روزنـامه اقتصــادی  -مدیریتـی

یک فرانسوی برنده نوبل اقتصاد شد

رابطه بین مدیریت و استعداد
در بهترین شرایط
یک رابطه ناآرام است.

جایزه نوبل امسال در علوم اقتصاد به یک اقتصاددان
فرانسوی به نام «جان تیرول» تعلق گرفت .به گزارش
پایگاه اینترنتی نوبل پرایز ،جان تیرول به دلیل تجزیه و
تحلیل قدرت بازار و کنترل آن برنده این جایزه شد .با
اعطای این جایزه هفته نوبل سال  2014به پایان رسید.

جسیکاساویچ
 19ذی الحجه  - 1435سـال اول

سه شنبه  22مهرماه1393

جایزه نوبل اقتصاد در وصیتنامه آلفرد نوبل وجود نداشت و
بانک مرکزی سوئد در سال  1968این جایزه را به پنج جایزه
اصلی اضافه کرد و نخستین نوبل اقتصاد در سال  1969اعطا
شد .در  10سال گذشته نوبل اقتصاد در قبضه امریکاییها
بوده و از بیست برنده هفده نفر آنان امریکایی بودهاند.
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بررسی دالیل زیاندهی دومین صنعت بزرگ کشور

صنعت خودرو
به سوددهی میرسد؟

وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت میگوید
که صنعت خودرو نیاز به حمایت بیشتر
دارد .صحبت از حمایت بیشتر از صنعت
خ��ودرو در حال��ی از س��وی نعمتزاده
مطرح میش��ود که خود او ب��ه زیانده
بودن این صنعت در طول  10سال اخیر
اذعان دارد .صنعت خودروس��ازی ایران

دومین صنعت بزرگ کشور است که در
مثبت شدن رش��د اقتصادی کشور پس
از دوس��ال نقش مهمی را ایفا کرده اما
باوجود این نقش برجس��ته ،این صنعت
در حال از دس��ت دادن بازارهای داخلی
به عل��ت قیمت ب��اال و کیفی��ت پایین
محصوالت خود اس��ت .ب��ا این حال و با

وج��ود اینکه طبق گفت��ه وزیر صنعت،
خودروس��ازی داخلی در طول  10سال
گذش��ته همواره زیانده ب��وده ،باز هم
بر حمای��ت دولت از ای��ن بخش تاکید
میش��ود ،حمایتی که ص��دای اعتراض
تولیدکنندگان دیگر از جمله کشاورزان
را نیز باال برده است.
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گزارش مرکز آمار ،خبر کاهش نرخ اجاره بهای امالکیها را زیر سوال برد

نرخ اجاره ،تورم را هم دور زد
6

کاهش  40درصدی برداشت برگ سبز چای

بوته هایی که سوختند
باغ هایی که نابود شدند
7

مجموعه داری در ایران ،سود یا تفنن؟
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد

طرح جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی
مع��اون اقتصادی وزیر ام��ور اقتصادی و
دارایی از تصمیم��ات جدید دولت برای
بخش��ودگی جرائم مالیاتی خب��ر داد و
گفت :درخواس��ت معافیتها از س��وی
تعاونیه��ا باید در چارچوب قانون دنبال
شود.
ش��اپور محمدی ،در نشست مشترک با
رؤس��ای کمیس��یونهای تخصصی اتاق
تع��اون مرک��زی ای��ران ،از مصوبه اخیر
18بندی هیأت وزیران خبر داد و افزود:
براساس ماده یک آن ،بخشودگی جرائم
قابلبخش��ش مالیات بنگاههای تولیدی
ک��ه طی ش��ش ماه پ��س از اب��الغ این
تصویبنام��ه ،اصل بدهی مالیاتی قطعی
خود را پرداخت کنند ،اقدام میکند.
وی با بی��ان آنکه اصالحیه نظام مالیاتی

کش��ور تقدیم مجلس ش��ده ،گفت :در
خصوص توقف مالی��ات بر ارزش افزوده،
بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد :در حوزه رفع موانع
تولید عالوه بر الیحه دولت ،جلس��اتی را
در وزارتخانه با بخ��ش خصوصی و اتاق
تعاون ،صنع��ت و معاونت رییسجمهور
برگزار میکنیم و نکات موردنظر را مورد
بررسی قرار میدهیم.
وی درب��اره موض��وع بهب��ود فض��ای
کس��بوکار اظهار ک��رد :وزارت اقتصاد
مکاتباتی را با بانک جهانی داش��ته و ما
معتقدیم س��طح رتبه ،موضوعی بیرونی
اس��ت و نکته حائز اهمیت این است که
بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور
راحت کار کنند.

معاون وزی��ر اقتصاد با اش��اره به حضور
خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم
اقتصادی ،بر انعکاس نکات و دیدگاه های
بخش تعاون به این س��تاد تاکید کرد و
افزود :سهم بخش تعاون باید در اقتصاد
ملی افزایش یابد.
محم��دی تصری��ح ک��رد :باید ب��ه این
نکته توجه داش��ت که ب��ا همفکری چه
کاری انج��ام دهی��م که بخ��ش تعاون
جذابیتهای��ی را در درون خود داش��ته
باش��د و بهگون��های به جلو ب��رود که از
مزیتهای درون جوش برخوردار ش��ود
تا جذابیتهایی را برای فعاالن اقتصادی
ایجاد کند.
این مق��ام مس��ئول در وزارت اقتصاد از
پیگیری درخواس��ت معافیتهایی برای

بخ��ش تع��اون خب��ر داد و گف��ت :این
درخواس��تها باید در چارچ��وب قانون
پیگیری شود .اگر مالیات بر ارزش افزوده
از بخ��ش تعاون گرفته ش��ود و از بخش
دیگر گرفته نشود ،این موضوع به تعاون
کم��ک نمیکند ،بلکه به ضرر این بخش
است.
وی ادامه داد :موض��وع مالیات بر ارزش
افزوده موضوعی بیطرف و خنثی اس��ت
و اینطور نیست که بخشی تقویت شود
و بخش دیگر تقویت نش��ود و این نکات
در اصالحی��ه نظام مالیاتی آمده اس��ت.
باید فرصتی در اختی��ار افراد کم درآمد
جامعه قرار داده شود تا کاالهایی که آنها
استفاده میکنند ،شامل پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده نباشند.

رصد فرار مالیاتی ،سیستمی میشود
رییس کل امور مالیاتی کش��ور با تاکید
ب��ر اینکه فرار مالیات��ی و پروژه مدیریت
ریس��ک کوتاهمدت هماکنون بهصورت
سنتی بررسی میش��ود ،گفت :براساس
برنامهها بعد از س��ال  95ف��رار مالیاتی
توس��ط سیس��تم و توس��ط نرماف��زار
طرح جامع انجام و بررسی میشود.
عل��ی عس��کری در گفتوگو ب��ا ایرنا با
بیان آنکه یکی از بس��تههای طرح جامع
مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و پروژه
انتخاب برمبنای ریسک است ،افزود :این
پروژه بعد از سال  94بهصورت سیستمی
عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار کرد :براساس این طرح مودیان
به سه گروه ریسک باال ،متوسط و پایین
طبقهبندی میش��وند و اف��رادی که در
طبقه ریس��ک باال قرار میگیرند ،مورد
بررسی قرار خواهند گرفت.
وی گف��ت :بنابراین ،پ��روژه فرار مالیاتی
از پروژهه��ای ط��رح جامع اس��ت که از
س��ال  95بهصورت سیس��تمی اجرایی
ام��ا هماکنون در ف��رار مالیاتی بهصورت
متداول عمل میشود.

وی با بی��ان آنکه با الکترونیکی ش��دن
اظهارنامهها ،خوداظهاری مطلوبتر شده
است ،اظهار داشت :هرچند در سالهای
گذش��ته خوداظهاری وجود داش��ت ،اما
اظهارنامهه��ا بهصورت س��فید و تنها با
نام مودی به س��ازمان امور مالیاتی ارائه
میش��د .وی تصری��ح ک��رد :هماکنون
اظهارنامهها دارای درآمد و هزینه اس��ت

و در صورتی که اطالعات ناقص باش��د،
مودی از طریق ارسال پیامک از وضعیت
خود آگاه میش��ود تا نس��بت ب��ه ارائه
اطالعات اقدام کند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان
آنکه ،خوداظهاری به س��مت ش��فافیت
و تکمیل ش��دن س��وق مییاب��د ،اظهار
کرد :هرچه خوداظهاری کاملتر باش��د،

س��ازمان امور مالیاتی بیش��تر میتواند
تش��خیص دهد که فرد میزان مالیات را
به درستی پرداخت کرده یا خیر.
وی گفت :البته با اطالعاتی که از س��ایر
بخشه��ا دریاف��ت میکنی��م ،اظهارات
مودی و هماهنگ ب��ودن میزان فعالیت
فرد در اقتصاد بررسی میشود.
به گفته عس��کری ،دریاف��ت مالیات در
بخ��ش تولید نیز براس��اس خوداظهاری
اس��ت ،ام��ا وضعی��ت اظهار ب��ا فعالیت
مودیان در این بخش کنترل میشود.
رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور
ادام��ه داد :ای��ن س��ازمان خوداظهاری
مودیان را بررس��ی میکند و در صورتی
که اطالعات دریافتی با واقعیت همخوانی
نداشته باش��د ،از بخشی که اظهار نشده
مالیات طلب میشود.
وی اف��زود :براس��اس م��اده  169قانون
مکرر مالیاتهای مستقیم امکان بررسی
و کنت��رل دقیقتر مودیان وج��ود دارد،
ضمن آنک��ه مالی��ات ب��ر ارزش افزوده
نیز ش��فافیتهایی را برای سازمان امور
مالیاتی کشور ایجاد کرده است.

در دستان مشا

بهترین ایده کسبوکاری
برای شروع سرمایهگذاری چیست؟
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معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری تشریح کرد:

اقدامات دولت برای تکرقمی کردن نرخ بیکاری

مع��اون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییسجمه��وری ب��ا تش��ریح اقدامات
دول��ت ب��رای ت��ک رقمی ش��دن نرخ
بیکاری تابس��تان اعالم ک��رد :در نیمه
اول امس��ال ب��ا س��رمایهگذاری بخش
دولتی و خصوصی برای  400هزار نفر
شغل ایجاد کردیم.
محمدباقر نوبخت ،در گفتوگوی ویژه
ش��بکه خبر به تش��ریح اقدامات انجام
ش��ده توس��ط دولت برای کاهش نرخ
تورم و بیکاری در ش��ش ماهه نخست
امسال پرداخت و گفت :شمار بیکاران
کش��ور در فصل بهار امسال  2میلیون
و  530ه��زار نفر بود که این میزان در
فصل تابستان به  2میلیون و  257هزار
نفر کاهش یافت.
معاون رییسجمهور افزود :از ش��هریور
س��ال گذش��ته که دولت تدبیر و امید
فعالیت خود را آغاز کرد ،با دو مش��کل
بزرگ «تورم همراه با رکود» و «رش��د
منفی  6.8درص��دی» همراه بودیم ،از
این رو ،مجموع��ه تالشهای دولت به
س��مت کاهش تورم ،مثبت شدن رشد
اقتصادی و افزایش اشتغالزایی بود.
س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه برای
خ��روج از رک��ود باید س��رمایهگذاری
ش��ود ،ادامه داد :براین اس��اس دولت
همه ت��الش خ��ود را در ش��ش ماهه
دوم س��ال گذش��ته ب��رای افزای��ش
س��رمایهگذاری ب��ه منظ��ور کاه��ش
تورم و رش��د مثبت اقتصادی معطوف
ک��رد .همچنین س��رمایهگذاری برای
طرحهای عمرانی نیمهتمام باالی  70و
 80درصد نخستین راهکار دولت برای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود.
نوبخت با اشاره به اینکه در شش ماهه
دوم س��ال گذشته با دش��واری تامین
منابع روبهرو بودیم و با این حال دولت
ت��الش کرد که منابع موجود را به طور
علم��ی برای طرحهای عمرانی کش��ور
تخصی��ص دهد ،اف��زود :طبق گزارش
رسمی خزانه کش��ور تا اسفندماه سال
گذش��ته  23ه��زار میلی��ارد تومان به
طرحه��ای عمرانی اختص��اص یافت؛

البت��ه  12هزار میلیارد تومان آن فقط
در اسفندماه  92تخصیص داده شد.
ب��ه گفته وی در ش��ش ماهه نخس��ت
امس��ال نی��ز دول��ت ت��الش ک��رد تا
س��رمایهگذاری را افزای��ش ده��د،
زیرا این مس��ئله س��بب رون��ق تولید
و اش��تغالزایی میش��ود ،در همی��ن
م��دت ،طبق آمار رس��می خزانه مبلغ
 10ه��زار و  800میلی��ارد توم��ان به
طرحهای عمران��ی اختصاص یافت که
این میزان  52درصد اعتبارات مصوب
امس��ال است ،تا  18مهرماه امسال نیز

 2هزار میلیارد توم��ان برای طرحهای
عمرانی اختصاص یافت.
مع��اون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییسجمهوری با یادآوری تک رقمی
ش��دن نرخ بیکاری در فصل تابس��تان
گف��ت :ب��ا س��رمایهگذاریهای انجام
شده توسط بخش دولتی و خصوصی،
در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال برای
 400هزار نفر اشتغالزایی شده است.
مع��اون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییسجمه��وری با اش��اره ب��ه اینکه
در کن��ار بخش خصوص��ی ،دولت نیز
برای رونق تولید تا پنج ماهه نخس��ت
امس��ال بی��ش از  113ه��زار میلیارد

تومان سرمایه در گردش به واحدهای
تولیدی تس��هیالت داد ،عن��وان کرد:
افزای��ش  78درصدی تولید س��واری،
 64درصدی تولی��د تجهیزات صنعتی
و  9 .11درص��دی فوالد خام در س��ه
ماهه نخس��ت امسال نس��بت به مدت
مشابه سال قبل از جمله نتایج افزایش
س��رمایهگذاری در بخشه��ای تولید
کشور بوده است.
نوبخت خاطرنش��ان کرد :م��ردم انتظار
دارند دولت تدبیر و امید برنامههای خود
را با عقل و سیاستهای سنجیده پولی،
مال��ی و انضباط بودجهای به پیش ببرد،
براین اس��اس طبق برنامه تا اس��فندماه
امس��ال همه طرحهای باالی  80درصد
به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی در ادامه درباره چگونگی محاس��به
نرخ بیکاری در کشور توسط مرکز آمار
گفت :محاس��به نرخ بیکاری با تورم و
رشد اقتصادی تفاوت دارد؛ نرخ بیکاری
نسبتی اس��ت که در صورت آن شمار
اف��راد بیکار و در مخرج ،جمعیت فعال
در س��ن کار است .طبق اعالم سازمان
بینالمللی کار ( ،)ILOدر هفتهای که
سرشماری میشود ،هر فردی که یک
ساعت کار کرده باشد ،شاغل محسوب
میشود؛ اما آیا واقعا منطقی است این
فرد را شاغل محسوب کرد.
س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه این
تعریف واقعی از اشتغال نیست ،گفت:
شاغالن زیادی هستند که با وجود کار
روزانه ،ب��رای تامین مخ��ارج زندگی،
مجبور به انجام شغلهای دوم هستند،
برای مش��خص کردن میزان اشتغال و
بیکاری هر س��ه ماه ،از  64هزار خانوار
سرشماری میشود.
وی افزود :براس��اس این سرش��ماری،
در تابس��تان امس��ال  2میلی��ون و
 257ه��زار نفر خود را بی��کار معرفی
کردند که با تقس��یم این عدد بر شمار
جمعیت فعالی که در سن کار هستند
( 23میلی��ون و  750هزار نفر) ،میزان
بی��کاری در کش��ور  9.5درصد ش��ده
است.

سازمانآگهیها

 88896074و 88895434
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مجلس

کارگران پتروشیمی ایالم
باید بهکار بازگردند

نای��ب ریی��س فراکس��یون کارگ��ری مجل��س گفت:
س��هامداران پتروش��یمی ای��الم ،وزارت کار و صن��دوق
بازنشستگی هستند و براس��اس رأی صادر شده از سوی
دادگاه این کارگران باید ب��ه کار برگردند و کارفرمایان از
آن تبعیت کنند.
نادر قاضیپور در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اخراج
تعدادی از کارگران پتروش��یمی ایالم گف��ت :با کارگران
تجمعکننده در مقابل مجلس و وزارت تعاون ،کار و رفاه
امور اجتماعی صحبت ک��ردم و قرار ش��د نمایندگانی از
طرف کارگران اخراجی با آقای وزیر دیدار داشته باشند.
نماین��ده م��ردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��المی
افزود :سهامداران پتروشیمی ایالم ،وزارت کار و صندوق
بازنشستگی هستند و براس��اس رأی صادر شده از سوی
دادگاه این کارگران باید به کار برگردند و کارفرمایان نیز
از آن تبعیت کنند.
قاضیپور با تاکید بر اینکه حکم صادر ش��ده از دادگاه
الزم اجراست تصریح کرد :متاسفانه مدیران پتروشیمی
ایالم به کارگران توجه نمیکنند.
وی افزود :مسئوالن پتروشیمی ایالم پیرو قانون نیستند
و اگر جای وزیر کار بودم با افراد خاطی در اخراج کارگران
برخورد قاطع میکردم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :اگر آقای وزیر راست میگوید که با رأی اعضای
خانه کارگر به وزارت کار و رفاه امور اجتماعی آمده است
حق کارگران اخراج شده پتروشیمی ایالم را احیا کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت :وقتی یک وزیر
در جمهوری اسالمی قانون را اجرا نمیکند و شخصی به
نام آقای زنگنه استخدام چهار هزار نفر را ملغی میکند یا
وزیر آموزش پرورش مربیان پیش دبس��تانی را استخدام
نمیکند آنها با این اقدام به س��ایر دس��تگاههای اجرایی
اجازه میدهند تا از قانون تخطی کرده و آن را اجرا نکنند.
نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی
تصری��ح کرد :دول��ت الیح��های ب��رای اداره جاهایی که
سهامدار است را به مجلس ارائه نداده که باید این اقدام را
انجام دهد تا همه را به قانون مداری وادار کند.
در این حال احمد ش��وهانی ،نماینده م��ردم ایالم در
مجلس شورای اسالمی گفت :شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی سهامدار بخشی
از پتروشیمی ایالم است که هردو زیرمجموعه وزارت کار
و رفاه امور اجتماعی هستند .همچنین شرکت بازرگانی
یکی دیگر از سهامداران است.
وی ادامه داد :پتروش��یمی ایالم به ظاهر خصوصی اما
عمدتا دولتی اس��ت ،با این وجود  70نفر را اخراج کردند،
این در حالی است که کارگران اخراجی بین پنج تا شش
سال سابقه دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشاره به رأی صادره از سوی دادگاه ایالم به نفع کارگران
اخراج ش��ده ایالمی گفت :پتروش��یمی ایالم به این رأی
اعتراض کرده و دیوانعالی دس��تور توق��ف حکم صادره را
داده و قرار است این مرجع نظر نهایی بدهد.
ش��وهانی بیان کرد :با وجود اینکه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی سهامدار پتروش��یمی ایالم است اما آنها از
وجود چنین سهامی اظهار بیاطالعی میکنند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر فعال بودن پتروشیمی ایالم افزود ۱00 :نفر کارگر جدید
بهجای کارگران اخراجی در پتروشیمی ایالم مشغول به
کار ش��دند ،این در حالی اس��ت که پیمانکار علت اخراج
کارگران را تعطیل ش��دن فعالیت بخ��ش مربوطه اعالم
کرده بود.
وی تاکید کرد :هیچ دلیلی برای اخراج کارگران کنونی
پتروش��یمی ایالم وجود ندارد و متاس��فانه سوءمدیریت
باعث این اتفاقات ناگوار شده است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تبعات اخراج کارگران ایالمی گفت :این اقدام مسئوالن
پتروشیمی ایالم باعث افزایش بیکاری در استان میشود
و آثار مخرب روانی بر مردم دارد.
ش��وهانی با اش��اره به س��وال خود از وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :از ربیعی سوال شده که چرا نظارتی بر
شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه مربوط نیست و عمده
این شرکتها ورشکسته شدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اس��المی اظهار کرد :س��وال از وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی از س��وی هیات رییسه اعالم وصول شده و
بهزودی در صحن علنی مجلس مطرح میشود.

بنزین

کیفیت بنزین وارداتی بار دیگر توسط
سازمان ملی استاندارد تایید شد

آنالیز و تس��ت بنزینهای وارداتی توسط سازمان ملی
استاندارد نش��ان میدهد که این نوع بنزین با استاندارد
یورو 4انطباق دارد.
نی��ره پیروزبخت ،رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد در
گفتوگو با شانا در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان
اخیرا آزمایشهای جدی��دی از بنزین وارداتی انجام داده
اس��ت ،گفت :طی دو ماه اخیر س��ازمان ملی اس��تاندارد
بهصورت تصادف��ی و رن��دوم ،نمونهگیریهایی از بنزین
وارداتی انجام داد که شواهد حاکی از آن است که این نوع
بنزین از لحاظ کیفیت هیچگونه مشکلی ندارد.
وی افزود :چندی��ن محموله از بنزین وارداتی توس��ط
سازمان ملی استاندارد تس��ت و آنالیز شده و خوشبختانه
باید عنوان کرد که بنزی��ن وارداتی با اس��تاندارد یورو 4
انطباق دارد.
پیروزبخت تصریح کرد :به موجب ماده  4قانون سازمان
ملی استاندارد ،حفظ ایمنی و سالمت مردم یکی از وظایف
اصلی این سازمان است ،بنابراین سازمان استاندارد به جد
موضوع آنالیز بنزینهای وارداتی را دنبال میکند.

شمــاره 77
گاز

ساخت  8پاالیشگاه کوچک توسط بخش خصوصی

ایجادپاالیشگاههایکوچکمانعازخامفروشیمیشود
الهه ابراهیمی

س��اخت پاالیش��گاهها از دید
وزیر نف��ت اقتصادی نیس��ت و
در حال حاضر پاالیش��گاههای
موج��ود در کش��ور به ج��ز دو
پاالیش��گاه از کارآی��ی باالی��ی
برخ��وردار نیس��تند ،چراک��ه
عم��ر بیش از ح��د اس��تاندارد
اس��ت .با ای��ن وجود سیاس��ت
کنونی س��اخت پاالیشگاههای
کوچک و توس��عه آن اس��ت اما
این بار ق��رار اس��ت از ظرفیت
بخشخصوصی اس��تفاده شود.
در همین ارتباط رض��ا پدیدار،
ریی��س هیاتمدی��ره انجم��ن
س��ازندگان تجهی��زات صنعت
نفت از س��اخت پاالیشگاههای
کوچک (مینی ریفاینری) توسط
بخشخصوصی در آینده نزدیک
خب��ر میدهد و میگوی��د :این
پاالیش��گاهها با ظرفیت حداقل
چهار ه��زار بش��که و با س��قف
 ۱۲هزار بشکه معادل نفتخام
در روز است که در فاز اول برای
میعانات گازی و در فاز دوم برای
نفت خام خواهد بود .براس��اس
برنامهری��زی این پاالیش��گاهها
در ف��از اول در اس��تانهایی که
تامین خوراک مقدور است انجام
شده و سپس در سایر استانها
به مرحله اج��را در میآید البته
سرمایهگذار نیز باید طالب باشد
ضمن اینکه اولویتهای مکانی
را نیز وزارتخان��ه تعیین خواهد
کرد .محمدپارسا ،نایب رییس
کمیسیون انرژی اتاق تهران در
این زمینه ب��ه «فرصت امروز»
میگوید« :ایجاد پاالیشگاههای
کوچک سیاست کنونی وزارت
نفت اس��ت که در این سیاست
زیرس��اخت های الزم توس��ط
وزارت نف��ت تامی��ن خواه��د
شد و س��رمایهگذاری که توان
مال��ی ب��رای س��رمایه گذاری
دارد ،میتواند ورود کند .اخیرا
مناقص��های نی��ز در این بخش
صورت گرفت».

بهترین امکانات ایجاد شود .این
کار هزینه  -فایده باالیی ندارد.
این ظرفیت تنه��ا از عهده چند
شرکت بزرگ بر میآید .مسئله
دیگر در این پاالیشگاهها زیانده
بودن آنهاس��ت .در حقیقت ،به
دلیل اینک��ه فرآوردههای نفتی
در پاالیش��گاههای بزرگ سهم
قاب��ل قبول��ی دارن��د ،زیانده
هستند.

ایجاد  8پاالیشگاه
کوچک
براس��اس اطالع��ات موجود
هش��ت پاالیش��گاه کوچک در
کشور توس��ط بخش خصوصی
ایجاد خواهد شد .هر پاالیشگاه
با هزین��ه  300میلیون دالری
ساخته میش��ود .برای ساخت
ای��ن پاالیش��گاه  35ش��رکت
خصوصی متقاضی بودند که در
مرحله اول مناقصه  ۱6شرکت
انتخاب شدند ،این پاالیشگاهها
در  40سال آینده ساخته و مورد
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
م��ح��م���د اح�ت�یاط��ی،
نماین��ده یکی از ش��رکتهای
بخش خصوص��ی متقاض��ی
ایج��اد پاالیش��گاه کوچ��ک
در ای��ن زمین��ه ب��ه «فرصت
امروز» می گوید« :ش��رکت ما
کنسرس��یومی از ی��ک بانک و
چند ش��رکت بزرگ خصوصی
است که برای ش��رکت در این
مناقص��ه  ۲0درص��د دارای��ی
خود را پای کار آورده است تا
بتواند پاالیشگاهی در سیراف
بس��ازد .تمام��ی فعالیت ه��ا
و زیرس��اخت های مهندس��ی
اجرایی و بازار فروش توس��ط

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
بخش خصوص��ی ت��وان مال��ی
آن را ندارد که پاالیش��گاههای
بزرگ ب��ا ظرفیت باال بس��ازد،
میافزای��د« :اگ��ر وزارت نفت
سیاس��ت واگ��ذاری س��اخت
پاالیشگاههای کوچک به بخش
خصوصی را پیگی��ری کند و از
گفته خ��ود عقب ن��رود ،بخش
خصوصی تمایل دارد که در این
بخش هزینه کند .سرمایهگذار
بخش خصوصی نیز حاضر است
با مطالع��ه و جانمایی درس��ت
پاالیشگاههای کوچک را ایجاد
کند تا س��ود حاصل از آن عاید
کشور شود».
آنچ��ه در این می��ان اهمیت
دارد ل��زوم ض��رورت س��اخت
پاالیشگاههای کوچک در داخل
و حتی خارج از کش��ور در بازار
مصرف است .اگر سیاست های
دولت حمایت از بخش خصوصی
باشد ،قطعا این ظرفیت در این
بخش وج��ود دارد ک��ه از پس
کارب��ر بیاین��د .عموم��ا نگاهها
برای س��اخت پاالیشگاهها نگاه
کالن اس��ت به ط��وری همواره
وزارت نفت به دنبال آن اس��ت
که پاالیشگاهی با ظرفیت باال و

ش��رکت انجام خواهد ش��د».
با توجه به برگزاری مناقصه و
اعالم آمادگی بخش خصوصی
باید منتظر ماند و دید که شرایط
برای اجرایی ش��دن کار چگونه
پیش خواهد رفت و آثار ساخت
این پاالیشگاهها در حوزه نفتی
چگونه خواهد بود؟
ایجاد پاالیشگاه یعنی
جلوگیری از خام فروشی
حسن خس��روجردی ،رییس
ات�ح�ادی��ه صادرکنن��دگان
فرآورده ه��ای نفت��ی ،گاز و
پتروش��یمی در ای��ن ب��اره به
«فرصت امروز» میگوید« :قطعا
س��اخت پاالیش��گاه ها توسط
بخش خصوصی از خام فروشی
نفتخام جلوگیری خواهدکرد و
این مسئله موجب خواهدشد که
درآمدهای کشور از محل نفت
افزایش یابد .ساخت پاالیشگاه
بزرگ هزینه باالیی دارد و سود
حاصل از آن باتوج��ه به هزینه
س��اخت و عمر مفی��د آن برای
دولتها مقرون بهصرفه نیست.
ازاین رو ،ساخت پاالیشگاههای
کوچک س��ودآور خواهد بود و
الزم است توسعه یابد».

پاالیشگاههای زیانده
خس��روجردی ،ب��ا تاکید بر
اینک��ه تمامی پاالیش��گاههای
موج��ود در کش��ور زی��ان ده
هس��تند ،میافزاید« :ب��ا ایجاد
پاالیشگاههای کوچک با روش
جدی��د ۱5درص��د فرآوردهها
س��نگین خواهن��د ب��ود و این
کام��ال اقتص��ادی اس��ت ،در
حال��ی ک��ه واحده��ای بزرگ
ت��ا 40درص��د فرآوردهه��ای
سنگین دارند».
اما مش��کل دیگر در ساخت
پاالیش��گاه های کوچک سطح
کیف��ی محص��والت آن اس��ت
ک��ه میتواند از حد اس��تاندارد
پایینتر باش��د .رییس اتحادیه
صادرکنن��دگان نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی در ای��ن ب��اره نیز
این گون��ه پاس��خ می ده��د:
«کاف��ی اس��ت فرآوردهه��ای
تولی��دی ای��ن پاالیش��گاه ها
توس��ط بخش خصوص��ی در
پاالیش��گاه های ب��زرگ ب��ه
ف��رآورده اس��تاندارد تبدی��ل
ش��ود .این کار در ح��ال حاضر
در کش��ورهای چین و روس��یه
در حال انجام اس��ت و اگر آنها
به این س��مت گرایش یافتهاند
ما نی��ز میتوانیم در ش��رایطی
که در تحریم هس��تیم ،به توان
داخل��ی خ��ود تکیه کنی��م تا
بهجای خام فروشی نفت خام و
وارد کردن محصوالت خودمان
ب��ا حداقلها نیازه��ای داخلی
را تامین کنیم».

خبر

آیا اروپا باید از افزایش صادرات انرژی روسیه به آسیا نگران باشد؟
آیا غرب باید نگ��ران صادرات
انرژی روس��یه به منطقه آسیا و
اقیانوسیه باش��د؟ چنین به نظر
نمی رس��د .اگرچ��ه والدیمی��ر
پوتی��ن ،تمای��ل دارد که جهت
صادرات انرژی را از اروپا به سمت
آس��یا تغیی��ر دهد ،اما ش��رکت
گازپروم روسیه برای فراهم کردن
زیرساختهای مورد نیاز احداث
خط لوله مورد نیاز برای صادرات
گاز به آسیا نیازمند درآمدهایش
از ف��روش گاز ب��ه کش��ورهای
اروپایی است.
در راس��تای عالق��ه روس��یه
به متمرکز کردن ص��ادرات گاز
ب��ه بازاره��ای آس��یایی در ماه
میگذش��ته قراردادی سی ساله
ما بین شرکت گازپروم روسیه و
ش��رکت ملی نفت چی��ن منعقد
شد که براس��اس آن روسیه طی
این مدت  38میلیارد متر مکعب
گاز را از طری��ق خ��ط لوله برای
چین تامین کند ،این قرارداد در
نتیجه موفقیت مذاکرات  ۱0ساله
دو کش��ور منعقد شده است .این
معامله در حالی از سوی طرفین

پذیرفته ش��د که س��ال گذشته
اعالم کردند ،در مورد تمام موارد
بهجز قیمت به توافق رسیدهاند،
اما اتفاقات اوکرای��ن و درگیری
این کشور با روسیه بر سر مسائل
داخلی خود و همچنین مناقشات
دو کش��ور بر س��ر قیم��ت گاز و
بازپرداخت بدهیه��ای اوکراین
بر ص��ادرات گاز روس��یه به اروپا
تاثیر منفی گذاشت .در این میان
تحریمهای غرب به رهبری امریکا
علیه روس��یه مس��کو را متقاعد
کرد که هرچه س��ریعتر قرارداد
ص��ادرات گاز را با چی��ن منعقد
کند .اگرچه اطالعات��ی در مورد
جزییات قرارداد از سوی دو طرف
ارائه نش��ده ،اما در م��ورد قیمت
کارشناسان رقمی بین  350الی
 380دالر در هر هزارمتر مکعب
را تخمی��ن می زنند ک��ه حدود
قیمتی است که شرکت گازپروم
بابت صادرات خود از مش��تریان
اروپاییاش دریافت میکند.
درحال حاضر ،شرکت گازپروم
ادعا می کند که فرمول محاسبه
قیمتی که در ق��رارداد گنجانده

ش��ده اس��ت با بازار نفت مرتبط
بوده و بندی مبنی ب��ر پرداخت
براس��اس میزان گاز دریافتی در
آن وجود دارد .این قرارداد بسیار
ش��بیه قراردادهای��ی اس��ت که
گازپروم از آنها ب��رای فروش گاز
به کش��ورهای اروپایی استفاده
میکن��د .الزم به ذکر اس��ت که
روسیه برای ساخت و راهاندازی
زیرساختهای الزم جهت انتقال
گاز از طریق خط لول��های که از
طریق چایاندا ،کویتکا و سیبری
به مرز روسیه با چین میرسد به
 55میلیارد دالر س��رمایهگذاری
نی��از دارد ،در همین رابطه چین
متعهد شده که  ۲5میلیارد دالر
از منابع مورد نیاز روسیه را به این
کشور قرض دهد.
گفتنی اس��ت گازپ��روم برای
آنکه تنه��ا به یک خری��دار برای
فروش تولیداتش وابس��ته نباشد
خط لوله مذکور تا منطقه والدی
وستوک ،یعنی جایی که نیروگاه
تولید ال ان جی شرکت گازپروم
در آن قرار دارد کش��یده شده و
منابع الزم را برای ای��ن نیروگاه

نفت و گاز کارون ،آب شرب در اختیار روستاییان
اطراف تاسیسات نفتی قرار میدهد

در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی ،شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون ،آب
شرب در اختیار روستاییان اطراف تاسیسات نفتی قرار میدهد.
رییس روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در تشریح این خبر ،گفت:
اجرای این طرح از اوایل ش��هریور  ٩3آغاز ش��ده و تاکنون یکمیلیون و  ۲80هزار لیتر
آب شرب با استفاده از سه دستگاه تانکر در میان خانوارهای  ۲5روستا توزیع شده است.
غالمعب��اس ش��هریاری اف��زود :تاسیس��ات فرآورش��ی و خط��وط لوله نف��ت و گاز
ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در مناطق مس��کونی ش��هری و روس��تایی قرار
دارد و ای��ن ش��رکت در راس��تای مس��ئولیتهای اجتماع��ی و ایج��اد رضایتمندی
ذینفعان خ��ود متعهد اس��ت تا ای��ن ام��ر را در کن��ار تولی��د و ترانزیت نف��ت و گاز
به انجام رساند.
وی ادامه داد :ش��رکت بهرهبرداری نفت وگاز کارون هم اکن��ون یک تصفیه خانه آب
را راهبری میکند که آب ش��رب ،صنعتی و خام مورد نیاز تاسیسات صنعتی و مناطق
مسکونی کوی فدائیان اسالم و شهرک نفت اهواز از طریق آن تامین میشود.
ش��هریاری در پایان گفت :عملیات آبرسانی به این روس��تاها با همکاری اداره ترابری
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون و ش��رکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت انجام
میشود.

فراهم خواهد آورد.
بدون ش��ک ،این قرارداد برای
ش��رکت گازپروم روسیه قرارداد
قرن خواهد بود و این در شرایطی
است که ممکن است حتی بیش
از این نی��ز نصیب این ش��رکت
شود .در همین راستا نشانههایی
وج��ود دارد ک��ه براس��اس آن
موافقتنامهای برای اضافهشدن
30میلی��ارد مت��ر مکع��ب گاز
به ق��رارداد قبلی بین دو کش��ور
روسیه و چین تا پایان سال امضا
خواهد شد .در توافقنامه اولیهای
که بین دو کش��ور به امضا رسید،
امکان افزای��ش ظرفیت صادرات
به می��زان  68میلیارد مترمکعب
فراهم شده اس��ت .این صادرات
از طریق دو مسیر صورت خواهد
پذیرفت :مس��یر اول طبق توافق
اولیه به وس��یله کریدور شرقی و
مسیر دوم از طریق کریدور غربی
گاز و از غ��رب س��یبری گاز را به
چین خواهد رساند.
ب��ه منظ��ور کاه��ش می��زان
آلودگی هوا دولت چین خواهان
گس��ترش قابل توجه استفاده از

گاز در داخل کشور شده و چنین
رویک��ردی مقدم��ات انعقاد این
قرارداد با روس��یه را فراهم آورده
است .گسترش اس��تفاده از گاز
در صنای��ع داخل��ی و همچنین
تولید ال ان جی و رساندن گاز به
مناطق ساحلی میزان گاز مصرفی
چی��ن را از پنج ب��ه ده درصد در
دهه آینده افزایش خواهد داد و تا
سال  ۲030این رقم به  ۲0درصد
خواهد رسید.
در همین راستا ،چین امیدوار
است تا از طریق تولید و استخراج
گاز شیل (شیل گازی است که در
میان تخته س��نگ ها قرارگرفته
و تکنولوژیه��ای جدی��د امکان
اس��تخراج آنها را فراه��م آورده
اس��ت) بتوان��د بخش��ی از گاز
مصرف��یاش را تولی��د کند ،ولی
در حال حاضر می��زان تولید این
ن��وع گاز در معادن چی��ن رو به
کاهش ب��وده و دولت مرکزی در
پکن نمیتواند روی آن حس��اب
چندانی باز کند.
ترجمه :معراج آگاهی
/http: //oilprice. com

گزارش روند حذف بنزین آلوده و
توزیع بنزین استاندارد به دولت ارائه شد

معاون رییسجمهور در جلسه دیروز هیات دولت ،گزارشی از روند حذف بنزین آلوده
و بهبود تدریجی کیفیت هوا در شهرهای کشور را ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش پ��ام ،معصوم��ه ابت��کار در این ب��اره گف��ت :ای��ن گ��زارش حاوی
هماهنگی دس��تگاههای دولت��ی از جمل��ه وزارتخانهه��ای نفت ،بهداش��ت ،درمان
و آم��وزش پزش��کی ،موسس��ه اس��تاندارد و س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت
در زمین��ه ح��ذف بنزی��ن آل��وده پتروش��یمی و اج��رای برنامه ه��ای کاه��ش
آلودگی هوا بود.
رییس س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه کیفیت هوا براس��اس
شاخصهای موجود در شهرهایی که بنزین یور  4توزیع شده ،بهبود یافته است ،گفت:
البته بخشهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هوا مصوبه اردیبهشت  ٩3باید با جدیت از
سوی  ۱5دستگاه درگیر در آن دنبال و اجرا شود.
ابتکار از وزارت نفت برای ارائه بنزین اس��تاندارد و حذف بنزی��ن آلوده و نیز وزارت
صنایع و خودرو س��ازان برای اعمال اس��تاندارد یورو  4برای خودروهای تولید داخلی
تشکر کرد.
الزم به ذکر است با توجه به جنجالهای خبری اخیر و در پاسخ به ابهام آفرینیهایی
که در بحث بنزین صورت گرفته است ،گزارش فوق در دولت ارائه شد.

نیمه دوم سال  ٩٤با ارسال گاز ترش محقق میشود

بهرهبرداری از پاالیشگاه
فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی

پاالیش��گاه فازهای  ۲0و  ۲۱پارس جنوبی با پیشرفت
 66,7درصدی کنونی ،نیمه دوم سال ٩4آماده فرآورش
گاز اس��ت و در صورت گرفتن گاز از بخش دریایی س��ایر
فازها میتوان از ظرفیت آن برای س��وخت زمس��تانی یا
صادرات این حامل انرژی استفاده کرد.
سیدغالمحس��ن گرشاس��بی مج��ری فازه��ای ۲0
و  ۲۱پ��ارس جنوب��ی در گفتوگو با ش��انا از پیش��رفت
 66,7درصدی پاالیش��گاه این دو فاز خبر داد و گفت :در
این پاالیش��گاه کارهای بزرگی در بخش س��اخت داخل
انجام ش��ده که نمونه آن ایرانی ش��دن سیس��تم کنترل
پاالیش��گاه و س��اخت اینکنل  6۲5اس��ت؛ کاالهایی که
هماکنون در فهرست تحریم قرار دارد.
گرشاس��بی با اعالم پیش��رفت فیزیک��ی  7۲درصدی
ساخت دو سکوی دریایی فازهای  ۲0و  ۲۱میدان گازی
پارس جنوبی اظهار کرد :براساس برنامهریزیهای صورت
گرفته این فازها بهصورت کامل در سه ماه نخست سال ٩5
به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ساخت خط لوله دریایی فازهای  ۲0و
 ۲۱پارس جنوبی  54درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،گفت:
هماکنون عملی��ات حفاری  ۲۲حلقه چاه ای��ن فازها نیز
حدود 57درصد پیشرفت داشته و تا پایان امسال حداقل
 ۱۲حلقه چاه در این دو فاز آماده خواهد شد.
مجری فازهای  ۲0و  ۲۱پارس جنوبی با اشاره به هزینه

 4,5میلیارد دالری توسعه این فاز گفت :بیش از دو میلیارد
دالر از این بودجه از طریق صندوق توس��عه ملی و مابقی
از منابع داخلی ش��رکت مل��ی نفت ای��ران تامین خواهد
ش��د؛ ضمن آنکه تاکنون در این پروژه مشکل منابع مالی
بهصورت جدی نداشته ایم.
به گزارش ش��انا طرح توس��عه فازهای  ۲0و  ۲۱پارس
جنوبی با بهکارگیری پیمانکاران و س��ازندگان داخلی و
بهصورت  EPCاجرا خواهد ش��د .محل اجرای این فازها
در خلیجفارس و سایت شماره یک منطقه ویژه اقتصادی
پارس واقع در بندر عسلویه است.
هدف از توس��عه این فازه��ا تامین روزان��ه 50میلیون
مترمکعب گاز تصفیه شده برای مصارف داخلی ،بازیافت
س��االنه یکمیلیون تن گاز اتان قابل مص��رف در صنایع
پتروش��یمی ،بازیافت س��االنه ۱,05میلیون تن گاز مایع
مرغ��وب برای ص��ادرات ،تولی��د روزانه  75000بش��که
میعانات گازی گوگردزدایی و تثبیتش��ده برای صادرات
و بازیافت روزانه  400تن گوگرد اس��ت .ساخت و نصب
دو سکوی سرچاهی مجهز به تس��هیالت جداسازی آب،
س��رویسهای جانبی ،پل ارتباطی و سکوی مشعل ،حفر
 ۲۲حلقه چاه تولیدی ،نصب دو رشته لوله دریایی  3۲اینچ
و دو رش��ته لوله  5,4اینچ انتقال گالیکول جمعا بهطول
تقریبی  ۲۱۲کیلومتر و احداث پاالیشگاه مستقل تصفیه
گاز در منطقه ویژه اقتصادی پارس سایت یک ،در حوالی
بندرعسلویه واقع در استان بوشهر ،تامین برق از نیروگاه
مشترک طرحها و تاسیسات زیربنایی موردنیاز ،از جمله
فعالیتهایی است که باید در فاز  ۲0و  ۲۱انجام شود.

پتروشیمی

فرمولهای پیشنهادی برای تعیین
قیمت خوراک مشخص شد

مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی ب��ا اعالم اینکه
هماکنون برای تعیین فرم��ول بلندمدت قیمت خوراک،
دولت و مجل��س به آن ورود کردهاند ،گفت :تاکنون س��ه
فرمول پیش��نهادی برای تعیین قیمت خوراک ارائه شده
است.
عباس ش��عری مقدم ،در گفتوگو با ش��انا ،با تاکید بر
اینکه نیازی به کشیده شدن مجدد تعیین قیمت خوراک
به مجلس نیست ،گفت :هماکنون سه فرمول برای تعیین
قیمت بلندمدت خوراک پتروش��یمی در دولت و مجلس
مطرح است؛ وزارت نفت معتقد است که میتوان با تشکیل
جلسات مشترک با شرکتهای پتروشیمی فرمول قیمت
خوراک را ب��رای حداقل  ۱0س��ال تعیین ک��رد و نیاز به
کشیده شدن مجدد این بحث به مجلس نیست.
معاون وزی��ر نفت در امور پتروش��یمی گف��ت :یکی از
فرموله��ا برای تعیی��ن قیمت س��االنه خ��وراک گازی
پتروشیمیها ،متناسب کردن آن با نرخ بازگشت سرمایه
برای هر محصول است.
وی گفت :با نظر به اینک��ه مصوبه قبلی مجلس حداقل
قیمت را ب��رای هر متر مکع��ب  ۱3س��نت تعیین کرده
اس��ت ،یکی دیگر از فرمولهای مطرح ش��ده در مجلس
ش��ورای اس��المی ،تغییر س��االنه قیمت خوراک گازی
پتروشیمیها متناس��ب با تغییر قیمت جهانی نفتخام
است که چندان منطقی نیس��ت؛ زیرا با پیدا شدن شیل
گازی دیگر رابطه مس��تقیم بین قیمت گاز و نفت به هم
خورده و دیگر نسبتی با هم ندارند؛ اما روش سوم نیز تغییر
قیمت گاز متناسب با تغییر ساالنه قیمت متوسط جهانی
گاز طبیعی است.
ش��عری مقدم ،با بیان اینکه هماکنون بخش خصوصی
به دنبال کاهش قیمت خوراک مجتمعهای پتروش��یمی
اس��ت ،گفت :دولت نیز بهدنبال عرضه خ��وراک با قیمت
منطقی و جلوگیری از رانت خواری در این بخش است.
وی با یادآوری اینکه س��ال گذش��ته با در نظر گرفتن
قیم��ت گاز صادرات��ی به ترکی��ه ،همچنی��ن قیمت گاز
تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (س��ه سنت) ،وزارت
نفت پیش��نهاد مقدماتی  ۲5س��نت برای هر متر مکعب
گاز را ارائ��ه کرد ،اما ش��رکتهای پتروش��یمی روی رقم
 7س��نت برای هر متر مکع��ب اص��رار میورزیدند که در
نهایت موضوع این اختالف به مجلس ش��ورای اس��المی
کشیده شد.

کار و تولید

شمــاره 77
اکتشاف

7درصد کل مساحت کشور
پروانه اکتشاف دارند

فقط برای هفتدرصد از مساحت کشور پروانه اکتشاف
صادر شده است.
اسداهلل کش��اورز ،مدیرکل اکتش��افات معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :تنها برای هفتدرصد
کل مساحت کشور پروانه اکتشاف صادر شده است.
به گ��زارش ماین نیوز ،او در مراس��م افتت��اح هفتمین
نمایش��گاه بینالمللی س��نگ ،معدن و صنایع وابسته در
محالت اظهار کرد :بالغ بر دوهزار معدن در کش��ور وجود
دارد که در زمینه تولید انواع س��نگهای تزئینی فعالیت
دارند.
وی با بی��ان اینکه از ای��ن میزان  1400مع��دن فعال
هستند ،تصریح کرد :از نظر تنوع سنگ تزئینی زبانزد دنیا
هستیم و ذخایر سنگ تزئینی کش��ور  2.4دهم میلیارد
تن است.
کشاورز شهرس��تان محالت را قطب سنگ ایران و قطب
تراورت��ن جهان عن��وان کرد و ضمن اش��اره به اس��تخراج
 16.5میلیون تن سنگ تزئینی در سال گذشته گفت :از نظر
ردهبندی جهانی بعد از چین و هند در رتبه سوم قرار داریم و بر
این اساس میتوان به بخش سنگ کشور اتکا کرد.
مدیرکل اکتش��افات معدنی وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت در خصوص ضایعات سنگ نیز عنوان کرد :ضایعات
س��نگ چند سالی اس��ت که در س��تاد و معاونت معدنی
مطرح است .کاهش ضایعات س��نگ که در معادن سنگ
این منطقه دپو ش��ده و منظر طبیعی این منطقه را به هم
ریخته ،نیازمند کمک مسئوالن است .استفاده از ضایعات
بهعنوان سنگ تزئینی برای زیباس��ازی مناطق شهری،
صنایع پاییندستی و خانگی راهکاری بسیار مفید است.
وی اس��تفاده از ضایعات در این موارد را نه تنها عاملی
برای جلوگی��ری از هدررفت ان��رژی دانس��ت ،بلکه این
مهم را مصداق حفظ س��رمایههای ملی عن��وان کرد و در
خصوص اکتشافات نیز افزود :به منظور اکتشافات سریع و
ناحیهای پهنههای اکتشافی بزرگی در کشور تعریف شده،
دستورالعمل ابالغ شده و فراخوان بهزودی اعالم میشود.
کش��اورز با بیان اینکه نگران نسل آینده نباشید ،گفت:
به جرأت میگوی��م تنها برای هفتدرصد کل مس��احت
کشور پروانه اکتشاف صادر کردهایم و اکتشافات به قدری
ناقص اس��ت که به طور میانگین هنوز به 50متری عمق
هم نرسیدهایم .این در حالی است که در برخی کشورها در
عمق  2000متری کار کردهاند.
وی یکی از فاکتورهایی را ک��ه در هر فعالیت اقتصادی
میتواند نقش اساس��ی ایفا کند ،بازرگان��ی عنوان کرد و
گفت :با تفکیک بازرگان��ان و تولیدکنندگان میتوان در
جهت ایجاد یک فعالیت اقتصادی خوب و مفید موفق شد.
دخالت بازرگانان و تولیدکنندگان در کار یکدیگر فاز منفی
ایجاد میکند که به نفع هیچ کدام نخواهد بود.
مدیرکل اکتش��افات معدنی وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت استانداردسازی در بخش سنگ را از سیاستهای
کاری وزارتخانه برشمرد و گفت :واژهنامه استانداردسازی
تکمیلشده و با قدرت پیگیری میشود.
وی نق��ش تش��کلها در تقوی��ت ای��ن بخ��ش را مهم
دانس��ت و گفت :تقویت تش��کلها در ایجاد ارتباط بین
بخش خصوصی و دولتی نقش مهمی ایفا میکند.
مدیرکل اکتش��افات معدنی وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت در خصوص آموزش در این بخش نیز اظهار کرد:
اگر س��ادهترین کارگر معدنی دورههای آموزشی خاصی
ببین��د ،قطع��ا در عملکرد مع��دن ش��اهد موفقیتهای
بیش��تری خواهیم ب��ود .دورههای آموزش��ی خاصی در
خصوص ارتقای کارگران و ش��اغالن مع��دن پیشبینی
شده است.
کشاورز یادآور شد :هر ساله شاهد تلفات بسیاری در این
بخش هستیم که با ایجاد زیرساختها و انگیزه میتوانیم
در این آمار به صفر برسیم .شاخص تولید در سال گذشته
به نس��بت  1391از رش��د 55درصدی برخوردار بوده و
تعداد فوتیها در این مدت نزدی��ک به 40درصد کاهش
داشته است.

