزش��ی ایران در رش��ته 
مربوطه در دنیا. شما باید با توجه 
به همه عوام��ل و هزینه هایی که 
این نوع اسپانس��ری برای ش��ما 

دربرخواهد داشت، تصمیم گیری 
کنید. برای مث��ال در حال حاضر 
تیم مل��ی والیبال ای��ران در دنیا 
جای��گاه وی��ژه ای یافته اس��ت و 
توجه عموم به والیبالیس��ت های 
ایران به وی��ژه در زمان برگزاری 
تورنمنت های بین المللی بس��یار 
زی��اد ش��ده اس��ت. بنابراین اگر 
قصد انج��ام هزین��ه  ب��اال را در 
س��ر دارید، پیش��نهاد نخس��ت 

ما اسپانس��ری تیم ملی والیبال 
ایران اس��ت. در س��ال آینده هم 
لی��گ جهانی برگزار می ش��ود و 
ه��م جام جهانی والیب��ال. هر دو 
ای��ن رویدادها بس��یار اثرگذار و 
مورد توجه است. از طرف دیگر، 
پرطرفدارتری��ن  نی��ز  فوتب��ال 
ورزش دنیاس��ت، ام��ا در ایران 
در س��طح باش��گاهی در سطح 
اثرگذاری و در کالس اسپانسری 

تیم ملی والیبال کش��ور نیست، 
ام��ا هزین��ه کمتری برای ش��ما 
دارد. البت��ه به نوع کاالی ش��ما 
نیز بس��تگی دارد. بعد از این دو 
ورزش ش��اید تنه��ا ورزش قابل 
قبول کشتی باش��د. اسپانسری 
در ای��ن ورزش بس��یار ارزان تر و 
البته کم اثرتر است. در بقیه موارد 
در ای��ران اسپانس��ری را توصیه 

نمی کنیم.

حمایت از 
رویدادهای ورزشی 

پرسش: مدیرعامل یك کارخانه صنعتی هستم و تصمیم دارم برای مطرح کردن نامم از چند رویداد ورزشی حمایت کنم. این اقدام چطور 
باید صورت بگیرد و چگونه می توانم بهترین انتخاب را داشته باشم؟

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
خود   با چالش�ی روبه رو هستید  ، 
مش�کل  تمای�ل  ص�ورت  د  ر 
ایمی�ل  طری�ق  از  را  خ�ود   
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاس�خ خود   را 

د  ر همین       بخش پیگیری کنید  .

عنوانکلینیک کسب و کار)128(

اس��امی مهم هس��تند. اینک��ه آدمی در می��ان جمع 
مثال چنگیز خطاب ش��ود یا کامی، البته ف��رق دارد. نوع 
برخوردی که دیگران با اس��م یك آدم دارند، معنی آن و 
حسی که در اشخاص برمی انگیزد حتما در شکل گیری 
ش��خصیت و نهایتا نوع زندگی ف��رد اثرگذار اس��ت. در 
محیط کار و کاس��بی از آنجا که نباید ی��ك آب خوش از 
گلوی انسان پایین برود، یك مسئله مزید بر این هم پیدا 

می شود: عنوان.
این پدی��ده در فضاه��ای مختلف کاری و ش��غلی بنا 
به دالیل عدیده به اش��کالی کثیره حض��ور دارد و به نوبه 
خود اثرگذار هم هس��ت. در زیر نگاهی ب��ه چند رویکرد 
کلی این پدیده داری��م. یکی از س��اده ترین رویکردها به 
کار ب��ردن کامل عناوین اس��ت که در بعض��ی فضاهای 
کاری وجود دارد. همه خانم ها و آقایان دکتر یا مهندس 
با عنوان کامل شان خوانده می ش��وند. این روش معموال 
در محیط های ب��ا مدیریت ه��ای قدیمی و کالس��یك 
بیشتر مشاهده می ش��ود، مثل ش��رکت ها و موسسات 
تاسیس ش��ده در زمان های دور با اس��امی تك سیالبی 
که همچنان به کار خود ادام��ه می دهند. در محیط های 
درمانی و بیمارستانی هم این روش معموال به طور کامل و 
به صورت سنتی اعمال می شود. در این مورد خاص دلیل 
مهمی را هم می توان برای این امر اقامه کرد، قرار اس��ت 
بخشی از روند انجام وظیفه ش��غلی با همین به کار بردن 
عنوان طی شود. بیمار همین که ببیند طرفش آقا یا خانم 
دکتر خطاب می شود، تاحدودی اعتماد و تسلیم موردنیاز 
در روند درمان را پیدا می کند. حال این تس��لیم و اعتماد 
او را این وری ببرد یا آن وری، مس��ئله علی الحده ای است 

که بماند!
روش دیگر ح��ذف کامل عناوی��ن و به کار ب��ردن آقا 
یا خانم در کنار اس��م فرد موردنظر اس��ت. روشی که در 
رس��انه های رس��می اینجایی و به ویژه صداوسیما به جز 
برای اش��خاص خاص و موارد ویژه اس��تفاده می شود. به 
نظر می رسد این روش بیشتر برای محیط های حکومتی 
و دولتی که بیم   اس��تفاده )یا سوء اس��تفاده( سیاس��ی یا 
مدیریتی از این عناوین وجود دارد، بیش��تر ب��ه کار رود. 
خیلی هم عجیب نیس��ت، ب��ا این مدرک گرای��ی فربه و 
افراطی موجود در جامعه امروز ما شاید این روش خیلی 
هم بد نباشد، شاید حداقل در مورد سیاسیون باعث شود 
که برای افزودن یك دکتر یا مهن��دس ناقابل در ابتدای 

اسم خود، دست به اقدامات محیرالعقول نزنند!
روش بع��دی مورد اس��تفاده، به کار ب��ردن عناوین به 
نسبت سابقه شغلی و وزن و اعتبار رده سازمانی اشخاص 
اس��ت. یعنی یك ش��خص تازه وارد الزم است یك مدت 
زمان حداقلی را بدون عنوان س��ر ک��رده و به اصطالح پا 
بکوبد تا کم کم ب��ه دریافت عنوان مفتخر ش��ده و از این 
افتخار ذوق زایدالوصفی کرده و همین باعث تش��ویق او 
در ارائه خدمات ش��غلی مناسب تر باش��د. این روش هم 
حداقل برای خالی کردن باد متراکم در کله بعضی جوانان 
تازه فارغ التحصیل که خویش��تن را قط��ب عالم دانش و 

جامع جمیع علوم می پندارند، بد به نظر نمی رسد!
ی��ك روش خ��اص دیگ��ر آن اس��ت که ی��ك عنوان 
مخصوص مثل دکتر یا مهندس به طور خاص به شخص 
اول مجموعه داده می ش��ود و باقی افراد یا با خانم و آقای 
خالی ی��ا خانم و آق��ای دکتر یا مهن��دس فالنی خطاب 
می ش��وند. یعنی اگر در این مکان کلمه مهندس یا دکتر 
را به صورت تنها به کار ببرید مستقیما به آن شخص ویژه 
اش��اره کرده اید و اگر منظورتان دکتر، مهندس دیگری 
باش��د باید نام او را هم کن��ار عنوان بگذاری��د. این نوعی 
بزرگداش��ت و تحویل گرفتن دائم شخص اول مجموعه 
از طرف حضار محس��وب می ش��ود. به هرحال رییس را 

یك جوری باید تحویل گرفت دیگر!
و اما روش آخر که به تازگی و به تأس��ی از محیط های 
کاری آنجایی کم ک��م در حال ورود به محافل ش��غلی 
اینجایی اس��ت؛ به کار بردن اس��م کوچك اش��خاص. 
حذف همه حواش��ی و آرایه ها و رس��یدن به ساده ترین 
نوع خطاب. ای��ن روش هم باع��ث صرفه جویی در وقت 
و انرژی افراد می ش��ود )تص��ور بفرمایید ب��ه جای من 
عرض ک��ردم و ش��ما فرمودید که همیش��ه در بدترین 
ش��رایط آنها را جابه جا به کار می بری��م، یك فعل برای 
من و شما اس��تفاده می ش��د، انصافا اقتصاد انرژی بهتر 
رعایت نمی ش��د؟( و ه��م نوعی صمیمی��ت و نزدیکی 
 )هرچند تصنع��ی و زورکی مثل اس��م کوچك خطاب 
ک��ردن مجری های تلویزیون��ی یکدیگ��ر را!( در روابط 
تزریق می کن��د. به نظر فکر بدی نمی رس��د، اما باید در 
نظر داش��ت که این ش��یوه ذاتا اینجایی نیس��ت و باید 
صبر کرد تا عیب و هنرش آش��کار ش��ود. اینقدر هست 
که بی دردسر نخواهد بود، اما چه می شود کرد آنجایی ها 

چنین می کنند و فریاد زا فرنگ و دالویزی افرنگ!

اصول طراحی داخلی محیط کار کیمیا کاشانی
کارشناس طراحی داخلی

علی معروفی

چرک نویس های یك مدیر اینجایی



 68,829.90شاخص کل
(143.19)میزان تغییر
B 3,113,884.968ارزش بازار

B 1,478.221ارزش معامالت
M 302.843حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(44,93)11,146پتروشیمی خلیج فارس

(14.2)2,601مخابرات ایران
(13.79)2,359توسعه معادن و فلزات

(11.74)8,588ایران ترانسفو
11,19611.26خدمات انفورماتیک

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 3,1269,403س. صنعت نفت

B 26,5794.765گلوکوزان
B 1,0044.371سایپا دیزل
B 1,7783.563توکا فوالد
B 2,7463.243کربن ایران

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 6,67730.262فوالد خراسان

B 10,77916.161پتروشیمی خلیج فارس
B 11,8476.124فوالد امیرکبیر

B 3,3963.655توریستی آبادگران
B 1,8673.622الکتریک خودرو شرق

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,7943,99نیروکلر

2,5623.98نیرومحرکه
1,3113.97پالسکوکار
2,7453.94کربن ایران

22,4733.88قند لرستان

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3,97)4,596نورد آلومینیوم
(3.96)8,588ایران ترانسفو

(3.9)3,399توریستی آبادگران
(3.85)7,439پگاه خراسان

(3.83)3,542زغال سنگ طبس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M66,369 B 24,614ایران خودرو

M33,703 B 12,963مخابرات ایران
M8.626 B 11.728پارس خودرو

M8.754 B 11.195ایران خودرو دیزل
M28.443 B 9.586صنایع آذرآب

ارزشحجمنام کامل شرکت
M66,369 B 24,614ایران  خودرو
M64.782 B 7.543ایران  ترانسفو

M33.703 B 12.963مخابرات ایران
M28.443 B 9.586صنایع  آذرآب 

M27.219 B 3.827نوسازي وساختمان  

تعدادقیمتنام کامل شرکت
29671324صنایع آذرآب
85881051ایران ترانسفو
3665995س. ساختمان
736889پارس خودرو

7112881نوسازی و ساختمان

 774.10شاخص کل
(1.60)میزان تغییر
B 633,113.025ارزش بازار

B 627.479ارزش معامالت
M 119.806حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(3,61)35,215پتروشیمی مارون
3,9102,26هلدینگ خاورمیانه
(0.56)16,588پتروشیمی زاگرس
2,4060.56بانک ایران زمین

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

شرکت ها و مجامع

در نخس��تین روز معامالتی 
هفت��ه، ش��اخص کل ب��ورس 
اوراق به��ادار ب��ا 143 واح��د 
کاهش مواجه ش��د ت��ا بورس 
اوراق به��ادار ته��ران ک��ه یک 
هفته سرتاس��ر منفی را سپری 
کرده ب��ود، در نخس��تین روز 
معامالت��ی هفت��ه نیز ب��ه افت 
خود ادامه ده��د. بدین ترتیب، 
س���ه�ام�داران همچن��ان در 
انتظار تصمیمات رییس جدید 
بورس هستند.کاهش چشمگیر 
به��ای نف��ت در کن��ار افزایش 
قیم��ت س��که و دالر از عوامل 
افت ای��ن روزهای بازار س��هام 
به ش��مار می رود.همچنین نگاه 
سهامداران برای مشخص شدن 
وضعی��ت مذاکرات هس��ته ای 
و نی��ز بررس��ی الیح��ه بودجه 
س��ال 94 موجب کاهش تقاضا 
در ب��ازار س��هام و حکمفرمایی 
ج��و انتظ��ار در ب��ورس اوراق 
بهادار تهران ش��ده اس��ت.نگاه 
ب��ه حج��م و ارزش معام��الت 
در  می ده��د  نش��ان  روزان��ه 
دی ماه 1392 ارزش معامالت 
به ط��ور متوس��ط روزان��ه بین 
400 ت��ا 500 میلی��ارد تومان 
بوده اس��ت که پ��س از ریزش 
بازار، ارزش معامالت به ش��دت 
کاهش پیدا کرد.همچنین طی 
ماه ه��ای گذش��ته خوش بینی 
نس��بت به مذاکرات هسته ای، 
حج��م معامالت را با افزایش��ی 
چش��مگیر همراه س��اخت اما 
تمدی��د مذاک��رات ب��ار دیگر 
ارزش و حج��م معام��الت را 
کاه��ش داد ت��ا بخ��ش قاب��ل 
توجهی از نقدینگی بازار سهام 
را ترک کند.ای��ن وضعیت نیز 
نشان دهنده حاکم شدن بیش 
از پی��ش جو انتظ��ار ب��ر بازار 
س��هام و بیانگر نیاز این بازار به 

محرکی جدی است.

آغازی مثبت
 پایانی منفی

روز گذشته فشار گروه هایی 
چ��ون پتروش��یمی، معدن��ی 
و فل��زی، مخاب��رات، بانک��ی و 
دستگاه های برقی موجب افت 
شاخص کل ش��دند و در مقابل 
بخش های��ی مانن��د خ��ودرو، 
س��رمایه گذاری و تجهیزات��ی 
روندی مثبت را تجربه کردند.
به طوری که در ابتدای معامالت 
نمادهایی مانن��د ایران خودرو، 
س��رمایه گذاری صنع��ت نفت، 
گ��روه بهمن، س��رمایه گذاری 
بازنشس��تگی،  ص�ن���دوق 
س��ایپادیزل،  پارس خ���ودرو، 
س��ایپا،  آذرآب،  ص�ن�ای���ع 
س��رمایه گذاری ت��وکا ف��والد 
خوارزم��ی  س��رمایه گذاری  و 
باع��ث رون��د صع��ودی و آرام 
شاخص کل بورس ش��دند اما 

فش��ار نمادهایی مانند صنایع 
پ�ت�روش���یمی خلیج ف��ارس، 
س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی تامین ، مخابرات 
ایران، ملی صنایع مس ایران و 
توسعه معادن و فلزات شاخص 
کل را ب��ار دیگ��ر ب��ه محدوده 
منف��ی کش��اندند. در ادام��ه 
فش��ار منف��ی نمادهایی چون 
ایران ترانسفو، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر، صنای��ع ش��یمیایی 
ای��ران و بان��ک تج��ارت روند 
منفی ش��اخص کل را تشدید 
کرد تا در نهایت این ش��اخص 
بورسی افتی بیش از 0.2 درصد 
را تجربه کند.در فرابورس ایران 
نی��ز در ب��ازار نقدی ش��اخص 
آیفکس با کاهش یک واحدی 
ب��ه 774 واحد رس��ید، ارزش 
ب��ازار اول و دوم فراب��ورس به 
63 هزار میلیارد تومان، تعداد 

معامالت روز 19 ه��زار و 674 
فقره و ارزش معامالت 65 هزار 

میلیارد تومان بوده است.

با گروه های مثبت و منفی 
بازار سهام

روز ش��نبه و در گروه معدنی 
ش��اهد رون��د مثب��ت مجتمع 
مع��ادن م��س تکن��ار بودیم.
در ای��ن گ��روه دیگ��ر نمادها 
روندی منف��ی را پیش گرفتند 
و صف ف��روش مح��دودی در 
نماد توس��عه مع��ادن و فلزات 
دیده ش��د.در گروه محصوالت 
شیمیایی 20 نماد افت کردند.
در این بخش کربن ایران صف 
خرید داش��ت.در بخش فلزات 
اساسی 10 نماد در درصدهای 
مثبت به کار خود پایان دادند.
در این گ��روه س��رمایه گذاری 
توکا فوالد با صف خرید روبه رو 

ش��د.در بخش مخابرات، نماد 
ش��رکت مخابرات ایران منفی 
بود. در بخش فنی، مهندس��ی 
ه��ر دو نم��اد افت کردن��د. در 
بخ��ش خودروی��ی 16 نم��اد 
رش��د کردند. در این بخش بار 
دیگ��ر س��ایپادیزل صف خرید 
را ب��ه خ��ود دی��د. در بخ��ش 
چندرش��ته ای  ش��رکت های 
صنعت��ی تنها س��رمایه گذاری 
صن��دوق بازنشس��تگی مثبت 
بود.در بخش بانکی شش نماد 
رش��د کردند.در این گروه صف 
خری��د در نماد بان��ک حکمت 
ایرانیان به چشم خورد.در گروه 
سرمایه گذاری 11 نماد مثبت 
بودند.در این بخش صف خرید 
یا فروش خاصی دیده نش��د.در 
بخ��ش فرآورده ه��ای نفتی در 
نماد رش��د کردند.نفت پارس 
در این بخ��ش ب��ار دیگر صف 
فروش را پی��ش روی خود دید 
و س��رمایه گذاری صنعت نفت 
صف خری��د داش��ت.در گروه 
دارویی چهار نماد رش��د ارزش 
س��هام را پشت س��ر گذاشتند.
در این بخ��ش ص��ف خرید یا 
فروش قاب��ل مالحظه ای دیده 
نش��د.در گروه غذایی سه نماد 
رش��د کردن��د.در ای��ن گ��روه 
برخ��ی نمادها مانن��د بهنوش 
ای��ران صف ف��روش محدودی 
داشت.در میان قندی ها هفت 
نماد مثب��ت بودند.در معامالت 
صنعت الس��تیک و پالستیک 
سه نماد رش��د کردند.در گروه 
س��اختمانی نی��ز ش��ش نماد 
داش��تند.ملموس ترین  رش��د 
صف فروش این بخش در نماد 
توریس��تی و رفاه��ی آبادگران 
ایران دیده شد.در این میان در 
گروه سیمانی شش نماد مثبت 
بودند.در این بخش صف فروش 
در برخی نمادها مانند سیمان 

ارومیه دیده شد.

