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یک پژوهش��گر اقتصادی معتقد اس��ت: آین��ده ایران در 
رقابت با تولید ارزان با دس��تمزدهای پایین نخواهد بود چرا 
ک��ه رقابت در این زمینه با هند، چین، ویتنام و پاکس��تان 

تنها افزایش فقر در کشور را دنبال خواهد داشت. 
کااله��ای  واردات  می��ان  مه��رداد عم��ادی می گوی��د: 
صنعتی بی کیفیت و ارزان و کاس��ته ش��دن از انگیزه برای 
س��رمایه گذاری در تکنولوژی های پیشرو در تولید صنعتی 
کش��ور، ارتباط س��اختاری وجود دارد. نتیج��ه پایین رفتن 
س��وددهی در تولی��د نس��بت ب��ه واردات و کهن��ه ش��دن 
ماشین آالت تولید، کاهش بازدهی نیروی کار در ایران بود. 
تولید صنعت��ی در حالی باید با کش��ور هایی مانند، چین و 
هند رقابت کند که دس��تمزدها در چین و هند بین 40 تا 
60 درصد پایین تر از حداقل دس��تمزدهای صنعت در ایران 
بود در نتیجه تولید در کشور توان رقابت با واردات ارزان را 
از دس��ت داد و اش��تغال صنعتی یا کارآفرینی در صنعت از 

صرفه اقتصادی افتاد. 
وی در یادداش��تی که ایلنا منتش��رکرده آورده است: این 
زنجیره منفی سقوط س��رمایه گذاری در تکنولوژی پیشرو، 
ش��کنندگی در تولید را به دنبال داش��ت. اقتص��اد ایران با 
درآمد چند برابر شده نفت، واردات ارزان و آسان را برگزید 
ک��ه نه نیاز به برنامه ریزی درازمدت و انضباط مالی الزم در 
تولید را داشت، نه به حضور مزاحم کارشناسان در مدیریت 
صنعت��ی که تأکید ب��ه تولید را برای پویایی اقتصاد نش��ان 

داده بودند. 
درحالی که ایران به صورت بالقوه از بیش��ترین پیش نیازها 
برای ورود به یک دوره رشد اقتصادی 5 تا ۷درصد مستقل 
از در آم��د نفت برخوردار اس��ت اما در عمل دسترس��ی به 
آن ممکن نخواهد ش��د مگر اینکه بازنگری های بنیادی در 
ساختار اداری و ارزیابی ها در تجارت خارجی صورت بگیرد 
و نق��ش بانک ها به ارائه خدمت ب��ه صنعت و خروج آنها از 
توزیع واردات در اقتصاد کش��ور تبدیل شود. نگاه به تجربه 
2۷ اقتصاد از جمله جمهوری چک، ایاالت متحده، فرانسه، 
اس��پانیا، کره جنوبی، مالزی، ژاپن، ترکیه، ویتنام و چین در 
چهار چوب رقابت افزایی صنعتی در صادرات در بازه زمانی 
2014-1۹62، می تواند یاری دهنده اقتصاد ایران در موارد 

زیر باشد: 
الف. هدف صنعتی شدن در ایران چیست؟  ب. بازارهای 

هدف ایران برای صادرات کجا است؟  ج. ما در چه سطحی 
از صنعتی شدن توان ورود به این بازار ها را خواهیم داشت؟  
د. شریکان خارجی برای انتقال دانسته های فنی و علمی در 
تولید صنعتی برای ه��ر صنعت کدامند؟  و کاراترین روش 
برای دس��تیابی به بهینه سازی فنی در تولید ملی چیست؟  
ه. خ��ط زمانی اندازه گیری پیش��رفت و بازنگری برای ادامه 
ی��ا تغییر گزینه برای هر صنعت چیس��ت؟  ت. تمرکز الزم 
دانش��گاهی-صنعتی و مح��ل جغرافیایی  آن در کش��ور را 

چگونه انتخاب کنیم؟ 
توان افزایی رقابت صنعتی ایران در جهان با نگاه به افزایش 
پای��دار صادرات، با باال رفتن از نردب��ان ارزش افزوده تولید 
صنعتی ممکن خواهد ش��د. در این راس��تا، سرمایه گذاری 
مشترک خارجی با جهت ش��تاب دهی به انتقال تکنولوژی 
پیشرو در آن بخش نیاز نخست کشور است. انتقال فناوری 
زمانی پایدار خواهد بود که توان علمی-فنی کشور با شتاب 
و تمرک��ز جهش یاب��د. کره از 1۹۹0 تا ای��ن زمان بیش از 
دو براب��ر میانگی��ن 20 کش��ور صنعتی جه��ان درصدی از 
تولید مل��ی را به پژوهش و تولید صنعت��ی اختصاص داده 
اس��ت. برای ایران این گزینه پیش نیازی بنیادی اس��ت که 
انجام آن هم��راه با کم کردن حج��م انحصارهای وارداتی، 
به اش��تغال زایی منجر خواهد شد. آش��کار است که هر گاه 
ایران خواس��تار رقابت افزایی در صادرات اس��ت ش��رکای 
خارجی اش باید از پیشروها در جهان باشند. سرمایه گذاری 
خارجی با ش��رکت هایی که خود سال ها یا دهه ها است زیر 
فش��ار برای بقا بوده اند و بارها به مرز ورشکس��تگی نزدیک 
ش��ده اند نمی تواند برای ما گزینه ای درس��ت باشد. چرا که 
در آن صورت صنعت در ایران همواره گروگان ش��رکت های 
عقب مانده خارجی خواهد بود. برای نمونه در حوزه خودرو، 
خودروس��ازان آلمان به ویژه فولکس واگن و خودروس��ازان 
ژاپنی برای شراکت مناسب هستند. فرانسه، انگلیس، ایتالیا 
و چین دارای شرایط مورد نیاز ما در خودروسازی نیستند. 
ما در چه بخش هایی خواهان صنعتی ش��دن برای رقابت 
ب��ه س��وی ص��ادرات هس��تیم؟  در این خص��وص گزیدن 
صنعت ه��ای اس��تراتژیک، تعیین کننده نقش��ه راه اقتصاد 
ای��ران خواهن��د ب��ود. م��واردی همچون صنعت نس��اجی، 
پتروشیمی، خودرو، فناوری ژنتیک در کشاورزی و تولیدات 
غذای��ی، فناوری در تکنولوژی انرژی ه��ای نو تجدیدپذیر و 

واگن س��ازی راه آهن گزینه های ممکن برای ایران با نگاه به 
پتانس��یل بازارهای نزدیک هس��تند. ژاپن و کره جنوبی در 
س��ال های پیش و چی��ن در دوران کنون��ی در آغاز جهش 
صنعت��ی، کاالهای تولیدی ارزان و کیفیت پایین داش��تند 
ک��ه با ایجاد پنجره زمانی روش��ن، تولیدکنندگان کم توان 
را از اقتصاد خارج کردند و به تدریج قطب صادراتی شدند. 
در همین راس��تا نیاز است که سیاس��ت تجاری ایران از 
واردات کاالهای نهایی به سوی واردات کاال های سرمایه ای 

تغییر جهت دهد. 
در ه��ر صنعت، مح��ور اصلی مورد توج��ه، خلق ثروت با 
بیشترین بهره وری نیروی کار و افزایش دستمزدها است. در 
ژاپن نسبت دس��تمزد کارگر خط تولید خودرو به دستمزد 
کارگر قطعه س��ازی ها بیش از دو برابر است و در چین بیش 
از چهار برابر. این ش��کاف هم به دلی��ل مهارت نیروی کار 
اس��ت هم به دلیل فناوری استفاده شده در تولید. همزمان 
این تفاوت امکان استفاده از نیروی کار نیمه ماهر و افزایش 

توان رقابت پذیری را ممکن می کند. 
آینده ایران در رقابت با تولید ارزان با دستمزدهای پایین 
نخواه��د بود، چرا ک��ه رقابت در این زمین��ه با هند، چین، 
ویتنام و پاکس��تان تنها افزایش فقر در کش��ور را به دنبال 
خواهد داش��ت. تنها تولید کاالهایی که ارزش افزوده باال و 
محتوای فناوری باال دارند امکان ایجاد بازار را برای صادرات 
ممکن خواهند کرد، زیرا در این بخش، دستمزدها در ایران 

پایین تر از کره، مالزی و رقیبان دیگر است. 
فرص��ت ب��رای مدیری��ت اقتص��اد ای��ران در راس��تای 
فرصت س��ازی در تولید صنعتی و ص��ادرات بیش از 6 تا 8 
سال نیست. اگر از این زمان استفاده بهینه نشود، تغییرات 
در نی��روی انس��انی و تج��ارت جهانی انجام ای��ن ممکن را 
بسیار دش��وارتر خواهند کرد. این فرصت در دسترس است 
و با نگاه به س��رمایه انس��انی کش��ور، فضا کاماًل مهیا است. 
الزم اس��ت این گام برای منافع درازمدت کش��ور برداشته 
ش��ود و در کش��ور برای این کوشش تاریخی و شفاف سازی 
سریع انگیزه برای سرمایه گذاری و کار، در راستای صادرات 
صنعتی پیش��رو، خود باوری خود را را گس��ترده تر سازیم. 
آنچ��ه کره، ژاپ��ن، مالزی، ترکیه، ویتنام و چین به دس��ت 
آوردند با استفاده از نیروی انسانی و فناوری، برای ایران هم 

به دست آمدنی است. 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با قی��د دو فوریت، 
رس��یدگی به ط��رح ممنوعی��ت به کارگیری بازنشس��تگان 
موافقت کردند.   براساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح 
بای��د در مدت ۷2 س��اعت پس از تصویب، در دس��تور کار 

صحن علنی قرار گیرد. 
ط��رح ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان را 1۳۷نفر از 
نماین��دگان امضا کرده بودند که پس از اظهارنظر دو موافق 
و دو مخال��ف از 205 نماینده حاضر در صحن علنی، 151 
نف��ر به دو فوریت آن رأی موافق، 22 نفر رأی مخالف و 10 
نفر رأی ممتنع دادند که در نهایت دو فوریت رس��یدگی به 

این طرح به تصویب رسید. 
براس��اس نظر موافق��ان در این طرح اس��تثنائاتی از جمله 
به کارگیری وزرای بازنشسته و نیروهای مسلح قید شده است. 
یک��ی از مخالفان گفت: این طرح ش��ائبه سیاس��ی دارد 

و می خواهن��د دول��ت را تضعیف کنند ک��ه موافقان به این 
اظهارنظر واکنش نش��ان دادن��د و گفتند برای رفع بیکاری 
جوانان و چابک س��ازی دولت این طرح ارائه شده و استفاده 
از وزرایی که در س��ن بازنشس��تگی هستند جزو استثنائات 
ای��ن ط��رح اس��ت.  نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
همچنی��ن در ادامه م��اده 5 طرح حمای��ت از صنعت برق 

کشور را تصویب کردند. 
براساس این مصوبه، دولت موظف شد برای تأمین بخشی 
ازمناب��ع الزم ب��رای اج��رای طرح های توس��عه و نگهداری 
ش��بکه های روس��تایی و تولید ب��رق تجدیدپذی��ر و پاک، 
عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه ساالنه 

پیش بینی کند. 
وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری 
کل کش��ور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای 

طرح های مذکور هزینه می ش��ود.  با رأی نمایندگان عبارت 
آخ��ر این م��اده مبنی بر »مناب��ع مذکور به عن��وان درآمد 
ش��رکت های ذی ربط محسوب نمی ش��ود« به علت مغایرت 
با برنامه شش��م توس��عه حذف ش��د.  ماده 6 این طرح نیز 
برای بررس��ی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.  
مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه بررس��ی طرح حمایت از 
صنعت برق کشور مواد دیگری از این طرح را تصویب کرد. 
براس��اس ماده ۷ ای��ن طرح مجلس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور را موظف کرد اعتبار الزم برای پرداخت 
مابه التف��اوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انش��عاب و 
قیمت تمام ش��ده و همچنین معافیت ه��ای قانونی اعمال 
ش��ده برای هزینه های انش��عاب را در بودجه س��نواتی کل 
کش��ور پیش بینی و در فصول زمانی س��ه ماه��ه به وزارت 

نیرو پرداخت کند. 

آنچه اقتصادهای نوظهور به دست آورده اند برای ما هم به دست آمدنی است

تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

توسعه زیرساخت ها در پساتحریم

 اولویت کدام است؟

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

نفت، تجاری سازی علم را 
آلوده می کند

خودرو غرق در بحران انتظار
رسانه ای کردن مذاکرات با خودروسازان خارجی اشتباه بود

بازار خودرو درگیر کمبود تقاضاست و شاید نزدیک ترین 
اصطالحی ک��ه بتوان ب��رای ح��ال این روزه��ای صنعت 
خ��ودروی ای��ران در نظر گرفت این باش��د که »کاس��بی 

خودروسازها حسابی کساد است.«
کاهش تقاضا برای خرید خودرو موجب شده که قیمت 
خودروهای داخلی این بار نه به صورت دستوری بلکه متاثر 
از عملکرد بازار از 100 هزار تا بی��ش از یک میلیون تومان 
کاهش پیدا کند. نزولی که دیگر خ��ودروی تولید داخل و 
غیره نمی شناسد و دست عمده خودروسازها را گرفته و با 

خود به پایین می کشد.  کاهش تقاضا یا به عبارت دقیق تر 
به تعویق افتادن تقاضا برای خرید خودرو، از ابتدای امسال 
شروع شد و با گذشت زمان نه تنها تغییری در وضعیت بازار 
رخ نداد بلکه هر روز بی میلی برای خرید خودرو بیش��تر به 
چش��م آمد. اتفاقی که به عوامل مختلفی بس��تگی داشت 
که هیچکدام واقعی نیس��ت.  امیر حس��ین کاکایی، استاد 
دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، درباره 
علت این رکود ب��ه »فرصت امروز« می گوی��د: »این رکود 
فقط در صنعت خودرو رخ نداده، بلکه در اکثر صنایع بزرگ 

اتفاق افتاده و به علت کمبود تقاض��ا قیمت ها پایین آمده 
است. یکی از دالیل این رکود، توافق هسته ای است زیرا با 
انجام این توافق همه انتظ��ار کاهش قیمت دالر و متعاقب 
آن کاه��ش قیمت ها را دارند و درباره خ��ودرو این موضوع 
تشدید هم می شود چون مردم این توقع را دارند که با انجام 
این توافق خودروهای متنوع خارجی هم وارد خواهد شد، 
در نتیجه تقاضا برای خرید را به تعویق می اندازند. بنابراین 

بدون رخ دادن هیچ اتفاق واقعی، یک نوع رکود 
انتظاری شکل گرفته است.«

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

ضرورت هایی که در دوران پساتحریم باید جدی گرفته شوندگزارش »فرصت امروز« از یک رسانه جدید تبلیغاتی

زنجیره های تامین در اقتصاد ایرانوقتی بیلبوردهای تبلیغاتی به پرواز در می آیند

دلبری طالی سرخ ایران در جهانسرعت عمل در کسب و کار
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

نفت، تجاری سازی علم را آلوده می کند

جنگ پولی چین و روسیه در برابر آمریکا

معاون علمی و فن��اوری رییس جمهور گفت: دولت 
بای��د در بخش پژوهش س��رمایه گذاری کن��د ولی در 
حوزه تجاری سازی حق ورود ندارد؛ چرا که پول بدون 
زحمت نفت، موجب آلوده ش��دن بخش تجاری سازی 

علم می شود. 
به گزارش ایسنا دکتر سورنا ستاری در مراسم تکریم 
از اصحاب رسانه های علم و فناوری، افزود: همیشه گفته 
می ش��ود ما در تولی��د نفت و گاز رتب��ه اول را در دنیا 
داریم، ولی هیچ گاه به نیروی انس��انی توجه نمی کنیم؛ 
ح��ال آنکه ۳2 میلیون نفر از جمعیت کش��ور در حال 
حاضر بین 20 تا 40 س��ال هس��تند که این می تواند 
ثروت عظیم نیروی انسانی برای کشور محسوب شود. 

وی با انتقاد از عدم توجه به نیروی انسانی در حوزه های 
صنعت اظهار داشت: نیروی انسانی پایه  هر اقتصاد مبتنی 
بر دانش اس��ت ولی این گفتمان هم در کش��ور ما رایج 
نیست.  ستاری با تاکید بر اینکه ایران جزو پنج کشور اول 
از نظر تعداد فارغ التحصیالن مهندسی است، خاطرنشان 
کرد: این در حالی است که صددرصد اعتبارات دانشگاه ها 
از درآمدهای نفتی است. از این رو دانشگاه های ما محل 
هزینه اس��ت. حال آنکه باید دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

محل درآمد برای کشور باشد. 

مع��اون علمی و فن��اوری رییس جمهور با اش��اره به 
تجربیات برخی از دانشگاه های دنیا تاکید کرد: دانشگاه 
اس��تنفورد ساالنه 40 میلیارد دالر درآمد دارد که تنها 
10 درصد از این درآمدها از محل اخذ شهریه ها تامین 
می شود.  وی اضافه کرد: ما صنعت را وارد کرده و فکر 
کرده ایم که صنعت داریم؛ کارخانه س��یمان خریده ایم 
و تصور می کنیم که صنعت سیمان س��ازی در کش��ور 
راه اندازی ش��ده و این درحالی اس��ت ک��ه در برخی از 
صنایع، حتی اقدام ب��ه خرید ۳4 باره یک نوع فناوری 
کرده ایم؛ این رویکرد برای کش��ورهایی اس��ت که پول 
نفت در جیب دارند و نفت میراثی است که دایناسورها 
برای ما باقی گذاشته اند و با وجود چنین میراثی نیازی 
به دانشگاه نداریم.  وی با تاکید بر اینکه دانشگاه برای 
جوامعی اس��ت که قصد توس��عه صنعتی دارند، یادآور 
ش��د: کشورهایی که متکی بر منابع نفتی هستند تنها 
کارخان��ه داری را یاد گرفته اند. از ای��ن رو به جای نیاز 
به متخصص به تکنسین نیاز دارند.  رییس بنیاد ملی 
نخبگان با تاکید ب��ر اینکه این وضعیت در حوزه علوم 
انسانی هم حاکم است، یادآور شد: هر جا که پول نفت 
وارد می شود وضعیت مساعدی وجود ندارد که این به 

دلیل وجود درآمدهای نفتی است. 

اگ��ر کاهش ارزش ی��وان جنگ پول��ی راه بیندازد، 
شکس��ت دادن روسیه کار س��اده ای نخواهد بود. روبل 
با کاهش��ی 2.4 درصدی، باالتر از یوان با س��قوط 1.8 
درصدی اش در روز سه ش��نبه قرار گرفت. حتی پیش 
از اعالم چین در روز سه شنبه، اغلب تاجران پیش بینی 
می کردند که روبل بیش از پیش سقوط کند. روبل- که 
از پول های رایج اصلی است- با عملکردی بسیار ضعیف 
کاهشی 15 درصدی داشته و روند توسعه تجاری چین 
و روس��یه به عنوان شرکای تجاری، افت ارزشی روبل را 
تش��دید کرده است. روبل که با کسادی قیمت نفت به 
بش��که ای 50 دالر، افت شدیدی داش��ته است، باعث 
تجدید تنش ها در اوکراین شرقی و باالتر رفتن انتظار 

نرخ بهره ایاالت متحده شده است. 
آس��یب پذیر بودن روبل، وابس��تگی در حال افزایش 
روس��یه به چین و وخامت روابطش با ایاالت متحده و 
اروپا را نش��ان می دهد. اروپا و آمریکا از س��ال گذشته 
تحریم هایی را بر روس��یه تحمیل کرده اند. کنستانتین 
آرتمف، مدیر مالی رایفیزن کپیتال مس��کو می گوید: 
»بعید می دانم چین حتی تا 5درصد کاهش توقف کند. 
و این مس��ئله طبیعتا به روبل لطمه می زند.« آرتمف 
زمان سررس��ید اوراق قرضه اش را تا کمتر از یک سال 
به 18.5 بیلیون )2۹0میلیون( روبل کاهش داده است. 
حرکت چین باعث سقوط شدیدتر نفت شده است. 
در ب��ازار معامالت��ی لندن، قیمت نفت ب��ا 2.4 درصد 
کاهش در سه ش��نبه به 4۹.18 در هر بش��که رسیده 
است. نفت که از مهم ترین محصوالت صادراتی روسیه 
اس��ت، از اوج قیمت نهایی امسال، 25درصد افت کرده 
است. می توان علت این کاهش را مازاد جهانی دانست 
که نفت خام را وارد بازار خرس��ی کرده است. دیروز در 

مسکو، قیمت روبل کاهشی 1.1 درصدی داشته است. 
براس��اس داده های کمیس��یون معامالت سلف کاال، 
صندوق های پوشش ریسک و دیگر دالالن عمده، برای 
چهارمی��ن هفته پیاپی از چهارم آگوس��ت، پیش بینی 
می کنند که روبل بیشتر فروخته می شود. معیار اوراق 
قرضه روبل دولتی قابل پرداخت در فوریه سال 202۷ 
س��قوط کرد و این کاهش بازده عملکرد را به باالترین 

حد در دو هفته اخیر )10.۹۹%( رساند. 
به گفته الکس��اندر لوزف، ریی��س اجرایی مدیریت 
س��رمایه اسپاتنیک در مسکو، با اینکه واکنش طبیعی 
تج��ار فروش روبل بوده، کاهش نرخ یوان درصورتی که 
محرکی برای رش��د چین و افزایش تقاضای محصول 

می شد، می توانست به ارزش پول روسیه کمک کند. 
لوزف در تفس��یر سیاس��ت محرک های پولی ایاالت 
متحده گفته اس��ت: »این نوعی کاهش کّمی به س��بک 
چینی اس��ت. این روش مزیتی برای بازار کاال به ش��مار 
م��ی رود که می تواند مش��کالت روزاف��زون اقتصادی در 
چین را تاحدودی تس��کین بخش��د.« مقامات رس��می 
دولت روسیه از چین درخواست کرده اند سهم بیشتری 
از ص��ادرات این کش��ور را برعهده بگیرد. ق��راردادی که 
برای برآورده کردن 11درصدی تقاضای گاز چین بسته 
شده است، این کشور را به بزرگ ترین مشتری گازپروم، 
بزرگ ترین ش��رکت روسی تا س��ال 20۳0 تبدیل کرده 
اس��ت.  س��یمون کویجانو-ایوانز، رییس مرکز تحقیقات 
بازارهای نوظهور کامرزبانک لندن گفته است: »روسیه در 
تالش است از میزان وابستگی اش به اتحادیه اروپا بکاهد 
و برای درآمدهای صادراتی اش بیش��تر به س��مت چین 
حرکت کند.« او در یادداش��تی پژوهش��ی، موضع گیری 

محتاطانه تری را نسبت به روبل پیشنهاد کرده است. 

15 پس از حصول توافق هس��ته ای میان ایران و گ��روه 1+5 در مورد این 
موضوع که در شرایط پساتحریم باید چه اقداماتی در اقتصاد کشور...



معاون وزیر خارجه روسیه: 
 اگر روسیه در مذاکرات هسته ای نبود 

قیمت نفت بیشتر کاهش می یافت 

معاون وزیر امور خارجه روس��یه گفت: اگر روسیه 
در مذاکرات هس��ته ای ایران حضور نداش��ت قیمت 

جهانی نفت بیش از این کاهش می یافت. 
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
س��رگئی ریابکف مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه 
گفت: اگر روس��یه گفت وگوهای هسته ای با ایران را 
تحری��م می کرد، ممکن بود اوضاع در بازار نفت بدتر 

از شرایط کنونی می شد. 
براساس اعالم بانک جهانی بازگشت ایران به بازار 
جهان��ی نفت باعث ورود روزانه چند میلیون بش��که 
نفت مازاد به بازار و کاهش 10دالر دیگر از قیمت ها 

خواهد شد. 
اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که ایران تا 
پایان سال 2016ظرفیت افزایش صادرات نفت خود 

را تا حدود 600هزار بشکه در روز دارد. 
قیمت نفت در بازار جهان��ی به دلیل عرضه مازاد 
نس��بت به تابس��تان 2014 تقریبا نصف ش��ده و از 

100دالر در هر بشکه به 49دالر رسیده است. 
ایران و ش��ش ق��درت جهان��ی در م��اه ژوئیه به 
یک توافق دس��ت یافتند که براس��اس آن ایران در 
 ازای لغ��و تحریم ها برنامه هس��ته ای خود را محدود 

کند. 

افزایش ظرفیت عملیاتی مجتمع های پتروشیمی
تولید محصوالت پتروشیمی به مرز 

١٦میلیون تن نزدیک شد 

تولید محصوالت پتروش��یمی ایران در چهار ماهه 
نخس��ت امس��ال بیش از 1٥,66 میلیون تن بود که 
سهم تیرماه از این میزان تولید بیش از 1٥،4میلیون 
تن اس��ت. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی انجمن 
صنف��ی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، براس��اس 
ظرفی��ت موجود تولی��د در مجتمع های کش��ور در 
تیرماه امس��ال باید بی��ش از ٥,٥ میلیون تن تولید 
محص��ول ص��ورت می گرفت ک��ه به دلی��ل کمبود 
خ��وراک و دالی��ل دیگ��ر همچون بروز مش��کالت 
تعمیرات��ی و فرآین��دی ای��ن می��زان تولی��د حدود 

1.2میلیون تن کمتر از برنامه ریزی است. 
پتروش��یمی های فارابی، ارومیه و شیراز به ترتیب 
با 119، 11٨ و 10٨ درصد ظرفیت تولید در تیرماه 
امس��ال نس��بت ب��ه برنامه ریزی موج��ود، رتبه های 
نخست تا سوم این صنعت در زمینه تولید را به خود 

اختصاص دادند. 
ب��ر پایه این گزارش در س��ال های 92 و 9٣ تولید 
محصوالت پتروش��یمی در کشور به ترتیب 40,٥ و 
44.٥میلیون تن بوده اس��ت، پارسال نسبت به سال 
92 از لح��اظ تولی��د بیش از 10درص��د محصوالت 

تولید بیشتری داشته است. 
در س��ال 92 بیش از ٧1درص��د از ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی کش��ور استفاده شد، پارسال 
ای��ن میزان به بی��ش از ٧٨ درص��د افزایش یافت و 
پیش بینی می شود امسال نیز این روند افزایش ادامه 
داشته باشد. قرار است تولید روزانه گاز ایران از محل 
فازه��ای اولوی��ت اول و دوم )12، 1٥ و 16، 1٧ و 
1٨، 19 و 20 و 21( امس��ال ح��دود 100 میلیون 
مترمکع��ب دیگ��ر در روز افزایش یابد؛ بس��یاری از 
کارشناس��ان صنعت نفت ایران معتقد ند، تحقق این 
امر می تواند تحولی ب��زرگ در همه بخش ها به ویژه 
تامین خوراک مجتمع های پتروش��یمی کشور ایجاد 
کن��د، مجتمع های��ی که هم اکنون ب��ه دلیل کمبود 

خوراک با حداکثر ظرفیت کار نمی کنند. 
با تکمی��ل ظرفیت تولی��د پاالیش��گاه های گازی 
فازهای 1٥ تا 1٨ پارس جنوبی در اواسط سال جاری 
و همچنین راه اندازی بخشی از فاز 19 پارس جنوبی 
امسال وضع متان ارسالی به مجتمع های پتروشیمی 
بهتر از پارسال خواهد شد، پارسال زمستان 10 روز 
و ٣0 روز به ترتیب در منطقه عس��لویه و ماهش��هر 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی دچار کمبود گاز ش��دند، 
پیش بینی می ش��ود امسال این مناطق با کمبود گاز 

بسیار کمتری روبه رو شوند. 
در س��ال گذش��ته در مجموع بی��ش از 2میلیون 
و ٨00ه��زار تن اتان ب��ه مجتمع های پتروش��یمی 
در کش��ور تحویل داده ش��ده و امس��ال براس��اس 
پیش بینی های صورت گرفته و قول های داده شده از 
س��وی مدیران باالدستی حداقل یک میلیون و 400 
هزار تن به این رقم افزوده می ش��ود. به عبارت دیگر 
در مجموع سهم پتروشیمی ها از اتان تولیدی کشور 
به مرز ٣میلیون و 4میلیون و 200 هزار تن می رسد. 
به نظر می رس��د با توجه به روند فعالیت در فازهای 
1٥ و 16 و ف��از 1٧ و 1٨واحده��ای اتان زدایی این 
فاز ه��ا به ترتیب خرداد و ش��هریور ماه امس��ال وارد 

مدار تولید شوند. 
در س��ال گذش��ته به دلیل ش��رایط خاص کشور 
پاالیش��گاه های نفتی به جای اس��تفاده از نفت کوره 
مجبور به اس��تفاده از نفتای واحدهای پتروش��یمی 
ش��دند، امیدواریم امسال با افزایش تولید نفت کوره 

این کمبود کامال رفع شود. 

تهران برای افزایش جمعیت آب ندارد

در ای��ران همواره این تصور غلط وجود داش��ته 
که مش��کل آب نداریم. از آنج��ا که آب زیرزمینی 
هم دیده نمی ش��ود و کاهش سطح سفره آب های 
زیرزمین��ی و اتفاقات زیر زمین ب��رای مردم قابل 
مش��اهده نیس��ت، تصور پرآب بودن ایران نه تنها 
در ع��وام بلک��ه در خ��واص هم ایجاد شده اس��ت. 
م��ردم نمی پذیرند که کش��ور مش��کل آب دارد. با 
همی��ن تصور، همه به دنبال توس��عه هس��تند. در 
س��ال های گذش��ته بر پایه همین تص��ور غلط در 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شهرنشینی 
و غی��ره، هم��واره افزای��ش مصرف و توس��عه در 
دس��تور کار بوده اس��ت. اما واقعیت این اس��ت که 
ای��ران ظرفیت همین می��زان جمعیت فعلی را هم 
از نظر منابع آبی ندارد. در کالنشهری مثل تهران 
به هیچ وجه گنجایش توس��عه، حتی به اندازه یک 
لیت��ر آب ه��م وجود ن��دارد. این در حالی اس��ت 
که تصمیم س��ازان بدون اس��تعالم از وزارت نیرو، 
ش��هرک های زی��ادی را در اطراف تهران س��اخته 
و توق��ع دارن��د که آب آن تامین ش��ود. حال باید 
پرس��یدکه شهرک س��ازان چگونه بدون اس��تعالم 
از وزارت نی��رو اقدام به توس��عه کالنش��هری مثل 
تهران کرده اند. ب��ه دلیل نبود هماهنگی امروز در 
تامین آب بس��یاری از شهرک های جدید با مشکل 
مواجه هس��تیم. از این رو بارگ��ذاری جمعیتی در 
کالنش��هری مثل تهران که مناب��ع آبی محدودی 
دارد، اق��دام نادرس��تی اس��ت. براس��اس قان��ون، 
بای��د تمام دس��تگاه ها قبل از تصمیم س��ازی برای 
ساخت و س��از و توسعه در مناطق مختلف از وزارت 
نی��رو اس��تعالم کنن��د که آی��ا مناب��ع آب منطقه 
تکافوی این توس��عه را دارد یا خیر. اما متاس��فانه 
تاکنون تصمیم س��ازی ها بدون کس��ب نظر وزارت 
نیرو انجام شده اس��ت. منابع آب ش��یرین در ایران 
و جهان مقدار محدود و مش��خصی است. بنابراین 
باید برنامه ریزی ها براس��اس پتانس��یل منابع آبی 
انجام ش��ود. ب��رای تحقق این هدف نی��ز نیازمند 
طرح های آمایش��ی هس��تیم. طرح های آمایشی با 
در نظ��ر گرفتن تمام پتانس��یل های ی��ک منطقه، 
برنامه مناس��بی را برای انجام فعالیت ها در اختیار 
مدی��ران قرار می ده��د. البته هنوز ط��رح آمایش 

س��رزمین در ایران تدوین نشده اس��ت. 

درآمد ساالنه ٦ میلیارد دالری در راه خزانه
فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی ماه 

آینده افتتاح می شود

مج��ری فازهای 1٥ و 16 ش��رکت پارس جنوبی 
از افتتاح کامل این پروژه ملی تا پایان ش��هریور ماه 
امس��ال خبر داد و گفت: با بهره برداری کامل از این 
پروژه س��االنه 6میلی��ارد دالر به درآمدهای کش��ور 

اضافه خواهد شد. 
به گزارش ش��انا، رضا فروزش در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه قرارداد فازهای 1٥ و 16 پارس جنوبی 
اواخر س��ال 1٣٨٥ نهایی ش��د، افزود: براساس این 
ق��رارداد این پروژه بای��د ٥2 ماهه ب��ه بهره برداری 
می رس��ید، ام��ا اکنون 104 ماه از آغاز آن گذش��ته 

است. 
وی گف��ت: هم اکنون روزانه به طور متوس��ط از 
ف��از 1٥ و 16 پارس جنوبی بیش از ٣6,٧ میلیون 
مترمکعب گاز برداش��ت می ش��ود، ام��ا با توجه به 
نهایی ش��دن عملی��ات حفاری چاه ه��ای دریایی، 
به زودی شاهد افزایش تولید در این فازها خواهیم 

بود. 
فروزش با اش��اره به پیش��رفت بخش فراساحل 
فازهای 1٥ و 16 میدان پارس جنوبی، پیش��رفت 
س��کوهای این دو ف��از را به ترتی��ب 9٨ و 2,9٨ 
درص��د اعالم ک��رد و گف��ت: هم اکن��ون در حال 
آماده س��ازی تحویل موق��ت بخش فراس��احل به 
بهره بردار هس��تیم و فک��ر می کنیم تا س��ه هفته 

آینده این امر تحقق یابد. 
این مقام ش��رکت پارس جنوبی پیشرفت بخش 
خش��کی ای��ن ف��از را 9٧,٧ درصد اع��الم کرد و 
گف��ت: هم اکن��ون در مراح��ل نهای��ی راه اندازی 
هس��تیم، ضمن آنک��ه چهار ردیف شیرین س��ازی 
ای��ن پاالیش��گاه در مدار تولید قرار گرفته اس��ت. 
واح��د گوگردزدای��ی فازه��ای 1٥ و 16 پ��ارس 
جنوبی از هفته گذش��ته وارد مدار شده و براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته واحد اتان این پاالیشگاه 

نیز از امروز شروع به کار می کند. 
به گفته وی طی یک س��ال گذش��ته 11 میلیارد 
مترمکع��ب گاز و 6,٧ میلیون بش��که مایعات گازی 
از فازه��ای 1٥ و 16 میدان مش��ترک گازی پارس 

جنوبی برداشت شده است. 
فروزش درب��اره زمان بندی تثبیت تولید کامل فاز 
1٥ و 16، گفت: براس��اس برنامه ای که اعالم ش��ده 
پایان ش��هریورماه پیمانکار پاالیشگاه را به بهره بردار 
تحویل می دهد؛ پایان آذرم��اه نیز حفاری چا ه ها به 

پایان می رسد. 
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هیات مدیره  جدی��د  اعضای 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
و  گاز  نف��ت،  فرآورده ه��ای 
گذش��ته  روز  پتروش��یمی 
در دی��دار ب��ا اعضای ش��ورای 
فرصت امروز  روزنامه  سردبیری 
مش��کالت و موانع موجود سر 
راه ص��ادرات در ای��ن حوزه را 
تشریح و خواستار آن شدند که 
در برنامه شش��م توسعه حیطه 
به  بخش خصوصی  اختی��ارات 

خوبی تعیین شود. 
ریی��س  گلچی��ن،  ف��رزان 
ص��ادرکنن�دگان  اتح���ادی��ه 
ای��ن  در  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
نشست بااشاره به ظرفیت باالی 
بخش خصوصی در فرآورده های 
نفتی،  خواستار نشر ظرفیت های 
این بخش توس��ط رسانه ها شد 
و اب��راز امی��دواری ک��رد که در 
دوران پساتحریم از دستپاچگی 
ب��ا  و  پرهی��ز  ش��تاب زدگی  و 
تدوین برنامه و ترسیم نقشه راه 
فعالیت کنیم، از آنج��ا که ورود 
س��رمایه گذاران خارجی به ایران 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت، انتظ��ار 
داری��م دول��ت در این ش��رایط 
بخش خصوصی را فراموش نکند. 
حمید حس��ینی عضو هیات 
مدیره اتحادیه نیز با اش��اره به 
اینک��ه باید حیط��ه اختیارات 
بخش خصوصی در برنامه ششم 
به خوبی مشخص شود، تاکید 
کرد: متاسفانه شاهد هستیم که 
برنامه ششم نیز همانند برنامه 
پنجم و چهارم در حال نگارش 
اس��ت. معتقدیم ب��رای اینکه 
بخش خصوصی به جایگاه اصلی 
خود برسد باید با ایجاد گفتمان 
سهم بخش خصوصی را مطالبه 

جدی کنیم. 
احم��د ابوتراب��ی، دیگر عضو 
هی��ات مدی��ره اتحادی��ه نی��ز 
بااش��اره به قوانین س��نتی در 
شرکت نفت، تاکید کرد: مسئله 
فرآورده ه��ای  در  نرخ گ��ذاری 
نفتی دغدغه جدی اس��ت که 
براساس س��نت گذشته به روز 
تعیین نمی ش��ود و این مسئله 
موج��ب ش��ده این بخ��ش با 

مشکالت متعددی مواجه شود. 
تولیدکنندگان با این مش��کل 

ضرر و زیان می بینند. 
دیگ��ر  منی����ری،  حس��ن 
عض���و هی��ات مدیره اتحادیه 
نی��ز بااش��اره ب��ه اینک��ه ب��ا 
می ت��وان  ف��رهنگ س����ازی 
در  بخش خصوصی  مش��کالت 
اتحادی��ه را حل ک��رد، تصریح 
کرد: بازارهای صادرات اتحادیه 
ب��ه دلی��ل موان��ع متع��دد در 
صادرات در حال از دست رفتن 
اس��ت به طوری ک��ه بازارهای 
فرآین��د  در  قدی��م  و  جدی��د 
صادرات قربانی می ش��ود و در 
این میان تولیدکننده گذش��ته 
از مشکالت جدی برای تامین 
خ��وراک بای��د برای ص��ادرات 
محصوالت خود همواره نگران 
باش��د زیرا تایید برای صادرات 
زمانبر اس��ت و اگر قرار باش��د 
در حداقل زم��ان، این صادرات 
ص��ورت گی��رد باید س��ه برابر 
قیمت محموله را ضمانت کند. 
وی خواستار توجه به جوایز 
صادراتی شد و گفت: بازارهای 
نف��ت همانن��د گذش��ته رونق 
ن��دارد و باید بازارهای جدیدی 
شناس��ایی ش��ود و ب��ا کاهش 
قیمت نفت واحدهای اقتصادی 
نفتی آسیب پذیر خواهند بود. از 
داخلی  تحریم های  باید  سویی 
ب��رای صادرکنن��دگان در کنار 
توج��ه ب��ه مش��کالت تولید و 

صادرات لغو شود. 
دبیرکل  اسپندیاری،  مهدی 
اتحادی��ه نیز در این نشس��ت 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه محدود 
کردن واردات منجر به توس��عه 
ص��ادرات خواهد ش��د،  افزود: 
دولت باید با نظ��ارت جدی تر 
ب��ر اج��رای کام��ل اص��ل 44 
تاکید داشته باش��د. معتقدیم 
باید مانع خام فروش��ی شویم و 
ب��ا تبدیل آن ب��ه فرآورده های 
نفتی صادرات را توسعه دهیم. 
ب��رای این کار باید عالوه بر لغو 
و  دس��ت وپاگیر  بخشنامه های 
اعتماد به بازرگانان خوشنام با 
قدرت مانع ص��ادرات غیرمجاز 
ش��د و به همان میزان صادرات 

قانونی را تسهیل کنیم در این 
میان انتظار داریم بخش دولتی 
با هم��کاری صمیمانه موجب 

افزایش تولید شود. 
نیک نفس،  ش��ریفی  مهدی 
عضو دیگر هیات مدیره در این 
نشست خواستار تحلیل بیشتر 
از وضعی��ت بازاره��ای نفت��ی 
و محص��والت ش��د و گفت: با 
داش��تن تحلیل از این فرآیند 
می توان گام ه��ای موثری برای 

شناسایی بازار برداشت. 
همچنین روزگذشته اعضای 
اتحادیه در نشس��ت خبری از 
برنامه های آتی این اتحادیه در 
دوران پس��اتحریم نیز مواردی 
را به خبرن��گاران اعالم کردند. 
اتحادیه  رییس  گلچین،  فرزان 
فرآورده ه��ای  صادرکنن��دگان 
نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید 
بر اینکه مناف��ع ملی در دوران 
دارد،  ارجحی��ت  پس��اتحریم 
گف��ت: در دوران پس��اتحریم 
برای حذف رقب��ا باید کیفیت 
محص��والت را اص��الح کرد و 
تجهیزات و ماش��ین آالت را به 
روز ک��رد. همچنین باید روش 
سنتی تولید و صادرات محصول 
را کن��ار بگذاریم و باآموزش به 
اعضای اتحادی��ه مانع از حذف 

شدن در برابر رقبا شویم. 
ریی��س اتحادیه بابیان اینکه 
لغو تحریم ها روند کندی دارد، 
گفت: تحریم ها در حال کاهش 
یافتن اس��ت اما لغو نهایی آنها 
زمان می برد و حداقل به س��ه 
ماه زم��ان نی��از دارد. در حال 
حاض��ر وضعیت نق��ل و انتقال 
ارز بهب��ود یافته اما با مش��کل 
جدیدی مواجه شدیم به طوری 
که همس��ایه های جنوبی ایران 
مش��کالت ت��ازه ای را برای مان 
لغ��و  از  زی��را  ایجادمی کنن��د 
تحریم های ایران نگران هستند. 
وی درب��اره موان��ع موج��ود 
اتحادیه نیز اعالم کرد: عالوه بر 
مشکالت اعتباری، دستورالعمل 
و ش��یوه نامه های تهیه شده در 
دوران تحری��م باید لغو ش��ود، 
همچنی��ن بای��د با مفس��دان 
اقتص��ادی برخ��وردی ج��دی 

صورت گی��رد. فروش نفت خام 
توسط بخش خصوصی موضوع 
دیگری بود که در این جلس��ه 
مط��رح ش��د. گلچین ب��ا بیان 
اینک��ه همکاران��م در اتحادیه 
این موض��وع را جدی پیگیری 
کردند اما هنوز عملیاتی نشده 
اس��ت، افزود: با وجود تشکیل 
کنسرس��یوم ب��ه دلی��ل اینکه 
نمی دانیم ساختار چگونه است 
و چگونه بای��د حرکت کنیم از 
س��ویی باید تخفیف��ات توجیه 
اقتصادی داشته باشد و با منافع 

ملی مغایرت نداشته باشد. 
مهدی ش��ریفی نیک نفس، 
دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه 
نی��ز با بی��ان اینک��ه نمی توان 
حضور بخش خصوصی را نادیده 
گرفت، درباره شرط وزارت نفت 
ب��رای یافتن بازاره��ای جدید، 
گفت: تالش بر جل��ب اعتماد 
دولت است و به زودی جلسه ای 
مش��ترک در این باره خواهیم 
داشت. س��ازوکارهای صادرات 
نفت خام تهیه ش��ده اس��ت و 
ب��ه وزارت نف��ت ارائ��ه خواهد 
ش��د. البته به دلی��ل همکاری 
شرکای قوی و جوینت وینچر 
باآنها بازارهای موجود را حفظ 
می کنیم و بازارهای جدیدی را 
خواهیم یافت به طوری که برای 
اروپا، آفریقا،  ژاپن و برای منطقه 

CIS برنامه صادرات داریم. 
اینک��ه  ب��ه  ب��ا اش��اره  وی 
متحرک  موت��ور  پتروش��یمی 
اقتصاد کش��ور است و می تواند 
بعد از تحریم ارزآوری بیشتری 
برای کشور داشته باشد، تاکید 
ک��رد: بای��د از خ��ام فروش��ی 
نفت خام جلوگی��ری و زنجیره 
ارزش در فرآورده های نفتی نیز 
تکمیل شود. اگر دولت همکاری 
بخش خصوصی  با  صمیمانه ای 
داشته باش��د در آینده نزدیک 
در کمت��ر از پنج س��ال تولید 
محصوالت پتروش��یمی از 60 
میلیون تن به 120 میلیون تن 

افزایش خواهد یافت. 
وی با بیان اینکه بهتر اس��ت 
برای اتم��ام پروژه هایی که ٥تا 
9٥درص��د پیش��رفت دارند از 

ظرفیت سرمایه گذاران خارجی 
استفاده کرد، گفت: دولت باید 
کمک کند تا این سرمایه گذاری 
ص��ورت  بخش خصوص��ی  در 
گیرد نه دولتی. بدون ش��ک با 
س��رمایه گذاری های جدی��د و 
افزای��ش تولید ت��وان صادرات 
بیش��تر خواهد ش��د، از این رو 
الزم اس��ت هرچ��ه س��ریع تر 
رفع  نیازها و مش��کالت دست 
و پاگیر ص��ادرات در دس��تور 
کار دولت قرار گیرد.  بررس��ی 
دس��تورالعمل های مالی��ات بر 
ص��ادرات، تعیی��ن تکلیف نرخ 
ارز، تقوی��ت صن��دوق ضمانت 
بیمه های  افزای��ش  ص��ادرات، 
صادراتی، ایجاد معاونت جدید 
در دولت برای صادرات به منظور 
پیگیری  کاری ه��ا،  موازی  لغو 
برای الحاق به س��ازمان تجارت 
جهانی، بهره مندی از بازرگانان 
خوشنام به عنوان دیپلمات های 
اقتصادی و انضباط مالی دولت 
به موقع  پرداخ��ت  منظ��ور  به 
بدهی به بخش خصوصی برای 
توانمند سازی این بخش از دیگر 
مواردی بود که ش��ریفی به آن 

پرداخت. 
سیدحمید حسینی نیز در این 
نشست خواستار تعیین تکلیف 
نرخ خ��وراک ش��د و گفت:  این 
موضوع به چالش جدی تبدیل 
شده اس��ت. پتروش��یمی ها در 
دست صندوق های بازنشستگی 
هستند و باید نگاه بدبینی نسبت 
به خوراک پتروشیمی را فراموش 
کرد تا آینده خوبی در انتظار این 
صنعت باشد. امیدواریم با توسعه 
این صنع��ت در چابه��ار میزان 
صادرات این محصول نیز افزایش 

چشمگیری داشته باشد. 
وی همچنی��ن اع��الم کرد: 
بازار فروش محصوالت  شرایط 
نفتی خوب نیس��ت و آش��فته 
اس��ت و تقاضا روزبه روز کمتر 
می ش��ود. در حال حاضر کشور 
چین ٣هزار میلیارد یوان ارزش 
سهام خود را از دست داده و در 
آینده نزدیک شاهد جنگ ارزی 
میان چی��ن و آمریکا خواهیم 

بود. 

هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی: 

جایگاهبخشخصوصی
دربرنامهششمتوسعهمشخصشود

و  مهندس��ی  ام��ور  مع��اون 
گاز  ملی  ش��رکت  بهره ب��رداری 
ایران گفت: براساس برنامه ریزی 
انجام ش��ده تا سه س��ال آینده 
گازرس��انی به واحدهای صنعتی 
باقیمانده با هدف کاهش مصرف 
س��وخت های مای��ع و افزای��ش 

روزهای پاک اجرا می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ش��رکت ملی گاز ایران، مجتبی 
ش��یخ بهایی اظهار ک��رد: برای 
گازرس��انی به واحدهای صنعتی 
به 1،2میلیارد  نزدیک  باقیمانده 
دالر اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه این هزین��ه از محل کاهش 
مای��ع  س��وخت های  مص��رف 

اختصاص می یابد. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون 
٧٣هزار واح��د صنعتی عمده و 
جزء به ش��بکه سراسری متصل 
ب��وده و از ای��ن س��وخت پ��اک 
به  گازرسانی  افزود:  برخوردارند، 
19هزار واح��د صنعتی عمده و 
کوچک دیگر نیز طی س��ه سال 

آینده انجام می شود. 