اکتشاف

احداث مجتمع فوالد
در منطقه آزاد قشم

ش��ورایعالی مناطق آزاد و ویژه و س��ازمان توس��عه و
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی بر س��ر احداث مجتمع
فوالد در منطق آزاد قشم توافق کردند.
براس��اس ای��ن توافق ه��دف از احداث ای��ن مجتمع،
اح��داث اس��کله باظرفیت  10میلی��ون تن م��واد اولیه،
گندلهس��ازي با ظرفیت پنج میلیون تن ،احیای مستقیم
دو کارخان��ه مگام��دول  1.7میلی��ون تن��ي (جمعا 3.4
میلی��ون ت��ن) آه��ن اس��فنجي ،کارخانه فوالدس��ازي
دوفاز 1.5میلیون تني (جمعا س��ه میلیون تن) ،احداث
نیروگاه س��یکل ترکیبي  500م��گاوات ،همچنین ایجاد
سیس��تمهاي برداش��ت و تصفیه آب و اج��راي خطوط
انتقال آب و گاز و برق و مخابرات و تامین س��ایر امکانات
زیربنای��ي و شهرس��ازي و انج��ام مطالع��ات اکتش��افي
جام��ع و تفصیل��ي و انج��ام فعالیته��اي اس��تخراجي
معدني در منطقه آزاد قش��م جهت اح��داث کارخانجات
فرآوري فلزات است.
اکب��ر ترکان ،دبی��ر ش��ورایعالی مناط��ق آزاد و ویژه
درباره این مجتمع ف��والدی گفت :مجتمع فوالد قش��م
دومین پ��روژه از این دس��ت در مناطق آزاد اس��ت .این
پروژه با ظرفیت  3.2میلیون تن فوالد تعریف شده است
و به بزرگتری��ن زنجیره تولی��دی فوالد کش��ور تبدیل
خواهد شد.
به گفت��ه ت��رکان ،س��رمایهگذاری ی��ک میلی��ار د و
 850میلیون یورویی در این پ��روژه صورت گرفته که در
گامهای بعدی مع��ادل همین مقدار به س��رمایهگذاری
اضافه میشود و همچنین  500هکتار زمین برای احداث
این پروژه اختصاص یافته و زمینهای مورد نیاز در مراحل
بعدی انتخاب شده و در حقیقت بزرگترین اسکله فوالدی
کشور از این پروژه به دست میآید.
او اف��زود :انتقاداتی به فعالی��ت مناط��ق آزاد مبنیبر
تبدی��ل ب��ه داالنه��ای واردات��ی وج��ود دارد ک��ه این
انتقاد منطق��ی اس��ت و برای رف��ع این مش��کل تالش
ش��ده ت��ا در راس��تای سیاس��تهای پیشبینیش��ده
برای ای��ن مناطق حرک��ت کنیم ب��ه همی��ن دلیل هم
برنامهریزیهای��ی برای تولید و ص��ادرات در این مناطق
به اجرا میرسد.
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فوالد

بررسی دالیل زیاندهی دومین صنعت بزرگ کشور

صنعت خودرو به سوددهی میرسد؟

عسل داداشلو

وزیر صنعت ،معدن و تجارت
می گوید ک��ه صنع��ت خودرو
نیاز ب��ه حمایت بیش��تر دارد.
صحب��ت از حمایت بیش��تر از
صنعت خودرو در حالی از سوی
نعمتزاده مطرح میش��ود که
خود او ب��ه زیانده ب��ودن این
صنعت در طول  10س��ال اخیر
اذعان دارد.
صنعت خودرو س��ازی ایران
دومی��ن صنعت بزرگ کش��ور
اس��ت که در مثبت شدن رشد
اقتصادی کشور پس از دوسال
نقش مهم��ی را ایفا ک��رده اما
باوجود این نقش برجسته ،این
صنعت در حال از دس��ت دادن
بازارهای داخلی به علت قیمت
باال و کیفیت پایین محصوالت
خود است.
با این حال و با وج��ود اینکه
طب��ق گفت��ه وزی��ر صنع��ت،
خودروس��ازی داخلی در طول
 10سال گذشته همواره زیانده
بوده ،باز هم ب��ر حمایت دولت
از ای��ن بخش تاکید میش��ود،
حمایت��ی که ص��دای اعتراض
تولیدکنندگان دیگ��ر از جمله
کشاورزان را نیز باال برده است.
نعم��تزاده ش��رط حض��ور
خودروس��ازی در هدفگذاری
توس��عه را ،خروج این صنعت از
زیاندهی دانسته ،از این رو دو
نکته قابل بررسی است ،نخست
اینک��ه دلی��ل ای��ن زیاندهی
چه ب��وده و دیگ��ری اینکه چه
گامهایی را میت��وان در جهت
خروج این صنعت از زیاندهی
برداشت؟
عالمت سوال برای
زیاندهی صنعت خودرو
صنع��ت خ��ودرو در دس��ته
صنایعی ق��رار دارد ک��ه هزینه
ثابت راهان��دازی آن باالس��ت
بنابرای��ن ب��رای اینک��ه چنین
کس��بوکارهایی بتوانن��د ب��ه
سوددهی برس��ند نیاز است که
بازار را در دستان خود داشته تا
بتوانند تیراژ خود را باالتر ببرند.
اما در اختیار داشتن بازار یعنی

میزان جذب باالی مشتری ،که
همین یک موضوع نیاز به چند
مولف��ه از جمله کیفی��ت باال و
قیمت پایی��ن دارد .مولفههایی
که در محصوالت تولید ش��ده
توس��ط خودروس��ازان داخلی
کمتر یافت میشود.
همین اتفاق موجب شده که
در طول سال های اخیر سلیقه
بازار از سمت خودروهای داخلی
به س��مت خودروهای خارجی
بهویژه خودروهای چینی کوچ
کند .همین اتفاق یعنی از دست
دادن بازار داخلی ک��ه طبیعتا
باید بیش��ترین جاذب��ه را برای
تیراژ باال داشته باشد.
ام��ا ای��ن موض��وع تنه��ا
دلی��ل زیان ده��ی صنع��ت
خ��ودروی داخل��ی نیس��ت.
مصطفی جعفری ،کارش��ناس
صنعت خ��ودرو درب��اره دالیل
زیان ده��ی صنع��ت خ��ودرو
ب��ه «فرصت ام��روز» میگوید:
«صنعت خودرو همیشه حیاط
خل��وت سیاس��تمداران بوده و
همین موضوع موجب شده این
صنعت همواره زیانده باش��د،
زیرا وقتی کس��انی بر مدیریت
غولهای بزرگ خودروس��ازی
قرار میگیرند که نگاه مدیریت
کس��بوکار را ندارند طبیعتا به
دنبال اهداف دیگری میروند که
این اتفاق مقدمهای برای حرکت
به سوی زیاندهی است».

جمشید پژویان ،اقتصاددان و
کارشناس صنعت خودرو نیز در
گفتوگو با «فرصت امروز» بیان
میکند« :صنعت خودروسازی
ما هیچگاه یک نقشه راه نداشته
اس��ت .نزدی��ک ب��ه  60س��ال
اس��ت ک��ه تولی��د خودروهای
ما همچنان با کیفی��ت پایین،
مصرف س��وخت و قیم��ت باال
ادامه دارد».
تحریم ها دلیل دیگری برای
ای��ن زیاندهی اس��ت ،صنعت
خودروسازی در همه جای دنیا
مانند یک زنجی��ره بین المللی
اس��ت زی��را از ه��زاران قطعه
تش��کیل ش��ده که لزوما همه
آنها در میان تولی��دات داخلی
نمیگنجد ،اینگونه اس��ت که
وقتی درهای روابط بینالملل به
روی یک کشور بسته میشود،
یکی از بزرگتری��ن صنایع آن
فلج میشود.
چگونه جلوی زیاندهی
صنعت خودرو را بگیریم؟
در چنین شرایطی که مشتری
ایرانی رغبت خود را برای خرید
خ��ودروی تولی��د داخ��ل از
دس��ت داده ،صحبت از خروج
از زیانده��ی ای��ن صنعت و در
عین حال حمایت بیشتر دولت
میش��ود .اما آیا تنه��ا حمایت
دولت می تواند گزینه مناسبی
ب��رای خ��روج از زیاندهی این

صنعت باشد؟ طبیعتا نخستین
پاس��خی که درباره این پرسش
به ذهن میرس��د این است که
اگر قرار بود حمایتهای دولت،
دردی را از ای��ن صنعت درمان
کند ،در طول این سالها کرده
ب��ود .بنابرای��ن وقت��ی پیکان
حمای��ت دولتیه��ا ب��ه هدف
نمیخورد ،نام بخش خصوصی
به میان میآید.
خصوصی س��ازی یک��ی از
نخس��تین گامهایی است که به
اعتقاد بس��یاری از کارشناسان
بای��د در صنعت خودروس��ازی
انجام شود .البته خصوصیسازی
ب��ه معن��ای واقع��ی کلم��ه نه
خصوصیس��ازی نمادین��ی که
در طول س��الهای گذشته در
بس��یاری از بخشها شاهد آن
بودهایم و دست آخر باز دولت،
بهعنوان محقترین بخش در آن
ساختار دست به انتخاب مدیر
زده است .وقتی خصوصیسازی
بهصورت حقیقی در بنگاههای
اقتص��ادی انجام ش��ود ،به این
دلیل ک��ه س��رمایه در گردش
متعلق به مدیران بنگاه اس��ت،
طبیعتا اولویت نخست حرکت
در جهت سوددهی خواهد بود.
راهکاره��ای دیگ��ری نیز در
این می��ان مطرح میش��ود که
میتوانند نق��ش مهمی را برای
جلوگی��ری از زی��انده ب��ودن
دومی��ن صنعت بزرگ کش��ور

ایفا کنن��د .پژوی��ان درباره این
راهکارها معتقد است« :هزینهها
باید کم ش��ود تا قیمت خودرو
پایین آمده و تولید افزایش پیدا
کند .به این دلیل که هزینه ثابت
صنعت خ��ودرو باال اس��ت باید
تیراژ باال باش��د تا ای��ن هزینه
سرشکن شده و هزینه متوسط
کاهش پیدا کند .از سوی دیگر
ظرفیت تولید باید افزایش پیدا
کند و در این راستا نیاز به جذب
تقاضای بازار اس��ت .به همین
دلیل باید کیفی��ت بهبود یافته
و از س��وی دیگر قیمت کاهش
پیدا کند».
او م�ی اف�زای���د« :هزین��ه
پایین س��وخت و نیروی کار از
مزیت هایی هستند که صنعت
خودرو ما میتواند با استفاده از
آنها محصول رقابتی تولید کند.
داشتن یک نقشه راه برای تولید
با کیفیت و اقتصادی و از سوی
دیگر پایی��ن آوردن هزینههای
صنعت خ��ودرو نیاز اصلی برای
خروج از زیاندهی این صنعت
اس��ت ».مصطفی جعفری نیز
در اینباره میگوید« :باال بردن
بهرهوری و کنت��رل هزینهها از
راهکارهای میان مدتی هستند
که در بس��یاری از صنایع به کار
گرفته ش��ده و نتیجه مثبت نیز
دادهاند .غولهای خودروسازی
ما فرصت را از دس��ت دادهاند،
آنها میتوانستند در شرایطی که
هنوز با بحران زیاندهی مواجه
نشده بودند ،بهرهوری را افزایش
دهند».
این کارشناس صنعت خودرو
بیان میکند« :ورود تکنولوژی
جدی��د می توان��د کارآی��ی و
به��رهوری را افزای��ش دهد .از
س��وی دیگر میتوان ب��ا ایجاد
ش��رایط ورود س��رمایهگذاران
خارج��ی ،تب��ادل تکنول��وژی
کرد».
ب��ا ش��رایط و راهکاره��ای
توصیف شده ،باید منتظر ماند
و دید که آیا دولت ه��م به این
نتایج میرسد یا راهکار دیگری
برای خروج از زیاندهی صنعت
خودرو دارد.

خبر

استانداردسازی کلیه تولیدات داخلی در برنامه ششم توسعه
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و
تجارت گف��ت :در برنامه شش��م
توس��عه اقدامات مرتب��ط با نظام
استانداردس��ازی کلی��ه تولیدات
داخلی پیشبینی ش��ده و از تمام
توان ملی برای استقرار زیرساخت
کیفی کشور استفاده میشود.
ب��ه گ��زارش ش��اتا ،محمدرضا
نعمتزاده در مراس��م روز جهانی
اس��تاندارد گفت :باید ب��ه منظور
آگاهی عموم جامعه و برنامهریزان
ن��رخ کیفی��ت کاال و خدم��ات
مشخص شود تا معلوم شود کشور
در هر س��ال از نظر کیفیت چقدر
رش��د میکند .وی افزود :ارتقای
کیفی��ت زندگی در گ��رو کیفیت
محصوالت ،کاال و خدمات اس��ت
و در جهان پرتالطم کنونی ،بقای
سازمانها منوط به حفظ وفاداری
مش��تریان اس��ت .وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به ضرورت
شناسایی متقابل دو جانبه و چند
جانبه اس��تانداردهای کش��ورها
تصریح ک��رد :کش��ورها باید با در
نظر گرفتن این استانداردها نسبت
به پذیرش گواهینامههای صادره
اقدام کنند.
وی اف��زود 10 :میلی��ون
گواهینام��ه مدیری��ت کیفیت و
چهار میلیون گواهینامه مدیریت
محیط زیس��ت در جه��ان صادر
شده و کش��ورها نیز به موازات آن
در نشست مش��ترک مرکز ملی
ف��رش ای��ران و صن��دوق ضمانت
ص��ادرات راههای تس��هیل صدور
فرش دس��تباف ایران با بهرهگیری
از خدمات صندوق ضمانت صادرات
بررسی شد.
حمید کارگر ،سرپرس��ت مرکز
ملی فرش ایران گفت :در آس��تانه
روز مل��ی ص��ادرات و ب��ا تاکی��د
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت بر

زیرس��اختهای کیف��ی خ��ود را
مستقر ساخته و در مسیر توسعه
پایدار قرار گرفتهاند.
نعم��تزاده خاطر نش��ان کرد:
ام��روزه کش��ورها پذیرفتهاند که
اقتصاد بینالمللی و تجارت جهانی
قواع��دی دارد که ب��دون پذیرش
و ایج��اد آن نمیت��وان در عرصه
بینالمللی وارد رقابت شد.
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت
اظه��ار ک��رد :متاس��فانه باوجود
پیش��رفتهایی که دنیا در زمینه
استانداردس��ازی و فراهم آوردن
زیرساختهای کیفی صورت داده،
هنوز زیرس��اخت کیفی کشور به
طور کامل اس��تقرار نیافته است و
به نظر میرس��د در آستانه تدوین
برنامه ششم توسعه باید اقدامات
اساس��ی در اولوی��ت برنامههای
سازمان قرار گیرد.
وی ادام��ه داد :باید ش��رایطی
فراهم ش��ود که زیرس��اختهای
کیفی کش��ور با تقس��یم کار بین
دستگاهها و س��ازمانها ،پیگیری
و استقرار یابد و نظام اندازهگیری
نرخ کیفیت محص��والت با تدوین
استانداردها و شاخصهای مرتبط
هر ساله انجام شود.
نعمتزاده خواس��تار رفع موانع
فنی تجاری با تدوین آییننامهها
و دستورالعملهای مناسب برای
استقرار نظام کیفی در کشور شد

و گفت :در برنامه ششم توسعه و با
اس��تفاده از بند  24سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مبنیبر پوش��ش
اس��تاندارد ب��ه کلی��ه تولی��دات
داخل��ی اح��کام مرتبط ب��ا نظام
استانداردسازی پیشبینی شده و
از تمام توان ملی بهرهگیری شود.
وی خاطر نش��ان کرد :سازمان
ملی استاندارد باید با برخورداری
از بدن��ه کارشناس��ی مناس��ب و
آزمایش��گاههای مطلوب در کنار
ارتباط بینالملل��ی بتواند جایگاه
ملی خ��ود را بازیافته و در مس��یر
توسعه ملی اقدام کند.
در ای��ن مراس��م غالمحس��ین
ش��افعی ،رییس ات��اق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی گفت:
در چنین ش��رایطی ک��ه اقتصاد
دنیا مدام رو به پیش��رفت اس��ت
و در ایران نیز مس��ائل اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی بسیار در هم
تنیده ش��ده ،نمیتوان استاندارد
کردن کاال و خدم��ات بدون آنکه
مردم نقش اساس��ی در استاندارد
داشته باشند ،را دنبال کرد.
وی تصریح کرد :مصرف کننده
ح��ق دارد در مقاب��ل بهای��ی که
میپردازد ،بداند که از چه کاالیی
استفاده میکند ،در جامعهای که
این وضعیت نهادینه ش��ده باشد،
نیاز به کنترل های پلیسی نیست
و چنانچ��ه تولیدکنن��ده میداند

که اگر حداقلها را در تولید خود
رعای��ت نکند ،با شکس��ت مواجه
میش��ود .ش��افعی ادامه داد :در
چنین وضعیتی بای��د روش های
خودکنترلی را جایگزین روشهای
پلیس��ی کرد چرا که این روش در
هیچ ج��ا جوابگ��و نبوده اس��ت.
وی اظه��ار ک��رد :کاالی قاچ��اق
بیکیفیت اگر قابل مصرف است،
باید به شیوهای آنها را ساماندهی
ک��رد ،در حالیک��ه اگ��ر قابلیت
مصرف ن��دارد ،بای��د از توزیع آن
جلوگی��ری ک��رد؛ ای��ن درحالی
است که س��ازمان ملی استاندارد
که مقص��ر اصل��ی نیس��ت ،باید
پاس��خگوی آن باش��د که در این
فرآین��د باید اصالحات��ی صورت
گیرد .همچنین رییس س��ازمان
ملی اس��تاندارد ایران در مراس��م
روز جهان��ی اس��تاندارد ب��ا بیان
آنکه باید در رویکرد س��اختاری و
سازمانی و تش��کیالتی استاندارد
تحول شود ،افزود :باید یک درک
مش��ترک از استانداردس��ازی در
کشور ایجاد و عملیاتی شود .نیره
پیروزبخت با تاکید بر اینکه باید در
زمینه اثرگ��ذاری جرائم در حوزه
اس��تاندارد تدبیر مناس��بی اتخاذ
شود ،گفت :متاس��فانه هماکنون
این جرائم بازدارنده نیست.
رییس س��ازمان ملی استاندارد
ایران ،گف��ت :تاکن��ون 25هزار و

صندوق ضمانت صادرات پشتیبان صادرات فرش میشود

آن شدیم تا در نشس��تی کاری با
حضور فعاالن حوزه صادرات فرش
راههای استفاده بیشتر از خدمات
صندوق ضمانت ص��ادرات را برای
بهبود صدور فرش بررسی کنیم.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی
فرش ایران کارگر افزود :آن دسته از
صادرکنندگان فرش ک��ه از مزایای

صندوق ضمانت صادرات بهرهمند
هستند تعدادشان زیاد نیست و برای
افزایش این تعداد و نیز رفع مشکالت
و تنگناهای موجود ،این نشست یک
آغاز است و چنین گفتوگوهایی از
س��وی مرکز ملی فرش ایران ادامه
خواهد یافت.
اس��ماعیل دهب��ان ،عض��و

هیاتمدی��ره صن��دوق ضمان��ت
ص��ادرات ای��ران نی��ز ب��ا اع��الم
اینکه تاکن��ون در مجم��وع برای
 67صادرکننده فرش تعداد 217
ضمانتنام��ه و نی��ز  77بیمهنامه
صادر شده اس��ت ،از آمادگی برای
افزایش کمی و کیف��ی خدمات و
رفع مش��کالت موجود خب��ر داد.
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 500استاندارد ملی تدوین شده،
پنج هزار پروانه کاربرد استاندارد
ص��ادر ش��ده و در عی��ن ح��ال
46نمونهبرداری از س��طح بازار از
سوی خود سازمان صورت گرفته؛
ضمن آنکه  40ش��رکت بازرسی
کاال نیز فعال هستند.
وی افزود :هماکن��ون قوانین ما
جوابگوی جرائم فعل��ی در حوزه
استاندارد نیستند که از مسئوالن
درخواست میکنیم در این رابطه
تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
به گفت��ه پیروزبخت ،س��ازمان
مل��ی اس��تاندارد و تحقیق��ات
صنعتی ایران در س��ایر کش��ورها
میتواند دفاتری را داش��ته باشد،
در حالیک��ه ب��ه منظ��ور اینک��ه
توس��عه تصدی گ��ری نداش��ته
باشیم ،در تالش هستیم تا عالوه
بر جلوگیری از توس��عه سازمان،
برخی از وظای��ف خ��ود را نیز به
خارج از سازمان واگذار کنیم.
گفتن��ی اس��ت ،در پای��ان این
مراس��م به پن��ج ش��رکت نمونه،
پ��گاه گی��الن ،پاکدش��ت بتون،
پرق��و از مازندران ،پ��ارس خزر و
ریف اصفه��ان در زمین��ه رعایت
اس��تانداردهای بینالملل��ی لوح
تقدی��ر و تندی��س اهدا ش��د و از
مدی��ران نمون��ه در زمینه کنترل
کیفی و آموزش��ی تقدیر به عمل
آمد.
صندوق در مس��یر پوشش ریسک
ص��ادرات و نی��ز اعتبارس��نجی
مش��تریان خارجی آماده طراحی
حمایتی ویژه برای صادرکنندگان
ف��رش اس��ت و هماکن��ون نیز در
الگوه��ای طراحی ش��ده صندوق
ب��رای تعیی��ن س��قف اعتب��اری
صادرکنن��دگان کش��ور ،ف��رش
باالترین امتی��از را در میان کاالها
داراست.

بخشی از تولیدات معادن گل گهر به
استان هرمزگان اختصاص یابد

مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان گف��ت :با توجه به
اینکه قرار شده استان هرمزگان قطب تولید فوالد کشور
باشد ،الزم است یکی از فازهای معادن گل گهر سیرجان
به منظور تامین گندله مورد نیاز ،به این استان اختصاص
یابد.
به گزارش رواب��ط عمومی ایمی��درو ،مرتضی آقاجانی
از راهاندازی دو خ��ط تولید گندله و یک خ��ط نورد گرم
بهعنوان برنامههای آینده فوالد هرمزگان خبر داد و ابراز
امیدواری کرد :اجرای این طرحها از سال  94آغاز و تا سال
 97به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد :حدود  800هزار تن تختال تولیدی فوالد
هرمزگان در شش ماه نخست امسال به بازارهای داخلی و
خارجی عرضه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 40درصد افزایش داشت.
آقاجانی با بیان اینکه نزدیکی به دریا یکی از مزیتهای
فوالد هرم��زگان اس��ت ،اظهار ک��رد 176 :ه��زار تن از
محصوالت تولیدی این شرکت در نیمه نخست سال جاری
به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است.
وی اظهار امیدواری کرد :با برنامه ریزیهای انجام شده
و رفع مشکل برق ،میزان تولیدات این شرکت تا پایان سال
جاری به حدود یک میلیون و  400هزار تن برسد.
او پی��ش از این گفته بود که فوالد هرمزگان با مش��کل
تامین مواد اولیه روبهرو اس��ت .در گزارش��ی که س��ایت
فوالد نیوز در اینباره منتشر کرده به نقل از آقاجانی آمده
اس��ت :در حال حاضر بزرگترین خطری که ادامه حیات
فوالد هرمزگان را تهدید میکند عدم تامین مناسب مواد
اولیه اس��ت .با توجه به معادن غنی سنگآهن در منطقه
گلگهر ،همچنین وجود خط تولید کنسانتره و گندله در
ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر ،با ه��دف ایجاد ارزش
افزوده ،احداث واحدهای فوالدسازی در منطقه آزاد ،کنار
دریا در برنامهکاری قرار گرفته و با توجه به اینکه از ابتدای
آغاز به کار کارخانه فوالد هرمزگان تهیه مواد اولیه آن از
طریق منطقه گل گهر پیشبینی شده بود اکنون این واحد
صنعتی با مشکل کمبود گندله روبهرو است.
وی با اشاره به اینکه میزان سهمیه گندله تولید داخلی
این کارخانه برای امس��ال یک میلیون و  400هزار تن از
محل معدن گلگهر تعیین ش��ده توضی��ح داده بود :این
میزان س��ال گذش��ته دو میلیون و 100هزار تن بوده و با
افزایش برنامه تولید امسال نیاز به دو میلیون و  800هزار
تن گندله اس��ت و این میزان سهمیه پاسخگوی تولیدات
این واحد صنعتی نیست.
مدی��ر عامل ف��والد هرم��زگان همچنی��ن از حل این
مشکل با واردات با ارز مبادلهای س��خن گفته بود .فوالد
هرمزگان چهارمین کارخانه بزرگ تولید فوالد کشور در
 13کیلومتری غرب بندرعباس در منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع است .این کارخانه
با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  500هزارتن فوالد
در دی ماه سال  90به بهرهبرداری رسید.

خبر استانی

ثبت رکورد بستهبندی کالف
صادراتی در فوالد مبارکه

رییس واحد بس��تهبندی و بارگیری ناحیه نورد س��رد
گفت :در ش��شماهه اول س��ال  1393بنا به درخواست
مش��تریان داخلی نس��بت به دریافت محصوالت با تیپ
بس��تهبندی متالباک��س و همچنین با توج��ه به حجم
محصوالت صادراتی در ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان،
رکورد جدید بستهبندی کالف صادراتی و متال باکس در
واحد بستهبندی و بارگیری نورد سرد به میزان  453هزار
و  96تن ثبت شد.
علیرضا رییس��ی افزود 843 :هزار و  219تن محصول
ف��والدی (کالف و ورق) در واحد بس��تهبندی و بارگیری
ناحیهنوردس��رد ثبت ش��د ،که از این مقدار بستهبندی،
 693هزار و 734تن کالف سرد و پوششدار و  149هزار
و  485تن ورقس��رد و قلعاندود اس��ت ،ضم��ن اینکه به
میزان  336هزار و  369تن از محصوالت کالف با تیپهای
متالباکس و صادراتی و همچنی��ن به میزان  116هزار و
 727تن ورق سرد و قلع اندود با تیپهای بستهبندی متال
باکس و صادراتی بستهبندی ش��د ،که در مجموع رکورد
 453هزار و  96ت��ن محصول با تیپ بس��تهبندی کالف
صادراتی و متال باکس در شش ماهه اول سال 93به ثبت
رسید که 25درصد رشد نسبت به ش��ش ماهه دوم سال
 1392داشته است.

تفاهمنامه

امضای تفاهمنامه همکاری بین
وزارتخانههای صنعت و تعاون

تفاهمنامه همکاری بین وزارت صنعت ،معدن وتجارت و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی امروز با حضور مهندس
نعم��تزاده و دکتر ربیعی ب��ه امضا میرس��د .تفاهمنامه
همکاری بی��ن وزارتخانههای صنعت ،مع��دن و تجارت و
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی امضا میشود.
به گزارش شاتا ،این تفاهمنامه در جهت استفاده از علوم
و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و
پیشرفت اقتصاد کشور و اس��تفاده بهینه از ظرفیت عظیم
آموزشهای مهارتی تنظیم شده است.
براساس این تفاهمنامه ،توس��عه آموزشهای مهارتی و
تربیت نیروی انسانی ماهر موردنیاز بخش صنعت ،معدن
و تجارت ،همسو کردن برنامههای مشترک با آموزشهای
مهارت��ی و فناوری ،بازآم��وزی و ارتقای مهارت ش��اغالن
بخش صنعت ،معدن و تجارت توس��ط دو وزارتخانه دنبال
خواهد شد.
همچنین تقاضا محور کردن آموزشهای فنی و حرفهای
براساس نیاز واحدهای تولیدی و تجاری ،تسهیل در ایجاد
س��امانه جامع اطالعات بازار کار و حمایت از توسعه کیفی
مراکز آموزش فنی و حرفهای و س��اماندهی آنها به منظور
اس��تفاده از حداکثر ظرفیت آموزشی کش��ور از مهمترین
موضوعات این تفاهمنامه است.
براساس این گزارش ،اعتبارسنجی ،ارزیابی صالحیت
حرف��های و درجهبن��دی بنگاهها و واحده��ای صنفی و
صنعتی و مش��ارکت در ارتقای شایستگیهای حرفهای
نیروی تحصیلکرده کش��ور در اجرای ای��ن تفاهمنامه،
انجام خواهد شد.
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بانک

بازار سرمایه

آخرین وضعیت انتقال بلوک
 2۸درصدی «بترانس»

مدیرعامل س��ینا فرآیند نیرو گفت :بر اس��اس حکم
صادر شده و نیز روال قانونی انتقال بلوک  28درصدی
«بترانس» در آینده انجام خواهد شد.
ابراهی��م نوای��ی در گفتوگو با تس��نیم در خصوص
آخرین وضعیت انتقال بلوک  28درصدی س��هام ایران
ترانس��فو که در هفته گذش��ته پس از دو سال از سوی
س��ازمان بورس رای به عدم تحقق معامله آن از سوی
سازمان خصوصیسازی داده ش��د ،گفت :بعد از مدت
نزدیک به دو س��ال ،س��ازمان بورس حکم عدم تحقق
این معامله را داد که بر اس��اس آن بلوک  28درصدی
ایران ترانسفو به شرکت س��ینا فرآیند نیرو بازگردانده
میشود.
وی با اش��اره به اینکه سینا فرآیند نیرو عالوه بر این
مالک چهار درصد دیگر س��هام «بترانس» است ،افزود:
بر اساس حکم صادر شده و نیز روال قانونی این انتقال
مالکیت در آینده انجام خواهد شد.

فرابورس

تغییر زمان عرضه بلوک
 1۵درصدی پتروشیمی زنجان

زم��ان عرض��ه  87میلی��ون س��هم ش��رکت صنایع
پتروش��یمی زنجان توس��ط بانک صادرات در فرابورس
تغییر کرد.
پیشتر اعالم ش��ده بود ،بانک ص��ادرات ایران قصد
دارد در راس��تای فروش اموال م��ازاد خود و نیز خروج
از بن��گاهداری 15,64 ،درصد س��هام ش��رکت صنایع
پتروشیمی زنجان شامل  87میلیون و  22هزار و 723
س��هم را به صورت نقد در روز چهارش��نبه  30مهر در
ب��ازار پایه فراب��ورس عرضه کند که ای��ن تاریخ به روز
یکشنبه  27مهرماه تغییر یافت.
این میزان س��هام مدیریتی غیرکنترلی پتروش��یمی
زنج��ان به قیم��ت پایه هر س��هم  2188ریال و ارزش
کل پای��ه  190میلی��ارد و  405میلیون و  717هزار و
 924ریال توس��ط کارگزاری بانک صادرات ایران روی
میز فروش میرود.

بازار طال

قیمت جهانی طال  11دالر
افزایش یافت

در حالی که نگرانیها نس��بت به چش��م انداز رش��د
اقتصادی جهان بیش��تر ش��ده اس��ت ،قیم��ت طال در
معامالت دیروز  11دالر افزایش یافت و به  1234دالر
در هر اونس رسید.
همزم��ان با افزایش نگرانیها از چش��مانداز رش��د
اقتص��اد جهان��ی که منج��ر به کاهش ارزش س��هام و
دالر ش��د ،قیمت طال روز دوش��نبه در آسیا به میزان
قابلتوجهی افزایش یافت.
ارزش س��هامهای آس��یایی روز دوش��نبه ب��ه
پایینترین رقم در هفت ماه گذشته رسید ،در حالی
ک��ه قیمت نفت نیز در نزدیک��ی پایینترین رقم پنج
س��ال اخی��ر قرار گرفت .ط��ال اغلب س��رمایهگذاری
جایگزین در مقایس��ه با داراییهای پرریسکتر نظیر
س��هام به ش��مار میرود.
بر اس��اس ای��ن گزارش ،قیمت هر اون��س طال ابتدا
به  1237دالر و  30س��نت ،یعنی باالترین رقم حدودا
پنج هفته اخیر رس��ید ،اما سپس اندکی تعدیل شد و
با  11دالر رش��د نسبت به جلسه قبل به  1234دالر و
 20سنت رسید.
اولین افزایش قیمت طال در روز دوش��نبه در ساعات
اولیه آس��یایی اتفاق افتاد ،یعنی زمانی که نقدینگی در
بازار کم بود .بازار ژاپن که معموال در ساعات اولیه روز
آسیایی فعال است ،دوشنبه تعطیل بود.
ی��ک تاجر فل��زات گرانبها در هنگکن��گ گفت« :با
توجه به تحت فش��ار ق��رار گرفتن ش��اخصهای بازار
بورس و ارزش دالر و اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو
امریکا که در پایان هفته گذش��ته منتش��ر شد ،به نظر
میرسد که بازار طال شاهد اندکی افزایش خواهد بود».
وی اف��زود« :ما انتظار داریم ک��ه قیمتها به ناحیه
 1240تا  1250دالر برسد».
نگرانیه��ا از وضعی��ت اقتصاد جهان��ی در چند روز
گذش��ته و پس از انتش��ار آمارهای ضعیف از عملکرد
اقتص��ادی اروپ��ا و کاهش پیشبینی رش��د از س��وی
صندوق بینالمللی پول ،افزایش یافته است.
مقامات فدرال رزرو همچنین از وضعیت اقتصاد جهانی
اب��راز نگران��ی کردهاند که این موض��وع میتواند بر زمان
افزایش نرخ بهره در امریکا تاثیر بگذارد .تاخیر در افزایش
نرخ بهره ،عالمتی مثبت برای بازار طال به شمار میرود.

نرخنامه

«فرصت امروز» در گفتوگو با کارشناسان وضعیت بورس را بررسی کرد

گردش معامالت کارتخوانها
 426هزار و  102میلیارد تومان شد

یک مقام مسئول بانکی ،گردش معامالت دستگاههای
کارتخوان بانکی در نیمه اول سال جاری در کل کشور
را بالغب��ر  426هزار و  102میلیارد تومان اعالم کرد و
گفت :در این مدت  15برابر حجم اس��کناس در دست
مردم توس��ط کارتخوانها و دستگاههای الکترونیکی
پول مبادله شده است.
احمد وادیدار ،در مراسم تقدیر از برترینهای کنکور
سراس��ری س��ال  93و برندگان المپیاد ریاضی گفت:
گردش معامالت دس��تگاههای کارتخ��وان بانکی در
نیمه اول س��ال جاری بالغبر  426هزار و  102میلیارد
تومان است ،حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم
در س��ه ماه اول س��ال  29هزار و  82میلی��ارد تومان
بوده است.
عضو هیات مدیره بانک پاس��ارگاد با اش��اره به اینکه
 15برابر حجم اس��کناس و مسکوک در دست مردم در
شش ماهه اول سال توسط بانکها از طریق دستگاههای
کارتخوان و دستگاههای الکترونیکی مبادله شده است،
تصریح کرد :با فرض ثابت ماندن ش��رایط تا پایان سال
ک��ه البته بیش از این خواهد بود ،این حجم به  30برابر
خواهد رس��ید ،با این وجود حجم س��رانه اس��کناس در
کشور نسبت به جمعیت کشور باال است.
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نسیم نجفی

روزهای بیم و امید بازار سرمایه

رکود دامنهدار بورس تهران
بهرغ��م اظه��ارات مس��ئوالن
و متولی��ان ای��ن بخ��ش پس
از ماهه��ا هن��وز ادام��ه دارد و
نشانهای از بهبود وضعیت آن
دیده نمیشود.
برخی صاحبنظ��ران علت
پیدایی این بحران دامنهدار را
عوامل دروني و فني در سطوح
مدیریت��ي و اجرای��ي بورس و
برخی دیگر تاثیرپذیري بورس
از تحوالت سیاسي و اقتصادي
داخلي و بینالمللي میدانند.
شاید یکی از مهمترین عوامل
تاثیرگ��ذار ب��ر بورس کش��ور
موض��وع مذاکرات هس��تهای
باش��د .روزه��ای سهش��نبه و
چهارشنبه مذاکرات هستهای
بهصورت دوجانبه و سهجانبه
ادامه مییابد .نتیجه مذاکرات
هرچه که باشد به نظر میرسد
قیمت دالر کاه��ش نمییابد.
کاهش بهای نفت در بازارهای
جهان��ی ،ایران را نی��ز مجبور
به کاهش قیم��ت نفت کرد و
ای��ن موضوع درصورت تداوم،
درآمد ارزی کش��ور را کاهش
میدهد که خود میتواند یکی
از عوامل منفی بازار باشد.
فضای بورس دنبالهرو
شرایط عمومیاقتصاد
دکت��ر ابراهی��م رزاق��ی،
کارش��ناس اقتصادی با اشاره
ب��ه بح��ران دامن��هدار رکود
بورس گفت :در ماههاي اخیر
اف��ت ش��اخصها تحتتاثی��ر
ن�اک�ارآم�دي س�یاس��تهاي
درون��ي ب��ورس از یکس��و و
عوام��ل رواني ناش��ي از اظهار
نظ��رات غیراقتصادي و عمدتا
سیاسي سیاستمداران از سوي
دیگر س��بب شده تا بورس در
صدر بورسهاي زیانده جهان

قرار گی��رد .این بحران موجب
شده بس��یاری از سرمایهداران
سرمایه خود را از بورس خارج
کنند.
دکت��ر رزاق��ی ،در گفتوگو
ب��ا «فرصت ام��روز» اف��زود:
ب��ورس تحتتاثی��ر معضالت
اقتص��ادي و سیاس��ي همواره
ب��ا افتوخیزه��اي نامطلوبي
همراه بوده و قادر نشده است
ت��ا م��کان واقعي خ��ود را در
اقتص��اد ایران اح��راز کند و از
امکانات بالقوه تمرکز س��رمایه
در کشور بهره گیرد .به نحوي
که در حال حاضر فقط حدود
س��ه میلیون کد س��هامداري
در ب��ورس ب��ه ثبت رس��یده
ک��ه تقریبا فق��ط چهار درصد
از حج��م س��رمایهگذاريهاي
کشور را در بر ميگیرد.
دکت��ر ابراهیم رزاقی گفت:
در بورس ای��ران عدهای که از
اطالع��ات رانت��ی برخوردارند
س��ودهای مناس��بی را کسب
میکنن��د .این ع��ده اوراقی
را میخرن��د ک��ه مطمئناند
قیم��ت آنها باال م��یرود ،پس

توربینهای بادی Suzlon
به بورس لندن میروند

شرکت  Suzlonپنجمین سازنده بزرگ توربینهای
بادی در دنیا تصمیم دارد س��هام یکی از شرکتهای
زیرمجموعه آلمانی خود را در بورس لندن عرضه کند.
پنجمین شرکت بزرگ تولیدکننده توربینهای بادی
در دنیا ،س��هام خ��ود را در بورس
لندن عرضه خواهد کرد .بر اس��اس
این گزارش ،این ش��رکت با عرضه
اولیه س��هام خود بهط��ور تقریبی
میتواند  7هزار کرور هند نقدینگی
تأمین کند.
معاون ش��رکت تامین سرمایه
لوتوس پارس��یان گف��ت  :برای
حمای��ت از ب��ازار در کوتاهمدت
میت��وان از اوراق اختیارف��روش
تبع��ی اس��تفاده ک��رد و ب��ا
پیادهس��ازی ای��ن اب��زار بر روی
س��هامی که پیشبینی بازدهی
باالت��ر از  25درص��د ب��رای آنها
میش��ود ،میت��وان جذابی��ت
سرمایهگذاری ایجاد کرد.
در دورهه��ای پرنوس��ان ب��ازار
و نی��ز در روزه��ای منف��ی بورس،
صندوقهایسرمایهگذاریامنترین
گزینه برای سرمایهگذاران و به ویژه
سرمایهگذارانغیرحرفهایهستند.
دکت��ر ابوالفضل ش��هرآبادی،
معاون تامین مالی شرکت تامین

از آنه��ا رون��د خری��د عم��وم
مردم ش��روع میش��ود .مردم
عادی بیاطالعند و س��هام را
در قیمتهای ب��اال میخرند،
در نتیج��ه س��ود این س��هام
برای کس��انی اس��ت که قبال
خری��د کردند حت��ی بعضی از
آنها هر چ��ه دارند مثل خانه،
ماش��ین و غیره میفروشند تا
س��رمایهگذاری کنند و گاهی
ورشکسته میشوند.
استاد بازنشسته اقتصاد ایران
اف��زود :ب��ورس در حال حاضر
در مس��یر تقویت تولید حرکت
نمیکن��د و نمیتوان��د نق��ش
خوب��ی را در تامی��ن س��رمایه
ش��رکتها بازی کند .تناسب
درستی بین سود اوراق و سهام
ص��ورت نمیگی��رد ،در بعضی
از این خری��د و فروشها رفتار
س��ودجویانه ش��رکتها دیده
میشود فضای جامعه هم روند
غیرتولیدی را نش��ان میدهد.
ل��ذا اگر بورس ب��ه عنوان نبض
اقتصاد کش��ور تلقي ميش��ود،
در زماني که ساختار اقتصادي
کش��ور مریض و ناکارآمد است

سهام سامسونگ
در وضعیت خطر

نبض اقتصاد کشور نیز منظم و
منطقي نخواهد بود.
وی گفت :اگر بتوانیم فضای
جامع��ه را به س��مت تولید و
اقتصاد مقاومتی س��وق دهیم،
یعن��ی به بخشهای خصوصی
یاران��ه دهیم ت��ا بتوانند مواد
اولی��ه کااله��ای مصرف��ی و
کارخانج��ات تولید ماش��ین و
قطع��ات را در داخ��ل تولی��د
کنیم و کامال مس��تقل باشیم
بازدهی بیشتری را در اقتصاد
ایران دارد ما کش��ور وابس��ته
نیستیم اما از لحاظ اقتصادی
وابستگی کامل داریم.
سرمایهگذاران
محتاط باشند
دکت��ر حمی��د میرمعینی،
کارش��ناس اقتص��ادی نیز در
گفتوگ��و با «فرص��ت امروز»
در م��ورد رکود ب��ورس گفت:
ب��ه نظر م��ن در ح��ال حاضر
وضعیت ب��ورس امیدوارکننده
اس��ت ،اگرچ��ه ب��ازار بورس
همچنان در تردید اس��ت ،اما
از نح��وه معام��الت روزه��ای

بازار س��هام نیوی��ورک واکنش بدی ب��ه اخبار منفی
پیرامون شرکت سامسونگ نشان داده است .درحالیکه
این کمپانی در سطح جهانی رتبه اول بازار اسمارتفونها
را در اختیار دارد ،همس��ایه آنها یعنی ژاپن هیچ نقشی
در تسلط آنها بر بازار ندارد .محصوالت
سامس��ونگ درحال حاضر وضعیت
خوب��ی در ژاپ��ن ندارن��د و بهج��ای
سامس��ونگ محصوالت شرکتهای
ژاپنی چون سونی و شارپ از اهمیت
بیشتریبرخوردارند.

بازارهای عربی همسو
با روند منفی جهان

در بازاره��ای عربی ،بورس کوی��ت ،لبنان و بحرین
کمتر از یک درصد رشد کردند اما روند حرکتی هفت
ش��اخص دیگر بازارهای عربی نزولی گزارش ش��د .در
هفته گذشته کاری ،بازارهای عربی همسو با بازارهای
جهان��ی و ب��ا روند منف��ی همراه
ش��دند .ای��ن در حالی اس��ت که
از ابت��دای س��ال  2014میالدی
تاکن��ون ش��اخص ب��ورس دوبی
ب��ا  42.4درص��د رش��د ،بهترین
عملکرد را داشت.

عکسالعمل مثبت بازار سرمایه پس از حمایت حقوقیها
س��رمایه لوت��وس پارس��یان در
گفتوگو با پایگاه اطالعرس��انی
بازار س��رمایه ،با بیان مطلب باال
افزود :بازدهی بورس اوراق بهادار
از ابتدای س��ال ج��اری تا کنون
برای سرمایهگذاران جذاب نبوده
و این به معنای کاهش جذابیت
سرمایهگذاری در بورس است.
وی ادام��ه داد :ام��ا در همین
دوران برخ��ی از صندوقه��ای
س��رمایهگذاری پرتفوی خود را
ب��ه خوبی مدیری��ت کردند و در
بعضی م��وارد عالوه بر پوش��ش
س��ود تضمین شده ،رقمی باالتر

از تضمین به س��هامداران توزیع
کردند.
ش��هرآبادی تاکی��د ک��رد:
مقای�س���ه ب�ازده��ی متوس��ط
س���رم�ایهگذاری در ب���ورس
در م�ق�اب���ل ص�ندوقه��ای
س��رمایهگذاری به خوبی نشان
م��ی ده��د ک��ه س��هامداران
ت��ازه کار ب��ا س��رمایهگذاری
مس��تقیم در ب��ورس و کس��ب
زی��ان ،در واق��ع هزینه فرصت
از دس��ت رفته س��رمایهگذاری
در صندوقه��ای مزب��ور را
میپردازند چراکه میتوانستند

رییس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت:

نمایندگان سهام عدالت از مدیریت شرکتها حذف شدند
رییس اتحادیه تعاونیهای
س��هام عدال��ت ب��ا انتق��اد از
ممانع��ت از حضور نمایندگان
ش��رکتهای س��رمایهگذاری
س��هام عدال��ت ب��ه مجام��ع
ش��رکتهای مختل��ف گفت:
در ای��ن خصوص ب��ه مراجع
ذیصالح شکایت می کنیم.
داری��وش پ��اک بی��ن در
گف��ت و گ��و ب��ا تس��نیم در
خص��وص وقای��ع اخی��ر و ممانع��ت
از حض��ور نماین��دگان ش��رکتهای
س��رمایهگذاری سهام عدالت در مجامع
ش��رکتها گفت :در مجمع روز یکشنبه
بان��ک تجارت نی��ز مانن��د مجمع بانک
ملت از حضور نمایندگان ش��رکتهای
س��رمایهگذاری س��هام عدالت ممانعت
شد و دولت نمایندگان خود را به جای
آنها جایگزین ک��رد که به لحاظ قانونی
این کار اشتباه اس��ت؛ چرا که نماینده
دول��ت وکالت و اصال��ت قانونی در این

رابطه را ندارد.
رییس اتحادیه تعاونیهای
س��هام عدالت افزود :وقتی
دول��ت مالکی��ت و مدیریت
س��هام عدال��ت را فروخته،
دیگ��ر حق تصمیمگیری در
مورد آن را ندارد.
مگ��ر میش��ود وقت��ی
س��ازمان خصوصی س��ازی
سهام ش��رکتی را فروخته و
قرارداد فروش امض��ا کرده ،دولت دوباره
دخالت کن��د و برای واحد و بنگاه واگذار
شده مدیر تعیین کند؟
وی با اش��اره به اینکه در دولت گذشته
از س��وی مع��اون اول ریی��س جمه��ور
دستورالعملی نوشته ش��د که این دولت
از مفاد آن اس��تفاده میکند اذعان کرد:
ممانعت از حضور نمایندگان شرکتهای
س��رمایهگذاری س��هام عدالت در مجامع
شرکتها مخالف اصل  44قانون اساسی
است.

اخیر میتوان فضای امیدواری
را ح��س ک��رد .در چن��د روز
اخیر بازار کمی رش��د داشته
و ن��گاه امیدوارکنندهای را به
سرمایهگذاران داده است.
دکت��ر می��ر معینی اف��زود:
ب��ورس در جای��گاه فعلی برای
سرمایهگذاری جای خوبی است
امکان خارج ش��دن از رکود 10
ماه��ه وج��ود دارد و معامالت
کمکم روند رو به رش��د به خود
گرفته است ،اما در مورد قطعیت
آن بای��د دید ک��ه مذاکرات به
کدام سو میرود.
وی در خص��وص برنامههای
دولت گف��ت :م��ن معتقد به
وجود بحران در بورس نیستم.
روند بازار معمولی است و من
این روند را رو به رش��د تلقی
میکنم .تقریبا بازار از هیجان
خریدی که سال پیش بر بازار
حاکم ش��ده بود ،خارج ش��ده
است .دولت برای رشد بورس
باید یک برنامه منسجم و پویا
و هماهنگ داش��ته باش��د تا
بتواند بهتر عمل کند.
دک�ت���ر م�ی�رمعین��ی در
ادام��ه افزود :دولت ب��ا برنامه
اس��تراتژیک و مدون باید یک
نشاط اقتصادی را در کشور به
وجود بیاورد تا به این وس��یله
نبض اقتصاد کشور یعنی بازار
بورس هم با نشاط شود.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی
در پایان گفت :ش��رایط فعلی
بازار ،ب��رای ورود حقوقیها و
س��رمایههای بزرگ��ی که دید
بلندمدت دارند ،بسیار مناسب
اس��ت؛ اما برای س��رمایههای
ان��دک و م��ردم ع��ادی کمی
ریس��ک دارد .ای��ن دس��ته از
م��ردم میتوانند وقت��ی بازار
باثباتت��ر ش��د و رون��د رو به
رش��دی پیدا کرد ،وارد بورس
شوند.

با س��رمایهگذاری در صندوقها
و سپردن مدیریت سرمایه خود
به متخصصان ،ب��ه جای زیان،
حداق��ل بازده��ی مثب��ت 20
درص��دی و در مواردی بیش از
آن را کس��ب کنند.
این اس��تاد دانش��گاه یادآور
ش��د :در نیم��ه دوم س��ال نیز
توصیه می شود سرمایهگذاران
ت��ازه کار مناب��ع خ��ود را در
صندوقه��ا س��رمایهگذاری
کنند ت��ا از زیان سرمایهش��ان
جلوگیری کنند.
ش��هرآبادی راهه��ای حمایت

از بورس در ش��رایط فعلی را به
سه دسته کوتامدت ،میانمدت
و بلندم��دت تقس��یم ک��رد و
اف��زود :ب��رای حمای��ت از بازار
در کوتاهمدت میتوان از اوراق
اختیارف��روش تبعی اس��تفاده
کرد و با پیادهس��ازی این ابزار
بر روی س��هامی که پیشبینی
بازده��ی باالت��ر از  25درص��د
ب��رای آنه��ا میش��ود ،میتوان
جذابیت س��رمایهگذاری ایجاد
ک��رد .همچنی��ن درصورتیکه
حمای��ت حقوقیه��ا و صندوق
توس��عه ب��ازار ،جدیت��ر و
ملموستر شود ،بالفاصله اثرات
مثب��ت آن بر ب��ازار مش��اهده
خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی :

رشد اقتصادی امسال  ۳و تورم  1۷درصد میشود
ریی��س کل بانک مرکزی
از پیشبینی رشد اقتصادی
3درص��دی و هدفگ��ذاری
تورم 17درصدی برای سال
جاری خبر داد و تاکید کرد:
اقتص��اد ایران حتی با وجود
حفظ تحریمها به رشد خود
ادامه خواهد داد.
ولیاهلل س��یف ک��ه برای
ش��رکت در اج��الس پاییزه
صندوق بی��ن المللی پول و بانک جهانی
به واشنگتن سفر کرده است در گفتوگو
ب��ا بلومبرگ اظه��ار کرد :اقتص��اد ایران
حتی با وج��ود حفظ تحریمها به رش��د
خود ادامه خواهد داد.
وی افزود :پیشبینی میش��ود رش��د
اقتص��ادی ایران در س��ال جاری به س��ه
درصد برس��د .ریی��س کل بانک مرکزی
ایران تاکید کرد :وضعیت اقتصادی ایران
رو به بهبود است.
س��یف در مورد برنامههای اقتصادی

دول���ت ای�����ران گ�ف���ت:
برنامههایی که ما هم اکنون
داری��م بر پایه ای��ن حقیقت
ق��رار دارن��د ک��ه تحریمها
ادامه مییابد و این مس��ئله
مفروض گرفته ش��ده است.
طبیعت��ا اگ��ر تحریمه��ا
برداش��ته ش��ود م��ا نتای��ج
بهت��ری ب��ه دس��ت خواهیم
آورد .بهگفت��ه س��یف بان��ک
مرکزی ایران ت��ورم 17درصدی را برای
امس��ال و تورم 14درصدی را برای سال
آینده هدفگذاری کرده است .این بانک
انتظ��ار دارد تا س��ال  2016ن��رخ تورم
تکرقمی شود .رییس کل بانک مرکزی
ای��ران از اظه��ار نظ��ر در م��ورد برنامه
هس��تهای ایران خ��ودداری کرد و گفت:
ای��ن ،مس��ئلهای مربوط ب��ه دیپلماتها
اس��ت .بانک��داران همواره ب��رای بدترین
ش��رایط برنامهریزی میکنند و نسبت به
بهترین شرایط امیدوارند.