 شاخص کل 143 واحد پایین تر آمد

تسلط تاکتیک انتظار به جای استراتژی خرید

ام�ی���ر هامون��ی، مدیرعام��ل 
فرابورس ایران با اشاره به عملکرد 
9 ماه��ه ای��ن ش��رکت، کمک به 
رش��د و توسعه بازار س��رمایه را از 
جمله محورهای اساس��ی برنامه 
اس��تراتژیک فراب��ورس عن��وان 
کرد و یادآور ش��د که در سه ماهه 
باقی مان��ده از س��ال ج��اری نیز 
همین روند ادامه خواهد داش��ت. 
به گزارش ایس��نا، امی��ر هامونی 
راه اندازی دو تابل��وی جدید بازار 
دارایی فک��ری و صن��دوق زمین 
و س��اختمان را در زم��ره م��وارد 
توس��عه ای ب��ازار عن��وان کرد و 
افزود: توسعه بازار سرمایه نیازمند 
توسعه بازارها، ابزارها و روش های 
تامین مالی اس��ت ک��ه فرابورس 
ای��ران ب��ا توج��ه ب��ه ماموری��ت 
خود س��عی کرده در ای��ن زمینه 
پیش قدم باش��د. به گفته وی طی 
9 ماه��ه گذش��ته 39 میلی��ارد و 
250 میلیون سهم به ارزشی بالغ 
بر 246 هزار و 337 میلیارد ریال 
طی سه میلیون و 950 هزار دفعه 
در بازاره��ای مختل��ف فرابورس 
ایران دادوس��تد ش��د که با توجه 
به ریزش های اخیر بازار همچنان 

نسبت به مدت مشابه سال 1392 
ب��ا افزایش تعداد، حج��م و ارزش 

معامالت روبه رو بوده است. 

پذیرش 25 شرکت در 
بازارهای اول و دوم

هامون��ی مطالع��ه و بررس��ی 
درخواس��ت پذیرش 103شرکت 
در فراب��ورس ای��ران را دلیل��ی بر 
افزای��ش عالقه مندی ش��رکت ها 
برای حض��ور در بازار س��رمایه از 
طری��ق فراب��ورس عن��وان کرد و 
اف��زود: از این تعداد، درخواس��ت 
پذی��رش50 ش��رکت در هی��ات 
پذیرش ط��ی 12 جلس��ه مطرح 
شد که پس از بررسی های صورت 
گرفته، پذیرش 25 ش��رکت مورد 

موافقت قرار گرفت. 
به گفت��ه مدیرعام��ل فرابورس 
ای��ران ط��ی 9 ماه��ه گذش��ته، 
لیزین��گ،  بهم��ن  10 ش��رکت 
صنعت��ی مینو، مدیریت توس��عه 
گوهران امید، پتروش��یمی غدیر، 
س��رمایه گذاری توسعه اوج سپهر 
اصفه��ان، بیمه اتکای��ی ایرانیان، 
کش��تیرانی جن��وب خ��ط ایران، 
لیزین��گ  والفج��ر،  کش��تیرانی 

امید و مدیریت ان��رژی امید تابان 
هور پس از ط��ی مراحل پذیرش، 
در بازار اول و 15 ش��رکت شامل 
پتروش��یمی  حکم��ت،  بان��ک 
بوعلی سینا، تولید مواد اولیه البرز 
بالک، شیر پاستوریزه پگاه فارس، 
بهمن دی��زل، کش��ت و دامداری 
فکا، پرس��ی ای��ران گاز، بهس��از 
مش��ارکت های مل��ت، صنعتی و 
معدنی کیمیای زنجان گستران، 
کش��ت و دام گلدش��ت نمون��ه 
اصفه��ان، ف��راوری زغال س��نگ 
پ��رورده طبس، م��واد وی��ژه لیا، 
تولیدی و خدماتی صنایع نس��وز 
توکا، توس��عه و عمران شهرستان 
نائین و فوالد هرمزگان جنوب در 

بازار دوم پذیرش شده اند. 
وی همچنی��ن ارتقای وضعیت 
ش��رکت های بازار پای��ه را یکی از 
موارد ب��ا اهمیت ب��رای مجموعه 
فرابورس عنوان کرد و یادآور شد: 
در همین راستا در 9 ماهه گذشته 
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری 
ایرانی��ان و بان��ک خاورمیان��ه با 
ارتق��ای وضعیت خود توانس��تند 
به ترتیب به ب��ازار دوم و بازار اول 

بپیوندند. 

عرضه اولیه 4 شرکت 
تا پایان آذر

هامون��ی ب��ا اش��اره ب��ه عرضه 
اولی��ه ش��رکت های کش��تیرانی 
س��رمایه گذاری  خ��زر،  دری��ای 
مس��کن زاینده رود، قاسم ایران و 
بهمن لیزینگ امکان عرضه اولیه 
ش��رکت های دیگر تا پایان س��ال 
را منوط به ش��رایط بازار دانس��ت 
و خاطرنش��ان کرد: ش��رکت های 
متع��ددی در صف عرض��ه اولیه 
فرابورس ق��رار دارند که ش��رایط 
ب��ازار تعیین کنن��ده ادام��ه روند 

عرضه های اولیه خواهد بود. 

گام های بین المللی 
فرابورس

در  فع��ال  حض��ور  هامون��ی 
س��االنه  نشس��ت  هش��تمین 
بورس ه��ای  »کان��ون  اعض��ای 
همکاری ه��ای  س��ازمان  عض��و 
اس��المی« و همچنی��ن مجم��ع 
عمومی و جلس��ات کمیته کاری 
فدراس��یون بورس ه��ای اروپایی 
و آس��یایی (FEAS)  را از جمله 
گام ه��ای فراب��ورس در عرص��ه 
بین المللی برش��مرد و ادامه داد: 

براس��اس آمار عملک��رد اعضای 
»کانون بورس های عضو سازمان 
ک��ه  اس��المی«  همکاری ه��ای 
براس��اس یک مطالعه و پژوهش 
کارب��ردی روی 44 عض��و کانون 
بورس ها انجام گرفته، مش��خص 
ش��د فراب��ورس ای��ران در پایان 
س��ال 2013، از لح��اظ تع��داد 
صندوق ه��ای قاب��ل معامل��ه ی��ا 
ETFه��ای پذیرش ش��ده پس از 
بورس اس��تانبول و بورس مالزی 

قرارگرفته است. 
به گفته وی در بررس��ی ارزش 
کل  (ارزش  بده��ی  اوراق  کل 
اوراق ب��ا درآم��د تضمین ش��ده) 
در پایان س��ال 2013 نی��ز رتبه 
چهارم پس از بورس اس��تانبول، 
بورس باکو و ب��ورس مصر در بین 
44 عضو کان��ون بورس های عضو 
OIC، ب��ه فرابورس ای��ران تعلق 
گرف��ت. مدیرعام��ل فراب��ورس 
ایران ی��ادآور ش��د: در جلس��ه 
کمیت��ه کاری فی��اس معرف��ی 
صندوق های زمین و س��اختمان 
و ب��ازار دارایی فک��ری به عنوان 
طرح ه��ای نوآورانه م��ورد توجه 

سایر اعضا قرار گرفت. 

ارائه پیشنهادهای اصالحی برای بازار سرمایه
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رونق بورس، نیازمند همکاری همه قوا
محم��د فطانت فرد، رییس س��ازمان ب��ورس اوراق 
بهادار، با حضور در مرکز پژوهش های مجلس با کاظم 
جاللی رییس این مرکز دی��دار و گفت وگو کرد. کاظم 
جاللی در این نشست با اش��اره به وضعیت فعلی بازار 
بورس، گفت: بازار بورس در س��ال ج��اری آنچنان که 
باید رضایت بخش نبوده و نوس��انات بس��یاری در این 
بازار در 9 ماه گذش��ته مشاهده شده اس��ت. وی بازار 
بورس را از ابزارهای مناس��ب و کارآمد در جمع آوری 
نقدینگی های س��رگردان و انتقال آن ب��ه بخش تولید 
دانست و تصریح کرد: با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات 
اصول��ی می ت��وان زمینه های مش��وق جه��ت جذب 
س��رمایه ها در بورس را فراه��م آورد. نماین��ده مردم 
ش��اهرود و میامی در مجلس تاکید ک��رد: حباب های 
ناگهانی ایجاد ش��ده در بازارهایی همچون سکه و ارز 
باعث شده اس��ت تا حجم نقدینگی موثر در بورس به 
س��مت بازارهای هیجانی انتقال پیدا کند که این برای 
اقتصاد کش��ور مضر خواهد بود. وی افزود: نوس��انات 
پرتالطم قیمت نف��ت در بازارهای جهان��ی، تغییرات 
نرخ س��ود بانکی و تصمیمات غیرکارشناسی در قبال 
برخی صنای��ع و بخش های تولیدی باع��ث روگردانی 
سرمایه گذاران از بورس شده اس��ت که باید با تقویت 
اقتصاد غیرنفتی و ایج��اد ثب��ات در تصمیم گیری، از 
ف��رار نقدینگی های مورد نیاز بخ��ش تولید جلوگیری 
کرد. محمد فطانت فرد، رییس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار نیز در این دیدار با اش��اره به وضعیت بازار سهام 
گزارش��ی از عملکرد فعلی این س��ازمان ارائه کرد. وی 
رونق بازار بورس را نیازمند هم��کاری و تعامل تمامی 
دس��تگاه ها و قوای س��ه گانه دانس��ت و تاکی��د کرد: 
جهت جذب س��رمایه ها در ب��ورس و ایجاد مش��وق، 
بای��د دغدغه های س��رمایه گذاران از بی ثبات��ی بازار و 
تصمیم گیری های شتاب زده رفع شود. رییس سازمان 
بورس اوراق بهادار در پایان با تاکید بر تالش در جهت 
رونق بورس، بر ل��زوم همکاری با مرک��ز پژوهش های 
مجلس جهت ارتقای همکاری های کارشناسی تاکید 

کرد. 

حذف کارمزد خدمات صدور گردش 
معامالت و وضعیت دارایی سهامداران

فریبا اخوان، مدیر امور عملیات س��هامداران شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
(س��مات) گفت: براس��اس مصوبه جدید هیات مدیره 
این ش��رکت، کارمزد خدمات صدور گردش معامالت 
و وضعیت دارایی س��هامداران حذف ش��د. وی افزود: 
هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی در راستای 
افزایش رضایت مندی مش��تریان، کارمزدهای فوق را 
حذف کرد تا س��هامداران به صورت رای��گان خدمات 
صدور گ��ردش معام��الت و وضعیت دارای��ی خود را 
دریافت کنن��د. وی خاطرنش��ان کرد: پی��ش از این، 
س��هامداران برای دریافت وضعیت دارای��ی خود باید 
مبلغ 80 هزار ریال به عالوه ش��ش درص��د مالیات بر 
ارزش افزوده و برای گردش معام��الت مبلغ 80 هزار 

ریال پرداخت می کردند. 

مهلت ثبت نام درآزمون های بازار 
سرمایه تا 15 دی ماه تمدید شد

با تصویب کمیته اجرای��ی آزمون های حرفه ای بازار 
س��رمایه و به دلیل درخواس��ت های مک��رر داوطلبان 
شرکت در بیست وچهارمین دوره آزمون های حرفه ای 
بازار س��رمایه، زمان ثبت ن��ام ای��ن دوره از آزمون ها تا 
ساعت 24 روز دوش��نبه مورخ 15 دی 93 تمدید شد. 
ثبت نام آزمون های بازار سرمایه از شنبه هفته گذشته 
آغاز شده اس��ت که تاکنون بیش از 5500 نفر ثبت نام 
اولیه خود را انج��ام داده اند. بیس��ت وچهارمین دوره 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه روز جمعه اول اسفند 

ماه برگزار می شود. 

پوشش 46 درصدی پیش بینی های 
ارتباطات سیار ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران در جدیدترین اطالعیه 
خود EPS س��ال مالی 93 را مبل��غ 6606 ریال اعالم 
کرده اس��ت و طی ش��ش ماه موفق ش��د با اختصاص 
3027 ریال س��ود به ازای هر س��هم معادل 46 درصد 
از پیش بینی هایش را پوش��ش دهد. هیات مدیره این 
ش��رکت در نظر دارد مع��ادل 90 درصد س��ود خالص 
س��ال مالی 93 را جهت تقس��یم بین س��هامداران به 

مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

انتشار عملکرد 6 ماهه تجارت 
الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پیش بینی سود 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فندماه 93 را با 
سرمایه 910 میلیارد و 852 میلیون ریال مبلغ 1228 
ریال، در تیرماه 93 مبلغ 1229 ری��ال، در آذرماه 93 
مبلغ 1304 ریال و با سرمایه یک هزار و 821 میلیارد 
و 704 میلیون ریال در دی ماه س��ال جاری مبلغ 652 
ریال اعالم کرده اس��ت و طی دوره شش ماهه نخست 
س��ال با اختصاص 261 ریال س��ود به ازای هر س��هم 

معادل 40 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. 

افزایش 372 درصدی فروش 
محصوالت سایپادیزل

در س��ه ماهه س��وم س��ال 93 در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال گذش��ته میزان فروش محصوالت شرکت 
سایپادیزل 372 درصد افزایش را نشان می دهد. مبلغ 
فروش سایپادیزل از کامیون کاوه در 9 ماهه سال 93، 
با افزایش 1286 درصدی در مقایسه با مدت مشابه به 
رقم یک هزار و 241 میلیارد و 21 میلیون ریال رسیده 
اس��ت. همچنین مبلغ فروش س��ایپادیزل از کامیون 
البرز در 9 ماهه س��ال 93، با افزایش 702 درصدی در 
مقایسه با مدت مشابه به رقم دو هزار و 868 میلیارد و 

404 میلیون ریال رسیده است. 

افت 143 واحدی شاخص کل بورس 
در نخستین روز هفته

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
شنبه با 143 واحد افت در ارتفاع 68 هزار و 829 واحدی 
قرار گرفت. شاخص 30 شرکت بزرگ 4 واحد، آزاد شناور 
102 واح��د، ب��ازار اول 80 واحد، ب��ازار دوم 447واحد و 
صنعت 131 واح��د افت کردند. در پای��ان معامالت 302 
میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 81 میلیارد تومان در 

43 هزار نوبت دادوستد شد.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

از نگاه کارشناسان

دولت اعتماد از دست رفته بورس را برگرداند
علی حیدری - کارشناس بازار سهام
مهم ترین اولویت س��رمایه گذاران در بورس کسب سود است و نوس��انات بازار سرمایه 
امری طبیعی است و هر سهامداری که در بورس س��رمایه گذاری می کند به اندازه دانش 
و ریسک خود کسب سود می کند. انس��ان موجودی است که از نظر س��اختار روانی تابع 
شرایط زمانی و مکانی است و س��رمایه گذاران بورسی هم با ش��رایط و روحیات مختلفی 
در بورس حضور دارند. اگر ش��خصی از نظر روحی و روانی تابع هیجان اس��ت، بهتر است 
به صورت میان و بلندمدت در ب��ورس خریدوفروش نکند و این موضوع برای کس��انی که 
به لحاظ روحی تابع هیجان نیس��تند س��رمایه گذاری میان و بلندمدت را می طلبد. بازار 
سرمایه همانند اقیانوسی اس��ت که افراد هر چه بیش��تر و تخصصی تر در آن حضور پیدا 
کنند، به س��مت منطقی تر ش��دن پیش خواهد رفت و در این صورت حیطه ضرر و س��ود 
افراد در بورس نیز مش��خص تر خواهد ش��د. مسائل سیاس��ی از جمله عواملی هستند که 
در سال آینده در بورس نوس��ان ایجاد می کنند و از مزایای نوسانات بورس هم این است 
که نقدشوندگی س��هام راحت تر انجام می شود. سال 94 سال پرس��ودی برای بازار سهام 
خواهد بود و مشکل فعلی بازار س��رمایه نبود پول و حجم پایین نقدینگی است و دولت و 
مجلس باید اعتماد دوباره را برای سرمایه گذاری افراد در بورس و تزریق نقدینگی جدید 
به بازار س��رمایه فراهم کنند. کاهش جهانی قیمت نفت و افزای��ش دالر از جمله اتفاقاتی 
است که در بازار سرمایه اثر همپوش��انی دارند؛ به عالوه اینکه هر چند کاهش قیمت نفت 
ممکن است در کوتاه مدت بر اقتصاد و بازار سرمایه اثر منفی داشته باشد اما در بلندمدت 

اثر منفی عمیقی بر بازار سهام نخواهد داشت. 