 ش��یخ بهای��ی اع��الم ک��رد: 
گازرس��انی به واحدهای صنعتی 
باقیمانده براس��اس اولویت بندی 
و باتوجه به ظرفیت گاز مصرفی 
آنها در برنامه قرار می گیرد و به 

تدریج انجام می شود. 
و  مهندس��ی  ام��ور  مع��اون   
گاز  ملی  ش��رکت  بهره ب��رداری 
ایران تاکید کرد: گازرس��انی به 
عالوه  واحدهای صنعت��ی  ای��ن 
ب��ر صرفه جوی��ی اقتص��ادی که 
از کاه��ش مصرف س��وخت های 
مایع به دس��ت می آید به کاهش 

آلودگی هوا نیز منجر می شود. 
 ش��یخ بهای��ی در ادام��ه ب��ه 
برنامه ش��رکت مل��ی گاز ایران 
در حوزه گازرس��انی به شهرها و 
روستاهای باقیمانده اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون حدود 90درصد 
جمعی��ت کش��ور از نعم��ت گاز 
طبیع��ی برخوردارن��د و با تدبیر 
دولت تا پایان س��ال 96 ضریب 
نفوذ گاز در کشور به 100درصد 

خواهد رسید. 
هم اکن��ون  وی،  گفت��ه  ب��ه   
٣٣هزار و 4٣0روس��تا در قالب 

٥میلیون و ٨٧٨هزار خانوار برای 
گازرس��انی شناس��ایی شده که 
تاکنون به 1٧هزار و ٥٨٥ روستا 
در قال��ب ٣میلی��ون و ٧21هزار 

خانوار گازرسانی شده است. 
و  مهندس��ی  ام��ور  مع��اون   
گاز  ملی  ش��رکت  بهره ب��رداری 
ای��ران ادام��ه داد: 19میلیون و 
6٣1ه��زار واح��د مس��کونی در 
یکهزار و 229ش��هر وجود دارد 
ک��ه تاکن��ون ب��ه 1٨میلیون و 
٨6٣هزار واحد در یک هزار و ٣0 

شهر گازرسانی شده است. 

 وی ب��ا بی��ان اینکه تا س��ه 
خانوار  2,٣میلیون  آینده،  سال 
باقیمان��ده فاق��د گاز ب��ا اعتبار 
نعم��ت  از  دالر  4.٨میلی��ارد 
گاز طبیع��ی برخوردار ش��ده و 
ضری��ب نفوذ گاز در کش��ور به 
بر  100درصد می رس��د، گفت: 
همی��ن اس��اس، گازرس��انی به 
20 خانوار  ب��االی  روس��تاهای 
در دس��تور کار شرکت ملی گاز 
ای��ران ق��رار گرفته ک��ه هزینه 
به  باتوجه  پ��روژه  ای��ن  اجرای 
س��وخت های  با  گاز  جایگزینی 
کوتاه��ی  زم��ان  در  مای��ع 

قابل بازگشت است. 
ام��ور مهندس��ی و   مع��اون 
بهره ب��رداری ش��رکت ملی گاز 
براس��اس  کرد:  اظه��ار  ای��ران 
انج��ام ش��ده،  پیش بینی ه��ای 
1,٨میلی��ون  ب��ه  گازرس��انی 
خان��وار از طری��ق خ��ط لوله و 
گازرس��انی به ٥00 هزار خانوار 
خانوار(  2.٣میلیون  مجموع  )از 
نیز از طریق سی ان جی انجام 

می شود. 

١،2میلیارد دالر اعتبار، برای گازرسانی به ١٩هزار واحد صنعتی ظرف 3 سال آینده
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بازار خ��ودرو درگیر کمبود 
تقاضاست و شاید نزدیک ترین 
اصطالحی که بتوان برای حال 
این روزهای صنعت خودروی 
ایران در نظر گرفت این باشد 
خودروس��ازها  »کاس��بی  که 

حسابی کساد است.«
کاه��ش تقاضا ب��رای خرید 
خودرو موجب شده که قیمت 
خودروه��ای داخلی این بار نه 
به صورت دستوری بلکه متاثر 
از عملکرد بازار از 100 هزار تا 
بی��ش از یک میلی��ون تومان 
کاه��ش پیدا کن��د. نزولی که 
داخل  تولید  خ��ودروی  دیگر 
و غیره نمی شناس��د و دس��ت 
عمده خودروسازها را گرفته و 

با خود به پایین می کشد. 
کاهش تقاضا ی��ا به عبارت 
دقیق ت��ر ب��ه تعوی��ق افتادن 
تقاضا برای خری��د خودرو، از 
ابتدای امس��ال شروع شد و با 
گذشت زمان نه تنها تغییری 
در وضعیت بازار رخ نداد بلکه 
هر روز بی میلی ب��رای خرید 
خودرو بیش��تر به چشم آمد. 
اتفاق��ی که به عوامل مختلفی 
بستگی داش��ت که هیچکدام 

واقعی نبود.

اشتباه استراتژیک 
خودروسازان

استاد  کاکایی،  امیر حسین 
دانش��کده مهندسی خودروی 
دانشگاه علم و صنعت، درباره 
عل��ت این رکود ب��ه »فرصت 
امروز« می گوی��د: »این رکود 
فق��ط در صنعت خ��ودرو رخ 
ن��داده، بلکه در اکث��ر صنایع 
اس��ت  افتاده  اتف��اق  ب��زرگ 
و ب��ه عل��ت کمب��ود تقاض��ا 
قیمت ه��ا پایین آمده اس��ت. 
یک��ی از دالی��ل ای��ن رکود، 
توافق هسته ای اس��ت زیرا با 
انجام این تواف��ق همه انتظار 
کاهش قیمت دالر و متعاقب 
آن کاهش قیمت ه��ا را دارند 
و درباره خ��ودرو این موضوع 
تشدید هم می شود چون مردم 
ای��ن توقع را دارند که با انجام 
این تواف��ق خودروهای متنوع 
خارجی هم وارد خواهد ش��د، 
در نتیجه تقاضا برای خرید را 
به تعوی��ق می اندازند. بنابراین 
ب��دون رخ دادن هی��چ اتفاق 
واقعی، یک نوع رکود انتظاری 

شکل گرفته است.«
او با بیان اینکه واقعیت های 
اقتصادی نشان می دهد که تا 

ش��ش ماه آینده تغییری رخ 
نخواه��د داد، بی��ان می کند: 
»خ��ود خودروس��ازان نی��ز با 
مذاکرات شان  کردن  تبلیغاتی 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی به 
ای��ن موض��وع دام��ن زده اند. 
زی��را تص��ور عامی ب��ه وجود 
آمده ک��ه به زودی خودروهای 
خارجی با قیمت های مناسب 
در داخل تولید خواهد ش��د، 
با  در صورتی که تولید خودرو 
واردات خودرو بسیار متفاوت 
اس��ت و برای تولی��د حداقل 
نیازمند دو سال زمان هستیم. 
ب��ا ای��ن اوص��اف علی القاعده 
کسی نباید انتظار داشته باشد 
که دس��ت کم تا پایان امسال 
ما شاهد کاهش قیمت یا تنوع 

محصوالت باشیم.«
ام��راهلل امین��ی، اقتصاددان 
نیز در این زمینه در گفت و گو 
تصریح  ام��روز«  »فرص��ت  با 
می کن��د: »بخ��ش عم��ده ای 
ب��ه ش��رایط  ای��ن رک��ود  از 
خ��اص دوران پ��س از تحریم 
برمی گردد زیرا م��ردم انتظار 
دارند قیمت ه��ا پایین می آید 
بالطبع تقاض��ا کاهش پیدا  و 

می کند.«
او ب��ا اش��اره به رس��انه ای 
خودروسازان  مذاکرات  کردن 
ب��زرگ  ش��رکت های  ب��ا 
خارج��ی،  خودروس��ازی 
تاکید می کند: »اعالم ش��دن 
خودروسازان  س��رمایه گذاری 
خارج��ی در ای��ران و تولی��د 
برنده��ای خارج��ی نیز یکی 
از دالی��ل رک��ود حاک��م ب��ر 
بازار خودرو اس��ت، زیرا افکار 

عموم��ی گمان می کند که در 
طول چند ماه آینده می تواند 
برند خ��ودروی بهت��ری را با 
قیم��ت مناس��ب خری��داری 

کند.«
بخش��ی از تقاضا ب��ه توان 
مردم بس��تگی دارد، توانی که 
به اعتقاد کارشناسان در طول 
س��ال های اخی��ر کاهش پیدا 
کرده و همین موضوع موحب 
شده تا کاالهای غیراساسی از 

سبد خرید آنها کاسته شود. 
کاکایی در این زمینه اظهار 
می کند: »با ب��اال رفتن قیمت 
ارز، هزینه ه��ا باالت��ر رفت اما 
در آن مقط��ع مردم هنوز پول 
داش��تند و خری��د و تقاضا باال 
ب��ود. ام��ا وقتی قیم��ت باالتر 
می رود و از سوی دیگر صنعت 
دچار رکود است، خود به خود 
پول��ی ک��ه در ح��ال چرخش 
اس��ت، کاهش پی��دا می کند 
و ق��درت خرید م��ردم کمتر 
می ش��ود، بنابرای��ن با کاهش 
تقاضا مواجه می ش��ویم. همان 
اتفاقی که در مس��کن نیز رخ 
داد.« امین��ی نیز با اش��اره به 
اینک��ه ما ج��زو کش��ورهایی 
هستیم که درآمد سرانه پایینی 
داریم، می گوید: »درآمد پایین 
در شرایط تورمی فشار زیادی 
وارد می کند،  به مصرف کننده 
بنابراین تقاضای موثر در بازار 

را کاهش می دهد.«

دامپینگ چینی ها به 
بحران دامن زد

نکت��ه دیگری ک��ه به عنوان 
عام��ل رکود موج��ود در بازار 

کارشناسان  از س��وی  خودرو 
مطرح می ش��ود، پایین آوردن 
قیمت ها از سوی خودروسازان 
چینی در بازار است. موضوعی 
که به انتظار کاهش قیمت در 
آینده ای نزدیک دامن می زند. 
ای��ن  درب��اره  امین��ی 
می ده��د:  توضی��ح  موض��وع 
»خودروسازان چینی با پایین 
خودروه��ای  قیم��ت  آوردن 
خود در ب��ازار و بعض��ا دادن 
تخفیف ه��ای چن��د میلیونی 
این انتظ��ار را در مردم ایجاد 
کرده ان��د که کاه��ش قیمت 
خودرو در آینده نزدیک اتفاق 

می افتد.«
کاکای��ی نی��ز در این زمینه 
از  »برخ��ی  اس��ت:  معتق��د 
خودروس��ازان خارج��ی اقدام 
به کاه��ش قیمت خودروهای 
خ��ود کرده اند و ای��ن یکی از 
دالیلی است که مصرف کننده 
گمان می کند طبیعتا کاهش 
قیمت برای خودروهای تولید 
داخل نی��ز رخ خواهد داد اما 
نکته مهم اینجاس��ت که وارد 
کردن 2هزار دس��تگاه خودرو 
با تولید 200 دس��تگاه خودرو 
بس��یار متفاوت است و هزینه 

کمتری دارد.«

افزایش بهره وری راهکاری 
برای خروج از رکود

اینک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
پیش بین��ی  کارشناس��ان 
می کنن��د ک��ه ای��ن تقاض��ا 
پایان  انباشته می ش��ود و در 
سال که اصوال تقاضا افزایش 
پی��دا می کن��د ش��اهد تورم 

خواهیم بود، اکنون پرس��ش 
اینجاس��ت که خودروس��ازان 
ب��رای تحریک تقاضا و خروج 
اقدامی  ای��ن رک��ود چ��ه  از 

می توانند انجام دهند؟ 
کاکای��ی در پاس��خ به این 
می کن��د:  تاکی��د  پرس��ش 
»نخستین راهکار این است که 
انتظار به وجود آمده از سوی 
و  شود  مدیریت  خودروسازان 
به م��ردم بگویند ک��ه آیا این 
انتظار واقعی��ت دارد یا خیر؟ 
در ص��ورت واقعیت نداش��تن 
این انتظ��ار، لیزینگ می تواند 
به کمک خودروس��ازان بیاید. 
نکت��ه دیگ��ر ای��ن اس��ت که 
خودروسازان باید به خودشان 
بیایند و ب��ا برنامه های متنوع 
بازار را تحریک کنند. از جمله 
اینکه خودروهای تازه را زودتر 
به ب��ازار ارائه دهن��د و دیگر 
اینک��ه اکنون زمان آن اس��ت 
تا خودروسازان روی بهره وری 
کار کنن��د و هزینه های خود 
را پایی��ن بیاورن��د و قیمت را 
تا آنجا که در توان ش��ان است 

کاهش دهند.«
 با توجه ب��ه آنچه که گفته 
بی میلی  ش��د، بخش عم��ده 
تقاض��ا و در  ام��روز در  ک��ه 
می شود  احساس  بازار خودرو 
ناش��ی ازدلیلی اس��ت که به 
ذات ماهی��ت اقتصادی ندارد، 
بلکه بیش��تر به روابط سیاسی 
انتظار  بازار چشم  برمی گردد. 
رس��یدن به توافق هسته ای و 
برداشته ش��دن تحریم ها بود، 
ای��ن انتظ��ار دلیل مناس��بی 
ب��ود ک��ه تقاضا ب��رای خرید 
مذاکرات  نتیج��ه  اع��الم  ت��ا 
هس��ته ای عقب انداخته شود، 
پس از رس��یدن به توافق نیز 
انتظاری دیگر ش��کل گرفت و 
آن ه��م کاهش قیمت خودرو 
به اس��تناد برداش��ته ش��دن 
تحریم ها ب��ود، توقعی که دور 
از دس��ترس و ب��دون توجیه 
اقتصادی برای خودروس��ازان 
تلق��ی می ش��ود. ح��اال بیش 
از ی��ک م��اه از اع��الم نتیجه 
مذاکرات هس��ته ای و رسیدن 
به توافق جام��ع می گذرد اما 
بازار برای خودرو در اواس��ط 
تابس��تان نه تنها گرم تر نشده 
بلکه بیش��تر به پاییز می ماند. 
شاید اکنون تنها راهکار برای 
اینکه بحران اواخر دهه 80 به 
صنعت خ��ودرو بازنگردد این 
باشد که خودروسازان داخلی 
راهکارهای نوینی را در پیش 

بگیرند. 

رسانه ای کردن مذاکرات با خودروسازان خارجی اشتباه بود

خودرو غرق در بحران انتظار

 رییس مرکز ملی فرش ایران 
از برگزاری بیس��ت و چهارمین 
ایران  نمایشگاه فرش دس��تباف 
ط��ی روزه��ای یک��م ت��ا هفتم 
ش��هریور م��اه در مح��ل دائمی 
نمایش��گاه های تهران در فضایی 
به وس��عت 30 ه��زار متر مربع با 

بیش از 700 غرفه خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش ش��اتا، حمی��د 
کارگر در نشس��ت خب��ری روز 
گذش��ته با اعالم این خبر افزود: 
نیازمند جهش  دس��تباف  فرش 

صادراتی است. 
دو،  ط��ی  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
س��ه س��ال اخیر فرش دستباف 
ب��ا دش��واری ها و کاه��ش عدد 
صادرات��ی ت��ا قبل از س��ال 93 
روبه رو بود اما از ابتدای سال 93 
شاهد معکوس شدن این روند و 
ایجاد رون��د افزایش صادرات هر 

چند آهسته و کند بودیم. 
 کارگ��ر ادام��ه داد: در پای��ان 
سال 93 حدود 330 میلیون دالر 
صادرات به وزن 5 هزار و 100 تن 
با رشد یک درصدی انجام شد و 
در مقایسه با سال قبل که حدود 
ب��وده اس��ت  314 میلی��ون دالر 
2.7 درص��د رش��د دارد و اص��ال 
راضی کننده نیس��ت و امیدواریم 
500 میلی��ون  متوس��ط  ب��ه 
 دالری دهه ه��ای اخی��ر دس��ت 

یابیم. 
وی ادام��ه داد: طی چهار ماهه 
امس��ال ح��دود 60 میلیون دالر 
صادرات به ارزش هزار تن به 80 

کشور دنیا انجام شده است. 
ریی��س مرک��ز مل��ی ف��رش 
ایران هدفمن��دی یارانه ها، تورم 
داخل��ی، ب��اال رفتن به��ای مواد 
اولیه داخلی، پرداخت تسهیالت 
مستقیم به تولید کنندگان و نیز 
عوامل خارجی نظیر تحریم های 
مس��تقیم ب��ر واردات ف��رش به 
برخی  ش��دن  اش��باع  آمری��کا، 
بازارهای س��نتی و عدم تطبیق 
با نیازهای مش��تریان، پیامدهای 
تحریم ه��ای عموم��ی مث��ل باال 
رفتن نرخ ارز، ریس��ک صادرات، 
بیم��ه و حمل و نق��ل را از عوامل 

موثر در افت صادرات برشمرد. 
اف��زود: همی��ن ک��ه  کارگ��ر 
زمزمه ه��ای تح��والت مثبت در 
مناس��بات سیاسی رخ داد شاهد 

افزایش صادرات بودیم. 
جهانی  ثب��ت  همچنی��ن  وی 
10 منطق��ه در س��ازمان جهانی 
مالکی��ت فک��ری )وایپ��و( و لغو 

تحریم مس��تقیم فرش دستباف 
ای��ران را از دیگ��ر تحوالت اخیر 

برشمرد. 
کارگ��ر تصریح ک��رد: از جمله 
اتفاقات خوب نمایش��گاه امسال 
دع��وت هدفمن��د از بازرگان��ان 
خارجی اس��ت که ب��ا همکاری 
تنگاتن��گ رایزنان و اتحادیه های 

مربوط انجام شد. 
وی بازرگان��ان ثبت نام کنن��ده 
قطع��ی را 71 نف��ر از جمله 54 
غیر ایران��ی و 17 ب��ازرگان مقیم 

خارج عنوان کرد. 
بازرگانان  ویژه  نشس��ت  کارگر 
خارج��ی ویژه شناس��اندن فرش 
ایرانی و رایزنی درباره بایسته های 
تج��ارت ف��رش ای��ران در خارج، 
نشس��تی پی��رو تفاهمنامه مرکز 
فرش و صندوق ضمانت صادرات 
برای تس��هیل و بستر سازی بهتر 
صادرات فرش ایران و نشست روز 
چهارم نمایشگاه با حضور فعاالن  

این عرص��ه را از دیگررویدادهای 
نمایشگاه بیس��ت و چهارم فرش 

دستباف دانست. 
امس��ال  کارگ��ر،  گفت��ه  ب��ه 
س��الن های ویژه ای برای آشنایی 
تولید  فرآیند  نمای��ش  کودکان، 
فرش و نح��وه چیدمان فرش با 
در سالن27 صورت  دکوراسیون 
می گی��رد و تمرک��ز بخش��ی به 
بخش های کفپوش و تابلو فرش 
در س��الن 10 و نی��ز واگ��ذاری 
رایگان غرفه به دانش آموختگان 
پنجمی��ن  برگ��زاری  و  ف��رش 
جش��نواره فرش برت��ر و انتخاب 
برترین فرش دس��تباف با هدف 
الگو سازی و ترویج و تولید بهینه 
از دیگر اقداماتی است که صورت 

می گیرد. 
ف��رش،  ویک��ی  نمای��ی  رو 
آنالی��ن  دانش��نامه  به عن��وان 
مجازی فرش دس��تباف از دیگر 
موارد مورد اشاره کارگر در این 

نمایشگاه است. 
امس��ال  ک��رد:  تاکی��د  وی 
ای��ن  در  ش��رکت کنندگان 
نمایش��گاه حتم��ا بای��د گواهی 
بازرگان��ی  کارت  ی��ا  معتب��ر 
از  یک��ی  از  معرفی نام��ه  و 
تشکل های فرش داشته باشند. 

کارگر در بخش دیگری از این 
نشس��ت خبری از ثبت مالکیت 
معنوی طرح ها و نقوش و مناطق 
جغرافیایی با حمایت مرکز ملی 
فرش در کمیته طرح و نقش به 
نام به وج��ود آورن��ده آنها خبر 
داد و گف��ت: تاکنون 40 منطقه 
ثبت ش��ده اس��ت و در سال 92 
تع��داد پنج منطقه و در اس��فند 
93 تع��داد 10 منطق��ه نیز ثبت 
جهانی ش��ده و در وایپو به ثبت 

رسیده اند. 
کارگر تصریح کرد: تش��نگی و 
اش��تیاقی در ب��ازار آمریکا اتفاق 
افت��اده و به ط��ور طبیعی بعد از 
فروردی��ن و بیانیه ل��وزان و نیز 
نعمت زاده  مهن��دس  نامه نگاری 
به وزیر امور خارجه کش��ور برای 
رایزنی به منظور لغو تحریم های 
فرش، فعاالن فرش دستباف در 
ح��ال تولی��د باب ذائق��ه آمریکا 

هستند. 
م��اه  بهم��ن  داد:  ادام��ه  وی 
امس��ال میزبان هیاتی متش��کل 
و  پژوهش��گران  بازرگان��ان،  از 
نویسندگان و نیز اصحاب رسانه 
آمری��کا برای برقراری آش��تی با 

فرش ایرانی خواهیم بود. 

بازارهای خارجی به روی فرش ایرانی گشوده می شود
 فرش دستباف نیازمند جهش صادراتی است
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فرش

کرباسیان خبر داد
 تشکیل جلسه برای بررسی 

قیمت آهن اسفنجی 

رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی )ایمی��درو( اعالم کرد: قرار 
اس��ت در هفته جاری مع��اون امور مع��ادن وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با نمایندگان س��نگ آهن 
و فوالد جلس��ه ای برای بررسی قیمت آهن اسفنجی 
داش��ته باشد و اختالف نظر این دو بخش را برطرف 

کند. 
مهدی کرباس��یان، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت، در گفت وگو با ایس��نا، در م��ورد ابالغ لزوم 
کاهش 3درصدی قیمت آهن اس��فنجی در راستای 
حمایت از صنعت فوالد توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظه��ار کرد: باید حرف های تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی و فوالدسازان شنیده شود. 
وی همچنی��ن تاکید ک��رد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید هم منافع فعاالن حوزه س��نگ آهن و 
هم منافع فوالدس��ازان را در نظر گیرد و نیاز اس��ت 

به صورت مشترک حرف ها شنیده شود. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس ابالغ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قیمت آهن اس��فنجی باید 3 درصد 
کاهش یابد تا بخشی از مشکل نقدینگی فوالدسازان 
جبران شود، این مسئله واکنش تند تولیدکنندگان 
آه��ن اس��فنجی را برانگیخته اس��ت، چراک��ه آنها 
معتقدن��د دولت نمی تواند برای کاهش س��ود بخش 
خصوصی در راس��تای افزایش سود بخش خصوصی 

دیگر وارد شود و دستوری عمل کند. 

پیروزبخت خبر داد
گام مهم وزارت ورزش در 

استانداردسازی تجهیزات ورزشی 
رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد می گوید افتتاح 
آزمایش��گاه اس��تاندارد تجهی��زات و امکانات ورزش 
ایران نش��ان از برداش��تن یک گام بلند توسط وزیر 
ورزش و جوان��ان در توج��ه به کیفی��ت تجهیزات و 

لوازم ورزشی است. 
به  گزارش  ایسنا ، نیره پیروزبخت در مراسم افتتاح 
آزمایش��گاه اس��تاندارد تجهی��زات و امکانات ورزش 
ای��ران، اظها ر ک��رد: وزارت ورزش و جوانان یک گام 
مهم در راستای استاندارد س��ازی و استفاده از توان 
داخلی برداش��ته و افتتاح این آزمایش��گاه نش��ان از 
توجه وزی��ر ورزش و جوانان ب��ه جنبه های مختلف 

ورزش است. 
در  اس��تاندارد  مل��ی  س��ازمان  داد:  ا دا م��ه   او 
جریان س��اخت چنین آزمایش��گاهی قرار داش��ت و 
راهنمایی های الزم را در این بخش ارائه کرد. افتتاح 
این آزمایش��گاه نش��ان دهنده یک اصل جدی برای 
پیش��رفت در ورزش ایران است و خوشحال هستیم 
که وزارت ورزش و جوانان یک گام موثر در راستای 

استانداردسازی لوازم ورزشی برداشته است. 
رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره به اینکه 
دو کمیته  فنی در جهان، اس��تاندارد لوازم ورزشی را 
مورد تایید قرار می دهد، تصریح کرد: خو ش��بختا نه 
در ایران توجه به اس��تانداردها در تجهیزات ورزشی 
به ص��ورت ویژه مورد توجه ق��رار دارد و امیدواریم با 
در نظر گرفتن یک ظرفیت س��ازی مناسب و برطرف 
کردن کمبودها ش��اهد پیشرفت بیش��تر در ورزش 

ایران باشیم. 

تجمع برخی معدنکاران 
مقابل وزارت صنعت

جمعی از کارکنان ش��رکت معدنی آریان ناران از 
پیمانکاران فعال در مجتمع مس سرچشمه به دلیل 
آنچه آن را »بالتکلیفی در ش��رایط قرارداد، دستمزد 
ناکافی و نبود ثبات ش��غلی« خواندند، روز یکشنبه 
مقاب��ل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند 

و رسیدگی به مطالبات شان را خواستار شدند. 
به گزارش ایرنا، این تجمع کنندگان که شمار آنها 
به چند ده نفر می رسید مقابل ساختمان شماره یک 
وزارت صنعت، معدن وتجارت واقع در خیابان سمیه 
حاضر و خواس��تار رسیدگی مس��ئوالن ذی ربط این 

وزارتخانه به مشکالت کاری خود شدند. 
یکی از کارکنان ش��رکت یادش��ده در گفت وگو با 
ایرنا، اظهار داش��ت: تعداد کارکنان این شرکت بالغ 
بر 200 تا 300 نفر اس��ت، اما افراد ش��رایط قرارداد 
روش��نی ندارند و با س��ابقه هش��ت تا 10 س��ال در 

بالتکلیفی بسر می برند. 
وی افزود: نیروهای اس��تخدام جدید این ش��رکت 
به مراتب از نظر دستمزد و شرایط قرارداد نسبت به 

نیروهای قدیمی وضعیت بهتری دارند. 
همچنین یک نفر از رانندگان لیفتراک این ش��رکت 
ک��ه در محل تجم��ع حاضر بود، گف��ت: کارکنان این 
شرکت نباید نس��بت به وضعیت و شرایط کاری خود 
سخنی بگویند، زیرا همواره خطر اخراج برای آنها وجود 
دارد. این نیروی معترض ش��رکت مزبور اظهار داشت: 
دس��تمزد پایین و مدت زمان کار روزانه که به بیش از 
10 س��اعت در روز هم می رسد، وضعیتی فراهم کرده 
که ادامه کار مش��کل شده و مدیران شرکت هم وعده 
رس��یدگی می دهند، اما عملی نمی ش��ود. قرار اس��ت 
نمایندگان��ی از تجمع کنندگان به س��اختمان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وارد شوند و با مسئوالن مربوط 

در خصوص شرایط خود به طرح مسئله بپردازند. 

توسعه صادرات تجهیزات پزشکی 
در گرو تولید با کیفیت است

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر اهمیت 
تولی��د در عرصه ه��ای مختلف از جمل��ه تجهیزات 
پزش��کی در کش��ور تصری��ح ک��رد: الزمه توس��عه 
صادرات، افزایش تولیدات اس��ت تا بت��وان با تولید 

کاالی باکیفیت در عرصه رقابت موثر بود. 
به گزارش ش��اتا، محمدرضا نعمت زاده در جلس��ه 
کارگروه توس��عه ص��ادرات غیرنفتی ک��ه با موضوع 
بررسی مسائل و مشکالت فراروی صادرات تجهیزات 
پزش��کی برگزار ش��د با اش��اره ب��ه اینک��ه صنعت 
تجهیزات پزشکی نیازمند تالش جدی است، تصریح 
کرد: ظرفیت س��ازی صورت گرفته در این صنعت در 
مقایس��ه با دیگر کشور ها و همچنین دیگر گروه های 
صنعتی بسیار پایین است که توجه بیشتری را هم از 

سوی مسئوالن و هم سرمایه گذاران می طلبد. 
وی اقدامات صورت گرفته در راس��تای پیش��برد 
اه��داف صنعت��ی در این عرصه را کافی ندانس��ت و 
خط��اب به نمایندگان تش��کل ها و فعاالن اقتصادی 
این صنعت از آنها خواست تا ضمن همفکری بیشتر 
به منظ��ور افزایش توانمندی ها و ظرفیت س��ازی با 
ارائه راهکاره��ای اجرایی و نظرات خود به توس��عه 

هرچه بیشتر این صنعت کمک کنند. 
گفتنی اس��ت درادامه این جلسه گزارش عملکرد 
و وضعی��ت می��زان تولی��دات، ص��ادرات و واردات 
تجهیزات پزش��کی ارائه ش��د و نمایندگان و فعاالن 
بخش خصوصی این صنعت هریک به بیان مشکالت 

و ارائه دیدگاه های خود پرداختند. 

اکتشاف مقدماتی در 7 محدوده 
معدن طالی موته 

عملیات اس��تخراج از ذخایر جدید طال از محدوده 
معدن چاه خاتون با حجم 3میلیون تن باطله برداری 
و استخراج ماده معدنی انجام شده و در حال حاضر 
در مرحله عقد قرارداد با پیمانکار است. این محدوده 
معدنی یکی از هفت محدوده ای اس��ت که اکتشاف 

مقدماتی آن در موته صورت گرفته است. 
به گزارش ایمیدرو، حمید منتظری مدیر مجتمع 
طالی موته با بیان اینکه عملیات اکتشاف مقدماتی 
در هفت محدوده دارای ذخایر طال شامل قرقرم، چاه 
عالمه، تنگه زر، س��ه کلوپ، چشمه گوهر، چاه باغ و 
دره اش��کی در س��ال جاری انجام شده است، افزود: 
در این راس��تا اقدام به تهیه نقش��ه های توپوگرافی، 
زمین شناس��ی و ژئو ش��یمیایی به وس��عت بیش از 
450 هکت��ار و نیز نمونه برداری و آنالیز ش��یمیایی 
حدود 1500 نمونه برای لیتو ژئوشیمیایی کرده ایم 
 RC ک��ه در این عملیات بیش از 7 هزار متر حفاری

)پودری( صورت گرفته است. 
وی با اش��اره به اینکه با انجام عملیات اکتش��افی 
طی مدت مذکور ذخایر ناش��ناخته طال شناس��ایی 
و ثبت ش��ده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر با 
وجود اطالعات جدید، طرح اس��تخراج طال به روش 
زیرزمینی و روباز در مناطق مذکور در حال بررس��ی 
است و تا پایان س��ال جاری اقدام به بهره برداری از 
ذخیره معدن دره اشکی خواهیم کرد. گواهی کشف 
و مجوز بهره برداری محدوده دره اش��کی در ش��رف 
ابالغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان است. 
 

ایتالیا درصدد بازیابی جایگاه قبلی 
خود در صنایع معدنی ایران است 

با س��فر اخی��ر هی��ات ایتالیایی به ای��ران به نظر 
می رس��د این کش��ور اروپایی در تالش است جایگاه 
قبلی خ��ود را در صنعت کش��ور بازیابی کند و این 
ام��ر در بخش صنایع معدنی بیش از س��ایر بخش ها 

می تواند موثر باشد. 
به گ��زارش ایمیدرو، ایتالیا ک��ه در بخش صنعت 
فوالد ایران همیش��ه با برخورداری از ش��رکت های 
مش��هور و صاح��ب برند جهانی خود نقش پیش��تاز 
و مهم��ی ایفا کرده اس��ت، به نظر می رس��د پس از 
تحریم ه��ا تالش خواهد کرد جایگاه قبلی خود را به 
دس��ت آورد. کارخانجات فوالد بزرگ کش��ور مانند 
فوالد مبارکه و نیز ش��رکت هایی از بخش خصوصی 
با فناوری و سرمایه گذاری و دانش فنی فوالد سازان 
بزرگ ایتالیا س��اخته شده اس��ت که به علت نتایج 
مثبت و توانمندی این شرکت های بزرگ در اجرای 
طرح های فوالد، به نظر می رس��د زمینه برای حضور 

مجدد ایتالیا در صنایع معدنی کشور فراهم شود. 
رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا پس از سفر هیات 
ایتالیا ب��ه تهران گفت: این کش��ور می تواند در زمینه 
تامین تجهیزات و ماش��ین آالت فنی صنعت فوالد و 

فرآوری سنگ، همکاری خوبی با ایران داشته باشد. 
وی گفت: قطعه س��ازان و فع��االن بخش فرآوری 
سنگ مایلند با ایتالیایی ها در این زمینه وارد مذاکره 
شوند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که بازرگانان 
م��ا از اکنون باید برای هر تیم خارجی برنامه و طرح 
راهبردی داشته باشند تا طرف مقابل بداند که با چه 
میزان هزینه قرار اس��ت به چه بازاری وارد شود. وی 
از اع��زام دو هیات تجاری ایران��ی به ایتالیا در پایان 
مرداد و هفته دوم مهرماه به ایتالیا خبر داد و گفت: 
ب��ا اعزام این هیات ها، زمین��ه  همکاری جدی تر بین 

بخش خصوصی دو کشور بررسی می شود. 

صنعت

طال

فوالد

تولید

استاندارد

معدن

عسل داداشلو



هنگام��ی که ش��ورای پول 
اردیبهش��ت  در  اعتب��ار  و 
افزایش  مصوب��ه  س��ال جاری 
سقف تس��هیالت مس��کن را 
رس��انه ای ک��رد ش��اید کمتر 
کس��ی تصور می کرد که تنها 
در ع��رض یک ماه این مصوبه 
راهی بایگانی این شورا خواهد 

شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
بازار مسکن که پس از شوک 
قیمت��ی س��ال های گذش��ته 
در رک��ود س��نگینی به س��ر 
می برد، س��هم مهمی از رونق 
اقتصادی را ب��ه دوش دارد و 
دول��ت ب��دون روش��ن کردن 
موتور این ب��ازار قادر نخواهد 
اقتصاد  بود موت��ور خوابی��ده 
را دوب��اره اس��تارت بزند. بازار 
ساخت و ساز و صنایع مرتبط با 
آن به قدری گسترده است که 
در دوره های گذشته هر زمان 
دولت ه��ا نیاز ب��ه ایجاد رونق 
اقتصادی را احساس کرده اند، 
یک��ی از ممکن ترین گزینه ها 

بازار مسکن بوده است. 

شرایط بازار مسکن
محم��دزاده،  علیرض��ا 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این باره گفت: رشد جمعیتی 
و افزایش تقاضا برای مس��کن 
یک��ی از مزیت ه��ای نس��بی 
مهمی اس��ت که ای��ن اختیار 
را ب��ه دولت می ده��د تا بازار 
مصرف بک��ری را برای صنایع 
مربوط به ساختمان، مهندسی 
و طراحی کند. دولت می تواند 
از ای��ن طری��ق ب��ا افزایش یا 
کاهش تقاضای مس��کن، مهار 
رونق یا رکود اقتصادی را رها 

کند یا بکشد. 
وی افزود: یکی از مهم ترین 
ملزوم��ات تحری��ک تقاضا در 
ب��ازار مس��کن ق��درت خرید 
متقاضیان است. نسبت مهمی 
میان تقاضای مسکن و قیمت 
آن وج��ود دارد. یعنی هر بار 
که دولت ش��روع ب��ه تحریک 
می کن��د،  مس��کن  تقاض��ای 
قیمت هم واکنش نشان داده 
و مس��یر صعودی را در پیش 
می گی��رد و هر ب��ار که تقاضا 
با ضعف ت��وان مال��ی مواجه 
می شود، قیمت ها دچار رکود 

می شود. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
در ح��ال حاضر بازار مس��کن 

با افت قیمت مس��کن مواجه 
از  پ��س  به خص��وص  اس��ت. 
اعالم توافق هسته ای این افت 
قیمت بیشتر در بازار به چشم 

می خورد. 

اهداف مصوبه شورای پول 
و اعتبار چه بود؟ 

ام��ا در همین حوالی زمانی 
اس��ت که مصوبه شورای پول 
و اعتب��ار ب��رای ب��ه حرک��ت 
خوابی��ده  موت��ور  آوردن  در 
بازار مس��کن از تصویب اعضا 
میلی��ون   80 وام  می گ��ذرد: 
تومانی مس��کن که قرار است 
و  س��پرده گذاری  ازای  در 
اقساطی سنگین به متقاضیان 
ط��رف  از  و  ش��ود  واگ��ذار 
دیگ��ر تس��هیالت 60میلیون 
تومان��ی مس��کن ک��ه بنابود 
بدون س��پرده گذاری توس��ط 
پرداخت  تج��اری  بانک ه��ای 

شود. 
خجس��ته پور،  اصغ��ر 

در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
در این باره گفت: درک دالیل 
ش��ورای پول و اعتب��ار برای 
تصوی��ب ای��ن مصوبه بس��یار 
دش��وار اس��ت. چرا ش��ورای 
پول و اعتبار چنین مصوبه ای 
داشته اس��ت؟ هدف های این 

مصوبه چه بوده است؟ 
وی اف��زود: از ی��ک منظ��ر 
وقتی ن��گاه می کنی��م با یک 
وضعی��ت رک��ودی در اقتصاد 
مواجه می ش��ویم ک��ه دولت 
وعده داده اس��ت ای��ن رکود 
س��نگین را در ه��م خواه��د 
شکست و ش��رایطی را فراهم 
خواهد کرد که منجر به رشد 
اقتص��ادی و رون��ق در هم��ه 
بخش ها ش��ود. ش��اید در بدو 
ام��ر بتوان این طور تصور کرد 
که شورای پول و اعتبار تالش 
این مصوبه  با  داش��ته اس��ت 
یک��ی از مهم تری��ن بازار های 
محرک رون��ق اقتصادی را راه 

بین��دازد. اما چیزی که بر این 
فرضیه خط بطالن می کش��د 
موضوع نرخ سود بانکی است. 
اقتصادی  کارش��ناس  این 
تاکی��د کرد: ش��ورای پول و 
اعتب��ار به درس��تی می داند 
تا زمانی که نرخ سود بانکی 
ج��ذاب  محدوده ه��ای  در 
کنون��ی ق��رار دارد، ام��کان 
و  امن  ندارد سرمایه ها جای 
بانک ها  سپرده گذاری  راحت 
را ب��ه ب��ازار ساخت و س��از و 
بازاره��ای مش��ابه تولی��دی 
بنابرای��ن  دهن��د.  ترجی��ح 
ب��ا این س��طح از نرخ س��ود 
کرد  تصور  نمی ت��وان  بانکی 
ک��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
تالش داش��ته است رونق را 
به ساخت و س��ازها بازگرداند 
و خریدار را به بازار بکشاند. 
بخش��ی  داد:  ادام��ه  وی 
در  بانک ه��ا  وظای��ف  از 
تس��هیالت دهی بای��د با هدف 
خدمات عمومی باشد؛ یعنی در 

این تسهیالت باید اهداف رفاه 
عمومی مردم مورد توجه باشد 
مثل تسهیالت کاال، ماشین یا 
ازدواج. این تس��هیالت اگرچه 
توجیهات اقتص��ادی دارند اما 
توجیه��ات عمومی آنها مهم تر 
هس��تند. فرضیه دوم می تواند 
این موضوع باش��د که ما تصور 
کنیم ش��ورای پ��ول و اعتبار 
قصد داش��ته با این تسهیالت 
اهداف عمومی تس��هیالت  به 
تس��هیالتی  بپردازد.  مس��کن 
ک��ه بخواه��د عموم م��ردم را 
ه��دف ق��رار ده��د و نیازهای 
آنه��ا را ب��رآورده کن��د باید با 
ش��رایط و توان آنها هماهنگ 
باش��د. اما نوع اقس��اط و سود 
این تسهیالت به گونه ای است 
که ای��ن فرضی��ه را هم باطل 
می کند. کدام کارمند یا قش��ر 
متوس��طی هس��ت که بتواند 
حدود یک میلی��ون و 200 تا 
300 ه��زار تومان اقس��اط وام 
مس��کن را در ش��رایط فعل��ی 
بپ��ردازد؟ پس ای��ن فرض هم 

محال است. 

خروجی صفر یک مصوبه
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
تنه��ا  ک��رد:  نتیجه گی��ری 
نتیجه ای که از مصوبه ای که 
ب��ه اجرا در نیام��ده می توان 
گرف��ت این اس��ت ک��ه یک 
گاف کارشناس��ی بوده است. 
بانک مرکزی و ش��ورای پول 
و اعتب��ار بدون هدف خاصی 
و احتم��اال در واکن��ش ب��ه 
از  که  مختلف��ی  تقاضاه��ای 
کانال ه��ای مختل��ف از متن 
می کرده اند  دریاف��ت  جامعه 
ت��الش کرده ان��د ب��ا رعایت 
این  ب��ه  الزم،  احتیاط ه��ای 
اما  دهن��د  پاس��خ  تقاضاه��ا 
ای��ن  کارشناس��ی  نتیج��ه 
مصوبه به اندازه ای غیر واقعی 
حت��ی ضعیف ترین  ک��ه  بود 
آث��ار اجرایی را در ب��ازار به 

وجود نیاورد. 
ش��ما حت��ی یک بان��ک را 
نمی توانی��د پی��دا کنی��د که 
تومانی  میلیون  تسهیالت 60 
را پرداخ��ت ک��رده  مس��کن 
باش��د و از ظرفیت��ی ه��م که 
ب��رای تس��هیالت 80 میلیون 
ش��ده  اعالم  مس��کن  تومانی 
اس��ت، معلوم نیس��ت که چه 
تعداد متقاضی از آن استفاده 
کرده اند و آیا اس��تقبال کافی 
از آن ب��ه عمل آمده اس��ت یا 

خیر؟ 

ضعف کارشناسی شورای پول و اعتبار در نیاز سنجی بازار و وضعیت بانک ها

تسهیالت 60 میلیون تومانی مسکن؛ مصوبه ای برای هیچ

نش��ریه بنکر براس��اس گزارش ساالنه 
خود، هر سال بانک های جهان را براساس 
ش��اخص های س��ودآوری، میزان دارایی، 
ق��درت بانکی، س��رمایه اولیه و س��رمایه 

کنونی مورد ارزیابی قرار می دهد. 
گ��زارش  ایس��تانیوز،  گ��زارش  ب��ه 
سال2015 بنکر درمورد بانک های ایران 
با ش��اخص های س��ودآوری، نسبت سود 
به س��رمایه، می��زان دارایی ه��ا و قدرت 
بانکی نش��ان می دهد که در هر شاخص 
بانک های زی��ر بهترین وضعی��ت را بین 
بانک های ایرانی داش��ته اند. در ش��اخص 
س��ودآوری، بانک ه��ای ص��ادرات، ملت 
و پاس��ارگاد به ترتی��ب بهتری��ن رتبه را 
داش��ته اند. همچنین در ش��اخص نسبت 
س��ود به س��رمایه، بانک های پارس��یان، 
ملی و کارآفرین در سه رتبه اول بوده اند. 
ازسوی دیگر، در شاخص میزان دارایی ها، 
بانک های ملی، ملت و صادرات سه بانک 
برتر بوده اند. از نظر شاخص قدرت بانکی 
نیز بانک های صادرات، پاسارگاد و صنعت 

و معدن رتبه های اول تا سوم را داشته اند. 
همچنی��ن در رتبه بندی س��رمایه اولیه، 
بانک های صادرات، پاس��ارگاد و توس��عه 
صادرات بهترین بانک های ایران بوده اند. 
براس��اس میانگین این شاخص ها بین 
بانک های ایرانی و مقایسه آن با بانک های 
جه��ان، بانک صادرات ایران رتبه 259 را 
کسب کرده و بهترین بانک ایرانی از نظر 
شاخص های ارزیابی بوده است. همچنین 
بانک پاسارگاد با رتبه 266، بانک صنعت 
و مع��دن با رتبه 310، بانک ملت با رتبه 
320، بان��ک تجارت ب��ا رتبه 350، بانک 
توس��عه ص��ادرات ب��ا رتب��ه 402، بانک 
مس��کن با رتبه 408، بانک پارس��یان با 
رتبه 471، بانک ملی با رتبه 494، بانک 
س��په با رتبه 509، بانک اقتصاد نوین با 
رتبه 584، بانک کارآفرین با رتبه 777 و 
بانک سامان با رتبه 835 بین هزار بانک 
جهان��ی ق��رار گرفتند. به عب��ارت دیگر، 
13بان��ک ایرانی بی��ن 1000بانک معتبر 

جهان قرار داشته اند. 

دالر چهارمی��ن هفته متوالی اس��ت که 
غالبا با نوسانات آرام در مسیر افزایشی قرار 
گرفته تا خوش بینی برخی از معامله گران 

به تداوم این روند تقویت شود. 
ب��ه گ��زارش بنک��ر، روز گذش��ته دالر 
ابتدا طبق انتظار معامله گران غیر رس��می 
افزای��ش یافت، ام��ا به دلیل کمبود تقاضا 
و افزایش حجم عرضه در مس��یر کاهش��ی 
قرار گرفت و با تضعیف 15 تومانی و بهای 
3355 تومان��ی ب��ه این روز پایان داد و این 
در شرایطی است که دالر چهارمین هفته 

متوالی افزایشی را پشت سر گذاشت. 
بنابراین گزارش، در نخستین روز هفته 
گذشته قیمت دالر با باال بودن ارزش دالر 
در کشورهای همسایه، افت نفت و نزدیک 
ش��دن آن ب��ه قیم��ت 45 دالر و از هم��ه 
مهم ت��ر تحرکات معامله گران غیر رس��می 
ش��اهد افزایش دامنه نوس��انات و هیجانی 
شدن بها بود که با عرضه ارز توسط صرافی 
بانک ها از اوج روزانه خود پایین آمد و به 

رشد 22 تومانی تن داد. 

معامله گ��ران غیر رس��می ب��ا اعتقاد به 
رس��یدن دالر به س��قف قیمتی و کش��ش 
نداشتن برای افزایش بیشتر، از بعدازظهر 
روز ش��نبه ش��روع به فروش ارزهای خود 
کردن��د ک��ه با تداوم آن در روز یکش��نبه 
س��بب افت دالر ش��دند. در واقع آنها با به 
فروش رس��اندن ارزهای خریداری ش��ده 
و تنزل دالر س��عی کردند از این نوس��ان 
س��ود جس��ته و دالر را مجددا در س��طوح 
پایین قیمتی خریداری کنند. البته کاهش 
اختالف ارزش دالر در بازار داخل با کشور 

همسایه نیز در افت دالر موثر بود. 
گ��زارش س��ایت ط��ال می افزای��د: روز 
پنجش��نبه دالر 24 توم��ان افزایش یافت 
ک��ه تح��رکات معامله گران غیر رس��می و 
خودداری بخشی از معامله گران از فروش 
ارز در ای��ن ام��ر موثر بود. البته در این روز 
تنه��ا دالر نب��ود که روی افزایش قیمت ها 
را ب��ه خ��ود دید، بلکه ی��ورو و پوند نیز با 
افزایش بها روبه رو شدند و بر بهای 3745 

و 5220 تومان قرار گرفتند. 

چشم انداز نه چندان روشن پیش روی دالربهبود رتبه بانک های ایرانی در رده بندی جهانی
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خبرنــامه

تعیین تکلیف بدهکاران ارزی از 
محل حساب ذخیره ارزی

آیین نامه اجرایی ماده )20( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور در ارتباط با 
بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، 

ابالغ شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای 
اج��رای م��اده قانونی فوق االش��اره، آیین نامه اجرایی 
مرب��وط  )موض��وع تصویب نام��ه ش��ماره 58955/

ت52080 ه��� م��ورخ 1394/5/11 هی��أت وزیران و 
نامه شماره 63550/52080 مورخ 1394/5/19 دبیر 
هیأت دولت( طی بخش��نامه شماره 60/1004 مورخ 
1394/5/19 و نام��ه عمومی ش��ماره 94/129711 
مورخ 1394/5/21 به شبکه بانکی کشور ابالغ شد و 
در حال حاضر  به عنوان پیوست شماره )54-3( مرتبط 
با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی  »تس��هیالت 
 ارزی« در پای��گاه اینترنت��ی ای��ن بان��ک به نش��انی

www. cbi. ir قابل دسترسی است. 