کاهش قیمت سکه

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
و قدیم روز یکش��نبه در بازار  938ه��زار و  500تومان،
نیم س��که  473هزارتومان ،ربع س��که  270هزار و 500
تومان و سکه گرمی  174هزارتومان اعالم شد .در همین
حال ،صراف��ان بازار ارز نرخ ه��ر دالر آزاد را برای فروش
 3250تومان ،هر یورو را  4137تومان ،هر پوند را 5237
تومان و هر درهم امارات را  890تومان اعالم کردند.
نرخ سکه و طال

عنوان

فروش

خرید

سکه یک گرمی

1735000

1740000

سکه ربع

2700000

2705000

سکه نیم

4725000

4735000

سکه طرح جدید

9370000

9390000

سکه بهار آزادی

9375000

9395000

طالی  18عیار گرمی

959430

962890

نرخ ارز نقدی

فروش

نوع ارز

خرید

دالر امریکا

32330

32430

یورو

41100

41280

پوند انگلیس

52150

52250

درهم امارات

8820

8880

لیر ترکیه

14400

14500

رینگت مالزی

9900

10100

یوآن چین

5200

5450

روپیه هند

450

600

دینار عراق

23

26

نماگر بورس

رشد  19واحدی شاخص کل

بازار س��هام در آخرین روز کاری با رش��د  19واحدی
ش��اخص ب��ه کار خ��ود پای��ان داد .با وج��ود تعطیلی
عید غدی��ر به نظر بازار بدی نداش��تیم و حجم معامالت
نس��بتا خوب بود.رفتار بازار نشان داد ،بازار مستعد رشد
است و فروشنده چندانی ندارد ،اما سرمایهگذاران هنوز
محتاط هس��تند .روز یکشنبه معامالت سهام حکشتی،
مپنا،شخارک و شیران بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص
داشتند و آن را تا سطح  71791واحد جابهجا کردند.
بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل

71,791,50

میزان تغییر

19,81

ارزش بازار

674,289,718 B

ارزش معامالت

970,243 B

حجم معامالت

121,134 M
تاثیر در شاخص

قیمت پایانی

نماد

جم
پترول

9,661
1,997

نام کامل شرکت

تاثیر
1,28
0,86

برترین تقاضا

ثفارس

خرید

ارزش

4,282

24,145

ثاخت

1,581

19,780

چکاوه

فروش

ارزش

28,610

5,589

سمازن

5,589

4,776

نام کامل شرکت

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

نام کامل شرکت

قیمت

درصد

خفنر

2,887

4

ثنوسا

4,188

4

بیشترین کاهش قیمت

نام کامل شرکت

قیمت

درصد

بکاب

10,935

11,51

کسعدی

4,693

3.95

بیشترین حجم معامله

نام کامل شرکت

حجم

ارزش

فملی

14,136 M

وخارزم

20,752 B 13,924 M
بیشترین ارزش معامله

نام کامل شرکت

حجم

32,478 B

ارزش

شخارک

2,105 M

41,415 B

رمپنا

5,415 M

34,959 B

بیشترین سهام معامله شده

نام کامل شرکت

قیمت

تعداد

وتوسم

1574

3270

وبوعلی

978

1284

محورسازان

قیمت

P/E

2425

2332

سایپا شیشه

3190

1610,5

باالترین نسبت P/E

نام کامل شرکت

کمترین نسبت P/E

سرمایه گذاری پردیس

قیمت

P/E

1099

1,54

نام کامل شرکت

ص .بازنشستگی بانک ها

1180

1,66

تجارت و خدمات

شمــاره 77
صادرات

صادرات به عراق 2۶درصد افت کرد

طی ششماه ابتدای سال  9۳رقمی به ارزش دو میلیارد
و 1۶9میلی��ون دالر کاال ب��ه ع��راق صادر ش��د و در این
مدت۴00میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی
و حدود 20میلیون دالر واردات کاالی��ی از عراق صورت
گرفته است.
مس��ئول دفتر امور تجاری عراق در س��ازمان توس��عه
تجارت ایران گفت :هر س��اله حدود  10تا  12نمایشگاه
بینالمللی در اقلیم کردس��تان برگزار میکردیم که همه
منجر به عقد قرارداد و صادرات کاالهای مختلف میشد،
اما این پروسه تا حدودی به تعطیلی کشیده شده است.
مجی��د قربانی فراز ،مس��ئول دفتر امور تج��اری عراق
در س��ازمان توس��عه تجارت ایران در گفتوگو ب��ا ایلنا،
اظهار کرد :طی شش ماه ابتدای سال  9۳رقمی به ارزش
دومیلی��ارد و 1۶9میلیون دالر کاال به عراق صادر ش��ده
اس��ت ،همچنین در این مدت۴00میلیون دالر صادرات
خدمات فنی و مهندسی و حدود 20میلیون دالر واردات
کاالیی از عراق صورت گرفته است.
وی خاطر نش��ان کرد :در رأس ص��ادرات کاال به عراق
مصالح س��اختمانی (سیمان وکاش��ی) بوده که نسبت به
سال گذش��ته و در همین مدت میزان صادرات کاالیی به
این کشور 2۶درصد کاهش یافته است.
قربانی فراز ،علت اصلی کاهش صادرات را بیثباتی در
عراق و در مرزهای شمالی کش��ور اعالم کرد وگفت :این
موضوع نه تنها باعث کاهش صادرات شده ،بلکه ما هر ساله
حدود  10تا  12نمایشگاه بینالمللی در اقلیم کردستان
برگزار میکردیم که همه منجر به عقد قرارداد و صادرات
کاالهای مختلف میش��د ،اما این پروس��ه تا حدودی به
تعطیلی کشیده شده است و از  20خرداد به بعد هیچگونه
نمایشگاهی در عراق نداشتهایم.
وی گفت :هرچند عراق شریک اول صادراتی ما محسوب
میشود ،اما ش��ریک تجاری ما به لحاظ آمار کشور چین
است که ما مقادیر زیادی نفت به این کشور میفروشیم و
به نوعی به چین تنها خام فروش��ی داریم و شریک اصلی
ص��ادرات کاالی با ارزش افزوده باال برای ما کش��ور عراق
است.
قربانی فراز در خاتمه ابراز امیدواری کرد؛ شرکتهای
توانمند صادراتی بتوانند می��زان صادرات خود به عراق را
افزایش دهند.

منطقه آزاد

منطقه آزاد ارس ،توان بالقوه اقتصاد
آذربایجان شرقی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دهمین جلسه
شورای اسالمی استان آذربایجان شرقی که در ارس برگزار
شد ،گفت :متاسفانه بهرغم وجود پتانسیلهای عظیم در
حوزههای اقتصادی و گردشگری از ذخایر موجود استفاده
کافی صورت نگرفته اس��ت .منطقه آزاد ارس ،توان بالقوه
اقتصاد آذربایجان شرقی است.
به گزارش پایگاه خبری مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی،
محس��ن خادم عربباغی بر لزوم ت��الش و همدلی برای
جبران عقبماندگی آذربایجان تاکید کرد و افزود :منطقه
آذربایجان با س��ابقه طوالنی در تجارت ،اقتصاد ،فرهنگ
و تاریخ کشور به جهت فرصتس��وزیهای فراوان دچار
عقبماندگی در عرصههای مختلف و بهخصوص اقتصادی
شده است.
عربباغی بر لزوم احیای جایگاه آذربایجان در کش��ور
تاکید کرد و افزود :آذربایجان در تحوالت مهم کشورمان
نقشهای حس��اس و خطیری ایفا کرده و الزم اس��ت با
همدلی همگانی در بین مس��ئوالن برای احی��ا و ارتقای
جایگاه این منطقه تالش شود.
وی ارس را منطق��های حس��اس و حائ��ز اهمیت برای
شمالغرب کش��ور دانست و ابراز داش��ت :طی یک سال
گذشته بعد از خروج از بحرانهای مالی ،برنامهریزیهای
الزم برای رونق فعالیتها و توسعه همهجانبه فرصتهای
ارس انجام ش��ده و با بهب��ود وضعیت مال��ی پروژههای
زیرساختی با قوت در حال اجرا است.
مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس ،ارس را مزیتی
برای اقتصاد آذربایجان توصیف ک��رد و ادامه داد :باید با
توجه و همکاری همگانی از فرصت ب��ه وجود آمده برای
رونق فعالیتهای اقتصادی و س��ایر حوزههای مورد نیاز
منطقه و استان بهرهمند شویم.
وی در پاسخ به تاکید اعضای ش��ورای استان نسبت به
تس��ریع در اتمام جاده مرند – جلفا ،گفت :این مسیر جز
طرحهای ملی اس��ت ،اما با توجه به اهمیت این جاده در
رفع مش��کالت ارتباطی س��رمایهگذاران و گردش��گران،
منطقه آزاد ارس ،اتمام عملی��ات تکمیلی  2۳کیلومتر از
 ۶0کیلومتر این مسیر را تقبل کرده است.
محسن خادم عربباغی در پاسخ به درخواست استانی
کردن ت��ردد خودروه��ای پ��الک ارس ،اظهار داش��ت:
با توج��ه به موافقته��ای اولیه ب��رای الحاق بیلهس��وار،
مغ��ان و پارسآباد ب��ه منطق��ه آزاد ارس و ت��ردد روزانه
سرمایهگذاران استان به ارس ،این طرح در حال پیگیری
است ،اما الزم است مسئوالن استانی نیز توجه ویژهای به
این امر داشته باشند.
عربباغی مزیته��ای منطقه آزاد ارس را یادآور ش��د
و با بیان اینکه توس��عه محدوده منطق��ه آزاد ارس امکان
بهرهمندی از مزیتهای اقتصادی مناطق آزاد را به سایر
مناطق و محدودههای الحاقی فراه��م میکند ،از برنامه
اصالح مح��دوده جغرافیایی ارس خب��ر داد و گفت :باید
امکان بهرهمن��دی حداکث��ری از توان و پتانس��یلهای
کمنظیر ارس فراهم ش��ود .وی در پاسخ به سوال دیگری
در رابطه با وضعیت نامناسب امکانات رفاهی و خدماتی در
جاذبههای منحصربهفرد استان در منطقه آزاد ارس ،گفت:
بهرغم تحت پوشش بودن اختیارات بهسازی و نگهداری
بسیاری از جاذبههای گردشگری ارس در سازمان میراث
فرهنگی ،س��ازمان منطقه آزاد ارس برخی اقدامات الزم
جهت سهولت تردد به این مناطق را اجرا میکند .دهمین
جلسه شورای اسالمی استان آذربایجان شرقی با حضور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در منطقه آزاد ارس
برگزار ش��د و مباح��ث الزم مربوط به منطق��ه آزاد ارس
و س��ایر موارد مربوط اس��تان مورد بحث و بررس��ی قرار
گرفت .الزم به ذکر است اعضای ش��ورای اسالمی استان
آذربایجان شرقی طی سفری یک روزه به منطقه آزاد ارس
از فعالیتهای اقتصادی موجود و پروژهها و کارخانههای
در حال احداث و جاذبههای گردشگری منطقه آزاد ارس
بازدید کردند.
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بازار مصرف روسها برای پیوستن به کشورهای واردکننده لبنیات ایرانی نیازسنجی میشود

ظرفیت باالی فرآوردههای لبنی برای صادرات

مینوگله

با چرخ��ش نگاه روس��یه در
واردات از ایران ب��ه جای اروپا،
همهم��ه ص��ادرات و ارزیاب��ی
نیازها در ب��ازار این کش��ور در
می��ان صادرکنن��دگان ایرانی
درگرفت��ه اس��ت و ح��اال این
فعاالن ب��ا فرصت ایجاد ش��ده
در این فکر هس��تند که جاهای
خالی بازار مصرف روسیه برای
محص��والت ایرانی کجاس��ت و
آنها چه ظرفیتهایی برای این
بازار دارند .بررسی و استفاده از
این فرصت از تیررس هیچ یک از
حوزههای صادراتی دور نمانده و
ه��ر ی��ک از تج��ار و بازرگانان
میخواهند س��همی از این بازار
داشته باشند .از صادرات صنعتی
گرفته تا محصوالت کشاورزی
همه بخت خود را در این فرصت
طالی��ی میآزماین��د .از آنج��ا
که روس��یه به دنبال جایگزین
کردن جدی وارداتش اس��ت و
از طرف��ی دیگر تج��ارت با این
کشور برای ایران سبقهای دارد،
شاید نیازسنجی این بازار سخت
به نظر نرس��د .نیازسنجیهای
اخیر در بازار این کش��ور نشان

می دهد ک��ه تولید کنندگان و
صادرکنن��دگان لبن��ی نیز در
حال برنامهری��زی برای حضور
در بازار مصرف روسیه هستند.
مش��اور مدیرعامل صنایع شیر
ایران (پگاه) معتقد است ایران
ظرفیت باالیی ب��رای صادرات
ش��یر و فرآوردهه��ای آن دارد.
حس��ین چمن��ی می گوی��د:
هماکن��ون ب��رای فرآوردههای
لبنی در کش��ور  12میلیون تن
ایجاد شده و تنها از پنج میلیون
تن آن استفاده میشود ،ما این
توانایی را داریم که این ظرفیت
را ب��رای تقاضاه��ای جدید پر
کنیم.
به گفته این فعال اقتصادی
بازار مصرف لبنیات در کش��ور
پایین اس��ت و ب��ازار داخلی را
تحت تاثیر قرار نمیدهد .فربد
میگوید :در صورت مش��خص
ش��دن نیازهای روس��یه ،ما در
این حوزه ظرفیت الزم را داریم
و خوش��بختانه نیازی به ایجاد
سرمایهگذاریهای جدید وجود
ندارد.
چمنی درباره جایگزین کردن
محصوالت ایرانی بهجای اروپا و

تفاوت ای��ن محصوالت توضیح
میده��د :ش��رکتهای بزرگ
محص��والت لبنی در کش��ور با
تکنولوژی روز کار میکنند و در
نوع و تنوع بستهبندی میتوانند
رضایت مشتریان روس را جلب
کنند .به گفته وی تنها اقدامی
که باید در طراحی و بستهبندی
ب��ه طراحیهای قبل��ی افزوده
ش��ود ،معرف��ی و توضیح��ات
محصول به زبان روسی است که
زمان زیادی از مش��اوران طراح
نخواهد گرفت.
مشاور مدیرعامل صنایع شیر
ایران (پگاه) معتقد است ،اجرای
هدفمن��دی یارانهها و مس��ئله
پالم ضربه بزرگی به صنعت شیر
وارد کرد.
صادرات  200نوع محصول
لبنی به کشورهای منطقه
مشاور مدیرعامل صنایع شیر
ایران میگوید :هماکنون 200نوع
محصول لبن��ی به افغانس��تان،
ترکمنستان ،حوزه خلیج فارس
و عراق صادر میشود.
عض��و هیات مدی��ره انجمن
صنایع فرآوردههای لبنی ایران

نیز معتقد است ظرفیت باالیی
در کش��ور برای صادرات شیر و
محصوالت لبنی وجود دارد.
محمد فرب��د با بی��ان اینکه
هماکن��ون این محص��والت به
برخی کش��ورها صادر میشود،
میگوید :در کش��ور ما نزدیک
به هفت میلیون تن شیر تولید
میشود که از این مقدار تقریبا
 90درص��د مص��رف داخلی و
 10درصد به کشورهای منطقه
صادر میش��ود .وی میافزاید:
بازار صادرات فرآوردههای لبنی
به روس��یه میتواند متنوع بوده
و کشور ما می تواند پاسخگوی
بازار مصرف روسها باشد.
وی با اش��اره به فرصت پیش
آمده برای صادرات محصوالت
ایرانی به روس��یه و درخواست
روس ها در زمینه های مختلف
وارداتی ،ادام��ه میدهد :تقاضا
و عرض��ه در کش��ور م��ا برای
ش��یر و محصوالت لبنی تقریبا
برابر اس��ت و ما ب��رای صادرات
مشکلی نداریم ،حتی دامداران
صنعت��ی م��ا در ص��ورت نیاز و
وجود تقاضای جدی��د در بازار
این ام��کان را دارن��د که میزان

تولید شیر را باال ببرند.
عض��و هیات مدی��ره انجمن
صنایع فرآوردههای لبنی ایران
میگوی��د :با توجه ب��ه توجهی
که به تازگی روسها نس��بت به
محصوالت ایرانی نشان دادند،
همکاران و تجار ما هماکنون در
حال بررس��ی بازار مصرف شیر
و لبنیات این کش��ور هس��تند.
فرب��د ،ع��راق را عمده تری��ن
خریدار محص��والت لبنی ایران
عنوان کرد.
از تحری��م اتحادی��ه اروپ��ا و
ممنوعی��ت ص��ادرات ب��ه این
کشور بیش از یک ماه میگذرد
و در این مدت روسیه به دنبال
جایگزی��ن کردن کش��ورهای
منطق��ه ب��رای واردات اق��الم
مورد نی��ازش اس��ت .برگزاری
همایشها و رفتوآمدهای تجار
و بازرگانان ایرانی به این کشور
نشان میدهد در تالشاند تا با
بررس��ی بازار مصرف این کشور
نظ��ر واردکنن��دگان روس را
جل��ب کنند .رهب��ران اتحادیه
اروپا این تحریم را به دنبال آنچه
نقش مس��کو از بحران اوکراین
میدانند آغاز کردند.

گزارش 2

محمد ممتازپور

بحث اجرای پ��روژه «اتص��ال فیبر نوری
تا درب منازل» چند س��الی است که بر سر
زبانها افتاده اس��ت و قرار ش��ده تا توسط
اپراتور چهارم اجرایی ش��ود .این پروژه که
به  FTTHنیز شهرت دارد فناوری نوینی
است که پروانه اجرای سراسری شبکه آن در
کشور به نام ش��رکت ایرانیاننت صادر شده
و از دیماه  1۳91فاز مطالعاتی آن توس��ط
مشاوران خارجی در دست اجرا است.
چند روز پی��ش محس��ن باقریچناری،
مدیرعامل اپراتور چهارم گفت :پروانه صادره
از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی ،نصب یک میلیون پورت تجهیزات
شبکه  FTTHدر س��ال  9۳را برای اپراتور
چهارم تکلیف کرده اس��ت که باید در هفت
شهر تعیین شده بهعنوان فاز یک دسترسی
کاربران به شبکه فیبرنوری انجام شود.
باقری گف��ت :در ح��ال حاضر مش��غول
بررسی مدلهای مختلف اس��تفاده از توان
و سرمایهگذاران داخلی هستیم تا به محض
تحویل طرح ش��بکه و طرح تجاری شرکت
از س��وی مش��اور خارجی ،عملیات اجرایی
فاز اول شبکه به مرحله اجرا گذاشته شود.
وی گفت :شهرهای تهران ،کرج ،مشهد،
تبریز ،اصفهان ،شیراز و قم بهعنوان فاز اول
شبکه  FTTHبه منظور دسترسی کاربران
ب��ه باند پهن مناس��ب از طری��ق فیبرنوری
تعیین ش��ده اس��ت .این درحالی است که
سال گذشته وزارت ارتباطات به این اپراتور
به دلیل روند کند اج��رای این پروژه اخطار
داده بود و گویا حال اپراتور چهارم بر سرعت
پیشروی این پروژه افزوده است.
محمد چهرقانی ،مشاور مدیرعامل اپراتور
چهارم در رابطه با علت کن��د بودن اجرای
فیبر نوری گفت :بزرگترین مشکل اجرای
این پروژه در شهرهاست زیرا امکان حفاری
یا وجود ندارد یا به سختی امکانپذیر است.
وی افزود :هزینه حفاری نیز بسیار باالست
که به همین دلیل وزارت ارتباطات درصدد
است تا با در اختیار گذاشتن داکتهایی که
از قبل به وج��ود آمده به اپرات��ور چهارم بر
سرعت اجرای این پروژه بیفزاید.
چهرقانی گفت :البته این کار هم هزینهای
برای اپراتور ما دارد ک��ه باید آن را به وزارت
ارتباطات بپردازیم.
مشاور مدیرعامل اپراتور چهارم درباره اتصال
شهرهایی که تاکنون به این پروژه ملحق شدند
گفت ۳1 :شهر در مرکز اس��تانها در اولویت
اجرای این طرح هس��تند و بعد سایر شهرها
و اس��تانهای تابعه به این پروژه میپیوندند.

فیبر نوری به  7شهر کشور رسید

وی افزود :البته این را باید مدنظر داش��ت که
س��ازمانها ،نهادها ،دانش��گاهها و ارگانهای
حکومتی در اولویت پیوس��تن ب��ه این طرح
هستند و بعد مکانهای کوچکتر مثل خانهها
به این پروژه خواهند پیوست.
چهر قانی در ب��اره مدت اجرای این پروژه
گف��ت  :طب��ق مج��وز رگوالت��وری اعتبار
پروانه  10سال وقابل تمدید براي سه دوره
پنج س��اله اس��ت که براي مدت چهار سال
دوره انحص��ار در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
دراین م��دت اپراتور چهارم بای��د در مدت
هشت س��ال به هش��ت میلیون مش��ترک
ام��کان دسترس��ي حداق��ل  20مگابیت را
فراه��م کن��د .وی در باره حداکثر س��رعت
دسترسي کاربران دراین شبکه اظهار کرد :
طرح تجاري اپراتورچهارم ،سرعتي بین 20
تا  100مگابیت بر ثانیه را پیش بیني کرده
است اما استفاده ازآن باید منطبق با قوانین
کشور باشد.
آینده فناوری FTTH
فشارهای وارده از جانب مشتریان ،دولت
و رقابت سبب س��وق دادن فراهمکنندگان
خدم��ات آخری��ن بخ��ش دسترس��ی
( )last-mileبه سمت فناوری آیندهدار فیبر
نوری شده است تا آن را جایگزین سیم مسی
کنند FTTH .هم در زمین��ه فناوری و هم
از لحاظ اقتصادی بودن روش��ی تکامل یافته
است و بهبود هزینه چه در زمینه تکنولوژی
پایه و چه در زمینه نصب و استقرار چشمگیر
بوده و تداوم نیز مییابد .متاسفانه درحالیکه
 FTTHاز نظ��ر فن��ی بلوغ یافت��ه اما هنوز
بهعنوان بخش��ی از جامعه قرن بیستویکم
درنیامده ولی وضع روبهبهبود است .بهعنوان
مثال ،تا همین دو سال اخیر در ایاالت متحده
تنها بخشهایی که سرمایهگذاری در زمینه
 FTTHرا جدی گرفته بودند ،ش��رکتها و
انجمنهای کوچک بودند ولی این وضعیت
حاال بسیار تغییر کرده است .تکثیر و ترویج
فناوری فیبر تا من��ازل و واحدهای تجاری،

نویددهنده یک قدرت ف��راوان برای تمامی
عناصر جامعه است و تنها منحصر به کاربران
نهایی نمیش��ود .جهتگیریهای کاربردی
جدیدی به وجود خواهند آمد و فرصتهای
شغلی جدیدی در همه زمینههای کسبوکار
بهویژه در صنع��ت مخاب��رات و کامپیوتر به
هم��راه خواهد داش��ت .همچنین FTTH
آزادی بیشتری در زمینه مدیریت کسبوکار
برای فراهمکنن��دگان این فن��اوری جدید
دسترس��ی ،به ارمغان م��یآورد .این مطلب
بهویژه در مقایسه با انعطاف ناپذیری و تحکم
تحمیل ش��ده به فراهم کنندگان خدمات از
جانب فناوری قرن نوزدهمی س��یم مسی و
س��وییچمداری قابل توجه اس��ت .بهعالوه،
س��ادگی و انعطافپذیری سیستمهای فیبر
نوری و مهمتر از همه ،هزینههای طول عمر
پایینتر میتواند موجب شتاب بخشیدن به
افزایش ضریب نفوذ در بخش پاییندس��تی
شکاف دیجیتال ش��ود که در آن بیشتر افراد
توانمندی مال��ی کمتری دارن��دFTTH .
از طریق پش��تیبانی از فرصتهای شغلی و

کسبوکارهای جدید که در آنها دوری فاصله،
دیگر مانع بهش��مار نمیرود ،میتواند سهم
عمدهای در بهبود وضعیت اقتصادی مناطق
حومهای و روس��تایی داشته باشدFTTH .
همچنین مق��ررات جدیدی ب��ه همراه خود
خواه��د آورد و باعث بهروز ش��دن مقررات و
تغییر قوانی��ن رگوالت��وری و رقابت متداول
قدیمی به ارث گرفته شده از دوره سیم مسی
میش��ود .البته معموال هر تحول فناوری در
هر جامعهای نقاط ضعفی هم به همراه دارد
و  FTTHنیز از این قاعده مس��تثنا نیست.
بهویژه اینکه باید این موض��وع را درک کند
که قرار دادن چنین ظرفیت باالیی در بخش
دسترسی در دستهای هر فراهمکنندهای،
قدرتی انحصاری به آن فراهمکننده خواهد
بخش��ید و در این خصوص الزم است تدابیر
خاصی اندیشیده شود .اگرچه رشد ترافیک
در بخش دوربرد( )long-haulو metro
(شهری) سبب احیای کلی صنعت مخابرات
میش��ود اما ب��ه نوبه خ��ود ،س��بب کمبود
محس��وس در پهنای باند در ای��ن بخشها
نیز خواهد ش��د و اینجاست که DWDM
و سوییچینگ نوری سربرخواهد آورد .البته
هرچند بسیاری از ما سالها منتظر یک شبکه
تمامفیبر بودهایم که در آن هیچگونه عنصر
فعالی بین کاربران نهایی وجود ندارد اما باید
متوجه این مسئله باش��یم که به جای اینکه
از نقطهای ش��روع کنیم که ش��دت ترافیک
باالست ،باید از جایی شروع کنیم که گلوگاه
( )bottleneckاس��ت و این گلوگاه نه در
بخش دوربرد و نه در بخش ش��هری بلکه در
آخرین بخش دسترسی قرار دارد.

5

بیمه

1001میلیارد تومان حق بیمه در
۶ماهه نخست سال

ش��رکت بیمه آس��یا در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال
1001میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است.
ابراهیم کاردگر ،نایب رییس هیاتمدیره این شرکت با
اعالم این خبر گفت :از این میزان بیشترین سهم مربوط به
شخص ثالث و سرنشین با حدود 50درصد از کل پرتفوی
بیمه آسیا بوده است .همچنین بخش درمان 19.5درصد
از کل پرتفوی را در این مدت به خود اختصاص داده است
و کمترین س��هم نیز مربوط به رش��ته مهندسی با سهم
1.۳درصدی است.
وی با تصریح به پرداخت حجم باالیی از خس��ارتهای
بیمهگذاران در پایان سال گذشته گفت :نسبت خسارت
بیمه آسیا در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل 10درصد کاهش داش��ته و از  5۳به ۴۳درصد
رسیده که دلیل این امر پرداخت خسارات معوق است.
او در خص��وص دلی��ل ک��م ب��ودن س��هم بیمههای
زندگی در پرتفوی بیمه آس��یا گفت :با توجه به شرایط
اقتصادی ،بیمه عمر جذابی��ت چندانی برای خریداران
ندارد ،با این وجود ،فروش ما در رش��ته بیمههای عمر
و پسانداز هم رش��د داش��ته اس��ت .در همین راس��تا
کارگروهی با هدف گس��ترش ف��روش بیمههای عمر و
پسانداز و آموزش ش��بکه فروش با کم��ک نمایندگان
فعال تش��کیل دادهایم .باید در کش��ور به سمتی برویم
که بیمه های عم��ر به عنوان یک��ی از تامین کننده های
اقتصادی ،مطرح شوند .به عبارت دیگر ،باید بیمه های
زندگی به اقتصاد کالن وصل ش��ده و جایگاه خود را در
تامین مال��ی اقتصاد پیدا کند که ای��ن امر خود موجب
گس��ترش بیمههای غیرزندگی هم خواهد ش��د.
براساس گزارش منتشر ش��ده در این زمینه  10استان
ته��ران ،اصفهان ،خراس��ان رضوی ،آذربایجان ش��رقی،
مازن��دران ،ف��ارس ،کرمان ،گی��الن ،خوزس��تان و البرز
۶9درصد از کل پرتفوی بیمه آس��یا را به خود اختصاص
دادهاند.

گردشگری

 30طرح جدید گردشگری با منابع
صندوق توسعه ملی اجرا میشود

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت۳0 :
طرح جدید گردشگری با منابع صندوق توسعه ملی اجرا
می شود .مسعود سلطانیفر ،توضیح داده که این طرحها با
سرمایهگذاری  700میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی
اجرایی خواهند شد.
به گفته سلطانیفر ،این طرحها در بخشهای تاسیساتی و
تجهیزاتی صنعت گردشگری شامل احداث هتل ،مهمانسرا
و کمپینگهای اقامتی در نقاط مختلف کشور اجرا میشود.
صفدر حس��ینی ،رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی
ابتدای امس��ال اعالم کرده بود که گردشگری در فهرست
اولویتهای تخصیص منابع این صندوق خواهد بود.
وی با اشاره به الزام قانون بودجه  9۳مبنی بر قرارگیری
بخش گردشگری در اولویتهای سرمایهگذاری صندوق
توسعه ملی ،از س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خواسته بود تا نسبت به اعالم اولویتهای خود
برای سرمایهگذاری اقدام کند.
به گفته حس��ینی ،در صورتی که اولویتهای سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از نظر بانک
عامل دارای توجی��ه مالی ،فنی و اقتصادی باش��د ،توجه
ویژهای به طرحهای گردشگری خواهیم داشت.
محدودیت مالی نداریم
اس��حاق جهانگی��ری ،مع��اول اول رییس جمهوری
یک هفته پی��ش اعالم کرد ک��ه صندوق توس��عه ملی
در بخش ارزی هیچ محدودیتی برای س��رمایه گذاران
ندارد .وی توضیح داده :منابع صندوق توسعه ملی هیچ
محدودیتی در بخش ارزی برای س��رمایهگذاران ندارد
و سرمایه گذاران می توانند به هر میزان که بخواهند از
اعتبارات این صندوق برای اجرای طرحها و پروژههای
خود اس��تفاده کنند.
صندوق توسعه ملی براس��اس ماده  8۴قانون برنامه
پنجم توس��عه کشور تشکیل ش��ده و در این ماده گفته
ش��ده که تش��کیل این صندوق با هدف تبدیل بخشی
از عواید ناش��ی از فروش نف��ت و گاز و میعانات گازی
و فرآورده ه��ای نفتی ب��ه ثروت ه��ای مان��دگار مولد
و س��رمایه های زاین��ده اقتص��ادی و نیز حفظ س��هم
نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی
تشکیل شده است.
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 30سانحه هوایی نظامی
در  10سال گذشته

یک فرون��د هواپیمای «توربو کوماندور» ناجا س��اعت
 20:30دقیقه شنبه در حوالی کرمان و زاهدان از رادار محو
شد که پس از چند ساعت مشخص شد هواپیمای مذکور
در حوالی چولی سقوط کرده است .این هواپیمای ملخی
از نوع «توربوکوماندور» متعلق به نیروی انتظامی ،دارای
سه کادر پرواز و چهار سرنشین بوده است .سرنشینان این
هواپیما از مسئوالن بازرسی ناجا بودند که تمام سرنشینان
در این سانحه کشته شدند .ایلنا دراین باره در گفت و گو با
بک منبع آگاه نوشته است :توربوکوماندور از ناوگان هوایی
قبل از انقالب اس��ت و این هواپیما جعبه س��یاه ندارد که
بتوان با کمک آن به علت دقیق سقوط پی برد .ناجا اعالم
کرده است که منابع خبری علت س��قوط آن را برخورد با
مانع اعالم کردن��د و همچنین برخی از اهالی س��اکن در
منطقه نصرتآباد زاهدان انفجار هواپیما را تایید میکنند.
همچنین سردار اس��ماعیل احمدی مقدم در خصوص
جزییات سقوط هواپیمای نظامی ،گفت :به نظر میرسد
خلبان قصد فرود اضطراری در منطقه را داشته است .این
مدل از هواپیما دارای بالهای پهن است و در صورت نقص
موتور نیز تا مدتها میتواند به پ��رواز ادامه دهد .خلبان
نیز زمین هم��واری را برای فرود انتخاب کرده اس��ت ،اما
احتماال به دلیل تاریکی ش��ب این حادثه رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت حملونقل ،سانحه هوایی
روز شنبه ،س��ی امین س��انحه هوایی نظامی در  ۱0سال
گذشته بوده است.

پیمانکاران راه از سر ناچاری اوراق
مشارکت را به جای بدهی قبول
میکنند

دبیر انجمن ش��رکتهای راهس��ازی ایران با انتقاد از
پرداخت طل��ب پیمان��کاران از طریق اوراق مش��ارکت،
گفت :موسسات مالی این اوراق را میخرند و در قبال آن
تس��هیالت با بهره 2۸درصدی را به پیمانکاران پرداخت
میکنند .ب��ه گزارش تس��نیم ،عل��ی آزاد با ی��ادآوری
اینک��ه ح��دود  2900طرح ب��زرگ عمرانی نیم��ه تمام
در کش��ور داریم ،اظهار کرد 400 :ت��ا  500پروژه بزرگ
عمران��ی نیمهتمام متعلق ب��ه زیرمجموعهه��ای وزارت
راه و شهرس��ازی از جمله س��ازمان راهداری و ش��رکت
ساخت و توس��عه زیربناهای حملونقل کشور است .وی
با اش��اره به طلب پیمان��کاران از دولت ،تصری��ح کرد :در
این زمینه اقدامات زیادی انجام ش��ده اس��ت ،بودجهها
را تا آنجاییکه توانس��تهاند تخصیص دادهاند .مسئوالن
دولتی همراه هس��تند و ب��ا پرداخت طل��ب پیمانکاران
همراهی میکنند و نهایت س��عی آنها در راستای تسویه
بدهیها به پیمانکاران اس��ت .وی با بیان اینکه پرداخت
طلب پیمانکاران بهصورت نقدی است ،خاطرنشان کرد:
پرداخت بخش��ی از بدهی دولت به پیمانکاران پروژههای
عمرانی از طریق اوراق مشارکت در واقع برای آینده است.
اوراق مش��ارکت برای طرحهای نیمهتمام است که برای
کارهای آینده منتش��ر میش��ود .وی با بیان اینکه تفکر
اوراق مش��ارکت برای کارهای آینده اس��ت ،افزود :اوراق
مش��ارکت به پیمانکاران کمک میکند ،اما مس��ئله این
است که کس��ی این اوراق را نمیخرد .پیمانکاران اوراق
میگیرن��د و با بدبختی با موسس��ات مالی ح��دود  20تا
30درصد از مبلغ اوراق مش��ارکت از بین م��یرود .دبیر
انجمن شرکتهای راهسازی ایران یادآور شد :به عبارت
دیگر  20تا  30درصد مبلغ اوراق مشارکت را موسسه مالی
برای خودش برمیدارد و پیمانکار از سر ناچاری اوراق را به
موسسات مالی میدهد.

افزایش قیمتها پس از آزادشدن
خریدوفروش مسکن مهر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از افزایش قیمت مسکن در پی خریدوفروش قانونی مسکن
مهر اعالم کرد :با اجرای این سیاست پای دالالن و واسطه
گران در بازار مسکن باز میشود .به گزارش خبرآنالین،
حامد قادرم��زی با بیان اینکه آغ��از خریدوفروش قانونی
مس��کن مهر منجر به افزایش روند عرضه و تقاضا در بازار
مسکن مهر میشود ادامه داد :با اجرای این سیاست نرخ
تورم در بازارمسکن به ش��کل بیرویهای افزایش مییابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی ،با بیان
اینکه مسکن مهر حدود 40درصد از نیاز بازار مسکن کشور
را تش��کیل میدهد ،گفت :با رونق خریدوفروش مسکن
مهر با توجه به اینکه صاحبان اصلی واحدهای مسکن مهر
متقاضیان اصلی مس��کن مهر نبودند اقشار پایین دستی
جامعه و متقاضیان اصلی مس��کن مهر در ب��ازار متضرر
میشوند .سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،ادامه داد:
هرچند مسکن مهر بهویژه در بخش روستایی توانست افراد
بسیاری را صاحبخانه کند ،اما این پروژه نتوانست سدی
در برابر واسطهگری و دالل بازی در بازار مسکن بهوجود
آورد ،چراکه به دلیل عدم نظارتهای دولت در این بازار،
طرح مسکن مهر نهتنها دالل بازیها را متوقف نکرد ،بلکه
این امر را نیز تشدید کرده است.

افتتاح خط دریایی آستارا و اروپا
برای نخستین بار

نماینده مردم آس��تارا در مجلس ش��ورای اس��المی از
افتتاح خط دریایی بین آس��تارا و اروپا برای نخستین بار
در تاریخ جمهوری اسالمی خبر داد .به گزارش ایلنا ،صفر
نعیمیرز با اعالم این خبر اظهار کرد :بعد از گذشت قریب
به چهار دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی ،برای
نخستین بار سه فروند کشتی  5000تنی از اروپا (رومانی
و بلغارستان) به مقصد آستارا  MDFخام بارگیری کرده
و پس از طی مدت  22روز مس��افت دریایی روز سهشنبه
هفته جاری در اسکله شهرستان مرزی بندر آستارا پهلو
خواهند گرفت .وی افزود :ورود این کش��تیها به اسکله
آستارا به نوعی افتتاح خط دریایی بین آستارا و اروپاست
و میتواند تاثیر بسزایی در ش��کوفایی اقتصاد شهرستان
آستارا ،استان گیالن و کل کش��ور داشته باشد .نعیمیرز
خاطرنشان کرد :این خط دریایی ،خط واردات و صادرات
است و تجار و بازرگانان سراسر کشور نیز میتوانند از این
خط استفاده کنند .قطعا مس��ئوالن شهرستان آستارا و
مدیران استان گیالن همکاری الزم را در این زمینه با تجار
و بازرگانان خواهند داشت.
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گزارش مرکز آمار ،خبر کاهش نرخ اجاره بهای امالکیها را زیر سوال برد

نرخ اجاره تورم را هم دور زد

جواد هاشمی

مرک��ز آم��ار در آخری��ن
گزارش خ��ود خب��ر از افزایش
پنج درصدی ن��رخ اجاره بها در
تهران داده اس��ت ،گزارشی که
نش��ان می دهد باوجود تسلیم
شدن بس��یاری از شاخصهای
اقتص��ادی در مقاب��ل کاه��ش
مداوم نرخ تورم ،مالکان تهرانی
هنوز ب��ر افزای��ش قیمت رهن
خانههای خود اصرار دارند.
دول��ت یازده��م در ط��ول
ماهه��ای گذش��ته توانس��ته با
کنترل واری��ز پول پرفش��ار به
اقتصاد کش��ور و البته انضباط
مالی در بدنه دولت ،نرخ تورم را
تا حد زیادی کنترل کند و حتی
آن را پس از مدت��ی طوالنی بار
دیگر به مرز 20درصد برساند.
ای��ن ام��ر باع��ث ش��ده،
دولتم��ردان بیش از ه��ر زمان
دیگری به پایی��ن آمدن نرخها
در بخشه��ای مختلف اقتصاد
امی��دوار ش��وند و در ای��ن بین
مس��کن با توجه به گستردگی
ک��ه در س��طح کش��ور دارد و
بزرگترین ح��وزه عمل بخش
خصوصی را تشکیل میدهد از
اهمیتی مضاعف برخوردار است.
در کن��ار آن ،افزایش تصاعدی
قیمت خانه در سالهای گذشته
که قدرت خرید مردم را بهشدت
پایین آورده ،رکودی کمسابقه
را به بازار مسکن ایران تحمیل
کرده است .رکودی که بخشی
از فع��االن این ح��وزه را مجبور
کرده عطای س��اخت خانههای
جدید را به لقایش ببخش��ند و
س��رمایههای خ��ود را به جایی
دیگ��ر روان��ه کنن��د و آنها که
ماندهاند نیز خالی نگهداش��تن
واحدهای مسکونیش��ان را به
اجاره یا فروش ترجیح میدهند
و این موضوع مس��اوی است با
مقاومت نرخ اجاره بها نس��بت
به کاهش قیمته��ا در اقتصاد
ایران .هرچند طبق اعالم مرکز
آمار ایران ،طلسم کاهش نیافتن
قیمت زمین و خانه س��رانجام

شکسته ش��ده و قیمت فروش
هر مترمربع زمین مسکونی در
بهار امسال نسبت به بهار سال
گذش��ته ۱0.۱درص��د کاهش
یافته اس��ت اما این رقم در بازار
اجاره همچنان صعودی است.
مرک��ز آم��ار اع��الم ک��رده:
«متوس��ط مبل��غ اج��اره
ماهان��ه به ع��الوه س��ه درصد
ودیع��ه پرداختی باب��ت اجاره
یکمترمربع زیربنای مسکونی
معامله شده از طریق بنگاههای
ملکی در شهر تهران ۱69774
ریال ب��وده که نس��بت به فصل
قبل هش��ت درصد و نسبت به
فصل مشابه سال قبل 5/2درصد
افزایش داشته است».
این افزایش پنج درصدی در
حالی اتفاق افت��اده که با توجه
به بروز نخس��تین نش��انهها از
تحرک دوب��اره بازار مس��کن و
البته کاهش م��داوم نرخ تورم
در ماههای گذش��ته بس��یاری
پیشبینی پایی��ن آمدن قیمت
اجاره خان��ه را داش��تند و این
موض��وع نش��ان از آن دارد که
صاحبان خانههای اجارهای در
پایتخت در کنار تاثیرپذیری از
ش��اخصهای کالن اقتصادی،
رویکرد قیمتی خ��اص خود را
اعمال میکنند.

البته این موضوع را نمیتوان
نادی��ده گرف��ت ک��ه افزای��ش
پنجدرصدی اجاره بها نسبت به
تورم 20درصدی کشور چندان
رقم بزرگی به حس��اب نمیآید
و اگر ش��اخص تورم را بهعنوان
یکی از موثرترین عوامل افزایش
قیمت خان��ه در نظ��ر بگیریم،
این رق��م نیز چن��دان غیرقابل
پیشبینی نیست.
محدودیت بازار رهن و اجاره
در ایران ،باال بودن تقاضای رهن
مسکن نس��بت به خرید آن به
دلیل کاهش قدرت خرید مردم
و البته عرفی نانوش��ته در میان
صاحبانخان��ه که ب��ه افزایش
هرساله اجاره بها ختم میشود،
عواملی اس��ت که کارشناسان
مس��کن آن را در تداوم افزایش
نرخ اج��اره بها موث��ر میدانند،
هرچند ب��ا وج��ود ترفندهای
چندگان��ه دولت در س��الهای
گذشته هنوز بسیاری از مالکان
ترجیح میدهند خانههای خود
را خالی گذارن��د و با ضربهزدن
به عرضه ،تقاضا را باال میبرند.
صنعت اجاره را فعال
کنیم
ریی��س س��ابق اتحادی��ه
مش��اوران امالک تهران معتقد

اس��ت ت��ا زمانی ک��ه «صنعت
اج��اره» در ایران فعال نش��ده
و م��ردم خال��ی نگ��ه داش��تن
واحدهای مس��کونی خ��ود را
ب��ر اج��اره دادن آن ترجی��ح
میدهند ،نمیت��وان به کاهش
نرخ اجاره بها امیدوار بود.
مصطف��ی قلی خس��روی در
گفتوگو ب��ا «فرص��ت امروز»
ب��ا بی��ان اینک��ه برنامهه��ای
گذش��ته دولت نتوانسته انگیزه
صاحبخانهه��ا ب��رای اج��اره
منازلش��ان را تحری��ک کن��د،
گفت :وقتی نوس��از باقی ماندن
یک واح��د مس��کونی از اجاره
آن ارزش اف��زوده بیش��تری به
وجود م��یآورد ،نمیت��وان از
صاحب خان��ه توقع داش��ت به
فکر مستاجر باشد .در سالهای
گذشته ترفندهای دولت برای
کاهش تع��داد خانههای خالی
در شهرهای بزرگ نیز یکی پس
از دیگری به در بسته خورده تا
وضعیت اجاره خانه در تهران به
شکل کنونی در آید.
این کار ش��ناس مس��کن به
تجرب��ه ناموفق دول��ت نهم در
تعیی��ن دس��تورالعمل افزایش
اجاره بها نیز پرداخت و تصریح
کرد :دول��ت نهم در س��ال اول
اعالم کرد ،افزای��ش اجاره باید

بین هفت تا 9درصد باشد و این
رقم را در سال بعد به ۱3درصد
رس��اند ،اما در عمل م��ردم کار
خود را کردند .حتی طرح مالک
قرار دادن قبضهای آب و برق
نیز با ترفندهای صاحبخانهها
خنثی ش��د تا عمال بازار رهن و
اج��اره کمترین تاثی��ر را از این
سیاستها بگیرد.
به گفته وی می��زان اجارهبها
ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا هزینه
زندگی دارد و از آنجا که بسیاری
از صاحبخانهها هزینه زندگی
خ��ود را از طریق اج��اره تامین
میکنن��د ،به ه��ر می��زان که
تورم باال رود ،اج��اره نیز صعود
میکند.
قلی خس��روی اضاف��ه کرد:
وقتی بانک مرک��زی نرخ تورم
را بیش از 20درصد اعالم کرده،
افزایش پنجدرص��دی اجارهبها
نه تنها طبیعی اس��ت که حتی
در نوع خود اتفاق��ی مثبت نیز
ب��ه حس��اب میآید .ه��ر چند
میت��وان ب��ا ارائه مش��وقهای
الزم به صاحبخانهه��ا و فعال
ک��ردن صنعت اج��اره این رقم
را به پایینتر از این نیز رساند.
افزایش چن��د برابری قیمت
خانه در تهران که بس��یاری از
تس��هیالت و کمکه��ای مالی
دولت��ی را بیاثر ک��رده ،باعث
ش��ده حج��م گس��ترده ای از
اقش��ار آس��یبپذیر مجبور به
اجاره نشینی ش��وند و افزایش
م��داوم اج��اره بها س��طح رفاه
بس��یاری از این خانوادهها را با
تهدیدهای ج��دی مواجه کرده
است.
اقبال پایین مردم به مس��کن
مه��ر و سرنوش��ت نامعل��وم
طرح های��ی مانن��د مس��کن
اجتماعی ،نش��ان از آن دارد که
س��امان دادن به بازار اجاره در
کوتاهمدت بس��یار تاثیرگذارتر
از طرحهای میانمدت تحریک
طرف تقاضا دارد ،هرچند هنوز
این صاحبخانهها هس��تند که
حرف آخر را میزنند.

نرخنامه
اج��اره در معام��الت مس��کن ح��رف اول را میزن��د .هرچ��ه مال��کان چان��ه میزنن��د
از پ��ول ره��ن ک��م و آن را به اج��اره تبدی��ل کنن��د ،مس��تاجران معامل��ه ره��ن کامل را
بیشتر میپسندند.
متراژ

بهخصوص در چند س��ال اخیر که دریافت اجاره خانه از مس��تاجران به محل اصلی تامین
درآمد برخی از مردم کالنش��هرها تبدیل شده ،ش��اهد افزایش رویه تبدیل رهن به اجاره در
بازار هستیم.

محدوده

قیمت

 70متر -دو خوابه

سعادتآباد

 ۱0میلیون رهن -یک میلیون و  500هزار تومان اجاره

 70متر -یک خوابه

سیدخندان

 ۱5میلیون رهن – یک میلیون و  450هزار تومان اجاره

 70متر – دو خوابه

جردن – ولیعصر

 ۱0میلیون رهن3 -میلیون و  200هزار تومان اجاره

 75متر -دو خوابه

بلوار عدل

 20میلیون رهن – یک میلیون و  500هزار تومان اجاره

 73متر – دو خوابه

شهرک غرب

 ۱2میلیون رهن – یک میلیون و  600هزارتومان اجاره

 75متر – یکخوابه

فرمانیه

 ۱0میلیون رهن -یک میلیون اجاره

 75متر -دو خوابه

شهران – خیابان یکم

 20میلیون رهن -یک میلیون اجاره

 65متر -یکخوابه

جنتآباد

 ۱0میلیون رهن – یک میلیون اجاره

 65متر -یک خوابه

تجریش -دزاشیب

 ۱0میلیون رهن -یک میلیون و  250هزار تومان اجاره

نما

پل طبیعت در تهران که از عرض بزرگراه مدرس میگذرد ،یک پل سه طبقه غیرخودرویی
و پیادهرو است که طول این پل  300متر بوده و سازهاش هم  2000تن است.
این پل که بوس��تان آبوآتش در غرب اراضی عباسآباد را به بوستان طالقانی در شرق
متصل میکند ،پلی سه طبقه با طراحی ارگانیک و ش��بیه به درخت است که با طولی برابر

بهرهبرداری از متروی
فرودگاه مهرآباد تاپایان سال

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه ایستگاه متروی
فرودگاه مهرآباد تا پایان امس��ال ب��ه بهرهبرداری خواهد
رسید ،گفت :متروی مهرآباد دارای سه ایستگاه است که
این ایستگاههای سهگانه در تقاطع ورودی فرودگاه و جاده
مخصوص ،مقابل ترمینالهای یک و دو و در میانه مسیر
در مقابل ترمینال چهار و شش راهاندازی خواهد شد.
به گزارش مهر ،علی رستمی با اشاره به جلسه مشترکی
که با مدیرعامل ش��رکت متروی ته��ران مبنی بر تکمیل
ایس��تگاه متروی فرودگاه مهرآباد داش��ته اس��ت ،افزود:
طرح اجرای اتصال ف��رودگاه مهرآباد به ش��بکه متروی
تهران که مدتی به تعویق افتاده بود ،دوباره آغاز شد و این
شرکت قول مساعد داد که تا قبل از پایان امسال مترو به
بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد :این ط��رح به منظور رفاه هرچه بیش��تر
مسافران و مراجعان به فرودگاه مهرآباد است که در امتداد
خط شماره چهار شبکه اصلی مترو واقع در ابتدای جاده
مخصوص کرج به سمت فرودگاه کشیده میشود.
مدیرکل ف��رودگاه بینالمللی مهرآباد اف��زود :متروی
مهرآباد دارای سه ایس��تگاه اس��ت که این ایستگاههای
سهگانه در تقاطع ورودی فرودگاه و جاده مخصوص ،مقابل
ترمینالهای یک و دو و در میانه مسیر در مقابل ترمینال
چهار و شش راهاندازی خواهد شد.
رس��تمی با بیان اینکه براس��اس بررس��یهای صورت
گرفته ،متروی مهرآباد در صورت تکمیل و راهاندازی قادر
به جابهجایی پنج هزار مسافر در ساعت است ،بیان کرد :در
حال حاضر محوطه مقابل ترمینال و خیابانهای منتهی
به ترمینالها که درگیر این پروژه بودند ،توس��ط شرکت
متروی تهران ساماندهی میشود.
وی با اش��اره به اینکه پیشبینی شرکت متروی تهران
برای تکمیل و بهرهبرداری تا قبل از س��ال جاری خواهد
بود ،اظهار داشت :به روز شدن عالئم راهنمایی و رانندگی
در مهرآباد از دیگر اقدامات مهم در فرودگاه اس��ت و این
پروژه در دو فاز انجام میشود.

