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سازمان آگهی ها در دستان مشا

بررسی چالش های نظام بانکی در گفت وگو با کارشناسان

بانک ها زندانی سیاست های نادرست پولی

بانک ها زندانی سیاست های نادرست پولی مصوبه مجمع کام دولت را شیرین کرد

تعیین رییس کل بانک مرکزی، به پیشنهاد رییس جمهور با تصویب هیات وزیران

 مشاغل خانگی باید در کاهش مسائل اجتماعی خانواده ها موثر باشد

 خروجی علمی  سازمان تحقیقات، آموزش
و ترویج کشاورزی در بوته نقد

پژوهش های علمی کشاورزی 
قابل اجرا نیست

مهم ترین سرمایه شما برای راه اندازی یک کسب و کار چیست؟ 

ایده های کوچک تجاری در صنعت گردشگری

نظارت بر صادرات با هدف 
ارتقای جایگاه تجاری ایران

خط تولید خودروسازان خارجی 
راه اندازی می شود؟

بررسی بازگشت خودروسازان خارجی به صنعت خودرو ایران
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در شرایطی که بانک مرکزی کشورهای 
توس��عه یافته، برنامه ه��ای موردنظر خود 
را ب��رای تغیی��ر نرخ س��ود س��پرده ها و 
تسهیالت بانکی فقط از طریق دستکاری 
در نرخ اوراق قرضه دولتی دنبال می کنند، 
شورای پول و اعتبار ایران تحت تاثیر البی 
صنعتگران، مرتب نرخ هایی را برای بانک ها 
تصوی��ب می کن��د و فضای کس��ب و کار 
بانک ه��ا را مح��دود می کند. تس��هیالت 
تکلیفی که گاه دریافت کننده آن، توانایی 
ی��ا اراده بازپرداخ��ت آن را ندارد؛ تحمیل 
بنگاه ه��ای زیان ده ب��ه بانک ه��ا در ازای 
مطالب��ات آنها از دولت و س��پس انتقاد از 
بنگاه داری بانک ه��ا و همچنین انداختن 
بار س��نگین پروژه خروج از رکود بر دوش 
بانک ها نیز از دیگر عواملی است که مانع 

رشد صنعت بانکداری در ایران می شود. 

 دولت بنگاه داری را
به بانک ها تحمیل کرد

یک��ی از اقتصاددان��ان ح��وزه بانکی با 
اش��اره به اینکه بانک ها به دو دلیل وارد 
عرصه بن��گاه داری ش��ده اند، اظهار کرد: 
سازوکار دخالت در سود بانکی و واگذاری 
بنگاه های مختلف در حوزه صنعت، معدن 
و تج��ارت در ازای طلب بانک ها از دولت 
مسبب ورود بانک ها به عرضه بنگاه داری 
شده اس��ت. حیدر مستخدمین حسینی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« با اشاره به 
اینکه بنگاه داری بانک ها موضوعی است 
که ب��ه دو دهه قبل بازمی گردد، گفت: با 
دستوری شدن نرخ سود بانکی و دخالت 
دولت در این عرصه به ویژه در هشت سال 
گذش��ته بنگاه داری بانک ها ش��دت پیدا 
کرد و بانک ها گرای��ش پیدا کردند تا به 
ج��ای پرداخ��ت تس��هیالت و انجام کار 
خود از منابع در اختیار برای پرداختن به 

بنگاه داری استفاده کنند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر نق��ش دولت در 
سوق دادن بانک ها به سمت بنگاه داری 
تصریح کرد: در خصوصی سازی به جای 
اقتصادی،  بنگاه ه��ای  طل��ب  پرداخت 
واحده��ای تحت پوش��ش دولت برای 
تس��ویه حس��اب به بانک ها داده شد و 
این موضوع نیز بنگاه داری را به بانک ها 

تحمیل ک��رد.  این اقتص��اددان گفت: 
با دستوری ش��دن نرخ سود بانکی نیز 
بانک ها برای جبران زیان خود با ایجاد 
شرکت های سرمایه گذاری و حوزه های 
بازارهای  مختلف صنعت��ی وارد عرصه 
مختلف ش��دند. در چنین شرایطی که 
بنگاه داری به بانک ها تحمیل شده بود، 

این نهادها باید چه می کردند. 
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه 
باید توجه داشت، در شرایطی به بانک ها 
دس��تور داده ش��ده که در م��دت زمان 
تعیین ش��ده بنگاه های خود را به فروش 
برس��انند که در بازار رکود حاکم اس��ت 
و هنوز بانک ه��ا تصمیم جدی برای نوع 
سرمایه گذاری خود نگرفته اند، گفت: در 
چنین شرایطی فش��ار به بانک ها خیلی 
منطقی به نظر نمی رس��د، چرا که حتی 
اگر بانک ها بخواهن��د بنگاه های خود را 
واگذار کنند با رکود موجود خریداری در 

بازار وجود ندارد و بازار رونق ندارد. 
وی با اش��اره به اینک��ه دو الزمه برای 
خروج بانک ها از بن��گاه داری وجود دارد، 
گفت:  ابتدا باید ش��رایط از حالت رکود و 
تورمی خارج ش��ود و اقتص��اد از رکود به 
کانال رونق برس��د. از س��وی دیگر، باید 
بتوان برای نرخ س��ود بانکی آزادی عمل 
را به بانک ها داد تا براس��اس نرخ تورم و 
ش��رایط بازار نرخ سود بانکی را خودشان 
تعیی��ن کنن��د. در چنین ب��ازاری بانک 
عقالنی��ت اقتصادی را ب��ه کار می گیرد و 

زمینه های الزم فراهم می شود. 
ای��ن اقتص��اددان تاکید ک��رد: پس از 
آماده س��ازی شرایط بانک ها به مرحله ای 
می رسند که بتوانند خدمات ارزی و ریالی 
و تسهیالت ارائه دهند و دارایی های خود 
را از جمله شرکت ها و بنگاه ها را بتوانند 
بفروش��ند تا زمینه برای ارائه تسهیالت 

جدید فراهم شود. 

مشکل کلیدی نابسامانی در 
سیاست های پولی کشور است

یک��ی دیگ��ر از اقتصاددانان کش��ور با 
اشاره به مشکل کلیدی ما که نابسامانی 
در سیاست های پولی کشور است، گفت: 
بانک مرکزی،  نادرس��ت  سیاس��ت های 

صدور بخش��نامه های متعدد، نوس��انات 
سیاست های پولی، نرخ سود نامناسب و 
غیره از مش��کالت موجود هستند و تنها 
مش��کل به بن��گاه داری بانک ه��ا و عدم 
پی��روی از سیاس��ت های بان��ک مرکزی 
خالصه نمی ش��ود. در حال حاضر، بانک 
مرکزی سیاس��ت ها را به صورت هدفمند 

دنبال نمی کند. 
محمدقل��ی یوس��فی، در گفت وگو با 
»فرصت امروز«، با انتقاد از س��وق دادن 
منابع بانکی به سمت بنگاه های مختص 
بانک ه��ا گفت: نباید در ارائه تس��هیالت 
تبعی��ض صورت گی��رد، در حالی که در 
بس��یاری از م��وارد می بینیم ک��ه منابع 
بانک ها جمع آوری ش��ده و به بنگاه های 

خود بانک اختصاص پیدا می کند. 
وی تصریح کرد:  در ایران نهادهای مالی 
به صورت الیگارشی مالی قوی درآمده اند، 
به گونه ای که گاه منابع را در انحصار خود 
می گیرند و این باعث می شود سیاست های 
پولی بانک مرکزی برای مبارزه با رکود و 
تورم اجرایی نشود. بنابراین، عملکرد بانک 

مرکزی زیر سوال می رود. 
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم پیروی 
بانک ها از سیاس��ت های بان��ک مرکزی 
گفت: گاه شاهدیم که نوعی موسسات و 
نهادهای مالی شکل گرفتند که در اختیار 
بنگاه های خاص ق��رار دارند. این موضوع 
باعث تبعیض در ارائه تسهیالت می شود 

که این مسئله درست نیست. 
یوسفی با اشاره به اینکه در صورتی که 
بانکی کامال خصوصی باش��د و از قوانین 
پیروی کن��د می تواند مناب��ع را هر طور 
که بخواهد به کار گیرد، گفت: در کش��ور 
ما برخی از بانک ه��ا از نهادهای عمومی 
و موسس��ات مش��تق ش��ده اند، بنابراین 
به ص��ورت مس��تقل و کام��ال خصوصی 

نیستند. 
وی در مورد ش��رایط خصوصی بودن 
بان��ک گفت: ی��ک بان��ک خصوصی از 
نفوذ اف��راد دولتی باید مبرا باش��د؛ در 
چارچ��وب قان��ون عمل کن��د و بدون 
پش��توانه نیروهای سیاس��ی و داشتن 

امتیازات خاص فعالیت کند. 
ادامه در صفحه 4

مصوب��ه جنجال��ی مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام درب��اره نح��وه انتخاب 
رییس کل در فاصله کوتاهی )دو هفته پس 
از تصوی��ب( مورد بازنگ��ری قرار گرفت و 
مجمع تش��خیص، تغیی��ری را این بار در 
سلس��له مراتب تعیین ش��ده قبلی ایجاد 
کرد؛ تغییری که از آن نمی توان به عنوان 
تغییر اساس��ی نحوه انتخ��اب رییس کل 
بان��ک مرک��زی )آن گونه ک��ه طرفداران 
استقالل بانک مرکزی آرزو دارند( یاد کرد.  
استقالل بانک مرکزی یکی از موضوعات 
حساس��ی است که سال هاس��ت از سوی 
اقتص��اد آزاد در  اقتصاددان��ان طرف��دار 
رسانه ها و محافل بانکی پیگیری می شود. 
آنچه این دسته از اقتصاددانان از مفهوم 
استقالل بانک مرکزی مستفاد می کنند، 
ب��ه معنای رهای��ی س��کاندار نظام بانکی 
از مالحظ��ات سیاس��ی و دغدغه ه��ای 
رژیم های سیاسی در حوزه های مختلف، 
ب��رای نظام یافتن آش��فتگی ب��ازار پولی 
و بانکی و اس��تمرار منطقی سیاس��ت ها 

براساس مبانی اقتصاد آزاد است. 

در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول 
حف��ظ ارزش داخلی پول مل��ی از طریق 
مقابله با تورم تلقی می ش��ود در حالی که 
انتظار می رود، تعیین ارزش خارجی پول، 
یعنی ن��رخ براب��ری آن در مقابل ارزهای 
خارجی، ب��ه عوامل بازار واگذار ش��ود. از 
سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی 
تورم، فش��ار تقاضا و نقدینگی است، این 
اس��تقالل باعث خواهد شد سیاست های 
پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد 
ثب��ات اقتصادی و قاب��ل پیش بینی بودن 
قیمت ها باش��د و تصمیمات اخذ ش��ده، 
بیشتر بر مبنای اقتصادی باشد نه سیاسی. 
قائ��الن ب��ه اس��تقالل بان��ک مرکزی 
معتقدند که تا پیش از تاس��یس بانک ها 
وظیف��ه هدای��ت ب��ازار پولی ب��ر عهده 
حکومت ه��ا و دول��ت بود و با تاس��یس 
بان��ک مرکزی و نهاد س��ازی در این باره، 
خواهی نخواهی باید این بخش از وظایف 

دولت ها به بانک مرکزی سپرده شود. 
اما اینکه باوجود باور دولت و اکثر اعضای 
تیم اقتصادی آن به اقتص��اد آزاد، چرا از 
گس��ترش اختیارات بانک مرکزی پرهیز 
می ش��ود، تنها به یک دلیل س��اده است: 

اقتصاد فربه��ی که دولت مالک80 درصد 
آن اس��ت. به عبارت بهت��ر، اقتصاد ایران 
متش��کل از بخش های مختلفی است که 
بیش��ترین بخش آن در دست کارفرمای 
بزرگ��ی به ن��ام دول��ت اس��ت و باوجود 
باورهای تئوریک اش به اقتصاد آزاد، حاضر 
نیست در مرحله عمل برخالف عادت های 

کارفرمایی اش رفتار کند. 
اما نکته جالب این اس��ت که برخی از 
منتقدان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام )که عمدت��ا نماین��دگان مجلس 
هستند(با تاکید بر استقالل بانک مرکزی 
این گونه عنوان کردند که باید در انتخاب 
رییس کل این بانک قوای دیگری از جمله 

قوه مقننه نیز تاثیرگذار باشد. 
این دس��ته از منتقدان معتقدند، »هر 
اتفاقی ک��ه در م��ورد موض��وع بانکی و 
اقتصادی کش��ور می افتد، بانک مرکزی 
باید پاسخگو باش��د، اما با شیوه کنونی و 
تصمیم اخیر مجمع تشخیص قطعا هیچ 
اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مشکل کنونی 
از جمله پاسخگو نبودن رییس کل بانک 

مرکزی به مجلس ادامه خواهد داشت.«
آنها حتی پ��ا را فراتر از این گذاش��ته 

و پیش��نهاد دادند که ق��وه مقننه هم در 
تعیین رییس بانک مرکزی نقش داشته 
باش��د، اما س��وال اساس��ی این است که 
آیا ق��رار دادن ریی��س کل بانک مرکزی 
و  سیاس��ی  تمای��الت  از  مح��وری  در 
باورهای اقتصادی مختلف به تش��تت در 
تصمیم گیری سکاندار نظام بانکی و پولی 

کشور نخواهد انجامید؟ 
البته منتقدان مصوبه مجمع پاس��خی 
در قبال این پرس��ش نداده اند، اما هر چه 
ک��ه بود مجمع در جلس��ه عص��ر دیروز 
خ��ود تصمیم گرفت که بانک مرکزی در 
حیطه مس��ئولیت های دولت باقی بماند 
و همچنان بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد 
کشور اختیار بازار بانکی و پولی کشور را 

در اختیار داشته باشد. 
در مصوب��ه دوم مجم��ع این طور آمده 
اس��ت ک��ه ریی��س کل بان��ک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران به پیش��نهاد 
رییس جمهور و پس از بحث و بررسی و 
در صورت تمایل دفاع رییس کل از خود 
در هیات دولت، با رأی دو س��وم اعضای 
هی��ات دول��ت تصویب و ب��ا تایید حکم 

رییس جمهور تعیین شود. 

س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی، نایب 
رییس اتاق اصفهان در همایش مشاغل 
خانگ��ی در توس��عه اقتص��ادی گف��ت: 
مشاغل خانگی نه فقط برای درآمدزایی 
بلکه باید برای کاهش مسائل اجتماعی 
خانواده ها موثر باشد. وی افزود: رسالت 
و وظیف��ه اصل��ی برای افزای��ش درآمد 
خانوارها بر عهده مردان اس��ت و وظیفه 
دول��ت و تولیدکنندگان ایج��اد امنیت 
برای خانوارهاست. وی ادامه داد: بانوان 
باید در کمال آس��ایش بتوانند رس��الت 
خ��ود را در خان��واده انج��ام دهند و به 
همین دلیل باید به مش��اغل خانگی به 
دید نهاد کاهش دهنده مسائل اجتماعی 
نگاه کرد. رییس کمیس��یون پشتیبانی 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: تعداد 
زن��ان تحصیلک��رده و دانش موخت��ه از 

دانش��گاه ها از مردان بیشتر، اما اشتغال 
آنها ب��ه مراتب کمتر اس��ت. هیچ جای 
دنیا از اش��تغال زن��ان ب��رای پرداخت 
حقوق و مزایای کم اس��تفاده نمی کنند 
و ظلمی که اکنون به جامعه زنان کاری 
ایران می شود در هیچ زمانی نبوده است. 
ابوالقاسم س��رتیپی، رییس کمیسیون 
طرح و برنامه ات��اق بازرگانی اصفهان نیز 
در این همایش گفت: یکی از ش��هرهای 
چین درآمد های میلیارد دالری از صنایع 
دستی در حوزه س��نگ دارد به طوری که 
150 خانوار در این حوزه مش��غول به کار 
هستند. وی افزود: استان اصفهان بیش از 
دو هزار واحد س��نگبری دارد که ضایعات 
آن ب��ه راحت��ی دور ریخته می ش��ود در 
حالی که می ت��وان از آن بهترین درآمدها 
را کس��ب کرد. وی با اش��اره به اش��تغال 

بانوان اظهار کرد: زنان در مس��ائل علمی 
و مشارکتی باعث غرور کشورمان شده اند 
و باید حداقل امکانات سخت افزاری برای 
ارتقای کس��ب و کار آنها فراهم ش��ود. وی 
تاکید کرد: دولت، س��ازمان ها و نهادهایی 
مانن��د صنعت، مع��دن و تج��ارت و اتاق 
بازرگانی باید با اعطای وام های کم بهره از 

زنان کارآفرین حمایت کنند. 
مع��اون  مق��دم،  معم��ار  ابوالقاس��م 
اش��تغال و کارآفرین��ی اداره کل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اصفه��ان در این 
همایش گفت: برای متقاضیان مش��اغل 
بانکی مناس��بی در  خانگی تس��هیالت 
نظر گرفته ش��ده است. وی خاطر نشان 
کرد: فعاالن حوزه مش��اغل خانگی باید 
از طریق دس��تگاه های مربوطه تقاضای 
خود را برای دریافت این تسهیالت ارائه 

دهن��د. وی اضاف��ه کرد: ای��ن اداره کل 
همچنی��ن به دنبال پرداخت یارانه برای 

دریافت کنندگان تسهیالت است. 
علی اصحاب��ی، معاون س��اماندهی و 
توانمندسازی صندوق مهر امام رضا )ع( 
در ای��ن همای��ش از هدفمن��د نب��ودن 
پرداخت تس��هیالت بانکی به مش��اغل 
خانگی اش��اره ک��رد و گفت: براس��اس 
آسیب شناس��ی که از سوی این صندوق 
صورت گرفته اس��ت پرداخت تسهیالت 
بانکی عامل توس��عه کسب و کار خانگی 
نمی ش��ود، بلک��ه ای��ن بخ��ش نیازمند 
توانمندس��ازی، توس��عه زیرس��اخت ها، 
بازاریاب��ی و ف��روش محصوالت اس��ت. 
وی خواستار آسان س��ازی صدور مجوز 
برای کس��ب و کارهای خانگی از س��وی 

سازمان های مسئول شد.

گزارشی از شیوه تبلیغ محصول با روش های بدون هزینه

 رضایتمندی؛ 
محرک تبلیغ دهان به دهان

راهنمای کاربردی مدیران برند

 راه های
افزایش قیمت برند

 نگاهی به فاکتورهای اصلی طراحی سایت
برای کسب و کارها 

 سایت اینترنتی شرکت شما
چه قابلیت هایی دارد؟



نفت و نیرو2

این روزها وزارت نفت از تولید 
یورو 4 در پاالیش��گاه ش��ازند و 
اصفهان خبر می دهد و براساس 
برنامه های توس��عه ای تا دو سال 
آینده تمامی پاالیش��گاه ها باید 
به بنزین ی��ورو 4 اق��دام کنند، 
اما صحب��ت اینجاس��ت که این 
بنزین تولیدی اس��تانداردهای 
یورو 4 را دارد؟  تولید بنزین یورو 
4 در پاالیشگاه ها مسئله ای است 
که در دس��تور کار جدی دولت 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. در همین 
راستا، طرح های توسعه ای برای 
پاالیش��گاه ها به تحریر درآمده 
است و باید در فاصله زمانبندی 
معین، یعنی پایان س��ال 95 به 
مرحله اج��را دربیاید. در غیر این 
صورت پاالیش��گاه هایی که قادر 
نباشند خود را به اس��تانداردها 
نزدیک کنند باید تولیدات خود 
را در خ��ارج از کش��ور به فروش 
برسانند، زیرا در داخل خریداری 
برای محصوالت آنها وجود ندارد. 
از سویی، براساس سیاست های 
ابالغی تا پایان سال 1404 تولید 
نفت کوره باید به زیر 10 درصد 
برس��د.  هم اکنون 9پاالیش��گاه 
نفت خ��ام در ش��هرهای تهران، 
تبریز، اصفهان، آبادان، کرمانشاه، 
شیراز، بندرعباس، شازند اراک و 
جزیره الوان وجود دارد. براساس 
چند ط��رح از جمله پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس قرار اس��ت 
ظرفی��ت تولی��د فرآورده ه��ای 
ب��اارزش همچ��ون بنزی��ن در 
کش��ور افزایش و خام فروش��ی 
کاهش یابد. طرح هایی همچون 
آناهیت��ای  پاالیش��گاه های 
کرمانش��اه و پ��ارس ش��یراز و 
ساخت هشت پاالیشگاه کوچک 
میعان��ات گازی )س��یراف( نیز 
در دس��تور کار ق��رار دارد.  البته 
برای پاالیش��گاه های موجود به 
منظور موثر بودن طرح توسعه ای 
و بهینه س��ازی کیفیت با هدف 
عمده افزایش تولید بنزین موتور 
و کاهش نفت کوره نیز در دست 
اجرا اس��ت که تنها در پاالیشگاه 
ش��ازند اراک طرح توسعه ای به 
اتم��ام رس��یده اس��ت.  در این 
می��ان هفت پاالیش��گاه موجود 
به بخش  خصوصی واگذار ش��ده 
است و این بخش به دلیل برخی 
سیاس��ت های دولت گذشته با 
مش��کالت متع��ددی مواج��ه 
شده اس��ت. البته براساس نقطه 
نظر شاهرخ خس��روانی، معاون 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش وضعی��ت طرح ه��ای 
توسعه ای شش پاالیشگاه مطلوب 
است و امیدواریم تا پایان امسال 
بخش اعظم��ی از این طرح ها به 
بهره برداری برسد تا شاهد تولید 
٢0میلیون لیتر  بنزین یورو 4 تا 

پایان امسال باشیم. 

 آخرین وضعیت 
پاالیشگاه ها 

وی درب��اره وضعی��ت ه��ر 
پاالیش��گاه در طرح توس��عه ای 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان 
در سه مرحله انجام خواهد شد 
که امیدواریم با اجرایی ش��دن 
آن بیش از 50 درص��د از بنزین 
اصفه��ان ی��ورو 4 ش��ود. البته 
از اواخ��ر مهرماه امس��ال توزیع 
بنزین ی��ورو 4 در اصفهان آغاز 
شده است. در این ش��هر روزانه 
10 میلیون لیت��ر بنزین مصرف 
می شود، از این مقدار دو میلیون 
لیتر با ش��رایط خاص و با اضافه 
کردن مولفه های استاندارد یورو 
4 دریافت کرده است.« خسروانی 
درباره پاالیش��گاه شازند اراک با 
تاکید بر اینکه طرح توس��عه ای 
این پاالیشگاه با موفقیت به پایان 
رسیده است، می افزاید: »در حال 
حاضر فرآورده ه��ای کیفی این 
پاالیش��گاه مطابق با استاندارد 
یورو 4 است که سوخت مورد نیاز 
کالنش��هرهایی همچون تهران 
ک��رج و اراک را تامین می کند.«  
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش درب��اره طرح 
توسعه ای پاالیشگاه بندرعباس 
می گوید: »این پاالیشگاه تا شش 
ماه آینده در بخ��ش بنزین و در 
بخش گازوئیل تا خرداد س��ال 
آینده فرصت دارد تا محصوالت 
خود را یورو 4 کن��د. همچنین 
در پاالیش��گاه ته��ران نیز طرح 
توس��عه ای مربوط ب��ه گازوئیل 
عملیاتی شده و در بخش بنزین 

نیز در دست اقدام است.«
براساس گفته خس��روی، در 
دو پاالیش��گاه کرمان و شیراز با 
توجه ب��ه ظرفیت مح��دود این 
پاالیش��گاه ها طرح توس��عه ای 
خاصی وجود ندارد، با این حاال 
از آنها خواس��ته ش��ده است. در 
بح��ث کیفیت بنزی��ن تولیدی 

تالش کنند. 

اما در این میان بیشترین امید 
وزارت نف��ت به اتمام س��اخت 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس 
است. براس��اس پیش بینی های 
موجود ای��ن پاالیش��گاه روزانه 
36 میلیون لیت��ر بنزین یورو 5 
و 1٢ میلیون لیتر گازوئیل یورو 
4 تولید خواهد کرد. خسروی در 
این باره می گوید: »ب��ا توجه به 
حساس��یت های موجود تمامی 
تولی��دات این پاالیش��گاه برای 
نیاز داخل کش��ور خواهد بود و 
تا زمانی که کشور بی نیاز نباشد، 

صادرات نخواهد شد.«

میزان واردات بنزین 
دهم اردیبهش��ت ماه امسال 
بود که نگرانی ها از تولید بنزین 
پتروش��یمی ها موجب ش��د تا 
دول��ت در مصوب��ه ای از حذف 
توزیع این بنزین خبر بدهد، در 
نتیجه قرار شد بنزین مورد نیاز 
وارد شود. این امر از 15 تیرماه 
اجرایی ش��د. در همین راس��تا 
80 درصد از بنزین م��ورد نیاز 
اصفهان، بخشی از بنزین مورد 
نیاز تبریز و تمامی بنزین مشهد 
وارداتی است. معاون مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
درباره میزان بنزین وارداتی عدد 
و ارقامی به »فرصت امروز« نداد 
و تنها در دفاع از کیفیت بنزین 
وارداتی می گوید: »اینکه گفته 
می ش��ود، کیفیت بنزین تولید 
داخل از خارج بهتر اس��ت، باید 
بگویم اص��ال این گونه نیس��ت. 
تمامی س��وخت وارداتی قبل از 
ورود کامال بررس��ی می شود و 
این نگاه و برداش��ت ها سیاسی 
اس��ت. س��ازمان اس��تاندارد و 
تمامی سازمان های ذی ربط با 
دقت بسیار به وارداتی سوخت 

توجه دارند.«
 بنزین داخل تنها پاک 

است، نه یورو 4
ب��ا ای��ن وج��ود و ب��ا تمامی 
برنامه ه��ای وزارت نف��ت برای 

تولی��د بنزی��ن ی��ورو 4، نظ��ر 
نماین��دگان مجل��س، برخ��ی 
کارشناس��ان و متخصص��ان 
ام��ر بیانگ��ر چی��ز دیگ��ری 
اس��ت. رحم��ت اهلل حافظ��ی، 
رییس کمیس��یون س��المت و 
محیط زیست شورای شهر تهران 
در برنام��ه تلویزیونی این هفته 
نب��ض در این باره ب��ه صراحت 
اع��الم کرد:  »س��وخت توزیعی 
تنها س��وخت پاک است و یورو 
4 نیس��ت، اما نسبت به سوخت 
پتروشیمی ها بهتر است. گوگرد 
این سوخت پاک بین ٢1 تا ٢70 
ppm اس��ت متوسط آن 100 
 5 ppm و میانگی��ن آن 77/
ppm اس��ت. در حقیق��ت در 
میانگین هشت برابر استاندارد 

است.«

تولید کیفیت بنزین 
داخل با این سرعت 
امکان پذیر نیست

در همی��ن راس��تا، حام��د 
کمیس��یون  دبی��ر  فرن��ام، 
ان��رژی اتاق بازرگان��ی ایران به 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: 
»تولید بنزین در داخل کش��ور 
با تغییراتی نس��بت به گذشته 
مواج��ه ب��وده و بای��د درب��اره 
کیفی��ت آن مهندس��ان فن��ی 
توضی��ح دهن��د، اما براس��اس 
اطالع��ات موجود تع��دادی از 
پاالیشگاه های کش��ور از جمله 
شازند اراک بنزین یورو 4 تولید 
می کنند. باید به این نکته واقف 
بود ک��ه تغییر کیفی��ت بنزین 
تولی��دی در کش��ور نمی تواند 
خیلی س��ریع رخ ده��د و باید 
در فراین��د زمانی انجام ش��ود. 
مهم ترین اق��دام ب��رای بهبود 
کیفی��ت بنزین این اس��ت که 
دولت ب��ه دنب��ال آن اس��ت تا 

کیفیت سوخت را ارتقا دهد.«
وی درب��اره ظرفی��ت حضور 
بخ��ش خصوصی ب��رای بهبود 
س��وخت در کش��ور می گوید: 

»ورود بخ��ش خصوص��ی ب��ه 
این موضوع می توان��د عالوه بر 
بهبود س��وخت ب��ه تولید مورد 
نی��از کم��ک کن��د، توانمندی 
بخش خصوصی در این بخش بر 
کسی پوشیده نیست، اما نکته 
اصلی اینجاس��ت ب��ا راه اندازی 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس 
در س��ال 94 س��وخت بنزی��ن 
مورد نیاز کشور تامین می شود 
و حت��ی ت��وان ص��ادرات را نیز 
خواهیم داش��ت. این پاالیشگاه 
در مراحل آخر است و در اواخر 
س��ال آینده قطع��ا ب��ه افتتاح 

خواهد رسید.«
ام��ا س��وال اینجاس��ت که 
بیشتر پاالیش��گاه های موجود 
در کشور مس��تعمل شده اند، 
آیا با این ش��رایط می توانند با 
طرح های توس��عه ای به تولید 
بنزی��ن ب��ا اس��تاندارد یورو 4 
اقدام کنن��د؟ فرنام در این باره 
معتق��د اس��ت: »از نظ��ر فنی 
نمی توان��م در این ب��اره اظهار 
نظر کنم، اما این را می دانم که 
برای تولید بنزین اس��تاندارد، 
پاالیش��گاه های موج��ود راه 
بس��یاری در پی��ش روی خود 
دارند و برای ورود به این حوزه 
باید هزینه زی��ادی کنند.« اما 
نکته اساس��ی در زمینه تولید 
بنزین توجه ب��ه پیمان کیوتو 
اس��ت. این پیم��ان ک��ه قرار 
بود از ٢014 اجرایی ش��ود تا 
٢0٢0 به تعویق افتاده اس��ت. 
بدون شک، در آن زمان برای 
پاالیش��گاه  تولی��د بنزینی که 
استاندارد نیس��ت،  با توجه به 
اخ��ذ مالیات مق��رون به صرفه 
نخواهد بود. دبیر کمیس��یون 
ان��رژی اتاق بازرگان��ی ایران با 
تایید ای��ن مطل��ب می افزاید: 
»در مس��یر توس��عه ناچاری��م 
هزینه های��ی را پرداخت کنیم، 
یکی از این م��وارد هزینه های 
زیس��ت محیطی اس��ت. تولید 
بنزی��ن در کش��ور ع��الوه ب��ر 
خودکفایی به اشتغال نیز منجر 
می ش��ود، بدون ش��ک بنزینی 
که در بیشتر ش��هرهای کشور 
توزیع می شود، به محیط زیست 
خس��ارت وارد می س��ازد، اما 
تولید برای کوتاه مدت می تواند 
قابل قبول باشد، دولت در این 
بخ��ش ن��گاه خاص��ی دارد به 
طوری که به دنبال این موضوع 
است که با تولید استاندارد که 
کمترین خس��ارت را به محیط 
زیست وارد کند. شاید در حال 
حاضر ناچار باش��یم از سوختی 
اس��تفاده کنیم که اس��تاندارد 
نباش��د. باید زیرس��اخت های 
تولید بنزین سوخت استاندارد 
ایجاد شود بخش خصوصی نیز 
در تولی��دات خود به مس��ئله 

محیط زیس��ت توجه دارد.«

چرا تولید کنن��دگان نفت خام که 
تا پی��ش از این از ه��ر فرصتی برای 
افزای��ش قیمت نفت خام اس��تفاده 
می کردند، رضایت دادند تا قیمت این 
محصول از 1٢0 دالر در سال ٢01٢ 
به حدود 80 دالر در هر بشکه برسد؟  
در ای��ن رابطه عربس��تان س��عودی 
به عن��وان بزرگ تری��ن تولید کننده 
نفت و گاز در خاورمیانه عمده ترین 
دلی��ل کاه��ش قیمت نفت خ��ام را 
تنظیم بازار عنوان کرده اس��ت، آیا 
دلیل اصلی واقعا همین است؟ شاید 
پاسخ این سوال را بتوانیم در بررسی 
و تحلیل این موضوع که چه کسی از 
این کاهش قیمت در بازارهای جهانی 
بیش��ترین نفع را می برد و بیشترین 
ضرر متوجه کیس��ت بگیریم.  برنده 
این کاهش قیمت نفت بدون ش��ک 
مصرف کنن��دگان و خری��داران آن 
هس��تند، این موضوع را می توان در 
بازخ��ورد کاهش قیمت ب��ه خوبی 
مشاهده کرد. از س��وی دیگر، اوپک 
سازمانی که به منظور تنظیم قیمت 
نفت خام در بازار توس��ط اعضای آن 
تاسیس شده، مایل به مشاهده چنین 
قیمت های��ی در بازاره��ای جهانی 
نیست. پس دلیل این کاهش ناگهانی 
قیمت نفت خام در بازار چیست؟  در 
ابتدا بد نیست نگاهی داشته باشیم 
به کش��ورهای تولید کننده نفت که 
عمده نفت موج��ود در بازار را تامین 
می کنند. عربستان س��عودی، قطر، 
امارات، ایاالت متحده امریکا، ایران، 

روس��یه و گروه تروریستی داعش. با 
نگاهی به کشورهای مذکور متوجه 
تفاوت عمده چهار کش��ور نخس��ت 
با بقی��ه تولید کنندگان می ش��ویم، 
چهار کش��وری که در ابتدا از آنها نام 
برده ش��د، کش��ورهایی هستند که 
با برخورداری از ی��ک اقتصاد پویا و 
قدرتمند و همچنی��ن ذخایر ارزی 
هنگفت و قابل توج��ه می توانند به 
خوبی با ع��وارض کاه��ش ناگهانی 
قیمت نفت در بازار و به تبع آن افت 
درآمد های نفتی شان مواجه شده و 

آن را مدیریت کنند.
 گفتنی اس��ت این چهار کش��ور 
ش��امل عربس��تان، ام��ارات، قطر و 
امری��کا از اعضای ائتالف مب��ارزه با 
گروه تروریستی داعش هستند. نکته 
مهم در اینجا اما بازندگان این کاهش 
ناگهانی و شدید قیمت در بازارهای 
جهانی یعنی ایران، روس��یه و گروه 
تروریستی داعش هس��تند.  ایران و 
روس��یه هم اکنون درگیر اختالفات 
شدیدی با غرب و در رأس آن امریکا 
بوده و گروه تروریستی داعش نیز به 
طور پی در پی از س��وی کش��ورهای 
عضو به اصط��الح ائتالف مب��ارزه با 
داعش م��ورد حمل��ه هوای��ی قرار 

می گیرند.
 روس��یه ب��ه واس��طه دخالت در 
درگیری ه��ای ش��رق اوکرای��ن و 
هواداری از جدایی طلبان ش��رق این 
کشور از سوی ایاالت متحده امریکا 
و متحدان غربی اش به ش��دت مورد 

انتق��اد ق��رار گرفته اس��ت.  گفتنی 
است امریکا و متحدان غربی اش در 
پاس��خ به اقدامات روس��یه در شرق 
اوکراین تحریم های اقتصادی را برای 
تنبیه مس��کو در نظ��ر گرفته اند که 
این تحریم ه��ا موجب کاهش ارزش 
روبل شده و رتبه بندی اعتباری این 
کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب 
کاهش اعتبار روسیه در این رده بندی 

شده است.
 همچنین اقدام روس��یه به انعقاد 
قرارداد فروش گاز با چین به عقیده 
بس��یاری از کارشناس��ان نش��ان از 
موفقی��ت و اثرگ��ذاری تحریم های 
غرب علیه ای��ن کش��ور دارد.  ایران 
نیز به واس��طه ادامه و توسعه برنامه 
هس��ته ای خود و بدبینی بسیاری از 
کشورهای غربی و به خصوص امریکا 
به ماهیت برنامه هسته ای این کشور 
با وجود تاکید مکرر مقامات جمهوری 
اسالمی ایران بر صلح آمیز بودن برنامه 
اتمی این کش��ور تحت تحریم های 
اقتصادی شدیدی از سوی غرب قرار 
گرفته است. همچنین حمایت های 
ایران از بش��ار اس��د رییس جمهور 
سوریه که از سوی کشورهای غربی 
برای کناره گیری از قدرت تحت فشار 
قرار دارد و همچنین حمایت های این 
کشور از حزب اهلل لبنان از جمله دیگر 
دالیلی اس��ت که کش��ورهای غربی 
را به حفظ فش��ارها بر ایران متقاعد 
می کند. نکت��ه قابل تام��ل در مورد 
ایران آن اس��ت که به گفته حس��ن 

روحانی رییس جمهور این کش��ور، 
درآمدهای ته��ران از ف��روش نفت 
به دلی��ل تحریم های اخی��ر غرب و 
امری��کا علیه این کش��ور 30 درصد 
کاهش یافت��ه و این برای کش��وری 
که با مشکالت بس��یار زیادی برای 
اداره اقتصاد خود دست و پنجه نرم 
می کند به هیچ عن��وان خبر خوبی 
نیست.  سومین بازنده کاهش قیمت 
نفت خام در بازاره��ای جهانی گروه 
تروریستی داعش است. شاید کمی 
عجیب به نظر برس��د، ام��ا تخمین 
زده می شود که این گروه تروریستی 
هم اکنون بیش از 80 چ��اه نفت در 
مناطق تحت کنترل خود در سوریه 
و شمال عراق در اختیار داشته باشد. 
الزم به ذکر اس��ت، ای��ن گروه پیش 
از این و به منظور تامین هزینه های 
عملیات ه��ای تروریس��تی خود در 
عراق و س��وریه ه��ر بش��که نفت را 
تنها به قیم��ت ٢0دالر در ب��ازار به 
فروش می رساند. با این همه به نظر 
می رس��د، به دلیل حم��الت هوایی 
ائتالف ضدداعش ک��ه عمدتا چاه ها 
و تاسیس��ات نفت��ی تح��ت کنترل 
این گ��روه را هدف ق��رار می دهند، 
روند فروش نفت توس��ط این گروه 
تروریس��تی با اختالل جدی مواجه 
ش��ده و ضرب��ه محکمی بر ش��ریان 
اقتص��ادی این گ��روه تروریس��تی 

خطرناک وارد شده باشد. 
 اگر چنانچه به دنبال پاسخ سوال 
مطرح ش��ده در ابتدای این گزارش 

هستید، باید در کتاب های تاریخ در 
پی آن باشید. چرا که برای پیش بینی 
آینده باید گذش��ته را مورد کنکاش 
قرار دهید.  در همین ارتباط، واگیف 
شریُفف، یک کارشناس بازار نفت و 
یکی از مقامات خبرگزاری حوزه نفت 
و انرژی در باک��و پایتخت جمهوری 
آذربایجان می گوید: آخرین باری که 
بازارهای نفتی چنین کاهش قیمتی 
را تجربه کردند، مدت کمی پیش از 
فروپاشی دیوار برلین و زمانی بود که 
امریکا فشار خود را بر اتحاد جماهیر 
شوروی به منظور پایان جنگ سرد 
افزایش داده بود. سیاست واشنگتن 
در آن هن��گام این بود که ش��وروی 
را ناچار ب��ه خرج ک��ردن پولی کند 
که در واق��ع آن را در اختیار ندارد و 
از این طریق موجبات ورشکستگی 
مسکو را فراهم کند. شریُفف افزود: 
آنچه در ادامه اتفاق افتاد فروپاش��ی 
اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن 
کمونیزم بود، آنچه االن در حال وقوع 
است ادامه همان سیاستی است که 
در زمان جنگ س��رد از سوی غرب 
علیه اتحاد جماهیر ش��وروی سابق 

اتخاذ شده بود.
 حال باید دید ک��ه آیا غرب این بار 
نیز می تواند مانند آن دوران به هدف 
خود رسیده و موجبات عقب نشینی 
روس ها از مواضع جدید شان را فراهم 

کند یا خیر. 
ترجمه: معراج آگاهی
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تاکید بر اجرای طرح های توسعه ای پاالیشگاه ها 

بنزین تولید پاالیشگاه، یورو 4 نیست فقط پاک است

کاهش قیمت نفت حربه ای برای ضربه زدن به روسیه

ایران ابزارهای مختلفی برای کاهش 
تاثیر افت قیمت نفت در اختیار دارد

وزیر نفت با تاکید ب��ر تاثیر کاه��ش قابل توجه قیمت 
جهانی نفت بر اقتصاد ایران و پروژه های باالدستی گفت: 
ایران می تواند این مرحله را با انجام اقدام های توازن بخش 

پشت سر بگذارد. 
 ،)MOP( به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت
بیژن زنگنه که رییس جمهوری را در سفر روز چهارشنبه 
)٢1آبان( به باکو همراهی می کرد، در حاشیه این سفر در 
گفت وگو با پایگاه خبری ترندنیوز با اشاره به اینکه کاهش 
قیمت نفت بر ایران تاثیر گذاشته است، اما ابزارهایی برای 
به حداقل رس��اندن این آس��یب وجود دارد، افزود: ایران 
با برداش��ت از صندوق توس��عه ملی ب��رای پرداخت پول 
پیمانکارانی که در پروژه های باالدستی فعال هستند، تاثیر 
کاهش درآمد نفتی در این پروژه ها را جبران خواهد کرد. 
وزیر نفت افزود: ای��ران قصد دارد یک سیاس��ت پولی 
انقباضی را برای س��ال آینده اتخاذ کند و در کنار افزایش 
درآمدهای مالیاتی برای جبران تاثیرهای کاهش قیمت 

نفت، پروژه ها را بر پایه میزان بهره وری اجرا کند. 
زنگنه درباره برگزاری نشست آتی اوپک گفت: ایران به 
تبادل اطالعات با 11 عضو دیگر خواهد پرداخت تا شرایط 
را برای تصمیم گیری در زمینه شیوه ای برای تثبیت قیمت 

نفت در اوپک، ارزیابی کند. 
 یکصد و شصت و ششمین اجالس اوپک ششم آذرماه 
)٢7 نوامبر( س��ال جاری، در مقر دائمی این س��ازمان در 

وین برگزار می شود. 

فراگیری استفاده از انرژی تجدیدپذیر 
را با قوت پیگیری می کنیم

نای��ب اول رییس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: مجلس و کمیس��یون انرژی با قوت دنبال 
فراگیر کردن استفاده از انرژی های تجدید پذیر در کشور 

است. 
علی مروی در گفت وگو با ایرنا، اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذی��ر را برای کش��ور اجتناب ناپذی��ر ذکر کرد و 
اظهارداشت: بحث هایی که این روزها درخصوص آلودگی 
محیط زیس��ت و هوا مطرح می ش��ود، ض��رورت ورود به 

انرژی های تجدید پذیر را دوچندان کرده است. 
وی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی های فسیلی باید 
صرف اموری غیر  از سوخت ش��ود که از نظر اقتصادی نیز 
مقرون به صرفه تر باش��د، تصریح کرد: دنیا امروز به سمت 
استفاده بیش��تر از انرژی های تجدید پذیر رفته است و ما 

نیز باید به این سمت برویم. 
مروی، با اش��اره به اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در 
کشور در زمینه انرژی های تجدید پذیر داریم، تاکید کرد: 
شرایط آفتابی به گونه ای اس��ت که ظرفیت تولید بیش از 

60 هزار مگاوات برق خورشیدی فراهم است. 
نماینده م��ردم خراس��ان رضوی، در مجلس ش��ورای 
اسالمی ظرفیت انرژی بادی کشور را مورد اشاره قرارداد و 
بیان کرد: بیش از 35 تا 40 هزار مگاوات برق نیز از انرژی 

باد می توان تولید کرد. 
وی با بیان اینکه باید از ای��ن ظرفیت های خدادادی به 
خوبی استفاده کنیم، عنوان کرد: به جای بهره گیری از این 
ظرفیت ها، استفاده از نفت و انرژی های تجدیدناپذیر را در 

امور غیر اقتصادی سرلوحه کارها قرار داده ایم. 
نایب ریی��س اول کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی خواس��تار جایگزین��ی اس��تفاده از انرژی های 
تجدید پذیر ب��ه جای انرژی فس��یلی ش��د و تاکید کرد: 

مجلس با قوت به دنبال این موضوع است. 
مروی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی در گذشته با 
تدوین قوانین بودجه ای و تبصره های خاص و مختلف به 
این بحث ورود کرده و اکنون نیز شاه بیت طرح حمایت از 

صنعت برق انرژی های تجدیدپذیر است. 

