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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

 پای مسکن روی پله رونق
تحرکاتجدیدربازارمسکنآغازشد

براسللاس گللزارش بانللک مرکللزی، تعللداد معامللات 
آپارتمان های مسللکونی شللهر تهللران در ماه گذشللته به 
15431 واحد مسللکونی رسللیدکه نسللبت به ماه مشللابه 
سللال قبل 8/2 درصد افزایش را نشللان می دهد. از سللوی 
دیگر گزارش های اتحادیه مشللاوران اماک حاکی از رشد 
معامات خریدوفروش مسللکن در سطح کشور است. حال 
هر چند این درصد افزایش نمی تواند نشانگر بازگشت رونق 

به بازار مسکن باشد اما طبق گفته کارشناسان و مسئوالن، 
این حجم از رشللد معامات از ورود بللازار به دوره پیش از 

 رونق و خروج از رکود خبر می دهد. 
بازار مسللکن در یک دوره طایی طوالنی در مرکز توجه 
سللرمایه گذاران قرار داشللت و به همین دلیل در یک بازه 
زمانی کوتاه با جهش قیمت ها مواجه شللد تا اینکه بحران 
اقتصادی سال های 90 و 91 گریبان این بازار را هم گرفت 

و دچار رکود شد که کاهش قدرت خرید مردم این رکود را 
عمیق تر کرد و هر چند عرضه وجود داشللت اما تقاضا وارد 

بازار مسکن نشد و ساخت و ساز هم متوقف ماند. 
امللا دولت یازدهم بللا تغییر سیاسللت و کاهش مداخله 
دولت در بازار مسللکن و تمرکز روی سیستم خانه دارشدن 

از طریق پس انداز، سللقف تسللهیات مسکن را 
6افزایش داد و توانست توان بخشی از اقشار...

سرمقـاله
تحریکتقاضابارشد

پایدارصادرات

برگشللت رونللق بلله اقتصللاد 
رشللدهای  از  عبللور  و  ایللران 
انللدک و پرنوسللان یک ضرورت 
اگر  کلله  اسللت  اجتناب ناپذیللر 
محقق نشود شللرایط آتی بسیار 

سخت و نفسگیر خواهد شد. 
دولت و بخللش خصوصی باید 
مهارتی،   مللادی،  نیللروی  هملله 
فکللری و اقتصادی خود را به کار 
گیرنللد تا از ایللن گردنه پرپیچ و 
خللم عبور کنیللم و بلله روزهای 
آرام برسللیم. دسللتیابی به رونق 
اقتصللادی و رسللیدن به رشللد 
8درصدی در سال های آتی بدون 
تحریللک تقاضللا بللرای تولیدات 
ایرانی ناممکن و تصور رشد بدون 

افزایش تقاضا تصوری...
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رئیس اتاق مشللترک بازرگانی ایللران و ایتالیا 
به تشللریح آخرین تحوالت روابط تجاری ایران و 
ایتالیا پرداخت و اعام کرد که پنج، شللش بانک 
درجه دو و سلله ایتالیایی کارشان را با بنگاه های 
ایرانی شروع کرده اند.  احمد پورفاح در گفت وگو 
با ایسللنا گفت: اگر بخواهیم از نظر کمی سللفر 
هیأت های تجللاری خارجی را به ایران بررسللی 
کنیم، مشاهده می شللود که در میان کشورهای 
مختلف، بیشللترین بنگاه داران از ایتالیا به ایران 

آمدند که تعدادشان در مرز هزار مورد است. 
وی اداملله داد: همچنیللن ایتالیللا بلله لحاظ 
تفاهم نامه هللا و پیللش قراردادهایی کلله با ایران 
منعقد کرده پیشللتاز اسللت و به لحاظ پوشش 
بیملله ای، سللاچه با اختصللاص 4میلیللارد یورو 
به عنللوان اعتبار، مسللیر را برای کار بللا ایران باز 

کرد.  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا 
درباره آخرین وضعیت ارتباطات بانکی بین ایران 
و ایتالیا عنوان کللرد: در حوزه روابط بانکی پنج، 
شش بانک درجه دو و سلله ایتالیایی کارشان را 
با بنگاه های ایرانی شروع کرده اند ولی تا زمانی که 
نگرانی بانک های درجه یک دنیا از معامله با ایران 
برطرف نشللود، عما این رفت و آمد هیأت ها که 
برای ایجاد زمینه همکاری مفید بوده اسللت به 
نتیجه نخواهد رسللید. پورفللاح افزود: خیلی ها 
می گوینللد هیأت های خارجی در این مدت فقط 
آمدنللد و رفتند و آمدنشللان هیچ نتیجه ای دربر 
نداشته است، اما به عقیده من این آمد و رفت ها 
بعد از هشت سالی که ارتباطات ما با شریان های 
اقتصادی دنیا قطع شللده بود ضروری بود و باید 
انجام می شللد تللا طرفین یکدیگر را شناسللایی 

کنند.  وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد باید 
انسللجام و یک صدایی داشته باشیم و اینکه روی 
امتیازاتی که پیش بینی می کردیم با اجرای برجام 
به دست می آوریم پافشاری کنیم و عقب ننشینیم 
تا بتوانیم به اقتصاد جهانی راه پیدا کنیم. مطمئنا 
بنگاه های خصوصی خارجی تشنه این هستند که 
با ایران ارتباط برقرار کنند، اما نگرانی ای که برای 
آینده شللان وجود دارد باعث شده تاحدود زیادی 
در این زمینه تأمللل کنند.  پورفاح اضافه کرد: 
اگر زودتللر توافقاتی را که پیش بینی می کردیم 
پس از برجام می تواند بر اقتصادمان تأثیر بگذارد، 
اجرایی نکنیم، به تدریج سفر هیأت های خارجی 
رو به کاهش خواهد گذاشت و به همان وضعیت 
قبلللی یعنی یک جزیللره بدون ارتبللاط با دنیا 

برمی گردیم. 

اتحادیلله  رئیللس  قاسللمیان،  غامحسللین 
نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل در گفت وگو 
با ایلنا، ضمن اشللاره به رکللود در این حوزه، اظهار 
داشت: بازار خودرو همچنان در رکود است و حتی 
در ماه اسفند که فصل تعویض خودرو است باز هم 
هیچ تحرک خاصی در این حوزه دیده نشد. با توجه 
به تعطیل شدن مدارس و آغاز تعطیات تابستانی 
طبق روال ساالنه، شاهد خریدوفروش خودرو بودیم 
اما امسال همچنان بازار راکد است.  قاسمیان ادامه 

داد: یکللی از علل رکود در بازار، کمبود نقدینگی و 
پایین آمدن قدرت خرید مردم اسللت. ضمن آنکه 
برخی منتظر ارزان شدن خودرو هستند که با توجه 
به سیسللتم بازار خودرو در ایران این اتفاق صورت 
نخواهد گرفت زیرا قیمت خودروهای داخلی توسط 
شللورای رقابت تعیین می شللود و انحصار در این 
بخش وجود دارد. قیمللت خودروهای خارجی نیز 
براسللاس دالر و درهم تعیین می شللود که همواره 
نرخ این ارزها در حال افزایش بوده، پس ارزان شدن 

خودرو ممکن نیسللت.  وی به نقش شورای رقابت 
در بازار خودرو اشللاره کرد و گفت: با اینکه شورای 
رقابت در اعامیه خود اذعان داشته که کیفیت دو 
خودروساز دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا پایین 
اسللت اما باز هم به آنها اجللازه افزایش قیمت داده 
اسللت. این در حالی است که این خودروها چه در 
زمللان خرید و چه در خدمات پس از فروش دارای 
نواقص زیادی هستند اما خودروی صفر خارجی به 

مدت چهار سال هیچ هزینه ای ندارد. 

تحریکتقاضابارشدپایدارصادرات

آغازکاربانکهایایتالیاییبابنگاههایاقتصادیایران
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خانوادهمحترمشعاعی
 خبر درگذشت مرحوم مغفور محمدعلی شعاعی، موجب اندوه همکاران سابق و دوستان آن مرحوم شد.

از خداوند برای آن فقید سعید رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سامت مسالت می کنیم.
محمدرضاقدیمی،مجیدصیادی،شهریارشمسمستوفی،حمیدرضااسالمیوسایرهمکارانفرصتامروز

برگشللت رونق بلله اقتصاد ایللران و عبور از 
رشللدهای انللدک و پرنوسللان یللک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است که اگر محقق نشود شرایط 

آتی بسیار سخت و نفسگیر خواهد شد. 
دولللت و بخش خصوصللی باید هملله نیروی 
مادی، مهارتی و فکری و اقتصادی خود را به کار 
گیرند تا از این گردنه پرپیچ و خم عبور کنیم و به 
روزهای آرام برسیم. دستیابی به رونق اقتصادی 
و رسللیدن به رشللد 8درصدی در سال های آتی 
بدون تحریک تقاضا برای تولیدات ایرانی ناممکن 
و تصور رشللد بدون افزایللش تقاضا تصوری غلط 
اسللت. تحریک تقاضا می تواند سرچشمه داخلی 
داشته باشللد که برخی سیاسللت های دولت در 
سللال 1394 در این مسللیر انجام شد. تحریک 

تقاضللا اما سللویه مهم تللری نیز دارد کلله هنوز 
به طللور کامل دربللاره آن کاری صللورت نگرفته 
اسللت و آن توسللعه صللادرات اسللت. در حللال 
حاضللر کیفیت و ترکیب کاالهای صادراتی ایران 
به گونه ای نیست که بتوان پایداری رشد آن را با 
اطمینان پذیرفت. یکللی از دالیل این ناپایداری 
رشللد صادرات غیرنفتی البته سیاست های ارزی 
اسللت که باید درباره آن در جای دیگری نوشته 
شود، اما یک دلیل رشد ناچیز و ناپایدار صادرات 
غیرنفتی - جز چند کاالی قدیمی و چند کاالی 
وابسللته به نفللت و گاز – فقدان سیاسللت های 
تشویق صادرکنندگان است. عاوه بر این راهبرد 
توسللعه صادرات نیللز که در سللال 1390 و در 
شرایط خاصی تنظیم شللده بود نیاز به بازنگری 

دارد. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
بللا توجه به دو مورد آخر و با هدف اسللتراتژیک 
»تحریللک تقاضا« در خارج از مرزها بود که یکی 
از مفاد اقتصللاد مقاومتی را که »برونگرایی« بود 
در کانللون توجه قرار داد. به نظر می رسللد اکنون 
که ضرورت تحریک تقاضا با رشد پایدار صادرات 
مللورد توجه دولت نیز قرارگرفتلله باید گفت وگو 
دربللاره جزییات و سللازوکارهای آن نیز با توافق 
هللر دو نهاد خصوصللی و دولتی و بللا محوریت 

خصوصی ها تهیه و تنظیم شود. 
ایللن رخللداد بللزرگ می توانللد و بایللد در 
کوتاه مللدت از تصور و ذهنیت هللا دور و لباس 
واقعیت بپوشللد تا سللوی اصلی تحریک تقاضا 

نیز رخ دهد و به سمت رونق برویم. 
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افزای��ش تولید گاز ایران در 
موجب شده  اخیر  چندس��ال 
تا رایزنی برای کس��ب س��هم 
بیشتر از بازارهای منطقه بیش 
از گذش��ته ش��ود. مدیرعامل 
گاز،  ص��ادرات  ملی  ش��رکت 
بازار هن��د را یکی از بازارهای 
استراتژیک و مهم برای ایران 
می داند و معتقد اس��ت ایران 
مهم تری��ن تامین کننده انرژی 
هندوستان خواهد شد، از این 
رو برنامه ری��زی جدی در این 

زمینه در دست اقدام است. 
سفر نخست وزیر هندوستان 
بع��د از 14 س��ال ب��ه ای��ران 
منجر ب��ه توافق��ات متعددی 
انجام  توافق��ات  اگرچه  ش��د. 
ش��ده به طور مشخص درباره 
صنع��ت نفت و گاز نبود،  اما با 
افزای��ش تقاضای مصرف نفت 
و گاز هن��د، ای��ران می توان��د 
تامی��ن  در  موث��ری  نق��ش 
داش��ته  کش��ور  این  تقاضای 
باشد. از سویی ایران به دلیل 
داش��تن ذخایر غنی گاز باید 
بازارهای بیشتری را شناسایی 
کن��د. سیاس��ت وزارت نفت، 
 کش��ورهای منطق��ه اس��ت و 

هند به دلیل نزدیکی به ایران 
می تواند بازار خوبی باشد. 

علیرضا کامل��ی، مدیرعامل 
گاز،  ص��ادرات  ملی  ش��رکت 
ب��ا بی��ان اینکه ای��ران با هند 
دارد،  ب��ه  نزدیک��ی  رواب��ط 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»ای��ران می خواه��د در ب��ازار 
ان��رژی هن��د، نق��ش موثری 
داش��ته باش��د و ب��ا توجه به 
وضعی��ت جغرافیای��ی این دو 
و  ای��ران  هم��کاری  کش��ور، 
هندوس��تان در ای��ن بخ��ش 
توس��عه خواهد یاف��ت و برای 
متعددی  کار سناریو های  این 
در دس��ت اقدام اس��ت که از 
طریق خش��کی و دریا قابلیت 

اجرایی دارد.«
وی با بی��ان اینک��ه تامین 
ان��رژی م��ورد نی��از هن��د از 
ای��ران، اقتص��ادی و به صرفه 
اس��ت،  می افزای��د: »هندی ها 
تمای��ل دارن��د در پروژ ه های 
گازی ای��ران حض��ور ج��دی 
داشته باشند. این اقدامات در 
راستای تامین نیاز این کشور 
به گاز اس��ت. ما نی��ز با توجه 
به روابط سیاس��ی دو کش��ور 
خواهی��م  را  الزم  همراه��ی 

داشت.«

اینکه وضعیت  با توجه ب��ه 
اقتص��ادی هند رو ب��ه بهبود 
اس��ت، از این رو توان اجرای 
پروژه ه��ای مختلفی از جمله 
ایج��اد خ��ط لول��ه از طریق 
دریای عمان و اقیانوس هند و 
راه اندازی واحدهای ال .ان. جی 
را دارد. هن��د روابط خود را با 
ایران عمیق تر کرده اس��ت تا 
افزای��ش تقاضای خ��ود را به 
راحتی تامین کند. محمدعلی 
ان��رژی  کارش��ناس  صادق��ی، 
در ای��ن باره ب��ه توافقات اخیر 
میان هند و ایران بعد از س��فر 
نخست وزیر هند اشاره می کند 
و به »فرصت امروز« می گوید: 
»کش��ور هن��د از روابط خوب 
سیاس��ی خود با ایران استفاده 
می کن��د ت��ا نیازه��ای گازی 
با هزین��ه کمتری  کش��ورش 
تامی��ن ش��ود. توافق��ات اخیر 
بن��در چابهار  به خص��وص در 
 و ت��اش ب��رای کس��ب پروژه 
فرزاد بی،  موید این مهم است 
که سهم عمده ای از انرژی این 
کش��ور از طریق ای��ران تامین 

خواهد شد.«
وی با بیان اینکه هندی ها به 
خوبی می دانند تعامات ش��ان 
ب��ا کش��ور پاکس��تان مانع از 

این می ش��ود ک��ه پروژه های 
خط لوله صل��ح و حتی تاپی 
عملیات��ی ش��ود، می افزای��د: 
»کش��ور هند امیدوار بود که 
ایران مسئولیت خط لوله صلح 
تا مرز هن��د را برعهده بگیرد 
اما تعامات میان پاکس��تان با 
عربستان مانع از تحقق یافتن 
این موضوع شده است، از این 
رو این کش��ور تاش دارد نیاز 
خود را از طریق دریای عمان 

و اقیانوس هند تامین کند.«
به  ان��رژی  این کارش��ناس 
بهبود روابط هند با افغانستان 
نیز اش��اره می کند و می گوید: 
 »اقدام��ات اخیر کش��ور هند 
و بهب��ود روابط��ش با کش��ور 
افغانستان و ایران در راستای 
افزایش همکاری اس��ت تا در 
صورت امکان خط لوله  ایران، 
افغانستان و هند اجرایی شود. 
ایران ب��ازار خوبی دارد و هند 
می خواه��د در کن��ار کس��ب 
بازاره��ای متنوع، ب��ازار ارزان 
گاز ای��ران را از دس��ت ندهد، 
زیرا هزینه تمام ش��ده گاز از 
طریق کشور ایران، مقرون به 

صرفه است.«
معین��ی،  امی��ر  مه��ران 
کارش��ناس اقتص��اد انرژی از 

موسس��ه مطالعات بین المللی 
انرژی نیز با بی��ان اینکه هند 
ب��ازار خوب��ی دارد ک��ه رو به 
رشد است، به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »کش��ور هن��د به 
دنبال افزای��ش واردات انرژی 
اس��ت و تقاضای این کش��ور 
همانند کشور چین رو به رشد 
اس��ت، از این رو باید ایران از 
فرصت پیش آمده برای کسب 
سهم بیشتر بازار هند استفاده 

کند.«
وی ب��ا بیان اینکه کش��ور 
هن��د تمای��ل دارد نیاز خود 
ال ان  از طری��ق  را  ب��ه گاز 
می افزاید:  کند،  دریافت  جی 
»ای��ران نمی توان��د از خ��ط 
لول��ه صل��ح، گاز م��ورد نیاز 
ای��ن کش��ور را تامی��ن کند 
و  سیاس��ی  رواب��ط  زی��را 
چالش ه��ای سیاس��ی هند و 
پاکس��تان به زودی قابل حل 
شدن نیس��ت. تامین افزایش 
تقاضای هن��د از طریق خط 
لوله تقریبا منتفی ش��د است 
طری��ق  از  بتوانی��م  بای��د   و 
ال .ان. جی ای��ن بازار را تامین 
کنیم البت��ه می توان از طریق 
خط لوله دریای عمان نیز گاز 

به هندوستان صادر کرد.«

سناریو های مختلف صادرات گاز به هندوستان چیست؟ 

ایران بزرگ ترین تامین کننده انرژی هند 

خبرگ��زاری رویت��رز انگلیس از 
افزایش قیم��ت نفت خام های پایه 
اروپا و آمری��کا در پنج روز منتهی 
به )جمعه( و توقف کاهش ش��مار 
دکل های حف��اری در آمریکا خبر 

داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ب��ه نق��ل از 
خبرگ��زاری رویت��رز، در مدت یاد 
ش��ده، قیمت نفت های خام برنت 
دری��ای ش��مال و وس��ت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا به ترتیب حدود 
1.3درصد باال رف��ت که عامل آن 
افزایش قیمت در روزهای دوشنبه 

و سه شنبه گذشته بود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، پ��س از آنکه 
عرض��ه نف��ت در کانادا ب��ه دلیل 
آت��ش س��وزی و در نیجری��ه ب��ه 
دلی��ل حم��ات شورش��یان دچار 
اختال ش��د و عرضه جهانی نفت 
به 4میلیون بش��که در روز کاهش 
یافت، قیمت نف��ت در مدت گفته 
ش��ده ب��ه بی��ش از 50دالر در هر 

بشکه صعود کرد. 
ش��رکت بین الملل��ی بیکر هیوز 
آمریکا اعام کرد، سرانجام کاهش 

شمار دکل های حفاری نفت شیل 
در آمری��کا متوق��ف ش��د و هفته 
گذشته تنها دو دکل حفاری در این 
کشور از دور فعالیت کنار گذاشته 
شد و تعداد دکل های فعال به 316 
دکل رس��یده است. س��ال گذشته 
تع��داد دکل های حف��اری آمریکا 

471 واحد کاهش پیدا کرد. 
 »فیل فای��ن« تحلیلگ��ر بازار 
انرژی در شرکت پرایس فیوچرز در 

شیکاگو گفت: مردم نگران افزایش 
سطح تولید در نتیجه افزایش سطح 

قیمت ها هستند. 
 »دومنی��ک کریچا« ش��ریک 
ارش��د موسس��ه مدیری��ت انرژی 
نیوی��ورک گفت: تولی��د نفت خام 
آمری��کا می توان��د ح��دود 300 تا 
400هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
اما ب��ا این حال، قیمت های نفت 
روز جمعه برای دومین روز متوالی 

کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران از 
رکوردزنی قیمت و رس��یدن آن به 
باالترین س��طح هفت ماه گذشته 
بهره برداری کردند و با فروش اوراق 
بهادار نفتی خود، از افزایش سطح 

قیمت ها سود بردند. 
عامل دیگر کاهش قیمت جهانی 
نف��ت در روز گذش��ته، افزای��ش 
ش��اخص دالر اس��ت. افزایش این 
ش��اخص که تغییرات نرخ برابری 

دالر در براب��ر مجموع��ه ارزه��ای 
اصل��ی را اندازه گی��ری می کند، با 
تاثیر منفی بر تقاضای نفت، سبب 

کاهش قیمت نفت می شود. 
پ��س از آنکه »ژانت یلن« رئیس 
بانک مرک��زی آمریکا گفت ممکن 
است نرخ بهره ظرف ماه های آینده 
مناسب تر شود، نرخ برابری دالر این 
کشور در مقابل سایر ارزها باال رفت. 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال 
در پایان معامات جمعه  27 سنت 
یا 0.5درصد کاهش یافت و به 49 
دالر و 32 سنت در هر بشکه رسید. 
قیمت نفت پنجش��نبه گذشته به 
50 دالر و 51 س��نت در هر بشکه 
ی��ا باالترین قیم��ت از اوایل نوامبر 

2015 )اواسط آبان 94( رسید. 
هر بشکه نفت خام آمریکا نیز در 
پایان معامات دیروز بازار نایمکس 
نیویورک 15س��نت یا 0.5 درصد 
کاه��ش یافت و ب��ه 49 دالر و 33 
سنت در هر بشکه رسید. پنجشنبه 
گذشته قیمت این نفت به باالترین 
رکورد خود از اکتب��ر 2016 )مهر 

94( رسید. 

ص��ادرات ال.ان.جی به ش��رق 
آس��یا ب��ا چالش ه��ای جدیدی 

مواجه شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، بلومبرگ 
اع��ام کرده اس��ت ک��ه قیمت 
ژاپ��ن در  ال. ان. ج��ی واردات��ی 
ماه گذش��ته می��ادی به حدود 
22سنت بر مترمکعب رسید که 
پایین ترین قیمت از سال 2005 
است. این موضوع اقتصادی بودن 
ص��ادرات ال. ان. جی به ش��رق 
آس��یا را برای صادرکنندگان گاز 

با چالش جدی مواجه می کند. 
ال. ان. ج��ی در ب��ازار ش��رق 
آسیا عمدتا براساس قراردادهای 

بلند م����دت و ب����ا س����اختار 
قیمت گ��ذاری متص��ل ب��ه نفت 
می شود.  )Oil-indexed(وارد 
در ای��ن س��اختار قیمت گذاری، 
قیم��ت ال. ان. جی ب��ا فرمولی 
به قیمت نفت مرتبط می ش��ود 
به گونه ای که اثر تغییرات قیمت 
نف��ت را با ی��ک تاخیر چندماهه 

منعکس می کند. 
ش��رق آس��یا و به ویژه ژاپن و 
کره جنوبی ب��ه دلیل فاصله زیاد 
از ای��ران و محص��ور ب��ودن در 
آب، هم��واره یک��ی از بازارهای 
محتمل برای صادرات گاز کشور 
به روش ال.ان.ج��ی بوده اند. در 

ح��ال حاض��ر ژاپ��ن بزرگ ترین 
واردکنن��ده ال. ان. جی در جهان 
اس��ت و پس از آن کش��ورهای 
کره جنوب��ی و چین ق��رار دارند. 
همچنین ب��ه دلیل قیمت باالی 
خری��د ال. ان. جی، صادرات ال. 
ان. ج��ی ایران به این کش��ورها 
از لح��اظ اقتص��ادی مطلوبی��ت 
بی��ن  ای��ن  در  اس��ت.  داش��ته  
قیمت ال.ان.ج��ی وارداتی ژاپن 
به عنوان ش��اخص قیمت��ی بازار 
آسیا ش��ناخته می شود و معموال 
عن��وان باالترین قیم��ت ال. ان. 
ج��ی واردات��ی جه��ان را نیز در 

اختیار دارد. 

گ��زارش بلومب��رگ در ادام��ه 
می افزای��د: ب��ا توجه ب��ه کاهش 
قیم��ت نف��ت برن��ت در ژانوی��ه 
2016 به 27 دالر، اثر این کاهش 
قیم��ت در ماه گذش��ته میادی 
ژاپ��ن  ال. ان. ج��ی  در قیم��ت 
انعکاس یافته اس��ت و قیمت این 
محصول را ب��ه پایین ترین میزان 
خ��ود از آگوس��ت 2005 )حدود 
22 س��نت برمترمکعب( رسانده  
کارشناس��ان  بررس��ی  اس��ت. 
می دهد  نش��ان  ان��رژی  حوزه 
 هزین��ه انتق��ال گاز ب��ه روش 
ال.ان .جی به شرق آسیا حدود 
با توجه  22-20 سنت اس��ت. 

ال.ان. 22 س��نتی  قیم��ت  به 
ج��ی در ژاپ��ن و قیمت ه��ای 
در  محص��ول  ای��ن  پایین ت��ر 
کره جنوب��ی و چی��ن، در حال 
از صادرات  حاضر هیچ سودی 
ال. ان. جی به ش��رق آسیا عاید 

کش��ور نخواهد ش��د. 
اگرچ��ه ب��ا توجه ب��ه افزایش 
ان.  ال.  قیم��ت  نف��ت،  قیم��ت 
ج��ی نی��ز در ماه ه��ای آین��ده 
کم��ی تقویت می ش��ود؛ اما این 
موضوع اقتصادی بودن، صادرات 
ال. ان. جی به شرق آسیا را برای 
با  کش��ورهای صادرکنن��ده گاز 

چالش جدی مواجه می کند. 

احتمال بازگشت تولیدکنندگان شیل با افزایش قیمت نفت

چالش احتمالی ایران برای صادرات ال. ان. جی به شرق آسیا

بینالملل

الانجی

نیرونفت

برق

پتروشیمی

زنگنه فردا با وزیر انرژی اندونزی 
دیدار می کند

  وزی��ر نفت برای گس��ترش همکاری های تهران و 
اندونزی در حوزه انرژی روز دوش��نبه )10 خردادماه( 
با وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی دیدار و گفت وگو 
می کن��د. به گزارش ش��انا، بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت 
ایران و سودیرمان س��عید، وزیر انرژی و منابع معدنی 
اندونزی روز دوشنبه )10 خردادماه( با هدف گسترش 

همکاری های دوجانبه دیدار و گفت وگو می کنند. 
مناب��ع اندون��زی نی��ز از س��فر وزی��ر ان��رژی و 
 مناب��ع معدن��ی اندونزی ب��ه ایران در روز یکش��نبه 
)9 خردادم��اه( خبر دادند و اعام کردند وزیر انرژی 
ای��ن کش��ور در این س��فر ضمن رایزنی ب��ه منظور 
گس��ترش همکاری ه��ای ایران و اندون��زی، قرارداد 
اولیه واردات نفت خ��ام و گاز مایع )ال پی جی( را با 

مقام های ایرانی امضا می کنند. 
مرضیه ریاحی، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه معاونت 
بین المل��ل و بازرگان��ی وزارت نف��ت پس از س��فر 
اسفندماه پارس��ال به اندونزی و دیدار با وزیر انرژی 
و منابع معدنی اندونزی به ش��انا گفته بود: اندونزی 
عاقه مند به خرید نفت خام از ایران اس��ت که هنوز 
این مورد در مرحله امکان س��نجی است و مقدار آن 

پس از بررسی های دقیق تر اعام می شود. 
وی درب��اره احداث پاالیش��گاه در این کش��ور، با 
تاکی��د بر اینک��ه در ای��ن بخش قرار اس��ت بخش 
خصوصی حض��ور یاب��د، تصریح کرده ب��ود: وزارت 
نف��ت از بخش خصوص��ی برای تامین خ��وراک این 
پاالیشگاه ها حمایت می کند. ریاحی گفته بود: نقشه 
راه هم��کاری می��ان ایران و اندونزی در س��فر اخیر 

هیأت ایرانی به اندونزی تعریف شده است. 

در پی بازگشت اندونزی به اوپک
احتمال گزینش وزیر نفت اندونزی 

به عنوان دبیر کل تازه اوپک
 ی��ک منب��ع آگاه اوپ��ک گفت که وزی��ر انرژی 
اندون��زی احتم��اال دبی��ر کل  و مناب��ع معدن��ی 
آتی اوپ��ک خواهد ش��د. به گزارش ش��انا، پایگاه 
خب��ری اس��پوتنیک از وین به نق��ل از خبرگزاری 
ریانووستی روسیه، افزود: س��ودرمان سعید، وزیر 
ان��رژی و منابع معدن��ی اندونزی که در دس��امبر 
گذش��ته دوباره به عضویت س��ازمان کش��ورهای 
صادر کنن��ده نف��ت )اوپک( درآم��د، به عنوان دبیر 
کل بع��دی این گروه انتخاب خواهد ش��د. عبداهلل 
صالح الب��دری، دبیر کل کنونی اوپک که از س��ال 
2013 قرار اس��ت بازنشس��ته ش��ود، به علت عدم 
تواف��ق این گروه درباره تعیین رئیس تازه، در این 

مقام باقی مانده است. 
این س��ازمان اوای��ل هفته جاری اع��ان کرد که 
ممکن اس��ت در نشست هفته آتی )13 خرداد( وین 

دبیر کل تازه ای برگزیند. 
به گفته این منبع آگاه مس��تقر در وین، شماری 
از وزی��ران کش��ورهای آفریقای��ی و خاورمیانه ای 
نام��زد اح��راز این مقام هس��تند، اما ب��اور بر این 
اس��ت که بهترین فرصت به این وزی��ر اندونزیایی 
تعلق داش��ته باشد. اندونزی که بزرگ ترین اقتصاد 
جنوب ش��رقی آس��یا را در اختیار دارد و از حدود 
50 س��ال پیش عضو اوپک بود، در سال 2009 در 
پی تبدیل ش��دن به واردکننده نفت به علت عدم 
سرمایه گذاری کافی شرکت های خارجی و سقوط 
می��زان تولید، عضویت خود را در این س��ازمان به 

حال تعلیق درآورد. 
تجدی��د عضوی��ت ماه دس��امبر س��ال گذش��ته 
میادی )2015( اندونزی در اوپک، مورد استقبال 

اعضا قرار گرفت. 

معاون وزیر نفت: 
تضمین انتقال فناوری در قراردادهای 

جدید نفتی محکم تر شده است
 محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش 
و فناوری و سرپرس��ت معاونت امور مهندسی وزارت 
نفت، گفت: براس��اس اصاحات اخیر در قراردادهای 
جدید نفتی، مبحث انتقال فناوری در این قراردادها 

ضمانت اجرایی محکم تری دارد. 
به گ��زارش ش��انا، مقدم در نخس��تین جلس��ه 
ارزیاب��ی  و  شناس��ایی  فراخ��وان  شفاف س��ازی 
ش��رکت های ایران��ی متقاض��ی فعالی��ت در حوزه 
اکتش��اف و تولی��د که ب��ا حضور نماین��دگان این 
س��اختمان  شهیدبهش��تی  س��الن  در  ش��رکت ها 
مرکزی ای��ن وزارتخان��ه برگزار ش��د، بر ضرورت 
انتق��ال فن��اوری به عن��وان یکی از اه��داف اصلی 
قرارداده��ای جدی��د نفت��ی تاکید ک��رد و گفت: 
مبحث انتقال فناوری در این قراردادها از ضمانت 

اجرایی محکم تری برخوردار شده است. 
وی نقش شرکت های ایرانی را در اجرایی شدن 
قرارداده��ای جدی��د نفت��ی، پررنگ و تاریخ س��از 
پیش بین��ی کرد و افزود: ش��رکت های ایرانی فعال 
در صنعت نفت، ورود به حوزه کسب و کار جدیدی 
را تجربه خواهند کرد که مبتنی بر ریسک است و 
با اتکا به فناوری، می توان این ریس��ک را مدیریت 

کرد. 
مقدم با بیان اینکه فعالیت در قالب ش��رکت های 
اکتش��اف و تولی��د، فض��ای کام��ا متفاوت��ی را 
ب��رای ش��رکت های متقاضی ایج��اد می کند، ابراز 
امیدواری کرد که ش��رکت های ایران��ی بتوانند در 
 E&P بلندم��دت به جایگاه شایس��ته ای در حوزه

دست یابند.

مطالعه 3نیروگاه گازی کوچک 
برای تولید همزمان برق و آب 

با امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو و یک 
شرکت خصوصی، مطالعه سه نیروگاه گازی کوچک 

به منظور تولید همزمان برق و آب انجام می شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
تفاهم نامه توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق 
و ان��رژی با حضور مهندس سیدمحس��ن مرجانمهر، 
قائم مقام پژوهشگاه نیرو و مهندس منوچهر همتی، 

مدیرعامل شرکت فرآذرآب امضا شد. 
براس��اس مفاد ای��ن تفاهم نامه، ای��ن همکاری با 
اهدافی چون انجام امور مطالعاتی، امکان س��نجی و 
استخراج مدل فنی – اقتصادی تولید همزمان آب و 
برق با اس��تفاده از توربین های گازی کوچک موجود 
در حوزه وزارت نی��رو و نیز مطالعه فنی و اقتصادی 
برای س��ه نیروگاه گازی کوچ��ک منتخب به منظور 
استخراج مدل فنی – اقتصادی برای تولید همزمان 

برق و آب صورت می گیرد. 
خص��وص  در  تفاهم نام��ه،  ای��ن  در  همچنی��ن 
مطالع��ه و تعیی��ن حقوق مالکیت م��ادی و معنوی 
مشارکت کنندگان در طرح تولید همزمان آب و برق، 
تهیه برنامه زمان بن��دی تامین منابع و اجرای طرح 

برای موارد مشابه مطالعه شده تاکید شده است. 

رئیس سندیکای برق ایران: 
95درصد نیازمندی های 
داخلی را تامین می کنیم

رئی��س س��ندیکای برق ایران گف��ت : صنعت برق 
کش��ور با خودکفایی بی��ش از 95 درصدی، توانایی 
رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را حتی بدون 

حضور خارجی ها دارد. 
علیرضا کاهی در پاس��خ به پرس��ش ایرنا درباره 
توانمندی صنعت برق کش��ور اف��زود: صنعت برق با 
بیش از 95 درص��د خودکفایی، از همه ظرفیت های 
تولید، انتقال و توزیع برق با همت و تاش مهندسان 

و متخصصان داخلی برخوردار است. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، بی��ش از 82 درصد 
ص��ادرات خدم��ات فن��ی و مهندس��ی )نزدیک به 
2میلیارد دالر ص��ادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
کااله��ای صنعت��ی و تخصصی ب��ا ارزش افزوده باال 
در س��ال های گذش��ته توس��ط این صنع��ت محقق 
ش��ده اس��ت. کاهی یادآور ش��د: هم اینک بیش از 
50 ه��زار نف��ر از بخ��ش خصوص��ی و در مجم��وع 
بی��ش از 150 هزار نف��ر در این صنعت مش��غول به 
کار هس��تند، اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد کش��ور 
موجب نگرانی های جدی از کاهش اش��تغال و حتی 
از بین رفتن این صنعت شده است. وی معتقد است 
70درصد مشکات کشور از س��وء مدیریت ها و تنها 
30 درصد مشکات وابس��ته به تحریم های ظالمانه 
آمری��کا و غ��رب بوده اس��ت، اما باوج��ود همه این 
مسائل، صنعت برق در سال های گذشته سرپا ماند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ت��وان تامی��ن هم��ه 
نیازمندی های س��االنه برق کش��ور در داخل وجود 
دارد، تصری��ح ک��رد: ظرفیت صادرات��ی این صنعت 
ساالنه 30 میلیارد دالر است و در کوتاه مدت قابلیت 
انجام 10 میلیارد دالر صادرات در صنعت برق وجود 
دارد؛ اما تحقق همین مس��ئله نیازمند حمایت های 

جدی داخلی به ویژه حمایت های مالی است. 
رئیس س��ندیکای ب��رق ای��ران اضافه ک��رد: هم 
اینک صنعت برق تنه��ا با 25 درصد ظرفیت واقعی 
خ��ود فعالیت می کند که علت این مس��ئله نه بحث 
تحریم ه��ا، بلکه نب��ود نقدینگی کاف��ی برای اجرای 

پروژه های این صنعت است. 

صادرات محصوالت پتروشیمی 
کارون به آفریقا

علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل پتروش��یمی کارون 
گفت: با برداش��ته ش��دن تحریم ها،  به دنبال توس��عه 
بازارهای صادراتی خود هستیم و کشورهای آفریقایی، 
 اروپایی و شرق دور را به عنوان کشورهای هدف انتخاب 
کرده ایم و به تازگی نیز نخس��تین محموله محصوالت 
ب��ه مقصد نیجریه صادر ش��ده اس��ت. صدیق��ی زاده، 
درگفت وگو با نیپنا اظهارکرد: تا پیش از برداشته شدن 
تحریم ها به بازارهای خاورمیانه مانند ترکیه،  پاکستان و 
امارات و شرق آسیا صادرات داشتیم و اکنون به دنبال 
توس��عه بازارهای صادراتی خود و نیز احیای بازارهای 

صادراتی سنتی خود هستیم. 
وی محصوالت این پتروش��یمی را شامل TDI و 
MDI دانست و گفت: تولید محصول TDI در این 
شرکت از س��ال 90 آغاز شده و اکنون با 50 درصد 
ظرفیت در حال کار اس��ت. صدیق��ی زاده ادامه داد: 
امیدواریم ظرفیت تا پایان س��ال به 75 درصد برسد 

و در سال 96 با 100 درصد ظرفیت تولید کنیم. 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون افزود: تولید 
محصول MDI نیز از اواخر س��ال گذشته آغاز شده 

و امیدواریم ماه آینده به تولید تجاری برسد. 
وی ظرفیت تولید هرکدام از این محصوالت را ساالنه 
40 هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: نخستین بار است 
که این محصول در کش��ور تولید می شود و تا پیش از 

این نیاز داخل از طریق واردات تامین می شد. 
صدیق��ی زاده خاطرنش��ان کرد: نیم��ی از ظرفیت 
تولی��د این محصوالت می تواند نی��از داخل را تامین 
کند و مابقی نیز راهی بازار های صادراتی خواهد شد.

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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نمایشگاه امسال متفاوت 
برگ�زار  گذش�ته  س�ال  از 
تمام�ا  غرفه ه�ا  می ش�ود. 
رای�گان نیس�ت و ب�ه نظر 
و  رابط�ه دول�ت  می رس�د 
حمایت پر فراز و نشیبش از 
هنرمندان صنایع دستی در 
نمایش�گاه ها در حال تغییر 
است. چه چشم اندازی برای 
نمایشگاه های صنایع دستی 

دارید؟ 
رویکردم��ان  امس��ال  م��ا 
قص��د  دادی��م.  تغیی��ر  را 
تجاری س��ازی این نمایش��گاه 
را داری��م و در حال حرکت به 
س��وی آن هستیم، این هدفی 
اس��ت که همه نمایشگاه ها در 
سراس��ر دنیا دنبال می کنند و 
یکی از رازهای موفقیت ش��ان 
حضور در بازارهای بین المللی 
است. مثال در سال گذشته دو 
س��الن رایگان داشتیم و یک 
س��الن هم برای اجاره تعریف 
شده بود، اما امسال غرفه های 
رای��گان کمتر ش��ده و اغلب 
غرفه ها با قیمت کارشناس��ی 
ش��ده و مناس��ب متر مربعی 
152 ه��زار توم��ان در اختیار 
هنرمندان قرار گرفته است. به 
این دلیل که در آینده بتوانیم 
باشیم  داش��ته  رقابتی  فضای 
و ب��ه س��مت تجاری س��ازی 
پی��ش برویم. م��ا می خواهیم 
بس��تری فراه��م کنی��م ک��ه 
نمایش��گاه های م��ا واقع��ا در 

تجاری  نمایش��گاه های  ردیف 
قرار گیرد و ای��ن تغییر برای 
ایجاد تح��ول و رونق در بازار 
صنایع دس��تی کشور ما الزم 

است. 
گالیه  هنرمن�دان  برخی 
داشتند که در استان هایی 
کار می کنن�د ک�ه ممک�ن 
اس�ت دسترس�ی مناسبی 
به ب�ازار ف�روش نداش�ته 
باشند یا کارشان به اندازه 
نشود. مسئله  معرفی  الزم 
دیگراین اس�ت که شما در 
سیاس�ت گذاری های تان 

ب�ه  توج�ه  دائم�ا 
صنای�ع  هنرمن�دان 
ب�ه  ک�ه  را  دس�تی 
دول�ت  حمای�ت 
مط�رح  دارن�د  نی�از 
از س�ویی  و  می کنید 
ک�ه  آن ط�ور  دیگ�ر 
هنرمن�دان  برخ�ی 
ک�م  می گوین�د، 

این  که  نیستندهنرمندانی 
می خواهن�د،  را  حمای�ت 
چه درص�دی از هنرمندان 
صنایع دستی به این توجه 
ب�رای حضور  نیازدارن�د و 
در نمایش�گاه چه شرایطی 

برای آنها داشتید؟ 
م��ا در نمایش��گاه امس��ال 
برای حمایت از هنرمندان که 
می دانیم اجاره غرفه برای شان 
سخت اس��ت، برای هر استان 
مح��روم پن��ج غرف��ه رایگان 

داریم و خوشبختانه توانستیم 
رضایت ش��ان را جل��ب کنیم، 
اما ش��رایط دیگری هم است. 
اص��وال برگ��زاری نمایش��گاه 
اس��تانی یا این نمایش��گاه که 
بزرگ تری��ن رخداد کش��وردر 
این حوزه و در س��طح باالیی 
اس��ت، آنها را به اهداف ش��ان 
همچنین  می کن��د.  نزدی��ک 
فصلی  بازارچه های  برگ��زاری 
و موقتی دقیق��ا به خاطر این 
اس��ت که مکانی ب��رای همه 

افراد مختلف باشد. 
از طرف دیگ��ر نقش دولت 

و  برنامه ری��زی  بسترس��ازی، 
نظارت اس��ت. ما ه��م همین 
بستر را فراهم کردیم و داریم 
که  می کنی��م  حمایت های��ی 
حمایت های  با  جنسش  شاید 
س��ال قبل متفاوت باش��د. ما 
می خواهی��م در این ش��رایط 
و البت��ه کم ک��م ب��ه درجه ای 
برس��ند وبتوانند اس��تقالل و 
خودکفایی ش��ان را به دس��ت 
آورده و وابستگی ش��ان کمتر 
شود. چش��م اندازما این است، 

خودشان بتوانند به عنوان یک 
فعال مستقل در این حوزه کار 

کنند. 
س�ایتی هم برای فروش 
الکترونی�ک ایج�اد ش�ده 
چ�ه  نمایش�گاه  در  ب�ود، 
برنامه های�ی برای معرفی و 
اس�تفاده از فض�ای فروش 

مجازی ارائه می کنید؟ 
ما ی��ک بان��ک اطالعاتی از 
هنرمندان برت��ر ایجاد کردیم 
و این بان��ک را دراختیار تمام 
الکترونیک  فروش  سایت های 
بانک  ای��ن  ق��رار می دهی��م. 
ه��م  دوم  مرحل��ه  در 
طبقه بن��دی  براس��اس 
رشته های صنایع دستی 
اختیارعالقه من��دان  در 
ما  گرفت.  خواه��د  قرار 
مدت��ی اس��ت ک��ه این 
کار را ش��روع کردی��م، 
تولید،  نمایشگاه،  در  اما 
و  هنرمن��د  ص��ادرات، 
تج��ارت الکترونی��ک در کنار 
هم ق��رار گرفت��ه و امیدوارم 
تا حدودی  باش��یم  توانس��ته 
بسترس��ازی اولیه را در جهت 
فراهم  تجاری س��ازی  ه��دف 

کرده باشیم. 
تبلیغ�ات  م�ورد  در 
انتظ�ار بیش�تری می رفت 
اطالع رس�انی  ش�هر  در 
ک�ه  به خص�وص  ش�ود، 
نمایش�گاه امس�ال مانن�د 
س�ال های گذشته همزمان 

صنای�ع  جهان�ی  روز  ب�ا 
دس�تی نیس�ت، ب�ا توجه 
ب�ه اینک�ه نمایش�گاه ب�ا 
انجام  هدف تجاری س�ازی 
می شود آیا تبلیغات بیشتر 

الزم نبود؟ 
ش��اید الزم اس��ت بیش��تر 
باش��د، اما امس��ال با توجه به 
هدف اصلی نمایش��گاه، ما در 
بخش خارج��ی روی تبلیغات 
از چندین  متمرک��ز ش��دیم. 
هیأت خارجی برای نمایشگاه 
دع��وت کردی��م. هیأت ه��ای 
چی��ن و هلن��د به نمایش��گاه 
آمدن��د و مذاکرات��ی ه��م با 
آنها برای صادرات داش��تیم و 
منتظر دیگر هیأت ها هستیم. 
حضور هیأت ه��ا و بازدید آنها 
افزایش  باع��ث  نمایش��گاه  از 
س��فارش های کالن می ش��ود 
و ب��ه ارتقای ص��ادرات کمک 
می کن��د ک��ه از اصلی تری��ن 
مس��ئله  اس��ت.  اهداف م��ان 
دیگری که باید به آن اش��اره 
هیأت  اهمیت حض��ور  کن��م 
هلندی در نمایش��گاه اس��ت. 
آنه��ا برای نخس��تین ب��ار در 
ای��ران هس��تند. ای��ن هیأت 
نماین��ده و واردکنن��ده عمده 
محص��والت صنای��ع دس��تی 
چین و هند ب��ه اتحادیه اروپا 
هس��تند و م��ا آنه��ا را دعوت 
کردی��م و امیدواری��م واردات 
صنایع دستی ایران به اتحادیه 
اروپا از این طریق آغاز شود. 

مدیر کل دفتر صادرات صنایع دستی از تغییرات نمایشگاه امسال گفت 

حرکت به سوی هم ردیف شدن
 با نمایشگاه های بین المللی تجاری

پنجمین نمایش�گاه بین المللی صنایع دس�تی 
همراه با بیس�ت وشش�مین نمایشگاه ملی صنایع 
دس�تی در هفته گذش�ته به دلیل نزدیک ش�دن 
ب�ه م�اه مبارک رمض�ان، پیش از موع�د برگزاری 
ساالنه اش شروع به کار کرد. رخدادی که شاید در 
این حوزه مهم ترین باش�د، اگر چه روند تبلیغات 
در ش�هر پ�ا به پ�ای اهمیت این رخ�داد نمی آید. 
»فرصت امروز« پیش از شروع این نمایشگاه طی 
گزارشی نظرات برخی هنرمندان صنایع دستی را 

در خصوص شرایط شرکت در نمایشگاه جویا شده 
بود. نظر غالب آنها انتقاد از شرایط جدید حضور در 
نمایشگاه بود. صنعتکاران گالیه داشتند که امسال 
بای�د باب�ت اجاره غرفه ها هزینه پرداخت کنند در 
حالی که در س�ال گذش�ته رایگان در اختیار آنها 
قرار می گرفت. اما امسال تسهیالتی کم بهره هم تا 
س�قف 5 میلیون تومان در اختیار هنرمندان قرار 
می گیرد. تغییر رویکرد برگزاری این نمایشگاه مهم 
موضوع مصاحبه زیر است. صادرات صنایع دستی 
درسال 93 نسبت به سال 92رشدی 36 درصدی 
را تجربه کرده اس�ت، اما در س�ال 94 که اقتصاد 

کش�ور رکودی بی س�ابقه را پش�ت س�ر گذاشت، 
رش�دی 13 درصدی داش�ته اس�ت. اینکه اهداف 
دولت برای تغییر س�اختار در برگزاری نمایش�گاه 
صنایع دستی چیست و قرار است روابط پرچالش 
هنرمندان صنایع دستی و سیاست گذاری های نهاد 
متولی درروز هایی که پس�ابرجام فرصت تغییر و 
تحول را ایجاد کرده اس�ت، چگونه اصالح ش�ود. 
پوی�ا محمودی�ان، مدیرکل دفترص�ادرات صنایع 
دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش�گری درگفت وگ�وی زیر به این س�واالت 

پاسخ داده است. 

مجی��د ش��ریفی، مدیر کنترل 
کیفیت مواد اولیه ش��رکت نورد 
و لوله صف��ا از جدیدترین تولید 
آزمایشی این شرکت در صنعت 
لوله س��ازی خب��ر داد و درب��اره 
این طرح ب��ا »فرصت امروز« به 
گفت وگ��و پرداخت ک��ه در زیر 

می خوانید: 
درب�اره جدیدتری�ن تولید 
ش�رکت ن�ورد و لول�ه صف�ا 

توضیح دهید. 
ما به عنوان نخس��تین شرکت 
لوله س��ازی در ایران لوله با گرید 
X80 را به صورت آزمایش��ی در 
س��ال 1389 ک��ه پی��ش از این 
در ای��ران تولید نش��ده ب��ود را 
تولید کرده، ای��ن گرید می تواند 
با جایگزین��ی گریدهای پایین تر 
بس��یاری از هزینه های اضافی را 
در تولید خطوط لوله حذف کند. 