تکمیل پروژه  4خطه شدن هراز
تا پایان سال 95

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از اتمام چهار خطه کردن
محور سوادکوه -تهران تا پایان امسال خبر داد ،محوری که
با توجه به اولویتبندی وزارت راه و شهرسازی در راستای
تکمیل محور هراز انجام خواهد شد.
به گزارش ایس��نا ،علی نورزاد با حضور در محل محور
هراز پس از سرکش��ی از کارگاههای فع��ال در این جاده
کش��ور ،از پایان عملیات چهار خطه ش��دن هراز تا پایان
سال  95خبر داد.
این محور ک��ه در ط��ول ماهه��ای گذش��ته بهعنوان
اصلیتری��ن اولوی��ت وزارت راه مطرح بوده اس��ت ،کار
روی پروژههای دیگ��ر مانند آزادراه تهران -ش��مال را به
ش��کلی نیمهتعطیل درآورده تا به این ترتیب تمام تمرکز
پیمانکاران در اتمام این پروژه باشد.
این جاده  ۱۱0کیلومتری که یکی از کوتاهترین راههای
اتصال پایتخت به ش��مال ایران به حساب میآید ،از چند
س��ال قبل و با محوریت اداره راه و شهرس��ازی اس��تان
مازندران در برنامه تعریض و چهارخطه شدن قرارگرفته
و تاکنون حدود 40کیلومتر از آن چهار خطه شده است.
با پیگیریهای شرکت ساخت باقیمانده این مسیر نیز در
حال تعریض است تا جایی که به گفته رییس این شرکت
مسیر سوادکوه تا تهران تا پایان امسال چهار خطه میشود
و کل محور هراز نیز تا پایان سال  95تعریض خواهد شد.
محوری که با توجه به حجم باالی سفرها به سمت مناطق
شمالی ایران میتواند میزان زیادی از بار ترافیکی روزهای
پیک سفر را کاهش دهد.

عمران
معاون وزیر راه و شهرسازی:

برخورداری روستاهای هرمزگان از
جاده دسترسی آسفالت از میانگین
کشوری پایینتر است

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از راههای روستایی
شهرستان س��یریک در جمع مردم روستای شهید مردان
اظهار کرد :در اس��تان هرمزگان و بهویژه ش��رق اس��تان
بهدلیل پراکندگی روستاها ،برخورداری روستاها از جاده
دسترسی آسفالت از میانگین کشوری بسیار پایینتر است
و ما س��عی داریم با مش��ارکت دهیاریها ،مردم و بخش
خصوصی ۱00کیلومتر از راههای روس��تایی در هرمزگان
را آسفالت کنیم.
محمد میرشفیق افزود :باالی 50درصد از  ۸0کیلومتر
راههای روستایی شهرستان س��یریک تا پایان سالجاری
آس��فالت میش��ود که برای اجرای طرح آس��فالت کردن
راههای روس��تایی شهرس��تان س��یریک اعتباری بالغبر
۱4میلیارد تومان نیاز است که بخشی از آنها از محل ماده
 ۱۸0و بخشی از اعتبارات استانی برای احداث اختصاص
خواهد یافت.

ارتقای زیرساختها و شناسایی
سرمایهگذاران ،محور اصلی
شهرکهای صنعتی گیالن

300متر و سازهای 2000تنی 700،متر مربع مساحت داشته و عرض پل در نقاط مختلف
بین شش متر تا  ۱3متر متغیر است .برای ساخت این پل که  7000مترمربع مساحت دارد،
 ۱4000قطعه فوالدی در ابعاد مختلف در ارتفاع  40متری زمین برشکاری ،سر هم و نصب
شده است.

مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی استان گیالن
گفت :تکمیل و ارتقای سطح کیفی خدمات ،زیرساختها و
شناسایی سرمایهگذاران جدید از محورهای اصلی شرکت
شهرکهای صنعتی استان است.
طهمورث الهوتی اشکورتی تصریح کرد :در حال حاضر
شاهد حضور تعدادی از س��رمایهگذاران قوی و بزرگ در
سطح شهرکهای صنعتی هس��تیم که در شش ماهه اول
سال  94بخشی از این واحدها به بهرهبرداری خواهند رسید
و فعال خواهند شد .وی افزود عمده دغدغه آنها ،برق ،آب
و گاز بوده که درصدد رفع آن هستیم ،اگرچه بخشی از آن
حل و رفع ش��ده .وی در ادامه اف��زود :رییس هیاتمدیره
شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان گیالن گفت :یکی از
این واحدهای صنعتی که در ش��هرک صنعتی سفیدرود
رشت مس��تقر میباش��د بهتنهایی و در صورت رسیدن به
بهرهبرداری کامل برای  650نفر بهصورت مستقیم ایجاد
اشتغال میکند.

آب و غذا

شمــاره 77
نگاه
نگاهی به بدهکاران بانکی

کشاورزان در صدر فهرست!
رضا عفتدوست

در چند س��ال اخیر مس��ئوالن س��عی بر افش��ای نام
بدهکاران کان بانکی داش��تهاند ،به طوریک��ه این امر
بازتاب گستردهای در میان رسانهها و مردم داشته است.
مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی ک��ه از تاکی��دات مقام
معظم رهبری نیز هس��ت میتواند ش��رایط مطمئنی را
ب��رای تولیدکنندگان فراه��م کند و اطمین��ان و اعتماد
به س��رمایهگذاری در ح��وزه تولید را بازگردان��د .یکی از
مراحل اولیه این کار ،تهیه لیست کامل و شفاف از اسامی
این بدهکاران کان بانکی اس��ت ،اما متاس��فانه تاکنون
لیستهای متعددی تهیه شده که هیچکدام به طور جامع
اسامی تمامی بدهکاران را در بر نمیگیرد .بهعنوان مثال
لیس��ت بدهکارانی که قوهقضاییه ارائه میدهد با لیست
ارائه شده توس��ط کمیس��یون اصل  90همخوانی ندارد،
بهطوریکه نام عدهای در یک لیست هست ،ولی در لیست
دیگر نیست .این امر سردرگمی مردم و خود بدهکاران را
نیز به همراه دارد .افشای نام بدهکاران کان بانکی اقدامی
تحسینبرانگیز است ،اما آیا تهیه لیستی یکسان و روشن
از این بدهکاران کار سختی است؟!
عدهای از این بدهکاران بانکی را کش��اورزان تش��کیل
میدهند که مش��اهده میش��ود تنها در مورد این قشر،
یکپارچهس��ازی لیس��تها صورت گرفته اس��ت .گاهی
در رفتار بانکه��ا بیعدالتی رخ مینمای��د ،به نحوی که
کشاورزان برای دریافت وام ،باید بوروکراسی اداری و مالی
طوالنی را پشت س��ر بگذارند که گاه کشاورز از ادامه این
پروسه منصرف میشود و عدهای هم این پروسه طوالنی را
با زحمت فراوان طی کرده و وام خود را دریافت میکنند.
وای به روزی که در آن سال کشاورز با حوادث غیرمترقبه
مثل س��یل ،تگرگ ،کمآبی و نوس��انات بازار مواجه شود
و نتواند قس��ط وام خود را س��رموقع بپردازد ،دیگر کسی
جوابگو نیس��ت .چند س��ال پیش از رس��انهها اعام شد
کش��اورزان خس��ارت دیده بر اث��ر ح��وادث غیرمترقبه،
وامهایشان تا چند س��ال دیگر تمدید و تقسیط شود ،اما
هیچ دستورالعمل و بخش��نامهای به بانکها اباغ نشد و
بانکها همچنان کشاورزان خس��ارتدیده را تحت فشار
قرار داده و حتی عدهای را روانه زندان کردند.
حال چگونه اس��ت ک��ه بانکها در خص��وص برخی از
بدهکاران چند ده میلیاردی چشم خود را میبندند ولی
پیگیر بازپرداخت تسهیات خرد کشاورزان هستند؟! گویا
کشاورزان دمدس��تیترین قش��ر جامعه در مواقع بحران
به شمار میآیند!
بر همگان روشن است که بازپرداخت بدهیهای کان
موجب تقویت سیستم مالی و بانکی کشور شده و بهانهای
به نام کمبود اعتبارات را ح��ذف خواهد کرد .جمعآوری
س��رمایههای پنهانی که هر یک به قص��د به کارگیری در
چرخه تولید کشور از منابع ملی ستانده شدهاند ،متاسفانه
پایانی بدون تولید را رقم زدهاند.
شایسته است بانکها از یک غربال برای سنجش اولویت
بازپرداخت بدهی بدهکاران اس��تفاده کنند تا از هرگونه
رانتخواری جلوگیری ش��ود .فضای این روزهای بخش
کشاورزی کشور نیازمند صداقت ،عدالت و اطمینانخاطر
است تا از یکس��و چرخه تولید از سکون درآید و از سوی
دیگ��ر از منفعتطلب��ی و رانتجویی به نام کش��اورزان
جلوگیری شود.

رییس موسسه تحقیقات کش��اورزي دیم کشور گفت:
تنها  20تا  45درص��د از توانمندیهای تولید محصوالت
دیم کشور مورد اس��تفاده قرار ميگیرد .فضای  55تا 80
درصدي در شش میلیون هکتار از دیمزارها ،فرصت طایي
براي برنامهریزان و مدیران ارشد بخش کشاورزي کشور
محسوب ميشود.
عبدالعل��ی غف��اري در حاش��یه بیس��تمین اج��اس
برنامهریزي تحقیقات کش��اورزي دیم کش��ور با تشریح
فعالیته��اي ی��ک س��اله ای��ن موسس��ه از تاشهاي
مجریان و محققان موسس��ه قدرداني ک��رد و آنها را براي
فعالیت بیش��تر و ارائ��ه راهحلهاي اساس��ي در زراعت
دیم و افزایش تولید و باال ب��ردن ضریب اطمینان امنیت
غذایي فراخواند.
وی با تش��ریح وضعیت اقلیم ایران در س��الهای اخیر
اظهار کرد :خشکسالي ،س��رما ،گرماي آخر فصل و تغییر
اقلی��م در برنامهه��اي تحقیقاتي ب��ه ن��ژادي و بهزراعي
محصوالت زراعي دیم همچنان مورد توجه جدي خواهد
بود.غفاری یادآور شد :بین توانمندیهای کشاورزي ما با
شرایط حاضر ،فاصله زیادي وجود دارد و طبق گزارشهای
موجود و مطالعات صورت گرفته تنها با اصاح فرآیند تولید
در زراعت دیم ،میتوان از س��هم بیشتري از تولید در این
زمینه برخوردار بود.
وی ضمن تشریح کامل وضعیت دیم و مناطق دیمخیز
کشور ،دستاوردهاي تحقیقاتي و دستورالعملهاي فني
کاش��ت محصوالت زراعي دی��م در اقلیمه��اي مختلف
(س��رد ،معتدل ،نیم��ه گرم و گ��رم دیم) کش��ور ،تاکید
کرد :در ص��ورت رعایت دس��تورالعملها و اس��تفاده از
دس��تاوردهاي تحقیقاتي این موسسه ،تاثیر چشمگیري
در افزای��ش تولی��د محص��والت زراع��ي دیم را ش��اهد
خواهیم بود.

یادداشت

کاهش  40درصدی برداشت برگ سبز چای

بوته هایی که سوختند ،باغ هایی که نابود شدند
مولود غالمی

در  15سال گذش��ته ،دولت
هی��چ اعتباری ب��رای کمک به
عملیات بهزراعی باغهای چای
اختص��اص ن��داده ب��ود و تنها
به اع��ام نرخ خری��د تضمینی
برگ س��بز چای و اعتبارهایی
که تا چند س��ال ه��م پرداخت
نمیشد ،بسنده میکرد .اما این
موضوع امسال بهگونهای دیگر
رقم خورد و دول��ت و مجلس با
اختص��اص  60میلی��ارد تومان
ب��رای انجام عملی��ات بهزراعی
باغ های چای ش��امل آزمایش
خ��اک ،کودده��ی ،ش��خم و
هرس(آرای��ش بوتهه��ا و قطع
شاخههای کهنه) ،اقدام کردند
همچنین ب��ا افزایش نرخ خرید
تضمین��ی ب��رگ س��بز چای،
پرداخت های به موقع محصول
و پرداخت بدهیهای گذش��ته
موجب دلگرمی چایکاران شد.
این دلخوش��ی چایکاران دوام
چندانی نیافت چون خشکسالی
و کمب��ود ش��دید آب حتی در
مناط��ق پربارش کش��ور مانند
گیان و مازندران ،کش��اورزان
و چای��کاران را غافلگی��ر کرد تا
کمآبی عام��ل تکمیلکنندهای
باشد برای س��ال ها بیتوجهی
دولت به کشاورزی.
زی��ان کاه��ش  40درصدی
تولید برگ سبز در اثر سوختگی
بوتههای چای که رییس سازمان
چای بهتازگ��ی از آن خبر داده،
دیگر با  60میلی��ارد تومان هم
قابل جبران نیست و کشاورزان
باید س��الها خ��ون دل بخورند
و هزینهه��ای زی��ادی بکنند تا
باغهای چای آسیبدیده را کمی
احیا کنند.
انجام عملیات بهزراعی با
قوت و قدرت
خلیلآقایی ،قائ��م مقام وزیر
جه��اد کش��اورزی در مجلس و
رییس کارگروه بررس��ی مسائل
چای ،درباره عملی��ات بهزراعی
باغهای چای با استفاده از اعتبار
60میلی��ارد تومان��ی ،گفت :از
اواخر مهرماه و پ��س از آخرین

بحرانی قرار گرفته است .وی در
برآورد میزان تولید برگ س��بز
چای ب��ا توجه به خشکس��الی و
کمبود محص��ول میافزاید :در
این وضعیت پیشبینی میشود
امسال حدود  100هزار تن برگ
س��بز چای از باغها برداش��ت و
خریداری ش��ود .تاکنون میزان
خرید این محصول از چایکاران
به  62ه��زار و  500تن رس��یده
که کاه��ش 40درصدی تولید و
خرید تضمینی این محصول را
در پی دارد.

مرحله برداشت برگ سبز چای،
عملیات بهزراعی با قوت و قدرت
توسط چایکاران آغاز میشود تا
برای سال آینده چای با کیفیت و
مرغوب تولید کنیم .وی با اشاره
به خش��کیدن بوتهه��ای چای
در برخی باغها اظه��ار کرد :این
اتفاق بیشتر بر اثر خشکسالی و
شدت تابش خورشید بود البته
ممک��ن اس��ت عام��ل دیگر آن
انجام نشدن عملیات بهزراعی و
تغذیه مناسب گیاه در سالهای
گذشته باشد و در این مساله دیگر
نمیتوانستیم کاری انجام دهیم.
دول��ت یازدهم در ش��هریور ماه
سال گذشته مس��تقر شده بود
و در س��ال  92به طور مشخص
ب��رای بهزراعی باغه��ای چای
اعتباری اختصاص ن��داده بود.
آقایی با تاکید ب��ر حمایتهای
دولت یازدهم از چایکاران گفت:
حمایته��ای دول��ت در خرید،
اعام نرخ تضمینی و تخصیص
اعتبار بهزراعی ،شور و شوقی در
چایکاران ایجاد ک��رده و فضای
مناس��بی به وجود آورده است.
خشکسالی تنها مشکل کوچکی
است که امسال برای چایکاران
ایجاد شده و امیدواریم برطرف
شود و در س��ال آینده محصول
بهتری داشته باشیم.
دولت هیچ بدهی به
چایکاران ندارد
وی ادامه داد :امسال تمامی

مبالغ خرید برگ س��بز چای به
چایکاران پرداخت شد و دولت
هیچ بده��ی به آنها ن��دارد .این
مساله در سه دهه گذشته برای
نخستین بار رخ داد و بهای کامل
برگهای سبز چای خریداری
ش��ده به صورت کامل پرداخت
ش��د .قائم مق��ام وزی��ر جهاد
کش��اورزی درباره میزان نیاز و
تولید کشور در زمینه چای بیان
کرد :نیاز ساالنه کشور به چای
خش��ک  120هزار تن اس��ت و

به هر روی
خسارتها به
اندازهای است که
باغهای چای با
چالش جدی و آسیب
بیسابقه روبهرو
شدند و بیشتر
بوتهها به صورت
یکپارچه خشک شده
یا سوختهاند

تنها  20هزار تن از این میزان در
کشور تولید میشود .وی نیاز به
واردات چای کشور را  100هزار
تن در س��ال اعام کرد و افزود:
البته این اعداد و ارقام به این معنا
نیس��تند که در زمینه صادرات
چای اقدام نکنیم .محصول چای
ایرانی مش��تریان خاصی دارد و
نباید این بازار را از دست بدهیم.

نیاز  70هزار تنی
به واردات چای
گرچه قائم مق��ام وزیر جهاد
کش��اورزی میزان نیاز کشور به
چای خشک را  120هزار تن در
س��ال اعام کرد اما علی محرر،
رییس س��ازمان چای این نیاز را
 100هزار تن میداند و میافزاید:
تولید چای خش��ک در کشور به
 30ه��زار تن میرس��د و بر این
اساس 70 ،هزار تن چای خشک
باید وارد کنیم.
وی همچنی��ن از کاه��ش
 40درصدی تولید و برداش��ت
ب��رگ س��بز چ��ای ب��ه دلیل
خشکسالی خبر داده و میگوید:
کاهش ب��ارش باران و ش��دت
گرمای بیس��ابقه که از ابتدای
بهار امس��ال با آن مواجه بودیم
باعث سوختگی بوتههای چای
شد .در پی این رخداد با کاهش
شدید و حتی عدم برداشت در
مرحله آخر برداشت برگ سبز
چای از باغها مواج��ه بودیم .به
هر روی خسارتها به اندازهای
اس��ت ک��ه باغه��ای چ��ای با
چالش جدی و آسیب بیسابقه
روبه رو شدند و بیش��تر بوته ها
ب��ه ص��ورت یکپارچه خش��ک
ش��ده یا س��وختهاند .مح��رر با
اشاره به آس��یبهایی که در پی
این خشکس��الی ب��ه چایکاران
وارد ش��ده ،تاکی��د میکن��د:
معیش��ت تولیدکنندگان چای
و خانوادهه��ای آنان در وضعیت

وزارت کشاورزی به
چایکاران آسیب دیده
کمک کند
رییس سازمان چای کشور از
وزارت جهاد کشاورزی و صندوق
بیم��ه محص��والت کش��اورزی
خواس��تار جب��ران زیانه��ای
چایکاران شده و میگوید :گرچه
ب��رای دریاف��ت خس��ارتهای
ناش��ی از ح��وادث غیرمترقبه
مانند خشکسالی کش��اورزانی
که محصولشان بیمه است باید
به بیمه مراجعه کنند اما وزارت
کش��اورزی باید در ای��ن زمینه
تدابیری بیندیشد و به چایکاران
کمک کند.
وی همچنی��ن اعتب��ار 60
میلیارد تومانی ب��رای بهزراعی
باغهای چای را بس��یار مناسب
ارزیابی و اظه��ار میکند :با این
ردی��ف بودج��های ک��ه داریم
امیدواری��م باغ های��ی را ک��ه
کارشناس��ان تایید کردهاند ،از
تس��هیات بهزراع��ی برخوردار
ش��وند .ای��ن موض��وع میتواند
کم��ک ش��ایانی به چای��کاران
بکن��د .همچنین با اس��تفاده از
این تسهیات باغهای چای نیز
جوان و انگیزه تولید در کشاورزان
بیشتر میشود.
محرر ادامه میدهد :از س��ال
 79تاکنون این نخس��تینباری
اس��ت که دولت ب��رای بهزراعی
باغه��ای چ��ای کش��ور ردیف
بودجه اختصاص داده اس��ت و
امیدواریم ای��ن روند ادامه یابد و
سیر افزایشی نیز داشته باشد.

آب

دیم

بیشتر توانمندیهای تولید دیم
کشور بدون استفاده مانده است
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نگرانی یک نماینده مجلس

نماینده بروجن در مجلس گفت:
متاسفانه در حال حاضر آب شرب
اس��تان چهارمحال و بختیاری به
ویژه شهرس��تان بروجن آلوده به
نیترات بیش از حد مجاز است که
این مهم تهدیدی برای س��امتی
مردم این منطقه خواهد بود.
امیرعباس سلطانی در گفتوگو
با خان��ه ملت افزود :متاس��فانه به
علت کاهش سطح آب سفرههای
زیرزمین��ی ،ب��رای دس��تیابی به
آب ش��رب در بروج��ن ،نی��از به
حفر چاههای��ی با عم��ق  300یا
 400مت��ر برای دس��تیابی به آب
است.
نماین��ده بروج��ن در مجل��س
ادام��ه داد :در آب به دس��ت آمده
از حفر این چاهه��ا برخاف اعام
حد مجاز نیترات در آب ش��رب از
سوی سازمان اس��تاندارد جهانی
که حدود  50میلیگ��رم در لیتر
است در حال حاضر نیترات موجود
در آب شرب شهرستان بروجن به
مرز  60الی  70میلی گرم در لیتر
میرسد.
وی تصریح کرد :میزان نیترات
موجود در آب ش��رب شهرستان
بروج��ن ب��ا روش کلرزن��ی حل
نمیشود به همین دلیل در صورت
ادامه این روند و عدم پیش��گیری،
سامتی مردم این منطقه با خطر
مواجه خواهد شد.
ای��ن نماین��ده در مجلس نهم
با انتق��اد از بیتوجه��ی بعضی از
مسئوالن نسبت به تهدید سامتی
م��ردم بروجن اظهار ک��رد :در دو
سال اخیر موضوع نیترات غیرمجاز
موجود در آب بروج��ن را بارها در
صحن علنی مجلس تذکر داده ام
اما متاسفانه تاکنون عملکرد قابل
توجهی از سوی مسئوالن دولتی
در جهت حل این مش��کل صورت
نگرفته است.

آب شرب شهرستان بروجن سالم است؟

امیرعباس س��لطانی بیان کرد:
متاس��فانه به علت س��وءمدیریت
برخ��ی مدیران اس��تانی و وزارت
نی��رو ،فرصته��ای بس��یاری در
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری
تبدیل به تهدید ش��ده که از این
جمله می توان مشکات آبی این
استان را نام برد.
عض��و کمیس��یون ان��رژی
مجل��س گف��ت :اکنون آبرس��انی
در برخ��ی از روس��تاهای اس��تان
چهارمحال و بختیاری توسط تانکر
انجام میشود به همین جهت انتظار
داریم از آب زایندهرود در راس��تای
س��ازندگی اس��تان چهارمح��ال و
بختیاری استفاده شود.
وجود نیترات در آب شرب
نگرانکننده است
در این حال احم��د آریایینژاد
درخصوص میزان نیترات غیرمجاز
در آب شرب بروجن گفت :وجود
نیترات بیش از حد تعریف ش��ده
در آب آشامیدنی بسیار خطرناک
و برای سامتی مردم مضر است.
عضو کمیس��یون بهداش��ت و

درم��ان در مجلس ادام��ه داد :با
درنظ��ر گرفتن این نکت��ه که آب
آش��امیدنی در برخ��ی مناطق از
س��فرههای آب زیرزمینی تامین
میش��ود و با توجه به کم ش��دن
آب ه��ای زیرزمین��ی و ع��دم
دسترسی آسان به این منبع ،این
احتمال وجود دارد که آب چاهها
آلوده باشد.
نماینده مایر در مجلس تصریح
کرد :اگر می��زان نیت��رات در آب
ش��رب بروجن باالت��ر از حدمجاز
باش��د نمیت��وان این موض��وع را
بیاهمیت تلقی کرد و بهس��ادگی
از کنار آن رد شد.
وی افزود :چنانچ��ه نیترات در
آب شرب بروجن از حدمجاز فراتر
رفت��ه باش��د باید در اس��رع وقت
چاههای آلوده بسته و آب شرب از
منبع جدیدی تامین شود.
آریایینژاد تاکید کرد :در صورت
وجود نیترات در آب ش��رب مردم
بروجن بحث تصمیم��ات قانونی
مطرح نیست و حتی نباید کار به
مجلس کش��یده و هرچه سریعتر
چاه مربوطه بسته شود.

عضو کمیس��یون بهداش��ت و
درمان در مجلس گفت :س��امت
مردم مس��ئلهای نیست که بتوان
آن را ش��وخی پنداش��ت و بسیار
نگرانکنن��ده اس��ت ک��ه در این
خص��وص باید بررس��یهای الزم
انج��ام ش��ود و در ص��ورت اثبات
نیترات غیرمج��از در آب ،آب چاه
توس��ط مراجع ذیصاح به طور
کلی قطع شود.
تامین آب شرب سالم وظیفه
وزارت نیرو
محمدحسین قربانی در خصوص
نیترات غیرمجاز در آب آشامیدنی
بروجن گفت :در بسیاری از مناطق
به عل��ت اینکه چاهه��ا حامل آب
مناسبی نیس��تند و برخی مواقع
کلرزنی بهخوبی انجام نمیش��ود
آب شرب س��الم به دس��ت مردم
نمیرسد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجلس بی��ان کرد :آب
آشامیدنی ناسالم و آلوده میتواند
منجر به بس��یاری از بیماریهای
گوارش��ی و س��رطانی ش��ود که
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سامت عموم را به خطر انداخته و
این مهم با اهداف سازمان بهداشت
مغایر است.
نماین��ده آس��تانه اش��رفیه و
بندر کیاش��هر در مجلس با بیان
بی اطاعی از آلودگی آب ش��رب
بروجن ،تاکید ک��رد :وزارت نیرو
موظف و مکلف به تامین آب شرب
سالم به تمامی استانهاست.
وی اف��زود :در صورت��ی که آب
شرب بروجن با مش��کل آلودگی
و خطر ناسالم بودن مواجه باشد،
دانشگاه علوم پزشکی بروجن پس
از بررسیهای دقیق باید به سرعت
اقدام به بس��تن چاه کند تا وزارت
نیرو نیز مطلع شده و به تامین آب
سالم مردم بپردازد.
ای��ن نماین��ده در مجل��س
نهم اظه��ار کرد :مس��اله آلودگی
آب بروج��ن قابل توجه اس��ت و
کمیس��یون بهداش��ت ب��ه علت
ع��دم اط��اع از ای��ن موض��وع
تاکن��ون اقدام��ی نک��رده و در
ص��ورت اثب��ات غیرمج��از بودن
نیت��رات آب آش��امیدنی بروجن،
کمیس��یون بهداش��ت نی��ز ب��ه
منظور رفع این دغدغه ورود پیدا
خواهد کرد.
قربانی با اش��اره ب��ه اینکه آب
ش��رب س��الم از نیازه��ای اصلی
جامعه است ،تصریح کرد :وزارت
نیرو موظف است آب شرب سالم
را هم به صورت کیفی و هم کمی
در تمامی مناط��ق به ویژه مناطق
دورافتاده انجام دهد.
عضو کمیس��یون بهداش��ت و
درمان مجلس گفت :ب��ا توجه به
اینکه امروزه بسیاری از بیماریها
بهخصوص سرطان در اثر آب شرب
ناسالم به وجود میآید ،باید ذرات
آل��وده از جمله نیت��رات در آب را
کنترل کرد تا مش��کاتی در این
زمینه برای مردم ایجاد نشود.

یارانه چای به برگهای مرغوب
اختصاص یابد
نعمت یاورزاده

عضو سندیکای کارخانجات چای شمال

مسئله بهزراعی باغهای چای سالهاست که با مشکل
جدی مواجه است .این در حالی اس��ت که با کمی توجه
و تغییر نگرش میتوان این مش��کل را ح��ل کرد .فرآیند
بهزراعی ،شامل آزمایش خاک و کوددهی ،شخم و آرایش
بوتههاس��ت و نهتنها در بهبود کیفیت محصول تولیدی
بسیار موثر اس��ت بلکه میتواند در کاهش آسیبدیدگی
مزارع چای در اثر خشکس��الی و مش��کاتی از این دست
نیز نقش قابلتوجهی را ایفا کند .از سوی دیگر شاخههای
اضافی یا پنجه تاقی ،مصرف آب و مواد غذایی را برای گیاه
افزایش میدهد .به همین دلیل دولت مشوقهایی برای
حمایت از چایکاران در راس��تای انجام عملیات بهزراعی
در نظر میگیرد .اگرچه س��ال گذشته تس��هیاتی برای
بهزراعی باغهای چای در نظر گرفته نشده بود اما امسال
 60میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت .مساله مهمتر
در این زمینه این اس��ت که دولت با پرداخت تس��هیات
بهزراعی ب��ه چایکارانی که خواهان اج��رای این عملیات
در باغهای خود هس��تند و باغدارانی که از این تسهیات
استفاده نمیکنند ،در زمان خرید برگ سبز چای یکسان
عمل میکند و محصول مرغوب و نامرغوب را به یک قیمت
از چایکاران میخرد.
مسئله دیگر قیمت پایین خرید تضمینی برگ سبز چای
اس��ت که در حال حاضر در نظر گرفته ش��ده و نمیتواند
پاسخگوی هزینههای تمام ش��ده تولید برای باغداران و
بهرهبرداران باش��د ،بنابراین انگیزهای در کشاورزان برای
بهزراعی و تولید محصول بهتر ایجاد نمیکند.
اگر این تفاوت قیم��ت بین برگ مرغ��وب و نامرغوب
در خرید تضمینی برگ س��بز چای رعایت ش��ود و دولت
به جای اینک��ه برگ مرغوب و نامرغ��وب را به یک قیمت
( 1000تا  1500تومان) بخ��رد ،امکانی را فراهم کند که
برگ مرغوب به قیمت  4000تومان از چایکاران خریداری
شود در نتیجه کشاورز انگیزه الزم را برای تولید محصول
بهتر پیدا میکند .همچنین رقابتی در میان چایکاران در
تولید محصول با کیفیتتر ایجاد میش��ود ،البته این امر
نیازمند ارائه یک طرح هدفمند و اراده جدی است که در
حال حاضر در مسئوالن وجود ندارد.
توجیه دولت در برخورد با مساله چای و خرید تضمینی
برگ سبز این است که اگر برگ مرغوب به قیمت 4000
تومان از کش��اورز خریداری ش��ود قیمت تمامشده چای
خش��ک باال میرود و بین  20ت��ا  30هزار توم��ان برای
مصرفکنن��ده تمام میش��ود .ای��ن در حالی اس��ت که
هماکنون نیز بهای چای خش��ک داخلی در هر کیلوگرم
حدود  10هزار تومان است .حال آنکه قیمت متوسط هر
کیلوگرم چای خارجی در بازار که کیفیت قابل توجهی هم
ندارد حدود  30هزار تومان اس��ت که این روزها تبلیغات
گستردهای هم برای فروش این محصوالت انجام میشود.
راهکار عملی در این زمینه این اس��ت که دولت یارانه
پرداختی را ب��ه برگ مرغ��وب بپردازد و ب��ه جای خرید
تضمین��ی با ه��ر کیفیت و توج��ه به کمی��ت ،مرغوبیت
محصول تولیدی را ماک عمل ق��رار دهد .در گام بعدی
برنامهریزی به منظور تنظی��م بازار صورت گیرد .بنابراین
انتخاب یک قیمت جهش��ی میتواند چایکاران را توجیه
کند که برگ مرغوب تولید کنند.
در حال حاض��ر هزینههای زی��ادی ب��رای حمایت از
چایکاران ص��ورت میگی��رد و دولت میتواند متوس��ط
دریافت��ی چایکاران را محاس��به و همان مبل��غ را به آنها
پرداخت کند و در ازای آن برگ مرغوب بخواهد .اگرچه
این عمل در س��الهای اول میتواند س��طح محصول را
تا  70درصد کاهش دهد اما از س��ال دوم و س��وم به بعد
تفاوت چشمگیری هم در میزان برداشت و هم در کیفیت
محصول خواهیم داشت.

کشت

محلولپاشی ،راهکار موثر در تامین
موادغذایی مزارع گندم

برای جبران خس��ارتهای ناشی از س��رمازدگی و تامین
موادغذایی مورد نیاز گندم در راس��تای افزایش عملکرد در
سطح ،محلولپاشی مزارع گندم در دستور کار مدیریت جهاد
کشاورزی بیرجند قرار گرفت .مهدی نوفرستی ،مدیر جهاد
کش��اورزی بیرجند با اعام این خبر اظهار کرد :پس از سرما
و پراکنش نامناسب باران در س��طح شهرستان ،سرمازدگی
مس��ئله مهمی بود که مزارع گندم را تحت تاثیر قرار داد .وی
افزود :این عوامل موجب کاهش رشد محصول در ماههای دی
و بهمن و اوایل اسفند میشود .توصیه به انجام آبیاری منظم
و دادن کود میتواند تا حد بسیار زیادی در رشد رویشی گندم
تاثیر داشته باشد و در نتیجه عملکرد نهایی را بهبود بخشد.
نوفرستی در ادامه اظهار کرد :عناصر کممصرف با وجود نیاز
بسیار کمی که گیاه به آنها دارد اهمیت زیادی برای گیاه دارند
و باید با توجه به نتای��ج آزمایش خاک کوده��ای ریزمغذی
بهصورت محلولپاش��ی از مرحله پنجهدهی تا خوش��هدهی
در س��ه نوبت ،به فاصل��ه  20روز مصرف ش��ود .وی گفت :به
همین منظ��ور و در راس��تای اجرای طرح مل��ی خودکفایی
گندم با انعقاد قرارداد با ش��رکتهای تعاونی تولید ،عملیات
محلولپاش��ی کودهای ریزمغذی در س��طح یکهزار هکتار
از زمینهای زیرکشت گندم این شهرستان انجام گرفت که
با توجه به بازدیده��ای منطقهای از رون��د کاری ،پیشبینی
میشود خس��ارتهای ناش��ی از تنشهای محیطی به طور
چشمگیری کاهش یابد .نوفرس��تی در ادامه توصیههایی را
به منظور محلولپاشی موثر به کشاورزان ارائه داد :استفاده از
آب با کیفیت برای محلولپاشی ،انجام محلولپاشی در صبح
زود یا عصر هنگام ،امتناع از محلولپاش��ی هنگام وزش باد و
آبیاری مزارع بافاصله بعد از محلولپاشی ،از جمله مهمترین
راهکارها در انجام این عملیات است.

اهمیت مقاومت «کوبانی»
در منطقه
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نسبت تعداد بیکاران به جمعیت فعال جویای
کار بیانگر نرخ بیکاری

عکسLeader.ir :

رییس س��تاد کل نیروهای مسلح با اشاره به پیچیدگی حوادث و وقایع
جاری و لزوم هوشمندی و هوشیاری در قبال پشت پرده ائتالف نمایشی
گفت :بوی توطئهای به مشام میرسد که مردم کوبانی فدا شوند تا سرپلی
زمینی برای حضور نظامی ائتالف در س��وریه فراهم شود .به نقل از ارگان
سپاه پاسداران انقالب اسالمی -سپاه نیوز -سردار سرلشکر بسیجی حسن
فیروزآبادی ،رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به قتل عام مردم
مس��لمان کرد در کوبانی توسط داعش اظهار داش��ت :ما از این قتل عام
بسیار نگران هس��تیم و آن را فاجعهای جنایتبار برای بشریت میدانیم.
متاسفانه نیروهای ائتالف بمبارانهای هوایی را گزینشی و موجب تسریع
پیش��رفت عملیات داعش قرار دادهاند .رییس س��تاد کل نیروهای مسلح
ب��ا تاکید بر ضرورت کمکرس��انی به مردم مظلوم کوبان��ی تصریح کرد:
کشور همسایه که نزدیک مرز رسیدن کمک به مردم مظلوم کوبانی است
راه را بس��ته اس��ت و از کمکرس��انی به آنها جلوگیری میکند .سرلشکر
فیروزآبادی با اش��اره به اینک��ه مقاومت در کوبانی بهش��دت ادامه دارد،
تاکی��د کرد :اگر به مردم مظلوم کوبانی کمکرس��انی ش��ود آنها خواهند
توانست انشاءاهلل داعش را از کوبانی دور کنند .رییس ستاد کل نیروهای
مس��لح با تاکید بر اهمیت اعتراض و محکومی��ت جنایات کوبانی تصریح
کرد :داعش در این میان مزدوری بیش نیس��ت و نیک اندیش��ان جهان و
مسلمانان مصلح و خیرخواه در همه سرزمینهای اسالمی بایستی به این
وض��ع اعتراض کنند چراکه تنها راه نجات مردم کوبانی فریادهای آنها در
جهان خواهد بود.
شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه نزدیک به یک ماه است که از سوی
گروه تروریس��تی داعش محاصره ش��ده و وضعیت موجود در آن بهشدت
نگرانکننده اس��ت ،به طوری که س��ازمان ملل هش��دار داده در صورت
سقوط این شهر به دست داعش ،فاجعه انسانی در آن رخ خواهد داد ،اما
با این وجود ترکیه و کش��ورهای غربی تاکن��ون اقدام موثری برای نجات
این شهر انجام ندادهاند.
اما از س��وی دیگر ،وزیر امور خارجه امریکا در اظهاراتی ضمن اشاره به
تراژدی در حال وقوع در ش��هر کوبانی ،اظهار داش��ت که نجات این شهر
جزو استراتژی واش��نگتن و ائتالف ضد داعش نیست .به نقل از الجزیره،
«جان کری» که برای ش��رکت در کنفرانس بازس��ازی غزه به قاهره سفر
ک��رده ،در اظهاراتی گفت :امریکا بهش��دت نگران وضعیت ش��هر کوبانی،
منطق��های که م��ورد محاصره داعش قرار گرفته ،اس��ت ،اما با این وجود
کوبانی ،جایی در اس��تراتژی مب��ارزه با داعش ندارد .م��دت زمانی طول
خواهد کش��ید تا کش��ورهای حاضر در ائتالف ضد داعش به طور کامل با
یکدیگر هماهنگ شوند و عالوه بر آن تمرکز اصلی ما در ابتدا روی عراق
و سپس سوریه است.
این اخبار رس��می در حالی منتشر میشوند که چند نفر از مسئوالن
وزارت دفاع امریکا که نخواس��تند نامش��ان فاش شود ،اعالم کردند که
ترکی��ه با اس��تفاده نظامی واش��نگتن از پایگاههای نظامی این کش��ور
ب��رای مقابله ب��ا داعش موافقت کرده اس��ت .به نقل از ش��بکه خبری
الجزیره ،این مس��ئوالن اعالم کردند که دولت واشنگتن موافقت ترکیه
در اس��تفاده از پای��گاه و تاسیس��ات نظامی نزدیک به مرز س��وریه را
برای مقابله با داعش دریافت کرده اس��ت .به گفته مس��ئوالن پنتاگون
هنوزجزییات نحوه اس��تفاده از پایگاهه��ای مرزی ترکیه در حال بحث
و بررسی است.
همه این اتفافات در ش��رایطی است که مردم کرد کوبانی بدون حمایت
جامعه جهانی و با تمام مخاطرات چندین هفته در مقابل تروریس��تهای
داع��ش ایس��تادگی کردهاند و تنها م��ردم جهان با تظاهراتش��ان از آنها
حمای��ت کردهاند و دولتها از ورود به مس��ئله کوبانی پرهیز کردهاند .در
هفتههای پیشرو باید دید که فشار افکار عمومی دنیا چه میزان در تغییر
سیاس��ت دولتهای دخیل در مسئله عراق و کردستان و مقابله با داعش
تاثیر خواهد داشت.

آیتاهلل خامن��های ،رهبر معظ��م انقالب
اس��المی صبح دوش��نبه در خجس��ته عید
س��عید غدی��ر در دیدار ب��ا ه��زاران نفر از
قشرهای مختلف مردم« ،نصب امیرمومنان
ب��ه امامت» و «توجه و پرداختن اس��الم به
سیاس��ت و حکومت» را دو مفهوم اساس��ی
واقع��ه غدیر خ��م خواندن��د و ب��ا تاکید بر
ض��رورت حیات��ی اتح��اد و همبس��تگی
مس��لمانان افزودند :هرکس��ی و هر اقدامی
که موجب تحریک احساس��ات طرف مقابل
و اختالف ش��یعه و سنی ش��ود ،به «امریکا،
انگلی��س خبی��ث و صهیونیس��م» یعنی به
وجودآورن��دگان جریان جاه��ل ،متحجر و
وابس��ته تکفی��ری کمک میکن��د .حضرت
آی��تاهلل خامنهای ب��ا تبریک عی��د بزرگ
غدیر ،واقع��ه مهم و پرمغز غدیر خم را جزو
مسلمات تاریخ اسالم خواندند و خاطرنشان
کردند :هیچ یک از پیروان فرق اس��المی در
«اصل وقوع غدیرخم و جمله شریف پیامبر
ختمی مرتب��ت» یعنی من کنت مواله فهذا
علی مواله تردیدی ندارد .ش��بهاتی نیز که
اکنون درب��اره معنای این جمل��ه تاریخی،
به ذهن نوکیس��گان فکری میرس��د همان
حرفهای هزار س��ال پیش است که علمای
بزرگ ،به آنها پاسخ دادهاند .رهبر انقالب با
اشاره به معنای رایج جمله شریف پیامبر در
غدیر خم ،یعنی نصب امیرمومنان به امامت
و نی��ز وصای��ت پیامبر افزودن��د :این جمله
معنای مهم دیگری هم دارد که نباید مورد
غفلت قرار گیرد و آن پرداختن اسالم به امر
حکومت و سیاست امت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تبلیغات
هدفمند دشمنان امت اسالمی برای جدا کردن
اسالم از سیاست و منحصر کردن دین شریف
در مسائل شخصی و خصوصی افزودند :واقعه
غدیر خم ،منطق روشن و مستحکم اسالم در
نفی این نگاه سکوالر است ،چرا که غدیر خم
مظهر توجه و تاکید اس��الم بر حکومتداری
و سیاس��ت به ش��مار میرود .رهب��ر انقالب
با نفی نگاهی که مس��ئله نص��ب امیرمومنان
بهدس��ت پیامبر عظیم الش��أن اسالم را فقط
به معن��ای نصب جنبههای معن��وی میداند
افزودند :جنبههای معنوی قابل نصب نیست و
معنای حقیقی این واقعه مبارک ،توجه به امر
حکومت و مدیریت جامعه اس��ت و این درس
بزرگ غدیر برای مسلمانان است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،مس��ئله غدیر را،
مسئلهای اعتقادی و پایه و اساس تفکر شیعه
برشمردند و در عین حال افزودند :جای بحث
و بررس��ی منطق قوی و حجت قاطع ش��یعه
در باب غدیرخم ،محاف��ل علمی و تخصصی
اس��ت و نباید این موضوع ،در زندگی عمومی
مس��لمانان و برابری و ب��رادری آنان اثر منفی
بگذارد .رهبر انقالب از همین زاویه ،به بررسی
سیاست اصلی مستکبران یعنی ایجاد اختالف

سخنان رهبر انقالب
بهمناسبت عید سعید غدیر

می��ان فرق اس��المی بهویژه ش��یعه و س��نی
پرداختند و خاطرنش��ان کردند :بروز اختالف
میان مس��لمانان ،طبعا باعث میشود همت،
نیرو و انگیزههای آنان صرف دعواهای داخلی
شود و به دشمنان بزرگ و اصلی خود توجهی
نکنند و این ،همان هدفی اس��ت که استعمار
و اس��تکبار ،برای آن برنامهریزی کرده است.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ،مقابل��ه با «تفکر
جذاب و جهت بخش جمهوری اس��المی» را
عامل اصلی سرمایهگذاری بیشتر استکبار در
زمینه ایجاد اختالف میان مسلمانان برشمردند
و خاطرنش��ان کردند :امریکا ،صهیونیس��م و
«متخصص کهنهکار تفرقه انگیزی یعنی دولت
خبی��ث انگلی��س» ،پس از پی��روزی انقالب،
تالشه��ای خ��ود را ب��رای اختالفانگیزی و
انحراف اذهان شیعه و سنی از دشمنان اصلی،
بهشدت افزایش دادهاند.
رهبر انقالب بروز جریان تکفیری در عراق،
س��وریه و برخی کش��ورهای دیگر را حاصل
برنامهریزی مس��تکبران ب��رای ایجاد اختالف
در میان مس��لمانان خواندن��د و افزودند :آنها
القاع��ده و داع��ش را برای تفرق��ه انگیزی و
«مقابله با جمهوری اسالمی» ایجاد کردند ،اما
اکنون دامن خودشان را گرفته است .ایشان با
اشاره به حوادث جاری در منطقه افزودند :نظر

دقیق و تحلیلی به این حوادث نشان میدهد
امری��کا و همپیمانان��ش در تالشهایی که به
دروغ مواجهه با داعش اس��مگذاری کردهاند،
بیش��تر از آنکه درصدد نابودی نطفههای این
جریان باش��ند ،متوجه تفرقه انگیزی و ایجاد
دش��منی میان مسلمانان هس��تند .حضرت
آی��تاهلل خامنهای تاکید کردند :هرکس��ی به
اس��الم پایبند است و حاکمیت قرآن را قبول
دارد ،چه شیعه باشد چه سنی ،باید آگاه باشد
که سیاس��تهای امریکایی -صهیونیس��تی،
دش��من واقعی و اصلی اس��الم و مس��لمانان
اس��ت .رهبر انقالب ،مراقبت و پرهیز کامل از
تحریک احساس��ات فرق دیگر را وظیفه مهم
همه مس��لمانان برشمردند و افزودند :شیعه و
سنی بدانند هر اقدام یا حرفی از جمله توهین
به مقدسات یکدیگر ،باعث حساسیتبرانگیزی
و آتش افروزی میش��ود و این قطعا به س��ود
دشمن مشترک همه مسلمانان است .حضرت
آیتاهلل خامنهای در پایان سخنانشان با اشاره
به شکست همه توطئههای زورگویان جهانی
در  35س��ال اخیر تاکید کردند :دشمنان این
مل��ت ،به فضل اله��ی ،این بار هم شکس��ت
خواهند خورد و همه مس��لمانان که در ایران
اسالمی زندگی میکنند ،همچنان آگاه و بصیر
به وظایف خود عمل خواهند کرد.

مع��اون برنامهریزی و نظ��ارت راهبردی رییسجمه��ور با بیان اینکه
دولت قبل و حتی قبلتر هم نرخ بیکاری را با روش آماری ما محاس��به
میکردند ،تصریح کرد :ایجاد  400هزار شغل در شش ماه جای مطالعه
داشته و قابل هو کردن یا تشکیک نیست و تخریب ذهن مردم نسبت به
این ادعا نوعی بیانصافی است .بعد از اعالم اخیر مرکز آمار از نرخ بیکاری
تابستان سال جاری که بیانگر کاهش تعداد بیکاران ،نرخ بیکاری  9.5و
ایجاد  400هزار ش��غل بود ،برخی منتقدان نسبت به نحوه محاسبات و
رابطه آن با رشد اقتصادی واکنش نشان داده یا در برنامههای تلویزیونی
دستخوش مقایسههایی که اغلب پایه کارشناسی نداشت ،قرار گرفت.
براین اس��اس محمد باقر نوبخت شب یکش��نبه در گفتوگوی ویژه
شبکه خبر حضور یافته و با ارائه توضیحاتی درباره محاسبات انجام شده
نس��بت به نقدهای غیرکارشناسی و عجوالنه بهخصوص در صدا و سیما
انتقاد کرد .معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در تشریح
آمار اخیر مرکز آمار از نیروی کار گفت :نرخ بیکاری نس��بتی اس��ت که
تعداد بیکاران صورت و جمعیت فعال مخرج آن را تش��کیل میدهد که
جمعیت فعال باالی  10س��ال اس��ت که کمتر از این سن غیرمولد و از
این س��ن به باال در س��ن کار قرار میگیرند .جمعیت  10ساله و بیشتر
به دو دسته تقسیم میشوند ،یک گروه جمعیت غیرفعالند که توان کار
دارند ،اما جویای کار نیستند و گروه دوم فعالند که در سن کار و جویای
کارن��د .معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اش��اره به
اینکه جمعیت فعال در سن کار بوده و آماده به کار هستند ،افزود :از این
جمعیت نیز بخش��ی کار بهدست آورده و شاغل میشوند و تعدادی هم
کاری نداشته و بیکارند که نسبت تعداد بیکاران به جمعیت فعال جویای
کار بیانگر نرخ بیکاری اس��ت .نوبخت در ادام��ه برای توضیح در رابطه
با فرد ش��اغل به تعریف سازمان بینالمللی کار اشاره کرد و گفت :از
آنجایی که کوچکترین واحد کار س��اعت اس��ت اگر کسی حتی یک
س��اعت در هفته ای که مورد س��وال قرارگرفته کار کرده باش��د جزو
ش��اغالن محسوب خواهد شد .با این وجود عقل نمیپذیرد که فردی
که یک س��اعت کار میکند توان گرداندن زندگی خود را داشته و از
کار شایستهای برخوردار باش��د؛ چراکه بسیاری از کارمندان ما تمام
س��اعت کار خود را کار کرده اما بازهم ناچارند ش��غل دومی داشته تا
مخارج سنگین اقتصادی و زندگی خود را تامین کنند.

فرهنگ

ورزش

جامعه

سیاست

«کیتارو» نوازنده شهیر ژاپنی پس از کش و قوسهای فراوان
باالخره به تهران رسید

کاپیتان سابق تیم ملی آلمان عنوان کرد او و همتیمیهایش
نمیخواستند در نیمهنهایی جامجهانی ،برزیل را تحقیر کنند

مجری خط  3متروی تهران گفت :خط  3مترو تا پایان سال به
شهرک قائم میرسد

در دیدار با قائممقام وزیرخارجه قبرس ،ظریف خواستار ایفای نقش
مستقل و فعالتر اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات شد

بازدید وزیر از تئاتر شهر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مجموعه تئاتر شهر که در حال بازسازی
و تعمیرات است بدون حضور خبرنگاران بازدید کرد .به گزارش ایسنا ،علی
جنتی  -وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی  -صبح بیستم مهرماه با حضور
تعدادی از هنرمندان و مدیران هنری ،از مجموعه تئاتر شهر دیدن کرد و
گفت :هنر تئاتر یکی از نمادهای فاخر است که از گذشته برای نسل امروز
به یادگار مانده و تئاتر شهر نیز محلی برای تمرین گروهها و فعاالن هنری
تئاتر است و باید به آن توجهی ویژه داشت .فعالیت دستاندرکاران حوزه
تئاتر در مجامع بینالمللی ،جزئی از دیپلماسی فرهنگی کشور محسوب
میشود و باید در این زمینه همت گمارد .وزیر فرهنگ با اشاره به فرسوده
شدن ساختمان تئاتر شهر ،اظهار کرد :همواره درباره بازسازی ساختمان
تئاتر شهر انتظارهایی بوده و براساس بررسیهای انجامشده ،طرح کامل
بازس��ازی این ساختمان در دست اجراست .اجرای این طرح نزدیک دو
هفته اس��ت که آغاز شده است .امیدوارم با بازسازی بخشهای مختلف
ساختمان تئاتر شهر ،در آینده نزدیک شاهد ادامه یافتن تمرین و اجرای
هنرمندان رشته تئاتر در این ساختمان باشیم .دفتر طرحهای عمرانی
وزارتخانه همواره بر بازسازی این ساختمان نظارت دارد و سعی کردهایم در
اجرای بازسازی و مرمت این ساختمان از تجربه ،اندیشه و مشاوره معماران
و هنرمندان حوزه نمایش بهره بگیریم.