 آغاز عملیات اجرایی ایستگاه
برق مستقل در میان آب

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس با یادآوری آغاز 
عملیات اجرایی ایستگاه برق مستقل در منطقه میان آب، 
گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی ایس��تگاه 
برق مستقل میان آب ٢0میلیارد تومان پیش بینی شده و 

پروژه باید تا اواخر سال 94 به بهره برداری برسد. 
سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت 
با یادآوری بازدید معاون وزیر نی��رو و حائری، مدیر عامل 
صنعت برق کشور از شوشتر و گتوند، گفت: در جریان این 
بازدید کلنگ پروژه احداث ایستگاه مستقل برق میان آب 
به زمین زده شد.  نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس 
شورای اسالمی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای پروژه 
ایستگاه برق مس��تقل میان آب ٢0 میلیارد تومان برآورد 
شده و مدیرعامل صنعت برق کشور تعهد کرده این پروژه 
تا اواخرسال 94 اتمام یافته و به بهره برداری برسد.  عضو 
هیات رییسه کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه با راه اندازی ایستگاه 
مس��تقل برق در میان آب فش��اری که به برق بخش های 
اطراف وارد می ش��ود کاهش خواهد یافت انتظار می رود 
با تحویل ب��ه موقع این پ��روژه و راه اندازی این ایس��تگاه 
مش��کالت مربوط به کمبود ب��رق به خص��وص در مورد 
روستاها و کسانی که برای انجام امور کشاورزی به برق نیاز 
دارند مرتفع شود.  سادات ابراهیمی همچنین گفت: بارش 
تگرگ در شوشتر به بیش از دو هزار هکتار از شالیزارهای 
)شلتوک( شوش��تر خس��ارت زده که با توجه به اهمیت 
موضوع از مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و 
سایر مسئوالن خواستیم تا از منطقه بازدید و به وضعیت 

خسارت دیدگان رسیدگی کنند.

ساخت 2 نیروگاه هسته ای توسط 
روس ها در برابر نفت ایران 

عضو کمیسیون انرژی مجلس به ابعاد تازه ای از توافق 
ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: برای ساخت دو نیروگاه 
اتمی در بوشهر فشاری به بودجه عمومی و عمرانی کشور 
وارد نخواهد ش��د و منابع آن از طری��ق تهاتر نفت تامین 

خواهد شد. 
جلیل جعفری بنه خلخال در گفت و گو با خانه ملت، به 
ابعاد بیش��تری از توافق ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: 
ساخت دو نیرو گاه اتمی جدید در بوشهر در راستای انجام 
تکالیفی که مجلس برای دولت تعیین کرده است ساخته 

می شود. 
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی 
افزود: این نیروگاه ها از نس��ل سوم هستند به این معنا که 
ایمنی آنها تضمین شده است و زلزله و سونامی هم خطری 

برای آن ایجاد نمی کند. 
وی با بی��ان اینک��ه ای��ن دو نی��روگاه ه��زار مگاواتی 
به فاصله دوس��ال از هم س��اخته می ش��وند و با اشاره به 
اشتغالزایی 14هزارنفری این دو نیروگاه برای متخصصان 
و غیر متخصصان، گفت: برای ساخت این نیروگاه فشاری 
به بودجه عمومی و عمرانی کشور وارد نخواهد شد و منابع 

آن از طریق تهاتر نفت تامین خواهد شد. 
عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس گفت: پیش��نهاد من 
این اس��ت که در قالب طرحی موان��ع و محدودیت هایی 
که شرکت تولید و توس��عه انرژی در مسیر نیروگاه سازی 
دارد را برداریم به نحوی که بتواند از صندوق توسعه ملی 

تسهیالت بگیرد. 
جعفری بنه خلخال با اشاره به دولتی بودن شرکت تولید 
و توسعه انرژی بر مزیتی که صنعت انرژی دارد تاکید کرد و 
گفت: در این توافق نامه همچنین بر سر ساخت میله های 
سوخت به صورت مش��ترک و با کمک متخصصان روسی 

در داخل توافق شد. 
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به اینکه 
با تکمیل این دو نی��روگاه ظرفیت صادرات برق کش��ور 
افزایش می یابد, گفت: با تولید برق توسط نیرو گاه بوشهر 
روزانه در س��وخت فس��یلی و نفت و گاز 10میلیون دالر 

صرفه جویی می شود. 
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر پاک بودن 
انرژی تولیدی نیروگاه های اتمی گفت: با جایگزینی این 
سوخت می توان سوخت فسیلی را صادر و تبدیل به ارزش 

افزوده دیگری کرد.

تاثیر حذف بنزین پتروشیمی ها 
درکاهش آلودگی هوا

عضو کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه حرف 
و عمل عربس��تان در کنترل بازار نفت یکی نیست، گفت: 
عربستان به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت 
و با صادرات بیش از 9 میلیون بشکه در روز نقش اساسی 

در کنترل بازار نفت خواهد داشت. 
ناصر سودانی در گفت و گو با خانه ملت، درباره سخنان 
النعیمی، وزیر نفت عربس��تان مبنی بر اینکه کش��ورش 
مانند دیگ��ر تولیدکنندگان ه��رکاری ک��ه بتواند برای 
بازگرداندن ثب��ات بازار انجام خواه��د داد، گفت: حرف و 
عمل عربستان در بازار نفت یکی نیست، عربستان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و با صادرات بیش 
از 9میلیون بشکه در روز در کنترل بازار نفت نقش اساسی 

خواهد داشت. 
نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه عربس��تان با کاهش تولید و ص��ادرات می تواند بر 
افزایش قیمت تاثیربگذارد و مناف��ع اوپک را تامین کند، 
گفت: عالوه بر افزایش عرضه نفت عربستان، عرضه نفت 
آزاد و خارج از اوپک هم رو به افزایش اس��ت که عمدتا از 

سوی امریکا انجام می شود. 
وی افزود: عربستان بیش از همکاری با اوپک در میدان 
سوءاستفاده کنندگان از فرصت و مصرف کنندگان بزرگی 
بازی می کند که با کاهش قیمت می خواهند بر سر قیمت 

نفت بزنند و این قابل قبول نیست. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه عربستان 
معتقد اس��ت که اگر بتواند فروش نف��ت را تثبیت کند و 
بازارش را از دست ندهد می تواند آینده اش را تامین کند، 
گفت: عربستان صرفا به خاطر حفظ مصالح و بازار فروش 
خودش دس��ت به چنین کاری زده که به مصلحت اوپک 

نیست. 
سودانی با تاکید بر اینکه س��زاوار نیست مصالح اوپک 
فدای مصالح یک کش��ور ش��ود، گفت: حفظ بازار فروش 
به صورت یک طرفه دراصل به معنای دور زدن اوپک است. 
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه یکی از عوامل 
کاهش قیمت، افزایش تولید توسط اعضای غیر اوپک مانند 
امریکا اس��ت، درباره تحقیق و تفح��ص از بنزین وارداتی 
گفت: تع��دادی از نمایندگان تقاض��ای تحقیق و تفحص 
از بنزین را مطرح کردند که بعضا عضو کمیس��یون انرژی 
نیستند و معتقدند بنزین وارداتی یورو دو است و به اسم 

یورو چهار وارد می شود. 
وی در این باره که با توجه به حذف بنزین پتروشیمی ها 
آیا از میزان آلودگی ها کم شده است یا نه، گفت: آلودگی 
هوا امس��ال نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش یافته اما 
تقاضا کنن��دگان تحقیق می گویند: عل��ت آن افزایش باد 

است. 
س��ودانی با بیان اینکه تقاضا کنندگان تحقیق به دنبال 
این هس��تند که دریابند بنزین واردات��ی از نظر آلودگی 
و قیمت به نفع کشوراس��ت یا ن��ه، گفت: تولی��د بنزین 
پتروشیمی به آنها تحمیل ش��ده و اضطراری و در شرایط 

خاص بوده است. 
عضوهیات رییس��ه کمیس��یون انرژی مجل��س افزود: 
قرارشد کمیته مش��ترک بین تحقیق کنندگان و کمیته 
نفت و گاز مجلس و دولتی ها تشکیل شود و گزارش آن را 

به کمیسیون ارائه کند. 

انرژی هسته ای 

بنزین 

بین الملل

الهه ابراهیمی

نفت 

انرژی پاک 

برق 
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3 کار و تولید

س��رمایه گذاران  حض��ور 
خارج��ی در بخ��ش خ��ودرو، 
یکی از عوامل مهمی اس��ت که 
هم��واره برای توس��عه صنعت 
خ��ودرو داخلی مطرح ش��ده و 
اکنون صدای پای خودروسازان 
خارج��ی در ای��ران ش��نیده 

می شود. 
وقت��ی صحبت از مش��ارکت 
خارجی در صنعت می شود، فقط 
اهمیت س��رمایه ای که به داخل 
کشور وارد می شود، مدنظر قرار 
نمی گیرد، بلکه ورود تکنولوژی، 
آموزش نیروی انسانی و نزدیک تر 
ش��دن محصوالت تولید داخل 
به استانداردهای جهانی از دیگر 
عواملی هستند که به یک اندازه 

اهمیت دارند. 
حاال با نزدیک ش��دن اعالم 
مذاک��رات  نهای��ی  نتیج��ه 
هس��ته ای، گوی��ی راه ب��رای 
ورود خارجی ه��ا هموارت��ر 
ش��ده اس��ت. دومی��ن صنعت 
ب��زرگ کش��ور نی��ز از مدت ها 
پیش س��از حض��ور خارجی ها 
را نواخت��ه و اکن��ون خب��ر از 
به نتیج��ه رس��یدن مذاکرات 
برخی از خودروس��ازان ایرانی 
با ش��رکت های خودروس��ازی 

خارجی به گوش می رسد. 

شرط دولت برای 
سرمایه گذاران خارجی 

چقدر راهگشاست
در این شرایط و در حالی که 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت پیش 
از این موضوع زیان دهی صنعت 
خودرو را مطرح کرده بود، ایده 
تازه ت��ری مطرح می ش��ود که 
پیش از این در چین که اکنون 
خودش به یک��ی از قدرت های 
خودروسازی دنیا تبدیل شده، 

اجرا شده است. 
نعم��ت زاده در جلس��ه اخیر 
خود با شورای سیاست گذاری 
خودرو، ب��ا اش��اره ب��ه امکان 
درص��دی   ۵۱ مدیری��ت 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ر 
واحدهای خودروسازی در ایران 
گفته اس��ت: »در این ش��رایط 

حداقل ساخت داخل می تواند 
۴۰ درصد باشد، به شرط اینکه 

صادرات در برنامه قرار گیرد.«
اینکه ۴۰ درص��د از تولیدات 
خودروه��ای وارداتی در کش��ور 
تولید شود و راه اندازی خط های 
تولی��د ب��رای تامین نی��از این 
خودروه��ا، نکته بس��یار مثبتی 
اس��ت که پیش از این چینی ها 
از آن اس��تفاده ک��رده و س��ود 
برده اند. پیشینه کشورهایی که 
اکنون در می��ان قدرت های برتر 
خودروس��ازی جهان قرار دارند، 
نش��ان می دهد که این کشورها 
برای س��ال ها دره��ای واردات 
خ��ودرو را روی بازاره��ای خود 
بس��ته اند. کش��ور چین یکی از 
آخرین کش��ورهایی است که به 
جرگه این قدرت ها پیوسته است 
و با توجه به قوانین سخت گیرانه 
س��ازمان تجارت جهان��ی برای 
ایجاد محدودیت در واردات، چین 
از حربه ای دیگر اس��تفاده کرد. 
چینی ها یکی از شرایط واردات 
خودرو به این کشور را راه اندازی 
خط تولید خودرو در چین توسط 
شرکت های واردکننده قرار دادند.  
حربه ای که نتیج��ه خوبی برای 
چینی ها به همراه داشت. اکنون 
وزیر صنعت ایران نیز پیشنهادی 
ش��بیه به آن را ارائه کرده است، 
ام��ا آیا چنی��ن پیش��نهادی در 
کش��ور ما می تواند به درستی به 
اجرا دربیاید و نتیجه خوبی هم 

در پی داشته باش��د؟  مصطفی 
جعف��ری، کارش��ناس صنعت 
خودرو در گفت وگ��و با »فرصت 
امروز« در پاس��خ به این پرسش 
می گوید: »اینکه ش��رکت های 
بزرگ خودروسازی برای در دست 
گرفتن بازار ای��ران، به راه اندازی 
خط تولید در کشور اقدام کنند، 
پیش��نهاد بس��یار خوبی است. 
زیرا راه اندازی خ��ط تولید برای 
تامین بخشی از قطعات مورد نیاز 
خودرو ها، آموزش نیروی انسانی 
و ورود تکنولوژی را به دنبال دارد، 
اما موضوع اینجاس��ت که ما در 
بحث پیاده س��ازی این پیشنهاد 
در شرایط فعلی با مشکل مواجه 

هستیم.«
جمش��ید پژویان، کارشناس 
صنعت خ��ودرو و اقتصاددان نیز 
دراینباره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »بس��تگی دارد ک��ه 
۴۰ درصد تعیین ش��ده ش��امل 
کدام قطعات خودرو باش��د. اگر 
۴۰ درصد تعیین ش��ده نیازمند 
فناوری ه��ای پیش��رفته باش��د 
قطعا برای ما مفی��د خواهد بود، 
زی��را خودروس��ازان را مجب��ور 
می کند ت��ا به همراه خودش��ان 
فناوری های نوی��ن بیاورند و در 
اختیار تولیدکنن��دگان داخلی 
قرار دهند. از سوی دیگر می تواند 
در تولید ناخالص ملی و اشتغال 
اثر مثبت داشته باشد اما اگر مثل 
گذشته فقط به اس��تفاده از ورقه 

برای ساخت بدنه و پرس کردن، 
محدود ش��ود، نفع چندانی برای 

صنعت خودرو ندارد.«
او بیان می کند: »نکته دیگری 
که باید در نظر گرفته شود این 
است که شرایط بازار به گونه ای 
اس��ت که تولی��دات ت��ازه باید 
جایگزین تولیدات داخلی شود 
زیرا قطعا تقاض��ای بازار با ورود 
خودروس��ازان خارجی دو برابر 

نخواهد شد.«

تجربه رنو تکرار 
می شود؟ 

پیش��ینه راه ان��دازی خ��ط 
تولی��د خودروس��ازان خارجی 
در داخل کش��ور، تجربه رنو را 
یادآوری می کند که س��رانجام 
موفقی نداش��ت. بنابراین باید 
پرسید برای تکرار نشدن تجربه 
رنو، چه باید کرد؟  جعفری، در 
این باره بیان می کن��د: »وقتی 
سرمایه گذاران خارجی را وارد 
کش��ور می کنیم بای��د امنیت 
س��رمایه گذاری آنه��ا را تامین 
کنی��م و اج��ازه دهی��م که به 
سوددهی برس��ند. اما اصوال در 
سیاس��ت های در پیش گرفته 
ش��ده در صنع��ت خ��ودرو ما، 

تعادلی وجود ندارد.«
او می افزاید: »بازار خودروی ایران 
دارای جذابیت ها بسیاری است که 
می توان از همین موضوع به عنوان 
اهرمی برای حضور سرمایه گذاران 

خارجی استفاده کرد. اما متاسفانه 
ما در حوزه سیاس��ت گذاری های 
کالن و مدیری��ت صنعت خودرو، 
دچار مشکل هستیم. برای تکرار 
نش��دن تجربه پروژه رنو، نیازمند 
ی��ک بازنگ��ری در حوزه ه��ای 
بنیادی صنعت خودرو هس��تیم. 
در صنعت خودرو ما با چند صدایی 
و تع��دد نهاده��ای تصمیم گی��ر 
مواج��ه هس��تیم. م��ا ب��ه برنامه 
بلند م��دت مدون برای تس��هیل 
ش��رایط کس��ب و کار و تامی��ن 
امنیت س��رمایه گذاران خارجی 

نیاز داریم.« 
پژوی��ان در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که چه اقداماتی برای 
جلوگیری از تجربیات گذش��ته 
انجام ش��ود؟ اظه��ار می کند: 
»اینکه سرمایه گذاران خارجی 
به دنبال س��ود حداکثری خود 
هس��تند، موضوع��ی بدیه��ی 
است بنابراین آنها به دنبال این 
هستند که خود را کمتر درگیر 
س��رمایه گذاری های سنگین و 
عم��ده کنند. ب��رای جلوگیری 
از تک��رار تجربه های گذش��ته 
بس��تگی به مهارت ما در بستن 
قرارداد دارد زی��را به هر جهت 
آنها در تالش برای رس��یدن به 
س��ود حداکثری خود هستند و 
مونتاژ کردن در داخل کش��ور، 
برای آنها کار راحت تری است.«

پیش��نهادی که از سوی وزیر 
صنعت ارائه ش��ده، پیشنهادی 
اس��ت که امتحان خود را پیش 
از این پ��س داده، ام��ا وقتی در 
پیاده س��ازی ای��ن تصمی��م به 
ش��رایط صنعت خودروی ایران 
می رس��یم، توقع ب��رای نتیجه 
دادن آن، کمتر می شود. صنعت 
خودروی ایران اکنون در تامین 
نیازه��ای داخل��ی، مش��کالت 
متع��ددی را دارد، بنابراین باید 
واقعیت های این صنعت را در نظر 
گرفت و سپس به پیشنهادها فکر 
کرد. آنگونه که به نظر می رس��د 
ت��ا زمانی ک��ه زیرس��اخت های 
موردنیاز سرمایه گذاران خارجی 
به درستی فراهم نشود، احتمال 
اینکه برندهای خارجی دیگر نیز 
به سرنوشت رنو، دچار شوند، کم 

نخواهد بود. 

بررسی بازگشت خودروسازان خارجی به صنعت خودرو ایران

خطتولیدخودروسازانخارجیراهاندازیمیشود؟
صادرات صنعت نساجی 490 درصد 

بیش از پتروشیمی

براساس آمارهای منتشر شده در سایت انجمن صنایع 
نساجی ایران، میزان صادرات صنعت نساجی ۴9۰ درصد 

بیش از صنعت پتروشیمی است. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، میزان ص��ادرات صنعت 
نساجی در س��ال 92، چهار هزار و 37۰ دالر بوده، این در 
حالی است که در همان س��ال ارزش صادرات محصوالت 
پتروش��یمی از س��وی گم��رک ای��ران 7۴۰ دالر اعالم 
شده است. با یک محاسبه س��اده می توان دریافت ارزش 
صادرات صنعت نساجی در سال گذشته، ۴9۰ درصد بیش 

از صنعت پتروشیمی بوده است. 
در سال 92، ارزش محموله های صادراتی سایر صنایع 
براساس اعالم گمرک 3۴۱ دالر اعالم شده  است. بنابراین 
براساس محاس��بات انجام ش��ده، ارزش صادرات صنعت 
نساجی یک هزار و ۱8۱ درصد بیش از سایر صنایع کشور 
بوده است.  اگرچه ارزش صادرات صنعت نساجی در ایران 
در مقایسه با سایر صنایع بسیار بیش��تر است اما صنعت 
نساجی ایران با قدمتی بیش از یک قرن، در مقایسه با سایر 
کشورهای در حال توسعه جایگاه مناسبی ندارد. براساس 
آمارهای ارائه ش��ده از س��وی انجمن صنایع نس��اجی به 
مجلس شورای اسالمی ارزش ساالنه صادرات محصوالت 
نساجی کشور س��ریالنکا به چهار میلیارد دالر می رسد و 
محصوالت نساجی این کش��ور ۴۵ درصد از کل صادرات 
آن را به خود اختصاص داده اند. پاکس��تان نیز ساالنه ۱3 
میلیارد دالر محصوالت نس��اجی خود را به سایر کشورها 
صادر می کند. در حال حاضر صنعت نساجی ۵3 درصد از 
کل صادرات این همسایه ش��رقی ایران را در تصرف خود 
دارد.  ارزش ساالنه صادرات صنایع نساجی در کشورهای 
ویتنام، بنگالدش، ترکیه و هند نیز به ترتیب ۱8، 22، 2۵ 
و 29 میلیارد دالر اس��ت. در میان این کش��ورها، صنعت 
نس��اجی بنگالدش جایگاه ویژه ای در ایج��اد درآمدهای 
ارزی برای این کشور دارد. زیرا 86 درصد از کل صادرات 
این کشور را محموله های حاصل از فعالیت صنعت نساجی 
به خود اختصاص می دهد. نکته جالب توجه آنکه در بین 
کشورهای در حال توس��عه، چین با وجود آنکه فقط ۱2 
درص��د از ارزش محموله های صادراتیش را منس��وجات 
به خود اختصاص می دهن��د، اما درآم��د قابل توجهی از 
این بخش دارد. در ح��ال حاضر ارزش س��االنه صادرات 
محصوالت نساجی هند 2۵۵ میلیارد دالر است.  صنایع 
نس��اجی ایران باوجود آنکه ۱۰ هزار واحد فعال در کشور 
با مالکیت بخش خصوصی داشته و 288 هزار نفر در این 
صنعت مشغول به فعالیت هستند، همچنین پتانسیل های 
زیادی برای توسعه آن در کشور وجود دارد، اما متاسفانه 
تاکنون نتوانسته به جایگاه مطلوب خود در بخش صادرات 
دس��ت یابد.  کل س��رمایه گذاری انجام ش��ده در صنعت 
نساجی ایران براساس آخرین آمارها 78 هزار میلیارد ریال 
است. کارخانه های وابس��ته به صنعت نساجی پنج درصد 
از کل صنایع کش��ور را به خود اختصاص داده و معیشت 
۱2 درص��د از جمعیت ش��اغل در ایران، ب��ه این صنعت 
وابسته است. این در حالی است که هزینه الزم برای ایجاد 
اشتغال در صنایع نس��اجی بس��یار کمتر از سایر صنایع 
اس��ت. بنابراین برنامه ریزان در ش��رایطی که قصد دارند 
ساالنه ۵۰۰هزار شغل ایجاد کنند، می توانند برنامه های 
منسجمی برای توسعه صنعت نس��اجی در کشور تدوین 
کنند زیرا ایجاد اشتغال در صنعت نساجی بسیار ارزان تر 
از سایر صنایع است. براس��اس برآوردها برای ایجاد یک 
شغل باید ۱۴۵دالر سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
صنعتی انجام ش��ود، در حالی که فقط با صرف 3۵ دالر، 
می توان برای یک نفر در صنعت نساجی شغل ایجاد کرد. 

راه اندازی نانو راکتور پاالیش 
روغن های گیاهی در امریکای شمالی

شرکت آلمانی کویتیش��ن به زودی نانو راکتور پاالیش 
روغن های گیاهی خود را در امریکای ش��مالی راه اندازی 
خواهد کرد. این شرکت پیش از این ۱۱ نانو راکتور دیگر در 
امریکای شمالی و جنوبی راه اندازی کرده بود.  کویتیشن 
تکنولوژی��ز )Cavitation Technologies(   اعالم 
کرد: گروه دسمات بالس��ترا که یکی از شرکای راهبردی 
این شرکت است و فناوری پاالیش روغن گیاهی کویتیشن 
را تحت لیسانس خود درآورده، به تازگی قرارداد فروشی 
برای پاالیش روغن سویا در امریکای شمالی منعقد کرده 
اس��ت. برای تامین این روغن ها که حجم ساالنه آن ۵۰۰ 
تن برآورد می شود، این گروه باید خط پاالیشی را تا سال 
2۰۱۵ راه اندازی کند. در این خط پاالیش، از نانو راکتوری 
استفاده می شود که توسط ش��رکت کویتیشن طراحی و 

پتنت شده است. 
کویتیش��ن پیش بین��ی  می کند در دومین و س��ومین 
سه ماهه سال 2۰۱۵، 3۵۰ هزار دالر درآمد از این قرارداد 
فروش به دست خواهدآورد. این ش��رکت پیش از این نیز 
سیس��تم های پاالیش مختلفی را در امریکای ش��مالی و 
جنوبی نصب و راه اندازی کرده اس��ت و این دوازدهمین 

خط پاالیش این شرکت است. 
ایگور گرودنیتس��کی، مدیرعامل این شرکت می گوید: 
»این نخس��تین ف��روش ما برای س��ال 2۰۱۵ ب��وده که 
بس��یار برای این رخداد خوش��حالیم. م��ا معتقدیم، این 
فرآیند می تواند در حوزه های مختلف نظیر تولید اتانول، 
سوخت های دیزلی زیس��تی و پاالیش نفت مورد استفاده 

قرار گیرد.
همکاری ما با ش��رکت تج��اری و راهبردی مان، گروه 
دسمات، بسیار ارزشمند بوده اس��ت. این همکاری به ما 
کمک کرده تا در این کسب و کار در جهان پیشرو باشیم.«

کویتیش��ن تکنولوژیز در س��ال 2۰۰7 با ه��دف ارائه 
فناوری های مربوط به تصفیه و پاالیش روغن های گیاهی 
تاسیس شد. فناوری های ارائه شده توسط این شرکت در 
بخش تولید سوخت  های تجدیدپذیر، بهبود سوخت های 
فسیلی، اس��تخراج روغن، تصفیه آب و تولید نوشیدنی ها 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این ش��رکت به تازگی نانو 
راکتوری را طراحی و به صورت پتنت درآورده که می تواند 
هزینه پاالیش روغ��ن را کاه��ش داده و همچنین اثرات 
منفی زیس��ت محیطی پاالیش روغن را به حداقل رساند. 
از دیگر مزایای این نانو راکت��ور جدید می توان به افزایش 

کارایی آن اشاره کرد. 

قرارداد یک خودروساز ایرانی
 با طرف خارجی امضا شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از امضای قرارداد 
همکاری مشترک یکی از خودروسازان داخلی با خارجی ها 
برای مش��ارکت خبر داد و گفت: بازار مشترک، صادرات 
در منطق��ه، پلتفرم مش��ترک، راه ان��دازی مرکز طراحی 
و تحقیق��ات و اس��تفاده حداکثری از قطع��ات داخلی از 

مشخصه های این قرارداد است. 
محسن صالحی نیا، در گفت وگو با مهر با اشاره به قرارداد 
همکاری مشترک که میان یکی از خودروسازان داخلی با 
طرف خارجی به امضا رسیده است، گفت: بازار مشترک، 
صادرات در منطقه، پلتفرم مش��ترک، راه ان��دازی مرکز 
طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی 
از مشخصه های جدیدترین قرارداد یک خودروساز داخلی 

با خودروسازان خارجی است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اس��تراتژی 
مش��ارکت خارجی ه��ا در صنعت خودرو که در ش��ورای 
سیاست گذاری خودرو به تصویب رسیده، بر این پایه است 
که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی 
باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر 
مکانیزم هایی باشد که مهم ترین آن، جوینت ونچر است. 

وی تصریح کرد: در این رابطه قواعدی تفاهم ش��ده که 
پنج مش��خصه مذکور را دارد؛ در این رابطه خودروسازان 
صددرصد ب��ا این اس��تراتژی مواف��ق هس��تند و یکی از 
خودروس��ازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف 
خارجی خود به صورت جوینت ونچر به امضا رسانده، همه 
این موارد را لحاظ کرده اس��ت؛ ول��ی در این مقطع برای 
اینکه توافق، اجرایی ش��ود، ملزومات و شرایط خاصی را 
می طلبد که مهم ترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است 
که اگر این شرایط فراهم باش��د، قرارداد عملیاتی خواهد 
شد.  به گفته صالحی نیا، چنین قراردادی که تمامی موارد 
مدنظ��ر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مش��خصه های 
مذکور لحاظ ش��ده، هم اکنون قابل ارائه )پرزنت( اس��ت 
و در آن، تمام��ی این موارد که در قالب دس��تورالعملی از 
س��وی وزارت صنعت به خودروس��ازان ابالغ شده، در آن 

دیده شده است. 
وی در خص��وص نظ��ارت وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو در شرایط 
جدید، خاطرنش��ان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سیاس��ت های کالن می گذارد و خودروس��ازان در قالب 
سیاست های کالن، باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد 

با خودروسازان خارجی اقدام کنند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش��اره 
به دس��تورالعمل تعمیق س��اخت داخل که در ش��ورای 
سیاست گذاری خودرو بررسی شده به مهر گفت: در این 
دستورالعمل، چگونگی ساخت داخل با توجه به مکانیزم 
تعرفه ای و مجوزهایی که برای خطوط مونتاژ و بخش های 
مختلف تولید نیاز است، ذکر ش��ده به نحوی که ساخت 
خودرو را به نح��وی مدیریت کنیم که بیش��ترین میزان 
ساخت داخل براساس ظرفیت های داخلی عملیاتی شود. 
وی اظهار کرد: در دو جلس��ه ش��ورای سیاست گذاری 
خودرو این موضوع مطرح و مستندات مختلفی ارائه شده؛ 

ولی هنوز جمع بندی صورت نگرفته است. 

تعامل و تبادالت بین شبکه ای 
اتحادیه ه��ای تع��اون از س��وی 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 

تضمین می شود
همایش علمی تقوی��ت ارتباط 
ش��بکه بخ��ش تعاونی کش��ور با 
حضور مدیران بانک توسعه تعاون، 
رؤس��ای اتحادیه ه��ای تع��اون و 
دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد 

دانشگاه اصفهان برگزار شد. 
مهندس س��یدحمید کالنتری، 
معاون امور تع��اون وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، در ای��ن 
همایش در س��خنانی به تش��ریح 

مسائل بخش تعاون پرداخت. 
کالنتری با اشاره به اینکه خروج 
از بحران ه��ای مالی به ویژه خروج 
از بحران های اجتماعی اقتصادی 
به توجه ب��ه مباح��ث مختلفی از 
جمله سرمایه اجتماعی نیاز دارد، 
گفت: بخش تعاون بالقوه ثروتمند، 
بالقوه توانمن��د و دارای ظرفیت و 
سهم موثری از اقتصاد کشور است 
که می تواند به س��ه یا چهار برابر 
افزایش پی��دا کند. اینک��ه چرا به 
خوبی افزایش پیدا نکرده و چه کار 

باید کرد که سهم تعاون در اقتصاد 
افزای��ش پیدا کند، چ��ه کنیم که 
این افراد که جمع بزرگی از کشور 
هس��تند، بتوانن��د ظرفیت ه��ای 
خود را به ظهور برسانند. آیا بانک 
توس��عه تعاون، آیا اتحادیه ها، آیا 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
و هیات مدیره ه��ا و مجموع��ه ای 
که برای این بخش فراهم شده اند، 
به درس��تی نق��ش و وظایف خود 
را ایف��ا  می کنند؟ اینها مس��ائلی 
است که باید به آن توجه و راهکار 
ارائه ش��ود. کالنتری، در خصوص 
ظرفیت های بخ��ش تعاون افزود: 
ما قانون سال ۵۰، قانون سال 7۰ 
بخش تعاون و اصالحیه سال 77 
و 93 را داری��م، تبدی��ل صندوق 
تعاون ب��ه بانک و ایج��اد صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری را داریم 
و مجموعه ای ب��رای تحول داریم، 
اما تحول اتفاق نیفتاده، نگاه ما به 
تعاون و تعاونی باید تغییر کند باید 
تعاون را بزرگ ببینیم، این نشست 
مشترک نقطه عطفی برای حرکت 

مشترک است. 
ما برنامه های هفتگانه را داریم، 

تحکیم تعامالت شبکه ای یکی از 
این برنامه های هفتگانه است. 

معاون امور تعاون ادامه داد: یک 
نگاه و نگ��رش در مدیری��ت به نام 
نگرش سیستمی است، اگر بخشی 
از سیستم درست کار نکند مجموعه 
دچار اشکال می شود. یک سیستم 
باید به نقطه تعادل برسد تا خوب کار 
کند. بیشترین تاثیر در یک شبکه 
را منابع انس��انی می گ��ذارد. وقتی 
مدیرعامل و هیات مدی��ره به جای 
خودش باش��د و کار کند ش��رکت 
تعاونی تولی��دی کار و تولید کند، 
شرکت تعاونی مصرف هم کاالی با 
کیفیت و مناسب را از تعاونی تولیدی 
بخرد و عرضه کند همه از سیستم 

راضی هستند. 
چون هر ش��خصی در سر جای 
خ��ودش در این سیس��تم خوب 
کار نمی کن��د، بنابرای��ن دچ��ار 
مش��کل هس��تیم. اگ��ر کیفیت 
کاالهای تعاونی را به اس��تاندارد 
جهان��ی برس��انیم و تعاونی ها در 
نمایشگاه های بین المللی شرکت 
کنند و تعامالت شبکه ای افزایش 
پیدا کند. ما در ای��ن چرخه برای 

تمام موضوع��ات تعاون��ی اعم از 
تولید، توزیع، نهاده و غیره اتحادیه 
و تعاون��ی داری��م ام��ا ارتباطات 
ش��بکه ای بی��ن ای��ن تعاونی ها و 

اتحادیه ها ضعیف است. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر، 
مال��ی  تب��ادالت  و  تعام��الت 
بین ش��بکه ای اتحادیه ها توس��ط 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 

تضمین می شود. 
کالنت��ری در ادام��ه بح��ث 
درخص��وص تعام��الت تعاونی ها 
ادامه داد: تعاونی ها در تعامالت و 
تجارت مجازی و الکترونیکی ورود 
نکرده اند و ضعیف هستند. در حال 
حاضر دنیا روی تعامالت مجازی 
سرمایه گذاری می کند و اعتماد به 

این روش کار را پیش می گیرند. 
کالنت��ری افزود: تم��ام مباحثی 
ک��ه در س��ازمان بین المللی تعاون 
ICA مطرح می ش��ود مورد توجه 
است و ما در معاونت سعی می کنیم 
که تعام��الت را افزایش دهیم. باید 
مطالب این کارگاه ها و نشس��ت ها 
روی س��ایت ها برود و این حرف ها 
به فرهنگ و روش تبدیل ش��ود. ما 

عالقه مندیم این مباحث ادامه داشته 
باشد. تعاونی ها در اشتغال و درآمد 
س��رانه تاثیرگذارن��د. امیدواریم، با 
توسعه مشارکت، اعتماد و سرمایه 
اجتماعی این تاثی��ر بیش از پیش 

شود. 
 در ابتدای ای��ن همایش که به 
میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار 
شده بود، سیدرضا ابراهیمی نایب 
رییس هیات مدی��ره بانک مذکور 
ضمن خیر مقدم ب��ه میهمانان به 
تشریح فلس��فه وجودی این بانک 
پرداخ��ت و گفت: بانک توس��عه 
تع��اون در م��رداد ماه س��ال 88 
براساس سیاس��ت های اصل ۴۴ 
قانون اساسی ش��کل گرفت و این 
در حالی بود در همان سال ها بحث 
خصوصی سازی بانک های بزرگی 
چون ملی، صادرات و ملت مطرح 
بود و ای��ن بانک مخت��ص بخش 
تعاون ایجاد ش��د، بنابراین فلسفه 
وجودی این بانک این است که از 
دو طریق تعاونی های موجود را به 
نوعی حمایت کن��د و در کنار آنها 
قرار گی��رد و تعاونی های جدید را 

نیز حمایت کند. 

حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری از تعاون 

نساجی 

صنعت

نانو 

خودرو

تعـاون

عسل داداشلو
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معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به دو دستور کار آخرین 
جلسه شورای عالی کار گفت: کارفرمایان 
ظرف مدت ی��ک ماه بررس��ی های الزم را 
درباره افزایش پایه سنوات انجام و نظرات 
خود را حداکثر ظرف یک ماه اعالم کنند. 

سیدحس��ن هفده تن در م��ورد افزایش 
پایه سنوات کارگران اظهار کرد: به منظور 
تقویت انگیزه های شغلی و ارتقای کیفیت 
و کمیت کار در بی��ن کارکنان و همچنین 
افزای��ش به��ره وری نی��روی کار به وی��ژه 
مش��اغلی همچون سرپرس��تان و مدیران 
کارگاه ه��ا و ارج نهادن به س��ابقه خدمت 

کارگران با س��ابقه، یکی از دس��تورات کار 
آخرین جلس��ه ش��ورای عالی کار بررسی 
افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال 
۱39۴ برای کارگران قرارداد دائم و موقت 
مش��مول قانون کار که دارای یک س��ال 
س��ابقه کار ش��ده یا یک س��ال از دریافت 
آخرین پایه س��نوات آنان در همان کارگاه 

گذشته باشد، بود. 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: در این جلسه پس از بحث و 
بررسی مفصل درباره این مسئله مقرر شد، 
نمایندگان کارفرمایان ظرف مدت یک ماه 
بررسی های الزم را پیرامون موضوع، انجام 

دهند و نظرات خ��ود را حداکثر ظرف یک 
ماه به دبیرخانه ش��ورای عال��ی کار اعالم 
کنند تا در جلسه آتی مطرح و تصمیمات 

نهایی اتخاذ شود.
 وی درب��اره دیگر دس��تور کار جلس��ه 
شورای عالی کار گفت: در راستای افزایش 
اختیارات و آزادی عمل تشکیالت کارگری 
و کارفرمای��ی و همچنین توانمندس��ازی 
آنه��ا با رویک��رد کمک به اقتصاد کش��ور، 
دس��تور دیگر جلس��ه در خصوص تغییر و 
اصالح برخی از م��واد آیین نامه چگونگی 
تش��کیل و ح��دود وظای��ف و اختی��ارات 
انجمن های صنف��ی و کانون های مربوطه 

)مص��وب89/8/3( و همچنی��ن اص��الح 
مق��ررات تدوی��ن اساس��نامه انجمن ها و 

کانون های مذکور بود. 
 هفده تن ادامه داد: پس از گفت وگوهای 
کارشناسی در این خصوص، تصمیم بر این 
شد که یک بار دیگر اصالحات پیشنهادی 
در راس��تای تقوی��ت و توانمندس��ازی 
تشکیالت، کمیته س��ه جانبه ای متشکل 
از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 
در جلس��ات مش��ترک مورد بازنگری قرار 
گرفته و نتایج حاص��ل از آن برای طرح در 
جلسه آتی آن، ظرف یک ماه به دبیرخانه 

شورا ارائه کنند. 

افزایش پایه سنوات سال 94 کارگران بررسی شد

بزرگ ترین کارخانه طالی خاورمیانه 
افتتاح شد

بزرگ تری��ن کارخان��ه ط��الی خاورمیان��ه ب��ا حضور 
اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول رییس جمه��ور به طور 

رسمی افتتاح شد. 
مهدی کرباس��یان، معاون وزیر و ریی��س هیات عامل 
ایمیدرو، در نشس��ت خبری افتتاح طرح طالی زرشوران 
اظهار کرد: کارخانه سه تنی طالی زرشوران، ظرفیت تولید 

طال در کشور را  به بیش از پنج تن می رساند. 
 وی افزود: برای اجرای این ط��رح، ۱7۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری ارزی و ریالی شده و برای 2776 نفر به طور 

مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. 
کرباس��یان با اش��اره به اینکه تاکنون دو شرکت برای 
اح��داث کارخانه پایین دس��تی در ج��وار کارخانه طالی 
زرشوران اعالم آمادگی کرده اند، گفت: استخراج معدن به 
خودی خود اشتغال و ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی کند 
و باید بس��تر جذب س��رمایه گذاری برای احداث صنایع 
پایین دس��تی فراهم ش��ود و چون ذخایر معدن در داخل 
کش��ور وجود دارد، امکان ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال 
باالیی وجود دارد.  وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل باالی 
منطقه آذربایجان غربی در حوزه طال، امکان احداث صنایع 
پایین دستی در آن وجود دارد و آینده مطلوبی برای این 
منطقه پیش بینی می ش��ود.  رییس هیات عامل ایمیدرو 
خاطرنشان کرد: ذخیره اولیه معدن ۵۵ تن طالی خالص 
بوده که با اکتش��افات تکمیلی صورت گرفته، این میزان 
ذخایر به ۱۱۰ تن قطعی رس��یده و پیش بینی می شود با 
عملیات حفاری در حال اجرا، این رقم به بیش از ۱۵۰تن 
برس��د.  وی افزود: عیار موجود این مع��ادن حدود 6 گرم 

در تن است. 
کرباسیان خاطرنش��ان کرد: برای جلوگیری از مضرات 
آرس��نیک موجود در معادن، هفت میلیارد تومان هزینه 
ش��ده  و تمهیدات زیس��ت محیطی از جمله افزودن مواد 
ش��یمیایی و تبدی��ل آن به آرس��نیک بی خط��ر، احداث 
سدباطله، سیستم فیلتراسیون و راه اندازی پایش آنالین 
طراحی و اجرا ش��ده که مش��کالت احتمال��ی را به صفر 

می رساند.
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اوضاع طال در بازارهای جهانی 
آش��فته اس��ت. تحلیلگ��ران و 
معامله گران معتقدند طال ممکن 
است تا پایان س��ال میالدی برای 
نخستین بار از سال 2009 تاکنون 
به هزار دالر در هر اونس س��قوط 
کند. این در حالی است که برخی 
از فعاالن بازار طالی ایران معتقدند 
طال به کف قیمتی خ��ود برخورد 
کرده است و بیشتر از این کاهش 

نمی یابد. 
در حالی ک��ه قیم��ت ط��ال در 
ب��ازار جهان��ی اوای��ل روز جمعه 
یک درص��د س��قوط ک��رد و به 
1149 دالر رس��ید، ب��ا ش��تاب 
س��رمایه گذاران برای سود بردن 
از قیمت های پایی��ن 2/1درصد 
صعود کرد و به 1185 دالر رسید. 
قیمت طال در چند هفته گذشته 
در س��طح پایینی قرار داش��ت و 
موجب شد بعضی سرمایه گذاران 
از موقعیت ه��ای به دس��ت آمده 
برای سود بردن اس��تفاده کنند. 
ط��ال در فاصله دس��امبر س��ال 
2008 ت��ا ژوئن س��ال 2011 با 
اجرای برنامه خرید ماهانه اوراق 
قرضه و همچنین کاهش نرخ های 
بهره که با ه��دف پش��تیبانی از 
رش��د اقتصادی ص��ورت گرفت، 
70 درصد رش��د قیمت داش��ت، 
اما س��ال گذش��ته پس از اینکه 
بانک مرکزی امری��کا از تصمیم 
خود برای آغاز تعدیل این تدابیر 
خبر داد، 28 درصد سقوط کرد. 
امسال نیز با انتظار سرمایه گذاران 
ب��رای افزای��ش نرخ ه��ای بهره 

از س��وی بانک مرک��زی امریکا، 
بهای معامالت آت��ی طال تاکنون 
4/5 درصد کاهش نشان داده است 
در حالی که شاخص دالر بلومبرگ 
به باالترین س��طح در پنج س��ال 
گذش��ته صعود کرده اس��ت. این 
فلز ارزشمند 3/3درصد در اکتبر 
کاهش یافت ک��ه دومین کاهش 
ماهان��ه پیاپ��ی در س��ال جاری 

میالدی بود. 
و معامله گ��ران  تحلیلگ��ران 
معتقدند طال ممکن است تا پایان 
س��ال برای نخس��تین بار از سال 
2009 تاکنون به هزار دالر در هر 

اونس سقوط کند. 
اکث��ر ش��رکت کنندگان در 
نظرس��نجی ط��الی هفتگ��ی 
کیتکونیوز پیش بین��ی کرده اند 
ط��ال در هفت��ه ج��اری حال��ت 
تدافع��ی به خ��ود می گی��رد. از 
می��ان 36ش��رکت کننده در این 
نظرس��نجی، 19 نفر پاسخ دادند 
که از میان آنه��ا پنج نفر افزایش، 
11 نفر کاهش و س��ه نف��ر ثابت 
مان��دن قیمت ه��ا را پیش بینی 
کردن��د. حاض��ران بازار ش��امل 
معامله گران ش��مش، بانک های 
سرمایه گذاری، معامله گران بازار 
آت��ی و تحلیلگران چ��ارت فنی 

هستند. 
ش��رکت کنندگان ب��رای هفته 
گذش��ته کاه��ش قیمت ط��ال را 
پیش بینی ک��رده بودن��د، اما این 
فلز ارزشمند در یک هفته گذشته 
3/90 دالر افزایش قیمت نش��ان 

داد. 