برنامه ویژه بانک مرکزی برای 
آینده بازار ارز

قائم مق��ام بانک مرکزی با تش��ریح برنامه های این 
بانک برای آینده بازار ارز و اجرای نظام ارز تک نرخی 
گفت: سهم سبد دارایی های ارزی 5 درصد کم شده 

است. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، اکبر کمیجانی در حاش��یه 
همای��ش نق��ش روابط عمومی در صنعت بانکداری با 
حضور در جمع خبرنگاران به س��واالتی درباره آینده 
ب��ازار ارز، زم��ان پایان فعالی��ت مرکز مبادالت ارزی، 
تکلیف س��پرده گذاران موسس��ات غیرمجاز از جمله 

مؤسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد. 
وی درب��اره کاه��ش میزان دارایی های س��بد ارزی 
کش��ور توضیح داد: طی دو س��ال اخیر وضعیت بازار 
ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از 
شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است. 
اگر در سال های 91 و تا اواسط 92 با نرخ های تضعیف 
بسیار باالیی روبه رو بوده ایم، در نیمه دوم سال 92 و 
در سال 93 شدت تضعیف دالر به شدت کاهش یافت. 
قائم مق��ام بان��ک مرکزی افزود: در س��ال 93 ش��دت 
تضعیف در حوالی کمتر از 5 درصد بوده است. این نرخ 
در مقایسه با ارقامی است که تا 40 درصد هم در گذشته 
به ثبت رس��یده و آمارهای آن موجود اس��ت. کمیجانی 
نوسانات را در بازار ارز امری طبیعی دانست و گفت: به 
هر حال نوس��انات وجود دارد و هر ارزی در دارایی های 
ما دارای وزن مشخصی است. در مجموع آنچه در بازار 
ارز با آن مواجهیم این را نشان می دهد که به طور نسبی 
بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت 

نااطمینانی آن در بازار ارز کاسته شده است. 
وی درباره اینکه چرا بعد از اعالم نتایج برجام نرخ 
ارز در ب��ازار م��دار صعودی ب��ه خود گرفت، گفت: به 
هر حال انتظاراتی زودگذر در بازار وجود داشت، این 
انتظارات این طور بود که به محض انجام توافق وفور 
ارز صورت می گیرد و بانک مرکزی سیاست های خود 
را برای هموارسازی واردات در دستور کار قرار می دهد 
اما اعالم شد قرار نیست منابعی را که در اختیار بانک 
مرک��زی ق��رار خواهد گرفت ص��رف واردات کاالهای 
مصرف��ی کنیم. قائم مقام بانک مرکزی درباره اولویت 
استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته ای گفت: 
اولویت در تولید، س��رمایه گذاری و حمایت از بخش 
واقع��ی اقتص��اد برای تحقق رش��د اقتصادی و ایجاد 
فرصت ه��ای اقتصادی اس��ت. کمیجان��ی در همین 
ارتباط به سوال تسنیم مبنی بر اینکه اقدامات مذکور 
با استفاده از 6 میلیارد دالر منابع آزاد شده دولت انجام 
خواهد ش��د، گفت: بله، طبق اعالم رییس کل بانک 
مرکزی 29 میلیارد دالر در اختیار ایران قرار خواهد 
گرف��ت ک��ه 23 میلیارد دالر آن به عنوان ذخایر بانک 
مرکزی اس��ت و تعهدات مربوط به دولت و صندوق 
توسعه ملی در آن جای ندارد اما برای 6میلیارد دیگر 
که منابع نفتی دیگر مربوط به دولت اس��ت می توان 

اقدامات مذکور را انجام داد. 
وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه 
مرکز مبادالت ارزی چه زمانی منحل می شود، گفت: 
بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال81 
در فرآیند یکسان س��ازی نرخ ارز در حال طی کردن 
مس��یر آزموده ش��ده گذشته اس��ت؛ از مدت ها پیش 
ارز مبادله ای با هدایت بانک مرکزی در حال جریان 
بوده اس��ت، ضمن آنکه تعدیل های روزانه یا هفتگی 
آرام آرام توس��ط بانک مرکزی در نرخ های مبادله ای 

اعمال می شود. 

 تجمع شبانه کارکنان موسسه 
میزان مقابل بانک مرکزی

ای��ن ب��ار مالباختگان و کارکنان موسس��ه اعتباری 
میزان در مقابل ش��عب بس��ته ش��ده این موسسه در 
مشهد و سایر شهرهای استان خراسان تجمع نکردند، 
بلکه به قلب پایتخت آمدند تا شب را در مقابل بانک 

مرکزی به روز برسانند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، پس از آنک��ه مالباختگان 
موسسه مالی و اعتباری میزان، از حضور در خیابان ها 
و تجمعات شبانه مقابل شعب بسته شده این موسسه 
در مشهد و سایر شهرها نتیجه ای نگرفتند، به تهران 
آمدند تا اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند. 
هفته های گذشته، این اشخاص با حضور در مقابل 
بان��ک مرک��زی اعالم کرده بودن��د قصد دارند تجمع 
کنند ولی با حضور آنها مقابل بانک مرکزی موافقت 
نشد و آنها ترجیح دادند چند شبانه روز را در ایستگاه 
متروی میرداماد و پیاده روی اطراف آن به روز برسانند. 
ول��ی باالخره تجمع ش��بانه کارکن��ان و مالباختگان 
موسسه اعتباری میزان مقابل بانک مرکزی رقم خورد 
و تعداد زیادی از این اشخاص که غالبا از مشهد و استان 
خراسان رضوی آمده بودند مقابل بانک مرکزی شب را 
به صبح رساندند. آنها با افراشتن پالکاردها و نصب آن 
به دیوار بانک مرکزی، سعی کردند خواسته های خود را 

به گوش مسئوالن و مردم برسانند. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3,343 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,343تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را888,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,720 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5,215توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
474,000 تومان و هر ربع سکه263,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی169,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 91,008تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11,147دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
3,343دالر آمریکا

3,720یورو اروپا

5,215پوند انگلیس

911درهم امارات

1,208لیر ترکیه

547یوان چین

27ین ژاپن

2,585دالر کانادا

3,430فرانک سوییس

11,000دینار کویت

890ریال عربستان

275دینار عراق

56روپیه هند

895رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11,147اونس طال
394,300مثقال طال

91,800هر گرم طالی 18 عیار
888,000سکه بهار آزادی
888,000سکه طرح جدید

474,000نیم سکه
263,000ربع سکه

169,000سکه گرمی

 ارائه خدمات کارگزاری 
در شعب منتخب بانک پاسارگاد

در ادام��ه پیاده س��ازی ط��رح موفق ارائ��ه خدمات 
کارگزاری در شعبه های بانک پاسارگاد و به منظور رفاه 
حال مشتریان و تسریع در انجام امور، این خدمت در 

سایر شعبه ها نیز ارائه می شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط  عمومی بانک  پاس��ارگاد در این 
راستا از تاریخ 26 تا 29 مرداد سال 1394، کارشناسان 
شرکت کارگزاری بانک پاس��ارگاد، در شعبه های بلوار 
فردوس و میدان س��لماس ضمن ارائه ن��ام کاربری و 
رم��ز عبور ب��رای انجام معام��الت برخ��ط کارگزاری 
و س��ایر خدمات مربوط به آن، پاس��خگوی س��واالت 
مراجعه کنندگان نیز خواهند بود. گفتنی اس��ت شعبه 
بلوار ف��ردوس در بلوار فردوس، چه��ارراه مخابرات و 
شعبه میدان س��لماس در خیابان فتحی شقاقی، ضلع 

جنوب شرقی میدان سلماس واقع است. 

بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را 
ثابت اعالم کرد

بان��ک مرک��زی نرخ بانکی 39 ارز را برای دیروز اعالم 
کرد که براین اس��اس نرخ تمامی ارزها نس��بت به روز 

گذشته ثابت ماند. 
به گزارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا 29,766ریال، پوند 
انگلیس 46,563 ریال و یورو 33,069ریال تعیین شد. 
س��وئد  ک��رون  س��وییس 30,496ری��ال،  فران��ک 
3,497ری��ال، کرون ن��روژ 3,627ریال، کرون دانمارک 
4,431 ری��ال، روپی��ه هن��د 458 ریال، دره��م امارات 
متحده عربی 8,104 ریال، دینار کویت 98,411 ریال، 
یکصد روپیه پاکس��تان 29,232 ریال، یکصد ین ژاپن 
23,940 ری��ال، دالر هن��گ کن��گ 3,838ری��ال، ریال 
عم��ان 77,353 ری��ال، دالر کان��ادا 22,740ریال، راند 
آفریق��ای جنوب��ی 2,321ریال، لیر ترکیه 10,503ریال 
و روب��ل روس��یه 460ریال قیم��ت خورد. همچنین نرخ 
ریال قطر 8,174 ریال، یکصد دینار عراق 2,500ریال، 
لیر سوریه 158ریال، دالر استرالیا 21,961 ریال، ریال 
س��عودی 7,934ریال، دینار بحرین 78,896ریال، دالر 
سنگاپور 21,157ریال، ده روپیه سریالنکا 2,212 ریال، 
یکصد روپیه نپال 28,618 ریال، یکصد درام ارمنستان 
6,221ریال، دینار لیبی 21,727ریال، یوان چین 4,658 
ری��ال، یکصد ب��ات تایلند 84,452 ریال، رینگت مالزی 
7,295ری��ال، ی��ک هزار وون کره جنوبی 25,263ریال، 
یکصد تنگه قزاقس��تان 15,820ریال، افغانی افغانستان 
479ریال، منات آذربایجان 28,428 ریال، یک هزار روبل 
بالروس 1,863ریال، سامانی تاجیکستان 4,740ریال و 

بولیوار ونزوئال 4,721ریال تعیین شد. 

خبـــر

به گفته عضو هیات مدیره بانک مس��کن، وام 
مس��کن فعاًل تا پایان امسال همان 80 میلیون 
تومان باقی می ماند و ممکن اس��ت برای س��ال 
آینده مجددا افزایش سقف وام را شاهد باشیم. 
به گزارش اخبار بانک به نقل از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی،  ابوالقاس��م رحیمی 
انارک��ی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درخصوص 
اظهارات اخیر رییس انجمن انبوه سازان استان 
تهران مبنی بر ارائه درخواست افزایش سقف 
وام مس��کن از 80 میلی��ون ب��ه 120 میلیون 
توم��ان ب��ه بانک مرکزی گفت:  بانک مس��کن 
هیچ گونه درخواس��ت افزایش سقف تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن به بانک مرکزی نداشته 

است. 
عض��و هیات مدیره بانک مس��کن ادامه داد:  
وام مس��کن فعاًل تا پایان امس��ال همان 80 
میلی��ون تومان باقی می ماند و ممکن اس��ت 
برای س��ال آینده مجددا افزایش س��قف وام 

را شاهد باشیم. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا احتمال 
حذف یا تعدیل برخی ش��رایط فعلی دریافت 
تس��هیالت خرید یا ساخت مسکن با استفاده 
از صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن 
وج��ود دارد،  اظه��ار کرد:  در حال بررس��ی 
ش��رایطی هس��تیم ک��ه براس��اس آن برخی 
ش��رایط فعل��ی را به نفع م��ردم تعدیل کنیم 
که تا یکی دو هفته آینده شرایط جدید ابتدا 
به اطالع وزیر راه و شهرس��ازی و رییس کل 
بان��ک مرکزی و س��پس در ص��ورت تأیید به 

اطالع عموم خواهد رس��ید. 
رحیم��ی انارک��ی افزود:  برخ��ی می گویند 

ممک��ن اس��ت دریافت کنن��دگان وام جعال��ه  
)تس��هیالت تعمیر مس��کن(  به دلی��ل پایین 
ب��ودن می��زان مبل��غ وام  )10 میلیون تومان( 
از لیس��ت ممنوعه ها حذف ش��وند و آنها هم 
بتوانن��د وام 80 میلی��ون تومانی بگیرند؛   ولی 
ای��ن ح��رف صحیح نیس��ت؛  چون کس��ی که 
وام جعال��ه دریاف��ت کرده،  قطعاً در برابر ارائه 
س��ند واحد مسکونی توانس��ته این تسهیالت 
را بگی��رد بنابرای��ن او خان��ه داش��ته اس��ت؛  
درحالی که وام صندوق پس انداز مس��کن یکم 
تنه��ا به خانه اولی ها داده می ش��ود و این گونه 

اظهارات صحیح نیس��ت. 
وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره ذکر 
مصادیقی از ش��رایط فعلی دریافت تس��هیالت 
80 میلیون تومانی مسکن که قرار است حذف 
یا تعدیل ش��وند، گفت:  به عنوان مثال یکی از 
شرایط فعلی،  متأهل بودن هنگام دریافت وام 
اس��ت؛  البته اآلن مجردها می توانند حس��اب 
افتتاح کنند اما باید هنگام دریافت وام متأهل 
باش��ند ولی قصد داریم تا این ش��رط را حذف 
کنی��م و اع��الم کنیم که مجردها هم می توانند 
تس��هیالت 80 میلیون تومانی مسکن دریافت 

کنند. 
عضو هیات مدیره بانک مس��کن تأکید کرد:  
البت��ه فع��اًل ای��ن تغییر و تحوالت در دس��ت 
بررس��ی اس��ت و اجرایی ش��دن آنها قطعی 
نیست؛  ممکن است بانک مرکزی درخواست 
بان��ک مس��کن را رد کن��د ک��ه در آن صورت 
ش��رایط فعلی دریافت تس��هیالت 80 میلیون 
تومانی س��اخت یا خرید مسکن به قوت خود 

باقی خواهد ماند. 

حذف شرط تأهل برای وام 80 میلیونی 

نسیم نجفی
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امارات، کشور اول گردشگری 
جهان تا سال 2021؟  

 کارشناس��ان رش��د 70 درصدی را برای کش��ور 
امارات در حوزه گردشگری و تا سال 2021 میالدی 

پیش بینی می کنند. 
به گزارش ایس��نا، در س��ومین کنفرانس س��االنه  
»ویژن« در امارات که به مبحث صنعت گردش��گری 
می پردازد،  »فیل ش��فرد« کارش��ناس گردش��گری 
اعالم کرد:  »پیش بینی می کنیم که بازار گردشگری 
امارات تا س��ال 2021 با رشد 70 درصدی به جذب 
45 میلیون نفر برس��د ک��ه از این میان، 31 میلیون 

گردشگر خارجی خواهند بود.« 
وی ادام��ه داد: امارات از پیش یکی از بازارهای 
پیش��گام در عرص��ه گردش��گری ب��وده و ب��رای 
3 میلی��ارد نف��ر از مردم جهان در دس��ترس ترین 
مرکز گردش��گری با مس��افت چهار س��اعت پرواز 
اس��ت که از ای��ن حیث بی رقیب اس��ت. امارات تا 
س��ال 2021 با استفاده از س��ایر قابلیت های خود 
می تواند به کش��ور اول رقابت کننده در گردشگری 

جهان بدل ش��ود. 
این کارش��ناس حوزه گردش��گری و اوقات فراغت 
در ادامه افزود: درحالی که ظرفیت های بس��یاری در 
ام��ارات وجود دارد، اما موفقیت نهایی آنها منوط به 
هم��کاری می��ان هتل ها، بخش حمل و نقل و س��ایر 

حوزه ها است. 
کارشناسان معتقدند درصورتی که امارات بتواند به 
اهداف برنامه ریزی ش��ده خود دس��ت یابد، در سال 
2021 می��الدی 18 میلی��ون نفر را تنه��ا از طریق 
پارک های موضوعی ج��ذب خواهد کرد، درحالی که 
هم اکن��ون س��نگاپور س��االنه 6.7 میلی��ون نف��ر و 
هنگ کن��گ 15 میلیون نف��ر را از این طریق جذب 

می کنند. 
اقامت��گاه   و  پ��ارک  چندی��ن  س��اخت  ام��ارات 
گردشگری، موزه ابوظبی و همچنین ساخت جزیره 
رویایی را تا س��ال 2018 در برنامه دارد و همچنین 
پروژه 10 پارک موضوعی بزرگ، دو پارک سافاری و 
س��ه موزه بین المللی نیز هم اکنون در امارات در حال 

ساخت است. 

مجوز واردات خودروهای لوکس 
توسط ایثارگران لغو شد

مدی��رکل دفتر مق��ررات واردات و صادرات وزارت 
صنع��ت با بی��ان اینک��ه واردات خودروهای لوکس 
از س��وی ایثارگران ممنوع اس��ت، گف��ت: جانبازان 
می توانند خودروهای زیر 2500 سی سی را با رعایت 

ضوابط وارد کنند. 
سیدعباس حس��ینی در گفت وگو با مهر با تأکید 
بر اینکه شرایط و ضوابط واردات خودروهای لوکس 
تغییری نس��بت به گذش��ته نداش��ته اس��ت، گفت: 
اجازه واردات خودروهای لوکس از س��وی ایثارگران 
و جانبازان لغو ش��ده اس��ت و این افراد می توانند با 
رعایت ش��رایط و ضواب��ط واردات خودرو از س��وی 

ایثارگران، اقدام به واردات خودرو کنند.
مدی��رکل دفتر مق��ررات واردات و صادرات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس مصوبه دولت 
ورود خودروهای زیر 2500 سی سی به کشور مجاز 
اس��ت و بر همین اس��اس، ایثارگران و جانبازان هم 
می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات، خودروهای 
کمتر از 2500 سی س��ی را وارد کشور کنند و اجازه 

واردات خودروهای لوکس به آنها داده نمی شود. 
وی تصریح کرد: هنوز دولت تغییری در فهرس��ت 
کااله��ای لوک��س ایج��اد نک��رده و فهرس��ت قبلی 
کاالهای لوکس همچنان پابرجا است، این در حالی 
اس��ت که دولت اجازه واردات برخی از این کاالها را 
با پرداخت دو برابر تعرفه و با ارز متقاضی، آزاد اعالم 
کرده اس��ت و بنابراین شرایط و ضوابط باید از سوی 
واردکنندگان رعایت شود، اما برخی از این کاالهای 
لوکس، واردات شان به کشور کامال ممنوع است و بر 
این اس��اس، واردات خودروهای لوکس هم همچنان 

ممنوع است. 
به گزارش مهر، در چهار ماهه ابتدای امس��ال 14 
هزار و 186 دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش 
از 337 میلیون و ۹74 هزار دالر وارد کش��ور شده، 
این در حالی اس��ت که تعداد خودروهای وارداتی در 
مدت مشابه سال گذش��ته 31 هزار و 471 دستگاه 
ب��ه ارزش بی��ش از 642 میلی��ون و 817 هزار دالر 

بوده است. 

طبق آمارهای اعالم ش��ده، 
ضریب نفوذ اینترنت در کشور 
ه��رروز رو ب��ه افزایش اس��ت 
و براس��اس گفت��ه مس��ئوالن 
ظرفیت پهنای باند نیز نس��بت 
به س��ال های گذشته به مراتب 

باالتر رفته است. 
وزی��ر ارتباطات دیروز اعالم 
ک��رد ک��ه »تعداد مش��ترکان 
کش��ور   ثاب��ت  اینترن��ت 
)ADSL( در ابت��دای دول��ت 
یازدهم 3 میلیون و 200 هزار 
مش��ترک ب��وده ک��ه در حال 
حاضر به 20 میلیون مش��ترک 

رسیده است.«
محم��ود واعظی اف��زود: در 
ابت��دای فعالیت دولت تدبیر و 
امید پهنای باند در کشور 600 
گیگابایت بر ثانیه بوده که امروز 
به 2 هزار و 400 گیگابایت بر 
ثانیه رسیده تا پایان سال جاری 
پهنای باند اینترنت در کش��ور 
ب��ه 4 ه��زار گیگابایت بر ثانیه 

خواهد رسید. 
به گفت��ه واعظ��ی، »دولت 
هرگ��ز به دنب��ال تصدی گری 
نب��وده و ب��ه بخش خصوص��ی 
فع��ال در ح��وزه اینترنت، هر 
ان��دازه پهن��ای بان��د بخواهند 

واگذار می شود.«
واعظ��ی اظهار کرد: معاونت 
نظ��ارت ما در همه اس��تان ها 
دفات��ر دارد و وظیف��ه دارد بر 
تمام شرکت هایی که اینترنت 
واگذار می کنند نظارت داشته 
باش��د تا به مردم کم فروش��ی 

نکنند. 
آمارهای اعالم شده از مرکز 
مدیریت توس��عه ملی اینترنت  
)متم��ا( نی��ز نش��ان می دهد 
نزدی��ک به 74 درصد جمعیت 
کل کش��ور کارب��ر اینترن��ت 
هس��تند که 42 درصد از این 
کاربران به اینترنت پرس��رعت 

دسترسی دارند. 

ام��ا از س��وی دیگر در حال 
حاضر بیشترین آمار شکایت ها 
از ح��وزه ارتباطات��ی کش��ور 
مرب��وط ب��ه کیفی��ت اینترنت 
ارائ��ه ش��ده به کاربران اس��ت 
و طب��ق گفته وزی��ر ارتباطات 
بیش��ترین میزان شکایت ثبت 
ش��ده در س��امانه 1۹5 مربوط 

به اختالالت اینترنتی است. 
ای��ن روز ه��ا هم ک��ه قطعی 
و وصلی ه��ای مک��رر اینترنت 
ام��ان  مخاب��رات  ش��رکت 
کارب��ران را بری��ده، ب��ه جرات 
می توان گفت بیشترین میزان 
شکایت از اینترنت به اصطالح 
از س��وی  پرس��رعت کش��ور 

مشترکان مخابرات است. 
جمش��ید هاش��م زاده یکی 
از مش��ترکان اینترنت شرکت 
درب��اره  ته��ران  مخاب��رات 
ای��ن  اینترنت��ی  اخت��الالت 
ش��رکت ب��ه »فرص��ت امروز« 
گفت: کیفیت اینترنت شرکت 
مخابرات در حال حاضر بسیار 
پایین اس��ت و در برخی مواقع 
خدمات ارائه شده به طور کامل 

قطع می شود. 
وی اف��زود: ب��ا تم��اس ب��ا 

پش��تیبانی این شرکت نیز باید 
مدت زمان زیادی پش��ت خط 
بمانیم تا بتوانیم با کارشناسان 
این ش��رکت صحبت کنیم که 
ب��ه نظر من این نش��ان دهنده 
می��زان نارضایت��ی از خدمات 
اینترنت مخابرات است. بعد از 
برقراری ارتباط با کارشناسان 
نیز پاسخ های غیر منطقی مثل 
»عملی��ات کابل برگردان علت 
اخت��الالت اینترن��ت اس��ت« 

دریافت می کنیم. 
این درحالی اس��ت که داود 
زارعیان س��خنگوی ش��رکت 
مخاب��رات ایران پی��ش از این 
درباره علت افزایش اختالالت 
اینترن��ت به »فرص��ت امروز« 
گفت��ه ب��ود: در برخی مناطق 
برگ��ردان  کاب��ل  عملی��ات 
عل��ت اخت��الالت اس��ت و در 
برخ��ی مناط��ق نیز س��رقت 
کابل ه��ای مخابرات��ی باع��ث 
می ش��ود ارتباطات این مناطق 

به طورکلی قطع شود. 
وی اف��زود: م��ا در حال کار 
روی رفع اختالالت هس��تیم و 
امیدواریم بتوانیم به زودی این 

مشکل را برطرف کنیم. 

زارعی��ان درپاس��خ ب��ه این 
س��وال ک��ه آی��ا مش��ترکان 
مخاب��رات به راحتی می توانند 
از ش��رکت های دیگ��ر پهنای 
بان��د دریاف��ت کنن��د؟  اظهار 
کرد: طبق مصوبه ای که وجود 
دارد مخاب��رات موظف اس��ت 
ظ��رف حداکثر تا 72 س��اعت 
پ��س از ارائ��ه تقاضا، خط آنها 
اختی��ار  در  و  تخلی��ه ش��ده 
ش��رکت دیگری ق��رار گیرد و 
ای��ن عملیات درح��ال حاضر 

اجرا می شود. 
ف��رزاد اکرامی، کارش��ناس 
ارتباط��ات درب��اره اختالالت 
اینترنت��ی ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: متأس��فانه در کش��ور ما 
کمی��ت بر کیفیت اولویت دارد 
و ه��ر از چند گاهی خبر هایی 
از افزایش پهنای باند در کشور 
منتش��ر می ش��ود و این مردم 
امی��دوار می ش��وند که ش��اید 
کیفی��ت خدم��ات نیز افزایش 
پی��دا خواهد کرد اما این اتفاق 

نمی افتد. 
وی اف��زود: قوانی��ن زیادی 
وج��ود دارد ک��ه مش��ترکان 
اینترن��ت می توانن��د از ای��ن 

اخت��الالت خس��ارت دریافت 
کنند ام��ا اگر این قوانین اجرا 
ش��ود ش��اید همه مش��ترکان 
بتوانن��د باب��ت تم��ام روز های 
س��ال از اپراتور خود خس��ارت 

دریافت کنند. 
اکرام��ی اظه��ار ک��رد: طی 
برخ��ی  در  اخی��ر  ماه ه��ای 
اظهارنظرهای رس��می صورت 
گرفته مس��ئوالن به اش��تراک 
گذاشتن پهنای باند برای تعداد 
ب��االی کاربران ی��ا بی اطالعی 
اف��راد از دان��ش رایان��ه ای را 
برخی از موضوعاتی دانسته اند 
ک��ه موج��ب ب��روز مش��کل 
می ش��ود و حت��ی در دوره ای 
این گون��ه عن��وان کرده اند که 
اینترنت مش��کل خاصی ندارد 
و رسانه ها این جریان را بزرگ 
کرده اند. ب��ا این حال هیچ گاه 
در ای��ن دوران آم��اری از رتبه 
اینترن��ت ای��ران در جه��ان و 
منطقه به طور رس��می منتشر 
نش��ده و همواره به کلی گویی 
در این زمینه بسنده شده است. 
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر 
در ارتباط با دریافت خس��ارت 
توس��ط کاربران نی��ز تاکنون 
اق��دام قاب��ل توجه��ی صورت 
نگرفت��ه و در هی��چ ی��ک از 
اخت��الالت که در ماه های قبل 
اتف��اق افتاده گزارش کاملی از 
اینکه مخابرات یا ش��رکت های 
اینترنت خس��ارت  ارائه کننده 
پرداخت کرده باش��ند، منتشر 

نشده است. 
این کارش��ناس گفت: قانون 
پرداخ��ت خس��ارت از س��وی 
اپراتور ها از آن قوانینی اس��ت 
ک��ه فقط وجود دارد و هیچ گاه 

اجرا نشده است. 
اکرام��ی اظهار کرد: اگر این 
قانون اجرا شود مطمئنا جلوی 
قانون ش��کنی ها  از  بس��یاری 
اینترنت��ی  و کم فروش��ی های 

گرفته خواهد شد. 

پرداخت خسارت اختالالت اینترنتی، قانونی که فراموش شد

کم فروشی اینترنت همچنان ادامه دارد
وارداتگردشگری

محمد ممتازپور



س��اخت خانه خود را به ما بسپارید. 
این جمله تبلیغاتی این روزها بس��یار 
بی��ش از گذش��ته در نق��اط مختل��ف 
کالنش��هرها تکرار می شود. صرف نظر 
از اینکه ملک مربوط��ه در کدام نقطه 
از شهر واقع است و بناست چند طبقه 
در آن ساخته شده و باال رود، صاحبان 
این آگهی ه��ای تبلیغات��ی آماده اند با 

صاحبان ملک مشارکت کنند. 
هرچند در گذش��ته بس��یاری از این 
طرح ه��ای مش��ارکت در س��اخت ی��ا 
طراحی و اجرای پروژه های خانه سازی 
متاثر از فضای س��نتی بازار از س��وی 
بس��از بفروش ه��ا اجرای��ی می ش��د و 
مس��ئولیت  ملکی  معامالت  بنگاه های 
اج��رای بس��یاری از آنها را ب��ر عهده 
می گرفتند ام��ا این روزها خبر از ورود 
ش��رکت هایی به گوش می رس��د که با 
پشتوانه فنی-مهندس��ی طرح ها را از 
نقشه کشی و برنامه ریزی گرفته، بعضا 
مراح��ل مختلف دریاف��ت مجوز را نیز 
طی می کنن��د و در نهایت پروژه را به 

دست مالک می سپارند. 
چنی��ن  وج��ود  ص��رف  هرچن��د 
ش��رکت هایی می تواند بش��ارت دهنده 
تخصصی شدن ساختمان در بازارهای 
ایران باشد تا سرانجام گروه هایی که به 
شکلی فنی امور مسکن از ابتدا تا انتها 
پیگیری می کنند بر سر کار بیایند، اما 
در عی��ن ح��ال نگرانی های��ی را نیز به 

وجود آورده است. 
ام��روزه در بس��یاری از کش��ورهای 
توس��عه یافته به جای ورود اش��خاص 
حقیقی و خانه سازان کوچک شرکت ها 
و هلدینگ ه��ای بزرگ و معتبر به این 
عرصه ورود می کنند و تمام مراحل کار 
از تخریب و س��اخت تا فروش و حتی 
خدمات پس از بهره برداری را تضمین 
می کنند. محوریت این شرکت ها که به 
نوعی تنها بازیگران عرصه مس��کن در 
بعضی کش��ورهای اروپایی به حس��اب 
می آیند باعث ش��ده راه بر بس��یاری از 
داللی ه��ا و تالطم ه��ا بس��ته و به این 
ترتیب دغدغه بزرگ س��رپناه از ذهن 

مردم دور شود. 
هرچن��د کارشناس��ان افزایش نفوذ 
چنین ش��رکت هایی را در ب��ازار ایران 
مثب��ت ارزیاب��ی می کنن��د ام��ا آنچه 
از تش��کیل و تاس��یس آنه��ا مهم ت��ر 
اس��ت فراه��م آوردن مقدماتی اس��ت 
که درص��ورت آماده نش��دن می تواند 
اوض��اع ب��ازار را از آنچ��ه تاکنون بوده 
نیز پیچیده تر کند؛ موضوعی که ورود 
ش��رکت های جدی��د در ای��ران نیز در 

چارچوب آن جای می گیرد. 
عرص��ه  خدمات��ی  ش��رکت های 
س��اختمان که تع��داد آنه��ا در طول 
س��ال های گذش��ته افزای��ش یافته در 
بس��یاری از موارد یا ب��دون هماهنگی 
دس��تگاه های اجرای��ی آغ��از ب��ه کار 
کرده ان��د یا ب��ا اس��تفاده از مجوزها و 
پروانه های اج��اره ای فعالیت می کنند؛ 
موضوع��ی ک��ه می توان��د در ص��ورت 
همه گیر ش��دن به عنوان عاملی جدید 
کیفیت س��اختمان در ایران را تهدید 

کند. 

انبوه سازان با شرکت های خانه ساز 
ارتباطی ندارند

 ریی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی 
انبوه س��ازان معتقد است شرکت هایی 
که به طور تخصصی در عرصه مس��کن 
اثرات  می توانن��د  می کنن��د  فعالی��ت 
مثبت��ی از خ��ود در عرص��ه کیفی��ت 
ساختمان یا بهبود اوضاع بازار به جای 
بگذارند، اما اینکه انتظار داشته باشیم 
یک شبه شرکت هایی این چنینی شکل 
بگیرن��د و برای ب��ازار اثراتی مثبت به 
وجود آورند قطعا امری اجرایی نیست. 
حس��ن محتش��م در گفت و گ��و ب��ا 
»فرصت امروز« اعالم کرد: شرکت های 
خدمات ساختمانی در حال حاضر هیچ 
تعام��ل و ارتباط ثابتی با انبوه س��ازان 

ندارن��د، م��ا ب��ا آنه��ا تفاهم نام��ه ای 
نداش��ته ایم و بن��ا ب��ر مش��ارکت در 
طرح ه��ای آتی نی��ز در ح��ال حاضر 
نداری��م. هرچند انبوه س��ازان اطالعات 
دقیق��ی از نحوه فعالیت آنها ندارند، اما 
از هم اکنون نس��بت به لزوم وجود آنها 
نمی ت��وان اظهار نظر مثب��ت یا منفی 

ارائه کرد. 
ب��ه اعتق��اد وی، ره��ا ک��ردن این 
ش��رکت ها ب��دون مج��وز کاری غلط 
است و آینده مسکن را به نوعی تهدید 
می کند. اصل فلسفه وجودی نهادهایی 
که به طور تخصصی به عرصه مس��کن 
ورود می کنن��د نظ��م دادن ب��ه بازار و 
شفاف کردن اوضاع است. اگر بنا باشد 
ش��رکت هایی ب��دون اخ��ذ مجوزهای 
الزم در ای��ن عرصه فعالیت کنند قطعا 

شرایط باز هم درست نخواهد شد. 
در کنار انبوه س��ازان فع��االن عرصه 
مسکن نیز نظری ش��بیه به این دارند 

ب��ا این تف��اوت که حض��ور غیر قانونی 
چنین ش��رکت هایی را خط��ری برای 
بازارهای کوچک فع��ال در این عرصه 
می دانن��د. محم��ود مرتض��وی، فعال 
عرص��ه س��اختمان در گفت و گ��و ب��ا 
»فرصت امروز« می گوید: شرکت هایی 
که به جای اس��تفاده از توان نیروهای 
متخصص مجوز آنه��ا را اجاره کرده و 
فعالی��ت می کنند و البته وع��ده ارائه 
خدمات مهندسی روز در ساختمان ها 
را می دهند نه تنها در افزایش کیفیت 
نقش��ی نخواهن��د داش��ت، حتی نظم 
فعلی را نیز با چالش های جدی مواجه 

می سازند. 
به گفته وی، این ش��رکت ها نسبت 
به خدماتی که ارائ��ه می کنند معموال 
قیمت های��ی فراتر از حد کش��ش بازار 
تعیی��ن می کنن��د و اگر ای��ن موضوع 
بدون اینکه در کیفیت اثر داشته باشد 
تنها به افزایش بهای تمام شده قیمت 
خان��ه بینجامد می تواند ب��ار دیگر دور 
جدیدی از افزایش حبابی نرخ خانه را 

به وجود آورد. 
س��اختمان،  عرص��ه  فع��ال  ای��ن 
برپای��ی مقدمات الزم برای گس��ترش 
ش��رکت های خدم��ات س��اختمانی را 
نخس��تین نقطه برای افزایش فعالیت 
آنه��ا می دان��د و اظه��ار می کن��د: اگر 
 ای��ن ش��رکت ها ب��ا اس��تفاده از توان 
فع��االن  تجرب��ه  و  فنی- مهندس��ی 
س��اختمان تش��کیل ش��ود و از نظ��ر 
قانون��ی تم��ام مراح��ل را ط��ی کند 
می توان روی این ش��رکت ها حس��اب 
ب��از کرد در غیر این صورت ش��اید کار 
پیچیده تر شود. هرچند دامنه گسترده 
بازار سنتی مس��کن در ایران شاید در 
کوتاه مدت اجازه فعالیت گس��ترده به 
ش��رکت های خدمات رس��ان را نده��د 
اما از هم اکنون ش��فاف ک��ردن عرصه 
عمل آنها می توان��د کار را برای آینده 
آس��ان کن��د. تاس��یس ش��رکت های 
خدمات رسان مس��کن امری است که 
در طول سال های آینده اجتناب ناپذیر 
خواهد بود و شاید فراهم کردن فضای 
فعالیت آنها نخستین اقدامی باشد که 

می توان به آن فکر کرد. 

شرکت هایی که بدون مجوز می سازند و می فروشند
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هشدار به مردم درباره قراردادهای 
پیش فروش

حس��ین معص��وم، مش��اور حقوق��ی وزی��ر راه و 
شهرس��ازی گف��ت: براس��اس قان��ون پیش ف��روش 
س��اختمان ه��ر ن��وع ق��راردادی که س��بب ش��ود 
ارائه دهنده پول به پیش فروشنده، مالک اعیانی شود، 
پیش فروش اس��ت، حتی اگر عن��وان قرارداد عبارت 

دیگری غیر از واژه »پیش فروش« باشد. 
حس��ین معص��وم در گفت وگو با پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی درخصوص درج آگهی های 
دع��وت به مش��ارکت در س��اخت در رس��انه ها به 
جای آگه��ی پیش فروش س��اختمان با هدف دور 
زدن قانون پیش فروش امالک و مس��تغالت اظهار 
کرد: این ادعا از دو منظر قابل بررس��ی است؛ یکی 
اینکه واقعا دعوت به مش��ارکت در س��اخت برای 
تامین مالی ساخت و س��از باشد که سازنده افرادی 
را ک��ه در ای��ن تامین مالی مش��ارکت داش��ته اند 
به عنوان ش��ریک خود محس��وب کرده و در نهایت 
پس از فروش واحدهای ساخته شده، اصل و سود 
شریک را مس��ترد می کند، بنابراین نمی تواند این 

کار پیش فروش باش��د. 
و  راه  وزی��ر  تام االختی��ار  نماین��ده  و  مش��اور 
شهرس��ازی در »شورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی و منابع طبیعی« ادامه داد: اما نوع دیگری 
از ای��ن آگهی ها هم وج��ود دارند که واقعا با هدف 
دور زدن قان��ون پیش فروش امالک و س��اختمان 
در رس��انه ها درج می ش��ود و افراد با نام »دعوت 
به مش��ارکت در س��اخت«، اقدام ب��ه پیش فروش 
واحدهای مس��کونی یا اداری- تجاری س��اختمان 

موردنظر می کنند. 
معص��وم تاکی��د ک��رد: ای��ن کار در واق��ع همان 
پیش فروش است که باید شرایط خاص پیش فروش 
طی ش��ده باش��د؛ در غیر  این صورت این کار نقض 
قانون خواهد بود و مردم باید مراقب باشند که آنچه 
در مت��ن قراردادها آمده معتبر اس��ت ن��ه آنچه در 

عنوان یا اسم لحاظ شده است. 
مش��اور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
در مشارکت در ساخت، مشارکت کننده پول مالکیت 
عرصه را به س��ازنده می دهد ول��ی در پیش فروش، 
پیش خریدار پول مالکیت اعیانی را به پیش س��ازنده 
می ده��د، گف��ت: در م��اده یک قان��ون پیش فروش 
ساختمان آمده است که هر قراردادی که در آن ذکر 
شود که فردی پولی به فرد دیگری برای ساخت هر 
نوع ملکی بدهد که براساس آن مالک تمام یا بخشی 
از اعیانی شود، مشمول این قانون است؛ بنابراین نیاز 
نیس��ت که عینا عبارت »پیش فروش ساختمان« در 
آگهی پیش فروش درج شود بلکه باید متن قرارداد را 
بررس��ی کرد که مشمول قانون پیش فروش می شود 

یا خیر. 

بدهی ایرالین  ها قسط بندی می شود 
دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی گف��ت: 
اختالف  نظ��ری بی��ن ایرالین ها و ش��رکت فرودگاه ها 
درباره تعرفه خدمات فرودگاهی وجود داش��ت که با 
پادرمیانی وزیر راه این مشکل رفع و هم اکنون توسط 

ایرالین ها به تدریج پرداخت می شود. 
مقصود اس��عدی س��امانی در گفت وگو با فارس، در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه شنیده شده است به 
تازگی  ش��رکت فرودگاه های کشور از ایرالین ها بابت 
بده��ی آنها به خود، گروکش��ی می کند، توضیح داد: 
چنی��ن چیزی نیس��ت و قطعا ش��رکت فرودگاه های 
کش��ور باب��ت بده��ی ایرالین ه��ا ش��رایطی را فراهم 
نمی کند که به تاخیر پرواز و زیان مسافر منجر شود. 
وی ادامه داد: به هر حال برخی از تاخیرهای پروازی 
وجود دارد و طبق آیین نامه حقوق مس��افر، بس��ته به 
میزان و نوع تاخیر اجازه نمی دهیم حق مسافر ضایع 
ش��ود؛ از م��ردم هم بابت تاخی��ر پروازها  عذرخواهی 
می کنیم. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی تاکید 
ک��رد: ب��ا این وج��ود، ایمنی مس��افران اولویت اصلی 
 ماس��ت. ممکن اس��ت به دلیل بروز شرایط نامناسب 
فنی برای هواپیما پرواز  با ساعت ها تاخیر مواجه شود 
و مجبور ش��ویم بابت این تاخیر به مس��افر و سازمان 
هواپیمایی کشوری هم پاسخگو باشیم اما هیچ وقت 
ایمنی را فدا نمی کنیم و ریسک در صنعت وجود ندارد  
ضمن آنکه وقتی هدف و آرمانی داریم باید هزینه آن 
را هم بپردازیم. وی بیان کرد: ممکن اس��ت ایرالین 
درخواس��ت انجام پروازی برای س��اعتی خاص داشته 
باش��ند که در آن س��اعت تایم پرواز ها تکمیل باشد و 
طبق برنامه ریزی های قبلی امکان زمان درخواس��تی 
ایرالین ه��ا وجود نداش��ته باش��د و ب��ه همین دلیل 

تاخیری در پروازی رخ دهد. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد: بین 
ساعات هشت صبح تا ساعات 17 تعداد پروازها کمتر 
است اما شرکت های هواپیمایی معموال از این فرصت   
استفاده نمی کنند و پیک پروازی خود را بین ساعات 
پنج تا هفت صبح تنظیم می کنند، البته این  به ناوگان 
ش��رکت های هواپیمایی هم بس��تگی دارد، به عنوان 
مث��ال بویین��گ MD محدودیت هایی برای س��اعت 
پروازی دارد. اسعدی سامانی اضافه کرد: به هر حال 
ممکن اس��ت ایرالین ها درخواس��ت هایی برای پرواز 
داش��ته باش��ند که زمان مدنظر با ساعات درخواستی 
آنها در تناقض باش��د و تاخیرهایی رخ دهد اما اینکه 
بابت بدهی یک ایرالین، اجازه پرواز آن هواپیما صادر 
نش��ود موضوعیت ندارد زیرا به هر حال  اگر تاخیری 
در پ��رواز رخ ده��د مدی��ر فرودگاه هم باید پاس��خگو 
باش��د. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد: 
بدهی ایرالین ها به شرکت فرودگاه های کشور در حال 
پرداخت اس��ت و ش��رکت های هواپیمایی بدهی های 
خود را به صورت اقس��اط به شرکت فرودگاهی کشور 

پرداخت می کند. 
وی در پاسخ به این گفته که شنیده شده تاخیرهای 
پ��روازی اخی��ر ب��ه عل��ت اختالف نظر ش��رکت های 
هواپیمایی و ش��رکت فرودگاه های کشور در پرداخت 
بدهی ایرالین هاس��ت، توضیح داد: این گونه نیس��ت، 
پیش از این اختالف نظری بین شرکت های هواپیمایی 
و ش��رکت فرودگاه های کش��ور درباره تعرفه خدمات 
فرودگاهی وجود داش��ت که با پادرمیانی وزیر راه و 

شهرسازی این مشکل رفع شد. 
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ی��ادش بخی��ر، همین چند 
س��ال پی��ش ب��ود ک��ه وقتی 
صب��ح زود از کن��ار نانوایی ه��ا 
رد می ش��دیم، عطر نان برشته 
را ح��س می کردی��م؛  ش��ده 
عطری که کل فضای کوچه را 
آغشته کرده و موجب تحریک 
اس��یدمعده می ش��د. ام��ا این 
روزه��ا از آن عطر و حتی طعم 
قدیمی در نان خبری نیس��ت 
و تقریبا تمام مصرف کنندگان 
ب��ر این عقیده ان��د که کیفیت 
نان ه��ا به ش��دت اف��ت کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
ن��رخ ای��ن محص��ول در چند 
س��ال اخیر چند برابر شده و با 
طرح آزادس��ازی آرد، قیمت ها 
به مراتب باالتر نیز خواهد رفت 
اما عاقبت کیفیت چه می شود؟ 

کسی نمی داند. 

گندم های وارداتی 
تراریخته نیست

با وجود اینکه در سال جاری 
وزارت جه��اد  اع��ام  طب��ق 
کش��اورزی، نی��ازی به واردات 
هن��وز  ام��ا  نداری��م  گن��دم 
از  آردس��ازی  کارخانه ه��ای 
کش��ورهای مختلف گندمی را 
وارد می کنند که مش��کوک به 
تراریخته است. به گفته برخی 
کارشناس��ان، معموال پروتئین 
گندم ه��ای معمول��ی بین 9 تا 
11، گلوت��ن 24 ت��ا 27 و وزن 
حجمی 76 تا 80 گرم اس��ت 
اما هم اکنون گندمی از روسیه، 
قزاقس��تان، اس��ترالیا و. . . وارد 
می ش��ود ک��ه پروتئین 13/5، 
گلوت��ن 32 و وزن حجم��ی 
85گ��رم دارند. این موضوع در 
حالی رخ داده که تا پیش از آن 
مثا در کش��ور استرالیا چنین 
رقمی از گندم وجود نداشت. 
از  یک��ی  مفی��د،  وحی��د 
کارشناس��ان صنای��ع غذای��ی 
معتقد است نمی توان با استناد 
به نتایج آزمایش��ات اظهارنظر 
ک��رد. زی��را ن��وع و واریته های 
گندم در دنیا بس��یار متنوع و 
متفاوت اس��ت. بنابراین چنین 
موضوع��ی را ن��ه رد می کنم و 

نه تایید. 
دبیر  مرتض��وی،  محمدرضا 
انجمن آردسازان اما تراریخته 
ب��ودن گندم ه��ای وارداتی را 
تکذی��ب کرده و تاکید می کند 
که وقتی دولت سعی در کنترل 
قیم��ت نان دارد و از آن طرف 
هزینه ه��ای تولی��د به ش��دت 
افزای��ش می یابد، صاحبان این 
مشاغل مجبورند از کارگرهای 
ارزان اس��تفاده کنند که هیچ 
آموزش��ی ندیده ان��د. بنابراین، 
کیفیت نان به شدت افت کرده 
و ب��ه کارب��ردن افزودنی های 
می یاب��د.  رواج  نامعق��ول 
درحالی ک��ه کیفیت گندم های 
وارداتی بسیار مطلوب است. 

تربی��ت  دانش��گاه  اس��تاد 
م��درس نی��ز در ای��ن ارتباط 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»موض��وع تراریخت��ه بودن یا 
نب��ودن ای��ن گندم ه��ا را خود 

کش��ور فروش��نده بای��د اعام 
کند.«

از جوش شیرین 
تا جوهرقند

محمدحس��ین  گفت��ه  ب��ه 
عزی��زی، برخ��ی ان��واع گندم 
وج��ود دارد ک��ه می توان��د تا 
15درص��د پروتئی��ن داش��ته 
باش��د؛ به خصوص گندم پاییزه 
و تیره رنگ. گذش��ته از بحث 
تراریخته بودن این محصوالت، 
موض��وع دیگ��ری که ش��اید 
بی ربط ب��ه بحث گندم های با 
پروتئین و گلوتن باال نیس��ت، 
ق��درت آردی اس��ت که از این 
ن��وع رقم ب��ه دس��ت می آید. 
نان های مس��طح مانند لواش، 
تافت��ون و... به آردی نیاز دارند 
که آن چنان قوی نباش��د زیرا 
بای��د خمی��ر را نازک کنند. به 
همین دلی��ل نانواها مجبورند 
از موادی اس��تفاده کنند که از 
قدرت خمیر بکاهد و ورز دادن 
آن راحت تر باش��د. متاس��فانه 
چند صباحی اس��ت که برخی 
نانوایی ها به مصرف جوهر قند 
رو آورده ان��د که یک نوع ماده 

سمی است. 
س��ابق  ریی��س  نظ��ر  از 
انس��تیتو تغذی��ه، جوهرقن��د 
یا متابی س��ولفیت س��دیم در 

کارخانه های قند کاربرد داشته 
و هنگام س��فیدکردن ش��ربت 
قند از آن اس��تفاده می ش��ود. 
این ماده می تواند ناراحتی های 
زیادی برای دس��تگاه گوارش 
ایجاد کند و به دلیل اینکه آن 
را به عن��وان یک ماده خوراکی 
در دنیا نمی شناس��ند، تحقیق 
جامعی درباره اثرگذاری آن در 
بدن انجام نش��ده است. ناگفته 
نماند که تمام نانوایی ها از این 
ماده اس��تفاده نمی کنند و در 
نان های لواش و تافتون کاربرد 

دارد. 
صنای��ع  کارش��ناس  ی��ک 
غذای��ی نیز به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »مصرف جوهر قند 
خطرات��ی به مرات��ب بدت��ر از 

جوش شیرین دارد.«
داوود ربیعی نژاد معتقد است 
هرچن��د هنوز ه��م در برخی 
نانوایی ها مصرف جوش شیرین 
ادام��ه دارد اما تقریبا از زمانی 
ک��ه این م��اده ممن��وع اعام 
ش��د، جوهرقن��د به عنوان یک 
م��اده جایگزی��ن مط��رح و در 
تهی��ه خمیر برخ��ی نانوایی ها 
ب��ه مص��رف رس��ید. البته به 
نظ��ر می رس��د که ای��ن عمل 
در شهرس��تان ها بیشتر باشد. 
درصورتی ک��ه مصرف این مواد 

خطرن��اک، حتی در کش��وری 
مانن��د ویتنام نی��ز به طورکلی 

منسوخ شده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که به 
گفت��ه یکی دیگر از اس��تادان 
دانش��گاه، هم اکن��ون در اکثر 
نانوایی ه��ا به ج��ز س��نگک، از 
جوش ش��یرین ه��م اس��تفاده 
می ش��ود و متاس��فانه در چند 
م��اه اخیر مص��رف جوهر قند 

نیز به آن اضافه شده است. 
ناص��ر رج��ب زاده، باال بودن 
گلوت��ن و پروتئی��ن در گندم 
را یک��ی از نش��انه های مطلوب 
در گن��دم می دان��د و اظه��ار 
می کن��د: »نانوا ها عادت ندارند 
با آردی که گلوتن قوی داشته 
باش��د، کار کنند. از زمانی که 
گندم های باکیفیت وارد ایران 
آرد  آزاد س��ازی  موض��وع  و 
مط��رح ش��د، بین آس��یابانان 
رقابت س��ختی برای عرضه آرد 
در گرفته که همه ش��ان سعی 
دارن��د محصول با کیفیت بهتر 

به مشتری دهند.«

چرا افزودنی؟ 
حال س��وال اینجاس��ت که 
دلی��ل اص��رار نانواه��ا ب��رای 
اس��تفاده از جوش ش��یرین و 
جوهرقن��د چیس��ت؟ اگ��ر به 

خاطر داش��ته باشید تا همین 
چند س��ال پیش، نانوایی یکی 
از مش��اغلی بود که احتیاج به 
س��حرخیزی داش��ت و اغلب 
آنه��ا قب��ل از طل��وع آفتاب از 
خواب دس��ت می کش��یدند تا 
خمی��ر موردنظر عمل بیاید. به 
عبارتی برای تخمیر، بس��ته به 
نوع نان بین یک تا سه ساعت 
زمان نیاز اس��ت. درصورتی که 
اغل��ب نانواهای ام��روز بعد از 
طل��وع آفتاب از خ��واب بیدار 
می شوند و در عرض 15دقیقه 
خمیرش��ان را آماده می کنند؛ 
آن هم با کمک جوش شیرین. 
بنابرای��ن می ت��وان گف��ت که 
نانواها ب��ا این ماده، به گونه ای 
آن  از  و  می خرن��د  را  زم��ان 
طرف متوجه خطرات بسیاری 
که برای س��امت جامعه ایجاد 
می ش��ود، نیس��تند. از سویی 
دیگ��ر وقتی خمیر به خصوص 
در فص��ول س��رد، اصطاح��ا 
سفت می شود نازک کردن آن 
به راحتی میسر نیست. بنابراین 
پ��ای جوهرقند به همین دلیل 

به نانوایی ها باز شد. 
رج��ب زاده درباره اس��تفاده 
جوهرقن��د در تهی��ه خمی��ر 
می گوی��د: »ع��وارض تقریب��ا 
دلی��ل  ب��ه  جبران ناپذی��ری 
مص��رف ای��ن ماده ب��ه وجود 
می آید. متابی سولفیت سدیم، 
تم��ام ویتامین های گروه »ب« 
را تجزی��ه ک��رده و به ش��دت 

سرطان زاست.«
اعتقاد این استاد دانشگاه بر 
این است که برخی کارشناسان 
به نوع��ی ب��ا ارائ��ه راهکارهای 
نادرس��ت به نانوایان، نسبت به 
مردم خیان��ت می کنند. وقتی 
یکی از آنها مصرف نادرست را 
یاد گرفت، بقیه هم آن را اجرا 

می کنند. 
تقریب��ا تمام کارشناس��انی 
ک��ه در ارتباط ب��ا کیفیت نان 
س��نتی ب��ا »فرص��ت امروز« 
گفت وگ��و داش��تند، ب��ر این 
موض��وع تاکی��د کردن��د ک��ه 
آم��وزش و آگاهی بخش��ی ب��ه 
نانواه��ا یک��ی از اولویت هایی 
اس��ت که متاس��فانه به دست 
فراموشی سپرده شده است. به 
عبارت��ی می توان با همین آرد 
مرغ��وب و به اصطاح س��فت، 
نان هایی پخت که کاما عاری 
از جوش ش��یرین و جوهرقن��د 
باش��ند. تنه��ا کافی اس��ت راه 
درس��ت را به فعاالن این حوزه 

نشان داد. 
ام��ا طبق آماره��ای موجود 
ح��دود 70ه��زار واحد نانوایی 
در سطح کشور وجود دارد. اگر 
به طور متوسط هر واحد صنفی 
دارای 3 یا 4کارگر باشد، حدود 
280هزار نفر خواهد ش��د. این 
گس��تردگی نه تنها کار را برای 
آموزش دهی سخت کرده بلکه 
کار بازرسان و ناظران بهداشتی 
را نی��ز با مش��کات عدیده ای 
مواج��ه س��اخته اس��ت. به هر 
ترتیب، بحث س��امت جامعه 
یکی از اولویت هایی اس��ت که 

نباید آن را نادیده گرفت. 