رکوردشکنی دراکوال

فیلم « ناگفتههای دراکوال» محصول کمپانی یونیورسال با فروش
 33.9میلیون دالری پرفروشترین فیلم این هفته سینماهای جهان
شد .فیلم علمی -تخیلی « ناگفتههای دراکوال» این هفته  33.9میلیون
دالر در  42کشور جهان فروخت تا عالوهبر کسب عنوان پرفروشترین
فیلم هفته سینمای جهان میزان فروش کمپانی یونیورسال را نیز از
مرز س��ه میلیارد دالر عبور دهد .فیلم «دراک��وال» این هفته در 17
کشور اکران خود را آغاز کرد که در این میان سینمای روسیه با فروش
 9.6میلیون دالری بهترین بازار خارجی این اکش��ن علمی  -تخیلی
بود .این فیلم که تاکنون در گیش��ه بینالمللی به فروشی بالغ بر 62
میلیون دالر دست یافته ،این هفته با ثبت فروش  3.4میلیون دالری
در سینماهای مکزیک در صدر قرار گرفت تا مجموع فروش خود را در
این کشور پس از دو هفته به  9.5میلیون دالر ارتقا دهد.
عوامل س�ازنده س�ریال «تعبیر وارونه ی�ک رویا»  -ب�ه کارگردانی
فریدون جیرانی  -هفته آینده راهی گرجستان میشوند.
اس�امی نویس�ندگان راهیافته به مرحله دوم جایزه ادبی «مدیسی»
فرانسه اعالم شد.
صداگذاری فیلم سینمایی «شکاف» به کارگردانی کیارش اسدیزاده
توسط محمد کشفی آغاز شد.

توضیحات سرپرست باشگاه پرسپولیس

بهروز منتقمی ،سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با سایت
رسمی باشگاه پرسپولیس گفت :در مالقاتی که با آقای سانچز ،مدیر
اجرایی باش��گاه رئالمادرید داشتیم ،ایش��ان بر اخذ موافقت رسمی
دولت ایران برای سفر تیم فوتبال رئال مادرید به تهران تاکید داشتند.
طبیعی است باشگاهی مانند رئالمادرید که یکی از گرانقیمتترین
تیمهای فوتبال دنیا را در اختیار دارد ،حساس��یتهای خاصی برای
سفرهای تیمش داشته باشد .انجام توافق برای سفر تیم رئالمادرید به
ایران کار آسانی نبوده و نیست .البته آنها در جریان گفتوگوهایی که
داشتیم خواهان این امر بودند که در آخرین مرحله کار ،موافقت دولت
جمهوری اسالمی ایران توس��ط باشگاه پرسپولیس اخذ شود که در
آنجا توضیح دادیم اصوال انجام چنین دیدارهایی بدون این اتفاق میسر
نیست و باشگاه پرسپولیس باید بهعنوان بخشی از روال کار ،موافقت
شورای برونمرزی و مراجع ذیصالح را برای این امر اخذ کند.

دیدار تیم ملی با بنفیکا

اعتیاد  10درصد رانندگان اتوبوس

کارش��ناس پژوه��ش در پیش��گیری و درم��ان مرک��ز تحقیقات
سوءمصرف و وابستگی مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعالم
کرد 10 :درصد رانندگان اعم از رانندگان درونشهری و اتوبوسهای
مس��افربری اعتیاد دارند .هومان نارنجیها در گفتوگو با مهر ،گفت:
براس��اس آمار مراجعهکنندگان به مراکز درمانی  10درصد رانندگان
اعم از رانندگان درونش��هری و اتوبوسهای مسافربری اعتیاد دارند
که انتظار میرود این آمار بیش از این باشد ،زیرا بسیاری از رانندگان
معتاد پنهان هس��تند و هیچ غربالی در این زمینه صورت نمیگیرد.
وی با اش��اره به اینک��ه درصد زیادی از تصادف��ات رانندگی به دلیل
اعتیاد و خوابآلودگی رانندگان است گفت :شغل رانندگان اتوبوس و
خودروهای برونشهری به دلیل نداشتن ساعت خواب و بیداری منظم
به نحوی اس��ت که گرایش بیشتری به اعتیاد دارند و حتی رانندگان
اتوبوس��ی داریم که شیشه مصرف میکنند و دچار توهم هستند که
این بسیار آسیبزا است.

برخورد با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی

تیم مل��ی فوتبال ایران که اردوی تدارکات��ی خود را در پرتغال
پش��ت س��ر میگذارد در دومین بازی تدارکاتی به مصاف بنفیکا
م��یرود .رویارویی ب��ا تیمی که صدر جدول لیگ باش��گاهی این
کش��ور را در اختی��ار دارد و در س��طح اروپ��ا قابل احترام اس��ت
میتواند محکی جدی برای ش��اگردان کیروش باش��د .تیم ملی
فوتبال ایران سهش��نبه در دومی��ن دیدار تدارکاتی خود به مصاف
بنفیکا لیس��بون میرود .شاگردان کیروش که اردوی خود را فردا
در پرتغال به پایان میرس��انند ،ساعت  10صبح به وقت محلی در
کمپ اختصاصی باش��گاه بنفیکا به مصاف صدرنشین لیگ پرتغال
میرون��د .تیم ایران در نخس��تین بازی خ��ود در اردوی  10روزه
پرتغال به مصاف اش��توریل رفته بود ک��ه این بازی را با دو گل به
س��ود خود پایان داده بود .احتمال اینکه تیم بنفیکا بدون استفاده
از ی��اران اصلی خود برابر ایران قرار گی��رد وجود دارد با این حال
تیمی در این سطح حتی در صورت بهرهگیری از نفرات ذخیره هم
میتواند حریفی قدرتمند برای تیم کشورمان باشد.

فرمانده یگان عملیات و کنترل طرحهای ویژه ترافیکی پلیس راهور
تهران از اجرای طرح گسترده پلیس برای برخورد با خودروهای فاقد
معاینه فنی خبر داد .س��رهنگ سعید سپهری در گفتوگوبا ایسنا با
اش��اره به اجرای طرح برخورد با خودروه��ای فاقد برگه معاینه فنی
اظهار کرد :برابر تصمیمات اتخاذ شده از ابتدای آبانماه ،طرح برخورد
با خودروهای فاقد برگههای معاینه فنی تشدید خواهد شد و بر این
اس��اس خودروهای فاقد معاینه فنی  200هزار ریال جریمه خواهند
ش��د .وی با بیان اینکه مردم باید برای دریافت برگههای معاینه فنی
خودروهای خود به مراکز مجاز معاینه فنی بروند ،اظهار کرد :این طرح
شامل تمامی خودروها اعم از عمومی و خصوصی میشود و پلیس در
اجرای این طرح با کس��ی تعارف نخواهد داشت .سپهری با اشاره به
تش��کیل یگانی برای برخورد با تخلفات معاینه فنی در پلیس راهور
تهران بزرگ خاطرنش��ان کرد :این طرح مش��ترک با همکاری راهور
فاتب و سازمان ترافیک شهرداری تهران اجرا خواهد شد.

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد احکام صادر شده
علیه دو تیم راهآهن و اس�تقالل صنعتی عنوان کرد ،بیسابقه بودن
این افراد در حکم ما تاثیرگذار بوده است.
سرمربی پیش�ین تیم فوتبال امید ایران شکستهای اخیر تیمهای
نوجوان�ان ،جوان�ان و امی�د را زنگ خط�ری برای تیم مل�ی فوتبال
بزرگساالن دانست.
کلهر ،رییس آکادمی فوتبال باشگاه راهآهن میگوید ،مدیران توجه
کمی به فوتبال پایه دارند.

به مناسب عید غدیر با موافقت فرمانده کل قوا ،اضافهخدمت سنواتی
همه سربازان غایب بخشیده شد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران ش�هر تهران با انتقاد از کمتوجهی به حوزه فرهنگس�ازی و
آموزش عمومی در مدیریت بحران گفت :هزینه پیشگیری از بحران
یکدهم هزینه بازسازی است.
مدیرکل خدمات بالینی وزارت بهداش�ت گف�ت :با ممنوعیت پیوند
اعض�ا برای خارجیها در بیمارس�تانهای خصوصی ،از س�ودجویی
برخی پزشکان و مراکز درمانی غیردولتی جلوگیری میشود.

احزاب کوچک جبهه تشکیل دهند

ب��ه گزارش مهر ،آی��تاهلل هاشمیرفس��نجانی در دیدار جمعی
از اعضای حزب اعتماد ملی اس��تان تهران ،با تبریک عید س��عید
غدیرخم ،گفت :واقعه غدیر یکی از کارهای مهم خداوند اس��ت که
نخواس��تند جامعه اسالمی بعد از پیامبراکرم(ص) بدون سرپرست
باش��ند و این مهم حکای��ت از آیندهنگری حضرت برای زمان پس
از خودشان دارد.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان نگاه تفسیری به
سوره کوثر و تش��ریح معانی «ابتر» اظهار کرد :اهلبیت(ع) چراغ
خاندان نبوت هس��تند که پس از  1400س��ال توسط شیعیان در
جهان همچنان فروزنده باقی مانده اس��ت .هاشمیرفس��نجانی با
تاکی��د بر نق��ش احزاب برای روش��نگری جامعه ،گف��ت :پیش از
پی��روزی انق��الب در فکر تح��زب بودیم و حتی اعضای ش��ورای
مرکزی آن را نیز انتخاب کرده بودیم ،اما شرط ما اجازه امام (ره)
بود که ام��ام راحل به دلیل مالحظات امنیتی مخالفت میکردند،
چون رژیم پهلوی با شناس��ایی افراد موثر مبارزه ،همه را دستگیر
میکرد.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکره
آیتاهلل مرحوم طاهری خرمآبادی در خارج و آیتاهلل شهید
مطه��ری با امام راحل در پاریس ،تصریح کرد :به نمایندگی
از دوس��تان روحانی پس از پیروزی خدمت امام راحل رفتم
و دالیل ضرورت حزب را در ش��رایط پس از پیروزی گفتم.
ب��ا بیان دالیل امام(ره) پذیرفتند و فرمودند بروید تش��کیل
دهید که با اجازه امام(ره) ،حزب جمهوری اس��المی ش��کل
گرفت.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت تحزب
در جامعه ،گفت :اگر ش��رایط برای تش��کیل احزاب بزرگ فراهم
نیس��ت ،احزاب کوچک همسو و همفکرمیتوانند با تشکیل جبهه
در جهت نهادینه ش��دن دموکراس��ی تالش کنند .وی با اشاره به
رش��د جایگاه زنان در انقالب اس��المی گفت :ب��ا تحصیالت جمع
عظیمی از زنان راهی برای آنان باز ش��د که جامعه باید اس��تعداد
زنان را در همه شئون زندگی باور کند.
رییس مجلس ش�ورای اس�المی در حاش�یه برگ�زاری اجالس بین
المجالس جهانی با نبی�ه بری ،رییس مجلس لبنان دیدار و گفتوگو
کرد.
مرضیه افخ�م ،س�خنگوی وزارت امور خارجه تاکید ک�رد که ایران
تماسهای منظمی با روسیه و چین درباره مذاکرات هستهای دارد.
مع�اون اجرایی رییسجمهوری گفت :کاروان تدبیر و امید در نهمین
س�فر اس�تانی خود اواخر مهرم�اه و اوایل آبان عازم اس�تان زنجان
میشود.

مجموعه داری در
ایران؛ سود یا تفنن؟
مجموعهداریاصطالحیاستکهازطرفیهرکسیدرموردش
چیزیمیداند و ازطرفی اینقدر به اصطالحس�کرت اس�ت که
در مواقع بسیاری هر کسی را به سکوت وا میدارد.
10

بهترین ایده کسبوکاری
برای شروع
سرمایهگذاری چیست؟

استراتژی تبلیغاتی برندها
درحمایت مالی از رویدادها و سازمانهای مردم نهاد

آی�ا ت�ا به حال با خود فکر کردید که بهترین ایده برای ش�روع
یک کسبوکار و سرمایهگذاری جدید چیست؟
11

نگاهی به خالقیت تولیدکننده آبمعدنی
برای جذب مشتری

بازاربزرگآبمعدنیهای
بینامونشان

هرروزنامهایجدیدیبهحوزهبازارآبهایشرببستهبندی
ش�دهاضافهمیش�وند؛نامهاییکهدربرخیمواردشبهههای
فراوانی در مورد محصول تولید شده توسط آنها وجود دارند.
12

گزارش «فرصت امروز» از شغل پردرآمد
فروش لوازمخانگی

چیدماناهمیت
بیشتریپیدامیکند
اغلب کسانی که در زمینه فروش لوازمخانگی وارداتی فعالیت
میکنند...

حامیان بزرگ و
حمایتهای بیفایده

ش��رکتها همیش��ه در تالش برای بزرگنمایی خود در بازار براساس ش��یوههای تبلیغاتی مختلف
هس��تند؛ شیوههایی که اگر در جهت اس��تراتژی برند حرکت کنند ،باعث تقویت موقعیت شرکتها
در بازار خواهند ش��د ،اما نقطه مقابلی نیز دراین مورد وجود دارد ،اگر اقدامات ش��رکتها در جهت
خالف استراتژی برند صورت بگیرد جز آسیب رساندن به آنها چیز دیگری را عاید شرکتها نخواهند
کرد .یکی از راههایی که شرکتها در راستای تبلیغات و برندینگ خود انجام میدهند حمایت مالی
 sponsorshipاز رویدادهای مهم ورزش��ی و غیرورزش��ی است؛ مس��ئلهای که در چند سال اخیر
بس��یاری از شرکتهای ایرانی نیز به آن گرایش زیادی پیدا کردهاند و بازار داغی بر سر کسب عنوان
حامی رویدادهای بزرگ در گرفته اس��ت .حتما همگی حمایتهای بیقاعده و بیاس��اس بسیاری از
شرکتها را در زمان برگزاری جام جهانی به یاد دارید؛ رویدادی که جنجالهای فراوانی را در سطح
جامعه و در صنعت تبلیغات کشور به راه انداخت.
صفحه 13

14

کسبوکاری که مشتریان خاص دارد

کافه مدیران در گفتوگو با کارشناسان بانکی و اقتصادی
دالیل و زمینههای فسادهای مالی را بررسی میکند

اینجاچراغی
خاموش است

چن�د س�ال پیش بود که محم�د نهاوندیان ،ریاس�ت اتاق
بازرگان�ی گفت« :هماکن�ون نظام چند نرخی ارز در جامعه
حاکم است و ...
15

سرنخ

رییس جمهور
از سرمایهگذاران دعوت کرد

بازار رقابت بین کالسهای آموزش رانندگی بسیار
داغ شده است .چند دهه پیش شاید الزم بود افراد برای
رفتن به کالسه��ای رانندگی مس��افت قابل توجهی
را از خانه ت��ا محل آموزش طی کنند ،ام��ا امروز دیگر
در هر محلهای ،چندین موسس��ه آموزش رانندگی در

آموزش رانندگی به ترسوترها!

مجاورت یکدیگر مشغول به کار هستند و شرایط از یک
بازار نس��بتا انحصاری به بازاری ب��ا رقابت کامل تغییر
پیدا کرده اس��ت .نرخ مصوبی که ب��رای گذراندن این
دورهها تعیین شده است ،به نوعی یکپارچگی فعالیت
را در بین این موسس��ات به دنبال داش��ته و در چنین

رسانه

11

تبلیغ ساالد اولویه
با آگهی علمی -تخیلی

شرایطی متمایز بودن از سایر رقبا و کسب حاشیه سود
باالتر ،در گرو بهرهبرداری از نوآوریهای زیرکانه است.
در گذشته شاید استفاده از اس��تراتژیهای نه چندان
پیچیدهای از قبیل امکان آموزش رانندگی در شب در
برخی جلسات آموزشی یا امکان استفاده از خودروی

بوکار
کلینیککس 

13

ارائه خدمات خوب به مشتری

شخصی میتوانست برای این موسسات مزیت رقابتی
را به دنبال داش��ته باشد اما ش��اید بتوان ادعا کرد این
موارد از الزامات انگیزش��ی به الزاماتی اساسی تبدیل
شده ...
صفحه 12

پاورقی

14

داستان زندگی محمود خلیلی

16

10

مدیریت زندگی
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اسکناس

اهمیت اسکناسها در مجموعه داری

از مجبوب تری��ن اجناس مجموع��ه ای هم در ایران
و هم در جهان ،اس��کناس ها هستند که تحت شرایط
خاص��ی اهمیت کلکس��یونی می یابن��د .کمیاب بودن
اسکناسها هم دالیل مختلفی دارد .مثال خطاهایی در
آنها رخ داده اس��ت .این خطاها میتواند اضافهای باشد
که یک اسکناس در چاپ دارد .عدم همسانی نیلیگران
دو اسکناس با یک تاریخ چاپ یکسان باشد ،خطاهای
نادر چاپی باش��د و غیره .این اسکناسها بسیار کمیاب
هس��تند و به همین دلیل قیمت باالیی دارند .عشق و
عالقه است که موجب میشود شخصی بخواهد چنین
چیزی را به عنوان یک مجموعه داش��ته باش��د .حتی
امضاهای افرادی که اسکناس را امضا کردهاند میتواند
موجب نایاب ش��دن آن باشد .مثال با هم بودن امضای
افرادی مانند نوربخش و محمدخان.
اما مهم ترین معیار مجموعه ش��دن یک چیز ،نایاب
ب��ودن و ک��م بودن آن اس��ت .قدمت هم ت��ا حدودی
تاثیرگ��ذار اس��ت ام��ا نایاب ب��ودن مهمتری��ن دلیل
ارزشگذاری یک کاالی مجموعهای است .مثال ممکن
است کارخانه مرسدس بنز چند دهه پیش در یک سال
مش��خص صدها ماشین تولید کرده باشد و از آن مدل
در بازار فراوان باش��د .چند ده��ه بعد مثال از یک مدل
مشخص تنها 10عدد تولید کرده باشد .این 10تاییها
که قدمت کمتری هم دارند ،ارزش��مند هس��تند نه آن
قدیمی که در بازار فراوان است.
اس��کناسهایی هس��تند که چند 10میلیون تومان
ارزشگ��ذاری ش��دهاند و متعل��ق به چن��د دهه پیش
هس��تند اما ی��ک تومانی دوره ناصری بس��یار کمتر از
ای��ن ع��دد یعنی نهایت ت��ا  6میلیون توم��ان خرید و
فروش میش��ود .هزارتومانی دوره ناص��ری اصال قابل
قیمتگ��ذاری نیس��ت100 .تومانی دوره رضاش��اه یا
50تومانی آن تا 85میلیون تومان قیمتگذاری ش��ده
است.

مجموعهداری در ایران ،سود یا تفنن؟

تهمینه سهرابی

چرا یک اسکناس کمیاب است؟
یک��ی از این دالیل عدم همس��انی فیلیگران اس��ت.
دلی��ل دیگر امضاهای محمدخان و نوربخش به صورت
همزم��ان اس��ت .یعنی مث��ال محمدخان وزی��ر بوده و
نوربخ��ش ریی��س کل .محمدخان اس��تعفا میدهد و
نمازی میش��ود وزیر .پس نمازی میماند و نوربخش.
مثال بعد از دو ماه کار این دو نفر ،نوربخش هم ممکن
اس��ت جای خ��ود را مثال به ف��ردی به نام حس��ینی
بده��د .بنابراین نمازی و نوربخش فق��ط دو ماه با هم
بودهان��د و تنها دو ماه اس��کناسهایی با ن��ام این افراد
چاپ شده اس��ت .البته ممکن اس��ت در همین دوماه
ه��م تعداد زیادی اس��کناس چ��اپ کرده باش��ند .اما
به ه��ر حال امضای ای��ن دو نفر با هم خ��ود میتواند
تعیینکننده ارزش مجموعهای یک اسکناس با نامهای
آنها باشد.

نکته های مجموعه داری

استوکرها چه کسانی هستند؟

یک عدهای هستند که در عالم مجموعهداری به آنها استوکر
میگویند .مثال متوجه میشوند که 100تومانی یا 50تومانی
که در فالن تاریخ مش��خص چاپ شده است ،کم است .این
افراد هم در بازار همه نمونههای موجود را خریداری میکنند
و از بازار جمع میکنند .بدین وسیله آن را نایاب کرده و ارزش
مجموعهای به آن میبخش��ند .اما اینکه این افراد مشخص از
چه طریقی متوجه این امر و نایاب یا کم بودن یک اسکناس
یا س��که میشوند ،دالیل جالبی دارد .باندهایی در این حوزه
وج��ود دارد که آنها را در جریان قرار میدهد .مرکز اطالعات
هم که بانک مرکزی اس��ت .خود کس��ب اطالعات و داشتن
اطالعات در این حوزه یک کار مهم اس��ت .افرادی هس��تند
که منبع این اطالعات هس��تند .تمبر هم همین داس��تان را
دارد .ماشین هم همین داستان را دارد .ولی شکل استثنایی
آن است.
ایرانیان نگاه سرمایهگذاری در این حوزه ندارند
نگاه به مجموعهداری در ایران به این صورت اس��ت
که مجموع��هداری نمیتواند یک نوع س��رمایهگذاری
باش��د .درحالیک��ه در س��طح جهان نهتنه��ا این طور
نیس��ت بلک��ه مجموعهداری ی��ک بیزینس س��ودآور
اس��ت ک��ه افراد زی��ادی در بازار آن حض��ور دارند .در
ایران بیشتر نگاه حس��ی و عاطفی و عالقه شخصی به
مجموعه وجود دارد .شوق دیدار با اسکناسها ،سکهها،
آبگینهها و دس��تنویسهای قدیم��ی و نایاب به نوعی
ارضای عالقهمندیهای درونی اس��ت ت��ا نگاه پولی و
سرمایهگذاری.
مدیریت مجموعهداری
ب��دون اینک��ه بخواهیم این امر را رد ی��ا تایید کنیم
بای��د دیدگاه عقالنیتری نس��بت ب��ه مجموعهداری و
مدیریت هزینهها و مدیریت ارزشگذاری آنها داش��ته
باش��یم .افرادی به صورت شخصی و با هزینه شخصی
به گردآوری مجموعههایی از گوش��ههای فرهنگی یک
مملکت میپردازند و ای��ن امر بهخودیخود باید مورد
تحس��ین واقع ش��ود .اگر مراکزی ب��رای ارزشگذاری
قانونی ایجاد ش��ود و معیارهای روش��نی برای حفظ و
نگهداری مجموعهها مش��خص ش��ود ،میتوان امیدوار
ب��ود که مجموعهها بعد از صاحب��ان آنها به ملت تعلق
بگیرن��د و در چهارراهه��ای معروف به ت��اراج حراجها
نروند.
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مجموع��هداری اصطالح��ی
اس��ت ک��ه از طرفی هر کس��ی
در م��وردش چیزی میداند و از
طرفی اینقدر به اصطالح سکرت
اس��ت که در مواقع بسیاری هر
کسی را به س��کوت وا میدارد.
پای صحبت اهلش که بنشینی،
ی��ک واژه دائما تکرار میش��ود:
حرفهای .افراد حرفهای این کار.
از طرفی دقیقا کس��ی نمیداند
که چه چی��زی ارزش مجموعه
ش��دن دارد؟ آیا جمعآوری هر
چی��زی میتوان��د هر کس��ی را
به یک کلکس��یونر تبدیل کند.
آی��ا هر مجموع��های یک ثروت
محس��وب میشود؟ عالقه تا چه
اندازهای در جمعآوری اش��یا و
اسناد و ...تاثیرگذار است.
اف��راد زی��ادی میگویند که
مجموعهداری در ایران بیش��تر
یک ثروت معنوی اس��ت تا یک
راه کس��ب درآم��د و بیزینس و
س��رمایهگذاری .این افراد حتی
نس��ل جوان را استثنا نمیکنند
و ل��ذت ب��ردن را تنه��ا دلی��ل
جم��عآوری بعض��ی از وس��ایل
میدانن��د .اتومبیل ،اس��کناس،
س��که ،آبگینه ،کبری��ت ،تمبر،
نس��خههای خط��ی کتابه��ا و
ه��زاران چیز دیگ��ر نمونههایی
هس��تند که تاکن��ون مجموعه
شدهاند .جمع آوری هر مجموعه
نی��از به س��رمایه متفاوتی دارد،
به همین دلی��ل مجموعهداران
به چند دس��ته اقتصادی تقسیم
میش��وند .مث��ال کارخانهداری
ک��ه ممک��ن اس��ت مجموع��ه
اتومبیله��ای کالس��یک را
جمعآوری کند .یعنی هزینهای
را که بابت این کار میپردازد اگر
در کسب وکارش سرمایهگذاری
کن��د ،س��ود بس��یار بیش��تری
نصیبش میشود .طبقه متوسط
و طبق��ات دیگر هم به مجموعه
کردن وسایل دیگر میپردازند.
ردپای دالالن در دنیای
مجموعهداری ایران
ام��ا از آنجایی ک��ه هیچ جای
اقتصاد ایران نیست که به نوعی
رد پ��ای دالالن را نت��وان پی��دا

ک��رد ،در دنی��ای مجموعهداری
ای��ران نیز این افراد حضور دارند
و ه��ر چن��د اف��راد مجموعهدار
نگاهی پاک به ای��ن دنیا دارند،
واسطهها سود خود را میجویند
و در این میان دفتر و دس��تکی
هم ب��ه ه��م زدهاند .ای��ن افراد
کلکس��یونر نیس��تند .مث��ال به
روس��تاها میروند و سینیهای
مس��ی و س��ایر ظروف قدیمی
را پی��دا میکنن��د و ب��ه اف��راد
دارای مجموع��های در ای��ن
زمینه میفروش��ند و با دست به
دست کردنشان سود عایدشان
میشود .اما آن کسی که خریدار
است به دنبال سودآوری نیست،
بلکه ب��ه ارزش��مند ب��ودن آن
میاندیشد.
مسائل مجموعهداری در ایران
ب��ه طور کل��ی مجموعه داری
در ایران شامل تمبر ،اسکناس،
سکه ،نس��خههای دس��تنویس
ادب��ی و سیاس��ی،
کبریت و غیره است.
س��کههای دوران
قاجار به این س��مت
چ��ون قب��ل از ای��ن
تاری��خ ج��زو قاچاق
و کاالی زیرخاک��ی
محس��وب میش��وند .ماشین به
طیف خ��اص پول��داری مربوط
میش��ود .اما سکه و اسکناس را
از طبقه متوس��ط ه��م دنبالش
میروند .ام��ا مجموعههایی که
به ارث میرس��ند چه کس��انی
بعد از این افراد از آنها نگهداری
میکنن��د؟ همه این اف��راد اگر
هزینه جمعآوری مجموعه خود
را ص��رف خرید زمی��ن یا خانه
میکردند ،سرمایه ارزشمندتری
از نظ��ر پولی برای فرزندان خود
به جا میگذاشتند.
جای خالی بورس و عدم
ارزشگذاری مجموعهها
در ای��ران ب��ورس ی��ا ج��ای
مش��خصی ب��رای ارائ��ه و
ارزش��گذاری و خری��د و فروش
چنین مجموعههایی وجود ندارد
که بعد از مرگ افراد هم ماندگار
بمانن��د و بت��وان س��رمایهای
محسوبشان کرد و خانوادهای
را س��اپورت پولی بکنن��د .البته

بازارهای غیراس��تانداردی وجود
دارد ک��ه معم��وال مجموعهه��ا
ب��دون ارزش��گذاری واقع��ی و
تنه��ا از س��ر اضط��رار و ع��دم
اط��الع از ارزش واقع��ی چنین
مجموعههای��ی ب��ا قیمته��ای
نازل فروخته میشوند و در واقع
س��رمایهای عظیم چ��ه از لحاظ
فرهنگ��ی و چه از لحاظ مالی از
بین میرود .چهارراه اس��تانبول،
خیاب��ان منوچه��ری از جمل��ه
بازارهای داد و ستد مجموعهها
هس��تند و چون افراد حاضر در
آنجا خودش��ان فروش��نده اند و
ن��ه مجموع��هدار ،ب��دون توجه
به اهمیت این می��راث ماندگار
ب��ا قیم��ت نازل��ی حاض��ر ب��ه
خریدش��ان هس��تند ،چ��ون به
دنبال س��ود بیش��تر میگردند،
به ویژه کس��انی که با اسکناس
و سکه آشنایی ندارند ارزش این
کاالها را درک نمیکنند .امروزه
طمع ورزیهای زی��ادی در این

حوزه به چش��م میخ��ورد و به
دنبال س��ود بیش��تر هستند ،نه
حفظ یک سرمایه فرهنگی.
یک��ی از دالی��ل ایج��اد این
مش��کالت هم این مسئله است
ک��ه مجموعهها معم��وال ارزش
مشخصی ندارند .یعنی نمیتوان
گفت ک��ه ارزش پولی آن چقدر
اس��ت ،چون هنوز مت��ر و معیار
استانداردی در این حوزه تعریف
نشده اس��ت و همین امر میدان
را برای جوالن سودجویان فراخ
گذاشته اس��ت .تعریفی هم اگر
باشد فضای مجموعهداری آن را
مش��خص میکند .یک مجموعه
بر اس��اس تعریفی ک��ه در بازار
وجود دارد ،ارزش��مند ش��مرده
میش��ود .یعنی هر مجموعهای
در مرکز توج��ه خرید و فروش
واقع نمیش��ود و ب��ه نوعی این
بازار اس��ت ک��ه روی مجموعه
قیم��ت میگ��ذارد و آن را قابل
خرید و فروش میکند .بیشترین

قیمتی ک��ه مجموعهای فروخته
شده است در ایران خیلی معلوم
و مشخص نیست .یکی از دالیل
عمده این امر هم این اس��ت که
مجموع��هداری در ای��ران هنوز
یک کار پنهان اس��ت ،به همین
خاط��ر اطالع دقیق��ی از قیمت
مجموعهه��ای خری��د و فروش
شده وجود ندارد .زیرا این کار در
ایران جا نیفتاده و نگرانی این را
دارند که مجموعه از آنها گرفته
ش��ود .درواقع مجموعهداری در
ایران کار پنهانی است.
مجموعه داری و
حفظ فرهنگ
دس��تنویسها معم��وال ب��ه
موزهها داده میشوند .مثال موزه
ملک جمعآوری ش��ده توس��ط
یک ش��خص مجموعهدار است.
به همین دلی��ل مجموعهدارها
در طول تاری��خ از عوامل حفظ
فرهن��گ یک کش��ور بودهاند از
جمل��ه جمعکنندهه��ای
دستنویسها ،اشیا ،تمبرها
و غی��ره .تمبره��ای ایرانی
داریم که مثال تنها 10عدد
از آنه��ا در کل دنی��ا وجود
دارد و این ارزشمند است.
زیرا ب��ه ویژه تمبرها دارای
بار فرهنگی هستند چون معموال
مناس��بتی و با تصاویر خاص بر
اس��اس رواب��ط خ��اص چ��اپ
میشوند .مثال به مناسبت ورود
رییس جمهور کشوری به ایران
و غیره .بنابر این کس��ی که این
تمبرها را جمع آوری کرده امری
فرهنگی را دنبال کرده است.
هزینههای مجموعهداری
م�جموع��هداری هزینهه��ای
نگهداری دارد و بس��ته به خود
مجموع��ه هزینهه��ا مش��خص
میش��ود .مث��ال دستنوش��تهها
حتم��ا بای��د اس��یدزدایی و در
جایی مطمئ��ن و دور از رطوبت
و آسیبهای احتمالی نگهداری
ش��وند که ایج��اد چنین فضایی
هزینههای��ی را به دنب��ال دارد
ی��ا اس��کناسهایی ک��ه بای��د
تعمی��ر ش��ود .تعمیرکنندههای
اس��کناس افراد خاصی هستند
که دستمزدهایی هم میگیرند.

البت��ه هزینه اصل��ی مربوط به
جم��عآوری مجموعه اس��ت .از
طرفی وس��ایل بزرگتری مانند
موتور و ماشین و غیره احتیاج به
فضا و نگهداری بس��یار بیشتری
دارد.
تفاوت مجموعهداری
در ایران و جهان
بین مجموع��هداری در ایران
و س��ایر کش��ورها تفاوتهای��ی
وج��ود دارد .مثال در ایران ارزش
اسکناس به جفت بودن آن است.
یعنی شماره سری آنها پشت سر
هم اس��ت .در س��طح جهان این
گونه نیس��ت و اسکناس تک هم
ارزشمند است .یعنی مثال شماره
اسکناس��ی  84باشد و بعدی آن
هم که  85هم است وجود داشته
باشد یا قبلی آن که  83است .یا
مثال تمبر در خ��ارج از ایران به
صورت تک اس��ت ولی در ایران
بلوکی اس��ت یعن��ی 4تایی .این
تعریف از قدیم بوده و بر اس��اس
قاعده خاصی هم نیست و جامعه
کلکس��یونها ای��ن تعریفها را
ایجاد کرده است.
نخستین اسکناسهای
ایرانی
اولین اسکناس��ی ک��ه در ایران
وارد بازار ش��ده اس��ت مربوط به
دوره ناصرالدین ش��اه اس��ت .هر
چند میگویند دوره فتحعلی شاه
هم بوده اس��ت ام��ا قدیمیترین
اسکناس��ی ک��ه در ای��ن ح��وزه
مجموع��ه ش��ده اس��ت از دوره
ناصری است .در زمان ناصرالدین
شاه اس��کناس رواج یافت و مردم
به دلیل اینکه پاره میش��د از آن
استقبال نکردند و دوباره به سکه
روی آوردند.
ب��ه همی��ن دلی��ل در دوره
مظفرالدین ش��اه ،محمدعلی شاه
و احمد ش��اه اس��کناس نداریم و
س��که داری��م .از دوره پهلوی اول
دوباره اس��کناس داریم ،بنابراین
گرانتری��ن اس��کناسها مربوط
به دوره ناصرالدین ش��اه اس��ت.
البته اس��کناسهایی ه��م داریم
که ش��اید از اس��کناسهای دوره
ناص��ری هم گرانت��ر و متعلق به
دهه  50شمسی هم باشند.

جهان مجموعه داری

 5مجموعهدار برتر جهان
ترجمه :شیدا رمزی

هرچن��د اط��الع از دارای��ی و ث��روت مجموعهداران
داخلی و خارجی کار دش��واری اس��ت و با توجه به راز
و رمزه��ای موجود در زندگی آنه��ا ،نمیتوان دقیقا از
دودوتا چهارتای زندگی آنها مطلع ش��د اما در گزارشی
اس��امی پنج مجموعهدار هنری برتر جهان با مختصری
از اطالعاتش��ان منتشر شده است که مطالعه آن برای
عالقهمندان خالی از لطف نیست.
 -1هل�ن و برن�ارد آرن�ات
Helen &Bernard Arnault
ای��ن زوج معروفتری��ن زوج
کلکس��یونر منتخب سال 2012
می��الدی از س��وی موسس��ه
 LVMHدر جهان هس��تند که ب��ا مجموعهای معادل
 41میلی��ارد دالر در زمین��ه قطع��ات موس��یقی و آثار
هنری به شهرت رس��یدهاند .این درحالی است که هلن
آرن��ات که خود نوازنده پیانو اس��ت ،در زمینه جمعآوری
این کلکس��یون موثر بوده ،به صورتی که در سال 2003
کاملتری��ن مجموعه از آث��ار هنری مور ،ان��دی رائول و
پیکاسو را در اختیار داشته است.
 -2دب�را و لئ�ون بل�ک
Debra & Leon Black
لئ��ون بلک ب��ه عن��وان مدیر
ش��رکت تج��اری آپول��و گلوبال
فعالی��ت تج��اری خ��ود را ادامه
میدهد و همسرش دبرا نیز یکی از طراحان و سازندگان
خیابان برادوی اس��ت .ارزش مجموعه این دو حدود 3.5
میلیارد دالر برآورد شده اس��ت .در سال  2005میالدی
این دو مجموعهدار تنها برای تصاحب تابلوی معروف پرنده
در آسمان 27میلیون دالر هزینه کردند که در زمان خود
به عنوان گرانترین معامله بود .لئون که به عنوان یکی از
اعض��ای هیات امنای موزه هنر معاصر اس��ت ،صرفا برای
ساخت یک مرکز هنری در این مجموعه حدود 48میلیون
دالر هزینه کرده است.
 -3ادی و ال�ی ب�راد
Edtthe L. & Broad
مجموع��هداران ب��راد در واقع
صاحبان ش��رکت س��ان امریکا
هس��تند که می��زان دارایی آنها
براس��اس گزارشها 2میلیارد دالر برآورد شده است .این
مجموعهداران مشهور بینالمللی در سال 2011میالدی
ب��رای تجهی��ز و توس��عه م��وزه لس آنجل��س همکاری
گس��تردهای داشتند و بخش��ی از زمین شخصی خود را
نی��ز در این مورد به موزه اهدا کردن��د .خانواده براد 200
اثر هنری از جف کونز ،جاس��پر جون ،ان��دی رائول و ..را
در اختیار دارند که به اعتقاد برخی کارشناس��ان هنری،
نمیتوان قیمت دقیقی برای این مجموعه تعیین کرد.
 -4پیر چن
Pierre Chen
پیر چن یکی از مجموعهداران
معتبر تایوانی و صاحب کمپانی
یاگئو در این کش��ور است .چن
به دلیل مجموعه بی نظیر مدرن و پس��ت مدرن خود در
زمینه آثار هنری به شهرت رسیده است .این مجموعهدار
مشهور جهانی کارش را از سال  1990آغاز کرد و در سال
 2008میالدی  3/8میلیون دالر برای خرید یک تابلوی
نقاش��ی از لویسین فروید به فرانسیس بیکن پرداخت که
در زمان خود رکوردی بی س��ابقه در این زمینه بود .این
مجموع��هدار تایوانی آث��اری از اندی رائول و بس��یاری از
هنرمندان مشهور چین و تایوان را مثل سی تیومبلی در
اختیار دارد.
 -5الکساندرا و استیون کوئن
Alexandra&StevenCogen
خانواده کوئن که به عنوان یکی
از مشهورترین کلکسیونرهای آثار
هنری از س��وی موسس��ه  SACبه دنیای کلکسیونها
معرفی ش��دهاند ،با مجموعهای مع��ادل 9/3میلیارد دالر
جای��گاه مطمئنی برای خ��ود در این زمینه دس��ت و پا
کردهاند .این خانواده به دلیل س��رمایهگذاریهای بسیار
گسترده که برای تصاحب آثار هنرمندان مشهور و بزرگ
جه��ان انجام دادهاند ،به ش��هرت رس��یدهاند و در دنیای
کلکسیونرها از شهرت خاصی برخوردارند.
این خان��واده کلکس��یونر در س��ال  2009میالدی با
پرداخ��ت 137/5میلی��ون دالر برای خری��د یک تابلوی
هن��ری معروف مرب��وط به دوران قب��ل از جنگ جهانی
اول در سطح بینالمللی مطرح شدند و همواره به عنوان
مهمان ویژه افتتاحیه نمایش��گاه هنر بازل در س��وییس
در این نمایشگاه شرکت داش��تهاند .البته نباید فراموش
کرد که ن��ام این خانواده مجموع��هدار معتبر بینالمللی
ب��رای خری��د 120میلی��ون دالری یک��ی از آث��ار مونه
نی��ز دوباره س��ر زبانها افتاد و توجه بس��یاری را به خود
جلب کرد.
منبعbusiness insider :

دنیای مجازی

مجموعه داری در نت

همانطور که میدانید کمی بیش��تر از یک دهه است
ک��ه دنیای مج��ازی تمام صنایع مختل��ف را تحت تاثیر
خود ق��رار داده و به روشهای گوناگ��ون آنها را به خود
وابسته کرده اس��ت این موضوع در تجارت آثار هنری و
کلکس��یونهای مختلف نیز کامال مش��هود است و راهی
برای رشد تقاضا ش��ده است .هرچند مشکالتی از جمله
کالهبرداریهایی صورت گرفته اما حرفهایها با استفاده
از امتیازات ویژه در ای��ن زمینه اقدام به انتخاب ،فروش
یا خرید آثار موردنیازش��ان در حراجیهای معتبر جهان
مثل کریس��تی کرده و با فش��ردن یک کلید خرید انجام
میدهند.
برخ��ی از خریداران هرگز عالقهمند به فاش ش��دن
ن��ام و شهرتش��ان در این زمینه نیس��تند .این عالقه
پنه��ان ماندن مال��کان برخ��ی کلکس��یونها بهترین
راه��کار برای توس��عه ورود دنیای مج��ازی به تجارت
بینالمللی کلکس��یونها و آثار هن��ری و تاریخی بوده
اس��ت که با استفاده از راهکارهای قانونی و البته مجاز
هر روز رو به رش��د و توسعه است و افراد فعال در این
زمینه را بیش��تر به خود جلب میکند.

مدیریت سرمایه گذاری

شمــاره 77
گزارش

گزارشي از ساخت سهتار

سازي به ظرافت باران
وحید زنديفخر

صداي دلنش��یني دارد و اکثر م��ردم آن را به عنوان
یک ساز تنها ميشناسند که شوري عارفانه را به ارمغان
م��يآورد .خدا رحمتش کند؛ اس��تاد ج��الل ذوالفنون
ميگفت« :زخمههایي که روي سیم سهتار فرود ميآید،
باید شبیه قطرات باران باشد ».شاید از این جمله استاد
بت��وان به ظرافت س��هتار پي برد؛ ظرافتي ک��ه آن را از
سازهاي دیگر متمایز ميکند.
ساخت سهتار امروز به عنوان یکي از مشاغلي است که
هم عشق ميخواهد و هم پشتوانه مالي .خیلي راحت و
بدون رودربایستي در همین ابتداي گزارش باید بگوییم
که اگر حس��ابتان پر از پول نیس��ت قید سرمایهگذاري
براي این کسب و کار را بزنید .به عبارتي در حال حاضر،
سهتار س��ازي ،شغلي نیست که بتواند شما را براي یک
زندگي راحت ،اقناع کند اما ميتوان براي کسب درآمد
اضافه بر برنامه بعد از چند سال روي آن حساب کرد.
بر همین اس��اس ،براي ش��روع کار ،نداش��تن دغدغه
مالي در اولویت است .البته هستند افرادي که از این راه
ارتزاق ميکنند ،اما باید قبول کنیم که تعداد عاشقان و
شیفتگان سهتار ،بیشتر است و شعار همگي این است که
«من براي دل خودم این کار را انجام ميدهم».
اکنون روي صحبت ما با کس��اني اس��ت ک��ه فارغ از
نان ش��ب ،دوس��ت دارند به نداي دلشان گوش دهند و
سرمایهش��ان را در راهي خرج کنند که ش��اید بازگشت
آن تا پنج س��ال به طول انجامد .شما دست کم به یک
فض��اي 10متري نی��از دارید تا کار خ��ود را آغاز کنید.
ناگفته نماند که اگر ميخواهید خودتان هم سرمایهگذار
باش��ید و هم سازنده (البته به دلیل عالقه خاصي که در
س��ازندگان وجود دارد ،اغلب س��رمایهگذار و سازنده در
یک نفر خالصه ميشود) الزم است فوت و فن مربوط به
این هنر را بیاموزید.
وسایل و ابزار مورد نیاز

براي آم��وزش ،افراد متبحر زی��ادي را ميتوانید پیدا
کنید .ش��اید بتوان این استادان را از خانه موسیقي پیدا
کرد .اما میزان مبلغي که استاد از شما در قبال آموزش
ميگیرد ،کامال توافقي است و تعرفه خاصي ندارد .دو تا
سه ماه آموزش ،تقریبا شما را براي شروع آماده ميکند.
ی��ک میزکار آهني  100تا 200هزار تومان ،س��وهان
50هزارتوم��ان ،گی��ره رومی��زي 200هزارتومان ،دریل
زمین��ي  200ت��ا 300ه��زار تومان و هواک��ش  200تا
250هزارتومان از ملزومات کار شماس��ت .البته ميتوان
وس��ایل و ابزار زیادي را براي این کس��بوکار تهیه کرد
از قبی��ل اره فلک��ه ،پمپباد و حتي دس��تگاه لیزر براي
برش ترکهها .اما بهتر است به نصیحت کارکشتهها گوش
کنید و در همان ابتداي کار ،از هزینه اضافي بپرهیزید.
زیرا این وس��ایل براي وقتي است که شما به تولید انبوه
رسیدهاید و نامتان در بازار موسیقي شناخته شده است.
قالب کاسه و ترکه
استادي که روش ساخت را به شما ميآموزد ،بهترین
کس��ي اس��ت که ميتواند قالب کاس��ه را در اختیارتان
بگذارد؛ قالبي که انواع و اقس��ام مختلف دارد و س��اخت
آن ش��اید کمتر از 30هزارتوم��ان برایتان هزینه بردارد.
بد نیس��ت بدانید که معموال دسته سهتار از چوب گردو
و کاس��ه و صفحه آن از چوب توت اس��ت .البته اکنون
س��ازندگان در حال ورود به فاز جدیدي هستند که در
آن خالقی��ت و ن��وآوري موج ميزند! آنها ب��ه تازگي از
چوبهاي خارجي مانند ُرزوود یا ماهاگاني براي صفحه
اس��تفاده ميکنند ک��ه مخصوص گیتار اس��ت و زنگ
خاصي به صداي ساز ميدهد .شما هم اگر دوست دارید
خالقیت داشته باش��ید ،ميتوانید چوبهاي دیگري را
نیز امتحان کنید.
قالب آلومینیومي براي ساخت ترکه ،چیزي است که
اگر نباش��د ادامه کار امکانپذیر نیس��ت .تعداد آن را بر
اس��اس نیاز ميت��وان تنظیم کرد که بس��تگي به تعداد
ترکههاي کاسه دارد .برخي 7ترکه ،برخي 9ترکه ،بعضي
11ترکه و تا اال ماشاءاهلل! ميسازند .اگر کاسه مورد نظر
ش��ما  9یا  11ترکه است  7قالب براي شما کافي است
که قالب سازان براي هر کدام از شما  10تا 20هزارتومان
پول ميگیرند.
رندهدس��تي (200هزارتوم��ان) ،س��نباده (مت��ري
10هزارتومان) ،چس��ب چوب (به می��زان الزم) و الک
(کیلویي  30تا 40هزارتومان) از دیگر وسایلي است که
براي این کس��بوکار الزم است .بعد از ساختن سهتار و
رنگ ک��ردن آن با الک و الکل ،نوب��ت به نصب پردهها
ميرس��د25 .پرده که از روده گوسفند ساخته ميشود
و هرک��دام طنین یک نت را با خود ب��ه همراه دارد ،به
ص��ورت حلق��هاي به فروش ميرس��د و ه��ر حلقه  8تا
10هزار تومان برایتان آب ميخورد.
ساخت کاسه شاید سختترین و طوالنيترین پروسه
باش��د اما با کمي تمرین و ممارست ميشود روزي دو تا
سه کاسه ساخت .تنها الزم است که جور کردن ترکهها
را بیاموزید و آنها را بدون درز و قرینه با هم درست کنید.
حاال ميرس��یم به مهمترین قس��مت کار؛ یعني اتصال
دس��ته به کاسه که اگر دقت الزم در این مرحله صورت
نگیرد کل زحمت و س��رمایه ش��ما به باد خواهد رفت،
زیرا خریداران وسواس زیادي براي آن به خرج ميدهند.
تزئینات بس��یاري ميتوان در ساخت ساز به خصوص
سهتار به کار برد از نصب استخوان روي دسته گرفته تا
معرقکاري روي کاسه.
اینجا دیگر س��لیقه و هنر شما وارد کار ميشود و نوع
تزئیني را که قرار اس��ت روي س��از انجام دهید ،تعیین
ميکند .مدیریت سرمایهگذاريتان ميتواند به گونهاي
باش��د که در این بازار کساد ،سود شما را تضمین کند.
پس دقت کنید!