دورنمای اقتصاد جهانی 
تیره تر می شود

تولید صنعتی چی��ن در اکتبر 
بر مبن��ای س��االنه 7/7درصد در 
مقایس��ه با ن��رخ هش��ت درصد 
پیش بینی شده، رشد کرد. میزان 
خرده فروشی این کش��ور در این 
م��اه 11/5 درصد در مقایس��ه با 
11/6درصد م��ورد انتظ��ار بود و 
تولید برق در مقایسه با 4/1درصد 
در سپتامبر، 1/9 درصد در اکتبر 
رشد کرد. رهبران چین که دومین 
اقتصاد بزرگ جهان اس��ت، رشد 
اقتصادی پایین هفت تا 7/5درصد 
را ب��رای س��ال ج��اری میالدی 
ه��دف گرفته ان��د. نظرس��نجی 
بلومبرگ در هفته گذش��ته نشان 
داد س��رمایه گذاران نس��بت ب��ه 
دورنمای رش��د حوزه یورو و رشد 
کشورهای نوظهور به دلیل خطر 
تورم منفی نگران هس��تند. تولید 
ناخالص داخلی آلمان و فرانسه که 
قدرت های اقتصادی حوزه یورو به 
ش��مار می روند، در سه ماهه سوم 
 س��ال جاری میالدی ب��ه ترتیب 

0/1 و 0/3 درصد رشد کرد. 

روند عرضه و تقاضای طال 
در بازار جهانی

گ��زارش ش��ورای جهانی طال 
نش��ان می دهد تقاض��ای جهانی 
طال در سه ماهه سوم سال جاری 
میالدی نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته حدود دو درصد 
کاهش یافت و به 929 تن رسید، 

در حالی ک��ه ب��ه دلی��ل کاه��ش 
بازیاف��ت، ح��دود هف��ت درصد 

کاهش یافت. 
در حالی که تقاضا برای جواهرات 
طال در چین بر مبنای ساالنه 39 
درصد کاه��ش یاف��ت در مقابل 
تقاضای هند ب��رای جواهرات طال 

60 درصد افزایش یافت. 
بانک های مرک��زی جهان برای 
پانزدهمین س��ه ماه��ه پیاپی به 
خری��د طال ادام��ه دادن��د و روند 
ف��روش ط��ال در صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری طالی قابل معامله 
در ب��ورس کند ش��د و از 699 تن 
 در سه ماهه  سوم سال گذشته به 
84 تن در س��ه ماهه  سوم امسال 
رسید. ش��ورای جهانی طال انتظار 
دارد تقاضای فیزیک��ی برای طال 

قوی باقی بماند. 
ق��رار اس��ت هفته ج��اری آمار 
اقتص��ادی امری��کا و همچنی��ن 
گزارش نشس��ت کمیته بازار آزاد 
ف��درال در اکتبر منتش��ر ش��ود 
ک��ه تصمیم سیاس��ت پولی بانک 
مرکزی امریکا در اکتب��ر را برای 
سرمایه گذاران مش��خص خواهد 
کرد. همچنین آمار تولید ناخالص 
داخلی ژاپن در سه ماهه سوم روز 
یکش��نبه و گزارش بانک مرکزی 
اس��ترالیا روز دوش��نبه منتش��ر 

می شود. 

قیمت طال به کف رسید
ام��ا ریی��س اتحادیه کش��وری 
طالوجواه��ر معتق��د اس��ت که 
هم اکنون قیمت طال به کف رسیده 

و دیگر کمتر از این رقم نمی شود.  
محمد کشتی آرای درباره چرایی 
نوس��انات طال در ب��ازار داخلی و 
جهانی، اظهار داش��ت: طال کامال 
با مسائل اس��تراتژیک جهانی گره 
خورده و باید در یک کفی بایستد و 
االن قیمت ها در کف )پایین ترین 

قیمت( است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دنی��ای 
اس��تکباری ی��ا س��رمایه گذاران 
بزرگ معم��وال با بازی ب��ا برخی 
از ش��اخص های بزرگ اقتصادی 
س��ودهای کالن��ی را ب��ه جی��ب 
می زنن��د، اف��زود: در مقطع��ی 
قیم��ت ط��ال را ب��ه باالترین حد 
خود رس��انده اند و منابع خیلی از 
کش��ورهای نفت خیز جهان را به 
طال تبدیل کردند و بعد قیمت طال 

را کاهش دادند. 
 رییس اتحادیه کش��وری طال و 
جواهر کاهش 40 درصدی قیمت 
جهان��ی ط��ال را موج��ب کاهش 
40 درصدی س��رمایه های مردم 
کشورهای جهان سوم و نفت خیر 
دانس��ت و گفت: االن ب��ا توجه به 
همان قیمت نفت و ش��اخص های 
اقتصادی، قیمت طال به این سطح 

رسیده است. 
کشتی آرای البته این را هم گفت 
که اعتقاد خیلی از سرمایه گذاران 
این اس��ت که اگر بنا باشد قیمت 
طال تا این حد کم شود دیگر تولید 
طال منفعت ندارد، زیرا هم اکنون 
هزین��ه تولید یک اون��س طال در 
حد همی��ن رقم فعل��ی بازار های 

جهانی است. 

تحلیلگران پیش بینی کردند

سقوط آزاد طالی جهانی تا هزار دالر

خبرنامه
مستخدمین حسینی: 

بانک مرکزی از محول کردن تعیین 
نرخ سود به شبکه بانکی نهراسد

معاون سابق بانک مرکزی با تاکید براینکه نباید تعیین 
نرخ سود بانکی به قیمت از دست دادن سایر بازارها تمام 
ش��ود عنوان کرد که اکنون می تواند زمان مناسبی برای 
کاهش مجدد باش��د، اما بانک مرکزی باید آن را به عهده 

خود بانک ها گذاشته و از آن نهراسد. 
به گزارش ایس��نا حیدر مستخدمین حسینی در رابطه 
با قرار گرفتن کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستورکار 
شورای پول و اعتبار با بیان اینکه باید در فعالیت اقتصادی 
عالئم و اطمینانی از آینده آن به سرمایه گذاران ارائه شود، 
اظهار کرد: این درحالی است که افزایش نرخ سود بانکی 
در سال گذشته به قیمت از دس��ت دادن بازارهایی مثل 
بازار سرمایه تمام شد و موفقیت چندانی به همراه نداشت 
هر چند که اگر متناسب با افزایش نرخ تورم باال می رفت 

ایرادی بر آن وارد نبود. 
وی ادام��ه داد: در حالی با افزایش نرخ س��ود در س��ال 
گذشته تعداد زیادی از سرمایه گذاران از بازار خارج شدند 
که هم اکنون منتظر تعیین نرخ جدید سود بانکی هستند. 
بنابراین تصمیم گیری در این زمینه بسیار مهم بوده و باید 

با دقت کافی انجام شود. 
مستخدمین حس��ینی با بیان اینکه اگر قرار است نرخ 
سود بانکی کاهش یابد باید متناس��ب با نرخ تورم باشد، 
افزود: باید توجه داشت که هرگونه اقدامی در این رابطه اگر 
به برهم خوردن تعادل سایر بازارها بینجامد در دوره های 
دیگر جذب و اطمینان نس��بت به آنها هزینه های بس��یار 
سنگین تری را برای تصمیم گیرندگان اقتصادی به همراه 

خواهد داشت. 

 وصول 5هزار میلیارد تومان
معوقات بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه پنج هزارمیلیارد 
توم��ان معوقات بان��ک ملی در یک س��ال اخی��ر وصول 
شده اس��ت، گفت: در عین حال از حجم مطالبات معوق 
کاسته نشده اس��ت.  عبدالناصر همتی با  اشاره به حجم 
تسهیالت پرداختی بانک ملی در هفت ماهه اول امسال، 
اظهارداش��ت: بانک ملی در این مدت 12 ه��زار میلیارد 

تومان تسهیالت جدید پرداخت کرده است. 
وی افزود: در یک سال اخیر هم پنج هزار میلیارد تومان 
از مطالبات معوق وصول ش��ده، اما چون دوباره بخشی از 
تسهیالت پرداختی معوق شده، از سطح مطالبات معوق 
13 هزار میلیارد تومانی بانک در این مدت کاس��ته نشده 
است.  مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر ضرورت بررسی و 
نظارت دادستانی برای بازپرداخت بدهی های امیرمنصور 
آریا به بانک ملی، گفت: ارزش س��هام در نظر گرفته شده 

برای بازپرداخت بدهی آریا کمتر از برآورد اولیه است. 

مدیرعامل بانک سپه: 
ورود بانک های دولتی به بنگاه داری 

غیرارادی است
مدیرعام��ل بان��ک س��په با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال 
هفت میلیون تن گندم ب��ه ارزش 80 هزار میلیارد ریال از 
کشاورزان خریداری کرده ایم، گفت: ورود بانک های دولتی 

به بنگاه داری غیرارادی است. 
س��یدکامل تقوی نژاد اظهار داش��ت: امس��ال 31 هزار 
میلی��ارد ری��ال از منابع بانکی توس��ط بانک های س��په، 
ملت، تجارت و صادرات ایران برای خرید تضمینی گندم 
اختصاص پیدا کرد و بانک س��په به عنوان بانک عامل این 

وظیفه را بر عهده داشت. 
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه امسال هفت میلیون 
تن گندم ب��ه ارزش 80 هزار میلیارد ریال از کش��اورزان 
ایرانی خریداری کرده ایم، افزود:  این در حالی اس��ت که 
در سال گذشته کل منابعی که ش��بکه بانکی برای خرید 

تضمینی گندم اختصاص داد، دو هزار میلیارد ریال بود. 
تقوی نژاد در مورد بنگاه داری بانک ها نیز گفت: فعالیت 
بانکداری بای��د از بنگاه داری جدا ش��ده و منابع بانکی در 

جهت رشد اقتصادی کشور به کار گرفته شود. 
تقوی ن��ژاد اف��زود: البت��ه ورود برخی بانک ه��ا مانند 
بانک های دولتی به بن��گاه داری غیرارادی اس��ت، چون 
برخی از بنگاه ه��ای اقتصادی بابت بدهی ب��ه آنها واگذار 
می ش��ود، یا ممکن اس��ت بانک برای حل مشکل برخی 
واحدهای تولیدی که دچار مخاطره ش��ده اند، ورود کند، 
اما برخی بانک ها به منظور کسب سود بیشتر در شرایطی 
که بازده فعالیت پولی کمتر بوده وارد بنگاه داری شده اند. 
وی با تاکید بر اینکه سهامدار برخی شرکت ها هستیم، 
اما بنگاه دار نیس��تیم، افزود: سال گذش��ته 300 میلیارد 
تومان از ام��وال بانک و 150 میلیارد تومان س��اختمان و 
دارایی را به فروش رس��اندیم و امس��ال هم 145 میلیارد 

تومان اموال مازاد بانک به مزایده گذاشته شده است. 

تغییرات نرخ بانکی 39 ارز اعالم شد
 بانک مرکزی ن��رخ بانک��ی 39 ارز را برای روز ش��نبه 
اعالم کرد که بر این اس��اس ن��رخ بانکی 18 ارز نس��بت 
ب��ه روز پنجش��نبه هفته گذش��ته کاه��ش و قیمت 17 
 واحد پول��ی افزایش یاف��ت و نرخ چه��ار ارز نی��ز بدون

 تغییر ماند. 
 ن��رخ دالر امری��کا ب��ا ی��ک ری��ال اف��ت 26,757 
ریال، پون��د انگلیس ب��ا 170 ری��ال کاه��ش 41,926 
 ری��ال و ی��ورو ب��ا 226ری��ال افزای��ش 33,515 ری��ال

 تعیین شد. 
فرانک س��وییس 27,898 ریال، کرون س��وئد 3,622 
ریال، کرون نروژ 3,966 ریال، ک��رون دانمارک 4,503 
ریال، روپیه هند 434 ریال، دره��م امارات متحده عربی 
7,285 ریال، دینار کوی��ت 91,948 ریال، یکصد روپیه 
پاکس��تان 26,310 ریال، یکصد ین ژاپن 23,011 ریال، 
دالر هنگ کن��گ 3,451 ری��ال، ریال عم��ان 69,499 
ری��ال، دالر کان��ادا 23,704ریال، ران��د افریقای جنوبی 
2,415ریال، لیر ترکیه 11,997ریال، روبل روسیه 567 
ریال، ریال قطر 7,349 ری��ال، یکصد دینار عراق 2,297 
ریال، لیر سوریه 159ریال، دالر استرالیا 23,416 ریال، 
ریال سعودی 7,133 ریال، دینار بحرین 70,971 ریال، 
دالر سنگاپور 20,614ریال، 10 روپیه سریالنکا 2,043 
ریال، یکص��د روپیه نپ��ال 26,834ری��ال و یکصد درام 

ارمنستان 6,441 ریال قیمت خورد.

قیمتنوع ارز 

32570دالر امریکا

40930یورو

51300پوند انگلیس

29140دالر کانادا

8880درهم امارت

33850فرانک سوئیس

14610لیر ترکیه

8630ریال عربستان

9990رینگت مالزی

107000دینار کویت

5380یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

26,5دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,189,5اونس طال

406,500مثقال طال

93,772طالی 18 عیار

915,000سکه بهار آزادی

915,500سکه طرح جدید

463,000سکه نیم

265,000سکه ربع

170,000سکه گرمی

ادامه از صفحه اول 
ای��ن اقتص��اددان در م��ورد 
واگذاری برخ��ی بنگاه ها بابت 
رد دیون به بانک ها گفت: دولت 
حق چنی��ن کاری را ن��دارد و 
بانک ها نمی توانند چنین چیزی 
را بپذیرن��د. دولت ح��ق ندارد 
بابت بدهی خود دستاورد ملی 
را به افراد خاص واگذار کند و اگر 
بانک نیز مستقل باشد، ارزیابی 
خود را برای دریافت طلب دارد.  
یوس��فی افزود: حال ب��ا وجود 
واگذاری برخ��ی بنگاه ها بابت 
رد دیون با این مسئله مواجه ایم 
که اگر بنگاه ها ارزان به بانک ها 
داده شده باشند، فاجعه است و 
در غیر این ص��ورت نیز به دلیل 
اینکه دس��تاورد ملی چند نسل 
هس��تند، این کار درست نبوده 
و بانک ها حق رد پذیرش چنین 

بنگاه هایی را داشته اند. 

نقدینگی
مبحث دیگر مناب��ع تدارک 
نقدینگی، ارائه اب��زار پرداخت، 
اعطای تسهیالت، ایجاد تعامل 
بین س��رمایه گذاری و پس انداز 
و ایجاد تعادل در بخش خارجی 
عملک��رد  بع��اد  ا مهم تری��ن 
بانک ها در اقتصاد کش��ور است 
که هم��واره باید م��ورد رصد و 

آسیب شناسی قرار گیرد. 
به اعتقاد برخی کارشناسان، 
س��ود  حاش��یه  از  بانک ه��ا 
پنج درصدی برخوردارند، با این 
میزان حاشیه س��ود می توانند 
تمام هزینه ه��ای غیر عملیاتی 
خود را پوش��ش دهند و عالوه 
ب��ر آن ب��رای مش��تریان خود 

سودسازی هم کنند. 
اما برخی دیگر از کارشناسان 
معتقدن��د، هزینه های عملیاتی 
بانک ها بالغ بر هفت تا هش��ت 
درصد اس��ت و بانک ه��ا برای 
پوش��ش ای��ن می��زان هزینه 
مجبورند حاشیه س��ود خود را 
تا 15 درص��د افزای��ش دهند. 
البته نبای��د فرام��وش کرد که 

در محاس��بات ای��ن دس��ته از 
کارشناسان تعداد باالی شعب 
بانکی نقش مهم��ی در افزایش 
هزینه عملیات��ی بانک ها دارد. 
ام��ا مدافعان عملک��رد بانک ها 
معتقدند، افزایش تعداد ش��عب 
بانک��ی موجب ارتق��ای کارایی 
بانک ها ش��ده و هزینه های آنها 
را کاهش می ده��د و همچنین 
به ارتقای خدمات مشتریان نیز 

کمک می کند. 
عالوه بر این، مطالبات معوق 
بانکی هم از جمله مش��کالتی 
است که برخی کارشناسان آن 
را در رأس معضالت نظام بانکی 
عنوان می کنند. ناتوانی برخی از 
تولیدکنندگان برای بازپرداخت 
تس��هیالت دریافت��ی در کنار 
وجود برخی روابط ناس��الم در 
نظام بانکی از جمله عللی است 
که معوقات بانک��ی را به یکی از 
اصلی تری��ن چالش ه��ای نظام 

بانکی تبدیل کرده است. 
در ای��ن باره ب��ا چن��د تن از 
کارشناسان اقتصادی کشور به 

گفت وگو نشستیم. 

سیاست گذاری در حوزه 
بانکی، چالش برانگیز است

مهدی تق��وی، کارش��ناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« با اش��اره به چالش های 

نظام بانکی گف��ت: عمدتا خود 
بانک ه��ا چال��ش و مس��ئله ای 
ندارن��د ای��ن سیاس��ت گذاری 
نادرس��ت در حوزه بانکی است 
که آنها را دچار مشکل می کند. 
مثال نرخ تورم 40 درصد است، 
اما کس��ی که پ��ول را به مدت 
یک سال نزد بانک می گذارد 20 
درصد سود دریافت می کند. این 
امر قدرت خرید و پس اندازها را 
پایین م��ی آورد و مردم به طرف 
سپرده گذاری در بانک ها سوق 
داده نمی ش��وند و ب��ه تبع آن، 
ق��درت وام ده��ی بانک ها کم 

می شود. 
وی بیان کرد: در شرایطی که 
قدرت وام دهی بانک ها کم باشد، 
تولید کنن��دگان دچار مش��کل 
می شوند، در سال های گذشته 
نرخ رش��د اقتصادی منفی بوده 
که ریشه آن در اجرای نادرست 
یارانه ها بود که به اقتصاد کشور 
بس��یار لطمه زد.  تقوی افزود: 
بانک ها باید سپرده جمع کنند 
و نرخ تورم را پایی��ن آورند، در 
ح��ال حاض��ر دولت جدی��د با 
کوشش هایی که داشته توانسته 
نرخ تورم را به 18 درصد برساند. 
بانک ها باید در قال��ب وام های 
بلند مدت ب��ه متقاضیان واقعی 
تسهیالت دهند و بخش تولید 
را قوی کنند تا اقتصاد کشور به 

حرکت در آید. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
تاکید کرد: بانک های خصوصی 
برای پوش��ش ضعف های خود 
و گ��ذر از چالش ه��ای پی��ش 
روی خ��ود، از پویایی و چاالکی 
بیشتری نس��بت به بانک های 
دولت��ی برخوردارن��د. در حال 
حاض��ر، بانک ه��ای خصوصی 
کارای��ی بهت��ری نس��بت ب��ه 
بانک ه��ای دولت��ی دارن��د، 
بانک ه��ای خصوص��ی انگیزه 
باالی��ی دارند چنانچ��ه نیرویی 
در بان��ک خصوصی خ��وب کار 
نکن��د، مدی��ران می توانند او را 
اخراج کنند و فرد زبده دیگری 
را جانش��ین او کنند. بانک های 
خصوص��ی ب��ه کارکن��ان خود 
خدمات بهتری را ارائه می دهند 

تا بتوانند موفق عمل کنند. 
وی در پای��ان گف��ت: بان��ک 
دولت��ی ب��ه خاط��ر سیاس��ت 
نادرس��ت بانک��ی اس��ت ک��ه 
کارای��ی کمت��ری نس��بت ب��ه 
بانک خصوص��ی دارد، بانک ها 
بای��د تولید کنن��دگان واقع��ی 
را شناس��ایی ک��رده، ب��ه آنها 
تس��هیالت ویژه دهن��د، مهلت 
باز پرداخ��ت دهند ت��ا بتوانند 
بازپرداخ��ت تس��هیالت وام را 

بپردازند. 
ضوابط رقابت 

رعایت نمی شود
دکت��ر حس��ن نژاد، عض��و 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
در مورد چالش های نظام بانکی 
گفت: بزرگ ترین چالشی که نظام 
بانکی با آن مواجه اس��ت، بحث 
مطالبات معوقه اس��ت. بانک ها 
پول ندارند که تسهیالت جدید 
به تولید کنن��دگان ارائه دهند و 
در نتیج��ه تولید کنندگان دچار 
مش��کل می ش��وند و اختالل در 
گردش مال��ی بخ��ش تولیدی 
کش��ور به وجود می آی��د که این 
 امر اقتصاد کشور را دچار بحران 
می کند.  دکتر حس��ن نژاد افزود: 
برخی از ای��ن موسس��ات مالی 
غیر مجاز ضوابط رقابت را رعایت 
نمی کنند، در این صورت قدرت 
رقابت بانک های مجاز در مقابل 
این موسس��ات پایی��ن می آید، 
بانک های مجاز حداقل سود را 22 
یا 23 درصد اعالم می کنند ولی 
موسسات جدید 33 درصد حداقل 
سود اعالم می کنند؛ رعایت نکردن 
این قوانین و مقررات، سیس��تم 

بانکی را دچار چالش می کند. 
عض��و کمیس��یون اقتصادی 
مجلس بیان ک��رد: اغلب ضعف 
بانک ها این اس��ت که ب��ا افراد 
خ��اص کار می کنن��د و ای��ن 
خود، نارضایت��ی عمومی را در 
پ��ی دارد. این روی��ه باید مورد 
بازنگری و پیگیری قرار گیرد و 
با این دسته از موسسات برخورد 
ش��ود. وی نقش بانک ه��ا را در 
تامین نقدینگی بخ��ش تولید 
ضعیف دانست و علتش را تنوع 
نداش��تن ابزار مالی اعالم کرد. 
اگ��ر از اوراق رهن��ی و ترکیب 
ب��ازار پ��ول و س��رمایه بتوانیم 
افزایش سرمایه در بانک داشته 
باش��یم تزری��ق پ��ول دولت به 
تولیدکنن��دگان واقع��ی  باعث 
انگی��زه تولید کنن��دگان و  ب��ه 
حرکت درآمدن اقتصاد کش��ور 

می شود. 

بررسی چالش های نظام بانکی در گفت وگو با کارشناسان

بانک ها زندانی سیاست های نادرست پولی
اونس طال 1118 دالرشد

ن��رخ فروش هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
و قدیم روز ش��نبه در بازار 915,500تومان، نیم س��که 
463هزار تومان، ربع سکه 463هزار تومان و سکه گرمی 
170 هزار تومان اعالم شد.  همچنین نرخ هر گرم طالی 
زرد 18 عی��ار در بازار داخل��ی 93,772 تومان و نرخ هر 

اونس طال در بازارهای جهانی 1,189,5دالر است.

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
1.07%940000اردیبهشت

1.10%926000اسفند
1.24%913000دی
1.29%911000آبان

نرخنامه

خصوصی نامه
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بازار ارز

افزایش سرمایه بانک شهر به 
1۶۰۰میلیارد تومان

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه نرخ شکنی برخی 
موسسات موجب بی نظمی در بازار پولی شده است، گفت: 
باتوجه به برنامه ای ک��ه داریم حداکثر ت��ا زمان برگزاری 
مجمع سال آینده، سرمایه بانک به 1600 میلیارد تومان 

می رسد. 
حس��ین پورزرندی در گفت وگو با فارس، در نمایشگاه 
مطبوعات با اش��اره به بحث های مطرح ش��ده درخصوص 
بنگاه داری بانک ها یادآور شد: با توجه به اینکه بانک شهر 
حدود پنج سال سابقه فعالیت دارد بنگاه  چندانی نداریم و 
شرکت هایی که زیرمجموعه بانک تشکیل شده اند باتوجه 

به نیاز مدیریت شهری انجام شده است. 
وی با اشاره به اینکه سرمایه بانک از 400 به 800 میلیارد 
تومان افزایش یافته اس��ت، افزود: با توجه به برنامه ای که 
داریم حداکثر تا زمان برگزاری مجمع سال آینده، سرمایه 

بانک به 1600 میلیارد تومان می رسد. 

منابع ایرانیان خارج از کشور معادل 
3 سال فروش نفت است

رییس هیات مدیره بانک س��رمایه اظهار کرد: متاسفانه 
در س��ه دهه اخیر بخش دولتی گس��ترده تر شده و حتی 

گستردگی در بخش تعاونی و خصوصی نیز اثر گذاشت. 
پروی��ز کاظم��ی با اش��اره ب��ه ل��زوم توجه بیش��تر  به 
خصوصی سازی گفت: گسترش دولت باعث می شود منابع 
دولتی در جایی هزینه شود که بخش خصوصی باید از آن 
اس��تفاده کند و در آن نقش داشته باش��د، یعنی امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری درگیر می شود و به وظایف اصلی 

و پایه رسیدگی نمی شود. 
رییس هیات مدیره بانک سرمایه تاکید کرد: برآوردهای 
دقیقی از منابع ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد اما آنچه 
در برخی منابع وجود دارد عددی برابر با س��ه سال فروش 
نفت ایران است که اگر بتوان آنها را به داخل کشور جذب 
کرد اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی مان می افتد و برای 

این کار باید تدابیر ویژه ای اندیشید. 

ارائه تسهیالت بانک صادرات به 
بازنشستگان

ریی��س کل اعتب��ارات بان��ک ص��ادرات گف��ت: ط��ی 
تفاهم نامه ای با سازمان بازنشستگی کشور، 200 هزار فقره 
وام دو میلیون تومانی تا پایان سال جاری به بازنشستگان 

ارائه می شود. 
امیر یوسفیان افزود: در نظر داریم تا پایان سال جاری سه 
هزارو 500 میلیارد تومان دیگر تسهیالت قرض الحسنه به 

متقاضیان به ویژه بازنشستگان بپردازیم. 
وی اظهارداش��ت: با توجه ب��ه محدودی��ت منابع مالی 
قرض الحس��نه در ش��بکه بانکی، از ابتدای س��ال تاکنون 
50هزار فقره وام ازدواج به مبلغ شش هزار میلیارد ریال به 

متقاضیان پرداخت شده است. 

توقف کامل پرداخ��ت وام پنج میلیونی 
ازدواج و تبدیل آن به سه میلیون تومان با 
اطالعیه بانک مرکزی در سامانه وام ازدواج 
در حالی کلید خورد ک��ه پرداخت دوباره 
وام پن��ج میلیونی نیازمن��د تصمیم گیری 
مجدد بانکی ها است.  به گزارش مهر، بانک 
مرکزی در حال��ی در س��امانه وام ازدواج، 

تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر 
یک از زوجی��ن را مبل��غ 30 میلیون ریال 
اعالم کرده اس��ت ک��ه چن��د هفته پیش 
مدیرکل اعتبارات بان��ک مرکزی، اولویت 
پرداخت را با وام س��ه میلیون تومانی و نه 

پنج میلیون تومانی اعالم کرده بود. 
این در حالی اس��ت ک��ه پی��ش از این 

تصمیم بان��ک مرکزی، براس��اس مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار، در سال 90 بانک ها 
به متقاضیان واجد شرایط وام پنج میلیون 
تومانی می پرداختند، اما با مشکالت ایجاد 
ش��ده برای پرداخت وام ازدواج و افزایش 
تعداد اف��راد در صف دریافت تس��هیالت 
ازدواج، ای��ن وام به س��ه میلی��ون تومان 

کاهش یافت.  اخیرا نی��ز بانک مرکزی به 
صراحت در سامانه وام ازدواج اعالم کرده 
اس��ت که بانک ها فق��ط وام س��ه میلیون 
تومان��ی می پردازند و دیگر خب��ری از وام 
پنج میلیونی نیست و این به معنای عقبگرد 
بانک مرکزی به پیش از ابالغ مصوبه سال 

90 است. 

توقف کامل پرداخت وام ازدواج 5 میلیونی



5 تجارت و خدمات

پیگی��ری ص��ادرات کاال به 
کاه��ش تخلف��ات و ارتق��ای 
موقعی��ت تج��اری ای��ران در 
رییس  منطقه منجر می شود. 
با  بازرگانی کرمانش��اه  ات��اق 
ای��ن مطلب درخصوص  بیان 
ب��ه  ص��ادرات  چالش ه��ای 
می گوید:  ام��روز«  »فرص��ت 
اگر چ��ه نظ��ارت گمرک در 
بوده،  مرزی همیش��ه  نواحی 
ام��ا در مناطق صف��ر مرزی، 
در هن��گام تخلیه و بارگیری 
ممک��ن اس��ت مش��کالتی به 
وج��ود بیای��د ک��ه ب��ه نظر 
م��ن رصد و پیگیری بیش��تر 
گم��رک را می طلب��د. کیوان 
باره توضیح  این  کاش��فی در 
داد: برخ��ی کاالها به صورت 
پلمب ش��ده به مرز می رسند 
و مس��تقیما به کش��ور هدف 
می روند و اما در حالتی دیگر 
انتقال در مرز انجام می شود. 
مث��ال در م��رز بین ای��ران و 
ع��راق، کاال در نقط��ه صف��ر 
مرزی تخلیه و برای بارگیری 
به کامیون های عراقی تحویل 
داده می ش��ود. ب��ه گفته این 
فع��ال اقتصادی ب��ا تخلیه و 
بارگیری کامیون ها در برخی 
موارد مش��اهده می ش��ود که 
ن��وع یا تناژ کاال ب��ا آنچه در 
مجوز صادراتی آمده متفاوت 
اس��ت. وی می گوید: نوع کاال 
درج��ه ی��ک و با ی��ک برند 
مشخص قید شده درحالی که 
در هنگام تخلیه ممکن است 
بخش��ی از محموله درجه دو، 
س��ه یا ب��ه نام برن��د دیگری 
ارزش  نظ��ر  از  ک��ه  باش��د 

صادراتی متفاوت اس��ت. 
ادام��ه می ده��د:  کاش��فی 
درس��ت اس��ت ک��ه قوانی��ن 
همیش��ه  گم��رک  نظارت��ی 
بوده اما این دس��تورالعمل ها 

ب��ه تاکید و پیگیری بیش��تر 
کم��ک می کن��د. او می گوید: 
در زمان��ی ک��ه مش��وق های 
صادراتی ب��ود، برای دریافت 
تعارض��ات  ای��ن  مش��وق ها 
ب��رای  چ��ون  ب��ود،  بیش��تر 
متخل��ف  صادرکنن��دگان 
س��ودآور ب��ود. ریی��س اتاق 
از  می افزای��د:  کرمانش��اه 
آنجای��ی ک��ه دول��ت عنایت 
و توج��ه وی��ژه ای ب��ه بخش 
ممک��ن  و  دارد  ص��ادرات 
اس��ت مش��وق های صادراتی 
اهتمام  ش��ود،  برقرار  مجددا 
انج��ام  قانون��ی  در  گم��رک 
ض��روری  ص��ادرات  ش��دن 
ب��ه نظر می رس��د. ب��ه گفته 
پیگیری ه��ای  کاش��فی 
گم��رک و قانونمن��د ب��ودن 
به نوع��ی  صادرکنن��دگان 
در  ای��ران  تج��اری  آب��روی 

منطقه است. 
عض��و  دیگ��ر  طرف��ی  از 
ات��اق  هیات رییس��ه پیش��ین 
دیگ��ری  تخلف��ات  از  ای��الم 
حرف می زند، اکبر ابراهیم نژاد 
توضی��ح می ده��د: در م��ورد 
لبنیات تخلف بزرگی در یکی 
از مرز ها ش��ده بود که آبروی 
تج��اری کش��ور را مخ��دوش 
ک��رد. تولید کننده تاریخ تولید 
را دیرت��ر از زمان تولید واقعی 
درج ک��رده بود ک��ه با معطل 
ماندن در مرز و احتمال س��ر 
رس��یدن تاریخ مصرف، ارزش 
محصوالتش را از دست ندهد 
یا در م��وردی دیگر در زمانی 
که صادرات آجر انجام نمی شد 
صادرکننده، نام کاال را س��یب 
درخت��ی قی��د کرده ب��ود که 
خوشبختانه محموله رصد شد. 
این  واقعی��ت  می گوی��د:  او 

اس��ت که برخی اش��خاص در 
نب��ود برخی نظارت های دقیق 
یا موارد قانونی پی گیر، از این 
کارها س��ود می برن��د. ممکن 
اس��ت برخ��ی صادرکنندگان 
انج��ام  درس��ت  را  کارش��ان 
ندهند، ی��ا حتی نظ��ارت در 
باش��د،  م��وارد ضعیف  برخی 
ام��ا متاس��فانه در ای��ن میان 
و  درس��تکار  صادرکنن��دگان 
قانونمند هم در آتش متخلفان 

می سوزند. 
عضو هیات نمایندگان اتاق 
ای��ران می افزای��د: از آنجایی 
ص��ادرات  بحث  ام��روز  ک��ه 
ب��ه کش��ورهای مختل��ف در 
منطق��ه مطرح اس��ت ما باید 
برده  باال  را  استانداردهایمان 
اس��تانداردهای جهانی  ب��ا  و 
ابراهیم ن��ژاد  بروی��م.  پی��ش 
ب��ا  کاال  انطب��اق  بررس��ی 

نامه  محتوی اظهارنامه، رصد 
ماموران در مرزها را از جمله 
مس��ائل مه��م در این بخش 

عن��وان ک��رد. 
ایج��اد  وی  گفت��ه  ب��ه 
و  ص��ادرات  برای  مش��وق ها 
هم ب��رای مام��وران گمرکی 
و مض��اف بر آن مج��ازات و 
قانون��ی می تواند  تنبیه ه��ای 
ب��ه بهبود و ح��ل چالش های 
ص��ادرات کم��ک ک��رده و از 
بهتری  ای��ران تصویر  تجارت 

به کش��ورهای منطقه بدهد. 
اخی��را  ای��ران  گم��رکات 
ناظ��ران  از  بخش��نامه ای  در 
مدیران  اس��تان ها،  گمرکات 
گم��رکات  مدی��ران  و  کل 
خواس��ته  مس��تقل  اجرای��ی 
منظ��ور جلوگیری  به  اس��ت 
سوء اس��تفاده  هرگون��ه  از 
صادرات��ی،  پروانه ه��ای  از 
اع��الم وصول و خ��روج کاال 
از گم��رکات پیگیری ش��ود. 
پی��ش از ای��ن نی��ز دس��تور 
ریاس��ت جمهوری  وی��ژه 
الکترونیک��ی  ب��ر  مبن��ی 
اظهارنامه ه��ای  ک��ردن 
ب��رای  تس��هیالتی  تج��اری، 
صادرکنن��دگان ایج��اد کرده 
ب��ود. از طرف��ی دیگ��ر وعده 
و  جوای��ز  مج��دد  اعط��ای 
داده  صادرات��ی  مش��وق های 
ش��ده و ب��ه نظ��ر می رس��د، 
زمینه های��ی در ح��ال فراهم 
ایران  تا ش��اید  اس��ت  شدن 
بتواند  نیز در بخش تج��ارت 
خ��ود را ب��ه اس��تانداردهای 
تج��اری جه��ان نزدیک کند. 
آنچه می توان��د این منظور را 
فراهم کند، سیاس��ت گذاری، 
برنامه ری��زی، اص��الح قوانین 
و مهم ت��ر از هم��ه پایبن��دی 
قان��ون  ب��ه  صادرکنن��دگان 
به عن��وان یک��ی از بازوه��ای 

تجاری در کش��ور اس��ت. 

نظارت بر صادرات با هدف 
ارتقای جایگاه تجاری ایران 

نفت تا 30سال آینده 
تمام خواهد شد

 مشاور رییس جمهوری گفت: باتوجه به وابستگی شدید 
اقتصاد کش��ور به درآمدهای نفتی، صنعت نفت کش��ور 
موتور محرکه توس��عه و اقتصاد ملی است. نقش صنعت 
نفت در تامین ان��رژی اولیه مورد نیاز و همچنین تامین 
درآمدهای ارزی کشور، تامین خوراک صنایع پتروشیمی 

و تقویت قدرت ملی کشور منحصر به فرد و حیاتی است. 
اکبر ت��رکان ادامه داد: صنعت نف��ت به دلیل ارتباط 
تنگاتنگ ب��ا صنایع و حلقه های تولی��د و ارزش افزوده 
در کش��ور، قابلیت گسترده ای در جذب سرمایه گذاری 
داخل��ی و خارج��ی و ایجاد اش��تغال دارد. به گفته او، 
صنعت نفت دارای ماهیتی بین المللی است که پتانسیل 
باالی��ی در افزایش ارتباط��ات و همکاری های خارجی 
دارد و درنتیج��ه جایگاهی مهم در تامین مناس��بات و 

امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را داراست. 
 ترکان افزود: براس��اس قوانین موجود، مالکیت مخازن 
نف��ت و گاز در اختیار وزارت نفت اس��ت، بنابراین تولید 
نفت خام و گاز طبیعی و سرمایه گذاری های مرتبط )بخش 
باالدستی صنعت نفت(، فعالیتی دولتی محسوب می شود. 
 دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی تصریح کرد: براس��اس اصل44 قانون اساس��ی، 
فعالیت ه��ای تصدی گری دول��ت و وزارت نفت در بخش 
پایین دس��تی ممن��وع ش��ده و تنها می توان��د در بخش 
باالدس��تی نفت و گاز فعالیت کند. از این رو براساس این 
قوانین و سیاس��ت های کلی نظ��ام در بخش نفت و گاز، 
وزارت نف��ت باید ب��رای افزایش س��هم و ارتقای جایگاه 
ایران در بخش پایین دس��تی صنعت نف��ت و در جایگاه 
سیاست گذاری و حمایتی، برنامه ریزی و غیره حرکت کند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مس��ائل مهم صنعت 
نفت کش��ور، تدوی��ن و نهایی کردن اه��داف کمی برنامه 
پنجم توسعه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در راستای 
اهداف سند چشم انداز 20ساله، منطبق بر ماموریت های 
وزارت نفت و سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز 
است. بنابراین هدف طرح حاضر تدوین بسته های اجرایی 
بخش باالدس��تی صنعت نفت و گاز شامل ظرفیت تولید 
نفت خام و گاز طبیعی در طول برنامه پنجم توسعه کشور 
اس��ت. ترکان گفت: اهداف کمی صنعت نفت و طرح ها و 
پروژه هایی ک��ه با اجرای آن اهداف کمی محقق خواهند 
شد، به همراه س��رمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای آنها 
در قالب بس��ته های اجرایی تبیین می شود سپس شیوه 
تامی��ن منابع مالی مورد نیاز، نحوه تخصیص منابع مالی 
به طرح ها و پروژه های اولویت دار درصورت تامین بخشی 
از مناب��ع مالی م��ورد نیاز و نح��وه اولویت بندی طرح ها، 
سازوکار نظارتی الزم و نحوه اجرایی شدن بسته ها در دوره 

برنامه پنجم ارائه شده است. 
  مش��اور رییس جمهوری گفت: طی30س��ال آینده 
منابع نفت و گاز برخی از کش��ورهای تولید کننده نفت 
و گاز به اتمام خواهد رس��ید و باتوجه به رشد تقاضای 
نفت و گاز در س��ال های آتی، اهمی��ت و جایگاه ایران 
به دلی��ل قرار گرفت��ن در منطقه بیضی ش��کل افزایش 
خواه��د یاف��ت. یک��ی از مهم تری��ن مناط��ق جهان از 
لحاظ انرژی که به بیضی انرژی مش��هور ش��ده، شامل 
کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه دریای خزر است. 

 وی ادامه داد: این کشورها درمجموع حدود 65درصد 
از ذخایر نفت خام جهان و بی��ش از 70درصد ذخایر گاز 
طبیعی جهان را در اختیار دارند. همچنین ارزیابی عملکرد 
صنعت نفت و گاز کش��ور در برنامه چهارم توسعه نشان 
می ده��د که تولی��د نفت خام به جای افزای��ش، با کاهش 
روبه رو ش��ده و تولید میعانات گازی و تزریق گاز طبیعی 
نیز بس��یار کمتر از اهداف تعیین شده انجام گرفته است 
و گازهای سوزانده شده نیز برخالف اهداف برنامه، نه تنها 

کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی داشت. 
 دبی��ر ش��ورای عالی مناطق آزاد تج��اری، صنعتی و 
ویژه اقتصادی تصریح کرد: بررسی کلی عملکرد برنامه 
چهارم در صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی حاکی 
از عملک��رد نس��بتا ضعیف و ناموف��ق در تحقق اهداف 

تعیین شده، بوده است. 
 ترکان درخصوص اهم دالیل عدم تحقق کامل اهداف 
برنامه چهارم توسعه در وزارت نفت، اضافه کرد: عدم ثبات 
در سطوح تصمیم گیری وزارت نفت و شرکت های تابعه، 
مش��کالت و تنگناهای ناش��ی از تحری��م بین المللی در 
دسترس��ی به عوام��ل تولید و حضور فع��ال در بازارهای 
بین المللی، س��رمایه بر بودن طرح های نفت و گاز و عدم 
کفای��ت منابع مالی تخصیص یافته به ش��رکت ملی نفت 
ایران از س��وی دولت، در راس��تای جبران کاهش جریان 
سرمایه گذاری خارجی، کاهش عمر اقتصادی میادین نفت 
و گاز به ویژه میادین نفت، تغییر کیفیت نفت خام تولیدی 
و افزایش س��هم تولید نفت س��نگین ازجمله دالیل عدم 

تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه است. 
 ت��رکان ادامه داد: عدم دسترس��ی ب��ه تکنولوژی های 
جدید و دانش فنی به روز به دلیل شرایط بین المللی کشور 
و نیز وابستگی انتقال دانش فنی به جریان سرمایه گذاری 
خارج��ی در بس��یاری م��وارد، قوانی��ن دس��ت وپاگیر و 
طوالنی ش��دن انعقاد قراردادها و نبود مش��وق های کافی 
برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی، طوالنی بودن فرآیند 
گشایش اعتبارات برای خرید تجهیزات مورد نیاز طرح ها 
و نقصان وجود رویه های یکسان و نظام مند در نظام بانکی 
برای گشایش اعتبار، طوالنی بودن فرآیند تهیه تجهیزات 
و کاالی مورد نیاز طرح ها و فرآیند ترخیص کاال از گمرک، 
ع��دم تامین کاالی مورد نیاز انج��ام طرح ها به دلیل نبود 
مجوزهای قانونی و ش��رایط بین الملل��ی، راندمان پایین 
نیروی انس��انی ش��اغل به دلیل عدم تناس��ب تخصیص 
نیروهای فعال و شاغل، عدم تکافوی ظرفیت پیمانکاران 
ایرانی توانمند ب��رای اجرای پروژه های عظیم نفت و گاز، 
عدم تکافوی نیروهای متخصص و مجرب به ویژه در بخش 
عملی��ات حفاری و عدم کارایی قانون مناقصات در جهت 
انتخاب بهترین پیمانکار از دیگر دالیل عدم تحقق کامل 
اهداف برنامه چهارم توس��عه است. وی  گفت: نرخ پایین 
ضریب بازیافت در کشور، توسعه نامناسب میادین مشترک 
نفتی و گازی، تاخیر در توسعه میدان گازی پارس جنوبی، 
طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها، کمبود گاز طبیعی در 
دسترس برای تزریق، مصرف باالی گاز طبیعی در کشور، 
راندمان پایین پاالیشگاه های نفتی کشور، وابستگی اقتصاد 
و بودج��ه دولت ب��ه درآمدهای نفت��ی، هزینه های باالی 
توس��عه میادین نف��ت و گاز و کمبود منابع مالی ازجمله 
چالش های موجود در دستیابی به اهداف مشخص شده در 

برنامه چهارم توسعه است.