گرید X80 در مقایسه با سایر 
گریدها خواص مکانیکی باالتری 
داش��ته و می توان��د در خط��وط 
خصوص��ا  گاز  و  نف��ت  انتق��ال 
مس��یرهای طوالنی ک��ه نیاز به 
اس��تفاده از قطرهای باالتر است 
و کاهش هزینه از اهمیت باالیی 

برخوردار است استفاده شود. 
درباره فعالیت های این شرکت 

و تولیدات آن توضیح دهید. 
ک��ه  صف��ا  صنعت��ی  گ��روه 
کارخانج��ات ن��ورد و لوله صفا، 
این  زیرمجموعه ه��ای  از  یک��ی 
گروه اس��ت، بزرگ ترین شرکت 
لوله س��ازی در منطق��ه بوده که 
تولیدات این شرکت حدود 3/5 

میلیون تن لوله در سال است. 
یک��ی از افتخ��ارات مه��م ما 
تولید لوله در سایزهای متفاوت 
با آخری��ن تکنول��وژی روز دنیا 
در ای��ن صنع��ت اس��ت که این 
تکنول��وژی تاثیر مس��تقیمی بر 

کیفی��ت لوله ه��ای تولی��دی ما 
دارد. تولید با کیفیت محصوالت 
ش��رکت  ش��ده  موج��ب  م��ا 
ن��ورد و لول��ه صف��ا در لیس��ت 
تامین کنن��دگان لول��ه ش��رکت 
ملی نف��ت ایران، ش��رکت ملی 
گاز ایران و بسیاری شرکت های 

مهم دیگر قرار گیرد. 
شرکت نورد و لوله صفا به عنوان 
بزرگ ترین تامین کنن��ده لوله در 
ای��ران ب��وده که اه��م روش های 
لوله س��ازی و پوش��ش لوله را در 

اختی��ار دارد و می توان��د کلی��ه 
س��اخت  از  مش��تری  نیازه��ای 
لول��ه تا پوش��ش آن را براس��اس 
استانداردهای روز دنیا انجام دهد. 
در زمین�ه ارائه این طرح با 

مشکلی مواجه بودید؟ 
استفاده از این گرید که کاهش 
ضخامت لول��ه را به دنبال خواهد 
داش��ت می تواند هزینه های تولید 
را به نس��بت قابل توجهی کاهش 
دهد، اما متاسفانه مشکل بزرگ ما 
عدم توجیه مش��تری های داخلی 
ب��رای اس��تفاده از ای��ن محصول 
اس��ت، زیرا به عل��ت جدید بودن 
این گرید معتقد هس��تند ممکن 
است در فرآیند نصب خطوط لوله 
X80 مش��کالت فنی را به همراه 

داشته باشند. 
متال  کنفرانس  در  حض�ور 
بولت�ن چه دس�تاوردی برای 

شما داشت؟ 
مذاکراتی  طبق  خوش��بختانه 

ک��ه در کنفران��س مت��ال بولتن 
با مش��تریان خری��د لوله صورت 
گرفت��ه به نظ��ر می رس��د قرار 
اس��ت در برخ��ی از پروژه ه��ای 
آت��ی به صورت آزمایش��ی از این 
گرید اس��تفاده ش��ود تا پس از 
بررسی مشکالت احتمالی نصب 
در خص��وص اس��تفاده از ای��ن 
گری��د برای پروژه ه��ای بزرگ تر 

تصمیم گیری صورت پذیرد. 
حض��ور در کنفران��س مت��ال 
بولت��ن ب��ه دلیل س��طح باالی 
کم��ک  توانس��ت  کنفران��س 
بسزایی در شناخت این گرید به 

مشتریان لوله داشته باشد. 
ما با اکثر ش��رکت های حاضر 
در این کنفرانس پیش از این نیز 
این  و  داش��ته ایم  همکاری هایی 
دیدارها  تجدید  کنفرانس ضمن 
باع��ث رش��د رواب��ط جدی��دی 
ب��ا ش��رکت های مط��رح در این 

صنعت شد. 

مدیر کنترل کیفیت مواد اولیه شرکت نورد و لوله صفا در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

تولید لوله با گرید جدید در نورد و لوله صفا

گفتوگو

آغاز ثبت نام صادرکنندگان نمونه
تصویب 9هزار میلیارد ریال 

بودجه صادراتی

 مع��اون وزی��ر صنع��ت از آغ��از فرآین��د ثبت نام 
صادرکنندگان نمونه خبرداد و گفت: 9 هزار میلیارد 
ریال منابع اعتباری برای پرداخت به صادرکنندگان 

نمونه در نظر گرفته شده است. 
ول��ی اهلل افخم��ی راد در گفت وگو با مه��ر از آغاز 
فرآیند ثبت نام صادرکنندگان نمونه خبرداد و گفت: 
در راس��تای تحقق اهداف صادراتی و به منظور ارج 
نهادن به تالش صادرکنندگان جهت تامین بخش��ی 
از ارز مورد نیاز کش��ور، مطابق با هر سال بنگاه های 
صادراتی نمونه کش��ور معرفی خواهند شد، بنابراین 
از س��وم خردادماه، فرآیند ثبت ن��ام صادرکنندگان 

نمونه آغاز شده است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
صادرکنن��دگان تا 31 خردادماه س��ال جاری مهلت 
دارند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی طراحی ش��ده 
به همین منظور ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت 
کنن��د، پس از آن دریافت مدارک نیز صورت خواهد 
گرف��ت تا در 29 مهرماه، مطابق با مراس��می که به 
منظ��ور تجلی��ل از صادرکنندگان نمونه هر س��اله 
برگزار می ش��ود، صادرکنندگان نمونه و تشکل های 

صادراتی برتر کشور معرفی شوند. 
وی تصریح کرد: به منظور حمایت از صادرات، در 
بخش��ی از بسته ویژه حمایتی دولت 9 هزار میلیارد 
ریال در نظر گرفته شده است که براساس آن، 3هزار 
میلی��ارد ریال ب��رای اعطای مش��وق های صادراتی 
مرب��وط به ص��ادرات غیرنفتی و غیرپتروش��یمی با 
اولوی��ت صادرات دانش بنیان، یک هزار میلیارد ریال 
یارانه س��ود تس��هیالت واحدهای تولیدی صادراتی 
و 5 ه��زار میلیارد ریال نیز از محل هدفمندس��ازی 
یارانه ها براس��اس درآمدهای حاصل اختصاص داده 

خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه افخم��ی راد، در پرداخ��ت ای��ن منابع 
اعتب��اری و مال��ی، اولویت با صنای��ع دانش بنیان و 
تولیدکنندگانی اس��ت ک��ه رویکرد ص��ادرات را در 

تولیدات خود در نظر گرفته اند. 

جشنواره برترین های صنعت 
بسته بندی برگزار می شود

جش��نواره برترین ه��ا در صنع��ت بس��ته بندی و 
همچنی��ن نمایش��گاه تخصصی بس��ته بندی از 10 
تا 13خرداد م��اه جاری در محل دائمی نمایش��گاه 

بین المللی تهران برگزار می شود. 
به گزارش ایرن��ا، جش��نواره برترین ها در صنعت 
بسته بندی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار، رویدادی 
ب��ا مش��ارکت س��ازمان های بین الملل��ی در صنعت 
بس��ته بندی کشور اس��ت که با پیوند بین نهادهای 
دولتی و ش��رکت های خصوصی، س��عی در توس��عه 

صنعت بسته بندی کشور دارد. 
ه��دف از برگ��زاری ای��ن جش��نواره و نمایش��گاه، 
دانش افزایی و تعامل با سازمان های جهانی بسته بندی 
اس��ت که در س��ایه همکاری و اتحاد هم��ه فعاالن این 
صنعت در کشور قابل دس��تیابی خواهد بود. جشنواره 
برترین ها در صنعت بس��ته بندی در چهار حوزه شامل 
همایش، مس��ابقه طراحی بس��ته بندی، نمایش��گاه 
تخصصی و کارگاه بین المللی برگزار می ش��ود. با توجه 
به عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی 
بس��ته بندی )WPO( و اتحادیه بس��ته بندی آس��یا 
)APF( و حضور در هیات مدیره این س��ازمان ها، این 
جش��نواره نمایش توانمندی ها و برق��راری ارتباطات 
سازنده در سطح بین المللی و ملی برای توسعه صنعت 

بسته بندی کشورمان خواهد بود. 

تمایل روس ها 
به سرمایه گذاری در چادرملو

جمعی از فعاالن معدنی و س��رمایه گذاران روسی 
در دی��دار با مدی��ران بازرگانی خارج��ی و برنامه و 
بودجه ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو، راه های 

همکاری های مشترک را بررسی کردند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی چادرمل��و در این 
دیدار دو جانبه که در س��اختمان مرکزی ش��رکت 
چادرملو در تهران برگزار ش��د، طرف روس��ی ضمن 
ارائ��ه توانمندی های ش��رکت های صنعتی روس در 
س��اخت تجهیزات و ماشین آالت س��نگین معدنی و 
راه ان��دازی خطوط تولید در مع��ادن، تمایل خود را 
برای س��رمایه گذاری در معادن سنگ آهن و صنایع 
معدن��ی مرتبط در ای��ران به ویژه ش��رکت معدنی و 

صنعتی چادرملو اعالم کرد. 
براساس همین گزارش، این گروه هفته گذشته از 
معادن و صنایع معدن��ی چادرملو در یزد نیز بازدید 

کرده اند. 

گزارش گمرک ازعملکرد تجارت خارجی کشور 
در 2 ماه گذشته 

واردات و صادرات کاهش یافت
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، براس��اس 
ای��ن گزارش در این م��دت 18 میلیون و 118 هزار 
ت��ن کاال به ارزش 6میلی��ارد و 859 میلیون دالر از 
طریق گمرکات اجرایی به خارج از کش��ور صادر شد 
که در مقایس��ه با دو ماهه اول سال گذشته از لحاظ 
وزن ی��ک و 48 ص��دم درصد و از حیث ارزش 14 و 

68 صدم درصد کاهش یافت. 
براس��اس این گزارش، در همین مدت 4میلیون و 
560ه��زار تن کاال به ارزش 5میلیارد و 497میلیون 
دالر وارد کشور شد که از لحاظ وزن 18 و 85صدم 
درصد کاه��ش و از نظر ارزش 13 و 54صدم درصد 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته کاهش داشته 

است. 
بنابراین گزارش، در این م��دت میعانات گازی به 
ارزش یک میلیارد و 88 میلیون دالر، گازهای نفتی 
و هیدروکربورهای گازی ش��کل مایع به ارزش 272 
میلیون دالر، محصوالت از آهن یا فوالد غیرممزوج با 
247 میلیون دالر، پروپان مایع شده با 237 میلیون 
دالر و قی��ر نفت ب��ا 201 میلی��ون دالر عمده ترین 
کاالهای صادراتی و کشورهای چین، امارات متحده 
عربی، عراق، جمهوری کره و هند پنج کش��ور عمده 

مقصد صادرات کاالهای غیرنفتی بودند. 
این گزارش حاکی است طی دو ماهه اول سال جاری، 
ذرت دامی با 180 میلیون دالر، لوبیای س��ویا با 133 
میلیون دالر، کنجاله سویا با 129 میلیون دالر، قطعات 
منفصل��ه جهت تولید اتومبیل س��واری به اس��تثنای 
الس��تیک با 116 میلیون دالر و برنج با 104 میلیون 
دالر عمده تری��ن کاالهای وارداتی بودند و کش��ورهای 
چین، ام��ارات متح��ده عربی، فدراس��یون روس��یه، 
ترکیه، جمهوری کره، آلمان و هند کش��ورهای عمده 
صادرکننده کاال به کشورمان بوده اند. شایان ذکر است 
که متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در این مدت 
379 دالر و کاالی واردات��ی یک هزار و 206 دالر بوده 

است. 

راه اندازی واحد بریکت سازی 
مگامدول های شهید خرازی 

 با راه ان��دازی واحد بریکت س��ازی مگامدول های 
ش��هید خرازی، زنجیره تولی��د و بازیافت نرمه آهن 
اس��فنجی در واح��د احی��ای مس��تقیم )2( ناحیه 

آهن سازی تکمیل شد. 
به گ��زارش روابط عمومی مجتم��ع فوالد مبارکه 
اصفهان، مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن س��ازی 
و فوالد س��ازی ب��ا اع��الم ای��ن خب��ر گف��ت: واحد 
بریکت سازی مگامدول های شهید خرازی با ظرفیت 
تولی��د60 تن بر س��اعت و صرف هزین��ه ای بالغ بر 
370 میلیارد ریال س��اخته و مورد بهره برداری قرار 
گرفت ک��ه عالوه بر صرفه جوی��ی اقتصادی بیش از 
100 میلیارد ریال در س��ال، اشتغال حدودا 12 نفر 

را به صورت مستقیم به همراه داشت. 
وی در ادام��ه به مزیت های این پروژه اش��اره کرد و 
گفت: ترویج فرهنگ بومی سازی با ساخت بیش از 78 
درص��د از وزن تجهیزات این پروژه در داخل کش��ور با 
بهره گی��ری از توانمن��دی داخلی، جم��ع آوری نرمه و 
غبار حاصل از تولید آهن اسفنجی و تبدیل به بریکت 
که در کوره های ذوب فوالد س��ازی مورد استفاده قرار 
می گیرن��د، جلوگی��ری از ایجاد آلودگی های زیس��ت 
محیطی ناش��ی از پراکندگی نرمه و غباردر محوطه و 
فضای شرکت و کاهش هزینه تمام شده محصول آهن 

اسفنجی از مزیت های اجرای این پروژه است. 

مکانیزه کردن شارژ گلوله به 
آسیاب های واحد گندله سازی 

فوالد مبارکه اصفهان 
 یک کارش��ناس تولید واحد گندله سازی از مکانیزه 
کردن شارژ گلوله به مخازن تغذیه گلوله به آسیاب های 
واحد گندله س��ازی خبرداد وگفت: این مکانیزم برای 
نخس��تین بار در فوالدمبارکه به منظور ش��ارژ ایمن و 

سریع گلوله به آسیاب استفاده شده است. 
بهزاد نصوحی با اعالم این خبر افزود: جهت خردایش 
کنس��انتره زب��ره ورودی به ش��رکت ف��والد مبارکه، 
آس��یاب های واحد گندله سازی با ظرفیت 200 تن در 
س��اعت و با 220 تن گلوله فوالدی وظیفه خردایش و 
سایش کنس��انتره را تا رسیدن به کیفیت مورد انتظار 
به عهده دارند. جهت حفظ پارامترهای کمی و کیفی و 
همچنین به دلیل سایش گلوله های موجود در آسیاب 
نیاز اس��ت در توقفات ماهانه به طور مداوم شارژ گلوله 
به آس��یاب ها ص��ورت پذیرد ضمن اینک��ه در توقفات 
بلند مدت )ساالنه( نیاز به تخلیه، جداسازی گلوله های 

سالم و شارژ مجدد گلوله است. 
وی خاطر نش��ان کرد: در س��ال های اخیر عملیات 
ش��ارژ گلوله در هوپرهای ش��ارژ به صورت دستی و با 
کمک گرفتن از جرثقیل س��قفی ص��ورت می گرفت، 
به همین منظور با اجرای این پروژه جهت س��هولت و 
ایمن سازی این فعالیت، مکانیزم بشکه برگردان انتخاب 
و راهکارهای الزم در خصوص انطباق و بهینه س��ازی 
این مکانیزم جهت تخلیه گلوله از بش��که به هوپرهای 
شارژ گلوله انجام شد، بدین منظور با خرید یک دستگاه 
بشکه برگردان به ظرفیت 1.2تن و خرید یک دستگاه 
لیفتراک 3 تن و مونتاژ بش��که برگردان روی لیفتراک 

مشکل شارژ گلوله به هوپرهای شارژ رفع شد. 
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رئیس سازمان امور مالیاتی 
امسال را سال سرنوشت سازی 
ب��رای نظ��ام مالیات��ی نامیده 
است؛ س��الی که قرار است در 
ای��ران 86 هزار میلیارد تومان 
درآمد از ناحیه مالیات داشته 
باشد. پیش بینی رشد 20 هزار 
میلی��ارد تومان��ی درآمدهای 
مالیاتی در حالی مطرح ش��ده 
اس��ت که ایران در س��ال های 
اخیر با رکود فراگیری مواجه 
ش��ده و فعالیت های اقتصادی 
دچ��ار  مختل��ف  بخش ه��ای 
بنابرای��ن  زیان ده��ی اس��ت؛ 
ای��ن دغدغه وج��ود دارد که 
اقتص��ادی،  با وج��ود رک��ود 
از  دول��ت  پیش بینی ه��ای 
محقق  مالیات��ی  درآمده��ای 
نش��ود، همچنان که در سال 
94 ه��م پیش بین��ی دول��ت 
ه��زار   74 مالیات��ی  درآم��د 
میلی��ارد تومانی ب��ود، اما در 
ب��ه دلی��ل زمینه های  نهایت 
تنه��ا  اقتص��ادی  نامناس��ب 
66 ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
ای��ن پیش بینی محقق ش��د. 
ام��ا در این می��ان نباید نقش 
را  بنیادهای��ی  و  س��ازمان ها 
فراموش ک��رد که ب��ا حضور 
پ��ر رن��گ در تولی��د ناخالص 
ملی کش��ور، از دایره پرداخت 

مالیات خارج هستند. 

فرهنگ مالیات ندادن
برخی کارشناسان اقتصادی 
اعتق��اد دارن��د ک��ه اقتص��اد 
دارد  را  آن  ظرفی��ت  کش��ور 
که ب��ه اندازه 20 درصد تولید 
ناخالص داخل��ی خود مالیات 
اخ��ذ کند اما تنه��ا 7درصداز 
مالیات  داخلی  ناخالص  تولید 

اخذ می شود. 
یک تحقیق منتش��ر ش��ده 
از س��وی مرک��ز پژوهش های 
مجل��س نش��ان می ده��د که 
در ای��ران 200 ه��زار میلیارد 
تومان ف��رار و معافیت مالیاتی 
وج��ود دارد؛ رقم��ی ک��ه در 
صورت برنامه ریزی و پاس��خگو 
ک��ردن بخش ه��ای مربوط��ه 
می تواند به یک درآمد سرش��ار 
دوش��ادوش، بلکه پیش��اپیش 
تبدی��ل  نفت��ی   درآمده��ای 
ش��ود. اما به دلی��ل زمینه های 
نامناسب فرهنگی در پرداخت 
مالی��ات و س��ازوکارهای غلط 
مالیات س��تانی، بخش مهمی 
از کس��انی ک��ه بای��د در دایره 
پرداخت مالیات باش��ند از آن 
خارج هستند و به همین دلیل 
کشور از یکی از مهم ترین منابع 
 درآمدی خ��ود محروم ش��ده 

است. 

آنها که مالیات گریزی را 
هنر می دانند

باقر نوبخ��ت، رئیس  محمد 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور در اجالس سراس��ری 
مدی��ران مالیات��ی کش��ور ب��ا 
انتق��اد از مالیات گریزان گفت: 
مالیات گریزی در کش��ور وجود 
دارد و عده ای ف��رار مالیاتی را 

یک هنر می دانند. 
وی افزود: متأسفانه درکشور 
فرهنگ مالی��ات گریزی وجود 
دارد و هنر ش��ما این است که 
با رعایت عدالت، قاطعانه مالیات 

را وصول کنید. 
رشد  رئیس جمهوری  معاون 
وص��ول مالی��ات در دو ماه��ه 
نخست امس��ال نسبت به دوره 
مشابه سال قبل را افتخار آفرین 
تامی��ن  اف��زود:  و  دانس��ت 
ب��ه تالش  هزینه های کش��ور 
کارکنان مالیاتی بستگی دارد و 
دولت نی��ز باید ابزارها، امکانات 
و منابع م��ورد نیاز را در اختیار 
س��ازمان ق��رار دهد ت��ا بتواند 
نس��بت ۱0 درصدی مالیات به 
تولید ناخالص داخلی پیش بینی 
ش��ده در قانون برنامه ششم را 

محقق سازد. 
نوبخ��ت با اش��اره ب��ه رابطه 
مالیات ستانی و رکود حاکم بر 
اقتصاد کشور تأکید کرد: اقتصاد 
کش��ور در حال خروج از رکود 
اس��ت، با توجه به شرایط رونق 
اقتصاد، باید به سمتی برویم که 
سهم مالیات ها از بودجه افزایش 
یابد، البته ن��ه از محل افزایش 

نرخ ها و فشار بیشتر بر مودیان 
موجود، بلکه با شناس��ایی آن 
بخش از اقتصاد که هم اکنون از 
مالیات مستثنا یا معاف است، یا 

ما از آن مغفول مانده ایم. 
سخنگوی دولت اظهارداشت: 
کار در دس��تگاه مالیات��ی، کار 
سختی اس��ت از آن جهت که 
هم ش��ما باید قاطعانه مالیات 
اخ��ذ کنی��د و ه��م عادالنه و 
همین امر باعث می ش��ود کار 
شما سخت باش��د و همچنین 
باید مراقب��ت کنید محبوبیت 
و اعتب��ار س��ازمان به واس��طه 
مالیات ستانی خدشه دار نشود. 

اهمیت رشد زیرساخت های 
اطالعاتی برای دریافت 

مالیات
اب��وذر ندیم��ی، کارش��ناس 
اقتص��ادی و عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس در این باره به 
»فرصت ام��روز« گفت: یکی از 
دالیل مهم مالیات گریزی، نبود 
سامانه جامع اطالعاتی از خلق 
پول و ثروت در کش��ور اس��ت. 
وجود چنین س��امانه اطالعاتی 
می تواند کمک کند تا سازمان 
ام��ور مالیاتی اش��راف کامل بر 
همه بخش ها داش��ته باشد و از 

مالیات گریزی جلوگیری کند. 
وی افزود: رس��یدن به چنین 
سامانه ای به سادگی امکان پذیر 
نیس��ت، چ��را ک��ه بخش های 

مختل��ف و صن��وف در مقابل 
کسب و کارشان  اطالعات  اینکه 
را به درستی در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار دهند مقاومت 
می کنند. باید فرهنگ پرداخت 
مالیات در کشور تقویت شود و 
صنوف را به سمتی ببریم که در 
این باره به رشد فرهنگی برسند. 
ندیم��ی تأکی��د ک��رد: البته 
مس��ئله تنها فرهنگ نیس��ت، 
از نظر س��خت افزاری هم باید 
شرایطی فراهم شود که مودیان 
مالیاتی به سادگی به اطالعات 
از  یک��ی  یابن��د.  دسترس��ی 
راه های تحقق چنین شرایطی 
گسترش سیستم های دریافت و 
پرداخت های الکترونیکی است. 
اقتصادی  کمیس��یون  عضو 
مجلس قاچ��اق کاال را یکی از 
دالیل گسترش مالیات گریزی 
در کش��ور ن��ام ب��رد و گف��ت: 
سیستم گس��ترده قاچاق کاال 
و ضعف نظارت گمرک دربرابر 
ورود کااله��ای قاچاق موجب 
ش��ده اس��ت که این بخش از 
اقتصاد کش��ور از حوزه نظارت 
مالیات��ی خارج ش��وند. قاچاق 
کاال ی��ک اقتصاد گس��ترده اما 
زیرزمین��ی اس��ت ک��ه بخش 
مهم��ی از اقتص��اد کش��ور را 
در اختی��ار خ��ود دارد و با این 
وجود ب��ه دلیل ضعف عملکرد 
دس��تگاه ها، از پرداخت مالیات 

هم طفره می رود. 

 ب��ه زودی بانک ه��ا تصمیمات 
ت��ازه ای را درباره کاه��ش دوباره 
نرخ س��ود بانکی خواهند گرفت 
و این بار خ��ود بانکداران در این 
باره پیشقدم ش��ده اند، اما برخی 
زمین��ه  معتقدن��د  کارشناس��ان 

کاهش نرخ سود فراهم نیست. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، بانک ه��ا 
قرار اس��ت ت��ا دو هفت��ه آینده 
درب��اره کاهش نرخ س��ود بانکی 
تصمیم گیری کنند. ای��ن بار باز 
ه��م کاهش نرخ س��ود بانکی در 
دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت، 
برخ��ی بانکی ه��ا می گوین��د که 
امکان کاهش نرخ س��ود بانکی تا 
۱6 درصد هم با توجه به کاهش 

نرخ تورم وجود دارد. 
از  برخ��ی  دیگ��ر  س��وی  از 
کارشناس��ان اقتص��ادی مط��رح 
می کنند که سیستم بانکی امکان 
کاهش دوباره نرخ س��ود را ندارد 
و ش��رایط ب��رای این ام��ر فراهم 
نیست و اگر چنین کاری صورت 
گیرد، ب��ه نفع س��پرده گذاران و 
بلکه  نیست،  تسهیالت گیرندگان 

به نفع خود بانکداران است. 
همیش��ه این بانک��داران بودند 
ک��ه در مقابل کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی مقاومت می کردند اما این 
بار پیشقدم شده اند که نرخ سود 
را حداقل 2درص��د دیگر کاهش 
دهن��د و بان��ک مرک��زی هم به 

نظر می رس��د که از آنها حمایت 
می کند. 

ول��ی اهلل س��یف، رئی��س کل 
سیاس��ت  درباره  مرک��زی  بانک 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی گفت: 
بانک مرکزی تا رس��یدن به نرخ 
تورم سیاس��ت کاهش نرخ سود 
را دنبال می کند. نرخی که برای 
بانک مرکزی قابل قبول اس��ت، 

نزدیک به نرخ تورم است. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
اف��زود: االن هنوز این نرخ با تورم 
فاصله زی��ادی دارد، ضمن اینکه 
سیاس��ت کاهش نرخ سود بانکی 
از اه��داف اصلی بان��ک مرکزی 

است و همچنان ادامه دارد. 
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی 
در گفت وگ��و با مه��ر درباره این 
موضوع گف��ت: در ح��ال حاضر 
سیاس��ت کاهش نرخ سود بانکی 
دس��توری اس��ت. زمانی می توان 
گف��ت ک��ه تعیی��ن نرخ س��ود 
دس��توری نیس��ت که این نرخ از 
نرخ ب��ازار تبعیت کن��د، این در 
حالی اس��ت که هم اکن��ون نرخ 
تمام ش��ده در ب��ازار آزاد در کنار 

بازار بانکی 40درصد است. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن حالت 
چگونه می توان نرخ سود در یک 

بازار رس��می را ۱۵درصد تعیین 
کرد، در حالی که همه پول ها به 
س��مت بازار آزاد شیفت می کند، 
بنابرای��ن کاهش دس��توری نرخ 
س��ود بانکی فقط به نفع بانک ها 

و سهامداران آنهاست. 
بانک های  اس��بق  مدیرعام��ل 
گف��ت:  س��رمایه  و  ص��ادرات 
از ط��رف دیگ��ر منافع��ی عای��د 
یا  تسهیالت  از  استفاده کنندگان 
واحدهای اقتصادی که مورد نظر 
سیاس��ت گذاران اقتصادی است، 

نخواهد شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در این 
حالت و ب��ه طرق مختلف ممکن 
اس��ت بانکداران نرخ سود را مثال 
20 ت��ا 22 درصد اعالم کنند، اما 
با س��پرده گذاری در حساب های 
قرض الحس��نه به اشکال مختلف 
قیمت تمام شده پول 28-27 تا 

۳0درصد تمام خواهد شد. 
هاش��می گف��ت: پ��س زمانی 
م��ا می توانیم این سیاس��ت ها را 
اعم��ال کنیم که با م��ازاد عرضه 
پ��ول مواجه باش��یم، ب��ه عبارت 
دیگ��ر پولی ک��ه بانک ها دریافت 
کرده  ان��د، نتوانن��د تم��ام آن را 
مصرف کنند، این در حالی است 
که همه پول بانک ها مصرف شده، 

بر این اساس کاهش نرخ سود چه 
معنایی خواهد داشت. 

این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی 
با تاکید بر اینک��ه امکان کاهش 
نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند 
کاهشی نرخ س��ود قطعا به رشد 
و توسعه اقتصادی کمک می کند. 
یکی از پارامترهایی که به کاهش 
نرخ سود کمک می کند، نرخ تورم 
اس��ت. نرخ ت��ورم در حال حاضر 
کاهش یافته اما الزاما قرار نیست 

نرخ سود هم کاهش پیدا کند. 
وی با بی��ان اینکه کاهش نرخ 
س��ود بس��تگی ب��ه پارامترهای 
مختلف��ی دارد، افزود: باید تعادل 
در بازار پول برقرار باش��د، یعنی 
تقاضا برای عرضه و تقاضای پول 
در حد تعادلی باش��د، اما از آنجا 
که سیس��تم بانکی مان دسترسی 
به منابع بین المللی ندارد، بخش 
زی��ادی از منابعش چه در بخش 
دولت��ی و چ��ه خصوصی مصرف 

شده است. 
حسینی هاش��می تصریح کرد: 
در عین حال ساختار بازار سرمایه 
ما نیز خوب و مناس��ب نیس��ت، 
ل��ذا منابع قابل تص��رف وام دهی 
در حداق��ل خود ق��رار دارد، ولی 
تقاضا به ش��دت افزایش یافته، به 

طوری که برآورد می ش��ود تقاضا 
ب��رای پول از سیس��تم بانکی در 
بازار رسمی دو برابر میزان عرضه 

است. 
وی خاطرنشان کرد: وقتی این 
می��زان دو برابر باش��د قطعا نرخ 
س��ود کاهش پی��دا نخواهد کرد، 
چون کاهش نرخ س��ود تکافوی 
عرض��ه و تقاض��ا را نمی کند و به 
همی��ن دلیل باالت��ر خواهد بود. 
در عین حال اگر سیاست کاهش 
نرخ سود دستوری باشد، به ضرر 
سپرده گذاران و از طرف دیگر به 

نفع خود بانک هاست. 
بهبهان��ی،  طاه��ری  احم��د 
مدیرعام��ل بانک س��امان نیز در 
گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه 
ن��رخ س��ود به صورت دس��توری 
تعیی��ن نمی ش��ود و تعیی��ن آن 
در حال حاض��ر در اختیار کانون 
بانک ه��ای خصوصی و ش��ورای 
عالی بانک های دولتی قرار دارد، 
گفت: نرخ س��ود به زودی تعیین 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 
کان��ون بانک ه��ای خصوص��ی و 
ش��ورای عالی بانک ه��ای دولتی 
در حال مطالعه روی این موضوع 
هس��تند. مدیران عام��ل بانک ها 
هم مطالعاتی در ای��ن باره دارند 
و امیدواریم ط��ی یکی دو هفته 

آینده نتایج اعالم شود. 

تناقض های کاهش نرخ سود بانکی

افزایش پیش بینی های دولت برای رشد درآمدهای مالیاتی 

حلقهمالیاتگریزهاتنگترمیشود
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ارتقای رتبه اعتباری بانک سامان
جای��گاه اعتباری بانک س��امان توس��ط موسس��ه 
رتبه سنجی Capital Intelligence ارتقا یافت. 

ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عمومی بانک س��امان، 
موسسه رتبه س��نجی Capital Intelligence در 
دوره بازنگری دوم، رتبه های اعتباری بانک س��امان 
را در بخش ه��ای مرب��وط به توان مال��ی )FSR(  و 
معامالت ارزی همچ��ون دوره بازنگری اول با درجه 
B تایی��د کرد، اما جایگاه اعتباری بانک را یک درجه 

ارتقا داد. 
در این دوره، چشم انداز موقعیت آینده بانک در هر 
دو س��طح توان مالی و بین المللی از حالت »پایدار« 
)Stable(  به جایگاه »مثب��ت« )Positive( ارتقا 
داده ش��د. براس��اس این گزارش، به اعتقاد موسسه 
Capital Intelligence، مدل موفق کس��ب  وکار، 
تامی��ن مالی و بانکداری خرد، از جمله عوامل امتیاز 

مثبت بانک سامان است. 
این گزارش حاکی اس��ت، رتبه س��نجی فرآیندی 
آن، ش��فافیت عملک��رد، ریس��ک  اس��ت ک��ه در 
س��رمایه گذاری، ق��درت رقابت��ی، موقعی��ت مالی، 
پتانس��یل دس��تیابی به بازارهای س��رمایه داخلی و 
خارجی، دریافتی یا اعطای تس��هیالت س��ندیکایی 
و توانمندی ایفای تعه��دات نهاد یا بانک رتبه بندی 

شده مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. 
گفتنی اس��ت که این موسس��ه یکی از موسسات 
شناخته شده درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
است و رتبه های اعالم  شده آن، از ارزش منطقه ای و 
بین المللی برخوردار است. این موسسه تاکنون بیش 
 از 400 بان��ک و نه��اد مالی را در ۳8 کش��ور جهان 

رتبه بندی کرده است. 

افزایش منابع بانک شهر در سال 
 جاری

مدیرعامل بانک شهر از افزایش 40درصدی منابع 
این بانک در سال  9۵ خبر داد. 

ب��ه گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، دکتر حس��ین محمدپورزرندی با اش��اره به 
اقدامات انجام ش��ده طی سال های اخیر اظهار کرد: 
س��ال9۳ معتقد بودی��م که در م��دت کوتاهی جزو 
بانک های برتر می ش��ویم که با تحقق آن، امروز ادعا 

داریم از بزرگ ترین بانک های کشور خواهیم شد. 
پورزرندی با بیان اینکه س��ال94، س��ال بس��یار 
سختی در نظام بانکی بود و در بسیاری از گفتمان ها 
عل��ت رکود سیس��تم اقتص��ادی کش��ور را عملکرد 
بانک ها می دانس��تند، افزود: واقعیت این اس��ت که 
منابع باید برای خدمات اس��تراتژیک هزینه شوند و 
در این راس��تا بانک ش��هر تاکنون اقدامات زیادی را 
انج��ام داده، به طوری  که امروز 9۱درصد منابع این 

بانک را شهروندان تامین می کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا روحیه جه��ادی که از 
ابتدای س��ال در مجموع��ه بانک ش��هر حاکم بود، 
امیدواری��م مناب��ع ای��ن بانک، امس��ال ب��ه بیش از 
40درصد نسبت به سال قبل افزایش و شاخص های 

مالی آن نیز بهبود یابد. 
پورزرندی در ادامه با تاکید بر اهمیت شهرنت ها در 
جلب رضایت شهروندان تصریح کرد: در سال  جاری 
تعداد ش��هرنت ها ب��ه ۳۵0دس��تگاه افزایش خواهد 
یافت و همچنین برنامه ریزی شده است تا ۵0درصد 

شهرنت ها نیز مجهز به دستگاه »خودبانک« شود.

با امضای تفاهم نامه مشترک بیمه ایران و 
کمیته ملی المپیک

کاروان ورزشی ایران در المپیک 
ریو بیمه جامع شدند

 بیم��ه ایران به منظورحمایت پای��دار از قهرمانان 
ملی و افتخارآفرین ورزشی ایران در المپیک 20۱6 
ریو، کاروان ورزش��ی ایران در المپیک را بیمه جامع 

کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیم��ه ای��ران، در 
مراس��می که در محل کمیته مل��ی المپیک برگزار 
ش��د، تفاهم نامه بیم��ه جامع ورزش��کاران المپیکی 
ری��و 20۱6 می��ان بیم��ه ای��ران و کمیت��ه مل��ی 
المپی��ک به امضای حس��ینی، رئی��س هیأت مدیره 
و مدیرعام��ل بیم��ه ای��ران و ش��هنازی، دبی��رکل 
 کمیت��ه مل��ی المپی��ک جمه��وری اس��المی ایران 

رسید. 
براساس این تفاهم نامه، بیمه ایران نسبت به ارائه 
پوش��ش بیمه نامه عمر، حوادث و درمان س��ه ماهه  
)از تاریخ اعزام( کاروان ورزشی ایران اقدام می کند. 
حریفان تمرینی ورزشکاران اعزامی به المپیک نیز 
تا تاریخ اعزام ورزش��کاران و در داخل کش��ور تحت 

پوشش بیمه ای قرار خواهند گرفت. 

حضور بیمه سامان در هشتمین 
نمایشگاه گردشگری بازار سفر

بیمه س��امان در هشتمین نمایش��گاه گردشگری 
بازار س��فر در برج میالد، بسته بیمه مسافرتی ویژه 

صنعت گردشگری را معرفی کرد. 
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات برون س��ازمانی بیمه 
س��امان، کارشناس��ان مج��رب این ش��رکت در این 
نمایشگاه آخرین دس��تاوردها و خدمات بیمه ای در 
حوزه صنعت گردش��گری را معرف��ی و اقدام به ارائه 

انواع خدمات بیمه ای کردند. 
ش��رکت بیمه س��امان با ارائه  »بیمه مس��افرتی« 
با تحت پوش��ش قراردادن مس��افران، آرامش خاطر 
آنان را نس��بت به هزینه های درمان��ی، فوریت های 
از  ناش��ی  هزینه ه��ای  دندانپزش��کی،  و  پزش��کی 
تأخی��ر در حرکت هواپیماها و گم ش��دن چمدان ها 
ایج��اد ک��رده و ب��رای مس��افرین در زم��ان مفقود 
 ش��دن بار یا س��رقت مدارک، مش��اوره حقوقی ارائه 

می کند. 

نرخنــامه

دالر 3,478 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را۳,478 
تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید 
را 99۵,۵00توم��ان تعیی��ن کردند. هر ی��ورو در بازار 
آزاد۳,892 توم��ان و هر پوند نیز ۵,09۵ تومان قیمت 
خ��ورد. همچنین هر نیم س��که ۵۱۱,۵00 تومان و هر 
ربع س��که 274,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی نیز۱88,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم 

طالی ۱8 عیار۱0۱,۵00 تومان قیمت خورد.  

آخرین خبر از انعقاد و اجرای 
پیمان های پولی

مع��اون ارزی بانک مرکزی گفت که ب��ا وجود انعقاد 
پیم��ان پولی بین ایران و چند کش��ور هن��وز به مرحله 
اجرای کامل نرس��یده است. وی دلیل عمده این موضوع 

را نیز اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، بعد از اما و اگرهای بسیار در رابطه 
ب��ا ورود ایران ب��ه انعقاد ق��رارداد پیمان ه��ای پولی به 
منظور کاه��ش کاربرد دالر در مب��ادالت تجاری، اوایل 
س��ال گذش��ته بود که بانک مرکزی از شکستن طلسم 
امضای این قرارداد ب��رای ایران خبر داد و اعالم کرد که 
بانک مرکزی با س��ه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان 
پولی دوجانبه بس��ته است. با این حال اجرایی شدن این 
قراردادها در طول یک سال اخیر با ابهاماتی همراه بود و 

به طور کامل عملیاتی نشد. 
آخرین پیگیری ها درباره وضعی��ت انعقاد پیمان های 
پولی و اجرای آن، با این توضیح غالمعلی کامیاب،معاون 

ارزی بانک مرکزی همراه بود. 
وی گف��ت: پیمان های پولی همچنان در دس��تور کار 
بانک مرکزی قرار داشته و در حال پیگیری برای اجرایی 

شدن قراردادهای منعقد شده است. 
کامی��اب بایی��ان اینکه بانک مرکزی اکن��ون در حال 
مذاکره و پیگیری برای عملیاتی شدن پیمان پولی خود 
با ترکیه است، افزود: این در حالی است که با کشورهای 
دیگر مانند روس��یه و سایر کشورهایی که با آنها قرارداد 
پیمان پولی داریم، در حال مذاکره هستیم تا بتوان آنها 
را نیز عملیاتی کرد، چراکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده 
است. معاون ارزی بانک مرکزی دلیل عمده عدم اجرایی 
ش��دن پیمان ه��ای پولی منعق��ده ایران با کش��ورهای 
ط��رف مقابل را این گونه توضیح داد: باید توجه داش��ت 
پ��س از عقد قرارداد پیمان های پول��ی، این واردکننده و 
صادرکننده هستند که باید نسبت به استفاده از آن تمایل 
داش��ته باشند، چراکه نمی توان آنها را وادار به استفاده از 

این روش کرد. 
وی در م��ورد آمادگی بانک ها برای اجرای پیمان های 
پولی نیز یادآورد شد: بانک هایی که قرارداد بسته اند  آماده 
هس��تند، چراکه در غیر این صورت توان انعقاد قرارداد را 

نداشتند. 
پیمان های پولی روشی نوین در تاریخ مبادالت تجاری 
اس��ت که براساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده 
از پول های محلی انجام می شود. به عبارتی دیگر به جای 
اس��تفاده از پول واسط مانند دالر و یورو پول کشورهای 
مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دالر واسطه 
تجاری نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا مجلس 
نیز در جریان بررس��ی الیحه برنامه ششم توسعه، بانک 
مرکزی را مکلف کرد تا با هماهنگی وزارت امور خارجه 
و همکاری وزارتخانه ه��ای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، 
نف��ت و صنعت، مع��دن و تجارت، با کش��ورهای عمده 
طرف تجاری ایران، زمین��ه انعقاد پیمان پولی دوجانبه 
یا چندجانبه را فراهم آورد و ش��رایط را برای استفاده از 

پول های ملی هموار کند. 
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قیمت)تومان(نوع ارز 

۳,478 دالر آمریکا

۳,892 یورو اروپا

۵,09۵ پوند انگلیس

9۵۱ درهم امارات

۱,۱97 لیر ترکیه

۵46 یوان چین

۳2ین ژاپن

2,697  دالر کانادا

۳,۵2۵   فرانک سوییس

۱۱,۵00 دینار کویت

9۳0 ریال عربستان

270 دینار عراق

۵7روپیه هند

877رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمت)تومان(عنوان

440,۱00مثقال طال

۱0۱,۵00هر گرم  طالی ۱8 عیار

99۵,000سکه بهار آزادی

99۵,۵00سکه طرح جدید

۵۱۱,۵00نیم سکه

274,000ربع سکه

۱88,000سکه گرمی

خبر

گزارش2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

طیب نی��ا با بیان اینکه تا قبل از دهه ۵0 رقم رش��د 
اقتص��ادی بین ۱8ت��ا 20درصد بوده اس��ت، گفت: در 

برنامه ششم رشد اقتصادی باید به 8درصد برسد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، علی طیب نیا وزی��ر اقتصاد گفت: 
علت اصلی رشد اقتصادی ایران وابستگی به درآمدهای 

نفتی اس��ت. طیب نی��ا افزود: براس��اس س��ند برنامه 
ششم توسعه ماباید به رش��د اقتصادی 8درصد برسیم 
 که متاس��فانه نرخ رش��د ما زیر۳درصدیعنی 2/8درصد 

است. 
وی افزود: در بحث صنعت بیمه انتظار وجود دارد که 

بیم��ه مرکزی صرفا به ایفای نظارت بپردازد و از حیطه 
تصدی گری خارج ش��ود که در دو س��ال اخیر عملکرد 
خوبی داش��ته است. طیب نیا گفت: اس��تفاده از فضای 
پس��ابرجام برای حضور درعرصه ه��ای بین المللی برای 

کسب دانش و ارتقای روابط بین المللی است. 

وزیراقتصاد: 

در برنامه ششم رشد اقتصادی باید به 8درصد برسد
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محمدرضا گیوکی
عضو انجمن مالی اسالمی ایران

عرضه اولیه سهام »واسپاری ملت« 
در بازار سرمایه

جلسه معارفه ش��رکت واسپاری ملت )سهامی عام( با 
موضوع عرضه اولیه س��هام در بازار سرمایه برگزار شد. در 
این جلسه علیرضا ابراهیم پور، مدیرعامل شرکت واسپاری 
ملت در مورد زمان و میزان عرضه سهام واسپاری ملت در 
بازار س��رمایه، گفت: در ابتدا عرضه 5 درصدی سهام این 
ش��رکت در بازار سرمایه برنامه ریزی شده بود اما با توجه 
به درخواست ها برای عرضه بیش��تر، 10 درصد از سهام 
روز دوشنبه هفته جاری عرضه خواهد شد. حدود قیمت 
هر سهم را باید بازار براساس اطالعاتی که دریافت کرده  
است، مش��خص کند. مدیرعامل شرکت واسپاری ملت 
یکی از نگرانی های سهامداران حقیقی برای خرید سهم را 
بازار سازی سهام در شرایط منفی بازار ذکر کرد و گفت: با 
توجه به پایین بودن ارزش بازار و بافت سهامداری شرکت 
واسپاری ملت، هیچ گونه نگرانی در خصوص بازار سازی 
سهام در روزهای منفی بازار سرمایه وجود ندارد. علیرضا 
ابراهیم پور با اشاره به سرمایه 800 میلیارد ریالی، برنامه 
افزایش سرمایه این شرکت در سال جاری را اعالم کرد و 
گفت: افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت از مبلغ 800 
میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال پیش بینی شده است. 

افزایش استقبال از اوراق بدهی در 
بازار سرمایه

رضا غالمعلی پور، معاون توسعه بازار فرابورس ایران در 
خصوص ظرفیت های تامین بازار بده��ی از طریق اوراق 
بهادار اس��المی با بیان اینکه 47 نماد برای انواع اوراق در 
فراب��ورس وجود دارد، گفت: با وجود اینکه در میان اوراق 
تنوع وجود دارد اما به دلیل فقدان رتبه بندی و اغلب سود 
مشابه این اوراق، برای سرمایه گذاران تفاوت زیادی ندارد 
که کدامیک را انتخاب کنند. وی با اشاره به تجارب بورس 
کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در دنیا، موسسه های 
رتبه بندی شکل گرفته و بدین ترتیب از نقش ضامن در 
انتشار اوراق کاسته شده است. معاون توسعه بازار فرابورس 
ایران همچنین به افزایش استقبال از اوراق اسالمی اشاره 
کرد و گفت: دنیا نسبت به اوراق اسالمی دید مثبتی پیدا 
کرده اس��ت، زیرا بسیاری از اوراق ما دارای پشتوانه است 
که این موضوع می تواند نویدبخش حرکت دولت به این 
سمت باشد. غالمعلی پور به اهمیت رتبه بندی شرکت ها 
اش��اره کرد و گفت: به عنوان نمونه، شرکت های معتبر و 
کم ریسک می توانند اوراق با سود 8 درصد را منتشر کنند 
اما ش��رکت هایی که نقطه ضعف داشته و ریسک باالیی 
دارند، اوراق با سود باالتر مثال 12 تا 15 درصد را منتشر 
می کنند و بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند از بین آنها 

انتخاب کنند. 

کشف قیمت 12700 ریالی 
»حپارسا« در فرابورس ایران

در ادامه روند عرضه های اولیه امس��ال فرابورس ایران، 
روز گذشته 5 درصد از سهام شرکت توسعه حمل ونقل 
ریلی پارسیان برای نخستین بار در بازار دوم عرضه شد. 
در جریان این عرضه اولیه، هر س��هم »حپارسا« 12 هزار 
و 700 ریال قیمت خورد. شرکت توسعه حمل و نقل ریلی 
پارسیان که به عنوان هفتاد و یکمین شرکت در بازار دوم 
فراب��ورس و در زیرگروه حمل و نقل از طریق راه آهن درج 
شده، 100میلیارد ریال س��رمایه دارد و حدود 92درصد 
سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری گسترش نفت 

و گاز پارسیان است. 

پیش بینی سبز چند شرکت بورسی 
و فرابورسی در سال 95

شرکت های بین المللی توسعه ساختمان، البرز دارو، 
آ.س.پ و پارس س��رام پیش بینی درآمد هر س��هم در 
س��ال مالی 1395 را ارائه دادند. »ثاخت« با س��رمایه 
3ه��زار میلیارد ری��ال، مبلغ 169ریال س��ود به ازای 
هر س��هم پیش بینی کرد. ش��رکت بین المللی توسعه 
ساختمان س��ود خالص ش��رکت در دوره شش ماهه 
منتهی به 31 شهریور ماه 1395 را مبلغ 507 میلیارد 
و 405 میلیون ریال محاسبه کرد. »دالبر«، با سرمایه 
680میلیارد ریالی، نخستین پیش بینی سود 12 ماهه 
در س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1395 را مبلغ 
یک هزار و 397 ریال سود به ازای هر سهم متصور شد. 
شرکت البرز دارو، سود خالص شرکت را 950 میلیارد 
و 42 میلی��ون ریال برآورد کرد. »آس. پ.ثاس��پ«، در 
دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395، مبلغ 
150 ریال س��ود به ازای هر سهم برآورد کرد. شرکت 
آ.س.پ، سود خالص شرکت را با سرمایه 800 میلیارد 
ریال، مبلغ 119 میلیارد و 912 میلیون ریال محاسبه 
کرد. همچنین »کسرام«، سود خالص شرکت را مبلغ 
388 میلیون ریال محاسبه کرد. پارس سرام، با سرمایه 
60میلیاردی، 6ریال س��ود به ازای هر س��هم در دوره 
ش��ش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 متصور 

شده است. 

صورت های مالی 12 ماهه »پاسا« و 
»کاسپین« منتشر شد

ش��رکت های ایران یاس��ا تایر و رابر، داروس��ازی 
کاس��پین تامین و کاش��ی پ��ارس صورت های مالی 
12ماه��ه منتهی به 29اس��فند م��اه 1394 را ارائه 
دادند. »پاس��ا« با س��رمایه 600میلیارد ریال، مبلغ 
35ریال س��ود به ازای هر سهم اختصاص داده است 
که نسبت به دوره گذشته، معادل 92درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. شرکت ایران یاسا تایر و رابر سود 
خال��ص ش��رکت را 21 میلی��ارد و 99 میلیون ریال 
محاسبه کرد. »کاس��پین«، با سرمایه 150 میلیارد 
ری��ال، مبلغ 2هزار و 636 ریال س��ود ب��ه ازای هر 
سهم شناس��ایی کرد که نسبت به دوره گذشته 22 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. شرکت داروسازی 
کاسپین تامین، س��ودخالص شرکت را 395میلیارد 

و 327میلیون ریال محاسبه کرده است. 

فرابورس

شرکت ها و مجامع

نخس��تین  معام��الت  در 
روز کاری هفت��ه، متغیرهای 
بورس��ی پ��س از ی��ک هفته 
اس��تراحت  ف��از  ب��ه  رش��د، 
رفتن��د و ش��اخص کل تحت 
تاثیر بازگش��ایی نماد س��ایپا 
162 واح��د اف��ت ک��رد و به 
ع��دد 76ه��زار و 690 واحد 
رس��ید. گ��روه خودرویی ها با 
بازگش��ایی نماد گروه س��ایپا 
پس از گذش��ت بی��ش از دو 
هفت��ه توقف نم��اد معامالتی 
ش��اهد غلبه تقاض��ا برعرضه 
س��هام از س��وی معامله گران 
اغلب حقیقی این س��هم بود. 
در این س��هم بی��ش از 298 
میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 37 میلیارد تومان با ریزش 
14 درص��دی قیم��ت پایانی 

معامله شد.
ب��ازار  دیگ��ر  س��وی  از 
بازارگردان��ی  ش��اهد  س��هام 
ت��الش  ب��ا  همس��و  س��هام 
نوس��ان گیران برای شناسایی 
بازده��ی کوتاه مدت در اغلب 
ش��رکت های بزرگ ب��ود. در 
برای  می��ان ش��ایعه ها  ای��ن 
خرید س��هام کنترل��ی گروه 
بهم��ن فضایی جدی��د را در 
گ��روه خ��ودرو پدی��دار کرد. 
معامالتی گس��ترش  نماد  در 
صنای��ع ان��رژی آذرآب تعداد 
8 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 
بی��ش از 2 میلی��ارد توم��ان 
درون گروهی  کده��ای  میان 
س��هامدار عم��ده ک��د به کد 
درون گروهی  معامالت  ش��د. 
در نم��اد معامالت��ی صنعتی 
دریایی ایران نیز با جابه جایی 
7 میلیون سهم به ارزش بیش 
از 2 میلی��ارد توم��ان ادام��ه 
یاف��ت. در جری��ان معامالت 
گروه ه��ای  گذش��ته  روز 
خودرویی، محصوالت فلزی و 
س��رمایه گذاری ها با بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
صدر جدول برترین گروه های 

صنعت قرار گرفتند. 