کاهش نرخ سود بانکی تمایل سرمایه گذاران را تغییر می دهد
سیدابراهیم عنایت - مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان
در چند وقت اخیر که در کشور ما نرخ بهره بانکی و سود سپرده ها افزایش یافته، خواه ناخواه 
به رقیبی برای بازار سرمایه تبدیل شده است زیرا مردم مایل هستند که اندوخته های خود را 
با توجه به ریسک بودن در بانک نگه دارند. با توجه به تمایل مردم برای ورود به بانک ها اگرچه 
این کار به طور طبیعی منطقی اس��ت اما به هر حال س��رمایه گذاری در بورس را تحت تاثیر 
قرار می دهد. از طرف دیگر، اگر نرخ س��پرده های بانکی کاهش یابد مردم متوجه می ش��وند 
که شاید س��رمایه گذاری در بورس برای آنها پرمنفعت تر باش��د و با توجه به اعالم اخیر بانک 
مرکزی مبنی بر کاهش نرخ س��پرده ها انتظار می رود که س��رمایه گذاران نس��بت به ورود به 
بورس تفکر بیشتری داشته باشند. به نظر می رس��د، اگر کاهش نرخ بهره در حد قابل قبول و 
چشمگیر باشد، روند نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه س��وق داده خواهد شد. برگشت 
بازار سرمایه به عوامل مختلف بستگی دارد و ریسک های مختلفی که بازار را تحت تاثیر قرار 
می دهند. یکی از مهم ترین مس��ائل، بحث بودجه است که به مجلس تقدیم شده و امیدواریم 
تا قبل از پایان س��ال به تصویب مجلس برسد. دولت اعالم کرده اس��ت که قصد تقویت بازار 
سرمایه را دارد که از این طریق از ورود پول به کارهای سوداگری که نه تنها ارزش افزوده ندارد 
بلکه باعث تورم می ش��ود، جلوگیری خواهد ش��د. فعاالن بازار به مقوله سرمایه گذاری با دید 
میان مدت توجه کرده و از هر گونه تصمیم گیری سوداگرانه خودداری کنند و سرمایه گذاری 
را با دید میان مدت تا یک ساله ببینند به این دلیل که با توجه به برنامه ریزی دولت و با تثبیت 
قیمت نفت در اجرای بودجه س��ال آینده، می توان گفت اقتصاد پر رونقی خواهیم داش��ت و 

تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. 
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آیا تا به حال به این مسئله 
فک��ر کرده ای��د ک��ه چگون��ه 
می توانید بدون اینکه خودتان 
کاالی��ی تولی��د کنی��د و در 
فرآیند تولید مستقیما حضور 
داشته باشید صاحب یک برند 
تج��اری ش��وید و محصوالتی 
را ب��ا برن��د خودتان ب��ه بازار 
عرضه کنید؟ آیا تمایل دارید 
که س��همی از ب��ازار کاالهای 
در  راحت��ی  ب��ه  را  مختل��ف 
اختی��ار بگیرید؟ موضوعی که 
ام��روز بنا داری��م در رابطه با 
آن صحبت کنیم ایده جذابی 
است که نه دردسر های تولید 
را دارد و ن��ه نی��ازی به اینکه 
با مشتریان  ش��ما مس��تقیما 
س��رو کار داش��ته باش��ید. در 
واقع شما صاحب برند تجاری 
هس��تید که دیگران برای تان 
تولی��د می کنن��د و دیگ��ران 

برای تان می فروشند. 
در  س��رمایه گذاری  فرصت 
این ایده جالب ش��اید در نگاه 
اول کمی غیر قابل تصور باشد. 
دلیل این امر می تواند اهمیت 
ن��دادن به بخ��ش بازار یابی و 
فروش در ایران باش��د. مبانی 
بازار یاب��ی و ف��روش حرفه ای 
در س��ال های اخیر به تدریج 
و  کس��ب و کار  ادبی��ات  وارد 
اقتصادی- مدیریتی شرکت های 
تولیدی شده اس��ت اما تصور 
عام��ه در مس��ئله بازاریابی و 
فروش، هم��ان واحد بازار یابی 
و فروش یک شرکت تولیدی 
است یا در رابطه با برند سازی 
هم همین تصور غالب اس��ت. 
تاس��یس  ش��رکتی  اینک��ه 
کنید که به ص��ورت تخصصی 
در زمین��ه تحقیق��ات ب��ازار، 
فروش  و  بازاریابی  برندسازی، 
ایده ای است که  فعال باش��د 
در برخ��ی اقتصادهای بزرگ 
دنیا هم جریان دارد. این تفکر 
شاید از زمانی شکل گرفت که 
با رشد و توس��عه اقتصاد های 
بزرگ تولیدکنندگان خرد زیر 
س��ایه ابرشرکت ها و غول های 
ت��وان  تج��اری  و  اقتص��ادی 
رقابتی خود را از دست دادند 
و صاحب��ان برند ه��ای بزرگ 
به جای اح��داث کارخانه های 
تصاح��ب  در ص��دد  جدی��د 
بنگاه ه��ای کوچ��ک برآمدند. 
به ای��ن ترتیب ش��رکت هایی 
که در حداق��ل ظرفیت خود 
تولی��د می کردن��د و در م��رز 
ورشکستگی قرار گرفته بودند 
به یکباره در مالکیت یا اجاره 
قرار  دنی��ا  تجاری  غول ه��ای 
گرفتند و در س��ایه برند های 
بزرگ ب��ه تولید خ��ود ادامه 
دادن��د. هرچند ایده س��اخت 
یک برند تج��اری معتبر ایده 

جدی��دی نیس��ت ام��ا اینکه 
ش��ما بدون نیاز به راه اندازی 
کارخان��ه یا خ��ط تولید یک 
کاالی خ��اص صاحب برندی 
ب��ازار طرفدار  باش��ید که در 
داش��ته باش��د، بس��یار جالب 
اس��ت. در ادامه به جنبه های 
مختلف سرمایه گذاری در این 

عرصه می پردازیم. 

چند گام مهم برای 
موفقیت در کار 

تحقیق��ات  از  کار  ش��روع 
ب��ازار آغاز می ش��ود. این کار 
اطالعات دقیق��ی را از بازار ها 
و مش��تریان بالق��وه و بالفعل، 
قابلیت ه��ای ف��روش، س��هم 
ب��ازار و اطالعاتی از این قبیل 
در اختیار ش��ما قرار می دهد. 
بخش  مهم ترین  مرحل��ه  این 
کار اس��ت که تا ح��د زیادی 
موفقیت و عدم موفقیت شما 
را در بازار تعیین می کند. این 

مرحله از کار باید با نگاه 
کارشناس��ی انجام شود 
ت��ا قابلیت ه��ای حضور 
و ف��روش در بازار کامال 

مشخص شود.
گام دوم تعیین هدف 
ش��ما  ش��رکت  اس��ت. 
در  کند  مش��خص  باید 
نهای��ت تمای��ل و توان 
چه  گرفتن  اختی��ار  در 
س��همی از بازار را دارد. 

تعیین اه��داف کوتاه، میان و 
بلند م��دت که به صورت دقیق 
و مشخص ش��ده نشان دهنده 
مس��یر آینده ش��رکت باش��د 
بس��یار مهم اس��ت. تمایل به 
حض��ور در بازار های صادراتی 
هم از ابتدا باید مشخص شود، 
چ��را ک��ه در س��اخت برند و 
انتخاب نام تجاری بسیار مهم 
باید  ابت��دا  از  اس��ت بنابراین 
مش��خص کنید رویای حضور 
در بازار ه��ای بین المللی را در 
ذهن دارید یا خیر. این مسئله 
باعث می ش��ود در انتخاب نام 
تج��اری و س��اخت برند نامی 
را انتخ��اب کنید ک��ه قابلیت 
حض��ور در بازار های جهانی را 

داشته باشد. 
گام بع��دی، انتخ��اب ن��ام 
تج��اری و ثب��ت برند اس��ت. 
نام تجاری مناس��ب مس��ئله 
مهم��ی اس��ت ک��ه فراگیری 
و قابلیت ه��ای حض��ور آینده 
ش��ما در بازار ه��ای داخلی را 
مش��خص می کن��د بنابرای��ن 
هر چق��در دقت بیش��تری در 
ای��ن موضوع داش��ته باش��ید 
موفقیت ش��ما قابل حصول تر 
اس��ت، چ��ون ش��ما تولیدی 
نداری��د و می خواهی��د تنه��ا 
به پش��توانه برن��د و بازار یابی 
مناسب سهم بازار را در اختیار 
بگیری��د از این رو اهمیت این 

قس��مت از کار کام��ال واضح 
اس��ت. عالوه بر ای��ن انتخاب 
ن��ام تج��اری مش��خص برای 
خودتان می تواند تا حد زیادی 
از مش��تریانی ک��ه به دس��ت 
می آوری��د محافظت کند و از 
ارتباط مس��تقیم مش��تری با 
کارخانه و حذف ش��ما از بازار 

جلوگیری به عمل آورد. 
مرحل��ه بع��دی کار ارتباط 
ب��ا کارخانه ه��ای تولی��دی و 
س��فارش تولید کاال ب��ا برند 
خودتان اس��ت. در این مرحله 
قرارداد ه��ای  ب��ا  می توانی��د 
مختل��ف مانند اجاره ش��یفت 
کاری، اج��اره کارخان��ه آماده 
یا سفارش تولید عمده، کاالی 
مورد نیاز خود را تامین کنید. 
بهتری��ن گزینه، ش��رکت ها و 
کارخانه های تولیدی هس��تند 
که اوضاع اقتصادی مناس��بی 
ندارن��د ک��ه در اوض��اع این 
روز ه��ای اقتص��اد ای��ران کم 

تمایل  این شرکت ها  نیستند. 
بیش��تر و ش��رایط آسان تری 
برای همکاری و انعقاد قرارداد 

با شما دارند.
و  بازاریاب��ی  بع��دی  ق��دم 
ف��روش کاالی��ی اس��ت که با 
برند شما و در کارخانه ای که 
اح��داث نکردید، تولید ش��ده 
است. اهمیت بخش تحقیقات 
بازار در این مرحله از کار خود 
را نشان خواهد داد، هر چقدر 
در تحقیق��ات ب��ازار بهت��ر و 
باش��ید  دقیق ت��ر عمل کرده 
در مرحل��ه بازار یابی و فروش 
کار به مراتب س��اده تر خواهد 
ش��د. تعیین گروه های هدف، 
حوزه های  ک��ردن  مش��خص 
فروش، شیوه فروش و گرفتن 
نمایندگی ه��ا در این بخش از 
کار اس��ت. فروش موفق یعنی 
س��فارش تولید بیش��تر و در 

نهایت سود باالتر. 
و  ب��ازار  مس��تمر  رص��د 
و  جهت گیری ه��ا  شناس��ایی 
تغیی��رات ب��ازار و تغیی��رات 
ذائقه مشتری گام بعدی است 
که باید در نظر گرفته ش��ود. 
این کار در ت��داوم حضورتان 
در ب��ازار بس��یار موثر اس��ت. 
تبلیغ��ات درس��ت و اصولی با 
محوری��ت گروه ه��ای ه��دف 
ارائه خدم��ات پس از  ب��ازار، 
فروش و عواملی از این دست 

و حف��ظ کیفی��ت محص��ول 
مس��تمر  نظ��ارت  طری��ق  از 
ب��ر کارخانه هایی ک��ه کاالی 
ش��ما را تولید می کنند بسیار 

اهمیت دارد. 

هزینه های سرمایه گذاری 
س��رمایه گذاری  هزینه های 
در ای��ن کار ب��ا هزینه ه��ای 
بازار شروع می شود  تحقیقات 
که باتوج��ه به نوع محصول و 
گستردگی بازار متفاوت است. 
عالوه بر این باید هزینه ای در 
حدود یک تا دو میلیون برای 
ثبت نام تجاری در نظر بگیرید 
که بین یک سال تا یک سال 
و نی��م زم��ان می ب��رد، البته 
ش��ما می توانی��د ن��ام تجاری 
مناس��بی را خری��داری کنید 
ک��ه در ای��ن ص��ورت باید به 
مراتب هزینه بیش��تری کنید 
و بس��ته به کیفیت برند مورد 
نظ��ر هزینه ها باالت��ر می رود. 
هزینه های قرار داد تولید 
تولیدی  با کارخان��ه  که 
منعقد می ش��ود، بس��ته 
به قیمت و نوع محصول 
ول��ی  اس��ت  متف��اوت 
حداق��ل 100 میلیون��ی 
بای��د برای ای��ن کار در 
ع��الوه  بگیری��د.  نظ��ر 
هزینه ه��ای  ای��ن،  ب��ر 
بازار یاب��ی  و  تبلیغ��ات 
شماس��ت.  عهده  بر  نیز 
اینکه چ��ه ش��یوه ای را برای 
تبلیغ��ات انتخ��اب کنید، نوع 
محص��ول و گس��تردگی بازار 
در هزینه ه��ای ای��ن بخ��ش 
موثر است بنابراین هزینه های 
بس��یار  بازاریابی  و  تبلیغ��ات 
وابس��ته به نوع محصول است 
و نمی توان عدد مش��خصی را 
برای آن تعیین کرد. مهم ترین 
هزینه ه��ای کار ب��رای اجاره 
دفتر مرک��زی و جذب نیروی 
کار در ای��ن قس��مت اس��ت. 
برای ش��روع می توانید با یک 
دفت��ر کوچ��ک و با چه��ار یا 
پنج نیروی کار ش��امل واحد 
بازاریابی  واحد  سفارش،  ثبت 
و واحد رواب��ط عمومی کار را 
آغاز کنی��د. ب��رای راه اندازی 
ب��دون  و تجهی��ز دفت��ر کار 
نظ��ر گرفت��ن هزینه های  در 
اجاره یا خری��د دفتر باید 50 
میلیون��ی را در نظ��ر بگیرید. 
در نهایت س��ود آوری ش��ما با 
ف��روش نخس��تین محص��ول 
و ثب��ت نخس��تین س��فارش 
آغاز می ش��ود و بسته به بازار 
س��ود آوری  میزان  محص��ول 
شما در بازار مشخص می شود. 
دوره بازگشت سرمایه در این 
کار بس��یار کوت��اه خواهد بود 
چون تا حد ممکن از هزینه ها 
صرف نظر شده است بنابراین 
می توانید انتظار داشته، باشید 

که طی سال اول سرمایه شما 
باز خواهد گشت. 

یک نمونه موفق
مدی��ر  معتم��دی،  مجی��د 
گ��روه تج��اری heyday که 
در زمین��ه عایق های رطوبتی 
اس��ت،با  فع��ال  س��اختمانی 
همی��ن ش��یوه رون��د رو ب��ه 
رش��دی را در بازار طی کرده 
و توانسته سهم مناسبی را در 
ب��ازار به دس��ت آورد. وی در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
ای��ن کار را ی��ک روش مدرن 
برای بازاریابی و فروش معرفی 
می کن��د و معتق��د اس��ت در 
دنیای ام��روز و وضعیت فعلی 
اقتص��اد و تولی��د در کش��ور، 
مهم تری��ن  ف��روش  مس��ئله 
مس��ئله در فض��ای تولی��دی 

کشور است. 
ب��ا  رابط��ه  در  معتم��دی 
بازار  تهدید ه��ای  و  فرصت ها 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
از بین بردن رقابت های کاذب 
و ناس��الم در فض��ای تولی��د 
یکی از مهم تری��ن دالیل کار 
در ای��ن حوزه اس��ت. تجمیع 
واحد ه��ای تولی��دی با هدف 
در برگیری بازار های داخلی و 
خارجی یک��ی دیگر از مزایای 
کار در این بخش اس��ت. این 
اعتقاد  بازرگان��ی  کارش��ناس 
هزینه ه��ای  کاه��ش  دارد 
س��رمایه گذاری و اس��تفاده از 
تولیدی  بالق��وه  قابلیت ه��ای 
و افزای��ش ت��وان رقابت��ی در 
از دیگ��ر  بازار ه��ای جهان��ی 

مزایای این کار است. 
انتخاب  ای��ن فع��ال ب��ازار 
از  را یک��ی  نامناس��ب  برن��د 
مهم تری��ن تهدید ه��ای ای��ن 
کار می دان��د و در توصی��ه به 
تازه وارد ه��ا می افزاید: افرادی 
که می خواهن��د در بازار وارد 
ش��وند باید نام تج��اری خود 
را مناسب با محصول تولیدی 
انتخ��اب کنن��د و از انتخ��اب 
برند های  ب��ا  مش��ابه  نام های 
کنن��د.  خارج��ی صرف نظ��ر 
وی ادام��ه می ده��د: فرد باید 
عالقه من��دی خ��ود را در نظر 
بگیرد، تخصص فروش داشته 
باشند و ایده های جدید را در 
فروش ب��ه کار گی��رد، روابط 
عمومی باالیی داش��ته باشد و  
تحقیقات ب��ازار را در اولویت 
می گوید:  معتمدی  دهد.  قرار 
سرمایه گذار باید بتواند تا حد 
ممکن هزینه هایش را کاهش 
دهد تا در بازار موفق شود. وی 
در پایان می افزاید: مزیت مهم 
ای��ن کار این اس��ت که برای 
ش��روع کار و س��رمایه گذاری 
در آن نی��ازی ندارید که علم 
تولید داش��ته باشید و درگیر 

دردسر های تولید شوید.

سرنخ

نقطه شروع
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عباس نعیم امینی

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در یک سیستم فروش حرفه ای

تولید کننده ای که کارخانه ندارد

از پرورش شتر تا تیالپیا
کالف اول:

گوش��ت ش��تر یک��ی از 
گوش��ت های گرم است که 
چربی کم و خواص بس��یار 
زیادی دارد، اما در کشور ما 
چندان  توجهی به پرورش 
و مصرف آن نمی ش��ود، به 
ع��الوه در برخی مناطق ایران توانای��ی پرورش این حیوان 
بسیار باالست، اما با وجود این توانایی حتی مردم آن منطقه 
هم میزان مص��رف پایینی از این نوع گوش��ت دارند. مثال 
اس��تان سمنان یکی  از مراکز مستعد برای شترداری است، 
اما تنها پنج درصد از کل تولیدات گوشت قرمز استان از این 

نوع مفید تامین می شود. 
در خبری خواندم که مصطفی شاه حسینی، معاون بهبود 
تولیدات دامی جهادکشاورزی استان سمنان در گفت وگو با 
ایسنا گفته است: پنج درصد از کل تولیدات گوشتی استان 
سمنان مربوط به گوشت شتر است که میزان تولید ساالنه 

آن حدود 1374 تن است. 
وی می گوی��د: س��االنه نزدیک ب��ه 30 ه��زار و 59 تن 
گوش��ت قرمز در استان س��منان تولید می ش��ود که پنج 
درصد آن، به میزان 1374 تن به گوشت شتر مربوط است. 
بیشترین سهم در تولید گوشت قرمز استان مربوط به دام 
سبک )گوس��فند، بره، بز و بزغاله( به میزان 17هزار و 14 

تن در سال است. 
با دیدن این آمار و ارقام به راحتی می توان نتیجه گرفت که 
این استان توانایی بالقوه ای برای سرمایه گذاری در پرورش 
ش��تر دارد، اما ش��اید عدم آگاهی از ای��ن توانایی ها موجب 
بی توجهی سرمایه گذاران به این بخش شده است، پس اگر 
شما هم در خصوص پرورش احشام فعالیت می کنید استان 

سمنان را برای احداث پرورشگاه شتر از یاد نبرید. 