تشکیل کمیته مشترک بین دبیرخانه 
شورای عالی بیمه و گروه پزشکی 

رضا حس��ین پور، مدیرکل دفتر بیمه های س��المت و 
رییس دبیرخانه ش��ورای عالی بیمه خدمات درمانی از 
تش��کیل کمیته مش��ترک بین دبیرخانه ش��ورای عالی 
بیمه خدمات درمانی و مجمع علمی انجمن های گروه 
پزش��کی در دیدار وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 

مجمع خبر داد. 
وی گف��ت: کمیته مش��ترک دبیرخانه ش��ورای عالی 
بیمه خدمات درمانی و مجمع انجمن های علمی گروه 
پزشکی به منظور رفع برخی ابهامات، اشکاالت و نواقص 
احتمالی کتاب ارزش نسبی جدید و به منظور همفکری 
و تبادل نظر با صاحب��ان اصلی کتاب که ارائه کنندگان 
خدمات هستند تشکیل می شود و این کمیته در آینده 

نزدیک آغاز به کار خواهد کرد. 
دکتر حس��ین پور افزود: اصالح ارزش نسبی خدمات 
س��المت یک��ی از گام های مه��م از اصالح��ات بخش 
س��المت اس��ت. درکتاب قدیم که از س��ال 63 مالک 
عم��ل ذی نفعان حوزه س��المت بود متاس��فانه اعمال 
نظر و س��لیقه برخی از ذی نفع��ان باعث برهم خوردن 
تعادل بین خدمات درون رشته ای و بین رشته ای شده 
ب��ود. وی تصریح کرد: تغیی��ر تکنولوژی طی دهه های 
گذش��ته این برهم ریختگی را تشدید کرده و درنهایت 
فاصل��ه بین ارزش واقعی خدم��ات و آنچه مالک عمل 
بود به قدری زیاد ش��ده بود که ارائه کنندگان انگیزه ای 
ب��رای ارائه برخی خدمات نداش��ته و حتی در انتخاب 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی برخی از رشته های 
جراحی و رش��ته های پایه همچ��ون داخلی، کودکان و 

عفونی بسیار مورد بی مهری قرار گرفته بود. 
دکتر حسین پور افزود: درچند نوبت از جمله سال های 
84، 88 و 89 اقدامات مناس��بی جهت بازنگری کتاب 
صورت پذیرفت ک��ه در همه موارد به دلیل ناهماهنگی 

بین سازمانی و دستگاه ها این کار عملی نشد. 
وی ادام��ه داد: درهمین راس��تا از ابتدای س��ال 93 
نشس��ت های تخصصی با انجمن ها و متخصصان خبره 
در وزارت بهداشت منجر به ارائه پیشنهاد کلیات کتاب 
به شورای عالی بیمه ش��د که با تالش کلیه نمایندگان 
دس��تگاه های عضور ش��ورا و با صرف بیش از سه هزار 
نفر ساعت کار کارشناس��ی و برگزاری جلسات فشرده 
در دبیرخان��ه ش��ورا، در نهای��ت کتاب اخی��ر به تایید 

شورای عالی و تصویب هیات محترم وزیران رسید. 
دکتر حس��ین پور در پایان بر پیگیری جدی جلسات 
کمیته مش��ترک با نمایندگان منتخب جامعه پزشکی 
تاکی��د و اظهار ک��رد: دبیرخانه آمادگ��ی کامل جهت 
دریافت پیشنهادها و نقطه نظرات کلیه ذی نفعان نظام 

سالمت درخصوص کتاب مذکور را دارد. 

حمایت از تولید و گردش�گری راه  
اصلی جبران درآمد نفتی است

در بیس��تمین همای��ش مل��ی توس��عه ص��ادرات 
غیرنفتی کش��ور در تبری��ز، نایب رییس اتاق تبریز به 
تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای جبران 
کاهش درآم��د حاصل از کاهش قیمت و صدور نفت 

پرداخت. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، »هوشنگ فاخر« 
گفت: »صادرات همیش��ه به عنوان یکی از فعالیت های 
اثرگ��ذار در اقتصاد مورد توجه بوده اس��ت و تحریم و 
مش��کالت حاص��ل از صدور نفت و وص��ول ارز حاصل 
از آن در س��ال های اخیر و کاه��ش حدود 30درصدی 
قیم��ت نفت جدا از نیاز مردم به صادرات کاال، دولت را 
وادار به جبران کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت و 
صدور نفت به درآمد حاصل از مالیات ها و س��ایر منابع 

درآمدی دولت کرده است.«
وی اف��زود: »میزان درآمدهای نفت��ی به دو صورت 
افزایش فش��ار برای وص��ول مالیات بیش��تر و حمایت 
از تولی��د به ویژه تولیدهای صادراتی امکان پذیر اس��ت 
و باتوجه به اینکه وصول مالیات بیش��تر س��بب کندی 
و تعطیلی فعالیت های اقتصادی می ش��ود، بهتر اس��ت 
روش حمای��ت از تولید مورد توجه ق��رار گیرد، ضمن 
اینکه حمایت از رش��د گردش��گری و ورود گردشگران 
زیارت��ی، درمانی و بازدید از مراکز تاریخی نیز س��بب 

کسب درآمدهای ارزی خواهد شد.«
فاخر تصریح کرد: »همچنین می توان با روش خرید 
اعتب��اری مطالب��ات بانک های عامل ناش��ی از اعطای 
تسهیالت برای خرید مواد اولیه و قطعات یدکی بخش 
تولید با کارمزد یک تا دو درصد در س��ال توسط بانک 
مرکزی، قیمت تمام ش��ده کاالهای تولیدی و صادراتی 

را به نصف قیمت تمام شده فعلی رساند.«
نایب رییس اتاق تبریز ادامه داد: »در شرایط کنونی، 
مطالبات سیس��تم بانکی از دول��ت و مردم حدود 650 
هزار میلیارد تومان اس��ت که با احتساب متوسط سود 
و جرای��م این رقم با نرخ متوس��ط 25 درصد س��االنه 
حدود 150 هزار میلیارد تومان هزینه مالی تس��هیالت 
پرداختی توس��ط دولت و مردم با متوسط سرانه آن به 
می��زان حدود دو میلیون تومان برای هر نفر اس��ت که 
سبب کاهش توان رقابتی کاالهای تولیدی در بازارهای 

داخلی و خارجی می شود.«
گفتنی اس��ت در ادامه نخس��تین روز از بیس��تمین 
همای��ش ملی توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی تبریز پنج 
مقاله ب��ا عناوین توس��عه اقتصادی کش��ورها با تاکید 
بر کاهش وابس��تگی، تجزیه و تحلی��ل عوامل موثر بر 
توس��عه صادرات صنایع کوچک و متوسط، نقش دولت 
از تصدی گری به سیاست گذاری در شکل گیری اقتصاد 
مقاومت��ی، اثرات ص��ادرات کاالهای صنعتی بر رش��د 
اقتص��ادی در ایران و تاثیر بی ثبات��ی نرخ ارز واقعی بر 

صادرات ارائه شد.

بیمه

گردشگری

نگاه

مینوگله

ب��ودن  ارزان  ی��ا  گران��ی   
تعرفه های مخابراتی نس��بت به 
کیفیت خدمات ارائه شده بحثی 
است که همیشه نارضایتی هایی 
دارد.  و  ب��ه هم��راه داش��ته  را 
ازطرفی، مردم از تعرفه ها راضی 
نیس��تند و آن را ب��اال می دانند 
از ط��رف دیگ��ر، مس��ئوالن  و 
مربوط��ه این تعرفه ه��ا را پایین 
می دانند و معتقدند که ایران در 
جهان پایین تری��ن نرخ خدمات 
مخابراتی را دارد و این مس��ئله 
با توجه به کیفیت خدمات ارائه 

شده ناعادالنه است. 
ای��ن  گ�ذش��ته  ج�م�ع���ه 
ب�رن�ام��ه  در  اخ�ت�الف نظ��ر، 
»مناظ��ره« ک��ه از صداوس��یما 
پخش شد بس��یار ملموس بود. 
در بخش نظرخواهی این برنامه 
تلویزیونی از مخاطبان خواس��ته 
ش��د تا دیدگاه خود را با عنوان 
»از کیفیت ک��دام خدمت تلفن 
دارید؟«  رضای��ت  همراه خ��ود 
بیان کنند. در این نظر س��نجی 
نف��ر  ه��زار  ک��ه ح��دود 315 
ش��رکت کردن��د 82.63 درصد 
گزین��ه  ب��ه  ش��رکت کنندگان 
این  »هیچ ک��دام« رأی دادن��د. 
درحالی بود که مس��ئوالنی که 
در این برنامه ش��رکت داشتند، 
مقدار اختالالت مخابراتی را در 
حد اس��تاندارد دانسته و معتقد 
بودن��د، حتی در بعض��ی مواقع 
مخابرات��ی  اخت��الالت  درص��د 
نسبت به اس��تاندارد جهانی هم 

کمتر است. 
مدیرعامل  صدوق��ی،  وحی��د 
اپرات��ور اول با بی��ان اینکه با در 
نظ��ر گرفتن 31 درص��د درآمد 
ناخالص و هش��ت درصد مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده، در مجم��وع 
39 درص��د به دول��ت پرداخت 
می کنی��م، اظهار ک��رد: در نرخ 
مکالم��ه و اینترنت کمترین نرخ 
را در منطق��ه داریم و س��ازمان 

تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات 
می توان��د به ص��ورت آنالین نوع 
کیفیت خدمات را بررسی کند. 

وی به نب��ود مزیت ویژه برای 
ارزش افزوده در س��رمایه گذاری 
اش��اره کرد و گفت: الزم اس��ت 
ابت��دا ببینیم در چ��ه حوزه ای 
مزیت داریم، سپس در آن حوزه 

سرمایه گذاری کنیم. 
صدوقی همچنین با اش��اره به 
ترافیک دیتا هم��راه اول افزود: 
ترافی��ک دیت��ا هم��راه اول در 
دوماهه اخی��ر 1.5 برابر ش��ده 
اس��ت، در حالی که با مقایس��ه 
س��ایر کش��ورها ماهانه کمترین 

نرخ را دریافت می کنیم. 
وی ادام��ه داد: به عنوان مثال 
2.5 گی��گ اینترن��ت 10 هزار 
تومان است که نشان دهنده نرخ 

پایین همراه اول است. 
مدیرعام��ل همراه اول تصریح 
کرد: در نس��ل س��ه  تجهیزات 
داخل��ی نداری��م و مجب��ور ب��ه 
واردات و پرداخ��ت حق گمرکی 
بنابراین  باالیی هس��تیم،  بسیار 
دولت باید زیرس��اخت ها را برای 
افزایش دانش فنی داخلی تامین 
کن��د.  نادر قاضی پ��ور، نماینده 

مردم در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه نباید در اختیار 
چینی ها باشیم، گفت: مخابرات 
ت��ا این حد درآمد هنگفت دارد، 
ولی هیچ گونه دانش��گاه و مرکز 
آموزش��ی ندارد زیرا تنها در فکر 

کسب درآمد بوده است. 
ای��ن نماینده مردم در مجلس 
نه��م اف��زود: بای��د در صنع��ت 
مخاب��رات ب��ه مقام��ی برس��یم 
از  یک��ی  به عن��وان  روزی  ک��ه 
ش��ناخته  برتر  صادرکنن��دگان 
ش��ویم و نباید تنها ب��ه واردات 

بسنده کنیم. 
وی با تاکید ب��ر اینکه بودجه 
وزارت ارتباط��ات افزایش یافت، 
به  تامی��ن زیرس��اخت ها  زی��را 
هزین��ه نیاز دارد، گفت: ترانزیت 
بین المللی باید زی��ر نظر دولت 
آن  ب��رای  حاکمی��ت  و  باش��د 

تصمیم گیری کند. 
عضو ناظر در ش��ورای رقابت 
همچنین با گ��ران خواندن نرخ 
اینترنت موبایل ایران خواس��تار 
کاه��ش هزینه ه��ای اپراتورها و 

افزایش کیفیت خدمات شد. 
علیرض��ا ش��اه میرزایی، عضو 
حقیق��ی ش��ورای عال��ی فضای 

مجازی با بیان اینکه بزرگ ترین 
درآم��د دول��ت غی��ر  از نفت و 
مالیات از »مخابرات« به دس��ت 
می آی��د، اظهار کرد: دولت نباید 
از مح��ل بودجه عموم��ی برای 
انج��ام  را  اقدامات��ی  مخاب��رات 
دهد، از این رو، این سوال مطرح 
می ش��ود که چرا بودجه وزارت 
ارتباط��ات پن��ج براب��ر افزایش 

یافت؟ 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در 
سرمایه گذاری  مخابرات  صنعت 
انج��ام  دول��ت  توس��ط  نبای��د 
ش��ود، اف��زود: زیرس��اخت های 
ترانزی��ت بین المللی  داخل��ی و 
ج��زو حوزه های��ی هس��تند که 
بخ��ش خصوص��ی حاض��ر ب��ه 
س��رمایه گذاری در آنهاست و به 
استفاده از بودجه عمومی نیازی 

نیست. 
عض��و حقیقی ش��ورای عالی 
فض��ای مج��ازی ب��ه تکنولوژی 
ارتباط��ات  ح��وزه  در  موج��ود 
اش��اره کرد و گف��ت: وضع بدی 
در تکنول��وژی داریم و بیش��تر 
ای��ران  بخش ه��ا در مخاب��رات 
به ص��ورت واردات��ی اس��ت. وی 
س��رویس های  ک��رد:  تصری��ح 

خدماتی اپراتورها باید گس��ترده 
ش��ود، زیرا اینترنت تنها یکی از 
تلفن  اپراتورهای  س��رویس های 
میرزایی،  ش��اه  اس��ت.  هم��راه 
همچنی��ن به ب��اال ب��ودن نرخ 
خدم��ات اش��اره ک��رد و گفت: 
به عن��وان مثال، برای مش��اهده 
یک گیگ فیل��م باید 260 هزار 

تومان پرداخت کنیم. 

مخابرات بازهم در فکر 
افزایش تعرفه هاست

داوود زارعیان، معاون شرکت 
مخاب��رات ای��ران در گفت وگ��و 
ب��ا »فرصت ام��روز« اظهار کرد: 
دربح��ث تلفن همراه در س��ال 
آین��ده افزایش تعرف��ه نخواهیم 
داشت اما در زمینه تلفن ثابت با 
توجه به اجرای طرح همکدی با 
کاهش درآمد مواجه هستیم که 
قرار اس��ت گزارشی را به وزارت 
ارتباطات بدهیم تا مورد بررسی 
قرار گیرد تا افزایش تعرفه تلفن 
ثاب��ت را در ص��ورت موافق��ت 

افزایش دهیم. 
ش��دن  ارزان  درب��اره  وی 
تعرفه ه��ای 3G گف��ت: هن��وز 
تصمی��م دقیقی در ای��ن زمینه 
صورت نگرفته و باید به سازمان 
تنظیم مقررات فرصت داد تا این 
مسئله را بررسی کند و قطعا اگر 
تغیی��ر جدی در تعرفه نس��بت 
به گذش��ته حاصل ش��ده باشد، 

ممکن است تعدیل شود. 
سخنگوی مخابرات با اشاره به 
ادغ��ام تالیا با هم��راه اول گفت: 
ای��ن موض��وع در حال بررس��ی 
اس��ت و اگر با مش��کلی مواجه 
نشویم، این اتفاق تا آخر امسال 

رخ خواهد داد. 
وی اف��زود: ب��ا ادغ��ام تالی��ا 
این شرکت می توانند  مشترکان 
از خدمات 3G استفاده کنند و 
عالوه بر آن هر آنچه در ش��بکه 
تلفن همراه فعال است برای این 

مشترکان فعال می شود. 

نرخ استفاده از تلفن ثابت احتماال افزایش می یابد
تعرفه های مخابراتی گران است یا ارزان؟ 

نگــاه
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سازمان صنایع هوایی این بار مدعی ساخت هواپیمای باالی 20 تن است 

 سایه سنگین سقوط بر ادعای توان تولید داخلی
 ساخت هواپیمای فوق سبک 

تا 18 ماه آینده

فعالیت در حوزه صنعت هوای��ی از فعالیت های صنایع 
استراتژیک هر کشوری محس��وب می شود. شرکت های 
داخلی تجربه ساخت بخش��ی از سیستم های هواپیمایی 
19 نفره و دو نفره فوق س��بک را دارند و در حوزه ساخت 
هواپیماهای دونفره خوشبختانه به خودکفایی رسیده ایم. 
هر چند در س��اخت هواپیماهای 19 نفره هنوز به دانش 
کش��ورهای غربی و ش��رقی صاحب صنعت هوایی متکی 
هستیم، اما در حوزه هواپیماهای فوق سبک نه تنها تولید، 

بلکه توانایی صادرات را هم داریم. 
طبق اهدافی که تعریف شده و برنامه ریزی هایی که در 
شورای عالی کاربری و مذاکرات انجام شده، اتحادیه هوا و 
فضای اتاق ایران در بحث ساخت هواپیماهای فوق سبک 
با کشورهای سازنده اروپایی به نتایجی رسیده اند که طبق 
مذاکرات اولیه نخستین هواپیمای مشارکتی فوق سبک 
ایران و این شرکت اروپایی که از برندهای معتبر و معروف 
در این حوزه است  تا هجده ماه دیگر به بازار می آید که در 
ابتدا تحت لیس��انس تولید خواهد ش��د، اما پس از انتقال 
دانش و فناوری، برون س��ازی خواهد ش��د و تمام مراحل 
ساخت از طراحی تا انجام انواع تست ها توسط شرکت های 

داخلی انجام خواهد شد. 
در حال حاضر، توان و دانش س��اخت بخش هایی چون 
سیس��تم های داخل��ی و طراحی در داخل کش��ور وجود 
دارد و در ساخت سیس��تم هایی چون در بخش سیستم 
تجمیع و انجام تس��ت ها و اخذ تایید ه��ای بین المللی به 
کش��ورهای غربی نیاز داریم. به یقین، قطعا مش��ارکتی 
که در حوزه س��اخت هواپیماهای دو نف��ره وجود دارد،  با 
کش��ورهای اروپایی اس��ت، اما با وجود موضوعاتی چون 

تحریم نمی توان نام شرکت ها را افشا کرد. 
اما تحت این شرایط هم به سمت مونتاژ نخواهیم رفت 
و پس از س��اخت چند فروند هواپیما تحت لیسانس برند 
کمپانی معتبر دانش ساخت را به نام خود خواهیم کرد و 

آن را وارد صنعت هوانوردی خود می کنیم. 

جزییات مذاکرات ایران ایر با بوئینگ

ارسال قطعه تعمیری به اروپا
مدیرعامل شرکت ایران ایر با اش��اره به جزییات ورود 
قطعه و اطالعات پروازی از شرکت های امریکایی و اروپایی، 
گفت: عمده این قرارداد به هواپیماهای بوئینگ مربوط بود 

و بیشتر به نقشه های پروازی می پرداخت. 
به گزارش مهر، فرهاد پرورش در خصوص اعالم شرکت 
بوئینگ مبنی بر ارسال برخی اطالعات به ایران ایر، گفت: 
در تفاهم نامه دو دوره برای صنع��ت هوایی در نظرگرفته 
شده بود که دوره اول شش ماهه و دوره دوم چهار ماهه بود 
که ما در چهارچوب توافقنامه و با توجه به منابع مالی ای 

که داشتیم، حداکثر استفاده را کردیم. 
وی با بی��ان اینکه اخباری هم از قول ش��رکت بوئینگ 
مطرح ش��ده بود که با ایران ایر قرارداد بستیم که ما این 
خبر را تایید می کنیم، افزود: ما در دوره اول و در بیس��تم 
جوالی یک قرارداد با بوئینگ بس��تیم و در دوره دوم هم 
قرارداد دیگری با این شرکت بسته شد که تا سوم آذرماه 
ادامه دارد.  مدیرعامل ش��رکت ایران ایر، با اشاره به اینکه 
این قرارداد درباره هواپیماهای عملیاتی ایران بوده است، 
اظهار داش��ت: عمده این قرارداد مرب��وط به هواپیماهای 

بوئینگ بود و بیشتر به نقشه های پروازی می پرداخت. 
پرورش با اشاره به اینکه ما آنچه که نیاز داشتیم به آنها 
اعالم کردیم و آنها نیز این اطالع��ات را در اختیار ما قرار 
دادند، افزود: در ای��ن دوره  به  ورود قطع��ه هواپیماهای 
بوئینگ نیازی نداش��تیم اما به س��ایر منابع اروپایی برای 
تعمیرات و ساخت قطعه درخواست هایی را دادیم و پول 
هم فرستادیم که در حال حاضر، این قطعات هم به دست 
ما رسیده است.  وی تصریح کرد: در چهارچوب توافق نامه 
حرکت کردیم، اما در مورد صنعت هوایی توافقات وسیعی 
صورت نگرفت، با وجود اینک��ه تحریم ها علیه این صنعت 
خیلی گس��ترده اس��ت، اما از این فرصت کوت��اه حداکثر 

استفاده را کردیم. 

جابه جایی مسافر تا پایان سال به 
۳0میلیون نفر می رسد

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
ای��ران با اش��اره ب��ه افزای��ش جابه جای��ی مس��افران از 
طریق ریل   گف��ت: برای افزای��ش صندلی در ن��اوگان با 
ش��رکت های داخلی س��ازنده واگن قراردادهایی منعقد 
ش��ده و همچنین ۲۰۰ واگ��ن در حال بازس��ازی و احیا 
 اس��ت که به زودی این تع��داد صندلی به ن��اوگان اضافه 
خواهند شد.  س��یدمحمد راش��دی، در گفت و گو با ایلنا 
ادامه داد: اگ��ر این صندلی ها در زمان مق��رر وارد ناوگان 
ش��ود، به یقین تا پایان س��ال میزان جابه جایی مسافر از 
طریق ری��ل از آمار ۲۵ میلیون در س��ال ب��ه ۳۰ میلیون 
افزایش خواهد یافت.  وی همچنین درباره مس��یر ریلی 
قزوین- رشت- آستارا گفت: مسئول ساخت این خط آهن 
شرکت زیرساخت است و راه آهن بهره بردار خواهد بود و 
طبق زمان بندی شرکت ساخت، خط آهن قزوین- رشت 

تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد. 

حمل و نقلیادداشت

 ارائه تسهیالت مسکن تا 
یک ماه و نیم دیگر اجرایی می شود

رییس کل بان��ک مرکزی از اجرایی ش��دن تس��هیالت 
مسکن تا یک ماه و نیم آینده خبر داد و گفت: ارائه تسهیالت 
۵۰میلیون تومانی خرید مسکن به تمام بانک های تجاری 
کشور ابالغ ش��ده اس��ت.  به گزارش ایلنا، ولی اهلل سیف، با 
بیان اینکه ام��کان دریافت وام ۵۰ میلی��ون تومانی از تمام 
بانک های تجاری وجود دارد،  اظهار کرد: بانک عامل خاصی 
برای ارائه تس��هیالت ۵۰ میلیون تومانی مشخص نشده و 

پس از اجرا امکان اخذ وام از تمام بانک ها وجود دارد. 

کنترل زمین خواری از طریق 
قانونمندی دستگاه های دولتی

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: در صورتی که 
دس��تگاه های دولتی به وظیفه قانونی خ��ود عمل کنند 
می توانند وضعیت زمین خواری را کنترل کنند، همچنین 
این احتمال هم وجود دارد ک��ه زمین هایی که در داخل 
حریم متعلق به دولت است، برایشان سند سازی  شود.  به 
گزارش ایسنا، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی، 
درباره زمین خواری در کش��ور اظهار ک��رد: عمده بحث 
زمین خواری در دو قس��مت داخل حریم و خارج از حریم 
مدنظر قرار دارد. زمین های داخل محدوده قانونی شهر ها 
تکلیف شان مشخص است و مواردی که مشخص نباشد به 
آنها رسیدگی خواهد ش��د. معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه در داخل حریم شهر تهران معموال زمین هایی 
هستند که وضعیت مشخصی ندارند، افزود: بخشی از این 
زمین ها دولتی هستند که به سازمان ملی زمین و مسکن و 
وزارت راه و شهرسازی واگذار می شوند و بخش هایی از این 
زمین ها که به مردم تعلق دارد، تعیین تکلیف خواهند شد. 

خبر
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امین ساالری
رییس اتحادیه  صنایع هوایی و فضایی ایران

فن��اوری م��درن و مهندس��ی پیچی��ده 
صنایع هوایی باعث ش��ده در طول دهه های 
گذش��ته این صنعت در انحصار چند کشور 
صنعتی خاص باقی بماند، انحصاری که در 
سال های گذشته بارها به خود رنگ و بویی 
سیاسی گرفته و میزان بهره مندی کشورهای 
مختلف از امکانات آن را تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت. این ویژگی خاص باعث شده صنعت 
هوایی در فهرس��ت تحریم ه��ای اقتصادی 
ایران در صف نخست قرار گیرد و از نخستین 
س��ال های پیروزی انقالب ف��روش و تبادل 
بسیاری از هواپیماها و قطعات فنی مورد نیاز 

در دستور کار کشورهای غربی قرار گیرد. 
هرچن��د ای��ن محدودیت در س��ال های 
گذش��ته بارها ب��رای ایران دردس��رآفریده 
و پ��ای پرنده ه��ای روس را که ج��ز حادثه 
هیچ رهاوردی نداش��ته اند به آسمان کشور 
باز ک��رده، ام��ا مدیرعامل س��ازمان صنایع 
هوایی کش��ور صبح دیروز خب��ری داده که 
در صورت تایید عملیاتی می تواند تمام این 
محدودیت ه��ا و برخوردهای س��لیقه ای را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
منوچهر منطقی، در نشست خبری خود 
با خبرنگاران اعالم کرد، ایران در سه حوزه 
مجزا ب��ه ت��وان طراحی و مهندس��ی تولید 
هواپیما رس��یده اس��ت. این توان به وسیله 
اس��تانداردهای بین الملل��ی ب��ه رس��میت 
ش��ناخته ش��ده و ن��ام ای��ران را ب��ه جمع 
کشورهای محدود فعال در این صنعت وارد 

کرده است. 
به گفته وی در س��طح هوانوردی کوچک 
و هواپیماه��ای دو نف��ره ای��ران به س��طح 
قابل قبولی رس��یده و حتی بخش خصوصی 

نیز در بخش هایی از آن فعال است. 
در س��طح هواپیماه��ای کالس بیس��ت 
تن نی��ز گواهینامه ه��ای الزم اخذ ش��ده و 
توانایی ایران تثبیت شده به حساب می آید 
و در زمین��ه هواپیماهای باالی بیس��ت تن 
موفقیت هایی کس��ب ش��ده و ای��ران توان 
مش��ارکت با کش��ورهای غربی و شرقی در 
طراحی و ساخت این هواپیماها را به دست 

آورده است. 

ب��ا وج��ود ای��ن اظهارنظره��ای قاط��ع 
مدیرعامل س��ازمان صنایع هوایی کش��ور، 
اما هنوز برخی از کارشناسان نسبت به توان 
قطعی ایران در ورود به عرصه هواپیما سازی 
تردید دارند. ای��ن تردید در جای��ی به اوج 
خود می رسد که مس��ئوالن سازمان صنایع 
هوایی خبر از صادرات 1۰۰ میلیون دالری 

محصوالت خود می دهند. 
البته خبر ورود ایران به عرصه مهندسی و 
طراحی هواپیما بحث چندان تازه ای نیست. 
به ویژه پس از آنکه، در دولت های قبل خبر 
از مشارکت ایران در ساخت یک هواپیمای 

مسافربری با ظرفیت محدود مطرح شد. 
ایران14۰ ک��ه طراحی آن با اس��تفاده از 
مدل اوکراینی آنتونوف14۰ س��اخته شده 
بود، طبق اع��الم وزیر راه وق��ت باید جای 
فوک��ر1۰۰ را می گرف��ت. ای��ن دس��تاورد 
غرورانگیز ام��ا در ۲ پرواز آزمایش��ی خود، 
تمام افتخارات خود را به گور فرستاد و پس 
از ثبت دو س��قوط و ایرادهای فنی متعدد با 
دس��تور رییس جمهوری از چرخه پروازی 

کشور بیرون رفت. 
خاطره تلخ سقوط ایران14۰ که به مرگ 
چهل ایرانی منجر شد، باعث شده بسیاری 
نس��بت به توانایی حقیقی ای��ران در تولید، 
طراح��ی و س��اخت هواپیما تردی��د کنند. 
تردیدی که هرچند در نشس��ت خبری روز 
گذش��ته به جواب قاطعی نرسید، اما به نظر 
می رسد، برای ورود دوباره به این عرصه باید 

تکلیف آن را روشن کرد. 

عجله نکنیم
نایب رییس کمیس��یون عم��ران مجلس 
معتقد اس��ت، با توجه ب��ه پیچیدگی باالی 
مهندس��ی هوای��ی، س��اخت و طراح��ی 
هواپیماهای جدید ب��ه تکنولوژی و توانایی 
نیاز است که تا زمان اطمینان نیافتن از آن، 

ورود به این حوزه چندان مصلحت نیست. 
علی اکبر آقای��ی، در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« به تجربه تلخ س��قوط ای��ران14۰ 
اش��اره کرد و افزود: در زمان آغاز به کار این 
هواپیما نیز س��روصدای بس��یاری بر پا شد 
و بس��یاری درباره آن س��خنان افتخار آمیز 

گفتند، اما با توجه به تجربه ای که ش��خصا 
در پ��رواز با این هواپیما داش��تم، امنیت آن 
چندان قابل اطمینان نبود و سرانجام نیز به 

حادثه ای تلخ رسید. 
به گفت��ه وی تا زمانی ک��ه صاحبان فن و 
کارشناس��ان متخصص در حوزه نسبت به 
ساخت این هواپیماها در داخل موضع گیری 
نکنن��د، نمی توان ب��ا اعتماد کام��ل از این 

محصوالت دفاع کرد. 
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به دس��تاوردهای فنی 
س��ال های گذش��ته در عرص��ه هواپیمایی 
اظهار کرد: با کار و تالش ص��ورت گرفته از 
سوی متخصصان در سال های گذشته، ایران 
پیشرفت مطلوبی در ساخت و طراحی برخی 
قطعات داش��ته و این ام��ر غیر قابل کتمان 
است، اما نهایی کردن ساخت محصوالتی در 
سطح هواپیما به تجربه و دانشی احتیاج دارد 
که ورود با عجله ب��ه آن چندان به مصلحت 

نیست. 
آقایی، درباره رویکرد ایران برای مقابله با 
تحریم ها در صورت نبود توان ساخت داخلی 
هواپیم��ا تصریح کرد: در اینکه دش��منی ها 

و بدخواهی ها ادامه خواهد داش��ت، ش��کی 
نیست و هیچ کس در لزوم مقابله با فشارها و 
طراحی راه حل های مناسب تردیدی ندارد. 
اما در این بی��ن این نکت��ه را نباید فراموش 
کرد که اشتباه محاسباتی در شناخت توان 
شاید حادثه آفرینی کند و نمونه ایران14۰ 

شاهدی بر این مدعی است. 
هرچن��د هن��وز بس��یاری از محصوالت 
مورداشاره منطقی رونمایی نشده و تا زمان 
آزمایش فنی و دقیق آن نمی توان موضعی 
رسمی گرفت، اما تجربه های ناموفق گذشته 
کار اثبات محصوالت جدید را بسیار دشوار 

کرده است. 
ورود ایران به عرص��ه طراحی هواپیما آن 
هم در سه س��طح کوچک، ۲۰ تن و باالتر از 
۲۰ تن خبری اس��ت که در اقتصاد ایران به 
منزله یک انقالب به شمار می رود. این مدعا 
ایران را به جمع تعداد محدودی از کشورهای 
صنعتی که تاکنون انحصار ساخت هواپیما را 
در دست داشته اند، وارد می کند اما این خبر 
به یک پشتوانه کارشناس��ی تایید شده نیاز 
دارد تا مردم بار دیگر به پرنده های غیر غربی 

روی خوش نشان دهند. 

جواد هاشمی



بسته بندی میگو مطابق سفارش 
متقاضیان

ب��ا توجه ب��ه اهمیت و رونق صنعت پ��رورش میگو در 
کشور به ویژه استان بوش��هر، برای صادرات این محصول 

استراتژیک باید بازارهای جدیدی تعریف شود. 
به گزارش ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کش��اورزی 
امروز پنجش��نبه در بازدید از عملیات برداش��ت میگو از 
اس��تخرهای پرورش جزیره شیف در استان بوشهر افزود: 
هم اکنون در ش��مال ایران کشور روسیه حدود 200 هزار 
تن واردات میگو دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود. 
وی اضافه کرد: میگوی پرورش��ی ایران در س��ال های 
گذشته بدون مارک به کشورهای ویتنام، چین و روسیه 
صادر می شد که هم اکنون در حال رایزنی هستیم که این 

محصول به صورت مستقیم به روسیه صادر شود. 
حجتی اظهارکرد: آنچه برای صنعت پرورش میگو مهم 
اس��ت توجه به صنایع عمل آوری و بسته بندی است که 
باید مطابق س��فارش متقاضیان محصول آماده س��ازی و 
صادر شود. وی اضافه کرد: در برخی تولیدات و محصوالت 
کشاورزی در زمینه صنایع فرآوری و عمل آوری کار نشده 
و در دستور کار است که با کمک مردم، پشتیبانی دولت 

و سرمایه گذاران در این زمینه به موفقیت هایی برسیم. 

زیان کشاورزان را کسی
پیگیری نمی کند

ریی��س اتحادیه باغ��داران ایران با بیان اینکه س��ال 
گذشته کشاورزان از کشت گوجه فرنگی متضرر شدند، 
گف��ت: عالوه بر س��رمای هوا، کاهش کش��ت به دلیل 
زیان س��ال گذش��ته، موجب کاهش تولی��د و افزایش 
قیمت گوجه فرنگی ش��ده است. مجتبی شادلو، رییس 
اتحادی��ه باغداران ایران در گفت  وگو با فارس به عوامل 
گران ش��دن گوجه فرنگی اش��اره کرد و گفت: ش��رایط 
جوی و س��رمای ناگهانی در نیمه شمالی کشور از شرق 
تا غ��رب موجب کاهش تولید ای��ن محصول و افزایش 
قیمت آن ش��ده اس��ت. وی افزود: یکی از عوامل دیگر 
کم ش��دن تولید محصول گوجه فرنگی امس��ال ضرر و 
زیان سال گذشته کشاورزان از کشت گوجه فرنگی بود. 
ریی��س اتحادیه باغداران ایران بیان داش��ت: س��ال 
گذشته کشاورزان از کشت محصول گوجه فرنگی بسیار 
متضرر شدند و در تمام طول زمستان و بهار قیمت این 
محص��ول آن قدر پایین بود که حت��ی جوابگوی هزینه 
حمل و نقل آنها  هم نبود. شادلو بیان داشت: کشاورزان 
وقتی در کش��ت یک محصول نمی توانند سودی کسب 
کنند و دچار ضرر و زیان می ش��وند، ممکن اس��ت  در 
س��ال بعد آن محصول را کشت نکنند که این موضوع 

موجب کاهش تولید در سال های بعد می شود. 
رییس اتحادیه باغداران ایران بیان داشت: در نیمه دوم 
سال گوجه فرنگی تولید مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر 
از جمله خوزس��تان، هرمزگان، فارس، یزد و بوش��هر به 
بازار می آید و با آغاز تولید محصوالت این مناطق قیمت 

گوجه فرنگی در نهایت تا آذرماه ارزان می شود. 
 

7 آب و غذا

س��ازمان تحقیقات، آموزش 
و تروی��ج کش��اورزی یکی از 
گس��ترده ترین  و  قدیمی ترین 
و  تحقیقات��ی  س��ازمان های 
در  اس��ت.  آموزش��ی کش��ور 
تیرماه 1353 قانون تش��کیل 
تحقیقات کشاورزی  س��ازمان 
و مناب��ع طبیع��ی وابس��ته به 
مناب��ع  و  کش��اورزی  وزارت 
طبیع��ی ب��ا ه��دف تمرکز و 
توسعه فعالیت های این بخش 
و هماهنگ��ی با پیش��رفت ها و 
به تصویب  تحقیقات جهان��ی 
مجلس ش��ورای  ملی رس��ید. 
مطالع��ه و تحقیق ب��ه منظور 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی بخش کش��اورزی و 
ارتقای جای��گاه آن در اقتصاد 
مل��ی و توس��عه روس��تایی و 
عش��ایری، تعیین سیاس��ت ها 
و  کارب��ردی  راهبرده��ای  و 
آموزش  و  تحقیقات  توسعه ای 
و  راهبرده��ا  چارچ��وب  در 
کشاورزی  بخش  سیاست های 
و نظارت بر حسن اجرای آنها 
از جمله وظایف این س��ازمان 

به شمار می رود. 
س��ازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کش��اورزی با داشتن 
هیات علم��ی  عض��و   2500
دانشگاهی یکی از مراکز بزرگ 
علمی و پژوهش��ی کش��ور نیز 
محسوب می شود. در سال های 
اخی��ر ب��ا تغیی��رات اقلیمی و 
آب و هوای��ی و همچنین هجوم 
ان��واع آفت ه��ا و بیماری های 
گیاهی و دامی و مبارزه با این 
آفت ها و بیماری ها انتقادهایی 
به این سازمان وارد شده است. 

توجه به تحقیقات علمی 
در حد حرف

اسکندر زند، رییس سازمان 
تحقیق��ات، آم��وزش و ترویج 
کش��اورزی، با اب��راز گالیه از 
کمب��ود اعتبارهای پژوهش��ی 
ای��ن س��ازمان ب��ه »فرص��ت 
امروز« می گوید: در یک س��ال 
گذش��ته ک��ه مس��ئولیت این 
س��ازمان را بر عه��ده گرفته ام، 
تاکن��ون درباره مس��ائل مالی 
س��ازمان ب��ه ای��ن صراح��ت 
اظهار نظ��ر نکرده ام. ما تنها در 
حرف به تحقیقات می پردازیم، 
ام��ا در عم��ل چنین نیس��ت. 
ک��ه  هس��تیم  ش��رایطی  در 
هی��چ اتفاقی ب��رای تحقیقات 
کش��اورزی در کشور رخ نداده 
اس��ت و امیدواری��م در ای��ن 
زمینه به سیاس��ت های ابالغی 

رهبر معظم توجه شود. 
وی وضعی��ت مال��ی بخش 

تحقیق��ات، آم��وزش و ترویج 
وزارت کش��اورزی را در سال 
ج��اری نامناس��ب تر و بدتر از 
س��ال های پی��ش ارزیاب��ی و 
اظه��ار می کند: امس��ال حتی 
بودجه یک تا س��ه درصدی از 
بخش های دیگ��ر را نیز حذف 
کردند. تا زمانی که به پژوهش 
ب��ا دی��د هزین��ه نگاه ش��ود، 
نخواهیم  مناس��بی  وضعی��ت 
تحقیقات،  س��ازمان  داش��ت. 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی 
اکنون درگیر مسائل بودجه ای 

و مالی شده است. 

خروجی کار سازمان با 
هزینه ها همخوانی ندارد

ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
یکی از مش��اوران و مسئوالن 
جه��اد  وزارت  اقتص��ادی 
زیاده خواه��ی  از  کش��اورزی، 
س��ازمان  علم��ی  اعض��ای 
تحقیق��ات، آم��وزش و ترویج 
کش��اورزی به »فرصت امروز« 
برداشتش��ان  آقایان  می گوید: 
این اس��ت که ماهان��ه افزون 
ب��ر حقوق چه��ار، پنج میلیون 
تومانی که می گیرند باید برای 
تحقیقات و پژوهشی که انجام 
جداگانه ای  پ��ول  می دهن��د، 
دریاف��ت کنن��د. آنه��ا معتقد 
هس��تند صرف نظر از حقوقی 

که از دول��ت می گیرند، برای 
انجام تحقیق��ات باید دریافت  
این  باشند.  داشته  جداگانه ای 
اعضای  ب��رای  میزان حق��وق 
با  این س��ازمان  هیات علم��ی 
میانگین دو ساعت کار در روز 
اس��ت در حالی که حقوق شش 
تا هش��ت س��اعت را از دولت 

می گیرند. 
وی تصریح می کند: خروجی 
س��ازمان  کار  راندم��ان  و 
تحقیق��ات ب��ا ان��دازه بودجه، 
پرس��نل و امکانات��ی ک��ه در 
ندارد.  اختی��ار دارد همخوانی 
تحقیقات  و  پژوهش ه��ا  نتایج 
اعض��ای هیات علمی س��ازمان 
تحقیق��ات، آم��وزش و ترویج 
کشاورزی، در خوش بینانه ترین 
حالت تا 30 درصد قابلیت اجرا 
و عملیاتی  شدن دارد و بیش 
از 70 درصد این پژوهش ها در 
خاک  دانشگاه ها  کتابخانه های 
اس��تفاده  بدون  و  می خورن��د 

هستند. 

مبنای نادرست آیین نامه 
امتیازدهی استادان 

دانشگاه ها
زند، در پاسخ به این سخنان 
مق��ام اقتص��ادی وزارت جهاد 
اعضای  می گوید:  کش��اورزی، 
هیات علمی این سازمان مانند 

دانش��گاه ها  اس��تادان  تمامی 
حق��وق ماهانه چه��ار تا پنج 
میلی��ون تومان��ی می گیرن��د 
و در تم��ام دنی��ا اش��ل علمی 
دانش��گاه ها  اس��تادان  رتبه  و 
مشخص ش��ده و بر مبن��ای آن 
در  اگ��ر  می گیرن��د.  حق��وق 
کش��ور از توان آنها اس��تفاده 
نش��ود، دان��ش خ��ود را ب��ه 
کش��ورهای دیگر می برند و از 
ایران می روند. مگر یک استاد 
دکترای  م��درک  با  دانش��گاه 
مکانیزاس��یون کش��اورزی ب��ا 
فردی که در رش��ته های دیگر 
مانند پزشکی و غیره تدریس 
می کند، تفاوت��ی دارد؟ هر دو 
درس  و  کش��یده اند  زحم��ت 

خوانده اند. 
وزارت  بلندپای��ه  مس��ئول 
جهاد کش��اورزی، به آیین نامه 
ارتق��ای رتب��ه و امتیازده��ی 
دانشگاه ها  اعضای هیات علمی 
می کن��د:  اظه��ار  و  اش��اره 
ش��وربختانه آیین نام��ه ارتقا و 
امتیازدهی اعضای هیات علمی 
دانش��گاه ها بر مبنای نادرست 
مقاالت ارائه ش��ده و ش��رکت 
در همایش هاس��ت در حالی که 
باید براس��اس مقاالت و نتایج 
اجرای��ی و عملیاتی باش��د. به 
همی��ن دلی��ل آقایان بیش��تر 
دنبال مقاله نویسی و حضور در 

همایش ها هستند تا به رتبه ها 
و امتیازهای باالتر دست یابند. 
وی تاکید می کند: از س��ال 
کرده ایم  اع��الم  تاکن��ون   83
که این آیین نامه اصالح ش��ود 
و نتای��ج اجرای��ی و عملیاتی 
مورد  تحقیقات  و  پژوهش ه��ا 

نظر قرار گیرد.
 این موارد باید آسیب شناسی 
ک��ه  ش��ود  مش��خص  و 
تولی��د  در  تحقیق��ات  س��هم 
و  کش��اورزی  محص��والت 
می��زان افزایش تولی��د چقدر 
بوده اس��ت. خروج��ی و نتایج 
پژوهش ها در اجرا مهم اس��ت 
که  مقاله های��ی  نوش��تن  ن��ه 
گاه��ی از کتابخانه ه��ا بیرون 
آزمایش های��ی  و  نمی رون��د 
که از آزمایش��گاه ها پ��ا فراتر 

نمی گذارند. 
نابودی در صورت غفلت

تحقیقات،  س��ازمان  رییس 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی، 
در مخالف��ت با ای��ن نظر مقام 
کش��اورزی،  وزارت  مس��ئول 
عملک��رد  می کن��د:  اظه��ار 
س��ازمان در زمینه خروجی ها 
قابل دفاع است اما قابل قبول 
نیست چون حمایت نمی شود. 
به ان��دازه حمایت ها و بودجه 
اندکی که س��ازمان در اختیار 
دارد، خروجی بیش��تر اس��ت. 
ب��رای نمونه امس��ال 25 رقم 
گی��اه زراعی و باغ��ی معرفی 
مورد نیاز  بذر  تمامی  کرده ایم، 
کش��ور را تامی��ن کرده ای��م و 
واکس��ن های  از  بزرگی  بخش 
دامی، طیور و انسانی را تولید 

می کنیم. 
وی می گوی��د: ب��ا ادامه این 
رون��د اگر س��ازمان تحقیقات 
کش��اورزی از مب��ارزه با آفات 
و بیماری ه��ای گیاهی و دامی 
وضعیت  کن��د،  عقب نش��ینی 

بدتر خواهد شد. 
اعتباره��ای  بای��د  دول��ت 
پژوهش��ی م��ورد نی��از ای��ن 
س��ازمان را افزای��ش ده��د و 
مجلس نیز از آن حمایت کند. 
معموال انجام تحقیقات برای 
حل مش��کالت آینده اس��ت، 
اما در ای��ن زمینه آینده نگری 
وجود ن��دارد و تفکر بر مبنای 
»چ��و ف��ردا ش��ود فک��ر فردا 
کنی��م« اس��ت.  زن��د تصریح 
می کن��د: اگ��ر در گذش��ته از 
تحقیق��ات و پژوه��ش غفلت 
می ماندیم،  عق��ب  می کردیم، 
اما اگر اکنون از این بخش مهم 
باز بمانیم و غفلت کنیم، نابود 
خواهیم ش��د. این صریح ترین 
س��خنانی بود که در یک سال 
 گذش��ته ب��ا رس��انه ها مطرح 

کرده ام. 