رشد پر تقاضای گروه های 
فلزی و معدنی

گروه ه��ای  گذش��ته  روز 

پاالیش��گاهی  و  پتروش��یمی 
جهانی  قیمت ه��ای  رش��د  با 
نفت ش��روعی مثبت داشتند 
ام��ا در نهای��ت اکث��را منفی 
ب��ه کار خ��ود پای��ان دادند. 
در ای��ن می��ان نمادهای نفت 
به��ران و نفت ایرانول از اقبال 
بیش��تری برخ��وردار بودن��د. 
به علت کاه��ش ذخایر نفتی 
آمری��کا و اخت��الل در عرضه 
نفت کشورهای کانادا، لیبی و 
غرب آفریقا و در نهایت تداوم 
بحران در ونزوئ��ال و نیجریه، 
به��ای اکثر فلزات اساس��ی و 
نفت در بازاره��ای بین المللی 
افزای��ش یاف��ت و قیمت نفت 
از 50 دالر در هر بشکه فراتر 
رفت. این در حالی اس��ت که 
آهن همچنان  قیمت س��نگ 
نزولی اس��ت و برای نخستین 
بار طی سه ماه گذشته به زیر 
50 دالر س��قوط کرد. در این 
گروه نماد پتروشیمی خراسان 
مجم��ع  برگ��زاری  از  پ��س 

عمومی عادی ساالنه صاحبان 
س��هم و تقسیم س��ود نقدی 
متع��ادل و مثبت بازگش��ایی 
شد. گروه های فلزی و معدنی 
جزو گروه های پرتقاضا، مثبت 
و پیش��رو بازار بودند که رشد 
قیمت های جهانی فلزات پایه 
مزی��د بر عل��ت ش��د و اکثرا 
دادوس��تدهای مثبت را دنبال 

کردند. 

رشد 8 واحدی شاخص 
آیفکس

فعالی��ت ب��ازار فرابورس در 
ب��ا  روز 8 خرداد م��اه 1395 
خریدوف��روش 228 میلی��ون 
ورق��ه به��ادار در 48 ه��زار و 
548 نوبت به ارزش یک هزار 
و 966 میلیارد و 450 میلیون 
ری��ال خاتم��ه یافت. توس��عه 
حمل و نقل ریلی پارس��یان به 
همراه س��رمایه گذاری مسکن 
الون��د و آه��ن و ف��والد ارفع 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 

س��هم را داش��تند درحالی که 
سهام ش��رکت های بیمه دی، 
الب��رز بال��ک و برق عس��لویه 
مپنا با باالترین کاهش قیمت 
بیشترین حجم  مواجه شدند. 
اختیار  در  دی��روز  معام��الت 
ریل پرداز سیر با خریدوفروش 
و  ب��ود  س��هم  میلی��ون   42
بیش��ترین ارزش معامالت به 
ارزش 70 میلی��ارد ری��ال در 
نم��اد ذوب آهن اصفهان اتفاق 

افتاد. 
همچنین آیفکس از ابتدای 
س��اعت معامالتی دیروز روند 
صع��ودی در پی��ش گرفت و 
با افزای��ش بیش از 8 واحدی 
عدد 825.31 واحد را نش��ان 
هلدین��گ  نماده��ای  داد. 
مارون  پتروشیمی  خاورمیانه، 
و تولید برق دماوند بیشترین 
تاثی��ر مثب��ت را بر ش��اخص 

گذاشتند. 
تس��هیالت  اوراق  قیم��ت 
مس��کن در روز گذش��ته در 

تمام��ی نمادها افت کرد و در 
مح��دوده 777 ت��ا 813 هزار 
ری��ال معامل��ه ش��د. در بازار 
اول 21 میلی��ون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش 36 میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د و بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
نماد بیم��ه دی اتف��اق افتاد. 
میلی��ون   140 همین ط��ور، 
اوراق به��ادار در ب��ازار دوم به 
ری��ال  میلی��ارد   409 ارزش 
خریدوفروش شد. در نخستین 
روز هفت��ه 5 درصد از س��هام 
ش��رکت توس��عه حمل ونقل 
نخستین  برای  پارسیان  ریلی 
ب��ار در ب��ازار دوم عرضه و هر 
سهم آن 12 هزار و 700 ریال 
کشف قیمت ش��د. همچنین، 
صندوق سرمایه گذاری اعتماد 
آفرین پارسیان با معامله یک 
میلی��ون و 630 هزار س��هم 
معام��الت  حج��م  باالتری��ن 
صندوق های قابل معامله را به 

خود اختصاص داد. 

رایتل در صدر اوراق با 
درآمد ثابت

در ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د 
ثاب��ت نیز بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت متعل��ق ب��ه 
اوراق اجاره ماهان��ه رایتل به 
ری��ال  میلی��ارد   651 ارزش 
ب��ود و در مجموع ی��ک هزار 
و 326 میلی��ارد ری��ال اوراق 
در این بازار دادوس��تد ش��د. 
در عین ح��ال، 303 میلیارد 
ریال اس��ناد خزانه اسالمی در 
نمادهای »اخزا« مبادله ش��د 
باالتری��ن ارزش معامالت  که 
در نم��اد »اخزا4« ب��ه میزان 

150 میلیارد ریال بود.
معامالتی  نماده��ای  دی��روز 
ش��رکت پتروش��یمی زاگ��رس 
و ش��رکت پخش الب��رز پس از 
برگ��زاری مجامع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام و تقسیم 
س��ود نقدی ه��ر س��هم، نماد 
معامالتی شرکت نفت پاسارگاد 
پ��س از ارائه اطالع��ات واقعی و 
نماد معامالتی شرکت پتروشیمی 
خراسان پس از برگزاری مجمع 
عمومی عادی س��االنه صاحبان 
سهم و تقسیم س��ود نقدی هر 

سهم بازگشایی شدند.

سایپا مسیر شاخص کل را عوض کرد

بازگشت بازار سهام به فاز استراحت

بازارهای جهانی در آخرین روز 
معامالت��ی هفته همگ��ی با روند 
صعودی همراه شدند درحالی که 
امیدوار کنن��ده  آم��ار  انتش��ار 
از آمری��کا بیش��ترین نق��ش را 
در ای��ن رش��د دس��ته جمعی بر 
عهده داش��ت. به گزارش س��نا، 
در ب��ازار آمری��کا افزایش میزان 

خریدوفروش امالک و مستغالت 
و همچنین افزایش میزان مشاغل 
توانست بازار این کشور را با رشد 
ش��اخص ها همراه کن��د. در این 
بازار، ش��اخص اس اند پی رش��د 
2.3 درصدی داش��ت درحالی که 
بیش��ترین افزای��ش مرب��وط به 
ش��رکت های  س��هام  قیم��ت 

تکنولوژی و خدم��ات مالی بود. 
داوجون��ز  ش��اخص  ادام��ه،  در 
توانس��ت با رش��د 2.1 درصدی 
آخری��ن س��اعات معامالتی را به 
درحالی که ش��اخص  ببرد  پایان 
نزدک 0.6 درصد مثبت شد. در 
بازار اروپا هم آمار امیدوارکننده 
آمری��کا تاثی��ر مثبتی ب��ر جای 

بازار، شاخص  گذاش��ت. در این 
یورو اس��تاکس توانس��ت با رشد 
0.2 درص��دی هم��راه ش��ود و 
فوتسی لندن 0.08 درصد مثبت 
ش��د. درحالی که داکس آلمان با 
رشد 0.1 درصدی و کک فرانسه 
هم ب��ا افزای��ش 0.05 درصدی 
معام��الت را ب��ه پایان ب��رد. در 

بازار آس��یا نیز اوض��اع به همین 
منوال بود. ش��اخص نیکی ژاپن 
با رش��د 0.3 درصدی همراه شد 
و تاپیکس هم 0.5 درصد مثبت 
درحالی که شاخص هنگ  ش��د. 
س��نگ در ب��ورس هنگ کنگ با 
افزای��ش 0.8 درصدی معامالت 

را به پایان برد. 

تغیی��ر  ب��ا  ته��ران  ب��ورس 
چه��ره خ��ود در س��ال جاری 
نگران��ی زیادی را ب��رای اغلب 
س��هامدارانش به وج��ود آورده 
اس��ت. ب��ا توجه به رش��د های 
بازار سهام در  چش��مگیری که 
داشت،  گذش��ته  سال  زمستان 
افت های مس��تمر ش��اخص کل 
در س��ال جاری تقریب��ا دور از 
انتظ��ار اغل��ب س��رمایه گذاران 
ص��ورت گرف��ت. ش��رایط بازار 
س��هام در دو ماه ابتدایی سال 
جدی��د، متزلزل بود که این امر 
ریش��ه در برخی عوامل داشت. 
در  موجود  مس��ئله  مهم تری��ن 
ش��اخص  پی در پ��ی  افت ه��ای 
کل، رش��د چش��مگیر شاخص 
و قیم��ت س��هام ش��رکت ها در 
ماه ه��ای اواخر س��ال گذش��ته 
بود ک��ه تحت تاثی��ر هیجانات 
اج��رای برجام ص��ورت گرفت. 
ب��ا این ش��رایط طبیعی بود که 
بازار وارد فاز اصالحی شود و از 
روند خریدهای بدون پش��توانه 
ص��ورت گرفته دور ش��ود و به 

اما  بازگ��ردد.  مس��یر منطق��ی 
ت��داوم این ام��ر ک��ه منجر به 
کاهش های شاخص فراتر از فاز 
اصالحی ش��د، ریشه در عوامل 
داشت.  نیز  و سیاسی  اقتصادی 
که از جمله این عوامل سیاسی، 
بحث های��ی بود که در خصوص 
مش��کالت ب��ه وجود آم��ده در 
بدنه اقتص��ادی و اجرای برجام 
مطرح ش��د که مج��ددا بازار را 
کرد  سیاس��ی  ریس��ک  میزبان 
و ب��ر رون��د نزولی بازار س��هام 
دام��ن زد. ام��ا از طرفی بحث 
بر مس��یر  نیز  انتخابات مجلس 
ش��اخص  نوس��انات  و  ب��ورس 
بی تاثی��ر نبوده و ش��اخص کل 
تحت تاثیر این موضوع نیز قرار 
گرفت. همچنین یکی از عوامل 
دیگ��ری ک��ه ب��ه جز ریس��ک 
سیاس��ی در ای��ن دوم��اه بازار 
را دس��تخوش نوس��انات منفی 
ک��رد، گروه پیش��رو ب��ازار بود. 
درسال گذشته گروه خودرویی 
ب��ه دلی��ل تاثیرپذی��ری باال از 
اج��رای برجام، لیدر بازار ش��د 
درحالی که خودرویی ها در سال 
قبل سود قابل توجهی نداشتند 

و تحت تاثی��ر بحث های مطرح 
احتم��ال  خص��وص  در  ش��ده 
انعقاد قراردادها رش��د سهام را 
تجربه کردند. اما پس از انتشار 
این خصوص،  در  منف��ی  اخبار 
این گروه  شرایط و ریسک های 
به عن��وان لی��در ب��ازار، موجب 
ش��د بازار ب��ا لی��در محوری و 
وارد  این صنعت  از  تاثیر پذیری 
فاز منفی ش��ود و گروه پیشرو 
ب��ازار توانس��ت ب��ازار را همراه 
خ��ود به هر س��متی بکش��اند. 
در هر صورت به نظر می رس��د 
بازار  در س��ال جاری نقدینگی 
حج��م  همین ط��ور  و  س��هام 
معام��الت کاهش یافته اس��ت. 
در واقع تاثیرات مثبت پیرامون 
رف��ع تحریم ها در بورس تهران 
پیش خور ش��ده و بازار در سال 
آنها  اث��ر واقعی  جدی��د منتظر 
در اقتص��اد اس��ت. از طرفی در 
س��ال جدید اتف��اق خاصی در 
رخ  اقتص��اد  کالن  متغیر ه��ای 
ن��داده و بازار بهان��ه ای در این 
خصوص برای پیشرفت و بهبود 
روند خود نیافته اس��ت. هرچند 
که افزایش قیمت نفت از جمله 

بود که می توانست  فاکتورهایی 
بر رش��د صعودی شاخص کل و 
همین طور رش��د قیمت س��هام 
گروه های متاث��ر از قیمت نفت 
تاثیر گذار باش��د، اما نتوانس��ت 
آنچن��ان که باید، ش��رایط بازار 
را تح��ت تاثیر خ��ود قرار دهد. 
به هر حال دلیل نوسانات بازار 
س��هام و تزل��زل آن در دو ماه 
سپری شده س��ال 95 ابهامات 
و پیچیدگی های��ی ب��ود که در 
مس��ائل  و  عوام��ل  از  بعض��ی 
وج��ود  سیاس��ی  و  اقتص��ادی 
داش��ته و باعث تند شدن شیب 
بورس  نوس��انات ش��اخص کل 
تهران ش��د. ش��ایان ذکر است 
ک��ه در ماه های س��پری ش��ده 
انتشار  از بهار امس��ال، ش��اهد 
صورت های مالی ش��رکت ها در 
سال 94 و همچنین پیش بینی 
س��ودهای س��ال 95 بودیم که 
ب��ا توجه به عملکرد ش��رکت ها 
در سال گذش��ته این موارد نیز 
در کنار س��ایر عوام��ل موجب 
کاهش رش��د ش��اخص شد. اما 
نیز  رویدادهایی  و  اتفاقات  بازار 
در پیش دارد که ش��اید بتوانند 

تاثیر مثبتی بر وضعیت موجود 
بازار گذاشته و فضای نگرانی و 
ابهام را بهبود بخشند. با وجود 
تمام موارد ذکر ش��ده اما جلب 
اعتماد سرمایه گذاران نسبت به 
بورس از جمله عواملی است که 
در مقام اهمیت قرار دارد. زیرا 
کارایی و صحیح بودن اطالعات 
ارائه شده شرکت ها می تواند به 
سرمایه گذاران در تخمین بازده 
م��ورد انتظارش��ان، نس��بت به 
ریس��کی که متحمل می شوند، 
بکن��د که در  کم��ک ش��ایانی 
بازگش��ت  بر  این صورت عالوه 
و جلب اعتم��اد دوباره به بازار، 
برای  سرمایه گذاری  هزینه های 
ش��رکت ها کاهش می یابد و در 
نهای��ت منج��ر به رش��د قیمت 
س��هام آنها خواهد ش��د. در هر 
صورت ب��ازار س��رمایه نیازمند 
تغیی��رات بنی��ادی و اصولی در 
است.  اقتصادی  زیرساخت های 
و با توسعه هر چه بیشتر بهبود 
متغیره��ای کالن اقتص��ادی و 
ابزارهای  از  همچنین اس��تفاده 
به  پوش��ش ریس��ک می ت��وان 

آینده بازار امیدوار بود. 

موج امید در بازارهای جهانی

روند بازار سهام در دوماهه اول سال جاری 

دریچه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��یمان کرم��ان در حال��ی عن��وان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که صنایع 

  کاغذسازی کاوه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.64510.85سیمان کرمان
5.9225کاغذسازی کاوه

3.7444.99باما
5.9984.99پارس الکتریک

3.2594.96حمل و نقل خلیج فارس
6.4874.93موتوژن

6.3824.93المپ پارس شهاب

 بیشترین درصد کاهش
س��ایپا صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش 
ش��د. پمپ س��ازی ایران در رده دوم این گروه ایستاد و 
فنرسازی زر هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)14.32(1.268سایپا
)4.99(3.405پمپ سازی
)4.86(2.861فنرسازی زر

)4.83(2.759تولید محور خودرو
)4.71(3.199آهنگری تراکتور

)4.67(19.786داروپخش
)4.56(2.992ریخته گری تراکتور

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
گروه بهمن در رده دوم این گروه ایستاد. ماشین سازی 

اراک و زامیاد هم در رده های باال قرار گرفتند.  
تعداد دفعهقیمتنام

298.740 1268سایپا

65.612 2935گروه بهمن 
54.207 2266ماشین  سازي  اراک 

35.915 1100زامیاد
34.403 1123سایپاآذین 
32.349 1421بیمه ملت

26.365 2477سرمایه گذاري  سایپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختصاص داد و گروه بهمن رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. ماشین سازی اراک هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

378.768 1268سایپا

192.573 2935گروه بهمن 
122.852 2266ماشین  سازي  اراک 

94.175 5162نفت بندرعباس
89.766 29366ارتباطات سیار

65.297 2477سرمایه گذاري  سایپا
50.972 5399سخت  آژند

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که گ��روه بهمن در این 

گروه دوم شد و سایپا آذین در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

126811564سایپا
29353013گروه بهمن
11232661سایپا آذین

22662345ماشین سازی اراک
11002262زامیاد

51621613نفت بندرعباس
36351520ایران خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
فنرسازی زر به دست آورد. سایپا دیزل در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
28612861فنرسازی زر
15931593سایپا دیزل
29971498سایپا شیشه
22121106پست بانک

3219460سرمایه گذاری ساختمان
2953422ایران تایر
7202400فیبر ایران

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری پردی��س در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد و س��رمایه گذاری خوارزمی 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

9802.93سرمایه گذاری پردیس

11853.16سرمایه گذاری خوارزمی

599903.98کنتورسازی

21754.03سرمایه گذاری اعتبار

11834.21بانک پاسارگاد

14264.26سرمایه گذاری امید

11434.33سرمایه گذاری مسکن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

نیاز نزدیک به ۱۰میلیون واحد 
مسکونی برای یک دهه

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی، مس��کن را یکی از تاثیرگذارترین 
عوامل در خروج از رکود معرفی کرد و گفت: مسکن 
بدون ش��ک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه 
ابعاد اقتصادی موثر بوده و همین نشان می دهد این 
ح��وزه تا چه حد می تواند به بحث خروج از رکود به 

ما کمک کند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
علی چگنی گفت: موجودی مس��کن کشور در سال 
۹۴ در طرح جامع مس��کن ۱۶میلی��ون و ۸۷۴هزار 
واحد ش��هری و ۵میلیون و ۳۳۸هزار واحد روستایی 
اس��ت و در حال حاض��ر با کمبود ۴۴۰ه��زار واحد 
ش��هری و ۵۵۷ه��زار واح��د روس��تایی در کش��ور 

مواجهیم که باید جبران شود. 
وی تعداد واحدهای مورد نیاز برای ساخت از سال 
۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۵ را ۱۲میلیون و ۱۶۳هزار واحد 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۸میلیون و ۹۹۳هزار 
واحد در حوزه ش��هری و ۳میلیون و ۱۷۰هزار واحد 

در حوزه روستایی باید ساخته شوند. 
چگنی در ادامه مواردی از جمله تعادل بخش��ی به 
بازار برای عرضه مس��کن توان پذیر، رفع کاستی های 
نه��ادی در بخش ه��ای مختلف مس��کن، نوس��ازی 
بافت های مس��ئله دار ش��هری و اتخ��اذ رویکردهای 
پیشگیرانه و نوس��ازی واحدهای مسکونی روستایی 
را از اه��داف کالن راهب��ردی طرح جامع مس��کن 
اع��الم کرد و اف��زود: م��وارد دیگری مانند توس��عه 
بازار رهن و نظام تامین مالی مس��کن، تداوم برنامه  
نوسازی مسکن روس��تایی و افزایش اثر بخشی آن، 
س��ازماندهی برنامه ه��ای تامین مس��کن گروه های 
کم درآمد و... به عنوان راهبردهای کالن پیش��نهادی 

در طرح جامع مسکن به شمار می روند. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی م��واردی از جمل��ه متنوع س��ازی 
مناب��ع تامین مالی، تقویت ابزارهای بازار س��رمایه و 
استفاده از ابزارهای جدید، اعطای وام خرید مسکن 
با ش��رایط مناس��ب، راه اندازی صندوق ه��ای وام و 
پس ان��داز منطقه ای و راه ان��دازی بازار رهن ثانویه را 
نمونه هایی از ابزارها و روش های توسعه بازار رهن و 
نظام تامین مالی مس��کن اعالم کرد و افزود: اعطای 
وام به انبوه سازان و ساکنان بافت های فرسوده، ارائه 
تخفیف در عوارض نوس��ازی واحدهای فرس��وده و 
تدوین برنامه حمایتی اس��کان مجدد برای ۷۰هزار 
خانوار س��اکن در محدوده های پرخطر ش��هری نیز 
نمونه ای از اقدام های انجام شده در عرضه وام های با 
نرخ سود پایین برای نوسازی و بهسازی و تخفیفات 
مالی واحدهای مس��کونی بافت های مس��ئله دار در 

کشور به شمار می روند. 

تخفیف های ۳۰ تا ۵۵درصدی برای 
فعال سازی کریدور چابهار

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور از 
تاثیر چش��مگیر کریدور ترانزیتی چابهار در توس��عه 
محورهای ش��رقی کش��ور خبر داد و گفت: تاسیس 
کریدور چابهار قطعا باعث رشد جمعیت در سواحل 

مکران می شود. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، محمد س��عیدنژاد با اش��اره به 
امضای موافقت نامه تاسیس کریدور چابهار بین سه 
کش��ور ایران، هند و افغانس��تان گفت: از آنجایی که 
کشور افغانس��تان به طور کامل در خشکی محصور 
ش��ده و دسترسی به آب های آزاد ندارد و هند نیز به 
دلیل شرایط ژئوپولیتیکی خاص، جز مسیر ایران راه 
دسترسی دیگری به افغانستان ندارد، بر آن شدند از 
موقعیت خاص و ممتاز ایران استفاده کنند. با همین 
هدف کریدور تاس��یس ش��د تا امکان تبادل تجاری 

بین دو کشور افغانستان و هند فراهم شود. 
سعیدنژاد در ادامه مبنای این موافقتنامه را از نوع 
ترانزیت اعالم کرد و گفت: براس��اس این موافقتنامه 
قرار اس��ت عبور کاال از هند به افغانستان یا بالعکس 

از طریق جمهوری اسالمی ایران انجام گیرد. 
 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی تاکی��د اصلی این 
موافقتنامه را بر اس��تفاده از بندر چابهار و محورهای 
شرق و جنوب شرق کشور اعالم کرد و گفت: در این 
توافقنامه تعاریف عمومی و کلی درخصوص مس��ائل 
مربوط به حمل و نقل، کاال، مسافر و مسیر پیش بینی 
ش��ده که »ایجاد کمیته ه��ای پیگیری با هدف تهیه 
اس��ناد فن��ی در زمینه تامین امکانات و تاسیس��ات 
زیربنایی«، »همکاری برای رفع مش��کالت مس��یر و 
گلوگاه های موجود در محور بین س��ه کشور«، »حل 
و فصل مس��ائل نرم افزاری مرتب��ط با حمل و نقل« و 
»برگزاری جلس��ات س��االنه« از جمله آنها به شمار 

می رود. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان 
ای��ن مطلب که بدون ش��ک ب��ا انجام ای��ن فعالیت ها 
می توانیم ش��اهد رش��د بیش��تر ترانزی��ت کاال از این 
مسیر باشیم، گفت: این موافقتنامه همچنین در کنار 
مابق��ی اقدام��ات و فعالیت های اقتص��ادی که در این 
مس��یر درحال انجام است تاثیر چشمگیری در توسعه 

محورهای شرق و جنوب شرق کشور خواهد داشت. 
س��عیدنژاد در ادام��ه اضاف��ه کرد: قطع��ا ظرفیت 
بندرچابه��ار نی��ز در پی رونق ای��ن کریدور و جذب 

سایر سرمایه گذاری ها افزایش خواهد یافت. 
به گفت��ه معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی با ایجاد 
قطب ه��ای تج��اری و صنعت��ی در ی��ک منطق��ه 
جاذبه ه��ای توریس��تی، فرهنگی و آموزش��ی نیز به 
وج��ود می  آید ک��ه ش��رایط خوبی را ب��رای جذب 
جمعی��ت نیز فراهم می کند. س��واحل دریای مکران 
نی��ز از ای��ن قاعده مس��تثنا نبوده و با فعال ش��دن 
کریدور ترانزیتی چابهار قطعا رش��د چش��مگیری از 

نظر جمعیت خواهد داشت. 
وی در پایان افزود: برای فعال س��ازی این کریدور 
مش��وق ها و تخفیف ه��ای ۳۰ تا ۵۵درص��دی را در 
ح��وزه بندری درنظ��ر گرفته ایم ک��ه در تحقق این 

هدف تاثیر فراوانی خواهد داشت. 

 برای عقد قرارداد راه آهن 
تهران-قم- اصفهان وجود هیچ 
واسطه یا داللی پذیرفتنی نیست

فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه در امور بین الملل 
در نشس��تی با ش��رکت چینی احداث کننده راه آهن 
سریع الس��یر تهران-قم- اصفهان گفت: طرف چینی 
موظف اس��ت اقرارنامه یا س��وگند نامه ای امضا کند 
مبن��ی بر اینکه برای عقد قرارداد و اجرای این پروژه 
هیچ ن��وع پرداختی به اش��خاص حقیقی یا حقوقی 
ایران��ی و خارجی انجام نداده یا تعهد نکرده اس��ت 
و در ص��ورت افش��ای خالف آن، ق��رارداد به صورت 
یکجانبه فس��خ ش��ده و مکلف ب��ه پرداخت جریمه 

خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، جلس��ه ای به منظور 
تسریع بخشیدن به روند اجرای راه آهن سریع السیر 
ته��ران- قم- اصفهان با حضور عل��ی نورزاد، معاون 
وزیر راه و شهرسازی، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام 
وزی��ر در ام��ور بین الملل و تامین مال��ی و جبارعلی 
ذاکری، مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- 

اصفهان و شرکت چینی احداث کننده برگزار شد. 
در ابتدای این جلس��ه، اصغر فخریه کاش��ان با اشاره 
به اهمی��ت این پ��روژه گفت: این خط آه��ن یکی از 
پروژه های مهم ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کشور است و امیدواریم بتوانیم با همکاری 
بیشتر این پروژه را در زمان معین و با کیفیت مناسب 
به پایان رسانده و طبق توافق یک ساله در قرارداد کلیه 

مسائل فنی و مالی را به نتیجه برسانیم. 
قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی با تاکید 
بر مذاکرات در خصوص نهایی کردن قیمت قرارداد از 
طرف چینی درخواست کرد با حضور در جلسات منظم 
هفتگ��ی و معرفی تیم کاری به منظور انجام مذاکرات 
روند کار را س��رعت بخش��د تا طبق زمان بندی انجام 
شده، پروژه به اتمام برسد. وی با تاکید بر اینکه تعجیل 
بخش��یدن در نهایی کردن قیمت قرارداد از دو جنبه 
حائز اهمیت اس��ت، افزود: اگ��ر در زمان مقرر نتوانیم 
تکلیف اعتبار اسنادی )LC( ۴میلیارد یورویی را معین 
کنیم ممکن اس��ت تخصیص بودجه از سوی دولت در 
مراحل بعد با مشکل مواجه شود و تامین مالی پروژه با 

تاخیر صورت پذیرد. 

عمران

براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد 
معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر 
تهران در ماه گذشته به ۱۵۴۳۱ واحد 
مسکونی رسیدکه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۲ / ۸ درصد افزایش را نشان 
می دهد و از س��وی دیگر گزارش های 
اتحادی��ه مش��اوران ام��الک حاکی از 
رش��د معامالت خریدوفروش مس��کن 
در س��طح کشور اس��ت. حال هر چند 
ای��ن درصد افزایش نمی تواند نش��انگر 
بازگش��ت رونق به بازار مس��کن باشد 
اما طبق گفته کارشناسان و مسئوالن، 
این حجم از رش��د معام��الت از ورود 
ب��ازار ب��ه دوره پیش رون��ق و خروج از 

رکود خبر می دهد. 
بازار مس��کن در ی��ک دوره طالیی 
طوالنی در مرکز توجه س��رمایه گذاران 
قرار داش��ت و به همی��ن دلیل در یک 
بازه زمان��ی کوتاه با جه��ش قیمت ها 
مواجه ش��د تا اینکه بح��ران اقتصادی 
س��ال های ۹۰ و ۹۱ گریب��ان این بازار 
را ه��م گرف��ت و دچار رکود ش��د که 
کاهش قدرت خرید مردم این رکود را 

عمیق تر کرد و ه��ر چند عرضه وجود 
داشت اما تقاضا وارد بازار مسکن نشد 

و ساخت و ساز هم متوقف ماند. 
اما دولت یازدهم با تغییر سیاست و 
کاهش مداخله دولت در بازار مس��کن 
و تمرکز روی سیستم خانه دارشدن از 
طریق پس انداز، سقف تسهیالت مسکن 
را افزایش داد و توانس��ت توان بخشی 
از اقش��ار جامع��ه را ب��رای خرید خانه 
افزای��ش دهد و همزم��ان دولت بدون 
سرکوب قیمت ها؛ از ورود سرمایه های 
س��وداگرانه به بازار جلوگیری کرد. در 
این مدت با رس��یدن وام های مس��کن 
به دس��ت مصرف کنن��دگان، معامالت 
خریدوف��روش به تدریج افزایش یافت، 
به طوری که گ��زارش بانک مرکزی از 

خروج مسکن از رکود می گوید. 

شروع دوره پیش رونق
طبق گفت��ه کارشناس��ان، در حال 
حاض��ر چی��زی ح��دود ۲۰۰ صنعت 
مرتبط با صنعت ساختمان هستند که 
با خ��روج این بازار از رکود چرخ تولید 
سایر صنایع مرتبط با آن هم به حرکت 
در می آید. هر چند هنوز مسکن از خط 

رونق عبور نکرده اما خروج غیر تورمی 
آن از رک��ود هم می تواند خبر بس��یار 
خوب��ی ب��رای اقتص��اد ای��ران باش��د. 
کارش��ناس  س��لطان محمدی،  مهدی 
بازار مس��کن در گفت وگ��و با »فرصت 
امروز« ب��ا بیان اینک��ه می توان گفت 
دوره پیش رونق بازار مس��کن ش��روع 
ش��ده، اظهار کرد: پیش بینی می شود 
با ادامه روند رش��د معامالت در سطح 
کشور به ویژه کالنشهرها، رونق از نیمه 
دوم امس��ال به بازار مس��کن برگردد. 
وی در پاس��خ به این سوال که کاهش 
ساخت و ساز و انباش��ت تقاضا در دوره 
ورود ب��ه رونق باعث افزایش جهش��ی 
قیمت ها نمی ش��ود، گفت: عرضه بیش 
از اندازه سال های ۸۹ تا ۹۱ که بازار را 
اش��باع کرده بود باعث می شود بخشی 
از این کاهش عرضه جبران ش��ود و به 
همی��ن دلیل نمی توان��د عاملی جدی 

برای افزایش قیمت ها باشد. 
وی اف��زود: می��زان ساخت و س��از به 
ط��رز نگران کننده ای کاه��ش یافته و 
پاس��خگوی نیاز مس��کن نیست و باید 
حداقل ساالنه ۸۰۰هزار واحد مسکونی 
در کش��ور ساخته ش��ود اما آمار سال 
گذشته از این رقم فاصله بسیاری دارد. 

مردم نگران افزایش قیمت ها 
نباشند

طبیعت��ا رون��ق با افزای��ش قیمت ها 
همراه اس��ت اما در مورد بازار مس��کن 
از آنجای��ی که سیاس��ت های دولت و 
وزارت راه و شهرس��ازی در طول س��ه 

س��ال گذش��ته مبتنی ب��ر پس انداز و 
ارائ��ه تس��هیالت بوده و نی��از مصرفی 
در این دوره وارد بازار مس��کن ش��ده، 
این شرایط نمی تواند منجر به افزایش 
قیمت ها ش��ود و نرخ تورم مس��کن از 

نرخ تورم عمومی پیشی نمی گیرد. 
حس��ام عقبای��ی، رئی��س اتحادی��ه 
مشاوران امالک در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« ب��ا بی��ان اینکه م��ردم نگران 
افزای��ش قیمت ها نباش��ند، گفت: بازار 
مس��کن در حال حاضر ظرفیت افزایش 
قیمت را ن��دارد و به طور قطع تا پایان 
س��ال جاری قیمت ها در بازار تغییری 
نخواهد ک��رد. وی ادامه داد: پیش بینی 
می ش��ود بازار مسکن از نیمه دوم سال 
حرکت جدی به س��مت رونق داش��ته 
باش��د که البته در آن دوره هم بازار از 

نظر قیمتی بازار آرامی خواهد بود. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره 
ش��رایط حال حاضر بازار مسکن گفت: 
خوش��بختانه میزان معامالت از ابتدای 
س��ال تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته رشد نزدیک 
به ۱۰درصدی داش��ته ک��ه هرچند این 
رشد به معنای ورود به دوره رونق نیست 
اما به طور قطع می توان گفت مسکن از 
رکود خارج ش��ده اس��ت. عقبایی تاکید 
ک��رد: در صورتی می توان به بازگش��ت 
رونق به بازار مس��کن امید داشت که در 
نیمه اول امسال میزان افزایش معامالت 
مسکن در سطح کشور بیش از ۲۵درصد 
باشد و در این شرایط است که می توان از 

حرکت به سمت رونق حرف زد. 

تحرکات جدی در بازار مسکن آغاز شد
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نازیال مهدیانی 
nazila.mahdiani@gmail.com

بانک مرکزی اعالم کرد تعداد معامالت 
در  ته��ران  مس��کونی  آپارتمان ه��ای 
اردیبهش��ت امسال نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل ۸.۲درصد افزایش یافته است. 

به گ��زارش مهر، بانک مرک��زی اعالم 
ک��رد: تع��داد معام��الت آپارتمان ه��ای 
مسکونی ش��هر تهران در اردیبهشت ماه 
س��ال ۱۳۹۵ به ۱۵۴۳۱ واحد مسکونی 
رسیدکه نس��بت به ماه مشابه سال قبل 

۸.۲درصد افزایش نشان می دهد. 
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، متوسط 
قیم��ت خریدوف��روش ی��ک مت��ر مربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از 
طری��ق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر 
تهران ۴۰.۱میلیون ریال بود که نس��بت 
به م��اه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به 
ترتیب به میزان ۱.۷ و ۲.۸درصد افزایش 

یافته است. 
در اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۵ از میان 
مناطق بیس��ت ودو گانه شهرداری تهران، 
بیشترین متوس��ط قیمت یک متر مربع 
زیربنای مس��کونی معامله ش��ده معادل 
۷۸.۳میلی��ون ری��ال ب��ه منطق��ه یک و 
کمتری��ن آن ب��ا ۲۱.۴میلی��ون ریال به 

منطقه ۱۸ تعلق داشته است. 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامل��ه ش��ده به تفکی��ک عم��ر بنا در 
اردیبهش��ت س��ال ۹۵ حاکی از آن است 
که واحدهای نوس��از تا پنج سال ساخت 
با س��هم ۵۲.۱درصد بیش��ترین سهم از 

واحده��ای مس��کونی معامله ش��ده را به 
خ��ود اختصاص داده اند. س��هم مزبور در 
مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۹۴ معادل 

۱.۶درصد کاهش نشان می دهد. 
توزیع تع��داد معامالت انجام ش��ده بر 
حس��ب مناطق مختلف ش��هر تهران در 
اردیبهشت ماه سال ۹۵ حاکی از آن است 
که از میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر 
تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲درصدی از 
کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نام��ه را ب��ه خود اختص��اص داده 

است. 
همچنی��ن مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتیب 
ب��ا س��هم ۱۰.۵، ۸.۴ و ۶.۳درص��دی در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۵ شاخص 
کرایه مس��کن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتی��ب ۹.۷ و ۱۰.۸درصد 
رشد نش��ان می دهد. ماهیت قراردادهای 
اجاره مس��کن که غالبا یک ساله تنظیم 
می ش��وند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره 
بهای مس��کن از سیاس��ت های کنترل و 
مهار تورم، س��بب رشد متناسب اجاره بها 
با تحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 
س��هم هزین��ه مس��کن )اج��اره بهای 
مس��کن اعم از ش��خصی و غیر شخصی( 
در محاس��بات ش��اخص کل بهای کاالها 
 و خدم��ات مصرفی مع��ادل ۲۸.۴درصد 

است. 

کرایه خانه ۱۰.۸درصد رشد کرد
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توضیح در خصوص سیستم های ترمز اضطراری 
خودکار

AEB چیست؟

سیس��تم های پیش��گیری از بروز تصادف هر روز 
بیشتر و بیش��تر در خودروهای مدرن به کار گرفته 
می شوند. توضیحات ما در خصوص AEB فواید این 

سیستم ها را بیشتر آشکار خواهد ساخت. 
امروزه یکی از شایع ترین نوع تصادفات در جاده ها و 
خیابان ها برخوردهای دو خودرو پشت هم به یکدیگر 
اس��ت. این گونه تصادفات معموال ناشی از عدم تمرکز 
لحظه ای راننده ای است که به دنبال خودروی جلویی 
اس��ت. این نوع تصادفات به دلیل تکرر رخداد و شدت 
احتمالی که در بر دارند، تاثیر بسزایی نه تنها بر ایمنی 
جاده ای بریتانیا بلکه بر حق بیمه های شرکت های بیمه 
خودرو نیز داش��ته اند. اخیرا اما فناوری جدیدی به نام 
AEB ب��ه کمک آمده تا از تع��دد این گونه تصادفات 
در جاده ها بکاهد. در زیر توضیحی در خصوص مفهوم 

AEB و چگونگی عملکرد آن آمده است. 
تصادفات اصطالحا »سر به پشت« عمدتا در شرایط 
ترافیکی متراکم در داخل شهر یا اتوبان ها رخ می دهند. 
شدت این نوع تصادف زمانی بیشتر می شود که هر دو 
خودرو با فاصله ای بسیار نزدیک و سرعت زیاد حرکت 
کنند یا راننده تعقیب کننده در کم کردن سرعت پیش 
از برخ��ورد ناکام بماند. این ن��وع تصادف زمانی حتی 
جدی تر هم خواهد شد که یک خودرو عابر پیاده ای را 
ندیده و به وی برخورد کند. در همه این حاالت، فناوری 
"AEB می توان��د خط��ر را کاهش دهد. سیس��تم های
  )Autonomous Emergency Braking  )AEB 
)ترمز اضطراری خودکار غیر ارادی( برای پیشگیری از 
این گونه تصادفات در نظر گرفته ش��ده اند که موجب 
کاه��ش خطر م��رگ و نقص عض��و در تمام��ی این 
سناریو ها می ش��وند. Active City Stop از شرکت 
فورد، Forward Emergency Braking شرکت 
نیس��ان و نیز سیس��تم City Safety شرکت ولوو از 
جمله سیستم های AEB هستند که هم اکنون توسط 

این شرکت ها برای خودروها ارائه می شوند. 
ب��ه موجب ی��ک پژوهش از س��وی اتحادی��ه اروپا 
که در آن ادعا ش��ده ب��ود با بهره گیری سراس��ری از 
سیس��تم های ترمز اتوماتیک می توان از 5هزار مرگ و 
50هزار جراحت شدید حاصل از تصادفات جلوگیری 
به عمل آورد، مصوبه ای به اجرا درآمد که براس��اس آن 
استفاده از این سیستم ها در تمامی خودروهای تجاری 
فروخته ش��ده پس از تاریخ اول نوامبر 2015 اجباری 
شد. متاسفانه چنین مصوبه ای برای خودروهای سواری 
در نظر گرفته نش��ده و خودروسازان نیز با وجود اعالم 
این دستاورد به عنوان بزرگ ترین نوآوری در ایمنی پس 
از اختراع کمربند ایمنی از س��وی اکثر صاحب نظران 
صنعت خودرو، در به کارگیری AEB بسیار کند عمل 
می کنند.  اگر تمایل دارید بدانید خودروسازان چقدر 
در ای��ن زمینه کند عمل کرده اند، ابتدا بهتر اس��ت 
بدانید نخستین سیستم AEB در نمایشگاه خودرو 
دیترویت در س��ال 1996  )تقریبا 20 س��ال پیش 
از آغ��از به کارگیری آنه��ا در خودروه��ای معمولی 
خانوادگ��ی( معرفی ش��د. امروز اما با وج��ود اینکه 
بسیاری از خودروس��ازان از این فناوری برخوردارند 
اما بیش��تر ب��ه آن به عن��وان یک جنب��ه تجملی و 
امکانات اضافه سفارشی خودرو نگاه می کنند تا یکی 

از الزامات استاندارد ایمنی خودرو. 
چه خودروهایی از این فناوری بهره مند هستند؟ 

س��ازمان هایی چ��ون Euro NCAP ک��ه ی��ک 
تس��ت کننده تصادف��ات مس��تقل به ش��مار می رود 
تالش های زیادی در جهت مجبور کردن خودروسازان 
به استفاده از این سیستم ها در خودروهای شان کرده اند. 
آنها با قراردادن AEB به عنوان یکی از الزامات کس��ب 
رتبه بندی پنج س��تاره ایمنی، نق��ش رقابتی-تجاری 
بزرگی در برتری دادن به خودروهای دارای AEB ارائه 
کردند و حاال تولیدکنندگان به س��رعت در تب و تاب 

اجرای این الزامات هستند. 
در نتیج��ه ای��ن فعالیت ها، در ح��ال حاضر گمان 
می رود حدود 95 درصد خودروهای در حال فروش 
در بریتانیا یا به طور اس��تاندارد از AEB برخوردارند 
یا آن را در لیست امکانات اختیاری خود قرار داده اند 
و می ت��وان گفت پس از یک ش��روع ش��دیدا کند از 
سوی خودروسازان، کم کم استفاده از این سیستم ها 

به سوی همه گیر شدن پیش می رود. 
این سیستم چگونه کار می کند؟ 

درست مانند جدیدترین سیستم های انطباق پذیر 
کنت��رل(،  )ک��روز    )ACC( س��رعت   کنت��رل 
سیس��تم های AEB نیز از طریق حس��گر های رادار  
)و بعضا لیزر( کار می کنند که سطح پیش رو را برای 
تشخیص موانع احتمالی اسکن می کنند. در واقع هر 
دو سیس��تم ACC و AEB معموال از حس��گرهای 
مشابهی استفاده می کنند؛ البته برخی سیستم های 
AEB  از یک دوربین برای تش��خیص عابرین پیاده 

در کنار مسیر خودرو نیز بهره می گیرند. 
جه��ت تحلیل آنی خطر برخورد از الگوریتم های 
پیچیده ای استفاده می ش��ود و سیستم AEB در 
وهله اول با ایجاد صداها و چراغ های هشدار دهنده 
احتمال بروز خطر را آش��کار می کند و س��پس در 
ص��ورت عدم واکن��ش به موقع رانن��ده از حداکثر 
نی��روی ترمز جهت جلوگیری از برخورد اس��تفاده 

می کند. 
شایان ذکر است که اگر درست پیش از برخورد با 
س��رعت باالیی در حال حرکت باشید، سیستم ترمز 
اضطراری در نهایت می تواند بخش��ی از سرعت شما 
را پیش از بروز برخورد کاهش دهد. در س��رعت های 
پایین تر درون شهری اما احتمال جلوگیری کامل از 

برخورد باالتر خواهد بود. 

افزایش قیمت خودرو باید متناسب 
با کیفیت باشد

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع قطعه س��ازی 
ای��ران  )همگ��ن( در گفت وگ��و با ایلنا با اش��اره به 
افزای��ش قیمت خودروی داخلی اظهار داش��ت: اگر 
این افزایش قیمت سبب شود که کیفیت خودرو در 
شرایط کنونی باقی بماند، ما موافق آن نیستیم ولی 
اگر تغییر و تحولی در س��طح کیفی صورت بگیرد و 

رضایت مردم جلب شود، با آن موافقیم. 
محبی نژاد ادامه داد: اگر میزان تولید خودروسازها 
ب��ه مق��دار س��ال گذش��ته بمان��د افزای��ش قیمت 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت. از طرف دیگر با گران ش��دن 

فوالد به نظر می رسد گرانی مجدد در راه باشد. 
وی ب��ا اش��اره به ورود ش��رکت های خودرو س��از 
خارجی به ایران گفت: اگر تحریم ها به صورت کامل 
رف��ع ش��ود و کمپانی های خودروس��از خارجی وارد 
کشور ش��وند این صنعت می تواند به یکی از صنایع 
ارزآور تبدیل ش��ود و نقش مهمی در اقتصاد کشور 
ایفا کند زیرا این صنعت تاکنون ظرفیت و پتانسیل 

خود را بارها نشان داده است. 
دبی��ر انجمن صنایع همگن در مورد نحوه فعالیت 
این انجمن گفت: انجمن ما نخستین انجمن صنایع 
همگن کشور اس��ت که تحت نظارت وزارت صنعت 
ش��کل گرفته و انجمن های صنایع همگن اس��تان ها 
زیرمجموعه آن هس��تند و در استان هایی که انجمن 
ندارند ما به صورت مس��تقیم عضو گیری کردیم که 
تع��داد آنها بیش از هزار عضو اس��ت. اعضای انجمن 
صنای��ع همگن همگی دارای شناس��نامه و مجوز از 

وزارت صنعت هستند. 
محبی نژاد با اش��اره به اه��داف این انجمن تصریح 
کرد: هدف اصلی ما بر عهده گرفتن بخش��ی از امور 
غیر حاکمیت��ی دولت اس��ت که این ام��ر در برنامه 
پنجم پیش بینی ش��ده اس��ت و برای تحول صنعت 
خودرو س��ازی و قطعه سازی تاکنون چندین طرح به 

مقامات مسئول ارائه داده ایم. 
وی ادامه داد: ما در حال حاضر دو طرح داریم که 
به اصالح عمقی و اساسی فضای پیرامونی و خارجی 
می پردازد که یکی از آنها طرح احیا و اعتالی صنعت 
خودرو است که سه محور اساسی دارد؛ اول حمایت 
از مصرف کنن��ده و تولید کننده داخل��ی. محور دوم 
مدیریت واردات خودرو و قطعات آن و محور س��وم 

طرح تحول فرهنگی و اجتماعی است. 
دبی��ر انجمن صنای��ع همگن در م��ورد طرح دوم 
اظهار داش��ت: طرح دوم، طرح انقالب ساختاری در 

صنعت خودرو است. 
محبی ن��ژاد در پای��ان تصریح کرد: به ب��اور ما در 
حوزه نظارتی، باید نگاه امنیتی به نظارت و بازرسی 
از خودروس��ازها به نگاه حسابرسی تغییر پیدا کند. 
به طور مثال حسابرس��ان معتمد بورس باید شرکتی 
که س��هامی عام اس��ت را مورد بررسی قرار دهند و 
اعالم نظر کنند، نه اینکه سازمان بازرسی کل کشور 
یا مجلس شورای اسالمی در بحث نظارتی وارد شود. 

پرونده واردات خودرو 
با ارز دارو به مجلس رفت

نای��ب رئیس انجمن واردکنن��دگان خودرو گفت: 
پرونده واردات خودرو با ارز دارو در کمیسیون اصل 

90 مجلس مفتوح بوده و در حال رسیدگی است. 
کوروش مرش��د س��لوک در گفت وگو با ایسنا، در 
پاس��خ به اینکه رسیدگی به پرونده واردات خودرو با 
ارز دارو در چه مرحله ای است؟ اظهار کرد: پرونده ای 
در این رابطه تش��کیل شده که البته ابهاماتی در آن 
ب��ود. ما اط��الع دقیق و جزئی از پرون��ده نداریم اما 
به دلیل آنکه مس��یر پیگیری این پرونده مطبوعاتی 
ش��ده است در جریان مس��یر پیگیری آن هستیم و 
می دانیم این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس 

مفتوح است. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا س��ازمان های نظارتی 
در رابط��ه ب��ا این پرون��ده از انجم��ن واردکنندگان 
خودرو توضیح خواسته اند؟ گفت: نه. در این موضوع 
محوریت با بانک مرکزی اس��ت و آنه��ا باید در این 
رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن 

واردکنندگان خودرو ندارد. 
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ 
ب��ه اینکه به هر حال برخی ش��رکت های واردکننده 
خ��ودرو اق��دام ب��ه واردات ب��ا ارز دارو کرده ان��د و 
ش��رکت های واردکننده خ��ودرو نیز عض��و انجمن 
واردکنندگان خودرو هس��تند، خاطرنشان کرد: این 
موض��وع هنوز برای ما محرز نش��ده و من نمی توانم 
به صراحت بگویم. م��ا بی اطالعیم و نمی دانیم کدام 

شرکت با ارز دارو، خودرو وارد کرده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ال 1391 مرضیه وحید 
دس��تجردی، وزی��ر وق��ت بهداش��ت و درمان در 
گفت وگویی از سوءاس��تفاده ص��ورت گرفته مبنی 
ب��ر واردات خودرو ب��ا اس��تفاده از ارز دارو پرده 

برداشت. 
در آن زم��ان اگرچه وزیر وقت بهداش��ت و درمان 
از واردات خ��ودرو با اس��تفاده از ارز دارو آن هم در 
شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین 
ارز وجود داش��ت به شدت انتقاد کرد، اما اعالم نکرد 
چه افراد و ش��رکت هایی اقدام ب��ه واردات خودرو با 

ارز دارو کرده اند. 
پیش از این عنوان می ش��د ارز دارو صرف واردات 
یک مدل خودرو با برند چینی به کش��ور شده است، 
ب��ا این حال رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو در 
گفت وگو با ایسنا واردات خودروی چینی با ارز دارو 

را تکذیب کرد. 

خبر بینالملل

یکشنبه
97 خرداد 1395 خودرو

عباس�علی غیاث�ی، دبیر 
انجمن صنفی خدمات پس 
از ف�روش خودرو، می گوید: 
»فق�ط 4درصد مش�تریان 
ناراض�ی از خدم�ات پس از 
ف�روش اق�دام به ش�کایت 
می کنند.« موضوع خدمات 
خ�ودرو  ف�روش  از  پ�س 
یک�ی از معضالت�ی اس�ت 
ک�ه خری�داران خودروهای 
ایرانی با آن دس�ت و پنجه 
گران�ی  از  می کنن�د؛  ن�رم 
نمایندگی های  در  قطع�ات 
مج�از گرفت�ه ت�ا قطع�ات 
اینکه  ب�ا وج�ود  معی�وب. 
م�وج نارضایتی مش�تریان 
خودروهای ایرانی از مبحث 
خدمات پ�س از فروش زیاد 
است اما فقط 4درصد از آنها 
تن به ش�کایت می دهند. با 
غیاثی درب�اره خدمات پس 
از فروش گفت وگو کرده ایم. 