عباس نعیم امینی

آیا تا به حال با خود فکر کردید
که بهترین ایده برای ش��روع یک
کس��ب و کار و س��رمایه گذاری
جدید چیست؟ بهترین ایدههای
کسبوکار کوچک که با پول کم
شروع میشود ،چیس��ت؟ کدام
فرصت کس��بوکاری اس��ت که
پتانسیل رشد س��ریع را دارد؟ آیا
شما س��رمایه و اشتیاق الزم برای
شروع یک کسبوکار تازه را دارید،
اما نمیتوانید تصمیم بگیرید که
چه کسبوکاری را شروع کنید؟
اگر هر یک از این سوالها در ذهن
ش��ما وجود دارد پس بهتر است
ادامه مطلب را دنبال کنید .بیشتر
کارآفرین��ان مش��تاق معموال در
انتخ��اب یک ایده مناس��ب برای
ش��روع س��رمایهگذاری اش��تباه
میکنند.
بهتری��ن کس��بوکاری ک��ه
میتواند به باالترین بازده و عملکرد
در سرمایهگذاری منجر شود وجود
ندارد چون نمیتوان یک نس��خه
کلی را برای افراد مختلف در نظر
گرفت.
شاید ش��ما انتظار دارید که ما
یک لیس��ت از کس��بوکارها در
حوزههای مختلف اع��م از نفت و
گاز ،صنایع و کش��اورزی و غیره
را به ش��ما پیش��نهاد کنی��م اما
واقعیت این است که هر کس ایده
کس��بوکاری خود را برای شروع
یک سرمایهگذاری موفق در ذهن
دارد .بنابرای��ن بهترین ایده برای
س��رمایهگذاری آن چیزی است
که در ذهن شماست فقط باید با
جمعآوری اطالعات کافی و توجه
به توانمندیهای خودتان درست
تصمیم بگیرید .در این صفحه ما
هر روز سعی میکنیم اطالعاتی را
در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید
با توجه به توانمندیهای خودتان
و امکانات و سرمایهای که در اختیار
دارید یک تصمیم درس��ت برای
شروع سرمایهگذاری داشته باشید
و با فرصتهای جدیدی در حوزه
سرمایهگذاری آشنا شوید .با این
وجود ش��ما باید این فرصتها را
برای خود ایجاد کنید.
نکت��های ک��ه میخواهیم در
فرصت امروز س��رمایهگذاری به
آن تاکید کنیم این است که تبدیل
ش��دن به یک کارآفرین موفق به
فرصت کسبوکارو سرمایهگذاری
بس��تگی ن��دارد .بلکه این ش��ما
هستید که میتوانید از فرصتهای
عادی و موجود با ایدههای جدید
یک فرصت خارقالعاده بس��ازید.
بنابراین اگر ش��ما میخواهید به
موفقیت برس��ید بای��د در جهت
ش��ناخت هر چ��ه بیش��تر خود
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بوکاری
بهترینایدهکس 
برایشروعسرمایهگذاریچیست؟
و امکاناتت��ان ت��الش کنی��د .در
این گ��زارش بهجای پیش��نهاد
فرصتهای جدی��د معیارهایی را
برای ش��ما معرف��ی میکنیم که
در تصمیمگیری شما برای شروع
یک س��رمایهگذاری موفق موثر و
راهگشاست.
در ادام��ه پنج پرس��ش مطرح
شده ،که در تصمیمگیری درست
به شما کمک خواهد کرد :
س�طح آمادگی ش�ما برای
شروع یک کسبوکار چقدر
است؟
نخس��تین ق��دم ب��رای یافتن
بهترین ایده کس��بوکاری برای
شروع و سرمایهگذاری خود شما
هس��تید ،دلیل آن این است که
یک کسبوکار موفق با خود شما
بهعنوان ی��ک کارآفرین ش��روع
میشود .آیا طرز فکرشما مناسب
اس��ت؟ آیا ش��ما آنچ��ه را برای
س��اختن یک کس��بوکار موفق
الزم است در اختیار دارید؟
نکته اینجاست که کلید اساسی
برای ش��روع ،ایجاد و رش��د یک
کس��بوکار طرز فکر کارآفرینانه
است .درواقع طرز فکر شما تعیین
خواهد کرد که ش��ما ت��ا چه حد
در فرآین��د کارآفرین��ی از ایده تا
عم��ل موفقید .انتخ��اب بهترین
کسبوکار برای ش��روع با پاسخ
دادن به س��واالت ش��خصی زیر
مشخص میشود:
میزان ریسکپذیری شما چقدر
است؟
آمادگی ش��ما برای مواجهه با
چالشهای کس��بوکاری به چه
میزان است؟
آمادگی ش��ما ب��رای پذیرفتن
شکس��ت در کس��بوکار چقدر
است؟
درک شما نسبت به اشتباه در
کسبوکار و زندگی چیست؟
اینها سواالتی هستند که شما
حتی قبل از تصمیمگیری راجع
به اینکه چه کس��بوکاری برای
شروع مناسب است باید از خودتان
بپرسید .این پرس��شها آمادگی
روحی شما را برای سفر به دنیای
کارآفرینی آشکار میسازد.
چق�در س�رمایه در اختیار
دارید؟
می��زان س��رمایهای که ش��ما
برای راهاندازی و س��رمایهگذاری
در ی��ک کس��بوکار در اختی��ار
دارید یکی دیگر از عواملی اس��ت
که درش��کلگیری انتخاب شما
برای تعیی��ن بهترین گزینه برای
شروع سرمایهگذاری موثر است.
توجه داشته باش��ید که بهترین
فرصت س��رمایهگذاری برای یک
کارآفرین با س��رمایه یک میلیون

تومانی متفاوت از کس��ی اس��ت
که ی��ک س��رمایه  100میلیون
تومانی در اختیار دارد بنابراین ،با
توجه به میزان سرمایهای که در
اختیار دارید تصمیمگیری شما
متفاوت خواهد ب��ود .برای مثال،
شما با یک سرمایه بین یک تا پنج
میلی��ون تومان��ی میتوانید یک
کسبوکار اینترنتی را راهاندازی
کنید اما اگر سرمایهای بین 500
میلیون تا ی��ک میلیارد تومان در
اختیار داشته باش��ید میتوانید
به پروژههای بزرگتر فکر کنید.
چ�ه کس�ی در تیم ش�ما
حضور دارد؟
اگ��ر ب��ه دنب��ال ش��روع یک
س��رمایهگذاری موفق هس��تید
حتم��ا بای��د در تی��م ش��ما
تخصص های مختلفی که به آن
نیاز دارید حضور داش��ته باشند.
در نهایت تی��م کاری ش��ما در
تعیین جهت گیری ش��ما برای
شروع و ادامه یک سرمایهگذاری
بسیار تاثیرگذار اس��ت .اگر تیم
کسبوکاری شما سابقه موفقی
در سرمایهگذاری داشته باشند
این امر میتواند درشروع و ادامه
راه برای ی��ک س��رمایهگذاری
موفق به ش��ما کمک کن��د .اما
اگر شما یک کارآفرین انفرادی
هس��تید ،پس بهتری��ن فرصت
کسبوکار ش��ما کامال متفاوت
خواهد بود.

طرح کس�بوکاری ش�ما
چقدر قوی و مطمئن است؟
اگر ش��ما طرح کس��بوکاری
درست  ،همراه با این تیم ایدهآل
و طرز فکر درست داشته باشید آن
وقت است که میتوانید به دنبال
پروژههای بزرگ باشید و در آینده
به ایدهها و اه��داف بزرگتر فکر
کنید .اما ی��ک کارآفرین که فاقد
یک طرح کسبوکارمناسب است
فقط در ه��در دادن و از بین بردن
س��رمایه خود موفق خواهد بود،
حتی اگر یک تیم موفق و سرمایه
کافی در اختیار داشته باشد.
چه ایده نوآوران�های برای
آغاز س�رمایهگذاری و کسب
وکار در ذهن دارید؟
در نهایت ،بهترین کس��بوکار
برای شروع براس��اس ایدئولوژی
کارآفرین و شرایط حاکم ،متفاوت
اس��ت .بنابراین ،بهترین فرصت
کس��بوکاری ش��ما براس��اس
شرایطی مانند روند محلی ،میزان
ش��ور و اشتیاق ش��ما ،مهارتها،
موقعی��ت جغرافیای��ی ،نی��روی
کار متخص��ص ،تقاض��ا ،عرضه،
سیاس��تهای اقتص��ادی و غیره
متفاوت است.
بهتری��ن فرصت برای ش��روع
س��رمایهگذاری و راهاندازی یک
کس��بوکار برای کس��ی که در
مازندران زندگی میکند ،طبیعتا
متفاوت از کسی است که در استان

رییس جمهور ،از سرمایهگذاران
دعوت کرد

یزد ،اصفهان ،ایالم ،مش��هد یا هر
اس��تان دیگری زندگی میکند.
چ��ون قابلیته��ا و فرصتها در
جغرافیای متفاوت متغیر اس��ت.
در جایی قابلیتهای گردشگری
بس��یار باالس��ت و در جای دیگر
ذخای��ر معدن��ی مناس��بی برای
سرمایهگذاری و استخراج وجود
دارد ،یک منطقه در کش��اورزی
موفق اس��ت و منطقهای دیگر در
تجارت موقعیت مناسبی دارد.
با این وج��ود ،مهمترین عامل
«ایده کسبوکارو سرمایهگذاری»
شماست که حرف اول و آخر را در
حصول به موفقیت میزند.
بنابراین به یاد داشته باشید ،اگر
یک ایده س��رمایهگذاری درست
با یک تیم قوی و طرح مناسب با
سرمایه کم در اختیار داشته باشید،
بس��یار بهتر از آن است که با یک
سرمایه میلیاردی شروع کنید اما
ای��ده و طرح مناس��بی در اختیار
نداشته باشید یا اینکه تیم کاری
ش��ما بیکفایت و غیرمتخصص
باشد .بنابراین ،هنگامی که تصمیم
میگیرید کس��بوکاری را شروع
کنید ،ابتدا باید مطمئن شوید که
مطالعات امکانسنجی مقدماتی
خود را به درس��تی انجام دادهاید.
همچنین اطمینان حاصل کنید
که از ترکیبات درس��ت استفاده
کردهاید و این عوامل به درستی در
جای خود قرار دارند.

شکوفه میرزایی

دارد.وی ادام��ه داد :در ح��وزه
باستانشناس��ی نیز لرستان تنها
اس��تانی اس��ت که در موزه ملی
ای��ران بخش اختصاص��ی دارد و
تمدن پیشمادی و پیشآریایی

ای��ن اس��تان بیانگ��ر ظرفی��ت
گردشگری آن است.رییس اتاق
بازرگانی کرم��ان همچنین قلعه
فلکاالف��الک خرمآب��اد را یک
ث��روت عظیم فرهنگی و تاریخی
دانس��ت و تصریح کرد :چنانچه

ای��ن قلعه ج��دی گرفته ش��ود
موج��ب ارزآوری س��االنه یک و
نیم تا 2میلیارد دالر برای کشور
میشود.
جاللپ��ور ادام��ه داد :در
مجم��وع لرس��تان ش��رایط
بس��یار خوب��ی دارد و بای��د
دیدگاههای فرهنگی نسبت
به س��رمایهگذاری و شرایط
حضور بخ��ش خصوصی در
این استان تغییر کند.
وی همچنی��ن ادام��ه داد:
با توج��ه به وج��ود گیاهان
دارویی متعدد در لرس��تان،
اتاق بازرگانی استان میتواند
در خص��وص تولیدات غذای
سالم و ارگانیک به عنوان استان
معین اتاق کش��ور فعالیت کرده
و از س��رمایهگذاران ای��ن بخش
استقبال کند.
رییس ات��اق بازرگان��ی ،صنایع
مع��ادن و کش��اورزی خرمآب��اد

راهاندازی کارخانه تولید خوراک ماهی ،مرغ و دام در اقلیم کردستان

دبی��ر ات��اق تعاون اس��تان هم��دان از
تاس��یس و راهان��دازی کارخان��ه تولی��د
خ��وراک ماه��ی ،م��رغ و دام در اقلی��م
کردستان خبر داد.
رحم��ان نادی در گفتوگو با ایس��نا ،با
اع��الم این خبر اظهار ک��رد :یک بازرگان
همدانی قراردادی با بازرگانان عراقی اقلیم

کالف دوم:
معاون مدی��رکل برنامه
و بودج��ه اس��تانداری
مازن��دران گفت��ه همتی
ب��رای ایجاد فضای س��بز
در این استان وجود ندارد
و اس��تاندارد فضای س��بز
مازندران با س��ه مت��ر مربع برای هر نفر بس��یار پایین
است.
وي در نشس��ت ش��ورای برنامهری��زی و توس��عه
اس��تانداری در موضوع فضای سبز استان اعالم کرده با
بررسی کارشناسانه شاخصهای فضای سبز استان که
بتواند مورد بهرهبرداری عمومی قرار گیرد ،پایین است.
از طرفي ،سرانه استاندارد بینالمللی فضای سبز 25
متر مربع برای هر نفر اس��ت که این میزان در کش��ور
 ،7در مازن��دران  ،3در گی��الن  10و در گلس��تان 12
مترمربع است.به گفته این مقام مسئول ،دستگاههایی
همچون بنیاد مسکن ،منابع طبیعی ،اداره کل زندانها
و نی��ز مدیران ش��رکتها ،اصن��اف وغیره در اس��تان
موظف به ایجاد فضای س��بز ش��دند.به این ترتیب ،راه
براي س��رمایهگذاران مازندراني و همچنین استانهاي
دیگ��ر براي کمک ب��ه ایجاد فضاي س��بز در مازندران
فراهم اس��ت .تنها بای��د براي س��رمایهگذاري تصمیم
گرفت .ناگفته پیداست که بهبود فضاي سبز در جذب
توریس��ت بس��یار موثر اس��ت .این یعني یک تیر و دو
نشان!

بزرگ فکر کنید

ثروتمندترین استان کشور از زبان نایب رییس اتاق ایران
نای��ب ریی��س ات��اق بازرگانی،
صنای��ع ،مع��ادن و کش��اورزی
ای��ران گف��ت :باتوج��ه ب��ه
ش��رایط جغرافیای��ی و وج��ود
 12درص��د آبه��ای ش��یرین
کش��ور در لرس��تان ،این استان،
ثروتمندترین استان ایران است.
به گزارش ایرنا ،محسن جاللپور
در جلس��ه ش��ورای گفتوگوی
دول��ت و بخ��ش خصوص��ی
لرس��تان که با حض��ور رییس و
اعضای هیات رییس��ه اتاق ایران
در خرمآب��اد برگزار ش��د ،افزود:
شش قطب اصلی اقتصاد ایران با
گذشت زمان دچار بحران جدی
آب میشوند.
وی ب��ا اش��اره به انتق��ال آب به
برخی اس��تانها گف��ت :هزینه
شیرین کردن هر متر مکعب آب
بدون احتساب هزینههای انتقال
به برخی استانها 1.6دالر است.
وی اظه��ار داش��ت :در ش��رایط

کالف اول:
خب��ري داری��م ب��راي
س��رمایهگذاراني ک��ه
در حوزهه��اي ریل��ي
سرمایهگذاري ميکنند.
این خب��ر که در ایس��نا
منتش��ر ش��ده ميگوید:
طرحهای س��اخت و توس��عه پروژههای راهآهن برقی و
سریعالسیر و دو خطه کردن مسیرهای اصلی با دستور
رییس جمهور در اولویت تامین مالی دولت قرار گرفت.
در آخرین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی
که با ریاس��ت ریی��س جمهور برگزار ش��د ،طرحهای
وزارت راه و شهرس��ازی برای توس��عه شبکه راهآهن تا
س��ال  1400مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد
پروژههای راهآهن برقی و سریعالسیر و دو طرفه کردن
مسیرهای اصلی در اولویت تامین مالی و البته حمایت
صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
بر این اس��اس ،رییس جمهور در دس��تورات خود به
ل��زوم توجه به توان بخش خصوص��ی نیز پرداخته و از
دستگاههای مس��ئول خواسته زمینه حضور این بخش
در س��رمایهگذاری ناوگان ریلی را با ارائه تس��هیالت و
تضمین بازار فراهم کند و حتی به مش��ارکت خارجی
نیز اهمیت ویژهای دهد.
بنابراین تا فرصت از دس��ت نرفته و خارجيها براي
س��رمایهگذاري جاي ش��ما را اش��غال نکردهاند ،براي
پولتان نقشه بکشید!

نقطه شروع

خبر

فعلی قیمت ه��ر مترمکعب آب
در لرس��تان  5هزار تومان است
در حالیکه ای��ن آب در جاهای
مختلف به صورت رایگان عرضه
میش��ود.وی ادام��ه داد :ع��دم
قیمتگ��ذاری واقعی آب،
ش��رایط کنونی در کشور
را رق��م زده ک��ه در ای��ن
ش��رایط زراع��ت معق��ول
نبوده و اس��تانها باید به
س��مت باغ��داری حرکت
کنن��د.وی با بی��ان اینکه
در بررس��یهای انج��ام
شده س��ه نقطه از لرستان
برای کشت پسته مناسب
ارزیابی ش��ده است ،افزود:
انجمن پس��ته کش��ور س��االنه
 1.5میلی��ارد دالر ارزآوری
دارد چراک��ه ه��ر مت��ر مکع��ب
آب مصرف��ی برای تولید پس��ته
مع��ادل  30برابر هم��ان مقدار
تولید گن��دم ،ارزآوری به همراه
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کردس��تان به منظور راهاندازی و تاسیس
کارخانه تولید خ��وراک ماهی ،مرغ و دام
با مش��ارکت پنج س��اله منعقد کرد.وی با
بیان اینکه میزان س��رمایهگذاری بازرگان
همدانی حدود  300میلیون تومان است،
تصریح کرد :طی سه ماه گذشته عملیات
آمادهس��ازی کارخانه مذکور انجام و تمام

دس��تگاههای مورد نیاز خریداری و نصب
شده و با س��هم  70درصد طرف ایرانی و
 30درص��د طرف عراقی ب��ه مرحله تولید
خواهد رسید.نادی خاطرنشان کرد :قرارداد
این توافقنامه در اتاق تعاون استان همدان
و اتاق بازرگانی س��لیمانیه به امضا رسیده
است.

نیز گفت :اس��تان لرستان بهرغم
وج��ود موهبته��ای اله��ی و
پتانسیلهای بالقوه در زمینههای
گردش��گری ،آب و معادن سنگ
همواره با عقبماندگی انباش��ته
شده ،مواجه بوده به طوری که از
اقتصاد کالن مناس��بی برخوردار
نبوده است.
حس��ین س��الحورزی با اش��اره
به ن��رخ باالی بیکاری لرس��تان
افزود :ب��رای خروج لرس��تان از
توس��عهنیافتگی ،بای��د س��االنه
 3.5ت��ا  4هزار میلی��ارد تومان
س��رمایهگذاری در اس��تان
انجام شود.
وی ک��م لطفیبرخ��ی را عامل
اصل��ی ع��دم س��رمایهگذاری
و کمب��ود اعتب��ارات و مناب��ع
دولت��ی در اس��تان دانس��ت و
تصری��ح کرد :تنها چاره توس��عه
اس��تان لرستان س��رمایهگذاری
بخش خصوصی است.

برخ��ی از تج��ار و کاس��بان
قدیم��ی کش��ور م��ا برخ��الف
درآمد خوب��ی که دارند اغلب به
فکر توسعه س��رمایهگذاریهای
خود نمیافتند و کس��بوکار و
حجرهش��ان را به همان سبک و
سیاق گذشته مدیریت میکنند
و اغل��ب به همان حج��ره خود
قانعان��د .اصلیتری��ن دلیل این موض��وع را میتوان در
تصور و دورنمای آنها از سرمایهگذاری و کسبوکارشان
دانس��ت .اینگونه افراد اغلب با هدف کس��ب درآمد در
یک ش��غل س��رمایهگذاری میکنند و دورنمای زیادی
برای توسعه شغلشان ندارند .قبل از هر چیزی باید یک
تصور و دورنمای مناسب از کسبوکاری که میخواهیم
برایش س��رمایهگذاری کنیم داشته باش��یم .آیا به یک
سوپرمارکت محلی قانع هستیم یا قصد داریم بزرگترین
فروشگاه زنجیرهای شهر باشیم؟ آیا به بخشهای فروش
اینترنتی برای محصوالتمان می اندیشیم یا به روشهای
س��نتی بازار اکتفا میکنیم؟ آیا به اصطالح قدیمیها به
دنبال بخور نمیر هستیم یا گامهای پیشروی خود برای
یک سرمایهگذاری عظیم را تصور میکنیم؟!
بهترین روش این اس��ت که بزرگ فکر کنید و کوچک
آغ��از کنید .بزرگ فکر کردن به این معنا که تمام آنچه را
برای سرمایهگذاری در یک شغل نیاز است در نظر بگیرید
و آیندهای ش��فاف برای خود ترس��یم کنید ،سپس تمام
فعالیتها و برنامههایتان را در راس��تای پیادهس��ازی این
آرمان جهتگیری کنید .برای اثبات این ادعا هم میتوان
آرمانها و اهداف انسانهای بزرگ در دنیای کسبوکار را
جویا ش��د .همه این افراد در زمان آغاز آرزوهای بزرگ در
س��ر داشتهاند ،اما با س��رمایههای اندک و کسبوکارهای
کوچک وارد کس��بوکار شدهاند و پس از چندی به همه
آیندهای که متصور ش��ده بودهاند دس��ت یافتهاند .کارلو
پاناچیونه میگوید« :یکی از بزرگترین اشتباهات زمانی
پیش میآید که به س��رمایهگذاری بلندمدت خود با دید
کوتاهم��دت نگاه کنید ».او موس��س و مالک گروه ناوبری
رد وود ش��ورز کالیف و معتقد است سرمایهگذاری خود را
دستکم نگیرید.
در واقع برای شروع که منابع محدودی (تجربه ،سرمایه،
روابط تجاری و )...در اختیار دارید باید روی بازار کوچکی
متمرکز ش��وید ،س��رمایه خود را تقسیم کنید و برای هر
بخش مقدار الزم را در نظر بگیرید تا پس از چندی بتوانید
مارک تجاری خود را در آنجا به برند تبدیل کنید و صاحب
اعتبار شوید و از اعتبار بهدست آمده برای سرمایهگذاری
در بخشهای دیگر بازار هم اس��تفاده کنید و به وس��یله
همین اعتبار کسبوکار خود را رونق ببخشید و از سرمایه
در کار خود بیشترین بهره را بگیرید.
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بازاریابی مجانی

بازار بزرگ آبمعدنیهای بینام و نشان

ترجمه :حامد تقوی

در ش��ماره قبلی به چند اس��تراتژی برای افزایش تعداد
اعضای لیست ایمیل اشاره كردیم و در این شماره به باقی
استراتژیها میپردازیم.
فایلهای اطالعاتی را تهیه و بهصورت گسترده در
فضایاینترنتمنتشركنید
افراد زیادی این سوال را از من میپرسیدند كه چرا من
یكی از طرفداران سرس��خت انتش��ار محتوای رایگان در
فضای مجازی هستم .علت آن بسیار ساده است .اگر بتوانید
اطالعات با كیفیت و رایگان را در اینترن��ت قرار دهید ،به
راحتی میتوانید مشتریان احتمالی خود را متقاعد كنید
تا آدرس ایمیل خود را به ش��ما بدهن��د .از آن پس تنها با
گذشت زمان بر آنها تسلط پیدا میكنید و آنها این موضوع
را میپذیرند كه ش��ما در حوزه كاریتان یک كارش��ناس
هستید .هرچقدر محتواهایی كه در اینترنت قرار میدهید،
باكیفیت و رایگان باشد ،احتمال جذب آن نوع مشتریانی كه
كسبوكار شما به آنها نیاز دارد ،بیشتر خواهد شد.
مش�تریان جدید را از طریق سایت  eBayجذب
كنید
اكثر مردم س��ایت  eBayرا بهعنوان فروش��گاه بزرگی
میشناس��ند كه اقالم فراوان و گوناگون��ی در آن خرید و
فروش میشود .س��ایت  eBayبرای من كاربرد متفاوتی
دارد .این سایت برای من منبعی از ایمیلهای جدید برای
هر نوع كسبوكاری است .بهجای اینكه به شاگردان جدیدم
آموزش دهم كه چگونه وب سایت خود را راهاندازی كنند
یا محصوالت خ��ود را در فضای اینترنت بفروش��ند ،اغلب
آنها را ترغیب میكنم تا با ی��ک  forumكه ترافیک قابل
توجهی دارد كار خود را شروع كنند .این  ،forumسایت
 eBayاست .با استفاده از تعدادی از معامالت كه بهصورت
اس��تراتژیک در س��ایت  eBayقرار میدهی��د ،میتوانید
چندین آدرس ایمیل بهدست آورید.
فعالیتهای�ی در خص�وص بهینهس�ازی موتور
جستوجو
درست اس��ت كه من خیلی موافق صرف انرژی و هزینه
در بهینهسازی موتور جس��توجو نیستم ،اما میتوانم این
مطلب را به شما بگویم كه بهترین استفاده از حضور فعال
شما در اینترنت به این شكل است :اگر وب سایتی در اختیار
دارید كه بهجهت تالش فراوان رتبه بسیار خوبی در موتور
جستوجو دارد ،بهترین استفاده از این حضور فعال (حتی
اگر پیوسته نباشد) این است كه از ترافیكی كه به سمت شما
حاصل میشود ،بیشترین تعداد آدرس ایمیل را از مشتریان
احتمالی خود بهدست آورید.
بهترین استفاده از اعالن یا انتشار رایگان

زمانی كه ش��ما ی��ا كس��بوكارتان ب��رای مصاحبه در
مطبوعات ،مقاالت یا حضور در تلویزیون انتخاب میشوید،
باید خود را آماده كنید .اگر به ش��ما اجازه داده ش��ود كه
به یكی از وب سایتها یا س��رویسهای خود اشاره كنید،
بهترین موردی كه میتوانید به آن اشاره كنید ،یک صفحه
ساده  squeezeاست كه برای دریافت آدرسهای ایمیل
مشتریان احتمالی در ازای ارائه اطالعات تكمیلی در مورد
موضوع مطروحه ،طراحی شده است .ارائه رایگان اطالعات
باكیفی��ت حتی قب��ل از اینك��ه تقاضای دریاف��ت آدرس
ایمیل مطرح شود نیز یک استراتژی مناسب برای افزایش
محبوبیت خود در اینترنت است.
از مشتركان خود تقاضا كنید پیامهای شما را برای
دیگران ارسال كنند
همزمان با رشد تعداد اعضای لیس��ت ،تبادل اطالعات
بین افراد نیز افزایش مییابد .اگر اطالعات خوبی را ارسال
كنید ،فرصتی دست میدهد تا مشتركان شما این فایلها
را با دوستان و همكالسیهای خود به اش��تراک بگذارند.
این امر باعث میشود آنها نیز به لیست ایمیل شما ملحق
شوند .اگر در هر ایمیلی كه می فرستید ،مشتركان خود را
ترغیب كنید كه اطالعات دریافتی را بین دوس��تان خود
منتش��ر كنند ،این تاثیر را چندین براب��ر خواهید كرد .در
هر پیامی كه ارسال میكنید ،ش��رایطی را فرهم آورید كه
مش��تركان جدید به راحتی به فهرست پستی شما ملحق
شوند .بهعنوان مثال ،من در هر خبرنامه خود ،میگویم «اگر
كسی این ایمیل را برای شما ارسال كرد ،با مراجعه به سایت
 SilentJim.comمیتوانید به صورت رایگان به فهرست
پستی ما ملحق شوید».
هر مش�تری را كه خرید انج�ام میدهد ،دعوت
كنید تا به لیست ایمیل شما ملحق شود
ش��اید بهترین زمان برای دع��وت كردن اف��راد برای
پیوستن به فهرست پستی شما در هنگام خرید باشد .چند
مثال :تابلویی كه در نزدیكی صندوق یک فروشگاه كوچک
آویزان شده اس��ت ،یک پیام چاپی با مضمون دعوت در
انتهای رسید فروش��گاه یا حتی یک كارمند آموزشدیده
كه بهصورت شفاهی برنامه قدردانی از مشتریانی را كه به
لیست ایمیل ملحق میشوند به هر یک از مشتریان جدید
ش��رح میدهد .هر یک از این فنون و روشه��ا میتواند
مزایای فراوانی را در جهت رش��د تعداد اعضای لیس��ت
ایمیل و در نهایت تأثیر چش��مگیری در كسبوكار شما
داشته باشد.
در انتخاب نام اكانت خود خالقیت به خرج دهید
من حتیاالم��كان از ن��ام SilentJimDotCom
بهعنوان نام اكانت خود و نیز در سرویسها و انجمنهایی
كه در اینترنت شركت میكردم ،استفاده میكردم .هرگز
نمیتوان تشخیص داد كه چه زمانی یک مشترک جدید
هزاران دالر برای كس��بوكار ما درآمد خواهد داش��ت،
بنابراین باید در مورد صفحه  squeezeخود و نیز لیست
ایمیل خود تا حد امكان بی��ش از پیش دقت و حوصله به
خرج داد.
در شماره بعدی بخوانید:
استفاده از خبرنامه ایمیلی بهعنوان منبع درآمد

کافه بازاریابی

نگاهی به خالقیت تولیدكننده آبمعدنی برای جذب مشتری

اعضای لیست ایمیل خود را
چندبرابركنید
جیم كوكروم
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نرگس فرجی

ه��ر روز نامه��ای جدی��دی
به ح��وزه بازار آبهای ش��رب
بس��تهبندی ش��ده اضاف��ه
میش��وند؛ نامهای��ی ك��ه در
برخی موارد شبهههای فراوانی
در مورد محصول تولید ش��ده
توس��ط آنها وج��ود دارن��د .از
زمانی ك��ه بح��ث آلودگی آب
و مزای��ای مص��رف آبه��ای
بستهبندی پیش آمده ،گرایش
مردم ب��ه نوش��یدن آنچ��ه از
نظ��ر عموم آبمعدن��ی نامیده
میشود ،بیش��تر و بیشتر شده
و این محصول ،بازاری پرس��ود
را نصی��ب تولیدكنن��دگان
آنها كرده اس��ت .در این بازار،
نامه��ای آش��نا و غیرآش��نای
زیادی ب��ه چش��م میخورند.
برخ��ی از این نامها ب��ه یكباره
در بازار ظاهر میش��وند و بعد
از مدت��ی كوت��اه از چش��مها
محو میش��وند .البته هس��تند
نامهایی كه س��ابقهای طوالنی
در این ح��وزه دارن��د و هر روز
نی��ز در این ب��ازار پرنام س��هم
بیش��تری را نصی��ب خ��ود
میكنند.
یک توضیح ضروری
همه آنچه به ن��ام آب معدنی
عرضه و مصرف می شود ،الزاما
آب معدنی نیس��ت .مواردی در
می��ان نامهای تج��اری معتبر
وج��ود دارد ك��ه آب معدن��ی
نیس��تند و تولیدكنن��ده ه��م
چنی��ن ادعای��ی ن��دارد .ای��ن
محصوالت آب شرب بهداشتی
هس��تند .برای كس��انی كه به
میزان س��ختی آب حساسند،
ض��رورت دارد ك��ه آب معدنی
مص��رف نكنند و از آب ش��رب
اس��تفاده كنند .در این گزارش
ما ه��ر دو ن��وع آب موجود در
بازار را به تبع مصرفكنندگان
آب معدنی نامیدهایم.
جذب مشتری
در بازاری پرنام
فق��ط تع��داد اندك��ی از
مش��تریان در ای��ن ح��وزه در
انتخ��اب نامی معتبر حس��اس
هستند و معموال مصرفكننده
برای رفع تشنگی و خالصی از
نوشیدن مایعات غیربهداشتی
به سراغ آبمعدنی بستهبندی
ش��ده میرود .مش��تری وقتی
وارد فروشگاه میشود ،معموال
نام شركتی را به زبان نمیآورد
و ب��ه س��رعت ب��ه فروش��نده
میگوی��د :آبمعدن��ی دارید و
فروشنده نیز در جواب مشتری
میگوی��د :بزرگ ی��ا كوچک؟
هیچك��دام نام��ی از آبمعدنی
فالن ش��ركت نمیبرن��د البته
این قاعده اكثر محصوالت بازار
داخلی ماس��ت و این مسئله به
این دلی��ل اتف��اق میافتد كه
مش��تریان نمیتوانند تفكیكی

می��ان محص��والت مختلف در
بازار قائل باش��ند ،چون كمتر
ش��ركتی در پی ایج��اد تغییر
در ش��یوه تولی��د محص��ول یا
رون��د بازاریابی خود اس��ت .بر
این اس��اس برندهای این حوزه
از بازار ،كارش��ان ب��رای جذب
مش��تری س��ختتر از دیگ��ر
حوزههاس��ت و نی��از ب��ه
جذب مش��تری از طریق
ش��یوههای ت��ازه در این
حوزه دارند؛ ش��یوههایی
كه مش��تری را بیشتر به
سمت آبمعدنی شركت
مورد نظر خودشان جذب
و آنها را نسبت به نام برند
حساس كند .شاید عالوه
بر معضل تعدد نام در این
حوزه تولیدكنندگان این
بخ��ش از ب��ازار ب��ا گروه
هدف وس��یعی نیز مواجه
باش��ند؛ گ��روه هدفی كه
برای آنها فق��ط بزرگی و
كوچكی ان��دازه بطری در
نظ��ر گرفته ش��ده و كار خاص
دیگری برای تامین نیازش��ان
در این ب��ازار ص��ورت نگرفته
اس��ت .این گروه هدف وس��یع
ش��امل كودكان ،بزرگس��االن،
جوان��ان ،ورزش��كاران و غیره
اس��ت؛ گروه��ی كه ه��ر كدام
نیازه��ای متفاوت��ی دارند اما
برای همه آنها فقط و فقط یک
شكل بطری در بازار وجود دارد
وحق انتخابی در بازار برای آنها
در نظر گرفته نشده است.
طراحی متفاوت برای گروه
هدف وسیع
در ای��ن ب��ازار ب��زرگ
آبمعدنیه��ای بین��ام و
نشان ،ش��ركتی كه این روزها
40س����الگیاش را جش��ن
میگی��رد ،میخواه��د ب��رای
رفع نیاز گ��روه مخاطب هدف
ش��یوهای متف��اوت را در بازار
اجرا كند تا از ای��ن طریق بازار
وسیعتری را به خود اختصاص
دهد .ش��ركت آبهای معدنی

دماوند آغاز امس��ال مسابقهای
را بهمنظ��ور طراح��ی لیب��ل
بط��ری برنامهری��زی و اج��را
ك��رد ،ای��ن ش��ركت از تمامی
عالقهمن��دان ای��ن صنع��ت
خواس��ت ت��ا ط��رح لیبلهای
متن��وع خ��ود را ب��ا توج��ه به
شرایط شركت طراحی و برای

شایدعالوه بر معضل
تعدد نام در حوزه
تولید آب معدنی،
تولیدکنندگاناین
بخش از بازار با گروه
هدف وسیعی نیز مواجه
باشند؛ گروه هدفی که
برای آنها فقط بزرگی
و کوچکی اندازه بطری
در نظر گرفته شده و
کار خاص دیگری برای
تامین نیازشان در این
بازار صورت نگرفته
است

آن ارس��ال كنند تا این شركت
در بس��تهبندیهای جدی��د
خود از آنها اس��تفاده كند .این
ش��ركت به منظور ایجاد تنوع
در بس��تهبندی آبه��ای خود
در مكانه��ای مختل��ف ای��ن
ش��یوه را پی��اده كرده اس��ت.
عالوه بر این ش��یوه چند وقتی
اس��ت این ش��ركت برای گروه
ورزش��كاران نی��ز بط��ری را با

در مخص��وص طراح��ی و ب��ه
بازار عرض��ه كرده اس��ت .این
بط��ری بهص��ورت سراس��ری
توزیع ش��ده ولی توزیع آن در
مناط��ق بهخصوص��ی مانن��د
نزدی��ک ورزش��گاهها بیش��تر
مش��اهده میش��ود ،چ��ون با
توجه به طراحی آن اس��تفاده
از ای��ن بط��ری در ورزش
و پی��ادهروی آس��انتر
اس��ت .ای��ن ش��ركت در
راس��تای تولید و معرفی
ای��ن محص��ول مس��ابقه
دو ش��ادمانی را نی��ز در
باش��گاه انق��الب اج��را
ك��رد .در این مس��ابقه از
تع��دادی خانواده ه��ا به
منظور شركت در مسابقه
ثبتنام ش��ده ب��ود .میان
اف��راد ش��ركتكننده در
این مس��ابقه بطریهایی
با عنوان  Goك��ه بعدها
ب��ه «راهن��وش» تبدی��ل
شد برای اس��تفاده آسان
توزیع ش��ده بود .ای��ن بطری
هم��ان بس��تهبندی مخصوص
ورزش��كاران این شركت است.
دماون��د با ای��ن كار ه��م برای
مش��تریان برنام��ه متفاوتی را
ترتی��ب داده بود و ه��م از این
طریق طرز مص��رف و محصول
خود را ب��ه مش��تریان معرفی
ك��رد .در همان روزه��ا بود كه
این ش��ركت كمپی��ن بزرگی
را ب��ه منظ��ور تش��ویق عموم
مردم به نوش��یدن آب س��الم
در ابعادی وس��یع اجرا كرد .در
راس��تای كمپین ،این شركت
واژه «ش��ادآبی» را هم��راه ب��ا
نام خ��ود به ب��ازار معرفی كرد.
ش��ادآبی كه از تركیب دو واژه
شاد و آبی گرفته ش��ده بود ،از
آن پ��س روی لیبل محصوالت
این شركت نقش بست.
بطریهای كودكانه برای
تشویق به نوشیدن آب
ش����رك��ت آبه�����ای
معدن��ی دماون��د فق��ط ب��ه

ورزش��كاران بس��نده نك��رده
و بهتازگ��ی محصول��ی را نی��ز
برای گروه ك��ودكان آماده و به
ب��ازار معرفی كرده اس��ت .این
محص��ول ك��ه درح��ال حاضر
در بازار موجود و توزیع ش��ده
اس��ت ،در ان��دازهای متفاوت
از بطریهای موج��ود در بازار
اس��ت .ش��ركت ،بطریه��ای
350میلیلیت��ری خ��ود را ب��ا
ه��دف تش��ویق گروه س��نی
كودكان به نوش��یدن آب سالم
به ب��ازار آبمعدنیه��ا معرفی
كرده اس��ت .نازنین پریبخت،
مدیر ارشد برند شركت دماوند
درباره این محص��ول جدید به
«فرص��ت ام��روز» میگوی��د:
ش��ركت براس��اس تحقیق��ات
گس��ترده ك��ه ب��ا مش��اركت
انس��تیتو تحقیق��ات تغذیهای
كش��ور انج��ام داده اس��ت به
این نتیجه رس��یده كه گرایش
كودكان كش��ور به نوش��یدن
مایع��ات س��الم ك��م اس��ت و
درواقع این گروه س��نی خیلی
كمت��ر از می��زان الزم در طول
روز مایع��ات مینوش��ند .این
مش��كل از عدم وجود فرهنگ
نوش��یدن مایعات سالم در بین
خانوادهها ،ع��دم توجه والدین
ب��ه اهمی��ت نوش��یدن آب از
دوران كودك��ی و ع��دم وجود
بس��تهبندی جذاب مخصوص
ك��ودكان در ب��ازار ش��كل
میگی��رد .ب��ه همی��ن منظور
شركت برای تش��ویق كودكان
ب��ه نوش��یدن آب بهعن��وان
س��المترین نوش��یدنی ،ب��ه
طراحی و تولید محصولی برای
این گروه ه��دف اق��دام كرده
است .او اضافه میكند :دماوند
بطریه��ای  350میلیلیتری
را ب��ا لیبلی كودكان��ه تعریف و
به ب��ازار معرفی كرده اس��ت؛
لیبل��ی ك��ه درآن از طرح��ی
خاص ب��رای جذب ای��ن گروه
اس��تفاده كرده است .به همین
منظ��ور كاراكت��ری ب��ه ن��ام
«دآبی» نی��ز برای ای��ن گروه
س��نی طراحی ش��ده اس��ت تا
كودكان ب��ه كاراكت��ر مهربان
مذك��ور احس��اس نزدیك��ی
كنن��د .دآبی كه از ن��ام دماوند
و آب گرفته ش��ده قرار است با
این گروه س��نی دوست شود و
آنها را به نوشیدن آب بهعنوان
س��المترین نوش��یدنی دعوت
كند.
ب��رای اینكه بعد از گذش��ت
م��دت كوتاهی جذابی��ت این
بس��تهبندی در میان كودكان
از بین نرود ،بازیای را طراحی
و در آن ك��ودكان را با این یک
روز كامل كاراكتر دآبی درگیر
میكن��د« .دآب��ی» در روز
فعالیته��ای مختلف��ی انجام
میدهد ازجمله :از خواب بلند
میش��ود و مس��واک میزند،
نرمش میكند و غیره.

ب��ازار رقابت بی��ن كالسهای
آم��وزش رانندگ��ی بس��یار داغ
شده است .چند دهه پیش شاید
الزم ب��ود اف��راد ب��رای رفتن به
كالسهای رانندگی مسافت قابل
توجهی را از خانه تا محل آموزش
طی كنن��د ،اما امروز دیگر در هر
محلهای ،چندین موسسه آموزش
رانندگ��ی در مج��اورت یكدیگر
مش��غول به كار هستند و شرایط
از ی��ک بازار نس��بتا انحصاری به
ب��ازاری ب��ا رقابت كام��ل تغییر
پیدا كرده اس��ت .نرخ مصوبی كه
برای گذراندن این دورهها تعیین
شده اس��ت ،به نوعی یكپارچگی
فعالیت را در بین این موسس��ات
ب��ه دنب��ال داش��ته و در چنین
ش��رایطی متمایز بودن از س��ایر
رقبا و كس��ب حاشیه سود باالتر،
در گرو بهرهبرداری از نوآوریهای
زیركانه است.
در گذش��ته ش��اید اس��تفاده
از اس��تراتژیهای ن��ه چن��دان
پیچیدهای از قبیل امكان آموزش
رانندگ��ی در ش��ب در برخ��ی
جلسات آموزشی یا امكان استفاده
از خودروی ش��خصی میتوانست
برای این موسسات مزیت رقابتی

كسبوكاری كه مشتریان خاص دارد

آموزش رانندگی به ترسوترها!

را ب��ه دنب��ال داش��ته باش��د اما
ش��اید بتوان ادعا كرد این موارد
از الزامات انگیزش��ی به الزاماتی
اساس��ی تبدی��ل ش��ده و امروز
دیگ��ر ارائه چنین پیش��نهاداتی
جزو انتظ��ارات اصلی متقاضیان
آموزش رانندگی محس��وب شده
و استفاده از آنها هیچگونه مزیت
رقابتی را برای س��ازمان به همراه
نمیآورد .بازار موسسات آموزش
رانندگ��ی را میت��وان در مرحله
بلوغ دانس��ت چ��را كه حجم كل

ف��روش در آن تقریب��ا ثبات پیدا
ك��رده و رقبا تقریبا با ش��رایطی
نسبتا ثابت مشغول به فعالیت در
بازار هستند .یكی از مشخصههای
بازاره��ای بال��غ مش��اهده ثبات
در س��هم بازار رقبای پیش��رو و
قیمتهای نس��بتا ب��دون تغییر
است .در چنین شرایطی شركت
برای كسب مزیت رقابتی باید از
تحوالت بازار پیشی گرفته و نیاز
آتی مشتریان را شناسایی كند یا
حتی از آن هم پیشتر رفته و نیاز

منیژه صادقی

مش��تریان گاه��ی اطالعات��ی از خ��ود را در اختیار
كمپانیه��ا ق��رار میدهند ت��ا بتوانن��د از تخفیفات و
صرف هزینههای كمتری برخوردار ش��وند .س��والی كه
در اینج��ا پیش میآید این اس��ت كه ح��اال كمپانیها
چگونه میتوانند بر سر این اطالعات باارزش با یكدیگر
رقابت كنند.
در واقع مشتریان اغلب نگران ارائه اطالعات شخصی
خ��ود ب��ه ش��ركتها و كمپانیهای مختلف هس��تند.
البت��ه آنه��ا زمانی كه متوج��ه میش��وند میتوانند با
دادن اطالع��ات ش��خصی خ��ود ب��ه كمپانیه��ا و به
قولی ثبتن��ام در آنجا از امكانات��ی همچون تخفیفات
وی��ژه آنه��ا برخوردار ش��وند ،ای��ن كار را به س��رعت
انجام میدهند.
اما باید بدانیم چگونه این افش��ای اطالعات شخصی
از سوی مشتریان باعث چنین رقابتی در بین شركتها
میشود؟
ش��ركتها در واق��ع با در نظر گرفت��ن این اطالعات
شخصی به برنامهریزی برای بازار فروش خود و تعیین
قیمتها میپردازند .همین قیمتهای تعیین ش��ده از
س��وی شركتهاست كه باعث تشویق مشتری میشود
تا اعتماد كند و بداند بهتر است اطالعات شخصی خود
را در اختیار آن كمپانیها قرار دهد یا خیر.

تحقیقات انجام ش��ده نش��ان میدهد میتوان بازار
فروش��گاههای اینترنتی را به دو دس��ته كامال روش��ن
مش��خص ك��رد :دس��ته اول ،گروه��ی هس��تند كه از
مش��تری میخواهن��د ب��رای ثبتن��ام در آن س��ایت،
بخ��ش زیادی از اطالعات ش��خصی خ��ود را برای آنها
افشا كند.
در چنین شرایطی و در برخی مبادالت ،مشتری اگر
در آن س��ایت ثبتنام كرده باش��د و تمام آن اطالعات
شخصی را در اختیار س��ایت مورد نظر قرار داده باشد
میتوان��د از خدمات رایگان یا تخفیفات بس��یار خوبی
استفاده كند.
گروه��ی دیگر هم ش��ركتهایی هس��تند كه تعهد
س��فت و سختی میكنند كه به هیچوجه این اطالعات
ش��خصی را فاش نكنند ،اما گاهی هم دیده ش��ده كه
مبالغ بیش��تری از آنچه باید را از مشتریان خود طلب
میكنند.
ش��ركتها بر س��ر این حری��م خصوصی مش��تریان
خ��ود با یكدیگر رقابت میكنند ،چراكه به وس��یله آن
میتوانند به درجات مختل��ف نیازهای روزمره زندگی
آنان دسترسی داشته باشند و براساس آن بتوانند بازار
خوبی را برای خود برنامهریزی كنند.
پروفسور هرمان سی .كرانت ،استاد تبلیغات كسب و
كار در دانش��گاه هاروارد معتقد است در اختیار داشتن
این اطالعات ش��خصی از س��ه جهت میتواند تاثیرات
قابل توجهی برای بازار فروش داشته باشد:
 .1رقابت برای عرضه خدمات در همان س��طحی كه
با در اختیار گرفتن اطالعات مش��تریان متوجه ش��دند
به آن نیاز اس��ت .در واقع آنان در این ش��رایط حداقل
خدمات م��ورد نیاز را ب��ا حداقل پرداختی مش��تریان
تنظی��م میكنن��د و این فض��ا را ب��از میگذارند تا هر
مش��تری كه خواست ،با صرف هزینه بیشتری خدمات
بیشتری هم دریافت كند.
 .2نگه��داری از ای��ن اطالع��ات تضمی��نكننده این
مس��ئله اس��ت كه مش��تری به هر حال ب��رای گرفتن
خدمات به سراغ این شركت میآید.
 .3با افزایش میزان ارائه اطالعات ش��خصی از سوی
مصرفكنن��دگان و كاهش فضای حریم خصوصی آنان
رقابت بین ش��ركتها برای نگهداری این اطالعات هم
بیشتر میشود.

از میان خبرها

بازاریابی به سبک ایرانی
مهسا عربی

كسبوكارها و حفظ حریم خصوصی
مشتریان

جدیدی در بازار ایجاد و روی آن
س��رمایهگذاری كند كه این خود
مستلزم بهرهگیری از یک رویكرد
نوآوران��ه اس��ت .در ای��ن می��ان
ای��ده یكی از موسس��ات آموزش
رانندگ��ی قابل توجه اس��ت .این
موسسه با تخصصی كردن بخشی
از خدمات خود و تخصیص آن به
آموزش اف��راد دارای گواهینامه،
ادعا كرده اس��ت در كنار استفاده
از تكنیکه��ای آموزش رانندگی
عملی براساس اصول و قوانین ،با

بهرهگیری از تكنیکهای آمادگی
روحی و روانی ،میكوشد افرادی
را كه دارای گواهینامه هس��تند
ام��ا اعتماد به نفس كافی را برای
پش��ت فرم��ان نشس��تن ندارند،
هم از لحاظ فن��ی و هم از لحاظ
روح��ی برای رانندگی در س��طح
ش��هر تهران آماده كن��د .یكی از
ش��ركتكنندگان در دورهه��ای
آموزش��ی ای��ن موسس��ه تجربه
خود را اینطور بازتاب داده است:
«تمرین رانندگی در كنار اعضای
خانواده اصال روش مناسبی نبود
و تنها باعث از دست رفتن اعتماد
به نفس��م ش��د ،آرام��ش و صبر
مربیان این موسس��ه در آموزش
رانندگی خصوصی ،اعتمادبهنفس
من را بازگرداند ».در حقیقت این
موسس��ه با ایجاد نی��از بین افراد
دارای گواهینام��ه ،در بخش��ی از
بازار نی��ازی جدید ایج��اد كرده
اس��ت كه با هدف قرار دادن آن
میتوان��د امید به افزایش س��هم
بازار خود داشته باشد .این نمونه
نش��ان میدهد اس��تفاده از یک
استراتژی بازاریابی مناسب ،حتی
میتوان��د در دوره بل��وغ یا افول
بازار نیز كس��ب مزی��ت رقابتی و
سودآوری باالتری را برای شركت
به دنبال داشته باشد.

انتصاب جدید در HTC
برای افزایش فروش

 HTCدر پی اقدامات اخیر كاهش هزینه به منظور
افزای��ش بازاریابی و ف��روش ،دیوید چن را به س��مت
كارشناس ارش��د بازاریابی خود منصوب كرد .انتصاب
چن ش��ایعات مربوط به اخراج س��لف بن ه��و را تایید
میكند.
به گ��زارش ماركتینگ نیوز و به نق��ل از ماركتینگ
ویک ،چن زمانی در سمت جدیدش آغاز به كار خواهد
ك��رد ك��ه  HTCمطمئن ش��ود كاه��ش هزینهها به
جبران ضررهای س��ال جاری كمک كرده باش��د .سود
ممیزی نش��ده  HTCدر سه ماهه منتهی به سپتامبر
 13میلیون پوند و بیش��تر از میزانی بود كه تحلیلگران
پیشبینی كرده بودند.
براساس آخرین گزارشها از درآمد سه ماهه ،HTC
كاه��ش هزین��ه به��رهوری تاثی��ر فراوان��ی در تقویت
بازاریابی و فروش این ش��ركت داشته است .دیوید چن
پیش از این كارشناس ارشد توسعه شركت  HTCبود.
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کافه تبلیغات

 7توصیه برای داشتن یک کمپین
تبلیغاتی موفق
پروانه مسجل

در اغلب کمپینهای تبلیغاتی این باور وجود دارد که
نیم��ی از هزینههای تبلیغات همواره ب��ه هدر میرود .با
وجود آنک��ه نمیتوان از تمامی فاکتورهایی که منجر به
ارائه یک تبلیغ موثر میش��وند اطمین��ان کامل حاصل
کرد ،اما برخی فاکتورها وجود دارد که رعایت کردن آنها
برای داشتن یک کمپین تبلیغاتی سودآور ،حیاتی است.
درصورتیکه کمپین تبلیغاتی شما بتواند فاکتورهای زیر
را مورد نظر قرار دهد ،میتوانید به داش��تن یک کمپین
موفق امیدوار باشید.
 -1واسطه تبلیغاتی مناسبی را برای انتقال پیام خود
انتخاب کنید .این نکته ش��اید در نگاه اول بدیهی به نظر
بیاید اما بسیار متعجب خواهید شد اگر بدانید برخی افراد
در انتخاب رس��انه ،تا چه اندازه متفاوت عمل میکنند.
بهعنوان مثال ،درصورتیکه میخواهید یک نوجوان 14
ساله را هدف قرار دهید ،انتخاب روزنامه بهعنوان رسانه
تبلیغاتی ،چندان نتیجهبخش نخواهد بود؛ استفاده از یک
کانال رادیویی که آهنگهای متناس��ب با س��لیقه نسل
جوان پخش میکند ،انتخابی زیرکانهتر به نظر میرسد.
هر چه بهتر بتوانید مخاطب هدف خود را بشناسید ،بهتر
میتوانید با او ارتباط برقرار کنید.
 -2تصور نکنید همه افراد در انتخاب رس��انه مشابه با
ش��ما رفتار میکنند .از اینکه ش��ما از یک برنامه خاص
بدتان میآید ،نمیتوان نتیج��ه گرفت آن برنامه ،عمده
مخاطبان شما را نیز جذب نخواهد کرد.
 -3معیار خود را برای قضاوت در رابطه با یک رس��انه
تبلیغاتی ،تنها براساس قیمت آن قرار ندهید .گران بودن
ارائه تبلیغ در یک رس��انه خاص ،دلیل مناسبی برای رد
این گزینه نیس��ت .اگر یک تبلیغ برای ش��ما ارزان تمام
ش��ود ،اما کس��ی آن را نخواند یا نبیند ،برای شما ارزش
اف��زودهای در پی نخواهد داش��ت .اگر یک تبلیغ چندده
میلیونی بتواند چندده هزار نفر مخاطبان از بازار ش��ما را
هدف قرار دهد ،قطعا ارزش تامل و بررسی بیشتری دارد.
 -4ارتباط خود را با مش��تریانتان توس��عه دهید .این
نکته هم ممکن اس��ت بدیه��ی به نظر برس��د ،اما تنها
تعداد معدودی از کمپانیها هستند که واقعا به آن عمل
میکنند .اگر مردم به برند ش��ما اعتماد داشته باشند و
احس��اس کنند کمپانی ش��ما را به خوبی میشناسند،
احتم��ال باالت��ری ب��رای خرید محصوالت ش��ما وجود
دارد .ای��ن کار ب��رای کس��بوکارهای کوچکتر  -مثال
کسبوکارهای محلی -آسانتر خواهد بود .ممکن است
رویای��ی به نظر برس��د ،اما اگر مالک ی��ک مغازه فروش
مبلمان محلی ،خود در تبلیغات در جلوی دوربین ظاهر
ش��ود ،مردم ارتباط بهتری با او برقرار خواهند کرد .شما
از این طریق میتوانید به کسبوکارتان هویت ببخشید.