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: 
توسعه کش��ت گلخانه ای با توجه 
از  آب  مناب��ع  محدودی��ت  ب��ه 
ضرورت  هاست و می تواند موجب 
تغیی��رات جدی و موثر در آینده 

کشاورزی کشور باشد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حجت��ی، 
ش��رکت  از  بازدی��د  درجری��ان 
رویان  دانش بنیان  بافت  کش��ت 
آذربایج��ان در ارومی��ه اف��زود: 
محدودیت مناب��ع آب هم اکنون 
از مس��ائلی اس��ت ک��ه نیازمند 
توج��ه جدی اس��ت و توس��عه 
گلخانه ه��ا از راهکارهای مهم در 

کاهش مصرف آب است. 
ب��رای  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
بای��د  آب  راندم��ان  افزای��ش 
اقدام��ات زیربنایی زی��ادی و به 
صورت وس��یع و فراگی��ر انجام 
گیرد، اظهارک��رد: تجهیز اراضی 
کشاورزی به سیستم های آبیاری 
کم فش��ار و تحت فشار، استفاده 
ازگونه ه��ا و ارق��ام و پایه ه��ای 
پرب��ازده و جدی��د در باغ ه��ا که 
موجب افزایش به��ره وری تولید 
توس��عه  همچنی��ن  می ش��ود 
گلخانه ها از جمله اقداماتی است 
که نق��ش مهمی در صرفه جویی 
آب و افزای��ش تولید ایفا می کند 

و این اقدامات ج��زو برنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی است. 

وی اضاف��ه ک��رد: هم اکن��ون 
میانگین تولی��د محصول در هر 
هکتار 12 تا 22 تن اس��ت که با 
اس��تفاده از پایه ها و ارقام جدید 
می توان این میزان را به بیش از 

80 تن در هکتار افزایش داد. 
وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: 
باغ ه��ای نوی��ن به جای  ایج��اد 
باغ ه��ای س��نتی نی��ز می تواند 
نقش موث��ری در افزایش تولید 
و اس��تفاده بهین��ه از منابع آبی 

داشته باشد. 
وی در خصوص دریاچه ارومیه 

نی��ز افزود: دول��ت در این بخش 
اج��رای مصوبات��ی را در دس��ت 
اق��دام دارد ک��ه ای��ن مصوبه ها 
در س��طح ملی با ریاست معاون 
اول رییس جمهوری و در س��طح 
استان با ریاست استاندار بررسی 

می شوند. 
وی ی��ادآوری ک��رد: چگونگی 
مصرف آب، نحوه کاهش مصرف 
آب و پروژه های متعدد در حوزه 
طرح هایی  از جمل��ه  آبخیزداری 
اس��ت ک��ه در زمین��ه احی��ای 
دریاچه ارومیه در حال بررس��ی 

و تصمیم گیری است. 
حاش��یه  در  اف��زود:  وی 

بس��تر دریاچه ارومی��ه نیز باید 
گیاهانی که نس��بت به آب های 
غیرمتعارف، آب های لب ش��ور و 
ش��ور کارایی دارند کشت شوند 
که مناب��ع طبیعی، کش��ت این 

گیاهان را در برنامه خود دارد. 
حجتی همچنین با قدردانی از 
خدمات ش��رکت رویان پژوهش 
آذربایجان ادامه داد: این شرکت 
توانس��ته ع��الوه بر ج��ذب 25 
نفر، ب��ا تولید 700 ه��زار اصله 
نهال در س��ال خدم��ت بزرگی 
در این بخش داش��ته باشد. وی 
گف��ت: نهال های��ی ک��ه در این 
ش��رکت تولید ش��ده ع��اری از 

هرگون��ه ویروس و جزو پایه های 
شناخته شده در سطح بین المللی 
هستند و از نظر تولید محصوالت 

نیز در سطح خوبی قرار دارند. 
پژوه��ش  روی��ان  ش��رکت 
آذربایجان تحت حمایت معاونت 
علم��ی و فناوری رییس جمهوری 
فعالیت می کن��د و زمینه فعالیت 
آن تولی��د ان��واع نه��ال و پای��ه 
رویشی درختان میوه، انواع گل و 
گیاه زینتی با روش بیوتکنولوژی 
کشت بافت با هدف ایجاد تغییر و 
تحول اساسی و بنیادی به عنوان 
صنعت��ی ن��و در بخ��ش باغبانی 
کشور در آذربایجان غربی است. 

ظرفی��ت تولی��د س��االنه ای��ن 
ش��رکت یک میلیون اصل��ه پایه 
و گیاه ب��وده و به عن��وان یکی از 
بزرگ تری��ن و مجهزتری��ن مراکز 
کش��ت باف��ت گیاهی کش��ور به 
ش��مار می آید. این شرکت که در 
سال 1389 در ارومیه ایجاد شده 
در ح��ال حاض��ر در زمینه تولید 
پایه های اختصاصی ش��امل انواع 
هل��و، بادام، آلو و ش��لیل و گل و 
گی��اه زینت��ی ش��امل رز، بگونیا، 
بنفش��ه افریقایی و نس��ل اف 1 و 
ش��معدانی پاکوت��اه هلندی فعال 

است. 

خروجی علمی  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بوته نقد

پژوهش های علمی کشاورزی قابل اجرا نیست

وزیر جهاد کشاورزی: 

توسعه کشت های گلخانه ای ضروری است

دستکاری برنامه چهارم و پنجم 
توسعه در دولت قبل

دبیر کل خانه کش��اورز 
گف��ت: ب��ه هیچ ک��دام از 
آماره��ای دولت گذش��ته 
کرد،  اس��تناد  نمی ت��وان 
زی��را هم��واره در بخ��ش 
کشاورزی، آمار سازی شده 
تا بگوین��د از برنامه عقب 
نیستیم، به گونه ای که حتی برنامه  چهارم و پنجم توسعه 
در دوره های گذش��ته مدیریت وزارت جهاد کش��اورزی 
دستکاری ش��ده اند. عیس��ی کالنتری، وزیر اسبق جهاد 
کشاورزی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چرا نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نسبت 
به سال گذشته و سال های قبل از آن کاهش یافته است، 
اظهار کرد: از نظر علمی نمی توان به هیچ کدام از آمارهای 
دولت هش��تم و نهم پایبند بود زیرا واقعا در دوره گذشته 

آماری وجود نداشته و عددسازی می کردند. 
وی اف��زود: در حال حاضر مدیریت بخش کش��اورزی 
به س��متی حرکت می کند که آمار و ارقام واقعی در حال 
محاسبه اس��ت و هر چه وزارت جهاد کشاورزی در دوره 

کنونی استخراج کند قابل استناد است. 
فاصله بیش از 30 میلیون تنی تولیدات کشاورزی 

در محاسبات واقعی
دبی��ر کل خانه کش��اورز ادامه داد: در دولت گذش��ته 
همواره ادعای تولید 120 یا 118 میلیون تن محصوالت 
کشاورزی مطرح می شد در حالی که پس از راستی آزمایی 
مشخص شد میزان تولید واقعی محصوالت کشاورزی در 
همان س��ال های 1391 و قبل از آن کمتر از 90 میلیون 
تن بوده اس��ت. بنابرای��ن آمارهای دوره ه��ای قبل قابل 
استناد نیس��تند و وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید 
باید آنها را اصالح کند. آمارهای واقعی و اصالح ش�ده 
کش�اورزی اعالم ش�ودکالنتری تصریح کرد: آمارهای 
بخش کشاورزی به قدری غیر قابل استناد و دور از واقعیت 
بودن��د که حتی در برنامه های چهارم و پنجم توس��عه در 
بخش کشاورزی پس از تسلیم در مجلس دست برده شد و 
برای نزدیک کردن آمار و ارقام موجود در بخش کشاورزی 
به برنامه های توسعه ای کشور چنین تخلفی را در گذشته 
مرتکب ش��ده اند. همچنین آمار و ارقام رشد اقتصادی در 
این بخش را هم دس��تکاری کرده اند ت��ا بگویند از برنامه 
عقب نیستیم. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن 
محاس��به آمارهای واقعی که هم اکنون در حال بررس��ی 
است، آمارهای استخراج ش��ده قطعی بخش کشاورزی را 

اعالم کند. 

زمین های کشاورزی
بی ارزش شده اند

قائم مق��ام خانه کش��اورز 
نب��ود  دلی��ل  ب��ه  گف��ت: 
س��رمایه گذاری مناسب در 
بخ��ش کش��اورزی، س��یل 
مهاجرت  از روس��تا به شهر 
را شاهد هستیم و مدیریت 
هیچ گاه  کش��اورزی  بخش 

نتوانس��ته تولیدات کشاورزی را اقتصادی کند بنابراین 
زمین های کش��اورزی ارزش خود را از دست داده اند و 

جامعه کشاورزی محروم تر از گذشته شده است. 
عنای��ت اهلل بیابانی در گفت وگو با ایس��نا، با گالیه از 
اینکه بانک ها به وعده های خود عمل نمی کنند و فقط 
در مرحله حرف همراه بخش کشاورزی هستند، اظهار 
کرد: مقرر ش��ده بود به علت خشکس��الی، سرما زدگی 
و خس��ارت های ناش��ی از ای��ن بالیای طبیع��ی برای 
بازپرداخت تسهیالت کشاورزان، سه سال استمهال در 
نظر بگیرند ام��ا نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه در 
بخش ها و استان های مختلف ش��اهدیم که کشاورزان 
بدهکار و بدهکارتر ش��ده و جرایم زیادی به آنها تعلق 
گرفته است. از س��وی دیگر ضامن ها را نیز تحت فشار 

قرار داده اند. 
وی اف��زود: نتیج��ه این برخ��ورد با کش��اورزان این 
ش��ده که به  رغم اینک��ه همواره بر ای��ن موضوع تاکید 
می ش��ود ک��ه کش��اورزان نباید زمین های کش��اورزی 
خ��ود را بفروش��ند یا واگذار کنند، اما مجبور هس��تند 
برای پرداخ��ت بدهی های خود این کار را انجام دهند. 
از طرف��ی دیگر به کش��اورز می گوییم که حق ندارد از 

امکانات اولیه زندگی برخوردار باشد. 
قائم مقام خانه کش��اورز تاکید ک��رد: دولت به عنوان 
مج��ری هم��ه سیاس��ت های قانون��ی و مصوبات��ی که 
خ��ود اع��الم می کن��د وظیف��ه دارد امکان��ات اولیه را 
در اختی��ار جامعه کش��اورزی قرار ده��د و به بانک ها 
 گوش��زد کند تا از مرحله حرف خارج شوند و قانون را 

اجرا کنند. 
وی اظهار کرد: این نخس��تین باری نیست که حقوق 
کشاورز تضییع می شود، زیرا به  رغم اینکه در اصل 30 
و 33 قانون اساس��ی تاکید ش��ده که همه حمایت های 
الزم، حقوق ش��هروندی، یارانه یا هر گونه کمک باید از 
روستا به ش��هر بیاید، شاهدیم که محروم ترین طبقات 
جامعه که جامعه روس��تایی هس��تند از ای��ن امکانات 

محرومند. 

مولود غالمی
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صرفه جویی در مصرف آب
شتاب گرفته است

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب در دولت یازدهم ش��تاب 
بیش��تری پیدا کرده و وزارت جهاد کش��اورزی به دنبال 

اجرای روش های نوین آبیاری است. 
به گزارش ایرنا، »س��یدرحیم س��جادی« در حاش��یه 
بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان منوجان افزود: بیش 
از 13 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های نوین 
آبیاری شامل قطره ای، بارانی و کم فشار اختصاص یافته 

و تاکنون 30 تا 40 درصد اعتبار تخصیص یافته است. 
وی بیان کرد: یکی از سیاس��ت های مهم وزارت جهاد 
کشاورزی، استفاده بهینه از آب است که با توجه به خشک 
و نیمه خش��ک بودن کش��ور صرفه جویی آب براس��اس 

اولویت های کشاورزی صورت می گیرد. 
وی گفت: یکی از اولویت های مهم کش��اورزی، کشت 
متراکم است که هم به مصرف آب کمتری نیاز دارد و هم 
ارگانیک و سالم است و می تواند تولیدی با مدیریت خوب 
داشته باش��د. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این نوع 
کشت برای امنیت غذایی کشور کمک خوبی است و عالوه 
بر آن در مصرف آب صرفه جویی و موجب می ش��ود نیاز 

کمتری به واردات محصوالت کشاورزی داشته باشیم. 

پیشنهاد مجلس برای تعیین
روز کشاورز در تقویم ملی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، 
از پیش��نهاد مجلس به رییس جمهور و همچنین سازمان 
جهانی غذا )فائو( برای در نظر گرفتن روزی با نام کشاورز 
در تقویم ایران اس��المی و همچنین دنیا خبر داد و گفت: 
این پیشنهاد مورد استقبال رییس جمهور واقع شده است. 
حسین نیازآذری در گفت وگو با خانه ملت، از پیشنهاد 
مجلس ب��ه رییس جمه��ور و همچنین س��ازمان جهانی 
غذا )فائو( برای در نظ��ر گرفتن روزی با نام کش��اورز در 
تقویم ایران اس��المی و همچنین دنیا خب��ر داد و گفت: 
این پیشنهاد از س��وی رییس جمهور با اس��تقبال مواجه 
ش��ده و امید اس��ت  به زودی تدابیر الزم برای نامگذاری 
روز کشاورز صورت بگیرد.  نماینده مردم بابل در مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه کسی منکر نقش و جایگاه 
برجسته کار و کارگر در کشور نیس��ت، افزود: همان طور 
که روز ملی کار و کارگر در تقویم کش��ور وجود دارد باید 
روزی نیز با نام کش��اورز برای تقدیر از این زحمت کشان 
در نظر گرفته ش��ود.  این نماینده مردم در مجلس نهم با 
تاکید بر اینکه نقش و جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی 
کشور برکسی پوشیده نیست، تصریح کرد: در نشستی که 
در س��ازمان غذا )فائو( با حضور مسئوالن برخی کشورها 
در ماه گذشته برگزار ش��د پیشنهاد تعیین روزی در سال 
با نام روز کشاورز مطرح ش��د که باید دید تصمیم جهانی 
برای این مهم چه خواهد بود.  عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی، یادآور شد: 
از ریاست جمهوری پیگیر تس��ریع در نام گذاری روزی در 

تقویم با نام روز کشاورز هستیم.

گزارش 2



افتتاحیه نمایش��گاه آث��ار آیدین آغداش��لو - هنرمند 
نق��اش - در گالری »اثر« با حضور مع��اون هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی و جمع��ی از هنرمندان مانند 
کامبی��ز درم بخ��ش، رضا نامی، علی گلس��تانه، افس��انه 
چهره آزاد و حضور تعداد زیادی از عاقه مندان این هنرمند 
مهم تجس��می ایران برگزار شد. استقبال از افتتاحیه این 

نمایشگاه طوری بود که بسیاری از عاقه مندان جلوی در 
گالری منتظر می ایستادند تا سه نفر سه نفر وارد شوند و به 

تماشای آثار آیدین آغداشلو بایستند. 
آیدین آغداش��لو در پاس��خ به این پرسش که چطور 
بعد از حدود 40 سال تصمیم به برگزاری یک نمایشگاه 
گرفت اظهار کرد: به این موضوع بسیار فکر کردم. الزم 

نبود نمایش��گاه بگذارم. نمایش��گاه گذاشتن کار بسیار 
پردردسری اس��ت. نخستین الزمه آن نیز این است که 
هنرمند کارش را نفروش��د و در این صورت هم بی پول 
می ش��ود؛ ولی به هر حال فکر کردم ک��ه هنرمند باید 
در دوره ای، کارنام��ه اش را ب��ه مردم عرض��ه کند، اگر 

پسندیدند که چه بهتر و اگر نه دوباره کار کند. 

کارتونیست برزیلی ضدصهیونیست تهدید به مرگ شد

باید به اعتقادات خود پایبند باشیم
کارل��وس لت��وف، کاریکاتوریس��ت ش��ناخته ش��ده برزیل��ی اس��ت که چن��د روزی به 
بهانه نمایش��گاه نخس��تین مس��ابقه »کارتون و کاریکاتور غزه« میهمان ای��ران بود. لتوف 
کاریکاتوریس��ت سیاسی مستقلی است که به ارائه آثاری با رویکرد ضد صهیونیسم و ظلم 
س��تیزانه در دنیا ش��هره اس��ت. لتوف در گفت وگو با مهر آش��نایی اش با جنبش اعتراضی 
زاپاتیسم« )زاپاتا، رهبر انقابی مکزیک( را به عنوان شروع خلق آثارش با موضوع سیاسی  «
دانسته و بیان کرد: در سال 1996 بعد از آنکه با جنبش »زاپاتیسم« آشنا شدم، خودم را 
به عنوان کاریکاتوریس��ت سیاس��ی در نظر گرفتم و چند اثر با موضوع سیاسی خلق کردم. 
وی درباره نخس��تین باری که به فلس��طین سفر کرده اس��ت، گفت: من در سال 1996 به 
م��دت 15 روز به کرانه باختری رود اردن رفتم و از اراضی اش��غالی از جمله بیت المقدس 
دیدن کردم. بعد از اینکه زندگی رنج آور مردم فلسطین را از نزدیک دیدم، تصمیم گرفتم 
ب��رای حمایت از آنها کارتون و کاریکاتور بس��ازم. لتوف درباره تهدی��دات و تاثیری که بر 
روند کار حرفه ایش گذاش��ته اس��ت، می گوید: اگر چه من تهدید به قتل ش��ده ام و ش��اید 
کمی از این بابت ترس��یده ام، ولی این احکام تاثیری بر من و روند آثارم نداش��ته اس��ت و 
از موضع خود عقب نش��ینی نکرده ام، چون معتقدم انس��ان تا ابد زنده نیست و به هر حال 
روزی همه از دنیا می روند، اما موضوع مهم این است که به اعتقادات خود پایبند باشیم و 
براساس آن زندگی کنیم. کارلوس لتوف درباره انتشار آثارش در رسانه های جهان توضیح 
می دهد: بسیاری از رسانه های دنیا آثار من را منتشر نمی کنند به ویژه اگر اثری با موضوع 
حمایت از مردم فلس��طین باشد هیچ گاه رس��انه های غربی آن را منتشر نخواهند کرد، اما 
یک روزنامه اس��راییلی به نام »اورشلیم پست« کارتونی از من را منتشر کرده است که آن 
هم به منظور ارائه س��ندی در نش��ان دادن من به عنوان یک ضد یهود بوده است. اما هیچ 
دلیلی وجود ندارد که من ضد یهود باش��م، یهود هم دینی در کنار س��ایر ادیان از جمله 
مسیحیت و اسام است، من ضد یهود نیستم، بلکه مخالف رژیم صهیونیستی هستم. البته 
موضوعات مرتبط با اسراییل همیشه در شرایط وهم انگیزی قرار دارد که تشخیص درست 
از نادرس��ت را دش��وار می کند، چرا که معتقدم دین یهود در رژیم اس��راییل تحت الشعاع 
سیاس��ت قرار دارد. لتوف درباره اتفاقات مش��کوک بعد از تهدید ش��دنش به قتل از سوی 
رژیم صهیونیس��تی گفت: من سال 2013 کاریکاتوری س��اختم از ایهود باراک که کودک 
فلسطینی را می فشارد. روزنامه »هافینگتن پست« این کارتون را منتشر کرد و مرکزی به 
نام »Simon Wiesenthal Center« روزنامه هافینگتن را تحت فشار قرار داد که این 
کارتون را از روی سایتش بردارد و البته آنها نپذیرفتند، بعدها ماروین هیر، خاخام یهودی 
مرتبط با این مرکز، با انتش��ار فهرستی از افراد ضد یهود در دنیا انتقامش را از من گرفت، 
اخوان المسلمین« مصر قرار داشت، بعد از آن »جمهوری  در رتبه نخس��ت این فهرست »

اسامی ایران« بود و در رتبه سوم نام من قرار داشت. 

جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در نشست 
خبری هفتگی خود در پاس��خ به این س��وال که آیا سرگئی 
الوروف، وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه با ج��ان کری همتای 
امریکایش گفت وگوی تلفنی داش��ته است یا نه، گفت: آنها 
قرار بود با یکدیگر تماس تلفنی داشته باشند و بنابراین ضمن 

این تماس درباره بحران اوکراین و مذاکرات هس��ته ای ایران 
و گروه 1+5 صحبت کرده اند. جن س��اکی همچنین درباره 
گفت وگوی جان کری با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در عمان درباره ایران، اظهار کرد: بله آنها درباره 
ای��ران و مذاکرات هس��ته ای که هم اکنون در جریان اس��ت 

گفت وگو کرده اند. جان کری در این گفت وگو اطمینان داده 
اس��ت که موضع امریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به 
ساح هس��ته ای تغییر نکرده است و ما همچنان به رویکرد 
قبلی خود برای در جریان قرار دادن دوس��تان و شرکای مان 

درباره این مذاکرات طی روزهای آینده ادامه خواهیم داد. 

نمایش آثار آیدین آغداشلو پس از 40سال

طلسم شکست

ه��ادی غف��اری، عضو ش��ورای مرک��زی نیروهای خط 
ام��ام )ره( در گفت وگو با مهر درب��اره برنامه اصاح طلبان 
برای انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی گفت: اصاحات 
یک جریان زنده است برخاف آنهایی که سعی می کنند، 
اصاحات را مرده نش��ان دهند، اما در واقع اصاحات یک 
اندیشه زالل و بدون هیچ گونه انحرافی است. البته اگر یک 
جری��ان مرده بود، این قدر از آن نمی ترس��یدند، پس یک 
جریان زنده است که این گونه مورد هجمه قرار می گیرد. 

وی با بیان اینکه برای انتخابات خبرگان ما از ریاست هاشمی 
رفسنجانی دفاع می کنیم، گفت: یک زمانی برای نخست وزیری 
مهدوی کنی و میر حس��ین موس��وی مطرح بودند که آقای 
توکلی مقاله مفصلی برای شرایط نخست وزیری نوشت که یکی 
از آنها شیخوخیت بود و مهدوی کنی را یک شیخ معرفی کرد 
ک��ه می تواند همه را جمع کن��د، االن که ما می گوییم، آقای 
هاشمی ش��یخ و بزرگ اس��ت و می تواند همه را جمع کند، 

می گویند نه باید یک فرد جوان پیدا کرد. 

هادی غفاری از معادالت سیاسی می گوید

  مجید انصاری، شایعه درخواستش 

از رییس جمه�ور ب�رای معرف�ی فرد 
دیگ�ری به ج�ای دانش آش�تیانی را 

تکذیب کرد. 
  کوث�ری، نماینده م�ردم تهران در 

مجلس ش�ورای اس�امی بر ضرورت 
وحدت در مسائل داخلی تاکید کرد. 

  مع�اون خالد مش�عل، رییس دفتر 

گف�ت:  حم�اس  جنب�ش  سیاس�ی 
ایران بیش�ترین حمایت را از مسئله 

فلسطین داشته است. 
روابط عمومی کل س�پاه در اطاعیه ای از ملت ایران درخواست کرد، اسامی 

پیشنهادی خود را برای نام گذاری RQ170 ایرانی ارسال کنند

سیاست
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وزیر کشور گفت: تشکیل تشکل های مردم نهاد می تواند 
یک��ی از راهکارهای ترویج امر به مع��روف و نهی از منکر 
باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: موضوع امر ب��ه معروف و نهی از منکر امری دینی و 

بر همه ما واجب است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در اجرای امر به 
معروف و نه��ی از منکر، تصریح کرد: ظرفیت های مردمی 
در ای��ن حوزه نباید فراموش ش��ود؛ چرا که مردم ما خود 
معتقد ب��ه این مهم هس��تند. در حوزه ه��ای اجرایی اگر 

مواردی رعایت ش��د، باید در نظر داشت که امر به معروف 
و نهی از منکر باید لسانی صورت گیرد.

پیش��نهاد ما به مجلس نیز این بود ک��ه مردم در قالب 
تش��کل های م��ردم نهاد به ص��ورت خود ج��وش اقدام به 
فرهنگ س��ازی در ای��ن خصوص کنن��د. وی در خصوص 
افزای��ش اختیارات اس��تانداری ها و کاه��ش تمرکز گرایی 
گف��ت: این موضوع در دس��تور کار ما ق��رار دارد و بدون 
شک اختیارات استانداری ها در حوزه های مختلف افزایش 

چشمگیری داشته است. 

تشکل های مردم نهاد امر به معروف

  رمضانعل�ی صبحانی فر، عض�و کارگروه 

تعیی�ن محتوای مصادی�ق مجرمانه گفت: 
وایبر و اینس�تاگرام فیلتر نمی شوند بلکه 

محتوای آنها پاالیش خواهد شد. 
  مع�اون ام�داد و نج�ات ه�ال احمر 

اس�تان س�منان از نجات 20 نف�ر گرفتار 
رودب�ارک  منطق�ه  و ک�والک  ب�رف  در 
شهرستان مهدیش�هر در روز جمعه 23 

آبان خبر داد. 
  رییس س�ازمان بهزس�یتی تاکید کرد: 
سند ملی س�المندان با نگاه فرا بخشی به 

موضوع سالمندان تدوین شده است. 
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: شاخص 

کیفیت هوای تهران 111 و در شرایط ناسالم قرار دارد

جامعــه
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حجت االس��ام والمس��لمین، حسین ش��اه مرادی، دبیر 
شورای فرهنگی عمومی، در پاسخ به پرسش ایسنا، مبنی 
بر اینکه وجود ش��ورای فرهنگ عموم��ی چه تاثیراتی در 
جامعه ما داش��ته اس��ت، گفت: ش��ورای فرهنگ عمومی 
حاص��ل نیاز واقع��ی فرهنگ و جامعه ما در س��ال 1364 
ب��ود. زمانی که رهبر انقاب، رییس جمهور بودند، این نیاز 
را به درس��تی درک کردند که ارتباط بدنه جامعه با مقوله 
فرهن��گ، نیازمند محل��ی برای رصد، پیگی��ری و آمایش 
فرهنگی اس��ت تا اینکه بتواند نسبت به همه دستگاه های 
فرهنگی هم برای آینده پژوهی بازخورد داش��ته باشد. اگر 
ماموریت ده گانه ش��ورای فرهنگ عمومی بازخوانی شود، 
معلوم می ش��ود که برنامه این شورا جامع و کامل است و 
قرار بود همه مس��ئوالنی که می توانند به نوعی به فرهنگ 

جامعه کمک کنند، در این شورا حضور داشته باشند. 
او در پاس��خ ب��ه این مس��ئله که گاهی ش��ورای فرهنگ 
عمومی در س��ال های گذشته تصمیماتی گرفته که به ظاهر 
خوشایند اهالی فرهنگ و هنر نشده است مانند تصمیماتی 
درباره برخی نامگذاری ها یا حذف ها در تقویم رسمی کشور، 
بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته خلط موضوع شده 
است و دعواهای سیاسی با چماق فرهنگ مطرح شده است. 
امیدوارم ما اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. ما این آمادگی 
را داریم که اگر اش��تباهاتی در گذش��ته صورت گرفته است 
از کارشناس��ان نظر بگیریم و بعد در صحن شورا موضوع را 
مطرح و مسائل پیش آمده را اصاح کنیم. انسان عاقل باید 
اش��تباهاتش را بپذیرد و جبران کند. امیدوارم در دور اخیر 

بتوانیم مشکات را اصاح کرده و صادق باشیم. 

حرف های سیاسی با چماق فرهنگ نمی شود

  لیلی گلس�تان، مترجم و قدیمی ترین 

گال�ری دار ایرانی اس�ت که قرار اس�ت از 
سوی کش�ور فرانسه نشان ش�والیه نخل 

آکادمیک به او اهدا شود. 
  بیل کلینتون، در یک شوی تلویزیون به 
ش�وخی گفت: دلش می خواست زمانی که 
رییس جمهور بود س�ریال »خانه پوشالی« 
را دی�ده بود و می دانس�ت چطور باید آدم 

کشت! 
  مجید مجی�دی، رییس هی�ات داوران 

سی و سومین جشنواره فیلم فجر شد. 

مهدی کاشانیان، بازیگر »صبح جمعه با شما« - که سال ها با کاراکتر معروف 
»باریکا به تو، آفرین به تو« مردم را خندانده بود، روز شنبه درگذشت

فرهنگ 

تیتر اخبار

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید: کس��انی از او 
انتقاد می کنند که دستاوردش��ان برای تیم ملی صفر بوده 
اس��ت. به گفته کی روش نباید فرصت ها را از دست داد و 
باید تجرب��ه جام جهانی را به جام ملت های آس��یا منتقل 
کرد. ک��ی روش در واکنش به انتقادهایی که به فهرس��ت 
ارائه ش��ده تیم ملی انجام می ش��ود، گفت: وقتی بهترین 
تی��م را ب��ه جام جهان��ی بردی��م و بهترین نتیج��ه را هم 
گرفتیم، چ��را همان تیم را به اس��ترالیا نبریم؟ به اردوی 
پرتغال توجه کنید، ما 10 تغییر داش��تیم. وقتی بین 24 
بازیک��ن 10 تغییر وجود دارد چط��ور بعضی ها می گویند 
ک��ه همان تیم جام جهانی را به اس��ترالیا خواهد برد؟ وی 

ادامه داد: تیم ملی جایگاهی شبیه سوپر مارکت ندارد که 
بخواهیم به صورت تصادفی برای آن بازیکن انتخاب کنیم. 
بازیکنان��ی که به تیم ملی می آین��د باید مداوم و ادامه دار 
باش��ند. همین تداوم داشتن اس��ت که باعث شد من این 
بازیکن��ان را انتخ��اب کنم. البته نباید این گونه باش��د که 
بازیکنی فکر کند که یک کارت اعتباری دارد و همیش��ه 
فیکس اس��ت. سعی کردم نگرشی در تیم ملی ایجاد کنم 
که بازیکنان با تاش در تیم ملی حضور داش��ته باش��ند. 
کارلوس کی روش درباره بازی دوس��تانه تیم ملی فوتبال 
ایران براب��ر کره جنوبی اعام کرد: نگرانی نس��بت به این 

بازی ندارم و می دانم بازی حساسی داریم. 

کی روش: تیم ملی سوپر مارکت نیست

وضعی�ت  درب�اره  ش�یران  فری�اد    

مایلی کهن گف�ت: با صحبت های قاضی 
پرونده، آزادی مایلی کهن قطعی اس�ت 
و نیازی به رضایت علی دایی هم نیست. 
  تی�م نوجوانان ای�ران در آذرماه و در 

تهران به مص�اف تیم اصل�ی نوجوانان 
ایتالیا می رود. 

  سعداله یف، قهرمان وزن 86 کیلوگرم 
کش�تی آزاد جه�ان گف�ت: در صورت 
پیشنهاد مناس�ب از تیم های ایرانی، در 

لیگ این کشور شرکت می کنم. 
محمد موسوی سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران گفت: نباید والیبال ایران را 

از انرژی مثبت خانواده ها محروم کنیم

ورزش
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صاحب امتیاز: مهدی صیافی
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل
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روابط عمومی: 88895433
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آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

استعمال مواد مخدر یکی از تفریحات نوجوانان شدهدرباره ماجرای اسیدپاشی به مردم صریحا توضیح خواهیم داد
وزیر کش��ور با اعام تش��کیل کمیته ای زیر نظر ش��ورای تامین اصفهان برای پیگیری 
پرونده اسیدپاشی اظهار امیدواری کرد به زودی در این زمینه به مردم پاسخ صریحی داده 
شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه همایش نمایندگان شورای فرهنگ 
عمومی سراس��ر کش��ور در جمع خبرنگاران در پاسخ به س��والی درباره آخرین وضعیت 
پرونده اسیدپاش��ی اصفهان اظهار کرد: این مس��ئله مهمی است و شخص رییس جمهور 
درباره آن بس��یار متاثر شده اند و بارها درباره آن اعام موضع کرده و دستورات صریحی 
ه��م داده ان��د؛ بنده هم دوب��ار در هیات دول��ت در این زمینه گ��زارش دادم. رییس قوه 
قضایی��ه هم بر پیگیری این مس��ئله تاکید داش��تند و معاون اول خ��ود را برای پیگیری 
آن فرس��تادند و ریی��س مجلس هم عکس العمل ه��ا و دس��تورات الزم را داده اند. ما در 
اصفهان کارگروهی تش��کیل دادیم متشکل از نیروهای انتظامی، وزارت اطاعات، بسیج 
و دادس��تانی که به صورت مرتب زیرنظر شورای تامین اس��تان فعالیت می کنند و دامنه 
رسیدگی ها هم محدود به اصفهان نیست. در وزارت کشور هم معاونت امنیتی وزارتخانه 
جلسات متعددی را در این زمینه برگزار می کند و مدارک و استناداتی نیز در این زمینه 
جمع آوری ش��ده اس��ت. رحمانی فضلی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مداوم به زودی 
پاسخ صریحی به مردم داده شود چراکه هر انسانی از این اقدام ناراحت و متاثر می شود.

هر چند که آمارهای غیر رسمی حکایت از اعتیاد بیش از ۷00 کودک در شهر زاهدان 
دارد، اما در این شهرس��تان و حتی در اس��تان، مرکزی برای درم��ان و ترک اعتیاد این 
کودکان و همین آمارهای غیر رس��می وجود ندارد. محمدرضا سراوانی، مدیرکل سازمان 
بهتزیس��تی سیس��تان و بلوچس��تان در این رابطه در گفت وگو با مهر می گوید: متاسفانه 
تاکنون طرح مدون و جامعی در زاهدان یا اس��تان در این رابطه که به صورت ریش��ه ای 
با موضوع برخورد کند تهیه و تدوین نش��ده اس��ت. در استان تاکنون چنین مرکزی دایر 
نش��ده اس��ت و کودکانی که به صورت موردی در خیابان ها جمع آوری می شوند به مراکز 
ترک اعتیاد بزرگس��االن یا بیمارس��تان علی ابن ابی طالب )ع( فرستاده می شوند. ساالنه 
تعداد 9 هزار نفر در مراکز ترک اعتیاد استان بستری می شوند که در این راستا به دلیل 
نبود مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان آمار کودکان معتاد مشخص نیست. نبود امکانات 
ورزش��ی و تفریحی در این مناطق اس��تعمال مواد مخدر را به یکی از تفریحات نوجوانان 
تبدیل کرده اس��ت و بس��یاری از کودکان این منطقه به ویژه کودکان کار حداقل مصرف 
چندین نوبت حش��یش را تجربه کرده اند. یکی از مهم ترین محورهایی که در این راس��تا 
می تواند به س��امت کودکان کمک کرده و از آن به عن��وان عامل بازدارنده در خانواده ها 

استفاده کرد، توجه جدی به آموزش به ویژه در بین کودکان است. 

ایران موضوع گفت وگوهای تلفنی 
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الکترولوكس میل باكس شما را پاك 
می كند

اوایل امس��ال، یك برند تولید كننده مواد ش��وینده به نام 
Ajax با اس��تفاده از Ajax Social Wipes از پاك كردن 
فیزیكی به پاك كردن دیجیتال برای زدودن همه زباله ها از 
شبكه های اجتماعی روی آورد. یكی از بزرگ ترین شركت های 
تولید كننده لوازم خانگی به اس��م Electrolux، گام بزرگ 
بعدی را در این حوزه برداش��ت. بع��د از تمیز كردن خانه ها 
به مدت 100 س��ال، مدیران این ش��ركت تصمیم گرفته اند 
تا مكانی را تمیز كنند كه بیش��تر ما وقت زی��ادی را در آن 
می گذرانیم؛ كامپیوتر. آنها یك تمیز كننده دیجیتال موسوم 
ب��ه World Wide Vac را س��اختند ك��ه به عنوان یك 
پاك كننده دیجیت��ال میل باكس كارب��ر را مرتب می كند.  
World Wide Vac  ی��ك نرم اف��زار اینترنت��ی رای��گان 
اس��ت كه می تواند ایمیل های ش��ما را تجزیه و تحلیل كند. 
این نرم افزار با یك حساب جی میل در ارتباط بوده و می تواند 
ایمیل های ناخواسته، spam، ایمیل های تبلیغاتی و غیره را 
تش��خیص دهد. این برنامه با هدف پ��اك كردن گرد و غبار 
دیجیتال و كاهش دی  اكسید كربن منتشر شده است كه به 
گفته Electrolux، هر یك ایمیل از حدود 4 گرم دی اكسید 
كربن ساخته شده است. پس از پاك كردن inbox  شما و 
حذف چیزهای غیر ضروری، این ابزار براساس فایل های پاك 
شده، دی اكسید كربن انتشار یافته از سوی تان را می سنجد.  
ش��ما نباید درباره حفظ حریم خصوصی اكانت خود نگران 
باشید، زیرا ابزار فوق مدعی است كه از هیچ نوع داده شخصی 
)از inbox ش��ما( اس��تفاده نمی كند. ایده ارائه نخس��تین 
جاروبرق��ی دیجیتال ب��ه جهان تبلیغ تازه تری��ن جاروبرقی 
 UltraFlex ب��ا عش��ق واقعی به محیط زیس��ت بوده ك��ه
ن��ام دارد. به گفته هنریك فرودنت��ال، مدیر روابط عمومی و 
رسانه های اجتماعی اروپا، خاورمیانه و آفریقا )EMEA(  در 
Electrolux Small Applicances، جاروبرق��ی جدید 
UltraFlex، با هدف دسترسی به همه جای خانه طراحی 
شده است. این شركت حاال به این فكر می كند كه توسعه این 
ایده برای دسترسی به مخاطب از طریق صفحه نمایش های 

مردم چه موفقیت عظیمی خواهد بود.

کافه تبلیغات

استفاده ابزاری از كودكان 
برای تبلیغ خدمات بانکی

كودكان بازیگران بی گناهی هستند كه این روزها به 
اب��زاری برای انتقال پیام در اكث��ر آگهی های تبلیغاتی 
تبدی��ل ش��ده اند. اینك��ه موضوع آگهی چیس��ت مهم 
نیس��ت، مه��م حضور كودكانی اس��ت كه س��ازندگان 
آگهی ها احساس می كنند باعث جذابیت هرچه بیشتر 
آگهی  خواهد ش��د. كلیشه مرسوم این آگهی ها هم این 
اس��ت كه در اكث��ر آگهی هایی كه با حض��ور كودكان 
ساخته می شود، این كودكان اطالعات بیشتری نسبت 

به والدین خود دارند. 
چند  روزی اس��ت یكی از بانك ها ب��ه منظور معرفی 
حس��اب پس ان��داز آتی كودكان، آگهی ای را از رس��انه 
تلویزیون در حال پخش دارد كه كلیش��ه های مرس��وم 
این دست آگهی ها را دربرنمی گیرد؛ یك آگهی زجرآور 
ك��ه ك��ودكان در آن با ص��دای بلند گری��ه می كنند. 
كارگردان می خواهد به وس��یله این گریه گوش��خراش 
ب��ه تماش��ای آگه��ی  را   و آزاردهن��ده، بزرگس��االن 

جذب كند. 
این آگهی ی��ك خانواده را نش��ان می دهد و كودك 
در آغ��وش بازیگر مادر با صدای بلن��د گریه می كند و 
پدر با نش��ان دادن تصویر دفترچ��ه پس انداز كودكان، 
ك��ودك را آرام می كن��د!!! این صحن��ه در آگهی دوبار 
تكرار می ش��ود و دیگر كودكان خان��واده نیز به همین 

روش آرام می شوند. 
هر بیننده ای با دیدن آگهی به دلیل صحنه بی قراری 
ك��ودكان به جای تمركز روی پی��ام آگهی به این فكر 
می كند كه كارگردان به چه شیوه ای این بازی را از این 
كودك خردس��ال گرفته است. به نظر می رسد كودك، 
زیر یك سال س��ن داشته باش��د و بازی گرفتن از این 

سن محال است. 
در نتیجه یا كودك گرس��نه اس��ت یا م��ادرش از او 
دور ش��ده كه ت��ا به این حد ناراحت به نظر می رس��د. 
همه اف��راد می دانند كه برای گرفتن ه��ر پالن زمانی 
باید صرف ش��ود؛ زمانی كه اگر بازیگران نابلد باش��ند، 
طوالنی ت��ر نی��ز خواهد ش��د. درنتیجه ب��رای گرفتن 
ای��ن پالن كارگ��ردان زمانی طوالن��ی را صرف كرده و 
ك��ودكان نیز برای مدتی طوالنی در ش��رایط نامطلوب 

قرار گرفته اند. 

كودكانی كه اطالعات پس انداز والدین خود را 
می دانند

در اكثر آگهی ه��ای مربوط به بانك ها كودكان نقش 
اصل��ی را بازی می كنن��د. این ك��ودكان دائما در حال 
جابه جا كردن پول از حساب والدین خود و انتقال وجه 

به حساب های دیگر هستند. 
در این آگهی ها كودكان به راحتی به ش��ماره حساب 
والدین خود دسترسی دارند و معموال به آنها می آموزند 
كه از این نوع خدمات بانك ها به چه ش��یوه ای استفاده 
كنن��د. در واقع اكثر والدین در این آگهی ها از این نوع 
خدمات بی اطالع هس��تند و كودكانی كه این اطالعات 
مربوط به آنها نمی شود تمامی خدمات بانك ها را دنبال 
می كنند و با ریزترین جزییات به راحتی به والدین خود 
می آموزند. سازندگان با این شیوه آگهی نوعی رفتار را 
كه مناس��ب این گروه سنی نیست رواج می دهند. این 
گروه س��نی نیاز به این ندارند كه با این س��رعت با این 
مباحث بانكی آش��نا ش��وند و معموال اكثر كارشناسان 
تاكید دارند كه كودكان و نوجوانان به سرعت وارد این 

مباحث نشوند. 
به همین دلیل است كه بانك ها تا یك سن مشخصی 
ب��دون حضور والدین اجازه برداش��ت یا حتی بازكردن 
حس��اب را به ك��ودكان نمی دهند. ح��ال اینكه چطور 
س��ازندگان آگهی ه��ا كودكانی ك��ه اجازه ب��از كردن 
حساب به نام خود را تا یك سن معینی ندارد، برجسته 
می كنن��د و ب��ه آنها چنی��ن وظیفه مهم��ی را محول 

كرده اند، جای بررسی دارد.