ح�دود 20 س�ال اس�ت 
که انجم�ن صنفی خدمات 
پ�س از ف�روش تأس�یس 
ش�ده اما در عمل با اینکه 
مشتریان  نارضایتی  میزان 
زیاد اس�ت، نامی از انجمن 
برای رسیدگی به مشتریان 

مطرح نیست؟ 
موضوع رسیدگی به شکایات 
به طور مس��تقیم به ما ارتباطی 
ن��دارد. این انجمن ب��رای این 
تشکیل شده تا از منافع اعضای 
خود دف��اع کند. البت��ه هر جا 
که ش��رایط ایجاب کرده که ما 
از حقوق مش��تری دفاع کنیم 
ای��ن کار را انج��ام داده ایم. ما 
ب��ه اینکه مش��تری محور همه 
اعتق��اد داریم  فعالیت هاس��ت 
و نهای��ت تالش خ��ود را برای 
انجام  مش��تریان  رضایتمندی 

می دهیم. 
پس ش�ما انجمن نظارتی 

نیستید؟ 
آن نظارتی که مدنظر ش��ما 
اس��ت خیر، زیرا نظ��ارت نیاز 
به ق��درت دارد ام��ا هیچ کدام 
از انجمن ه��ا چنی��ن ب��ازوی 
اجرای��ی را ندارند. ما مش��ورت 
می دهیم و در مواقعی نس��بت 
به ضعی��ف بودن خدمات تذکر 
ه��م داده ایم اما اینکه بخواهیم 
جریم��ه کنی��م، اب��زاری برای 
انجم��ن در نظر گرفته نش��ده 
است. ش��رکت بازرسی کیفیت 
وظیف��ه  ای��ران  اس��تاندارد  و 
مجاز  نمایندگی های  ارزیاب��ی 
ش��رکت های خدم��ات پس از 
فروش خودرو را دارد و به عنوان 

بازوی اجرای��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کمبودها را به 
اطالع وزارتخانه می رساند و در 
پی آن وزارتخانه نکات مورد نظر 
را به شرکت ها گوشزد می کند. 
در ارزیابی ه��ای س��االنه ای که 
ش��رکت بازرسی انجام می دهد 
ش��رکت ها رتبه بندی می شوند 
و براس��اس گزارش��ات شرکت 
ارزیابی کننده، وضعیت خدمات 
پس از ف��روش خودرو با وجود 
همه محدودیت ها خوب است. 

در حال حاضر این انجمن 
چند عضو دارد؟ 

در کش��ور حدود 360 هزار 
از  نمایندگ��ی خدم��ات پس 
فروش وج��ود دارد که از این 
می��ان فقط ح��دود 3 درصد 
یعنی 2هزار و 494 نمایندگی 
خدمات  ش��رکت های  مج��از 
پس از ف��روش خودرو  )عضو 
و غیر عض��و انجمن( هس��تند. 
ام��ا همه س��ختگیری ها برای 
همین 3 درصد است. در حال 
حاض��ر 16 ش��رکت خدمات 
پ��س از فروش خ��ودرو عضو 

انجمن هستند. 
واحده�ای  مابق�ی  چ�را 
صنف�ی عضو انجمن ش�ما 

نیستند؟ 
عضویت در انجمن ما اختیاری 
است و تنها شرکت های خدمات 
پ��س از ف��روش خ��ودرو امکان 
عضویت در انجمن را دارند. این 3 
درصد نمایندگان رسمی شرکت ها 
هستند اما مابقی واحدهای صنفی 

مستقل و متفرقه هستند. 
که  بیش�ترین ش�کایتی 
داش�تید از کدام شرکت ها 

بوده است؟ 
مش��خص  به طور  نمی توان 
گف��ت. مثاًل اگ��ر بگوییم یک 

هزار   500 س��االنه  ش��رکتی 
دستگاه خودرو تولید می کند 
و 100 ش��کایت داشته، خب 
در مقابل ش��رکتی که ساالنه 
5هزار دس��تگاه خودرو تولید 
می کند هیچ است. نکته دیگر 
اینجاس��ت که فق��ط 4درصد 
ناراضی شکایت  از مش��تریان 
نمی ت��وان گفت  و  می کنن��د 
که لزوما ش��کایت ها به معنی 
بی کیفیتی است، گرچه انتقاد 
به خدمات پس از فروش وارد 
است اما در بین این انتقادات 
باالخ��ره ن��کات مثبت��ی هم 

وجود دارد. 
در  قطع�ه  قیم�ت  چ�را 
نمایندگی های مجاز گرانتر 

از بازار آزاد است؟ 
اوالً در نمایندگی ه��ا قطعه 
اصل ارائه می شود، ثانیا شش 
ماه گارانتی دارند و ثالثا آنکه 
متاس��فانه  »عدالت مالیاتی« 
می ش��ود.  گرفت��ه  نادی��ده 
ناچار  مج��از  نمایندگی ه��ای 
هس��تند مبلغ 9% مالیات بر 
ارزش اف��زوده را روی قیمت 

قطعات لحاظ کنند. 
چند  گذش�ته  شما سال 

شکایت داشتید؟ 
ش��روع  ب��دو  از  هی��أت 
فعالی��ت خ��ود از 93/05/22 
تا 95/01/25 به 19 ش��کایت 
وقتی  است.  کرده  رس��یدگی 
م��ردم ش��کایت نمی کنند ما 
نمی توانیم به زور آنها را وادار 
انجمن  بارها توس��ط  کنی��م. 
اطالع رس��انی ش��ده که برابر 
قان��ون هیأت ح��ل اختالفی 
تش��کیل ش��ده که ب��ه همه 
ش��کایت ها رس��یدگی خواهد 
ک��رد. ضابطه هم این اس��ت 
ک��ه مردم شکایت هایش��ان را 

ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت می فرستند که بخشی 
از ش��کایات همان ج��ا ح��ل 
می ش��ود و بخش دیگری که 
قابل حل نیست به هیأت حل 
اختالف ارجاع داده می شود. 

یکی از موضوعاتی که در 
درباره این شورا مطرح شده 
بود این بود که انجمن صنفی 
خدمات پس از فروش برای 
رسیدگی به ش�کایات پول 
این ادعا  دریافت می کن�د، 

صحیح است؟ 
خیر، ما یک ریال از شاکیان 
پول دریاف��ت نمی کنیم. تنها 
هزینه ای که مشتری می پردازد 
و قان��ون هم آن را مش��خص 
کارش��ناس  هزین��ه  ک��رده، 
دادگس��تری است که  رسمی 
مبلغ 250 هزار تومان اس��ت. 
همه زحمات رسیدگی به این 
شکایات به گردن انجمن است 
اما ما هیچ هزین��ه ای دریافت 
نمی کنی��م و ظ��رف 15 روز 
موظف هستیم که به شکایات 
رسیدگی کنیم. این مبلغ هم 
چنانچه رأی به نفع مش��تری 
باش��د از خودروس��از اخذ و به 

مشتری مسترد می شود. 
ح�ل  هی�أت  اعض�ای 
اختالف چه کسانی هستند 
و اص�والً رای ه�ای ص�ادر 
ش�ده به نفع مشتری بوده 

یا شرکت سازنده؟ 
رس����می  ک�ارش���ن�اس 
دادگس��تری به عن��وان رئیس 
راه��ور  کارش��ناس  هی��أت، 
ش��رکت  نماین��ده  و  ناج��ا 
هیأت  ای��ن  اعضای  س��ازنده 
هستند و بیش��تر آرای صادر 
ش��ده به نفع مش��تریان بوده 
اس��ت. همچنی��ن نمایندگان 

وزارتخان��ه  »صم��ت« نیز در 
این ش��ورا برای ارائه مشاوره 

حضور دارند. 
چالش خدمات  مهم ترین 
چ�ه  را  ف�روش  از  پ�س 

می دانید؟ 
خدم��ات پس از ف��روش بر 
سه پایه ابزار، قطعه و آموزش 
استوار است. آموزش دست ما 
است و آموزش شرکت ها کامل 
اس��ت اما متأس��فانه کس��انی 
ک��ه آموزش ه��ا را می بینن��د 
به سرعت ش��رکت ها را ترک 
می کنن��د به ویژه کس��انی که 
خودروهای  تعمی��ر  آم��وزش 
تیراژ باال را دیده اند. این افراد 
ترجیح می دهند که به صورت 
آزاد کار کنند، بنابراین همین 
خودش یک چالش اس��ت. در 
زمینه قطعه هم باید بگویم با 
توج��ه به تحریم های داخلی و 
خارجی مشکل داریم، کیفیت 
قطعات داخل هم خودش یک 
معضل اس��ت به این دلیل که 
س��قفی برای قیم��ت خودرو 
تعیین شده و خودروساز ناچار 
اس��ت برای اینکه هزینه تمام 
نرود،  باالتر  شده محصوالتش 
قیم��ت قطعه س��از را افزایش 
ندهد. مثاًل امس��ال 14 درصد 
کارگ��ران  دس��تمزد  هزین��ه 
افزایش پیدا کرده، خب چگونه 
باید این هزینه تأمین ش��ود؟ 
خ��ودرو در دس��ته کاالهایی 
با  قیمت گ��ذاری  که  نیس��ت 
آن مرتب��ط باش��د اما تصمیم 
بر این اس��ت که قیمت گذاری 
دس��توری باش��د. زمانی یک 
میلیون و 600 هزار دس��تگاه 
خ��ودرو تولید می ش��ده حاال 
این ش��رکت ها با همان نیروها 
ح��دود 900 ه��زار دس��تگاه 
تولید می کنن��د، در  خ��ودرو 
ش��رایطی ک��ه حق��وق همه 
ای��ن اف��راد اضاف��ه ش��ده اما 
خودروس��ازان تعدی��ل نی��رو 

نداشته اند. 
درب�اره  ش�ما  نظ�ر 
اصالحی�ه قانون حمایت از 
خ�ودرو  مصرف کنن�دگان 
چیس�ت، آیا تغییر خاصی 

صورت گرفته است؟ 
تنه��ا تغییر این اس��ت که 
رس��یدگی ب��ه ش��کایات ی��ا 
همان  »هیأت حل اختالف« 
از انجمن گرفته ش��ده و این 
مأموری��ت ب��ه س��ازمان های 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
تا تحت  استان ها محول شده 
از  نظ��ارت س��ازمان حمایت 
به  مصرف کنن��دگان  حق��وق 
شکایات مش��تریان رسیدگی 

کنند. 

دبیر انجمن صنفی خدمات پس از فروش خودرو در گفت وگو با  »فرصت امروز«: 

فقط4درصدمشتریانناراضیشکایتمیکنند

براس��اس گزارش منتشر شده 
تولیدکنندگان  از س��وی جامعه 
خودروی  صنع��ت  بازرگان��ان  و 
بریتانی��ا، در ص��ورت خروج این 
کش��ور از اتحادی��ه اروپا، صنعت 
100 میلی��ارد دالری خ��ودروی 
این کش��ور به واس��طه تغییراتی 
ک��ه در تعرفه ه��ا و قوانی��ن رخ 
خواه��د داد در معرض خطر قرار 

خواهد گرفت. 
منتشر  گزارش های  براس��اس 
ش��ده، در صورت خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، صادرات خودرو 
به این اتحادیه می تواند منجر به 
پرداخ��ت مالی��ات 10 درصدی 
از س��وی صادرکنندگان ش��ود. 
ای��ن در حالی اس��ت که س��ایر 
اروپا  در  صادرکنندگان خ��ودرو 
تنه��ا تعرف��ه  2/5 درص��دی را 
پرداخت خواهند کرد. به عقیده 
کارشناسان مالیات 10 درصدی 
به معنای آن است که هر شرکت 
و کارخان��ه تولی��د خ��ودرو باید 
به می��زان 10 درصد ب��ر میزان 
بهره وری خود بیفزاید آن هم در 
شرایطی که میزان درآمد و سود 
خودروسازان در بازار فعلی بسیار 

کم و ناچیز است. 
با این وجود آمارهای منتش��ر 
ش��ده نش��ان می ده��د به رغ��م 
آنکه بازار خ��ودرو در بریتانیا از 
وضعیت مناسبی برخوردار است، 

اما تقاضا برای خرید خودروهای 
صفر کیلومتر کاه��ش یافته که 
این موض��وع می توان��د به دلیل 
نگران��ی خری��داران از احتم��ال 
خ��روج بریتانی��ا از ح��وزه یورو 
سرمایه گذاری  چرخه های  باشد. 
بلند م��دت م��ورد نی��از جه��ت 
تولید و عرض��ه مدل های جدید 
به معنای آن اس��ت ک��ه خروج 
احتمال��ی بریتانی��ا از اتحادی��ه 
اروپا در میان م��دت و بلند مدت 
ب��ر صنعت خودروی این کش��ور 
اثرات خود را نشان خواهد داد. 

خ��روج  تحق��ق  ص��ورت  در 
اروپ��ا،  اتحادی��ه  از  بریتانی��ا 
صنع��ت خودروس��ازی بریتانی��ا 
ک��ه هم اکن��ون مالکی��ت بخش 
قاب��ل توجه��ی از آن در اختیار 

خارجی ها قرار دارد ناچار اس��ت 
خود را مج��ددا بازآفرینی کرده 
و به رقابت با سایر خودروسازان 
جهانی که از تعرفه های کمتری 
برای تولید و صادرات محصوالت 

خود برخوردارند بپردازد. 
در ای��ن رابطه کارشناس��ان و 
تحلیلگ��ران صنع��ت خ��ودرو با 
توج��ه به ای��ن موض��وع که 18 
خودروساز از 20 خودروساز برتر 
جهان در بریتانیا حضور داشته و 
به تولید خ��ودرو و قطعات مورد 
نی��از آن می پردازند اعالم کردند 
ک��ه 41 درصد از ه��ر خودروی 
تولید شده در بریتانیا با استفاده 
از مناب��ع فنی و انس��انی موجود 
در این کش��ور س��اخته می شود 
درحالی که بریتانیا ظرفیت تولید 

خودروی��ی ک��ه 80 درصد از آن 
تولید این کشور باشد را نیز دارا 

است. 
به عنوان نمون��ه کارخانه تولید 
خ��ودرو نیس��ان در س��اندرلند 
یک��ی از بهینه ترین س��ایت های 
تولید خودرو در اروپا محس��وب 
ش��ده و خودروس��از ژاپنی سال 
مع��ادل 253  رقم��ی  گذش��ته 
میلی��ون دالر برای توس��عه این 
س��ایت و تولید م��دل »جوک« 
خود در آن سرمایه گذاری کرده 
اس��ت. با این وجود نیسان برای 
تامین بخش��ی از قطع��ات مورد 
نیاز خود همچنان باید با س��ایر 
کارخانه ه��ای تولید خ��ودرو در 
اتحادیه اروپا ب��ه رقابت بپردازد. 
این در ش��رایطی است که قطعا 

مال��کان دیگر س��ایت های تولید 
خ��ودرو در کش��ورهایی نظی��ر 
لهس��تان عجل��ه ای برای فش��ار 
ب��ه دولت خود ب��رای انعقاد یک 
قرارداد تجاری جدید با انگلستان 
نداش��ته و این موضوع شرایط را 
ب��رای خودروس��ازان فع��ال در 

بریتانیا دشوار می کند. 
الزم به ذکر اس��ت که در حال 
حاضر ش��رکت های خودروسازی 
جگوار و لندروور در مالکیت تاتا 
موتورز، رولس رویس و مینی در 
مالکیت BMW و بنتلی که در 
مالکیت فولکس واگن قرار دارند 
در بازار خ��ودروی بریتانیا فعال 
ب��وده و به همراه خودروس��ازان 
ش��رقی نظیر تویوت��ا و هوندا به 
تولی��د خ��ودرو در این کش��ور 

مشغول هستند. 
»مای��کل  رابط��ه  ای��ن  در 
هی��وز « مدی��ر اجرای��ی جامعه 
خودروس��ازان بریتانی��ا معتق��د 
اس��ت نقطه ضعف های مشخصی 
در اقتص��اد بریتانی��ا وجود دارد. 
وی افزود اقتص��اد بریتانیا کامال 
با اقتصاد و صنعت جهانی درهم 
آمیخته اس��ت. ما در این زمینه 
بس��یار موف��ق بوده ای��م و قصد 
نداریم موفقیت های مان را بی اثر 
کنیم. در حال حاضر آنچه بیش 
از هرچیز اقتصاد بریتانیا را تحت 
تاثیر قرار داده اس��ت، مش��خص 
نبودن وقایعی است که در آینده 

رخ خواهد داد.«

خروج از اتحادیه اروپا و اثرات آن بر صنعت خودروسازی انگلستان

گزارش2
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دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی 
روز ش��نبه با حضور منتخب��ان مجلس 
ش��ورای اس��المی و جمع��ی از مقامات 

لشگری و کشوری آغاز به کار کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، 55 نف��ر از اعضای 
ارکس��تر س��مفونیک صدا و سیما سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران را به صورت 
زنده اجرا کردند و پیش از آغاز مراس��م 
افتتاحیه دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی، کلیپی از دستاوردها و اقدامات 
جمهوری اس��المی ایران از مانیتورهای 

مجلس شورای اسالمی پخش شد. 
طبق ماده 2 آیین نامه داخلی مجلس، 
نخستین جلسه هر دوره مجلس شورای 
اس��المی طبق اصل 65 قانون اساسی با 
حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان 

رسمیت می یابد. 
ریاست جلسه افتتاحیه مجلس شورای 
اسالمی را اعضای هیأت سنی مجلس بر 
عهده داش��تند. عبدالرضا هاش��م زاهی 
منتخب م��ردم تهران به عن��وان رئیس، 
مصطفی ذوالق��در به عنوان نایب رئیس، 
فاطمه حس��ینی منتخب مردم تهران و 
س��میه محمودی منتخب مردم شهرضا 
اعض��ای هیات رئیس��ه س��نی افتتاحیه 

مجلس بودند. 
براس��اس م��اده 3 آیین نام��ه داخلی 
مجل��س، نمایندگان حاض��ر در مجلس 
طبق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد 
می کنند، متن سوگندنامه توسط رئیس 
قرائت می ش��ود و نماین��دگان به حالت 
اجتم��اع در حال قیام آن را تکرار و پس 
از انجام مراس��م تحلیف، س��وگندنامه را 

امضا می کنند. 
نماین��دگان اقلیت  ه��ای دین��ی ای��ن 
س��وگند را با ذکر کتاب آس��مانی خود 
یاد می کنند. نمایندگانی که در جلس��ه 
نخس��ت شرکت نداشته باش��ند، باید در 
نخستین جلسه رس��می که حضور پیدا 
می کنند، س��وگند را به جا آورند و ذیل 

سوگندنامه را امضا کنند. 
جای��گاه نماین��دگان، پ��س از ارائ��ه 
اعتبارنام��ه نماین��دگان ب��ه مجلس به 
حکم قرع��ه تعیین می ش��ود و در دفتر 
مخصوص ثبت خواهد ش��د. قرعه  کشی 

هر سال تجدید می شود. 
رئیس جمه��وری، معاون��ان وی، اعضای 
هیات دولت، آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه، 
حج��ت  االس��الم والمس��لمین محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، 
آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس 
مجلس خبرگان رهبری، حجت االس��الم 
سید حس��ن خمینی و سفرای کشورهای 
خارجی از جمله شخصیت هایی هستند که 
در مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسالمی 

حاضر شدند. 
بی��ش از 300 خبرن��گار رس��انه های 
داخل��ی و خارج��ی مراس��م افتتاحی��ه 
دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی را 

پوشش خبری دادند. 

 سخنرانی رئیس جمهوری 
در افتتاحیه مجلس

رئیس جمه��وری قوه مقنن��ه را مظهر 
حاکمی��ت م��ردم و نظ��ارت عموم��ی 
دانس��ت و گفت: مردم ای��ران از بیش از 
100 س��ال پیش همواره در پی مجلسی 
قوی و کارآمد بودند، مجلسی که قدرت 
قانونگ��ذاری درچارچ��وب منافع ملی و 
موازین اس��المی داشته باش��د و بتواند 

خودسری ها را مهار کند. 
به گ��زارش خبرن��گار سیاس��ی ایرنا، 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
دی��روز در آیین افتتاحی��ه دهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: به یک 
معنا ق��وه مجریه و ق��وه قضاییه از قبل 
ب��ه صورتی وجود داش��ت ام��ا با انقالب 
مش��روطه قوه س��ومی تحت عنوان قوه 
مقنن��ه به وج��ود  آمد، این ق��وه مقننه 
مظهر حاکمی��ت مردم، مظه��ر نظارت 
اتص��ال  ب��رای  جایگاه��ی  و  عموم��ی 
بخش های مختلف کشور، تنوع سالیق و  
آرا در یک مرکزیت به نام مجلس شورای 

اسالمی بود. 
وی ادام��ه داد: م��ن ای��ن روز مبارک 
و فرخن��ده، روز افتت��اح دهمی��ن دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی را ک��ه در ماه 
مبارک ش��عبان، ماه پیامبر عظیم الشان 
اس��الم و در تقارن با اعیاد شعبانیه است 
به همه منتخبان ای��ن دوره از انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و به همه حضار 

و به ملت ای��ران تبریک و تهنیت عرض 
می کنم. 

رئیس جمه��وری ادام��ه داد: مجلس و 
دولت رس��الت ها و وظایف مش��خص و 
جدا از هم دارند اما در عین حال وظایف 
مشترک و مسئولیت های فراوانی نیز در 

کنار یکدیگر دارند. 
روحان��ی گف��ت: گرچه معم��وال اگر 
جامع��ه ب��ا مش��کلی مواجه ش��د مردم 
مش��کل جامعه را از آن دستگاه اجرایی 
و دول��ت می دانند یا گاهی موفقیت های 
ب��زرگ را از آن دول��ت می خوانن��د اما 
واقعیت این اس��ت که آنجا که موفقیت 
است مجلس و قوه قضاییه و دیگر ارکان 
نظام، س��هم خ��ود را دارن��د و آنجا که 
خدایی ناکرده مش��کل وجود دارد، آنجا 

نیز مجلس به ویژه سهم خواهد داشت. 
وی افزود: بنابراین برای حل معضالت 
و مش��کالت کش��ور ما نیازمند به تعامل 
هس��تیم البته هم��ه در نهایت تس��لیم 
قان��ون هس��تیم و اجرای قان��ون گاهی 

کمی سخت و کمی تلخ اما در عین حال 
الزامی و ضروری است. 

رئیس دولت تدبیر وامید اظهارداشت: 
من ب��رای وزیرعلوم پنج بار و برای وزیر 
ورزش و جوان��ان چه��ار ب��ار به مجلس 
آمدم. ممکن اس��ت ب��ا انتظار ها منطبق 
نباش��د اما در عین حال ما باید تس��لیم 
قانون باش��یم وهر آنچه مقررات قانونی 
اس��ت ولو سخت و مشکل، آن را مجری 
باشیم. با اجرای قانون است که می توانیم 
از مشکالت کشور به خوبی عبور کنیم. 

رشد اقتصادی 5درصد در امسال
رئیس جمه��وری ی��ادآور ش��د: ما در 
آغاز ش��روع دولت یازدهم با مشکالت و 
تالطم ه��ای اجتماعی و اقتصادی مواجه 
بودیم که با همکاری مجلس و با حمایت 
م��ردم توانس��تیم از بس��یاری از آنها به 

خوبی عبور کنیم. 
وی افزود: در طول سه سال گذشته از 
تالطم اقتصادی خبری نیست و جای آن 
را آرامش در بازار گرفته اس��ت. از تورم 
خطرناک دو رقمی که می توانست برای 
جامعه ما ادامه آن بس��یار مشکل آفرین 
باش��د، ام��روز از ت��ورم 40درص��د ب��ه 
10درصد رس��یده ایم و امس��ال به تورم 

تک رقمی خواهیم رسید. 
روحانی گفت: همه تالش دولت بر این 
بود که از رکود عبور کند. رش��د منفی، 
شایس��ته این م��ردم نب��ود، بنابراین در 
سال 93 ما رش��د 3درصدی را داشتیم 
و در س��ال 94 با وجود همه مش��کالت 
نگذاش��تیم به رشد منفی برسیم و رشد 
یک درصدی را شاهد بودیم و در سال جاری 
ما به رش��د 5درصد خواهیم رس��یدو همه 
برنامه ها بر این است که مردم و جامعه ما از 

لحاظ فقر و بیکاری در امان باشند. 

طرح کمتر و الیحه بیشتر
رئیس جمه��وری خاطرنش��ان کرد: به 
کیفی��ت قانون نیازمندی��م نه به کمیت 
قان��ون. این جمله را از این باب می گویم 
ک��ه خ��ود را فرزن��د مجل��س می دانم؛ 
20س��ال در مجلس ش��ورای اس��المی 
تجربه دارم، همه ما در مجلس دهم باید 
از تجربه 9 دوره قبل به خوبی اس��تفاده 

کنیم. 
روحان��ی گف��ت: کیفی��ت قوانین ما و 
هم��کاری در تدوین قوانین بین مجلس 
و دولت که اگر بشود طرح کمتر و الیحه 
بیش��تر، یعن��ی همکاری فکری بیش��تر 
بین دول��ت و مجلس؛ نه تنه��ا دولت و 
مجلس که اس��تفاده از دانش��گاهیان و 
مراکز تحقیقاتی؛ از آنهایی که در زمینه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربیات 

طوالنی دارند. 

در مجلس دهم شاهد همکاری 
بیشتری خواهیم بود

وی اف��زود: مطمئن��م در مجلس دهم 
ش��اهد همکاری بیش��تری خواهیم بود. 
ضم��ن اینکه همین ج��ا الزم می دانم از 
هم��ه نمایندگان مجل��س دوره نهم چه 
آنهای��ی ک��ه دو بار به مجل��س دهم راه 
یافتن��د و چ��ه آنهایی ک��ه در انتخابات 
ش��رکت نکردن��د ی��ا توفیق حض��ور در 
مجل��س نیافتند و خدمات دیگری را در 
کش��ور به عهده خواهند داشت؛ از همه 
آنه��ا به ویژه هیأت رئیس��ه مجلس نهم، 
ریاس��ت مجلس نهم که در بس��یاری از 
زمینه ه��ا و به ویژه در زمینه برجام، ما را 

یاری کرد تشکر کنم. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

یک مقام مس��ئول در دفتر حجت االس��الم و المسلمین 
ناطق ن��وری، خب��ر منتش��ر ش��ده در برخ��ی رس��انه ها 
درخص��وص دی��دار ب��ا رئیس جمه��وری و گفت وگوهای 

نقل شده را تکذیب کرد. 
به گزارش ایس��نا، وی تصریح کرد: جمالت انتسابی به 
حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری و رئیس جمهوری از 

اساس کذب بوده است. 
وی با اش��اره به ضرورت رعایت اخالق حرفه ای و حفظ 
آرامش فضای سیاس��ی کشور در رس��انه ها افزود: انتشار 
این ن��وع اخبار قطعاً آلوده به اغراض سیاس��ی و برخالف 
توصیه های مقام معظم رهبری برای پرهیز از ایجاد فضای 

تقابل و دوگانگی در عرصه سیاسی کشور است. 
ای��ن مقام مس��ئول در دفتر رئیس دفتر بازرس��ی مقام 

معظم رهبری، گروه های سیاس��ی و رس��انه ها را به حفظ 
وحدت و آرامش در کشور توصیه کرد. 

پی��ش از ای��ن هفته نام��ه پنجره مدعی ش��ده ب��ود که 
حجت االس��الم و المس��لمین ناط��ق ن��وری در دی��دار ب��ا 
رئیس جمه��وری به صورت جدی به او درباره صحبت هایش 
واکنش نش��ان داده اس��ت. به گزارش تسنیم، پنجره نوشته 
اس��ت: در دیدار اخیر حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری 
با آقای حسن روحانی، انتقادات جدی بیان شده است. آقای 
ناط��ق نوری در ای��ن دیدار از س��خنان رئیس جمهوری که 
راوی تقابل در حاکمیت اس��ت ابراز نگرانی کرده است. وی 
اظهار داشته که  » شما همه حیثیت سیاسی خود را مدیون 
حاکمیت هستید. من از این رفتار شما در تعجب هستم. هم 

علنی و هم غیرعلنی این موضوع را حل کنید.«

دفتر ناطق نوری: اظهارات منتسب به ناطق نوری و روحانی دروغ است

بین الملل�ی  ائت�اف    س�خنگوی 
ض�د داعش اع�ام کرد ک�ه فرمانده 
تروریس�ت های داعش در فلوجه در 
حمله هوایی ائتاف کشته شده است. 
ک�رد  اع�ام  گاردی�ن  روزنام�ه    

برخ�ی مس�ئوالن اطاعات�ی موفق 
به تعیین م�کان دقیق اقامت ابوبکر 
البغ�دادی، رهبر گروه تروریس�تی 
داعش ش�ده اند. بر این اساس او در 
منطق�ه ای بین س�وریه و ع�راق در 

حرکت است. 

یک رس�انه آمریکایی به نقل از مقامات دولتی این کش�ور از توقف ارس�ال 
بمب های خوشه ای به عربستان خبر داد. 

تیتر اخبار

رئیس اداره آرایش��ی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: 
ایران رکورددار مصرف لوازم آرایش��ی نه در خاورمیانه، نه در 
آسیا، نه در جهان و نه درهیچ سطح دیگری، نبوده و نیست. 
به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، مصطفی اسماعیلی 
افزود: آمارهای اعالم ش��ده در م��ورد میزان مصرف لوازم 
آرایشی در کشور و اینکه گفته می شود ایران رتبه نخست 
مصرف لوازم آرایشی را در دنیا دارد، اشتباه است. تاکنون 
هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی که این گونه موضوعات 
را بیان کرده اند، برای صحبت های خود به منبع مشخصی 

به عنوان مستندات اشاره نکرده اند. 
وی ادام��ه داد: اگر بخواهیم واقع بینانه س��خن بگوییم 

محکم ترین ش��واهد محکه پس��ند چنین افرادی، تصورات 
کوچه بازاری و عامیانه آنهاس��ت که بی ش��ک هیچ مبنای 

علمی و حقوقی هم نمی تواند داشته باشد. 
این مقام مس��ئول در اداره کل نظ��ارت بر فرآورده های 
غذایی، آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو گفت: 
اگرچه اس��تفاده و گرایش به محصوالت آرایشی در ایران 
و عموما درکش��ورهای درحال توسعه رو به فزونی نهاده و 
استفاده از محصوالت تقلبی و فله ای فرآورده های یادشده 
به دلیل قیمت ارزان آنها رواج بیشتری یافته اما ایران در 
این مورد نه در خاورمیانه نه در آسیا، نه در جهان و نه در 

هیچ سطح دیگری رکورددار نبوده و نیست. 

ایران رکورددار مصرف لوازم آرایشی نیست

  رحم�ت اهلل حافظ���ی، رئی��س 

کمیسیون سامت شورای شهر تهران 
گفت: س�خنان ش�هردار در خصوص 
باج دهی به اعضای شورا، فرار به جلو 
و ایجاد یک سپر دفاعی برای پاسخگو 

نبودن به انتقادات است. 
  آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه 

قضاییه بخش�نامه  »یکنواخت سازی 
اخذ هزینه های دادرس�ی طبق قانون 
وص�ول برخ�ی از درآمده�ای دولت 
مصوب ۱۳۷۳« را صادر و به واحدهای 

قضایی سراسر کشور اباغ کرد. 

رسول پاپایی، معاون مرکز 
اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت 

آموزش و پرورش اعام کرد که 
تصویر منتشر شده از بخشنامه ای 
مبنی بر ارفاق در امتحانات نهایی 

سال سوم متوسطه در فضای 
مجازی جعلی است. 

تیتر اخبار

تهیه کننده کنس��رت شهرام و حافظ ناظری در نیشابور 
مدعی ش��د که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی 
دیگر، دادستان نیشابور تهدید کرده که در صورت هرگونه 

اقدامی، با شهرام ناظری برخورد می کند. 
به گزارش ایس��نا، جواد فرجی در این ب��اره گفت: مجوز 
کنس��رت نیش��ابور پس از حواش��ی مختلف در هفته های 
گذشته، بار دیگر برای تاریخ 10 و 11 خردادماه برای اجرا 
در این ش��هر اخذ شد و برای تأمین امنیت برنامه، جلساتی 
با فرمانداری و مسئوالن انتظامی داشتیم و همکاری خوبی 
با ما شد و همه چیز درست و خوب پیش رفت. این دوستان 
به من اعالم کردند که جناب دادستان از مواضع  سخت شان 

کوتاه آمده اند و ان ش��اءاهلل این کنسرت برگزار خواهد شد. 
تهیه کننده کنس��رت ش��هرام ناظری و حاف��ظ ناظری در 
نیش��ابور در ادام��ه افزود: صبح روز بع��د با همراهی رئیس 
اداره ارشاد نیشابور خدمت جناب دادستان رفتیم و ایشان 
باز مخالفت خود را به ش��کل جدی اعالم کرد. من با اشاره 
ب��ه اخذ تمام مجوزهای قانونی و قولی که آقای فرماندار به 
اس��تاد ناظری برای برگزاری این برنامه داده بودند، تأکید 
کردم که این برنامه همه مجوزها را دارد ولی آقای دادستان 
خیلی واضح تهدید به برخورد با ش��خص شهرام ناظری در 
صورت برگزاری کنسرت کرد. اصرار ما دراین باره بی نتیجه 

بود و تصمیم به لغو این کنسرت گرفتیم. 

لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان

  اس�تیون اس�پیلبرگ کارگ�ردان 
ب�ا  دی�داری  در  س�ینما  مش�هور 
فارغ التحصیان هاروارد به آنها توصیه 
ک�رد ب�ه داس�تان های پدربزرگ ها و 

مادربزرگ های شان گوش بدهند. 
  باستان شناس�ان دانش�گاه یورک 
انگلستان موفق به کشف نقاشی های 
ماقبل تاریخ در ارتفاع 2۱۳۳ متری 

کوه های آلپ شدند. 
 پنجمین دوره »حراج تهران« با ثبت فروش 25میلیارد و ۳62 میلیون تومان 

و فروش ۷9 اثر برگزار شد

تیتر اخبار

قهرم��ان وزنه ب��رداری المپیک لندن اظه��ار کرد: توقع 
کسب مدال طالی المپیک از من باال اما به جاست. 

به��داد س��لیمی در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره آخرین 
وضعیت خود بیان کرد: باید بعد از گذش��ت ش��ش ماه از 
عمل جراحی، آمپول غضروف س��از را تزریق می کردم که 
برای نرم کردن زانویم است. این کار انجام گرفت و پزشک 

نیز از شرایط راضی بود. 
سلیمی در پاس��خ به این پرسش که آیا هنوز نمی تواند 
حرکت قیچ��ی را انجام دهد، به صحبت پرداخت و گفت: 
باید کم کم ش��روع کنم. حرکت قیچی باعث می ش��ود به 
ناحیه آسیب دیده فشار بیاورم. حدودا هفت تا هشت روز 
بعد از تزریق، کم کم می توانم حرکت قیچی را انجام دهم. 

قهرم��ان المپیک لندن در پاس��خ به پرس��ش دیگری 
مبن��ی ب��ر اینکه با توجه به ش��رایطی ک��ه دارد، صحبت 
درباره المپیک و کسب مدال زود نیست، نیز تصریح کرد: 
زود اس��ت اما تالش��م را به کار می گی��رم و باید دید چه 
پی��ش می آید. البته با توجه ب��ه زمانی که تا المپیک باقی 
مانده، خوش بین هس��تم به المپیک برسم اما اینکه با چه 

وضعیتی این کار انجام می گیرد، مشخص نیست. 
س��لیمی در مورد اینکه فکر نمی کند توقعات از او برای 
کسب مدال طالی المپیک باال است هم گفت: توقعات باال 
اما بجا اس��ت. مردم همیشه از من مدال آوری دیدند و باز 
هم این را می خواهند. بنابراین توقعات بیجا نیس��ت اما با 

توجه به شرایطی که داشتم، کار سختی است. 

بهداد سلیمی: توقع طای المپیک بیجا نیست

  پیام صادقیان با قرارداد یک ساله 
به تیم ماشین سازی تبریز پیوست. 

  تی�م مل�ی والیبال ای�ران موفق 
ش�د در نخس�تین دیدار مسابقات 
انتخاب�ی المپی�ک ری�و، اس�ترالیا 
را  جدی ترین رقیب آس�یایی خود 
ب�ه راحتی و ب�ا نتیج�ه قاطع ۳ بر 

صفر شکس�ت دهد.
فینال لیگ قهرمانان اروپا بین رئال مادرید و آتلتیکومادرید، دیشب با تدابیر 

شدید امنیتی در میان برگزار شد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی

شهریار شمس مستوفی، محمدصادق جنان صفت

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895434
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
سامانه پیامکی: 50001243

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسامی با حضور شخصیت های سیاسی کشور

روحانی:مردمبهدنبالمجلسیبودهاند
کهبتواندخودسریهارامهارکند

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آغاز دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی در ماه مبارک شعبان را که 
ماه معنویت و خشوع و ماه اعیاد بزرگ 
مذهبی اس��ت، به ملت عظیم الش��أن 
ایران اس��المی و به ش��ما برگزیدگان 
و پذیرن��دگان مس��ئولیت های بزرگ 
تبری��ک می گوی��م و از آح��اد م��ردم 
عزیز که با حماس��ه انتخابات، چرخه 
بی وقفه قانون گذاری را تداوم بخشیده 
و حلق��ه دیگری بر این زنجیره حیاتی 

افزوده اند، سپاسگزاری می کنم. 
توفی��ق  از  برآم��ده  هم��ه،  ای��ن 
اله��ی و نش��انه لط��ف و رحمت ذات 
اق��دس اوس��ت ک��ه دس��ت ق��درت 
بی همت��ا را م��ددکار مل��ت و کش��ور 
و نظام اس��المی س��اخته اس��ت. دل 
 و زب��ان از س��پاس گویی ای��ن نعمت 

ناتوانند. 
مل��ت ایران ب��ا حض��ور حداکثری 
در انتخاب��ات پ��ر اهمی��ت مجل��س 
قانون گ��ذاری، بیعت دیری��ن خود با 
نظ��ام جمهوری اس��المی را بار دیگر 
تک��رار کردند و ب��ا این زباِن رس��ا به 
بدخواه��ان پاس��خ گفتن��د. وفاداری 
ارزش��مند مل��ت، مس��ئوالن نظام را 
در بخش ه��ای گوناگون به احس��اس 
مس��ئولیت و شکر نعمت فرا می خواند. 
ذمه ما مسئوالن، اکنون سنگین بارتر 

از گذشته است. 
سوگند نمایندگان –که در نخستین روِز 
کارِی خود ادا خواهند کرد و سوگندی 
ش��رعی و الزام آور است- سرفصل های 
اساس��ِی وظایف نمایندگی در مجلس 
را بی��ان کرده اس��ت. ش��ما ب��رادران 
و خواه��ران می توانی��د ب��ا حکمت و 
خردمندی و اخالص و پارس��ایی، این 
وظای��ف را در خالل عمل قانونی خود 
–که عمدت��ا قانون گ��ذاری و نظارت 
اس��ت- تحقق بخش��یده، ن��زد خدا و 

خلق سرافراز شوید. 
در این ص��ورت اس��ت ک��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی را در جای��گاه ویژه 
خویش یعنی »در رأس امور کش��ور« 

نگاه خواهید داشت. 
ش��رایط توفانی منطق��ه و جهان و 
ماجراجویی های بین المللی سلطه گران 

و اتباع شان، ایران اسالمی را با اوضاع 
پیچیده تری از گذشته روبه رو ساخته 
است. اقتدار کشور برای مواجهه با این 
ش��رایط، به هوش��مندی و عزم راسخ 
و در دس��ت داش��تن ابت��کار عمل از 
سوی همه مسئوالن نیاز دارد. وظیفه 
انقالبی و قانونی ش��ما نمایندگان آن 
است که مجلس را سنگری استوار در 
براب��ر ترفند و فس��ون و افزون خواهی 
گس��تاخانه اس��تکبار و نقط��ه اتکای 
درخش��ان م��ردم موم��ن و انقالب��ی 

بسازید. 
تحقق بخش��یدن به اقتصاد مقاوم با 
هم��ه الزامات قطع��ی آن و نیز تالش 
مجدانه برای گس��ترش و ژرف سازی 
فرهن��گ اس��المی، دو اولویت فوری 
مه��م  اولویت ه��ای  اس��ت.  کنون��ی 
گوناگ��ون  بخش ه��ای  در  دیگ��ری 
مرب��وط به اقت��دار ملی و اس��تحکام 
امنیت و مصونیت کش��ور، وجود دارد 
ک��ه تضمین کنن��ده اس��تقرار عدالت 
اجتماعی و استقالل و پیشرفت کشور 
اس��ت. شناخت این اولویت ها از جمله 
وظایف نمایندگان و در دسترس ذهن 

هوشمند آنان است. 
نمایندگان را به توکل و حس��ن ظن 
به وعده های خداوند قادر و استقامت 
در ص��راط مس��تقیم اله��ی توصی��ه 
می کنم و از سرگرم شدن به زایده های 
جناح��ی و غالب س��اختن انگیزه های 
 ش��خصی بر مصالح عموم��ی بر حذر 

می دارم. 
الزم می دان��م از نمایندگان مجلس 
نه��م و رئیس پر ت��الش و خدوم آن 
و هم��ه هیأت رئیس��ه و نی��ز از همه 
دست اندرکاران انتخابات مجلس دهم، 
در همه بخش های آن صمیمانه تشکر 

و قدردانی کنم. 
ی��اد ام��ام راح��ل عظیم الش��أن و 
ش��هدا و ایثارگران این راه را گرامی 
م��ی دارم و ب��ا س��الم و تعظی��م به 
حض��رت ول��ی اهلل االعظ��م ارواحن��ا 
فداه توفیقات همه ش��ما را از خدای 

متعال مسألت می کنم. 
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
سیدعلی خامنه ای
۷ خرداد ماه ۱۳95«

متن پیام مقام معظم رهبری
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MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
دیوانگان جوان 

از این ش��ماره در س��تون تبلیغاتچی ه��ای دیوانه به 
بررسی و نقد فصل دوم سریال »مد من« می پردازم. این 
فصل از سریال مدمن برای نخستین بار در 27 جوالی 
ت��ا 26 اکتبر س��ال 2008 در 13 قس��مِت حدودا 47 
دقیقه ای در روزهای یکش��نبه ساعت 10 شب از شبکه 
AMC در ایاالت متحده پخش شد. این فصل از سریال 
م��د من، اتفاقات مربوط به س��ال 1962 را از ماه فوریه 
تا اکتبر به نمایش می گذارد. زمانی که بحران موش��کی 
کوبا به اوج خود رسیده است. این فصل از سریال جایزه 
»امی« را به خاطر برجس��ته ترین سریال درام و جایزه 
گلدن گلوب را به جهت شناخته شدن به عنوان بهترین 
س��ریال درام از آن خود کرد و از طرف انس��تیتو فیلم 

آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. 
من با به تصویر  قس��مت اول از فصل دوم سریال مد 
کش��یدن کارکنان ش��رکت تبلیغاتی که در حال آماده 
ش��دن برای رفتن به اس��ترلینگ-کوپر هس��تند، آغاز 
می شود در حالی که موس��یقی پرهیجان و امید بخش 

برای شروعی نو، این وعده روزهای بهتر را می دهد. 
ماج��رای این قس��مت از س��ریال مدم��ن در زمینه 
تبلیغ��ات، ح��ول مح��ور کمپی��ن ایرالی��ن موه��اک 
س��انز  مارتی��ن  قه��وه  و    )Mohawk Airlines(
)Martinson's Coffee( می گذرد. هرمان فیلیپس 
)Herman Phillips( مدیر ارش��د بخش مشتریان 
شرکت استرلینگ- کوپر س��عی کرد با به دست آوردن 
مش��تریان جدی��د خون ت��ازه ای در رگ های ش��رکت 
جاری کند اما او از نحوه انجام کارهای مشتریان جدید 
ناراضی است. او معتقد است بخش خالقیت شرکت به 
رهبری دان دریپر خوب عم��ل نمی کند و باید با ورود 
نیروهای جدید و تازه نفس این بخش بازسازی شود. او 
از راجر استرلینگ که تازه از مرخصی طوالنی بازگشته، 
درخواس��ت می کند تا این اتفاق در ش��رکت بیفتد اما 
استرلینگ به هرمان فیلیپس متذکر می شود برای رفع 
این مشکل مستقیما با دان دریپر مذاکره کند. فیلیپس 
می پذیرد و این موضوع را به دریپر اطالع می دهد. اضافه 
شدن افراد جدید به بخش خالقیت شرکت چندان برای 
دریپر خوش��ایند نیست اما در کمال ناباوری همگان، او 
به این مسئله تن می دهد و در این قسمت از سریال مد 
من او با چند نیروی جوان که جدیدا کمپین های موفقی 
را در دیگر شرکت ها اجرا کرده اند قرار مالقات می گذارد. 

بخش مشتریان در مقابل بخش خالقیت
یکی از نکات مهمی که در این قس��مت از س��ریال 
مدمن مطرح ش��د، تقابل همیش��گی بخش مشتریان 
ش��رکت با بخش خالقیت و اجرایی اس��ت. با توجه به 
س��اختار بخش مش��تریان، این گروه در ش��رکت های 
تبلیغاتی همواره س��عی می کنند نظر مثبت مشتریان 
را به آژانس تبلیغاتی جلب کنند. همچنین با استفاده 
از رویکردهای مناسب به بازارهای جدید دست یافته و 
شرکت را در این زمینه توسعه دهند؛ بنابراین رویکرد 
این بخش بیشتر با رضایت مشتری در ارتباط است. از 
سوی دیگر بخش خالقیت و اجرایی شرکت که وظیفه 
تولی��د کمپین های تبلیغاتی را برعهده دارد، در حالت 
ایده آل سعی دارد ش��یوه های درست تبلیغاتی را اجرا 
کند که گاهی این مسئله با نظرات مشتریان در تضاد 
است. یا گاهی به جهت وجود تعدد کار در این بخش، 
سطح کیفی کارهای گروه تولید کاهش می یابد که این 
مس��ئله به مذاق مشتریان و همچنین بخش بازاریابی 

شرکت خوش نمی آید. 

ب��ه همین دلیل ای��ن دو دپارتمان در ش��رکت های 
تبلیغات��ی همواره دارای چالش ه��ای جدی با یکدیگر 
هستند. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد در قسمت 
اول فصل دوم س��ریال مدمن نی��ز چنین وضعیتی را 
مشاهده می کنیم. یعنی فیلیپس مدیر بخش مشتریان 
سعی در توسعه بازار شرکت دارد و سعی می کند نظر 
دو مش��تری جدید را به شرکت استرلینگ کوپر جلب 
کند، اما احس��اس می کند بخش خالقه اس��ترلینگ- 
کوپر خیلی در طراحی کمپین تبلیغاتی این دو شرکت 
موفق نب��وده بنابراین از نفوذش ب��رای تغییر ترکیب 

بخش خالقیت استفاده می کند. 
از س��وی دیگر کارکنان بخش خالقیت استرلینگ-

کوپر با مش��اهده ورود نیروهای جدید به شرکت ابتدا 
دچار بهت و سپس دلسردی می شوند. همچنین آنها از 
اینکه ممکن اس��ت شغل خود را از دست بدهند دچار 
تش��ویش می ش��وند. همان طور که برای تبلیغاتچی ها 
واضح اس��ت، طراحی کارهای خالقان��ه در فضایی که 
ترس و اضطراب حاکم است، غیر ممکن بوده و کارکنان 
بخش خالقیت و تولید باید در یک فضای نسبتا آرام به 
تولید محتوای تاثیرگذار بپردازند. این مسئله چالشی 
اس��ت که نه تنها دان دریپر، بلکه همه مدیران ارش��د 
ش��رکت های تبلیغاتی با آن روبه رو هس��تند؛ رضایت 

مشتری به هر شکل یا ارائه کارهای تاثیرگذار؟ 
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تبلیغاتچی های دیوانه

حرکتی در جهت حفظ محیط زیست 
پژمان فخاریان درب��اره روند حرکت اجتماعی 
بان��ک اقتص��اد نوی��ن می گوی��د: از عم��ر ورود 
حرکت های اجتماعی ب��ه صنعت تبلیغات بیش 
از 40 س��ال می گذرد. قبل از ای��ن برندها معموال 
مخاطبان ش��ان را در معرض تبلیغات مس��تقیم 
قرار می دادن��د. از آن پ��س برندها ب��ا حمایت از 
محیط زیست یا حمایت از اقشار ضعیف و مواردی 
از ای��ن قبیل با مش��تریان خ��ود ارتب��اط برقرار 
کردند. در این حالت حمایت برندها به دو ش��کل 
صورت می گیرد. یک: فقط حرفش را می زنند و با 
تبلیغات مختلف اقدام به ارسال پیام های فرهنگی 
)csr( می کنند که در این ب��اره می توان اقدامات 
تبلیغاتی بانک کشاورزی »درختان بیشتر، کاغذ 
کمتر« را مثال زد. دو: وارد عمل ش��ده و حرکت 
عمل��ی را در جهت حف��ظ محیط زیس��ت انجام 
 asp، ما باید بین آگهی های .)cbsm( می دهند
csr و cbsm  تف��اوت قائل ش��ویم. یکی حرکت 
فرهنگی اس��ت که پیام فرهنگی می دهد و یکی 
به مسئولیت های اجتماعی اش��اره دارد و دیگری 
به بازاریابی اجتماعی مبتنی بر جامعه و ش��امل 
توسعه راهبردی، یعنی رفتاری را که می خواهیم 
ترویج یا نف��ی کنیم، هدایت می کن��د. کاری که 
بانک اقتصاد نوین اجرا کرده جزو دسته دوم قرار 
می گیرد یعنی اقتصادنوین مس��تقیما وارد عمل 
ش��ده و حرکتی را در جهت حفظ محیط زیست 
انجام داده  است. اقتصاد نوین در آگهی می گوید: 
با استفاده از خدمات الکترونیک اش مصرف کاغذ 
کاهش و کاهش آن باعث قط��ع تعداد کمتری از 
درختان خواهد شد. البته می توان گفت که بانک 
اقتصادنوین با اجرای ای��ن کار هم پیام فرهنگی 
به مخاطبان داده و هم فعالیت��ی را در این جهت 
عملیاتی کرده اس��ت. بانک 7هزار اصله درخت را 
در پارک پردیسان کاشته اس��ت. 7هزار درختی 
که دقیقا مش��خص نیس��ت چرا بانک این تعداد 
را انتخاب کرده اس��ت و چرا مثال 8ه��زار درخت 
نکاشته است. عالوه براین باز مشخص نیست که 
چرا بانک اقدام خود را فقط خبری کرده  و س��عی 
نکرده که از تعدادی از مشتریان برای مشارکت در 
کاشت استفاده کند و این عمل خود را در قالب یک 
رویداد اجرایی نکرده  است. بانک های کشورمان در 
کمتر موردی در جهت باورپذیر کردن عملکردشان 
تالشی انجام می دهند و معموال بعد از اجرا، فقط 
آن  را اطالع رس��انی می کنند، برای مثال بانک ها 
در اکثر تبلیغات قرض الحس��نه خود از کلمه »و 
هزاران جوایز« دیگر صحبت می کنند. آنها هیچ گاه 
نمی گویند که و هزاران یعنی چه و منظورش��ان 
چه تعداد جایزه  اس��ت و این جوایز چی هستند. 
باورپذیری رویداد، اتفاق مهمی ا س��ت که اگر به 
آن توجه شود، مشتریان اعتماد بیشتری به برند 
پیدا خواهند کرد. مخاطبان بانک اقتصادنوین اگر 
در حین کاشت درختان در محل حضور داشتند، 
عدد 7هزار درخت برای ش��ان باورپذیرتر بود. در 
این زمینه می ش��د فیلم تبلیغاتی تاثیر گذاری را 
هم هنگام اجرای این رویداد تهیه کرد. در این باره 
می توان به یکی از کمپین های کوکاکوال اشاره کرد. 
کوکاکوال برای اینکه بتواند اقدامات خود را باور پذیر 

کند در کمپینی نزدیک ب��ه 5هزار عکس از مردم 
تهیه کرده و روی س��اختمان شیش��ه ای بلندی 
می چسباند. عکس های موردنظر روی ساختمان 
به گونه ای چسبانده می ش��وند که مخاطب از دور 
تصویری از بطری کوکاکوال را مش��اهده می کند. 
این برند از ش��عار »کوکا از ش��ما س��اخته شده« 
برای این کمپین استفاده کرده است. مردم در این 
کمپین مقابل ساختمان شیش��ه ای قرار گرفته و 
به دنبال عکس خود می گش��تند. در این کمپین 
کوکاکوال اقدام خود را برای مخاطبانش باورپذیر 
کرده است. بانک اقتصادنوین نیز می توانست از این 
شیوه استفاده و مخاطبان را درگیر اقدام فرهنگی و 

اجتماعی خود کند. 