کالف دوم:
ماهی و انواع ش��یالت هم 
م��واد خوراکی هس��تند  از 
که همواره توس��ط پزشکان 
توصی��ه می ش��وند، ام��ا از 
دیرباز س��رانه مص��رف این 
ماده خوراکی در کش��ور ما 
تقریبا به اندازه نصف س��رانه اس��تاندارد جهانی است، از این 
رو دولت همواره س��عی کرده قیمت شیالت و شرایط تولید 
آن را تسهیل بخش��یده تا مصرف آن برای مردم در اولویت 
قرار بگیرد. از جمله برنامه هایی که در چند س��ال اخیر اجرا 
ش��د پرورش برخی گونه های ماهی بود ک��ه کمتر در ایران 
وجود داشت و ش��رایط زندگی و پرورش راحت تری را برای 
پرورش دهندگان ایجاد کرده بود، مثال ماهی »تیالپیای نیل« 
یک��ی از ای��ن  گونه هاس��ت ک��ه البت��ه برخ��ی از مدیران 
محیط زیستی پرورش این  گونه را ممنوع کرده و پس از آن 
س��ازمان ش��یالت ممنوعیت آن را برطرف کرد، در مجموع 
نزدیک به 130 کشور در دنیا مشغول پرورش این گونه ماهی 
هستند و هر سال حدود پنج میلیون تن ماهی تیالپیا در دنیا 
تولید می شود که طبق آمار این رقم تا سال 2025 میالدی 

به 15 میلیون تن در سال خواهد رسید. 
بافق یکی از مناطقی است که در این مدت به پرورش این 
 گونه ماهی پرداخته است و به تازگی هم در خبری بیان شد 
که سیدجمال سجادی  پور، رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان یزد ضمن ارائه گزارش��ی از وضعیت پرورش ماهی 
تیالپیا در بافق، خاطرنش��ان کرده اس��ت: هم اکنون برای 
س��رمایه گذاری در باف��ق ب��رای پ��رورش ای��ن ماهی، دو 
سرمایه گذار اعالم آمادگی کرده   اند تا ماهی تک جنسی شده 
موردنیاز کل کش��ور را تامین کنند. شما هم اگر به پرورش 
ماهی عالقه مندید برای بهره مندی از ش��رایط این استان و 

استفاده از حمایت های این استان سری به بافق بزنید. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد
رشد 15/5 درصدی سرمایه گذاری

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 3/7 
درصدی در فصل تابس��تان امسال خبر داد و آخرین 
وضعیت تسهیالت دهی بانک ها، مصارف دولت و رشد 

سرمایه گذاری را تشریح کرد. 
به گزارش ایسنا، پیمان قربانی میزان تولید ناخالص 
داخلی کشور در شش ماهه اول سال 1393 بر مبنای 
سال 1383 را حدود 123 هزار میلیارد تومان اعالم و 
تصریح کرد: رشد این متغیر نسبت به شش ماهه اول 

سال 1392 معادل چهار درصد بوده است. 
مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی با یادآوری رش��د 
منفی تولی��د ناخالص داخلی در س��ال های 1391 و 
1392 گفت: در این سال ها اقتصاد کشور هشت فصل 
متوالی انقباض را تجربه کرد و رشدهای به دست آمده 
در سه ماهه و شش ماهه سال 1393 گواه این ادعاست 
که اقتصاد در مس��یر بازیابی توان از دست رفته خود 

قرار گرفته است. 
برخی توضیحات درباره تسهیالت بانکی

قربانی با مقایس��ه حجم تولی��د ناخالص داخلی در 
فصل تابستان س��ال های 1390 و 1393، میزان این 
متغیر در فصل دوم س��ال 1393 را بیش از 54 هزار 
میلیارد تومان و در فصل دوم سال 1390 بالغ بر 58 
هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: تولید ناخالص 
داخلی به قیمت های ثابت س��ال 1383 در فصل دوم 
س��ال 1393 همچن��ان به می��زان 6/5 درصد از رقم 

مشابه آن در سال 1390 کمتر است. 
قربانی با اش��اره به نقش تاثیرگ��ذار نظام بانکی در 
زمینه خروج از رکود خاطرنشان کرد: از مجموع بیش 
از 177 هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده 
در هفت ماهه منتهی به مهر 1393، حدود 60 درصد 
از تس��هیالت پرداخت شده با هدف تامین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده که البته این 
نس��بت در بخش صنعت و معدن ب��ه رقم قابل توجه 

79/4 درصد رسیده است. 
مع��اون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تجدید نظر 
در رش��د اقتصادی 4/6درصدی فصل اول و تقلیل آن 
به رقم 4/4 درصد تصریح ک��رد: ارقام تولید ناخالص 
داخل��ی فصلی محاس��به ش��ده، ارقام��ی مقدماتی و 
قاب��ل تجدیدنظ��ر اس��ت بنابراین براس��اس دریافت 
برخی آمارهای جدید، رش��د تولی��د ناخالص داخلی 
به قیمت های ثابت س��ال 1383 در فصل اول س��ال 
1393 از 4/6 درصد به 4/4 درصد تعدیل شده است. 

چرا رشد اقتصادی تابستان کمتر از بهار است؟ 
قربانی همچنین با اشاره به علت باال بودن میزان 
رش��د اقتصادی 4/4 درصد فصل اول س��ال 1393 
نسبت به رشد 3/7 درصدی فصل دوم سال 1393 
گفت: اقتص��اد ایران بیش��ترین انقباض را در فصل 
اول س��ال 1392 تجرب��ه ک��رد، به طوری که رش��د 
اقتصادی کش��ور در فصل اول سال 1392 به منفی 
4/1درصد رس��ید، این در حالی است که اقتصاد در 
فصل دوم س��ال 1392 رش��دی معادل منفی 0/9 
درصد را تجربه کرد. بر این اس��اس رشد فصل های 
پ��س از بهار در س��ال 1393 به ط��ور طبیعی باید 
مالیم تر از رش��د آن در بهار 1393 باشد. از این رو 
و مطابق با انتظارات پیش��ین، رش��د تولید ناخالص 
داخلی )به قیمت های ثابت س��ال 1383( در فصل 
دوم 1393 اندکی نسبت به فصل اول کاهش یافت 

و به رقم 3/7 درصد رسید. 
رشد مصارف دولت در نیمه اول سال

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد تولید 
ناخال��ص داخل��ی )به قیمت های ثابت س��ال 1383( 
برحس��ب اقالم هزینه  نهایی، به رش��د 3/7 درصدی 
مص��رف خصوصی و 3/3 درص��دی مصرف دولتی در 
نیمه اول امس��ال اشاره کرد و افزود: مصرف خصوصی 
از طرح بودجه خانوار مدیریت کل آمارهای اقتصادی 
بانک مرکزی استخراج ش��ده و نشانگر مصرفی است 

که خانوارها دارند. 
قربانی مخارج دول��ت را دارای دو بخش مصرفی و 
سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: مصارف دولت در 
شش ماهه اول س��ال 1393 معادل 3/3 درصد رشد 

داشته است. 
بن��ا بر اعالم بان��ک مرکزی، وی در ادامه به رش��د 
15/8 درص��دی س��رمایه گذاری در کش��ور )بخ��ش 
دولتی و خصوصی( در ش��ش ماهه اول س��ال 1393 
اش��اره و آن را در مقایس��ه ب��ا رش��د منف��ی 16/5 
درصد مقطع مش��ابه س��ال گذش��ته مثب��ت ارزیابی 
ک��رد و گفت: س��ال گذش��ته اقتصاد کش��ور روندی 
نگران کنن��ده  در بحث س��رمایه گذاری را تجربه کرد 
 که خوش��بختانه این رون��د به س��مت مثبت اصالح 

شده است. 
مع��اون اقتصادی بانک مرکزی با اش��اره به اجزای 
س��رمایه گذاری در کش��ور، رشد س��رمایه گذاری در 
بخش ماش��ین آالت و ساختمان در ش��ش ماهه اول 
س��ال 1393 را مع��ادل 15/8 درصد عن��وان کرد و 
افزود: رشد س��رمایه گذاری در بخش ماشین آالت در 
فصل اول س��ال 1393 ح��دود 17 درصد و در فصل 

دوم نزدیک به 14/7 درصد بوده است. 
وی با اش��اره به رش��د قابل توجه سرمایه گذاری در 
بخش س��اختمان در فصل دوم سال 1392، رشد این 
متغیر در فصل تابستان 1393 را معادل 33/0 درصد 
عنوان کرد که نس��بت به رش��د آن در فصل نخست 
سال 1393 )4/1- درصد( افزایش قابل توجهی نشان 

می دهد. 
توج��ه  قاب��ل  رش��د  ک��ه  ی��ادآور ش��د  قربان��ی 
س��رمایه گذاری در بخ��ش س��اختمان در تابس��تان 
 امسال، عمدتا از افزایش مخارج عمرانی دولت نشأت 

گرفته است. 

تاسیس یک مشاور امالک مدرن

درب��اره راه اندازی یک بنگاه امالک، پیش از این با ش��ما 
صحب��ت کرده ایم. امالک��ی که نقطه عطفی ب��رای اتصال 
خریدار و فروشنده ملک اس��ت. خیلی از مشاوران امالک  
هس��تند که برای جذب مش��تری و بهبود کسب وکارشان 
از دکورهای آنچنانی و دفترهای بزرگ اس��تفاده می کنند. 
اگرچه این دکورس��ازی در مراحل اولیه س��رمایه گذاری، 
هزینه ه��ای زیادی را بر دوش آنها تحمیل خواهد کرد، اما 

به مرور زمان این سرمایه بازخواهد گشت. 
حال می خواهیم راجع به مش��اوران امالک هایی با شما 
صحبت کنیم که بس��یار مدرن هس��تند و شاید کسی تا 
به حال آنها را ندیده باشد! فرض کنید در یک بنگاه امالک، 
مشتری با قصد خرید یا اجاره وارد می شود. در حالت عادی، 
مدیر امالک فایل های از پیش تهیه ش��ده را به مش��تری 
پیش��نهاد می دهد و در نهایت با توجه به قیمت مورد نظر، 
یک یا چند ملک برای بازدید انتخاب می شود. در پایان هم 
در صورت رضایت از ملکی خاص، آن را انتخاب می کنند. 
آیا به نظر شما می توان تدبیری اندیشید که بدون مراجعه 
مشتری به محل ملک، اول آن را انتخاب و سپس از درون 
آن بازدید کند؟ یعنی وقتی مش��تری برای بازدید از بنگاه 
خارج می شود، از قبل تصمیمش را گرفته باشد و بداند به 
کجا می خواهد برود. می پرس��ید چگونه؟ برای تان توضیح 
می دهیم. اگر شما می خواهید در این سرمایه گذاری موفق 
باشید باید نوآوری داشته باشید و ایده های نو را بپرورانید، 
می توانید از قس��مت ها و بخش های مهم امالکی که برای 
فروش به شما سپرده می شوند، عکس های باکیفیت تهیه 
کنید و از آنها اس��الید بس��ازید. مطمئنا مش��تری وقتی 
می بیند می تواند به صورت مجازی و روی پرده ای توس��ط 
پاورپوینت از خانه دیدن کند، بسیار شگفت زده خواهد شد. 
البته در برخی کشورها از خانه مورد نظر به صورت سه بعدی 
عکس هایی گرفته می ش��ود و روی سایت امالک گذاشته 
می ش��ود، اما در ایران همچنان با سیس��تم سنتی کاغذ و 
در نهای��ت با کامپیوتر کار می کنند. البته این موضوع تنها 
برای شروع کار نیست، بلکه مشاوران امالکی که ید طوالیی 
در ای��ن حوزه دارن��د، می توانند در ایج��اد این تکنولوژی 
س��رمایه گذاری کنند و کارشان را توسعه دهند. به همین 
راحتی می توان در س��رمایه گذاری موفق شد. حتما وقتی 
آوازه شما زبان به زبان بچرخد، روز به روز مشتریان بیشتری 

به بنگاه شما مراجعه می کنند. 

شروع کار یک سیستم فروش 
حرفه ای از تحقیقات بازار آغاز 

می شود. این کار اطالعات دقیقی را 
از بازار ها و مشتریان بالقوه و بالفعل، 

قابلیت های فروش، سهم بازار و 
اطالعاتی از این قبیل در اختیار شما 

قرار می دهد

خبر

وحید زندی فخر

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...

من آرزو می کردم می دانس�تم س�خت ترین قسمت داشتن 
و اداره کردن کس�ب و کارم این نخواهد ب�ود که چگونه ماهانه 
س�ودی به حس�اب ش�رکت ریخت�ه ش�ود. آرزو می کنم یک 
مهندس  آی تی به صورت تمام وقت اس�تخدام می کردم و یک 

مدیر پرقدرت برای مدیریت نیروی فروشم. 

برادلی دبلیو. اسمیت

9



س�ینمای ایران، برخالف س�ینمای بس�یاری 
از کش�ور ها صنع�ت بزرگ�ی نیس�ت و در همان 
ابعاد کوچ�ک هم به لحاظ اقتص�ادی چندان پویا 
و کارا نیس�ت. دالی�ل متع�ددی می ت�وان برای 
ای�ن مهجوری�ت اقتصادی ن�ام برد ک�ه مجالش 
در ای�ن گ�زارش نیس�ت و پی�ش از ای�ن باره�ا 
ب�ه آن پرداخته ای�م، ام�ا در این میان مش�کلی 

در س�ینمای ای�ران وج�ود دارد ک�ه حی�ات آن 
را بی�ش از پی�ش خدش�ه دار ک�رده اس�ت، آن 
هم ع�دم اطمینان�ی که در پ�ی توقیف ی�ا عدم 
ایج�اد  س�رمایه گذاران  در  فیلم ه�ا   اک�ران 
شده اس�ت. در دهه های گذشته و پس از پیروزی 
انق�الب اس�المی، فیلم ه�ای زیادی در لیس�ت 
توقیفی ه�ا ق�رار گرفته اند، آن هم در ش�رایطی 
که ای�ن فیلم ه�ا براس�اس قوانی�ن ه�م پروانه 
س�اخت و هم پروانه نمایش داشته اند. اتفاقی که 

سبب شده همواره دس�ت و دل تهیه کنندگان و 
سرمایه گذاران از شروع س�اخت یک فیلم بلرزد 
و نتیجه آن پناه بردن به ساخت فیلم های تجاری 
عامه پسند و بی خطر و افت س�لیقه مخاطب و از 
دس�ت رفتن بخش مهمی از سینما دوستان بوده 
اس�ت. در ادامه ت�الش کرده ایم تا ب�ا گفت و گو با 
کارشناس�ان و متولیان امر تبع�ات این توقیف ها 
را بررسی کنیم که در ادامه ش�رح آن را پیش رو 

دارید... 

تبعات اقتصادی توقیف یا عدم اکران فیلم ها بررسی می شود

صنعت سینما، قربانی خاموش توقیف 
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تجارت سینما، قربانی 
زورآزمایی سیاسی 

توقی��ف فیلم ها و ع��دم اک��ران آنها بی ش��ک تبعاتی 
اقتصادی  با خ��ود ب��ه هم��راه دارد، اما آنچ��ه از تبعات 
اقتصادی اهمیت بیش��تری دارد، لطمات روانی اس��ت 
که به س��ینماگر وارد می ش��ود؛ لطمات روانی که سبب 
دلسردی س��ینماگر و به دنبال آن دوری او از فیلمسازی 

می شود. 
در اغلب موارد نهاده��ای متولی مانند ارش��اد پس از 
توقیف فیلم ها، خس��ارات مال��ی آن را جبران می کنند و 
به نحوی تبع��ات اقتصادی آن را تا حدود س��رمایه اولیه 
جبران می کنند. در اینج��ا تهیه کننده و س��رمایه گذار 
متضرر نمی شوند، ولی بدنه سینما از آن لطمه می خورد. 
زمانی که سرمایه فیلم بر  می گردد این به آن معنا نیست 
که همه چیز به نقطه صفر بازگشته است، بلکه فیلمساز 
و عوامل فیلم نتیجه ماه ها تالش ش��ان بی نتیجه مانده و 
حاال به جای آنکه ثمره تالش شان را ببینند با محدودیت 
رو به رو   و از ادامه کار در پروژه های دیگر دلسرد می شوند. 
این لطمه روانی مختص فیلمساز و عوامل آن نیست، بلکه 
تماشاگرانی که ماه ها پروسه تولید فیلم را دنبال کرده اند 
و عالقه مندند نتیجه آن را بر پرده س��ینما ببینند با عدم 

اکران فیلم دلسرد و سرخورده می شوند. 
ش��اید تبعات اقتصادی که این لطم��ه روانی بر پیکره 
س��ینماگر، عوامل فیل��م و مخاطبان می زن��د در عمل 
قابل اثبات نباش��د، اما در بس��یاری موارد این تبعات در 
روند کاری فیلمس��از و دوری تماش��اگران از سینما رخ 
می نماید. در راس��تای این دلزدگی می توان به داریوش 
مهرجویی اش��اره کرد که پس از آنکه فیلم »سنتوری« 
او با توقیف رو به رو ش��د، چنان از این اتفاق متاثر شد که 
به کل مسیر فیلمس��ازی او را تغییر داد. مسیر زوالی که 
مهرجویی در فیلم های بعدی اش پیمود بی ش��ک تا حد 
زیادی متاثر از این دلزدگی اس��ت. این اتفاق س��بب شد 
او به جای دنبال کردن خط فکری که داش��ت به ساخت 
فیلم هایی دس��ت بزند که کس��ی حتی گمان به ساخت 
آنها نمی برد. همچنین می توان ب��ه کیانوش عیاری نیز 
اش��اره کرد، فیلم خانه پدری او پس از سال ها در محاق 
بودن، با محدودیت هایی امکان اکران پیدا کرد، اما دوباره 
سالیقی بر این مس��یر قرار گرفت که جلوی اکران فیلم 
گرفته ش��ود. عیاری نیز از آن دست فیلمسازان حساس 
اس��ت که عدم اکران فیل��م او را متاثر می کند و ش��اهد 
هس��تیم که مدت ها پس از این فیلم، فیلم ت��ازه ای را در 
دست س��اخت ندارد. متاس��فانه س��ینما همواره محل 
شاخصی برای مجادالت سیاس��ی بوده و چارچوب هایی 
که تحت عن��وان خط قرمز محس��وب می ش��ود در این 
سینما قابل پیش بینی نیست تا سینماگر با اشراف به این 
خط قرمز ها به آنها ورود نکند. حتی فیلمی که س��اخته 
می شود قابل پیش بینی نیست که این فیلم توقیف شده 

یا اکران می ش��ود. مثال فیلم س��نتوری، فیلمی نبود که 
کس��ی گمان برد که این فیلم ممکن است در محاق قرار 
گیرد و توقیف شود  اما ش��اهد بودیم که فیلم توقیف شد 
و مجال اکران نیافت. متاس��فانه س��ینما هم��واره محل 
گروکش��ی و وزن کشی سیاس��ی بوده و در این میان این 
سینما و سینماگر است که قربانی می شود. اکنون شاهد 
نوعی زورآزمایی میان نهاد های قدرت هستیم که عده ای 
می خواهند بگویند ش��ما اگر به فالن فیل��م اجازه اکران 

دادید ما این قدرت را داریم که مانع اکران آن شویم. 
به عقی��ده من فیلم خان��ه پدری، فیلمی نب��ود که در 
محاق بیفتد و اکران نش��ود. من همواره خود را یک فرد 
اصولگرا می دان��م و با نگاهی ارزش گ��ذار فیلم ها را رصد 
کرده ام. از نظر من بس��یاری فیلم ها  حتی فیلم هایی که 
مجال اکران پیدا کردند، مناس��ب فضای فرهنگی کشور 
نبوده و نباید ساخته می شده است، اما من با همین نگاه 
اصولگرا، خانه پدری را فیلمی دیدم که تمام مبانی دینی 
و فرهنگی ما را مدنظر قرار داده بود و توقیف آن به نوعی 
برای من با چنین نگاه��ی تعجب برانگیز بود. تنها چیزی 
که در فیلم قاب��ل رد یابی نبود، مغای��رت فیلم با فرهنگ 
اس��المی و ایرانی بود، بنابراین احس��اس می شود  فیلم 
قربانی یکس��ری لج بازی ها و بازی های قدرت شده است. 
ما در آس��تانه انتخابات مجلس هستیم و سینما همیشه 

محفلی برای قدرت نمایی نهاد های قدرت بوده است. 
اما در انتها اینکه چه فیلم هایی بس��ازیم که اقتصاد سینما 
را پویا کنند، ول��ی در همین حال کیفیت مطلوب را داش��ته 
باشند کار ساده ای نیس��ت. فیلم هایی که تحت عنوان فیلم 
تجاری ساخته ش��وند، خواه ناخواه براس��اس ذائقه مخاطب 
ساخته می شوند. تهیه کننده نمی تواند هم تجاری فیلم بسازد 
و هم س��طح س��لیقه جامعه را ارتقا دهد. در اصل این جامعه 
روش��نفکری اس��ت که باید از برج عاج نش��ینی پایین بیاید 
و تالش کند تا س��طح آگاهی مردم را ارتقا بخشد. متاسفانه 
حقیقت امر این است که سطح سلیقه مردم پایین است، این 
توهین نیس��ت و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم. بنابراین 
روندی برای رشد فکری جامعه باید پی گرفته شود. این روند 
هم چیزی نیست که در پروس��ه زمانی یک تا دو سال نتیجه 
دهد، جامعه روشنفکری و از آن مهم تر رسانه ملی باید تالش 
کند تا سطح سلیقه مردم را افزایش دهد. متاسفانه رسانه ملی 
در این س��ال ها به ارزان سازی و برنامه س��ازی های نازل روی 
آورده و همین امر تا حد زیادی سطح سلیقه جامعه را پایین 
آورده و س��ینما نیز از این امر تا حد زیادی تاثیر گرفته است. 
نمی توان گفت که در این 15 س��اله رش��دی اتفاق نیفتاده، 
بی شک سطح فیلم ها ارتقا پیدا کرده، به شکلی که بسیاری از 
فیلمسازان درجه سه و چهار دیگر امکان فیلمسازی ندارند، 
اما همچنان س��طح س��لیقه مردم پایین اس��ت و الزم است 
برنامه ها و سیاست های مشخصی برای ارتقای سطح آگاهی 
آنها ایجاد شود تا بتوان امیدوار بود سطح فیلم های موسوم به 

تجاری نیز افزایش یابد. 