روند تولید در نانوایی های سنتی نیاز به باز بینی دارد

راهحلهاییکهنانراخطرناکمیکند
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حجتی: صدای کشاورز باید مثل 
خودروسازان بلند باشد

 وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه عده ای اصرار 
دارن��د با تعرفه پایین و قیم��ت ارزان محصولی وارد 
کنن��د تا این محص��ول با تولید داخ��ل رقابت کند، 
گفت: صدای کش��اورز ایرانی باید مثل خودروسازان 

بلند باشد. 
به گزارش مهر، محمود حجتی در س��ومین جلسه 
هیأت عمومی و دوازدهمین جلس��ه شورای مرکزی 
نظام صنفی کش��اورزی با بیان اینکه اگر تعاونی ها، 
نهادها و تشکل های بخش کشاورزی توانمند شوند، 
پیش برنده امور هستند، اظهار داشت: در این صورت 
اف��رادی ک��ه در انجام مس��ئولیت های خ��ود تعلل 
می کنند، یا با این تشکل ها همراه می شوند یا اینکه 
سیس��تم به وجود آمده، آنها را حذف و افراد الیق را 

جایگزین آنها می کند. 
وی با اش��اره به اینکه در کشورهای توسعه یافته، 
تعاونی ها، تش��کل ها و نظام های صنف��ی همه کاره 
هس��تند، تصریح کرد: ما باید به این س��مت حرکت 
کنیم، هرچند که فاصله خیلی زیادی با آنها داریم. 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی با بی��ان اینک��ه صدای 
کش��اورزان به گوش مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران 
نمی رس��د، گفت: کش��اورزی که دام��ش در مزرعه 
تلف می ش��ود و صنای��ع لبنی، ش��یر او را با قیمت 
مناسب خریداری نمی کند، صدایش به گوش کسی 
نمی رسد و در اینجا تشکل است که باید این مسئله 

را مطرح کند و به گوش همه برساند. 
حجتی با تاکید بر اینکه مس��ئله خرید شیرخام با 
قیمتی پایین تر از نرخ مصوب شده مرا رنج می دهد، 
اف��زود: در حالی ک��ه دامداران اص��رار دارند باوجود 
افزایش هزینه های تمام ش��ده تولید در سال جاری، 
محصول ش��ان را به همان قیمت س��ال قبل بخرند، 
صنایع لبنی از ای��ن کار امتناع می ورزند. در چنین 
مواقع��ی باید صدای کش��اورز در چارچ��وب قوانین 
مدنی به گوش مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران برسد. 
وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینک��ه امروزه بحث 
محدودی��ت منابع آب در س��طح مل��ی و بین المللی 
مط��رح اس��ت، اظهار داش��ت: بخش کش��اورزی به 
غل��ط متهم به هدردادن آب اس��ت و عده ای عقیده 
دارند چون بخش کشاورزی بیشترین آب را مصرف 
می کند، بنابرای��ن بزرگ ترین مقصر هدررفت منابع 

است. 

 کشاورزان نیازمند 
نظام صنفی قدرتمند

معاون وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه چهار 
میلیون شغل در بخش کشاورزی وجود دارد، گفت: 
این بخش نیازمند نظام صنفی قدرتمندی است که 
برای تحقق آن قوانین نظام صنفی هم اصاح شد. 

به گزارش تسنیم، حسین صفایی در جلسه هیات 
عمومی و ش��ورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با 
اع��ام این مطلب افزود: پنج دهه اس��ت که کش��ور 
برای س��اماندهی صنوف خود قوانین مدونی دارد اما 
در سال 82 مجلس شورای اسامی قوانین جدیدی 
تصویب کرد که به اصاح این قانون 50 س��اله منجر 

شد. 
وی افزود: در س��ال 82 دولت و مجلس تصویب 
کردند که نظام صنفی کش��اورزی ایجاد ش��ود اما 
پنج س��ال طول کش��ید تا مورد بررسی قرار گیرد 
و در س��ال 87 وزارت جه��اد کش��اورزی آن را به 
اس��تان ها اباغ ک��رد. در حال حاضر 32 اس��تان 
کش��ور دارای نظام صنفی هس��تند و انتخابات در 

آنها برگزار می ش��ود. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد: در سال 
88 دولت مکلف ش��د که این آیین نامه را بررس��ی و 
ارزیابی کند و به صورت میدانی آن را اصاح کند اما 
ای��ن اتفاق نیفتاد. صفایی گف��ت: اصاح قانون نظام 
صنفی کشاورزی همراه با تجدیدنظر همزمان شد با 
انتخابات اتاق اصناف که این امر ش��ائبه هایی درباره 
عدم نیاز به وجود نظام صنفی کشاورزی ایجاد کرد 
اما این قانون اصاح ش��د و نظام صنفی کش��اورزی 

بدون تغییرنام به فعالیت خود ادامه داد. 

ایتالیا هم مشتری میگوی ایران شد
معاون آبزی پروری سازمان شیات از تولید حدود 
25 هزار تنی میگو در کش��ور خبر داد و گفت: پس 
از توافقات هسته ای، ایتالیا به یکی از تولید کنندگان 
میگوی ایرانی درخواس��ت بازبین��ی را برای ارزیابی 
محصول تولید ش��ده و صادرات به این کش��ور داده 
و این کش��ور قرار اس��ت به جمع مشتریان میگوی 

ایرانی بازگردد. 
حس��ین عبدالح��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: 7ه��زار هکتار از مزارع میگو در کش��ور تحت 
کشت این محصول رفته  اس��ت. وی افزود: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته پیش بینی می ش��د امسال 
حدود 30 هزار تن میگوی پرورش��ی در کشور تولید 
ش��ود اما با توجه به مش��کات تولید از نقدینگی تا 
کاهش قیمت میگو به نظر می رسد میزان تولید این 
محصول در سال جاری به حدود 25 هزار تن برسد. 
مع��اون آبزی پروری س��ازمان ش��یات ادامه داد: 
سال گذش��ته حدود 12 هزار تن میگو به کشورهای 
مختلف صادر ش��د که با توجه به پیوستن روسیه به 
جمع مش��تریان میگوی ایرانی و درخواس��ت ایتالیا 
برای بازدید از سایت های پرورش میگو و از سرگیری 
خرید میگو، پیش بینی می شود امسال صادرات این 

محصول به بیش از 15 هزار تن برسد. 

لزوم برخورد با اضافه برداشت های 
جدید در باالدست زاینده رود

عضو کمیس��یون کش��اورزی  مجلس با بیان اینکه 
در ماه های گذش��ته اضافه برداش��ت ها در باالدس��ت 
زاینده رود به میزان قابل توجهی صورت گرفته، گفت: 
باید برخورد با اضافه برداشت های جدید در باالدست 

زاینده رود شدت گیرد. 
 علی ایرانپور در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به 
موض��وع زاین��ده رود و روند اجرای مصوبات 9ماده ای 
ش��ورای عالی آب و برنامه های صورت گرفته در این 
زمینه اظهار داشت: شورای عالی آب کار خوبی انجام 
داد که به عنوان نقطه قوت این دولت به شمار می رود. 
وی اف��زود: مصوب��ات 9ماده ای آب، مصوبه بس��یار 
خوب��ی در زمین��ه حوض��ه آبریز زاینده رود به ش��مار 
می رف��ت و در بح��ث مدیریت یکپارچ��ه زاینده رود، 
جلوگیری از اضافه برداش��ت ها، تس��ریع در طرح های 
آبرس��انی برای آب ش��رب و جلوگیری از ویاسازی ها 

در باالدست را مورد توجه قرار داد. 
ایرانپور گفت: بخشی از این مصوبات در حال حاضر 
اجرا ش��ده و بخش��ی از آن در حال اجرا اس��ت و در 
مجموع به این موضوع خوشبین هستیم. البته ما باید 
زمان را در نظر بگیریم، زیرا فرصت از دست می رود 
و بهتری��ن ضمانت اجرایی مصوبات، ورود معاون اول 

رییس جمهور به این موضوع است. 
نماینده مبارکه در مجلس  اظهار امیدواری کرد که 
با اجرای طرح های آب رس��انی ش��اهد اعمال مدیریت 
یکپارچ��ه ب��ر حوضه آبریز زاینده رود باش��یم و افزود: 
ش��وربختانه اخیرا در باالدس��ت زاینده رود بخشی از 
اراضی را زیر کش��ت برده اند و برخی مس��ئوالن این 
اس��تان نی��ز به این موض��وع دامن می زنند. این مغایر 

مصوبات 9ماده ای شورای عالی آب است. 
عضو کمیس��یون کش��اورزی  مجلس  خاطرنش��ان 
کرد: دولت باید با افراد و کسانی که در زمینه اضافه 
برداشت آب در باالدست حوضه آبریز زاینده رود اقدام 
می کنن��د، برخ��ورد کرده و اراضی  را که به تازگی زیر 

کشت رفته اند به حالت اول خود بازگرداند. 

بحران غذا جنوب آفریقا را 
تهدید می کند

شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت نامناسب آب 
و هوای��ی در برخ��ی از نقاط قاره آفریقا، تاثیر بس��یار 
منفی بر کشاورزی این مناطق داشته است به گونه ای 
که میلیون ها نفر از س��اکنان جنوب آفریقا با بحران 

کمبود مواد غذایی مواجهند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا و بنابر اعام نش��ریه فرانس��وی 
لوپوئ��ن، ش��مار کس��انی که با بح��ران کمبود غذا در 
برخی کشورهای جنوب آفریقا مواجهند از 24میلیون 
نفر در س��ال گذش��ته میادی به 28میلیون نفر در 

سال جاری رسیده است. 
بنابرای��ن گ��زارش، کمبود مواد غذایی کش��ورهای 
نامیبیا، بوتسوانا، ماالوی و زیمبابوه را بیشتر از دیگر 
مناطق آفریقا تهدید می کند. برای مثال، تولید ذرت 
در ای��ن کش��ورها تا میزان 90 درص��د کاهش یافته 
است. بارش باران های نابهنگام، خشکسالی و افزایش 
ناگهان��ی دم��ا از جمله عواملی اس��ت که کش��اورزی 
کش��ورهای جنوب آفریق��ا را مورد تهدید جدی قرار 
داده و از میزان تولید محصوالت کش��اورزی کاس��ته 
است.  همچنین خشکسالی موجب از بین رفتن مراتع 
ش��ده که این پدیده تاثیرمخربی بر روند تهیه علوفه 
دام ها داش��ته و موجب افزایش قیمت انواع گوش��ت 
ش��ده اس��ت. به همین منظور سران 15 کشور جنوب 
آفریقا در یک اجاس اضطراری از روز دوشنبه 17اوت 
)26 مرداد( در بوتس��وانا ابعاد این بحران و مقابله با 

پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهند. 
این گزارش حاکی است که کشور آفریقایی زیمبابوه 
ب��رای مقابل��ه با بحران غذا ب��ه واردات 700 هزار تن 
ذرت نی��از دارد ک��ه 49درصد تولید ذرت این کش��ور 

را تشکیل می دهد. 

خبـــرخبـــر

وحیدزندی فخر

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا 
و دارو، اظهارداشت: وزارت بهداشت هیچ گاه 
مایل به کاهش قیمت کاالهای آسیب رسان 

به سامت جامعه نبوده است. 
به گزارش مهر، رسول دیناروند در خصوص 
افزایش قیمت کاالهای آسیب رسان، گفت: 
در مورد لبنیات پر چرب هم نظر ما افزایش 
قیمت است. برنامه ریزی ها نیز به این سمت 
است، گرچه ممکن اس��ت در برخی موارد 

عملیاتی نشده باشد. 
وی افزود: یکی از راه هایی که امکان نائل 
ش��دن به اهداف وزارت بهداش��ت را فراهم 
م��ی آورد، در نظر گرفتن مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده این نوع محصوالت حتی تا دو برابر 
وضع موجود است که در سازمان غذا و دارو 

پیگیر تسهیل اجرای این موارد هستیم. 
دینارون��د ب��ا تاکید بر اینک��ه هر کس 
می خواهد فرآورده آسیب رسان به سامت 
مصرف کند بای��د هزین��ه اش را بپردازد، 
تصریح کرد: این مس��ئله در کش��ورهای 
دیگر نیز انجام شده و موفقیت های زیادی 
هم به دنبال داشته است. همین سیگار را 
در نظر بگیرید، افزایش مالیات در کاهش 

مصرف آن بسیار تاثیرگذار بوده است. 
وی با اش��اره به اینکه وزارت بهداش��ت 
خودش به تنهایی نمی تواند در این قبیل 
موارد تصمیم گیری کند، افزود: این قبیل 
فعالیت ها نیاز به بهره برداری از پتانس��یل 
ارگان های متعدد دارد که متاسفانه هنوز 

اجرایی نشده است. 

وزارت بهداشت موافق افزایش قیمت لبنیات پرچرب

اغل��ب مش��تری ها اطاعات درس��تی برای 
خرید ن��ان ندارند و وقتی به یک واحد صنفی 
مراجع��ه می کنن��د نان��ی را برمی گزینند که 
سفیدتر از بقیه باش��د. این در حالی است که 
طبق گفت��ه تمام کارشناس��ان، نان های تیره 

کیفیت  از  س��نگک  مانن��د 
باالتری  بس��یار  و س��امت 
برخوردارن��د. ای��ن نان ها به 
خاطر اینکه سبوس کمتری 
از آردش��ان جدا شده، رنگ 
فوای��د  و  تیره ت��ری دارن��د 
دس��تگاه  ب��رای  بس��یاری 
گوارش به ارمغان می آورند. 

متاس��فانه م��ردم این گون��ه می پندارند که 
نان، هرچه س��فیدتر باشد بهتر است و هنگام 
خرید از شاطر قرص نانی را طلب می کنند که 
تیرگی کمتری داشته باشد. اما باید قبول کرد 

که این یک فرهنگ تغذیه ای اشتباه است که 
در میان مردم نهادینه شده و سامت تک تک 
افراد را ب��ه خطر می اندازد. بدیهی اس��ت که 
اصاح تغذیه ای ابتدا باید از س��وی مردم آغاز 
شود. تا مش��تری از نانوا نان تیره طلب نکند، 
او هم ب��رای تولی��د چنین 
کاالیی مجاب نخواهد ش��د. 
بنابرای��ن الزم اس��ت که در 
این زمینه اقدامات فرهنگی 
بسیار گس��ترده و زیربنایی 
انج��ام گی��رد. البت��ه نقش 
رس��انه ها نیز در این زمینه 
بی تاثی��ر نخواهد ب��ود. این 
گروه می توانند در اطاع رسانی و آگاهی بخشی 
به مردم سهم ویژه ای داشته باشند. به خصوص 
صداوسیما که به نوعی پرمخاطب ترین رسانه 

تلقی می شود. 

نان های سفید و نان های تیره



علی الریجانی روز یکش��نبه در نخستین کنگره ملی 
تجلیل از آزادگان که در تاالر وحدت برگزار شد، گفت: 
موفقیت هس��ته ای ای��ران نتیجه پای��داری ملت بزرگ 

ایران بود که با همه فش��ارهای غربی ها توانس��تیم آنها 
را وادار به تس��لیم کنیم. غربی ها بارها و بارها در مورد 
غنی س��ازی حرف زدند و گفتند که ایران حق داش��تن 

 NPT انرژی هسته ای و غنی س��ازی ندارد اما در مواد
آمده، کش��وری که دارای توانمندی هس��ته ای اس��ت 

می تواند غنی سازی و توسعه داشته باشد. 

غالمحس��ین محسنی اژه ای در هشتاد و 
سومین نشست خبری خود با رسانه ها به 

طرح پرونده های روز پرداخت. 
اژه ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی 
گفت: حکم این پرونده صادر ش��ده، ولی 
هنوز به دس��ت من نرس��یده است. آقای 
مرتض��وی در م��ورد برخ��ی از اتهام��ات 
تبرئ��ه و نس��بت به برخی دیگ��ر محکوم 
به حبس و رد مال ش��ده اس��ت که بنده 
تا زم��ان قطعیت حکم از بی��ان جزییات 
معذورم. س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به این س��وال که حکم ص��ادره مربوط به 
کدام پرونده  مرتضوی است؟  گفت: حکم 
صادره در مورد پرونده هایی اس��ت که به 

دادگاه رفته بود. 
محس��نی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره 
مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه ها 
و اش��اره به نقش رییس دفتر رییس جمهور 
سابق در پرونده س��ه هزار میلیاردی گفت: 
در پرونده س��ه هزار میلی��اردی تا آنجا که 
من حضور داش��تم همیش��ه مطرح بود که 
ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این 

خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. 
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 

آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگس��تری 
ش��کایت کرده اند و ش��کایت مش��ایی از 
پورمحم��دی به کجا رس��ید؟  گفت: من 
اطالع ن��دارم که ش��کایت حقوقی مطرح 
کرده باش��ند. بعضی وقت ها مطالبی را در 
س��ایت ها مطرح می کنند، اما اینکه دولت 
یا ریاس��ت جمهوری ش��کایت حقوقی از 
آقای پورمحم��دی کرده باش��د، اطالعی 
ن��دارم. طبیعی اس��ت که هر کس��ی که 
ش��کایت می کند باید مس��تندات خود را 
ارائ��ه کند. اگر براس��اس برداش��ت اولیه، 
اته��ام متوج��ه طرف باش��د، او خواس��ته 
می ش��ود و از او توضیح می خواهند و اگر 
هم آن فرد روحانی باشد پرونده به دادسرا 

و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می شود. 
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آی��ا نامه نمایندگان برای مالقات 
ب��ا بابک زنجان��ی به رییس ق��وه قضاییه 
رس��یده است و آیا وساطت علی الریجانی 
در ای��ن زمینه صح��ت دارد؟  گفت: من 
در جلس��ه پیش گفتم که اگر نمایندگان 
خواسته قانونی داشته باشند با آن موافقت 
می ش��ود. االن هم این نامه رسیده و قرار 
گذاش��ته ش��ده که نماین��دگان بیایند و 

صحبت کنیم تا ببینیم نظر و خواسته آنها 
در مورد مالقات چیس��ت. او با بیان اینکه 
اگر خواسته نمایندگان قانونی باشد با آن 
موافق��ت می کنیم، گفت: االن می خواهیم 
ببینی��م قصد و انگیزه نماین��دگان از این 
مالق��ات چیس��ت؟  در م��ورد رایزنی هم 
اطالعی ندارم ضمن اینکه نیازی به رایزنی 

وجود ندارد. 
خبرن��گاری پرس��ید: آیا توق��ف اعدام 
قاچاقچی��ان مواد مخ��در در نتیجه تغییر 
سیاس��ت ق��وه قضایی��ه اس��ت ی��ا اینکه 
فش��ارهای حقوق بش��ری باعث تعطیلی 
اجرای این احکام ش��ده اس��ت؟  محسنی 
ک��ه  هیچ ک��دام، کس��انی  گف��ت:  اژه ای 
حکمش��ان در حد اعدام باشد و این حکم 
قطعی شود، حکم شان اجرا می شود لذا نه 

متوقف شده و نه تعطیل. 
خبرنگاری نظر محسنی اژه ای را درباره 
اظهارنظر مهدی هاش��می نسبت به حکم 
دادگاه درباره او پرس��یدکه محسنی اژه ای 
گف��ت: در اینکه یک مج��رم و محکومی 
نس��بت به حکمش س��خنی داشته باشد 
خیل��ی غیر طبیعی و غیر منتظره نیس��ت. 
اگر اظهارنظر در چارچوب نباش��د ممکن 

اس��ت مشکلی برای خودش ایجاد کند. او 
درباره درخواست مهدی هاشمی مبنی بر 
برگزاری علن��ی دادگاه و پخش آن گفت: 
درخص��وص اینک��ه دادگاه علن��ی و قابل 
پخش باش��د یا نه، موضوع به تش��خیص 
دادگاه بس��تگی دارد و براس��اس تصمیم 

دادگاه به این پرونده رسیدگی شد. 
محس��نی اژه ای همچنین در پاس��خ به 
سوالی مرتبط با رضائیان گفت: آقای جیسون 
رضائیان درخصوص بحث خبرنگاری متهم 
نیس��ت؛ چرا که ما خبرنگاران زیادی داریم 
که تابعیت کش��ورهای دیگ��ر را دارند و در 
ایران خبر تهیه می کنن��د. او گفت: از بیان 

جزییات پرونده وی معذورم. 
خبرن��گار دیگری از محس��نی اژه ای در 
مورد این موضوع که گویا آقای محمدرضا 
رحیمی مرخص��ی گرفته  و قرار بوده خود 
را در وق��ت مقرر به زن��دان معرفی کنند، 
ام��ا ب��ه زن��دان نرفته اند، س��وال کرد که 
محسنی اژه ای گفت: خیر، ایشان همچنان 
در زندان هس��تند و مرخص��ی گرفته اند، 
البته م��ن در برخی از س��ایت ها و اس ام 
اس ه��ا این موضوع را دی��دم، ولی صحت 

ندارد. 

آژانس ملی جست  و جو و نجات اندونزی 
گ��زارش داد این هواپیما که ۵۴ سرنش��ین 
دارد، متعلق به خطوط هوایی تریگانا است 
و از جایاپورا، مرکز اس��تان پاپوای اندونزی 
به مقصد فرودگاه اوکس��یبیل در غرب این 

کش��ور در پرواز بوده اس��ت. ارتب��اط با این 
هواپیما یکش��نبه، ۱۶ اوت، س��اعت شش 
صبح به وقت گرینویچ قطع شد. به گزارش 
بی بی سی، مسافران این پرواز ۴۴ بزرگسال 
و پن��ج کودک هس��تند و ۵ نفر هم خدمه 

پ��رواز در آن حض��ور دارند. ج��ی ای باراتا، 
وزیر حمل و نق��ل اندون��زی در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانس��ه قطع ارتباط با هواپیما 
را تأیی��د ک��رده و گفته اس��ت: »م��ا هنوز 
نمی دانیم چه اتفاقی برای این هواپیما افتاده 

و همچنان مش��غول هماهنگی با مقام های 
محلی هستیم.« به گفته آقای باراتا وضع بد 
آب و هوا جست وجو در منطقه دورافتاده و 
کوهستانی محل عبور هواپیما را با دشواری 

روبه رو کرده است. 

آخرین نظرات سخنگوی قوه قضاییه درباره 
مرتضوی، شکایت احمدی نژاد، بابک زنجانی، اعدام قاچاقچیان، جیسون رضائیان، مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی 

می خواهیم ببینیم انگیزه نمایندگان از مالقات با زنجانی چیست؟

سریال گمشدن هواپیماها؛ این بار یک هواپیما از اندونزی

منتظرالمهدی:
پلیس با بدحجابان داخل خودروها برخورد می کند

گیاهان و جانوران قربانیان آتش سوزی جنگل ها

سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در سومین 
نشست خبری خود در جمع خبرنگاران به سواالت خبرنگاران 
درباره حریم شخصی، مانتوهای بدن نما، برخورد با بدحجابی، 
سایت همسریابی، حاشیه های رستاخیز، مجسمه های ربوده 

شده، فیلتر شدن تلگرام در حوزه ناجا پاسخ داد. 
منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه آیا 
از نظر پلیس خودروی ش��خصی به عنوان حریم خصوصی 
تلقی می ش��ود؟  گفت: چنانچه خودرو در خارج از حریم 
ش��هر و محلی که کس��ی وجود نداشته باشد، پارک شده 
باشد، حریم خصوصی اس��ت. اما خودرو در داخل حریم 
ش��هر از این قانون مجزا است و نمی شود با استناد به آن 
در داخ��ل خودرو مبادرت ب��ه کار خالف قانون کرد و در 

صورت مشاهده حتماً با متخلفان برخورد خواهد شد. 
منتظرالمه��دی در پاس��خ به س��وال خبرن��گاری درباره 
خریدوفروش مانتوهای بدن نما و موسوم به حریر شیشه ای 
در برخی از مانتوفروشی های مرکز شهر گفت: مانتوفروشی ها 
حق فروش چنین مانتوهایی را ندارند. برخورد با فروشندگان 
متخلفی که از ابتدای هفته گذش��ته تا دی��روز مبادرت به 
فروش این قبیل مانتوها می کردند آغاز شده است تا جایی 
که دیروز دو واحد متخلف در محدوده مرکز ش��هر با حضور 

ماموران پلیس پلمب شد. 
منتظرالمهدی درباره برخورد نیروی انتظامی با متخلفان 

و بدحجابان در داخل خودروهای ش��خصی گفت: پلیس با 
بدحجاب��ان داخ��ل خودروها برخورد می کن��د و در صورت 
مشاهده تنها پالک خودرو مشمول جریمه نقدی خواهد شد. 
منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر مجوز فعالیت 
س��ایت های همسریابی گفت: هیچ سایت همسریابی مجاز 
و دارای مجوز نداریم مگر س��ایت همس��رگزینی براساس 
همس��ان گزینی که مربوط به مؤسس��ه تبیان است و زیر 
نظر سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت می کند. بقیه سایت ها 
که ادعا می کنند به ثبت رس��یده اند و دارای مجوز هستند 
فعالیت غیر قانونی دارند زیرا صدور مجوز فعالیت سایت های 
همسریابی تنها بر عهده س��ازمان جوانان وزارت ورزش و 
جوانان است. ۷۰۰ سایت فعال در زمینه همسریابی وجود 
داشت که شناسایی شدند و با آنها برخورد شد، حتی یک 
مجرم اینترنتی هم که به وس��یله سایت های اینترنتی زنان 
را شناس��ایی و از آنها اخاذی می کرد، دس��تگیر شد. او با 
اعالم اینکه کالهبرداری در قالب س��ایت های همس��ریابی 
بار روانی زیادی ب��رای مالباختگان و طعمه ها دارد، افزود: 
برخورد با گردانندگان این س��ایت ها در دستور کار جدی 

ماموران پلیس قرار دارد. 
منتظرالمه��دی در ادامه در رابطه با حاش��یه های اکران 
فیلم  »رس��تاخیز« و اتفاقی که در میدان ش��هدا رخ داد، 
گفت: پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و نتایج آن پس 

از پایان تحقیقات اعالم می ش��ود. ضمن اینکه خانمی که 
اقدام به قمه زنی در جلوی یکی از سینماها در میدان شهدا 

کرده بود، از سوی ماموران پلیس شناسایی شده است. 
منتظرالمهدی درباره مجسمه های ربوده شده در سطح 
پایتخ��ت و پیگیری این موضوع گفت: مس��ئولیت ربوده 
شدن این مجسمه ها با نیروی انتظامی نیست. چرا که هر 
مجس��مه ای یک مسئول برای پاکسازی و نگهداری دارد. 
در زمینه پرونده های مجسمه های ربوده شده همین بس 
ک��ه اعالم کنم هیچ ش��کایتی از طرف هیچ س��ازمانی به 
پلیس ارائه نشده اس��ت تا موضوع توسط ماموران پلیس 
پیگیری ش��ود، ضمن اینکه ما در رابطه با این س��رقت ها 
به سرنخ های خوبی رس��یده ایم اما چیزی که وجود دارد 
این اس��ت که مجسمه های ربوده شده در کارگاه های دور 
افتاده ای ذوب و آلیاژ به کار رفته در آنها دوباره به چرخه 

تولید بازگشته اند. 
منتظرالمهدی همچنین درباره فیلتر ش��دن تلگرام نیز 
گفت: فیلتر ش��دن تلگرام و هرگونه تصمیمی درخصوص 
فعالیت این اپلیکیشن ها در حوزه کارگروه تعیین مصادق 
مجرمانه حوزه قضایی اس��ت ک��ه ۱۱ عضو حقوقی و دو 
عض��و حقیقی دارد ک��ه نیروی انتظامی یک��ی از اعضای 
تأثیرگ��ذار آن اس��ت و تاکن��ون هیچ تصمیم��ی از این 

کارگروه به نیروی انتظامی ابالغ نشده است. 

غالمحس��ین کاظمی مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان 
کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه امسال 
ب��ه دلیل خشکس��الی و کاهش بارندگی ها ش��اهد وقوع 
آتش س��وزی های متعدد در عرصه منابع طبیعی اس��تان 
هستیم که اثرات س��وئی روی محیط زیست دارد، گفت: 
آتش س��وزی ها عالوه بر آلودگی ه��وا، گونه های گیاهی و 
جانوری فراوانی را نابود می کند. مدیرکل محیط زیس��ت 
اس��تان کرمانش��اه با بیان اینکه هر اکوسیستم گونه های 
گیاهی و جانوری منحصر به فرد خود را دارد، یادآور شد: 

در آتش سوزی ها عمدتا گونه های جانوری که قدرت فرار 
و حرکت ندارند، از بین می روند. 

به گفته این مسئول یک ویژگی مهم گونه های گیاهی 
این اس��ت که امکان تجدید دارند و ب��ا آغاز فصل بارش 
می توانند رویش داش��ته باش��ند، اما گونه ه��ای جانوری 
آس��یب جدی تری می بینن��د. کاظمی با اش��اره به اینکه 
گونه های بزرگ و پس��تاندار که چابک هس��تند و امکان 
فرار دارند در آتش س��وزی ها کمتر دچار آسیب می شوند، 
عنوان ک��رد: تاکنون گزارش��ی از آس��یب این گونه ها در 

جریان آتش س��وزی نداش��تیم. در ش��رایط خاص ممکن 
اس��ت گونه های جانوری در آتش محاصره شوند و در این 

صورت تلفاتی را از آنها خواهیم داشت. 
مدیرکل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان کرمانش��اه 
گونه های خزنده را که قدرت فرار و سرعت کمتری دارند 
بیش��ترین گروهی دانس��ت که در جریان آتش سوزی ها 
در معرض خطر قرار دارن��د. گونه های پرنده نیز به دلیل 
قدرت پروازی که دارند معموالً در آتش س��وزی ها آسیب 

جدی نمی بینند. 

الریجانی: موفقیت هسته ای 
نتیجه پایداری ملت بزرگ ایران بود

به گ��زارش روزنامه فرامنطقه ای الحیات، کارشناس��ان 
تاکی��د کردند که ظهور حمزه بن الدن، پس��ر 2۴ س��اله 
اس��امه بن الدن، رهبر سابق القاعده در یک فایل صوتی و 
دعوت از تروریست های القاعده برای انتقال جنگ از کابل، 
غزه و بغداد به واش��نگتن، لندن، پاریس و تل آویو بر این 
اعتقادات و گزارش��ات صحه می گذارد که اسامه بن الدن 
وی را برای رهبری القاعده پس از مرگ خود آموزش داده 
است. اس��نادی که نیروهای آمریکایی در مخفیگاه اسامه 
بن الدن کش��ف کرده بودند نش��ان می دهد که حمزه بن 
الدن برای ساخت و استفاده از مواد منفجره آموزش دیده 

و از هم��ان بچگی ب��ه عضویت در گروه های تروریس��تی 
تمایل داشته اس��ت. تحلیلگران دستگاه اطالعاتی آمریکا 
با توجه به این اس��ناد می گویند که اسامه بن الدن فرزند 
خود را برای جانشینی و رهبری القاعده آماده کرده است. 
اطالع��ات زی��ادی از حمزه بن الدن که در س��ال ۱99۱ 
متولد ش��ده در دس��ت نیس��ت، جز اینکه وی در س��ال 
2۰۰۵ جزو نیروهای طالبان بود که س��ربازان پاکس��تانی 
را در وزیرس��تان جنوبی هدف قرار دادند. در سال 2۰۰۷ 
مش��خص ش��د که وی در منطقه مرکزی بین پاکستان و 

افغانستان مستقر و جزو یکی از رهبران القاعده است. 

حمزه بن الدن، به دنبال جانشینی پدر و رهبری القاعده

 ظه�ر یکش�نبه ی�ک شهرک نش�ین 

صهیونیس�ت یک پس�ر بچه فلسطینی 
را در نزدیک�ی روس�تای »یتم�ا« واق�ع 
در جنوب ش�هر نابلس در ش�مال کرانه 
باختری با خودرو زیر گرفت و زخمی کرد. 
 دی ول�ت ی�ک روزنام�ه آلمانی از 
افزای�ش حمالت اف�راط گرایان علیه 
و  آلم�ان  و مس�لمانان در  مس�اجد 
از  ائت�الف گس�ترده ای  درخواس�ت 
سیاس�تمداران و پلیس آلم�ان برای 

رسیدگی به این مسئله خبر داد. 
صدها نفر از مردم، از جمله ایرانیان خارج از کشور به نشانه حمایت از توافق 

هسته ای در مقابل کاخ سفید تجمع کردند

تیتر اخبار

دکت��ر حبیب اهلل مس��عودی فری��د، مع��اون اجتماعی 
سازمان بهزیستی در حاشیه همایش »نقش سالمت روانی 
و اجتماع��ی دختران در توس��عه اجتماعی« به اختالالت 
روانی نوجوانان اش��اره کرد و گفت: تحقیقات و مطالعات 
بسیاری در دنیا روی بخش های سالمت روان و اختالالت 
مختلف در نوجوانان انجام ش��ده اس��ت و به نظر می رسد 
نوجوانان ایرانی نیز تا حدود زیادی همانند نوجوانان سایر 
کشورها هستند و ش��اید آمارها در کشور ما 2 تا ۳ درصد 
کمتر از دنیا باش��د. براس��اس مطالعات انجام شده ۱2 تا 
۱۵ درص��د نوجوان��ان در دنیا دارای اخت��الالت اضطرابی 
هس��تند و همچنین ۵۰ درصد اختالالت روانی نیز از سن 

زیر ۱۴ سال شروع می شود. 
معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی تاکید کرد: چنانچه 

بتوانی��م اخت��الالت روان��ی در نوجوانان را در س��نین کم 
شناس��ایی کنی��م در این صورت از ب��روز این اختالالت در 
آینده جلوگیری کرده و به سالمت آنها کمک خواهیم کرد. 
به گفته فرید، همکاری دستگاه های مختلف مانند آموزش 
و پرورش می تواند در راس��تای تقویت مهارت اجتماعی در 
نوجوانان موثر باش��د و یکی از دالیلی که دختران و پسران 
نوجوان به سمت آسیب های اجتماعی می روند نداشتن این 
مهارت هاس��ت. او با بیان اینکه سالمت فیزیکی دختران به 
دلیل کمبود فضای ورزشی در مدارس به خطر افتاده است، 
گفت: کم بودن س��اعات ورزش و نشس��تن طوالنی مدت 
دختران، س��المت فیزیکی آنها را دچار مشکل کرده است 
و به نظر می رسد فعال تر بودن آموزش و پرورش و افزایش 

ساعات ورزش می تواند از این آسیب جلوگیری کند. 

۵۰ درصد اختالالت روانی قبل از ۱۴ سالگی آغاز می شود

 کلیات طرح توس�عه و بهینه س�ازی 

آب ش�رب روس�تایی در جلسه علنی 
مجلس و ب�ا رأی نمایندگان به تصویب 

رسید. 
مدی�رکل  الهیج�ان زاده،  احمدرض�ا    
محیط زیس�ت خوزس�تان با اع�الم اینکه 
ت�االب هور العظی�م به هیچ وجه خش�ک 
نش�ده اس�ت، گفت: در بازدید مش�ترک 
کارشناس�ان محیط زیس�ت و آب و ب�رق 
خوزس�تان ب�ا وج�ود کاهش س�طح آب، 

تلفاتی از آبزیان مشاهده نشد. 
سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: سقوط کارگر 

ایرانی در چاهی به عمق ۵۰ متر جانش را گرفت

تیتر اخبار

ب��ه گزارش گاردی��ن، هایدی، قهرمان محب��وب ادبیات 
کودکان با س��ه فیلم س��ینمایی راهی پرده ه��ای نقره ای 
می شود. سه گانه جدید برمبنای داستان »هایدی« قهرمان 
کوه های آلپ س��وییس که جوآنا اسپیری آن را خلق کرده 
و از س��وی کمپانی ویس��تار انترتینمت س��اخته می شود. 
»بی��گ تری« کمپان��ی تولید بریتانیایی نی��ز در تهیه این 
پروژه س��هیم است. نخستین فیلم این س��ه گانه با عنوان 
»هایدی- ملکه کوهستان« در نیمه 2۰۱۶ اکران می شود. 
فیلم نامه این فیلم را پل واس��تون نوشته و سیمون رایت از 
»بیگ تری« تهیه کننده آن اس��ت. این فیلم اواخر امسال 
در کوه های آلپ س��وییس فیلمبرداری می ش��ود. ش��تال 
وینود، مدیر ویس��تار با ص��دور بیانیه ای گف��ت: ما از کار 

کردن روی این پروژه بسیار هیجان زده هستیم و معتقدیم 
این فیل��م به مخاطبان اجازه خواه��د داد تا یک بار دیگر 
این اثر کالس��یک را مرور کنند و نسل جدید کودکان نیز 
می توانند همچنان از آش��نا شدن با چنین شخصیتی لذت 
ببرند. کتاب »هایدی« نوشته ۱۸۸۱ یکی از پرفروش ترین 
کتاب های کودک در سراس��ر جهان اس��ت و داستان یک 
دختربچه یتیم را روایت می کند که باید برای زندگی پیش 
پدربزرگ��ش به کوه های آلپ برود. او و پدربزرگ به تدریج 
یاد می گیرند که چطور همدیگر را دوس��ت داش��ته باشند 
و همین عالقه موجب می ش��ود که وقتی هایدی به ش��هر 
فرانکفورت فرستاده می ش��ود تا زندگی راحت تری داشته 

باشد، بخواهد دوباره پیش پدربزرگش برگردد. 

هایدی سینمایی می شود

 س�اختمان ش�ماره ۲ خانه هنرمندان 
ایران ک�ه انجمن ه�ای صن�وف مختلف 
حض�ور  ب�ا  ش�ده اند،  مس�تقر  آن  در 
س�یدمحمدهادی ای�ازی، قائم مقام وزیر 

بهداشت افتتاح شد. 
 هی�ات داوران چهاردهمی�ن مس�ابقه 
مطبوعات�ی س�االنه انجم�ن منتق�دان و 
نویس�ندگان خانه تئاتر، اسامی نامزدهای 

این دوره را اعالم کردند. 
 غ��الم�رض��ا ال�ماس�ی به عن�وان 
 مدی�ر جدی�د گ�روه فیل�م و س�ریال 

شبکه 3منصوب شد. 
اسماعیل خلج، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون در بیمارستان بستری 

شد

تیتر اخبار

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس که به خاطر برخی 
ابهامات مدتی را در زندان س��پری کرده بود، در نشس��ت 
اخیر مس��ئوالن باش��گاه اس��تقالل برای جذب اسپانس��ر 
حضور داش��ت و قول هایی هم برای کمک به این باش��گاه 
داده است. هفته گذشته و در جریان اعتراض کادر فنی و 
بازیکنان استقالل به عدم پرداخت های مالی، جلسه ای در 
وزارت ورزش و در محل کار بهرام افش��ارزاده تشکیل شد 
اما زمانی که اس��تقاللی ها وارد محل جلسه شدند حضور 
یک چهره آشنا باعث تعجب آنها شد. حمیدرضا سیاسی، 
مدیرعامل پیش��ین باش��گاه پرس��پولیس که ب��ه دالیلی 
مش��کالتی برایش ایجاد ش��ده بود، در جمع آبی پوش��ان 
حضور یافته بود و تمامی توضیحات را در مورد اسپانس��ر 

و حمایت ه��ای مالی ارائه کرد. این اتف��اق عالوه بر ایجاد 
مجدد ش��ائبه در وزارت ورزش برای استفاده از حمیدرضا 
سیاس��ی که در خوش��بینانه ترین حالت متهم پرونده ای 
جنجالی در س��ال گذش��ته بوده، این بح��ث را دوباره باز 
می کن��د که سیاس��ی باز هم هر دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس را توام��ان از نظ��ر مالی مدیری��ت می کند؟ 
حمیدرض��ا سیاس��ی در ش��رایطی توضیحات��ی پیرامون 
اسپانس��ر را به اس��تقاللی ها ارائه کرد که گفته می شود او 
در پشت پرده با اسپانسر پرسپولیس هم در ارتباط است. 
این درحالی است که فصل گذشته به خاطر همسان بودن 
سرمنشأ اسپانسر اس��تقالل و پرسپولیس حرف و حدیث 

زیادی به وجود آمد. 

رفتار سیاسی حمید سیاسی از پرسپولیس تا استقالل

فدراس�یون  ریی�س  کفاش�یان،   
فو تبا ل می گوی�د نمی داند چرا برخی 
اف�راد دلواپ�س مرخص�ی ک�ی روش 

هستند. 
 آرش نجفی، مدیر حقوقی باش�گاه 
پرس�پولیس در ام�ور فوتب�ال گفت: 
شکایت »اشپیتیم آرفی« علیه باشگاه 
پرسپولیس با توجه به مستندات ارائه 

شده، از سوی فیفا رد شد. 
بعد از سال ها تیم ملی بسکتبال بانوان ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی و 

بین المللی راهی ترکیه می شود

تیتر اخبار
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تبلیغ محصول جدید در بازار 
شوک زده

وقت��ی محص��ول جدی��دی روان��ه بازار می ش��ود 
نگرانی ه��ای  عمدت��ا  تولید کنن��ده  ش��رکت های 
بس��یاری دارن��د که آیا این طرح با شکس��ت مواجه 
خواهد ش��د؟ آی��ا در همان بدو امر محصول با س��ر 
 زمی��ن خواهد خ��ورد و همه چیز ب��ه پایان خواهد 
رس��ید؟ این نگرانی برای شرکت های نوپا به مراتب 
بیش��تر اس��ت، از این جهت که س��رمایه الزم برای 
ادامه حیات در آنها اندک اس��ت و همین امر موجب 

می شود که در مدیریت هیجانی تر عمل کنند. 
واقعیت آن اس��ت که توصیه می شود قبل از آنکه 
محصولی را روانه بازار کنید و تبلیغات گس��ترده ای 
روی آن انج��ام دهی��د، تمام جوانب را بس��نجید و 
محص��ول را در جاه��ای مختلف مورد بررس��ی قرار 
دهید تا میزان عالقه مندی مشتریان خود را به دست 
آورید و آنگاه با مدیر تبلیغات خود تماس بگیرید تا 
بدانی��د به او چه خواهید گف��ت و از او چه انتظاری 

خواهید داشت. 
فروش یک محصول جدید همیش��ه با یک ریسک 
بزرگ مواجه است لیکن نباید تمام کار را به ریسک 
سپرد. وقتی محصول ش��ما برای نمایش روی آنتن 
رفت دیگر شما به بازار پرتاب شده اید مثل موشکی 
که از پایگاه فضایی آزاد شده باشد، فرصت بازگشت 
نیس��ت. در این زمان اس��ت که ش��ما باید لحظه به 
لحظ��ه مش��تری ها را تعقی��ب کنید این ج��ا دیگر 
آزمایش��گاه نیس��ت که بتوانید همه چیز را به جای 

اول برگردانید. 
متاسفانه اغلب تولیدکنندگان که برای نخستین بار 
محصول��ی را روانه ب��ازار می کنند فرص��ت کافی به 
محصول نمی دهند ت��ا بتواند جای خود را پیدا کند 
و ب��ه اصطالح زودتر از هنگام، محصول را شکس��ت 
خورده قلمداد می کنند. ولی موضوع این اس��ت که 
زمان فاکتور مهمی است که باید در عرصه تبلیغات 

به آن نگریست. 
بسیار دیده شده محصولی که روانه بازار می شود، 
ش��وک اولیه عدم ف��روش گریبانگیرش ش��ده، ولی 
وقت��ی زمان کافی به محصول داده می ش��ود و روی 
آن تبلیغ��ات مدیری��ت ش��ده ای ص��ورت می گیرد 
محص��ول ت��ازه وارد جای��گاه پیدا می کن��د و حتی 
 گاه��ی ب��ا موفقیت ه��ای چش��مگیری نی��ز روبه رو 

می شود. 
موضوع��ی ک��ه به آن تاکی��د دارم این اس��ت که 
فرآین��د ب��ازار را نمی ت��وان با چند ب��رش از مقاطع 
مختل��ف مورد بررس��ی ق��رار داد و ب��رای آن حکم 
صادر ک��رد. من نیز قبول دارم ک��ه گاهی محصول 
جدید می تواند آنقدر بد باش��د که ب��ازار آن را پس 
بزند اما این موارد همیش��گی نیس��ت. ب��ه عبارتی 
بای��د بگوی��م در اغلب م��وارد ای��ن تولیدکنندگان 
هس��تند که از ترس شکست بس��یار سنگین؛ تن به 
یک شکس��ت س��اده می دهند در عمل این موضوع 
کامال منطقی است چون کمتر ضرر می کنند اما اگر 
این موضوع را این گونه ن��گاه کنیم که خارج کردن 
محص��ول با عجله منجر به از دس��ت دادن موفقیت 
 بزرگ ش��ود باز می توان همین حکم را برآن صادق 

دانست؟ 
ای��ن م��واردی ک��ه ب��ه آن اش��اره ش��د، اهمیت 
اندازه گیری مس��تمر را به خوبی نشان می دهد. باید 
قب��ول کنیم که ب��ازار به یک جمله و کلمه ش��بیه 
نیست بلکه مثل یک داستان است که دائم در حال 
جریان اس��ت و ش��ما نمی توانید به صرف اینکه اول 
داس��تان برایتان جالب نبود بگویید داس��تان خوبی 

نیست و آن را کنار بگذارید. 
ام��ا ای��ن نیز به آن معنا نیس��ت که ش��ما به اول 
داس��تان بی توجه باش��ید، راز موفقیت در این گونه 
م��وارد اس��تمرار تبلیغات پس از ی��ک ارزیابی اولیه 
اس��ت، به این معنا که وقتی محصول روانه بازار شد 
و واکنش اولیه دریافت شد تمام داده های اطالعاتی 
از بازار جمع آوری ش��ود و پس از بررسی آن دوباره 

به بازار تزریق شود. 
این تزریق مجدد و تبلیغات دوباره احتماال بتواند 
کاالیی را که دچار ش��وک اولیه شده از مرگ نجات 
دهد. در این تبلیغ شما باید دوباره همه چیز را مورد 

ارزیابی قرار دهید. 
مث��ال اگر به مدت دو م��اه کاالی تازه وارد را مورد 
تبلیغ قرار داده اید؛ به مدت یک ماه به حال خود رها 
کنی��د و فروش را مورد ارزیاب��ی قرار دهید و دوباره 
پس از بررس��ی ی��ک ماه به تبلیغ خ��ود بپردازید و 
ب��از به کاال تنفس دهید و مج��ددا فروش را ارزیابی 
 کنی��د، احتم��اال اطالع��ات قابل توجهی دس��ت تان 

خواهد آمد. 
واقعیت آن اس��ت ک��ه وقتی به ی��ک کاال تنفس 
می دهید و دوباره به تبلیغ اقدام می کنید به مخاطب 
خود این فرصت را می دهید که از کاال استفاده کند 
و خود را برای دریافت اطالعات جدیدتری از ش��ما 
آماده کن��د. اما اگر مدت زمان بی��ن دو تبلیغ زیاد 
باش��د یا تبلیغ قطع ش��ود محصول دچار فراموشی 

می شود. 
این موضوع متاسفانه در تبلیغات ایرانی به فراوانی 
مش��اهد می شود، به این ش��کل که یک محصول با 
تبلیغات گس��ترده وارد بازار می ش��ود و پس از یک 
دوره تبلیغات گس��ترده دیگر هیچ اثری از تبلیغات 
نیست که این موضوع موجب می شود مخاطب، شما 

را به فراموشی بسپارد. 
لذا توصیه بر آن اس��ت که برای پخش آگهی های 
خود یک جدول زمان بندی ش��ده مشخصی داشته 
باش��ید و در هر دوره از پخش، بازار را مورد ارزیابی 

مستمر خود قرار دهید. 