آگهی تلویزیونی اقتصادنوین تاثیرگذار 
است

 فخاری��ان درب��اره آگه��ی تلویزیون��ی بانک 
اقتصادنوین می گوید: آگهی تلویزیونی اقتصادنوین 
تاثیرگذار است. س��اند افکت ها و گریم بازیگران 
کودک در آگهی همگی مخاطب را از وجود خطری 
آگاه می کنند؛ خطری ک��ه در آگهی رفته رفته با 
کاشت درختان توس��ط بانک برطرف شده است. 
وقتی مش��کل حل می ش��ود، کودکان نیز چهره  
شاداب تری به خود می گیرند. از طرفی این آگهی 
انگار دو بار تمام می ش��ود و هر بار پیامی متفاوت 
به مخاطب داده و مخاطب با چندین پیام مواجه 
می ش��ود. این روش نشان می دهد بانک مستقیم 
می خواهد به مخاطبانش بگوید که اقدامی فرهنگی 
را انجام داده اس��ت؛ اتفاقی که اگر با برنامه ریزی 
دقیق ت��ر و از طریق رس��انه های مختلف صورت 
می گرفت، بهتر از آب در می آمد. بانک باید بگذارد 
که آگهی تلویزیونی کار خودش را انجام دهد و در 
آگهی داس��تانی روایت شود و مخاطب با کنکاش 
پی به ماجرا ببرد. بانک می توانست با یک تصویر 
نهایی کوتاه در انتهای آگهی به مخاطبانش اطالع 
دهد که چه عملکردی را اجرا کرده است؛ کاری که 
در نسخه ارائه شده توسط آژانس تبلیغاتی درست 
اجرا شده است و بانک در نسخه اصالح کرده  این 
تغییرات را اعالم و سعی کرده نام و حرکت خود را 
بزرگنمایی کند. این روند اصالح باعث ش��ده که 
آگهی مورد نظر از دسته آگهی های خالق خارج 
ش��ود. فخاریان درباره مراحل ساخت این آگهی 
می گوید: آگهی مورد نظر ساخت پیچیده ای ندارد 
و گروه با کمترین امکانات توانسته پیام بانک را به 
بهترین ش��کل ممکن به مخاطبان برساند. گروه 
تالش کرده که ب��ا گریم کودکان پی��ام خود را به 
مخاطبان منتقل کند. آگهی ساده است ولی ساده 
خوب. گروه سازنده آگهی را شلوغ نکرده اند و بدون 
هیچ حاشیه ای پیام را رسانده اند. موسیقی آگهی 
نیز جالب و بازیگران هم نقش خود را به خوبی اجرا 
کرده اند. در این آگهی گروه از لباس حیوانات برای 
کودکان اس��تفاده نکرده اند. این شیوه اجرا جالب 
است، چون در این حالت پیام برای مخاطبان قابل 
باورتر است. مخاطب می فهمد که با قطع درختان 
هم انسان ها آسیب می ببینند و هم حیوانات. در 
نتیجه آگهی مورد نظر مینیمال و س��مبلیک با 
مخاطبانش ارتباط برقرار کرده اس��ت. این آگهی 

نیاز به مکمل دارد و بانک نباید در این مرحله آن را 
رها کند و بهتر است که با آگهی های دیگر پیامش 
را کامل تر کند. بانک باید برای این کار یک کمپین 
prیکپارچه را اجرا کند تا بازخوردهای بهتری را 

دریافت کند. 

»ما با طبیعت پیوسته ایم«
تورج جمشاس��ب درباره ای��ن آگهی می گوید: 
از س��ال گذش��ته مدیران بان��ک اقتص��اد نوین 
حمایت از محیط زیست را در لیست فعالیت های 
اجتماعی خود پررنگ ت��ر کردند. در این راس��تا 
بانک توافق نامه ای با سازمان محیط زیست منعقد 
و هزینه کاش��ت 7هزار اصله درخ��ت را در پارک 
پردیس��ان تهران پرداخت کرد. بع��د از این اتفاق 

و کاش��ت 7هزار درخت، نام آن منطقه بوس��تان 
نوین گذاش��ته ش��د. البته س��ابقه فعالیت های 
زیس��ت محیطی اقتصاد نوین فقط به کاشت این 
درختان برنمی گردد و این بانک چندین ش��عبه 
بانکی سبز با شعار »باهم برای طبیعت« نیز دارد. 
شعبه هایی که با اس��تانداردهای زیست محیطی 
همراس��تایی کاملی دارند. این همراس��تایی در 
موارد و شاخص های مختلفی تعریف شده است. 
بانک تصمیمی برای معرفی و تبلیغات این شعب 
نداشت و فقط قصد اطالع رس��انی ساده ای درباره 
کاشت 7هزار نهال را داشت. قصد بانک تنها تولید 
یک آگهی تلویزیونی و رادیویی اینفورمال و پخش 
آن در ایام افتتاحیه بوستان بود. گروه ما روی بریف 
ارس��الی از طرف بانک پیش��نهادی را ارائه کرد. 
پیشنهاد ما اجرای کمپینی محتوا محور و تعاملی 
در رس��انه های اجتماعی با سرفصل های مختلف 
زیست محیطی بود. این کمپین » #سهم ما« نام 
داش��ت. بانک کلیت این کمپین را در دستور کار 
خود قرار داد اما تنها به بخش��ی از آن یعنی آگهی 
تلویزیونی اجازه س��اخت و اک��ران داد. در آگهی 
تلویزیونی قرار بود درباره درخت و فواید آن بدون 
به تصویر کشیدن خود درخت صحبت کنیم. شعار 
این آگهی تلویزیونی »ما جزیی از طبیعت هستیم« 
بود که باتوجه به نظر ش��ورای بازبینی آگهی های 
صداوس��یما به »ما با طبیعت پیوسته ایم« تغییر 
کرد. ایده پردازی و طراحی س��اخت این آگهی به 
خاطر کمبود زمان، در کمت��ر از چند هفته انجام 
شد، ولی اکران آن به دالیلی به تعویق افتاد و آگهی 
درحال حاضر از طریق تلویزیون پخش می شود. 
جمشاس��ب می گوید: در حال حاضر بس��یاری 
از بانک ها س��راغ مس��ئولیت اجتماعی در حوزه 
محیط زیست رفته اند و در این رابطه نیز تبلیغاتی 
را اکران کرده اند. امروزه همه می دانیم آب کم است 
و قطع درختان شایسته نیست اما این دانستن ما 
را به ادراک کافی در خص��وص عمق فاجعه برای 
آیندگان نرسانده است. در آگهی بانک اقتصاد نوین 
برخالف بانک های دیگر صحبتی از کاهش مصرف 
کاغذ و قطع درختان نشده است چراکه زحمت این 
گونه گفتمان را دیگران کشیده اند. ما سعی کردیم 
بین مخاطب و حیواناتی که با قطع درخت به نوعی 

بی خانمان می ش��وند، از طریق کودکان همذات 
پنداری ادراکی ایجاد کنیم و س��پس بگوییم که 
ما )بانک اقتصاد نوین( برای جبران آنچه به ناچار 
)با مص��رف کاغذ( از طبیعت گرفته ای��م، اقدام به 
کاش��ت 7هزار نهال کرده ایم تا وامدار نسل آینده 
خود نمانیم. این سهم کوچک ماست )# سهم ما( 
در بازپرداخت آنچه از طبیعت گرفته ایم به نسل 
آینده. جمشاسب می گوید: در ایده پردازی آگهی 
تلویزیونی اصرار داشتیم که هیچ تصویری از قطع 
درخت یا کاشت آن نمایش ندهیم. هدفمان این 
بود که مخاطب با داستانی که روایت می کنیم به 
عمق فاجعه پی ببرد. حتی نمی خواستیم به وضوح 
نام بانک را در آگهی عنوان کنیم و آمدن نام در حد 
یک پک شات کوتاه باش��د. نسخه در حال پخش 
با نظر مدیران ارش��د بانک، با نسخه اصلی کمی 
متفاوت است. تغییر روایت صدا )شاد شدن ریتم 
موسیقی(، گرافیک پک ش��ات، پست پک شات 
و جمله پس از آن، از جمله همین تفاوت هاست. 
البته در نظر داشته باشید که نسخه اول بیشتربا 
هدف وایرال شدن تهیه شده بود، بنابراین با توجه 
به عدم فعالیت بانک در فضای مجازی ممکن است 
تغییرات انجام شده از س��وی بانک، مطلوب واقع 
شده باش��د. جمشاس��ب در ادامه می گوید: قطع 
درختان در آگه��ی فقط با افکت ه��ای صوتی به 
تصویر کشیده شد. همچنین در میانه تبلیغ پیام 
اصلی آگهی به نمایش گذاشته و عنوان شد که شاید 
از درختان کاشته شده توسط بانک اقتصاد نوین، 
نسل ما بهره برداری چندانی نکنند اما قطعا کودکان 
آینده از آن  لذت و بهره خواهندبرند. جمشاس��ب 
درباره س��اخت آگهی می گوید: برای ساخت این 
آگهی از تکنیک پیچیده ای اس��تفاده نکرده ایم. 
تنها قسمت سخت کار، انتخاب چهره های مناسب 
برای هر حیوان و طراح��ی نقش حیوان با توجه و 
فرم صورت بازیگر بود. بنابراین روی چهره پردازی 
کودکان دقت و وقت زیادی صرف ش��ده اس��ت. 
زمان تصویربرداری پروژه نیز به خاطر سختی های 
معمول کار با کودکان، کم��ی طوالنی تر از زمان 
پیش بینی ش��ده بود. در مجموع سعی مان براین 
بود که پیام اصلی بانک را ساده و روان به مخاطبان 

منتقل کنیم.  

تبلیغات خالق

آگهی مایع دهانشویه listerin- شعار:  هرچه به هم نزدیک تر هستیم، الزم است خوشبوتر باشیم 

ایستگاه تبلیغات

بشقابي که کالري غذا را کم مي کند

بعض��ي از بهتری��ن غذاه��ای موجود بس��یار چرب 
هس��تند، بنابرای��ن یک آژان��س تبلیغات��ي در تایلند 
ایده اي ساده براي کم کردن کالري غذاها مطرح کرده 

است.
آژانس تبلیغاتي BBDO بانکوک با مشارکت بنیاد 
ارتقای سالمت تایلند مش��کل چاقي در این کشور را 
ه��دف قرار مي دهد که ارتباط زی��ادي با مقدار روغن 

مورد استفاده در غذاي محبوب این کشور دارد.
به جای تالش براي تغییر نحوه طبخ غذا، مش��تري 
و آژانس روي ش��یوه س��رو آن تمرکز م��ي کنند. به 
 »AbsorbPlate« گزارش ام بی ای نیوز، آنها بشقاب
را عرض��ه کردند که با 500 س��وراخ مقداري از روغن 
غذاي ش��ما را در خود نگه مي دارد. بنا بر ادعاي آنها، 
بشقاب فوق توان جذب 7 میلي لیتر معادل یک و نیم 
قاشق چایخوري روغن را دارا است. این مقدار چندان 
زیاد نیس��ت اما ح��دود 30کال��ري از کل کالري هاي 

غذاي شما را به خود اختصاص مي دهد.

شماره 517 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

نگاهی به آگهی تلویزیونی بانک اقتصاد نوین

پیوستگی با طبیعت
در آگهی چهره کودکان با گریم شبیه حیوانات مختلف شده بود. کودکانی که با صدای 
قطع درختان چهره ش�ان درهم می شد. بانک اقتصادنوین با اجرای این آگهی می خواست 
حرکت فرهنگی و اجتماعی خود را به مخاطبان اطالع رس�انی کند و به آنها بگوید که در 
جهت حفظ محیط زیس�ت 7هزار درخت را در بوس�تان پردیس�ان کاشته است. »فرصت 
ام�روز« به منظور بررس�ی این آگهی و اق�دام اجتماعی بانک اقتصادنوین، س�راغ پژمان 
فخاریان، مشاور و کارگردان فیلم  های تبلیغاتی رفته است. در این گزارش گفت وگویی نیز 
با تورج جمشاسب، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی روزنه ارتباط مجری آگهی تلویزیونی بانک 

اقتصاد نوین داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

خروجی آژانس

آگهی در حال پخش



ام��روزه ه��ر کس��ب و کاری 
بای��د در راس��تای فعالیت های 
ارتباطاتی برند برنامه ریزی ها و 
استراتژی های مناسبی را اتخاذ 
کند. فعاالن حوزه نش��ر نیز از 
این قضیه مس��تثنا نیس��تند و 
برند ه��ای این ح��وزه باید در 
تالش باش��ند که با استفاده از 
متد ه��ای موجود در برندینگ، 
آگاهی از برن��د خود را افزایش 
دهن��د. برخی از کارشناس��ان 
ح��وزه بازاریاب��ی و برند بر این 
باور هس��تند که ارائه خدمات 
هم��راه ب��ا محص��ول می تواند 
نسخه مناس��بی برای بازاریابی 
و برندینگ فعاالن حوزه نش��ر 
بررس��ی  همچنی��ن  و  باش��د 
هنجار ه��ای اجتماعی می تواند 
خری��د  الگ��وی  ش��ناخت  در 
مخاطبان ایرانی بسیار مثمرثمر 
واقع شود. اینکه فعاالن صنعت 
نش��ر در راس��تای فعالیت های 
چ��ه  برندین��گ  و  بازاریاب��ی 
اقدامات��ی را بای��د انجام دهند 
و چگون��ه مزیت ه��ای رقابتی 
را ب��رای خ��ود ایج��اد کنند، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
س��راغ دکتر کامبیز حیدرزاده، 
و  بازاریابی  کارشناس مدیریت 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

واحد علوم و تحقیقات برود. 
دکتر کامبیز حی��در زاده در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
برندی مانند نشر چشمه، هنوز 
موفق تری��ن  و  بزرگ تری��ن  از 
موسس��ات انتش��ارات فعال در 
ایران است، بیشتر فعالیت های 
این انتش��ارات در حوزه ادبیات 
اس��ت. باوج��ود افت وخیزهای 
این  موج��ود در فعالیت ه��ای 
انتشارات، حضور مدیران خبره 
و همکاری با نویسندگان مطرح 
توانس��ته موفقیت ای��ن برند را 
تضمی��ن کن��د و ت��ا همچنان 
فعالیت ه��ای خ��ود را در این 

حوزه ادامه دهد. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار 
می کند: این برند ها توانسته اند 
در حوزه ه��ای مختل��ف هنر و 
ادبیات مانند داس��تان، ش��عر، 

نمایش��نامه، فیلمنامه، سینما، 
تحقیقات ادبی، فلس��فه، علوم 
اجتماع��ی، اس��طوره و تاری��خ 
فعال باشند و محصوالتی را در 
این زمینه ها به چاپ رس��انند. 
سال ها پس از فوت نویسندگان 
مطرح که با این برند ها فعالیت 
می کردند، برند هایی مانند نشر 
چشمه هنوز همچنان به چاپ 
آثار ارزشمند و گران بهای آنان 
ادامه داده اند. از طرفی برند های 
مانند نش��ر چش��مه در حوزه 
چاپ و نش��ر آث��ار مذهبی نیز 
توانسته تاکنون جوایز متعددی 

را دریافت کند.
 

ایجاد ذهنیت مثبت نسبت 
به برند

بازاریابی خاطر  مش��اور  این 
نشان می کند: از آنجا که هدف 
ه��ر ش��رکت یا کس��ب و کاری 
از برند س��ازی ایج��اد آگاه��ی 
وفاداری مش��تری  افزای��ش  و 
اس��ت، در صنعت چاپ و نشر 
نیز هدف اصلی ایجاد ذهنیت و 
چشم انداز نسبت به محصوالت 
خود در مشتریان است تا آنجا 
که مخاطبان رفع نیازهای خود 
را درگ��رو مص��رف محصوالت 

یک برند بدانند. 

تضمین موفقیت برند
بی��ان  حی��در زاده 
واق��ع  در  می کن��د: 
ی��ک  ش��کل گیری  ب��ا 
و  احساس��ی  جای��گاه 
عاطف��ی از محص��ول یا 
خدمت در مش��تریان و 
مص����رف کنن��دگان، 
رضای��ت از برن��د و ب��ه 
مراتب وف��اداری، خرید 
مج��دد و ش��کل گیری 
مثبت  شفاهی  تبلیغات 

نی��ز از آن برند بیش��تر خواهد 
شد. لحاظ کردن تمامی طبقات 
مختل��ف جامعه و چاپ کتب و 
نش��ریات در حوزه ه��ای دارای 
وجه تشابه نزدیک با فرهنگ و 
افکار جامعه از یک س��و و توجه 
به سطوح مختلف سنی و ارائه 
محصوالت و حوزه های مختلف 
علمی و فلس��فی نیز از س��وی 
دیگ��ر می توان��د برند های این 
ح��وزه را با وجود رقبای قدری 

در صنعت چاپ و نشر به میزان 
قابل توجهی موفق سازد. 

ارائه خدمات همراه با 
محصول

او ادام��ه می ده��د: در کنار 
فعالیت های مختلف بازاریابی و 
فروش محصول، آنچه در دنیای 
پیش��رفته از لح��اظ تکنولوژی 
موثر اس��ت، لزوم ارائه خدمات 
همراه است که برند های حوزه 
نش��ر باید به این موضوع توجه 
ویژه ای داش��ته باش��ند و برای 
مناس��بی  برنامه ریزی های  آن 
را انج��ام دهند. ای��ن موضوع 
می توان��د از دالی��ل همراه��ی 
و  موسس��ات  ب��ا  مش��تریان 
کس��ب و کارها باش��د و حتی با 
وج��ود افت وخیزه��ای موجود 
این  موسساتی  فعالیت های  در 
حوزه، مش��تریان را نس��بت به 
برند وفادار سازد. این در حالی 
است که شاید توجه به این امر 
در صنعت چاپ و نش��ر از دید 
این  از کارشناس��ان  بس��یاری 
حوزه بعی��د به نظر می رس��د 
اما ب��ا اتخ��اذ برنامه ریزی های 
این موضوع ش��دنی  مناس��ب 
برند ه��ای حوزه  ب��ود.  خواهد 
نشر می توانند از منطق چیرگی 

ی��ا  SD Logic(  خدم��ت 
  )Service-Dominant Logic
ی��ا ارائ��ه خدم��ات هم��راه با 
محص��ول و همچنی��ن خل��ق 
ارزش مش��ترک در برنامه های 

بازاریابی خود بهره گیرند. 

تحت تاثیر قرار دادن 
الگو های خرید

حیدر زاده می گوید: در ایران 
برند س��ازی و ش��عار انتشارات 

واژه ای جدی��د ی��ا دور از ذهن 
ب��رای بس��یاری از اف��راد ب��ه 
نظ��ر می آید اما ب��ا کمی تامل 
موفقیت ه��ای  ب��ه  می ت��وان 
روزافزون بس��یاری از ناش��ران 
طری��ق  از  خارج��ی  مط��رح 
برند سازی جهت جلب  فرآیند 
مشتریان و ایجاد توجه در آنها 
و در نهایت حف��ظ و نگهداری 
آنان واقف شد. مسلما با وجود 
متعدد در سراسر  فرهنگ های 
جهان، می توان به یک چارچوب 
یا معیاری کلی از رفتار مشتری 
در این صنعت چاپ و نش��ر و 
سطوح مختلف فکری در میان 
اقش��ار مختلف نیز پی برد که 
ای��ن امر ب��ه بازاریاب��ان کمک 
می کن��د ت��ا عملک��رد و رفتار 
مش��تری را پیش بین��ی کنند. 
در واق��ع بررس��ی هنجارهای 
اجتماعی که به ش��کلی خاص 
رفت��ار و عملکرد مش��تریان و 
تعیی��ن  را  مصرف کنن��دگان 
می کند یا مانع ش��کل گیری و 
ب��روز آنها می ش��ود، همچنین 
بررس��ی ارزش ه��ای فرهنگی 
ش��کل گیری  باعث  که  جامعه 
این هنجارها می شود، الگوهای 
خری��د را تح��ت تاثی��ر ق��رار 
می دهد و توجه به این ارزش ها 
و فرهنگ ه��ا می توان��د 
دس�ترس��ی  س����طوح 
بازاریابان به افکار و رفتار 
مشتریان را ایجاد کند. 

این م��درس بازاریابی 
اظه��ار می کن��د: ل��زوم 
فعالی��ت در هر صنعتی 
مانن��د صنعت نش��ر، با 
تجزی��ه و تحلیل کردن 
غیرقاب��ل  محیط ه��ای 
کنترل مختلف فرهنگی، 
اقتص��ادی  اجتماع��ی، 
بررس��ی  کن��ار  در  و... 
متغیرهای قابل کنترل همچون 
ش��امل  بازاریاب��ی  آمیخت��ه 
محص��ول، مکان ی��ا موقعیت، 
ترفی��ع ی��ا تبلیغ��ات و قیمت 
بس��یار می تواند موثر باش��د و 
کس��ب و کارها را موفق س��ازد. 
بنابراین اس��تفاده از رسانه های 
اجتماعی راه��ی جهت محقق 
س��اختن اقدامات ترفیع برند و 
تبلیغات اس��ت که با توجه به 
پیش��رفت صنایع و تکنولوژی 

و همچنین دنیای دیجیتالی و 
ابزارهای الکترونیکی و از طرف 
دیگر حرکت و هجوم گسترده 
جوامع به س��وی مص��رف این 
محص��والت، می تواند تمرکز و 
توجه فعاالن در تمامی صنایع 
را بی��ش از پی��ش به س��مت 
بهره گیری از این فرصت سوق 

دهد. 
ت��ا جایی ک��ه بس��یاری از 
کس��ب و کارها به ص��ورت کلی 
با مدنظر ق��رار دادن اهداف و 
تغییراتی  چشم اندازهای خود، 
اقدام��ات  ن��وع  در  اساس��ی 
بازاریاب��ی و ارائه خدمات خود 
داده ان��د. بنابرای��ن تبلیغ��ات 
رس��انه ای و حت��ی بهره گیری 
که  اجتماع��ی  از ش��بکه های 
از مش��تریان  حج��م عظیمی 
را در خ��ود جای داده اس��ت، 
در  مناس��بی  فرصت  می تواند 
دس��تیابی به مش��تریان هدف 
باشد. با توجه به انواع مختلف 
خری��د و خری��داران، می توان 
در حوزه صنعت چاپ و نش��ر 
این گونه تلقی کرد که توجه به 
چند گ��روه خریداران می تواند 
ثمربخش باش��د؛ اول گروهی 
ک��ه خواه��ان دس��تیابی ب��ه 
کت��ب جدید و ب��ه روز بوده و 
تفاوتی  برایشان  انتشارات  نوع 
ن��دارد و گروه دیگر که افرادی 
بسیار وسواسی هستند و دقت 
آن��ان را بس��یار در خریده��ا 
شاهد هس��تیم. از طرف دیگر 
توجه ب��ه انواع خریداران دیگر 
که صرف��ا به دلیل وابس��تگی 
خ��ود و از روی ع��ادت خرید 
می کنند، بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. بنابراین در نظر گرفتن 
ای��ن دس��ته های مختل��ف از 
بازاریابان  می توان��د  خریداران 
را در صنع��ت چ��اپ و نش��ر 
جهت طراحی برنامه بازاریابی 
یاری رس��اند. ل��زوم توجه به 
ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت 
ک��ه تمامی تالش ها و اقدامات 
تبلیغاتی موسسات لزوما نباید 
فروش صرف باشد، بلکه تغییر 
واحدهای کس��ب و کار  دیدگاه 
به این سمت که بتوانند حس 
وفاداری در مش��تریان را قوی 
سازند، به نوبه خود نتیجه اش 

افزایش فروش خواهد بود. 

تن��وع  دلی��ل  ب��ه  ام��روزه 
محص��والت و برندهای دارو اعم 
از تولید داخلی و وارداتی، رقابت 
بر س��ر گس��ترش بازار و فروش 
می��ان  در  محص��والت  بیش��تر 
ش��رکت های دارویی ب��ه رقابت 
علمی و تاکتیکی مبدل ش��ده و 
اغلب ش��اهد حضور اعضای تیم 
دارویی  ش��رکت های  بازاریاب��ی 
و مواد غذای��ی در س��مینارها و 
بازاریابی  آم��وزش  کالس ه��ای 
بازاریاب��ی  بوده ای��م.  ف��روش  و 
توس��ط  و  پویاس��ت  رش��ته ای 
تمامی ش��رکت های داروس��ازی 
و ش��رکت های مرتب��ط ب��ا این 
صنعت، که یک��ی از بزرگ ترین 
بخش های صنعت��ی در جهان را 

تش��کیل می دهند، به کار گرفته 
می ش��ود. اما با وجود گستردگی 
صنعت داروس��ازی، بهداش��ت و 
درمان و رش��د آن، هنوز شکاف 
بازاریابی،  بزرگی بین کتاب های 
سخنرانی ها و دانسته های مرتبط 
با علم بازاریابی کاالهای مصرفی 
و مباح��ث کارب��ردی پیرام��ون 
بازاریاب��ی محص��والت داروی��ی 

وجود دارد. 
کتاب »بازاریابی دارو، رویکرد 
پروفس��ور  نوش��ته  کارب��ردی« 
و  دوگراماتزی��س  دیمیتری��س 
ترجم��ه دکتر امین اس��داللهی، 
محم��د آقایی و مهن��دس جواد 
قربان��ی، با تکیه بر خط مش��ی 
تالش ه��ای آگاهان��ه در جه��ت 

طبقه بندی، تحلیل و مطالعه این 
رش��ته، درصدد برگرفتن تمامی 
جوانب بازاریابی دارویی براساس 
نیازها و ضروریات روزمره و ابزار 
مورد نیاز جه��ت برآورده کردن 
آنها اس��ت. به ع��الوه این کتاب 
نتای��ج تحلیل ه��ای جهان��ی در 
مورد ای��ن صنع��ت و همچنین 
فهرس��تی از کتاب ه��ا و مجالت 
مرب��وط به موضوعات آموزش��ی 
مرتبط، گزارش ه��ای صنعتی و 
مورد  را  مش��اوره ای  گزارش��ات 
توجه ق��رار می ده��د. مهم تر از 
هم��ه اینک��ه در این کت��اب به 
بررس��ی نقش و جایگاه کلیدی 
فناوری ه��ای اطالعاتی در حوزه 
بازاریاب��ی دارویی نی��ز پرداخته 

ش��ده اس��ت. در بخش��ی از این 
کت��اب آم��ده اس��ت: »پ��س از 
تعریف نیاز به اطالعات بازاریابی، 
طراحی برنامه کلی با استفاده از 
تحقیق��ات بازاریابی و گردآوری 
اطالعات مرتبط انجام می ش��ود، 
اغل��ب در تحقیق��ات دارویی با 
حجم عظیم��ی از داده ها روبه رو 
هس��تیم که بای��د به درس��تی 
ذخیره، اصالح و تحلیل ش��ده و 
بین تمامی کارکنان مربوطه در 
سازمان توزیع شود، بنابراین در 
طول فرآیند تحقیقات بازاریابی، 
طراح��ی و اجرای سیس��تم های 
اطالعات��ی بازاریابی ک��ه در آن 
تمام��ی این ام��ور با دق��ت، به 
موقع و با اطمینان انجام شود، از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.« 
ای��ن کت��اب در 336 صفح��ه و 
توس��ط  تومان  قیمت 17ه��زار 
انتش��ارات ترمه به چاپ رسیده 

است.

 توسعه بازار در میدان عمل 
 

در یادداش��ت پیش��ین در خصوص اجرای نظام مند 
توس��عه بازار صحب��ت کردیم و تا اینج��ای کار از انجام 
دو بخ��ش کار ک��ه می تواند منجر به توس��عه ب��ازار در 
کسب و کارهای مختلف ش��ود، صحبت شد. همان طور 
که گفته ش��د در بخ��ش اول تحلیل ها و اس��تراتژی ها 
مورد توجه اس��ت و برای انجام آن مطالعات گس��ترده 
در خصوص تحلیل بازار صورت می گیرد. پس از تحلیل 
رقابت��ی و محک رقبا از هر حی��ث، برنامه اصلی، پیش 
تدوین استراتژی شرکت هاست که می تواند راه ها و منافذ 
اصلی دس��تورات رقابتی را به ما نشان دهد و در نهایت 
ارتباط با مشتریان است که در تکمیل برنامه ها و ایجاد 
راهکارهای منطقی، مس��یر را واضح  و مشخص می کند. 
بخ��ش بعدی که به آن پرداختیم ایجاد تصور مناس��ب 
برای مش��تریان بود؛ تصوری که برای ما و مشتریان ما 
باید معقول و متبوع باش��د تا بتوانیم طرح های توس��عه 
را به کمک آنها پیاده سازی کنیم. برای انجام این بخش 
در گام اول از راه اندازی و توسعه وب سایت به عنوان یک 
اب��زار تبلیغاتی که کاربردهای چندگانه دارد نام بردیم و 
نکاتی را در خصوص مشخصات یک وب سایت مناسب 
که می تواند در جهت برنامه های توسعه ای ما موثر باشد، 
برشمردیم. در ادامه به بخش های دیگر کار می پردازیم و 

فرآیند توسعه بازار را مرور می کنیم. 
به نظر می رسد در بخش دوم و زمانی که ما دریافتیم 
باید تصویر مناسبی نزد مش��تریان قدیم و جدید برای 
جذب ی��ا ادامه همکاری داش��ته باش��یم، طبیعتا باید 
برندینگ را در دس��تور کار داش��ته باشیم. فارغ از تمام 
تعریفات و تحلیل هایی که در این س��ال ها در خصوص 
برند و برندینگ مطرح ش��ده اس��ت و از آنجا که اهداف 
 B2B این یادداشت بیشتر سمت و سوی کسب و کارهای
را دارد و قصد هم نداریم وارد مباحث بس��یار تخصصی 
ش��ویم، به تعریف ساده ای از این عملیات در یک جمله 
بس��نده خواهیم کرد. برندینگ در واق��ع »ارائه مفهوم 
موضوع��ی یکپارچه برتم��ام ابعاد نام تجاری اس��ت؛ به 
گون��ه ای که بتواند ثبات آن نام را به خوبی نش��ان دهد 
و با آن مفاهیم ش��ناخته ش��ود« اطالق می شود، بنابر 
ای��ن با در نظر گرفت��ن مخاطبان، نام تجاری ش��رکت 
ش��ما در تمامی مراحل باید به گونه ای معرفی شود که 
انس��جام، قدرت و مشابهت با چشم اندازها و اهداف شما 
در آن متبلور باشد. در کسب و کارهای B2B، همخوانی 
ش��کل و مفهوم در لوگوی ش��رکت، بروشور، CDهای 
تبلیغاتی، کاتالوگ، پوش��ه ها، اطالعیه ه��ای تبلیغاتی، 
امض��ای کارکن��ان و توصیفات مش��تریان ب��رای ایجاد 
وجهات ظاه��ری برند کفایت می کند. مهم این اس��ت 
که تمامی عناصر ش��رکت اعم از مدی��ران و کارکنان و 
اجزای آن، یکصدا اهداف را به صورت ظاهری و محتوایی 
نش��ان دهند. بخشی از عملیات برندینگ شما می تواند 
در انتخ��اب و آرایش مکان فیزیکی دفت��ر کار و رابطه 
کارکنان با مشتریان در دفتر کار تعریف شود و نکته ای 
جزئی ولی حائز اهمیت است. همان طور که از مراجعت 
به خانه یک نویس��نده ادبی یا فلس��فی انتظار خانه ای 
درخ��ور وی )از لحاظ چیدمان و اش��یای داخل آن( را 
دارید، طبیعتا باید دفترکار به گونه ای طراحی شود که در 
راس��تای برنامه های شما باشد. به همین دلیل است که 
در اغلب اوقات دفاتر معماری تفاوت های زیادی با دفاتر 
و بنگاه های مالی دارند. برندینگ گلوگاه توسعه بازاریابی 
است و پس از فعالیت های توسعه ای به مراتب راحت تر 

و عملی تر می شود. 
اما بخش س��وم فرآیند توس��عه ب��ازار و پس از توجه 
به بخش های قبلی و اجرای آنها، ش��یوه های قرارگیری 
کس��ب و کار ش��ما در معرض بازارهای جدید و افزایش 
فروش اس��ت. به طورکلی برنامه های توسعه بازار در دو 
حالت اتفاق می افتد. شما برای توسعه بازار خود یا باید بر 
تعداد مشتریان خود در محدوده بازارهای فعلی بیفزایید 
یا اینکه دروازه بازارهای جدیدی را بگش��ایید. یک مدیر 
توسعه کسب و کار )BDM( نیازمند یک برنامه راهبردی 
و عملی برای این کار است. ایجاد بانک های اطالعاتی و 
شناخت مشتریان مستتر ابتدایی ترین راهکار برای انجام 
چنین برنامه ای اس��ت. در کس��ب و کارهای B2B اغلب 
پیش می آید که از تبلیغات شرکت ها اغلب نتیجه الزم 
ایجاد نمی شود و به همین منظور ارائه تبلیغات هدفمند 
بخشی از وظایف توسعه بازار تلقی می شود. معموال این 
تبلیغ��ات صرفا با معرفی خدم��ات و توانایی های بالقوه 
شرکت امکان پذیر نیست و لزوما باید با پرزنت یک پروژه 
انجام شده آغاز شود و از آن پروژه به عنوان رزومه کاری و 
نشان توانایی های شرکت نام برده  شود. اما برای گشایش 
بازارهای جدید کار متفاوت اس��ت. کشف و فعالیت در 
بازارهای جدید مستلزم مطالعات دقیق و مفصل است. 
فض��ای بازار و فعاالن آن، ش��یوه کارکرد اجزا، تعامالت 
مالی و کش��ش بازار باید مورد ارزیابی قرار گیرد و پس 
از آن تصمیم گیری در این خصوص صورت پذیرد. برای 
ورود به بازار جدید ش��اید الزم باش��د تغییراتی در ارائه 
محصول چه از جهت بازرگانی و چه از جهت فنی ایجاد 
شود و متعاقب آن تحقیقات کاربردی بازار صورت پذیرد. 
بسیاری از شرکت ها ورود به بازار جدید را با معرفی یک 
محصول جدید همزمان می کنند و برخی دیگر با وجود 
آمدن شبکه های جدید متناس��ب با فعالیت های خود، 
مبادرت به انجام چنین برنامه هایی می کنند. با این حال 
مسلما این پایان کار نیست. بازار جدید همچون کودکی 
نوپا نیاز به توجه بیش��تر دارد و وقت بیش��تری را برای 
توجه، پیگیری و فعالیت ه��ای پس از فروش می طلبد. 
هرچند وفادارسازی مشتریان از وظایف توسعه دهندگان 
کس��ب و کار نیس��ت اما برای اینکه با اطمینان بگوییم 
کس��ب و کاری توسعه یافته اس��ت باید حداقل بخشی از 

مشتریان را دائما در کنار خود نگه داریم. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )100(
یک کار خارق  العاده انجام دهید

ای��ن روزه��ا دیگر مانن��د گذش��ته نمی توان با 
انج��ام کاری س��خت و رکوردش��کنی در آن ب��ه 
کت��اب رکوردهای گینس وارد ش��د. مدیران این 
مؤسس��ه ثبت رکورد، رکوردشکنی در بسیاری از 
کارهای خطرن��اک و گاهی احمقانه را که موجب 
آس��یب دی��دن مردم می ش��د، ممن��وع کرده اند. 
اما ب��ا این حال انج��ام کارهای ش��گفت انگیز و 
ثب��ت رکورد در کتاب گینس غیرممکن نیس��ت. 
چیزهای دیگر وجود دارند که می توانند به اندازه 
رکوردشکنی های پر هیجان توجه شما را به خود 

جلب کنند. 
این کار باید طوری باش��د که مردم با دیدن آن 
هیجان زده ش��ده و بگویند: »وای خدای من! من 
ه��م می خواهم این کار را انج��ام دهم.« نه اینکه 
پس از دی��دن آن بگویند: »عج��ب کار بیخود و 

احمقانه ای!«

ایده
س��ر ریچارد برنس��ون تع��دادی از رویدادهای 
اجتماعی را به صورت عمومی ایجاد و سازماندهی 
کرده است. وی در اقیانوس اطلس با قایق سرعتی 
 Virgin Atlantic Challenger خود به نام
در مس��ابقات قایق های س��رعتی در سال 1986 
میالدی شرکت کرده و به قهرمانی رسیده است. 
س��ر ریچارد برنسون و پر لیندس��تراند نخستین 
کسانی بودند که با استفاده از یک بالن حرارتی از 

اقیانوس اطلس گذشتند. 
همزم��ان با افزایش س��ن و کاهش قوای بدنی، 
سر ریچارد از ابعاد و گستره ماجراجویی های خود 
کاست ولی با وجود این در این راه دچار مشکالت 
و حوادثی نیز ش��د. برخورد با دیوار هنگام پایین 
آمدن از س��اختمان یک هتل و پرتاب ش��دن از 
روی جت اس��کی ب��ه درون آب در دریاچه ای در 
الوگاس از جمله این حوادث محس��وب می شوند. 
همچنی��ن هنگام آغاز رک��ود اقتصادی در جهان 
سر ریچارد برنسون مجبور شد تا از قایق سرعتی 
خود دس��ت کش��یده و آن را در کشتی تفریحی 

خود قراردهد. 
داس��تان یک��ی از عجیب تری��ن و مهیج تری��ن 
ماجراجویی ه��ا ب��ه ص��ورت ی��ک فیلم ب��ه نام 
Calendar Girls درآم��د و تصوی��ر س��نتی و 
قدیمی زنان را به طور کلی تغییر داد. در این میان 
برخی دیگر از شرکت ها و صنایع تصمیم گرفتند 
تا با ص��ورت دادن رویدادهای جالب توجه مردم 
را ب��ه خود جلب کرده و از طری��ق این رویدادها 
کمک هزینه های مورد نیاز برای کمک به فرآیند 
تحقیقات درباره سرطان خون را جمع آوری کنند. 
ی��ک نمون��ه از انجام کاره��ای خ��ارق العاده، 
ش��رکت تولید لوازم آرایش Lush است که یک 
بار به عنوان رکورددار س��اخت بزرگ ترین صابون 

آرایشی در جهان شناخته شد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم

• روی��داد جالب توجه خود را به صورت گروهی 
انج��ام داده و آن را به صورت فردی انجام ندهید. 
کارکنان خود را درگیر این پروسه کنید. حتی اگر 
این رویداد به بهترین ش��کل ممکن انجام نش��ود، 
شرکت کردن در آن گامی مثبت محسوب می شود. 
• موضوع��ی را انتخ��اب کنی��د ک��ه به ش��کل 
جالب توجهی ب��ا ارزش های برندت��ان همخوانی 
داش��ته باش��د. به یاد داش��ته باش��ید ک��ه اقدام 
مذکور نباید خطرناک باش��د. چنانچه شما از آن 
قبیل ش��رکت هایی نیس��تید که بتوانید کارهای 
خارق العاده انجام دهید بهتر است جشنواره هایی 
نظی��ر یک رویداد بافندگی را س��ازماندهی کنید 
یا بزرگ ترین کالس ی��وگای دنیا را برگزار کنید. 
فراموش نکنید که الزم نیست حتماً رکوردشکنی 
کنی��د، همین ک��ه توجه دیگ��ران را جلب کنید 

کافی است. 
• جم��ع آوری کمک ه��ای نقدی ب��رای اهداف 
انسان دوس��تانه نیز اقدام مفید دیگری است که 
سبب پوشش رس��انه ای تشکیالت ش��ما خواهد 
ش��د و از سوی دیگر وجهه ش��ما را به عنوان یک 
برند مثبت و مس��ئولیت پذیر معرفی کرده و ارتقا 

می دهد. 

یکشنبه
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محصول کافی نیست؛ خدمات بدهید

 از آنجا که هدف هر شرکت یا 
کسب و کاری از برند سازی ایجاد 

آگاهی و افزایش وفاداری مشتری 
است، در صنعت چاپ و نشر نیز 

هدف اصلی ایجاد ذهنیت و چشم انداز 
نسبت به محصوالت خود در 

مشتریان است تا آنجا که مخاطبان 
رفع نیازهای خود را درگرو مصرف 

محصوالت یک برند بدانند
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عمومی )91(
تلویزیون تماشا کنید

برنامه ه��ای تلویزیون��ی مش��هور و پرمخاط��ب 
فرصت های بسیار زیاد و فوق العاده ای را برای انجام 
فعالیت های روابط عمومی ش��ما فراهم می آورند. 
برنامه ه��ای بلند مدت تلویزی��ون مانند برنامه های 
آموزش��ی این امکان را برای اکثر کس��ب و کارهای 
مرتب��ط فراهم می کنند تا با اس��تفاده و همکاری 
مناس��ب ش��هرت ش��رکت و برند خ��ود را به طور 

شگفت انگیزی افزایش دهند. 
ب��رای مث��ال، در برنامه ه��ای آموزش آش��پزی 
دس��تورالعمل های زی��ادی به مخاطب��ان آموزش 
داده می ش��ود. ب��ا این ح��ال ای��ن برنامه ها کمتر 
مورد اس��تقبال مردم قرار می گیرند، اینجاست که 
یک رس��توران یا حتی سرآشپز حرفه ای و خالق 
می توان��د از فرص��ت اس��تفاده کرده و ب��ا ایده ای 
ابتکاری به عن��وان مثال بیان نحوه پخت و س��رو 
سفارش��ات در رستوران ها توس��ط آشپزها، عالوه 
بر جذاب تر س��اختن برنامه تلویزیونی، تبلیغات و 
تاثیرگذاری موردنظر خ��ود را روی مخاطبان نیز 
داش��ته باش��د و از این همکاری مش��ترک نهایت 

استفاده را ببرد. 
با وجود چنی��ن برنامه های��ی، تلویزیون تبدیل 
به یک��ی از بهتری��ن ابزارهای موجود برای ش��ما 
جه��ت فعالیت رواب��ط عمومی و ارتق��ای جایگاه 
برندتان ش��ده است و تقریبا این شانس برای همه 
کسب و کارها وجود دارد تا از این ابزار پرسود بهره 

الزم را ببرند. 

ایده
هنگام تماش��ای تلویزیون یک کاغذ و قلم کنار 
خود آماده داش��ته باش��ید. احتمال بسیار زیادی 
وجود دارد که ش��ما هنگام تماش��ای تلویزیون با 
یک یا چند برنامه مرتبط با کسب و کار خود مواجه 
شوید، بنابراین کار سختی نخواهد بود تا اقدام به 
یافتن و نوش��ن فرصت های خوب��ی که به نظرتان 

ارزش سرمایه گذاری دارند کنید. 
در عین حال به یاد داش��ته باشید که شما تنها 
کس��ی نخواهید ب��ود که به دنب��ال این فرصت ها 
است، بنابراین الزم است فرصت طلب بوده و سریع 
اقدام به اس��تفاده از فرصت ه��ای موجود، پیش از 
اینک��ه دیگ��ران آنه��ا را از چنگ ش��ما دربیاورند 
کنید. از س��وی دیگر برای جذب برنامه موردنظر 
خود نس��بت به همکاری با شما، باید با آن برنامه 
تلویزیونی آش��نایی دقیقی داشته باشید. در عین 
حال به این نکته توجه کنید که به یاد داشتن نام 
اف��راد مهم آن برنامه مانن��د مجری، تهیه کننده و 
کارگردان نیز می تواند بیانگر توجه و شناخت شما 

نسبت به آن برنامه تلویزیونی باشد. 
برنامه ه��ای خب��ری نی��ز یک��ی دیگ��ر از انواع 
فرصت های مناس��بی اس��ت که برای فعالیت های 
روابط عمومی و تبلیغاتی ش��ما فراهم است. حتی 
اگر ش��ما تنها در حد انتش��ار اخبار این برنامه ها 
با آنه��ا همکاری کنید، بازهم ای��ن گونه برنامه ها 
فرصت مناس��بی را جهت ارتقای جایگاه برندتان 

برای شما به ارمغان می آورند. 

هم��کاری ب��ا برنامه های خب��ری اغلب فرصتی 
است که بس��یاری از شرکت ها و موسسات نسبت 
به آن بی توجه  هس��تند. در عین حال اس��تفاده از 
فرصت های کمتر دیده ش��ده همان چیزی اس��ت 
که علم روابط عمومی روی آن تاکید بسزایی دارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- هیچ گاه بدون آماده داش��تن کاغذ و قلم برای 
یادداش��ت نکات مهم به تلویزیون یا حتی روزنامه 
نگاه نکنی��د. در واقع احتم��ال آن وجود دارد که 
هنگام تماشای تلویزیون به نکته جالبی بربخورید 
و عدم یادداشت کردن آن نکته در اغلب موارد به 
معنای فراموش کردن و در نتیجه از دس��ت دادن 

آن است. 
- س��ریع عمل کنید. این گون��ه فرصت هایی که 
توضیح داده ش��د به س��رعت توسط افراد مختلف 
شناس��ایی می ش��وند و در صورت تعلل به کلی از 

دست شما درخواهند رفت. 
- آم��اده ارائه پیش��نهاد های مناس��ب در رابطه 
با کس��ب و کار خود به برنام��ه تلویزیونی که با آن 

همکاری می کنید، باشید. 

یکشنبه
911خرداد1395  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارش�ناس: توسعه کسب و کار شما قطعا باید 
در راس��تای هویت یک قنادی باش��د. ب��ا توجه به این 
موضوع ش��ما می توانید محصوالت خود را توسعه دهید 
و توسعه کسب و کارتان نیز با توجه به شرایط کسب و کار 
ش��ما لحاظ شود. به عبارت دیگر ش��ما می توانید روی 
سیستم توزیع، فعالیت های مناسبی را برنامه ریزی کنید 
و توس��عه کس��ب و کار خود را در این راستا انجام دهید. 
به عن��وان نمونه سیس��تم توزیع مناس��بی را برای ارائه 

کیک های تولد، ش��یرینی مراس��م ها و... لحاظ کنید که 
به صورت رایگان محصوالت خود را در اختیار مشتریان 
قرار دهید. این موضوع در جذب مشتری بسیار می تواند 

مثمر واقع شود. 
از طرفی این سیس��تم توزیع را می توانید روی بس��تر 
آنالی��ن پیاده و نرم افزاری را ب��رای این موضوع طراحی 
کنید که مش��تریان به راحت��ی بتوانند محصوالت مورد 
نظ��ر خود را س��فارش دهند و به ص��ورت رایگان آن را 
دریافت کنند. تبلیغات محلی و منطقه ای برای قنادی ها 
نیز می تواند بس��یار مثمر واقع ش��ود؛ به عن��وان نمونه 
تراکت هایی را طراحی و در مناطق پر رفت و آمد شهری 

و حت��ی اداره ها پخش کنید. هنگامی که خدماتی مانند 
داش��تن سیستم مناس��ب توزیع در این تراکت ها لحاظ 
شود، مخاطبان بیشتر ترغیب به خرید محصوالت شما 

می شوند. 
در ای��ن میان در راس��تای توس��عه کس��ب و کار خود 
می توانی��د خدمات��ی را در ح��وزه برگزاری جش��ن های 
مختلف به مش��تریان ارائه دهید. به عنوان نمونه طراحی 
و تزیین مراس��م ها را بر عهده بگیرید و آن را در صورت 
نداش��تن بستر مناسب، برون س��پاری کنید یا می توانید 
کادوهای فانتزی را همراه با کیک های تولد به مش��تریان 

خود عرضه کنید. 