فیلم های توقیفی که »عزیز« 
می شوند

آی��ا توقیف ی��ک فیل��م تنها خب��ر بدی اس��ت برای 
تهیه کنندگان آن یا می تواند کارکردهای ش��گفت آوری 

در گیشه ها نیز داشته باشد؟ 
پاسخ ویلر وینستون دیکسون، استاد مطالعات فیلم در 
دانشگاه نبراسکا به این پرسش مثبت است. او در این باره 
می گوید: »ب��ه نظر من، توقیف ش��دن ی��ک فیلم به هر 
دلیل می تواند بهترین اتفاقی باشد که برای آن می افتد، 
زیرا فیل��م باید برای رس��یدن به پ��رده اک��ران از دیوار 
پرس��روصدای توقیف گذر کند و همین امر باعث ایجاد 
توجه عمومی ش��ده و فیلم را در نگاه دیگران برجس��ته 

می کند.«
واقعی��ت ه��م همی��ن اس��ت؛ یک��ی از مهم تری��ن 
خوش��بختی های یک فیلم توقیفی توجه و عنایتی است 
که از س��وی عموم مردم ی��ک جامعه به خاط��ر توقیف 

شدنش به آن می شود. 
فیلم هایی هس��تند که به دالیل گوناگون توقیف شده 
یا از پرده اکران به زیر کشیده می شوند. این امر می تواند 
برای ش��ان مهم ترین تبلیغ باش��د. چون عم��وم جامعه 
دلش��ان می خواهد فیلمی را ک��ه تصمیم گیرندگان یک 

کشور توقیف کرده اند، دیده و درباره آن نظر بدهند. 
از طرفی توزیع کنندگان تردیدی ندارند  فیلمی که به 
دلیل حفظ منافع عمومی توقیف ش��ده، زمانی که مجوز 
اکران بگیرد، بیشتر فروش خواهد داشت. به همین دلیل 
در تبلیغات خود حتما به توقیف شدن آن اشاره می کنند. 
توجه به فیلم توقیفی می تواند پا را از مرزها فراتر نهاده 
و بعد بین المللی پیدا کند. مثال فیلمی ممکن اس��ت در 
کشورهای عربی به دیوار توقیف بر بخورد، اما همان فیلم 
مشتاقان زیادی را در غرب به دنبال خود خواهد کشید. 
پرواضح اس��ت که چنین توجهی می تواند از نظر گیشه 

برای تهیه کننده فیلم پرسود و درآمدزا باشد. 
در این میان هرچه س��ازندگان فیلم گمنام تر باشند، 
اوضاع بیشتر به نفع شان است چون یک شبه ره صدساله 
ش��هرت را نیز طی می کنند. تهیه کننده سنگاپوری که 
فیلمش توهین های نژادپرس��تانه داش��ت، ی��ک نمونه 
از ای��ن س��ازندگان فیلم اس��ت. توقیف ب��رای این فیلم 
نتیجه معکوس در پی داش��ت، زیرا س��نگاپور و فیلم این 
تهیه کننده را ب��ه تیتر یک رس��انه های جه��ان تبدیل 
کرد، آن هم درس��ت زمانی که این کشور تالش می کرد 

چهره ای لیبرال را از خود برای جهان به نمایش بگذارد. 
از منظر کلی، روش��ن اس��ت فیلم هایی که در لیست 
س��یاه قرار می گیرند، فارغ از س��رکوب شدن ش��ان، به 
طور کلی نوعی اوج و عرش را تجرب��ه می کنند. این یک 
واقعیت اس��ت که سیاست پیش��گان و قانون گذاران یک 
کشور س��خت می توانند بپذیرند. اما نکته اینجا است که 
معموال دلیل توقیف یک فیلم نمایش عمومی آن نیست، 
بلکه ریشه های سیاس��ی یا مذهبی دارد. به همین دلیل 
مقامات یک کشور ناخودآگاه بلیت خود را برای تبلیغ آن 

فیلم و عزیزترشدنش خرج می کنند. 

ضرری که توقیف فیلم های 
بالیوودی به پاکستان می زند

فیلم های هندی در پ��ی جنگ س��ال 1965 میان 
این کشور و پاکس��تان اجازه اکران در کشور همسایه 
بالیوود را ندارند. اگرچه این ممنوعیت از س��ال 1952 
در غرب و از س��ال 1962 در ش��رق پاکس��تان وجود 
داشته، اما از س��ال جنگ به این سو تشدید شده است. 
ممنوعیت نمای��ش فیلم های هندی در پاکس��تان به 

دالیل سیاسی رخ داده است. 
ام��روز بحث هایی در ای��ن باره هس��ت و ایده اصلی 
ای��ن بحث ها از آنجا سرچش��مه می گی��رد که نمایش 
فیلم ه��ای هن��دی در پاکس��تان در واق��ع رویکردی 
حمایت گرایان��ه از صنعت فیلم در پاکس��تان اس��ت. 
نمایش فیلم های هندی می تواند تماش��اگر پاکستانی 
را به سینما کش��انده و به این ترتیب سود مالی خوبی 
عاید صنعت فیلم در پاکس��تان کند. از س��وی دیگر، 
فیلم های پاکس��تانی با حضور فیلم های هندی به فاز 
رقابت وارد شده و تالش خواهند کرد با تولید محتوای 
بهتر تماش��اگر را بیش از پیش به س��مت و سوی خود 

بکشانند. 
زمانی پاکستان کشوری پرکار در صنعت فیلمسازی 
بود و 1300 سالن سینما در این کشور در دهه 1970 
وجود داش��ت. سینمای پاکس��تان در آن زمان ساالنه 
به صورت میانگی��ن 300 فیلم تولید می ک��رد. اما این 
آم��ار در س��ال 2005 فقط به 270 س��الن س��ینما با 
18 فیلم در سال رس��ید. با این تفاسیر کشوری که نه 
خودش تولید فیلم دارد نه اجازه حض��ور بالیوود را در 
س��ینمایش می دهد، چگونه می خواهد از این صنعت 

درآمدزایی کند؟ 
از طرف��ی اگر فیلم ه��ای هن��دی اجاره اک��ران در 
پاکس��تان را نیابند، س��ینماها به دلیل نداشتن فیلم 
یکی یکی تعطیل می شوند و بسته ش��دن سینماها به 
معنای بیکاری بسیاری از جوانان در این کشور خواهد 
بود. بیکاری اکنون یک��ی از مهم ترین معضالت پیش 
روی دولت پاکستان است. تعطیلی سینماها به مفهوم 
از دور خارج ش��دن یکی از مهم ترین س��رگرمی های 
جوانان و خانواده ها در پاکس��تان اس��ت چون با بسته 
ش��دن س��ینماها پاکس��تانی ها دیگر نمی توانند روی 

دیدن فیلم به عنوان یک تفریح حساب باز کنند. 
توقیف فیلم های هندی در پاکس��تان اثرات دیگری 
هم داشته اس��ت. در واقع، با این تصمیم پاکستانی ها 
و جلوگیری  از حضور بالیوود در این کش��ور به روابط 
تج��اری دوجانبه ه��م آس��یب وارد آمده اس��ت. این 
تصمیم باعث ش��ده تا توس��عه روابط تجاری با هدف 
تعمیق مش��ارکت های اقتص��ادی میان دو کش��ور به 
مش��کل و مانع بر بخورد. چنین گام هایی به اش��مئزاز 
دو طرف از یکدیگر و ضربه خوردن بیش��تر طرح های 
توسعه ای منجر می ش��ود. برای پاکستان بهتر است به 
جای پیش گرفتن سیاست های توقیفی در این مورد، 
به رش��د درازمدت و رونق بیش��تر کش��ور نه تنها در 

صنعت سینما که در کل اقتصاد بیندیشد.
tribune. com :منبع
مترجم: سارا گلچین

دریچهدیدگاه

آزموده

سارا برومند 
مصطفی جالئی فخر
منتقد و کارشناس سینما

ناص��ر ش��فق، تهیه کنن��ده س��ینما  
بی توجه��ی ب��ه زیرس��اخت ها از جمله 
محدودیت را عامل��ی می داند که صنعت 

سینما را در ایران ضررده ساخته است. 
 توقی�ف فیلم ها ی�ا فیلم هایی که 
مجال اک�ران پی�دا نمی کنند، چه 
تبعات اقتصادی را برای س�ینمای 

ایران در پی دارد؟ 
توقی��ف فیلم ه��ا و عدم اک��ران آنه��ا 
عالوه بر تبعات اقتصادی که بر س��ینما 
وارد می کن��د، لطم��ات جبران ناپذیری 
به جامعه می زن��د. این تفکر ک��ه اکران 
برخ��ی فیلم ها ب��رای جامعه مناس��ب 
نیس��ت، صدمات اجتماعی با خود دارد 
که بس��یار باالت��ر از صدم��ات اقتصادی 
آن اس��ت. اینکه برخ��ی معتقدند اکران 
فیلم ه��ا آلودگی ایج��اد می کن��د، باور 
غلطی اس��ت. ما اگر بخواهیم س��المت 
جامعه را تضمین کنی��م، باید در جامعه 
خود ب��اوری ایج��اد کنیم. زمان��ی که ما 
برای مخاطب تصمیم می گیریم و تکلیف 
می کنیم که فیلمی نبیند، به نوعی بلوغ 
جامعه را نش��انه رفته ای��م. جامعه ای که 
بلوغ خ��ود را نادیده گرفته ش��ده ببیند 
و احساس کند  کس��ی نقش قیم را برای 
او ب��ازی می کن��د دچار س��رخوردگی و 
دلزدگی می شود. چه دلیلی دارد فیلمی 
را که در جمه��وری اس��المی بر مبنای 
اصول تعریف ش��ده و با گ��ذر از مجاری 
قانون��ی ساخته ش��ده  توقی��ف کنیم؟! 
توقی��ف فیلم ها ب��ا هر انگی��زه و تفکری 
در طوالنی م��دت تبع��ات اجتماع��ی و 

فرهنگی بسیاری در پی دارد. 
 همین لطمات اجتماعی و فرهنگی 
ک�ه گفتید ب�ه نوع�ی بی اعتمادی 
ایجاد می کند و اف�رادی که تمایل 
دارند در این سینما سرمایه گذاری 
کنند، نگران بازگشت سرمایه خود 
می شوند، چطور می توان شرایطی 
را فراه�م کرد تا این بی اعتمادی از 
بین برود و س�ینمای ای�ران بتواند 

ادامه حیات دهد؟ 
پاس��خ ای��ن پرس��ش در خ��ود آن 
ج��ای دارد. عدم اک��ران فیلم ه��ا نوعی 
بی اعتم��ادی در هنرمند و م��ردم ایجاد 
می کن��د. در اص��ل ای��ن بی اعتم��ادی 
میان دول��ت و مردم اس��ت و حکومت با 
این کار عزت نفس و توان س��ینماگرانی 
را ک��ه می توانس��تند آثار خوب��ی تولید 
کنن��د، خدش��ه دار می کند و ب��ه نوعی 
امکان خالقی��ت و ابتکار عم��ل را از آنها 
می گی��رد. این فرآیند س��بب می ش��ود 

سینماگران به تقلید روی بیاورند و یک 
فرمول مش��خص را مدام تک��رار کنند؛ 
اتفاقی که س��بب تک��راری و م��الل آور 
ش��دن فیلم ه��ا می ش��ود و بالندگ��ی و 
پویایی سینما را نش��انه می رود. در دهه 
60 ما ش��اهد س��ینمای غنی و جذابی 
بودیم، زیرا س��ینماگران ای��ن مجال را 
یافتند تا موضوعات مختلف را دستمایه 
کارهایش��ان قرار دهن��د. در اصل آنچه 
روح جامع��ه و دلخ��واه مخاط��ب بود بر 
پرده س��ینما نقش می بس��ت و مخاطب 
را نس��بت ب��ه س��ینما دلگ��رم می کرد 
ام��ا اکن��ون ب��ا ایج��اد محدودیت های 
مختل��ف، س��ینماگران مج��ال ورود به 
مس��ائل اجتماعی و فرهنگ��ی را ندارند 
و این ام��ر س��بب ش��ده فیلم هایی که 
س��اخته می ش��وند آن غنا و خالقیتی را 
که الزم اس��ت نداشته باش��ند. فیلمساز 
دس��ت بازی برای س��اخت فیلم ندارد و 
تا مق��داری از خالقی��ت را در کارهایش 
وارد می کند با این خطر رو به رو است که 
فیلمش اکران نش��ود. حتی اگر خودش 
این ریس��ک را بپذیرد، س��رمایه گذار و 
تهیه کننده به سختی حاضر می شود که 

چنین فیلمی را حمایت کند. 
چگونه می توان ای�ن فضای امن را 
ایجاد کرد تا سینماگر با فراغ بال به 
فیلمس�ازی دست بزند و در نتیجه 
س�اخت فیلم خوب، اقتصاد سینما 

نیز رونق پیدا کند؟ 
صنعت س��ینما در هم��ه دنیا صنعت 
پر سودی اس��ت  اما متاسفانه این صنعت 
در ایران، صنعت ضرر دهی است. این امر 
ناش��ی از بی توجهی به زیرس��اخت های 
سینماست. متاس��فانه سالن های سینما  
روز ب��ه روز به خصوص در شهرس��تان ها 

تعطیل می شوند. 
س��ینما در برابر رس��انه های جدیدی 
چون اینترن��ت و ماهواره مهج��ور واقع 
شده اس��ت، این در حالی اس��ت که در 
کش��ورهای دیگر با ظهور این رس��انه ها 
س��ینما با تغییر ش��کلی که در ساختار 
فیلم ها داده، توانس��ته جای��گاه خود را 
حف��ظ کند و همچن��ان مانند گذش��ته 
پیشرو باش��د  اما در ایران به دلیل نادیده 
گرفت��ن زیرس��اخت ها، ن��دادن فضای 
باز ب��ه هنرمن��د و ایج��اد محدودیت ها 
س��ینما در این رقابت بازمانده و اقتصاد 
آن را ش��کننده کرده اس��ت. دولت باید 
با ایجاد فضای بیش��تر موجبات آرامش 
فیلمس��ازان را فراه��م کن��د ت��ا بتوان 

سینمای ایران را از نابودی نجات داد. 

ناصر شفق: 
صنعت سینما در ایران ضررده است 

عطاءاهلل سلطانی صبور: 

تبعات فرهنگی، از تبعات اقتصادی مهم تر است

احمد طالبی نژاد: 
توقیف فیلمی که پروانه نمایش دارد، قانون شکنی است

احم��د طالبی ن��ژاد، منتقد و کارش��ناس 
سینما، تبعات تجاری توقیف فیلم ها را به هدر 

رفتن سرمایه،  امید ها و آرزو ها می داند. 
توقی�ف یا ع�دم اکران فیلم ه�ا به هر 
دلیلی چه تبعات اقتص�ادی به همراه 

دارد؟ 
واقعیت این است که هر فیلمی برای تولید 
به ط��ور میانگین بین 500 میلی��ون تا چند 
میلیارد س��رمایه الزم دارد. زمانی که فیلمی 
توقیف می شود این سرمایه س��اخت از یک 
سو سوخت می شود و از س��وی دیگر هزینه 
فرهنگی- اجتماعی که توقی��ف آن به دنبال 
دارد بس��یار باالست. س��ینماگر و عوامل آن 
فیلم را برای دیده شدن می سازند، آنها فقط 
به دنبال امرار معاش نیستند، آنها عالقه مندند 
کارش��ان دیده ش��ود، نقد ش��ود و اگر خوب 
اس��ت جایزه بگیرد. زمانی که فیلمی توقیف 
می شود همه این دریچه ها به روی آن بسته 
می ش��ود. در چنین ش��رایطی فیلمساز باید 
بسیار قوی باش��د تا بتواند این فشار را پشت 
سر بگذارد و دوباره به فکر ساخت فیلم تازه ای 
بیفتد. متاسفانه در این سال ها شاهد بوده ایم 
که ارش��اد تنها نهاد متولی س��ینما نیست و 
نهادهای قدرت دیگر در توقیف فیلم ها نقش 
دارند. این داستان فاجعه است، زیرا براساس 
قانون فیلمی ک��ه پروانه س��اخت و نمایش 
دارد، باید اکران ش��ود و اگر ه��ر نهاد قدرتی 
مانع این اکران ش��ود به نوعی قانون ش��کنی 
کرده است. به تازگی شاهد بودیم فیلم خانه 
پدری، س��اخته کیانوش عیاری ب��ه فرموده 
شخص یا نهادی توقیف شد. این اتفاق بسیار 
دردناکی برای سینماست و این صنعت را دچار 
مش��کل می کند، زیرا زمانی که قانون شکنی 
می ش��ود و نهادهای فراقانونی وج��ود دارند، 
سینماگر می ترسد که سراغ ساخت فیلم های 
اجتماعی برود و مجبور می ش��ود فیلم های 
بی خطر عامه پسند تولید کند که تنها مناسب 
ویدئو کلوپ ه��ا و سوپرمارکت هاس��ت. در 
این میان فیلم ه��ای اصیلی که موضع گیری 
اجتماعی دارند مهجور می مانند و س��ینما از 
معنای واقعی خود تهی می ش��ود و آن دست 
سینما روهای واقعی خود را از دست می دهد. 