 -5چیزی را به مردم بدهید که باعث ش��ود به واسطه
آن ش��ما را به یاد بسپرند .بسیاری از کمپانیهای بزرگ
هزین��ه باالیی را صرف این مس��ئله میکنن��د .پیام «ما
بهتری��ن کیفی��ت و خدمات را عرض��ه میکنیم» هرگز
مش��تریان را مجاب نخواهد کرد حرف شما را باور کنند.
یکی از مشتریان خود را پشت دوربین بیاورید تا راجع به
کیفیت و خدمات ش��ما نظر بدهد و از او بخواهید نحوه
خدمترسانی شما را با جزییات توصیف کند.
 -6از لحاظ احساس��ی با مش��تریانتان ارتباط برقرار
کنید .اجازه بدهید آنها احس��اس کنند شما حرفشان را
درک کرده و درد آنها را میدانید .اگر در رابطه با چیزی
صحبت کنید که بهطور مستقیم به مشتریانتان مربوط
نمیش��ود به احتمال زی��اد آنها از گوش دادن به ش��ما
صرفنظر میکنند.
 -7اطمینان حاصل کنید شما از آنچه که میخواهید
به واسطه تبلیغتان در ذهن مشتری شکل گیرد ،آگاهی
کامل دارید .اگر روند کار آنطور که شما میخواهید پیش
برود ،ش��ما میخواهید با تبلیغتان دقیق��ا چه پیامی را
منتقل کنید؟
هرچه کمپین تبلیغاتی شما بتواند بیشتر بر تک تک
فاکتورهای باال تمرکز داش��ته باش��د ،به نتیجه بهتری
خواهید رس��ید .به طور پیوسته نتایج حاصل از تبلیغات
خ��ود را مورد اندازهگیری قرار دهی��د .اهداف خود را به
طور دقیق تعیین کرده و مکانیزمهایی برای اندازه گرفتن
میزان تحقق آنها در نظر بگیرید.
منبعtools.devshed.com :

رسانه
شرکت میتواند در همه حوزهها
ورود کن��د ولی مهم اس��ت که
دق��ت کن��د هوش��مندانه وارد
چه حوزهای میش��ود .بهعنوان
مثال میتوان به برند مشهوری
اش��اره کرد که در حوزه بانوان،
محصوالت بهداش��تی مختلفی
را تولی��د میکند .این ش��رکت
روی حمایت از بیماران سرطانی
(س��رطانهایی که معموال زنان
به آن مبتال میش��وند) متمرکز
شده است یا شرکت Always
که در ح��وزه تولید محصوالت
بانوان فعالیت میکند در کمپین
آخر خ��ود تیزری را آماده کرده
ک��ه در آن روی اعتماد بهنفس
خانمها و دختران متمرکز شده
است .این ش��رکت میتوانست
روی گرسنگان افریقایی نیز کار
کند ولی همراس��تا با استراتژی
آن نبود ،اگر این برند گرسنگی
تمام افریق��ا را نیز حل میکرد،
کمکی به برند خود نمیکرد.

استراتژی تبلیغاتی برندها درحمایت مالی
از رویدادها و سازمانهای مردم نهاد

حامیان بزرگ و
حمایتهایبیفایده
نرگس فرجی

شرکتها همیش��ه در تالش
برای بزرگنمایی خ��ود در بازار
براس��اس ش��یوههای تبلیغاتی
مختلف هستند؛ شیوههایی که
اگ��ر در جهت اس��تراتژی برند
حرک��ت کنن��د ،باع��ث تقویت
موقعی��ت ش��رکتها در ب��ازار
خواهند ش��د ،اما نقطه مقابلی
نی��ز درای��ن مورد وج��ود دارد،
اگر اقدامات شرکتها در جهت
خ��الف اس��تراتژی برند صورت
بگیرد جز آسیب رساندن به آنها
چیز دیگری را عاید ش��رکتها
نخواهند ک��رد .یکی از راههایی
ک��ه ش��رکتها در راس��تای
تبلیغ��ات و برندین��گ خ��ود
انج��ام میدهن��د حمایت مالی
 sponsorshipاز رویدادهای
مهم ورزشی و غیرورزشی است؛
مسئلهای که در چند سال اخیر
بسیاری از ش��رکتهای ایرانی
نی��ز به آن گرای��ش زیادی پیدا
کردهان��د و ب��ازار داغی بر س��ر
کسب عنوان حامی رویدادهای
ب��زرگ در گرفته اس��ت .حتما
همگ��ی حمایتهای بیقاعده و
بیاساس بس��یاری از شرکتها
را در زمان برگزاری جام جهانی
ب��ه ی��اد داری��د؛ روی��دادی که
جنجالهای فراوانی را در سطح
جامع��ه و در صنع��ت تبلیغات
کشور به راه انداخت.
حامیان اصلی و غیررسمی
در زمان برگزاری رقابتهای
جام جهانی شرکتها دو دسته
شدند؛ حامیان اصلی و حامیان
غیررس��می .معلوم نبود که این
حامیان ب��ه چه ش��یوهای این
حمایتهای مالی را به تیم ملی
میرس��انند و این پ��ول صرف
انجام چ��ه کارهایی میش��ود.
مش��تریان فقط چند بیلبورد و
تی��زر بیربط و باربطی را دیدند
که شرکتها از طریق رسانههای
مختلف منتش��ر کردند .در آن
زمان شرکتهای گلرنگ ،اویال
و هم��راه اول از حامی��ان اصلی
این رویداد بودند .ش��رکتهای
گلرن��گ و اوی��ال در راس��تای
پوش��ش تبلیغاتی ای��ن رویداد
رویک��ردی متف��اوت از حامیان
غیررسمی از خود نشان ندادند
و معلوم نبود آیا این ش��رکتها
براس��اس اس��تراتژی برند خود
این جهتگیری را انجام دادهاند
یا اینک��ه آنها را هم ش��ور بازار
گرفته است .شرکت همراه اول
ه��م که از حامیان اصلی رویداد

جام جهانی ب��ود ،مانند دیگران
از هم��ان ش��یوههای یکس��ان
تبلیغاتی استفاده میکرد ،تنها
تف��اوت این ش��رکت ب��ا دیگر
شرکتها اجرای زیرساختهای
اساماس��ی برای درگیر کردن و
اطالعرس��انی از ای��ن رویداد به
مشتریان بود ،ش��یوهای که آن
هم سواالت بسیاری را در ذهن
مخاطبان ایجاد کرد .حال اینکه
هم��راه اول نیز به درس��تی این
شیوه را پیدا کرد یا اینکه او نیز
براساس جو بازارآن زمان دست
ب��ه این اقدام زد ،قابل بررس��ی
اس��ت .کمی بعد از جام جهانی،
رقابتهای آسیایی شروع شد و
بانک شهر خود را بهعنوان حامی
کاروان تیمهای مل��ی ایران در
اینچئ��ون معرفی کرد؛ حمایتی
که باز به سبک و سیاق گذشته
از طری��ق بیلبوردهای تبلیغاتی
به مش��تری اطالعرسانی شد و
ش��یوه جدیدی از این بانک در
این راستا مشاهده نشد.
حمایتی در جهت استراتژی
برند
رویکرده�����ای مش����ابه و
غیرخالقانه تبلیغاتی برندها در
حوزه اسپانس��رینگ ما را بر آن
داشت که به سراغ رضا مهدوی،
مش��اور برند و بازاریابی برویم و
نظ��ر او را در این خصوص جویا
ش��ویم .مهدوی در ای��ن باره به
«فرصت امروز» میگوید :بهطور
کلی بحث حمایت و اسپانسری
از موضوع��ات پراهمیت و مورد
توج��ه تم��ام برنده��ای مطرح
جهان اس��ت .حمایتی که باید
در جهت اس��تراتژی برند پیش
ب��رود .در واقع ش��رکتها باید
ببینند که استراتژی برندشان به
کدام سمت میرود که براساس
آن به س��راغ رویداد ورزش��ی و
غیرورزشی خاصی حرکت کنند.
در این موقعیت برند با یک بستر
و رویداد گره زده میشود.
او تاکی��د میکن��د :این مهم
اس��ت که ش��رکتها سراغ چه
ورزش��ی میرون��د .حمای��ت

از مس��ابقات اتومبیلران��ی ی��ا
اس��بدوانی یا فوتب��ال همگی
باید براساس قاعده و استراتژی
پیش برود و نمیشود براساس
شوری که یکباره در بازار ایجاد
میش��ود ،ش��رکتها از ی��ک
رویداد ورزش��ی حمایت کنند.
در این جهت اس��ت که ش��اید
برن��دی برای خ��ود پلت فرمی
( )Platformورزش��ی تعریف
کند و دیگری ب��رای خود پلت
فرمی هن��ری را در نظر بگیرد.
برای مثال ردبول همیش��ه در
راس��تای برن��د خود اسپانس��ر
ورزشهای��ی میش��ود ک��ه در
آنه��ا آدرنالین حداکثر اس��ت
اما ش��رکتهای داخلی به این
در کشور ما موضوع
اسپانسرینگو
مسئولیت اجتماعی
جدی گرفته نمیشود و
هممسئولیتاجتماعی
و هم حمایت مالی
شرکتها فقط در
جهتی حرکت میکند
که برای شرکتها
مقرون به صرفه باشد.
معموال تصمیماتی از
این دست در کشور
ما دقیقه  90گرفته
میشود

موضوع توج��ه نمیکنند و هر
چ��ه پیشآید خوشآی��د را در
نظ��ر میگیرند .این ش��رکتها
هر موضوعی که احساس کنند
جذاب اس��ت ،س��عی میکنند
وارد آن ش��وند .در حال��ی ک��ه
ش��اید بس��یاری از رویداده��ا
ج��ذاب باش��د ،ول��ی ربطی به
استراتژی برند نداشته باشد.
اقدامات تبلیغاتی بیقاعده
مه��دوی در ادام��ه میگوید:
موضوع اسپانسرینگ نیز مانند
مابقی حرکتهای اس��تراتژیک
ش��رکتهای ایران��ی اس��ت،
حرکتهایی که براساس اصول و
قاعده نیست و معموال شرکتها

بیتوجه به اه��داف اصلی خود
در بازار ایران حرکت میکنند.
ش��رکتهای ایرانی هر موجی
ک��ه در کش��ور ب��ه راه میافتد
ب��ا آغوش ب��از از آن اس��تقبال
میکنند و فقط به این موضوع
توجه دارند که آن رویداد خوب
دیده شود و برای آنها مقرون به
صرفه باش��د .درحالی که با این
کار به برند خود ضربه میزنند
چون مردم دقیقا نمیدانند آنها
چه کاری میکنند و هدفشان از
این کار چه بوده اس��ت و مسیر
مش��خصی نیز نه برای خود نه
برای برندشان تعریف نکردهاند.
این موضوع درخارج از کش��ور
نمود ن��دارد و برندهای خارجی
و جهانی همگی براساس قاعده
این موضوع حرک��ت میکنند.
برای مثال برند رولکس یکی از
حامیان ج��ام تنیس ویمبلدون
اس��ت و از راجر فدرر بهعنوان
س��فیر برند خود استفاده کرده
اس��ت .چون راجر فدرر سمبل
موفقی��ت و ثروت اس��ت و این
حرکت برند باع��ث تداعی این
موضوع میش��ود که هر فردی
رولکس به دس��ت کند موفق و
ثروتمند به نظر میرسد.
تفاوت مسئولیت اجتماعی با
حمایتهایمالیتبلیغاتی
ای��ن مش��اور برن��د درب��اره
تفاوت مس��ئولیت اجتماعی با
حمای��ت مالی میگوید :ش��اید
عملک��رد ش��رکتها در زمینه
اسپانس��رینگ را بت��وان جزیی
از مس��ئولیت اجتماع��ی آنه��ا
نیز محس��وب کرد ولی در این
ش��یوه بعد تج��اری و تبلیغاتی
برجستهتر از ابعاد دیگر است و
شرکتها چه رویداد را حمایت
کنند و چه نکنن��د ،این رویداد
اتفاق خواهد افتاد .مس��ئولیت
اجتماع��ی ،حرکتی اس��ت که
ش��رکتها درجهت برجس��ته
کردن ی��ک رویداد یا یک واقعه
انجام میدهند و این حرکت نیز
براساس اس��تراتژی برند انجام
میشود .در مسئولیت اجتماعی

تصمیمات دقیقه نودی
شرکتها
مه��دوی در آخ��ر میافزاید:
متاس��فانه در کشور ما موضوع
اسپانس��رینگ و مس��ئولیت
اجتماعی جدی گرفته نمیشود
و هم مسئولیت اجتماعی و هم
حمایت مالی شرکتها فقط در
جهتی حرکت میکند که برای
شرکتها مقرون به صرفه باشد.
معموال تصمیماتی از این دست
در کش��ور ما دقیقه  90گرفته
میش��ود و افراد متخصصی در
پ��س این تصمیم��ات ،مدیران
را راهنمای��ی نمیکنن��د .این
در حالی است که شرکتهای
بزرگ و موف��ق معموال از قبل
برای چنی��ن اقدامات تبلیغاتی
برنامهریزی میکنند حتی اگر
هزینههای زیادی نیز به شرکت
تحمی��ل کند .ب��ه هرحال این
اقدامات برای ش��رکتها ارزش
سرمایهگذاری کردن را دارد و
با توجه به س��رمایهگذاری که
میش��ود مطمئنا بازگشت نیز
برای ش��رکت خواهد داش��ت.
ب��رای مثال اگر س��الی یک بار
یک جش��نواره موسیقی برگزار
ش��ود و ب��ا اس��تراتژی برن��د
نی��ز هماهن��گ باش��د ،ارزش
سرمایهگذاری روی آن رویداد
توس��ط ش��رکتهای همراستا
وجود دارد ،چون برند یکسال
فرصت برنامهریزی و برگزاری
کمپی��ن در آن زمین��ه را دارد
در نتیجه بهتر اس��ت به سراغ
حمایت مال��ی چنین رویدادی
ب��رود .نه اینک��ه در دقیقه نود
چه��ار ع��دد تی��زر و بیلبورد
را آم��اده و موض��وع را جم��ع
کن��د .ش��رکتها بای��د درنظر
بگیرن��د حت��ی اگ��ر حمای��ت
مال��ی از رویداده��ا ب��رای آنها
گ��ران تم��ام ش��ود مطمئنا از
بس��یاری از اقدامات تبلیغاتی
آنه��ا اثربخشتر خواه��د بود.
ب��ه هرحال اقدامات جس��ته و
گریخته ش��رکتهای ایرانی نه
تنها کمکی به آنها نخواهد کرد
بلکه باعث تغییر نگاه مشتریان
نسبت به آنها نیز خواهد شد.

تبلیغ ساالد اولویه
با آگهی علمی -تخیلی
حسین محمدیان

گاهی سازندگان یک آگهی تلویزیونی تصور میکنند
تم��ام افراد ،همه نامهای محصوالت و ش��رکتهایی را
که آنها تبلیغ میکنند ،میشناسند .حتی برخی از این
آگهیها با آنچنان اعتمادبهنفس��ی ساخته میشوند که
انگار مصرفکننده باید نام محصولی را که به تازگی در
بازار توزیع ش��ده نیز بداند .اینکه این اش��تباه از سمت
ش��رکتهای تبلیغاتی رخ میدهد یا سفارشدهندگان
آگهی به این ش��رکتها این شیوه را تحمیل میکنند،
خود موضوعی جالب توجه است .این خودباوری افراطی
در حالی اتفاق میافتد که وقتی ش��رکتهای تبلیغاتی
میخواهند محصولی را به س��بد کاالیی مشتری اضافه
کنند باید اطالعات کامل و درستی را به آنها بدهند.
تبلیغات ابهامبرانگیز
بهتازگی ش��رکت آرمیت��ا تولیدکننده س��االد اولویه
آگه��ی پرهیجانی را از تلویزی��ون در حال پخش دارد.
ش��یوه ایجاد س��وال و تبلیغ��ات ابهامآمی��ز چندوقتی
اس��ت که در صنعت تبلیغات بهطور جدی توسط اکثر
ش��رکتهای تبلیغاتی دنبال میشود و این شرکت نیز
همین شیوه را در پیش گرفته است .این آگهیها اغلب
با یک س��وال ش��روع میش��وند و در آگهیهای بعدی
توضی��ح آنها به مخاطب داده میش��ود .گمان میکنم
این س��بک آگهی نخس��تین ب��ار برای روزنام��ه ایران
استفاده ش��د و س��ازندگان آگهی این روزنامه مدام با
معرفی یکی از حروف «ایران» س��عی میکردند توجه
مخاطبان را جلب کنند و پس از چندی با شعار «ایران
بخ��وان» تمام آن ح��روف را به یک باره رمزگش��ایی
کردن��د و مخاطب را درجریان ماجرا قرار دادند .این بار
نیز ش��رکتی دیگر از این سبک تبلیغاتی استفاده کرده
اس��ت اما هرچقدر مخاطب به آن توج��ه کند متوجه
جریان نخواهد شد.

مقاومت در برابر آرمیتا؛ یک ماموریت غیرممکن
داس��تان آگهی با به تصویر کش��یدن کادر بس��ته از
یک مرد آغاز میش��ود ،بعد دوربین در حالت کادر باز
قرار میگیرد و تعداد بیش��تری از م��ردم را به نمایش
میگذارد و با یک چرخش دوباره به س��مت پیرمردی
برمیگردد که پشت تریبون قرار گرفته و فریاد میزند
«به من بگی��د که کی اینجا آرمیتا خ��ورده ».دوربین
مج��دد در حالت کامال باز ،هزاران نف��ر از مردم را که
مانن��د زندانی��ان ی��ک دژ در ردیفه��ای مرتبی صف
کش��یدهاند به تصویر میکش��د .در پس زمینه تصویر
آن جمعیت ،ش��هر تهران با نم��اد برج میالد به وضوح
دیده میش��ود که چند هلیکوپتر بر ف��راز آن در حال
پرواز است.
در انتهای آگهی ،شخصیت اول داستان؛ دست خود
را باال میبرد و به تبع آن همه مردم نیز دس��تان خود
را باال میبرن��د و این اتفاق با رعد و برق و بارش باران
همراه میش��ود و فقط سری به نشان تایید بههم تکان
میدهند یعنی همگی آرمیتا خوردهاند و آگهی با شعار
«مقاومت در برابر آرمیتا ،یک ماموریت غیرممکن» به
پایان میرسد.

تبلیغات خالق

از میان خبرها

رونمایی از المبورگینی آستریون

ش��رکت المبورگین��ی ایتالیا در نمایش��گاه خودروی
پاریس  2014مدل جدی��دی از تولیدات خود را به بازار
عرض��ه کرده که این مدل با پیش��ران هیبریدی بس��یار
قدرتمندش توانسته اس��ت نگاههای بسیاری را به خود
جل��ب کند .طراح��ی المبورگینی آس��تریون بهگونهای
اس��ت که شباهت محسوس��ی به المبورگینیهای GT
دهه  1970میالدی دارد .از س��وی دیگر و یکی از نکات
بسیار جذاب این مدل از المبورگینی ،استفاده از پیشران
ترکیبی هیبریدی در این خودرو است که میتواند بدون
اس��تفاده از موتور خود و تنها با نیروی برق تا  31مایل و
با س��رعت حداکثر  78مایل در س��اعت حرکت کند .به
گزارش تسنیم ،بیشینه س��رعت المبورگینی آستریون
 320کیلومتر در ساعت بوده و این خودرو شتاب صفر تا
 100کیلومتر معادل سه ثانیه دارد .المبورگینی آستریون
از نظر طراحی یکی از زیباترین خودروهای معرفی شده
در نمایش��گاه خودروی پاریس  2014محسوب میشود
و با مش��خصات فنی قابل توجه خود توانسته بسیاری از
دوستداران خودرو را مجذوب کند.
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آگهی :بیمارستان  -Nisaشعار :سیگار کشیدن بیشتر از جنگ انسانها را میکشد!

آگهی یا فیلم علمی -تخیلی
در ن��گاه کلی ابت��دا مخاطب با دی��دن آگهی تصور
میکند در حال دیدن یک فیلم علمی -تخیلی اس��ت.
نورپردازی ،رنگها با تم خاکس��تری و تصویربرداری با
سبک خاص ،لباسهای هم شکل بازیگران و ...حکایت
از به نمایش در آم��دن یک فیلم مرتبط به آینده دارد
ک��ه در آن هزاران نف��ر در یک بازداش��تگاه بزرگ به
اس��ارت گرفته ش��دهاند .با این حال ،در پسزمینه این
بازداشتگاه بزرگ ،شهر تهران قرار گرفته است ،آن هم
با هلیکوپترهای در حال پرواز .بسیاری از تماشاگران بر
این باورند که این آگهی حس خوش��ایندی به مخاطب
نمیدهد .س��ازنده آگهی تالش کرده ب��ا ایجاد چنین
فضایی عجیب ،مخاطب را به دیدن تش��ویق کند ولی
مخاطب از همهجا بیخبر نمیداند قرار اس��ت در پس
این آگهی به س��بک هالیوودی محصول س��االد اولویه
را ببیند.
سازنده تیزر قس��مت بعدی این آگهی را نیز ساخته
اس��ت و در ش��روع آن نیز همان تصویر آگهی قبلی را
استفاده کرده است با این تفاوت که درآن بازیگر اصلی
از خواب بیدار میش��ود و برای خوردن س��االد اولویه
آرمیتا دعوت میشود.
در این آگهی مخاطب تا لحظه آخر دچار سردرگمی
اس��ت و دائم بای��د تصاوی��ری را ببیند ک��ه ربطی به
محصول ندارد و نمیداند ش��رکت ب��ه چه هدفی او را
در این ش��رایط قرار داده اس��ت .افراد متحدالش��کل و
رنگ پریده و استرسی که در چهره دارند نه تنها باعث
دلخوشی مشتری نمیش��وند بلکه اضطرابی عجیب را
نی��ز به او منتق��ل میکند .گمان میکنم ب��ا توجه به
بازخوردهای کار حاضر شاید همان آگهیهای موزیکال
بیربط برای تبلیغ چنین محصوالتی مفیدتر باشد.
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الگوهای طالیی
درسهایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی()24

سیرز؛ وابستگی منفعت
مشتریان و کارمندان

ترجمه :معراج آگاهی

یکی از بهترین نمونههای آموزش کارمندان توسط شرکت
خردهفروش��ی سیرز ارائه ش��ده است که به طور مستقیم با
عملکرد سازمانی در ارتباط است .وابستگی منفعت مشتری
و کارمن��دان ب��ه یکدیگر (تنوع در چرخه س��ود و خدمات)
به صراحت ارتباط بین علت و معلول را مش��خص میکند.
چنانچه این امکان فراهم ش��ود ک��ه افراد بتوانند پیامدهای
اقداماتش��ان را مش��اهده کنند میتوانیم از این طریق نوع
دیدگاه آنها و اهدافی را که در سر میپرورانند ،تغییر دهیم.
ایده
به طور س��نتی مدیران اغلب روی نتایج تمرکز میکنند
هرچند که این دیدگاه بسیار قدیمی است .آنچه امروز برای
به دس��ت گرفتن نبض بازار و موفقی��ت در آن اهمیت دارد
تاکید روی ش��یوهها و ارزشهای نوین مدیریتی است( .آن
جنبه از کس��بوکار که ضمن متفاوت بودن سود و منفعت
مش��تریان را نیز در نظر میگیرد ).متاث��ر از این روشهای
نوین مدیریت اس��ت که مباحث حفظ و نگهداری کارکنان،
تامی��ن رضایتمندی و افزایش بهرهوری آنان تاثیر فراوانی بر
رضایت مش��تریان از محصوالت تولید شده و افزایش درآمد
و س��وددهی یک تش��کیالت تجاری دارد .در اوایل دهه 90
میالدی مس��ئوالن و مدیران شرکت خردهفروشی سیرز در
امریکا متوجه شدند که صرف به کارگیری طرحهای اقتصادی
و تجاری یا تغییر استراتژی شرکت ،چشمانداز روشنی را برای
بهبود وضعیت آنان در بازار ترسیم نمیکند .بهدنبال ضررهای
قابل توجه این شرکت مدیران آن سه موضوع اصلی را مورد
توجه قرار دادند:
اول اینکه کارمندان چه حس��ی در مورد کار کردن برای
شرکت سیرز دارند؟
نکت��ه دوم به نح��وه رفتار کارمندان با مش��تریان مربوط
میشود و اینکه کارمندان این شرکت با رفتارشان چه تاثیری
بر دیدگاه مشتریان به هنگام خرید میگذارند؟
و در نهایت اینکه تجربه خرید مش��تریان از این فروشگاه
(سیرز) چه تاثیری بر میزان سوددهی شرکت داشته است؟
سیرز از 10درصد کارکنان خود خواست به این سوال پاسخ
دهند که شرکت چه مقدار از یک دالر فروش ،سود میکند؟
میانگین پاسخ کارمندان  46سنت بود در حالی رقم واقعی
سود شرکت یک سنت از هر دالر بود .این موضوع به خوبی
نش��ان داد کارکنان شرکت خصوصا آنهایی که مستقیما با
مش��تریان در ارتباط هس��تند نیاز دارند تا بهخوبی اهمیت
مس��ئله سودآوری ش��رکت را درک کنند .رویکرد سیرز آن
بود تا مدل کارمند -مشتری -س��ودآوری را گسترش دهد
و هدف آن آشکار ساختن اهمیت موضوع علت و معلول در
این چرخه است .به دلیل اینکه کارمندان بهتر میتوانستند
نتایج اقداماتشان را مشاهده کنند این موضوع نحوه عملکرد
و نوع نگاه آنها به کارشان را تغییر داد و این مسئله در عملکرد
از پایین به باال منعکس ش��ده است .رویکرد سیرز در ایجاد
مدل کارمند  -مشتری  -سودآوری (که یک نسخه خاص از
زنجیره سود و خدمات است) با ابداع مجموعهای از اقدامات
براس��اس اهداف مش��خص در س��ه بخش آغاز شد :تبدیل
کردن س��یرز به مکانی مناسب برای کار کردن ،فروشگاهی
جذاب برای خرید ک��ردن و در نهایت محلی مطمئن برای
س��رمایهگذاری .برای  200مدیر ارشد در سیرز مشوقها در
ش��اخصهای عملکرد کل بر س��ه اساس هستند که شامل
اقدامات مالی و غیرمالی میشوند:

یک س��وم براس��اس اقدامات کارکنان و نگ��رش آنها در
مورد شغلشان و شرکت .یک سوم براساس عقاید و نظرات
مشتریان و همچنین حفظ آنها .یک سوم دیگر هم براساس
شاخصهای مالی ،بازگشت سرمایه ،عوامل حاشیهای و رشد
س��ودآوری .در نتیجه به کارگیری مدل کارمند  -مش��تری
 س��ودآوری مدیران در ش��رکت س��یرز براساس  12معیاراستخدام شده ،ارتقا یافته و عملکرد آنها ارزیابی میشود .این
معیارها عبارتند از :جهتدهی خدمات به سمت مشتریان،
ابتکار و احساس فوریت ،داشتن سواد و دانش کسبوکار ،حل
مشکالت ،تالش در جهت توس��عه و رشد کارکنان و ارزش
نهادن بر تالشها و ایدههای آنان ،داش��تن مهارت در انجام
کار گروهی ،مهارتهای ارتباطی دو طرفه ،ارزش قائل شدن
برای تنوع ،برخورداری از مهارتهای توانمندسازی ،توانایی در
مهارتهای بین فردی ،تغییر رهبری و صداقت.
نکات باال در س��ه دس��ته جمعآوری شدهاند :شور و شوق
برای مشتری ،هدایت عملکرد و ارزشگذاری توسط مردم.
آنچه باید در عمل انجام دهیم
فرصتهایی ب��رای مدیران و متخصص��ان بازاریابی برای
به اشتراک گذاش��تن اطالعات و دادههای مشتریان بیابید.
دادههایی در مورد اینکه چه چیز مشتری را ترغیب به خرید
میکند .در این بین بازاریابی کمک میکند تا بینش مناسبی
در مورد نیازهای مش��تریان داشته باشیم به این منظور باید
فرآین��دی را به منظور برقراری ارتباط بین دو عنصر مذکور
ایجاد کنیم.
حس ششم و حس مشترک را با ارزیابیهای آماری دقیق
ترکیب کنید .درک عوامل موفقیت نی��روی کار آن چیزی
است که سبب میشود کارمندان شما مولد موثر بوده و مایل
به استفاده از خالقیتشان برای رسیدن شرکت به هدفهای
از پیش مش��خص شده و کمک به کس��بوکاری که در آن
مش��غول به کار هستند ،باشند .اطالع از این موضوع و اینکه
چگونه میتوان از آن بهرهبرداری کرد این امکان را به ش��ما
میده��د تا بتوانید از آن برای رس��یدن به اهداف مورد نظر
و کسب موفقیت در حوزه کاریتان استفاده الزم را ببرید.
مراقب باشید اقدامات و محاسبات شما بیش از حد پیچیده
نبوده و در پرداخت به جزئیات در آن زیاده روی نشده باشد
تا زمانی که مورد نیاز شماست بهصورت ملموس ،مستحکم و
یک رویکرد آگاهانه در اختیار شما باشد.

کلینیک کسبوکار
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ارائه خدمات
خوب به
مشتری
اگر ش�ما ه�م در کس�بوکار
خ�ود ب�ا چالش�ی روب�هرو
هس�تید ،در ص�ورت تمای�ل
مش�کل خود را از طریق ایمیل
 business@ forsatnet.irبا ما
در میان بگذارید و پاسخ خود را
درهمینبخشپیگیریکنید.
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پرسش :چند ماهی است که به کار واردات و فروش تجهیزات کامپیوتری روی آوردهام ،اما هنوز مشتریان زیادی پیدا
نکردهام .میگویید چه خدماتی را ارائه بدهم تا کسبوکارم به چشم مشتریان بیاید؟
پاس�خ کارش�ناس :به یاد
داش��ته باش��ید که هی��چ چیز
ب��ه اندازه ارائ��ه خدمات خوب
مشتری را از شما راضی و او را
نسبت به کسبوکارتان وفادار
نمیکن��د .برای ارائ��ه خدمات
خ��وب باید چند اص��ل کلی را
مورد توجه قرار بدهید.
اول اینک��ه خدماتتان را با
نیازهای ارزش��مند مش��تریان
منطبق کنی��د .در کنار کاالی
اصل��ی ،محص��والت جانبی با
ارزش کم��ی را ب��ه مش��تریان

ارائه کنید تا بتوانید مش��تریان
حس��اس ب��ه قیم��ت را ب��ه
س��مت خ��ود ج��ذب کنی��د.
فروش��ندگانی
همچنی��ن
توانمن��د را اس��تخدام کنی��د
ک��ه بتوانند با مش��تریان بحث
و آنه��ا را ب��ه خری��د مج��اب
کنن��د .ای��ن فروش��ندگان
قدرتمند میتوانن��د مذاکرات
را به س��متی پی��ش ببرند که
خرید ب��رای انواع مش��تریها
ام��ری ضروری و س��ودمند به
نظر برسد.

یک��ی از تکنیکهای��ی ک��ه
میتواند در جلب نظر مشتریان
موثر واقع ش��ود ،این است که
می��ان خدمات ب��اارزش باال و
کمارزش خ��ود فاصل��ه ایجاد
کنی��د تا تکلیف مش��تریان در
برخ��ورد ب��ا محصوالت ش��ما
مشخص شود.
ب��ه ای��ن ترتی��ب اگ��ر
فروشندگان از سوی مشتریان
تح��ت فش��ار ق��رار بگیرند تا
قیمته��ا را کاه��ش بدهن��د،
آنه��ا میتوانن��د به مش��تریان

محصوالتی با ارزش پایینتر را
پیشنهاد کنند .این محصوالت
ارزان قیم��ت ب��رای برخ��ی از
مشتریان بهتر است و متناسب
ب��ا بودجه آنها ،نیازهایش��ان را
برآورده میکند .به یاد داش��ته
باشید ش��ما مشتریان مختلفی
با ویژگیهای متفاوت دارید که
باید به همه آنها خدمترسانی
کنی��د .در ای��ن ش��رایط اگ��ر
گزینهه��ای متعددی را به آنها
پیش��نهاد دهید ،حتم��ا نتایج
بهتری خواهید گرفت.

گزارش «فرصت امروز» از شغل پردرآمد فروش لوازمخانگی

چیدماناهمیتبیشتریپیدامیکند
علی سهرابی

اغلب کس��انی که در زمینه
ف��روش لوازمخانگ��ی وارداتی
فعالی��ت میکنن��د ،بس��یار
خوش��بخت و رضایتمن��د به
نظ��ر میرس��ند ،ام��ا کمت��ر
کس��ی به ای��ن موض��وع فکر
کرده که مدیریت این ش��غل
به این س��ادگیها هم نیس��ت
که خریدار وارد مغازه ش��ود و
چند میلیون تومان پول بابت
جنس��ی مانند یخچال بدهد و
برود.
ب��ه گفت��ه ریی��س اتحادیه
فروش��ندگان ل��وازم خانگی،
این ش��غل یکی از مش��اغلی
است که هرکسی نمیتواند در
آن فعالی��ت کند و افرادی که
در این حوزه مش��غول به کار
هستند میتوانند بهعنوان یک
کارش��ناس ب��ازار صاحبنظر
باش��ند .ب��ه ای��ن دلی��ل که
س��الها در شغل خود زحمت
میکشند تا بتوانند راه و رسم
کس��ب درآمد از این ش��غل را
فرابگیرن��د .در ای��ن گ��زارش
میخواهی��م ش��ما را بهعنوان
ی��ک مدیر فروش��گاه ل��وازم
خانگی بدانیم و راههای کسب
درآم��د را از منظ��ری دیگ��ر
برایتان شرح دهیم.
ویترین اصلی و چیدمان
لوازم داخل مغازه
زمانی که تصمیم میگیرید
ش��غل ف��روش لوازمخانگی را
بهعنوان یک منب��ع درآمدی
در نظر بگیری��د ،باید به چند
نکته اساسی توجه ویژه داشته
باشید .ش��اید این ضربالمثل
را باره��ا ش��نیده باش��ید که
مردم عقلش��ان به چشمشان
اس��ت .ای��ن ضربالمث��ل در
ش��غل فروش��گاه لوازمخانگی
باید در قالب یک اصل یا بهتر
بگویی��م یک قان��ون موردنظر
ق��رار بگیرد .در نتیجه س��عی
کنی��د ویترین بس��یار زیبا و
همچنین ل��وازم لوکس مغازه
را ط��وری قرار دهی��د که در
مس��یر دی��د بازدیدکنندگان
و خری��داران باش��د .چیدمان
ویترین مغازه ش��ما بس��تگی
به مت��راژ و چگونگی ابعاد آن

تهیه جهیزیه به مغازه مراجعه
کردهاند .در این صورت حتما
ای��ن موضوع را جویا ش��وید و
تخفیف وی��ژهای برای خانواده
عروس و داماد در نظر بگیرید.
این کار باعث میشود نام شما
بین تمام اقوام این دو خانواده
بپیچ��د و اگر هم کس��ی قرار
اس��ت خریدی داش��ته باشد
حتما به فروش��گاه شما برای
خرید مراجعه کند.

دارد .ممک��ن اس��ت این ابعاد
مربع یا مس��تطیل باش��د و بر
این اس��اس ،چیدمان هرکدام
از آنه��ا تفاوت دارد .اگر دارای
مغ��ازهای ب��ا ابعاد مس��تطیل
هس��تید باید در پشت ویترین
یک یخچ��ال و یک ماش��ین
لباسش��ویی ق��رار دهی��د .در
س��مت دیگر مغازه میتوانید
از محصوالتی مث��ل بخاری و
مایکرووی��و اس��تفاده کنید تا
بر جذابیتهای فروشگاه خود
بیفزایی��د .هم��ه کاالهایی که
در اختی��ار دارید را در طرفین
مغ��ازه ق��رار دهید و وس��ط
فروشگاه را بهعنوان یک راهرو
تعریف کنید .میز شما باید در
انتهای مغازه باشد .این کار هم
به دلیل امنیت باالی آن است
و هم اینکه اگر مش��تری قصد
حس��اب و کتاب یا چانه زدن
دارد ،خیل��ی با فض��ای بیرون
برخورد نداشته باشد و جلوی
دست و پای مشتریان دیگر را
هم نگیرد.
چه افرادی را به کار
بگیریم؟
ب��رای اینک��ه در کار فروش
لوازمخانگی موفق ش��وید باید
از چن��د فروش��نده ق��وی به
منظ��ور فعالیت در فروش��گاه
اس��تفاده کنید .ش��ما حداقل
ب��ه دو نف��ر نیاز داری��د؛ یکی

فروش��نده ماهر و دیگری که
در سمت ش��اگرد و آبدارچی
فعالی��ت میکن��د .فروش��نده
ش��ما باید آنقدر ب��ر کار خود
تسلط داش��ته باشد که بتواند
بهص��ورت ذهن��ی و در لحظه
مشخصات تمام اجناس داخل
مغازه و البته موردنیاز مشتری
را برای او شرح دهد تا خریدار
با آگاهی کامل کاالی موردنظر
در صورت امکان
فضایی را برای
استراحت کوتاهمدت
خریدار تعبیه کنید.
ممکن است برخی
خریداران شما
خانوادههایی باشند که
برای تهیه جهیزیه به
مغازه مراجعه کردهاند.
در این صورت حتما
این موضوع را جویا
شوید و تخفیف
ویژهای برای خانواده
عروس و داماد در نظر
بگیرید

خود را انتخاب کند .زمانی که
فروشنده ش��ما مشغول نشان
دادن کاالیی به مشتری است
به هیچوجه به سراغ او نروید،
ممکن اس��ت حرفت��ان دو تا
ش��ود و در این صورت اس��ت

که مش��تری اعتم��اد خود را
نسبت به شما از دست خواهد
داد .گاهی اوقات ممکن است
به دلیل مس��ائل ش��خصی به
اعصاب خود مس��لط نباشید،
در ای��ن صورت س��عی کنید
کمت��ر ب��ا مش��تری همکالم
ش��وید و مس��ئولیت این کار
را به فروش��نده خ��ود واگذار
کنید .اگر کاری با فروش��نده
یا ش��اگرد مغ��ازه دارید حتما
او را ب��ا احت��رام خطاب کنید.
انجام ای��ن کار نزد مش��تری
اعتب��ار کس��بوکار ش��ما را
باالت��ر میبرد و خریدار ش��ما
را نس��بت ب��ه خری��د نرمت��ر
میکن��د .ب��ه مح��ض ورود
مش��تری بخواهید که برای او
چای یا نوشیدنی بیاورند .این
کار باعث میش��ود خس��تگی
خرید و همچنی��ن چرخ زدن
در بازار از تن مش��تری خارج
شود و در فروشگاه شما خرید
خ��ود را انجام ده��د .به طور
معمول در مغازههای فروشگاه
لوازمخانگ��ی ج��ای نش��یمن
برای مش��تری در نظر گرفته
نمیش��ود ،اما شما این مسئله
را در ذهن داش��ته باش��ید و
در ص��ورت ام��کان فضایی را
ب��رای اس��تراحت کوتاهمدت
خری��دار تعبیه کنی��د .ممکن
اس��ت برخی خریداران ش��ما
خانوادههایی باش��ند که برای

روشهای حساب و کتاب
بعد از اینکه مش��تری کاالی
موردنظر خ��ود را انتخاب کرد،
با او س��ر میز حس��اب و کتاب
بنش��ینید .تا جایی ک��ه امکان
دارد به او تخفی��ف دهید و در
جایی که این امکان وجود ندارد
با لحن��ی آرام برای وی توضیح
دهی��د .از قس��م خوردنه��ای
بیم��ورد ک��ه این روزه��ا باب
ش��ده و هم��ه فروش��ندگان و
برخی مدیران فروشگاه استفاده
میکنند ،پرهیز کنید.
ش��ما به یک وس��یله نقلیه
ب��رای جابهجای��ی خریدهای
مش��تریان نی��از داری��د ک��ه
هزینه حم��ل آن را میتوانید
بهصورت جداگانه از مش��تری
دریاف��ت کنید ی��ا میتوانید
با تحوی��ل رای��گان محصول
ب��رای خ��ود مزی��ت رقابتی
ایجاد کنید .ب��رای اینکه این
جابهجای��ی هم برای ش��ما و
ه��م ب��رای مش��تری مقرون
بهصرفهتر باشد ،سعی کنید با
کارگران باتجربه و خوشنامی
ک��ه شغلش��ان جابهجای��ی
لوازمخانگ��ی اس��ت ارتب��اط
داش��ته باش��ید تا در صورت
نیاز از آنها برای انتقال وسایل
از مغ��ازه به منزل بهره ببرید.
این هزینهها را از همان ابتدا
کامال روش��ن ب��رای خریدار
ش��رح دهید تا بعد از خرید با
افزایش ناگهانی قیمت مواجه
نشده و از خرید دلسرد نشود.
اگر صداقت داش��ته باشید،
مش��تریان به طور قطع قبول
خواهن��د ک��رد ک��ه تنه��ا با
پرداخت چندده ه��زار تومان
وس��یله خری��داری ش��ده به
آس��انی در منزلش��ان ق��رار
بگیرد.

درگذشت مالک بزرگترین خردهفروشی کفش در اروپا

بیل گیتس  Apple payرا تحسین کرد
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 88سالگی درگذشت .وی فروشگاههای بزرگی را در سراسر اروپا و امریکا از جمله
 Rack Roomو  Off Broadwayراهاندازی کرده بود .به گزارش مارکتینگنیوز
و ب��ه نق��ل از فورب��س،Deichmann-Schuhe GmbH & Co.KG ،
بزرگترین خردهفروش کفش اروپا در روز دوم اکتبر خبر مرگ دیش��مان را اعالم
کرد.
دیشمان نخستین فروشگاه خانوادگی خود را پس از مرگ پدرش در دوسلدورف
و اوبرهاوزن در س��ال  1913افتتاح کرد .وی با ارائه کفشهای مد روز و با قیمت
مناس��ب در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ،موفق شد  16فروشگاه خود را در
س��ال  1963به  100فروشگاه در س��ال  1975برساند و راه خود را در بازار امریکا
نیز باز کند .دیش��مان موفق ش��د فروش��گاه  Rack Roomرا در سال  1984در
ایاالت متحده افتتاح کند.
دیش��مان در گفتوگویی در ماه ژوئن با روزنامه آلمانی ،Bild am Sonntag
گفت��ه بود« :میخواس��تم تا میتوانم فروش��گاههای بیش��تری را در کش��ورهای
بیش��تری افتتاح کنم .به فکر پول درآوردن برای خودم نبودم ،بلکه برای پیشرفت
خردهفروش��ی به پول بیشتری نیاز داشتم و پیش��رفت پیشنیاز فعالیتهای بهتر
اقتصادی است ».فوربس ،دیشمان ،بنیانگذار
بزرگترین خردهفروش��ی کف��ش دنیا را در
س��ال  2014با س��رمایه خالص  2/4میلیارد
دالر ،س��یصد و پنجاه و نهمین فرد ثروتمند
دنیا معرفی کرد.

بیل گیتس ،مدیرعامل س��ابق و بنیانگذار ش��رکت مایکروسافت در اقدامی نادر
خدمات ارائه ش��ده از س��وی ش��رکت دیگری را تحس��ین کرد .در سالهای اخیر
شرکتهای فراوانی مانند گوگل تالش کردهاند کاربران را به پرداخت هزینه خرید
کاال و خدم��ات از طری��ق تلفن هم��راه ترغیب کنند اما هیچی��ک از آنها موفقیت
چندانی کس��ب نکردهاند ت��ا آنکه اپل در هفتههای اخیر اپلپ��ی را به این منظور
معرفی کرد.
ب��ه گزارش فارس ،ای��ن خدمات به کارب��ران امکان میدهد با لمس نمایش��گر
گوش��ی در زمانی ک��ه آن را در برابر کاالی م��ورد نظر گرفتهان��د هزینه خرید را
پرداخ��ت کنن��د .حال بیل گیتس زبان به تحس��ین این خدمات گش��وده و گفته
اس��ت :اپلپی نمونه خوبی است که نشان میدهد چگونه یک تلفن همراه میتواند
به ش��یوهای زیبا و بسیار ارزان امکان انجام یک نقل و انتقال مالی را به کاربر خود
بدهد .وی که با مخاطبان ش��بکه تلویزیون��ی بلومبرگ صحبت میکرد ،افزود :این
واقعیت که از طریق هر برنامهای بتوان خرید کرد ،امر بس��یار هیجانانگیزی است.
اینک��ه من برای خری��د دیگر به کارت فیزیکی نیاز ندارم و انتقال پول بهس��ادگی
انجام میش��ود و ش��ما از این امر مطمئن هستید مش��ارکتی واقعی در بهبود امور
اس��ت .البته خدمات اپلپی مخالفانی هم دارد .پیپال اخیرا امنیت این س��رویس
را زیر س��وال برده ،اما گذشت زمان مشخص
خواه��د ک��رد که آی��ا چنی��ن خدمات��ی با
توج��ه به اس��تانداردها و کیفیتش��ان مورد
اس��تقبال قرار میگیرند یا قرار نیست شاهد
همهگیرشدنشان باشیم.

چرکنویس های یک مدیر اینجایی
علی معروفی

طاعون

اول؛گفتوگ�وی اینجان�ب با مدیر ف�روش یکی
از واردکنن�دگان قطع�ات تخصص�ی آنجای�ی به
اینجا
ایش��ان :خب آقا بگین میخوای��ن برین گردش کنین
دیگ��ه ،ای��ن دوره آموزش��ی مهندس��ی و کار و ای��ن
حرف��ا مزخرفاته دیگ��ه ،بفرمایی��ن بچههات��ون یا به
احتم��ال زیاد خودتون میخواین تش��ریف ببرید دوره
عشق و حال.
بن�ده :نخیر آقای مهندس ،باالخره ش��ما یه جنس
جدید دارین وارد مملکت میکنین ،تا حاال که کس��ی
این��ا رو ت��و پروژهه��اش کار نک��رده ،نباید ی��ه دو نفر
آم��وزش ببین��ن؟ ضمناً من خودمم جه��ت اطالعتون
نم��یرم .باید هم��ه چی��و از رو کاتالوگه��ا دربیارن
بچهها؟
ایشان :واال ما که از رو کاتالوگ کار میکردیم ،شما
فکر میکنید حاال برین اروپا یه عشق و حال دوهفتهای
بکنین دیگه مشخصات فنی این لوازم میره تو مختون
میشین استاد اعظم ،اون یه چیز دیگهاس.
بنده :آقا درس��ت صحبت کنید ،چ��را هی بد حرف
میزنین هرچی من هیچی نمیگم؟
ایش�ان :دس��ت بردارید آق��ا همه این حرفا واس��ه
مسافرت خارجه و واسه حق ماموریت.
بن��ده :نمیخواد آقاج��ون ،نمیخواد اص�� ً
ال ما دوره
آموزش��ی و مسافرت نخواستیم ،نمیریم آقا .حاال شما
که میخوای��ن بازم به ما جنس بفروش��ین ،همدیگرو
میبینیم( ...تلق ،تلق ،تلق ،صدای سه بار کوبیده شدن
گوشی تلفن سرجایش!)
دوم؛گفتوگوی اینجانب با بروبچههای گروهم
بنده :نمیش��ه حاال ش��ما یه بار خارج نرید؟ میگم
فروشندهه داره یک کم بدقلقی میکنه .شمام جوونین
باالخره موقعیت پیش میاد بازم.
ایش��ان :چ��را نریم خ��ب رییس؟ ای��ن همه زحمت
کش��یدیم هی تا دیر وقت بمون کاتال��وگ بخون اونم
ب��ه زبون اصل��ی با این انگلیس��ی الکن که م��ا داریم،
تح��ت فش��ار هزار ت��ا کار ،هزار ت��ا پروژه ،غ��م فرزند
و ن��ان و جام��ه و قوت ،ت��و گرما و تو س��رما ،تو آب و
ه��وای معتدل ،هی برو هی بی��ا ،هی زخم زبون بخور،
ه��ی حرف بش��نو ،فش��ارهای اقتصادی ،ت��ورم ،خرج
باال ،اج��اره خون��ه ،ترافی��ک ،آلودگی ه��وا ،پارازیت،
خط��ر زلزله ،گلوبال وارمین��گ ،مریضیهای واگیردار،
حیوانات درنده...
بنده :خیله خب ،خیله خب .باش��ه باشه نفس بکش
نفس بکش ،االن میمیری ،پاش��و برو س��رکارت آنقدر
الطائالت نباف پس��رجون .واس��ه ی��ه ماموریت خارج
خودشو طاعون داد ،بلند شو برو ببینم.
س�وم؛گفتوگوی رییس ب�ا همان مدی�ر فروش
واردکننده قطعات تخصصی کذا
رییس :ظاهرا ش��ما فرمودید بچهه��ای ما میخوان
برن مس��افرت و عش��ق و ح��ال و اینا بل��ه؟ همچین
چی��زی فرمودی��د؟ فرمودید ی��ا نفرمودی��د؟ فرمودید
دیگه؟
ایش��ان :واال چ��ه ع��رض کنم؟ ب��ه نظ��رم االن که
دوس��تان متخصص شما دیگه تونس��تن همت کنن از
روی کاتالوگها کارها رو راه بندازن ،به نظرتون نیازی
هست برن دوره؟
رئیس :نیازی نیس��ت به نظر ش��ما؟ ه��ان؟ نظرتون
اینه؟
ایش��ان :واال من میگم این دوستان وقتی آنقدر فنی
و قدرتمند هس��تن هزار ماش��اال خب دیگه چه کاریه
بذاریم س��ر یه وس��ایل جدیدتر و س��ختتر برن دیگه
هان؟
رییس :پس ش��ما آنقدر به بچهه��ای ما لطف دارین
بله؟
ایشان :خواهش میکنم.
ریی��س :میخوام خواه��ش نکنین آق��ا ،فهمیدین؟
نظرت��ون برا خودتون محترمه فقط��م به درد خودتون
میخوره .م��ا قرارداد داری��م ،طبق قرارداد س��ه نفرو
میفرس��تین دوره آموزشی یا عش��ق و حال و هرچی
ک��ه دوس��ت دارین بگی��ن .اگ��رم نفرس��تادین دیگه
دنب��ال بقی��ه پولت��ون نیاین .ب��ه هم��ه بخشها هم
اعالم میکنم خرید از ش��ما ممنوع��ه .فهمیدین آقا؟
ممنوعه ممنوع...

آیا میدانستید

مدیریت محدوده پروژه

آی��ا میدانس��تید اگر مدیری��ت محدوده پ��روژه به
درس��تی انجام نگیرد ،خطرات بسیاری پروژه را تهدید
میکند؟
مدیریت پ��روژه به دنبال ایجاد زبان مش��ترک بوده
و یک��ی از جایگاههای مهم ایجاد این زبان مش��ترک،
مدیریت محدوده پروژه است.
در صورت��ی ک��ه این کار به درس��تی انج��ام نگیرد،
درک مش��ترکی از محدوده پ��روژه در میان ذی نفعان
رخ ن��داده ،نیازها و انتظارات آنه��ا در قالب اقالم قابل
تحویل لحاظ نش��ده و دقیقا مشخص نمیشود به چه
چیزهایی باید برسیم.
ضمنا اگر محدوده پروژه بهدرس��تی مستندس��ازی
و تایی��د نش��ود ،اختالف��ات حقوقی مابی��ن ذینفعان
رخ داده و ممک��ن اس��ت ب��ه توقف یا شکس��ت پروژه
منجر شود.