تبلیغات خالق

آگهی: Huawei- شعار: مکنده زندگی)هر چقدر هم که بی خطر به نظر برسد، قرار دادن شارژر در پریز برق بعد از اتمام شارژ تلفن 
همراه، یک تهدید بسیار بزرگ است. بعد از اتمام استفاده شارژر را بکشید و به کمپین »ساعات زمین« بپیوندید!(
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ایستگاه تبلیغات

در مورد بیلب�ورد پرنده توضیح دهید، 
اینکه چگونه کار می کند؟ 

تبلیغات پ��روازی ی��ا بیلبوردهای پرنده 
نوع��ی رس��انه تبلیغات��ی نوین اس��ت که 
دوسالی اس��ت درتالش��یم تا در ایران نیز 
از آن بهره برداری کنیم. این رس��انه جدید 
اس��ت و درکل دنی��ا درچندکش��ور از آن 
اس��تفاده می ش��ود و درنوع خ��ودش برای 
برنده��ا و مخاطب��ان هیجان انگیز اس��ت. 
بیلبورده��ای پرن��ده ای که قرار اس��ت در 
ایران استفاده شوند، پاراموتورهایی هستند 
که توس��ط یک خلبان هدایت می ش��وند؛ 
پاراموتورهای��ی ک��ه از بال آنه��ا به عنوان 
رس��انه تبلیغاتی اس��تفاده می شود. در این 
پاراموتورها خلبان برای شروع، پاراموتور را 
به س��مت جلو هدایت ک��رده و به پرواز در 
م��ی آورد و بعد از این مرحل��ه حرکت بال  
نق��ش بیلبورد را ایفا می کند و در آس��مان 
ب��ه پ��رواز در می آی��د. نکت��ه ای را باید در 
مورد تفاوت گالیدرها ب��ا این بیلبوردهای 
پرنده اضافه کن��م؛ گالیدرها نیاز به فضای 
ویژه تری دارن��د، گالیدرها ب��رای به پرواز 
درآمدن نیاز به قرارگرفتن در ارتفاع دارند 
درحالی که پاراموتورها به برندها این اجازه 
را می دهند که در هر فضایی از این رس��انه 
تبلیغاتی استفاده کنند. هرچند مکان های 
خاصی نیز هس��تند که اجازه پرواز در آنها 
وجود ن��دارد مانن��د مناط��ق فرودگاهی، 
نظام��ی و... پاراموتورهای��ی که قرار اس��ت 
در ایران از آنها اس��تفاده شود، تا حدودی 
تغیی��ر کرده اند. این تغیی��رات از آن جهت 
در این پاراموتورها صورت گرفته که بتوان 
از آنها بهره برداری تجاری و تبلیغاتی کرد. 
از بیلبوردهای پرنده در مکان های مختلف 
اس��تفاده می ش��ود، برای مثال امکان دارد 
بیلبورد پرنده امروز در س��واحل مازندران 

باش��د و روز دیگر در س��واحل کیش یا در 
هر نقطه دیگری به پرواز درآید. به هرحال 
نیاز ب��ازار تبلیغ��ات، طراحان رس��انه های 
تبلیغات��ی را وادار ک��رده اس��ت که به فکر 
رسانه تازه تری باشند. طبیعتا وقتی شرایط 
رسانه های تبلیغاتی مانند تبلیغات محیطی 
به مرحله ای می رس��د ک��ه مخاطبان دیگر 
نس��بت به آنها بی تف��اوت می ش��وند باید 
طراحان رس��انه های تبلیغاتی به فکر چاره 
باش��ند تا بتوانن��د راهکار بهت��ری را ارائه 
دهند. به نظ��رم بیلبوردهای پرنده نوآوری 
اس��ت که ش��اید بتواندتبلیغات محیطی را 
از حالت ایس��تا خارج کرده و جان تازه ای 
ب��ه آن بدهد. ع��الوه براین ب��ه نظرم این 
رس��انه می تواند برای تبلیغات فرهنگی نیز 

کمک کننده باشد. 
این سبک تبلیغات چه کمکی به برندها 

و کسب وکار خواهد کرد؟ 
مهم ترین کمکی که این رسانه به برندها 
می کن��د، فرار آنها از رس��انه های ایس��تا و 
حرکت از رسانه های س��نتی به رسانه های 
م��درن اس��ت. ب��ه هرح��ال معرف��ی یک 
محص��ول تازه یا خدم��ات برندها از طریق 
بیلبورده��ای پرنده به خ��ودی خود برای 
برندها ایج��اد تمایز خواهد ک��رد. مطمئنا 
برند از طریق این رسانه به راحتی می تواند، 
نظر مخاطبان یا مش��تریانش را جلب کند. 
هیجان و حس تازگی در هویت این رسانه 
موج��ود اس��ت و مخاطبان را به تماش��ای 
پی��ام تبلیغاتی که باالی سرش��ان به پرواز 
در آمده دعوت می کن��د. این نوع تبلیغات 
برای اکثر کس��ب و کارهایی که می خواهند 
پیام تبلیغاتی تاثیرگ��ذاری را به مخاطبان 
برس��انند، مناس��ب اس��ت. ش��رکت ها در 
تمامی مراحل برندسازی ش��ان می توانند از 
این رس��انه اس��تفاده کنند، مراحلی مانند 

معرف��ی برن��د، معرفی محص��ول و... عالوه 
بر این، بیلبورده��ای پرنده می توانند گروه 
مخاطبان زیادی را پوش��ش دهند. در واقع 
این مخاطبان می توانند ش��امل طیف های 
مختلفی از جامعه باش��ند. ب��رای مثال اگر 
برن��دی می خواهد از تیم ورزش��ی حمایت 
کند یا پیام��ی در این حوزه به مخاطبانش 
برس��اند، ای��ن رس��انه را می توان ب��ر فراز 
استادیوم ها یا مکان های ورزشی به پرواز در 
آورد. این مکان ها می توانند متفاوت باشند 
مانن��د زمانی که برن��دی می خواهد پیامی 
در زمین��ه ورزش های آبی به مش��تریانش 
برس��اند. این رس��انه می تواند روی سواحل 
جن��وب یا ش��مال به پرواز درآی��د. در این 

زمینه مثال های زیادی می توان زد. 
به نظرتان پرواز این رسانه در شهرها و 
خیابان های شلوغ با مشکالتی مواجه یا 
برای مخاطبان آزار دهنده نخواهد شد؟ 
مورد استفاده این رسانه بر فراز اتوبان ها 
نیست. این رسانه در فضاهایی که مخاطب 
می تواند آن را مش��اهده کند، مفید خواهد 
ب��ود و توصیه می ش��ود. اگر به درس��تی از 
این رس��انه بهره برداری نشود، ممکن است 

خطرناک نیز باش��د. خلبان های این رسانه 
باید دوره های الزم را دیده باش��ند. از آنجا 
که این رس��انه می توان��د در ارتفاع کم نیز 
پرواز  کند، البته منظ��ور ارتفاعی که طرح 
تبلیغاتی برند دیده ش��ود، این خلبان است 
که ارتفاع را گاه��ی به 20 متر یا گاهی به 
40 متر می رساند تا طرح تبلیغاتی برند در 
نق��اط مختلف بهتر دیده ش��ود. به هرحال 
این رسانه قابلیت تنظیم ارتفاع را دارد که 
خود نش��انه داینامیک بودن این نوع رسانه 
اس��ت. عالوه بر این گروه مشاوره حرفه ای 
نیز باید برندها را در جهت اس��تفاده از این 

رسانه راهنمایی کند. 
از معایب و مزایای این رس�انه برای مان 

بگویید؟ 
هررس��انه ای عالوه برمزایا، مطمئنا نقاط 
ضعف��ی نیز دارد. یک��ی از نقطه ضعف های 
این رس��انه، عدم امکان اس��تفاده از آن در 
شرایط بد جوی است. برای مثال در هوای 
توفان��ی و بارانی امکان پ��رواز این بیلبورد 
پرن��ده وجود ن��دارد. هرچند این ش��رایط 
جوی دیده شدن مابقی رسانه های محیطی 
را نی��ز دچار مش��کل می کن��د و مخاطبان 
دیگر ب��ه آنها توجه نمی کنن��د. به هرحال 
این رسانه در تبلیغات کشور تازه وارد است 
و در همی��ن ماه اخیر به جمع رس��انه های 
کش��ور اضافه شده است و شاید ضعف های 

دیگر آن در درازمدت بروز کند. 
آیا این رسانه را می توان جزء رسانه های 
پرهزین�ه و گ�ران تبلیغاتی محس�وب 
کرد؟ در مورد نحوه طراحی آگهی های 

این رسانه نیز توضیح دهید. 
به هر حال تبلیغات، صنعت گرانی است و 
خواه ناخواه هزینه های زیادی در آن صرف 
می ش��ود ولی به نظرم این رسانه به نسبت 
بقیه رسانه ها مانند تلویزیون و  رسانه های 

محیطی آنچنان گران نخواهد بود. مطمئنا 
برندها با بهره ب��رداری طوالنی مدت از این 
هزینه های ش��ان صرفه جوی��ی  در  رس��انه 
 می کنن��د. از این رس��انه می توان در اقصی 
نقاط کشور اس��تفاده کرد و همین موضوع 
در کاه��ش هزینه هادر مقایس��ه ب��ا دیگر 

رسانه ها تاثیرگذار خواهد بود. 
 در مورد نحوه طراحی آگهی این رس��انه 
نیز باید بگویم امکان نصب جس��م خارجی 
روی ب��ال به لحاظ ایمنی وج��ود ندارد به 
همی��ن منظور چاپ روی بال در زمانی که 
هنوز ب��ال به صورت پارچه اس��ت، صورت 
می گی��رد و ای��ن کار حتم��ا باید توس��ط 

کارشناسان این حوزه صورت گیرد. 
این رسانه برای چه برندهایی در کشور 
اجرا ش�ده اس�ت؟ و آیا اثربخش�ی آن 

سنجیده شده است؟ 
در واقع این رس��انه تازه وارد ایران شده 
اس��ت و هنوز بسیاری از برندها با آن آشنا 
نشده اند اما در همین مدت کوتاه برندهای 
مختلفی برای کمپین ه��ای آینده خود در 
جهت اس��تفاده از این رس��انه برنامه ریزی 
کرده اند. در مورد اثربخشی باید بگویم، این 
رسانه قبل از ایران در ایتالیا مورد سنجش 
اثربخش��ی قرار گرفته و تحقیقات الزم در 
این باره شده است. برای سنجش اثربخشی 
این رس��انه یک جامعه آم��اری 150 نفری 
در نظرگرفته ش��ده ک��ه در یک بازه زمانی 
شش ماهه به پنج سوال مربوط به این رسانه 
پاسخ دادند. از این جامعه آماری 110 نفر 
به سواالت پاس��خ دادند. نکته جالب اینکه 
این جامعه آم��اری بعد از 18 ماه همچنان 
این رس��انه و طرح تبلیغات��ی آن را به یاد 
می آورن��د. اکثر این اف��راد از متفاوت بودن 
این رس��انه یاد کردند و نسبت به استفاده 

مجدد از آن عالقه نشان دادند. 

 بذرهایی برای نجات گیاهان 
در معرض انقراض

و  سان فرانسیس��کو   BBDO تبلیغات��ی  آژان��س 
 ی��ک ش��رکت تولیدکنن��ده غ��ذای ارگانیک ب��ه نام     
Seeds of Change  م��ردم را ب��ه نج��ات ج��ان 
نژاد های گیاهی متن��وع در معرض خطر انقراض قرار 

گرفته تشویق می کنند. 
روی  دهی��د«  نج��ات  را  »چاش��نی ها  کمپی��ن 
تالش های��ش پیرامون نج��ات  نژاد در ح��ال انقراض 
»گوجه فرنگ��ی بنفش« Cherokee متمرکز اس��ت. 
ش��رکت Seeds of Change از مردم می خواهد با 
علم به این موضوع اقدام به پرورش و س��پس خوردن 
گوجه فرنگی ه��ای فوق در خانه خود کنند. به گزارش  
ام بی ای نیوز، سرآش��پز »هیو اچسون« از مردم دعوت 
کرد در Empire State Building به امتحان یک 
منوی خ��اص بپردازند. پس از برگزاری این رویداد به 
مردم گفته شده بود نژاد های در حال انقراض برایشان 

سرو می شود. 
برگ��زاری رویدادی با اس��تفاده از یک ترفند خاص 
یک سبک بازاریابی اس��ت که نمونه هایی از آن را در 

گذشته می توان یافت. 

کافه تبلیغات

اکرم آزادیان

بیلبوردهای پرنده ای که قرار 
است در ایران استفاده شوند، 

پاراموتورهایی هستند که توسط 
یک خلبان هدایت می شوند؛ 
پاراموتورهایی که از بال آنها 

به عنوان رسانه تبلیغاتی استفاده 
می شود. در این پاراموتورها خلبان 
برای شروع، پاراموتور را به سمت 

جلو هدایت کرده و به پرواز در 
می آورد

گزارش »فرصت امروز« از یک رسانه جدید تبلیغاتی

وقتیبیلبوردهایتبلیغاتیبهپروازدرمیآیند
پس از نخس�تین پرواز هواپیما توس�ط ب�رادران رایت 
هر روز ش�اهد پیش�رفت در این حوزه  بوده ایم. حوزه ای 
ک�ه این روزها ب�ه کمک تبلیغات هم آم�ده و می خواهد 
یکی از وس�ایل پروازی خود را تقدیم این صنعت کند تا 
فعاالن این حوزه از آن به عنوان یک رسانه تبلیغاتی تازه 
اس�تفاده کنند. این رسانه تبلیغاتی پروازی بیلبوردهای 
پرنده نام دارد که پ�س از آزمایش های مختلف پایش به 
داخل کشور ما نیز باز شده است. بیلبوردهای پرنده همان 
پاراموتورهایی هس�تند که قرار است از این پس بال های 
آنها محل نصب آگهی های تبلیغاتی برندهای داخلی شود 
تا در باالی س�ر مخاطبان به پ�رواز درآیند. خبر حضور 
این رس�انه تازه چند وقتی است که میان اهالی تبلیغات 
پیچیده است. خبری که درباره آن گمانه زنی های زیادی 
شده اس�ت. عده ای برای ش�ان عجیب است و می گویند 
که ش�اید این رسانه تازه، تبلیغات خفته داخلی را بیدار 
کند و عده ای دیگر با احتیاط و از دور نظاره گر هس�تند 
ت�ا ببینند که آینده این رس�انه چه خواهد ش�د. با تمام 
این توصیفات »فرصت امروز« سراغ احمد عباسی فعال 
عرصه رسانه های نوین تبلیغاتی رفته تا سواالتی را از او 
درباره بایدها و نباید های این رسانه تازه بپرسد. عباسی 

در ادامه به سواالت ما پاسخ می دهد. 

نرگس فرجی



آن  از  ک��ه  روزگاری  در 
به عنوان عصر انفجار اطالعات 
نام می برند، به وضوح می توان 
تاثی��ر خبرن��گاران و اصحاب 
رس��انه را در انتقال خبرهای 
درس��ت به مخاطبان مناسب 
مش��اهده کرد. در این شرایط 
ارتباط برندها با اصحاب رسانه 
می توان��د نق��ش بس��زایی در 
آگاهی مخاطب و اطالع رسانی 
به موق��ع و انتق��ال به روز ترین 
خبرها داشته باشد. به همین 
نزدیک »روز خبرنگار«  جهت 
س��ازمان های  از  بس��یاری 
دولت��ی و خصوص��ی درصدد 
تالش های  و  زحم��ات  تکریم 
رس��انه  قش��ر  و  خبرن��گاران 
نی��ز  امس��ال  برمی آین��د. 
ش��رکت های زی��ادی در پ��ی 
خبرن��گار  روز  گرامیداش��ت 
برآمدند ک��ه یکی از آنها گراد 
ب��ود. گ��راد با کمپی��ن »یک 
خب��ر ب��رای خبرن��گاران« به 
خبرن��گاران وع��ده داد که با 
ارسال تصویر کارت خبرنگاری 
خود می توانن��د کارت نقره ای 
باشگاه مش��تریان را همراه با 
هدی��ه ویژه ای��ن روز دریافت 
کنن��د تا با یک تیر دو نش��ان 
بزند، هم باش��گاه مشتریانش 
را تکمیل ت��ر کن��د و هم دل 
خبرن��گاران را به عن��وان یکی 
از اقش��ار تاثیرگذار به دس��ت 
ن��وع  و  آگه��ی  ط��رح  آورد. 
کمپینی که ای��ن تولیدکننده 
پوش��اک برگزار کرد، مخالفان 

و موافقان زیادی داشت. 
برای اینک��ه دریابیم آیا این 
کمپی��ن موفق بوده اس��ت یا 
کارشناس��ان  نظ��رات  خی��ر، 
مختلف در یک��ی از گروه های 
تخصص��ی تلگرامی را گرد هم 
آورده ایم و در پایان هم تحلیل 
یکی از کارشناس��ان بازاریابی 
را در ای��ن خص��وص منعکس 

می کنیم. 

هدف قرار دادن بازار دنج 
از کارشناس��ان این  عده ای 
اق��دام را اقدامی جالب دیده و 
از اینکه گراد قش��ر خاصی را 
که تاثیرگ��ذاری زیادی دارند، 
هدف قرار داد استقبال کردند. 
آنها این کمپین بازاریابی را از 
می دانند  این جهت خالقان��ه 
ک��ه در آس��تانه روز خبرنگار، 
این بازار دنج را هدف قرار داد. 
مدیران بازاریاب��ی این برند با 
فکر کردن ب��ه این موضوع به 
عناصر  میان  ارتباط  خالقیت، 
باش��گاه مش��تریان و فض��ای 
مجازی توجه نش��ان داده اند، 
چ��را که اگر ای��ن چنین نبود 
در بهترین حالت ممکن مانند 
بعض��ی انتش��ارات در این روز 
خاص تنها پرموش��ن تخفیف 
برای��ش در نظ��ر می گرفتند. 
این خالقیت ب��ه اجرای طرح 
خالصه نمی ش��ود، بلکه فکر و 
ایده نو و اجرایی کردن آن نیز 
خالقیت به حس��اب می آید. با 
توجه به شعار کمپین می توان 
این گونه به قضیه نگاه کرد که 
همیشه اخبار را از خبرنگاران 

می ش��نویم، اما ای��ن بار خود 
خبرنگاران ه��دف قرار گرفته 
و خبره��ای خ��وش از گ��راد 
می ش��نوند و این یعنی توجه 
به ب��ازار خ��اص. ه��ر برندی 
بازاریاب��ی،  فعالی��ت  ه��ر  در 
فروش،  افزایش  مانند  اهدافی 
گرفت��ن س��هم از ب��ازار، برند 
رادی��کال، وفادار س��اختن و... 
را دنب��ال می کن��د و س��عی 
دارد تصویر خ��ود را در ذهن 

به ص��ورت  مخاط��ب 
و  محت��رم  مثب��ت، 
و  محیط زیست  حافظ 

خیرخواه نشان دهد. 

محصولی لوکس 
برای قشری با 
درآمد پایین 

عده ای از کارشناسان 
در طرح  را  خالقی��ت 
گرافیک��ی این کمپین 
از  اس��تفاده  دیدن��د. 
میکروفن  الم������ان 
آقای��ان  پوش��اک  و 

ترکی��ب مناس��ب و واضح��ی 
برای معرفی به مخاطبان ارائه 
کرده که وجهه طنز و شوخی 
با خبرنگاران در آن برجس��ته 
اس��ت. این در حالی است که 
کارشناس��ان دیگ��ر گ��راد را 
از نظ��ر ش��خصیت برند، یک 
برند متش��خص، کالس��یک و 
متی��ن می دانند که ش��وخی 
برای��ش مناس��ب نیس��ت. در 
بحث  ای��ده  جذابی��ت  کن��ار 
اثربخشی هم مطرح می شود، 
اینکه آیا در کنار جذاب بودن 
هم هس��ت؟  اثربخش  ای��ده، 

برای مدیران رس��انه باالترین 
اثربخشی این است که به این 
جامعه هدف دسترسی داشته 
باش��ند و چه ترفندی بهتر از 
اینک��ه از طریق ای��ن کمپین 
ب��ه ایمی��ل و ش��ماره تماس 
خواهن��د  دس��ت  مخاطب��ان 
یافت. ام��ا باید دی��د با توجه 
ب��ه لوکس ب��ودن محصوالت 
این برند و س��طح درآمد قشر 
خبرن��گار و ن��وع فعالی��ت و 

تحرک آنها، آیا اصوال پیشنهاد 
گراد این قش��ر از مخاطبان را 
ب��ه خرید تحری��ک می کند یا 
خیر. پیش��نهاد گراد عضویت 
در باش��گاه مشتریان است که 
نوعی وف��اداری به ای��ن برند 
ایجاد ک��رده و افراد می توانند 
در آین��ده هم از مزایای کارت 
عضوی��ت اس��تفاده کنند. در 
اینجا ه��دف، فروش محصول 
ب��ه خبرنگاران و فع��االن این 
برندس��ازی،  نه  اس��ت  بخش 
اما هن��وز ارزیاب��ی  خاصی از 
پیش��نهاد  این  ب��ودن  جذاب 

نزد خبرنگاران صورت نگرفته 
است. 

ارزش بیشتر تکریم به 
شکل حمایت معنوی 

ع��ده ای از فع��االن ح��وزه 
بازاریابی ش��کل اجرا، دس��ت 
مخاط��ب  روی  گذاش��تن 
خبرنگار و کانس��پت این ایده 
را به کل نادرس��ت دانس��ته و 
ادع��ا می کنند اگر گ��راد تنها 
به طراحی یک ش��عار 
خبرنگاران  تکری��م  و 
به صورت حمایت  تنها 
معن��وی در ای��ن روز 
بس��نده می کرد ارزش 
بیش��تری داشت. حل 
عدم تکری��م  معض��ل 
ب��ه  خبرن��گاران 
نی��از  فرهنگ س��ازی 
و  جای��زه  ن��ه  دارد 
پاداش م��ادی. برندها 
تم��ام س��ال ب��ه فکر 
نیس��تند  ای��ن قش��ر 
و تنه��ا در ی��ک روز 
خاص درصدد قدردانی از آنها 
برمی آیند! به اعتقاد این دسته 
از کارشناسان، طرح گرافیکی 
دوس��ت داش��تنی نیس��ت و 
هیچ احس��اس تکریمی از آن 
برداش��ت نمی ش��ود. دع��وت 
ارائ��ه  ب��رای  خبرن��گاران  از 
بی س��لیقگی  کارت هدیه هم 
اس��ت. گ��راد سال هاس��ت با 
ارتباط  مختل��ف  روزنامه های 
داشته و این قبیل پرموشن ها 
از طری��ق  ب��ن  به ص��ورت  را 
روزنام��ه ب��ه روزنام��ه نگاران 
اما به نظر می رس��د  می دهد. 

این بار خواسته برای پر کردن 
باشگاه مش��تریانش، به صورت 
مس��تقیم عمل کرده و با عده 
ارتباط  از خبرنگاران  بیشتری 

داشته باشد. 

میکروفن به جای صورت! 
استفاده از المان میکروفن به 
جای صورت شخص نیز یکی 
از مباح��ث بحث برانگی��ز این 
ایده میان کارشناسان مختلف 
بود. یکی از کارشناسان اعتقاد 
داشت که در اکران طرح های 
مناس��بتی ب��رای روز معل��م 
یا پزش��ک هی��چ گاه با حذف 
صورت از اب��زار کار آنها مانند 
م��داد یا گوش��ی پزش��کی به 
جای صورت استفاده نمی شود 
و این نوعی بی احترامی به این 
قش��ر زحمتکش است. اما این 
ادعاها توسط کارشناس دیگر 
این گونه پاس��خ داده ش��د که 
فعالیت اصلی گراد تولید کت 
و شلوار اس��ت و در این طرح 
گرافیکی سعی شده مدل های 
کت و شلوار با المان خبرنگار 
تلفیق و طرحی نو پیاده شود. 
هم  بهتر  می توانس��ت  ط��رح 
باش��د، بدین ص��ورت که اگر 
این میکروف��ن بر تن مدلی با 
کت و شلوار گراد بود، از لحاظ 
بهتری داش��ت.  بصری وجهه 
متاسفانه ردپای عدم شناخت 
اس��تفاده  از گ��روه ه��دف و 
ی��ک  از  اب��زاری و ش��تابزده 
مناس��بت در این کار به چشم 
به  زیادی  ای��رادات  می خورد. 
کانس��پت و اج��رای ای��ن کار 
وارد ش��ده که می تواند تصویر 
منفی برای این گروه به همراه 
داشته باشد. از ضعف های این 
کار می ت��وان ب��ه مس��تقیم و 
پرداختن  زمین��ه  پیش  بدون 
به جای��گاه یک گ��روه خاص 
و خالص��ه ک��ردن ای��ن گروه 
ب��ه اب��زار کارش در گرافیک 
و اج��را و در نهایت در بوق و 
کرنا ک��ردن یک هدیه )ناقابل 

یا ارزشمند( اشاره کرد. 
توس��ط گروهی  ادعاها  این 
این گون��ه  کارشناس��ان  از 
پاس��خ داده ش��د ک��ه چنین 
پرموشن هایی توسط سازمان ها 
و در مناس��بت های مختل��ف 
ب��رای اقش��ار متن��وع در نظر 
گرفته می شود. یکی از اهداف 
وفادار س��ازی  س��ازمان  ه��ر 
مش��تریان اس��ت و طبیع��ی 
اس��ت که ب��ه فروش بیش��تر 
فک��ر می کردند. در نهایت دور 
از انصاف اس��ت که گفته شود 
این طرح را ب��ا وجود نواقصی 
که دارد توهین و بی احترامی 
ب��ه خبرن��گاران بدانیم. اصوال 
رویداد های مناس��بتی فرصت 
و  تقدی��ر  ب��رای  مناس��بی 
قدردانی از افراد خاص اس��ت. 
گراد و برنده��ای دیگر از این 
پیاده س��ازی  ب��رای  فرص��ت 
کمپین ه��ای مناس��بتی خود 
اس��تفاده کرده اند. پیاده سازی 
ط��رح گرافیکی ربطی به اصل 
موضوع نداشته و ماهیت کلی 
کمپین دس��تیابی ب��ه فروش 
بیش��تر ب��ا مخاطب��ان هدف 

خاص است. 

رنگ؛ چکش بصری قدرتمند

رنگ چکش بصری قدرتمندی اس��ت، ولی ضعف 
آن در محدود بودن رنگ های متمایز و خاص است؛ 
پن��ج رنگ اصلی آبی، س��بز، زرد، نارنجی و قرمز که 
تنه��ا تعداد محدودی رنگ هم از ترکیب این رنگ ها 
به وجود می آید. ولی رنگ می تواند به سرعت یک برند 
را به ش��هرت برس��اند. کداک و جعبه زردش زمانی 
دنیای عکاس��ی را تسخیر کرده بود و عمال رنگ زرد 
را برای فیلم های عکاس��ی نهادینه کرد تا حدی که 
رقیب دیرینه اش فوجی نتوانس��ت با قوطی س��بزش 
این معادله را بر هم بزند. ولی کداک اش��تباه بزرگی 
کرد، با ظه��ور دوربین های دیجیتال فیلم عکاس��ی 
مرد و کداک س��عی کرد رن��گ زرد و نامش را روی 
دوربین های دیجیتالش بگذارد )اش��تباه کالس��یک 

گسترش خطی( و به ورشکستگی رسید. 
کداک چه باید می کرد؟ کداک به عنوان نخس��تین 
تولید کننده دوربین دیجیتال باید خدمات دیجیتالش 
را با نامی جدید به بازار روانه می کرد و رنگی متفاوت 
را برای آن کاال برمی گزید تا می توانس��ت محصوالت 

جدیدش را از فیلم عکاسی متمایز کند. 
در اغلب موارد ش��رکت ها می توانن��د از محصولی 
ساده با رنگ غیر معمول چکش بصری خارق العاده ای 
درس��ت کنند. همان طور که مری کی اش خالق برند 
لوازم آرایش��ی بهداش��تی م��ری کی ب��ا خرید یک 
کادیالک در س��ال 1968 و تغییر رنگ آن به صورتی 
جهت تبلیغ محصوالتش به موفقیتی بزرگ رس��ید. 
موفقیت برند م��ری کی به حدی بود که خانم مری 
تصمی��م گرفت س��ال بعد به پنج نف��ر از موفق ترین 
تولید کنن��دگان محصوالت��ش پن��ج کادیالک هدیه 
دهد. جن��رال موتورز اعالم کرده تاکنون یکصد هزار 
کادی��الک صورتی برای برند مری ک��ی تولید کرده 

است. 
شما چگونه یک ساحل را از ساحل دیگر تشخیص 
می دهید؟ تمامی س��واحل ش��ن، دریا، موج و حتی 
هتل ه��ای گوناگ��ون ارزان و گرانقیم��ت دارند ولی 
شرکت برمودا توریست شن های سواحل اختصاصی 
خ��ود را صورتی کرد! آیا ش��ن صورتی بهتر از ش��ن 
قهوه ای یا بژ اس��ت؟ ن��ه ولی ش��ن صورتی چکش 

بصری بسیار قوی است جهت جذب توریست. 
البت��ه برنده��ا گاهی اوق��ات اش��تباهات عجیبی 
می کنند و با توجه به اینکه رنگ انتخابی ش��ان کامال 
مش��خص اس��ت، ولی این فرصت را برای بهتر عمل 
ک��ردن از دس��ت می دهند، مثال ش��رکت رد بول با 
قوطی های آبی! در صورتی که قوطی قرمز می توانست 
ترکیبی بس��یار قوی بین رنگ و نام شرکت به وجود 
آورد و برعک��س آن خ��ط هوای��ی ویرجی��ن بلو در 

استرالیا که کلیه هواپیماهایش قرمز هستند! 

بسیاری از برندها از چند رنگ استفاده می کنند و 
طوری طراحی شده اند که جلوه هنری خوبی دارند، 
ام��ا در بازار فش��رده رقابت نمی توانند بدرخش��ند و 
این مسئله برایش��ان در بسیاری از موارد گران تمام 
می شود. برندها باید به این نکته توجه کنند که یک 
رنگ بهتر از چند رنگ بودن است؛ به خاطر سپردن 
دو رنگ س��خت اس��ت و در مورد س��ه رنگ تقریبا 

غیر ممکن است. 
 به نش��ان اپل توجه کنید، در ابتدا این سیب گاز 
زده از ش��ش رنگ استفاده می کرد و به نظر جذاب تر 
از س��یب تک رن��گ س��فید می آمد ول��ی هویت از 
جذابی��ت مهم تر اس��ت. ای��ن تک رنگی اثربخش��ی 
غیر ع��ادی دارد، از فاصله دور ه��م روی محصوالت 
شرکت قابل تش��خیص اس��ت. اپل کار خارق العاده 
دیگری هم کرده اس��ت، نش��ان روی لپ تاپ هایش 
نورافش��انی هم می کند. این درخش��ان بودن مزیت 

رقابتی عجیبی برای اپل به وجود آورد. 
در انتها به دو نکته اساسی مجددا اشاره می کنم:

1- تک رنگی از چند رنگی بهتر است.
2- چک��ش بصری ب��دون میخ گفتار اثربخش��ی 
بس��یار کمی دارد و به فراموش��ی سسپرده می شود، 
لذا میخ گفتار برند خود را به عنوان مهم ترین ابزار در 

دست تان فراموش نکنید. 
در مقاله بعدی به بررسی محصول به عنوان چکش 

بصری خواهیم پرداخت. 

نیکون یکی از بهترین لنزهای خود 
را به لرزش گیر مجهز می کند

مشتاقان دوربین های فول فریم با رونمایی نیکون 
از نس��خه جدی��د لن��ز 70mm f / 2/8-24 گزینه 
جدی��دی به منظور بهره  گی��ری از قابلیت های بهینه 

 شده در عکاسی خواهند داشت. 
این ب��ار ش��رکت Nikon تصمیم گرفت��ه از یک 
لرزش گیر داخلی در این لنز استفاده کند تا در نهایت 
عکس های خروجی دارای کیفیت بهتری باش��ند. از 
س��وی دیگر از یک پوشش فلورین برای تمیز کردن 
لنزها استفاده شده است و کنترل الکترومغناطیسی 
دیافراگم نیز باعث پایداری و ثبات بیشتر نوردهی در 
حالت عکس��برداری پشت سر هم خواهد شد. با این 
اوصاف قیمت اولی��ه 95/ 2399 دالری برای عرضه 
ای��ن محصول در ماه جاری میالدی در ابتدا بس��یار 
زیاد به  نظر می رس��د. به گ��زارش فارنت، اگرچه این 
قیمت ب��ه مرور زمان احتماال کاه��ش خواهد یافت 
اما وزن ب��االی یک کیلوگرم این لنز مطمئناً کاهش 

نخواهد یافت. 

ایجاد انگیزه جهت خرید 
آی��ا می دانس��تید باید برای معرف��ی محصوالت یا 
خدم��ات جدید اطالعات کافی در اختیار مش��تریان 
قرار داد و برای ترغیب ش��ان به خرید در آنان ایجاد 

انگیزه کرد؟  
جه��ت ایج��اد انگی��زه از راهبرده��ای متفاوت��ی 
می توان س��ود ب��رد ولی یکی از ای��ن روش ها ایجاد 
انگی��زه از طریق قیمت گ��ذاری و ارائ��ه تخفیف در 
براب��ر خرید بیش��تر اس��ت. سیس��تم قیمت گذاری 
ش��ما اگر به نحوی طراحی ش��ده باشد که مشتری 
با خرید بیش��تر از تخفیف بیش��تری برخوردار شود 
و در م��ورد ای��ن قیمت گذاری نیز اطالع رس��انی به 
اندازه کافی ش��ده باشد، آنگاه می توان انتظار داشت 
 ایج��اد انگیزه خرید ب��ه روش قیمت گذاری به انجام 

رسیده است. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )15(
احیای یک برند قدیمی

زم��ان می گذرد و ش��رکت های تجاری نیز ممکن 
اس��ت در گذر زم��ان قدیمی و از ُمد افتاده ش��وند. 
دنیای ُمد بس��یار بی ثبات اس��ت. برندها به سرعت 
قدیم��ی ش��ده و از صحن��ه رقاب��ت و ب��ازار حذف 
می ش��وند، تنها یک نس��ل جدید که معتقد اس��ت 
ایده های بسیاری در سر دارد می تواند این نشان های 
تجاری قدیمی را کش��ف کرده و آنه��ا را احیا کند. 
احی��ای یک برند قدیم��ی و از ُمد افت��اده می تواند 

سرآغاز یک کسب و کار جدید باشد. 

ایده
فردری��ک  توس��ط  فرانس��ه  در   Sajou برن��د 
ب��ه  عالقه من��د  مجموع��ه داران  از  کلس��تین بیله 
جم��ع آوری محصوالت مردانه ک��ه در خرازی ها به 
فروش می رس��ید احیا ش��د. پ��س از پرداخت مبلغ 
قاب��ل توجهی جهت خرید ی��ک کاتالوگ متعلق به 
برند Sajou کلس��تین بیله از خود پرسید چه چیز 
موجب خاص ش��دن این برند ش��ده است؟ پس از 
طرح این پرس��ش وی به تعم��ق و تحقیق در تاریخ 
این برند فراموش ش��ده پرداخ��ت. این مجموعه دار 
عالقه من��د در حین تحقیقات خود متوجه ش��د که 
برند Sajou در دس��ترس است، پس اقدام به ثبت 
این برند کرده و در سال 2005 میالدی با راه اندازی 
یک وب س��ایت و بهره برداری از طراحی های مربوط 
ب��ه برند Sajou اقدام به فروش محصوالتی از قبیل 
قیچی گلدوزی و کارت پستال تحت این برند قدیمی 

و فراموش شده کرد. 
کلستین بیله با استفاده از مجموعه بزرگی از ایده ها 
و الگوه��ای برند Sajou یک ش��رکت تجاری جدید 
تاس��یس کرد که روح و ایده کمپانی اصلی و قدیمی 
را در خ��ود حفظ کرده بود. وی به رغم وجود امکانات 
تولید بهت��ر و ارزان تر محصوالت خ��ود در چین، به 
منظور حفظ کیفیت محصوالت خود اقدام به تحقیق 
و جست وجو در میان تولید کنندگان فرانسوی کرد. 

شرکت کلس��تین بیله به سرعت پله های موفقیت 
 Sajou را ط��ی کرد و به کامیابی رس��ید. ش��رکت
موفق ش��د در مدت کوتاهی بخش وس��یعی از بازار 
ژاپن را- جایی که مردم ش��یفته هویت و شخصیت 
این برند قدیمی ش��ده بودند - به تس��خیر درآورد. 
از  یک��ی  ک��ه   ornate belle époque ط��رح 
طرح های خس��ته کننده و ش��دیدا از ُمد افتاده این 
برند بین سال های 1930 تا 1960 میالدی به شمار 
می رفت هم اکنون ب��ه دلیل وجود جزییات پیچیده 
در آن مورد تحس��ین قرار گرفته اس��ت. محصوالت 
برن��د Sajou از کیفی��ت باال و مطلوب��ی برخوردار 

بوده و به همین دلیل بس��یار گران قیمت هستند اما 
کیفیت محصوالت این برند برای خیاط هایی که در 
کار خ��ود جدی بوده و به کیفیت اهمیت می دهند، 

قیمت باالی  آن را توجیه می کند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* احیای برندهای قدیمی ش��ور و اش��تیاق قابل 
توجهی در راه رسیدن به هدف در شما ایجاد می کند. 
از برنده��ای قدیمی دیگری که دوباره زنده ش��ده و 
 deدر بازار حض��ور دارند می توان به برند هایی نظیر
Grossmith و برن��د rosine Les Parfums
 Conway Stewart در صنعت عط��ر و ادوکلن و
 ک��ه در صنع��ت تولید قل��م فعالیت می کند اش��اره 

کرد. 
* ب��رای یافتن برندهای از ُم��د افتاده و فراموش 
شده می توانید به وب سایت کتابخانه آنالین بریتانیا 
مراجعه کنید. ب��ا مراجعه به این س��ایت می توانید 

پیش زمینه تجاری خانوادگی تان را بررسی کنید. 
* به محض اینکه از در دس��ترس بودن یک برند 
مطمئن شدید عالمت تجاری آن را به ثبت برسانید، 
پس از ثبت عالمت تجاری می توانید پروسه احیای 

آن برند را آغاز کنید. 
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از میان خبرها

آیا می دانستید

مترجم: معراج آگاهی

هدی رضایی

بهروز لطفیان
کارشناس ارشد بازاریابی

نگاه »فرصت امروز« به استراتژی بازاریابی گراد به مناسبت روز خبرنگار

با این جماعت شوخی نکنید! 

همیشه اخبار را از خبرنگاران می شنویم، 
اما این بار خود خبرنگاران هدف قرار 

گرفته و خبرهای خوش از گراد می شنوند 
و این یعنی توجه به بازار خاص. هر برندی 

در هر فعالیت بازاریابی، اهدافی مانند 
افزایش فروش، گرفتن سهم از بازار، 

برند رادیکال، وفادار ساختن و... را دنبال 
می کند و سعی دارد تصویر خود را در ذهن 
مخاطب به صورت مثبت، محترم و حافظ 

محیط زیست و خیرخواه نشان دهد

نکت��ه مثبتی ک��ه در کمپین گراد به مناس��بت روز 
خبرنگار رویت ش��د، داش��تن جامعه هدف مش��خص 
بود. این برند روی قش��ر آقایان جوان خبرنگار تمرکز و 
جامعه هدف را براساس هدف کلی انتخاب کرده بود. در 
واقع هدف کلی آنها به دست آوردن اطالعاتی از جامعه 
خبرنگاران برای پوشش وقایع خبری و کمپین های آتی 
بوده اس��ت. بدین طریق که با داش��تن بانک اطالعاتی 
و ش��ماره موبایل یک خبرنگار، ی��ک متن خبری را به 
گروهی خاص از مخاطبان می فرستد. ارزشی که گراد از 
طریق این کار به خبرنگار منتقل می کند، عضو نقره ای 
ش��دن در باشگاه مش��تریان گراد بوده است. یک تفکر 
اس��تراتژیک این کمپین را حمایت می کرد که باید دید 
در آینده خروجی این نحوه تفکر و ایده اجرا ش��ده چه 
مزیتی برای برند گراد و چه سودی برای مشتریان گراد 

ایجاد می کند. 
از دیگ��ر منظر، گ��راد با این کار از مناس��بتی خاص 

که ش��اید توسط برندهای دیگر مورد توجه قرار نگرفته 
اس��ت، به بهترین شکل ممکن اس��تفاده کرده و عمال 
دیگر رقبا را برای اس��تفاده از این روز خاص پشت سر 
گذاش��ته است. یعنی اگر در آینده برندی قصد استفاده 
مناس��بتی از روز خبرنگار را داشته باشد، بایستی آنقدر 
متف��اوت عمل کند تا عملکرد گراد در این روز به ذهن 
مخاطب متبادر نشود. در کل مزیت رقابتی این کمپین 
انتخاب مناس��ب جامعه هدف بوده اس��ت و اینکه برای 
نخس��تین بار یک کمپی��ن تبلیغاتی به طور خاص برای 
روز خبرنگار طراحی شده است. این برند به واسطه نوع 
تولیدش مجبور بوده که مردان را مورد هدف قرار دهد 
و شاید در آینده در مناس��بتی این چنینی کمپینی را 

نیز برای خانم های خبرنگار طراحی کند. 
آنها در طرح گرافیکی خود از نماد میکروفن به عنوان 
نم��اد مغز و ذه��ن مان��دگار و به خاطر س��پاری )ضبط 
مکالمات( اس��تفاده کرده اند. اگر ب��ه میکروفن به عنوان 
طرحی ویژه نگاه ش��ود، یک��ی از ذهنیت هایی که از آن 
س��اطع می شود، ش��بکه های مغزی است. مضاف بر آن، 
ن��گاه ایزومتریک )ن��گاه از باال( به میکروف��ن می تواند 

تداعی گر لوگ��وی تامین بازاریابی و ف��روش گراد ) آتی 
دانا( باش��د و شاید این ش��رکت با این تبلیغات، آستانه 
حس��ی را برای مخاطب در نظر گرفته و در هر کمپینی 
که شخصی با کت  و شلوار و میکروفن دیده شود، به طور 
ناخودآگاه برند گراد را نیز به خاطر آورد. استفاده از رنگ 
قرمز در زمینه این طرح نشان از ایجاد گرمی، اشتیاق و 
هیجان برای مخاطب دارد و مشخصا خبرنگاران پرشور 
را دع��وت به اس��تفاده از محصوالت ای��ن برند می کند، 
چرا که همان طور که از طرح مش��خص اس��ت، جوانی 
و ش��ور و اش��تیاق جزو ایده های مهم این طرح به شمار 
می آید. اما اس��تفاده از میکروفن به جای سر یک انسان 
باعث می ش��ود حالت تصنعی زی��ادی در طرح به وجود 
آی��د و انس��ان تبدیل به ی��ک المان تصویری ش��ود. از 
آنجا که گراد در این طرح اس��تفاده از محصوالتش را با 
شخصیت مصرف کنندگان گره زده بود، باید در استفاده 
از میکروفن به جای س��ر ش��خصیت دقت بیش��تری به 
خرج می داد. در نهایت اینک��ه امیدوارم در کمپین های 
جسورانه این چنینی ش��اهد اجرای ایده هایی ناب و به 

نسبت نوع مناسبت منحصر به فرد باشیم. 

تهیه بانک اطالعاتی از یک صنف تاثیرگذار
امیر یوسفی
کارشناس بازاریابی 

BRAND
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هم��ه ما ب��رای محافظ��ت از 
چش��مان خود نیاز ب��ه عینک 
آفتاب��ی داری��م. گاه��ی اوقات 
ممکن اس��ت ای��ن نگه��داری 
ب��ه عینک ه��ای طبی وابس��ته 
باش��د اما هرچه اس��ت به شغل 
عینکفروش��ی مربوط می شود. 
تصور کنید مدیر یک فروش��گاه 
عرضه عین��ک هس��تید. برای 
اینکه بتوانید در این شغل بمانید 
و موفق شوید باید به چند نکته 
اساس��ی توجه کنید که در ادامه 

گزارش به آنها اشاره شده است. 

خدمات مشتریان و پرسنل
برای اینک��ه بتوانی��د در کار 
خود ی��ک مدیر موفق باش��ید 
باید دانش اص��ول و فرآیندهای 
مش��تریان  به  خدمت رس��انی 
و پرس��نل، ارزیابی و س��نجش 
و  ش��ناخت  مش��تری،  نی��از 
اس��تانداردهای  به کارگی��ری 
کیفی��ت در خدم��ات و ارزیابی 
رضای��ت مش��تری را در نظ��ر 
بگیرید. سخن گفتن با دیگران 
برای انتقال کارآم��د اطالعات، 
توجه کامل به آنچ��ه که مردم 
می گوین��د، وق��ت گذاش��تن 
برای درک نکات مطرح ش��ده، 
پرس��یدن س��واالت مناسب و 
قطع نکردن س��خن دیگران در 
زمان نامناس��ب از دیگر نکاتی 
اس��ت که باید به آن توجه ویژه 

داشته باشید. 
در ابت��دای راه بای��د توج��ه 
داش��ته باش��ید ک��ه طراحی، 
اندازه گی��ری، ج��ا زدن و وفق 
دادن لنزه��ا و قاب ه��ا ب��رای 
مش��تریان طبق تجویز چش��م 

پزش��ک و مش��خصات مکتوب 
جزو هن��ر و البته وظیفه ش��ما 
به حس��اب می آی��د. زمانی که 
مش��تری برای انتخاب عینک 
وارد مغازه می ش��ود ب��ه دلیل 
تع��دد مدل ه��ا ممکن اس��ت 
نتوان��د انتخاب خوبی داش��ته 
باش��د، به همی��ن دلیل ش��ما 
باید به مش��تری در این زمینه 
کمک کنی��د. براس��اس اندازه 
اجزای صورت پیش��نهاداتی را 

ارائه دهید ت��ا بهترین 
انتخاب انجام شود. اگر 
عرضه عین��ک طبی را 
بر عه��ده گرفتید حتما 
به نکات��ی مانند میزان 
سایش و جا زدن لنز در 
قاب عینک و همچنین 
تایی��د نهای��ی لنزهای 
تمام ش��ده و در نهایت 
تغیی��ر ق��اب عین��ک 
براس��اس اندازه صورت 
مش��تری توجه داشته 

باشید. 