توسعه قنادی

پرسش: صاحب یک قنادی در منطقه 6 تهران هستم که به تازگی فعالیت های خود را آغاز کرده و قصد توسعه کسب و کارم 
را دارم. به نظر شما در راستای جذب مشتریان و توسعه کسب و کار خود باید چه برنامه ریزی ها و اقداماتی را لحاظ کنم؟  کلینیککسبوکار

چرا باید دنبال شغل رویایی تان 
بروید؟

در دنی��ای حرفه ای متداول اس��ت که برخی افراد 
اعتقاد راس��خی دارند که هرکس��ی بای��د به دنبال 
رویاهایش برود، در حال��ی که برخی دیگر معتقدند 
ب��ه دنبال ش��غل رویایی رفت��ن کاری غیرمنطقی و 
تفکری بچگانه اس��ت. هر دو گروه برای حرف هایی 
که می زنند معیارهای خودش��ان را دارند؛ کس��انی 
که بیش��تر پیرو روش های قدیمی هستند می گویند 
اگ��ر روی انجام کاری که در آن مهارت دارید تمرکز 
کنید ش��انس بیش��تری برای موفق شدن دارید که 
البته از لحاظ اقتصادی منطقی به نظر می رس��د، اما 
گروه مقابل یعنی همان کسانی که معتقدند باید به 
دنب��ال رویاها رفت نیز حرف درس��تی می زنند، زیرا 
ما در جری��ان زندگی حرکت می کنی��م و اگر تمام 
تالش مان را برای ارزش��مندتر کردن آن نکنیم، در 
واقع به خوش��بختی مان خیان��ت کرده ایم. واقعیت 
ای��ن اس��ت که مانند ه��ر چیز دیگ��ری در زندگی، 
دنبال ش��غل رویایی رفتن هم یک ریس��ک اس��ت. 
هیچ کس نمی تواند درآم��د را ضمانت کند و ممکن 
اس��ت شکس��ت بخورید، زیرا جهان همیشه مطابق 
آرزوها و خواس��ته هایتان پی��ش نمی رود، اما آیا این 
مسئله باید ش��ما را از دنبال کردن شغل رویایی تان 
بازدارد؟ حتی اگر موفق نش��وید، این تالش برای تان 
یک تجربه به همراه نخواهد داش��ت؟ دانس��تن این 
موض��وع که تمام تالش ت��ان را کرده ای��د و بهترین 
خودتان بوده اید، خودش پاداشی برای  شما محسوب 
می ش��ود، حتی اگر پولی به همراه نداش��ته باشید. 
حس روراس��ت بودن با خودتان خودش یک پاداش 
اس��ت. در این مطلب قصد داری��م دالیلی را مطرح 
کنیم که نشان بدهند دنبال کردن شغل رویایی تان 

ارزش ریسک کردن دارد.

زندگی تان را ارزشمندتر می کند
ما ی��ک بار زندگ��ی می کنی��م و باید بیش��ترین 
به��ره را از این فرصت ببریم. ریس��ک ک��ردن و به 
دنب��ال آرزوها رفت��ن یکی از راه ه��ای دنبال کردن 
باورهای تان است و زندگی تان را ارزشمندتر می کند 
و به آن معنا می بخشد. ش��اید عجیب به نظر برسد 
که ثبات مالی  و چش��م اندازهای آینده تان را به خطر 
بیندازی��د تا به انجام کاری که موردعالقه تان اس��ت 
بپردازی��د و تصمیم بگیرید ک��ه از طریق آن درآمد 
کسب کنید، اما اگر کسب وکارتان اولویت نخست تان 
اس��ت، پس راه دیگری برای پیدا کردن خوشبختی 
باقی نمی ماند. ریسک کنید و بدانید که خوشبختی 
همیش��ه با پول همراه نیس��ت، برعکس می تواند با 
ش��غلی همراه باشد که باعث ش��ادی تان شود و این 

معنای زندگی است. 

الهام بخش دیگران خواهید شد

امروزه فقط افراد کمی هس��تند که می خواهند در 
زندگی شان ریس��ک کنند و متاسفانه همین مسئله 
باع��ث ایجاد این تفکر در نس��ل جوان می ش��ود که 
خوش��بختی می توان��د فقط از طریق ثب��ات مالی به 
دست بیاید، اما اگر واقعا عاشق کاری باشید خواهید 
دانس��ت که خوشبختی در کاری خالصه می شود که 
واقعا به انجامش عالقه مند هس��تید. دنبال شغلی که 
آرزومند آن هس��تید بروید با دانستن این موضوع که 
می توانید الهام بخش اطرافیان تان باش��ید؛ اطرافیانی 
که ممکن اس��ت از ریسک کردن در این زمینه بسیار 
هراس داشته باشند. به آنها روحیه بدهید تا بخواهند 
به بهترین ها دس��ت پیدا کنند و در مسیری قرارشان 
دهید که زندگی ش��ان را به سمت و سویی ارزشمند 

هدایت کنند.

باعث افتخارتان خواهد شد
بس��یاری از ما بیش��تر زندگی م��ان را صرف راضی 
ک��ردن دیگ��ران می کنیم که ای��ن اف��راد می توانند 
خانواده، رئیس، معلم و... باشند، اما واقعیت این است 
که اول از همه در قبال خودتان مسئولیت دارید. شما 
تنها کسی هستید که باید تصمیماتی را که می گیرید 
قضاوت کنید و اگر رفتن به دنبال رویاهای تان چیزی 
اس��ت که حس بهتری برای ت��ان ایجاد می کند، پس 
آن را انجام دهید. همه ما س��عی مان بر این است که 
به خودم��ان افتخار کنیم زیرا این تنها راه نیرومندتر 
ش��دن است و به سوی پیش��رفت هدایت مان خواهد 
کرد. به دنبال ش��غل رویایی  بودن ممکن اس��ت این 
روزه��ا برایت��ان یک کلیش��ه به نظر برس��د یا حتی 
احساس کنید که دیگر س��ن و سال مناسب را برای 
چنین کاری ندارید، اما واقعیت این اس��ت که اگر به 
دنبال زندگی معناداری هس��تید، باید کاری را انجام 

دهید که حس درونی تان آن را درست می پندارد. 

مدیریت امروز

اتخاذ  ه��ر مدی��ری ب��رای 
تصمیمات بزرگ با دیگر شرکا 
ی��ا آگاه کردن زیردس��تان از 
تصمیم��ات خود جلس��ه ای با 
کارمندان��ش برگ��زار می کند. 
عالوه بر کیفیت برگزاری این 
جلسه، نکاتی نیز باید از لحاظ 
نوع برخ��ورد و آداب و اصول 
آن مدنظر ش��ما قرار گیرد. در 
واقع غیر از اینکه هدف جلسه 
باید مشخص و صورت جلسه 
تنظیم شده باشد، باید اصولی 
نیز از سوی شما به عنوان مدیر 
و یک��ی از طرفی��ن برگزاری 
جلس��ه رعای��ت ش��ود که در 
گزارش زیر به تعدادی از آنها 

اشاره می شود. 

حمایت از زیردستان
از ویژگی ه��ای مهم  یک��ی 
مدیران حمایت از کارمندان و 
نشان دادن این حمایت است. 
بهتری��ن کارفرمای��ان افرادی 
هستند که برای کاهش فشار 
کارمندان  احساس��ی  و  روانی 
خود، شیوه هایی را در جلسات 
با آنه��ا ابداع و اج��را کرده و 
از آنه��ا در براب��ر قضاوت های 
نابجای س��ایرین ک��ه موجب 
کارای��ی  رفت��ن  تحلی��ل 
 کارمن��دان می ش��ود، حمایت 

می کنند. 
برای مثال ممکن اس��ت در 
حین جلس��ات و هنگام توفان 
فکری، بعضی از کارمندان در 
مقابل ایده دیگر همتایان خود 
موض��ع گرفته ی��ا آن را مورد 

تمسخر قرار دهند. 
وضعیت��ی،  چنی��ن  در 
وظیفه شماس��ت که جلس��ه 
کنی��د  مدیری��ت  ط��وری  را 
که ب��ه آنها احس��اس آرامش 
از بی��ان نظرات ش��ان دهی��د 
و کارکن��ان خ��ود را حمایت 
کنی��د. کارکنانی که از چنین 
برخوردارن��د،  حمایت های��ی 
برای انجام ریس��ک و دس��ت 
زدن ب��ه تجربه ه��ای جدی��د 
آزادی عمل دارند. آنها در کار 
خود نوآورت��ر بوده و ایده های 
جالب خود را ب��ا مدیریت در 

میان می گذارند. 

آگاهی از زمان 
اگر در جلس��ه ای با ش��رکا 
هس��تید و زمان شما محدود 
اس��ت و باید جلسه با شرکای 
آن  اتم��ام  از  قب��ل  را  خ��ود 
ت��رک کنی��د، از قب��ل آنها را 
از زمانی ک��ه جلس��ه را ترک 
کنی��د.  آگاه  ک��رد  خواهی��د 
مودبانه اس��ت که زمان ورود 
و خ��روج خود را به ش��رکای 
خود اط��الع دهی��د و از آنها 
بخواهی��د رأس س��اعت مقرر 
در محل جلس��ه حاضر شوند. 
هیچ گاه ب��ه آنه��ا نگویید که 

چون زمان جلس��ه کم 
موارد یک  ابتدا  اس��ت 
و چه��ار و پنج را مورد 
بررس��ی قرار می دهیم. 
برنامه ریزی  ب��ا  بلک��ه 
قبلی س��عی کنید همه 
موارد را نگاهی اجمالی 
انداخته و بررسی کنید. 
همیش��ه ابتدای جلسه 
حضور داش��ته باشید و 
سعی کنید از نیمه های 
جلسه به دیگران ملحق 

نشوید. 

جنجال نکنید
ت��ا  اینک��ه  از  صرف نظ��ر 
چه ان��دازه از دس��ت یکی از 
به خاط��ر  خ��ود  زیردس��تان 
عملکرد بدش ناراضی هستید، 
اما نباید ای��ن نارضایتی را در 
چهره و کالم خود در جلس��ه 
نش��ان دهید. این ی��ک رفتار 
غیرحرف��ه ای اس��ت و س��بب 
به حاش��یه کشیدن کنفرانس 
و می��ز جلس��ه ش��ما خواهد 
شد. ش��ما می توانید با صبر و 
زبانی خوش ن��کات مورد نظر 
خود را ب��ه آنها یادآور ش��ده 
و از آن��ان بخواهی��د که طبق 
ای��ن چارچ��وب عم��ل کنند. 
صحب��ت ک��ردن با احت��رام و 
صمیمیت در بسیاری از موارد 
بهت��ر از صحب��ت انتق��ادی و 
خش��ونت آمیز ج��واب خواهد 
داد. همچنی��ن قب��ل از اینکه 
عملکرد  م��ورد  در  بخواهی��د 
یک��ی از بخش ه��ا در جلس��ه 
صحبت کنید از قبل داده ها و 
اطالع��ات الزم را در خصوص 
آن گردآوری کنید تا قضاوت 
نابجا در مورد او نکرده باشید. 

اعض��ای تی��م ش��ما در حال 
حاضر تنها ثروت س��ازمان تان 
هستند و قدرت شما به نتایج 

عملکرد آنها بستگی دارد. 

تعدیل در محتوای جلسه
اگر ش��ما با محتوای صورت 
جلس��ه مطرح ش��ده مخالفت 
دارید، بهتر است ابتدای جلسه 
این کار را انجام داده و آن را به 
اواسط میتینگ موکول نکنید. 
دبیرجلس��ه مس��ئول برگزاری 
و پیشرفت جلس��ه است، برای 
تعدیل در محتوای جلسه سعی 

کنید قبل از شروع، موضوع را با 
آن در میان بگذارید. همچنین 
اگر فک��ر می کنی��د موضوعی 
مدنظر شماست که جاافتاده یا 
از آن چشم پوش��ی شده است 
و نی��از به زمان بیش��تری برای 
بررس��ی دارد، آن را پیش��نهاد 
داده یا اگر زمان اجازه نمی دهد 
آن را ب��ه جلس��ه ای جداگان��ه 

اختصاص دهید. 

جلسه ای تحت تسخیر 
شما 

جلس��ه  اوق��ات،  گاه��ی 
کارکن��ان  ب��ا  مش��ارکتی 
می توان��د ب��رای اف��رادی که 
در مورد آن موض��وع باتجربه 
باش��ند، س��خت  و متخصص 
باش��د. گاهی بعضی کارمندان 
فک��ر می کنن��د که ب��ه دلیل 
تخصص ش��ان تنها باید از آنها 
برای حضور در جلس��ه دعوت 
ب��ه عم��ل می آم��د و دیگران 
فاق��د صالحیت هس��تند. این 
افراد فک��ر می کنن��د که من 
تنها فرد موجود در این جلسه 
هس��تم که از موض��وع آگاهم 
و جزیی��ات را درک می کن��م. 

دوس��ت ندارم کس��ی نظرات 
م��ن را مورد قضاوت قرار دهد 
یا م��ن را نصیح��ت کند. این 
اف��راد رویکرد تدافع��ی دارند. 
آنه��ا نمی خواهن��د ببینند که 
فرصتی طالیی برای ابراز نظر 
دیگ��ران و بیان دیدگاه ش��ان 
پیدا ش��ده اس��ت. ف��ردی که 
چنین تفکری دارد، س��عی در 
تحت تسلط گرفتن میز جلسه 
دارد. ام��ا ای��ن دقیق��ا کاری 
است که ش��ما به عنوان مدیر 
انج��ام دهید.  باید  مجموع��ه 
را  نگذاری��د مدیریت جلس��ه 
فرد دیگ��ری در اختیار 
از  را  زم��ان  و  گرفت��ه 
دیگران س��لب کند. در 
ای��ن حال��ت می توانید 
به کارمن��د بگویید که 
است  متین  حرف شما 
و بهت��ر اس��ت نظرات 
دیگ��ران را نیز در این 
خص��وص بدانیم. بدین 
ترتیب از اتالف زمان و 
تضییع شدن حق دیگر 
افراد خودداری کرده و 
و  جلس��ه تحت تسلط 

تدبیر شماست.
 

تمرکز و دیگر هیچ
در طول جلس��ه حواس��تان 
به م��وارد مطروحه باش��د. به 
تلفن هم��راه خود نگاه نکنید. 
بی��ش از حد به س��اعت خود 
نگاه نکنید، زی��را در مواردی 
که ط��رف مذاکره ش��ما یک 
ش��ریک تج��اری اس��ت، این 
امر بی ادبی محس��وب شده و 
نشان می دهد که شما دوست 
دارید زودتر جلسه را به پایان 
باید موضوعی  برسانید. ش��ما 
را ک��ه مورد توج��ه یا اهمیت 
ط��رف مقاب��ل اس��ت مطرح 
کنید، ضمن��اً باید توجه کنید 
که سعی در توضیح موضوعی 
معم��والً با گفتار ص��رف، کار 
بس��یار مش��کلی اس��ت. شما 
می توانید ایده های خود را هر 
موقع که الزم باشد به صورت 
تصویر نشان دهید، مثاًل روی 
یک تکه کاغذ با رس��م نمودار 
برنامه خود را نش��ان دهید یا 
با اقدام��ی جالب، از اش��یای 
روی میز مث��ل خط کش، جا 
سوزنی یا فنجان به عنوان نماد 

اس��تفاده کنی��د. همانطور که 
برنام��ه و نقش خ��ود را با این 
نمادها می سازید، راجع به هر 
قدم و مرحله توضیح دهید که 

برای چیست. 

استفاده از زبان و لحن 
مناسب

الزم اس��ت زبان��ی که برای 
صحب��ت انتخ��اب می کنی��د 
متناسب با جلس��ه باشد. اگر 
یا متخصص  کارش��ناس  شما 
در ی��ک زمینه هس��تید باید 
خیل��ی مراقب باش��ید که به 
زبان��ی صحبت نکنید که فقط 
متوج��ه  متخصص��ان  دیگ��ر 
بشوند. پس  صحبت های شما 
ق��دم اول ای��ن اس��ت که به 
خودتان گ��وش کنید. از خود 
بپرس��ید که آیا ای��ن کلمات 
ب��رای ش��نوندگان، مناس��ب 
اس��ت یا خیر؟ اگر از کلمه ای 
تخصص��ی اس��تفاده کردی��د، 
ف��وراً ب��رای کارمندان تان آن 
س��رعت  دهی��د.  توضی��ح  را 
صحبت را تغییر دهید، آرام تر 
یا س��ریع تر صحب��ت کنید تا 
توجه را به خ��ود جلب کنید. 
صدای خ��ود را تغیی��ر دهید 
آرام تر، متفکرتر   بلندتر،  یعنی 
یا س��نگین تر کنید، همه این 
کاره��ا س��خنرانی ش��ما را از 

حالت یکنواخت در می آورد. 

برنامه ریزی اصولی برای 
زمان کاری

مدیران خوب ب��ه فکر هدر 
ن��دادن زم��ان کارمن��دان نیز 
هس��تند. برای مثال جلس��ات 
اضاف��ی را از برنامه کاری آنان 
ویل رایت،  می کنن��د.  ح��ذف 
ط��راح بازی ه��ای کامپیوتری 
می گوید: به جای اینکه جلسات 
را به طور خ��ودکار برنامه ریزی 
کنید، از خود بپرس��ید که آیا 
واقع��اً برگزاری آنه��ا ضروری 
اس��ت. ویل رایت ی��ک ترفند 
هوش��مندانه را ب��ه کار گرفت. 
هر زمان که کس��ی درخواست 
برگ��زاری جلس��ه غیرضروری 
را  می ک��رد، وی آن ش��خص 
ی��ک دالر جریمه می کرد. این 
الزام افراد را مجبور کرد که در 
مورد برگزاری جلس��ات بیشتر 

فکر کنند. 

تریبون

مواردی که در جلسه با کارمندان یا شرکای کاری خود باید در نظر داشته باشید 

جلسات خود را کارآمد کنید

اگر در جلسه ای با شرکا هستید و 
زمان شما محدود است و باید جلسه 

با شرکای خود را قبل از اتمام آن ترک 
کنید، از قبل آنها را از زمانی که جلسه 
را ترک خواهید کرد آگاه کنید. مودبانه 
است که زمان ورود و خروج خود را 
به شرکای خود اطالع دهید و از آنها 
بخواهید رأس ساعت مقرر در محل 

جلسه حاضر شوند
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خاک نخس��تین ماده ای اس��ت که بش��ر 
آغازی��ن آن را ش��ناخت و ب��ا آن بس��یاری 
از نیازهای��ش را برط��رف ک��رد. از آن ِگل 
س��اخت و با ِگل به لذت و ق��درت آفرینش 
رس��ید. گل فرم پذی��ر و نقش پذیر بود، با آن 
خشت و پیاله س��اخت تا به نیازهای زندگی 
روزمره اش پاس��خ دهد و بعد اندیش��ه هایش 
را ب��ر آنها نقش زد. با س��اخت پیکره هایی از 
ِگل، به باورها و اندیش��ه هایش پاس��خ گفت. 
طرح ه��ا و نقش ه��ای کار ش��ده روی آث��ار 
س��فالین بعد از گذر سال ها ارج و قربی پیدا 
کرد و به عنوان تقالی اولیه انس��ان در کنش 
با طبیعت به عنوان بخش��ی از میراث بشری 
مورد توجه قرار گرف��ت. رفته رفته در طول 
تاری��خ هنرمندانی پیدا ش��دند که به اعتال و 
تداوم این حرفه یاری رساندند. درحال حاضر 
هن��رکاران معاصر در ای��ن بخش از هنرهای 
باستانی و صنایع دستی به فعالیت مشغولند 
تا چ��راغ دیرپای هنر س��فالگری را روش��ن 
نگ��ه دارند، با دس��ت س��اخته هایی ابتکاری 
و اله��ام گرفته از نقوش اصی��ل ایرانی. تمام 
این کارها نش��ان از دلبستگی دارد و پیام آن 
احیای هنر س��فالگری ایران و ورود این هنر 
در زندگ��ی روزمره مردم اس��ت. گفت وگوی 
»فرصت امروز« با استاد محمدمهدی انوشفر 

را به تفصیل بخوانید. 
انوش��فر متولد اس��فندماه  محمدمه��دی 
1324 در تهران اس��ت. فارغ التحصیل رشته 
مجسمه س��ازی از دانش��کده هنرهای زیبای 
دانش��گاه تهران بوده و 50 س��ال اس��ت که 
به فعالی��ت هنری اش��تغال دارد. گواهینامه 
نخبگان ملی ایران را دارد و در س��ال 1383 
نش��ان درجه ی��ک هن��ری را دریافت کرده 
اس��ت. وی برای پژوه��ش درباره س��فال و 
س��رامیک به پاکس��تان، هند، یونان، آلمان، 
فرانس��ه، ایتالیا و انگلیس س��فر ک��رده و به 
تکمی��ل آموخته هایش نیز پرداخته اس��ت. 
انوش��فر همچنی��ن ب��ه م��دت دو س��ال در 
کارگاه های س��فالگری کش��ور انگلستان به 
ساخت سازه های سفالی مشغول بوده است. 

تاریخچه
مهم تری��ن  از  یک��ی  دس��تی  صنای��ع 
فعالیت های فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی 
در جوام��ع مختل��ف و یک��ی از عوامل موثر 
در جه��ت احیای س��نت های بومی و هویت 
ملی هر جامعه است. یکی از شاخه های مهم 
صنایع دس��تی در ایران س��فال و سرامیک 
اس��ت که عالوه ب��ر قدمت بس��یار طوالنی، 
مش��تاقان و عالقه من��دان زیادی ه��م دارد. 
قدمت هنر س��فالگری به تاریخ زندگی بشر 
بازمی گ��ردد. چهار عنصر آب، ب��اد، خاک و 
آت��ش درهم آمیخته ش��ده اند و هنری را به 
وج��ود آورده اند که به ج��رات می توان گفت 
از کامل ترین هنرهاست. مردم ایران به سبب 
موقعیت خ��اص جغرافیایی و قرار گرفتن بر 
سر ش��اهراه تمدن های قدیم، از نخستین و 
چیره دست ترین سازندگان اشیای سفالین به 
ش��مار می رفته اند. کهن ترین اشیای سفالی 
به دست آمده در کاوش های باستان شناسی 
ای��ران و آث��ار کش��ف ش��ده آن گ��واه این 

مدعاس��ت. س��فالگری در دوره اس��المی در 
ایران پیشرفت فراوانی داشت. دوره سلجوقی 
را می ت��وان یکی از دوره های درخش��ان هنر 
اس��المی دانس��ت که مهم تری��ن تحول در 
صنعت سفال سازی در این دوره دستیابی به 
لعاب زرین فام یا هفت رنگ است. انوشفر در 
این باره می گوید: پیشینه این هنر به 8 هزار 
سال پیش بازمی گردد. این حرف من نیست، 
اعالم موزه ها و مراکز معتبر هنری دنیاست. 
طب��ق اظهارنظره��ا، نخس��تین نمونه ه��ای 
س��فالینه های کش��ور در محوطه های کاوش 
شده اراک و تپه سیلک کاشان کشف شده و 
قدمت آن مورد تایید قرار گرفته اس��ت. این 
حرفه یک��ی از کهن ترین فعالیت های هنری 
در جهان محس��وب می شود و برخالف تصور 
چن��دان هم راحت نیس��ت و ریزه کاری های 
زیادی دارد که بسیار زمانبر است. وی معتقد 

است که در هر گوشه سفالگری، فرهنگ 
قومی، مذهب��ی و ملی آن منطقه نهفته 
است حتی منظور خاص و کاربرد خاص 
با فرهنگی بسیار غنی و پربار مدنظر قرار 

گرفته است. 

شیوه کار
استاد انوشفر در مورد عالقه مندی اش 
ب��ه این حرفه می گوید: از س��نین پایین 
به کاره��ای هنری عالقه من��د بودم. به 
همین خاطر به این س��مت گرایش پیدا 
ک��ردم. چه در دوران دانش��جویی و چه 
بع��د از فراغت از تحصی��ل، دغدغه من 
ای��ن بود که ای��ن هنر را ک��ه کم کم به 
سمت فراموشی می رفت، احیا کنم. این 
چیزهای��ی که االن می بینی��د واقعا قبال 
وجود نداش��ت. البت��ه چیزهای بود ولی 
کار قابل قبول و ممتاز نداشتیم. شرایط 
حاکم بر این هنر چندان مس��اعد نبود. 
چیزی می گویم ش��اید باورتان نشود؛ ما 
قبل از انقالب پنج، شش استادکار طراز 
اول و قابل نداش��تیم ولی االن ش��رایط 
خیلی بهتر شده و فعالیت در این بخش 
زیاد است. در حال حاضر استقبال خوبی 
از این حرفه هنری می ش��ود و مشتاقان 

زیادی دارد. 
و  ابداع��ات  محمدمه��دی  اس��تاد 
نوآوری های��ی ه��م داش��ته اس��ت ک��ه 
رش��ته  توضی��ح می ده��د:  درب��اره اش 
تحصیل��ی م��ن مجسمه س��ازی اس��ت. 
هنره��ای تجس��می و حجم��ی ب��ه هم 

نزدی��ک هس��تند و با هم اش��تراکات زیادی 
دارند. مجسمه س��ازی به م��ن کمک کرد تا 
کارهای بهتری انجام دهم. من س��فالگری را 
با مجسمه س��ازی تلفیق ک��ردم که ترکیبات 
زیبایی شکل گرفت. یک نمونه برای تان ذکر 
می کنم؛ همین انارهای ریز و درش��ت که در 
مغازه ه��ا می بینید، کار خودم اس��ت و برای 
نخس��تین بار س��ال 65 یا 66 خودم درست 
ک��ردم و بعد از مدتی فراگیر ش��د و س��ر از 
خانه های مردم درآورد. این یک ایده جدید و 
یک تفکر تازه در مبحث آثار حجمی بود. من 
معتقدم باید کار جدید نش��ات گرفته از یک 
ایده و طرح نو باش��د تا بتواند به هنر و ادامه 
کارش کم��ک کند. مثال دیگ��ری می آورم؛ 
یک ک��وزه را در نظر بگیرید ک��ه ایده هایی 

از می��ان آن بیرون می آید؛ خ��ود اژدها یک 
مجسمه است و کوزه سفالگری. ترکیب این 
دو باهم یک س��ازه نویی را پدید می آورد که 
قابل توجه اس��ت. همان طور که گفتم برای 
ارائ��ه کارهای فاخر و زیبا بای��د فکر تازه ای 

درونش باشد. 

اعتبار کار
استاد انوشفر درباره جایگاه هنری و ارزش 
هنرمندان این رش��ته می گوید: قبال توجهی 
به کار هنرمند نمی ش��د و جایگاهی نداشت. 
من خودم ش��روع کردم و به این فکر افتادم 
که تحقیقات جامع و مفصلی درباره سفال و 
سرامیک انجام دهم. رئیس موزه دوسلدورف 
آلم��ان مرا به بخش هنرهای اس��المی موزه 
برد. گفتم تمام این چیزها از نحوه ساختن و 
تاریخچه شان را بلدم. تعجب کرد؛ اصال انتظار 

نداش��ت که چنین پاسخی بش��نود و از من 
اس��تقبال کرد تا با آن مرکز همکاری داشته 
باش��م. انوشفر غیر  از سفال کار سرامیک هم 
انجام داده اس��ت ک��ه البته ه��ر دو را یکی 
می داند. وی می افزاید: کار سفال و سرامیک 
در اصل یکی اس��ت. سفال لعاب دار می شود 
سرامیک. سفال بعد از تهیه و پخته شدن در 
کوره به س��رامیک تبدیل می شود. سرامیک 
یک بخش دیگ��ر از کارهایم اس��ت و مدت 
زیادی روی آن کار می کردم و در این مسیر 
به متریال سرامیک چیزهای دیگری افزودم 
و در نهایت به ِگل جدیدی رس��یدم که تنها 
برای س��اختن کارهای حجمی مناسب است 
و پس از خش��ک شدن حالت سنگ به خود 
می  گیرد. با اس��تفاده از این ِگل مجموعه ای 

از حج��م و تابلو س��اخته ام ک��ه در یکی دو 
نمایشگاه رونمایی و به نمایش گذاشته شد. 
خرمهره س��ازی هم یکی از فعالیت هایی بوده 
که اس��تاد به آن می پرداخته است که آن را 
ذیل مشتقات س��فال می داند. استاد به نقل 
خاطره ای می پردازد که خالی از لطف نیست؛ 
اوای��ل کار فکر می کردم لع��اب زرین فام از 
طال درست می ش��ود. با خودم فکر می کردم 
که هزینه ای��ن کارها خیلی زیاد می ش��ود. 
با خودم حس��اب و کت��اب می کردم تا اینکه 
متوجه ش��دم از نقره و ترکیبات ش��یمیایی 
قلیای��ی اس��تفاده می ش��ود. ترکیباتی مانند 
س��ولفات مس و نیترات نق��ره در آن به کار 

می رود. 
به طور کلی مهم ترین وقایع حرفه ای دوران 
محمد مهدی انوش��فر عبارتند از: لعاب های 
)مهره س��ازی(،  زرین فام، س��اختن خرمهره 
ساختن بدنه های س��رامیکی کتیبه های 
نیش��ابور و لعاب های آن دوره، س��اختن 
بدنه های سرامیکی سفال ها و کاشی های 
قاج��اری و س��اختن ظ��روف س��یاه و 
خاکس��تری پیش از اسالم. درباره سفال 
قبل ازاس��الم هم تحقیق ک��ردم و همه 
این پژوهش ها را به طور مرتب تدوین و 
تنظیم کردم. وی همچنین پژوهش های 
ارزش��مندی درباره آجره��ای لعاب دار 
دوره ساس��انی و س��فال ها و کاشی های 
سلجوقی داش��ته اس��ت. وی همچنین 
نویس��نده نخس��تین کتاب تکنیکی در 
مورد س��فالگری و کاشی سازی درایران 
به س��ال 1354 خورشیدی است. استاد 
کاره��ای متعددی داش��ته ک��ه یکی از 
بهترین های��ش ی��ک دی��وار چه��ار در 
چهار اس��ت که برای یک��ی از بانک های 
خصوصی انجام داده و 85 میلیون تومان 
هزینه برای ساختن نمای سرامیکی آن 
شده است؛ »االن بیشتر کارهایم درست 
کردن دیوارها وتابلوهای سرامیکی برای 
جاهای خاص است. س��اختمان و دیوار 
را می بینم و تش��خیص می دهم که چه 
کاری بای��د کرد.« ضم��ن اینکه 12 کار 
تابلویی در مترو از س��اخته های اس��تاد 

انوشفر است. 

فعالیت های اجرایی و برون مرزی
اس��تاد در دانش��کده هنرهای زیبای 
دانش��گاه ته��ران و مجتمع دانش��گاهی 
هنرتدری��س می کرده اس��ت. همچنین 
نمایش��گاه های متع��ددی در داخل و خارج 
کش��ور برپا کرده و آثارش را در معرض دید 
مخاطبان بین المللی گذاش��ته است. وی در 
این خصوص می گوید: بیشتر از 50 نمایشگاه 
خارجی در کش��ورهای اروپایی داشته ام. دو 
سال )از س��ال 55 تا 57( در انگلستان بودم 
و طی این مدت 500 کار سفالی ساختم. در 
این نمایش��گاه ها با هزینه مکاتبات و هزینه 
ش��خصی حضور پیدا کردم وگرنه مسئوالن 
ارش��اد و می��راث فرهنگی یک ق��ران به من 
کم��ک نکردند و حمایتی از من نش��د. فقط 
یک مورد در فس��تیوال هنر ایران زمین که 
در ش��هر دوس��لدورف آلمان برگزار می شد 
از طرف وزارت ارش��اد اعزام ش��دم. به غیر از 
آن ه��ر کجا رفت��ه ام به همت خ��ودم بوده. 

با ای��ن وضعیت انتظ��ار دارند ک��ه هنرمند 
کارش را ب��ه خوب��ی انجام ده��د و بازدهی 
هم داش��ته باش��د. این حرفه می تواند شغل 
خوبی باش��د ولی در کشور ما توجهی به آن 
نمی ش��ود و کاری صورت نمی گیرد. انوشفر 
در کالس های س��فال میراث فرهنگی نیز به 
آموزش سفالگری پرداخته و در دانشگاه های 
نیشابور و اصفهان س��ابقه تدریس دارد. وی 
در حال حاضر در دانش��گاه تبریز به آموزش 
هنرجویان و دانشجوها مشغول است. انوشفر 
بیشتر وقت خودش را در کارگاه شخصی اش 

واقع در صالح آباد شهرری می گذراند. 

کار و آموزش
درب��اره وضعی��ت فعلی آموزش و کس��ب 
تجربه از اس��تاد می خواهم ک��ه توضیحاتی 
بده��د. وی می گوید: کالس های آزاد همگی 
تعطیل شده اند و به ظاهر فعالیتی ندارند. کار 
آموزش از طریق دانش��گاه ها و مراکز آموزش 
عالی و میراث فرهنگی صورت می گیرد. علت 
تعطیلی مراکز آزاد را می پرسم که در جواب 
می گوی��د: دلیل��ش را به درس��تی نمی دانم 
ش��اید کارش��ان خوب نبوده یا اینکه هنرجو 
نداش��ته اند. اگر هم آموزشگاه خصوصی دایر 
باش��د فعالیتش محدود اس��ت و بیش��تر در 

دانشگاه ها تدریس می شود. 
انوش��فر از میزان اس��تقبال م��ردم به این 
هنر می گوید: مردم خیلی خواهان نیس��تند 
چون آش��نایی ندارند و از طرفی س��لیقه هم 
ندارن��د. خریداره��ا عمدت��ا از قش��ر مرفه و 
مجموعه دارها هستند. کارهای ساخته شده 
م��ا را کلکس��یونرها و گالری دارها می خرند 
ک��ه قیمتش خیلی زیاد اس��ت. یک هنرمند 
کل مجموع��ه اش را ت��ا 700 میلیون تومان 
به فروش می رس��اند. یک کار ساده لعاب دار 
که 20 س��انتیمتر قط��ر دارد تا 2/5 میلیون 
تومان به فروش می رس��د. این هنر می تواند 
شغل مناسبی برای خیلی از افراد به خصوص 
جوانان باشد. االن ما نگران این هنر هستیم. 
جوان تره��ا به جای موبای��ل و اینترنت بازی 
س��راغ این کار بیاین��د، وق��ت بگذارند، یاد 
بگیرن��د ت��ا بتوانن��د از آن بهره مند ش��وند. 
اگ��ر س��اخته های خوب��ی ارائه ش��ود قطعا 
مش��تری هم پیدا خواهد ش��د و درآمدزایی 
مناس��بی به همراه خواهد داش��ت. این برای 
مملک��ت خودمان هم خوب اس��ت. در ادامه 
با دلس��وزی خاصی اضافه می کند: متاسفانه 
اجن��اس چینی همه جا را پ��ر کرده و ضربه 
اساس��ی به صنایع دستی ما زده است. سفال 
و س��رامیک چین کارخانه ای اس��ت و اصال 
این هنر ب��ه فرهنگ چین��ی ارتباطی ندارد 
که خودش��ان را قاطی ماج��را کرده اند! یک 
لیوان س��رامیکی لع��اب دار ایرانی 12 تا 15 
ه��زار تومان قیم��ت دارد. نمون��ه چینی اش 
فق��ط س��ه، چه��ار ه��زار تومان اس��ت که 
هیچ گونه اصالتی ندارد. فرهنگ س��ازی یکی 
از اقدامات مه��م در پایداری وضعیت صنایع 
دستی و هنرهای س��نتی است که از طریق 
آموزش همگانی و فعالیت رس��انه ها می توان 
به تحقق آن امیدوار بود؛ شرایطی که از یک 
س��و فعالی��ت هنرمندان و از س��ویی حضور 
مخاطبان را رونق می بخش��د. همین س��فال 
و س��رامیک چندین متخصص و اس��تادکار 
ماه��ر می خواهد. باید چند کار انجام ش��ود 
تا یک اثر حس��ابی به دس��ت آی��د. طراحی، 
مدل س��ازی، قالب گیری، لع��اب و کوره همه 

اینها مهارت می خواهد. 
این هنرمند صاحب سبک و کهنه کار با بیان 
اهمی��ت هنر و فعالیت در این زمینه می گوید: 
باید مس��یر روش��ن و ماندگاری برای صنایع 
دستی کشور ترسیم شود. اطالع رسانی فراگیر 
و توج��ه و حمایت  های دولتی در حوزه صنایع 
دس��تی باعث می ش��ود تا مردم بیشتر متوجه 
محیط اطراف شان شوند و زیبایی ها را ببینند. 
در شرایط فعلی که مردم دغدغه های اقتصادی 
زیادی دارند، باید با دادن آگاهی درست و مفید 
آنها را متوجه صنایع دستی کنیم و درواقع این 
موضوع را به یادشان بیاوریم. تصوری که مردم 
از سفالگری و دیگر رشته های هنرهای سنتی 
دارند در حد ش��ناخت کوزه و ظروف س��فالی 
است. برای اینکه این ارتباط را توسعه، تقویت 
و استحکام ببخش��یم، باید نگاه ویژه ای به این 
مقوله داشته باشیم تا صنایع دستی به توسعه 

پایدار برسد. 
وی در پای��ان گفت وگو درب��اره وضعیت 
جامعه مخاطب و ارتب��اط آنها با آثار صنایع 
دس��تی عنوان می کند: جامعه ما تا حدودی 
بین تامین نیازهای روزانه خود و برخورداری 
از تولی��دات هن��ری س��رگردان و بالتکلیف 
اس��ت. آنها وقت��ی در نمایش��گاه های هنری 
حاضر می ش��وند از دیدن آثار هنری به ویژه 
صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی خوشحال 
می شوند ولی شرایط نامس��اعد اقتصادی به 
آنها اجازه خرید نمی دهد و این مسئله روی 

فعالیت هنرمندان اثر منفی می گذارد. 

گنجینه اسپانیا در نیاوران رونمایی 
شد

حدود 20 اثر هنری اس��پانیایی که در دوره پهلوی 
از نمایش��گاه های مختلف اسپانیا خریده و در گنجینه 
کاخ اختصاص��ی نیاوران نگهداری می ش��د، در ش��ب 
هنراسپانیا در نیاوران رونمایی شدند. به گزارش ایسنا، 
ادواردو لوپس بوستکس، سفیر اسپانیا در ایران در آیین 
گشایش این نمایش��گاه که با عنوان »شب هنر اسپانیا 
در نیاوران« برگزار ش��د، گفت: نقاش��ان اسپانیایی از 
اوایل قرن بیس��تم با معرفی فنون و سبک های جدید 
باعث انقالبی در گستره هنر جهانی شدند و سردمدار 
جنبش های��ی مانند کوبیس��م و سوررئالیس��م بودند 
که نقش��ی تعیین کننده در مسیر تکامل هنر تا امروز 

داشتند. 
او با بیان اینکه همه دس��تاوردهای این هنرمندان 
به اینجا ختم نمی ش��ود، ادامه داد: کنجکاوی فکری 
این هنرمندان باعث شد تا نفوذ سایر فرهنگ ها روی 
هنر غرب آغاز و به رس��میت شناخته شود. در واقع 
آنها درحالی که با نبوغ خود فراتر از منش��أ فرهنگی 
خود رفتند، میراث فرهنگی اس��پانیا را س��اختند و 
آثارش��ان ب��ه مردم دیگ��ر فرهنگ ها رس��ید. وی با 
تاکید بر اینکه ایران با اسپانیا اشتراک های زیادی از 
گذش��ته تاریخی تا میراث مشترک دارد، افزود: این 
اشتراکات دو کش��ور را به یکدیگر نزدیک می کند و 
باعث می ش��ود ایرانیان خود را از هنر اسپانیا بیگانه 
نبینند. او ادامه یافتن تبادالت فرهنگی میان این دو 
کشور را به این معنا دانست که این میراث مشترک 
صرفا مفهومی برای تداعی امری در گذش��ته نباشد 
و اظه��ار ک��رد: باید با ادامه آن، ش��ناخت متقابل را 
از یکدیگ��ر در چنین روزهایی بهبود ببخش��یم. وی 
گرده��م آوردن هنرمدرن اس��پانیایی در نیاوران را 
باع��ث ایجاد فرصتی برای گس��ترش ش��ناخت هنر 
اسپانیا در ایران و نمایش مجموعه آثار هنری متعلق 
ب��ه مجموعه فرهنگی نیاوران دانس��ت و افزود: پایه 
اصل��ی روابط خوب بین ملت ها براس��اس فرهنگ و 

صلح است. 
رحمت اهلل رئوف، مدیر مجموعه فرهنگی - تاریخی 
نی��اوران نیز در این آیین اظهار کرد: ایران و اس��پانیا 
دو کش��ور بزرگ با تم��دن، تاری��خ و فرهنگی غنی 
اس��ت، برگزاری برنامه های فرهنگی میان آنها باعث 
بازگش��ایی دریچه ای به س��وی دنیای هنر، فرهنگ، 
تاریخ و تمدن ملت هاست. او مشارکت سفارت اسپانیا 
با ایران برای برگزاری این نمایشگاه ر ا نشانه عالقه و 
جدیت دو طرف ایران و اسپانیا برای گسترش روابط 
فرهنگی دانس��ت و افزود: میزبانی مجموعه فرهنگی 
تاریخی نیاوران از این رخداد فرهنگی، گذر از داالنی 
به درازای تاریخ هنر اس��ت که از هنرمندان مشهوری 
مانند »پیکاس��و«، »دال��ی«، »می��رو«، »تایپس« و 
»چیلدا« عبور کرده و به هنر موس��یقی این کش��ور 
رس��یده اس��ت. وی برگزاری این نوع نمایشگاه های 
مش��ترک و اتفاقات فرهنگی را باعث نمایان ش��دن 
هرچه بیشتر اش��تراکات فرهنگی کشورها دانست و 
گف��ت: زبان فرهنگ و هنر مس��یر ارتباطی ملت ها را 
به س��وی یکدیگر هموار می کند. رئ��وف تاکید کرد: 
امیدوارم این نمایشگاه آغاز همکاری مشترک بیشتر 
میان دو کشور باش��د. در این مراسم عالوه بر حضور 
هنرمندان��ی مانند پ��ری صابری و محم��د حاتمی، 
سفرای کشورهای بلغارس��تان، کوبا، چک، دانمارک، 
اک��وادور، مکزی��ک، نیکاراگوئه، پرتغال و س��وئد نیز 

حضور داشتند. 

 »عرفات العاشقین« جهانی شد
اث��ر  پنجمی��ن  الع���اش��قی����ن«   »عرف��ات 
دیداری - ش��نیداری ایران در کمیته منطقه ای )آسیا 
و اقیانوسیه( جزو حافظه جهانی شد. به گزارش ایسنا، 
کتاب »عرفات العاشقین« یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
تذکره های فارسی در سال 1024- 1022قمری است 
که به قلم »تقی الدین محمد اوحدی حس��ینی دقاقی 
بلیانی« ش��اعر، ادیب و نویس��نده دوره صفوی پس از 
عزیمت به هند و در دربار جهانگیرش��اه بین سال های 
1037- 1014قمری نوشته است و اکنون در موزه ملی 

ملک نگهداری می شود. 
فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی - درباره  
ثب��ت جهانی این کتاب به ایس��نا توضیح داد: کمیته 
حافظه ای یونس��کو در دو س��طح »حافظه جهانی« و 
»منطقه ای آسیا و اقیانوسیه« آثار دیداری و شنیداری 
را در فهرست یونسکو به ثبت می رساند، که تاکنون 9 
اثر در فهرست کمیته حافظه جهانی به ثبت رسیده و 
تا سال گذشته نیز چهار اثر در فهرست کمیته حافظه 
آسیا و اقیانوسیه به ثبت رسانده بود که امسال با ثبت 
»عرفات العاشقین« تعداد آثار ثبت شده در این کمیته 
به پنج اثر رسید. او با تاکید بر اینکه آثار دارای اهمیت 
در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی، 
در این فهرست به ثبت می رسند، گفت: این کمیته هر 
دو س��ال یک بار سهمیه ای از کش��ورهای عضو را پس 
از بررسی پرونده های ارائه ش��ده به ثبت می رساند. در 
س��ال های گذشته پرونده های »المس��الک الممالک«، 
»وندی��داد«، »فیلم جان  مرجان« و »مجموعه اس��ناد 
تصویری کربال« از ایران به ثبت رسیده اند. دبیر کمیته 
حافظه آسیا و اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی در ایران، 
اثر »عرفات  العاش��قین« را یکی از 14اثر ثبت شده در 
اجالس امس��ال کمیته دانس��ت و افزود: این اجالس 
امس��ال در Hue در ویتن��ام از 18 ت��ا 20مه )29 تا 
31اردیبهشت( برگزار ش��د و پرونده این اثر در کمتر 
از 10روز برای ثبت منطقه ای پیش��نهاد و تهیه ش��د. 
به گفته  او، پرونده »عرفات  العاش��قین« توسط اعضای 
کمیت��ه، به ویژه اکبر ایرانی تدوین و با تالش سوس��ن 
اصیلی بازبینی و توس��ط شروین گودرزی ترجمه شد. 
نظری ادامه داد: کتاب تصحیح شده اثر به عنوان یک کار 
محققانه توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب در طول 
چند س��ال گذشته تهیه ش��د که جایزه جهانی کتاب 
سال ایران را از آن خود کرد. کتاب »عرفات العاشقین« 
شرح حال و نمونه شعر نزدیک به 3 هزار و 500 شاعر 
را از آغاز ش��عر فارسی تا روزگار خود در 28 »عرصه« 
و هر عرصه را در س��ه »غرفه« شامل غرفه متقدمین، 
غرفه متوسطین، و غرفه متاخرین گردهم آورده است. 

اخبار هنر

هیچ حمایت و پشتیبانی از هنرمند نمی شود 
تا به مراکز خارجی برود.  اگر خودش اقدام 

کند باید زندگی اش را بفروشد تا بلیت 
هواپیما بخرد و غرفه بگیرد، تازه شرکت 
در گالری های معتبر به این راحتی نیست. 
االن اقدام کنید برای چهار سال آینده به 
شما وقت می دهند. وقتی این کارها انجام 

نمی شود فرد می رود سراغ فیس بوک، 
اینستاگرام و تلگرام تا کارهایش را عرضه 

کند؛ شاید که دیده شود

گفت وگوی »فرصت امروز« 
با استاد محمدمهدی انوشفر، هنرمند پیشکسوت سفالگری

 سفالینه هایی 
از جنس خاک پرگهر

علی علمی
alielmi1361@yahoo.com

 »هیچ« پرویز تناولی به 50 س��الگی رسید، 
ام��ا ش��اید کمتر کس��ی از پژوهش ه��ای او در 
زمینه هنرهای از دس��ت رفت��ه و قدیمی ایران 
اطالع داش��ته باش��د. به گزارش ایسنا، 50سال 
از آفرینش ه��ای پروی��ز تناولی می گ��ذرد و نام 
»هیچ« با نام این مجسمه ساز پیشکسوت پیوند 
خورده است، اما دامنه نفوذ هنر تناولی به خلق 
آثار حجمی محدود نیس��ت، بلک��ه تحقیقات 
و پژوهش ه��ای جام��ع او در زمین��ه فرش ها و 
دست س��اخته های روستایی و عش��ایری و ابزار 
و وس��ایل زندگی و همچنین توج��ه و تالش او 
برای معرفی و به نمایش گذاشتن این آثار، چهره 
تاثیرگذاری از تناولی به ما نشان می دهد. تناولی 

از جمله کارشناس��ان ف��رش ایرانی و بافت های 
عشایری ایران اس��ت. گرچه پژوهش های او در 
حوزه »هنرهای از دس��ت رفته ایرانی« در چند 
کتاب چاپ شده و مورد توجه عالقه مندان قرار 
گرفته اس��ت، اما تمام این آثار برای ش��ناخت 
ابعاد گسترده  هنر او کافی نیست. بنابراین برای 
هنردوس��تان ایرانی فرصت مغتنمی است که با 
ه��دف درک و ش��ناخت هرچه بیش��تر قدمت 
و اصالت هن��ر ایرانی، از کتاب ه��ا، تحقیقات و 
پژوهش های تناولی در این زمینه استفاده کنند. 

بخش اعظم تحقیقات تناولی درباره فرش ایرانی 
اس��ت. کتاب »ف��رش« او که در س��ال 1390 
رونمایی شد، نمونه بارز همین تحقیقات است. 
این هنرمند درباره این کتاب گفته است: »پس از 
مدتی که به تحقیقات درباره فرش های عشایری 
و روس��تایی پرداختم و با بافندگان آنها دم خور 
شدم، تصمیم گرفتم خود نیز سهمی داشته باشم 
و از وجود بافن��دگان متبحر و خالق فرش های 
عشایری استفاده کنم. در میان بافندگان شهری، 
روستایی و عش��ایری، من بافندگان عشایری را 

خالق تر از دیگران یافتم و بر آن شدم که خود نیز 
سهمی داشته باشم. با نخستین طرح ها و نتایجی 
که به دست آمد متوجه شدم که می خواهم این 
رشته را سالیان سال ادامه بدهم. حاال که بیش از 
40سال از آن زمان می گذرد هر از گاهی طرحی 
تازه به بافندگان عش��ایری می دهم و به  ش��مار 

فرش های خود می افزایم.«

پرویز تناولی
کتاب »افشار، دست بافته های ایالت جنوب 

ش��رقی« که در س��ال 1389 به چاپ رسید، 
کتاب جامعی درباره افشارها و دست بافته های 
آنهاس��ت که نتیج��ه تحقیق��ی کتابخانه ای و 
میدانی اس��ت. در این کتاب به سابقه تاریخی 
افشارها پرداخته شده است. کتاب »شاهسون« 
که در سال 1364 به سه زبان انگلیسی، فرانسه 
و آلمانی چاپ شد نیز کتابی از سوابق تاریخی 
ایالت شاهس��ون و دس��ت بافته های آنهاست. 
کت��اب »گب��ه هنر زیر پ��ا« در س��ال 1383، 
»قالیچه ه��ای تصوی��ری« در س��ال 1368 و 
»قالیچه های شیری فارس« در سال 1356 از 
دیگر کوش��ش های پرویز تناولی در این زمینه 

است. 