کافه مدیران

شمــاره 77
دیدگاه

فسادهای مالی در اقتصاد
ریشه دوانده است
امید یوسفی

مدرس دانشگاه

بالیی که فساد بر سر کسبوکار
میآورد

براساس پژوهش مدرسه کسبوکار استنفورد انگلستان،
فس��اد مالی باعث آلودهشدن فضای کس��بوکار و کاهش
هر چه بیش��تر اعتماد عم��وم مردم یک جامع��ه به فضای
کسبوکار آن کش��ور میشود .فس��اد مالی به شکلهای
گوناگون ظهور پیدا میکند که دزدی ،رشوه و اختالس از
جمله آشناترین آنهاست .یکی از اشکال این فساد که حاال
برای ما ایرانیها بسیار آشناست ،اختالس است؛ اختالس
در واقع زمانی به وجود میآید که فرد دارای پست یا مقام
با سوءاستفاده از موقعیت کاری خود به دنبال منافع و سود
کالن شخصی است.
بالیای اختالس را میتوان در چند دس��ته طبقهبندی
کرد:
آب رفته به جوی باز نمیگردد
وقتی از منابع به درستی استفاده نشود ،کفایت و اعتبار
یک کسبوکار بهشدت زیر س��وال میرود .در واقع وقتی
لکه اختالس بر دامان فضای کس��بوکاری ی��ا اقتصادی
یک کشور ایجاد ش��ود ،مشتریان آن کس��بوکار یا مردم
یک کشور به س��ادگی اعتماد و احترامشان را نسبت به آن
فضا از دس��ت میدهند .بازگرداندن اعتماد و احترام کاری
بس دشوار است .برای بازیابی این اعتماد و احترام مدیران
بعدی اقتصادی یا کسبوکاری باید وقت و منابع ارزشمند و
فراوانی را هزینه کنند تا شاید اعتماد از دست رفته بازگردد.
از طرفی ،قانون به مدد جریم��ه و احکام قضایی درصدد
بازپسگیری اموال��ی برمیآیند که در مس��یر اختالس به
جیب یک یا چند نفر رفتهاند ،طی شدن این روند مستلزم
صرف زمان و هزینه زیادی است.
منابع از دست رفته
اثر سوءاس��تفادههای مالی و فس��اد اقتص��ادی تنها به
زیر س��وال رفتن ماهیت کس��بوکار محدود نمیش��ود.
اختالسکنن��دگان برای اینک��ه بتوانند پوش��یده و بدون
دردسر به کار خود ادامه دهند ،باید هزینههایی را پرداخت
کنند .واضح اس��ت که این هزینهها از جیب مردم و دولت
میرود ،بهوی��ژه اگر اخت��الس در بدنه یک دول��ت اتفاق
بیفتد .فرد یا اف��رادی که مبادرت به اخت��الس میکنند،
باید آدمهایی مورد اطمین��ان دور خود جمع کنند .چنین
کاری نیازمند هزینهکردن است .هزینه سرو سامان دادن
به اختالس برابر است با از دس��ت رفتن منابعی که متعلق
به یک جامعه و به امانت در دست یک یا چند فرد است.
توسعه الکپشتی
اثرات اخت��الس به اینج��ا ختم نمیش��ود .ترکشهای
اختالس توسعه اقتصادی را هم مجروح میکند .وقتی در
کشوری اختالسکردن عملی باشد ،سرمایهگذاران بهویژه
خارجیها کمتر رغبت میکنند که پول و ثروتشان را به آن
کش��ور آورده و در فضاهای گوناگون سرمایهگذاری کنند.
دلیلش هم کامال ساده است .آنها هر لحظه امکان میدهند
که سرمایهشان سر از جیب اختالسکنندگان درآورد.
وقتی سرمایهگذاری و مشارکتهای اقتصادی کمرنگ
شود ،طبیعی اس��ت که سرعت رش��د اقتصادی با سرعت
حرکت الکپشت برابری کند.
همه ای��ن دالیل در کن��ار احتم��ال افزای��ش جرائم
گوناگون بهویژه جرائم اقتص��ادی ،اختالس را به یکی از
خطرناکترین و مضرترین سوءاس��تفادههای اقتصادی
تبدیل ک��رده اس��ت .اختالسکنن��دگان در واقع قاتل
خاموش اقتصاد یک کش��ور هس��تند ک��ه میتوانند به
سادگی آن را از نفس بیندازند.
منبعchron. com :
ترجمه :سارا گلچین

اینجا چراغی خاموش است

چند س�ال پیش ب�ود که محم�د نهاوندیان،
ریاس�ت اتاق بازرگانی گفت« :هماکنون نظام
چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین
س�بب ،دسترس�ی به ارز ارزان ب�رای عدهای
مس�اوی با قرار گرفت�ن در سرچش�مه رانتی
است که ممکن است فس�اد را در اقتصاد به بار
آورد .هر جا که رانت وج�ود دارد ،همگان باید
نگران فس�اد باش�ند؛ بنابراین بای�د اقدامات
عاج�ل در رابطه با خش�کاندن چش�مه رانت
صورت گیرد ».به گفته نهاوندیان ،در آن شرایط
تورمی و ق�درت خرید پول مل�ی ،داراییهای

کشور ارزش�ی دو تا س�ه برابر پیدا کرده است
و بنابراین اگر قیمت ای�ن داراییها ،بهصورت
اس�می کماکان بر قیم�ت قبلی ارزیابی ش�ده
باش�د ،هر فردی که به نوعی در واگذاریهای
اصل  44برنده شود و اقبال داشته باشد ،درآمد
بادآوردهای ب�ا ارزش  100ت�ا 200درصد قیمت
پرداخت�ی پیدا خواهد ک�رد؛ بنابرای�ن منافع
عمومی اقتضا میکند ک�ه واگذاریها متوقف
ش�ده و مجدد ارزیابی شود و س�پس اقدام به
واگذاری شود.
حال پ�س از گذش�ت چندی�ن س�ال از این

پیشبین�ی خبر میرس�د که س�ه ص�راف در
س�ال  90ب�ه دلیل ضع�ف نظارت ،هف�ت هزار
میلیارد توم�ان س�ود کردهاند ،رقم�ی که در
مقابل اختالس س�ه هزار میلی�ارد تومانی که
س�رو صدای زی�ادی برپا ک�رد ،رق�م باالتر و
حیرتانگیزتری است.
هر چند هنوز خبرهای تکمیل�ی درباره این
اتفاق منتشر نش�ده؛ اما کافه مدیران را بر آن
داشت تا در گفتوگو با کارشناسان به بررسی
این پدیده که هر روز خبر تازهای از آن به گوش
میرسد بپردازیم. . .

علی دینی  ،کارشناس اقتصادی:

کامران ندری  ،پژوهشگر مالی بانکی :

چه شرایطی سبب شده تا اختالسهایی با این رقمهای باال صورت بگیرد؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران تودرتو بودن آن است؛ این تودرتو بودن به تعدد نهادها و
مراکز تصمیمگیری بازمیگردد .این تعدد سبب کاستیهایی در حیطه نظارت میشود
و راههای دررو زیادی برای افراد سودجو ایجاد میکند .در اصل اختالسهایی که روی
میدهد نتیجه شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی است .نابرابریها ،نامتعارف بودن
و نامقبول بودن اوضاع اجتماعی و اقتصادی س��بب شده تا عدهای بتوانند یک شبه ره
صد ساله بروند و همین امر به آنجا انجامیده که بسیاری متمایل میشوند که از این راه
به ثروت بیشتری دست یابند که نتیجه آن اختالسهای کالنی است که اکنون خبر آنها
منتشر میش��ود .بنابراین برای جلوگیری از این روند الزم است تا اقدامات پیشگیرانه
صورت گیرد و بهصورت جدی با عامالن این اختالسها برخورد شود.
این رون�د پیگیریها چگونه باید ش�کل بگیرد؟ آیا نهاده�ای ناظر در این
زمینه نقش دارند یا رسانهها در این زمینه باید کاری انجام دهند؟!
پیگیری فس��ادهای مالی و اختالسها به شفافیت رس��انهها بازمیگردد .فضا باید
بهگونهای باشد که رسانهها اگر فساد مالی صورت میگیرد بتوانند بهصورت شفاف به
آن بپردازند و با تمرکز کردن بر آن سبب تبعات گرانی برای عوامل فساد شوند .مهمترین
رسانه تلویزیون اس��ت که میتواند تبعات مهمی را برای عامالن فساد به دنبال داشته
باشد؛ زیرا رس��انه ملی یک رسانه عمومی اس��ت که همه مردم آن را تماشا میکنند و
این روند کمک میکند تا هزینه فساد برای افرادی که به آن دست مییازند زیاد شود.
آیا چنین اختالسهای کالنی در موازنه و چرخه اقتصاد مش�کالتی ایجاد
نمیکنند؟
در هیچ کش��وری فس��اد مالی و اقتصادی تبعاتش در چرخه اقتصادی آن به شکل
ملموس نمود پیدا نمیکند ،بلکه مهمترین اتفاقی که در همه کشورها در پی اختالسها
میافتد ،تاثیر افکار عمومی آن کشور است که چنان در برابر رقمهای اختالس بهتزده
میشوند که تا مدتها شاهد هستیم که فسادهای مالی روی نمیدهد یا کمتر کسی به
خودش جرأت این کار را میدهد؛ زیرا این افراد با نام و تصویر به جامعه معرفی میشوند
و فرد پس از آن افشاگری دیگر نمیتواند در جامعه به شکل یک فرد موجه زندگی کند.
جدا از آنکه به لحاظ حقوقی و قانونی هزینه باالیی میپردازد ،موقعیتش به کلی در آن
جامعه به خطر میافتد .ولی سیاست و ساختار اقتصادی آن جامعه چندان در برابر این
رقمها شکننده نیست .در ایران نیز این امر وجود دارد.
جدا از اینکه رس�انهها خیلی نقشی در شفافس�ازی این فسادها ندارند؛
به نظر میآید که نهادهای قانونگ�ذار نیز در این زمین�ه خیلی جدی عمل
نمیکنند و افراد به راحتی با گذراندن یک دوره زندان دوباره به چرخه بازار
بازمیگردند؛ چقدر نق�ش نهادهای قضایی و قانونگ�ذار در این امر اهمیت
دارد؟
متاس��فانه در نظام قضایی با این افراد به ش��کل جدی برخورد نمیشود و این افراد
خیالشان راحت است که پس از گذران یک دوره زمانی زندان تبرئه میشوند و این امر
سبب میشود که تمایل به فس��اد افزایش پیدا کند .بنابراین ،به نظر من ضعف قانون
در کنار مجموع علتهای دیگری که وجود دارد سبب میشود که ابعاد فساد مالی در
کشور روزبهروز گسترش پیدا کند.
مسئوالن نتیجه این اختالسها را تحریمها میدانند و معتقدند دولت برای
دور زدن تحریمها به س�متی رفته که شرایط برای فس�اد مالی سودجویان
فراهم شود ،به زعم شما چقدر تحریمها در این زمینه اهمیت دارد؟!
به هر حال فس��اد در ی��ک زمان کوت��اه اتفاق نمیافتد ،فس��اد مانند ی��ک موریانه
اس��ت که در زمین وارد میش��ود و کمکم ریش��ه درخت را میج��ود و در بلندمدت
س��المت همه درخت را به خطر میاندازد .طبیعی اس��ت که پدی��دهای مانند تحریم
فضا را برای گسترش فس��اد فراهم کند؛ ولی نمیتوان گفت اس��اس فساد زاییده این
شرایط اس��ت ،بلکه فس��اد وجود داش��ته و با فراهم ش��دن زمینه ابعاد گستردهتری
پیدا کرده است.
پس از انقالب در دهه  60اعتقادات به نحوی بود که نوعی آرمانگرایی و تعهدات مانع
فسادهای مالی میشد؛ اما با تغییر فضا پس از جنگ تمایل به ثروت اندوزی ایجاد شد
و در تفکرات اجتماعی ریشه دواند و به نوعی بازگشتی تاریخی صورت گرفت و نتیجه
آن فسادهایی شد که اکنون با آن دس��ت به گریبانیم .بنابراین ،تغییرات نهادینی باید
در اجتماع صورت گیرد ت��ا در کنار نظارتهای قانونی بتوان ت��ا جای ممکن از میزان
فسادهای دولتی کاست.

چندی اس�ت که به صورت مداوم خبر فس�ادهای مالی به گوش میرسد ،به
نظر ش�ما چه ش�رایطی در جامعه ما روی داده که ما اکنون شاهد چنین تعدد
اختالسهایی هستیم؟
دلیل عمده این فس��ادهای مالی با این کمیت به عدم وج��ود نظارتهای کافی در
ساختارهای اقتصادی بازمیگردد .دلیل دوم نیز مداخله دولت در همه امور اقتصادی
است که سبب ش��ده کاالها و خدمات با نرخ واقعی به مردم ارائه نشود که زمینه برای
تمایل به فساد مالی و اختالس را رقم زده است .این افراد با سوءاستفاده از اختالف میان
قیمت واقعی و آنچه دولت اعالم میکند به ثروتهای کالنی دس��ت پیدا میکنند که
نوعی فساد مالی را به دنبال دارد .متاسفانه در نظام اقتصادی ما از مقوله نظارت تعریف
درستی ارائه نشده و همین امر سبب شده تا جامعه به س��متی برود که راههای در رو
برای فرار از نظارت وجود داشته باشد.
درباره کمیت اختالسها صحبت کردید ،جدای از آنکه نوعی حیرتزدگی در
میان مردم دیده میشود ،اما کمکم دیده میشود که مردم مانند گذشته نسبت به
اختالسهاحساسنیستند،درگفتوگوباعلیدینیایشانگفتندکهروشنگری
و افزایش هزینه برای افراد خاطی به آنجا میانجامد که کمتر شاهد این فسادها
باشیم ،به نظر شما تبعات این داستان با روشنگری چه خواهد بود؟!
ما در اقتصاد یک تئوری داریم به نام  safety in numberیا ایمنی ناشی از تکرار،
به این معنا که در حیطه فس��اد مالی مدام اختالس��ی با ارقام باال اتفاق میافتد و این
تعدد فساد نوعی ایمنی برای عامالن فس��اد ایجاد میکند .افرادی که از رانت استفاده
میکنند یا به گونههای مختلف دست به کارهای خالف قانون میزنند وقتی تعدادشان
زیاد شد کمکم ایمن میشوند و حداقل نگران هزینهای که در اذهان عمومیمیدهند،
نیستند .در کل به نظرم عامل این فسادهای مالی شرایط نامناسب اقتصادی و مشکالت
اقتصادی که در س��اختار کسب و کار ما وجود دارند هس��تند و روشنگری باید در این
زمینه اتفاق بیفتد.
آقایدینیمعتقداستکهدرهیچجایدنیااگراختالسیصورتبگیرد،تبعات
اقتصادی آن چندان نمود ندارد؛ اما به هر حال اقتصاد به نوعی از این فسادها متاثر
میشود ،اما چطور است که اقتصاد ایران هرچند بحرانهایی چون تورم را از سر
میگذراند ،اما ما شاهد نیستیم که کشور به لحاظ اقتصادی ورشکست شود؟
اینکه چرا ما ورشکستگی را تجربه نمیکنیم در ابتدا به این معنا نیست که ما در بسیاری
شرکتها ورشکست نشدهایم .ش��رکتها و بانکهای ایرانی چنان بزرگ شدهاند که در
تعاریف ما ورشکستگی آنها جای نمیشود .گاه ممکن است این شرکتها در تعاریف جهانی
ورشکست به حساب بیایند؛ اما در تعریف کشور ما این ورشکستگی به حساب نمیآید .از
سوی دیگر مداخله دولت در بنگاههای ما به قدری قوی است که نمیتوانیم حتی تصور کنیم
که شرکتی مانند ایران خودرو ورشکست شده یا حتی بانک ملت ممکن است ورشکست
شود .اگر این سازمانها و بانکها ورشکست ش��وند ،ما با چنان بیکاری عظیمی رو بهرو
خواهیم شد یا مردم چنان برای بازپسگیری پولهایشان هجوم میآورند که دولت برای
جلوگیری از این بحرانها از بودجهای که از منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین میشود،
برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمانها استفاده میکنند.
این تجربه ورشکستگی را در کشوری مانند یونان داشته ایم ،چرا کشوری که
تحت حمایت اتحادیه اروپاست به دلیل اختالسهای مالی ورشکست میشود؟
اتفاقا ورشکستگی مالی یونان ناشی از آن بود که وابسته به اتحادیه اروپا بود .زمانی که
در یونان فسادهای مالی کالنی روی داد ،بانک مرکزی به دلیل وابستگی به اتحادیه اروپا
نتوانست با افزایش نرخ تورمی خود جلوی ورشکستگی اقتصادی خود را بگیرد و ناخواسته
دچار ورشکستگی اقتصادی شد .آنها منابع طبیعی نفت و گاز نیز نداشتند تا از محل بودجه
آنها فسادهای مالیشان را جبران کنند و در نتیجه مجبور شدند که به این ورشکستگی
تن دهند.
مسئوالن دوره قبل بر این باورند که تحریمها سبب شده تا دولت مجبور شود
منابع مالیاش را در اختیار اشخاص حقیقی قرار دهد و نتیجه آن سوءاستفاده این
افراد شده است ،شما تا چه حد تحریمها را در این امر موثر میدانید و آیا دولت
راهکار دیگری برای دور زدن تحریمها نمیتوانست اتخاذ کند؟!
من معتقد نیستم که تحریمها عامل این اختالسهاست ،مواردی که درباره آنها صحبت
کردم دالیل اصلی این فسادهاست .اینکه آیا دولت میتوانست از راهکار دیگری استفاده
کند من چندان به این حیطه اشراف ندارم؛ ولی معتقدم قبل از همه این داستانها مشکالت
ساختاری است که سبب فسادهای مالی شده است.

رسانهها روشنگر باشند

تعدد فساد ،برای اختالسگران ،امنیت میآورد

دریچه

از کجا برآمدند؟
سارا برومند

داریوش رادپور

آزموده

کافه مدیران در گفتوگو با کارشناسان بانکی و اقتصادی دالیل و زمینههای فسادهای مالی را بررسی میکند

| فرصت امروز|

ایران ،کشور ثروتمندی اس��ت که اقتصاد آن بر اساس
منابع غنی نفت��ی و گازی ک��ه دارد میچرخ��د .بنابراین
نمیتوان اقتصاد این کشور را با کشورهایی مانند افغانستان
و افریقا مقایس��ه کرد .زمانی که اختالسهای کالنی مانند
آنچه در ایران روی داده در یکی از این کشورها روی دهد،
شاهد خواهیم بود که اقتصاد این کشورها به شدت شکننده
خواهد شد و با نوعی ورشکستگی اقتصادی روبهرو خواهند
ب��ود .هرچند اقتص��اد ایران نی��ز در حال حاض��ر به دلیل
تحریمها ،سوءمدیریتها و به دنبال آن اختالسها بسیار
شکننده شده اس��ت ،اما از آن روی که این کشور بر منابع
خود استوار اس��ت هنوز ویران نش��ده و میتواند به حیات
خود ادامه دهد.
در زمینه فسادهای مالی عاملی که بسیار اهمیت دارد،
تصمیمگیریه��ای کالن دولتی اس��ت ک��ه در خفا اتفاق
میافتد و هیچگونه شفافیتی درباره آنها وجود ندارد .زمانی
که شفافیت و پاسخگویی وجود دارد ،افراد سودجو جایگاه
امنی برای دست زدن به اختالسها پیدا میکنند .همه چیز
به شکل محرمانه اتفاق میافتد و روند اطالعرسانی و آگاهی
مردم در روند سیاستها و اعمال دولت چندان معنا ندارد ،از
همین منظر است که بسیاری اختالسها روی میدهد که
هیچگاه برمال نمیشود و نتیجه این میشود که افراد بدون
هیج نگرانی دست به اختالس بزنند.
اما اینکه دولت اعالم کند که این فس��ادها و اختالسها
ناش��ی از تحریمهایی است که ایجاد ش��ده و در روند دور
زدن تحریمها فضا برای فساد و اختالس فراهم شده حرف
نادرستی است .شاید این تحریمها فرصتهای بهتری برای
افراد سودجو ایجاد کردهاند؛ اما نمیتوان آنها را به صورت
کلی ناشی از مقوله تحریمها دانست .مقوله اختالس و فساد
مالی بسیار ریش��هایتر از آن است که پدیده تحریم بتواند
یکشبه آن را ایجاد کند ،تنها اتفاقی که در روند تحریمها
میافتد این اس��ت که فس��ادهایی که در اثر ساختارهای
نادرس��ت مدیریتی و اجتماعی در س��اختار جامعه ریشه
دواندهاند ،در این جایگاه توانس��تهاند بیش��تر رخ نمایند و
گستره عمیقتری از اقتصاد را نشانه بگیرند .بنابراین ،فارغ
از تحریمها باید روندی در جامعه اعمال شود تا از ادامه این
فسادها جلوگیری شود.
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زمانی ک��ه تحریمهای کالن��ی علیه ای��ران تصویب
ش��د ،دولت ایران س��د بزرگی در برابر خود دید و برای
برون رف��ت از این امر دس��ت به تصمیم��ات جایگزین
زد .دولت وقت با تکیه بر نظریه «نگاه به ش��رق» که در
ستاد تصمیمات ویژه مطرح ش��ده بود ،تصمیم گرفت
که حس��ابهای بانکی خود را به جای بانکهای درجه
یک دنیا که در آن زمان امکان سرمایهگذاری در آنها را
نداشت در بانکهای ش��رقی چون چین ،هند ،ترکیه و
کره باز کند .اتفاقی که س��بب شد سرمایه ایرانی صدمه
ببیند .بانکهای مورد اشاره بانکهای درجه دو جهانی
بودند که به دلیل ناتوانی در س��رمایهگذاری کالن توان
ایجاد سودآوری نداشتند و به تبع آن سرمایههای کالنی
که ایران به آنها س��پرده بود نه تنها نتوانست سودی به
دس��ت بیاورد ،بلکه این بانکها حتی توان بازگرداندن
سرمایه اصلی به ایران را نداشتند.
گفته میشود دولت پیشین تکمحور بود و تصمیمات
خود را ب��ر دیگ��ر تصمیمات ارج��ح میدانس��ت .این
تک محوری باعث تضعیف بانک مرکزی و به دنبال آن
انحالل سازمان برنامه و بودجه شد.
در اصل آنچه در تصمیمات دولت نهم و دهم مشهود
بود نوعی نع��ل وارونه بود .ب��ه آن معنا که ش��عارها و
سیاستهای گفتاری چیزی میگفت و هدفی را دنبال
میکرد که تصمیمات و عم��ل کامال خالف آن بود .در
این روند تصمیمگیری ،ثروتهای ایران نه به نام ایران
که به نام اش��خاص حقیق��ی که در کش��ورهای دیگر
توان مبادله داشتند ،س��رمایهگذاری و مبادله میشد
که خواس��ته یا ناخواسته اش��خاص حقیقی که ثروت
کالنی را در حس��اب بانک��ی خود میدیدند ،وسوس��ه
میش��دند تا از این ث��روت بخش��ی را از آن خود کنند
بدون آنکه توجه داشته باشند این پولها ،ثروت ملتی
است که به ش��کل امانت در نزد آنها به ودیعه گذاشته
ش��ده اس��ت.
نتیجه این عملکرد نادرس��ت این بود که از زیر شنل
دولت نهم و دهم گروهی س��ر برآوردند و سرمایههای
کالن ملتی را که در پس تحریمهای بینالمللی تقلیل
رفت��ه ب��ود ب��ه غنیم��ت بردن��د.
اینکه بگوییم ش��رایط خاص تحریمها این اجبارها را
برای دولت ایجاد کرد حرف چندان درس��تی نیس��ت،
زیرا اگر سیاستهای خارجی به نحوی است که سرمایه
کش��وری به خطر بیفت��د ،آن دولت باید با اس��تفاده از
کارشناس��ان خبره راهکاره��ای مناس��بی اتخاذ کند
تا بتواند حداقل اگ��ر نمیتواند تهدیده��ا را به فرصت
تبدیل کن��د ،حداقل با سیاس��تهای نادرس��ت به آن
تهدیدها دام��ن نزن��د .کاری که دولت قب��ل انجام داد
وضعی��ت اقتصادی را بهش��دت دچ��ار بح��ران کرد تا
جایی که مق��ام معظم رهب��ری با طرح مقول��ه اقتصاد
مقاومتی ،وفاق ملی برای حل مش��کالت اقتصادی را
خواستار شدند.
فس��ادهای مالی که اکنون ه��ر روز پ��رده از یکی
از آنها برداش��ته میش��ود و رقمها چنان کالن است
که نش��ان میدهد چ��را اقتصاد کش��ور چنین دچار
بحران و نابسامانی شده است .اما این روند اختالسها
تنها به بحرانه��ای فعلی خالصه نمیش��ود و نوعی
بیاعتمادی در میان مردم ایجاد میش��ود که نتیجه
آن عمیق ش��دن مش��کالت اقتصادی اس��ت .زمانی
که م��ردم به دولت بیاعتماد باش��ند مانند گذش��ته
تمایلی به س��رمایهگذاری نخواهند داشت و با نوعی
بیاطمینانی نگران پولهایی هستند که قرار است به
بانکها بسپارند.
زدودن بیاعتم��ادی مردم کاری بس��یار زمانبر و گاه
حتی نش��دنی اس��ت .برای بازگرداندن اعتم��اد مردم
و امید دوب��اره به رش��د اقتصادی دولت بای��د بازنگری
عمیقی بر سیاس��تهای خود داشته باش��د .این جلب
اعتماد با حرفهای خالی از عمل و شعار میسر نمیشود
و دول��ت باید دس��ت به شفافس��ازی بزن��د و به نوعی
به اش��تباهات صورت گرفته اقرار کند ت��ا از این منظر
کمکم بتواند مردم را همدل کند و اعتماد آنها را دوباره
برانگیخته کند .ش��اید از پس این روند بت��وان امیدوار
بود ک��ه در آین��ده دیگر ش��اهد خبر فس��ادهای کالن
اقتصادی نباشیم.

وقایعاتفاقیه

رانت  7000میلیاردی

مشخص نیس��ت لیس��تهایی که این روزها منتشر
میشوند همانهایی است که احمدینژاد افشای آنها
را وعده داده بود یا مس��ائل جدیدی درحال افشاشدن
است اما مشخص است که پرونده حلقههای نزدیک به
دولت گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند.
به گزارش سایت ش��هر ،آخرین حلقه این پروندهها به
تازگی منتشر ش��د .اینبار ارس��الن فتحیپور خبر از
رانت هفت ه��زار میلیاردی داد! رقم��ی که درصورت
اثبات یک رکورد جدید در اقتصاد ایران بهشمار میرود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار
میلیارد تومانی س��ه صراف با هم��کاری بانک مرکزی
خبر داد و گفت« :سه صراف در س��ال  90با همکاری
بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان س��ود کردهاند
که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی
سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد .ارسالن
فتحیپور گفت :کمیس��یون اقتصادی با بررس��یهای
صورتگرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده
را تهیه کرده و گزارش آن در جلس��ه غیرعلنی مجلس
به نمایندگان ارائه شد و هماکنون نیز این پرونده به قوه
قضاییه ارسال شده اس��ت .وی با بیان اینکه این رانت
در دولت دهم انجام شده است ،گفت :مسئوالن دولت
در زمان وقوع این رانت باید پاس��خگو باش��ند ».این
درحالی است که در شهریور  ۱۳90مسئوالن و رسانهها
از کش��ف سوءاس��تفاده بزرگ در بانکهای ایران خبر
دادند که شخصی به نام مهآفرید امیرخسروی توانست
مبلغ سه هزار میلیارد تومان از شبکههای بانکی ایران
سوءاستفاده کند .این بزرگترین سوءاستفاده مالی در
تاریخ ایران بوده است .این اختالس که از طریق بانک
صادرات ایران انجام و کش��ف شده اس��ت منجر به لغو
مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن امیر منصورآریا
و افراد دیگری شده است.

کیوسک

قاب
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی از وجود بیش از  9میلیون و  500هزار نفر بیکار در کشور خبر داد.

نگاه آخر
دانش جدید که در علم فروش بسیار مورد استقبال قرار گرفت

معماری انتخاب

محمدرضا شعبانعلی | کارشناس مدیریت |

زمانی که مدیر رس��توران یک مدرسه در امریکا ،ترتیب
غذاها را در منوی روزانه مدرسه تغییر میداد ،فکر نمیکرد
ای��ن کار تولد دان��ش جدی��دی در حوزه روانشناس��ی و
مدیریت باشد.
تجربه نشان داد که جابهجایی آیتمهای مختلف منوی
غذا در ی��ک کافه یا رس��توران ،میتواند میزان س��فارش
آیتمهای مختلف را به میزان قابلمالحظهای تغییر دهد.
البته این اتفاق عجیبی نیس��ت .هم��ه میدانیم که تغییر
موقعیت و ترتیب آیتمهای مختلف در یک س��وپرمارکت
میتوان��د موجب تغییر می��زان فروش ش��ود ،بهحدی که
شرکتها کسانی را به طور تخصصی برای مدیریت چیدمان
کاالهای خود انتخاب میکنند.
«معماری انتخ��اب» ی��ا Choice Architecture
دانشی است که در سالهای اخیر در حوزههای بازاریابی،
فروش و مدیریت ،مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
از لح��اظ علمی ،معم��اری انتخاب به این ص��ورت تعریف
میشود که:

تعیی��ن و تغییر ش��رایط محیط��ی به ش��کلی که روی
تصمیمی که مخاطب میگیرد و انتخابی که انجام میدهد،
تاثیر بگذارد.
با توجه به این تعریف ،همه م��ا در بخشهایی از زندگی
خود« ،معماری انتخاب» را برعهده گرفتهایم.
اخی��را ی��ک ش��رکت برگزارکنن��ده قرعهکش��یهای
بختآزمایی ،به هر ی��ک از بلیتهای خ��ود ،پنج کوپن را
بهصورت پرفراژ متصل کرد تا هرکس بلیت را خرید بتواند
کوپنها را به اعضای خانواده یا دوس��ت و آشنا هدیه دهد!
این کار در ظاهر شانس برنده شدن را کاهش میدهد ،اما
توانس��ت تعداد خرید بلیتها را تا دو براب��ر افزایش دهد.
«معماری» این مسابقه به ش��کلی انجام شده که احتمال
تصمیم به خرید را مضاعف کرده است.
گفته میشود تبلیغ بازی  Dead Spaceبا این شعار که:
«مادرها دوست ندارند بچههایشان  Dead Spaceبازی
کنند!» فروش این بازی را به شکل قابلتوجهی افزایش داد.
همه اینها نمونههایی از معماری انتخاب است .تالش برای
اینکه به جای انتظار برای «تصمیمگیری» دیگران ،بکوشیم
برای آنها «تصمیمساز» باشیم.

تالش تازه برای افزایش تحریم

منطقه آزاد
برای نمایش خیابانی کمی پول خرج شود

ارتباطپذیری در اجرا

حسین عاطفی | کارگردان تئاتر|

نمایشهای بخش خیابانی سومین جشنواره تئاتر شهر
اجرا ش��د .در طول برگزاری این بخش در فرهنگس��رای
اندیشه ،از  13تا  1۶مهر به مدت چهار روز  11نمایش اجرا
ش��د .از بین این نمایشها چند تایی را میتوانم بگویم که
خوب بود و میشد به آن صفت «خیابانی» داد.
مالک اصلی برای اینک��ه بتوان به ی��ک نمایش عنوان
خیابان��ی داد ،ارتباطی اس��ت ک��ه نمای��ش در محیط با
مخاطبان خ��ود برقرار کرد .جذابیت نمای��ش خیابانی در
همین اس��ت .از این حیث به برخی از نمایشهایی که در
این جشنواره برگزار شد میتوانس��تیم بگوییم خیابانی و
به برخی دیگر نمیتوانس��تیم .برخ��ی از نمایشها هیچ
یک از ویژگیهای خیابان��ی بودن را نداش��تند و فقط در
محیط خیابان برگزار میشدند .این نمایشها این اجازه را
نمیدهند که تماشاگر با آنها ارتباط برقرار کنند .تماشاگر
عالقه دارد که وارد بازی شود.
تالش ما ب��ر این بود ت��ا ویژگ��ی ارتباطپذی��ری را در
نمایشها بررسی کنیم .سعی داش��تیم تا امتیاز بیشتری
به نمایشهای ارتباطپذیر بدهیم .برگزاری این نمایشها
فرصت مناس��بی برای حمایت از بچهه��ای تئاتر خیابانی

است .این بچهها افراد مشخصی هستند که تمام عمر خود
را برای ارتقای سطح تئاتر خیابانی صرف کردهاند.
تعدادشان هم زیاد نیس��ت .افرادی که بدون هیچگونه
حمایت از طرف سازمان یا ارگانی به کار خود ادامه دادهاند.
به نظر من س��ازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
در ادامه روند برگزاری س��االنه جش��نواره تئاتر شهر باید
فکر اساسی برای حمایت از نمایش خیابانی داشته باشد.
نمایش خیابانی به حمایت بیش��تری احتیاج دارد .در این
میان موضوع آموزش و کس��ب اطالع��ات جدید اهمیت
بس��یاری دارد .اگر امکان اینکه افراد فع��ال در این حوزه
را برای آموزش به خارج از کشور بفرس��تیم وجود ندارد،
میتوانیم اساتید برجسته این رشته را برای مدت معین به
کش��ور بیاوریم و با برگزاری ورکشاپهایی امکان آموزش
بهتر و کس��ب تجارب بیش��تر را برای بچهه��ای نمایش
خیابانی فراهم کنیم.
از لحاظ هزینه هم فکر نمیکنم ب��ا توجه به هزینههای
باالی جشنواره ،مبلغ قابل عنوانی باشد .برگزاری و فراهم
آوردن این کارگاهها وظیفه سازمانها و ارگانهای مرتبط
با حوزه نمایش اس��ت .نمایش خیابانی برای ارتقا و کسب
ویژگی ارتباطپذیری نیاز به دریاف��ت آموزش و تجربیات
جدید دارد.

خودپرداز

سبد غذای ظاهری

()2

سعید هوشیار | طنز نویس|

مالقات من در صف خودپرداز با خانمیکه یکی از ملزومات
زندگیاش وسایل آرایشی بود ،بهانهای شد برای اینکه دوران
مختلف بشری را از دید ملزومات ظاهری بررسی کوتاهی کنم.
از عصر نوسنگی تا امروز را در ادامه خواهید خواند.
عصرنوسنگی
در این دوره عالوه بر موارد باال داشتن حیوان خوش قد و باال و
زیبا نیز جزو سبد غذای ظاهری افراد شده بود .یکی از شاهدان
عینی میگفت که در آن زمان کس��ی که حیوان خفنتری را
اهلی میکرد کالس و پرستیژ باالتری داشت .مثال ممکن بود
کسی با یک ماموت یا شیر به مهمانی برود.
عصربرنز
در این دوره ع��الوه بر موارد باال فلزات حالت داده ش��ده به
اشکال مختلف نیز به سبد غذای ظاهری افراد اضافه شده بود.
به طوری که آفتابه جنس مفرغ میتوانست وسیله خوبی برای
باال بردن پرس��تیژ افراد در مهمانیها شود .ضمنا در این دوره
پارچه نیز جایگزین شاخ و برگ گیاهان شد.
قرون وسطی
در قرون وسطی مردم کمکم با شکل وشمایل لباس و اشیای
زینتی آشناتر شدند .به این صورت که از نقش و نگار طبیعت
الهام گرفته و ب��رای خود پارچهها و لباسه��ای زینتی تهیه
میکردند .در این دوره زیورآالت رونق بیشتری یافت .همچنین
برخی از آرایشیجات امثال سرخاب و سفیدآب به سبد غذای
ظاهری مردم اضافه ش��د .در این دوره مردم ب��رای تهیه این
زینتآالت هزینه میکردند و با آنها اقتصاد عدهای میچرخید.
ولی نکته اینجا بود که هنوز هیچکدام از این موارد از ملزومات
زندگی نبود که اگر کسی وسع مالیاش نرسد؛ بمیرد!

عصرنوزایی
هرچه بدبختی داریم از همین عصر شروع شد .با آشنایی
بیشتر غرب با صنعت و تصمیم تولید صنعتی و صادرات آن
و پیدا کردن بازار مصرف ،فروش زیورآالت و زینتیجاتها
بیشتر شد .کمکم زینتیجات و آرایشیجات جزو ابزار مهم
زندگی ش��دند .منتهی هنوز از ملزومات نشده بودند ،بلکه
تنها مهم بودند.
دوران مدرن
در ای��ن دوران اهمیت ای��ن وسایل(آرایش��یجات) به
باالترین حد خود تا آن زمان رس��ید .مردم در این عصر به
دو دسته تقسیم شده که یک دسته این وسایل را به عنوان
ملزومات میدانستند و دسته دیگر آن را نمیدانستند .هنوز
هم پارهای از جاهای دنیا در همین عصر زندگی میکنند.
دوره پستمدرن
در ای��ن دوره مردم ب��ه دو دس��ته  99درص��دی و یک
درصدی تقسیم شدند .در دسته  99درصدی آرایشیجات
و زینتآالت از ملزومات زندگی بوده که باید تامین ش��ود.
به این صورت که ربطی به درآمد افراد ندارد ،بلکه تحت هر
شرایطی باید تامین ش��ود .قیمتش هم گران است .در این
زمان تمام  99درصد دسته فوق بدون این وسایل نمیتوانند
زندگی کنند و برایش��ان از نان ش��ب هم واجب تر است .از
آن دس��ته یک درصدی به دلیل اندک بودنش��ان میتوان
صرفنظر کرد.
اگر به مطالب باال اعتقاد ندارید ،اندکی به وسایل اتاقتان
دقت کنید تا ببینید در ماه گذشته چقدر برای این وسایل
هزینه کردی��د و چقدر برای باقی ملزوم��ات زندگی! ضمنا
لهراس��ب خبری را برایم خواند که بد ندی��دم اینجا بگویم:
«ایران در مصرف لوازم آرایشی از عربستان پیشی گرفت»
(منبع:ایسنا)

دور دنیا

ناوگان متروی جدید لندن
استودیو طراحی انگلیسی «پریست من گود» از پروژه
قطارهای متروی بدون راننده آینده لندن رونمایی کرده
است .این تیم طراحی به مدت سه سال با مرکز حمل و نقل
لندن همکاری داشته تا نس��ل آینده قطارهای مترو برای
قدیمیترین سیستم متروی جهان را معرفی کند .طراحی
این قطارها هماهنگی بیش��تری با دره��ای دوتایی دارد.
سیس��تم در بزرگتر قطارهای جدید دسترسی آسانتر
و سریعتر مسافران به قطار را فراهم کرده و ارائه خدمات
بهینهتر را موجب میشود .تمامی واگنها با سیستم تهویه
مطبوع و وایفای داخلی مجهز خواهند شد.

هالیوود چینی

به گ��زارش والاس��تریت ژورنال،
کمپانی واندا که به هالیوود چینی
معروف اس��ت از اختصاص مبلغ
 1۶3میلی��ون دالر ب��رای تولی��د
مش��ترک امریکایی خبر داد.بنابر
این گ��زارش ،کمپانی واندا دیالن
تولیدات مش��ترک خود با هالیوود را بر پایه سیاستهای
تلویزیون ملی چین تولید میکند تا برای نمایش پس از
اکران از تلویزیون مناسب باشد.کلنگزنی ساختمان این
کمپانی سال گذشته با حضور برخی چهرههای هالیوودی
نظی��ر لئوناردو دی کاپریو ،نیک��ول کیدمن و کاترین زتا
جونز صورت گرفت که در ساحل شرقی چین و در شهر
چینگائو مس��تقر است.وانگ جیانلین ،رییس این شرکت
که از بیلیونرهای چینی اس��ت در ارتباط با این تصمیم
گفت :ش��رکت ما به کمپانیها در بخش خصوصی کمک
میکند تا با تهیه تولیدات مشترک هالیوودی با مضامین
ملی چین هم بازگشت سرمایه تضمین شده داشته باشند
و هم تولید خوبی را ارائه کنند .وی کمک مالی ش��رکت
به کمپانیهای چینی را از محل  10درصد درآمد ساالنه
کمپانی واندا اعالم کرد.
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روند توسعه خدمات ادامه دارد

خودکفایی در تامین قطعات
محمود خلیلی | بنیانگذار صنایع بوتان |

سرعت چندبرابر در روند توسعه شرکت بوتان موجب
ش��د ک��ه ش��رکت بتوان��د در زمانی کوت��اه محصوالت
گوناگون فراوانی را به بازار عرضه کند .س��اخت وسایل
گازسوز و س��یلندر گازمایع و استفاده از این فرآوردهها
توس��ط تعداد زیادی از مردم ،موجب شناخت و آشنایی
هرچه بیش��تر مردم میهن م��ان با این ن��ام خدمتگزار
صنعتی شد.
ش��رکت بوت��ان در آغاز کار ب��ه ناچار اکث��ر قطعات
موردنیاز خود را از خارج وارد میکرد.
پس از گذشت زمان با تالش گردانندگان این شرکت
خدمتگ��زار ،حدود 95درصد قطعات وس��ایل گازس��وز
و س��ایر تولیدات این مجموعه به دس��ت توانای کارگر
و زی��ر نظ��ر کارش��ناسهای متخصص ایران��ی تهیه و
تولید شد.
در ادامه این روند همه کارکنان ش��رکت سعی کردند
ب��ه آرمانهایی ک��ه به منظور توس��عه صنع��ت ،ایجاد
فرصتهای ش��غلی بیش��تر و جلوگیری از خروج ارز از
مملکت در سر داشتیم ،جامه عمل بپوشانند.
ش��رکت بوت��ان ب��ه س��رعت رش��د و توس��عه پی��دا
میکرد ،پ��س بای��د راهه��ای مناس��بتری مییافتیم
تا ب��ه صنعت��ی که ب��ا چنین ش��تابی پی��ش میرفت
کمک شود .تصمیم گرفته شد برای حمل گاز از راهآهن
دولتی ایران استفاده شود که با زحمات و مطالعات زیاد
و موافقت راه آهن دولتی ایران این کار انجام شد.
در س��ال  1332تنها منبع تولید گاز مایع پاالیش��گاه

آب��ادان بود که حمل و نقل از جن��وب به تهران از آنجا
انجام میشد.
گاز مای��ع با تانکره��ای کوچکی که ش��رکت بوتان
از امری��کا وارد ک��رده بود ،ب��ه تهران حمل میش��د.
س��رعت مصرف توس��عه یاف��ت و تانکره��ای کوچکی
که هرکدام س��ه تن ظرفیت داش��ت نیازه��ای الزم را
برآورده نمیکرد.
در سالهای  1332تا  1335چون جادههای ارتباطی
آبادان به تهران بس��یار بد بود ،به ناچار از طریق سرهم
کردن وس��ایل باقیمانده از جن��گ جهانی دوم و تانکر
وارداتی از کش��ور آلمان موفق به س��اخت اولین تریلر
ب��ه ظرفیت  12تن ش��دیم و به موازات ای��ن اقدام با
کوش��شهای فراوان تانکرهایی نیز روی واگن راهآهن
نصب شدند که با استفاده از حملونقل ترکیبی ،حمل
زمینی از آبادان به ایس��تگاه راهآهن خرمشهر و تخلیه
تریلر در واگن ،حمل گاز مایع به تهران به مقدار زیادی
عملی شد.
برای انجام عملیات اش��اره شده ،دکتر عباس چمران
که در دانش��کده فنی تهران دوست محسن بود متفقا
ب��ا رهنمود م��ن در نصب تانکر ب��ر روی واگن و ایجاد
ایس��تگاه تخلیه و بارگیری در خرمش��هر و تپه سفید
توفیق حاصل کرد.
هم��کاری مهندس عب��اس چمران که بع��دا به اخذ
درجه دکترا از دانش��گاههای مع��روف امریکا نائل آمد
و در دانش��گاه صنعتی ش��ریف دانش��جویان فراوانی را
تعلیم داد که از مهندس��ان متخصص کش��ورند ،بسیار
عالی بود.
ادامه دارد..

نمودار امروز

بزرگ ترین واردکنندگان مواد غذایی در دنیا
طبق آمار سازمان تجارت جهانی ،کشور روسیه پنجمین واردکننده بزرگ موادغذایی در دنیا
است به طوری که سال گذشته واردات موادغذایی روسیه معادل  39میلیارد دالر (چیزی حدود 3
درصد واردات موادغذایی در دنیا) بوده است.
اتحادیه اروپا با واردات ساالنه  130میلیارد دالر موادغذایی در لیست بزرگترین کشورهای
واردکننده موادغذایی سازمان تجارت جهانی رتبه اول را دارد .رتبه دوم متعلق به امریکا با 110
میلیارد دالر بوده و کشور چین نیز با  90میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارد .ژاپن نیز با اختالف کمی
بعد از چین در رتبه چهارم قرار میگیرد.

به گ��زارش لسآنجلس
تایم��ز ،اتحادی��ه اروپ��ا
در ت��الش اس��ت ت��ا
تحریمهای��ی را که هفته گذش��ته با حک��م دادگاه این
اتحادیه لغو ش��د ،بار دیگر علی��ه تهران به اجرا درآورد.
مقامات اتحادیه اروپا گفتهاند که این اتحادیه قصد دارد
مجددا تحریمهای لغو ش��ده علیه پنج شرکت از جمله
ش��رکت نفتکش ایران و یک ش��خص ایرانی را اعمال
کن��د ،این تحریمها بنا ب��ه رأی دادگاه اتحادیه اروپا در
لوکزامبورگ لغو ش��ده بود .این حرکت ،تازهترین اقدام
در راس��تای برپا نگاه داش��تن تحریمهای اتحادیه اروپا
علی��ه ایران پ��س از ناکام مان��دن اروپاییها در محاکم
قضایی است ،محاکمی که به غیرقانونی بودن تحریمها
رأی میدهن��د .دروز جمعه ،وزارت خزانهداری انگلیس
در راس��تای پی��اده ک��ردن رأی دادگاه لوکزامب��ورگ،
داراییهای بلوکه ش��ده ش��رکت مل��ی نفتکش ،بانک
سینا ،ش��رکت بیمه معلم ،دانشگاه ش��ریف و مجموعه
ش��رکتهای س��ورینت را آزاد کرده بود .این وزارتخانه
همچنی��ن توقیف داراییهای بابک زنجانی را براس��اس
رأی دادگاه مزبور ،لغو کرده بود.
مقام��ات وزارت خزانهداری انگلی��س گفته بودند که
با توجه ب��ه عدم اعتراض اتحادی��ه اروپا در مدت زمان
قانون��ی به رأی دادگاه عمومی این اتحادیه ،رأی صادره
در لوکزامب��ورگ الزم االجرا ش��ده بوده اس��ت .یکی از
مقام��ات اتحادیه اروپا ام��ا گفت که اتحادی��ه اروپا در
ماههای آگوس��ت و سپتامبر س��ال جاری نامههایی به
چهار شرکت و یک فرد ایرانی نوشته و آنها را از تصمیم
خ��ود برای اعم��ال مجدد تحری��م باخبر کرده اس��ت.
براس��اس گفتههای این مقام اروپایی ،نامهای به شرکت
ملی نفتکش نوشته نشده است.

رکورد تازه برای اپل

به گ��زارش رویترز ،اپل
توانس��ته جای ایسوس
را در لیست کمپانیهای
بزرگ تولیدکننده پیس��ی بگیرد و به جایگاه پنجم در
این بازار صعود کند .از طرفی گزارش س��ه ماهه س��وم
 IDCنش��ان میدهد که بازار رایانههای شخصی کمی
با انقباض روب��هرو بوده و فروش کلی پی س��ی ،اندکی
کاهش یافته اس��ت .اپل حاال ب��ه پنجمین تولیدکننده
ب��زرگ پی س��ی در دنی��ا تبدیل ش��ده اس��ت.کمپانی
تولیدکننده مکها حاال توانس��ته جای ایس��وس را در
لیست پنج تولیدکننده برتر کامپیوتر شخصی در جهان
بگیرد.ش��رکت  IDCهر سه ماه گزارشی از بزرگترین
تولیدکنن��دگان پی س��ی در دنیا را منتش��ر میکند و
گزارش اخیر این ش��رکت نشان میدهد که بازار جهانی
پیس��ی در نیمه دوم سال  201۴اندکی تنزل داشته و
منقبضتر ش��ده است .در حالی که بازار جهانی پیسی
س��یر نزولی دارد ،ام��ا انقب��اض  1.۷درصدی طی یک
س��ال اخیر ،به نوعی «بهبود در اوض��اع بازار رایانههای
ش��خصی» محس��وب میش��ود .این موضوع همچنین
نش��اندهنده بازگش��ت ثبات و پایداری به این بازار نیز
هست.سال گذش��ته در پایان سه ماهه سوم ،اعالم شد
که عرضه جهانی پی س��ی با اف��ت  ۷.۶درصدی مواجه
بوده.این در حالی بود که پیشبینیها حکایت از کاهش
 10درص��دی فروش در این بازار داش��تند .با این حال
برخی از شرکتهای تحلیلگر مشهور حوزه بازار پیسی
بر این باور بودند که این انقباض بازار نشانه پایدار شدن
بازار پیسیها اس��ت و عدهای از آنها چون Strategy
 Analyticsمعتقد هس��تند که در سال  2015رشدی
پنج درصدی را در این بازار شاهد خواهیم بود.

سودوکو
صادرات کاالهای مهندس��ی هند در پنج ماه نخست
س��ال مالی جاری برابر با آوری��ل تا اوت  201۴بیش از
 20درصد افزایش داشته است.
ای��ن در حالی اس��ت که میزان کل ص��ادرات کاال در
این بازه زمانی با نوس��ان همراه بوده اس��ت .میزان کل
صادرات کاالهای هندی در ماههای می و ژوئن رش��دی
دو رقمی را ش��اهد بود ،اما این رقم در س��ه ماه بعدی
تک رقمی ش��د.میزان افزایش ص��ادرات ماه اوت 2.35
درصد بود که کمترین میزان رشد به شمار میرود.
میزان صادرات کاالهای مهندس��ی هند به آفریقا در
بازه زمانی آوریل تا اوت ،با  20.8درصد افزایش به 3.9
میلیارد دالر رس��ید که  13درص��د کل صادرات 28.9
میلیارد دالری کاالهای مهندسی این کشور بود.
صادرات کاالهای مهندسی به عراق و همچنین ایران
به دلیل اس��تفاده از مکانیزم پرداخت به روپیه افزایش
داش��ت .هند محصوالت فوالدی تخت به این کش��ورها
صادر میکن��د .صادرات به ایران در ب��ازه زمانی آوریل
تا اوت به  51۶میلیون دالر رس��ید که نس��بت به 25۶
میلی��ون دالر س��ال گذش��ته بیش از دو براب��ر افزایش
داش��ت .اما میزان صادرات به کشورهای امریکای التین
تنها  3.۴درصد رشد را شاهد بود.
بیش��ترین حجم کاالهای مهندس��ی هند ب��ه امریکا
صادر شد .امریکا در پنج ماهه نخست امسال  3میلیارد
دالر کاالی مهندس��ی از هن��د خرید ک��ه  2۶.۷درصد
نسبت به  2.۴میلیارد دالر سال گذشته افزایش داشت.