 ارائه وای فای رایگان 
در ازای دریافت زباله

در تونس، ریختن زباله در ساحل مشكل بزرگی است. 
برخی افراد از س��احل لذت برده ام��ا روی زمین زباله 
می ریزند. جهت حفظ ساحل برای نسل آینده، شركت 
تل��ه كام تونس تصمیم گرفت یك جایگاه منحصر به فرد 
را برای كمك به تش��ویق مردم به برداش��تن زباله ها از 

ساحل بسازد. 
تل��ه كام تونس ی��ك جای��گاه وای فای خ��اص را به 
وج��ود آورده كه با برداش��تن حجم خاص��ی از زباله از 
روی س��احل و ریختن آن در یك س��طل زباله معادل 
 وزن آن، مق��داری اینترن��ت موبای��ل رای��گان به افراد 

ارائه می دهد. 

نرگس فرجی

رسانه

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی: شركت تخریب A van Liempd- شعار: تخریب یک ساختمان با دقت یک جراح!

یکشـنبه |  25 آبان 1393 | 97شمــاره

همواره  تبلیغات��ی  هزینه ه��ای  كاهش 
یك��ی از دغدغه ه��ای ش��ركت ها ب��رای 
افزای��ش رقابت پذی��ری و كاه��ش قیمت 
نهایی محصوالت است. از این رو، آنها را به 
سمت ش��یوه های اثرگذارتر تبلیغ ترغیب 
می كند. تبلیغ دهان به دهان یكی از همین 
شیوه هاست كه بدون اینكه هزینه زیادی 
برای تولیدكننده داش��ته باش��د محصول 
را بین گروه ه��ا و بازارهای جدید معرفی 

می كند. 
افزای��ش  ب��ا  معتقدن��د  كارشناس��ان 
كیفیت محصول و باال بردن رضایتمندی 
محص��والت می ت��وان از مزی��ت تبلی��غ 
دهان به ده��ان بدون هیچ گون��ه هزینه ای 
برخوردار ش��د. از س��وی دیگر این شیوه 
تبلیغی در كمپین ها تاثیرگذاری بیشتری 
دارد. هرچند این شیوه تبلیغی در جوامع 
مختل��ف ب��ا توجه ب��ه میزان پیش��رفت 
رسانه ها و تكنولوژی تبلیغات كاركردهای 
متفاوتی دارد با این ح��ال هنوز به عنوان 
یك��ی از موثرترین ش��یوه های تبلیغاتی، 
ش��ركت ها را به تالش برای دس��تیابی به 

مزیت های آن وا می دارد. 

تبلیغ برای ایجاد حس مثبت
در مشتری

امروزه مدی��ران بازاریاب��ی و بازاریابان 
حرف��ه ای همگ��ی به دنب��ال ایج��اد یك 
حس مثبت در مش��تریان خود هس��تند، 
زیرا اف��رادی ك��ه محص��ول را به صورت 
دهان به دهان تبلیغ می كنند نفع شخصی 
ندارند. به همین دلیل كسی كه این تبلیغ 
را می ش��نود بیش��تر برای خرید محصول 
موردنظر ترغیب می ش��ود. ای��ن تبلیغات 
قدرتمندتری��ن روش ارتباط��ات انس��انی 
اس��ت و پیام تبلیغاتی مثبت شركت ها یا 
سازمان ها را بدون هیچ هزینه ای از فردی 
به فرد دیگر منتقل می كند. از این رو، این 
ابزار قدرتمند باید جزئی از استراتژی های 
موثر در بازاریابی و تبلیغات محسوب شود. 
البته در بعضی شرایط این روش یك ابزار 
خنثی است زیرا انتقال پیام هم به صورت 
منف��ی و ه��م مثب��ت امكان پذیر اس��ت. 
همیشه دوس��تداران یك برند تجاری، در 
تبلیغ��ات دهان به دهان خود ب��ار مثبتی 
به وج��ود می آورند و بالعك��س مخالفان و 
خرابكاران با انتقال ابعاد منفی یك تبلیغ 
بار منف��ی ایجاد می كنند. تمام این موارد 
موجب ش��ده ك��ه كنت��رل و اندازه گیری 
روش دهان به دهان بسیار مشكل باشد، اما 
نفوذ و تاثیر آن در تصمیم گیری مخاطبان 

بی نهایت زیاد است. 

تبلیغات دهان به دهان در محصوالت 
برند بیشتر است

یك كارشناس تبلیغات تجاری در رابطه 
ب��ا كاركرد تبلیغ��ات دهان به ده��ان برای 
محص��والت برند و تازه وارد ب��ه بازار اظهار 
ك��رد: از آنجایی كه در محص��والت برند، 
مش��تری از كیفیت و قیم��ت محصوالت 
آگاه��ی دارد به طور قطع راحت تر می تواند 
آن را به دوس��تان یا همكاران خود معرفی 
كن��د. ای��ن در حالی اس��ت ك��ه محصول 
تازه وارد جایگاهی در سبد خرید مشتریان 
ندارد و برای كس��ب این مزی��ت، نیازمند 
تبلیغات گس��ترده با روش ه��ای مختلف 
اس��ت ت��ا در نهای��ت بتوان��د جایگاهی را 

به دس��ت آورد ك��ه كاالی معرفی ش��ده از 
سوی مش��تریان وفادار خود انتخاب شود. 
انتخاب ش��عار متناسب با محصول یكی از 
ابزارهایی اس��ت كه تبلیغ دهان به دهان را 
توسعه می دهد، گرچه در مورد محصوالت 
غیربرن��د به س��ختی مش��تریان را جذب 
می كند اما اثرات مثبتی در تداعی راحت تر 
 و حت��ی معرف��ی محص��ول به دوس��تان 
به وجود م��ی آورد.  پژم��ان محمدیاری با 
اش��اره به اینكه رضایت مشتری ساختاری 
برای توس��عه تبلیغ دهان به دهان اس��ت، 
اظهار كرد: وقتی شركتی محصوالت متنوع 
را با قیمت های گوناگون ارائه می كند تا نیاز 
تمام مشتریان خود را پوشش دهد،  به طور 
قطع رضایت مش��تریان را به همراه خواهد 
داشت، زیرا وقتی خریدار برای كاال قیمتی 
متناسب می پردازد احس��اس رضایتی در 
وی ایجاد می ش��ود كه همین امر منجر به 
انتقال رضایت خود به دوس��تان و آشنایان 
می ش��ود و از ای��ن طریق ش��ركت بدون 
هزین��ه ای، محصول خود را ب��ه گروه های 
جدید معرف��ی می كن��د، بنابراین رویكرد 
شركت ها مبتنی بر مش��تری مداری یكی 
از راه های توس��عه تبلیغ��ات دهان به دهان 
اس��ت. در تبلیغات دهان به ده��ان به این 
دلیل كه تبلیغات توس��ط مش��تری انجام 
می ش��ود و رضایت در كالم او نهفته است 
نظر طرف مقابل به راحتی جلب می شود، 
این در حالی اس��ت كه در روش های دیگر 
به دلیل بزرگنمایی ویژگی های مثبت كاال 

گاهی خریدار دچار دلزدگی می شود. او در 
مورد نقش تبلیغات دهان به دهان در پیشی 
گرفتن از رقبا اضافه كرد: افزایش دسترسی 
مشتریان به محصوالت راهكاری است كه 
تبلیغ دهان به دهان را توسعه می دهد زیرا 
وقت��ی مش��تری از كیفیت ی��ك محصول 
رضایت دارد اما به راحتی نمی تواند به آن 
دسترسی پیدا كند كمتر آن را به دوستان 
معرفی می كند زیرا از محدودیت محصول 
آگاه��ی دارد. ب��ه همی��ن دلی��ل افزایش 
دسترس��ی به محصول و توس��عه ب��ازار با 
تبلیغ��ات دهان به دهان زمینه مناس��بی را 

برای پیشی گرفتن از رقبا ایجاد می كند. 

 مردان و زنان، تبلیغ كننده كاالهای 
موردعالقه گروه خود هستند

یك كارش��ناس تبلیغاتی با بیان اینكه 
جل��ب رضای��ت مش��تریان تجرب��ه  اولی، 
راه��كاری ب��رای افزای��ش س��ریع تبلیغ 
دهان به ده��ان اس��ت، گفت: مش��تریانی 
كه در خری��د اول خ��ود از یك محصول 
رضایت باالیی كس��ب می كنند به سرعت 
آن را در می��ان اق��وام و دوس��تان خ��ود 
معرفی می كنند زیرا آن را یك كش��ف در 
میان محصوالت متن��وع می دانند و ادامه 
رضایتمن��دی از كیفیت كاال آنها را مبدل 

به مشتریانی وفادار خواهد كرد. 
معین كلوشانی در رابطه با اینكه تبلیغ 
دهان به ده��ان در م��ردان و زنان بیش��تر 
مربوط ب��ه كاالهای موردعالقه گروه خود 

است، ادامه داد: اینكه تبلیغ دهان به دهان 
توس��ط م��ردان ی��ا زن��ان بیش��تر انجام 
می گیرد آمار دقیقی وجود ندارد اما آنچه 
مس��لم اس��ت، اینكه زنان بیشتر به تبلیغ 
لوازم خانگی و وسایلی كه مربوط به زنان 
است می پردازند و مردان بیشتر كاالهایی 
همچون خودرو را در میان دوستانشان از 

طریق دهان به دهان تبلیغ می كنند. 
او ب��ا اش��اره به اینك��ه تاثی��ر تبلیغات 
دهان به ده��ان در ای��ران در مقایس��ه ب��ا 
كش��ورهای دیگر بیشتر اس��ت، افزود: از 
آنجایی كه تبلیغ��ات، پیامی را به جامعه 
منتقل می كند و تنوع و پیشرفت رسانه ها 
نیز تاثیر زیادی در شكل گیری و گسترش 
تبلیغات دارد، كشورهای اروپایی به دلیل 
برخورداری از تكنولوژی و داش��تن تنوع 
تبلیغاتشان ش��كلی پیشرفته  رس��انه ای، 
ب��ه خ��ود گرفته اس��ت در حال��ی كه در 
كشورهای سنتی و عاطفی همچون ایران 
تبلیغ��ات دهان به ده��ان تاثیر بیش��تری 
دارد زیرا معاش��رت با دوستان و آشنایان 
بیش��تر اس��ت و در این جمع ه��ا همواره 
تبادل اطالعات در س��طح وسیعی صورت 

می گیرد. 

كمپین های تبلیغاتی؛ محرك تبلیغات 
دهان به دهان

كلوشانی نیز با تاكید بر اینكه كمپین های 
تبلیغاتی خود محرك تبلیغات دهان به دهان 
هس��تند، ادامه داد: یكی از راه هایی كه به 

شكل گیری و توسعه تبلیغات دهان به دهان 
كمك می كند ایجاد كمپین های تبلیغاتی 
اس��ت و آنها با انتقال اطالعات به یكدیگر 
می توانن��د همدیگ��ر را از مزای��ای كاالها 
باخبر س��ازند، حتی كاالی جدیدی را كه 
قرار اس��ت وارد بازار شوند به دوستان خود 
معرفی كنند. این مسئله به قدری تاثیرگذار 
است كه ممكن است افرادی كه در كمپین 
نیس��تند نیز ترغیب شوند از محصوالت یا 
خدم��ات آن ش��ركت اس��تفاده كنند. این 
كارشناس تبلیغات درباره روش های هدایت 
تبلیغ��ات دهان به ده��ان اضافه ك��رد: ما از 
تكنیك های مهمی كه در این زمینه وجود 
دارد و در تمام دنیا از آن اس��تفاده می شود 
باید بهره ببریم. در تمام دنیا روابط عمومی ها 
را  برندس��ازی  تكنیك ه��ای  رس��انه ها  و 
تحت تاثیر قرار داده اند اما این امر مس��تلزم 
اس��تفاده از این ابزارها با شیوه های درست 
اس��ت كه متاس��فانه در ایران خیلی به آن 
توجه نمی شود. برای نمونه خودروی چینی 
جدیدی می خواهد وارد بازار كش��ور ش��ود 
ك��ه از نظ��ر تكنولوژی موازی كش��ورهای 
پیشرفته و صنعتی است اما چون مشتری 
ایرانی نظر مساعدی نسبت به كاالی چینی 
ندارد تمایلی به خرید آن نش��ان نمی دهد 
اینجاس��ت كه رس��انه ها می توانند از نقش 
تاثیر گذار خود اس��تفاده كنند و مردم را به 
خری��د و ارزیابی و تبادل اطالعات در مورد 
این محص��ول وادارند یا آنان را به پس زدن 

آن ترغیب كنند. 

لیال مهداد

گزارشی از شیوه تبلیغ محصول با روش های بدون هزینه

رضایتمندی؛محرکتبلیغدهانبهدهان
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 مدیریت تجربه مشتری
 نیازی استراتژیک 

برای بقای کسب و کارهای امروزی

تجربه مشتری »مجموع تمامی تجربیات یک مشتری 
در ط��ول ارتباطش با یک عرضه کنن��ده محصوالت یا 
خدمات« است. بنابراین تقریبا مشخص است که هدف 
مدیریت تجربه مشتری )CEM(  پیشنهاد یک تجربه 
جالب و مورد توجه به مش��تریان اس��ت ک��ه آنها را از 
طریق عاطفی، دائمی و س��ود آور با شرکت عجین کند. 
همچنی��ن، مفهوم CEM ترکیبی جام��ع از مدیریت 

استراتژیک و تکنیک حفظ مشتری است. 
نظ��ر  در  مث��ال  به عن��وان  را  هایپ��ر اس��تار  اگ��ر 
بگیری��م، می توانی��م ببینی��م ک��ه ای��ن ش��رکت ب��ه 
توس��عه در زمین��ه تجربه مش��تری پرداخت��ه تا یک 
 »تجرب��ه« پررنگ ت��ر از برندش را در ذهن مش��تریان 

ایجاد کند. 
اگر قرار بود به جزییات هر یک از این استراتژی های 
مدیریت تجربه مش��تریان وارد ش��ویم، ب��ه طور قطع 
در می یافتیم که برنامه CEM آنها هم شامل یک دید 
اس��تراتژیک بلند مدت از چگونگی خواست شرکت در 
تعامل با مش��تریانش و هم یک چش��م انداز تاکتیکی تر 
)کوتاه م��دت تر( که ب��ه جدید ترین تجرب��ه نظر دارد، 

می شود. 
CEM  یک تکنولوژی ی��ا صفحه IT جهت ردیابی 
و ذخیره اطالعات یا داده های تعاملی مش��تری نیست، 
بلک��ه ه��م از طری��ق بازخورد مس��تقیم مش��تریان از 
تجربی��ات برخوردهای مختلف و هم از طریق مس��ائل 
کلی به ش��رکت یک دید جام��ع می دهد و حتی فراتر 

از آن می رود. 
مشتریان امروزه بیشتر محصوالت و خدمات عالی را 
تقاضا می کنند. آنها در هر بار، یک تجربه منحصر به فرد 

و برجسته تقاضا می کنند و از آنجا که رضایت قطعایک 
پیش نیاز است، برای حفظ واقعی مشتری تنها رضایت 
کافی نیس��ت. وفاداری مورد دیگری اس��ت که رضایت 
مش��تری را تکمیل می کند و به ی��ک رابطه مانا و پویا 

منجر می شود. 

مدیریت CEM در سطوح استراتژیک و تاکتیکی
اس��تراتژی های دس��تیابی به CEM  متوجه تجربه 
کلی مشتری از تمام محصوالت و خدمات مصرف شده 
و تجارب مش��تری از برند، محیط س��ازمان و برخورد 
 CEM کارکنان با مشتریان شده است. این استراتژی
تنها زمانی می تواند موفق باش��د ک��ه از حمایت کامل 
مدی��ران عالی برخوردار و در سیس��تم ش��اخص های 

کلیدی عملکرد شرکت جا باز کرده باشد. 
برای ایجاد یک CEM اس��تراتژیک الزم اس��ت که 
نیازهای مش��تری تعریف ش��وند و در راس��تای اهداف 
اس��تراتژیک شرکت باش��ند. همچنین هر شرکتی باید 
ب��ازار مخصوص و ش��رایط رقابتی را در نظ��ر بگیرد و 
 فرآیندهای کس��ب و کار را در راستای نیازهای مشتری 

تعریف کند. 
داش��تن یک اس��تراتژی تجرب��ه مش��تری عالی به 
تنهایی کافی نیست، بلکه توانایی اجرای آن استراتژی 

به صورت روز به روز به همان اندازه اهمیت دارد. 

نقش کارمندان در ایجاد شهرت
ش��رکت هایی که بر عملیات های اساس��ی متمرکزند 
در حال آزمایش ب��ر فرآیندهای اصلی کیفیت، کارایی 
و تعام��ل اجتماعی هس��تند. این س��ه عنصر اساس��ی 
فرآیندهای بهینه را هم به صورت داخلی و هم در طول 

رابطه های مشتری ایجاد می کنند. 
کارمن��دان متعهد و راضی، پیش نی��از ضروری برای 
داشتن مش��تریان وفادار و راضی هس��تند و همچنین 
داش��تن مشتریان راضی، کارمندان را سر ذوق می آورد 
باانگیزه ت��ر می س��ازد.  را راضی ت��ر و در کار  آنه��ا  و 
بنابرای��ن دو »تعه��د کارمن��دان و رضایت مش��تری« 
 ناگزی��ر به هم گ��ره خورده ان��د و هر ی��ک دیگری را 

حمایت می کند. 
تمرکز  CEMمحدود به مشتریان و کارکنان بالفعل 
نیس��ت، بلکه مش��تریان و کارکنان بالق��وه و بازه ای از 
ذی نفعان، ش��امل ش��رکای تج��اری، عرضه کنندگان، 
توزیع کنندگان، سهامداران، رسانه و حتی عموم مردم 

را در بر می گیرد. 
جذابیت ش��رکت برای تمام ذی نفعان فوق به شدت 
وابسته به شهرت ش��رکت در بین این ذی نفعان است. 
کلید دستیابی آس��ان تر به مشتریان جدید، کارمندان 
با هوش و منابع مالی، ساختن و محافظت از یک شهرت 
محکم اس��ت. بنابراین مدیریت و اندازه گیری ش��هرت 
ش��رکت با کلیدی ترین دارایی استراتژیک و بلند مدت 
نامشهود یک شرکت که مدیریت تجربه مشتری است، 

سر و کار دارد. 
به طور خالص��ه می توان گفت که ب��رای اجرای یک 
اس��تراتژی مش��تری محور، نیاز است که شرکت ها یک 
فرآیند سیس��تماتیک برای مدیریت تجربیات مشتری 
به صورت اس��تراتژیک و تاکتیکی در هر نقطه برخورد 
مش��تری را دنبال کنند و در حیطه سازمانی، کارکنان 
را با انگیزه و متمرکز بر اهداف رایج نگه دارند و شهرت 
س��ازمان را در بین ذی نفعان مربوط��ه مدیریت کنند، 
زیرا این عنصر مهم، کلیدی برای رس��یدن به کس��ب 

سود آوری شرکت است. 

مشتریان راضی برای شما فروش 
انجام می دهند

چرخ��ه اجتماعی تاثیر عواملی چون ش��رکای ش��ما، 
ارزیابی مش��تریانتان و رضایت نامه ه��ا همگی در معرفی 
ش��ما و کس��ب و کارتان نسبت به ش��ما موفق تر هستند. 
بنابراین ش��اید زمان آن فرا رسیده باشد که تالش بسیار 
و طاقت فرس��ا را برای فروش متوقف کنید و افرادی را که 
شما را دوس��ت دارند، با ابزاری که در جهت فروش برای 

شما نیاز دارند مجهز سازید. 
بسیاری از کسب و کارها این واقعیت را نادیده می گیرند 
که مشتریان وفاداری که در حال حاضر دارند، منبع بسیار 
ارزش��مندی از یک نوع کس��ب و کار جدید است. بهترین 
روش برای به کارگیری این جمعیت آگاه، استفاده از یک 
برنامه انگیزش��ی برای ترغیب مشتریان فعلی نسبت به 
گسترش پیام مربوط به کسب و کارتان است. در بسیاری 
از موارد حتی نیازی به سیس��تم مسیریابی دقیق ندارید. 
صرفا ارائه کارت ویزیت به بهترین مشتریان تا نام خود را 
پشت آنها بنویسند و آن را به دوستان خود تحویل دهند، 
کفایت می کند. به مش��تریانی که با تالش بسیار باعث به 
وجود آمدن کس��ب و کار و منبع درآمد جدید برای ش��ما 
می ش��وند، جوایزی اهدا کنید تا انگیزه الزم را برای ادامه 

کار داشته باشند. 
موجرانی که از آنها برای دفاتر کسب و کار خود استفاده 
می کنم، بخش��ی از پول مستاجرانی را که مشتری جدید 
معرف��ی کنن��د، به آنها پ��س می دهند. انگی��زه مالی به 
حرفه ای های پرمش��غله کمک کرد تا مس��تاجران جدید 
بس��یاری را جذب کنند و دیگ��ر مجبور نبودند هزینه ای 
باب��ت تبلیغات صرف کنند تا جذب مش��تری کنند. این 
صرف هزینه برای ایجاد انگیزه 100 درصد بازدهی دارد. 

نمایندگان شما در فروش محصوالت شما عملکرد 
بهتری دارند

تش��ویق هواداران )یا هر ش��خص دیگ��ری که به دنبال 
کسب س��ود از فروش محصوالت شماس��ت( که باعث به 
وجود آمدن کس��ب و کار و منبع درآمد بیشتری برای شما 
می ش��ود، الزم است اما کافی نیس��ت. راه هایی را بیابید تا 
در این اف��راد ایجاد انگیزه کنید و پ��اداش فعالیت آنها را 
بدهی��د. در صورت امکان، این ام��ر را در اینترنت و به طور 
اتوماتیک انجام دهید.  حتی افراد کامال غریبه ای هس��تند 
که صرفا برای کمک به ش��ما در جه��ت معرفی ایده ها و 
محصوالتتان در اینترنت وق��ت صرف می کنند. این افراد، 
همان واس��طه های حرفه ای هستند.  واسطه های حرفه ای 
تمام طول ش��بانه روز تالش می کنند ت��ا راه هایی را بیابند 
که ترافیک را به س��مت آفرهایی هدایت کنند که درآمد 
بیشتری برای آنها در پی دارد. نکته جالب و ارزشمند این 
اس��ت که مجبور نیس��تید قبل از اینکه واسطه ها فروشی 
انجام دهند یا لید جذب کنند، دستمزدی به آنها پرداخت 
کنید. چگونگی دریافت  لیدهای جدید توسط شما اهمیتی 
ندارد، بازاریاب های خالقی در سرتاس��ر دنیا حضور دارند 
که مترصد انگیزه ای هس��تند تا ترافیک قابل توجهی برای 
سایت شما به وجود آورند. سرویس های جدید این امکان را 
فراهم می آورند تا دستمزد واسطه هایی که با تماس تلفنی 
لی��د دریافت می کنند، پرداخت ش��ود.  مفهوم بازاریابی از 
 Amazon.com طریق واسطه نخستین بار توسط سایت
در فض��ای مجازی رواج یافت. این س��ایت برای هر فردی 
که خریداری را به وب س��ایت آنها ارجاع می داد، دستمزد 
اندکی را در نظر می گرفت. خیلی زود یک صنعت کلی در 
حوزه بازاریابی واسطه ای پدیدار شد. در حال حاضر دوره های 
آموزش��ی، کنفرانس ها، کتاب ها و کارشناسانی در سرتاسر 
دنیا در حال آموزش شاگردان در خصوص چگونگی تبدیل 
شدن به بازاریاب های حرفه ای هستند. به نظر من، کسب 
درآمد برای واس��طه های بازاریابی بس��یار دشوار است، اما 
مسلما کسب و کار شما می تواند از میلیون ها واسطه ای که 
در اینترنت حضور دارن��د و مدام توانایی خود را در جهت 
هدای��ت ترافیک به آفره��ا و وب س��ایت های هدف اعالم 

می کنند، مزایای بسیاری را به دست آورد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
همپوشانی تبلیغات، یک شراکت در زمینه 
بازاریابی است

رد لکسوس بر صحرای امارات
آل فاتیم موتورز، توزیع کننده انحصاری لکس��وس در 
ام��ارات عربی متحده، بازار فروش خودروی لکس��وس 
ای��س 250 اف م��دل 2015 ب��ا ویژگی ه��ای خاص، 
کارایی باال و طراح��ی فوق العاده را برای رانندگانی که 
ب��ه ورزش عالقه دارند راه اندازی ک��رد. ایس 250 اف 
جدید در رنگ های سفارش��ی و ب��ا طراحی خاصی که 
برای چرخ های آن در نظر گرفته ، عالقه مندان مسابقات 
اتومبیلرانی را به شدت شیفته کرده است.   این خودروی 
ورزش��ی الهام گرفته از لکس��وس LFA اس��ت. سعود 
عباس��ی، مدیر عامل آل فاتیم موتورز ب��ا معرفی طیف 
وس��یعی از ویژگی های ورزشی این خودرو و با اشاره به 
طرح های زیبایی که در داخل و خارج این مدل جدید 
در نظر گرفته ش��ده است، اظهار کرد: »هدف اصلی ما 
آش��نایی با سلیقه مش��تریان جوان لکسوس در امارات 
عربی متحده اس��ت. همان طور که کارایی، اطمینان و 
تولید درازمدت نشان این نوع خودرو است، قدرت قابل 
توجه تاخت و تاز نیز از عملکردهای درخشان این نوع 

خودروی ورزشی محسوب می شود.«

چنانچه می خواهید برند 
قدرتمندی داشته باشید 

باید حمایت تمامی 
افرادی را كه می خواهند 

در كنار شما برند تان 
را به ذی نفعان عرضه 
كنند همراه خود داشته 
باشید. منظور از تمامی 
افراد تنها تیم فروش 
مستقیم نیست بلكه 

مجموعه افرادی است 
كه به نوعی فعالیت های 
ایجاد برند و هدایت آن 
متاثر از یا تاثیر گذار بر 

فعالیت آنان است

جیم کوکروم
مسعود یگانه- حسن فرهاد ترجمه: حامد تقوی

کارشناسان مدیریت تجربه مشتری

منظ��ور از ارزش برند ارزش 
اقتصادی آن اس��ت، زیرا برندها 
نی��ز همانن��د دیگ��ر دارایی ها 
بدی��ن  می ش��وند،  محس��وب 
معن��ی ک��ه می توان ب��ر ارزش 
اقتص��ادی آنها افزود ی��ا آنها را 
مث��ل ه��ر دارایی دیگ��ری در 
معام��الت خریدوف��روش کرد. 
یک مدیر برند باید از این نکته 
آگاه باش��د که چنانچه با انجام 
برخی تغییرات بتواند مطلوبیت 
برندش را در بازار افزایش دهد 
و موجب ازدیاد تقاضا ش��ود، به 
چه میزان ب��ر ارزش اقتصادی 
برن��د تحت مدیری��ت او افزوده 

خواهد شد. 

کارکنانتان را 
فراموش نکنید

اگ��ر به عنوان مدی��ر برند در 
مجموعه ای فعالی��ت می کنید، 
س��عی کنید هنگام برنامه ریزی 
برای برندتان اطمینان یابید که 
در کنار مش��تریانتان، کارکنان 
خود را نیز فرام��وش نکرده اید. 
برن��د  می خواهی��د  چنانچ��ه 
قدرتمندی داش��ته باشید باید 
حمای��ت تمامی اف��رادی را که 
می خواهند در کنار شما برند تان 
را ب��ه ذی نفع��ان عرض��ه کنند 
همراه خود داشته باشید. منظور 
از تمام��ی افراد تنها تیم فروش 
مستقیم نیس��ت بلکه مجموعه 
افرادی )در ش��رکت و سازمان( 
اس��ت که به نوعی فعالیت های 
ایجاد برند و هدای��ت آن متاثر 
از یا تاثیر گذار ب��ر فعالیت آنان 
است. تیم های رهبری )رهبری 
برن��د( اغل��ب اوق��ات از اینکه 
تمامی افراد سازمان را در فرآیند 
برند سازی و سپس هدایت برند 
دخیل کنند هراسانند، در اینجا 
باید ذک��ر کرد ک��ه این هراس 
قابل درك اما بی مورد است. باید 
توجه داش��ت که کنار گذاشتن 
اف��راد از فرآیند ایجاد، هدایت و 
اغلب  برند  ب��رای  ارزش آفرینی 
موجب ایجاد بی تفاوتی به برند 
در آنها و در نتیجه کاهش تالش 
و کوشش آنها در ارزش آفرینی 
ب��رای برن��د می ش��ود. در نظر 
داشته باشید که با بخش بندی 
صحیح متوجه خواهید ش��د با 
توجه به شایستگی های محوری 
و نی��ز منابع موجود ش��ما، چه 
بخش هایی از بازار جذاب تر و به 
کالمی دیگر برای شما سودآور تر 

و کدام بخش ها کم سودترند. 
 چنانچ��ه می خواهی��د افراد 
درون سازمان را به برند متعهد 
س��ازید باید ب��ه آنه��ا احترام 
بگذاری��د و آنه��ا را نیز دخیل 
کنید. افراد باید درك کنند که 
داش��تن یک برند قدرتمند چه 
مزایایی برای کس��ب و کارشان 
به ویژه از لح��اظ اقتصادی دارد 
و نیز احس��اس کنند که ایده ها 
و نظرات آنان در راه و مس��یری 
که برند طی می کند چه اندازه 
تاثیر گذار است. از افراد سازمان 
در اس��تخراج و ایج��اد قصد و 
هدف ب��رای برند خ��ود کمک 
بگیری��د. آنها به ش��ما خواهند 
گفت که چه چیزهایی برایشان 
با اهمیت اس��ت. دخیل کردن 
افراد در این فرآیند در راستای 
ایجاد هدف، نیت و مفهومی که 
برند قرار اس��ت منتقل کند به 
ایج��اد هدف و نیت و مقصودی 
که این اف��راد خود نیز دیگر به 
آن متعهد بوده و از آن حمایت 
خواهن��د کرد فوق الع��اده موثر 
است. تمامی برند ها باید نماینده 
مفاهیم و ارزش هایی باشند که 
اف��رادی که در پش��ت آن قرار 

دارن��د می خواهند به ذی نفعان 
منتقل کنند. 

به هدف و مقصود برندتان 
پایبند باشید

ش��ما به عنوان یک مدیر برند 
باید برای برندتان قصد و هدف 
روش��نی ق��رار دهی��د و به آن 
پایبند باشید. می توان براساس 
مدل ه��ای مختلف ب��رای برند 
هدف گذاری کرد. مهم نیس��ت 
که چه مدلی را انتخاب می کنید 
تنها چیزی که مهم و با اهمیت 
اس��ت اینکه ه��دف و مقصود 
انتخاب ش��ده برای افراد داخل 
س��ازمان و خ��ارج از س��ازمان 
روش��ن و قاب��ل درك باش��د. 
برای فیلتر کردن پیشنهادها و 
در نهایت رسیدن به یک هدف 
و مقصود مناس��ب ب��رای برند 
چهار س��وال اساسی وجود دارد 
که باید به آنها پاسخ داده شود. 
اول اینکه آیا این هدف برای 
اف��راد پذیرفتن��ی و قابل قبول 
است؟ آیا واقعا سازمان در حدی 
است که بتواند به ادعا و مقصود 

خویش جامه عمل بپوشاند؟ 
دوم اینک��ه آیا ای��ن هدف به 
موض��ع برند مرتبط اس��ت؟ آیا 
ای��ن مقصود ب��ر مبنای چیزی 
اس��ت ک��ه اف��راد را ترغیب به 

خرید می کند؟ 
سوم اینکه آیا مقصود و هدف 
اس��ت؟  متمایز  انتخاب ش��ده 
آیا برن��د می خواه��د قلمرویی 
متفاوت با دیگران برای خویش 
فراهم کن��د که بتواند بر س��ر 
محافظ��ت از آن از خ��ود دفاع 

کند؟ 
چه��ارم اینکه آیا این مقصود 
ب��ا آینده نگ��ری و جامع نگری 
انتخاب شده و می توان در آینده 

آن را گسترش داد؟ 
مقص��ود برن��د، در اصل ایده 
نهفته در پش��ت آن اس��ت که 
بای��د آنه��ا را در قال��ب کلمات 
اس��تراتژیک بیان ک��رد. اکنون 
برند ما به یک سیستم هماهنگ 
و کامل جهت هویت بخشیدن 
به کس��ب و کار و برند خویش 

نیاز دارد تا از این نکته اطمینان 
حاص��ل کنی��م ک��ه تمام��ی 
ارتباطات ب��ا ذی نفعان مقصود 
و هدف برند را تقویت می کند. 

سازمان ها هم مانند انسان ها 

دارای یک وجه خارجی )شکل 
عمل( و یک وجه داخلی )نیت 
و تفکر موج��ود در پس عمل( 
هس��تند. ه��ر چه فاصل��ه بین 
حرف و عمل )نیت تا عمل( در 
سازمان ها بیشتر شود، سازمان 
بیش��تر به سمت فرس��ودگی، 
کهولت و از هم پاش��یدگی هم 
در فعالیت های کس��ب و کار و 
هم در نگهداش��ت و جذب نیرو 
پیش خواهد رفت. هر ناامیدی و 
سرخوردگی از سوی مشتری در 
جهت اینکه برند به ادعاهایش 
نمی پوش��اند  عم��ل  جام��ه 
مش��تریان  لح��اظ  از  چ��ه 
درون س��ازمانی)کارکنان( و چه 
برون سازمانی )مصرف کنندگان( 
برای برن��د خطرناك، آالینده و 
تنفرزاست و بدگمانی و سوءظن 
آنان را به همراه خواهد داشت. 
به همین دلیل ضروری است که 
وعده برند هم در درون سازمان 
و ه��م در برون آن ب��ا معنی و 
مفهومی مش��خص، ملموس و 
باورکردنی باش��د. از لحاظ بعد 
درون سازمان باید بر چگونگی 
برق��راری ارتباطاتتان با دیگران 
تمرک��ز کنی��د. به ط��ور مثال 

بر سیس��تمی که واح��د منابع 
انسانی برای جذب و نگهداشت 
نیرو به کار می گیرد، بر سیستم 
حقوق و پاداش و به طور کلی بر 
چگونگی جاری و س��اری شدن 
ارزش ها و ویژگی های برند خود 
فعالیت های سازمان  تمامی  در 
نظ��ارت کنی��د و تمامی تالش 
خود را در جهت مطابقت دادن 
آن ب��ا ارزش های برندتان به کار 

گیرید. 
از لحاظ بعد خارجی نیز باید 
بر رفتارها )رفتارهای مشتریان(، 
سیستم های ارتباط با مشتریان 
و مدل ه��ای ارائ��ه خدم��ت به 
مش��تریان تمرکز کنید. ش��ما 
نیاز دارید تا برندتان و ارزش ها 
و اس��تانداردهایش با ثبات قدم 
در ط��ول زمان به درون تمامی 
وارد شده  سلول های س��ازمان 
و DNA فرهنگ برند ش��ما را 
بسازد. ش��ما باید به هر شغل و 
جایگاه در سازمان توجه کنید و 
بدانی��د که هر کدام از این افراد 
و شغل هایشان در ایجاد برندی 
ق��وی، فوق الع��اده تاثیر گذارند. 
ش��ما باید به تمام��ی این افراد 
بقبوالنید که چه در واحد مالی 
خدمت می کنند و چه در واحد 
بازاریاب��ی و فروش، همه و همه 
در ایجاد برندی قوی نقش دارند 
و داشتن برند قوی مطمئنا برای 
آنها نیز شهرت و اعتبار به همراه 

خواهد آورد. 

برندسازی برای افراد 
خارج از سازمان

بیایی��د نگاه��ی ب��ه  ح��ال 
مش��تریان  ب��رای  برندس��ازی 
خارج��ی س��ازمان بیندازی��م. 
برندس��ازی ب��ر اف��راد خ��ارج 
و  تعری��ف  ب��ا  س��ازمان  از 
برن��د که  اس��تراتژی  تدوی��ن 
مشخص کننده تمامی ارتباطات 
برن��د با مش��تریان اس��ت آغاز 
می شود. شاید داشتن استراتژی 
محدودیت آفرین به نظر برس��د 
ام��ا نباید این طور باش��د. یک 
اس��تراتژی برند صحیح و موثر 
باید همانند راهنما عمل کند و 

نه وحی منزل. 

تداوم، تداوم، تداوم
ذهنیتی وج��ود دارد که باور 
دارد برندها باید به شیوه نظامی 
اداره ش��وند، ای��ن ایده در عین 
جذاب بودن نادرست و پر عیب 
است. تداوم کلید اصلی است و 
ثابت قدم نگه  داشتن سیستمی 
که ای��ن ت��داوم خروج��ی آن 
نیس��ت.  س��اده ای  کار  اس��ت 
سیس��تم های مدیریت سرمایه 
ام��روزه می توانن��د ه��ر گون��ه 
تناقض و ناس��ازگاری را نش��ان 
بدهن��د، پ��س عالوه ب��ر اینکه 
باید به فکر ایجاد یک سیس��تم 
مناسب، منسجم و یکپارچه در 
س��ازمان برای س��اختن برندی 
قدرتمند باش��یم، این سیستم 
باید بتوان��د دارایی های برند را 
هر لحظه کنت��رل کند. دنیای 
خارج از سازمان )مشتریان و...( 
تنها زمانی برای ش��نیدن پیام 
برند شما آمادگی دارد که شما 
پی��ش از آن اقدام به اصالحات 
داخلی س��ازمانی کرده باشید. 
چنانچه پیش از اینکه کارکنان 
ش��ما به برند ش��ما اعتقاد، باور 
و احس��اس تعلقی پی��دا کرده 
باشند و نیز پیش از اینکه شما 
تمامی تالش تان را برای ارتقای 
آن ب��ه کار نگرفته اید، به انتقال 
ویژگی های برندتان به مشتریان 
اقدام کنید، مطمئن باشید که 
دردس��ری ب��زرگ ب��رای خود 
آفریده اید و از هم اکنون واضح 
اس��ت که از عهده پاسخگویی 
به نیازه��ا و انتظ��ارات آنان بر 

نخواهید آمد. 

پایان ناپذیری مدیریت برند
باید بدانید که مدیریت و اداره 
کردن برند، فعالیتی پایان ناپذیر 
در  می دانی��م  اگرچ��ه  اس��ت. 
جامع��ه ای زندگی می کنیم که 
در آن اغلب انس��ان ها دوس��ت 
دارند موفقیت های گذشته شان 
را به نظاره بنش��ینند و به آنها 
افتخ��ار کنن��د اما بای��د توجه 
داش��ت که این مورد )مدیریت 
برند( باید از این قاعده مستثنا 

شود. 
در مدیری��ت برند تنها زمانی 
ب��ه نتیجه و موفقی��ت خواهیم 
رس��ید که تمامی مراحل طی 
شده را مداوما تحت نظر داشته، 
تحلیل ک��رده و در صورت لزوم 

تغییر دهیم. 
)BMW( می تواند  آیا بی ام و 
ادعا کند که ما دیگر برای همیشه 
می توانیم بگوییم لذت رانندگی 
را به ش��ما هدیه می کنیم، )ولو 
تا کنون به شعارش پایبند بوده 
باش��د( و دیگر پیگی��ر ادعایش 
نباش��د و پ��س از تش��کیل این 
ذهنیت دیگر نتواند از آن مراقبت 

و آن را تقویت کند؟ 
پاسخ خیر اس��ت. باید توجه 
داش��ت که ل��ذت رانندگی در 
این بره��ه از زم��ان دارای یک 
معنی و مفهوم و در س��ال های 
آتی )ش��اید حتی س��ال آینده( 
ب��ا توج��ه ب��ه پیش��رفت های 
تکنولوژیک و باال رفتن س��طح 
توقع��ات مصرف کنن��ده دارای 
معنی و مفه��وم دیگری خواهد 
بود.  برنده��ای برتر و قدرتمند 
مدام به فکر ایج��اد راه هایی نو 
و خالقان��ه ب��رای پیاده س��ازی 
هس��تند.  استراتژی هایش��ان 
برنده��ای بزرگ به مش��تریان، 
کارکن��ان، رقبا و بازارهایش��ان 
گوش فرا می دهند. آنها به تغییر 
در نیاز ه��ا و توقعات و س��الیق 
توجه کرده، خود و محصوالتشان 
را مطابق با آنها تغییر می دهند. 
فرام��وش نکنید هر زمان که به 
دقت گوش فرادهید، چیزی تازه 

و نو فرا خواهید گرفت. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

مشتریان ابدی
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كتابخانه

از  یکی  بازاریاب��ی خدمات��ی 
مقوله ه��ای مورد توج��ه عموم 
مانند  خدمات��ی  س��ازمان های 
بانک ها، بیمه ه��ا، کلینیک های 
خصوصی و س��ایر موسسه های 
کوچک و بزرگ خدماتی است، 
زیرا س��ابقه و تجربه بازاریابی و 
تبلیغات در مورد کاالها آنچنان 
ق��وی و فراگیر ب��وده که کمتر 
پرداخت  بح��ث خدم��ات  ب��ه 
ش��ده ، اما حقیقت آن است که 
و  بازاریاب��ی  در  روش شناس��ی 
تبلیغات خدمات، تفاوت چندانی 
ب��ا آنچه در  م��ورد کاالها اعمال 
می شود، ندارد و تفاوت عمده در 

ویژگی های خدمات است. 
دکتر محمد بلوریان تهرانی  در 
اثری از خود با عنوان »بازاریابی 
خدمات به زبان س��اده« تمامی 
سعی خود را در باالبردن بینش 
و دانش تولیدکنن��دگان ایرانی 
بازاریابی  تکنیک های  زمینه  در 
ب��ه کار برده تا ه��ر مدیر ایرانی 
بتواند با کمترین هزینه بیشترین 
س��ود را در حوزه تجارت نصیب 
خوی��ش س��ازد. یک موسس��ه 
خدمات��ی ب��رای اینکه نس��بت 
به س��ایر موسس��ه های مشابه 

تف��اوت داش��ته باش��د و مورد 
ترجی��ح و انتخاب ق��رار گیرد، 
باید با شناسایی مشتریان، رقبا، 
فرصت ه��ای ب��ازار، کمبودها ، 
نیازه��ا و... و تمرکز بر فلس��فه 
مشتری گرایی  و  مشتری مداری 
و خلق مستمر ارزش های مورد 
انتظ��ار مش��تری، ب��رای خود 
جایگاهی در ذهن مش��تری بنا 
کند که نس��بت به جایگاه سایر 
رقبا، رفیع تر و متمایزتر باش��د. 
بازاریاب��ی و ف��روش کاالها، به 
دلیل سابقه طوالنی خیلی بیشتر 

از بازاریاب��ی و ف��روش خدمات 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
حتی در م��ورد بازاریابی کاالها 
بیش��تر به بحث های تبلیغات و 
پیش��برد فروش توجه شده و به 
سایر عناصر مانند ماهیت کاال، 
کیفیت و قیمت گ��ذاری کمتر 
نویسنده  اس��ت.  عنایت ش��ده 
در این کتاب س��عی بر آن دارد 
که ب��ا رویک��رد خالصه گویی و 
خالصه نویس��ی و با نثری روان 
کلیه مدی��ران، کارشناس��ان و 
دانش��جویان را ب��ا دانش های��ی 

بازاریابی،  بازار شناس��ی،  نظی��ر 
بازارگرمی با تبلیغات، بازارگردی، 
بازارسنجی، بازارسازی، بازارداری، 
آش��نا  بازارگرایی  و  بازارگردانی 
کند. این کت��اب در 86 صفحه 
با قیمت 4500 تومان توس��ط 
انتش��ارات ش��رکت چاپ و نشر 

بازرگانی به چاپ رسیده است. 