تالش خالق »هیچ« برای هنرهای از دست رفته



یکشنبه
913 خرداد 1395  آوران شماره 517نوف�ن www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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امروزه با افزایش رش��د جمعیت، تولیدات 
کشاورزی برای رفع نیازهای غذایی سرعت 
باالیی را با اس��تفاده از کودهای ش��یمیایی 
یا بهت��ر بگوییم کودهای مصنوعی در پیش 
گرفته است. براس��اس نتایج به دست آمده 
در ایران س��رانه مصرف س��م در محصوالت 
کش��اورزی ب��ه ازای ه��ر نف��ر ۴۰۰ گرم و 
همچنی��ن میزان مصرف کود ش��یمیایی از 
2/5 به 3/5 میلیون تن در ۱۰ سال گذشته 
افزایش داش��ته  اس��ت. مصرف بیش از حد 
این کودهای ش��یمیایی و فاضالب منجر به 
آلودگی محصوالت کشاورزی می شود و این 
نگرانی ها به اینجا ختم نمی شود، بلکه ورود 
عنصر تش��کیل دهنده نیت��رات در کودهای 
شیمیایی که یک ماده سرطان زاست انسان 
را در  مقابل بیماری ه��ای مختلفی از قبیل 
گوارش، ناهنجاری های عصبی و اختالل در 
سیستم غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدنی 
تهدی��د می کند. در ای��ن زمینه تالش های 
گس��ترده ای ب��ه منظور یافت��ن راهکارهای 
محص��والت  غنی س��ازی  ب��رای  مناس��ب 
کش��اورزی و کاهش غلظ��ت آالینده ها در 
محصوالت کش��اورزی ش��ده است که یکی 
از ای��ن راهکارها تولی��د باکتری های مفید 
خاکزی )کودهای بیولوژیک( است. کودهای 
بیولوژی��ک ح��اوی باکتری هایی اس��ت که 
عناص��ر غذایی خاک و هوا را در یک فرآیند 
زیس��تی تبدیل ب��ه مواد مغ��ذی همچون 
ویتامین ه��ا، فس��فات، پت��اس و دیگر مواد 
معدنی می کند و به ریش��ه گیاه می رساند. 
مصرف این کودها ع��الوه بر بهبود کیفیت 
خاک و از بین بردن آلودگی محیط زیس��ت 
کم هزینه تر، پایدارتر و موثرتر از دیگر کودها 
هس��تند. در این زمینه شرکت دانش بنیان 
کش��ت کار گستر نوژان خراس��ان شمالی با 
همکاری تیمی از کارشناس��ان و مهندسان 
ای��ن ح��وزه موفق ش��ده اند ب��ا جایگزینی 
نیتروزیست  )زیس��تی(  بیولوژیک  کودهای 
و فسفوزیس��ت اثرات نتیجه بخشی را روی 
کوده��ا به ثمر برس��انند، از این رو »فرصت 
امروز« سراغ این ش��رکت دانش بنیان رفته 
تا با تولید محصول شان بیشتر آشنا شویم. 

همکاری گروهی با دوستان دانشگاهی
ابراهیمی، مدیر عامل ش��رکت  محم��د 
ن��وژان  گس��تر  کش��ت کار  دانش بنی��ان 
ارشد رشته برق  دانش آموخته کارشناسی 
با همکاری چند نفر دیگر از دانش��جویان 
ی��ک دانش��گاه در دوران تحصیل با انجام 
مطالع��ات و تحقیق��ات در زمینه کودهای 
از  مربوط��ه  آزمایش ه��ای  و  بیولوژی��ک 
س��ال ۱39۱ فعالیت ش��ان را آغاز کردند 
و پ��س از ی��ک س��ال ای��ن ش��رکت را با 
تاییدی��ه رس��می ب��ه ثبت رس��اندند. این 
مخترع از زمینه فعالیت ش��رکت و اختراع 
محصول��ش اینچنی��ن ش��روع می کند: ما 
موفق ش��دیم با اس��تفاده از پس��ماندها و 
ضایعات کش��اورزی، کودهای زیس��تی یا 
هم��ان میکرو ارگانیزم ه��ا را که در خاک 
زندگ��ی می کنند و قادرن��د عناصر غذایی 
خ��اک را در یک فرآیند زیس��تی به مواد 
مغذی تبدیل کنن��د تولید کنیم، در واقع 
توانس��تیم این کودهایی که نیتروژن های 
ه��وا را ب��ه آمونی��اک تبدی��ل می کنند و 
باعث در دس��ترس شدن مواد غذایی خاک 
می شوند تولید و با نام کودهای بیولوژیک 

به فروش برس��انیم. 

فراهم کردن بستر کشت های محلی 
او از تف��اوت کوده��ای موجود در بازار 
ب��ا ای��ن کوده��ای بیولوژی��ک این گونه 
می گوی��د: در صنعت کودس��ازی عمدتا 
خارج از کش��ور بس��تری را برای شروع 
رشد و تکثیر این کودها فراهم می کنند، 
این کودها در بس��تر کاش��ته شده و در 
ش��رایط مساعد با س��رعت باالیی شروع 
به تکثیر کرده و س��پس این کش��ت های 
تولید ش��ده را وارد کرده و به بازار عرضه 
می کنند و به دس��ت کشاورزان می رسد 
اما ما توانس��تیم در خود خاک )اس��تان 
خراسان ش��مالی( که یک بس��تر بسیار 
مقاوم��ی را در مقابل دما، س��رما و همه 
عوام��ل جوی دارد با اس��تفاده از ایده ها 
و خالقیت های��ی ک��ه در ذهن م��ان بود 
ب��ا ترکیب چندین پس��ماند کش��اورزی 
مانند ش��یرابه ها، م��الت، چغندر و دیگر 
پس��ماند ها این بس��تر کش��ت را عوض 
میکروب های حل کننده  همچنین  کنیم. 
فس��فات و چندین میکروب دیگر که در 
این بس��تر وجود دارن��د را طوری فراهم 
کنی��م ک��ه قارچ ه��ا خیل��ی س��ریع تر و 

راحت تر ش��روع به رش��د کنند. 

چرخه طبیعت و استفاده مجدد از 
پسماند کشاورزی

ابراهیمی هدف از اجرایی کردن این ایده 
را این گونه بیان می کن��د: با توجه به اینکه 
کودهای شیمیایی با هزینه ها و آلودگی های 
بس��یاری هم��راه اس��ت به عالوه ب��ه دلیل 
اینکه می توان از خ��ود ضایعات محصوالت 
کش��اورزی که ب��ه طبیع��ت برمی گردند و 
بالاس��تفاده می مانند استفاده مجدد در این 
چرخه داشت، تصمیم به تولید این محصول 

گرفتیم. 
البته ناگفته نماند موض��وع پایان نامه ای 
که متعلق به یکی از دوس��تان در خصوص 
همی��ن کوده��ای زیس��تی بود، نخس��تین 
خشت های تحقق و ش��کل گیری این طرح 

را بنا نهاد. 

سرمایه ای با وام و مشارکت 
هم دانشگاهیان

 این مخت��رع از چگونگی تهیه س��رمایه 
اولی��ه ای که برای ش��روع فعالیت های خود 
نی��از داش��ته اند، می گوید: ما با س��رمایه ای 
ک��ه 6۰ درصد آن وام و مابقی آن س��رمایه 
ش��خصی بود کار را ش��روع کردی��م و البته 
س��رمایه اصلی ما همکارانی بودند که همه 
فارغ التحصیالن از رش��ته های کش��اورزی، 
و  بیوش��یمی  گیاه��ی،  زیست شناس��ی 
مهندسی برق از بهترین دانشگاه های کشور 
در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد بودند و 
ذهن شان س��رمایه اولیه آنها بود و با دانش 
فنی که داش��تند تیمی را تش��کیل دادیم و 
این شرکت دانش بنیان را تاسیس کردیم و 
با تالش های فراوانی که کردیم توانستیم به 

نقاط باالتری در این زمینه برسیم. 
وی در رابط��ه با این موفقیت ها می گوید: 
ب��ا توجه ب��ه کارب��ری تخص��ص و کاربری 
دوس��تان ب��ا هزینه ه��ای ان��دک موفق به 
ساخت دس��تگاه فرمناتور تمام اتوماتیک با 
استفاده از تکنولوژی PLC با حجم ۱۰۰۰ 
لیت��ر و راه اندازی خط تولید ش��دیم که اگر 
این تجهیزات س��نگین و بسیار گران قیمت 
را خری��داری می کردیم رقم��ی حدود یک 

میلیارد سرمایه نیاز داشت. 

ایده های روشن اما مانع های کور 
ابراهیمی از س��ختی و موانعی که در ابتدا 
برای طی کردن این پروس��ه داشته و بسیار 
آنها را خس��ته ک��رده، می گوید: م��ا انتظار 
داش��تیم افرادی مانند ما که با ایده های نو 
اما سرمایه های کم به دنبال مسیری روشن 
برای تولیدات داخلی هس��تند توسط دولت 
حمایت ش��وند، ولی متاس��فانه بوروکراسی  
و حلقه های مفق��وده در زمینه مصرف کود 
در کش��ور به گونه ای اس��ت که از نوآوری ها 
در ای��ن زمینه حمایتی نمی ش��ود. حتی ما 
نزدیک به یک سال و نیم وقت مان را صرف 
گرفتن تاییدیه ه��ای الزم برای مصرف این 
کود کردیم اما حمایت های مالی زیادی در 

ای��ن رابطه برای مان به عم��ل نیامد و فقط 
ای��ن حمایت ها در رابطه ب��ا تولید محصول 
بود. انتظار ما این اس��ت که دولت کودهای 
بیولوژیک را بیش��تر م��ورد توجه قرار دهد 
ت��ا کودهای ش��یمیایی و ای��ن محصول را 
به عنوان یک کاال با سهمیه بندی در اختیار 
کش��اورزان قرار دهد و این یارانه را فقط در 

اختیار کودهای شیمیایی قرار ندهد. 

بازاریابی سنتی راهی برای کمبودهای 
هزینه 

 در خصوص بازاریابی و فروش محصوالت 
این مخترع اینچنی��ن می گوید: با توجه به 
مش��کالت مالی و هزینه های باالی شرکت 
ب��رای رفع این مش��کالت، برخ��الف اینکه 
تولیدکننده بودیم و نباید وارد این زمینه ها 
می ش��دیم اما برای بازاریابی با هزینه هایی 
ک��ه متحمل ش��دیم ش��روع به آم��وزش و 
برگزاری کالس هایی در تک تک روستاها و 
شهرها کردیم و مردم را متقاعد به استفاده 
از کوده��ای زیس��تی ب��ه ج��ای کودهای 
ش��یمیایی و همچنین آموزش های رایگان 
در خصوص اس��تفاده از آن کردیم، هر چند 
خ��ود این کالس ه��ا هم با مش��کالت عدم 
برگزاری مواجه شد اما با تالش های فراوان 
این اس��تراتژی را پیاده کردیم و با توجه به 
بازار داللی که قصه پر فراز و نشیب خود را 
دارد با س��وددهی فروش مس��تقیم به خود 
کشاورزان وارد بازار کار شدیم و محصول را 

به فروش رساندیم. 
 وی همچنین ادامه می دهد: مشتری های 
اصلی ما در ابتدا خود افراد بومی اس��تان و 
کش��اورزان بودند اما در حال حاظر اس��تان 
یزد، ته��ران و چندین ش��هر دیگ��ر هم از 
مشتری های ما هس��تند و البته همسایگی 
با کارخانه پتروشیمی، بازار رقابت سختی را 
برای مان به وجود آورده است. مردم با وجود 
هزین��ه پایین و ب��ا کمیت باالی��ی که این 
تولیدکننده ها برای محصول شان گذاشته اند 
ای��ن کود های  متاس��فانه ترجیح می دهند 

شیمیایی را خریداری کنند. 

گالیه از نهادها
این مخت��رع در خص��وص اینکه حمایت 
پارک علم و فناوری استان خراسان از شما 
چگونه بوده اس��ت، این گونه پاسخ می دهد: 
صندوق دانش بنیان نوآوری و ش��کوفایی و 
خود پارک حمایت ه��ای خوبی را برای مان 
به عمل آوردند و شاید بتوان گفت پارک ها 
تنها بخش هایی هس��تند ک��ه قدر و منزلت 
کار علمی را در کشور می دانند اما متاسفانه 
نهاده��ای دیگ��ر در ای��ن زمین��ه و معرفی 
محص��ول حمایت ه��ای الزم را از م��ا دریغ 
کرده ان��د و برای ای��ن حمایت ه��ا و وام ها، 
س��ندهای با قیمت باال را از ما درخواس��ت 
می کنن��د که ما ه��م از تهی��ه آن عاجزیم. 
وی ادام��ه می دهد: ما نی��از به حمایت های 
رس��انه ها هم داریم که می تواند بسیار موثر 
باشد اما با هزینه های باالیی که صدا و سیما 
برای تبلیغات گذاش��ته اس��ت یک شرکت 
دانش بنی��ان نوپایی مانند م��ا قطعا از عهده 

آن برنمی آید. 

نیاز به سرمایه ای 200میلیونی
و در پای��ان ابراهیمی در رابطه با صادر 
کردن محصول به خارج از کش��ور تصریح 
آزمایش های  ب��ا  این محص��ول  می کن��د: 
ب��ا  مقایس��ه  در  آن  روی  ش��ده  انج��ام 
نمونه ه��ای خارجی توانس��ته برتری خود 
را نش��ان ده��د و بس��یار رقاب��ت خوب و 
تنگاتنگ��ی ب��ا نمونه ه��ای مش��ابه از این 

محصوالت را داشته باشد.
همی��ن ق��درت رقاب��ت باعث ش��ده ما 
جس��ارت ص��ادر ک��ردن محص��ول را به 
خود دهی��م و در حال رایزنی هس��تیم تا 
محصول را به خارج از کش��ور صادر کنیم. 
حجم تولی��د ما پایین اس��ت و حدود3۰ 
تن در س��ال قابلیت تولی��د داریم که این 
مقدار در مقایس��ه با نیاز بازارهای جهانی 
پاس��خگو نیس��ت، از این رو س��عی داریم 
س��رمایه گذاری پی��دا کنیم تا ب��ا افزایش 
س��رمایه  حدود 2۰۰میلیون تومانی، تولید 

خود را به چندبرابر افزایش دهیم. 

کمپین جوان فن��اوری کارآفرینی )مرکز 
کس��ب و کار و کارآفرینی جوانان( از س��وی 
واحد فن��اوری اطالع��ات خانه ش��هریاران 
ج��وان ش��هرداری تهران به منظ��ور بهبود 
فض��ای کس��ب و کار و ایج��اد فرصتی برای 
کارآفرینی جوانان ایران طراحی شده است. 
بررس��ی های »فرصت امروز« نشان می دهد 
فعالیت ه��ای ای��ن کمپی��ن به س��ه حوزه 
اطالع رس��انی و تولید محتوا، شبکه سازی و 
آموزش تقسیم می ش��ود. این کمپین قصد 
دارد از ای��ن طری��ق ورود و فعالیت جوانان 
به دنیای کارآفرینی و کسب و کار را تسهیل 

بخشد. 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر در خصوص 
این کمپین سراغ ش��ریف زمانی، مدیر واحد 
فن��اوری اطالعات خانه ش��هریاران جوان که 
خود ط��راح و مج��ری طرح ج��وان فناوری 
کارآفرینی بوده اس��ت رفتیم. زمانی از شروع 
کار ای��ن طرح می گوید: ط��رح جوان فناوری 
کارآفرینی ب��ه همت خانه ش��هریاران جوان 
در مهر ماه س��ال ۱39۴ ب��ا هدف کارآفرینی 
و توس��عه فضای کس��ب و کار ب��رای جوانان 
کشورمان آغاز به فعالیت کرد. در این طرح که 
به س��ه حوزه تقسیم می شود جوانان توانمند 

شده و وارد مرحله کارآفرینی می شوند. 

3 بخش اساسی فعالیت ها
وی تصریح می کند: س��ه حوزه این طرح 
شامل توانمند، کارآفرینان هنرمند جوان و 

کارخانه دار خانگی است. 
زمانی در خصوص توضی��ح این بخش ها 
می گوید: در ح��وزه توانمن��د، جوانان وارد 

س��یکل توان افزایی ش��ده و پس از کسب 
مهارت ه��ای الزم در دو ح��وزه توان افزایی 
فن��ی و کس��ب و کار می توانن��د وارد پلتفرم 
یکپارچ��ه مل��ی توانمن��د نیز ش��وند، این 
پلتفرم یکپارچه در واقع سرویس��ی اس��ت 
برای توسعه و رونق کسب و کار و کارآفرینی 

جوانان در سطح ملی. 
در ح��وزه کارآفرینان هنرمن��د جوان، ما 

به تمامی دانش��جویان رش��ته های هنری یا 
توانمندان هنری سرویس��ی یکپارچه برای 
راه ان��دازی برند ش��خصی خودش��ان برای 
اینکه کسب س��ود از تولیدات و محصوالت 
و توانایی خودش��ان داش��ته باش��ند را ارائه 

می دهیم. 
در حوزه کارخانه دار خانگی، ما جوانان را 
با مش��اغلی که می توانن��د در خانه به انجام 

آن بپردازند و باعث کارآفرینی و کسب و کار 
و در نهایت کسب سود شود را به طور عملی 

و تجربی آموزش می دهیم. 

7 کالس آموزشی
مجری این طرح در خصوص فعالیت های 
انج��ام ش��ده، می گوی��د: م��ا تا ب��ه امروز 
هف��ت کالس آموزش��ی برگ��زار کرده ایم، 
از جمله بازاریابی با اینس��تاگرام، آش��نایی 
ب��ا ش��تاب دهنده ها، چگونگ��ی راه ان��دازی 
اینترنت��ی، آم��وزش س��اخت  کس��ب و کار 
بازی های رایانه ای و... . ما در برنامه توس��عه 
خود مشارکت هرچه بیش��تر با اکوسیستم 
کس��ب و کار و کارآفرینی ای��ران و تعامل با 
دانش��گاه ها را در دس��تور کار داری��م که تا 
کنون دو همایش در دو دانشگاه مطرح فنی 

دخترانه ایران برگزار کرده ایم. 
وی در پای��ان می افزای��د: امی��د اس��ت با 
اجرای��ی ش��دن این ط��رح در س��طح ملی 
بتوانی��م زمین��ه حرکت اقتصادی کش��ور به 
س��مت بنگاه های اقتصادی کوچک و کاهش 
وابس��تگی به صنعت نفت ب��ا حمایت دولت 
از کس��ب و کار و کارآفرینی های نوپ��ا را رقم 
بزنیم. افراد عالقه مند به این کمپین می توانند 
 ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس
www. javanfanavarikarafarini. ir  

مراجعه کنند. 

کود زیستی فسفاته بارور
نام شرکت: زیست فناور سبز

 مشخصات:  تولید کننده کودهای زیستی فسفاته. 
 بارور 2 زراعی، ۱۰۰ گرم برای هر هکتار. 

 بارور 2 باغی، ۱۰۰ گرم برای ۱۰۰ درخت. 
 بارور 2 ویژه مرکبات، ۱2۰ گرم برای ۱۰۰ درخت. 

 بارور 2 پسته، ۱5۰گرم برای ۱۰۰ درخت. 
 مزایا: سازگاری با اقلیم کشور در ایران و کشورهای 
همس��ایه، توانایی حل کنندگی فس��فات باال، کلنی 
ش��دن با ریزوس��فر گیاه، افزایش عملک��رد، کاهش 
مصرف کود شیمیایی فس��فاته، کاهش بیماری های 
خاکزاد، س��ازگاری با س��ایر کودها و س��موم، حفظ 
خصوصی��ات ژنتیکی، پایداری در هن��گام انبارداری، 

روش مصرف آسان، حمل و نقل ارزان
کودبیولوژیک نیتراژین )ویژه سیب زمینی-

چغندرقند و صیفی و سبزی(
نام شرکت: فرآوری شیمیایی زنجان

 مش��خصات: این ک��ود از مجموع��ه باکتری های 
تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفر و حفاظت کننده 
گیاه��ان از جمل��ه عوام��ل بیم��اری زا و نماتده��ای 
خاکزی تش��کیل ش��ده اس��ت. نیتراژی��ن مایع قابل 
حل در آب اس��ت. ماده مؤث��ره مجموعه باکتری های

 Azotobacter spp ,Azosprillum spp
Pseudomonas spp, است. 

 مزای��ا: نیتراژین با تغییرات عم��ده در فیزیولوژی 
گیاه ضمن افزایش محصول سیب زمینی و یکنواختی 
ان��دازه غده ه��ا موجب افزایش کیفی��ت محصول نیز 
می ش��ود. از تجمع ازت اضافی در غده س��یب زمینی 

می کاهد. 
کودبیولوژیک نیتراژین )ویژه گندم و ذرت(

نام شرکت: فرآوری شیمیایی زنجان
 مش��خصات: ک��ود بیولوژیک نیتراژی��ن به صورت 
محلول در آب عرضه ش��ده و حاوی چسب طبیعی و 
مؤثرترین باکتری های تثبیت کننده ازت که از خاک 

جدا شده، است. 
 مزایا: 

۱- افزایش رشد سیس��تم ریشه2- افزایش قدرت 
پنجه زنی3- رش��د قس��مت های هوای��ی۴- افزایش 
تعداد خوش��ه و دانه و وزن ه��زار دانه5- مقاومت به 

خوابیدگی و بیماری ها6- افزایش محصول درهکتار
7- ارتقای کیفیت.

ایده هایی به دنبال سرمایه گزارشی از تولید کودهای بیولوژیک زیستی به جای کودهای شیمیایی سرطان زا در بازار محصوالت کشاورزی

نبرد کودهای نوآور زیستی  با کودهای پرزور شیمیایی

جوان، فناوری، کارآفرینی؛ کمپینی برای رشد نوفن آوران
نوآورانه

ساماندهی و مدیریت فناوری 
چاپگرهای سه بعدی

سامان دهی و مدیریت فناوری چاپگرهای سه بعدی 
یکی از برنامه های ستاد مواد و ساخت پیشرفته معاونت 
علمی است که ستاد قصد دارد با مشارکت همه فعاالن 
این حوزه، نقشه راه این فناوری را در کشور تدوین کند. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، فناوری س��اخت 
افزایش��ی )Additive Manufacturing( یا همان 
تولید قطعات با استفاده از چاپگرهای سه بعدی یکی از 
روش های ساخت پیشرفته و از فناوری های متحول کننده 
آینده اس��ت که در گزارش های مختلف آینده پژوهی بر 

اهمیت آن تاکید شده است. 
اما به نظر می رسد این فناوری سریع تر از پیش بینی ها 
در ح��ال اثرگ��ذاری ب��ر اقتص��اد جهانی اس��ت. بنا به 
گزارش های رسمی معتبر، میزان درآمد حاصل از صنعت 
تولید افزایشی در ۱۰ سال گذشته چهار برابر شده است. 
این در حالی اس��ت که تالش بی وقفه فعاالن این عرصه 
برای کاهش قیمت دستگاه های تولید افزایشی رومیزی 
و همچنین افزایش تولید دس��تگاه های تولید افزایشی 
در مقی��اس نیمه صنعتی و صنعتی ادامه دارد. توس��عه 
این فناوری محصول کار مشترک محققان از رشته های 
مختلفی همچون مهندسی نرم افزار، برق، مکانیک و مواد 
بوده و پیچیدگی های این فناوری نیز ریش��ه در ماهیت 
بین رش��ته ای آن دارد. توسعه روزافزون این فناوری در 
دنی��ا از یک س��و و جذابیت های باالی فن��ی این روش 
ساخت، باعث شده تا مراکز مختلف همچون دانشگاه ها، 
شرکت های دانش بنیان و صنایع بهره بردار داخلی نیز به 
این حوزه ورود داش��ته باش��ند. هر چند این همگامی با 
موج تحوالت فناوری در عرصه بین المللی نشان از پویایی 
محققان و صنعتگران ایرانی دارد اما این نکته را نیز باید 
مدنظ��ر قرار داد که در مواجهه با ام��واج فناوری باید با 
برنامه ریزی و چشم باز حرکت کرد تا امکان بهره برداری 
حداکثری از فرصت ها به وجود آید و قطعا در این مسیر 

باید از تجارب گذشته درس گرفت. 
هزینه ه��ای هنگف��ت و خ��روج ارز از کش��ور، خرید 
دس��تگاه های متنوع بدون در نظ��ر گرفتن قابلیت های 
فنی جهت مرتفع کردن نیاز متقاضیان، مشکالت تعمیر 
و نگهداری و وابس��تگی به مواد اولی��ه وارداتی برخی از 
مشکالتی است که می تواند تهدیدی برای طرف تقاضای 
ای��ن فناوری در داخل باش��د. از س��وی دیگر، تمرکز بر 
فناوری های سطح پایین، رقابت غیرسازنده و عدم آگاهی 
از نی��از واقعی مصرف کنندگان برخی از تهدیدات طرف 

عرضه این فناوری در داخل کشور محسوب می شود. 
با درک اهمیت این موضوع، ستاد توسعه فناوری های 
مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قصد دارد با مش��ارکت همه فعاالن این حوزه، 
نقش��ه راه این فناوری در کش��ور را تدوین کند. ترسیم 
نقش��ه راه عملیاتی ای��ن حوزه می تواند زمین��ه را برای 
توسعه متوازن صنعت تولید افزایشی با نقش آفرینی موثر 
و مناسب همه ذی نفعان )دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، 
مراکز ارائه خدمات، سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان 

مواد اولیه صنایع بهره بردار( فراهم کند. 

خبر

فائزه میرزایی
mirzaeefaezeh@yahoo.com
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از نگاه دیگران
نمایش��گاه بیست وشش��م صنایع دستی از پنجم تا 
دهم خردادماه س��ال جاری در محل مصالی تهران 
پذیرای هنرمندان و اقش��ار مختلف مردم اس��ت. در 
این نمایش��گاه دیرپا که بیش از ربع قرن سابقه دارد 
360 غرفه از 31 استان کشور حضور دارند و عرضه 
و ف��روش محص��والت بومی و منطق��ه ای خود را به 
عهده دارند. در شبستان بزرگ مصالی امام خمینی 
انواع و اقس��ام هنرها و صنایع دستی مثل: سفالگری، 
کاش��ی و س��رامیک، نقره کاری، طال و جواهرسازی 
س��نتی، ملیل��ه دوزی و ملیله کاری، س��رمه دوزی، 
دوخت و بافت البسه محلی، خاتم کاری، انواع فرش، 
پارچه های قلم کاری، قلم زنی، فیروزه کوبی، آهنگری، 
فلزکاری، گلیم و جاجی��م، کارها و تزیینات چوبی، 
منبت کاری و... در جلوی چشم مراجعان قرار دارند. 
تنوع بعضی از این محصوالت موجود در نمایش��گاه 
به 2500 نوع می رس��د. برخالف اهمیت موجود این 
مقوله در کش��ور، تبلیغات خوب و مناسبی در سطح 
شهر مش��اهده نمی ش��ود و اکثر بازدید کنندگان به 
طور اتفاقی یا از طریق دوس��تان و آش��نایان مطلع 
ش��ده اند. یکی از غرفه دارها که از یزد آمده می گوید: 
فکر نمی کردیم که اینجا اینقدر خلوت باشد. انتظار 
اس��تقبال بیشتری را داش��تیم و قرار بود اگر فروش 
محصوالت م��ان خوب باش��د، کارهای بیش��تری را 
برای مان بفرس��تند، ولی همین تع��داد محدود هم 
روی دس��ت ما باد کرده اس��ت. غرفه دار دیگری که 
از اصفهان ش��رکت کرده می گوید: ش��اید در دو سه 
روز آینده اوضاع بهتر ش��ود و عده بیش��تری بیایند. 
ت��ا حاال که خبر خاصی نیس��ت و فقط ش��ش مورد 
سفارش گرفته ایم و فروش چندانی نداشته ایم. آقای 
طالقانی از اس��تان گلس��تان آمده و به طور کلی از 
اوضاع حاکم بر صنایع دستی کشور دل پری دارد. او 
می گوید: همه جای دنیا، ایران را با هنرهای س��نتی 
و صنایع دس��تی مث��ل فرش و گلیم و س��اخته های 
دست س��از می شناس��ند. هویت و اصال��ت ما نفت و 
گاز نیست، همین کارها و هنرهایی است که قابلیت 
صنعتی ش��دن و اش��تغال زایی را دارند. طالقانی که 
پوش��اک منطق��ه گلس��تان را عرضه ک��رده از نبود 
حمای��ت و عدم جلوگیری از اجناس قاچاق ش��اکی 
اس��ت و اضافه می کن��د: االن همین روس��ری های 
محلی ک��ه 10هزار توم��ان قیمتش اس��ت، جنس 
چینی اش 2هزارتومان است. این چه حمایتی است؟ 
چ��را درها را ب��از می کنند و کااله��ای بی کیفیت را 
اج��ازه ورود می دهند؟ اگر به این موارد رس��یدگی 

نشود، آینده خوبی در انتظار ما نیست. 

نمایشگاه ساالنه صنایع دستی راه صادرات 
صنایع دستی را باز می کند

دلی��ل  ب��ه  صنایع دس��تی  س��االنه  نمایش��گاه 
سراس��ری بودن می تواند با ایج��اد ارتباط موثر میان 
تولیدکننده های استان های مختلف با یکدیگر و ایجاد 
ارتباط مس��تقیم با صادرکنندگان تاثیر بس��زایی در 
افزایش فروش و صادرات صنایع دس��تی داشته باشد. 
مرتضی وفایی، مدرس دانشگاه و تولید کننده آبگینه 
دررابطه با جایگاه نمایش��گاه س��االنه صنایع دستی و 
اهمی��ت آن می گوید: با توجه ب��ه اینکه جامعه امروز 
به سمت صنعتی شدن پیش می رود، هنر شیشه گری 
و دیگر هنرها درحوزه صنایع دس��تی در صورت مورد 
توجه قرار نگرفتن هرروز مهجورتر می شوند. به همین 
منظور یک��ی از اقداماتی که می ت��وان در این زمینه 
انجام داد آموزش هنر اس��ت، با آموزش می توانیم از 
فراموش��ی جلوگیری کرده وهنرهای اصیل ایرانی را 
در ذه��ن همگان زنده نگه داری��م. وی اضافه  کرد: در 
راس��تای تالش برای زنده نگه داشتن هنرهای سنتی 
کش��ور، برگزاری بازارچه های صنایع دستی در تمامی 
استان های کشور، برگزاری انواع نمایشگاه های داخلی 
و خارجی از جمله نمایش��گاه س��االنه صنایع دس��تی 
که هر س��اله در خردادماه برگزار می شود، می توانند 
نقش تعیین کننده ای در معرفی انواع صنایع دس��تی 
ایران��ی، روش های تولید و خاس��تگاه هنرها به مردم 
و بازدید کنن��دگان داش��ته باش��ند. وی در ادامه در 
زمین��ه هن��ر شیش��ه گری و اهمیت آن نی��ز گفت: 
 این هن��ر ایده های نو و جدیدی را ب��ا خود به همراه 

دارد. 
ب��ا پردازش آن می توانیم ه��ر روز آثاری جدید را 
خل��ق کنیم. به عن��وان مثال در این رش��ته تکنیک 
جدی��دی با نام »احیا« وج��ود دارد که آثاری جدید 
و منحص��ر به فرد را ب��ه تولید کنن��ده می دهد. این 
تولید کننده صنایع دس��تی با اش��اره ب��ر لزوم توجه 
به حوزه صادرات صنایع دس��تی تاکید می کند: باید 
بتوان در راس��تای تولید صنایع دس��تی اقداماتی را 
صورت داد که در صادرات و فروش صنایع دستی نیز 
موثر باش��د، با نگاهی خوب به این موضوع می توان 
از آثار تولیدی به عن��وان یک کاالی صادراتی خوب 
اس��تفاده ک��رد، طراحی متنوع و جدی��د، رنگ های 
جذاب ب��ه کار برده ش��ده در این محص��والت همه 
می توانند در راس��تای نمایش عمومی آثار در توسعه 

صادرات صنایع دستی مفید باشند. 
ه��دف ما به عنوان یک هنرمند زنده نگه داش��تن 
هنری اس��ت ک��ه قدمت  چندین هزارس��اله دارد. با 
ایج��اد تنوع در تولیدات و حضور در نمایش��گاه های 
مختل��ف ب��رای به نمای��ش درآوردن آث��ار از جمله 
نمایش��گاه س��االنه صنایع دس��تی که به خاطر ملی 
و سراس��ری بودن می توان��د با ایج��اد ارتباط میان 
تولیدکننده ه��ای اس��تان های مختلف ب��ا یکدیگر و 
نیز ایجاد ارتباط مس��تقیم ب��ا صادر کنندگان تاثیر 
بس��زایی در افزایش فروش و صادرات صنایع دستی 

داشته باشد.

صنایع دس��تی به عنوان بخشی از میراث 
فرهنگ��ی ه��ر کش��وری اس��ت، در ایران 
بیش از 250 رش��ته صنایع دس��تی وجود 
دارد که 120 رش��ته آن ت��ا پیش از دوره 
قاجار کاربرد داش��ته، ام��ا اکنون به دالیل 
متفاوتی چون توس��عه صنع��ت، روی کار 
آمدن رش��ته های جدید، گرانی مواد اولیه، 
مش��کالت صادرات و بی توجهی به صنایع 
دستی تنها بخش محدودی از این رشته ها 
فعال و موجود است. نقش و اهمیت صنایع 
دس��تی به عنوان هنری تاریخ��ی، ماندگار 
و قاب��ل احترام، صنعتی مس��تقل، بومی و 
اصیل با جنبه های قوی کاربردی از جهات 
هنری، فرهنگ��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و 
حتی سیاس��ی برهمگان و به ویژه محققان 
و پژوهش��گران آشکار اس��ت. نکته مهم و 
ش��ایان توجه آن اس��ت که حتی اگر همه 
تاثیرات مثبت اقتصادی صنایع دس��تی را 
به کناری بگذاری��م، این هنر ملی ایران به 
واسطه بازتاب ذوق سرشار، اندیشه خالق و 
هنرمندان پرمایه ولی بی ادعا باید به صورت 
جدی و برنامه ریزی ش��ده م��ورد حمایت 
ق��رار گیرد. این در حالی اس��ت که صنایع 
دستی طی سالیان متمادی، چه در دوران 
رونق و شکوفایی و چه در دوره های رکود، 
هنگامی که با توس��عه صنعت گردش��گری 
همراه بوده سهم شایسته و درخور توجهی 
در اقتص��اد کش��ور و معرف��ی هن��ر ناب و 
خالص ایرانی و در نهایت زندگی اقتصادی 
و حیات فرهنگی ما داش��ته اس��ت. امروزه 
تولی��د صنایع دس��تی که مزی��ن به نقش 
آث��ار تاریخی، باس��تانی و یادمان های ویژه 
هر کشور اس��ت، در دستور کار صنعتگران 
جهان قرار دارد و تالش می ش��ود که حتی 
بخشی از این گونه آثار که از سنگ، چوب 
فلز یا روی سرامیک و پارچه پدید می آید با 
قیمت های ارزان در اختیار توریست ها قرار 
گیرد. تمامی ممالک جهان، اعتقاد به تاثیر 
متقابل صنایع دستی و صنعت گردشگری 
دارند، چرا که در عمل و تجربه دریافته اند 
که هنرهای دست ساز یکی از عوامل بسیار 
موثر در جلب و جذب گردش��گر در تمامی 
گرایش های ملی، منطقه ای و داخلی است 
و متقاب��ال به این نتیجه هم رس��یده اند که 
صنع��ت گردش��گری می توان��د به رش��د، 
توس��عه و گسترش صنایع دس��تی و بهبود 
کیفیت آن کمک کن��د. بر پایه این اعتقاد 
و تجربیات حاصله، تشکیالت صنایع دستی 
و گردش��گری در بس��یاری از کشورها در 
رابطه ای هماهنگ و منس��جم با هم فعال 
هس��تند که خوش��بختانه در کشور ما نیز 
گام هایی در این زمینه برداشته شده است. 

صنایع دستی و اشتغال پایدار
بیست وشش��مین نمایشگاه ملی صنایع 
دس��تی کش��ور از روز چهارش��نبه پنجم 
خردادماه در شبستان مصالی امام خمینی 
ش��روع به کار ک��رده و تا ده��م خردادماه 
دای��ر اس��ت. در این نمایش��گاه هنرمندان 
 31 از  صنایع دس��تی  تولید کنن��دگان  و 
اس��تان کش��ور در قالب 360 غرفه حضور 
دارن��د. هنرمندان و فع��االن این حوزه در 
رش��ته های گوناگ��ون هن��ری، تزئین��ی و 
آثار فاخر ش��رکت کرده ان��د. فرش و گلیم، 
البس��ه س��نتی، فلزکاری، س��اخت طال و 
جواهر س��نتی، فیروزه کوب��ی، خاتم کاری، 
ملیله دوزی، سازه  های چرمی، منبت کاری، 
س��فالگری، ترمه دوزی، کاشی و سرامیک، 
پوشاک بافتنی و... در این نمایشگاه حضور 
دارن��د. ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه 
که به یک س��نت س��االنه تبدیل شده و با 
گذش��ت س��ال ها حالت چندمنظوره پیدا 
کرده، معرفی، فرهنگ س��ازی، شناسایی و 
یافتن راهکارهایی برای گس��ترش و اشاعه 
هنره��ای دس��تی در بین اقش��ار مختلف 
جامعه و در صورت امکان یافتن کانال هایی 
برای صادرات و ارزآوری و ارائه به مراجعان 
خارجی اس��ت. این نمایشگاه و برنامه هایی 
از این دس��ت امکان مناس��بی را به فعاالن 
این حوزه می دهد تا تولیدات خود را عرضه 
و حجم کاری ش��ان را باالت��ر ببرند. دکتر 

مسعود س��لطانی فر، رئیس سازمان میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری در ای��ن خصوص 
می گوی��د: نس��ل های م��ا از گذش��ته این 
فناوری و هنرهای قدیمی را سینه به س��ینه 
به فرزن��دان خ��ود انتقال داده ان��د که در 
توس��عه آن نیاز ب��ه ارز نداری��م و با تبلیغ 
اندک می ش��ود شغل مناس��ب ایجاد کرد. 
وی درب��اره برنامه ریزی های صورت گرفته 
در بخش صنایع دستی می افزاید: در خالل 
برنامه شش��م توسعه باید س��االنه 250 تا 
300ه��زار ش��غل از طریق صنایع دس��تی 
ایجاد کنیم. صنایع دستی کشور هویت ساز، 
ارزآور و اش��تغال زا ب��وده و ب��ه هیچ وج��ه 

وابسته به خارج از کشور نیست. 
همان طور که گفته ش��د، صنایع دستی 
مجموعه ای از فعالیت های مختلفی اس��ت 
که وج��ه چندمنظوره ب��ودن را به آن القا 
می کن��د. فعالیت در این ح��وزه با توجه به 
س��ابقه دیرین��ه صنایع دس��تی و هنرهای 
س��نتی در اقتص��اد خانواده ه��ا مخصوصا 
خانوارهای روس��تایی و عشایری، تقویت و 
توس��عه این بخش از مهم ترین راهکارهای 
اش��تغال زایی کش��ور محس��وب می شود. 

صنایع دستی روستایی و عشایری که به 
نوعی تداعی کننده بخش��ی از سنت های 
اصی��ل ایران��ی اس��ت، نه تنه��ا موجب 
اش��تغال در روستاها می شود بلکه منبع 
درآمد مهمی برای خانوا رهای روستایی 
است. زنان روستایی دوشادوش مردان با 
تولید صنایع دستی همراه با هنر خاص 
خ��ود می توانند موجب توس��عه اقتصاد 
خانواده و در بعد کلی آن موجب توسعه 
اقتصاد روس��تایی و عش��ایری ش��وند، 
چ��ون فعالیت هایی مانند کش��اورزی و 
دامپروری به کس��ب درآمد مقطعی در 
طول س��ال منجر می شود، اما در فصول 
سرد س��ال که کش��اورزی و دامپروری 
راک��د و خانواده محل درآم��دی ندارد، 

نقش ب��ا اهمیت صنایع دس��تی در تداوم 
کس��ب درآمد خانواده روس��تایی مشخص 
می شود. از آنجا که اشتغال به صنایع دستی 
در بس��یاری از روس��تاها، بیشتر در فصول 
بی��کاری ص��ورت می گی��رد، ای��ن امر در 
پیش��گیری از مهاجرت فصلی روس��تاییان 
به ش��هرها نیز بس��یار حایز اهمیت است. 
ایجاد اشتغال روس��تایی افزون بر اینکه از 
مهاجرت روس��تاییان به ش��هر جلوگیری 
می کند، از اضافه ش��دن تعداد بیکاران در 

شهرها نیز می کاهد. 

نیروی کار داخلی
صنایع دستی از س��ازو کارهای اقتصادی 
اس��ت که برای تولی��د آن از منابع داخلی 
مانن��د نی��روی کار، مواد اولی��ه و ابزار کار 
ک��ه 80درصد تولی��د را فراه��م می کنند 
اس��تفاده می شود. تولیدات دس��تی، تاثیر 

مس��تقیمی بر درآم��د ناخالص ملی دارد و 
می تواند کمک حال طرح های اشتغال زایی 
دول��ت و همچنین یک��ی از نمودهای بارز 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی باش��د. کارآفرینی 
و اش��تغال زایی زی��ادی در این ح��وزه به 
طور دس��ت نخورده باقی مان��ده و نیازمند 
توج��ه بیش��تر و حمایت ه��ای همه جانبه 
دولتی اس��ت. هنر – صنعت های حاضر در 
این نمایش��گاه همگی نیازمند گوشه چشم 
توجه ب��رای فعالیت بیش��تر و برای برخی 
دیگر ش��روع کار اس��ت. با عنای��ت به این 
بح��ث که صنایع دس��تی پتانس��یل باالیی 
برای به  کارگیری افراد از همه قشرها بدون 
توجه به جنس��یت دارد، می تواند به عنوان 
یک��ی از بخش ه��ای موث��ر و کارآمد مورد 
استفاده قرار گیرد. کسب وکارهای کوچک 
و زودب��ازده که قابلیت گس��ترش و تولید 
در حج��م باال را دارند، با س��رمایه های کم 
امکان راه اندازی دارن��د. این گونه کارهای 
کوچ��ک در محیط ه��ای کوچک و محدود 
امکان حضور و فعالی��ت دارند و می  توانند 
همه گرو های س��نی به ویژه زنان و جوانان 
را به کار مش��غول کنند. توس��عه و ارتقای 

ای��ن بخش می تواند به ص��ادرات غیرنفتی 
شتاب بیشتری ببخش��د و هم اینکه باعث 
ورود گردش��گران خارجی ب��ه اقصی نقاط 

کشور شود. 

راهکارهایی برای رشد و گسترش 
صنایع دستی

پرجاذب��ه  کش��ور   10 از  یک��ی  ای��ران 
گردش��گری در جهان است و آثار بی شمار 
تاریخی، باس��تانی و جاذبه های طبیعی آن 
به حدی اس��ت که هر گردشگری را با هر 
سلیقه یا هر بینش و تفکری به سوی خود 
جلب می کند، ولی آمار ورود گردش��گران 
بین الملل��ی حتی طی س��ال های اخیر که 
ش��اهد رشد چش��مگیر آن بوده ایم، حدود 
یک تا یک ونی��م میلیون نفر گردش��گر را 
ثبت کرده اس��ت. ابتدا باید به پیش زمینه 
یا پیش نیاز توسعه صنایع دستی در کشور 

و ارائه راهکار در ای��ن بخش یعنی تقویت 
گردشگری بپردازیم. با تقویت، گسترش و 
حمایت از صنایع دس��تی به منظور تحقق 
اهداف میان م��دت و بلند مدت آن به نظر 
می رس��د عوامل و پارامترهایی می تواند در 
تقویت گردش��گری موثر باش��د؛ نخستین 
راه��کار، بحث مدیریت اس��ت، چرا که در 
س��خنرانی ها به کرات ش��نیده ش��ده که 
کش��ور ما پهناور است، چهارفصل و جذاب 
اس��ت، جنبه های متن��وع از اکوتوریس��م 
را داراس��ت، از نظر تاریخی، س��نتی، آثار 
باس��تانی و ذوق و س��لیقه و هنر و صنایع 
دس��تی جایگاه رفیع دارد. قدم اول، اصالح 
س��اختار مدیری��ت گردش��گری و به تبع 
آن صنای��ع دس��تی اس��ت. مقررات زدایی، 
جایگزین��ی ضوابط اصولی و تغییر بنیادین 
و پرهیز از بوروکراس��ی اداری از مهم ترین 
نیازه��ای این بخش اس��ت. مس��ئله دیگر 
اطالع رسانی، فرهنگ سازی، مطالعه عمیق 
روی موان��ع فرهنگی با هدف معرفی مراکز 
ج��ذاب و جال��ب توجه برای گردش��گران 
است که این مهم با ارائه آموزش های الزم 
به مهم��ان و میزبان از طریق رس��انه های 
گروه��ی قابل تحقق اس��ت. مورد دیگر 
تهیه و تدوین استاندارد مواد اولیه مورد 
مصرف با حف��ظ اصالت های بومی، ملی 
و فرهنگ��ی به همراه تامین امنیت برای 
س��رمایه گذاری در واحدهای صنعتی و 
افزایش پوش��ش بیمه ای برای نیروهای 
کار و تولی��دات صنایع دس��تی اس��ت. 
فع��االن این حوزه از نبود پوش��ش های 
بیم��ه ای رنج می برن��د و برخی دیگر به 
خاطر این مسئله قید کار را می زنند و از 
مجموعه صنایع دستی خارج می شوند. 
لزوم توجه و برطرف کردن این موضوع 
بای��د در اولوی��ت کاری مس��ئوالن قرار 

بگیرد. 

کمپین حمایتی
این کمپین از س��وی اصحاب رس��انه و 
هنرمندان راه اندازی ش��ده ت��ا زمینه های 
مس��اعد برای ارتباط بیشتر مردم با صنایع 
دستی مختلف ایران، ترغیب بیشتر نهادها، 
سازمان ها و موسسات خصوصی و دولتی و 
اقش��ار مختلف مردم برای خرید و استفاده 
بیش��تر و فراگیر از صنایع دستی را فراهم 
ش��ود. یک��ی از برنامه ه��ای ای��ن کمپین 
ایج��اد فض��ای ارتباطی موثر میان اقش��ار 
مختل��ف جامع��ه، مخاطبان ع��ام و خاص 
صنایع دس��تی با این محصوالت فرهنگی 
و هن��ری از طریق ش��بکه های اجتماعی و 
دیگر رس��انه ها است، تا بدین وسیله سطح 
تم��اس میان آنها افزای��ش یابد. حمایت از 
خرید صنایع دس��تی به عن��وان یک کاالی 
ایران��ی و تروی��ج مص��رف آن در جامعه از 
جمله مس��ائل مهمی است که این کمپین 

در ت��الش اس��ت تا ب��ا فعالی��ت فراگیر به 
حل آنها بپ��ردازد. خبرنگاران و هنرمندان 
مشارکت کننده در این برنامه اغلب مردم را 
به همراهی و حضور در این کمپین دعوت 
کرده اند. یکی از شیوه های موثر و اثربخش 
برای فراگیر شدن مصرف صنایع دستی در 
اطالع رسانی  کمپین های  راه اندازی  جامعه 
و معرفی کنن��ده این محصوالت اس��ت که 
هنرمندان و اصحاب رسانه به همین منظور 
کمپی��ن حمایت از هنرمندان و صنعتگران 

صنایع دستی را راه اندازی کرده اند. 

صنایع دستی و محیط زیست
محمد مجابی، معاون س��ازمان حفاظت 
از محیط زیست کش��ور با اشاره به اهمیت 
برگزاری نمایش��گاه س��االنه صنایع دستی 
در خ��رداد م��اه هر س��ال گف��ت: یکی از 
محصوالت فرهنگ��ی افتخارآفری��ن ما در 
ایران، صنایع دستی است. در هرجای دنیا 
وقتی نام ایران می آید صنایع دستی ایرانی 
نیز به ذهن ها می رسد و این خود نمونه ای 
بارز از اهمیت صنایع دس��تی اصیل ایرانی 
در دنیاس��ت که می توان��د زمینه معرفی و 
آش��نایی بهتر و موثرتری از فرهنگ و هنر 
ای��ران را فراه��م آورد. وی در ادامه افزود: 
آنچه که در راستای توجه به صنایع دستی 
مهم اس��ت، این اس��ت که م��ا در فرهنگ 
ایران همراهی با محیط زیس��ت را بس��یار 
داش��ته ایم و اگر توجه کرده باشید خواهید 
دید که در صنایع دستی همواره بر این امر 
توجه شده اس��ت. به عنوان نمونه رنگی که 
در فرش یا گلیم ایران به کار برده می شود 
همواره گیاهی اس��ت و حتی بس��یاری از 
موارد دیگر مواد اولیه اس��تفاده ش��ده در 
صنایع دس��تی ایرانی کامال طبیعی بوده و 
در راس��تای حفاظت از محیط زیست است. 
امروزه باید مراقب بود و دقت داش��ت که با 
رشد و پیشرفت تکنولوژی این هم راستایی 
بس��یار خ��وب صنایع دس��تی  و جای��گاه 
دستخوش چالش نشود و همواره در تولید 
صنایع دستی از آن وجه حفاظت و همراهی 
با محیط زیس��ت دور نش��ویم، چرا که این 
هنرصنع��ت اصیل ایرانی، صنعتی س��بز و 
حامی محیط زیس��ت اس��ت. وی در ادامه 
با اش��اره به اهمیت مقول��ه تجارت جهانی 
بیان کرد: در مارکتینگ یا مباحث تجارت 
جهانی بحث نمایش��گاه ها و برگزاری انواع 
نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی و حتی 
نمایشگاه های مجازی بسیار مهم است. وی 
در پایان س��خنانش یادآور شد: از برگزاری 
چنین نمایش��گاهی بس��یار خوش��حالیم و 
امیدواریم که نمایشگاه ساالنه صنایع دستی 
که به هم��ت معاونت صنایع دس��تی برپا 
می ش��ود به خوبی و ب��ا موفقی��ت برگزار 
 ش��ود و در آن به حوزه محیط زیس��ت هم 

پرداخته شود. 

گزارش »فرصت امروز« از بیست وششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایراننمای بازار

صنایع دستی، تبلور عینی اقتصاد تاب آور

 هدف از برگزاری این نمایشگاه 
معرفی، فرهنگ سازی، شناسایی و یافتن 

راهکارهایی برای گسترش و اشاعه 
هنرهای دستی در بین اقشار مختلف جامعه 
و در صورت امکان یافتن کانال هایی برای 

صادرات و ارزآوری و ارائه به مراجعان 
خارجی است. این نمایشگاه و برنامه هایی 
از این دست امکان مناسبی را به فعاالن 

این حوزه می دهد تا تولیدات خود را عرضه 
و حجم کاری شان را باالتر ببرند

علی علمی
alielmi1361@yahoo.com



در حالی بررسی برنامه ششم توسعه به مجلس دهم 
موکول شده است که همواره و به خصوص در سال های 
اخیر، اجرای برنامه های توسعه ای و میزان تحقق اهداف 
مندرج در آنها با اما و اگرها و تردیدهای بسیاری مواجه 
بوده است. اما در شرایطی که برخی معتقدند باید دولت 
و مجلس به سمتی بروند که کلیات طوالنی مدت را تهیه 

و تدوین و سپس بر مبنای آن جزییات برنامه های پنج 
ساله براس�اس منابع و امکانات را تعیین کنند، برخی 
دیگر بر این باورند که س�ند چش�م انداز توسعه 1404 
می تواند مبنای ای�ن موضوع قرار بگیرد. البته از آنجا 
که اهداف مندرج در س�ند چشم انداز توسعه تاکنون 
محقق نش�ده اس�ت، قاعدتا نمی توان انتظار داش�ت 
که پنج برنامه توس�عه ای هم راه به جایی برده باشد و 
اه�داف مندرج در آنها به خصوص در مورد برنامه های 

چهارم و پنجم توس�عه دور از دس�ترس باقی مانده و 
بعید نیست که این اتفاق در مورد اهداف برنامه ششم 
هم بیفتد. حال سوال این است که اصوال اگر قرار است 
برنامه های توسعه ای عملیاتی نش�ود، چه اصراری به 
تصویب آنها وجود دارد و با توجه به مشکالت به وجود 
آمده بای�د در مورد تدوین برنامه های توس�عه به چه 
س�متی حرکت کنیم؟  »فرصت امروز« در این گزارش 

موضوعات مذکور را بررسی کرده است. 