هرچند خط و معیار مشخصی برای فرار 
از توقیف وجود ندارد، اما آیا راهکاری 
هست که فیلمساز با در نظر گرفتن آن 
بتواند فیلمی با مضمون وساختاری که 

دغدغه اوست بسازد؟ 
دقیقا مش��کل همی��ن جاس��ت، اینکه با 
فیلم ها س��لیقه ای برخورد می ش��ود و معیار 
مش��خصی وجود ندارد. با تغیی��ر هر دولتی 
معیارها نیز تغیی��ر می کن��د. در دولت قبل 
حتی نام برخی فیلم ها و فیلمسازان نیز خط 

قرمز ب��ود، اتفاقی که در دول��ت فعلی تغییر 
کرده و ای��ن محدودیت دیگر وج��ود ندارد. 
فضایی که سینمای ما در آن قرار دارد فضای 
غیر قابل اطمینانی اس��ت، فیلمی اجتماعی 
که مضمون آن هیچ ربطی به براندازی ندارد 
و فقط قصدش بیان ی��ک معضل اجتماعی 
است تا با برجسته کردن آن توجه ها را به حل 
آن جلب کند با برچسب برانداز بودن توقیف 
می شود. در حالی که باید توجه داشت که اگر 
مخاطب فیلمی را که از دل جامعه اش برنیامده 
باشد و یک کار سفارشی باشد بر نمی تابد. در 
دولت قبل کارهای فاخر با هزینه های بسیار 
باال ساخته ش��د، اما با اینکه فیلم از ساختار 
کیفی مناسبی برخوردار بود به این دلیل که 
سعی داشت موضع و تفکر خاصی را القا کند 
مورد توجه مخاطب ق��رار نمی گرفت. از این 
جمله می توان به فیل��م آخر محمد بزرگ نیا 
»جاده ابریشم« اشاره کرد که کارگردانی قوی 
او نیز نتوانست مخاطب بخرد و فیلم به دلیل 

سفارشی بودن مهجور ماند. 
در گفت و گو با یکی از اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس، با این صحبت رو به رو 
شدیم که لطمات فرهنگی و اجتماعی 
برخی فیلم ها بسیار بیشتر از لطماتی 
اس�ت که توقی�ف آنها در پ�ی دارد و 
این نماینده وظیفه خ�ود را حمایت از 
فرهنگ اس�المی و بومی دانس�ت. آیا 
فیلم هایی که توقیف ش�دند در تضاد 
با این دو فرهنگ بوده اند و آیا می توان 
این وظیفه را برای نماینده مجلس قائل 

شد که فیلمی راتوقیف کند؟ 
کمیس��یون فرهنگی مجل��س نمی تواند 
تک تک فیلمی را رصد کند و تصمیم بگیرد 
که فالن فیلم نباید اکران شود. وظیفه مجلس 
تعیین سیاست های کالن فرهنگی است. در 
اصل برخی از این برخورد ها سیاسی است و به 
نوعی هدفش دولت و وزارت ارشاد است. من 
فرد سیاسی نیستم، ولی با اینکه دید سیاسی 
ندارم، اما این امر که این توقیف ها نوعی بازی 
سیاس��ی اس��ت برای من ملموس است. در 
فیلم خانه پدری که به تازگی توقیف شد، هر 
چند من به ش��خصه فیلم را دوست نداشتم، 
اما در این فیلم نه تنها فرهنگ دینی ما نشانه 
نرفته بود؛ بلکه دقیقا این فیلم در پی تبیین 
آموزه های دینی بود، در صدر اسالم پیامبر به 
دنبال آن بود که دختران نبای��د زنده به گور 
شوند و آنان نیز مانند مردان حق ادامه حیات 
دارند و این فیل��م تالش کرده ب��ود تا بگوید 
فرهنگی که حق حیات را  از زنان و دختران ما 
می گیرد یک امر کورکورانه است. اما متاسفانه 
بر خالف مضمون این فیلم قربانی بازی های 

سیاسی شد. 
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عطاء اهلل سلطانی صبور، عضو 
کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس 
شورای اس��المی، معتقد است: 
فیلم هایی که توقیف می شوند 
اگر ام��کان اکران پی��دا کنند، 
لطمه های��ی ک��ه ب��ه فرهنگ 
جامعه وارد می کنند، به شدت 
از صدمات اقتصادی ناش��ی از 

اکران نشدن آنها بیشتر است. 
فیلم های�ی ک�ه توقی�ف 
می ش�وند یا ام�کان اکران 
ندارن�د، اقتصاد س�ینما را 
خواه ناخ�واه دچار مش�کل 
می کنن�د، ش�ما به عن�وان 
نماینده فرهنگی مردم، این 

ش�رایط را چگون�ه ارزیابی 
می کنید؟ 

فیلم های س��ینمایی باید از 
ابت��دا اس��تاندارد های وزارت 
ارش��اد را رعای��ت کنن��د ت��ا 
توقیف نش��وند. علتی که سبب 
می ش��ود ای��ن فیلم ه��ا امکان 
اک��ران پی��دا نکنن��د نادی��ده 
گرفتن این استانداردها است، 
برای جلوگی��ری از این اتفاق و 
تبعات اقتصادی آن الزم است 
تا فیلم ها در زمان تولید به این 

چارچوب ها وفادار باش��ند تا با 
نادیده گرفتن این استاندارد ها 
سرمایه خود و اقتصاد سینما را 

دچار چالش نکنند. 
برخ�ی از ای�ن فیلم ها از 
ارش�اد نی�ز مج�وز نمایش 
دارند، ول�ی نهاد های دیگر 
ب�ا اک�ران آنه�ا مخالف�ت 

می کنند. 
نه این گونه نیس��ت، ممکن 
اس��ت ارش��اد به دلی��ل برخی 
مش��کالت به آنها مجوز بدهد؛ 

اما حقیقت این اس��ت که آنها 
استاندارد ارشاد را رعایت نکرده 

و توقیف شده اند. 
ح�ال ج�دا از اینک�ه چه 
نهادی موجبات این توقیف 
را فراه�م می کن�د، چطور 
می ت�وان فیلم�ی س�اخت 
ت�ا در حالی ک�ه موضوعات 
مهم جامعه را دستمایه قرار 
داده، گرفتار توقیف نشود؟ 
م��ا کار داریم ب��ه اینکه چه 
کس��ی فیلم را توقیف می کند، 

ما به عنوان م��ردم و نمایندگان 
آنه��ا وظیفه داریم ک��ه جلوی 
اکران فیلم هایی ک��ه فرهنگ 
دینی و فرهنگ بومی را نش��انه 
رفته اند، بگیریم، زیرا   لطماتی 
که ای��ن فیلم ها ب��ه فرهنگ ما 
می زنند بس��یار فراتر از تبعات 
اقتصادی است که اکران نشدن 
آنها ب��ه پیک��ره س��ینما وارد 
می کند. بس��یاری با یکس��ری 
تفک��رات خاص سیاس��ی وارد 
سینما می ش��وند و در تالشند 
آن اعتقادها را به تصویر بکشند 
و ما موظفیم جل��وی این روند 

را بگیریم. 



فرش ماش��ینی به عنوان یک کاالی فراگیر 
در خانه ه��ای ایرانی و قابلیت ه��ای آن برای 
ارزآوری، موضوع این گزارش است. کاالیی که 
با وجود فرش دس��تباف به دلیل تنوع قیمتی 
ویژه خ��ود همچنان ب��ازار خ��ودش را حفظ 
کرده و واحدهای صنعتی زیادی در این حوزه 
فعالیت می کنند تا هم بازار داخلی را پوشش 
بدهند و هم نیم نگاهی به بازارهای صادراتی 

داشته باشند. 
هر چند کف بس��یاری از خانه ه��ای ایرانی 
سنگ و سرامیک است و با مبله کردن خانه ها 
دیگر کمتر نیازی به پوشش های سطح خانه 
مانند فرش احساس می ش��ود اما عالقه ویژه 
ایرانی ها به فرش چیزی نیس��ت که به راحتی 
بتوان از آن چش��م پوش��ی کرد و تنها اندازه 
فرشی که می خرند متفاوت شده است، مثال به 
جای 12متری ممکن است 6متری یا 3متری 
بخرند، اما در هر صورت خریدار فرش هستند. 
از طرفی فرش ماشینی به دلیل قیمت بسیار 
پایین تری که نس��بت به فرش دستباف دارد، 
مورد توجه طیف وسیع تری از مشتریان قرار 
گرفته است. در این گزارش با گشتی در مراکز 
بورس این کار با فروشندگان و خریداران فرش 

گفت و گو کرده ایم.

گشت و گذاری در مراکز بورس 
فرش ماشینی 

کارشناس��ان و فعاالن بازار فرش ماشینی 
می گویند که س��ه ماه��ه پایانی س��ال، پیک 
خریدوفروش فرش ماشینی به شمار می رود. 
به همین دلیل و برای بررسی بازار این کاالی 
خانگ��ی به مرکز ب��ورس ای��ن کاال در میدان 

هفت تیر سر زدیم. 
البته فرش ماش��ینی مراکز بورس دیگری 

هم در تهران دارد از جمله خیابان ستارخان 
و چهارراه س��یروس، اما ب��ورس اصلی فرش 
ماش��ینی میدان هفت تیر اس��ت. برندهای 
مطرح فرش ماش��ینی در ای��ن مرکز بورس، 
فروش��گاه دارند. برندهایی که تنها نامش��ان 
کافی اس��ت تا خریدار نسبت به خرید کاالی 
مورد نظ��رش از آنه��ا تردید نکن��د. به طور 
کلی اهمیت خرید کاال از مراکز بورس برای 
مشتریان نوعی اطمینان خاطر ایجاد می کند. 
در همین راستا مدیر فروش یکی از برندهای 
مطرح بازار به »فرصت امروز« می گوید: اگر 
برندی در مرک��ز بورس یک کاال فروش��گاه 
نداش��ته باش��د، دیگر نمی ت��وان آن را برند 
معتبری نامید. وی با اش��اره به برندهایی که 
تبلیغات وسیعی در رسانه های جمعی دارند 
ولی فروشگاهی در مرکز بورس ندارند، اضافه 
می کند: این برندها تنها به دنبال ماندگاری 
در بازار نیس��تند بلکه به دنبال فروش فصلی 
خود هستند. به طوری که با آغاز فصل رونق 
خریدوفروش فرش ماشینی به اصطالح سر و 
کله آنها در رس��انه های جمعی پیدا می شود 

و بازار برندهای معتبر را هم به هم می ریزند. 

بازار بی مشتری نیست
با مس��ئوالن یکی دیگ��ر از برندهای حاضر 
در بازار در مورد می��زان خریدوفروش و اقبال 
مردم به این نوع فرش صحب��ت می کنیم که 
ضمن راکد خوان��دن بازار امس��ال می گوید: 
طبیعتا االن باید راسته فرش فروش ها شلوغ 
باشد اما امسال مانند س��ال های قبل نیست 
و بازار تا حدودی با رکود مواجه ش��ده که به 
نظر می رس��د تحت تاثیر رکود کلی باشد که 
در کش��ور حاکم اس��ت. وی در ادام��ه اضافه 
می کند ک��ه به دلیل قیمت مناس��ب تر فرش 
ماشینی نسبت به نمونه های دستباف، طیف 
وسیعی از خواهندگان فرش، خریداران بازار 

فرش ماشینی را تشکیل می دهند. به همین 
دلیل بازار خالی از مشتری نیست. بازاری که 
خریدارانی با طیف س��نی خاصی دارد. یعنی 
میان س��ال به باال یا افراد جوان��ی که زندگی 
جدیدی آغ��از کرده اند. یکی از مش��تریان در 
م��ورد تمایل خود ب��ه خرید فرش ماش��ینی 
می گوید: قیمت فرش دستباف اینقدر باالست 
که قیمت یک متر آن هم از قیمت یک فرش 
ماش��ینی مرغوب 12متری بیش��تر است. از 
طرفی فرش های ماش��ینی هم رفت��ه رفته با 
بافت های ظریفی که دارند، طرح و رنگ های 
زیبای فرش دس��تباف را به خود گرفته اند که 

سلیقه ما را راضی می کنند. 
وی در ادام��ه تاکید می کند ک��ه مهم ترین 
مسئله همان قیمت بس��یار کمتر آنها نسبت 
به دستباف هاست. زیرا فرش دستباف در حال 
حاضر متری سه تا چهار میلیون تومان است 
و برای خرید یک فرش دستباف 12متری که 
ابریش��م هم نباش��د، حداقل باید 50میلیون 
تومان هزینه کنید. زن و مرد جوانی هم با دقت 
در حال انتخاب فرش مورد عالقه خود هستند. 
طرح های س��نتی را که معم��وال روی فرش 
دستباف می بینیم نمی پسندند و از فروشنده 
می خواهند که طرح های هندسی و جدید را به 
آنها نشان دهد. زن جوان معتقد است که یکی 
از مزیت های فرش ماشینی همین طرح های 

جدید است. 
طرح هایی که ب��ه نظر او با س��لیقه جوانان 
بیش��تر جور اس��ت تا طرح های س��نتی. وی 
همچنین می گوید این طرح ها را فقط در فرش 
دستباف دوس��ت دارد و روی فرش ماشینی 

زیبایی خاصی ندارند. 

قیمت های متنوع
 در بازار فرش ماشینی

طی سال های گذشته و با افزایش فشارهای 

حاصله از برداش��تن یارانه های بخش تولید، 
قیمت کاالهای تولید داخل هم همواره رو به 
افزایش بوده است. این مسئله در مورد فرش 
ماش��ینی هم صدق می کند. مثال برای خرید 
هر متر فرش ماشینی باید بین 50 تا 250هزار 
تومان هزینه ک��رد. در حال حاضر قیمت یک 
فرش 12متری مرغوب با کیفیت باال که مثال 
1000 ش��انه باش��د و برند معتبری هم آن را 
تولید کرده باش��د، تا 4میلیون تومان اس��ت. 
البته به نظر می رس��د که به دلیل رده بندی و 
کیفیت متغیر فرش های ماشینی همه اقشار 
جامعه می توانند این کاال را خریداری کنند. به 
طور کلی فرش های 3متری مثال با طرح های 
گلیم و گبه بین 150 هزار تا 200 هزار تومان 
قیمت دارند، 6 متری ها با توجه به کیفیتی که 
مواد اولیه مصرف ش��ده در آنها دارد و طرح و 
نقشی که بر خود دارند، بین 250 هزار تا 600 
ه��زار تومان قیمت گ��ذاری ش��ده اند. قیمت 
فرش های 9مت��ری بین 400 ت��ا 900 هزار 
تومان اس��ت و فرش های 12متری بین 800 

هزار تا 4میلیون تومان قیمت دارند. 
همچنین فروش��گاه محل خریداری فرش 
ماش��ینی در قیم��ت آن تاثیرگ��ذار اس��ت. 
توصیه این اس��ت که از فروش��گاه های مراکز 
بورس فرش  خرید انجام شود چون در مراکز 
بورس معموال طیف قیمت��ی تفاوت چندانی 
با هم ندارد. اما فروش��گاه های ت��ک افتاده در 
خیابان های متفرقه معموال این فرصت را دارند 
که بدون دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه، به 
فروش این کاال اقدام کنند و در صورت گران 

فروشی، کسی پاسخگوی خریدار نیست. 

شانه های فرش، جایی برای تبلیغات 
یکی از مس��ائلی که معموال برای مشتریان 
ایجاد سوال می کند، تعداد ش��انه های فرش 
است. روی لوگوی بس��یاری از فروشگاه های 

فرش ماشینی اعداد و ارقام شگفت انگیزی در 
مورد تعداد ش��انه های فرش تولیدشان دیده 
می شود. مثال 2هزار شانه. همچنین به دلیل 
محبوبیت فرش دس��تباف در بی��ن ایرانیان، 
معموال می توان عبارت »دستباف گونه« را هم 

روی سردر فروشگاه ها دید.
 در قدم نخست باید گفت که فرش ماشینی 
در تعداد شانه های 500، 750 و 1000 شانه 
بافته می ش��ود و باالتر از این رقم��ی نداریم. 
دستباف گونه هم در واقع به این دلیل استفاده 
می ش��ود ک��ه تراکم ب��االی ش��انه ها موجب 
ظرافت در بافت فرش می شود و گاه به راحتی 
نمی توان ماشینی ها را از دستباف ها تشخیص 

داد. 

سالمت فرش ماشینی
یک��ی از مس��ائلی ک��ه معم��وال در م��ورد 
فرش های ماشینی مطرح می شود، مربوط به 
مواد به کار رفته در آنهاست. موادی که به زعم 
بسیاری از فعاالن بازار فرش دستباف، به دلیل 
شیمیایی بودن می تواند عاملی خطرناک برای 

سالمتی افراد باشد. 
البته مواد مورد اش��اره آنه��ا مانند اکرلیک 
و پلی اس��تر در بس��یاری از محصوالت مورد 
اس��تفاده خانواده ه��ا مانند پوش��اک و غیره 
کارب��رد دارد. بنابرای��ن ب��ه ض��رس قاط��ع 
نمی توان گفت که اس��تفاده از فرش ماشینی 
می تواند موجب ایجاد بیماری باش��د و چنین 
 چیزی ه��م تاکنون توس��ط پزش��کان ثابت

 نشده است.
 به هر حال از ده��ه 30 تاکنون این کاال در 
ایران تولید می ش��ود یعنی بیش از 60س��ال 
اس��ت که در خانه های ایرانی اس��تفاده شده 
اس��ت و هیچ گزارش��ی ه��م مبنی ب��ر ثابت 
 ش��دن بیم��اری زا بودن ای��ن کاال منتش��ر

 نشده است.  