وظایف و مسئولیت های 
شغل 

شما به عنوان یک عرضه کننده 
عین��ک بای��د ت��وان خوان��دن 
نس��خه پزش��ک، تعیین محور 
و فاصل��ه بی��ن دو مردم��ک در 
مورد عینک ه��ای طبی و نصب 
عدس��ی ها و قاب در اتمام کار را 
دارا باشید. مناس��ب بودن اندازه 
کارگاه و مغازه، نورگیربودن آن، 
بهداشت آن، س��المت کارکنان 
و تهویه مطبوع ض��رورت دارد. 
وس��ایل کار ش��امل لن��ز  و  متر 
)جه��ت تعیین نم��ره عینک(، 
دس��تگاه دورزنی )جهت بریدن 
شیش��ه به اندازه الزم( ،گرم کن 

)جهت س��وارکردن شیش��ه( و 
انواع عینک )فلزی و کائوچویی( 
از نظرنوع عدسی طبی و آفتابی 
است. با توجه به میزان مهارت و 
تجربه حق��وق و درآمد متفاوت 
اس��ت. به دلیل دولت��ی نبودن 
این شغل ارتقا به صورت رسمی 
وجود ندارد  ولی شرایطی مانند 
تجربه، مهارت و ش��هرت در باال 
رفتن حق��وق و ارتقای فرد موثر 

است. 

عینک آفتابی با حاشیه 
سود باال

تا این بخش درباره عینک های 
طبی برایت��ان گفتی��م که چه 
آموزش هایی را بای��د فرا بگیرید 
ت��ا بتوانید خدم��ات ارائه دهید. 
اکنون وارد بخش فروش عینک 
آفتابی ش��دیم که دارای حاشیه 
س��ود باالیی اس��ت. برای اینکه 
سود بیش��تری کسب کنید باید 
عینک را بدون واسطه در پشت 
ویتری��ن ق��رار دهی��د. ترجیحا 
خودت��ان ای��ن کار را ش��خصا 
انجام دهید. س��ود ش��ما در این 
بخش نهفته اس��ت پ��س به آن 
خوب توجه کنید. ت��ا یک دهه 
پیش تنه��ا افراد خ��اص دارای 

عینک های درجه یک بودند اما 
این روزها بیش��تر افراد متوجه 
اهمیت استفاده از عینک آفتابی 
برای محافظت از چشمان خود 
شده اند. به همین دلیل حاضرند 
تا هزینه بیشتر پرداخت کنند اما 

چشم شان سالم بماند. 

اصل بفروشید
نکته حائز اهمیتی که وجود 
دارد این اس��ت که عینک های 
تقلب��ی در ب��ازار ب��ه 
می ش��ود.  یافت  وفور 
به طوری ک��ه افرادی با 
یک کوله پشتی جلوی 
اف��راد را می گیرن��د و 
وع��ده عرض��ه عینک 
آفتاب��ی می دهند. اگر 
مشتری خرید نکرد و 
به مغازه ش��ما مراجعه 
تف��اوت  بای��د  ک��رد 
عینک را متوجه شود، 
غیر ای��ن ص��ورت  در 
س��راغ همان دس��ت 
فروش خواه��د رفت. در نتیجه 
باید توجه داش��ته باشید که از 
اجناس درجه یک بهره ببرید و 
اصال سراغ بی کیفیت ها نروید. 

ب��د نیس��ت ب��رای مقایس��ه 
کیفیت محص��والت چند نمونه 
بی کیفیت ه��م در مغازه موجود 
داش��ته باش��ید تا ب��رای جلب 
اعتماد مشتری برگ برنده خود 

را رو کنید. 

طراحی نرم افزار
برای فروش عین��ک آفتابی 
می توانی��د ی��ک نرم اف��زار را 
طراحی کنید که ف��رد با دادن 
ابعاد ص��ورت خود عینک مورد 
نظری را که باید اس��تفاده کند 

بتوان��د انتخ��اب کند. ب��ا این 
مع��روف  کوتاه م��دت  در  کار 
خواهید ش��د و حتی می توانید 
در س��ایت مغ��ازه تبلیغاتی را 
درج کنی��د ک��ه از آن کس��ب 
درآمد داشته باشید. همچنین 
خدمات وی��ژه ای را ارائه دهید 
که مشتری چش��مانش خیره 
ش��ود. به عن��وان مث��ال بعد از 
تایید مدل یا دو به ش��ک بودن 
در چن��د ط��رح، مدل ه��ا را به 
همراه یک آینه زیب��ا به منزل 
مشتری ارسال کنید تا انتخاب 
خود را انجام ده��د. این کار را 
برای مش��تریان خود به صورت 

رایگان انجام دهید.
 

اشانتیون های به یاد ماندنی
ه��ر مش��تری ممکن اس��ت 
هر یک س��ال یکب��ار در مغازه 
شما پیدایش ش��ود. برای اینکه 
بتوانی��د مش��وق هایی را برای 
خرید ایج��اد کنی��د می توانید 
یک کارت تخفی��ف مدت دار به 
مش��تری در زمان خرید عینک 
تحویل دهید و ذکر کنید که در 
خرید بعدی 30 درصد تخفیف 
اعطا می ش��ود. همچنی��ن اگر 
آمار ف��روش عینک ه��ا از یک 
نفر به عدد 10 رس��ید می تواند 
تا قیمت 200 ه��زار تومان یک 
عینک به صورت رایگان انتخاب 
و دریافت کن��د. در زمان خرید 
حتما چند دس��تمال عینک به 
هم��راه شیشه ش��ور مخصوص 
هدی��ه بدهید ت��ا مش��تری با 
رضایت کام��ل مغ��ازه را ترک 
کن��د. اس��تفاده از جمله هایی 
مانن��د لبخن��د در ای��ن مغازه 
اجب��اری اس��ت می تواند باعث 

جذب مشتری بیشتر شود. 

اورسوال برنز، نخستین مدیرعامل 
زن آفریقایی-  آمریکایی

اورسوال برنز )Ursula Burns( رییس و مدیرعامل 
ش��رکت زیراک��س )Xerox(، نخس��تین مدیرعام��ل 
زن آمریکای��ی- آفریقایی  تب��ار اس��ت ک��ه به ریاس��ت 
 یکی از ش��رکت های منتخ��ب مجله س��االنه فورچون

 )Fortune( که 500 شرکت بزرگ آمریکا را رده بندی 
می کند، رس��یده است. زیراکس از ش��رکت های پیشرو 
جهان در بخش مدیریت اسناد است که در زمینه تولید 
و فروش پرینترهای رنگی و سیاه وس��فید، سیستم های 
چندمنظوره، دستگاه های فتوکپی، تولید دستگاه های 
چاپ دیجیتال و سایر خدمات مربوط به این حوزه فعالیت 
 )Forbes( دارد. برنز در سال 2014 توسط مجله فوربس
به عنوان بیس��ت ودومین زن قدرتمند جهان ش��ناخته 
شد. در س��ال 1980، برنز در ابتدا به عنوان یک کارآموز 
تابستانی کارش را با شرکت زیراکس آغاز کرد و یک سال 
بعد زمانی که مدرک کارشناسی  ارش��دش را گرفت، به 

طور دائم به این شرکت پیوست. 

سخت کار کنید و فرصت های به دست آمده را 
از دست ندهید

اورس��وال برنز می داند که چگون��ه از موقعیت هایی که 
بر س��ر راهش قرار می گیرند، اس��تفاده کند. کار کردن 
در ش��رکت زیراکس فرصت های زیادی برای یادگیری 
برایش فراه��م ک��رد، فرصت هایی ک��ه او در آنها خوش 
درخشید. البته زیراکس در زمان خودش بسیار جلوتر از 
شرکت های دیگر بود و با تمرکز بر تنوع کاری اش دریافته 
بود که این چیزی است که کسب وکار را می سازد. برنز در 
طول دوره کاری درخش��انش در زیراکس در پست های 
مختلفی مثل دس��تیار اجرایی نیز مش��غول کار بوده، او 

حتی دوره ای را در لندن فعالیت داشته است. 

رک گو باشید
رک بودن می تواند یک شمش��یر دولبه برایتان باشد. 
رک گویی اورسوال برنز در کارش بسیار موثر بوده و اجازه 
داده تا در زیراکس ارتقا پی��دا کند. البته همه کمپانی ها 
انقدر روشنفکر نیستند تا بتوانند رک گویی را قبول کنند، 
حتی ممکن اس��ت این ویژگی در برخی از شرکت ها به 
معنای پایان کار یک مدیر باش��د. اما ای��ن ویژگی برای 
برنز مفید بوده و او مدیران دیگر را در جلس��ات مختلف 
با رک گویی اش به چالش کشیده است. شاید عده زیادی 
نباشند که ش��هامت چنین کاری را داش��ته باشند. برنز 
به عنوان یک رییس به آنچه که اعتقاد دارد، مصمم است. 
قدرتمندترین ارتباطات بر پایه صداقت و صراحت ساخته 

می شوند. 

باهوش و نترس باشید
برنز مانند بقیه فک��ر نمی کند در واق��ع او یک متفکر 
نامعمول اس��ت ک��ه ایده ه��ای جدی��د را با آغ��وش باز 
می پذیرد، حت��ی وقتی که س��ایر مدیران ارش��د آنها را 
نمی پذیرند. برنز به عنوان یک مدیر موفق معتقد است که 
باید تفکرات نو را مورد آزمایش قرار داد و این عاملی است 
که باعث موفقیتش شده اس��ت. او نسبت به مدیریتش 
و اهدافش آگاهی کامل دارد و به همین دلیل اس��ت که 
در رأس کمپان��ی زیراکس ق��رار گرفته اس��ت. »رویاها 
به حقیق��ت می پیوندند، اما ن��ه بدون کم��ک دیگران، 
تحصیالت خوب، کار اخالق مدارانه و شجاعت کافی برای 

انجام آن.«

از مربیان تان بیاموزید
اورس��وال برنز در راه رس��یدن به این موقعیت چندین 
مربی داش��ت که نخس��تین آنها مادرش ب��ود. او از آنها 
درس ه��ای بس��یاری آموخت البت��ه کورکوران��ه تمام 
نصیحت هایشان را دنبال نکرد، اما چند مورد وجود دارد 

که او در کسب وکارش به کار گرفته است. 
-  الزم اس��ت افراد را ب��ا روش های مختل��ف مدیریت 
کنید، آنها را نترسانید و به انجام کاری مجبورشان نکنید، 
طوری رفتار کنید که احساس راحتی کنند و به دقت به 

شما گوش فرا دهند. 
-  همه احساسات تان را نش��ان ندهید، زیرا زمانی که 
به قله یک کمپانی برس��ید، دیگران برای هر مسئله ای 

به صورت شما نگاه خواهند کرد. 
-  صبور باشید و چشم انداز کاری داشته باشید. 

-  وقتی یکی از افرادتان تقاضای ارتق��ا در کارش دارد، 
از او بخواهید به ان��دازه کافی در جایگاه قبلی اش بماند تا 
به شرکت آنچه را که در زمان حضورش در آن پست به او 

داده، پس بدهد. 

صورتحساب
آیا می دانستید صورتحس��اب می تواند یکی از ابزارهای 
ترویج نام تجاری ش��ما باش��د؟   اگر برای مشتریان خود 
صورتحساب چاپی یا الکترونیکی ارسال می کنید، توجه 
داشته باشید که شما می توانید از صورتحساب های ارسالی 
نیز جهت ترویج نام تجاری، محص��والت یا خدمات خود 
استفاده کنید. از این نقطه تماس ارزشمند می توانید برای 
تشکر از مش��تریان به خاطر خریدی که از شما کرده اند و 
نیز به عنوان فرصتی برای معرف��ی دیگر کاالها و خدمات 
سازمان خود بهره ببرید. یکی از روش های مؤثر برای جلب 
توجه مش��تری نوش��تن این پیام در پایین صورتحساب 
وی است که »جهت کسب اطالعات بیشتر از برنامه های 

فروش ما با تلفن. . . . تماس حاصل فرمایید.«
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پاسخ کارشناس: س��رعت رمز بقای کسب وکارها در 
بازار است؛ رمزی که تعداد زیادی از کسب وکارها درصدد 
اجرای آن هس��تند ولی به نتیجه دلخواه دست نمی یابند 
و تعداد اندکی از کس��ب وکارها از این مزیت رقابتی خوب 
بهره برداری می کنند. البته بسیاری از کسب وکارها مزیت 
سرعت را با شتاب زدگی اشتباه می گیرد و سعی می کنند 
برای سرعت گرفتن در بازار، استراتژی های بازاریابی خود 
را ش��تابزده اجرا کنند. اتفاقی که مطمئنا تاثیرات منفی 

برای ش��رکت ها به همراه خواهد داش��ت. کس��ب وکارها 
برای رسیدن به س��رعت مناسب باید س��ه معیار اساسی 
را در نظربگیرن��د. یک: ش��فافیت؛ یعنی ش��ناخت دقیق 
هدفی که قرار است، کس��ب وکار به آن برسد. دو: وحدت؛ 
منظور از این معیار، داش��تن کارگروهی مفید و یکدست 
برای رس��یدن به هدف کس��ب وکار است. س��ه: چابکی؛ 
برای تحقی��ق این معیار نیاز به نیروی انس��انی متخصص 
و متعهد وجود دارد. البته در این میان مدیر کسب وکارها 
نیز باید مهارت های خاصی داش��ته باش��د، مهارت هایی 
مانند: یک: مهارت ش��ناخت اس��تراتژی مب��دا و مقصد 
یعنی مدیر باید کل مسیر رسیدن به هدف را بهتر از همه 
بشناسد. دو: مهارت ش��تابدهی درس��ت؛ در این مهارت 

مدیر باید کارهای سازمان را س��اده و از تجهیزات نوین و 
مدرنی برای تسهیل امر استفاده کند. سه: کنترل نیروی 
انسانی برای کار گروهی درس��ت؛ مدیر باید مهارت این را 
داشته باشد که بتواند احساس��ات کارکنان خود را در کار 
تیمی در جهت هدف مورد نظ��ر هدایت کند. چهار: مدیر 
باید مهارت اس��تفاده از دانش های مختل��ف را در زمینه 
نوع فعالیت خود داش��ته باش��د تا بتواند با بهره برداری از 
آنها اس��تراتژی ها را به بهترین نحوه اجرا کند. با تمام این 
توصیفات برای اجرای سریع تر استراتژی های کسب وکار 
باید آهس��ته قدم برداش��ت. ش��رکت هایی که در اجرای 
فرآیندهای خود ش��تابزده عمل می کنند، از رقبای خود 

در بازار عقب می مانند. 

سرعت عمل در کسب و کار

سوال: مدیر کسب وکاری هس�تم که در حوزه ارائه خدمات کامپیوتری فعالیت می کنم. همان طور که می دانید در این حوزه از بازار 
سرعت عمل داشتن، حرف اول و آخر را می زند؛ سرعتی که باید در اجرای استراتژی های مختلف بازاریابی نیز نمود پیدا کند ولی با 
بررسی عملکرد کسب وکاری که مدیریت آن را به عهده دارم به این نتیجه رسیده ام که عمال از این مزیت رقابتی غافل مانده ام، در 

صورت امکان راهنمایی بفرمایید که چگونه استراتژی های بازاریابی کسب وکارم را با سرعت باالتری در بازار اجرا کنم؟ 

کلینیک کسب و کار
ابوالمشاغل

- حاال تو چ��را اینقدر عصبانی هس��تی جوون؟ چی 
شده؟ حاال اینا یه مشت آدم رییس کل و مدیر و از این 
حرف هان، میانگین سابقه کاریش��ونم باالی سه برابر 
سن و سال تو جوونکه، یه حرفی زدن، اینا آدمای نسل 
بیابون و چادر و اجرا و ساختن هس��تن، چه می دونن 

کامپیوتر چیه، طراحی یعنی چی...
- من از حرف اونا ناراحت نیس��تم ک��ه رییس جان، 
واکنش ش��ما ب��رام جال��ب بود، ش��ما همیش��ه همه 
جا ط��رف بچه ه��ای مظل��وم بخش های مهندس��ی 
و تخصص��ی رو  می گرفتی��ن، ش��ما بهت��ر از هرکس 
می دونین اینا چ��ه زحمت ها که نمی کش��ن، صبح تا 
غروب پای کامپیوتر و سروکله بزن با نقشه و محاسبه 

و نمودار و نمی دونم...
- خوبه خوبه! حاال دیگه تو فسقلی برا من نمی خواد 

ننه من غریبم در بیاری...
- ای داد بیداد...

- من یه عمر دارم همین فیلم ه��ا رو بازی می کنم، 
پیش غازی و معلق بازی، برو، برو، خجالت بکش...

- برای چ��ی رییس؟ مگه بد می گم خب؟ نشس��تن 
هر ج��ای قضیه رو می خ��وان عوض کن��ن، هی بگیم 
طراحی عوض شه، بگیم یه طرح جدید براش دربیارن، 
بگیم بخش مهندسی محاس��بات از اول انجام بده، یه 
خ��ط درمیونم که یکیش��ون بهمون گوش��زد می کرد 
طراحی و مهندسی که همش مسخره بازیه و نمی دونم 

کپی پیسته و...
- ببینم ج��وون، تو واقعا فکر می کن��ی کدوم بخش 

پروژه مهم تره  ها؟ اجرا یا مهندسی؟
- یعنی چی کدوم مهم ت��ره رییس! هرکدوم به جای 
خودش مهم��ه، ولی خ��ب البته واض��ح و مبرهنه که 

طراحی و مهندسی در کشورهای خارجی و ممالک...
- حاال شروع کرد برا من خارج خارج کردن... می گم 

به نظر تو کدوم مهم تره؟
- به نظر م��ن س��طح طراح��ی و مهندس��ی قطعا 

باالتره...
- چرا باالتره به نظرت؟

- خ��ب باالخ��ره از ه��ر کس��ی برنم��ی آد، آدم 
تحصیلکرده با ضریب هوش��ی باال میخواد، کلی تجربه 

و سابقه کار و نمی دونم...
- نه بچه ج��ون، داری طب��ق معمول راهو اش��تباه 
می ری، من نمی دونم چه گناهی به درگاه خدا مرتکب 

شدم یه مشت بچه نادون جاهل بی مطالعه...
- رییس جان! ریی��س جان! اینا رو هم��ه می دونم، 
اصل قضی��ه رو می گین من برم دنب��ال بدبختیم، من 

هزار تا کار دارما...
- تا ح��ال اینجا اباطی��ل می بافت حاال یه��و برا من 
ابوالمشاغل ش��د... خیله خب! خوب گوش��اتو باز کن 
فقط یه بار می گما... کار اصلی مهندس��ی و طراحی و 
نمی دونم گروه ه��ای تخصصی اینکه ک��ه حالت های 
ممک��ن رو روی کامپیوتر و روی صفح��ه کاغذ ببینن، 
دوباره کاریا رو بدون تلف کردن آهن و س��یمان و سیم 
و لوله و ه��زار تا م��اده و مصالح دیگه انج��ام بدن و ته 
تهش یه مدرک درس��ت و حس��ابی دربیارن که اونی 
که تو س��ایت زیر گرمای آفتاب و توی سرمای شدید 
داره کار می کنه نخواد ای��ن راهارو تو واقعیت بره و این 
اش��تباهارو در عمل انجام بده. گاهی یه تغییر نقش��ه 
کوچولو برای ش��ما طراح��ا یعنی خراب ک��ردن هزار 
متر بتن توی س��ایت، یا یه تغییر مکان مختصر ش��ما 
تو مدارک یعنی هزار کیلومت��ر رانندگی کردن 10 تا 
راننده کامیون زحمتکش، فهمیدی؟ کار ش��ماها اگه 
مهمه به خاطر اینکه که اش��تباها و دوباره کاریا  رو کم 

می کند، ملتفتی؟ ها؟ متوجه شدی؟

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

زمانی که مشتری برای انتخاب عینک 
وارد مغازه می شود به دلیل تعدد 

مدل ها ممکن است نتواند انتخاب 
خوبی داشته باشد، به همین دلیل شما 

باید به مشتری در این زمینه کمک 
کنید. براساس اندازه اجزای صورت 
پیشنهاداتی را ارائه دهید تا بهترین 

انتخاب انجام شود

مدیران ماندگار

فروشگاه های نایک به باشگاه 
ورزشی تبدیل می شود

نایک دوس��ت دارد همیش��ه مش��تریان خود را در 
حال دویدن و باال و پایین رفتن ببیند. به همین دلیل 
فروشگاه هایش را به یک باش��گاه ورزشی تبدیل کرده 

است. 
 به گزارش مارکتینگ نی��وز، نایک می خواهد رابطه 
صمیمانه تر و بهتری را ب��ا مصرف کنندگان خود برقرار 
کند. به همین دلیل اخیرا طرح نایک پالس و آنالیز راه 
رفتن مشتریان را در فروش��گاه هایش اجرا می کند. در 
این آنالیز، مصرف کننده روی ی��ک تردمیل می دود و 
یکی از کارکنان نایک با خواندن اطالعات و مش��اهده 
ن��وع دوی��دن مصرف کننده، کف��ش مناس��ب را به او 

پیشنهاد می دهد. 
دوی��دن  فیل��م  از  نس��خه  ی��ک  همچنی��ن   
مصرف کنندگان روی تردمیل به آنها داده می ش��ود تا 

دویدن شان را در خانه تماشا کنند. 

از میان خبرها

مونا اشرف زاده

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل عینک فروشی

جور دیگر باید دید

آیا می دانستید

غزال بابایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



بازار سهام در ششمین روز 
افت پیاپ��ی خود با نوس��انی 
ش��دن قیم��ت س��هام برخی 
ش��رکت ها مواج��ه ش��د و در 
نهایت ب��ا افت 74 واحدی در 
کان��ال 65 ه��زار واحدی باقی 
مان��د. کاه��ش قیم��ت نفت 
و فل��زات اساس��ی، گ��زارش 
س��ه  ماهه ضعیف شرکت های 
بورس و رکود تورمی حاکم بر 
اقتص��اد به همراه ابهام صنایع 
و  پاالیشگاهی  و  پتروش��یمی 
س��هامداران  انتظار  همچنین 
ب��رای نمایان ش��دن آثار لغو 
تحریم ه��ا منج��ر ب��ه رفت��ار 
ای��ن روزه��ای بورس ش��ده 
بازار  نگران��ی  افزایش  اس��ت. 
از متغیرهای سیاس��ی داخلی 
وزی��ر  اس��تیضاح  قبی��ل  از 
اقتصاد که ریاس��ت ش��ورای 
عالی ب��ورس را نی��ز برعهده 
دارد، تنها به آش��فته تر شدن 
وضعیت بازار س��هام انجامیده 
و هیچ کمکی به بهبود اوضاع 

سهامداران نمی کند. 

بورس در انتظار کاهش 
واقعی نرخ سود بانکی

ب��ه  توج��ه  ب��ا  گرچ��ه 
ش��رایط کنون��ی بازار س��هام 
و P/E  مناس��ب آن، قطع��ا 
ب��ورس  در  س��رمایه گذاری 
مثب��ت خواهد ب��ود، چرا که 
کاه��ش ن��رخ ت��ورم ادامه دار 
اس��ت و این موض��وع موجب 
می ش��ود تا نرخ س��ود بانکی 
نی��ز در آینده پایی��ن بیاید و 
پایین آمدن نرخ س��ود بانکی 
مس��اوی اس��ت با ب��اال رفتن 
P/E  ب��ورس و در نتیجه این 
اتفاق، س��رمایه گذاری در یک 
بازه زمانی یک تا یک س��ال و 
نیم آینده مناس��ب و سودآور 
خواهد بود. نکت��ه ای که باید 

توجه داش��ت اینک��ه وضعیت 
بورس جدای از اقتصاد نیست 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه وضعیت 
در  کماکان  کش��ور  اقتصادی 
حال��ت رکودی به س��ر می برد 
بنابراین س��ودآوری بنگاه های 
تولی��دی نی��ز تح��ت تاثی��ر 
ای��ن مولفه ب��وده و در نتیجه 
نبای��د انتظار داش��ت در این 
وضعی��ت ش��رایط ب��ورس و 
معامالت س��هام رونق داشته 
باش��د. باتوجه ب��ه اینکه بازار 
س��هام به قیمت ه��ای جهانی 
وابسته است، رونق قیمت های 
جهانی می تواند محرک رش��د 
بورس باش��د. عام��ل دیگری 
ک��ه می تواند به رش��د بورس 
در دوران پس��ا تحریم کمک 
کند، کاهش واقعی نرخ س��ود 

بانکی است. 

بورس در حالت احتیاط 
و انتظار

شرایط فوق س��بب شده تا 

بازار س��هام، س��هامداران  در 
احتیاط  حالت  در  ش��رکت ها 
و انتظار ق��رار گیرند. در بازار 
نوس��ان گیری  فرصت  س��هام 
ب��رای آن دس��ته از نمادهای 
معامالتی که ب��ا پایان اصالح 
قیمت��ی روب��ه رو بودند همراه 
ش��د. از جمل��ه ای��ن نمادها 
می ت��وان ب��ه برخ��ی نمادها 
در گ��روه بانکی اش��اره کرد. 
چن��ان ک��ه نم��اد معامالتی 
همچنان  گردش��گری  بان��ک 
میزب��ان معامالت کد به کد از 
سوی دو ش��رکت حقوقی بود 
و بی��ش از 44 میلیون س��هم 
در این نماد از س��وی حقوقی 
کدبه کد ش��د. در پتروشیمی 
خلیج ف��ارس نی��ز 5 میلی��ون 
سهم کد به کد شد. همچنین 
در نماد گروه خودرویی همسو 
با م��وج خبرهای اغوا کننده از 
حوزه س��رمایه گذاری خارجی 
قیمت  ها  مثبت  نوس��ان  روی 
قرار گرفت. هرچند حقوقی ها 

ای��ن فرص��ت اس��تفاده و  از 
عرضه ه��ای تدریج��ی خود را 

دنبال می کنند. 

تزریق هیجان به گروه 
خودرو

خودروی��ی  گ��روه  در 
ورود  س��ر  ب��ر  صحبت ه��ا 
س��رمایه گذار خارجی در این 
صنعت و ایجاد خبرس��ازی و 
در  کوتاه م��دت  هیجان ه��ای 
این گروه تنها عامل و محرک 
موجود برای طرف تقاضاست، 
در حالی که سهامداران عمده 
این ش��رکت ها از هر فرصتی 
برای عرضه س��هام اس��تفاده 
می کنند. عمده نوس��ان گیران 
ب��ازار ترجی��ح می دهن��د در 
روزهایی که حجم و نقدینگی 
در گ��ردش ب��ازار ب��ا کاهش 
مواجه ش��ده در خرید س��هام 
آن  یا  کوچ��ک  ش��رکت های 
دس��ته از ش��رکت هایی که از 
سهام شناور پایین برخوردارند 

ب��ه دنب��ال بازدهی نوس��انی 
بگردند. در بازار روز یکش��نبه 
هم همچ��ون هفته های اخیر 
حقیقی  س��هامداران  تمای��ل 
برای ف��روش س��هم و خروج 
مقطع��ی در ش��رایط رکودی 
بورس بیش��تر بود. چنان که 
در معامالت دومین روز هفته 
در مجموع 732 میلیون سهم 
ب��ه ارزش 94 میلی��ارد تومان 
دادوس��تد ش��د و ارزش بازار 
ت��ا س��طح 281 هزار  س��هام 

میلیارد تومان نزول کرد. 

ریزش 0.50  واحدی 
شاخص آیفکس

روز  معام��الت  جری��ان  در 
گذش��ته فراب��ورس، ش��اخص 
 0.50 ری��زش  ب��ا  آیفک��س 
واح��دی به پل��ه 773 واحدی 
رس��ید. همچنین در معامالت 
روز گذش��ته تعداد 173 هزار و 
673 سهم اوراق بهادار به ارزش 
231 میلی��ون  و  964 میلی��ارد 
ریال در 11 ه��زار و 541 نوبت 
و  ش��د  دادوس��تد  معامالت��ی 
ش��اخص فراب��ورس ب��ه کانال 
773 واح��دی رس��ید. ع��الوه 
بر ای��ن نمادهای پتروش��یمی 
زاگرس، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیان��ه و ف��والد هرمزگان 
جنوب با روند منفی و نمادهای 
نف��ت ایرانول، نفت پاس��ارگاد، 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانی��ان و ذوب آه��ن اصفهان 
ب��ا روند مثبت متوقف ش��دند. 
س��هامی  نمادهای  همچنی��ن 
ذوب آهن اصفه��ان، بانک دی، 
و  دریای��ی  خدم��ات  توس��عه 
بندری س��ینا و نفت ایرانول با 
س��یر صعودی و نمادهای گروه 
فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری 
تهران  مسکن  سرمایه گذاری  و 
با روند منفی به کار خود پایان 

دادند.

بورس در ستیز با عوامل کاهنده شاخص کل

گردنه سخت بازار سهام در گذر به پسا تحریم

دوشنبه
26 مرداد 1394 12

خبر

واگذاری 3491 میلیارد ریال سهم 
دولتی در هفته پایانی مرداد

بال��غ ب��ر 3491 میلی��ارد ریال س��هم دولتی در 
هفته پایانی مردادم��اه در بورس اوراق بهادار عرضه 
می ش��ود. تعداد 425 میلی��ون و 808 هزار و 935 
س��هم معادل 28.38 درصد س��هام ش��رکت ایران 
ترانس��فو در هفته پایانی مرادماه امس��ال در بورس 

اوراق بهادار واگذار می شود. 

انواع محصوالت شرکت ملی 
صنایع مس عرضه شد

در تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی، 4هزار تن 
مس کاتد ش��رکت ملی صنایع م��س ایران با قیمت 
پایه 167 هزار و 303ریال عرضه ش��د. این شرکت 
همچنی��ن 3500ت��ن مس مفتول را ب��ا قیمت پایه 

174هزار و 465ریال عرضه کرد.

 

ضرر 196 میلیون دالری عربتک
ش��رکت هلدین��گ عربت��ک، گ��زارش عملک��رد 
س��ه ماهه دوم را منتش��ر و عمال س��هامداران بازار 
ام��ارات را با ضرر هنگفتی روب��ه رو کرد. بزرگ ترین 
شرکت ساختمانی س��هامی عام در امارات با انتشار 
جدیدتری��ن گ��زارش عملکرد خود، س��هامداران را 

شوکه کرد. 

بانک تجارت عملکرد 3ماهه خود 
را منتشر کرد

ش��رکت بانک تجارت ب��ا ارس��ال صورت های مالی 
س��ه ماهه منتهی ب��ه 31 خ��رداد م��اه 94 به صورت 
حسابرسی نشده اعالم کرد در سه ماهه نخست امسال 
با س��رمایه 45هزار و 700میلیارد ریال مبلغ 7هزار و 

294میلیارد و 15میلیون ریال درآمد داشت. 

اختصاص 681ریال سود 
به ازای هر سهم گلتاش

ش��رکت گلت��اش ب��ا ارس��ال صورت ه��ای مالی 
ش��ش ماهه منته��ی به 31 خرداد م��اه 94به صورت 
حسابرسی ش��ده اعالم کرد در ش��ش ماهه نخست 
ری��ال مبل��غ  ب��ا س��رمایه 200میلی��ارد  امس��ال 
725میلی��ارد و 928میلیون ری��ال درآمد حاصل از 

فروش خالص داشت. 

نماگر بازار سهام

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 297 www.forsatnet.irمدیریت سهام

 65.239.90شاخص کل
(74.39)میزان تغییر
B 2.811.741.885ارزش بازار

B 948.104ارزش معامالت
M 732.270حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(47.8)2.594نفت اصفهان

2.54730.28 پتروشیمي تأمین
(28.08)7.504گروه مپنا 

(25.06)2.989نفت و گاز پارسیان
5.50423.58کشتیراني ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.9155.706تولیدی شهید قندی

B 10.4004.304صنعتی پاکشو
B 3.9004.095س. گروه توسعه ملی

B 7803.838ح. عمران و توسعه فارس
B 3.8163.781قند شیرین خراسان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 10.50448.881نفت بهران
B 37.38924.705گلوکوزان

B 5.4339.732فوالد خراسان
B 1.0205.100ح. نوسازی تهران
B 8504.250ح. عمران فارس

درصد قیمتنام کامل شرکت
2.9034.99فنرسازی خاور

1.9154.99تولیدی شهید قندی
3.6774.94سایپا آذین
10.5634.81تولیدی مهرام

2.6304.7حمل و نقل پتروشیمی

درصدقیمتنام کامل شرکت
(5.43)906کمک فنر ایندامین

(4.87)1.524س. آتیه دماوند

(4.68)3.683سیمان کارون

(4.34)3.108آلومینیوم ایران

(3.82)2.594نفت اصفهان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M125.856 B 368.735ح. س. خوارزمي
M30.664 B 34.666بانک صادرات

M17.211 B 21.737ح . عمران   فارس 
M18.878 B 20.205پارس  خودرو
M14.154 B 15.713بانک تجارت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M125.856 B 368.735ح. س. خوارزمي
M61.608 B 5.678پ. خلیج فارس
M47.347 B 13.449پتروشیمي شیراز
M30.664 B 34.666بانک صادرات 

M21.171 B 10.275بانک ملت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

شاخص کل بورس ۷4 واحد 
دیگر افت کرد

بازار سهام باز هم با ریزش شاخص ها و قیمت ها همراه 
بود و با دادوستد 732میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
94میلیارد تومان در 33هزار نوبت، ش��اخص کل بورس 
برای شش��مین روز پیاپی منفی بود و با افت 74واحدی 
در کانال 65هزار و 239واحد قرار گرفت. ش��اخص های 
اصلی بازار س��هام نیز منفی بودند به طوری که ش��اخص 
قیم��ت (وزن��ی - ارزش��ی) 29واح��د، کل (هم��وزن) 
پنج واح��د، قیم��ت (هموزن) چه��ار واحد، آزادش��ناور 

80واحد و شاخص بازار اول 126 واحد افت کردند.

ایرنا - هرچن��د همزمان با اعالم برجام، 
گمانه زنی ه��ا ب��رای ورود س��رمایه گذاران 
خارجی به کشور و سرمایه گذاری شرکت ها 
و افراد حقیقی در بازارهای مختلف رش��د 
یافت��ه ام��ا در این می��ان س��رمایه گذاران 
خارج��ی اقبال مناس��بی به بازار س��رمایه 
داش��تند و موج ورود آنها ب��ه بورس که از 
س��ال گذشته آغاز ش��ده بود بعد از برجام 
افزایش یافته، به نح��وی که تنها در طول 
یک ماه گذش��ته 12 کد سهامدار خارجی 
صادر شده اس��ت. براساس آمار، هم اکنون 
330 س��هامدار حقیق��ی و 30 س��هامدار 
حقوقی در بازار سرمایه کشور فعال هستند 
که از میان 330 سهامدار حقیقی خارجی 
50 ایرانی مقیم خارج از کش��ور در بورس 
تهران فعال هس��تند. هرچند نخستین کد 
سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان 
ماه سال 1373 توسط یک شرکت آلمانی 
دریافت شد اما هم اکنون سرمایه گذارانی از 
آمری��کا، انگلیس، ایتالی��ا، جمهوری چک، 
فرانسه، مولداوی، روسیه، آلمان، سوییس، 
چین، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، 
امارات، ن��روژ، یون��ان، اندون��زی، مالدیو، 
هنگ کنگ، برمودا، عراق، پاکستان، سوریه، 
کوی��ت، مالزی، عمان و افغانس��تان نیز در 

بازار سرمایه کشور حضور دارند. 
همچنین بازار س��رمایه دارای سهامداران 
حقیقی از کش��ورهای ایتالیا، روسیه، چین، 
جمهوری چک، فرانسه، مولداوی، آفریقای 
جنوبی، کویت، برمودا، عمان و افغانس��تان 
اس��ت. اما نکته قابل توجه در بازار سرمایه 
کش��ور افزایش میزان تحرک برای دریافت 
کد سهامدار خارجی در بازار سرمایه کشور 
بعد از اعالم برجام اس��ت به نحوی که تنها 

در ماه گذش��ته 12 کد خارجی صادر شده 
است. البته ناگفته نماند که درخواست ورود 
به بازار س��رمایه ایران توس��ط خارجی ها از 
سال گذش��ته آغاز ش��ده بود به نحوی که 
براس��اس آمار در س��ال گذش��ته 121 کد 
ب��رای س��هامداران 21 کش��ور  (انگلیس، 
روسیه، آلمان، سوییس، چین، هند، ترکیه، 
لبن��ان، آفریق��ای جنوب��ی، ام��ارات، نروژ، 
یونان، اندون��زی، مالدیو، هنگ کنگ، عراق، 
پاکستان، سوریه، کویت، مالزی و افغانستان)

صادر شد که در این فهرست نام 25 ایرانی 
مقی��م خارج از کش��ور نیز دیده می ش��ود. 
ص��دور این می��زان کد در ط��ول عمر بازار 
سرمایه بی سابقه است. نگاهی به آمار چهار 
ماهه اول سال جاری نیز نشان می دهد که در 
این مدت حدود 50 کد برای سرمایه گذاران 
خارجی صادر شده که این میزان نسبت به 
س��ال های پیش از این رقم مطلوبی ارزیابی 
می شود. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل سابق 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه  (سمات) از تکاپوی کارگزاران 
برای دریافت کد سهامدار خارجی خبر داده 
و گفته بود: درخواس��ت کارگزاران از ابتدای 
امس��ال برای دریافت کد سهامدار خارجی 
افزایش یافته به طوری که چهار اروپایی نیز 
در حال تکمی��ل مدارک خود برای دریافت 
کد سهامداری هستند. وی از تشکیل کمیته 
س��رمایه گذاری خارج��ی در بازار س��رمایه 
خب��ر داد و گفت: ب��دون تردی��د با اصالح 
برخی مق��ررات، رفع برخی محدودیت های 
بین الملل��ی و راه ان��دازی رس��می س��امانه 
جدید پس از معامالت، ش��رایط برای ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی به بازار س��رمایه 

کشورمان تسهیل خواهد شد. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

موج حضور سرمایه گذاران خارجی به بورس رسید



صاحب نظران علم مدیریت 
و اقتص��اد زنجیره ه��ای تامین 
ه��ر  اصل��ی  س��تون های  را 
اقتص��اد می دانن��د، در واق��ع 
توفی��ق و کامیاب��ی هر اقتصاد 
وابس��ته ب��ه عملک��رد موثر و 
تامین  زنجیره ه��ای  صحی��ح 
فع��ال در آن اقتص��اد اس��ت. 
زنجی��ره تامین به زبان س��اده 
متش��کل از تم��ام ش��رکت ها 
و س��ازمان هایی )عموم��ا پنج 
جزو اصل��ی تامین کننده مواد 
خ��ام و قطع��ات، تولید کننده، 
توزیع کنن��ده، عم��ده فروش 
و مش��تری نهای��ی( اس��ت که 
به صورت حلقه های یک زنجیر 
به یکدیگر متصل هستند و به 
تولی��د و تحوی��ل ی��ک کاال یا 
محص��ول ب��ه مش��تری نهایی 
می پردازن��د، از تهیه مواد خام 
و حمل و نق��ل گرفته تا تولید، 
توزی��ع و ف��روش به مش��تری 
نهایی همگی در زنجیره تامین 
رخ می دهد و مدیریت می شود. 
مدیریت موثر هر زنجیره تامین 
موج��ب بهبود عملکرد تمامی 
شرکت ها و افزایش سودآوری 

کلی آن زنجیره خواهد شد.

مدیریت زنجیره تامین
مدیری��ت زنجی��ره تامی��ن 
ش��امل اقدامات متعددی است 
که با طراحی استراتژی زنجیره 
تامی��ن براس��اس اس��تراتژی 
رقابت��ی ش��رکت آغ��از و ب��ا 
اقداماتی نظیر طراحی ش��بکه 
توزی��ع، انتخاب تامین کننده و 
توزیع کننده، عقد قراردادهای 
مکانیزم های  طراحی  مناسب، 
کاه��ش ریس��ک های مالی و 
عملیاتی و... ادامه می یابد. علت 
اهمیت زنجیره های تامین هم 
نق��ش مه��م آنه��ا در عملکرد 
اقتص��ادی و همچنی��ن تغییر 
ش��رایط در بازاره��ای داخلی 
و خارجی اس��ت. زنجیره های 
تامی��ن که ام��روزه جهانی هم 
ش��ده اند عام��ل مهم��ی برای 
توس��عه و رون��ق اقتصادی در 
مناطق مختلف جهان هستند. 

توسعه زنجیره تامین
با رشد و توسعه زنجیره های 
مختلف  بخش ه��ای  تامی��ن، 
زنجی��ره ه��ا نی����ز توس��ع�ه 
می یابند، از رونق کس��ب و کار 
ت���امین کنن��دگان و ت�ولی��د 
گرفت��ه تا توزی��ع و فروش در 
سراس��ر جهان. این زنجیره ها 
عامل مهم توس��عه اقتصادی، 
ایج��اد  تکنول��وژی،  انتق��ال 
اش��تغال، توسعه زیرساخت ها 
و... هس��تند و حت��ی بازارهای 
هدف ای��ن زنجیره های تامین 
نی��ز از مزای��ای مهمی منتفع 

خواهند شد. 
در واق��ع ش��رایط بازارها نیز 
در حال تغییر است. نسبت به 
سالیان گذشته اکنون بازارهای 
داخلی و خارجی مملو از کاالها 
با برندها، مدل ها و قیمت های 

مختلف است.
برای نمونه بازار گوش��ی های 
هوش��مند، تلویزی��ون یا حتی 
بگیری��د  را در نظ��ر  خ��ودرو 
رقاب��ت ش��دید در ای��ن بازارها 
کامال ملموس اس��ت. البته این 
رقاب��ت فزاینده اکنون فقط بین 
برنده��ای تولید کننده و نامدار 
نیس��ت بلک��ه ب��ه زنجیره های 
تامی��ن این برندها انتقال یافته 
اس��ت. شرکت های برتر جهانی 
با اس��تفاده از فرصت های ناشی 
از جهانی س��ازی و اس��تفاده از 

بازاره��ای کش��ورهای در حال 
توسعه و پرجمعیت )بازار بزرگ 
کش��ور بعد از رف��ع تحریم ها را 
در نظ��ر بگیرید( س��ود فراوانی 
نصی��ب خ��ود کرده ان��د. علت 
اصل��ی کامیاب��ی برخ��ی از این 
برندها مدیریت مناسب زنجیره 

تامین بوده است.
بس��یاری از کاالهای موجود 
در ب��ازار قطع��ات، کارک��رد یا 
حتی توزیع کننده های یکسانی 
دارند اما تنها برخی از برندهای 
مطرح با تسلط کافی بر زنجیره 
تامی��ن خود صاحب س��ودی 
سرش��ار ش��ده   اند. در گزارش 
موسس��ه Gartner از برترین 
زنجیره ه��ای تامین در س��طح 
جهان، شرکت Apple همواره 
در س��الیان اخیر در صدر این 

فهرست قرار داشته  است.
نگاه��ی دقی��ق ب��ه زنجیره 
تامی��ن ای��ن ش��رکت نش��ان 
می ده��د ک��ه Apple تقریبا 
بیش��تر قطع��ات الزم ب��رای 
گوش��ی های هوشمند خود را 
از سراس��ر دنی��ا و به خصوص 
ش��رق آس��یا تامی��ن می کند. 
در واقع اکث��ر تامین کنندگان 
آن در چی��ن، ک��ره و ژاپن قرار 
دارند و حتی بسیاری از قطعات 
حس��اس از شرکت های نامدار 

رقیب خریداری می شوند!
در واق��ع قطع��ات الزم ب��ا 
تکنول��وژی مدنظ��ر از بهترین 
تامین کنن��دگان جهان��ی ب��ا 
قیم��ت خری��داری  بهتری��ن 
طراح��ی  تنه��ا  و  می ش��وند 
نرم افزارها، محصوالت و تولید 
برخ��ی قطعات حس��اس )که 
البته کار دش��واری هم هست( 
در داخ��ل ش��رکت ی��ا خاک 

آمری��کا انجام می ش��ود. 
اما هنر اصلی این شرکت 
ایج��اد یکپارچگی و هنر 
این  مدیری��ت صحی��ح 
زنجیره تامین گس��ترده 
در  ش��ده  پراکن��ده  و 
سراس��ر دنیاس��ت ک��ه 
باعث افزایش سودآوری 
و حفظ فاصله آن با سایر 
رقبای نامدار شده است. 

ضعف های زنجیره 
تامین

 ه��دف از ط��رح ای��ن 
مس��ائل اش��اره ب��ه این 

ضع��ف اساس��ی اس��ت ک��ه به 
مدیری��ت زنجی��ره تامی��ن در 
کش��ور ما هیچ��گاه توجه کافی 
و ج��دی نش��ده و  زنجیره های 
تامی��ن را به ص��ورت اساس��ی 
درک نکرده ایم. هیچ گاه اقتصاد 
جهانی را به صورت مجموعه ای 
از زنجیره ه��ای تامین قدرتمند 
و موث��ر فع��ال در آن در نظ��ر 
نگرفته ای��م و بنابرای��ن جایگاه 
مناس��بی ب��رای ش��رکت های 
داخلی یا اقتصاد خود نیافته ایم. 

حتی به نظر می  رسد بسیاری 
از مدی��ران )بخش خصوصی یا 
دولت��ی( از ای��ن مه��م آگاهی 
ندارن��د از ای��ن رو ش��رکت ها 
تنها س��ود و عملک��رد خود را 
در نظ��ر می گیرند و به س��ایر 
ش��رکت های فعال در زنجیره 
تامی��ن خود که ب��ا آنها روابط 
تجاری دارند بی اعتنا هس��تند. 
حال آنکه عملکرد شرکت های 
درون یک زنجیره به ش��دت به 
یکدیگر مرتبط است. عملکرد 
نادرس��ت و ضعی��ف یک عضو 
به ش��دت زنجی��ره تامی��ن را 
متزل��زل و دچار ریس��ک های 

مالی و عملیاتی می کند. 
حال اگر اقتصاد کشورمان را 
متش��کل از تعداد بسیار زیادی 
زنجی��ره تامی��ن بدانیم واضح 
اس��ت که این نگرش نادرست 
ک��ه »ه��ر ش��رکت در زنجیره 
تامین فقط باید سود و عملکرد 
خ��ود را در نظ��ر بگیرد و نباید 
توجه��ی به نتای��ج اقدامات و 
تصمیم��ات خ��ود ب��ر س��ایر 
تامین  زنجی��ره  ش��رکت های 
داشته باشد« منجر به افزایش 
انواع ریسک ها و آشفته تر شدن 
محی��ط کس��ب و کار و کاهش 
سود کلی آن زنجیره می شود. 
درصورتی که در زنجیره های 
تامین ش��رکت های پیش��رو و 
برت��ر جهانی ک��ه در محیطی 
به مرات��ب رقابتی ت��ر از محیط 
می کنن��د  فعالی��ت  داخل��ی 
هم��واره ای��ن دی��دگاه وجود 
دارد ک��ه تمامی ش��رکت های 
در زنجی��ره تامی��ن بای��د از 
س��ود کافی برخوردار شوند تا 
بتوانند بهترین عملکرد خود را 
به نمایش بگذارند و در نهایت 

مزی��ت رقابت��ی کل زنجی��ره 
حفظ ش��ود ی��ا ارتقا یابد؛ زیرا 
در محی��ط رقابتی جهانی کار 
بس��یار تخصص��ی اس��ت و هر 
شرکت تنها بر اموری متمرکز 
اس��ت که بر آن بس��یار مسلط 
اس��ت و تخصص خاص در آن 
کار منج��ر ب��ه مزیت رقابتی و 
س��ودآوری می ش��ود. حاصل 
این نگ��رش ایجاد همکارهای 
گس��ت��رده و ش��ک�ل گی��ری 
مشترک  س��رمایه گذاری های 

در حوزه ه��ای مختلف اس��ت؛ 
از طراح��ی محص��ول گرفته تا 
بررسی بازارها و مهم تر از همه 
ب��ه اش��تراک گذاری اطالعات 
مانن��د  مهم��ی  و  حس��اس 
اطالع��ات فروش و مش��تریان 
ک��ه در نهای��ت ب��رای تمامی 
ش��رکت ها در سراس��ر زنجیره 

تامین سودمند خواهد بود. 