یکشنبه
915خرداد 1395 کافه مدیران

برای تدوین برنامه های غیرقابل 
اجرا وقت نگذاریم 

در حال��ی اجرای برنام��ه پنجم توس��عه به پایان 
رس��یده و پس از آغاز به کار مجلس دهم باید برنامه 
شش��م توس��عه مورد بررس��ی و تصویب نمایندگان 
مجل��س قرار بگیرد ک��ه متاس��فانه در طول اجرای 
برنامه های توسعه ای تاکنون هیچ یک از آنها به طور 
کامل اجرایی نشده است. البته بخش عمده ای از این 
اج��رای ناقص به برنامه های چهارم و پنجم توس��عه 

برمی گردد. 
ما در کش��وری هستیم که هر چه می گوییم نباید 
روی درآمدهای نفتی حس��اب کنی��م، در نهایت در 
تمام برنامه ه��ا موضوع نفت و گاز مطرح می ش��ود. 
بنابرای��ن تغییراتی ک��ه در قیمت نفت و گاز در دنیا 
پیش آمده است، واقعا تمام برنامه ریزی های ما را به 
هم ریخته اس��ت. اما در حال حاضر متوجه شده ایم 
که اصال آن روش، طریقه درس��تی نبود زیرا همیشه 
تغییرات قیمت حامل های ان��رژی، برنامه ریزی ها را 

به هم می ریزد.
 این موضوع نشان دهنده آن است که ما همچنان 
متک��ی ب��ه نف��ت هس��تیم و نمی توانیم خ��ود را از 
درآمده��ای حاصل از فروش آن مج��زا کنیم و این 

از نواقص ما است. 
اگ��ر م��ا از ابت��دا کل دریافتی پ��ول نفت را در 
صندوق��ی می گذاش��تیم و صرف س��رمایه گذاری 
برنامه ریزی ه��ای الزم  می کردی��م، می توانس��تیم 
را انج��ام دهیم و رش��د ایجاد کنی��م. بنابراین ما 
این اش��کال را خواهیم داش��ت زمانی که صادرات 
غیرنفتی ما، ک��ه در حال حاضر حدود 30میلیارد 
دالر اس��ت، به ح��دود 80میلیارددالر برس��د، ما 
می توانیم بگوییم به درآمدهای حاصل از صادرات 
غیرنفت��ی متک��ی هس��تیم و پول نف��ت را هم در 
جهت توس��عه اقتص��ادی و س��رمایه گذاری مورد 

اس��تفاده قرار دهیم. 

نکته قابل توجه این است که چه پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی و چه پس از آن اش��کال بزرگی به 
ن��ام اتکا به درآمدهای نفتی وجود داش��ته اس��ت و 
برنامه های توسعه براساس این درآمدها تدوین شده 

است. 
اما موضوعی که برخی کارشناسان و صاحبنظران 
به آن اش��اره می کنند این اس��ت که در حال حاضر 
که ب��ا کمبود بودجه عمرانی مواجه هس��تیم اصوال 
صحبت از توس��عه و بررس��ی برنامه شش��م توسعه 
معنایی ندارد. ولی تلقی من این اس��ت که با استناد 
به این موضوع نمی توانیم از این موضوع که برنامه ای 
داشته باش��یم، صرف نظر کنیم. در بررسی هایی که 
انجام شده، مش��خص شده که اگر برخی از پروژه ها 
و امور عمرانی اجرایی نش��ود، منافع ملی بیشتری را 

خواهد داشت. 
بنابراین بس��یاری از طرح هایی که قبال آغاز شده 
اس��ت، مش��خص ش��ده که هر چند در کوتاه مدت 
اش��تغال زایی داش��ته ولی در مجموع منافعی برای 
کش��ور نداشته است و به این ترتیب باید بسیاری از 
طرح های در دس��ت اقدام متوقف شود. البته برخی 
از طرح ها هم قابل اجرا اس��ت اما در مورد اینکه باید 
چگونه اجرایی ش��ود، دولت حاضر شده که طرح ها 
و پروژه ه��ای عمرانی را به بخ��ش خصوصی واگذار 
کند و این هم عملیاتی است. آن دسته از پروژه های 
عمرانی که سودآور است و می تواند منافع کارفرما را 
هم  تامین کند، باید به بخش خصوصی واگذار شود. 
برخی از پروژه های عمرانی هم که س��ودده نیس��ت 
اما در جهت منافع ملی اس��ت، اینه��ا باید به اجبار 

انجام شود. 
ام��ا تمام این مس��ائل در حالی مطرح اس��ت که 
ترکی��ب مجلس ش��ورای اس��المی در ح��ال تغییر 
و ق��رار اس��ت که برنامه شش��م توس��عه در مجلس 
جدی��د مورد بررس��ی قرار بگیرد. م��ن فکر می کنم 
ک��ه بای��د یک ت��ا دو ماه ب��ه مجلس ده��م فرصت 
داد ت��ا روش ه��ای آن مش��خص و معلوم ش��ود که 
می خواه��د کدام طرح ها را تعدی��ل یا حذف کند یا 
تغییرات��ی در آن ایج��اد می کند. زی��را در این مورد 
بحث زی��ادی وج��ود دارد که در مورد بس��یاری از 
 م��واد مندرج در برنامه شش��م توس��عه تجدید نظر 

خواهد شد.
 ب��ه این ترتی��ب طرح ه��ا و موادی که س��ودآور 
و در جه��ت مناف��ع ملی اس��ت بای��د حتما مجلس 
جدید م��ورد تصویب قرار دهد و دولت با اس��تفاده 
از فاینانس ه��ای خارجی آنها را اجرایی کند که این 
می تواند در قالب برنامه شش��م توسعه باشد و سپس 
در قالب بودجه های س��االنه پیش بینی های الزم در 

مورد آنها شود. 
اما موضوعی که در پایان باید به آن اشاره کنم این 
است که باید نمایندگان مجلس و دولت این نکته را 
مدنظر داش��ته باشند که برنامه ای مورد بررسی قرار 
بگیرد و تصویب ش��ود که قابلیت اجرا داش��ته باشد 
و اصوال برنامه ای ک��ه قابلیت اجرا ندارد، نباید برای 
بررس��ی و تصویب آن وقت و انرژی گذاش��ته شود. 
بنابراین باید برای این موضوع یک فکر اساسی انجام 

دهیم و رویه را اصالح کنیم. 

برنامه هایی که قرار است 
آینده ساز شوند 

یکی از اس��رار موفقیت کلیدی ب��رای اقتصاد هر 
کش��ور، اجرای برنامه هایی اس��ت که چه در مقاطع 
کوتاه م��دت و چ��ه در مقاط��ع بلند م��دت، می��زان 
اثربخشی باالیی داشته باشند؛ برنامه هایی که عمدتا 
با محور توس��عه اقتصادی و بر پای��ه میزان بودجه و 
امکانات دولت تدوین می ش��وند. کش��ورهای موفق 
در عرصه برنامه ریزی، لزوما توس��عه یافته نیس��تند، 
در واقع بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه نیز 
اهمی��ت برنامه های بلند م��دت را درک کرده و برای 
رسیدن به اهداف خود تالش می کنند. بدیهی است 
نرخ موفقیت دولت ها در اجرای صحیح این برنامه ها، 
پیون��دی نزدیک با افزایش س��طح رف��اه عمومی و 

تجارت بین المللی خواهد داشت. 

برنامه های زیرساختی آلمان 
حکای��ت موفقی��ت اقتص��ادی آلم��ان و به وی��ژه 
کامیاب��ی این کش��ور در اجرای برنامه های توس��عه 
اقتصادی، موضوعی ریش��ه ای است که پایه های آن 
ب��ه دوران پس از جنگ جهانی دوم می رس��د. از آن 
تاریخ تاکنون دولت آلمان بارها برنامه های توس��عه 
بلند مدت را در کش��ور اجرا ک��رده و اغلب گام های 
مثبت و رو به پیشرفتی نیز برداشته است. پروفسور 
اولی بروکنر، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد در این 
خصوص معتقد است بخش بزرگی از موفقیت آلمان 
در اجرای برنامه های بلند مدت مرهون وضعیت بازار 
آزاد اقتص��ادی و انعطاف پذیری ب��االی بازار کار این 
کش��ور بوده است. از منظری دیگر فرقی ندارد کدام 
حزب در آلمان س��رکار باشد، یک توافق جمعی در 
میان سیاس��تمداران آلمانی مشترک است، محتوای 
ای��ن تواف��ق تنیده ش��دن چرخ دنده ه��ای توس��عه 
زیرس��اخت ها برای اجرای هر چه بهت��ر برنامه های 
بلند مدت است که با عوض شدن دولت های مختلف 

نیز خلل ناپذیر خواهد ماند. 
کالوس هاینر، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی 
کل��ن، در مقاله ای با اش��اره به نق��ش موثر کارگران 
ماهر آلمانی در پیش��برد اهداف بلند مدت کشور به 
قانونگذاری هوش��مندانه در آلمان نیز توجه داش��ته 
اس��ت. بناب��ر قوانین آلم��ان، یک صاحب ش��رکت 
مجموع��ه تولیدی، ی��ا خدماتی ب��زرگ، یا صاحب 
همی��ن یک مجموعه اس��ت ی��ا هی��چ! در واقع هر 
کارآفرین ی��ا کارفرمای بزرگ وظیفه دارد روی یک 
پروژه عظیم س��رمایه گذاری کند و حق سهامداری 
در مجموعه ه��ای متع��دد را ن��دارد. ای��ن در حالی 
 است که چنین قانونی در س��ایر کشورهای اروپایی 
مث��ل بریتانیا وج��ود ندارد. ولی براس��اس مطالعات 
گوناگون، همین قانون به ظاهر عجیب رمز پیشرفت 
بس��یاری از برنامه های توسعه در آلمان است. زمانی 
که فعالیت ها و س��رمایه گذاری های افراد به ش��کل 
اختصاصی صرف پ��روژه ای معین می ش��ود، میزان 
بازدهی و مسئولیت پذیری چندین برابر خواهد بود. 

ژاپن و بلندپروازی های مستمر در عرصه توسعه 
ژاپن به عنوان یکی از موفق ترین اقتصادهای آس��یا 
شناخته می شود. نشریه »نیویورک تایمز« در گزارشی 
به فعالیت های مس��تمر ژاپن برای توس��عه اقتصادی 
پرداخته است. در طول س��ال های گذشته برنامه های 
توسعه اقتصاد ژاپن، بیش از هرچیز بر توسعه صادرات 
کش��ور متمرکز بود. اما طرح توسعه 2020 این کشور 
که قرار اس��ت تا پایان س��ال 2020 به بازدهی کامل 
برس��د، بر محور توس��عه تجارت با کشورهای آسیایی 
و افزایش اش��تغال متمرکز است. علت های این تغییر 
روی��ه را می توان در افزایش آمار بیکاری و تالش برای 
گشودن درهای تجاری جدید جست وجو کرد. به نظر 
می رس��د دولتمردان ژاپنی، افزون بر اهداف، به مسیر 

دستیابی به اهداف نیز توجه دارند.
 یک��ی دیگ��ر از اقدامات هوش��مندانه دولت ژاپن 
برای تامین بودجه های توس��عه اقتصادی، تاکید بر 
حف��ظ انرژی ها و گس��ترش اس��تفاده از انرژی های 
بازگش��ت پذیر اس��ت. کاه��ش هزینه ه��ای بخش 
ان��رژی ب��رای دولت ژاپن ب��ازده مالی قاب��ل قبولی 
ایج��اد می کند. افزون بر این ایج��اد پایگاه های برق 

خورشیدی به ایجاد اشتغال نیز کمک می کند. 
توجه به س��اختار جمعیتی، فاکت��ور مهم دیگری 
اس��ت ک��ه توجه ب��ه آن می تواند از تعوی��ق افتادن 
پروژه های بلند مدت توس��عه جلوگیری کند. با توجه 
به نرخ باالی افراد کهنس��ال در جامعه ژاپن، دولت 
مدت هاس��ت برای س��المندان و اف��راد از کارافتاده 
برنامه هایی تدارک دیده تا در آینده برای ساماندهی 
ب��ه آنان دچار کس��ری بودجه یا غافلگیری نش��ود. 
سرمایه گذاری های هدفمند برای ساخت اقامتگاه ها، 

مراکز درمانی و... از جمله همین برنامه هاست. 

رشد اقتصادی پایدار در مالزی 
یک��ی از موفق ترین برنامه های رش��د اقتصادی در 
مالزی، برنامه 20 س��اله )از دهه 70 تا 90 میالدی( 
در این کش��ور اس��ت، برنامه ای که زیرس��اخت های 
اساس��ی این کش��ور ب��رای توس��عه را بنیان گذاری 
ک��رد. برنامه ای مبتنی بر افزای��ش تولید و صادرات 
که بعدها به س��بب موفقیتی که به دست آورد برای 
یک دهه بعدی، یعنی تا سال 2000 تمدید شد. اما 
مهم ترین ارکان موفقیت این برنامه را می توان تاکید 
بر اقتصاد درون، ایجاد اش��تغال، تطابق س��رمایه ها 
با اهداف، جذب س��رمایه های خارجی و گس��ترش 
همکاری های توس��عه در عرصه بین الملل دانس��ت. 
انعطاف پذیری باالی اقتصاد مالزی پای بس��یاری از 
ش��رکای غربی و آس��یایی را برای سرمایه گذاری در 
این کش��ور باز کرد و دولت نی��ز با توجه به نیازهای 
مختلف رش��د از این سرمایه گذاران استقبال کرد. با 
این حال نمی توان شایستگی های باالی برنامه ریزان 
اقتصادی این کش��ور را نادیده گرفت و اقبال مالزی 
در عرص��ه توس��عه را تماما با س��رمایه های خارجی 

مرتبط دانست. 

آزموده دیدگاه

جمش��ید پژویان، کارش��ناس 
اقتصادی معتقد اس��ت بهتر این 
اس��ت که به جای تهیه و تدوین 
برنامه ششم توسعه حداقل دو یا 
س��ه استراتژی را در نظر بگیریم 
و تالش کنیم که به آنها دس��ت 

پیدا کنیم. 
بخش خصوصی  که  موضوعی 
چن�د س�ال پیش پیش�نهاد 
داد اما به آن توجه نش�د این 
ب�ود که کلی�ات طوالنی مدت 
و  ش�ود  تعیی�ن  برنام�ه ای 
پن�ج  برنامه ه�ای  جزیی�ات 
س�اله ب�ر مبنای ای�ن کلیات 
و امکان�ات و منابع�ی ک�ه در 
اختی�ار داریم، تدوین ش�ود. 
به نظر ش�ما دول�ت و مجلس 
در تهی�ه و تدوین برنامه های 
توسعه ای باید به کدام سمت 

حرکت کنند؟ 
از زمانی که س��ند چش��م انداز 
20 س��اله تهیه و تدوین ش��د، 
ما هم باید همی��ن کار را انجام 
می دادیم. اما نکته بسیار اساسی 

این اس��ت که ما فقط واژگان و 
انواع برنامه را درس��ت می کنیم 
ولی در عمل صفر هس��تیم. در 
واقع از نظ��ر توانایی، مدیریت و 
سیاست گذاری و اینکه خودمان 
را به هدف برس��انیم، در آخرین 
رتبه ه��ای دنی��ا ق��رار داریم. به 
همین دلیل است که با این همه 
مناب��ع در حال حاض��ر در اینجا 

ایستاده ایم.
 با این تفاسیر در مورد برنامه 
ششم توسعه هم وضعیت همین 
خواه��د بود و از همین رو دولت 
و مجل��س باید در ابتدا این رویه 

را اصالح کنند. 
بنابراین تلقی ش�ما این است 
که به برنامه س�ند چشم انداز 

هم توجهی نداشته ایم؟ 
بله، نداش��ته ایم. ما نسبت به 
زمانی که س��ند را تهیه و تدوین 
کردیم و قرار بود در منطقه اول 
باشیم، چندین پله عقب رفته ایم 
پ��س چگونه می توانی��م بگوییم 
که در س��ند چش��م انداز موفق 

بوده ایم. برای اینکه فقط کارمان 
این است که یک سندی را تهیه 
و تبدیل به ی��ک کتاب کنیم و 
در گوش��ه ای بگذاریم و تماش��ا 
کنی��م وگرنه هیچ نقش��ه راهی 
ک��ه بخواهد ما را ب��ه آن اهداف 

برساند، طراحی نکرده ایم. 
قاعدتا به همین دلیل اس�ت 
ک�ه نتوانس�ته ایم برنامه های 
چه�ارم و پنج�م توس�عه را 

به طور کامل اجرایی کنیم؟ 
ای��ن ع��دم موفقی��ت فق��ط 
محدود ب��ه برنامه های چهارم و 
پنجم توسعه نیست. برنامه های 
توس��عه ای قبل از انقالب و پس 
از انقالب موفق نبوده اس��ت. ما 

یک مورد موفقیت حتی نداریم 
و این روند ادامه خواهد داشت 
تا زمانی که اشکال اساسی که به 
آن اش��اره کردم برطرف نشود. 
یعن��ی ت��ا زمانی ک��ه گروه های 
مختلف از این سیاس��ت بازی ها 
و خودخواهی های��ی ک��ه دارند 
و س��ر پ��ول و ق��درت ب��ا هم 
می جنگند، دس��ت بردارند و به 
فکر مردم باش��ند. آن هم اتفاق 
نخواه��د افتاد تا زمانی که مردم 
به فک��ر خود باش��ند و آن هم 
عملی نخواهد ش��د تا زمانی که 
رسانه ها با مردم باشند به جای 
گروه های سیاس��ی  ب��ا  اینک��ه 

همراه باشند. 
نکت�ه ای که وج�ود دارد این 
است که در حال حاضر بودجه 
پروژه ه�ای  ب�رای  چندان�ی 
عمرانی وج�ود ندارد و برخی 
معتقدن�د که در این ش�رایط 
صحب�ت از بررس�ی برنام�ه 
ششم توس�عه معنایی ندارد. 
تلق�ی ش�ما از ای�ن موضوع 

چیست؟ 
بله، متأس��فانه ب��ا رویه ای که 
در پی��ش گرفته ای��م، روزبه روز 
ه��م وضعیت مان بدت��ر خواهد 
ش��د. جای بس��یار تاسف است 
که در مدتی که تم��ام امکانات 
را در اختیار داشتیم قادر نبودیم 
ی��ک قدم ب��ه جل��و برداریم. در 
تمام این س��ال ها گام های ما به 
س��مت عقب بوده است و اکنون 
که از طرف منابع به شدت تهدید 
می شویم، این انتظار می رود که 
مجددا در قالب برنامه شش��م به 

سمت جلو حرکت کنیم. 
پ�س تصور ش�ما این اس�ت 
برنامه ای  نمی توانیم  زمانی که 
اص�ال  کنی�م،  عملیات�ی  را 
فای�ده ای ندارد ک�ه بخواهیم 
آن را بررسی و تصویب کنیم؟ 
اص��ال فایده ای ن��دارد. به نظر 
م��ن بهتر این اس��ت که حداقل 
دو یا س��ه اس��تراتژی را در نظر 
بگیریم و تالش کنیم که به آنها 

دست پیدا کنیم. 

محمدرضا بهرامن، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران معتقد اس�ت که در 
آستانه بررسی برنامه ششم توسعه باید 
ای�ن موضوع را بررس�ی کنیم ک�ه برای 
رس�یدن ب�ه اه�داف برنامه توس�عه آیا 
توانسته ایم و می توانیم از تمام مزیت های 

کشور استفاده کنیم یا خیر؟ 
برخی معتقدن�د که ما در مورد س�ند 
چش�م انداز توس�عه حرک�ت رو به جلو 
نداش�ته ایم و بنابراین در چنین شرایطی 
نمی توانیم در مورد توس�عه و بررس�ی و 
تصویب برنامه ششم توسعه صحبت کنیم. 
نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ 

برنامه های توسعه ای در کلیه جوامع تعریف 
می شود و بر مبنای آن برنامه های میان مدت 
هم ب��رای رس��یدن به اه��داف توس��عه ای 

مشخص می شود و معموال 
کشورها بر پایه فرصت های 
سیاس��ت های  اقتص��ادی 
داخلی و خارج��ی خود را 
تهی��ه، تدوی��ن و پیگیری 
می کنن��د تا به اه��داف و 
برنامه های اصلی دست پیدا 

کنند. قاعدتا اگر ما سند چشم انداز 1404 را 
نداشتیم نمی توانستیم برنامه های کوتاه مدت 
و میان مدت را تدوین کنیم. ما برای رسیدن 
به اهداف مندرج در س��ند چش��م انداز هفت 
برنامه توسعه را مش��خص کرده ایم و با طی 
ک��ردن این برنامه ه��ا باید به ای��ران 1404 
برس��یم، اما ب��ه این اه��داف نرس��یده ایم و 
حال بای��د این موضوع را بررس��ی کنیم که 
چرا این اتفاق رخ داده اس��ت و براس��اس آن 
راهکارهای��ی را تدوین کنیم. البته قاعدتا به 
دلیل تحریم هایی که بر کشور ما تحمیل شد، 
عماًل در برنامه پنجم توسعه موفقیتی کسب 
نکردیم و در مورد برنامه چهارم توس��عه هم 
همین طور بود. البته در برنامه س��وم توسعه 
توانس��تیم به برخی اهداف اصلی دست پیدا 

کنیم. در چنین ش��رایطی باید این موضوع 
را بررس��ی کنیم که برای رسیدن به اهداف 
برنامه توسعه آیا توانس��ته ایم و می توانیم از 
تمام مزیت های کشور استفاده کنیم یا خیر. 

پس معتقدید که یک�ی از دالیل اجرایی 
نش�دن کامل برنامه های چهارم و پنجم 
توس�عه این اس�ت ک�ه ب�دون توجه به 

تحریم ها تدوین و تصویب شد؟ 
بله، ما باید برنامه پنجم توس��عه را با توجه 
به موضوع تحریم ها تهیه و تدوین می کردیم 
و ای��ن موض��وع را لح��اظ می کردی��م که با 
توج��ه به وجود تحریم ها بای��د چه اقداماتی 
را انج��ام دهیم. از آنجا که ای��ن کار را انجام 
ندادیم، در دوران افزایش قیمت جهانی نفت، 
حتی نتوانس��تیم از درآمده��ای کالن نفتی 
که عاید کشور ش��د برای سرمایه گذاری در 
امور زیربنایی به درس��تی 

استفاده کنیم. 
کارشناس�ان  برخ�ی 
اعتقاد دارند که با توجه 
به کمبود ش�دید بودجه 
بررس�ی  اصوال  عمرانی 
و تصویب برنامه شش�م 
توسعه بی معنی است و صحبت کردن از 
توسعه معنایی ندارد. در عین حال اجرای 
ناقص برنامه های چهارم و پنجم توس�عه  
مس�ئله را تش�دید می کند. نظر شما در 

رابطه با این موضوع چیست؟ 
من هم این موض��وع را قبول دارم اما باید 
عارضه یاب��ی و عل��ل این موضوع را بررس��ی 
کنیم، اما هدف کلی را فراموش نکنیم. ما باید 
به برنامه هایی که رفاه مردم در آن لحاظ شده 
است، دست پیدا کنیم و اگر نرسیم نسبت به 
س��ایر جوامع عقب خواهیم بود. برنامه برای 
توس��عه نوشته می ش��ود و ما باید مشکالتی 
مانند اش��تغال را در برنامه های توس��عه حل 
کنیم و اصوال بدون برنامه و هیجانی نمی توان 

کاری انجام داد. 

مجیدرض��ا حریری، عضو ات��اق بازرگانی 
ایران و فعال اقتصادی معتقد است که پیش 
از تصویب برنامه ششم توسعه باید یک سند 
استراتژیک برای توسعه اقتصادی ملی تهیه 
و در آن سند مشخص کنیم که می خواهیم 

به چه اهدافی دست پیدا کنیم. 
نظ�ر برخ�ی از کارشناس�ان و فع�االن 
بخش خصوصی این اس�ت که باید یک 
برنامه کلی طوالنی مدت اتخاذ ش�ود و 
برنامه های توسعه بر مبنای آن و با توجه 
به منابع و امکانات تهیه و تدوین شود. به 
نظر شما این موضوع چقدر در کشور ما 

شدنی است؟ 
آنچه تجربه ما در پنج برنامه قبلی نش��ان 
می دهد این اس��ت که هیچ گاه این برنامه ها 

محق��ق نش��ده اس��ت 
و اینک��ه صرف��ا برنامه 
توسعه ای نوشته شود و 
بع��د از اتمام اجرا گفته 
ش��ود که 60 درصد آن 
بهتری��ن حالت 70  در 
درصد آن محقق ش��ده 
اس��ت، راه ب��ه جای��ی 

نمی برد. برنامه این است که اگر نوشته شد 
ب��ا به اضافه و منهای 2، 3 درصد بتوانیم به 

اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم.
پ�س به زع�م ش�ما دوران ای�ن نوع 
برنامه ریزی ها تمام ش�ده اس�ت و باید 
جایگزین های�ی ب�رای ای�ن ش�کل از 

برنامه ریزی در نظر گرفته شود؟ 
برنامه های توسعه ای که ما می نویسیم تنها 
برنامه های اقتصادی نیست و توسعه فرهنگی 
و اجتماعی هم در آن لحاظ می شود. قاعدتا 
تاکنون هم این برنامه ها موفق نش��ده است. 
بنابراین باید فکر کنیم که اگر این برنامه ها 
محقق نش��ده است، باید چه اقداماتی انجام 
داد و راه اینکه اقتصادی داش��ته باشیم که 
روی روال بیفتد، چیست. به نظر من تعیین 

اه��داف بلند م��دت و س��مت گیری اقتصاد 
می تواند ما را بهتر از این برنامه های پنج ساله 
پیش ببرد. ما باید اول یک سند استراتژیک 
برای توسعه اقتصادی ملی تهیه کنیم و در 
آن س��ند مشخص سازیم که می خواهیم به 
چه اهدافی دست پیدا کنیم. البته اهداف هم 
باید قابل اندازه گیری و قابل سنجش باشد. 

چنانچه این سند استراتژیک که به آن 
اشاره می کنید، تهیه و تدوین شود، چه 

اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ 
اگر سند توسعه اس��تراتژیک اقتصادی را 
تهی��ه و تدوین کنیم و درباره جزییات آن و 
نحوه اجرا هم فکر کنیم و س��پس بودجه ها 
را براساس مقاطع زمانی که تعریف می کنیم، 
تعیین کنیم، بس��یار مناس��ب خواهد بود. 
روش��ی که تاکنون در پیش 
گرفته ای��م، درس��ت نب��وده 
و ج��واب نگرفته ای��م. ما در 
25 س��ال اخیر نتوانسته ایم 
برنامه ه��ای  از  هیچ ک��دام 
توسعه را بیش از 80 درصد 
اجرای��ی کنی��م. بنابراین به 
نظ��ر می آید بای��د حتما در 
راهبرده��ای اقتصادی تجدیدنظر اساس��ی 
کنیم و به سمتی برویم که بتوانیم امور خود 

را پیش ببریم. 
قاعدت�اً تجدی�د نظ�ر در راهبرده�ای 
اقتصادی باید از طرف دولت و مجلس و 
هم بخش خصوصی انجام شود. نظر شما 

در رابطه با این موضوع چیست؟ 
بخش هایی از وظایف، حاکمیتی است و به 
دولت و مجلس مربوط می شود. این در حالی 
است که در تصمیم گیری های اقتصادی باید 
نظ��رات بخش خصوصی اعمال ش��ود و در 
حوزه اجرا، دولت امور را به بخش خصوصی 
واگذار کند. اصوال قرار نیست که بخش هایی 
از اقتصاد بتوانند به تنهایی تصمیم گیری های 

کالن اقتصادی را انجام دهند. 

جمشید پژویان: 
چند استراتژی عملیاتی را جایگزین برنامه ششم کنیم 
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هکرها به آسیای جنوب شرقی 
نفوذ کرده اند

  SymantecCrop
امنی��ت  ش��رکت 
س��ایبری می گوید 
هکرهایی که از بانک  مرکزی بنگالدش 81میلیون 
دالر دزدی کرده ان��د همان های��ی هس��تند که به 
بان��ک فیلیپین حمله و در س��ال 2014 ش��رکت 
س��ونی پیکچرز را هم هک کرده بودند. آمریکا کره 
ش��مالی را مسئول حمله سایبری به سونی پیکچرز 

می دانست. 
یک مقام اجرایی در  Mandiant، شرکت امنیت 
سایبری که پرونده حمله به بانک بنگالدشی را مورد 
بررسی قرار داده به خبرگزاری رویترز گفته است که 
این هکرها اخیرا به بانک های آس��یای جنوب شرقی 
نفوذ کرده اند. ش��رکت Symantec اسمی از بانک 
فیلیپینی نبرده و هیچ اش��اره ای ه��م به اینکه واقعا 
پولی به س��رقت رفته، نکرده اس��ت. اما می گوید این 
حمالت با حمالت اکتبر س��ال گذشته مرتبط است. 

هویت هکرها هنوز مشخص نشده است. 
رئیس بانک مرکزی فیلیپین می گوید این کش��ور 
هی��چ پولی را ب��ه هکرها نباخته اس��ت. او می گوید: 
»مورد حمله واقع ش��دن یک چیز است و سرمایه را 

از دست دادن چیز دیگری.«
نایب رئی��س ش��رکت Mandiant ه��م می گوید 
هنوز مش��خص نیس��ت که آیا در این میان پولی هم 
به س��رقت رفته یا نه، اما خبر از گروهی در آس��یای 
جنوب ش��رقی می ده��د که صنعت بانک��داری را به 
خوبی می شناس��ند و تمرکزش��ان فقط روی یک جا 
نیس��ت. او البته اش��اره ای به نام کشورها یا نهادهای 
مورد هدف واقع ش��ده نمی کن��د. بانک های مرکزی 
س��نگاپور، برونئی، اندونزی، میانم��ار، ویتنام و چند 

کشور دیگر در این باره اظهارنظر نکرده اند.

 روبات ها جای انسان را می گیرند
ی�����ن  ف تر و معر
د  فس�����ت ف����و
زنجی��ره ای دنیا به 
تازگ��ی اعالم کرده ک��ه می خواهد به جای انس��ان، 
روبات اس��تخدام کن��د. یعنی ب��ه زودی روبات هایی 
شبیه انسان در این رس��توران از مشتری ها سفارش 
می گیرند، به آنها س��رویس می دهن��د و پول غذا را 
دریافت می کنند. پِِپر اس��م این روبات انسان نماست 
ک��ه محصول ش��رکت س��افت بَنک اس��ت و توانایی 

تشخیص احساسات انسان را دارد. 
این روبات همچنین به یک نمایشگر درونی مجهز 
اس��ت که می توان از طری��ق آن برنامه های مختلف 
از جمل��ه ی��ک برنامه خ��اص برای دریاف��ت هزینه 
غ��ذا را اجرا کرد. این برنامه قادر اس��ت با کیف پول 
الکترونیک مشتریان از طریق گوشی تلفن همراه آنها 
مرتبط ش��ده و هزینه غذا را دریافت کند، همچنین 
هنگام س��فارش غ��ذا می تواند اطالع��ات مفیدی را 
درباره مواد مغذی و ترکیبات نوش��یدنی ها در اختیار 
مش��تریان ق��رار دهد. مدی��ران این رس��توران طرح 
اس��تفاده از روبات به جای نیروی انسانی را در حالی 
پیشنهاد داده اند که در بسیاری از نقاط دنیا کارگران 
در اعت��راض به تعدیل بی��ش از اندازه نیرو و بیکاری 
ب��ه خیابان ها آمده اند؛ این خبر هم منجر به اعتراض 
کارکنانش ش��د. اما مدیران این رس��توران معتقدند 
استفاده از روبات های انسان نما فرآیند سفارش گیری 
و تعامل با مش��تری را آسان تر می کند و بر جذابیت 
محیط رس��توران هم اضافه می کند. از نس��خه اولیه 
ای��ن روبات ها که به نرم افزار س��فارش گیری و کیف 
الکترونیکی مجهز هس��تند، در پاریس رونمایی شده 
و قرار اس��ت تا پایان سال میالدی نمونه هایی از آنها 
در تمام ش��عب این رس��توران زنجیره ای آمریکایی 

مشغول به کار شوند. 
ش��رکت تایوانی فاک��س کان، بزرگ ترین ش��رکت  
تولیدکنن��ده قطع��ات کامپیوت��ری و الکترونیک��ی 
دنی��ا و یک��ی از مهم ترین ش��رکت های تامین کننده 
قطعات موردنیاز ش��رکت اپل هم به تازگی 60 هزار 
نی��روی خ��ود را دقیقا به همین دلی��ل تعدیل کرده 
و می خواه��د روب��ات را جایگزی��ن آنه��ا کند. هدف 
چیس��ت؟ می خواهن��د روبات ها را مس��ئول کارهای 
ساده و تکراری کنند و کارهای مهم تر و پیچیده تر را 

به نیروی انسانی ماهر بدهند. 

با هدف کاهش انتش��ار دی اکس��یدکربن، مقامات شیلی تصمیم گرفتند که متروی 
پایتخت این کش��ور، شهر سانتیاگو را به مترویی با انرژی پاک تبدیل کنند. این اتفاق 
برای نخستین بار در جهان می افتد. به مناسبت راه اندازی دو خط جدید مترو تا سال 

2018، متروی سانتیاگو با انرژی خورشید و باد حرکت خواهد کرد. 
طبق گفته های رئیس جمهور ش��یلی، میشل باچلت، این منابع انرژی تجدیدپذیر، تا 
س��ال 2018 حدود 60درصد از انرژی شبکه مترو را فراهم می کند. ما باقی انرژی نیز 

توسط شرکت برق ملی این کشور تامین خواهد شد. 
ه��دف ای��ن طرح، تولی��د فقط 130ه��زار تن گاز ه��ای گلخانه ای متش��کل از دی 
اکس��یدکربن اس��ت. بدین منظور باید یک مرکز فتوولتائیک )س��امانه تولید برق با به 
کار گیری س��لول های خورش��یدی( یا توربین های بادی در آتاکاما، خشک ترین بیابان 
جهان، احداث شود. به گفته مقامات شیلی، هزینه نصب این امکانات به 500 میلیون 

دالر می رسد. 
اج��رای پ��روژه مزرعه بادی در س��ن ژوآن، با ت��وان تولید 185 م��گاوات انرژی، به 
یک ش��رکت برزیلی به نام » Latin American Power « س��پرده ش��ده اس��ت. 
بزرگ ترین مرکز توربین بادی که در ش��یلی بنا شده است، 18درصد انرژی مورد نیاز 

متروی سانتیاگو را فراهم می آورد. 
نیروگاه خورش��یدی El Pelicano نیز، توسط شرکت  SunPower، شعبه ای از 
شرکت نفتی فرانسوی Total متخصص در انرژی خورشیدی، ساخته خواهد شد این 
نیروگاه با 250هزار صفحه خورش��یدی، باید انرژی مصرفی 100هزار خانوار در شیلی 

را تامین کند. 

آینده ای پایدار برای همه
رئیس جمهوری این کش��ور طی س��خنرانی های خود از اینکه بی��ش از 2.5میلیون 
مس��افر روزانه می خواهند با استفاده از حمل ونقل عمومی از کره زمین مراقبت کنند، 
اظهار خوش��حالی کرد. منظور از این مراقبت کاهش اثر کربن است که آینده ای پایدار 

را برای همه رقم می زند. 
وزی��ر انرژی ش��یلی می گوید که این اقدامات بهترین مثال ب��رای برانگیختن انگیزه 

فوق العاده برای انرژی های تجدید پذیر در کشور است. 
برای یادآوری باید گفت که کش��ور ش��یلی تا سال 2050، تولید 70درصد از برق به 
کمک انرژی های تجدید پذیر را هدف قرار داده اس��ت. همچنین متعهد ش��ده تا سال 
2030 انتش��ار گاز دی اکسیدکربن را تا 30درصد کاهش دهد. البته از منابع غنی این 
کش��ور در خورشید و باد در بخش ش��مالی آن و میزان ارزشمند آب، نمی توان چشم 

پوشید. 
تمامی امکانات برای کاهش وابس��تگی انرژی شیلی فراهم است. در حالی که واردات 
عظیم زغال س��نگ، نفت یا گاز به این کش��ور صورت می گیرد، ش��رکت محلی والهاال 
امیدوار است منابع کویر آتاکاما را کشف کند. برای تولید انرژی الکتریکی، این شرکت 
با صرف هزینه 400میلیون یورو، این گونه عمل خواهد کرد که به کمک انرژی حاصل 
از س��لول های خورش��یدی، در طول روز آب دریا را پمپاژ می کند و در طول ش��ب با 
گذر دادن همان آب پمپاژ ش��ده از میان توربین هایی با ارتفاع 600 متر، برق را از نو 

بازیابی می کند. 
در کشور هلند هم که باید انتشار گاز CO2 را 25 درصد کاهش دهد، دولت پاسخ 
را ن��زد راه آهن هایش می یابد. طبق گزارش های س��ایت تخصص��ی تکنولوژی راه آهن، 
توافقی بین ش��رکت های برق هلندی و برخی راه آهن های کشور امضا شده است که تا 
پایان س��ال حداقل 50درصد از انرژی پیش��برد قطار از منابع انرژی تجدید پذیر تامین 

شود. 

حرکت قطارها با  انرژی خورشید و باد

 
 

پ��س از اس��ترالیا، ایرلن��د، مجارس��تان و 
بریتانیا هم اکنون فرانسه نیز تصمیم گرفته تا 
پاکت های سیگار بدون لوگو برای کاهش تاثیر 
ظاهر فریبنده این محصوالت روی مش��تریان 
به خص��وص بر جوان��ان و زن��ان، تولید کند. 
این تصمیم اما خش��م و اعتراض فروشندگان 
دخانی��ات و تولید کنن��دگان آن را ب��ه دنبال 
داشته است. همچنین نهادهای مبارزه کننده 
علی��ه دخانیات معتقدند که ای��ن اقدامات به 
تنهایی برای کاهش اپیدمی مصرف دخانیات 
کافی نیست و پیشنهاد کرده اند که قیمت این 
گونه محصوالت افزایش یابد. وزیر بهداش��ت 
فرانسه، ماریزول تورن در مصاحبه اخیر خود 
ب��ا OMS گفته که ای��ن افزایش قیمت قبال 
تا حد زیادی در فرانس��ه رخ داده در حالی که 
تحقیقات نشان داده فروش دخانیات نیز رشد 

بی سابقه ای در 15 سال اخیر داشته است. 
باوج��ود آغاز اجرای طرح فروش پاکت های 
بدون لوگو در فرانس��ه، این کش��ور هنوز راه 
زیادی تا موفقیت در زمینه مبارزه با استعمال 
دخانیات در پیش دارد. هم اکنون به بررس��ی 
کشورهایی می پردازیم که باالترین نرخ فروش 
سیگار را دارند و کشورهایی که به جدی ترین 
صورت با استعمال دخانیات مبارزه می کنند. 

حدود یک میلیارد از افراد بزرگسال 
به طور روزانه سیگار می کشند

 براس��اس آمار ارائه ش��ده توس��ط موسسه 
OMS  در س��ال 2015، ت��ا س��ال 2013 در 
جه��ان، 1. 1 میلی��ارد ف��رد باالی 15 س��ال 
به ص��ورت مداوم س��یگار می کش��یدند، یعنی 
یک پنجم افراد دنیا. باالترین نرخ مصرف سیگار 
متعلق به کریباتی -جزیره ای در اقیانوس آرام- 
با 54درصد در بزرگس��االن بوده است. در اروپا 
یونانی ها با 43.3درصد دارای بیش��ترین میزان 

مص��رف هس��تند و در مقاب��ل 

دانم��ارک با 18.9 و ایس��لند ب��ا 17.5درصد 
کمترین میزان مص��رف را در اختیار دارند. در 
روسیه 39.5درصد بزرگساالن سیگار می کشند 
و ای��ن رق��م در آمریکا تا س��ال 2013 حدود 
18 درص��د بوده که تا 2015 ب��ه 17.2درصد 
کاهش یافته و پیش بینی می شود تا 2025 به 

13.5درصد کاهش یابد. 

 مصرف جهانی دخانیات در دنیا 
کاهش یافته

 باوجود افزایش جمعیت جهان در حدفاصل 
س��ال های 2007 ت��ا 2013، می��زان مصرف 
دخانی��ات دنی��ا کاهش یافت��ه و از 23درصد 
ب��ه 21درص��د رس��یده اس��ت. کش��ورهای 
ثروتمند بیش��تر از سایر کش��ورها با کاهش 

مصرف دخانیات روبه رو بودند. 

 مردان بیشتر از زنان سیگار می کشند
 مطابق تحقیقات، همچنان میزان استعمال 
دخانیات توس��ط مردان بس��یار بیش از زنان 
اس��ت. 950 میلی��ون م��رد به ط��ور روزان��ه 
س��یگار می کش��ند که این میزان ب��رای زنان 
177 میلی��ون نف��ر اس��ت.  در س��ال 2013 
در فرانس��ه30.6درصد م��ردان و 25.8درصد 
زنان اس��تعمال دخانیات داشته اند. در ایرلند، 
بریتانیا، زالندنو و دانمارک میزان اس��تعمال 
دخانیات در میان زن��ان و مردان تقریبا برابر 
بوده و تنها در دو کشور این میزان برای زنان 
بیشتر از مردان است؛ نورو، جزیره ای کوچک 

با 10هزارنفر جمعیت و کشور سوئد. 

 ساالنه 6میلیون نفر بر اثر بیماری های 
ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از 

دست می دهند
 در ه��ر 6 ثانیه یک نف��ر در دنیا به خاطر 

ل  س��تعما از ا دخانی��ات جان��ش را 

دست می دهد. یعنی حدود 6 میلیون نفر در 
سال. اگر این میزان رشد به همین شکل ادامه 
یابد تا سال 2030 شاهد مرگ 8 میلیون نفر 

در سال خواهیم بود. 

 کشورهای دنیا سیاست های ضد 
استعمال دخانیات را در پیش گرفته اند

 از س��ال 2012 تاکن��ون حدود 15 کش��ور 
سیاس��ت های ضد اس��تعمال دخانی��ات را در 
پیش گرفته اند. در میان آنها ش��یلی، جامائیکا، 
ماداگاسکار، روسیه و سورینام مصرف سیگار در 

اماکن عمومی و محل کار را ممنوع کرده اند. 

افزایش قیمت دخانیات، موثر ترین راه 
کاهش مصرف

باال ب��ردن قیمت دخانیات باعث می ش��ود 
میزان کاهش مصرف در کشورهای پیشرفته 
از 2.5ب��ه 5 درصد و در کش��ورهای در حال 
توس��عه از 2 ب��ه 8 درصد برس��د. برای مثال 
در آمریکا قیمت س��یگار در فاصله سال های 
1990 ت��ا 2014 نزدی��ک ب��ه 350 درص��د 
افزایش قیمت داش��ته که باعث ش��ده تعداد 
مصرف کنندگان به حدود نصف کاهش یابد. 

 براس��اس مطالع��ات OMS ب��اال ب��ردن 
میزان مالی��ات فرآورده های دخانیاتی یکی از 
موثرترین و کم هزینه ترین راه ها برای کاهش 
مصرف دخانیات است. در ترکیه طی 10سال 
مالی��ات دخانیات از 58 درص��د به 65درصد 
رس��یده و قیمت ها سه برابر ش��ده، درنتیجه 
میزان ف��روش در بی��ن س��ال های 2008 و 
2012 حدود 12 درصد کاهش داشته و رقم 
مصرف دخانیات از 31.2 به 27.1درصد تنزل 

یافته است. 

در جامائیکا دخانیات گران تر از سایر 
کشورهاست

 ب��رای مقایس��ه ن��رخ 20 عدد س��یگار در 
کش��ورهای مختل��ف با بیش��ترین فروش در 
کشورهای مختلف، قیمت آنها در کشورهای 
مختلف با قیمت دالر بین المللی محاسبه شده 
اس��ت. قیمت متوسط به دست آمده برای هر 
پاکت 20 عددی س��یگار 3.51دالر محاسبه 
ش��ده که برای کشورهای پیش��رفته این رقم 
ب��ه 5.53دالر می رس��د.  کش��ورهایی که در 
آنها س��یگار بیشترین قیمت را دارد به ترتیب 
جامائی��کا )13 دالر( و س��نگاپور )12.3دالر( 
هستند. ایرلند، بریتانیا و استرالیا با نرخ 
تقریبی 11 دالر در رتبه های بعدی قرار 
دارند و فرانس��ه ب��ا 7.7 دالر برای هر 
پاکت س��یگار در جایگاه بیستم لیست 

قرار گرفته است. 

قیمت بلیت قطار

کشورهای مختلف چگونه با استعمال دخانیات مقابله می کنند

دیوید کامرون، نخس��ت وزیر انگلیس ادعا کرده اس��ت که اگر مردم بریتانیا به خروج 
این کش��ور از اتحادیه اروپا رأی دهند، هزینه تعطیالت خانواده ها تا 230 پوند افزایش 

خواهد یافت. 
آقای نخس��ت وزیر در تازه ترین هش��دار خود نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در این  باره بحث خواهد کرد که هزینه های تعطیالت و اقامت هنگام مسافرت می تواند 
به خاطر کاهش ارزش پوند افزایش یابد. کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتماال 
وزارت خزانه داری را یک روز پس از انتشار آماری درباره از دست دادن مشاغل، کاهش 
دس��تمزدها، افزایش تورم و کاهش قیمت خانه، متهم به بزرگنمایی و تشویش اذهان 

عمومی می کند. 
اما اهالی داونینگ استریت، مقر دفتر نخست وزیر بریتانیا، اصرار دارند که انتشار این 
آم��ار به دولت کمک می کند پس از رأی گیری 23 ژوئن دورنمایی از وضعیت کش��ور 

داشته باشد. 
در تحلیل ه��ای ت��ازه، وزارت خزانه داری ادعا کرده که هزین��ه تعطیالت می تواند با 
شروع تابستان افزایش یابد، چون ارزش پوند حدود 12درصد پایین خواهد آمد و باعث 
می ش��ود هزینه اقامت و خورد و خوراک برای کس��انی که مس��افرت خارجی می روند، 
افزای��ش یابد. ای��ن نهاد دولتی پیش بینی کرد که دو س��ال  پس از خ��روج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، هزینه مس��افرت 8 روزه یک خان��واده 4 نفره در زمان تعطیالت تا 230 

پوند افزایش خواهد یافت. 
دولت همچنین نسبت به درخطرافتادن سایر مزایا هشدار داده است؛ از جمله اینکه 
هزینه های رومینگ از سال 2017 دیگر برعهده دولت نخواهد بود و خدمات بهداشتی 

رایگان اتحادیه اروپا دیگر وجود نخواهد داشت. 
کامرون هشدار می دهد: »همه شواهد نشان می دهد که پس از رأی به خروج بریتانیا 
از اتحادی��ه اروپ��ا ارزش پوند کاهش خواه��د یافت و ضعیف ش��دن ارزش پوند باعث 
می شود مردم پولی را که به سختی پس انداز کرده اند، خرج سفرهای خارجی نکنند.«

»انتخاب��ی که پی��ش روی مردم در روز 23 ژوئن قرار گرفته حاال ش��فاف تر اس��ت: 
قطعیت و امنیت اقتصادی، باقی ماندن در اتحادیه اروپا یا در مقابل جهشی در تاریکی 
که منجر به افزایش قیمت ها از جمله هزینه مس��افرت خانواده ها در تعطیالت خواهد 

شد.«
دو مدیر ارش��د شرکت های موبایلی در بریتانیا نیز از ادعاهای دولت حمایت کرده و 
گفته اند که خروج این کشور از اتحادیه اروپا لزوما به سود این کشور نخواهد بود، چون 

هزینه های رومینگ از سال 2017 به دوش مشتری ها خواهد افتاد. 
به گفته مدیر اجرایی یکی از این ش��رکت های موبایل��ی، به خاطر عضویت بریتانیا در 
اتحادیه اروپا این ش��رکت ها می توانند به مش��تریان خود خدمات رومینگ را با هزینه 
پایین ارائه کنند. این خدمات شامل طرح های رومینگ درون اتحادیه ای و شارژ داده ای 
هس��تند. بنابراین اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج ش��ود، مشتریانی که به کشورهای 
قاره س��بز س��فر می کنند از س��ال 2017 دیگر نمی توانند روی خدم��ات رومینگ با 

90درصد تخفیف حساب کنند. 
بریتانیا همچنین از حضور در اتحادیه اروپا در بخش بازار دیجیتال هم نفع می برد و 
در شرایطی که برای رشد اقتصادی با استفاده از بازار دیجیتال فرصت های خوبی دارد، 

به نظرمی رسد خروج از اتحادیه اروپا به ضررش تمام شود. 
ب��رای مخالفان خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیگر زمان زی��ادی نمانده تا مردم را 
نسبت به ضررهای این خروج آگاه کنند. مردم بریتانیا روز 23 ژوئن دراین باره تصمیم 

خواهند گرفت. 

روزگار سخت بریتانیا پس از خروج از 
اتحادیه اروپا

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16
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منطقه آزاد

جدول امروز

150 متخصص در بیانیه ای به دلیل شیوع ویروس زیکا، خواستار لغو برگزاری بازی های المپیک در کشور برزیل شدند. پیش بینی می شود المپیک 500 هزار گردشگر را 
به خود جذب کند. این متخصصان با توجه به اینکه هنوز درمان مش�خصی برای این بیماری پیدا نش�ده است، معتقدند با برگزاری المپیک در این کشور سالمت جهان 

به مخاطره می افتد. 
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