 »فرصت امروز« از بازار یک کاالی خانگی گزارش می دهد

شانه های ارزآور فرش ماشینی

یکشنبه
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رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی 
تهران در گفت وگو با »فرصت امروز«:

فرش 2هزار و 3هزار شانه نداریم
این روزها بازار فرش ماش��ینی منتظر سامانه ای از 
حال و هوای خرید اس��ت. هرچند ای��ن بازار در حال 
حاضر دچار رکود اس��ت ولی همه منتظرند که طی 
روزهای آینده و یکی دو ماه مانده تا پایان سال، بازار 
از این حالت رکود خارج شده و خریدوفروش این کاال 

از سر گرفته شود.
 آنچ��ه االن وجود دارد و قابل اش��اره اس��ت، وفور 
چک های برگشتی اس��ت که دالیلی همچون پیشی 
گرفتن عرضه بر تقاضا دارد زیرا بازار داخلی کششی 
برای عرضه بیش��تر از این ندارد و باید به دنبال راهی 

برای برون رفت از این رخوت حاکم بر بازار باشیم. 
ازجمله دالیل حاکم ش��دن چنین اوضاعی بر بازار 
نبود بازارهای هدف صادراتی اس��ت. در حقیقت باید 
به فکر بازارهایی برای صادرات این کاال باشیم تا فشار 
از روی مشتری داخلی برداشته شود. اما هنوز در این 
عرصه اقدامات جدی صورت نگرفته اس��ت و مطابق 
روند چندین س��ال گذش��ته همان کش��ورهایی که 
به صورت سنتی خواهان فرش ایران بوده اند، هنوز هم 
بازار هدف این کاال به ش��مار می روند و بازار جدیدی 

آماده سازی نشده است. 
درحالی ک��ه اگ��ر مب��ادی صادراتی فعال ش��ود، 
کارخانه های داخلی می توانند ب��ا تمام ظرفیت خود 
و به صورت سه ش��یفت کار کنند که هم اشتغال زایی 
بیش��تری را به هم��راه دارد و هم در جه��ت تحقق 
هدف افزایش صادرات غیرنفتی گام هایی برداش��ته 
 ش��ده اس��ت. به هر ح��ال تاکن��ون این ام��ر عملی 
نش��ده اس��ت.  در ب��ازار داخلی ه��م دالیل��ی برای 
تمایل کمتر مردم ب��ه خرید فرش وج��ود دارد زیرا 
فرش ب��ه لح��اظ اهمی��ت آن در خان��واده در زمره 
اولویت ه��ای س��ه و چهار ق��رار می گی��رد. بنابراین 
خانواده ه��ا در ابت��دا اولویت ه��ای اول و دوم خود را 
که مثال خوراک و پوش��اک اس��ت، رف��ع می کنند و 
بعد به س��راغ فرش می روند. بنابراین طبیعی اس��ت 
که اوض��اع نه چن��دان مس��اعد اقتصادی م��ردم بر 
روند طبیع��ی بازارها و می��زان خریدوفروش ها تاثیر 
مس��تقیم داش��ته باش��د و در این مورد باید صادق 
باش��یم که مصرف کنندگان فرش ماش��ینی عمدتا 
قشر کارمند و قش��ر متوس��ط جامعه به لحاظ مالی 
هس��تند و هرگونه تغییر و تحولی که در ب��ازار و در 
 قیمت ها ایجاد شود، توان خرید این قشر را کم و زیاد 

می کند. 

بنابراین عدم ثبات قیم��ت کاالها، رکود فعلی بازار 
و کم شدن خریدوفروش را موجب شده است زیرا تا 
همین چند سال پیش فرش ماشینی قیمت به مراتب 
کمتری داش��ت و مردم به راحتی می توانستند حتی 
هر س��ال فرش خود را عوض ک��رده و فرش جدیدی 
جایگزین آن کنند اما هم قیمت فرش بیش��تر شده 
و ه��م درآمدهای مردم ب��ا هزینه ه��ای زندگی آنها 
همخوانی چندانی ندارد، ب��ه همین دلیل دیگر توان 
مالی برای خرید هر س��اله وجود ندارد و ما می بینیم 
که قالی شویی ها سفارش��اتی مبنی بر شستن فرش 
ماشینی هم دریافت می کنند، درحالی که قبال شاهد 
چنین مسئله ای نبودیم و شس��تن فرش منحصر به 

دستباف ها بود. 
یک��ی از مس��ائلی ک��ه معم��وال در م��ورد فرش 
ماش��ینی مطرح می ش��ود، مربوط به تندرس��تی و 
ضرر و زیان ه��ای احتمالی ای��ن کاالی خانگی برای 
انسان هاس��ت. اما باید بگویم که از سال 42 تاکنون 
فرش ماش��ینی در ای��ران تولید و مصرف می ش��ود 
و تاکنون م��وردی مبنی ب��ر اینکه فرش ماش��ینی 
 موج��د بیم��اری خاص��ی ب��وده باش��د، گ��زارش
 نشده است.  من به صراحت حرف های ضدونقیض در 
مورد این کاال را که مصرف عمومی دارد،  رد می کنم. 
بنابرای��ن با خیال راح��ت فرش ماش��ینی بخرید، 
البته باید این نکته را هم یادآور ش��وم که چون بازار 
محلی برای رقابت اس��ت و گرانی ه��ا و کمبودهایی 
در تهیه مواد اولیه وجود دارد، ممکن اس��ت عده ای 
برای عق��ب نماندن از قافل��ه تولید و ب��رای اینکه ره 
صدس��اله را یک ش��به طی کنن��د، م��واد نامرغوب 
برای تولید محص��والت خود اس��تفاده کنند که این 
مس��ئله هم با راهکارهایی حل ش��دنی اس��ت که در 
همی��ن راس��تا از م��ردم خواه��ش می کن��م برای 
اینک��ه احیانا کاالی خ��ود را گران ت��ر از حد معموال 
خریداری نکنند و در صورت گران فروش��ی واحدی، 
اتحادیه بتوان��د پیگیر مطالبات مردم باش��د و اینکه 
کاالیی را ب��ا تضمین س��المتی آن بخرن��د، حتما از 
 فروش��گاه های دارای پروانه کس��ب، ف��رش خود را 
خریداری کنن��د.  نکته دیگری که در پای��ان باید به 
خریداران فرش ماشینی عرض کنم این است که شاید 
شعارهایی مبنی بر بافت فرش های دو هزار و سه هزار 
شانه وجود داشته باشد اما اصال دستگاهی که بتواند 

فرشی با چنین تراکمی ببافد، وجود ندارد.
 بنابراین چنین ادعاهایی تنها شعاری برای فروش 
بیشتر اس��ت و نباید باور کرد. از طرفی تراکم بسیار 
باال دلیل بر کیفیت و مرغوبیت فرش نیست. باالترین 
تراکم همان هزار شانه است که دستگاه های بافت آن 

هم در ایران وجود دارد. 

گفت وگو

تهمینه سهرابی

صادراتمشتری

مشتریان فرش ماشینی ایرانمیزان مصرف فرش دستباف در بازار داخلی
س��االنه بیش از 50میلیون متر فرش ماش��ینی در بازار 
داخلی ایران مصرف می ش��ود. البته می��زان تولید داخلی 
بیش از 81میلی��ون متر اس��ت. در این می��ان واردات هم 
به صورت اندکی وجود دارد. این میزان تولید در حالی است 
که ظرفیت اسمی ماش��ین آالت و دستگاه های نصب شده 
برای تولید فرش ماش��ینی در ایران، بیش از 120 میلیون 
متر در سال اس��ت. مطابق گفته های علیرضا حائری، عضو 
هیات مدیره جامعه متخصصان نس��اجی ایران، در 9ماهه 
نخست س��الی جاری حدود 54میلیون متر فرش ماشینی 
در ایران تولید ش��ده اس��ت که انتظار می رود تا پایان سال 
این آمار به 81 میلیون متر برسد. این امر پنج درصد افزایش 
تولید را نسبت به سال گذش��ته در مدت زمان مشابه نشان 
می دهد. البته در سایر رش��ته های صنعت نساجی افزایش 
تولید را ش��اهد نبوده ایم و در تولی��د محصوالتی چون نخ 
پلی استر و نخ مصنوعی با کاهش تولید هم مواجه بوده ایم. 
81میلیون متر تولید وقتی 50میلیون مترش در بازارهای 
داخل کش��ور مصرف می ش��ود،طبیعتاً 30میلیون متر آن 
صادر می ش��ود که موجب ارزآوری 300میلیون دالری در 
هر سال می شود. یعنی به طور متوسط برای صادرات هر متر 
فرش ماشینی، 10دالر ارز وارد کشور می شود. در واقع فرش 
ماش��ینی بیش از 50درصد از کل صادرات صنعت نساجی 

را که حدود 750میلیون دالر است، تشکیل می دهد. البته 
این عض��و هیات مدیره جامعه متخصصان نس��اجی معتقد 
است که صادرات در این زمینه می تواند به 50میلیون متر 
در سال هم برسد که در آن صورت نزدیک به 500میلیون 
دالر ارزآوری خواهد داشت. در حال حاضر، در ایران بیش از 
1300 واحد تولیدی در زمینه فرش ماش��ینی مشغول به 
کار هس��تند. حدود 1000 واحد در منطقه کاش��ان و آران 
و بیدگل و 300 واحد دیگر در سایر نقاط کشور مشغول به 
کار هستند. قالی کاش��ان هم که معرف همه ایرانی هاست. 
اما یکی از مسائلی که معموال در مورد فرش مطرح می شود، 
کیفیت آن اس��ت. حائری در مورد کیفیت فرش دستباف 
ایران می گوید: ماش��ین آالتی که برای تولید این کاال به کار 
می روند، بهترین های دنیا هس��تند. وی آلمان و بلژیک را با 
دو برند شونهر و ونِدویل دو کشور اصلی تولیدکننده ماشین 
آالت می داند که ایرانی ها ب��ا وارد کردن تکنولوژی روز دنیا 
سعی در تولید بهترین کیفیت را دارند. وی همچنین اضافه 
می کند که ماش��ین های 1000ش��انه باف در ایران را هیچ 
کشور دیگری استفاده نمی کند و ایرانیان در این زمینه بسیار 
پیشرفته هس��تند. حتی بلژیک که از تولیدکنندگان فرش 
ماشینی به ش��مار می رود، از دستگاه های پیشرفته خود به 

اندازه ایرانیان استفاده نمی کند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان 
و عراق عمده ترین مقاصد صادراتی فرش ماشینی ایران به 

شمار می روند. 
البته فرش ماش��ینی ایران ب��ه چند کش��ور اروپایی 
هم صادر می ش��ود هر چند به صورت معدود و محدود. 
مهم ترین دلیل آن هم عدم وجود مناس��بات دوس��تانه 
تجاری ایران با سایر کشورها است که به دلیل مشکالتی 
که در این زمینه وجود دارد، صادرات ایران به بسیاری 

از کشورها کمرنگ است.
 به گفته حائری ترکی��ه از راه صادرات فرش ماش��ینی 
بیش از دو میلی��ارد دالر در س��ال ارزآوری دارد اما ایران 
تنه��ا 300میلیون دالر. ب��ه همین دلی��ل ترکیه به قطب 
تولید فرش ماش��ینی دنیا تبدیل شده اس��ت. اما ایران با 
برخورداری از همه زیرساخت های الزم از همه ظرفیت های 

تولید خود استفاده نمی کند.
 مثال مواد اولیه برای تولید ای��ن کاال تا حدود زیادی در 
ایران وجود دارد. البته بعضی از مواد هم وارد می شوند که 
یکی از آنها نخ کنف یا جیوت اس��ت که پود فرش ماشینی 
است و هر س��ال به میزان 50هزار تن از کشور بنگالدش 
وارد می شود اما مثال الیاف اکرلیک و پلی استر و پروپولین 

در ایران تولید دارد. 

وی معتقد اس��ت که اگر ایران مشکالت فعلی در روابط 
تجاری خود و مسائل بانکی و تحریم ها را با سایر کشورها 
از جمله کش��ورهای اروپایی نداش��ت، بازارهای بس��یار 
گس��ترده ای پی��ش روی تولیدکنندگان داخلی گش��وده 

می شد.
 این امر به بازار داخل��ی و رونق آن هم کمک می کرد. 
در راس��تای رونق ص��ادرات و تعادل قیمت ه��ا در بازار 
داخلی که حائری عنوان می کند، یکی از فروش��ندگان 
میدان هفت تیر می گوید: هزینه تولید در ایران باالست. 
هزینه های کارگر و مواد اولیه ه��م همین طور. از طرفی 
نمی توانیم س��رمایه خود را از دس��ت بدهی��م و باید به 

تولید ادامه بدهیم. 
بنابراین ناچاریم ک��ه قیمت ها را ب��اال ببریم هر چند 
در مقایسه با افزایش قیمت ها در س��ایر کاالهای بازار، 
فرش ماش��ینی با افزای��ش قیمت چش��مگیری مواجه 
نبوده است. اما اگر صادرات بهتری داشته باشیم، فشار 
قیمتی از بازار داخلی برداش��ته می شود. بنابر گفته های 
این فروش��نده و س��ایر کس��انی که ب��ا آنه��ا گفت وگو 
کردیم، بس��ته بودن دره��ای صادراتی موجب ش��ده تا 
تولیدکنندگان ب��ه دنبال برگرداندن س��رمایه از همین 

بازار داخلی باشند. 



پهپادهایباکیفیتتر
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
گوپرو قصد دارد سال ۲۰۱۵ میالدی، 
پهپادهای چندموت��وره خود را که به 
دوربین اچ دی مجهز هستند روانه بازار 
کند. گزارش ها حاکی اس��ت، گوپرو 
محصول خود را با قیمتی حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر به فروش 
خواهد رساند. در صورت عرضه این محصول به بازار، پهپادهای 
دوربین دار DJI که با نام سری فانتوم روانه بازار می شوند، رقیب 

تازه ای پیدا خواهند کرد. 
کالین گوی��ن، مدیر آمریکای ش��مالی کمپان��ی DJI  که 
هم اکنون در D Robotics 3  مشغول به کار است، در اظهار 
نظری محتاطانه در مورد س��اخت پهپاد گوپرو گفت: بس��یار 
خوش��حال می ش��ویم، اگر گوپرو همچنان به ساخت اکشن 
کم های خوب خود ادامه دهد و ما نیز در D Robotics 3 به 

ساخت پهپادهای خود مشغول باشیم. 
اظهارنظر کالین گوین، حکایت از سخت بودن کار برای گوپرو 
دارد، زیرا این کمپانی پیش تر فعالیتی در این زمینه نداش��ته 
است. بسیاری از تولیدکنندگان پهپاد که هم اکنون محصوالت 
خود را مجهز به دوربین روانه بازار می کنند، از اکشن کم های 
کمپانی گوپرو استفاده می کنند، از این رو است که سودای ورود 
به بازار پهپادهای دوربین دار، گوپرو را به تولید چنین محصولی 

مجاب کرده است. 
به نظر می رسد اس��تقبال از پهپادهای دوربین دار و تجربه 
موفق گوپرو در زمینه ساخت اکشن کم، اصلی ترین دلیل برای 

عرضه چنین محصوالتی به بازار است.

وایودربرابرسورفیس
 ب��ه گ��زارش فایننش��یال تایمز، 
 وای��و ک��ه ح��اال تح��ت عن��وان

VAIO Corporation به عنوان  
ش��رکتی مس��تقل در ژاپن مشغول 
به فعالیت اس��ت، دیروز در حاش��یه 
کنفران��س Adobe Max از تبلت/لپ تاپ��ی رونمایی کرد 
که قرار است به عنوان رقیبی سرس��خت برای سرفیس پرو ۳ 
 K2 شناخته شود.  این تبلت اندازه ای ۳/۱۲ اینچی با رزولوشن
دارد، یک قلم استایلوس نیز برای آن پیش بینی شده و همچنین 
قادر است از کیبوردهای وایرلسی پشتیبانی کند. زمانی که وایو 
در اختیار سونی قرار داشت، این شرکت تالش کرد محصولی 
مش��ابه با تبلت امروز به نام VAIO Tap 11 را به بازار وارد 
کند، ولی به ظاهر به دلیل قیمت باال از این کار منصرف ش��د. 
گفته شده که تبلت/ لپ تاپ بی نام و اولیه وایو دنباله ای برای 
پروژه Tap 11 خواهد بود. رزولوشن ۲۵۶۰×۱۷۰۴ پیکسلی 
این تبلت به وسیله پردازنده های چهار هسته ای سری H اینتل 
و گرافیک ه��ای Iris Pro  اینتل تغذیه می ش��وند. دو پورت 
USB، سوکت HDMI، یک دیسپلی پورت و همچنین درگاه 
SDXC نیز برای آن طراحی شده اس��ت. این تبلت در زمان 
رونمایی قیمتی ۱۸۲۵ دالری خواهد داش��ت و از قرار معلوم 

تنها کشور ژاپن است که از این محصول بهره مند خواهد شد. 

عذرخواهیهونداازآمریکا
ب��ه گ��زارش نیوی��ورک تایم��ز، 
مدیرعامل هوندا موتور بابت کوتاهی 
ای��ن ش��رکت در گ��زارش بی��ش از 
۱۷۰۰ مورد کشته و مجروح مربوط 
به مش��کالت ایمنی محصوالتش به 
رگوالتورهای ایمنی آمریکا در ۱۱ سال گذشته، عذرخواهی 
کرد. تاکانوبو ایتو، مدیرعامل هوندا با اشاره به گزارش حوادث 
گفت: عامل این مسئله تفاوت در دیدگاه این شرکت و موارد 
مورد نظر رگوالتورها بوده است اما به نظر می رسد قصورهای 
متعددی صورت گرفته که بابت آنها بس��یار متاس��فم. ایتو 
در ش��رایطی معذرت خواه��ی می کند که هوندا ب��ا یکی از 
بزرگ ترین فراخوان ه��ای خود تا به امروز درگیر ش��ده و با 

انتقادات بسیار در مورد سابقه ایمنی خود روبه رو است.
 این خودروساز ژاپنی در شش س��ال گذشته برای حدود 
۷/9میلیون خودرو در سراسر جهان در ارتباط با کیسه های 
هوای انفجاری ساخت تاکاتا فراخوان داده است. این کیسه ها 
در هنگام تصادف خودرو ممکن است ترکیده و قطعات فلزی 

را به صورت ترکش در داخل خودرو پرتاب کنند.
 تاکن��ون پن��ج مورد کش��ته مرب��وط به این مش��کل در 
خودروهای هوندا تایید شده است. قانون آمریکا خودروسازان 
را ملزم می کند همه موارد کش��ته و مجروح های مربوط به 
مش��کالت ایمنی خودروهایشان را به س��ازمان ملی ایمنی 
ترافیک بزرگراه این کش��ور گزارش دهند در غیراین صورت 

حداکثر ۳۵ میلیون دالر جریمه خواهند شد. 