بازاریابی خدمات به زبان ساده 

محمد قاضی زاده
راهنمای کاربردی مدیران برندمشاور برند 

راه های افزایش
قیمت برند



4 ویژگی مشترک
میلیونرهای جوان خودساخته

بس��یاری از م��ردم در سراس��ر دنیا ب��دون اینکه کم 
بگذارند یا نقصی در کارشان باشد، شغل و حرفه خود را 
به بهترین شکل انجام می دهند اما هیچ گاه در ذهنشان 
به فکر میلیونر ش��دن نیس��تند. به همی��ن دلیل کمتر 
کس��انی یافت می شوند که هنوز به 30 سالگی نرسیده، 
صفرهای حس��اب بانکی ش��ان س��ر به فلک بزند. با این 

حساب میلیونر شدن کار هر کسی نیست. 
اگر در ش��خصیت و رفتار میلیونره��ا کنکاش کنید، 
خواهی��د دید ای��ن دس��ته از اف��راد دارای ویژگی های 
مش��ترک جالبی هس��تند. آنها پول هایش��ان را به هیچ 
عنوان برحسب تصادف یا شانسی به دست نیاورده اند و 
معتقدند اگر هدفی در کار نباشد، هر تالشی بی فایده و 

هر محیط کاری جهنم است. 
آنچ��ه پیش روی شماس��ت، چهار ویژگی مش��ترک 
میلیونرهای موفق و جوان این روزهاست که دانستن شان 

برای پای گذاشتن در مسیر ثروت بسیار حیاتی است: 
1-  پولدارهای جوان به ثروتمند شدن مثل یک 

نیاز فوری نگاه می کنند
میلیونرهای جوان خیل��ی زود طعم ثروت و موفقیت 
را می چش��ند چون همواره خودشان به دنبال موفقیت 
هس��تند. آنها خود را معطل رس��یدن فرصت های گاه و 
بیگاهی که ش��اید به سراغ شان بیاید، نمی کنند. چنین 
ذهنیتی قاتل رویاهاست. میلیونرها رسیدن به موفقیت 
مالی را اولویت نخس��ت هر روز خود قرار می دهند. آنها 
با »پش��ت گوش انداختن« و »ی��ک روز خوب می آید« 

میانه ای ندارند. 
2-  پولداره�ای جوان در پ�ی یافتن یک الگوی 

قدرتمند هستند
میلیونره��ای جوان به تنهایی به موقعیت فعلی ش��ان 
نرس��یده اند. حت��ی آنهای��ی ک��ه ذره ذره ثروتش��ان را 
خودش��ان به دس��ت آورده اند و به اصطالح خودساخته 
هس��تند، هم��واره از راهنمایی الگوها و ب��زرگان ثروت 
استفاده کرده اند. موفقیت و شکست مالی بسیار بستگی 
ب��ه اطرافیان و راهنمای��ان دارد. اگ��ر راهنمایان مارک 
زاکربرگ دائم در گوشش می خواندند که کار تو نیست، 
او هرگز حاال از ثروتمندتری��ن جوانان روی زمین نبود. 
الگوی موفق در تصمیم س��ازی های کسب و کاری بسیار 
تاثیرگذار اس��ت و می تواند س��قف فکر و اندیشه فرد را 

باالتر ببرد. 
3-  پولدارهای جوان به زمان احترام می گذارند

زم��ان خود ثروت اس��ت. روش س��نتی معامله زمان 
برای خرید فرصت های بیشتر تنها به گرفتن یک حقوق 
مختصر می انجامد. در این روش سنتی خبری از میلیونر 
شدن نیست. میلیونرها تمام دار و ندار خود را می گذارند 
تا زم��ان بخرند. در واقع آنه��ا از تمام روش های ممکن 
برای به حداکثر رساندن وقت و زمان استفاده می کنند. 
به این ترتیب آنها اطمینان پیدا می کنند که زمان خوبی 

برای رسیدن به بیشترین درآمد دارند. 
4-  پولدارهای جوان به حرف های صد من یه غاز 

توجهی ندارند
کسانی که همیشه در پی شنیدن حرف ها و نظرهای 
دیگران درباره خودش��ان هستند، همیشه در این حصار 
تن��گ و خفه کننده دیگران می مانند. میلیونرهای جوان 
اما وق��ت خود را برای راضی نگه داش��تن کس��انی که 
ب��ه آنها اعتقادی ندارند تلف نمی کنند. آنها به کس��انی 
که حمایتی ازش��ان نمی کنند نیز توجهی ندارند. آنچه 
میلیونرهای جوان آموخته اند این اس��ت که برای موفق 
شدن باید دست از »نیاز به تایید شدن از سوی دیگران« 

بردارند. 
businessinsider.com :منبع

نخستین گوشی مایکروسافت لو رفت

براس��اس اطالعات��ی ک��ه درب��اره گوش��ی جدی��د 
مایکروسافت منتشر شده، این گوشی از دو سیم کارت 
پش��تیبانی می کند و هر دو سیم کارت از سرویس های 

شبکه نسل سوم برخوردار خواهد بود. 
 Lumia 535 ب��ه گزارش موبنا، انتظار م��ی رود که
نخس��تین گوشی مایکروس��افت پس از واگذاری نوکیا 
به این غول امریکایی باش��د. این دستگاه دارای صفحه 
نمایش پنج اینچی qHD و پردازنده چهار هس��ته ای 

1/2 گیگاهرتزی خواهد بود. 
به ظاهر این گوش��ی هشت گیگابایت حافظه داخلی و 
ی��ک گیگابایت RAM خواهد داش��ت و از دوربین پنج 
مگاپیکس��لی و دوربین ثانوی��ه VGA و باتری 1900 
میلی آمپری بهره خواهد برد. همانند گوش��ی های سری 
لومی��ا، این گوش��ی هم در رنگ های س��فید، مش��کی، 
خاکستری، آبی، نارنجی و سبز به بازار عرضه می شود. 

11 مدیریت کسب و کار

چه اصول�ی بای�د درطراحی  
کس�ب و کار  ب�رای  س�ایت 
رعایت ش�ود که به مشتریان 

کسب وکارها کمک کند؟ 
در نگاه اول جواب این سوال را 
می توان در عباراتی مانند زیبایی 
ظاهری، کاربری راحت و طراحی 
هوش��مندانه خالصه کرد ولی در 
حقیقت فضای ام��روز اینترنت و 
طراحی س��ایت از پیچیدگی های 
بیشتری برخوردار است. طراحی 
سایت دیگر مانند گذشته فرمول 
مش��خصی نداش��ته و متناس��ب 
با زمین��ه کاری ی��ا هدف گذاری 
تغیی��ر  مجموع��ه  مدیری��ت 
می کند. توجه به کارایی س��ایت 
و کارب��ری راح��ت آن از اهمیت 
ویژه ای برخ��وردار بوده و مفاهیم 
جدیدی مانند طراحی واکنشگرا، 
بهینه س��ازی ب��رای موتوره��ای 
جس��ت وجو و س��رعت باالی لود 
صفح��ات از مهم ترین م��واردی 
هس��تند که به نیازهای اساس��ی 
یک وب س��ایت در یک سال اخیر 
تبدیل شده اند. گسترش استفاده از 
تلفن های هوشمند و تبلت موجب 
شده سایت های اینترنتی همراه با 
نرم افزارهای گوناگون ارائه ش��وند 
یا حتی خ��ود به نوعی ترکیبی از 
س��ایت و نرم افزار موبایل باش��ند. 
تاثیر موتورهای جست وجو مانند 
گوگل بر موفقیت یا شکست یک 
سایت انکارناپذیر است و همین امر 
موجب شده هزینه های مربوط به 
سئو و بهینه سازی سایت حتی از 

هزینه طراحی آن بیشتر باشد. 
آیا بع�د از طراحی س�ایت و 
تحوی�ل به کس�ب وکارها در 
ادام�ه باید آنه�ا را راهنمایی 
کرد و در به روز رس�انی سایت 

به آنها مشاوره داد؟ 
فعالیت شرکت هایی که در این 
زمینه به درستی فعالیت می کنند، 
محدود به طراحی سایت نیست و 
هدف اصلی آنها رونق بخش��یدن 
به کس��ب و کار مش��تریان است. 
براین اساس باید از همان ابتدا با 
برگزاری جلسات متعدد نیازها و 
امکانات یک سایت مناسب برای 
کسب و کار را بسنجند و ایده های 
جدی��دی را به آنها معرفی کنند. 
پس از پایان پروژه و تحویل نهایی 
سایت، تیم پشتیبانی و بازاریابی 
باید به طور مستمر با مشتریان در 
ارتباط باشند تا عالوه بر پاسخگویی 
به سواالت، تکنیک های بازاریابی 
براساس محتوا، بهینه سازی برای 
موتورهای جس��ت وجو و بررسی 
آماری عملکرد س��ایت را به آنها 
آموزش دهند. آنها باید مشتریان 

را به مانند دوستان خود ببینند و 
برای موفقیت آنها از هیچ تالشی 

دریغ نکنند. 
درب�اره نمونه ه�ای موف�ق از 
وب سایت مش�تریان داخلی 
حداکث�ر  بدهی�د؛  توضی�ح 
بازدید آنه�ا چقدر بوده و چه 
فاکتورهای�ی در آنها رعایت 
ش�ده که موفقیت آمیز شده 

است؟ 
سوال شما نکته ظریفی در خود 
دارد؛ متاسفانه یکی از فاکتورهای 
موفقیت ی��ک س��ایت در ذهن 
عموم مردم می��زان بازدید آن در 
روز اس��ت، در حالی که این معیار 
تنها برای سایت هایی خاص مانند 
س��ایت های خبری و سرگرمی و 
عموما سایت هایی که هزینه ها و 
درآمد خود را از راه تبلیغات کسب 
می کنند کارب��رد دارد. برای یک 
تجارت کوچ��ک یا ایده نو میزان 
فروش و ن��رخ نفوذ در مخاطبان 
هدف ارزش بس��یار باالیی دارد، 
در نتیج��ه تع��داد بازدیدکننده 
مالک مناسبی نیست، بلکه نوع 
بازدیدکنن��دگان و درصد تبدیل 
بازدیدکننده به مشتری مهم ترین 
فاکتوره��ای موفقیت هس��تند. 
ش��اید وب س��ایت یک ش��رکت 
واردات و ص��ادرات روزان��ه کمتر 
از 10 بازدیدکننده داش��ته باشد 
ولی درآم��د آن ش��رکت در ماه 
از طریق س��ایت بی��ش از درآمد 
ماهان��ه بزرگ ترین س��ایت های 
خبری کشور باش��د. به نظر من 
یکی از نمونه های موفق؛ طراحی 
و پش��تیبانی یکی از سایت های 
مرتبط با آموزشگاه خیاطی است، 
ش��اید در ن��گاه اول یک س��ایت 
معمولی برای یک آموزش��گاه به  
نظر برس��د و امکانات ویژه ای در 
آن به چشم نخورد، ولی طراحی 
کلی س��ایت و نحوه ارائه مطالب 
در آن به گونه ای اس��ت که درصد 
بس��یار باالیی از بازدیدکنندگان 
س��ایت را به مشتریان آموزشگاه 
تبدیل می کند. این مجموعه در 
یک بازه زمانی ش��ش ماهه پس 
از راه اندازی وب سایت خود جهش 

چشمگیری در تعداد هنرجویان و 
میزان درآمد ماهانه خود داشته و 
تعداد افراد ثبت نام شده در مهرماه 
93 بیش از پنج برابر همین تعداد 
در مقایسه با سال گذشته است. 

اص�وال وضعی�ت وب س�ایت 
ب�ا  داخل�ی  ش�رکت های 
چ�ه  خارج�ی  نمونه ه�ای 

تفاوت هایی دارد؟ 
به جرات می توان گفت دانش 
عمومی کاربران ایرانی و مدیران 
ش��رکت ها از اینترنت و طراحی 
س��ایت بس��یار باالس��ت و البته 
همین امر مش��کالت بسیاری را 
سر  راه موفقیت آنها ایجاد می کند. 
مشتریان خارجی معموال به دنبال 
س��ریع ترین راه سرویس دهی به 
مخاطبان خود هستند و از هرگونه 
حاشیه در طراحی سایت پرهیز 

می کنن��د، همچنی��ن در مقابل 
مش��اوره درست نرمش بیشتری 
به خرج می دهن��د ولی در داخل 
کشور کوچک ترین شرکت ها به 
دنب��ال پیچیده تری��ن امکانات و 
اینترنتی  پورتال های  بزرگ ترین 
هستند تا جایی که از هدف اصلی 
خود غافل و موجب س��ردرگمی 
کاربران می شوند. به عنوان نمونه 
خیلی س��خت می توان در فضای 
وب فارس��ی سایت های خبری یا 

آموزشی تخصصی پیدا کرد. 
اص�ول طراح�ی یک س�ایت 

ش�رکت موادغذای�ی به چه 
شکلی است؟ 

پاسخ این سوال نیازمند بررسی 
و  دقی��ق هدف گذاری ش��رکت 
ش��ناخت مخاطب��ان آن اس��ت. 
طراحی سایت برای یک رستوران 
المان های مش��خص خود را دارد 
ولی معرفی یک محصول خوراکی 
جدی��د نیازمن��د ایده پ��ردازی و 
ارائه ای متفاوت است. به طور کلی 
ایجاد هیج��ان در مخاطب برای 
تجربه یک حس جدید می تواند 
برای شرکت های مواد غذایی نتایج 
خوبی به همراه داشته باشد. این 
کار با انتخاب رنگ بندی متناسب 
با س��ن مخاطبان و اس��تفاده از 
المان های گرافیک��ی قابل انجام 
است  ولی اگر به دنبال معرفی یک 
محصول شناخته شده مانند برنج 
یا ماکارونی هس��تید ایجاد حس 
اعتم��اد و کیفی��ت در مخاطب 
مهم ترین هدف شما خواهد بود. 

آی�ا طراحی س�ایت هایی که 
اینترنتی  ف�روش  س�رویس 
فعال دارند، با مابقی متفاوت 
از  درص�د  چن�د  اس�ت؟ 
ش�رکت ها خواهان راه اندازی 
این سرویس هستند و چقدر 
برای مش�تریان امکان خرید 
اینترنتی از طریق س�ایت ها 

فراهم می شود؟ 
به ط��ور کلی س��ایت هایی که 
محصول یا خدماتی برای فروش 
به مخاطب��ان خود دارند یا همان 
نیازمند  اینترنتی  فروش��گاه های 
فاکتورها و امکانات متفاوتی نسبت 
به سایت های ش��رکتی هستند. 
ام��روز  خرید اینترنت��ی در میان 
کارب��ران ایرانی جای��گاه خود را 
پیدا کرده و تقریبا هر محصولی را 
می توان به صورت آنالین خریداری 
کرد. به عنوان مثال، تقریبا نیمی 
از مش��تریان س��ایت ما در کنار 
فعالیت خ��ود در فضای اینترنت، 
نیازمن��د فروش��گاه اینترنت��ی و 
ف��روش آنالین محص��والت خود 
نیز هستند. ساده س��ازی مراحل 
انتخ��اب محص��ول و س��فارش 
آنالین در کنار ایجاد حس اعتماد 

و امنی��ت در کارب��ران مهم ترین 
نکات در طراحی یک فروش��گاه 
اینترنتی اس��ت و مراحل کنترل 
کیفی��ت این س��ایت ها به مراتب 
طوالنی تر و پیچیده تر است. ارائه 
اطالع��ات دقی��ق از محصوالت، 
مناس��ب، دسترسی  دسته بندی 
آس��ان و س��ریع به محصوالت از 
طریق من��و و س��ایدبار، قابلیت 
سیس��تم  محصوالت،  مقایس��ه 
ارسال پستی، اتصال به درگاه های 
پرداخت آنالین، قابلیت پیگیری 
س��فارش ها، اطالع رسانی مراحل 
آماده س��ازی و ارس��ال از طری��ق 
ایمیل و پیامک و از همه مهم تر به 
کارگیری عبارات و کلمات مناسب 
در مراحل س��فارش را می توان از 
مهم ترین فاکتورها در طراحی یک 

فروشگاه اینترنتی دانست. 
بزرگ ترین مشکل حال حاضر 
تجارت الکترونیکی در ایران 

چیست ؟ 
تع��داد فع��االن در عرصه وب 
فارسی بس��یار زیاد بوده و وقت و 
انرژی بس��یاری صرف راه اندازی 
می شود،  جدید  وب س��ایت های 
متاس��فانه بخش زی��ادی از این 
هزین��ه و ان��رژی ص��رف ایجاد 
سایت هایی با موضوعات تکراری 
و محتوای کپی ش��ده می ش��ود. 
پورتال ه��ای خب��ری ک��ه هرگز 
مقاالت تحلیل��ی ارائه نمی کنند 
یا س��ایت های دانلود که تنها در 
ظاهر و قالب کلی با هم متفاوت 
هس��تند در می��ان س��ایت های 
اینترنتی بسیار به چشم می خورد. 
در نگاه اول  به نظر می رس��د این 
سایت ها موفق اند و درآمد باالیی 
از تبلیغات کس��ب می کنند ولی 
درص��د آنهایی که ب��ه این حجم 
بازدید روزانه می رس��ند بس��یار 
اندک اس��ت و حتی اگر برس��ند 
درآمدی که کس��ب خواهند کرد 
)به جز در مواردی انگشت شمار( 
زحمات ش��ان  ب��ا  مقایس��ه  در 
به صرف��ه به نظ��ر نمی رس��د. در 
نقطه مقابل سایت های بسیاری 
وج��ود دارند که ب��ا هدف گذاری 
روی ارائ��ه محصوالت یا خدمات 
خود درآمد بس��یار باالیی کسب 
می کنند یا با ارائه ایده های جدید 
و بکر به س��رعت مسیر پیشرفت 
را ط��ی می کنند و به درآمدزایی 
متناسب با آن نیز می رسند. امید 
و تالش ما بر آن است که فعاالن 
وب فارس��ی به جای کپی کردن 
مطالب یکدیگر دست به کار شوند 
تا ایده ها و تفکرات خود را اجرایی 
کنند. فرقی نمی کند ایده شما چه 
باش��د، مهم نحوه ارائه آن و البته 
صبر و حوصله کافی برای به ثمر 

نشستن آن است. 

بوش، ایستاده بر قله اعتماد مشتریان

ش��رکت بوش یک ش��رکت تکنولوژی آلمانی است 
ک��ه در ش��هر اش��توتگارت واق��ع  ش��ده و بزرگ ترین 
عرضه کنن��ده قطع��ات اتومبیل اس��ت و تقریبا  با همه 
خودروس��ازان جه��ان تعامل دارد. »راب��رت بوش« در 
سال 1861 دیده به جهان گشود و در سن 25 سالگی 
کارگاه مهندس��ی ماشین آالت س��بک و مهندسی برق 
خود را ب��ه همراه دو نفر دیگر بنا کرد. خدماتی که در 
کارگاه او ارائه می شد، عبارت بود از: تعمیر دستگاه های 
 تلفن، لوازم عکاس��ی، دس��تگاه های ماش��ین تحریر و 

ماشین آالت دیگر. 
این ش��رکت در سال 1902 ش��مع ماشین بوش را 
ثب��ت اخت��راع کرد و در م��دت زمان نس��بتا کوتاهی، 
کارگاه به شرکت بین المللی موفقی تبدیل شد. اساس 
توس��عه و گسترش آن با وجود س��ادگی بر اختراعاتی 
ابت��کاری همانند احتراق مغناطیس��ی برای موتورهای 
درون سوز بنا ش��ده بود. در سال 1909 ارائه نخستین 
محص��والت خارجی در  ایاالت متحده امریکا آغاز ش��د 
و ش��رکت بوش در س��ال 1913 نخستین تولید کننده 
ماشین با سیس��تم برقی کامل بود. ماشین اصالح، در 
س��ال 1928 به عنوان نخس��تین ابزارآالت برقی بوش 
وارد بازار و سبب اختراع موارد دیگری نیز شد. شرکت 
بوش با چش��م انداز رشد و توس��عه درازمدت همراه با 
س��ودآوری برای مش��تریان، س��هام داران و همکاران، 
بر این عقیده اس��توار بود که نخس��تین و مناسب ترین 
انتخاب بر مبنای نیاز بازار مش��خص می شود. بوش که 
در س��ال 1933 با یخچال خ��ود، طالیه دار خط تولید 
وس��ایل خانگی جدید بود، نخس��تین دریل برقی را در 
س��ال 1932 و اره عمودبر را در سال 1946 وارد بازار 
کرد. این اختراعات پایه و اس��اس طیف گسترده ای از 
ابزارها و لوازم را برای انواع کاربردهای ماش��ینی فراهم 
س��اخت، در حالی که راه حل هایی کامل و جامع برای 
صنع��ت، تجارت و ب��ازار لوازم خانگ��ی و نیمه صنعتی  
ایجاد کرد. مس��ئولیت جمعی، فعالیت های بهداش��تی 
و  ایج��اد درک و تفاهم بین المللی بخش��ی از فلس��فه 
رابرت بوش بوده است، سنتی که بعدها موسسه خیریه 
رابرت بوش مس��ئولیت آن را برعهده گرفت. در س��ال 
1936 بیمارس��تان رابرت بوش به عنوان یک س��ازمان 
خیریه افتتاح شد. ارزش های شرکت بوش، عمل کردن 
به صورت جهانی و احترام به تنوع نیازهای مشتریان در 
مناطق مختلف جهان بود و گس��ترش فرهنگ اعتماد، 
حمایت از کارگشایی و پیش قدم بودن، سرمایه گذاری 
بر توانایی ه��ای نهفته در فرهنگ ه��ای گوناگون برای 
جهانی کردن تفکر و عملکرد و توجه بر بهبود مس��تمر 
و اقدام ب��ه موقع، از جمله ارزش های  این ش��رکت در 
راه  جهانی ش��دن بود. در سال 1952 لوازم آشپزخانه، 
لوازم خانگی و نیمه صنعتی و لوازم هیدرولیک به طیف 
محص��والت اضاف��ه و عایق ه��ای حفاظتی ب��ه منظور 
فراهم سازی حداکثر  ایمنی برای کاربر یا مصرف کننده 

معرفی شد. 
خری��داری کارخانه ه��ای اس��کیل، درم��ل و آتک��و 
زوالکاس��ت از جمله کارهای ب��وش در قرن اخیر بوده 
اس��ت و ش��رکت رابرت بوش امروز  با وفاداری نس��بت 
به ش��عار موس��س بوش؛ »بهتر اس��ت پول خود را از 
دس��ت بدهیم تا اعتماد و اطمینانی را که مش��تری به 
ما می کن��د از کف دهیم«  هنوز از اص��ل ارائه کیفیت 
برتر پیروی می کند. این ش��رکت در س��طحی جهانی، 
در زمین��ه صنعت ابزار آالت برقی منش��أ اث��ر بوده و با 
داش��تن حضوری مس��تمر و موفق، بیش از 270 هزار 
کارمن��د در سراس��ر جهان دارد و در س��ال گذش��ته 
 می��الدی درآم��دی بالغ بر 38 میلیارد یورو به دس��ت 

آورده است. 

در داخل کشور 
کوچک ترین شرکت ها 
به دنبال پیچیده ترین 
امکانات و بزرگ ترین 
پورتال های اینترنتی 
هستند تا جایی که از 
هدف اصلی خود غافل 
و موجب سردرگمی 
کاربران می شوند. 

به عنوان نمونه خیلی 
سخت می توان در 
فضای وب فارسی 

سایت های خبری یا 
آموزشی تخصصی 

پیدا کرد

 شگفتی سازی آمازون 
با بلندگوی سخنگو

عاقبت چیزی ک��ه انتظار ظهورش از س��وی گوگل 
می رفت، توسط آمازون راهی بازار دنیای هوشمند شد: 

»بلندگوی سخنگو«! 
ب��ه گ��زارش خبر آنالی��ن، ش��اهکار جدی��د آمازون 
اس��پیکری به نام »اکو« است که با شما حرف می زند و 
دستورات شمار را موبه مو اجرا می کند. اکو برای اساس 
صوت ش��ما کاره��ا را انجام می ده��د و اطالعات الزم، 
موس��یقی، اخب��ار، آب و هوا و هر آنچه را درخواس��ت 

کنید، پخش می کند. 
انتظ��ار می رف��ت چنی��ن محصول��ی را گ��وگل ب��ا 
فناوری های نوین خود عرض��ه کند اما به ظاهر آمازون 
پیش دس��تی کرده اس��ت و کاربران ب��ا دعوت نامه و با 
 )Primier account( داشتن حس��اب کاربری ویژه
می توانن��د به مدت مح��دود این بلندگوی هوش��مند 
را 99 دالر بخرن��د و س��ایر کارب��ران نی��ز می توانن��د 
 ب��ا پرداخ��ت 199 دالر یک��ی از این بلندگوه��ا را در 

اختیار بگیرند. 
اکو حتی زمانی که موس��یقی در خانه روش��ن است 
نیز قادر به تش��خیص صدای کاربر از هر زاویه ای است. 
 mazon  از روی س��رویس هایی مانن��د همچنی��ن 
 Prime Music, iHeartRadio, and TuneIn
Plus موسیقی موردعالقه را پخش می کند و به وسیله 
Spotify, Pandora نیز از طریق بلوتوث موس��یقی 
م��ورد دلخ��واه را اجرا می کن��د. به س��واالت عمومی 
کاربران نیز از طریق ویکی پدیای متصل به اکو پاس��خ 

داده می شود. 

نرگس فرجی

مترجم: سارا گلچین نخستین  کارش�ناس:  پاسخ 
کارت  جم��ع آوری  توصی��ه، 
خودتان  هم صنفی های  ویزیت 
از مناط��ق مختلف اس��ت. کار 
زی��اد س��ختی نیس��ت. ط��ی 
یک��ی، دو روز موف��ق خواهید 
ش��د مجموعه ای از کارت  های 
را جمع آوری  ویزیت مختل��ف 

کنید.

جس��ت  وجو  بع��دی  ق��دم 
ای��ن  اس��ت. در  اینترن��ت  در 
ویزی��ت  کارت ه��ای  مرحل��ه 
عمومی متعلق به ش��رکت های 
ب��رای  و  ببینی��د  را  مختل��ف 
خودت��ان بانک مناس��بی تهیه 
کنی��د. در مرحله بع��د کارت 
ویزی��ت هم صنفی های تان را در 
دنی��ا ببینید. اکنون ش��ما در 

مرحله ای هستید که می توانید 
با الهام از هم��ه آنچه دارید به 
یک ط��رح کلی برس��ید. البته 
توجه داش��ته باش��ید که شما 
ط��راح نیس��تید و تنه��ا بای��د 
ط��رح کلی و س��لیقه تان را به 
ط��راح منتقل کنید. بقیه راه را 
بس��پرید به طراح تا با خالقیت 
خ��ود و البته با اص��ول علمی 

کارت  ی��ک  و...  رنگ شناس��ی 
ویزیت منحصربه فرد برای شما 
طراحی کند. ب��ه این نکته نیز 
باید توجه داش��ته باش��ید که 
همه این مراحل را می توانید از 
ابتدا به طراح بسپارید تا وی به 
طرح نهایی برسد. البته در این 
شرایط شما باید به طراح کامال 

اطمینان داشته باشید.

طراحی کارت 
ویزیت

پرسش: صاحب یک پرده فروشی کوچک هستم که مشتریان محلی فراوانی دارد. تصمیم دارم کارت ویزیتی خالقانه طراحی کنم تا  در 
جلب نظر مشتریان مؤثر واقع شود. چه توصیه ای برای من دارید؟

اگر شما هم د  ر کسب و کار 
خود   با چالشی روبه رو 

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشکل خود   را از طریق ایمیل 

business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)97(

احسان صفاپور

نگاهی به فاکتورهای اصلی طراحی سایت برای کسب و کارها 

سایت اینترنتی شرکت شما چه قابلیت هایی دارد؟

مسیر ثروتBRANDحکایت برندها

از میان خبرها
از میان خبرها

یکشنبه|  25 آبان 1393 | 97شمــاره

»میزان توجه کس�ب و کارهای داخلی به طراحی س�ایت و به طور کلی فعالیت در فضای 
مجازی به ش�کل معناداری ارتباط مس�تقیم با عمر و س�ابقه آنها دارد؛ تا جایی که عموما 
تجارت های نوپا و شرکت های کوچک سایت هایی بهتر و تواناتر در مقایسه با مجموعه های 
قدرتمن�د اقتص�ادی دارند. اگر نگاهی گذرا به س�ایت های ارگان های دولتی یا ش�رکت ها 
و کارخانجات بزرگ کش�ور بیندازیم، کامال مش�هود اس�ت که به جز چند استثنا، همگی 
فعالیتی محدود در سطح فضای اینترنت دارند یا به طور کلی فاقد سایتی کارآمد هستند. 
همین مس�ئله نش�ان می دهد مدیران جوان، ارزش و جایگاه فضای اینترنت را بهتر درک 
کرده و پتانس�یل های موجود در آن را به خوبی ش�ناخته اند. هر روز ایده های جدیدی در 
فضای اینترنت ش�کل می گیرد و تجارت های نوپا س�هم بزرگی در این بازار مهم به دس�ت 
می آورن�د.« این موارد برگرفته از صحبت های ش�ادی پناهی، کارش�ناس ارش�د مدیریت 
و مدی�ر روابط عمومی یک ش�رکت طراح س�ایت درب�اره اصول طراحی وب س�ایت برای 

شرکت هاست. در ادامه گفت وگوی ایشان را با »فرصت امروز« می خوانید. 



مدیریت سهام12

در جریان معامالت نخستین 
روز هفته، شاخص بورس تحت 
تاثی��ر معام��الت منف��ی گروه 
بانکی با اف��ت 642 واحدی به 
ارتف��اع 75 ه��زار و 946 واحد 
س��قوط ک��رد. در جری��ان این 
معامالت به ج��ز گروه قندی و 
برخی تک سهم ها در گروه هایی 
مانند واس��طه گری مالی، کانی 
ساختمانی، سیمانی  غیر فلزی، 
و غذایی، رون��د رو به افولی در 
دیگر بخش های بازار مش��اهده 
ش��د. در پی رش��د پن��ج هزار 
واح��دی ش��اخص ب��ورس در 
کارشناسان  هفته های گذشته، 
ارتف��اع 76  از  ب��ازار س��رمایه 
ه��زار واحد به عن��وان مقاومت 
پی��ش روی نماگ��ر ب��ورس یاد 
می کنند و ریزش روز گذش��ته 
آن را نی��ز اس��تراحت و اصالح 
ش��رایط  در  می دانن��د.  ب��ازار 
فعلی نگاه تمام��ی فعاالن بازار 
س��رمایه ب��ه س��مت تحوالت 
سیاس��ی و مذاکرات هسته ای 
بوده و کلیه اخب��ار این پرونده 
از سوی کارشناس��ان و فعاالن 
بازار دنبال می شود، زیرا جریان 
مذاکرات و تالش دو طرف برای 
ح��ل مش��کالت و احتمال لغو 
تحریم ها موج��ب امیدواری در 
بازار سرمایه ش��ده و نقدینگی 
را ب��ه بورس برگردانده اس��ت، 
بنابراین انتشار خبرهای منفی 
در ای��ن ح��وزه می توان��د بازار 
س��رمایه را به شدت تحت تاثیر 

قرار دهد.
 

عرضه اولیه باعث فروش 
دیگر سهم ها

از س��وی دیگ��ر، عرضه اولیه 
س��یدکو بع��د از مدت ه��ا در 
ب��ورس ته��ران باع��ث فروش 
س��وی  از  س��هم ها  برخ��ی 

س��هامداران جه��ت خریداری 
س��هم این شرکت س��یمانی و 
تامین نقدینگی الزم، موجبات 
منفی ش��دن ب��ورس را فراهم 
کرد. ای��ن در حالی اس��ت که 
در یک هفته گذش��ته سهام دو 
شرکت در فرابورس عرضه شد 
و طبق اطالعی��ه جدید بورس 
اوراق بهادار ته��ران 10 درصد 
از سهام شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه صنایع سیمان معادل 
عرض��ه  س��هم  400 میلی��ون 
خواهد شد. برخی کارشناسان، 
عرضه ه��ای اولی��ه س��ریالی را 
در ش��رایط فعلی بازار مناسب 
ندانس��ته و عنوان می کنند که 
ورود جریان نقدینگی جدید به 
دلیل اعتمادسازی و چشم انداز 

مثبت بازار وارد شده است. 

زمانی برای بازگشایی 
نمادهای پتروشیمی ها و 
پاالیشگاه ها تعیین نشده

ب��ازار  مه��م  خبره��ای  از 
س��هام اظهار نظ��ر جدید علی 

س��ازمان  رییس  صالح آب��ادی، 
ب��ورس و اوراق به��ادار درب��اره 
پیگیری ه��ای این س��ازمان و 
انجام مذاکرات ب��ا وزارت نفت 
نماده��ای  بازگش��ایی  ب��رای 
پتروش��یمی ها و پاالیش��گاه ها 
ب��ود. وی در این رابطه گفت: با 
وجود عالقه سازمان بورس برای 
بازگش��ایی نمی ت��وان زمانی را 
برای آن تعیین کرد. صالح آبادی 
از اقدام��ات وزیر ام��ور اقتصاد 
و دارایی برای بازگش��ایی نماد 
پاالیش��گاه ها خبر داد و گفت: 
هرچن��د موضوع کیفی س��ازی 
برای س��ال 92 منتفی شد اما 
این امر همچنان برای سال 93 
وج��ود دارد. وی تصریح کرد: از 
آنجا که موضوع کیفی سازی در 
زمان واگذاری سهام پاالیشگاه ها 
مطرح نبود پیش��نهاد سازمان 
ب��ورس این اس��ت ک��ه بعد از 
گذش��ت چند س��ال دیگر آن 
را مط��رح نکنند، زی��را این امر 
باعث ضرر س��هامداران و سلب 
اعتم��اد آنها می ش��ود. به گفته 

صالح آب��ادی، بازگش��ایی این 
نمادها عالوه ب��ر آنکه بر حجم 
معام��الت اثرگذار اس��ت باعث 
مردم  دارایی ه��ای  آزادس��ازی 
نیز می ش��ود. رییس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار اف��زود: 
این سازمان خواستار بازگشایی 
نمادها با اطمینان مناسب است 
تا س��هامداران با چالشی مواجه 

نشوند. 

نقش بازار سرمایه 
در تامین مالی

ح�س���ن ق�الیب��اف اص��ل، 
مدیرعامل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران نی��ز در این رابطه گفت: 
پاالیش��گاهی  ش���رک�ت ه�ای 
پذیرفته ش��ده در بورس باید با 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
در م��ورد موضوعات��ی مانن��د 
تعیین تکلی��ف کیفی س��ازی و 
سایر موارد به جمع بندی برسند 
و گ��زارش بودج��ه و عملک��رد 
خ��ود را ارائه کنند ت��ا از ابهام 
خارج ش��ده و نماد آنها قابلیت 

بازگشایی را داش��ته باشد. وی 
در ادامه نقش بازار س��رمایه در 
تامین مالی را پر رنگ دانس��ت 
و خاطرنش��ان ک��رد: در الیحه 
خ��روج از رک��ود و حمای��ت از 
تولی��د و مصوب��ات اخیر هیات 
وزیران بر تامین مالی از طریق 
بازار س��رمایه تاکید شده است، 
زیرا اب��زار متنوعی دارد که باید 
در این راستا مورد استفاده قرار 
گیرد. همچنی��ن بخش مهمی 
از پروژه ها و طرح های توس��عه 
می توان��د از طری��ق ابزارمتنوع 
موجود در بازار س��رمایه، تامین 

مالی شود. 

عرضه سهام شرکت های 
زیرمجموعه بانک ها 

در فرابورس
در عین حال امی��ر هامونی، 
مدیرعامل فرابورس با اشاره به 
ارائه درخواس��ت عرضه س��هام 
شرکت های زیرمجموعه بانک ها 
در فراب��ورس، گفت: چند بانک 
درخواس��ت داده ان��د و پس از 
نهایی ش��دن س��ازوکار آن، به 
نوبت عرضه  شرکت های بانک ها 
انج��ام می ش��ود. وی با اش��اره 
ب��ه برنامه برای عرض��ه اموال و 
ش��رکت های م��ازاد بانک ها در 
فرابورس، اظهار کرد: توصیه ای 
که ب��ه بانک ه��ا داش��تیم این 
ب��ود که ای��ن ش��رکت ها را در 
قالب تابلوی س��وم ک��ه تابلوی 
عرضه های یکجا است به صورت 
بلوکی عرض��ه کنند تا فش��ار 
مضاعفی بر بازار ایجاد نش��ود. 
وی تصریح کرد: برخی بانک ها 
نی��روگاه دارند ک��ه در پرتفوی 
بانک جایی ندارد و معموال این 
شرکت ها توسط دولت در قالب 
رد دیون به بانک ها داده ش��ده 
اس��ت؛ بهتر اس��ت بانک ها این 
شرکت ها را در تابلوی بازار سوم 

به صورت بلوکی عرضه کنند.

)IME( ای��ران  کاالی  بورس 
پ��س از افتتاح ت��االر نمایندگی 
کارگ��زاران در منطقه آزاد انزلی 
هم اکنون  امس��ال،  مردادماه  در 
میزبان دومین نشست بین المللی 
  )IEU( بورس��ی  بین  اتحادی��ه 
اس��ت ت��ا بازار های کش��ورهای 
 )CIS( مشترک المنافع  مستقل 
و اروپ��ای ش��رقی را فت��ح کند. 
به گزارش س��نا، مدیرعامل های 
بورس کاالی ایران و منطقه آزاد 
انزلی ه��دف از راه ان��دازی تاالر 
انزلی  بندر  نمایندگی کارگزاران 
را تبدیل شدن به مرجع قیمتی 
در منطقه س��ی ای اس، قفقاز و 

آسیای میانه معرفی کرده اند. 
ب��ورس کاالی ایران با میزبانی 
بین الملل��ی  نشس��ت  دومی��ن 
اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی 
در  عضوی��ت  ب��رای  برنام��ه  و 
حقیق��ت  در  اتحادی��ه  ای��ن 
ی��ک گام دیگ��ر برای نف��وذ در 
بازاره��ای کش��ورهای مس��تقل 
اروپای شرقی  و  مشترک المنافع 
کشورهای  است.  شده  نزدیک تر 
عض��و اتحادی��ه مذکور ش��امل 
ارمنس��تان، اوکرای��ن، بالروس، 
قزاقستان و قرقیزستان می شود. 
پیوس��تن اتحادی��ه اوراس��یا به 
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
از برنامه ه��ای »IEU« اس��ت؛ 
در ص��ورت تحقق این موضوع و 
عضوی��ت بورس کاالی ایران، در 
آینده نزدیک ش��اهد ارتباط بین 
بورس های کاالیی پنج کشور یاد 
شده و کشورهای ایران و روسیه 

خواهیم بود. 
براساس آمارهای اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن تهران، صادرات و 

واردات ایران از کش��ورهای عضو 
اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی 
ب��ورس در س��ال 93 ب��ه ترتیب 
معادل با 238 و 348 میلیون دالر 
بوده است. این در حالی است که 
مجموع صادرات ای��ران در مدت 
مش��ابه بیش از 19 میلیارد دالر 
بوده اس��ت. این رقم برای واردات 
معادل 29 میلی��ارد دالر بوده که 
نش��ان از س��هم اندک صادرات و 
واردات ایران با کش��ورهای عضو 
اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی 
ک�ارش�ن�اس��ان  دارد.    )IEU(
بورس های  کارگزاران  و  اقتصادی 
کاالیی معتقدند با عضویت بورس 
کاالی ای��ران در اتحادی��ه مذکور 
س��هم ایران در صادرات و واردات 
باکشورهای عضو اتحادیه آی. ایی. 
یو بیشتر و تجارت بین المللی نیز 
تسهیل خواهد شد. آنها پیوستن 
»آی.ای.ی��و«  ب��ه  »آی. ام. ای« 
را مقدم��ه ب��رای فت��ح بازارهای 

»سی. آی. اس« می دانند. 

بورس کاال حافظ منافع 
CIS ایران در

مدی��ر  رضای��ی زاده،  حس��ن 
عام��ل کارگزاری اقتص��اد بیدار 
در این ب��اره گف��ت: با پیوس��تن 
ب��ورس کاالی ایران ب��ه اتحادیه 
الکترونیکی بین بورس��ی، زمینه 
نف��ود بی��ش از پیش ای��ران در 
بازارهای کش��ورهای س��ی. آی. 
اروپ��ای ش��رقی فراه��م  اس و 
خواهد شد و کاالهای مورد نیاز 

نیز به ارزان ترین و بهترین شکل 
وارد کشور می شود. وی توضیح 
داد: ایران در منطقه ای واقع شده 
است که از زمان های بسیار دور 
به عنوان ش��اهراه تجارت جهان 
یاد ش��ده اس��ت. ایران به لحاظ 
دسترس��ی ب��ه آب ه��ای آزاد از 
طرفی و همسایگی با کشورهای 
موقعی��ت  المناف��ع  مش��ترک 
وی��ژه ای به لحاط کس��ب منافع 
اقتصادی از این منطقه دارد. وی 
افزود: ایران با کشورهای منطقه 
سی. آی. اس مراودات اقتصادی 
زیادی دارد که می تواند از طریق 
ب��ورس کاال می��زان، کیفی��ت و 
اس��تاندارد پذیری آن را بیش��تر 

کند. 

اقتصاد ایران در انتظار 
تحوالت عظیم

مدیر  حس��ینی پور،  محم��ود 
کاالی��ی بانک کش��اورزی گفت: 
نشس��ت بین الملل��ی بورس های 
کاالی��ی منطق��ه CIS و اروپای 
مناس��ب  موقعیت��ی  ش��رقی 
برای ارتق��ای تجارت کش��ور و 
بورس کاالی  بین المللی ش��دن 
ایران اس��ت. وی با بی��ان اینکه 
درحال حاضر بورس کاالی ایران 
در س��طح بین المللی ش��ناخته 
شده نیست، ادامه داد: برگزاری 
این چنینی می تواند  اجالس های 
بورس کاال را از حالت جزیره ای 
و ان��زوا خارج کن��د به طوری که 
با بیشتر ش��ناخته شدن بورس 

کاالی کش��ورمان در منطق��ه و 
جهان، بای��د در انتظار تحوالت 
عظیم اقتص��ادی در ب��ازار کاال 
و تج��ارت کش��ور باش��یم. وی 
با اش��اره ب��ه تاثی��ر بین المللی 
ش��دن بورس کاال اظه��ار کرد: 
رش��د حج��م معام��الت، حذف 
تقاضاه��ای کاذب، ورود ارز ب��ه 
کش��ور، کاهش نوس��ان قیمتی 
محص��والت و در نهای��ت رش��د 
اقتصاد کش��ور تاثی��رات مثبتی 
است که بین المللی شدن بورس 

کاال دربرخواهد داشت. 