فرصت های پیش رو
هرچن��د محی��ط و فض��ای 
کس��ب و کار ایران هم��واره از 
عدم وجود چنین نگرش��ی رنج 
برده اس��ت اما اکنون فرصتی 
دیگر اس��ت. اکنون که پس از 
انج��ام موفق مذاکرات ایران و 
کش��ورهای 1+5 ام��کان رفع 
تحریم ه��ا، ورود ش��رکت های 
خارجی و تس��هیل انجام امور 
تجاری میسر شده است فرصت 
مناس��بی نی��ز ب��رای طراحی 
دوباره فضای اقتصادی کش��ور 
ب��ا تاکید ب��ر نگرش صحیح به 
مدیری��ت زنجیره ه��ای تامین 

فراهم شده است.
پتانس��یل  ای��ران  اقتص��اد 
باالی��ی برای قرار گرفتن درون 
زنجیره ه��ای تامین جهانی در 
بخش ه��ای مختل��ف دارد به 
ش��رط آنک��ه جای��گاه ورود به 
زنجیره ه��ای تامی��ن جهان��ی 
به درس��تی شناس��ایی ش��ود. 
می ت��وان ب��ا اس��تفاده از این 
پتانس��یل به بخش های باالتر 
در زنجیره ه��ای تامین جهانی 
راه یافت و تنها از تامین کننده 
م��واد خام بودن فاصله گرفت. 
حت��ی با اس��تفاده از ش��رایط 
جغرافیای��ی ای��ده آل کش��ور 
می ت��وان توزیع کنن��ده اصلی 
بس��یاری از زنجیره های 
تامین جهانی در منطقه 
بود، امکانی که برای سایر 
کشورهای منطقه وجود 

ندارد.
این مباح��ث هنگامی 
اهمیت دو چندان می یابد 
که کش��ور ب��ا معضالت 
عدی��ده ای نی��ز روب��ه رو 
اس��ت. مدیری��ت فضای 
پساتحریم با نگاهی دقیق 
ب��ه زنجیره ه��ای تامین 
جهانی حتی شاید اقتصاد 
ای��ران را مجبور به تغییر 
استراتژی های کالن کند. 
اگ��ر خواه��ان یافتن جایگاهی 
مناس��ب در زنجیره های تامین 
جهانی هس��تیم و تمایل داریم 
م��واد خ��ام  تامین کنن��ده  از 
ب��ودن فاصل��ه بگیری��م باید به 
مهارت ه��ای حض��ور و بق��ا در 
ش��رایط رقابت��ی ب��ازار جهانی 

مسلط شویم.
ش��رکت های  ک��ه  اکن��ون 
پیشروی جهانی تمایل زیادی 
ب��رای حض��ور در ایران از خود 
نش��ان می دهن��د و توانای��ی و 

مه��ارت کاف��ی ب��رای فعالیت 
در فض��ای رقابت��ی جهانی را 
دارن��د، خ��وب اس��ت مدیران 
ش��رکت های داخل��ی نی��ز در 
همکاری با این ش��رکت ها این 
مهارت ه��ا را بیاموزند و از آنها 

درس بگیرند! 
باید با استفاده از فرصت رفع 
تحریم ه��ا و بازار بزرگ داخل 
کش��ور و حت��ی منطق��ه در 
اندیش��ه افزای��ش توانایی های 

فنی و تولیدی نیز باشیم. 
باید در انجام )تولید( یک کار 
یا بخشی از فرآیند یک زنجیره 
تامی��ن متخصص باش��یم زیرا 
به عنوان بخشی از یک زنجیره 
تامین جهانی فقط باید س��هم 

خود را درست انجام دهیم. 
ش��رکت Boeing به عنوان 
ش��رکت  برجس��ته ترین 
انواع هواپیماهای  تولید کننده 
نظام��ی و غیرنظام��ی قطعات 
الزم را از ش��رکت های بی��ش 
از 20 کش��ور جهان خریداری 

می کند. 
در واق��ع ب��ه ش��رکت های 
تامین کننده وابس��ته اس��ت، 
ش��رکت هایی ک��ه ه��ر کدام 
در تولی��د بخش��ی از هواپیما 
در جه��ان بهتری��ن هس��تند 
فق��ط   Boeing البت��ه  و 
یک��ی از ه��زاران اس��ت. باید 
بدانی��م جه��ان صنعتی فقط 
محصوالتی با قیمت و کیفیت 
در حد استانداردهای جهانی 
و قاب��ل عرض��ه در بازارهای 
بین الملل��ی را ب��ه رس��میت 
می شناس��د، پ��س تولید 40 
س��اله ی��ک خودرو ی��ا تولید 
80درص��دی ی��ک خودروی 
معمول��ی ی��ا ضعی��ف داخلی 
مزیتی برای کش��ور ش��مرده 
نمی شود. در بازار جهانی باید 
به عنوان متخصص تولید x یا 

y شناخته شویم.
باید بخشی از یک محصول را 
با تخصص و مهارت کامل تولید 
کنی��م تا بتوانیم در زنجیره های 
تامین ش��رکت های برتر جهانی 
تامین کننده ای دائمی باش��یم. 
ب��رای مثال در صورت داش��تن 
متخص��ص،  قطعه س��ازانی 
ش��رکت های برتر خودروس��از 
می توانن��د برخ��ی از قطع��ات 
جدیدتری��ن مدل ه��ای خود را 
به قطعه س��ازان داخلی سفارش 
دهند تا وارد زنجیره های تامین 
جهان��ی ش��ویم. اگر بخش��ی از 
زنجیره های مهم جهانی ش��ویم 
به س��ادگی قابل حذف ش��دن 
و تحریم ش��دن نخواهیم بود و 
ق��درت رقابتی حاصل منجر به 
افزای��ش ت��وان چانه زنی ما نیز 

خواهد شد. 
درحالی که حاصل تمام تالش 
صورت گرفته برای ساخت 100 
درصدی یک محصول در داخل 
منجر به تولید محصوالتی شده 
ک��ه نه تنه��ا در ح��د رقابت در 
بازارهای جهانی نیستند بلکه در 
داخل نیز با اقبال عمومی مواجه 
نمی شوند مگر با مکانیزمی نظیر 
انحصار. تمام حرف این است که 
باید در اقتصاد جهانی حلقه ای از 
زنجیر باشیم و این نیز مستلزم 
ش��ناخت زنجیره ه��ای تامین 
اس��ت. در صورت انجام نوسازی 
صنایع و انتقال تکنولوژی جدید 
به کش��ور، مدیریت صحیح بازار 
ارز و منابع ارزی آزاد شده، انجام 
س��رمایه گذاری های خارج��ی، 
توس��عه همکاری های مشترک 
و تبدیل نش��دن به بازار وارداتی 
صرف با اس��تفاده از فرصت های 
پس��اتحریم می توان به توسعه 

صنعتی کشور امیدوار بود! 

ضرورت هایی که در دوران پساتحریم باید جدی گرفته شوند

زنجیره های گسسته تامین در اقتصاد ایران

مدیرعام��ل یک کارگزاری با اش��اره به 
اینکه یک��ی از رس��الت های اصلی بورس 
کاال، ایج��اد ش��فافیت و جلوگیری از فرار 
مالیات��ی اس��ت، گفت: ام��کان نپرداختن 
مالیات برای هیچ ش��رکتی در بورس کاال 

وجود ندارد. 
محمودرض��ا الهی ف��رد در گفت وگو با 
تس��نیم با بیان این مطل��ب گفت: بورس 
کاال به عنوان یکی از شفاف ترین نهادهای 
اقتصادی، این ام��کان را فراهم می کند تا 
فعالیت ه��ای اقتصادی و س��رمایه گذاری 
از طریق مکانیسمی ش��فاف و قابل رصد 

ص��ورت گی��رد، به ط��وری ک��ه تک تک 
فرآینده��ا در ای��ن بازار قاب��ل پیگیری و 

براساس قانون انجام شود. 
مدیرعامل کارگزاری س��ی ولکس کاال 
با تأکی��د بر اینکه ف��رار مالیاتی از طریق 
بورس کاالی ایران امری غیرممکن است 
تصریح ک��رد: یکی از رس��الت های اصلی 
ب��ورس کاالی ای��ران، ایجاد ش��فافیت و 
جلوگی��ری از ف��رار مالیات��ی اس��ت و از 
آنجا ک��ه تمامی فرآیندها و دادوس��تدها 
در بورس کاال روش��ن و قابل رصد اس��ت 
در نتیجه ام��کان پیگیری مالیاتی فعاالن 

اقتص��ادی در بورس کاال از س��وی دولت 
به مراتب راحت تر از هر بازاری است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه عملکرد ش��فاف 
و قانونمن��د ب��ورس کاال در س��ال های 
گذش��ته باع��ث ش��ده ت��ا این نه��اد به 
س��مت جای��گاه واقعی خ��ود در اقتصاد 
مل��ی حرک��ت کن��د افزود: ب��ورس کاال 
خود بسترس��از معامالت ش��فاف است، 
برای  نپرداختن مالیات  ام��کان  بنابراین 
هیچ شرکتی در بورس کاال وجود ندارد 
به طوری که نبود ش��فافیت در بازار های 
مختلف و حتی برخی نهادها را می توان 

از طریق مکانیس��م ش��فاف ب��ورس کاال 
برطرف کرد. 

الهی ف��رد ادامه داد: ب��ه همین منظور 
دولت می تواند ش��رایطی ب��ه وجود آورد 
بخش ه��ای  در  اقتص��ادی  فع��االن  ت��ا 
مختل��ف براس��اس چگونگ��ی پرداخ��ت 
مالیات، رتبه بندی ش��وند و براساس رتبه 
تس��هیالتی دریافت کنند ت��ا انگیزه آنها 

برای ادامه فعالیت افزایش یابد. 
وی تأکی��د ک��رد: ب��ورس کاال در این 
زمینه می تواند کمک ش��ایانی به سازمان 

امور مالیاتی کند. 

فرار مالیاتی در بورس کاال ممکن نیست

دوشنبه
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کوتاه با کدال

-در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای 
7 ماه��ه منتهی به 94/04/31 )حسابرس��ی نش��ده( 
س��رمایه گذاری اعتبار ایرانیان )خعتبار( آمده اس��ت 
که جمع درآمدهای این ش��رکت )تیر 94 نس��بت به 
خرداد 93( کاهش74 درصدی داشته است. همچنین 
سود عملیاتی 49 درصد و سود خالص نیز 49 درصد 
کاهش داشته اند. سودی که خعتبار برای هر سهم در 
این هفت ماه شناسایی کرده مبلغ 103 ریال است. 
- در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای 
س��ه ماهه منتهی به 94/03/31 )حسابرسی نش��ده( 
کش��تیرانی جنوب خط ایران )حجنوب( آمده اس��ت 
که فروش شرکت 4 درصد نسبت به سال 93 کاهش 
داش��ته است. سود ناخالص 77 درصد، سود عملیاتی 
86 درصد و س��ود خالص 96 درصد کاهش داشته اند. 
سود محقق شده برای هر سهم در این سه ماه مبلغ 

2 ریال است. 
-در نامه پیشنهاد هیات مدیره کاشی صدف سرام به 
مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 

آمده است: 
ب��ا عنای��ت به جزء »ب« ماده 13 دس��تورالعمل 
اجرایی افش��ای اطالعات ش��رکت های ثبت ش��ده 
نزد س��ازمان )مصوب 1386/05/03 هیات مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار( به پیوس��ت گزارش 
توجیه��ی هیات مدیره به منظور پیش��نهاد افزایش 
سرمایه از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 
240,000,000,000 ری��ال از مح��ل آورده نقدی 
س��هامداران به منظور تکمیل و راه اندازی کارخانه 
که در تاریخ 1393/10/23 به تصویب هیات مدیره 
رس��یده و جهت اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس 
قانونی ارس��ال ش��ده، ارائ��ه می گ��ردد. اظهارنظر 
ب��ازرس قانونی نس��بت به گزارش مذک��ور متعاقبا 
اطالع رس��انی می گردد. بدیهی است انجام افزایش 
س��رمایه یادش��ده منوط به موافقت سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و تصوی��ب مجمع عمومی فوق العاده 

می باشد. 
- در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای 
س��ه  ماهه منتهی به 94/03/31 )حسابرس��ی نشده( 
تولیدی گرانیت بهس��رام )کهرام( فروش نس��بت به 
سال قبل 33 درصد کاهش،  زیان خالص 641 درصد 
افزایش و زیان شناس��ایی ش��ده برای هر س��هم در 

12ماهه 180 ریال عنوان شده است. 
-  اطالعات و صورت های مالی حسابرس��ی شده 
ثنوس��ا حکای��ت از پیش بین��ی زی��ان 31ریالی با 
محقق س��اختن 176ریال زیان در 9ماه حکایت 
دارد. رق��م زیان قبلی مبلغ 26ریال بوده اس��ت. 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در صورت ه��ای مال��ی این 
نماد افزایش خالص س��ایر درآمدها و هزینه های 
در  توم��ان  786میلی��ون  منف��ی  از  عملیات��ی 
گ��زارش قبلی ب��ه 2میلیارد و 386میلیون تومان 
در گ��زارش فعل��ی اس��ت. که عل��ت آن به جرایم 
تاخیر در پرداخت س��ود س��هام به صبا تامین و 

بیمه مرکزی مربوط می ش��ود. 
- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی میان دوره ای 
منتهی به 94/03/31 دوره سه ماهه حسابرسی نشده 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش، نسبت به سال قبل 
خود در فروش کاهش 52درصدی، 46درصد کاهش 
در س��ود ناخالص و 48درصد کاهش در س��ود خالص 
داش��ته است. س��ود شناسایی شده برای هر سهم در 
این سه ماهه 16ریال است. درواقع شرکت سود خود 

را 18درصد پوشش داده است. 

شنیده ها و شایعات بازار

بکام: براس��اس اخبار واصله از بازار، بکام در نیمه 
دوم سال جاری تعدیل منفی دارد. 

ولساپا: براساس اخبار واصله از بازار ولساپا تعدیل 
مثبت خواهد داشت. 

گ�روه حمل و نقل: براس��اس اخب��ار واصله از بازار 
سومین گروه بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان اعالم 
کرده است که از 10 مرداد همکاری خود را با ایران 

آغاز کرده است. 
حتاید: براساس اخبار واصله از بازار، حتاید به بندر 
شهید رجایی بازخواهد گشت و احتماال با انجام این 

کار با تعدیل مثبت همراه خواهد شد. 
وس�اخت: براس��اس اخبار واصله از بازار، تحوالت 
منفی ونوین و ثنوسا به شدت از ارزش ذاتی وساخت 

کاسته است. 
خریخت: براساس اخبار واصله از بازار، یک شرکت 
بازرگان��ی اق��دام به خرید س��هام خریخت کرده و به 
سهامداران باالی یک درصد این شرکت تبدیل شده 

است. 
ختور: شنیده ها حاکی از شناسایی 187 ریال سود 

برای این شرکت در سه ماهه اول سال است.
حکش�تی: ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت ک��ه 
حکش��تی در تدارک قرارداد مهمی با ش��رکت بزرگ 
کشتیرانی اسپانیا برای مبادالت کشتیرانی حد فاصل 

خلیج فارس و دریای مدیترانه است. 
وپت�رو: در ای��ن نماد خبر ه��ا حکایت از تخصیص 

سود 150 ریالی برای هر سهم دارد. 
خپارس: ش��نیده ها از خپ��ارس حکایت از فروش 
بخش��ی از زمی��ن و امالک خ��ود و تولید محصوالت 

جدید و همکاری با شریک خارجی دارد. 
تپکو: زمزمه هایی از قرارداد ش��رکت برای فروش 
400 دس��تگاه ماش��ین آالت با ش��هرداری به گوش 

می رسد. 
خرینگ: ش��نیده ش��ده خرینگ افزایش سرمایه 
220 درص��دی از تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
گروه خودرو: ش��نیده ها از احتمال وجود تعدیل 
منفی در گروه خودرو در سال جاری حکایت دارند. 

تحلیل تهدید قدیمی بازار سرمایه

طی معامالت روز گذش��ته، ش��اخص کل 74,39 
واح��د از ارتف��اع خود را از دس��ت داده و به یکی از 
حمایت های مهم خود نزدیک ش��د. با آغاز معامالت 
در جلسه گذش��ته، ش��اخص کل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران کاهش��ی جزئی را تجربه کرده و پس از 
آن روندی صعودی را برگزید که این روند تا نیمه های 
بازار ادامه داشت. با عبور از ساعت 10:30 و با قدرت 
گرفتن عرضه در بعضی نمادهای شاخص س��از، روند 
ش��اخص کل بار دیگر تغییر ک��رده و بدین ترتیب، 
ش��اخص کل در پایان معامالت روز گذش��ته به رقم 
65239,9 واحد رس��ید. ارزش معامالت روز گذشته 
به رقم 95 میلیارد تومان محدود شد که در مقایسه 
با روز پیش��ین خود کاهش��ی 10 درصدی را تجربه 
می کرد. تعداد معامالت این بازار در جلس��ه گذشته 
در رق��م 33383 به ثبت رس��یدکه در مقایس��ه با 
روز پیش��ین خود کاهش��ی 15 درصدی را متحمل 
می ش��د. ارزش میانگی��ن هر معامله در این جلس��ه 
حدود 2,84میلیون تومان محاس��به می شود که در 
مقایسه با روز پیش��ین خود افزایشی جزئی داشت. 
ب��ازار فرابورس ایران نیز با کاه��ش 0,5 واحدی در 
چهره شاخص کل خود مواجه شد و در پایان جلسه 
گذش��ته به رقم 773,1 واحد رسید. ارزش معامالت 
این ب��ازار نیز در رقم 96,5 میلی��ارد تومان به ثبت 

رسید. 
کاهش قیمت جهانی نفت، یک تهدید قدیمی است 
که این روزها دوباره گریبان بازار سرمایه را به چنگ 
کشیده است. طالی سیاه پاورچین پاورچین به کف 
تاریخی خود در ابتدای سال 2009 نزدیک می شود. 
درحالی ک��ه تمام تحلیلگران کاهش قیمت نفت را از 
محل افزایش عرضه در بازار جهانی تحلیل می کنند، 
باید این مهم را در نظر داش��ته باشیم که هیچ کدام 
از همی��ن تولیدکنندگان از این کاهش قیمت نفعی 

مستقیم شناسایی نمی کنند. 
در ای��ن میان تنها کش��ورهایی که ذخیره ارزی 
مناس��بی دارن��د، نس��بت ب��ه این کاه��ش قیمت 
واکنش کمتری نشان می دهند. در قیاس ساده ای 
بین دو فاکتور نرخ تورم و نرخ بیکاری دو کش��ور 
بزرگ ایاالت متحده آمریکا و فدراس��یون روس��یه 
مسئله ای ساده را نشان می دهد: ابر قدرت مغرب، 
ب��رای این ش��رایط آم��اده بوده و کش��ور مرکزی 
کنفرانس ش��رق، تنها ش��رایط س��خت را به مردم 

خود انتقال داده اس��ت. 
در یک س��ال گذش��ته، نرخ تورم ای��االت متحده 
به س��مت صف��ر میل ک��رده و این در حالی  اس��ت 
که نرخ تورم روس��یه در یک س��اله اخیر، از بدترین 
روزهای این کش��ور در هزاره س��وم جلو زده است. 
روند صعودی نرخ بی��کاری ایاالت متحده که پیش 
از ریاس��ت جمهوری آقای اوباما و در بحبوحه رکود 
اقتصادی شدید آمریکا ش��کل گرفته بود و در سال 
نخس��ت ریاس��ت جمهوری وی نیز ادامه داشت، در 
س��ال گذش��ته نیز مانند س��ال های بع��د از 2010 

روندی نزولی را تجربه کرده است. 
در طرف مقابل این روس��یه است که در یک ساله 
اخیر، با افزایش نرخ بیکاری روبه رو بوده اس��ت. این 
دو موض��وع نش��ان دهنده حقیقتی پنه��ان در مورد 
معامالت ای��ن روزهای نفت در بازار جهانی اس��ت: 
در ای��ن بازار ناراضی نفت، کش��وری که از ش��رایط 
موجود نفع سیاس��ی می برد، ایاالت متحده اس��ت. 
این کشور در سال های جنگ سرد به خوبی آموخته 
ک��ه برای مواجهه با کش��ورهای ب��زرگ، پول خرج 
کردن س��اده تر و مفیدتر از گزینه های نظامی است. 
اندیشه های آقای پوتین هیچ گاه مطلوب هیچ یک از 
احزاب سیاسی بزرگ و کوچک ایاالت متحده نبوده 
اس��ت؛ لذا به نظر می رس��د ای��االت متحده در حال 
 اس��تفاده از فرصت حاضر برای ضربه زدن به پیکره

سیاسی- اقتصادی روسیه است. 
احتم��ال حکومت آقای پوتین تا س��ال 2024 به 
خ��ودی خود تهدی��دی جدی برای ای��االت متحده 
محس��وب می شود؛ چرا که در آن زمان، آقای پوتین 
24 س��ال حکومت را در کارنامه 33 ساله »روسیه« 
پس از کمونیس��م به ثبت رس��انیده که خود محل 
ایج��اد یک دیکتاتوری دیگر اس��ت. ام��ا با توجه به 
تمام این مسائل، مطلوب ترین سناریو برای سندیت 
داش��تن مباحث مطروحه در باال، حضور قیمت نفت 
در زی��ر 45 دالر برای هر بش��که نفت کرود در یک 

ماه آینده است. 
کاهش قیمت جهانی نفت دو صنعت پتروش��یمی 
و نف��ت را در ب��ازار س��رمایه زمین گیر کرده اس��ت 
و همی��ن موض��وع دلیل کاف��ی ب��رای در جا زدن 
60درص��د دیگر بازار را به وجود آورده اس��ت. نکته 
مهم در مورد معامالت روز گذش��ته، رغبت کدهای 
حقیق��ی به خرید اس��ت. در جلس��ه گذش��ته با در 
نظر داش��تن نزدیک شدن ش��اخص کل به محدوده 
حمایتی اساس��ی خود در 65000 تا 65200 واحد، 
حقیقی های بازار اندکی فعال تر از گذشته در سمت 
خریدار ظاهر ش��دند و همین موضوع دلیل مناسب 

برای رشد نسبی بازار را به وجود آورد. 
در جلسه معامالتی پیش رو، دو سناریو کلی برای 
بازار وجود دارد. س��ناریو نخس��ت گش��ایش بازار با 
پسماند تقاضای جلسه گذشته است که این موضوع 
می تواند، به منفی شدن بازار در نیمه دوم آن کمک 

بسزایی کند. 
در این سناریو، در صورت عبور ارزش معامالت از 
میلیارد تومان در یک ساعت نخست، می توان انتظار 
منفی ش��دن ب��ازار را در نیمه دوم وق��ت معامالت 
داش��ت. اما س��ناریو دوم صحبت از رفتاری منطقی 

در سطح بازار می کند.
 بدی��ن ترتیب آغ��از معامالت در جلس��ه پیش رو 
همراه با عرضه نس��بی قوی خواهد بود و پس از آن 
کاهش ق��درت عرضه با افزایش نرخ تقاضا و رش��د 
ش��اخص همراه خواهد بود. در صورت گشایش بازار 
با رنگ قرمز، ارزش معامالت در یک س��اعت نخست 
باید فراتر از 40میلیارد تومان به ثبت برس��د تا بازار 

رشد موردنظر را آغاز کند. 

عمق بازار دریچه

حرف های درگوشی

ملیحه کریم شاهی 
معامله گر

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

محمد مهدی جمشیدیان
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

 اگر اقتصاد کشورمان را متشکل از 
تعداد بسیار زیادی زنجیره تامین 
بدانیم واضح است که این نگرش 
نادرست که »هر شرکت در زنجیره 
تامین فقط باید سود و عملکرد خود 
را در نظر بگیرد و نباید توجهی به 
نتایج اقدامات و تصمیمات خود بر 
سایر شرکت های زنجیره تامین 

داشته باشد« منجر به افزایش انواع 
ریسک ها و آشفته تر شدن محیط 
کسب و کار و کاهش سود کلی آن 

زنجیره می شود

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

قاب اقتصاد
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سرنخ

از توسعه مناطق آزاد تا 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

کالف اول

راه اندازی و توس��عه مناطق آزاد یکی از روش های 
مناس��ب ب��رای رون��ق منطق��ه و افزای��ش درآمد و 
پیش��رفت بومیان آن منطقه است. همچنین تمایل 
به حضور و فعالیت سودمند در این مناطق در کشور 
ما در س��ال های اخیر مورد توجه بسیاری از افراد و 
صاحبان س��رمایه بوده است اما آمارها نشان می دهد 
ایران در این زمینه همچنان پتانس��یل های بسیاری 
دارد که نیاز اس��ت بخش خصوصی وارد عمل شده و 
این مناطق را راه اندازی کند و مناطق آزاد پیش��ین 

را هم توسعه دهد. 
در همین خصوص مدیرکل سرمایه گذاری شورای 
عال��ی مناطق آزاد با بیان اینک��ه از 63 منطقه ویژه 
اقتصادی در کشور 40 منطقه نیمه فعال و غیرفعال 
هس��تند، گفت: تنها برای 23 منطقه ویژه اقتصادی، 
طرح ریزی اقتصادی ش��ده اس��ت که این مناطق از 

مناطق ویژه اقتصادی موفق بوده اند. 
ف��روزان زیادل��و با بی��ان اینک��ه 63 منطقه ویژه 
اقتصادی در کش��ورمان ثبت ش��ده اس��ت، گفت: از 
این تعداد منطقه ویژه اقتص��ادی 40 منطقه تقریبا 
غیرفعال اس��ت. دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
تنها برای 23 منطقه طرح اجرایی تهیه کرده است. 
زیادل��و با بیان اینکه س��ازمان ها پ��س از به ثبت 
رس��اندن این مناط��ق پیگیر طرح ه��ا و برنامه های 
اجرایی نیس��تند، گف��ت: موفقیت یا ع��دم موفقیت 
مناط��ق وی��ژه اقتصادی ب��ه عملکرد س��ازمان های 

متقاضی در این مناطق برمی گردد. 
راه��کار  معتق��دم  اینک��ه  ب��ر  تاکی��د  ب��ا  وی 
واگ��ذاری  اقتص��ادی  وی��ژه  مناط��ق  فعال س��ازی 
ای��ن مناط��ق به بخش خصوصی اس��ت، گف��ت: اگر 
را  موردنظ��ر  صالحی��ت  بتوان��د  بخش خصوص��ی 
ب��رای اداره و اج��رای برنامه های اقتص��ادی در این 
مناط��ق اح��راز کند مواف��ق واگذاری ای��ن مناطق 
ب��ه بخش خصوصی هس��تیم. همان ط��ور که منطقه 
 ویژه اقتصادی س��یرجان ب��ه بخش خصوصی واگذار 

شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��یرجان یک منطق��ه ویژه 
اقتصادی موفق در واگذاری به بخش خصوصی است، 
گف��ت: در حال حاضر متولی��ان بخش خصوصی این 
منطقه توانس��ته  اند صنایع متع��دد از جمله صنعت 
خودروس��ازی را در این منطقه فع��ال کنند و طرح 
جامع مناسبی برای این منطقه تدوین و اجرا کنند. 

کالف دوم

صنعت پتروشیمی همواره یکی از صنایع پول ساز 
برای س��رمایه گذاران بوده اس��ت ام��ا همان طور که 
می دانید حضور س��رمایه گذاران خصوصی در بخش 
باالدس��تی پتروشیمی قدری مش��کل است در واقع 
ارزان ترین واحد پتروشیمی باال دستی ٥00 میلیون 
دالر س��رمایه می خواهد و تامین این س��رمایه برای 
س��رمایه گذار ایران��ی کمی مش��کل اس��ت، زیرا در 
کش��ورهای خارجی بانک ها بنا بر اعتبار ش��رکت ها 
به راحتی ب��رای آنان اعتبار »ال  س��ی« باز می کنند 
اما در ایران س��رمایه گذار باید ١30درصد مبلغ را به 
بانک بس��پارد تا برای او ال س��ی ب��از کنند؛ این به 
آن معنی اس��ت که سرمایه گذار ایرانی برای دریافت 
ال س��ی ١٥0میلیون دالری باید 4٥0میلیارد تومان 
وثیق��ه در بانک بگذارد و این امر یکی از موانع برای 

سرمایه گذار ایرانی است. 
در ای��ن م��ورد بهتری��ن راه ح��ل ای��ن اس��ت که 
س��رمایه گذاران خارجی یا دول��ت داخلی در بخش 
باالدس��تی و واحده��ای خصوص��ی در بخش ه��ای 

پایین دستی پتروشیمی سرمایه گذاری کنند. 
در تایی��د این گفته ما، مع��اون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی هم معتقد است: صنعت پتروشیمی ایران 
با توجه به دارا بودن زیرساخت های مطلوب می تواند 
در دوران پس��اتحریم با ش��تاب بیش��تری در مسیر 
توس��عه حرکت کند. عباس ش��عری مقدم می گوید: 
خوش��بختانه صنع��ت پتروش��یمی ایران در مس��یر 
توس��عه قرار دارد و بدون تردید سرمایه گذاری های 

جدید می تواند جان تازه ای به این صنعت ببخشد. 
وی اف��زود: خارجی ها عالقه مند ب��ه حضور دوباره 
در صنع��ت پتروش��یمی ای��ران هس��تند و می توان 
گف��ت که ایران س��رزمین فرصت ها برای آنهاس��ت. 
سرمایه گذاران خارجی بیش��تر به سرمایه گذاری در 
بخش باال دس��ت عالقه دارند، زیرا در صورت مساعد 
ش��دن فضای کسب و کار، س��رمایه گذاران ایرانی به 
خوبی می توانند در صنایع پایین دست فعالیت کنند. 

گزارشی از چند و چون سرمایه گذاری در کشت گیاهی لوکس و گران قیمت

دلبری طالی سرخ ایرانی در بازارهای جهانی

مستعدترین و مهم ترین منطقه كشت 
زعفران در ایران استان خراسان و 

شهرهای قائن، تربت حیدریه، بیرجند و 
طبس است. پس از آن استان های فارس، 
همدان، كرمان، یزد و قم هم اولویت های 
بعدی برای كشت زعفران به شمار می آیند

زعفران به عنوان گرانبهاترین گیاه زراعی 
در دنیا شناخته می ش��ود؛ گیاهی که نماد 
رنگ و ش��ادابی و در عین ح��ال زیبنده و 

لوکس است. 
زراع��ت زعف��ران از ویژگی های متمایزی 
برخ��وردار اس��ت و ایران به عن��وان یکی از 
کشورهای مستعد کشت و برداشت زعفران 
در دنی��ا ش��ناخته می ش��ود. در گ��زارش 
ام��روز بنا داری��م درخص��وص فرصت های 
سرمایه گذاری در زراعت این گیاه ارزشمند 
اطالعاتی ارائ��ه دهیم. همچنین در گزارش 
بع��دی ب��ه مبح��ث ف��رآوری و محصوالت 
جانب��ی به ع��الوه بس��ته بندی و برندینگ 

محصول خواهیم پرداخت. 

ویژگی های منحصربه فرد کشت
در کش��ت این محصول ش��اید مهم ترین 
و واجب ترین مس��ئله اس��تعداد زمین برای 
کشت باش��د، در واقع در صورت وجود این 
ش��رط الزم سایر ش��رایط کشت زعفران به 
قدری س��هل و آس��ان اس��ت که حتی در 
قطع��ات کوچ��ک و ب��ا س��رمایه اندک هم 

می توان در این کار وارد شد. 
نی��از اندک گی��اه زعفران ب��ه آب، امکان 
بهره برداری محصول به مدت هفت س��ال، 
س��هولت در امر نگهداری محصول زعفران 
ب��ه دور از فس��اد و کپک زدگی، حمل و نقل 
کم هزین��ه و نیز عدم نیاز به ماش��ین آالت 
زراع��ی س��نگین موج��ب ش��ده تا ب��ازده 
اقتصادی برای کش��ت این گی��اه به خوبی 
باال برود و کش��اورزانی را که ساکن مناطق 

مستعد هستند به سمت خود جذب کند. 
وج��ود تم��ام ویژگی ه��ای گفته ش��ده 
به صورت یکجا در کش��ت ی��ک گیاه تقریبا 
غیر ممکن اس��ت و اینها مزیت های کش��ت 
این گیاه لوکس برای زارعین خوش ش��انس 

است. 

زراعتی که رو به رشد است
طبق بررس��ی های گروه س��رمایه گذاری 
روزنام��ه »فرص��ت ام��روز«، آماره��ای به 
دس��ت آمده از واحد آمار اطالعات سازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان خراس��ان نش��ان 
می دهد تولید و کش��ت زعفران در ایران در 
س��ه دهه از س��ال ٥3 تا 8١ سیر صعودی 
نس��بی را برای خود رق��م زده و پس از آن 
هم آمارهای غیر رس��می نشان می دهد این 
مس��یر همچنان رو به رشد و افزایش است. 
همین مس��ئله خ��ود می تواند گ��واه خوبی 
برای حضور سرمایه گذاران بیشتر در کشت 

زعفران در مناطق مستعد ایران باشد. 
آمارها نشانگر آن است که درسال ١3٥2 
س��طح زیرکش��ت 29٥0 هکت��ار و میزان 
محصول به دس��ت آمده ١7 تن بوده اس��ت 
که این میزان در س��ال 8١ با افزایش سطح 
زیر کشت به 4٥هزار هکتار به میزان ١80 
تن تولید رس��یده که از این می��زان تولید 
حدود 20 تن در داخل کش��ور مصرف شده 

و مابقی هم صادر می شود. 

اما مناطق مستعد کمیابند
ب��ا توجه به خصیصه های گیاه زعفران که 
جزو گیاهان نیمه گرمس��یری به حس��اب 
می آید  کارشناس��ان این گیاه معتقدند باید 
در مناطقی کش��ت ش��ود که زمستان های 

مالیم و تابستان های گرم و خشک دارد. 
مقاومت زعفران درمقابل سرما زیاد است 
اما چون دوران رش��د آن با پاییز، زمس��تان 
و اوایل به��ار همراه اس��ت، طبیعتا در ایام 
یاد ش��ده به هوای نسبتا معتدلی نیاز دارد. 
البته نکته مهم این است که در فصل خواب 
زعفران که همان تابس��تان است نباید روی 
آن بارندگی اتف��اق بیفتد یا رطوبت زیادی 
را حس کند، از ای��ن رو زعفران در مناطق 
گیالن و مازندران و مناطق جنوبی کش��ور 

قابل کشت نیست. 
مس��تعدترین و مهم ترین منطقه کش��ت 
زعفران در ایران استان خراسان و شهرهای 
قائن، تربت حیدریه، بیرجند و طبس است. 
پ��س از آن اس��تان های ف��ارس، هم��دان، 
کرم��ان، ی��زد و قم ه��م اولویت های بعدی 

برای کشت زعفران به شمار می آیند. 

زراعتی که باید بهینه شود
زهرا زارع��ی به عنوان مدیرعامل تعاونی 
زن��ان روس��تایی خراس��ان در خص��وص 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در کش��ت 
زعف��ران به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
کش��ت و تولی��د زعف��ران ب��ا توج��ه به 
نی��از جهان��ی و اینکه ای��ران بزرگ ترین 
تولیدکننده زعفران جهان اس��ت می تواند 
بس��یار س��ودمند باش��د و گواه این ادعا 
س��ودآوری کش��اورزان زعفران کار نسبت 
به س��ایر محصوالت در وضعیت بی آبی و 

خشکسالی چند سال اخیر است. 
اما مس��ئله ای که بیش از افزایش س��طح 
زیرکش��ت باید ب��ه آن توجه ش��ود ارتقای 
به��ره وری در ای��ن زراعت اس��ت. در واقع 
برخی کش��اورزان از هر هکت��ار زمین خود 
7 کیلو زعفران تولید می کنند در حالی که 
کش��اورزی دیگر با بهینه س��ازی و استفاده 
مناس��ب تر از ان��رژی، نی��روی انس��انی و... 

توانس��ته 7 ت��ا 8 کیلو زعف��ران را از همان 
مقدار زمین تهیه کند. 

پیشنهاد من برای س��رمایه گذاران بالقوه 
ای��ن حوزه این اس��ت که ب��ا دانش کافی و 
اطالعات کارشناسی و ابزارهای به روز وارد 
حوزه ش��وند همچنین نیاز اس��ت تا دولت 
حمایت الزم را از کش��اورزان این عرصه به 
عمل آورد و ب��ا در اختیار قرار دادن دانش 
فنی و علوم و اطالعات الزم به کش��اورزان 

بهره وری در هر هکتار را افزایش دهد. 

سرمایه های مورد نیاز 
برای ش��روع سرمایه گذاری در کشت این 
گی��اه گران قیمت ش��ما نیاز ب��ه دو فاکتور 
اساس��ی داری��د؛ فاکتور اول زمین اس��ت، 
زمین��ی که مس��تعد این کار باش��د از همه 
وج��وه دیگر مهم تر اس��ت و نی��از به توجه 
بیش��تری دارد. قیمت زمین های مس��تعد 
در اس��تان های گفت��ه ش��ده ب��ا توج��ه به 

منطقه بس��یار متفاوت اس��ت به طور مثال 
زهرا زارعی در خص��وص قیمت زمین های 
کشاورزی در خراسان می گوید: هر ٥0 متر 
مرب��ع زمی��ن زراعی زعف��ران را »یک من« 
می نامند ک��ه قیمت هر یک م��ن زمین در 
خراس��ان حدود ٥00 هزار توم��ان برآورد 
می شود. یعنی برای خرید یک هکتار زمین 
در خراس��ان شما حدود ١00 میلیون تومان 

سرمایه اولیه نیاز دارید. 
زراع��ی می افزای��د: مرحل��ه دوم تهیه بذر 
اس��ت. برای تهیه پیاز ای��ن گیاه اصال نیازی 
به کشورهای دیگر نداریم بلکه بهترین انواع 
زعفران در همین ایران تولید می ش��ود، این 
درحالی اس��ت که حتی پیازه��ای ایران به 
دلی��ل ص��ادرات بیش از حد به کش��ورهای 
اطراف ممکن اس��ت مشکل س��از شود، مثال 
افغانستان در سال های اخیر با خرید پیازهای 
زعف��ران ایرانی برای خود جایی در بازارهای 
جهانی باز کرده و در حال تبدیل ش��دن به 

رقیبی در بازارهای جهانی زعفران است. 
وی در ادام��ه در خص��وص خری��د پیاز 
برای یک من زمین زراعی زعفران می گوید: 
برای هر ٥0متر زمین زراعی زعفران ش��ما 
40 کیل��و بذر زعفران نیاز دارید که هر کیلو 
ب��ذر زعفران از 3٥00تومان تا 4هزار تومان 
در ب��ازار ب��ا توجه ب��ه کیفی��ت آن موجود 
اس��ت. یعنی حدودا برای یک هکتار زمین 
30 میلیون تومان هزینه بذر باید بپردازید. 
س��ایر موارد هم مثل آب م��ورد نیاز یا 
ک��ود حیوان��ی ب��رای هر یک م��ن حدود 
8٥ ه��زار تومان در س��ال هزینه دارد که 
مجموع��ا برای یک هکت��ار مبلغی حدود 

١7 میلیون تومان در سال است. 

صبوری که سودآور است
کارشناس��ان این حوزه عنوان می کنند 
ک��ه عمر مفید یک قطعه زمین که در آن 
زعفران کش��ت می ش��ود بین هشت تا ١0 
سال است که در سال اول گل دهی ندارد و 
در س��ال های بعد تا پنج سال رشد صعودی 
برداش��ت را در ه��ر قطعه زمی��ن خواهیم 
داشت و در نهایت در دوسال نهایی هم افت 

برداشت خواهیم داشت. 
در توضیح این نکت��ه باید عنوان کرد که 
در واقع س��ال اول و دو سال آخر عمر یک 

قطعه زمین زعف��ران، تولید باالیی نخواهد 
داش��ت اما در پنج یا شش سال وسط از هر 
١00متر زمین زعفران حدود 70 تا 80 گرم 
زعفران به دست می آید. یعنی از هر هکتار 
زمین بین هفت  کیلو تا هشت کیلو زعفران 

برداشت می شود. 

ایران، پرچمدار تولید زعفران
آمارها نشان می دهد میزان تولید جهانی 
زعفران حدود 200تن در س��ال اس��ت که 
ایران با تولید س��االنه ١30ت��ن تا ١60تن 
دنیاس��ت.  در  زعف��ران  تولی��د  پرچم��دار 
همچنین کش��ورهایی چون اسپانیا، ایتالیا، 
آمریکا، چین، افغانستان، استرالیا، سوییس، 
فرانس��ه و آرژانتین ه��م تولیدکننده مابقی 
زعفران مورد نیاز در دنیا هستند اما با توجه 
به تولید و س��طح زیر کشت زعفران، ایران 
همچنان زمامدار این حوزه اس��ت اما دالیل 
اصلی س��ودآوری پایین در این بخش موارد 
زیادی در نظر گرفته می شود که مهم ترین 
آنه��ا بحث بازدهی پایی��ن و همچنین عدم 
بح��ث برندینگ و بس��ته بندی مش��خص و 

مناسب برای ایران است. 
گرچ��ه با توجه به ارقام گفته ش��ده ایران 
بزرگ تری��ن صادر کنن��ده  به عن��وان  بای��د 
زعفران جهان ش��ناخته ش��ود اما متاسفانه 
بازاره��ای جهانی ای��ران را در این زمینه به 
رس��میت نمی شناسند و بسیاری کشورهای 
دیگر مانند اس��پانیا و فرانس��ه زعفران ایران 
را ف��رآوری و بس��ته بندی می کنن��د و با نام 
و نشان مختص به خودش��ان وارد بازارهای 
جهانی می کنند که در گزارش بعدی تالش 
می ش��ود در خصوص مباحث بس��ته بندی 
و ف��رآوری زعف��ران و مباح��ث بازاریابی و 
ص��ادرات آن ب��ه تفصیل صحب��ت کنیم و 
شرایط سرمایه گذاری در آن حوزه را هم زیر 

ذره بین خود ببریم. 
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شکوفه میرزایی

یک��ی از عوامل��ی ک��ه عمدتا به عن��وان رمز 
موفقیت یک سرمایه گذاری و کسب و کارتعیین 
می ش��ود توج��ه به موض��وع هویت س��ازی در 
کسب و کارهاست. اینکه کسب و کار شما هویت 
مس��تقلی برای خود داشته باشد که با آن برای 
مخاطبان شناخته ش��وید بیش از هرچیزی به 
مسیر رشد س��رمایه گذاری تان شتاب می دهد 
به طورکلی داش��تن هویتی مستقل و قدرتمند 
برای کسب و کارهای کوچک و نوپا عاملی است 
که می توان��د از آنها یک غول س��رمایه گذاری 
بسازد. این فرآیند در یک مکانیسم پیش برنده 
و تصاع��دی در جهت تصاحب بازار های جدید، 
ظهور و بروز می یابد. عوامل مختلفی در فرآیند 
هویت س��ازی در کس��ب و کارها تاثیر گذار است 
که آینده یک سرمایه گذاری را روشن می کند. 
این موضوع که در یک س��اختار بین رش��ته ای 

تعریف می ش��ود معموال از تمام پتانسیل های 
موج��ود با توج��ه به ویژگی ه��ای صنعت بهره 
می گی��رد و درنهای��ت ب��ه برجسته س��ازی و 
متمایز کردن یکسری ویژگی های خاص منتج 
می ش��ود. بحث های زیادی درباره هویت سازی 
ب��رای کس��ب و کارها وج��ود دارد. واقعیت این 
است که هویت س��ازی برای کس��ب و کارها به 
فاکتورهای گوناگونی بس��تگی دارد، از اندازه و 
سطح کس��ب و کار گرفته تا ساختن برندی در 
حد و اندازه های کس��ب و کار. اما کسب و کارهای 
گوناگ��ون نیاز به هویت دارن��د چون در جهات 
گوناگون بر رش��د و توسعه ش��ان اثرگذار است. 
آنچه پیش روی شماس��ت چن��د دلیل اهمیت 

هویت سازی برای کسب و کارهاست: 

1- ضمانت اجرایی برای کسب و کار ایجاد 
می کند 

در کس��ب و کار، چگونگ��ی ارائ��ه آنچ��ه در 
چنته دارید اهمیت بس��یاری دارد. بر کس��ی 

پوش��یده نیس��ت که هویت کس��ب و کار برای 
کل کس��ب و کار ضمانت اجرایی ایجاد می کند. 
اهمیت هویت سازی برای کس��ب و کار فقط از 
جنبه کلی نیست. هویت س��ازی درست برای 
یک کس��ب و کار وفاداری مش��تری به آن را تا 
ح��د زیادی تضمی��ن خواهد ک��رد. همچنین 
هویت سازی برای کسب و کار یکی از ارزان ترین 
راه های خش��نود نگاه داشتن مشتری است. در 
این مس��یر مشتری نه تنها خودش می ماند که 
محصول یا خدمات کس��ب و کار موردعالقه اش 
را ب��ه دیگ��ران هم پیش��نهاد می ده��د. برای 
کس��ب و کار هویت دار این مش��تری اس��ت که 
مش��تری می آورد. این همان کار بزرگی است 
که هویت سازی برای کسب و کار انجام می دهد. 

2- کسب و کار را  تروتازه نگاه می دارد
کسب و کارها در طول زمان دستخوش تغییر 
و تحوالت زیادی می شوند و برای بقا نیاز دارند 
تا خود را با شرایط روز سازگار کنند. برای این 

کار آنها موظفند هر هفت تا ١0 س��ال هویت 
س��ازمانی خود را تغییر دهند. ای��ن امر آنها را 
مطمئن می کند که در حال حرکت در مس��یر 
درس��تی هس��تند. ایجاد تغییر و تحول در هر 
کسب و کاری باعث می ش��ود تا آن کسب و کار 
ب��ه روز و تازه بماند و بتواند در بازار رقابتی دوام 
بیاورد. اگر کس��ب و کارتان نیاز به تغییراتی در 
هویت خویش دارد حتما زودتر دس��ت به کار 

شوید. 

3- کسب و کارتان را گسترش می دهد
اگ��ر کس��ب و کار کوچک تان در حال رش��د 
اس��ت که امیدواریم باش��د! می توانی��د نیاز به 
هویت سازی دوباره برای آن را کامال حس کنید. 
در واق��ع تعری��ف هویتی در ح��د و اندازه های 
کسب وکاری که االن- نه دیروز یا فردا- دارید، 
کمک ش��ایانی به جلب رضایت مشتری و در 
نتیجه بزرگ تر شدن آن می کند. تعریف هویت 
تازه کسب و کار شما را یک سر و گردن باالتر از 

همتایان تان نگاه می دارد و در بزرگ تر ش��دن 
کسب و کار نقش مهمی دارد. 

4- برای کسب و کار ارزش آفرینی می کند
ب��رای  هویت س��ازی  در  س��رمایه گذاری 
کس��ب و کار و س��اختن هویتی بنیان دار برای 
آن ب��ه کس��ب و کارتان ارزش می ده��د. اگر از 
نظر فروش یا ارائه خدمات کس��ب و کارتان در 
وضعیت چندان خوبی نیستید، حتما به دنبال 
تعریف هویتی مش��خص برایش باشید، چون 
سرمایه گذاری در این امر باعث می شود خیلی 
زود ش��خصیت مس��تقلی برای کسب و کارتان 
ایجاد شود. مش��تری اصوال از کسب و کارهایی 

حمایت می کند که شخصیت مستقلی دارند. 
در مس��یر ارزش آفرین��ی برای کس��ب و کار 
می توان به انتظارات مشتری از برند و محصول 
توجه کرد، با خوشرویی و حوصله خدمات پس 
از فروش ارائه داد و حتی برندی با ظاهری زیبا 

و دلچسب طراحی کرد. 

چرا باید در هویت سازی برای کسب و کارها سرمایه گذاری کرد
ترجمه: سارا گلچین
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پس از حصول توافق هس�ته ای میان ایران و گروه 5+1 
در مورد این موضوع که در ش�رایط پس�اتحریم باید چه 
اقداماتی در اقتصاد کش�ور انجام ش�ود، مباحث بسیاری 
مطرح ش�ده است. یکی از مباحث مطرح شده به اصالح و 
توسعه زیرساخت ها در شرایط پساتحریم مربوط می شود. 
تلقی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که 
باید بخشی از اموالی که قرار است به کشور بازگردد، صرف 
تقویت و توس�عه زیرس�اخت های کشور ش�ود. در همین 
رابطه برخ�ی از فعاالن بخش خصوصی بر ای�ن باورند که 

باید یک برنامه پنج ساله برای اصالح و توسعه 
زیرس�اخت ها در شرایط پساتحریم در نظر 

گرفته شود. در عین حال اعتقاد برخی از 
فعاالن بخش خصوصی این است که برای 
توسعه زیرساخت ها در پساتحریم، بودجه 

دولتی به تنهایی کافی نیست و باید در این 
زمین�ه س�رمایه گذاری های داخل�ی و خارجی 

نیز جذب ش�ود.  »فرصت ام�روز« در گفت وگو با تعدادی 
از فع�االن بخش خصوصی ضرورت های اصالح و توس�عه 
زیرساخت ها در شرایط پس�اتحریم و موانع و چالش های 

پیش روی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. 