بی س��ابقه ترین کاهش ن��رخ تورم در ای��ران در س��ال ۷۵ رخ داد که ن��رخ تورم ۴9/۴ 
درصدی در پایان س��ال ۷۴ با ۲۶/۲درصد کاهش به ۲۳/۲ درصد در اس��فند س��ال ۷۵ 
رسید. این روزها مس��ئوالن در همایش ها و س��خنرانی های مختلف از کاهش قابل توجه 
نرخ تورم طی دو س��ال اخیر خبر می دهند و کاهش نرخ تورم یکی از موفقیت های دولت 
یازدهم ارزیابی می ش��ود. بررس��ی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، 
در سال 9۲ نرخ تورم روند صعودی داش��ت و براساس گزارش مرکز آمار در مهرماه 9۲ به 
۳۶/۲درصد رس��ید. بانک مرکزی هم نرخ تورم در مهرم��اه 9۲ را ۴۰/۴ درصد اعالم کرد 
که باالترین نرخ تورم در این س��ال بوده اس��ت. با تالش های این دولت، نرخ تورم از آبان 
ماه س��ال 9۲ روند کاهشی گرفت و در آبان ماه سال 9۳ براس��اس آمارهای بانک مرکزی 
به ۱۸/۲ درصد رس��یدکه در مقایس��ه با تورم ۴۰/۴ درصدی مهرماه سال گذشته، ۲۲/۲ 

درصد کاهش در ۱۳ ماه اخیر داشته است.

ایرانیهاکجاکمترپولخرجمیکنند؟

براساسآمارمرکزآمارایراندرسال
73/3،1392درصدهزینهخانوارهای
شهریشاملهزینههایغیرخوارکی
استو26/7درصدهزینهآنهاهمدر
بخشخوراکیودخانیصرفمیشود،
اماکمترینهزینهخانوارهایشهری
دربخشس�رگرمیوآموزشاس�ت
که4/1درصدرابهخوداختصاصداده

است.
ازمیانهزینههایخوراکیودخانی
خانوارهایش�هری،گوش�تبا21/9

درصدبیشترینسهمراداراست.

خودپرداز امروزمان دوباره آلودگی هواست. 
روایتاول

هوای تهران در پاک ترین حالت خود قرار داش��ته و مردم از جای جای دنیا برای استشمام 
این هوا راهی ایران می شوند. 

روایتدوم
هوا بس ناجوانمردانه گند است. 

روایت اول صحیح نیس��ت. چرا فکر کردید هوای تهران پاک اس��ت؟ کی پاک بوده که االن 
باشد؟ این چه وضعی اس��ت که ش��ما چنین متوهم زندگی می کنید؟ ول کن آقا بذار حرفمو 

بزنم، یعنی چی آخه؟ 
روایت دوم صحیح بوده و اوضاع ش��اید از گند هم بدتر باش��د طوری ک��ه می توان از هوای 

تهران تولیدی سرب راه انداخت و درآمد کسب کرد. 
در این راستا س��راغ دکتر شاخدار دونتسک دکترای هواشناس��ی و تاثیر آلودگی هوا روی 
س��المتی مردم رفتیم و نکاتی را درباره آلودگی از ایشان جویا ش��دیم و دکتر نیز در فضایی 
صمیمی و دوست داشتنی توضیحات مبس��وطی پیرامون این بالی غیر طبیعی برایمان ارائه 

کرد. 
خالصه صحبت های دکتر شاخداردونتسک: 

- آلودگ��ی ه��وا می توان��د ناش��ی از عوام��ل مختلف��ی باش��د مانن��د کارخانجات، 
بنزین ه��ای آل��وده و اتفاق��ات طبیع��ی مانن��د ش��ن و ماس��ه و س��یگار و... ول��ی 
خوراکی های��ی وج��ود دارد ک��ه کارشناس��ان ب��رای کاهش مض��رات هوا پیش��نهاد 
می کنند. مثال خوردن چند لیوان ش��یر در روز می تواند تا میزان قابل توجهی س��موم 

آلودگی هوا را دفع کند. 
خودپرداز: آقای دکتر همونطور که می دونید ش��ایعاتی مبنی بر وجود روغن پالم در ش��یر 

شنیده شده، با این حال شما خوردن شیر رو پیشنهاد می کنید؟ 
- برای دفع مضرات روغ��ن پالم متخصصین خوردن روزانه ۱۰ لیتر آب رو پیش��نهاد دادن 

که می تونه بسیار موثر باشه. 
خودپرداز: خب! جناب دکتر باز هم خبرهایی مبنی بر آلودگی آب داریم که ذرات نامربوط 

درش وجود داره، برای اون چی پیشنهاد می کنید. 
- برای اون هم متخصصان خوردن روزانه ۱۲ کیلوگرم سیب را پیشنهاد دادن. 
خودپرداز: سیب رو هم میگن رو پوستش آت و آشغال داره اونو چیکار کنیم؟ 

-برای حل اون مشکل باید گوشت و مرغ مصرف کنید. 
خودپرداز: دکتر! اونکه خیلی گرونه نمی شه یک روش راحت تر پیشنهاد کنید؟ 

-روش راحت میشه استفاده از نان سنگک و بربری. 
خودپرداز: نون هم این روزها خیلی گرون شده و همه مردم توانایی مصرفشو ندارند. 

-راه دیگری هم هست که مردم از خانه بیرون نیایند. 
خودپرداز: خب! سوال اینجاست که در خانه هم هوا هس��ت و باالخره آنجا هم این مشکل 

وجود دارد با آن باید چه کنیم؟ 
-تنها راه باقیمانده این است که از س��یانور استفاده کرده و خودمان را راحت کنیم، االن که 

خوب دقت می کنم می بینم که هیچ راهی وجود ندارد و مرگ تنها چاره است. 

محققان،شلوارجینهوشمندیس�اختهاندکهبهگفتهآنهامیتواندباایجادمانعدربرابرسیگنالهایبیسیمازدس�تیابیهکرهابهاطالعاتکارتهایاعتباریجلوگیریکند.این
شلوارهابهمنظورجلوگیریازهکبرچسبRFIDکارتهایاعتبارییاگذرنامههااست.

ش��عار »امرس��ان زیبا، مطمئن ،جادار«  را 
هم یکی از دوس��تانم توصیه کرد. یک روز که 
برای تصمیم گی��ری جهت ای��ن موضوع دور 
هم جمع شده بودیم، پیش��نهاد شد که شعار 
امرس��ان را زیبا، مطمئن، ج��ادار بگذاریم که 
البته ب��رای اینک��ه حالت موزون هم داش��ته 
باشد، من آن را به زیبا، جادار، مطمئن تبدیل 

کردم.
 این ش��عار بس��یار مورد قبول واقع ش��د و 
به عن��وان اس��تاندارد یک یخچ��ال خوب در 
اذهان مردم جا افتاد، طوری که در نمایش��گاه 
بین المللی لوازم خانگی وقتی از افراد مختلف 
درباره شرایط ایده آل یخچال پرسش می شد، 
بس��یاری می گفتند یخچال باید زیبا، جادار و 

مطمئن باشد. 
چند س��ال بعد که ج��ذب مهندس��ان در 
ش��رکت زیاد ش��د، احس��اس کردم وقتی با 
مهندس��ی صحبت می کنم باید زبان او را بلد 
باشم. این بود که شدیدا احس��اس نیاز کردم 
ک��ه درس بخوان��م و ادام��ه تحصی��ل بدهم. 
بنابراین در س��ال ۷۸ به دانش��گاه رفتم و در 

رشته مدیریت صنعتی لیسانس گرفتم. 
به تش��ویق یکی از دوس��تانم به ن��ام آقای 
مهندس کیوان غیور در کالس های مدیریتی 
س��ازمان مدیریت صنعتی نیز ش��رکت کردم 
و در آنجا بود که متوجه ش��دم با انجام برخی 
کارهای کوچک، واقعا تغیی��رات خوبی قابل 

انجام است. 
در س��ازمان مدیریت صنعتی با اس��تادان 

بس��یار با معلومات و باتجربه ای مواجه شدم. 
یکی از آنها دکتر محمدعلی حقیقی است که 
همه ساله با قرار یا بدون قرار قبلی به کارخانه 
امرس��ان س��رمی زند و اظه��ار می کن��د که 
می خواهم همه ساله تغییرات شما را پیگیری 
کنم. همین کار ایش��ان م��را وادار می کند که 
حتما همه ساله در س��ازمان تغییری به وجود 
بیاورم ت��ا بتوانم خدمت اس��تاد گزارش کنم. 
برای من این کار اس��تاد بس��یار انگیزه بخش 

است.
 تحصیالت از ویژگی های مربوط به س��ابقه 
در رویکرد رفتاری کارآفرینان اس��ت. روحیه 
تحصیل با آمدن مهندس��ان در م��ن تقویت 
ش��د و البته این را هم بگویم که در سال های 
آخر دهه ۷۰، کم کم دوران رش��د کسب وکار 
در امرس��ان رو به پایان بود و ب��ه دوره تثبیت 

نزدیک می شدیم. 
به این ترتیب خود من وقت بیش��تری برای 
مطالعه پی��دا کردم و فرص��ت تحصیل هم به 

وجود آمد.
در آن س��ال وقتی فروش را بررسی کردم، 
متوجه ش��دم که هم سرمایه ش��رکت دست 
چند تاجر اس��ت و هم اختیار شرکت! به بیان 
امروز، قدرت چانه زنی کان��ال توزیع باال بود و 
ما مجبور به اجرای خواسته های آنها بودیم. با 
خود تصمیم گرفتم که در عرض دو سال باید 
کاری کنم که معادله درس��ت برعکس شود. 
یعنی سرمایه ش��رکت را از دست آنها خارج و 

اختیار آنها را نیز به دست بگیریم. 
در آن زمان ف��روش در دفت��ری در تهران 

انجام می شد. 
مکان��ی ب��رای واح��د ف��روش در کارخانه 

ایجاد ک��ردم، دفتر ته��ران را فروختم و واحد 
فروش را به کارخانه منتقل کردم. این ش��روع 
تغییرات بود و حدود س��ه س��ال طول کشید. 
البته مقداری از س��رمایه مان دست بعضی از 
تجار ماند و به ناچار با آنها وارد دعوای حقوقی 

شدیم. 
تمام این حرکت ها را با مشورت مستقیم یا 
غیرمستقیم اس��تاد عزیزم آقای علی عیاری، 
در ضم��ن ش��رکت در کالس های س��ازمان 

مدیریت صنعتی به سرانجام رساندم. 
در ط��ول این س��ال ها بحران ه��ا و اتفاقات 
پیش بین��ی نش��ده ای ه��م در ش��رکت رخ 
داده که یک نمونه از آن آتش س��وزی س��الن 

پیش مونتاژ بود. 
ای��ن حادث��ه در س��ال ۸۶ و ب��ه خاط��ر 
س��هل انگاری پرس��نل ای��ن س��الن اتف��اق 
طبق��ه  س��ه  پیش مونت��اژ  س��الن  افت��اد. 
ب��رای  مختل��ف  قطع��ات  آن  در  و  ب��ود 
محص��ول  مختل��ف  قس��مت های  مونت��اژ 
 آماده می ش��د ت��ا ب��ه خ��ط مونت��اژ انتقال 

داده شود.
 آتش س��وزی هم��ه س��الن را دربرگرفت و 
تقریبا همه تجهیزات س��الن آسیب دید. من 
هم بالفاصله که از بروز این حادثه اطالع پیدا 
کردم، خودم را به آنجا رس��اندم و مانند بقیه 
پرس��نل در خاموش کردن آتش کمک کردم. 
حضور خود م��ن هنگام آتش س��وزی به همه 

روحیه می داد. 
کار واقعا سخت و نفس گیری بود. مخصوصا 
که به خاطر دود، تنفس در سالن دشوار شده 

بود. کار تا حدود نیمه شب طول کشید. 
ادامهدارد...

مسائلبازاردرسال1384

هوابسناجوانمردانهگنداست

واقعیت��ی ک��ه وج��ود دارد ای��ن اس��ت که 
در حال حاض��ر اقتصاد کش��ورمان یک اقتصاد 
تک محصول��ی صرف نیس��ت، ول��ی در اینکه 
عمدتا به نفت و گاز وابس��ته هستیم هم شکی 
نباید ک��رد. تولی��دات داخلی خ��ودرو، قالی، 
جواه��رات و اندک��ی ه��م صنایع دس��تی که 
به ص��ورت ص��ادرات چمدانی انجام می ش��ود 
درحال نضج اس��ت. برنامه ریزی و بها دادن به 
این حوزه ها می تواند به روند اقتصادی کش��ور 
کمک بس��یاری کند. به هرجهت، اگر مدیران 
کش��ور امنیت را ب��رای س��رمایه گذاری های 

داخلی و خارجی افزایش دهند، در این زمینه 
بستر س��ازی ک��رده و س��ود حداقل��ی را برای 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی تضمین 
کنند، تصور می کنم می توان امید داش��ت که 
در کوتاه م��دت به رش��د اقتص��ادی مطلوب و 
موردنظر خود دس��ت خواهیم یافت. واقعیتی 
که وجود دارد این است که متاس��فانه امروزه 
شاهد ولخرجی ها، دله دزدی ها، آقازاده بازی ها 
و از همه مهم ت��ر، رانت  خواری ها در حوزه های 
مختلف اقتص��ادی هس��تیم و ای��ن عوامل را 
می توان از موانع جدی در جهت رشد اقتصادی 
دانس��ت و به راحتی می تواند توسعه فرهنگی 
و حتی رفاه اجتماع��ی و فالح عرفان��ی را نیز 
در بر گیرد. باید هرچه سریع تر به آن رسیدگی 

شود. اگر چنین باشد، تنها راه برون رفت از این 
وضعیت به کار گیری سیاس��ت هایی از س��وی 
مسئوالن ذی ربط در جهت جلوگیری از موانع 
مذکور است و انتظارمان این است که مقامات 
تصمیم س��از و تصمیم گیر هر چه س��ریع تر از 
طریق به کار گیری برنام��ه ریزی ها و اقدامات 
س��اختاری و رفتاری، این گونه مش��کالت را تا 
جایی که ممکن اس��ت به حداقل برس��انند و 
حتی از بین ببرند. با توجه به ش��رایط موجود 
تدوین چنین سیاس��ت هایی کار سختی است 
ولی نشدنی نیس��ت. باید میدان برای مدیران 
متخصص متعهد فراهم ش��ود و اف��راد الیق و 
شایس��ته روی کار بیایند و شایسته ساالری بر 

همه حوزه های کشور حاکم شود.

موانعاجتماعیبرایرشداقتصادی

کس��ی می تواند مقطع دکترا را به پایان ببرد که معلومات خ��ود را در حوزه ای با رعایت 
روش شناس��ی علمی، به نتایجی کاربردی تبدیل کرده و گزارش��ی از ای��ن فعالیت )تحت 
عنوان تز یا مقاله( ارائه کند. دکترا برای کس��انی اس��ت که رس��الت خ��ود را تولید علم و 

پیشبرد مرز دانش جهان در یک حوزه تخصصی می دانند. 
اما در ایران تعریف متفاوتی در ذهن مردم اس��ت. همه فک��ر می کنند تا جایی که 
وقت و اس��تعداد دارند باید این مقاطع را درس��ت یکی پس از دیگری ادامه دهند! 
کارکرد اصلی ه��م، نه دغدغه توس��عه دانش و مهارت فردی اس��ت و نه پیش��رفت 
علم؛ عمدتا یک عنوان اس��ت. این را از اینجا می فهمم که می بینم برخی دوس��تانم 
در دوره دکت��را، درد دل می کنند ک��ه باید هر هفته ی��ک مقال��ه بخوانند! این خود 
نش��ان می دهد که مقال��ه خواندن، یک »درد« اس��ت ن��ه »غذایی ب��رای یک روح 

گرسنه علم«. 
ما در ش��رایط امروز کش��ور، در عمده رش��ته ها –نمی گوی��م همه، می گوی��م عمده – 
مصرف کننده دانش تولیدی جهان هستیم یا اگر هم نیستیم بی دلیل دست به تولید دانش 
زده ایم )فقط برای حفظ پرس��تیژ کش��ور و رتبه های علمی(. ما هنوز ی��ک مصرف کننده 
صحیح هم نیستیم. به همین دلیل مدرک کارشناس��ی هم، زیادتر از نیازمان است. شاید 
به همین دلیل مس��ئوالن امر، ده ها واحد درس عمومی را به مجموعه دروس دانش��گاهی 
افزوده اند تا این چهار سال به هر حال به شکلی پر ش��ود! من کارخانه های بنز و بی ام دبلیو 
و برخی از برترین صنایع دنیا را از نزدیک می شناس��م و بارها بازدید کرده ام. مرکز طراحی 
آنها پر از کس��انی است که لیس��انس )یا به قول آنها دیپلم مهندس��ی( دارند و یکی دو نفر 
دکتر هم برای پرستیژ به مدیریت برخی واحدها منصوب شده اند. من نمی فهمم اگر تولید 
بنز با لیسانس ممکن است، چرا داش��تن انبوهی فوق لیسانس و دکترا، به مونتاژ پژو منجر 

شده است! 
خالص��ه اینکه به نظر م��ن، نیاز ام��روز جامعه من مدرک نیس��ت. بلکه م��ا نیازمند 
دانش��مندانی عملگ��را و مطالعه مح��ور هس��تیم ک��ه عل��م روز دنی��ا را بیاموزند و آن 
را همچون لباس��ی ب��ر قامت فرهن��گ و جامعه م��ا بدوزند و م��ا را از ای��ن عریانی که 
گرفت��ار آنیم نجات دهن��د. ادامه تحصیل در دانش��گاه، یکی از روش ه��ای علم آموزی 
و دانش اندوزی اس��ت که ۱۵ س��ال فعالیت دانش��گاهی و صنعتی در ای��ران و جهان، 
به من ب��ه تجربه ثابت کرده ک��ه برای ایران ام��روز، اگرچه یکی از روش هاس��ت قطعا 
بهترین روش نیس��ت. من ضمن احترام به همه دوس��تان عزیزم که در دانش��گاه ها در 
خدمتشان هس��تم، احس��اس می کنم کار کردن با مدرک دکترا در بسیاری از رشته ها 
در شرکت های ایرانی مانند به دس��ت داشتن س��اعت رولکس برای کسی است که در 

پرداخت هزینه تخم مرغ شام خود هم دچار بحران است...
شبیه پرتاب کردن ماهواره به سمت آسمان، در ش��رایطی که هواپیماها به سمت زمین 
س��قوط می کنند یا ش��بیه مطالعه روی فناوری نانو، در کش��وری که خط کش ها در ابعاد 

سانتیمتر هم درست اندازه نمی گیرند!
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