توسعه زیرساخت ها در پساتحریم

اولویت کدام است ؟

دوشنبه
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زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی 
مغفول نماند

از زم��ان حصول توافق هس��ته ای میان ایران و 
گروه 1+5 مس��ئله زیرساخت ها و اصالح و توسعه 
آنه��ا م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، ام��ا باید به 
این موضوع توجه داش��ته باشیم که زیرساخت ها 
فق��ط راه، حمل و نق��ل، آب، برق و ... نیس��ت و 
بای��د زیرس��اخت های اجتماع��ی و فرهنگی نیز 
مدنظر ق��رار بگی��رد و در زمینه نیروی انس��انی 
ه��م س��رمایه گذاری های الزم انجام ش��ود. یکی 
از مهم ترین مش��کالتی که با آن مواجه هس��تیم 
فق��دان نیروی انس��انی دارای دان��ش کاربردی و 
مهارت های الزم اس��ت که به واس��طه این نیروها 
بتوان رش��د اقتص��ادی را محقق ک��رد. بنابراین 
یکی از مهم ترین س��رمایه گذاری های زیرساختی 
که دولت در ش��رایط پس��اتحریم باید انجام دهد، 
س��رمایه گذاری در زمینه نیروی انس��انی است و 

اصالح حقوق و دستمزدها. 
در دهه گذش��ته به دلیل تورم شدید و کاهش 
ق��درت خرید م��ردم، نظام حقوق و دس��تمزدها 
لطم��ه خورده اس��ت و حق��وق و دس��تمزدها به 
گونه ای تعیین ش��ده که کمتری��ن بهره وری را از 

نیروی کار مشاهده می کنیم.
 در واق��ع نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم با 
حقوق و دس��تمزد پایین در مقایسه با هزینه های 
باالی زندگی، نیروی انس��انی وقت و انرژی کافی 
را اختصاص دهد و بهره وری الزم را داش��ته باشد، 
بنابرای��ن مهم ترین س��رمایه گذاری بای��د در این 

حوزه اتفاق بیفتد.
 در واقع باید روی ارتقای مهارت های کاربردی 
نی��روی انس��انی اقدامات ج��دی ش��ود، زیرا در 
س��ال های اخیر توس��عه کمی زیادی در آموزش 
عالی داش��تیم اما در دانشگاه ها، افراد مهارت های 
کاربردی را فرانمی گیرند. از همین رو باید از دانش 
و تجربه ایرانیان خارج از کش��ور و اگر امکان پذیر 
باش��د از دان��ش و تجربه مش��اوران خارجی برای 

ارتقای کیفی سطح نیروی کار استفاده کرد. 
نکته دیگر نظام تامین اجتماعی است که بسیار 
بد عمل می کند و باید هزینه های درمانی، بیکاری 
و بازنشس��تگی را آن طور که بایس��ته و شایس��ته 

است، تحت پوشش قرار دهد.

همچنین در کش��ور م��ا نظام بانک��ی عملکرد 
خوبی ن��دارد و بخش عمده ای از مردم از دریافت 
تس��هیالت بانکی محروم هستند و با وجود اینکه 
عمده منابع بانکی را س��پرده های مردم تش��کیل 
می ده��د، ام��ا همین م��ردم اغل��ب نمی توانند از 
تس��هیالت بانک��ی اس��تفاده کنند یعن��ی توزیع 

تسهیالت بانکی بسیار ناعادالنه است.
به نظر می رسد س��رمایه گذاری و توسعه اصلی 
بای��د در ای��ن زیرس��اخت ها انجام ش��ود و البته 
جاده ه��ا و راه ه��ا، حمل ونقل و ان��رژی هم جای 
خود را دارد. اما در سال های اخیر در این حوزه ها 
س��رمایه گذاری بیش��تری انجام ش��ده و بنابراین 
عمده س��رمایه گذاری و توس��عه بای��د در زمینه 
ارتق��ای کیفی نیروی کار، اص��الح نظام حقوق و 
دس��تمزدها، نظام مالیات ه��ا و یارانه، نظام تامین 

اجتماعی و نظام بانکی انجام شود.
 در زمینه های فرهنگی هم مشکالت عدیده ای 
داریم و اگر اصالحات و توس��عه الزم انجام نشود، 
حت��ی چنانچه ش��بکه راه ه��ا را توس��عه دهیم و 
در زمین��ه ب��رق و آبرس��انی ه��م اقدام��ات الزم 
را ب��ه عم��ل آوریم ام��ا از آنجا که نی��روی کار با 
به��ره وری باال و انگی��زه الزم را در اختیار نداریم، 
نمی توانی��م به اه��داف مدنظر دس��ت یابیم. زیرا 
مهم تری��ن عامل توس��عه ه��ر اقتص��ادی نیروی 
انس��انی است و متاس��فانه در س��ه دهه گذشته 
 این موضوع در کش��ور ما کمتر م��ورد توجه قرار 

گرفته است.
ام��ا در مورد ای��ن موضوع که چگون��ه می توان 
از دارایی های آزادش��ده برای توسعه زیرساخت ها 
اس��تفاده کرد باید به این موضوع اشاره کنیم که 
به هیچ وج��ه دارایی های آزاد ش��ده و همچنین 
درآمدهای نفتی نباید به شکل بی حساب و کتاب 
هزینه ش��ود. ما بای��د از تجربه تمام کش��ورهای 
تولیدکنن��ده نفت در این زمینه اس��تفاده کنیم؛ 
این کش��ورها بخ��ش عمده درآمدهای ناش��ی از 
ص��ادرات نف��ت را اص��ال وارد اقتص��اد نمی کنند 
بنابراین به مصلحت نیس��ت ک��ه تمام درآمدهای 
نفتی در اقتصاد هزینه شود و بخشی هم که وارد 
اقتصاد می شود، باید اولویت برای هزینه کردن آن 
در راستای کمک به ارتقای مهارت های کاربردی و 

ایجاد انگیزه در نیروی انسانی باشد.
 اگ��ر این اتف��اق بیفتد می توان هم به توس��عه 
زیرس��اخت ها کمک کرد و هم رش��د اقتصادی را 
برای کشور رقم زد. در عین حال می توان امیدوار 
ب��ود که به دنبال توس��عه زیرس��اخت ها و رش��د 
اقتصادی،اصالح و توسعه زیرساخت های فرهنگی 

و اجتماعی نیز رخ دهد.

توسعه زیرساخت ها در سال های 
تحریم و پساتحریم 

اهمی��ت زیرس��اخت های یک کش��ور، از جمله 
مس��ائل غیرقابل انکار اس��ت. پیوند بین توس��عه 
اقتص��ادی و گس��ترش زیرس��اخت ها، ب��ا نگاهی 
اجمالی به وضعیت توسعه یافتگی و توسعه نایافتگی 
کشورها قابل درک است. اغلب کشورهایی که به 
زیرس��اخت های اقتص��ادی بی توج��ه بوده اند در 
توس��عه اقتصادی نیز با مش��کالت ج��دی مواجه 
ش��ده اند. به عبارت دیگر، ضعف در زیرساخت ها، 
مانند یک عامل بازدارنده س��ر راه رشد اقتصادی 
ایف��ای نق��ش می کن��د. کش��ور چی��ن از جمله 
کش��ورهایی است که با صرف س��رمایه در بخش 
زیرساخت ها، احداث و بازسازی نیروگاه های برق، 
اح��داث جاده ه��ا، بزرگراه های متع��دد و اعمالی 
مش��ابه، موفق ش��د در ط��ول دهه های گذش��ته 
تولیدات و صادرات خود را نیز بهبود بخش��د. اما 
توس��عه زیرس��اخت ها، گاه در هیاهوی فشارهای 
اقتص��ادی نادی��ده گرفته می ش��ود. یک��ی از این 
فشارهای ناخواسته، تحریم ها هستند. کشورهای 
تح��ت تحریم اقتص��ادی با چالش ه��ای بزرگ و 
متعددی رو به رو می ش��وند که فرصت های توسعه 
زیرساخت های اقتصادی را تا حد زیادی محدود و 
قطع می کنند. بر این اساس، پس از لغو تحریم ها 
در هر کشور، انتظارها برای توجه به زیرساخت ها، 
دوب��اره قوت می گیرد؛ انتظارهایی که گاه پاس��خ 

داده می شوند و گاه با شکست مواجه می شوند. 

میانمار و زیرساخت هایی که در حال 
اصالحند 

از س��ال 2012 تاکن��ون، همزمان ب��ا آغاز لغو 
تحریم ه��ا و کاهش فش��ارهای اقتص��ادی، دولت 
میانمار، تالش برای اصالح زیرساخت ها به ویژه در 
بخش تولید را در دستور کار خود قرار داده است. 
با توجه به اینکه در سراس��ر میانمار بالغ بر 200 
ش��رکت تولیدی البسه وجود دارد، معاون ریاست 
جمه��وری، خب��ر از توجه ویژه دول��ت به تقویت 
زیرس��اخت های این بخش داده است. همچنین، 
ریاس��ت اتحادیه پارچه و لباس در میانمار نیز از 
اصالحات زیرساختی در این بخش استقبال کرده 
و این اصالحات را مقدمه ای برای پیش��رفت های 
آتی در بخش صادرات تلقی کرده اس��ت. این در 
حالی است که با توجه به دستمزد پایین کارگران 
در این کش��ور و هزینه های اندک تولید، احتمال 
ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی هم بس��یار زیاد 
اس��ت، در نتیجه کش��ورهایی مث��ل ژاپن که در 
این عرصه فعال هس��تند، باید نگران ظهور رقیبی 

نسبتا جدی در منطقه باشند. 

کوبا و فرصتی برای بهبود زیرساخت ها 
لغ��و تحریم های کوبا فرصت ه��ای زیادی برای 
بهب��ود زیرس��اخت های این کش��ور فراهم آورده 
است. درواقع از زیرساخت های گردشگری گرفته 
ت��ا زیرس��اخت های تولیدی فرصت ه��ای زیادی 
برای اصالح و ارتقای وضعیت دارند. »سباس��تین 
آراکاس«، مدیر موسسه تحقیقات کوبا در دانشگاه 
فلوریدا، معتقد اس��ت: کوب��ا پیش از هر چیز باید 
بپذیرد اکنون، زیرساخت های اقتصادی، مهم ترین 
بخشی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. 
فرصت��ی که در ماه های اخیر برای ایجاد تغییر در 
س��یمای اقتصاد کوبا فراهم شده، نباید به راحتی 

از دست برود. 
به نظر می رس��د بخش های اطالعات و فناوری 
و مخاب��رات در کوبا، جزو قربانیان اصلی تحریم ها 
بوده ان��د و توس��عه زیرس��اختی در ش��بکه های 
فن��اوری،  و  خب��ری  سیس��تم های  اطالعات��ی، 
بس��یار مهم است. از س��وی دیگر بخش تولیدات 
کش��اورزی و ساخت و س��از نیز نیاز ب��ه اصالحات 
اصولی زیرس��اختی دارند. پیش بینی می ش��ود با 
ش��روع اصالحات زیرساختی در بخش کشاورزی، 
کوب��ا جایگاه پرقدرت��ی را در صادرات این بخش، 

بین کشورهای همسایه به دست آورد. 

روسیه و زیرساخت هایی که به داد دولت 
رسیدند 

گرچ��ه، پ��س از لغ��و تحریم ه��ا، توج��ه ب��ه 
زیرساخت ها و توس��عه آنها اهمیت بسزایی دارد، 
ام��ا آیا در صورت بروز تحریم یا تجدید تحریم ها، 
زیرس��اخت های اقتص��ادی پیش��ین، کارب��ردی 
هس��تند؟ به بیانی دیگر، آیا می ت��وان در صورت 
خ��روج از تحری��م و در ش��رایط پس��اتحریم، ب��ا 
تقویت زیرس��اخت های اقتص��ادی، هراس از موج 
جدی��د تحریم ها را کاهش داد؟ روس��یه از جمله 
کش��ورهایی اس��ت که به دلیل مناقشات سیاسی 
و جنجال��ی متعددی که با جه��ان غرب و به ویژه 
ایاالت متح��ده دارد، م��ورد تحریم های مختلفی 
قرار گرفته، اما روسیه با وجود ضرباتی که خورده 
و تاوان های��ی که پس داده به کش��وری ضعیف و 

شکست خورده بدل نشده است. 
ب��دون هی��چ اغراقی، روس��یه بخ��ش بزرگی از 
پایداری اقتصادی خود را مرهون زیرس��اخت های 
مناسب اقتصادی در بخش های متعدد است. روسیه 
در بخش های انرژی، حمل و نقل، تولید، تکنولوژی 
و تجهیزات نظامی، زیرساخت های محکمی دارد تا 
حدی که در بسیاری از بخش های اقتصادی قدرت 
منطق��ه و صادر کنن��ده ای قوی ارزیابی می ش��ود. 
ب��ر این مبنا، توجه به زیرس��اخت های مس��تحکم 
اقتص��ادی نه تنها یاری گر پیش��رفت اقتصادی در 
ش��رایط پس��اتحرمی هس��تند، بلکه می توانند در 

شرایط تحریم نیز مانند ناجی عمل کنند. 

آزموده دیدگاه

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت 

المیرا اکرمی

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
معتقد است که برای رشد تولید 
ناخال��ص مل��ی و افزایش میزان 
درآمد مردم، باید زیرساخت های 

کشور توسعه بیابد. 
ب�ه نظ�ر ش�ما پ�س از لغ�و 
توس�عه  و  تحریم ه�ا، اصالح 
ک�دام ی�ک از زیرس�اخت ها 
باید بیش�تر مورد توجه قرار 

بگیرد؟ 
ب��رای توس��عه صنعت��ی باید 
ظرفیت الزم را برای توسعه برق 
پیش بین��ی کنیم. در س��ال های 
اخی��ر ب��ه دالیل��ی نتوانس��تیم 
ش��رایط الزم را ب��رای توس��عه 
زیرس��اخت ها فراهم کنیم. یکی 
از زیرس��اخت های ض��روری که 
باید توس��عه بیابد، برق اس��ت و 

با توج��ه به نق��ش 15درصدی 
برق در تمام صنایع، در ش��رایط 
پس��اتحریم نیاز داری��م در مورد 
اصالح و توس��عه زیرساخت های 
برق اقدامات اساسی انجام دهیم. 
اقدام�ات دولت برای توس�عه 
زیرس�اخت ها باید معطوف بر 

چه موضوعاتی باشد؟  
سیاس��ت های  گذش��ته  در 
دول��ت نهم و دهم موجب ش��د 
که شاهد زیرس��اخت های آماده 
برای صنعتی شدن و خیز بزرگ 
برای صنعتی ش��دن نباش��یم. از 
س��وی دیگر به دلیل کم ش��دن 
بودجه ج��اری در زم��ان دولت 
گذشته، از بودجه عمرانی کاسته 
ش��د و از همین رو امکان توسعه 
زیرس��اخت های راه و حمل و نقل 
به وجود نیامد. اما در حال حاضر 

و با توجه به اینکه در آستانه لغو 
تحریم ها ق��رار داریم دولت باید 
به ای��ن موضوع توج��ه کند که 
برای رش��د تولی��د ناخالص ملی 
و افزای��ش می��زان درآمد مردم، 
باید زیرساخت های کشور توسعه 
بیابد به همین دلیل باید بخشی 
از درآمدهای دولت صرف توسعه 

زیرساخت ها شود. 
برای  به تنهایی  دولتی  بودجه 
کافی  زیرس�اخت ها  توس�عه 

است؟ 
دول��ت  درآمده��ای  البت��ه 
به تنهایی کافی نیس��ت و باید در 
ای��ن زمینه س��رمایه گذاری های 
داخل��ی و خارج��ی نی��ز جذب 
اروپایی  خوب  شرکت های  شود. 
در زمینه حمل و نقل وجود دارند 
و اگ��ر این ش��رکت ها بتوانند با 

بخش خصوص��ی وارد مش��ارکت 
ش��وند، قاعدتاً ظرف پنج تا 10 
س��ال آین��ده می توانیم ش��اهد 
باش��یم.  زیرس��اخت ها  توس��عه 
در واقع می ت��وان گفت که یک 
فرصت طالی��ی پیش روی دولت 
یازده��م اس��ت ک��ه می توان��د 
از آن ب��رای اص��الح و توس��عه 
زیرس��اخت ها اس��تفاده کند. در 
واق��ع باید طرح ه��ا و پروژه های 
تا  ش��ود  اقتصادی  زیرس��اختی 
بخش خصوص��ی انگی��زه الزم را 
برای حضور و سرمایه گذاری در 

این پروژه ها پیدا کند. 
تحریم ه�ا  لغ�و  از  پ�س 
دارایی های بلوکه ش�ده ایران 
به کش�ور بازمی گردد. به نظر 
آزاد ش�ده  ش�ما دارایی های 
ایران چه نقش�ی می تواند در 

داشته  زیرس�اخت ها  توسعه 
باشد؟ 

سیاس��ت دول��ت یازدهم این 
اس��ت که پس از لغ��و تحریم ها 
و آزاد ش��دن دارایی ه��ای بلوکه 
ش��ده ای��ران، هی��چ ش��رکت و 
به طور مستقیم  کش��ور خارجی 
وارد عرصه اقتصادی کش��ورمان 
نش��ود و با بخش خصوصی ایران 
وارد مش��ارکت ش��وند. اما برای 
استفاده از دارایی های آزاد شده 
زیرساخت ها،  توسعه  برای  ایران 
بای��د ب��ا ات��کای به ای��ن پول ها 
خارجی ه��ا  از  فاینانس های��ی 
دریاف��ت ک��رد و ش��رکت هایی 
و  حمل و نق��ل  زمین��ه  در  ک��ه 
صنعت برق ق��وی و دارای برند 
زیرساخت ها  توسعه  در  هستند، 

کمک های الزم را ارائه دهند.

دبی��رکل خانه  دانش��مند،  مس��عود 
اقتصاد ایران و از فعاالن عرصه تجارت 
معتقد اس��ت که باید ی��ک برنامه پنج 
ساله برای اصالح و توسعه زیرساخت ها 
در ش��رایط پس��اتحریم در نظر گرفته 

شود. 
به نظر ش�ما در ش�رایط پساتحریم 
چ�ه ضرورت های�ی ب�رای توس�عه 

زیرساخت ها وجود دارد؟ 
پس از پی��روزی انقالب، وقوع جنگ 
موجب ش��د که فرصتی ب��رای اصالح 
و توس��عه زیرس��اخت ها فراهم نشود و 
پس از پایان دوران جنگ نیز مس��ائلی 
مانند کاهش قیمت نفت مانع از اصالح 
و توس��عه زیرس��اخت ها ش��د و به این 
ترتی��ب فرصت ها برای ای��ن کار یکی 
پ��س از دیگری از بین رفت. اما به نظر 
می رس��د که دوران پساتحریم می تواند 
فرصت مناس��بی برای اصالح و توسعه 

زیرساخت ها در کشور باشد. 
در ح��ال حاضر به دلیل مش��کالت 
و مس��ائلی که در زمینه زیرس��اخت ها 
در  توانس��ت  نخواهی��م  دارد،  وج��ود 
ش��رایط پس��اتحریم در اقتصاد جهانی 
مش��ارکت پیدا کنیم. به عن��وان مثال 
هم اکن��ون در زمین��ه وضعیت اینترنت 
و پهنای باند ش��رایط خوب��ی نداریم و 
این در حالی اس��ت که به دنبال توسعه 
دولت الکترونیک هستیم. در عین حال 
دارای ب��رق مطمئن��ی نیس��تیم ،پس 
دولت الکترونیک دچار مشکل می شود. 
بنابراین تم��ام ضعف ه��ای موجود در 
زیرس��اخت ها باید رفع ش��ود تا بتوان 
به موفقیت آمی��ز بودن اقدام��ی مانند 
توس��عه دولت الکترونیک امیدوار بود. 
البته قاعدت��ا دولت نمی تواند توس��عه 
زیرس��اخت ها را یک شبه انجام دهد و 
در عین حال اگر اقدامی در این زمینه 
انجام ندهد، فرصت توسعه زیرساخت ها 
از دس��ت می رود. در عین حال باید به 
ای��ن موضوع توجه داش��ته باش��یم که 
کشورها و ش��رکت هایی که در شرایط 

پساتحریم خواهان مشارکت در اقتصاد 
ایران هس��تند، به مدت طوالنی منتظر 
نمی مانند که ما زیرساخت ها را اصالح 

کنیم و توسعه دهیم. 
با توجه به مس�ائلی که ذکر کردید، 
در  زیرس�اخت ها  توس�عه  ب�رای 
پسا تحریم باید چه اقداماتی انجام 

شود؟ 
دولت باید این موضوع را بررسی کند 
که به چه میزان امکانات زیرساختی را 
می تواند مهی��ا کند. در این رابطه یکی 
از اساس��ی ترین کاره��ا این اس��ت که 
برای توسعه زیرساخت ها از کشورهایی 
مانند ژاپن، آلمان و فرانس��ه مشارکت 
بخواهی��م. در ح��ال حاض��ر ژاپنی ها، 
آلمانی ها و فرانسوی ها عالقه مندند که 
در زمینه زیرس��اخت هایی مانند برق با 
کش��ورمان همکاری داشته باشند. این 
اقدامات در عرض س��ه تا چهار س��ال 
ج��واب می ده��د و منجر ب��ه اصالح و 
توس��عه زیرس��اخت ها می ش��ود. برای 
دستیابی به چنین ش��رایطی باید یک 
برنامه پنج س��اله برای اصالح و توسعه 

زیرساخت ها در نظر گرفته شود. 
بخش خصوص�ی در ای�ن رابطه باید 

چه کمک هایی را ارائه دهد؟ 
می توان��د  بخش خصوص��ی  البت��ه 
اقدامات��ی را در رابط��ه ب��ا این موضوع 
انجام دهد اما برنامه ریزی اصلی را باید 
دولت انجام دهد و بخش خصوصی باید 

در کنار دولت باشد. 
ورود دارایی های آزاد شده به کشور 
چه تاثیراتی بر توسعه زیرساخت ها 

در پساتحریم خواهد داشت؟ 
البت��ه نبای��د خیلی به ای��ن موضوع 
فکر کنیم که قرار اس��ت به چه میزان 
دارایی وارد کشور شود تا بخشی از آن 
را صرف اصالح و توس��عه زیرساخت ها 
کنیم و باید با ات��کا به آنچه در اختیار 
داری��م، اقداماتی در ای��ن رابطه انجام 
دهیم و قاعدتا باید دولت در این زمینه 

برنامه ارائه کند. 

محمود توالیی، رییس اتاق بازرگانی 
کاش��ان معتق��د اس��ت ک��ه در کن��ار 
بهره گیری از پتانس��یل های موجود در 
بخ��ش خصوص��ی، اس��تفاده از فرصت 
توس��عه  برای  س��رمایه گذاری خارجی 

زیرساخت ها بسیار موثر است. 
گزارش�ی که چند م�اه پیش مجمع 
جهانی اقتصاد منتش�ر کرد، نش�ان 
می داد ک�ه ایران به لح�اظ کیفیت 
زیرس�اخت ها وضعی�ت نامطلوب�ی 
دارد. ب�ه نظ�ر ش�ما ک�دام ی�ک از 
زیرس�اخت های کش�ور به اصالح و 

توسعه نیازمند است؟ 
به دلیل اینکه کش��ور م��ا در کریدور 
ش��مال- جن��وب ق��رار دارد، توقع این 
بوده که در کریدورهای ریلی و جاده ای 
از ش��رایط مطلوب��ی برخوردار باش��د. 
در صورت��ی ک��ه هم اکن��ون حمل و نقل 
ریلی و جاده ای وضعیت مطلوبی ندارد. 
در عین حال به غی��ر  از بندرعباس که 
وضعیت معمولی دارد، س��ایر پایانه های 
مرزی و بنادر کش��ور ظرفیت های الزم 
را ب��رای ترانزیت کاال در اختیار ندارند. 
همچنین در کش��ور ما زیرساخت های 
فرودگاهی هم وضعیت مطلوبی ندارد. 

اما برای اصالح و توسعه زیرساخت ها 
در ش��رایط پس��اتحریم به جاده ای نیاز 
اس��ت که در آن سنگالخ وجود نداشته 
باش��د. این در حالی است که ما باوجود 
دارا بودن منابع الزم سال هاست که در 
زمینه توسعه برق و توسعه نیروگاه های 
س��وخت فسیلی مش��کل جدی داریم. 
البت��ه بعضا این موضوع بیان می ش��ود 
ک��ه نباید س��رمایه های کش��ور از بین 
ب��رود اما در پاس��خ به اف��رادی که این 
موض��وع را مط��رح می کنن��د باید این 
مسئله را مطرح کرد که آیا ما در زمینه 
بس��یاری از منابع رتبه های نخست دنیا 
را داری��م باید تمام ای��ن منابع را برای 
خود نگ��ه داریم و از آنها برای اصالح و 
توسعه زیرساخت ها استفاده نکنیم؟ در 
واقع باید به این موضوع توجه داش��ته 

باش��یم که اگر در ش��رایط پس��اتحریم 
زیرس��اخت ها توس��عه بیابد، می توانیم 
پله ه��ای بعدی را با موفقیت بیش��تری 

طی کنیم. 
بنابراین شما معتقدید که در کشور 
ما امکان اصالح زیرساخت ها وجود 
دارد و فق�ط بای�د دول�ت و بخ�ش 
خصوص�ی ب�ا برنامه ری�زی و اقدام 

هماهنگ به درستی عمل کنند؟ 
البت��ه در دنی��ا بخ��ش خصوصی در 
م��ورد مباحث زیرس��اختی کمتر ورود 
پی��دا می کند اما در کش��ور ما برخی از 
بزرگراه ها با مش��ارکت بخش خصوصی 
س��اخته ش��ده اس��ت. ام��ا در کن��ار 
بهره گیری از پتانس��یل های موجود در 
بخ��ش خصوص��ی، اس��تفاده از فرصت 
توس��عه  برای  س��رمایه گذاری خارجی 
زیرس��اخت ها بس��یار موثر است و این 
امنی��ت  می توان��د  س��رمایه گذاری ها 
اس��تراتژیک را برای کش��ور به ارمغان 
بیاورد. در مورد توس��عه زیرس��اخت ها 
خارج��ی  و  داخل��ی  س��رمایه گذاران 
می توانن��د در خصوص حمل و نقل ریلی 
و ج��اده ای و توس��عه ب��رق اقداماتی را 

انجام دهند. 
مهم تری�ن مش�کالت و چالش های 
توس�عه  و  اص�الح  روی  پی�ش 

زیرساخت ها در کشور چیست؟ 
ت��ا چندی پیش یک��ی از بزرگ ترین 
مش��کل ها و چالش ه��ا این ب��ود که از 
یک دهه قب��ل دولت هم کارفرما و هم 
مجری ب��ود و در عین حال پیمانکاران 
خاص��ی با دولت همکاری داش��تند. اما 
در ح��ال حاضر ای��ن باور ایجاد ش��ده 
که بای��د برخی از پروژه ه��ا را با بخش 
خصوصی ب��ه مش��ارکت گذاش��ت. از 
همین رو به نظر می رسد، اگر در توسعه 
زیرساخت ها مشارکت بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاران خارجی وجود داشته 
باشد و این س��رمایه گذاران به درستی 
انتخاب ش��وند، به طور حت��م کارها با 

سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. 

مسعود دانشمند: 
توسعه زیرساخت ها برنامه 5ساله می خواهد

محمود توالیی: 
استفاده از سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر است

حمیدرضا صالحی: 

توسعه زیرساخت ها موجب رشد تولید ناخالص ملی می شود

کامران ندری
کارشناس اقتصادی



طعم معرکه کاهوی فضایی 
ایستگاه  فضانوردان 
فضای��ی بین المللی 
نخس��تین  طع��م 
کاه��وی فضای��ی را معرک��ه توصیف کردند. ناس��ا از 
ماه مه س��ال 2014 در حال پ��رورش دادن کاهو در 
ایس��تگاه فضایی بوده و فضانوردان به تازگی طعم آن 

را چشیدند. 
نخستین س��بزیجات ایس��تگاه بین المللی در یک 
جعبه به اندازه مایکرووی��و و تحت نورهای ال ای دی 
رش��د کردند و »اس��کات کیلی« و همکارانش طعم 
کاهوی جدی��د را عال��ی توصیف کردن��د. این کاهو 
تازه ب��ود، درحالی که مابقی مواد غذای��ی فضانوردان 

به صورت خشک، منجمد و بسته بندی شده است. 
درس��ت کردن نخس��تین س��االد فضای��ی م��دت 
طوالن��ی زمان برد زیرا ابزار فضانوردان ش��ناور بودند 
و برداش��ت کردن کاهو از جعبه آن باید به طور علمی 
انجام می شد. در واقع فضانوردان باید بخشی از کاهو 
را می بریدند تا دانش��مندان روی زمین بتوانند مابقی 

آن را مطالعه کنند. 
هدف نهایی این محققان پاسخ به این پرسش است 
ک��ه چگونه می ت��وان در ماموریت ه��ای دور از زمین 
غذاهای موردنیاز را پرورش داد. در س��فرهایی مانند 
رفتن به مریخ، مسافران باید از لحاظ غذایی خودکفا 
باشند و تولید کاهو گام بزرگی در این راستا به شمار 

می آید. 
ناس��ا اعالم کرده کاه��وی پرورش یافته ب��ه اندازه 
کاهوی زمینی مغذی اس��ت و ش��کل و ان��دازه آن  با 
نمونه ه��ای زمینی تفاوتی ن��دارد. فضانوردان در گام 
بعدی به دنبال پ��رورش دادن گوجه فرنگی و کلم در 

ایستگاه فضایی هستند. 

تخت خواب پرتابگر برای خواب آلودها
یک مبتکر انگلیسی 
ب��ه ن��ام »کولی��ن 
تختخوابی  ف��ورز« 
ساخته که در س��اعت مقرر بیدارشدن در صبح کاربر 
را از روی خ��ود پرتاب می کند. این تختخواب درواقع 
نوع��ی پرتابگر با ولتاژ باالس��ت و با بلندش��دن زنگ 

ساعت، شخص را از خود دور می کند. 
فورز برای س��اخت این تختخ��واب چارچوب آن را 
مجه��ز به یک لوال برای پرتاب ک��ردن فرد خواب آلود 
از تشک کرده اس��ت، این تختخواب همچنین مجهز 
به پیس��تون هایی برای نیرودهی آن است. تختخواب 
ابداعی در اصل توس��ط کمپرسور بزرگ هوا نیرودهی 
می شود. کاربران می توانند نیروی پرتاب تختخواب را 
بس��ته به میزان نیروی الزم برای بیدار شدن ش��ان از 

خواب از کم به زیاد تنظیم کنند. 

اندازه گیری کوچک ترین ارتعاش جهان 
دانشمندان موسسه 
پلی تکنی��ک فدرال 
لوزان در س��وییس 
موفق ش��دند کوچک تری��ن ارتعاش جه��ان را ثبت 
کنند. ب��رای انجام این کار دانش��مندان حرکت یک 
رش��ته شیشه ای به اندازه یک میکرون را تا حد صفر 
مطلق خنک کردند. انجام این عمل نیازمند س��اخت 
حس��گری بود که قادر باش��د کوچک ترین ارتعاشات 
ممک��ن در مکانی��ک کوانتوم��ی را انداز ه گیری کند. 
مکانیک کوانتومی پیش بینی می کند که یک جس��م 
مکانیک��ی حتی زمانی که تا دمای صفر مطلق خنک 
می شود، ارتعاشات کوچکی موسوم به نوسانات نقطه 
صف��ر را تولید می کند. دلیل ای��ن موضوع که چنین 
ارتعاش��اتی در زندگی روزانه ش��نیده نمی ش��ود این 
است که برای شئ به اندازه محسوس در دمای اتاق، 
این ارتعاشات کوچک تر از ارتعاشات ایجادشده توسط 

حرکت حرارتی اتم ها هستند. 
محقق��ان ب��ا جفت ک��ردن یک رش��ته شیش��ه ای 
میکرومتری به یک حس��گر بسیار دقیق نوری بر این 
مش��کل غلبه کردند. این حس��گر به اندازه ای دقیق 
اس��ت که می تواند نوس��انات نقطه صفر این رش��ته 
را پیش از اینکه ارتعاش��ات حرارتی این نوس��انات را 
بپوش��انند، اندازه گیری کند. محققان با ترکیب کردن 
ای��ن خوان��ش نوی��ز پایین با ی��ک نی��روی بازخورد 
توانستند ارتعاشات حرارتی رشته شیشه ای به اندازه 

میکرون را سرکوب کنند. 

آنگونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی اعالم ش��ده، قیمت چهار گروه کاالهای 
اساسی با افزایش در بازار مواجه شده  است. 

ن��رخ برن��ج 0.1درص��د، حبوب��ات 2درص��د، س��بزی های ت��ازه ۵.۷درص��د و 
گوش��ت قرم��ز 0.4 درص��د افزای��ش و در مقاب��ل ن��رخ تخم م��رغ 2.1 درص��د، 
میوه ه��ای ت��ازه 4.۳ درص��د و گوش��ت م��رغ 0.۵ درص��د کاهش یافته اس��ت. 
 البت��ه در ای��ن م��دت ن��رخ لبنیات، قن��د و ش��کر، چ��ای و روغن نبات��ی ثابت 

مانده است.
حت��ی بان��ک مرک��زی، افزایش قیمت ه��ای بی��ش از ۶ درصد را ه��م گزارش 
می کن��د و آنگون��ه ک��ه اعالم ک��رده، قیمت حبوبات ت��ا ۸.۳ درصد ه��م افزایش 
 را تجرب��ه ک��رده اس��ت. قیم��ت روغ��ن نبات��ی جامد ه��م 0.1 درص��د افزایش

 داشته است.
ای��ن گ��زارش بانک مرکزی در حالی اعالم می ش��ود که هفته گذش��ته، س��تاد 
تنظی��م بازار، مصوبه ای داش��ته ک��ه برمبنای آن، قیمت روغ��ن نباتی با ۵ درصد 
افزایش مواجه ش��ود؛ موضوعی که البته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان ه��م رد و اع��الم ش��د قیمت روغ��ن نباتی هیچ گونه افزایش��ی 
 نداش��ته اس��ت درحالی که محمد قبله، دبیر انجمن روغن نباتی این خبر را اعالم 

کرده بود. 
طی یک س��ال اخیر، ن��رخ لبنیات حداقل ۵.۳درصد، برن��ج ۹.1 درصد، حبوبات 
20.۵ درصد، میوه های تازه ۸.2 درصد، سبزی های تازه 1۳.۳ درصد، گوشت قرمز 

۷.۶ درصد، قند و شکر ۵ درصد و چای ۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

با 500 هزار تومان کدام گوشی را بخریم؟ 
در جدول زیر قیمت برخی از گوشی های تلفن همراه که در محدوده قیمتی 500 هزار تومان هستند، آورده شده است. 

سامس��ونگ آماده نبرد با اپل می ش��ود. در حالی که پرده برداری از آیفون جدید 
در اوایل س��پتامبر ص��ورت می پذیرد، این کمپانی کره ای در روز پنجش��نبه از دو 
م��دل جدیدش Galaxy Note 5 و +Galaxy S6 edge، رونمایی کرد. اکنون 
سامس��ونگ با معرفی این دو پرچمدار جدیدش به دنبال تصرف بازار گوش��ی های 
هوشمند است. مدل های جدید این کمپانی از 2۵ اوت در بازارهای آمریکا و کانادا 
عرضه خواهندش��د و از پنجشنبه شب نیز امکان سفارش اینترنتی برای مشتریان 

وجود خواهد داشت. 
سامس��ونگ همچنین امس��ال قصد دارد رقیب خود یعنی اپل را در نمایش��گاه 
IFA غافلگیر کند. نمایش��گاه IFA همه ساله در برلین برگزار می شود و تازه های 

تکنولوژی در آن معرفی می شوند. 
ویژگی های مدل های جدید عبارتند از: صفحه بزرگ بدون افزایش سایز گوشی، 
قابلیت ش��ارژ بدون سیم و سرویس پرداخت از طریق گوشی هوشمند. در لحظات 
پایانی کنفرانس، کره ای ها باالخره تصاویری از ساعت هوشمند دایره ای خود به نام 

Gear S2 را معرفی کردند. 
 

Samsung Pay سرویس پرداخت موبایل
کره ای ها همچنین برای رقابت با سرویس Apple Pay شرکت اپل از سرویس 
پرداخ��ت موبای��ل Samsung Pay رونمای��ی کردند. س��رویس سامس��ونگ پی  
ام��کان خری��د از تمامی فروش��گاه هایی ک��ه از کارتخ��وان اس��تفاده می کنند را 
فراهم می کند. برای این منظور سامس��ونگ با ش��رکت های ب��زرگ خدمات مالی 
 )Visa , Mastercard( و همچنی��ن بانک ه��ای ب��زرگ آمریکای��ی ق��رارداد 

بسته است.
 ای��ن س��رویس ه��م اکنون فق��ط در کره فع��ال اس��ت و از 21 س��پتامبر در 
 کش��ور های آمری��کا، چین، اس��پانیا و ب��ه زودی در کش��ورهای دیگ��ر راه اندازی 

خواهد شد. 

گروهی از مهندسان بریتانیایی عالقه مند به سازه های باستانی و افسانه ای به دنبال ساخت بنای خیالی شهر میناس تریث در قسمت سوم سه گانه ارباب حلقه ها 
هس�تند. مهندس جاناتان ولیسون، سرپرس�ت تیم اجرایی این پروژه اظهارکرد: طبق محاسبات انجام شده برای ساخت این پروژه مبلغ 2.9 میلیارد دالر هزینه 

الزم است که قرار است تمامی این مبلغ در یک حراجی 60 روزه جمع آوری شود. 

نمایش قدرتمندانه سامسونگ قبل از 
رونمایی از آیفون جدید

داس��تان کس��ب وکار به قدمت داستان بشر 
اس��ت. انسان از روزی که پا به کره خاک نهاده 
با محدودیت منابع و الیتناهی بودن نیازهایش 
روبه رو بوده اس��ت. تالش برای ایجاد تعادل و 
توازن بین کمیاب��ی منابع و نیازهای نامحدود 
آدمی، ده ها هزار س��ال اس��ت که ادامه دارد و 
انس��ان با اراده ای پوالدی��ن در طول این تاریخ 
طویل برای بهبود ش��رایط و توس��عه کیفیت 
زندگی خود کوش��یده و این داستان همچنان 
ادام��ه دارد. پس داس��تان کس��ب وکار، قصه 
زندگی آدمی است. قصه ملموس و آشنای هر 
روزه همه ماست. در این سری از مطالب قصد 
آن داری��م تا از جایگاهی دیگر به بازگویی این 
داستان پرداخته و شما خواننده فکور را مشتاق 
به تعمق و سرودن قرائت و روایت ویژه خودتان 

از کسب وکار کنیم. 
تعاریف  برخ��ی  ارائه  با 
پای��ه و مفاهی��م عمومی 
آغ��از ک��رده و بح��ث را 
حتی االم��کان بدون ورود 
ب��ه الیه ه��ای عمیق تر و 
تخصصی تر ادامه می دهیم 
و فضای این وادی را برای 
و  خوانن����دگان  طی��ف 
علی الخص��وص آن��ان که 
داستان  نگارش  مش��تاق 
هستند  خود  کس��ب وکار 

ش��فاف تر می کنیم. در ادامه با تشریح روندها 
و پیش بین��ی آنچ��ه ک��ه تصور وق��وع آن در 
آینده م��ی رود، به بی��ان ویژگی های محتمل 
کس��ب وکارهای دنیای آتی خواهیم پرداخت 
ت��ا چنانچه قصد نقش آفرینی و مش��ارکت پر 
رنگ ت��ر در این داس��تان را داری��د، بتوانید با 
دی��دی باز ت��ر و آگاهی افزون، خ��ود را برای 

آینده تجهیز کنید. 

)Business(  کسب وکار
اگرچ��ه تعاریف متن��وع و مختلف��ی از این 
واژه ج��ذاب ارائه می ش��ود، لیکن ب��ا توجه به 
مقدمه باال، کسب وکار را مجموعه فعالیت های 
هدفمند در جهت رفع نیاز مش��تری و کسب 
درآمد می شناس��یم. با بیانی دیگر، کسب وکار 
را مدیریت فرآیند تبادل ارزش ها  )محصول در 

مقابل پول( تعریف می کنیم. البته برخی مانند 
Peterson و plowman بیزن��س را فرآیند 
تکرار و تجدید شونده خریدوفروش می دانند و 
نه یک یا چند خریدوفروش محدود را. بنابراین 
انگیزه کس��ب س��ود، تکرار معام��الت، مبادله 
ارزش و البته ماهیت پر ریس��ک و خطر را باید 
از ویژگی های اساسی هر کسب وکاری دانست. 

نیاز، محصول، ارزش
نی��از را همگی به س��ادگی می شناس��یم و 
حت��ی با ان��واع آن و هرم مع��روف پنج طبقه 
آبراهام مازلو نیز آش��نا هستیم. ذکر این مهم 
که نیاز، مادر حرکت انس��ان به سوی اتفاقات 
ن��و در زندگ��ی اس��ت و البت��ه تغییر ش��کل 
نیازهای آدمی در طول زمان بدیهی است نیز 
تکرار مکررات است. هوشمندان فضای اقتصاد 
آنها هس��تند که هر کجا نیازی دیده اند دست 
به کار شده و برای رفع آن، کسب وکاری برپا 

کرده ان��د. هر زمان که از کس��ی »ای کاش« 
شنیده اند، ایده جدیدی برای پاسخ به آن در 
ذهن ش��ان جرقه زده و اقدام به خلق ارزش و 

پیشنهاد محصولی نکرده اند. 
محصولی که برای رفع نیاز مش��تری به وی 
پیشنهاد می دهیم، ارزش است. پولی که متقاباًل 
در ازای ارائه محصول خود کسب می کنیم هم 
ارزش است. هر محصولی که خریداری حاضر 
به پرداخت پول برای آن باش��د، ارزش اس��ت. 
بنابرای��ن، کس��ب وکار یعنی تب��ادل ارزش ها 
فیمابین فروش��نده و خریدار. با این اوصاف هر 
کس��ب وکاری الاقل دارای سه رکن فروشنده، 

خریدار و ارزش پیشنهادی است. 
محصول مورد معامله می تواند به شکل کاال، 
خدمت یا ترکیبی از هر دو باشد. کاال ماهیتی 
فیزیکی دارد و ملموس است. البته برخی از انواع 

کاالها مثل کتاب الکترونیکی به شکل مجازی 
عرضه می ش��وند ولیکن بستر عرضه و استفاده 
از آنه��ا فیزیکی اس��ت، مثل رایان��ه یا تبلت. 
ویژگ��ی دیگر کاال قابل ع��ودت بودن آن پس 
از فروش و همچنین قابلیت انبار ش��دن است. 
اما س��رویس یا خدمت ماهیتی غیر قابل لمس 
دارد. در طول یک بازه زمانی عرضه می ش��ود. 
تولید و مصرف آن همزمان اس��ت یعنی حین 
تولید توسط فروشنده، از سوی خریدار در حال 
مصرف ش��دن است. البته عموم محصوالت در 
طیف��ی بین کاالی ص��رف  )مثل خ��ودرو( و 
خدمت صرف  )مثل مش��اوره( قرار می گیرند. 
مثاًل محصول عرضه شده در یک رستوران، هم 
شامل کاال  )ساالد، خورشت، پلو( و هم شامل 
سرویس  )مثل نواختن موزیک، فراهم آوردن 
محیط آرامش، پذیرایی( است. کاالها در انواع 
مختلفی دس��ته بندی می شوند. کاالهایی مثل 
دستگاه آب میوه گیری که در بازار عرضه  شده 
و به فروش می رس��ند تا 
توس��ط مصرف کنندگان 
خری��داری ش��ده و ب��ه 
کاالهای  برسند،  مصرف 
دارن��د.  ن��ام  مصرف��ی 
کاالهای��ی مث��ل ورق��ه 
ف��والدی بدنه خودرو که 
دیگری  تولیدکنن��دگان 
ب��رای تولی��د کااله��ای 
مختلف، آنها را خریداری 
کنند و مورد استفاده قرار 
دهند، کاالی واس��طه ای 
نامیده می ش��وند. کاالهایی که نیازهای اولیه 
مصرف کنن��دگان را تأمین می کنند، کاالهای 
ضروری و کاالهایی را که برای تأمین نیازهای 
کم اهمیت تر مصرف می شوند، مانند زیورآالت 
ی��ا مبلم��ان گران قیم��ت، کااله��ای تجملی 

می خوانند.
 دس��ته دیگ��ری از کااله��ا هس��تند ک��ه 
قیمت آنها وابس��ته به قیم��ت کاالی دیگری 
نیست و قیمت ش��ان به طور مستقل و روزانه 
در ب��ازار تعیی��ن می ش��ود، عرض��ه آنه��ا در 
بازاره��ای مختلف دنیا فارغ از اینکه توس��ط 
چه فروش��نده ای ارائه می ش��وند ب��ا کیفیت 
یکس��ان صورت می پذیرد. چنین کاالهایی را 
کاالی اساس��ی یا Commodity می نامند. 
نفت خام، زغال س��نگ، الوار چوب، قهوه، طال، 

مس، گندم... از این دسته اند. 

داستان کسب وکار 

مجله فوربز برای نخس��تین بار اس��امی 100 ثروتمند را در ح��وزه فناوری های 
نوین منتشر کرد. 

ب��رای موفقی��ت در حوزه فناوری های نوین، بهتر اس��ت ش��بیه بیل گیتس بود. 
مجله آمریکایی فوربز لیست 100 نفره از ثروتمند ترین افراد در حوزه فناوری های 
نوین را روز چهارشنبه منتشر کرد. اکثریت قاطع این رده بندی جهانی را مردان با 

حداقل سرمایه 2 میلیارد دالر تشکیل می دهند. 
بدون هیچ ش��گفتی، مدیرعامل پیشین مایکروس��افت مثل همیشه رده نخست 
ای��ن رده بن��دی را با ثروتی حدود ۷۹،۶ میلیارد دالر در اختیار دارد. پش��ت س��ر 
 بی��ل گیتس، مدیرعامل پیش��ین ش��رکت اوراکل آقای الرنس ژوزف الیس��ون با 
۵4،۳ میلی��ارد دالر در رده دوم ق��رار دارد. در ای��ن لیس��ت جف بزوس موس��س 
آمازون، مارک زاکربرگ موس��س فیس بوک و لری پیج مدیرعامل گوگل به ترتیب 

در رده های سوم تا پنجم قرار دارند. 
در ت��اپ 10 این رده بندی تنها یک زن دیده می ش��ود: لورن پاول جابز همس��ر 

استیو جابز فقید، بنیانگذار شرکت اپل. 

۳۳ درصد از کارفرمایان آسیایی هستند
تنه��ا هف��ت زن در لیس��ت 100 نفره فوربز دیده می ش��وند. ای��ن هفت نفر 
در صنع��ت و فناوری ه��ای نوی��ن و در اقلی��ت هس��تند و به ندرت پس��ت ها و 
مسئولیت هایی در دست دارند. در پیام منتشر شده روی سایت اپل، تیم کوک 
مدیرعامل ش��رکت اپل اعالم کرد، سال گذش��ته هدفش تنوع بیشتر در نیروی 
کار خود بوده اس��ت. به همین دلیل، تنها ۷2 درصد از پس��ت ها و مسئولیت ها 
در ش��رکت اپل را مردان تشکیل می دهند. این جایگاهی ویژه در دره سیلیکون 
نیس��ت: زنان 11درص��د میلیاردرهای رده بندی فورب��ز 210۵ در تمام حوزه ها 

هستند. 
رده بن��دی 100 میلیاردر ثروتمند صنعت فناوری از س��وی دیگر به کارآفرینان 
آس��یایی توجه دارد که تقریباً یک س��وم کارآفرینان ثروتمند در حوزه فناوری های 

نوین را به نشانه تغییرات این بخش تشکیل داده اند. 
10میلی��اردر چین��ی نی��ز در ای��ن لیس��ت دی��ده می ش��وند. در می��ان آنه��ا 
ج��ک م��ا ، خال��ق ش��رکت عل��ی باب��ا رده هفت��م ای��ن لیس��ت را در اختی��ار 
دارد. خان��م ژو کونِف��ی، مدیرعام��ل هن��گ کنگ��ی ش��رکت لن��ز تکنول��وژی 
 ک��ه شیش��ه های تلفن ه��ای هوش��مند را تولی��د می کن��د، در رده س��ی ام ای��ن

 رده بندی است.

برای ثروتمند شدن در دره سیلیکون
 بهتر است که یک مرد باشی
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مشخصاتقیمت با گارانتی )تومان(نام کاال

Samsung Galaxy Grand Prime
 Dual SIM SM-G531H/DS۵۸۹/000

دو سیم کارته- مناسب عکاسی سلفی- صفحه نمایش 
رنگی لمسی- دوربین ۸/0 مگاپیکسل

LG G3 Beat Dual SIM D724۵۷۹/000
دو سیم کارته- صفحه نمایش رنگی لمسی- دوربین 

۸/0 مگاپیکسل

Samsung Galaxy Grand prime
SM-G530H Duos۵۷۹/000

دو سیم کارته- مناسب عکاسی سلفی- صفحه نمایش 
رنگی لمسی- دوربین ۸/0 مگاپیکسل

Alcatel Onetouch Idol2 6037 k۵۵۵/000
دوسیم کارته- سایز صفحه نمایش  دوربین ۸/0 

مگاپیکسل

GLX Spider1 Dual SIM۵4۹/000
دو سیم کارته - صفحه نمایش رنگی لمسی  دوربین 

1۳ مگاپیکسل

Alcatel Onetouch Idol2 6037 y۵4۹/000
یک سیم کارته - صفحه نمایش رنگی لمسی- دوربین 

۸/0 مگاپیکسل
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