توسعه ابزارهای مالی نیازمند 
ارتباط بین المللی بورس ها

مه��دی  رابط��ه  همی��ن  در 
زمانی فر، مدیر کاالیی کارگزاری 
مفید گفت: ب��ورس کاالی ایران 
یک ده��ه از عم��رش می گذرد 
و هم اکن��ون نش��ان می دهد که 
پیوس��تن به اقتصادهای جهانی 
و توس��عه ی��ک ام��ر اجتن��اب 
ناپذی��ر اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه یکی از مس��یرهای توسعه 
ب��ورس کاال ارتب��اط این بورس 
اس��ت،  دیگ��ر  بورس ه��ای  ب��ا 
کاالی  ب��ورس  عضویت  گف��ت: 
ای��ران در اتحادی��ه الکترونیکی 
بین بورس��ی در حقیقت زمینه 
ارتب��اط  و  ش��دن  بین الملل��ی 
ب��ا بورس ه��ای دیگ��ر را فراهم 
می کن��د. مدیرکاالیی کارگزاری 
مفی��د با تاکی��د ب��ر اینکه یک 
بین بورس��ی  الکترونیکی  ارتباط 

از بهترین و مناسب ترین راه های 
کاالیی  بورس های  بین  ارتباطی 
جهان می تواند باش��د، بیان کرد: 
اتحادی��ه مذکور  مزیت ه��ای  از 
الکترونیک��ی ب��ودن آن اس��ت. 
امی��دوارم که با رف��ع تحریم ها 
زمین��ه نقل وانتق��ال وج��وه نیز 
فراهم ش��ود ت��ا ب��ورس کاال و 
اقتصاد کشور بتواند بیش از پیش 
در اقتصاد بین المللی نفوذ کند. 

گسترش اقتصاد بین المللی 
از طریق بازار سرمایه

پی��ام آرم��ات، مدی��ر کاالیی 
نیز  آپادانا  کارگ��زاری  ش��رکت 
 IEU اج��الس  درخص��وص 
گفت: انتظار می رود با برگزاری 
بورس های  بین المللی  نشس��ت 
ب��ازار  در  تحوالت��ی  کاالی��ی 
تحوالتی  ده��د،  رخ  معام��الت 
که زمینه س��از بین المللی شدن 
کشور  بورس��ی  دادوس��تد های 
ای��ن  درخص��وص  وی  ش��ود. 
نشس��ت تش��ریح کرد: برگزاری 
ای��ن نشس��ت بهان��ه ای ب��رای 
گس��ترش رین��گ صادرات��ی با 
حفظ اعتبار ملی، شفاف س��ازی 
قیمت ها و رش��د روابط کشورها 
است. وی اظهار کرد: با توجه به 
وجود تاالر صادراتی و همچنین 
کاال،  ب��ورس  در  انزل��ی  ت��االر 
بین المللی  برای  اولیه  بسترهای 
ش��دن بورس کاال با این تاالر ها 
هموار شده اس��ت، تنها ایرادی 
ک��ه ب��ر آن وارد اس��ت محدود 
اس��ت  صادراتی  کاالهای  بودن 
ک��ه در نهایت ب��ه دو محصول 
سنگ آهن و قیر و گاهی گوگرد 

ختم می شود. 

کارگزاران بورس های کاالیی اعالم کردند

CIS برای فتح بازارهای IME عزم

عرضه های اولیه و خبرهای مبهم مذاکرات هسته ای بورس را تحت تاثیر قرار داد

نفس گیری شاخص کل برای باز پس گیری 76 هزار واحد

نماگر بازار سهامخبر

 75,946,50شاخص کل
)642,89(میزان تغییر
B 3,415,675,641ارزش بازار

B 3,060,924ارزش معامالت
B 1,250حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)69,37(2,217بانک ملت

)61.63(1,696بانک پاسارگاد
)46.26(939بانک صادرات
)44.71(1,123بانک تجارت
)42.47(8,184گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
2,46244,598 داده پردازي ایران
3,08027,605 صنایع  آذرآب 
7,66512,861 صنعتي  بهشهر

1,86910,095 بیمه دانا
7,7679,721 نوسازي وساختمان تهران

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,55631,195 زامیاد

1,3466,563 سرمایه گذاري  سایپا
4,8626,355 داروسازي  امین 

11,8685,886 فوالد امیرکبیرکاشان
3,5244,928 کربن  ایران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,20527.08  فوالدکاویان 

12,05020.43  گروه  صنعتي  بارز
26,5298  ح . گلوکوزان 
23,2564  پارس  پامچال 
11,5423.99  ایران  مرینوس

درصدقیمتنام کامل شرکت
)5(418 ح . سرمایه گذاري نیرو

)4(11,124 دشت  مرغاب
)3.99(9,654 تولیدي مهرام 

)3.98(4,507 پمپ  سازي  ایران 
)3.98(2,726 سایپاآذین 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M135,279 B 218,673ح. بانک پاسارگاد
M100,469 B 106,998بانک صادرات

M94.332 B 63.140سایپا
M67.530 B 60.156بانک تجارت
M145.713 B 47.849ایران خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M145,713 B 47,849ایران خودرو

M135,279 B 218,673ح. بانک پاسارگاد
M100.469 B 106.998بانک صادرات

M99.966 B 32.633س. صنعت نفت
M94.332 B 63.140سایپا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
14943695سایپا

12083600کمباین سازی
9393384بانک صادرات
30453340ایران خودرو
ملت 22172571بانک 

P/Eقیمتنام کامل شرکت
27322732محورسازان
23451153فنرسازی زر

1591318زامیاد
2214276محور خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
12241,75سرمایه گذاری پردیس
12561,79صندوق کارکنان بانک

26002.32س. صنعت و معدن
23982.60توسعه صنایع بهشهر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

درج نماد معامالتی 
دو شرکت در تاالر شیشه ای

به اس��تناد تبصره )ب( ماده 99 قانون پنجم توس��عه و 
موافق��ت کمیته عرضه ش��رکت فرابورس ایران، ش��رکت 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه از 21 آبان امسال در فهرست 
نرخ های بازار پایه فرابورس به عنوان یکصد و هفتاد و یکمین 
نم��اد معامالتی درج ش��د.همچنین در پی احراز ش��رایط 
پذیرش، ش��رکت بیمه اتکایی ایرانی��ان به عنوان یکصد و 
چهارمین نماد معامالتی و چهل و هفتمین شرکت در بازار 

اول، در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.

پذیره نویسی ۱.۴ میلیارد سهم 
اعتباری آرمان ایرانیان 

یک میلی��ارد و 408 میلیون و 701 هزار و 413 س��هم 
شرکت س��ه هزار میلیارد ریالی اعتباری آرمان ایرانیان که 
معادل 46,9 درصد از کل سرمایه اسمی این شرکت است، 
برای عموم پذیره نویسی می شود. این پذیره نویسی از 25 آبان 
ماه به مدت 10 روز کاری از طریق شبکه کارگزاری های عضو 
فرابورس ایران انجام می شود. حداقل و حداکثر پذیره نویسی 
هر سهم 100 تومانی این ش��رکت اعتباری برای اشخاص 
حقیقی به ترتیب10 هزار و 30 هزار س��هم و برای اشخاص 
حقوقی 10 هزار تا 100 هزار سهم تعیین شده که از طریق 

عرضه در فرابورس انجام خواهد شد.

تمایل اعضای اتحادیه برای معامله 
فلزات گرانبها و نفت گاز از بورس کاال

گری گور وارداکیان، مدیرعامل اتحادیه الکترونیکی بین 
بورسی با اشاره به پتانسیل های بورس کاالی ایران گفت: 
گردش مالی بورس کاالی ایران 12 درصد تولید ناخالص 
داخلی ایران است و به همین دلیل می توان گفت این نهاد 
چرخش مالی مناسبی داشته و می توان از مزایای آن بهره 
جست. وی در ادامه بیان کرد: هر کاالیی که در این بورس 
معامله می ش��ود مورد عالقه اعضای اتحادیه الکترونیکی 
 IEU بین بورس��ی است و این مهم س��بب شده است تا
به دنبال همکاری در زمینه معامالت فلزات گرانبها، نفت 

و گاز و محصوالت کشاورزی با بورس کاالی ایران باشد.

7 پیشنهاد رییس سازمان بورس 
IEU برای توسعه

علی صالح آبادی، رییس س��ازمان بورس روز ش��نبه 
در مراس��م گش��ایش اجالس اتحادیه الکترونیکی بین 
بورس��ی )IEU( در ته��ران گفت: بازار س��رمایه ایران 
یکی از پیش��رفته ترین بازارهای اوراق بهادار منطقه ای 
از منظر تنوع در ابزارهای س��رمایه گذاری اس��ت. وی 
توسعه مبادالت و افزایش ارزش و حجم معامالت بین 
کشورها، اتصال بورس های کشورهای عضو به بازارهای 
فرامنطق��ه ای، کمک به صادرات و واردات کش��ورهای 
عضو ب��ا اس��تفاده از س��ازوکارها و ابزاره��ای موجود 
بین بورسی، کشف قیمت و ایجاد بازار عادالنه، شفاف و 
منصفانه و افزایش کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی، 
استانداردسازی کاالها، شفاف شدن قراردادها، کاهش 
هزین��ه مبادالت، امکان مرجع قیمتی ش��دن کاالها و 
کاه��ش ریس��ک مبادالت و ایجاد س��ازوکار مناس��ب 
تس��ویه معامالت بین بورسی را از مهم ترین مزیت های 

همکاری بین بورس های عضو IEU اعالم کرد.

اتصال ارتباطات تجاری کشورهای 
IEU منطقه از طریق

حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کاالی ایران در مراسم 
افتتاحیه دومین نشست بین المللی اتحادیه الکترونیکی 
بین بورس��ی IEU، گف��ت: بورس کاال ب��ا بهره گیری از 
تاالرهای منطق��ه ای و دفاتر نمایندگ��ی کارگزاران خود 
در مناطق اس��تراتژیک از جمله بندر انزلی در ش��مال و 
جزیره کیش در جنوب کشور و مبادی ورود و خروج کاال، 
پوشش جغرافیایی مناسبی را در اختیار فعاالن بازار قرار 
داده و از این منظر از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت.وی با بیان اینکه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
)IEU( با توجه به نوع فعالیت و پوشش جغرافیایی خود، 
از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار است؛ گفت: این به 
این معنا اس��ت که این اتحادیه نه تنها در تحقق اهداف 
صنفی بورس ها با رویکرد توس��عه بازار، از جایگاه رفیعی 
برخوردار اس��ت، بلکه این امکان وجود دارد که در زمینه 
اهداف اقتصاد کالن کش��ورهای منطق��ه نیز با محوریت 

توسعه تجارت بین الملل راهگشا باشد.

پوشش ۱۴ درصدی 
پیش بینی های کربن ایران

ش��رکت کربن ایران پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال 
مالی 93 را در اس��فند ماه 92 به صورت حسابرس��ی شده 
مبل��غ 412 ری��ال، در مرداد ماه 93 مبل��غ 393ریال و در 
آبان ماه س��ال جاری مبلغ 222 ریال اعالم کرده اس��ت و 
در دوره ش��ش ماهه نخست امس��ال با اختصاص 32 ریال 
س��ود به ازای هر س��هم مع��ادل 14 درص��د از پیش بینی 
 هایش را پوش��ش داد.هیات مدیره این شرکت در نظر دارد
50 درصد از سود خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین 

سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند.

 EPS افزایش 26 درصدی
داده پردازی ایران

شرکت داده پردازی ایران پیش بینی سود هر سهم سال 
مال��ی 93 را در تاریخ ه��ای 29بهمن92 و 21اس��فند92 
به صورت حسابرسی ش��ده و دوم مرداد ماه93 مبلغ 172 
ریال و مطابق جدیدترین پیش بینی مبلغ 217 اعالم کرده 
است.شرکت در خصوص دالیل تعدیل سود هر سهم نسبت 
به پیش بینی ارسالی قبلی آورده است، بابت جرایم مربوط 
به تاخیر در اجرای برخی قراردادها و خسارت ناشی از فسخ 
قرارداد مبلغ 42 میلیارد و 59 میلیون ریال در س��رفصل 

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی شناسایی شده است.

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

عقبگرد دوباره شاخص کل بورس
در جری��ان معامالت نخس��تین روز هفته، ش��اخص 
کل ب��ورس با افت 642 واحدی ب��ه ارتفاع 75 هزار و 
946 واحد عقب گرد کرد. ش��اخص 30 ش��رکت بزرگ 
51 واحد، آزاد ش��ناور ه��زار و 72 واحد، بازار اول 625 
واح��د، ب��ازار دوم 264 واحد و ش��اخص صنعت 313 
واحد با افت مواجه شدند. همچنین تعداد یک میلیارد 
و 250 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 304 میلیارد 
تومان در 87 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد. ارزش 
بازاری بورس به حدود 341 هزار میلیارد تومان کاهش 

یافت.
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9 نماد در بورس 
نیویورک متوقف شدند

مش��کالت پیش آمده در سخت افزار معامالتی یکی 
از ایس��تگاه ها موجب ش��د 9 نماد از معامله در بورس 
نیویورک عقب رانده ش��وند. بورس نیوی��ورک در این 
خصوص به ش��بکه س��ی ان بی س��ی اظهار داش��ت: 
مشکالت پیش آمده در دیتا بیس این شرکت ها موجب 

ش��د که مراحل خرید و فروش با 
ایراد رو به رو شده و به این ترتیب 
تمام سفارش های خرید و فروش 
ب��ر روی ای��ن نمادها ک��ه قبل از 
ش��روع بازار ثبت شده بود، کنسل 

می شود.

 VTB بانک روسی
بورس لندن را ترک کرد

بان��ک VTB تصمی��م دارد ت��ا از ب��ورس لن��دن 
خداحافظی کرده و سهام خود را از این بازار خارج کند. 
آندره کاس��تین، مدیرعامل این بانک در این خصوص 
اظه��ار داش��ت: امیدواریم بورس لن��دن موقعیت ما را 
درک کرده و با درخواس��ت خ��روج ما موافقت کند اما 

در غیر این صورت به تصمیم بورس 
لندن احترام خواهیم گذاشت. وی 
در ادامه اظهار کرد: سختگیری ها 
و درخواست های اخیر بورس لندن 
اعمالی  از تحریم ه��ای  دش��وارتر 

امریکاست.

بازارهای ژاپن 
در صعود هیجانی

کاه��ش قیمت ی��ن در پ��ی تصمیم ش��ینزو آبه 
مبن��ی بر به تاخی��ر انداختن ط��رح افزایش مالیات 
در حالی به ثبت رس��ید که قیمت نیس��ان موتور با 
رش��د 1,4 درصدی به معامالت خ��ود ادامه داد. در 
 Sumitomo ادامه، قیمت س��هام ش��رکت معدنی

رش��د 4,9 درصدی را از آن خود 
کرد در حالی که با انتش��ار آخرین 
گ��زارش عملکرد خود پیش بینی 
س��وددهی را تا پایان سال جاری 
میالدی به سهامداران خود نوید 

داد. 



13 مدیریت سرمایه گذاری

 آیا ت��ا به حال ب��ه این موضوع 
فکر کرده اید که چه فرصت هایی 
در صنعت گردشگری برای یک 
سرمایه گذاری موفق وجود دارد. 
کشور ما قابلیت های گردشگری 
فرص��ت  ک��ه  دارد  زی��ادی 
س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه 
را در اختیار ش��ما قرار می دهد. 
قابلیت های طبیعی و غیر طبیعی 
کش��ور ما به قدری زیاد است که 
در تمام مناطق جاذب��ه ای برای 
دیدن و ارائه به عموم وجود دارد. 
توجه داشته باشید که سرمایه کار 
شما تنها در اختیار داشتن پول، 
ساختمان و به طور کلی سرمایه 
فیزیکی نیست، بلکه فکر و ایده، 
مهم ترین سرمایه ای است که در 

اختیار دارید. 
راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار 
در صنع��ت گردش��گری تنه��ا 
در ش��رکت های حمل و نق��ل، 
آژانس های مسافرتی، هتل داری 
و رستوران داری یا کسب و کارهایی 
از این دس��ت که بیشتر شناخته 
ش��ده اند خالصه نمی شود. برای 
راه اندازی هر کسب و کاری شرط 
موفقیت در این اس��ت که ش��ما 
چقدر متفاوت فک��ر می کنید؟ 
چقدر توانایی دیدن فرصت هایی 
را داری��د که دیگ��ران ق��ادر به 
دی��دن آنها نیس��تند؟ اگر کمی 
عمیق تر به صنعت گردش��گری 
و کس��ب وکارهایی ک��ه در این 
زمینه می توان راه اندازی کرد نگاه 
کنید، متوجه خواهید ش��د که 
رس��یدگی به نیازهای مسافرتی 
و ارائ��ه خدم��ات در ای��ن حوزه 
فرصت هایی را پیش روی ش��ما 
قرار می دهد که شاید در نگاه اول 
بعید به نظر برسد که سود آوری 

خوبی داشته باشد.
 واقعی��ت مهم این اس��ت که 
با گذش��ت زمان و تغییر سبک 
زندگی افراد، هر روز فرصت های 
جدی��دی ب��رای کارآفرین��ی و 
س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای 
مختلف ب��ه وج��ود می آید. یک 
دلیل محکم برای اثبات این ادعا 
کسب وکار هایی است که امروزه 
در محیط اطرافتان جریان دارد 
و در سال های نه چندان دور این 
فرصت ها هرگز وجود نداشتند. از 
سوی دیگر تعریف نیاز های جدید 
یکی از استراتژی هایی است که 
ش��رکت های بزرگ دنی��ا برای 
سود آوری و کسب درآمد بیشتر 
از آن استفاده می کنند بنابراین 
ش��ما هم می توانید از کش��ف و 
بهره ب��رداری از نیازه��ای جدید 

به عنوان یک ایده سرمایه گذاری 
اس��تفاده کنید و هم می توانید با 
تعریف یک نیاز جدید برای افراد 
در ش��هر یا محیط اط��راف خود 
راهی را برای درآمدزایی انتخاب 
کنید از این رو اصال بعید نیست 
که ایده ای که االن در ذهن دارید 
روزی به یک کسب و کار سودآور 
تبدیل نشود. فقط کافی است قبل 
از دیگران و به موقع کس��ب و کار 

خود را آغاز کنید.
مقاب��ل  نقط��ه  در 
کس��ب وکارهایی هس��تند که 
در گذش��ته وجود داش��ته و در 
ح��ال از بین رفتن هس��تند. در 
م��ورد ای��ن کس��ب و کارها هم 
می توانید ب��ا بازبین��ی دقیق و 
تعری��ف راهکار های مناس��ب و 
نو آوران��ه آنها را احی��ا کنید و به 
نوع��ی از جنبه ه��ای دیگر آن 
بهره برداری و س��ود آوری کنید. 
یک مث��ال جالب در ای��ن مورد 
اماکن گردش��گری و توریستی 
اس��ت که روزی ارزش مسکونی 
یا تجاری داشته یا در هر زمینه 
دیگری قابل استفاده بودند اما در 
حال حاضر به عن��وان یک مکان 
توریستی برای بازدید کنندگان 
جذاب به نظر می رس��ند و افراد 
حاضرن��د در ازای بازدی��د از آن 

بهایی پرداخت کنند.
در این مجال ما فق��ط به ذکر 
چند ایده جدید کس��ب و کاری 
و س��رمایه گذاری در ح��وزه 
گردش��گری و مس��افرت اکتفا 
می کنیم اما واقعیت این اس��ت 
که در همه زمینه ه��ا این ایده ها 
و فرصت های کسب و کاری وجود 

دارد. 

نمایشگاه مشاغل بومی 
شهر شما 

اگر ش��هر یا اس��تان شما یک 
مقصد مهم برای گردشگری در 
طول سال به حس��اب می آید و 
مسافران و گردش��گران زیادی 
از ش��هر یا محیط زندگی ش��ما 
بازدی��د می کنن��د بنابراین یک 
فرص��ت مناس��ب برای ش��ما 
راه ان��دازی ی��ک نمایش��گاه یا 
جشنواره مشاغل بومی و سنتی 
اس��ت. بازدید کنن��دگان از این 
نمایش��گاه هم حاضرن��د برای 
دیدن این مشاغل یا کارگاه های 
سنتی که خاص شهر یا منطقه 
زندگی شماس��ت پول بپردازند 
و ه��م محصوالت تولی��دی این 
نمایشگاه را خریداری کنند. در 
حال حاضر بازارچه های سنتی 
که در برخی از ش��هرهای کشور 
برپاس��ت و ی��ا نمایش��گاه ها و 

جشنواره های بومی و محلی که 
در مقاطع مختلف س��ال برگزار 
می شود نمونه هایی ناقص از این 

ایده سرمایه گذاری است. 

احداث یک اقامتگاه یا هتل 
بومی 

برای گردش��گران همیش��ه 
جذاب اس��ت که با س��بک های 
زندگی س��نتی چند روزی را به 
دور از آلودگی های شهری، ایام 
تعطی��الت را در محیط��ی آرام 
س��پری کنن��د. مجموعه های 
مختلفی در کشور سعی می کنند 
این امکانات را برای گردشگران 
فراهم کنند. وجه تمایز کار شما 
در این است که بتوانید عالوه بر 
حفظ آرام��ش، محیطی جذاب 
با سبک و س��یاق زندگی سنتی 
و بومی ش��هرتان مهیا کنید که 
گوی��ای ویژگی ه��ای معماری 
سنتی منطقه ش��ما باشد. یک 
نمون��ه موفق در این ب��اب خانه 
گلی واقع در شهرستان تنکابن 
اس��ت. این خانه که در باغی در 
مسیر تنکابن به رامسر در منطقه 

شیرود واقع شده تجربه اقامت در 
یک خانه چوبی و گلی را با سبک 
زندگی سنتی شمال ایران برای 
مسافران و گردش��گران فراهم 
می کن��د و ام��روزه طرف��داران 

زیادی پیدا کرده است. 
خانه گلی یک محی��ط آرام، 
خانوادگی و سنتی است و روی 
این اصل در آن اینترنت، رادیو، 
تلویزیون، مبلمان و تخت خواب 
وجود ندارد و لذا ممکن اس��ت 
برای مهمانان مسن تر که با روی 
زمین نشستن و خوابیدن مشکل 
دارند یا دوس��تان جوانی که به 
دنبال هیاهو هس��تند، مناسب 

نباشد. 
ارائه غذاه��ای بومی و محلی، 
سبزیجات تازه و لبنیات سنتی 
از وجوه تمایز این مکان تفریحی 
اس��ت. بنابراین ای��ن ایده یک 
ایده عملیاتی و کاربردی اس��ت 

و طرفداران زیادی دارد.

ارائه خدمات سفر ارزان برای 
مسافران با سطح درآمدی 

پایین 
یکی از مهم تری��ن اتفاقاتی که 
در سال های اخیر در اقتصاد ایران 
رخ داده، افزای��ش هزینه ه��ای 
زندگی اقشار مختلف  جامعه بوده 
است بنابراین تقریبا همه افراد به 
دنب��ال راهکارهایی برای کاهش 
هزینه های زندگی هستند. یک 
فرصت مناسب برای شما که در 
فک��ر راه اندازی یک کس��ب و کار 
در صنعت گردش��گری هستید 
این اس��ت که با راه ان��دازی یک 
سیستم اطالعاتی سفر های ارزان 
از خدمات حمل و نق��ل گرفته تا 
رس��توران و هتل و مجتمع های 
معرف��ی  حت��ی  و  تفریح��ی 
ش��هرهای ارزان و با جاذبه های 
توریستی مناسب، افراد مختلف 
را به مس��افرت های ارزان دعوت 
کنید. نمونه هایی از این دست در 
سایت های ارائه تخفیفات مختلف 
دیده می شود که در حال حاضر 

در حال فعالیت هستند. 

 time share ارائه خدمات
برای گردشگران 

یک��ی دیگ��ر از ایده های��ی که 
در صنع��ت گردش��گری در دنیا 
طرفداران زیادی دارد همین ایده 
به اشتراک گذاری امکانات رفاهی 
و گردش��گری در زمینه هتل ها، 
تورهای مسافرتی و... است، به این 
صورت که ش��ما به عن��وان مدیر 
یک مجموعه اقامتی و تفریحی- 
توریستی، بخشی از زمان استفاده 
از این امکانات را به مشتریان خود 
واگذار می کنید. به این ترتیب مدیر 
مجموعه بخشی از هزینه های مالی 
پروژه را در آغاز کار تامین می کند 
و مش��تریان هم با خرید بخشی 
از زمان اس��تفاده از امکانات مورد 
نظر، یک فرصت تفریحی با قیمت 
مناسب به دست می آورند. امروزه 
این شیوه در برخی از مجموعه های 
تفریحی دنیا اجرایی ش��ده و در 
ایران هم چند مجموعه و شرکت 

در این زمینه فعال  هستند. 

ارائه کارت تخفیف برای 
شرکت ها و سازمان ها 

یک ایده بسیار جذاب در حوزه 
گردش��گری ارائه کارت تخفیف 
برای سازمان ها و شرکت هاست. 
سازمان های خصوصی و دولتی 
و شرکت های مختلف همواره به 
دنبال راه هایی برای ایجاد انگیزه 
در میان کارمندان و کارگران خود 
هستند. یکی از این راهکارها ارائه 
خدمات رفاهی در ایام تعطیالت 

اس��ت. بنابراین ش��ما می توانید 
به عنوان یک ش��رکت مستقل، 
واسطه مناسبی برای دسترسی 
به خدمات رفاهی و تفریحی برای 
شرکت ها و موسس��ات مختلف 
باش��ید. کار را با انجام مذاکره با 
مجتمع های تفریحی و توریستی، 
هتل ها، رس��توران های معتبر و 
باکیفیت، مجتمع های ورزش��ی 
و س��ایر بنگاه هایی که در زمینه 
ارائه خدمات گردشگری و رفاهی 
فعالند شروع کنید و پس از توافق 
با آنه��ا وارد مذاکره با طرف دیگر 
شوید. درواقع ش��ما با این کار از 
مزایای خری��د گروهی بهره مند 
می ش��وید و آن را به مش��تریان 
خود ارائ��ه می دهی��د و بنابراین 
مزیت خرید دسته جمعی برای 
شما این فرصت را ایجاد می کند 
تابه وس��یله یکی از ش��یوه های 
بازاریابی و فروش مدرن در زمینه 

گردشگری در آمد کسب کنید. 

راه اندازی یک وبالگ یا 
سایت سفر 

اگر شما از جمله کسانی هستید 
که س��رمایه کافی برای راه اندازی 
یک کس��ب و کار در حوزه صنعت 
گردش��گری در اختیار ندارید در 
نهایت پیشنهاد ما به شما راه اندازی 
یک س��ایت یا وب��الگ در زمینه 
گردش��گری و سفر اس��ت. شما 
می توانید در این سایت اطالعاتی 
را که فکر می کنید برای مخاطبان 
جذاب اس��ت یا فرصت های سفر 
و جاذبه ه��ای گردش��گری را در 
فصول مختل��ف معرف��ی کنید. 
عالوه برای��ن می توانید ب��ه ارائه 
خدم��ات مش��اوره ای در زمینه 
سیر و س��فر یا راه اندازی تور های 
مسافرتی یا گروه های کوهنوردی 
اقدام کنید یا در زمینه بازاریابی و 
تبلیغات آنالین برای شرکت ها و 
موسسات مختلفی که در زمینه 
گردشگری کار می کنند، فعالیت 
کنید. اطالعات دقیق و مس��تند 
زمینه ساز اعتبار و پیشرفت شما 
در کار اس��ت. راهنم��ای آنالین 
سفر یکی از ایده هایی است که به 

سرمایه زیادی احتیاج ندارد.
 اینها تنها ایده ه��ای جذاب و 
پرطرفدار در حوزه گردش��گری 
نیست، ش��ما می توانید ایده های 
دیگ��ری را ک��ه در ای��ن زمینه 
وجود دارد، بررس��ی و عملیاتی 
کنید. هدف ما از ارائه این مطلب 
نشان دادن گستردگی فضاهای 
س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای 
مختلف است و صنعت گردشگری 
به عنوان یک نمونه مختصر پیش 
روی شما مخاطبان عزیز قرار دارد. 

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر 
همدان ب��ا تاکید بر اینک��ه نباید 
س��رمایه گذار را با سخت گیری ها 
فراری داد، اظهار کرد: مسئوالن و 
مدیران ذی ربط باید با این هدف از 

فرصت سوزی بپرهیزند. 
به گزارش ایسنا، رضا میرزایی 
ضمن حمای��ت از مواضع به حق 
و قاط��ع اس��تاندار در بخ��ش 
س��رمایه گذاری، افزود: باید رفتار 
و نگ��رش در مدیریت اقتصادی و 
س��رمایه گذاری در همدان تغییر 
کند، چراک��ه اگر س��رمایه گذار 
رغبتی ب��رای حض��ور و فعالیت 
در همدان نداش��ته باشد معضل 
بیکاری حل نش��ده و توس��عه و 

آبادانی نیز اتفاق نمی افتد. 
وی با انتقاد از اینکه متاس��فانه 
عده ای تنگ نظ��ر و بدبین باعث 

دلس��ردی س��رمایه گذاران 
در هم��دان می ش��وند و به 
جای حمایت دنبال مسائل 
حاشیه ای هس��تند، اضافه 
کرد: الزم است با حمایت از 
سرمایه گذار و حذف قوانین 
دس��ت و پاگیر زمینه حضور 
بخش خصوص��ی را به ویژه 
برای س��رمایه گذاران بومی 
فراهم کرد. میرزایی با اشاره 
به فرمایش��ات مقام معظم 

رهبری درب��اره اهمی��ت اقتصاد 
مقاومتی، اظهار ک��رد: نامگذاری 
ای��ن موضوع در طی هفت س��ال 
پیاپی توس��ط ایش��ان نش��ان از 
حساسیت و اهمیت موضوع دارد، 

چراکه بخش اقتصادی مهم ترین 
مشکل کشور و نیز همدان است. 
وی بر آسیب شناسی عدم استقبال 
س��رمایه گذاران برای فعالیت در 
هم��دان تاکی��د ک��رد و گف��ت: 
همدان ب��ا وج��ود ظرفیت های 

ف��راوان در بخش ه��ای 
مختل��ف س��رمایه گذاری 
متاس��فانه هن��وز مغفول 
واقع شده اس��ت. میرزایی 
همچنین با اشاره به تاکید 
اس��تاندار هم��دان درباره 
حمایت از سرمایه گذاران، 
افزود: ش��ورا و شهرداری 
از س��رمایه گذارانی که در 
راستای توسعه و آبادانی و 
رفع بیکاری شهر وارد شوند 

استقبال می کند. 
وی مش��ارکت و حضور پررنگ 
سرمایه گذار را عامل رونق اقتصادی 
در استان و نیز شهر همدان دانست 
و گفت: خروج همدان از ش��رایط 

ضعیف اقتصادی و کاهش بیکاری 
جوانان منوط به استقبال مسئوالن 
از بخش خصوصی است و تا زمانی 
که س��رمایه گذاری در همدان رخ 
ندهد عالوه بر اینکه مش��کالت و 
دغدغه های م��ردم همچنان باقی 
می ماند، بر معضالت و مش��کالت 
اجتماعی و اقتصادی اس��تان نیز 
افزوده می ش��ود. وی با بیان اینکه 
مسائل کوچک در امر سرمایه گذاری 
در همدان بزرگنمایی ش��ده و این 
امر باعث فرار سرمایه گذار و حتی 
سرمایه از اس��تان هم شده است، 
افزود: سرمایه گذاران بومی به جای 
همدان در دیگر استان های کشور 
س��رمایه گذاری می کنند و راه حل 
رفع این مشکل، برداشتن تشریفات 
 اضاف��ی ادارات در ص��دور مج��وز

 است. 

نباید سرمایه گذار را با سخت گیری ها فراری داد

مهم ترین سرمایه شما برای راه اندازی یک کسب و کار چیست؟ 

ایده های کوچک تجاری در صنعت گردشگری
راه اندازی یک دفتر مشاور امالک

واس��طه گری یا به اصطالح داللی، یکی از حرفه هایی 
اس��ت که در اغل��ب صنوف وجود دارد ک��ه به موجب 
آن ی��ک فرد یا افرادی، رابطه بین خریدار و فروش��نده 
را برق��رار می کنند و پ��س از صورت گرفت��ن معامله، 
بابت برق��راری این ارتباط مبلغی به دس��ت می آورند، 
این ش��غل برخالف آنچه مردم تص��ور می کنند عملی 
غیراخالقی و نادرس��ت نیس��ت بلکه در دنیای تجارت 
آن را یکی از مش��اغل مهم و حرفه ای می دانند. از این 
رو تالش می کنیم ش��ما را با ش��غل »بن��گاه معامالتی 
مسکن« یا به اصطالح »مش��اور امالک« آشنا کنیم و 
راهنم��ا کلی در خصوص راه اندازی یک دفتر برای این 

کسب و کار در اختیار شما قرار دهیم. 
برای راه اندازی این دفتر قبل از هرچیزی باید مکان 
مورد نظ��ر را برای بنگاه خود در نظ��ر بگیریم که این 
م��کان از کمترین مت��راژ یعنی 12 متر ت��ا هر چقدر 
که حجم کار گس��ترده تر باش��د، متغیر اس��ت. سپس 
باید به س��راغ کس��ب جواز برویم که مهم ترین قسمت 
برای راه اندازی این ش��غل همین کسب جواز به شمار 
می آید. برای راه ان��دازی این واحد صنفی باید به چهار 
ارگان مختلف )یعنی اتحادیه مش��اوران امالک، پلیس 
اماکن و مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی و وزارت 

بازرگانی( مراجعه کنیم. 
اتحادی��ه مش��اوران ام��الک مراحل زی��ر را در کنار 
متقاض��ی به ترتیب اج��را می کند: درخواس��ت کتبی 
متقاضی پروانه کسب، ثبت درخواست و ارائه رسید به 
متقاضی، بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون 
بازرس��ی اتحادیه و ارائه گزارش، بررس��ی درخواس��ت 
متقاض��ی پروانه کس��ب در جلس��ه هیات مدیره و ارائه 

پاسخ کتبی به وی. 
س��پس با ارائ��ه یکس��ری م��دارک مانن��د مدارک 
شناسایی، سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی برای مکان 
دفت��ر، گواهی پایان خدمت ی��ا معافیت دائمی و فیش 
واری��ز مبلغ حداکث��ر پنج برابر ح��ق عضویت اتحادیه 
برای س��ال اول )حق ورودی( که از مبلغ 3/000/000 
ری��ال عدول نکنید، به عالوه برخ��ی واریزی های دیگر 
به حس��اب خزانه و ش��هرداری که البته مبلغ ناچیزی 
به ش��مار می آید، درخواس��ت خود را در اتحادیه ثبت 

می کنید. 
پ��س از تکمیل مدارک ف��وق، اتحادیه و اداره اماکن 
نیروی انتظامی بررس��ی صالحیت فرد و مکان را آغاز 
می کنند. ارائه گواهی عدم سوء پیش��ینه و عدم اعتیاد 
ه��م در همی��ن مرحله صورت می گیرد. پ��س از تایید 
نیروی انتظامی براس��اس اعالم س��ازمان امور مالیاتی 
تم��ام واحدهای صنفی باید با امض��ای دیجیتال و کد 
رهگیری معامالت را ثبت کنن��د، پس به اداره مالیات 
مراجع��ه و کد رهگیری دریافت می کنید. در مجموع با 
وجود اینکه برخی مشاوران امالک کماکان بدون مجوز 
فعالی��ت می کنند ام��ا باید بدانید که براس��اس قانون، 
افرادی که ب��دون پروانه به دایر کردن دفاتر مش��اوره 
امالک اقدام کنند، اول دفتر کارش��ان پلمب می ش��ود 
و س��پس عوامل آن، از ش��ش ماه تا دو س��ال زندانی 

خواهند شد. 
در نهایت براس��اس مقررات رسمی اتحادیه مشاوران 
ام��الک، واحدهای صنفی باید به نیروهای خود آموزش 
دهن��د. اتحادیه تنها پس از ارائ��ه گواهی گذراندن دوره 
آموزش )حداقل 10 س��اعت( از موسسه آموزشی معتبر 
)مورد تایید کمیس��یون نظارت شهرس��تان مربوط( به 

متقاضی جواز کسب می دهد. 
همان ط��ور ک��ه دیدید راه ان��دازی یک دفتر مش��اور 
امالک کار چندان پرهزینه ای نیست و بعد از اخذ مجوز 
هزینه ه��ای جانبی زیادی ندارد. برای آغاز به کار نیاز به 
یکسری تجهیزات اداری مانند میز، صندلی، لوازم تحریر 
و موارد این گونه ب��ه همراه هزینه های جاری مانند آب، 

برق، گاز و تلفن دارید. از دیگر وسایلی که می توان برای 
دسترس��ی راحت تر به آدرس ها و موارد فروش یا اجاره 
تهیه کرد خرید یک کامپیوتر یا لپ تاپ برای دفتر است 
س��پس با نصب یک برنامه ب��رای طبقه بندی فایل های 
مختلف، به راحتی می توان به گزینه ها دسترسی داشت 
و تم��ام کاره��ا و حتی هزینه ها و درآمد ها را به ش��کل 

سیستمی ثبت کرد. 
 بعد از شروع کار هم مهم ترین هزینه ها شامل هزینه 
مالیات اس��ت که میزان مالیات هم براس��اس عدد ثبت 
شده درسامانه کدرهگیری برای مشاوران امالک تعیین 
می ش��ود، در بخش نیروی انسانی هم غالبا حقوق ثابت 
پرداخت نمی ش��ود و این ش��غل یا از منظر یک ش��غل 
خانوادگی بررس��ی می شود یا افراد اس��تخدام شده در 
بنگاه به صورت پورسانتی، از معامله ای که انجام داده اند 

مبلغ حق الزحمه خود را دریافت می کنند. 
البته نباید فراموش ش��ود که نقش نیروی انسانی در 
این کس��ب و کار بسیار مهم است، چرا که فرد واسطه گر، 
باید با مس��ائل روان شناسی آشنا باش��د تا بتواند خوب 
حرف بزند، منافع مشتری و فروشنده را مدنظر قرار دهد 
و آنها را قانع کند و معامله را به گونه ای که هر دو طرف 

رضایت داشته باشند به سرانجام برساند. 
برای محاسبه میزان درآمدهای یک واحد صنفی مشاور 
امالک رقم دقیقی نمی توان تعیین کرد. اتحادیه مشاوران 
امالک برای محاسبه، کمیسیون معامالت اعداد مشخصی 
را تعیین کرده است. اعضای کمیسیون معامالت از طریق 
مذاکرات اتحادیه صنفی مش��اوران امالک و کمیس��یون 
هی��أت عالی نظارت براصناف تعیین می ش��وند. دبیر این 
هیأت وزیرصنعت، معدن و تجارت اس��ت که البته اغلب 
مشاوران امالک براساس توافق طرفین با توجه به میزان 

بزرگی معامله از دو طرف مبلغی را اخذ می کنند. 

با گذشت زمان و 
تغییر سبک زندگی 

افراد، هر روز 
فرصت های جدیدی 
برای کارآفرینی و 

سرمایه گذاری به وجود 
می آید. یک دلیل محکم 

برای اثبات این ادعا 
کسب وکار هایی است 
که امروزه در محیط 
اطرافتان جریان دارد

گونه های اصالح شده بکارید

کالف اول:
ذرت یکی از محصوالتی 
است که در کشور ما هم 
از جنبه ص��ادرات و هم 
مص��ارف داخل��ی دارای 
اهمیت فراوانی است و از 
جمله محصوالت ضروری 
به شمار می رود. در خصوص فرصت های سرمایه گذاری 
ب��رای این محصول پیش��نهادهای فراوانی ارائه ش��ده 
اس��ت، اما ب��ا وضعیت کنونی کمبود آب در کش��ور ما 
محصوالتی که دارای مصرف آب کمتری باشند همواره 
در اولویت ان��د، از این رو اصالح نژاد ی��ا انجام تغییرات 
ژنتیک��ی در برخ��ی محص��والت کش��اورزی می تواند 
کم��ک ش��ایانی به می��زان تولی��د برخ��ی محصوالت 
کن��د، البته همین گونه های اصالح ش��ده ش��رایط آب 
و هوای��ی خاص��ی را می طلبند تا به رش��د و نمو الزم 
برس��ند. در مطالع��ه اخبار ب��ه خب��ری برخوردیم که 
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفته 
اس��ت: ذرت رقم 260 در اس��تان کرمانشاه کشت شده 
ک��ه طبق نظ��ر کارشناس��ان مراکز تحقیقاتی اس��تان 
و بازرس��ان اعزام��ی وزارت جهاد کش��اورزی، بهترین 
عملک��رد را در زمین��ه صرفه جوی��ی در مصرف آب در 
 س��طح کشور داشته و بس��یار خوب به مرحله برداشت

 رسیده است. 
از ای��ن رو پیش��نهاد م��ا ب��رای اف��رادی ک��ه ب��ه 
سرمایه گذاری در کش��ت محصوالت کشاورزی تمایل 
دارند رو آوردن به س��مت گونه های اصالح شده است 
که هم به مص��رف و صرفه جویی آب کمک می کند و 
هم هزینه تمام شده محصول را کاهش می دهد و سود 

بیشتری عایدشان می کند. 

کالف دوم:
ایران یکی از کشورهایی 
است که بالقوه جاذبه های 
برای  زیادی  گردش��گری 
جذب توریس��ت دارد، اما 
در برخی مناطق به دالیل 
مختلف توجه و تمرکز بر 
مسئله گردشگری چندان مطرح نشده است. این روزها 
هم اخباری از وضعیت گردش��گری اس��تان های غربی 
کش��ور از جمله لرس��تان به گوش می خ��ورد، چنانچه 
اس��تاندار لرستان در گفته های خود عنوان کرده است: 
س��رمایه اصلی استان لرس��تان هنر و فرهنگ غنی آن 

است. 
این استاندار تاکید کرده است که توسعه هر جامعه ای 
به میزان 20 درصد به مسائل سخت افزاری آن مربوط 
اس��ت و و نزدیک به ۸0 درصد به مولفه های نرم افزاری 
منطقه. در این راس��تا حوزه فرهنگ و هنر نقش مهم و 

غیرقابل انکاری در تعالی جامعه ایفا می کند. 
پیشنهاد »فرصت امروز« قبل از بخش های خصوصی 
به بخش های دولتی اس��ت، در واقع برای اس��تان هایی 
که توانایی و پتانس��یل های الزم در حوزه گردش��گری 
و تقوی��ت مباحث نرم اف��زاری به خص��وص در تقویت 
فرهنگ، آداب رس��وم و هنر استانی را دارند باید توجه 
اخص ش��ود تا قبل از گله و ش��کایت از نبود صنعت و 
مناب��ع طبیعی، به مباحث فرهنگی و جذب گردش��گر 
بپردازن��د، به ه��ر حال پول و کس��ب درآمد برای یک 

استان فقط کارخانه و تولید و صنعت نیست. 

عباس نعیم امینی

لیدا براتی

طراحی مانتوی ایرانی، ایده ای که نیاز 
به حمایت دارد

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه علمی - کاربردی 
لرس��تان گفت: مراکز علمی - کارب��ردی زاگرس پوش و 
تعاونی تولیدکنندگان شهرس��تان بروجرد در جش��نواره 
دانش��جویی طراحی مانتوی ایرانی با نقش مایه لرس��تان 

به عنوان مراکز برتر معرفی شدند. 
به گزارش ایس��نا، حسن پور در جمع خبرنگاران افزود: 
جشنواره دانش��جویی طراحی مانتوی ایرانی با نقش مایه 
لرس��تان ب��ه میزبانی مرکز علم��ی - کارب��ردی تعاونی 
تولیدکنندگان بروجرد با حضور هش��ت تیم از سه مرکز 
علمی - کاربردی اس��تان و دانش��کده فن��ی و حرفه ای 
دخت��ران خرم آباد برگزار ش��د که در پایان تیم س��ه نفره 
مرکز علمی - کاربردی زاگرس پ��وش بروجرد در مقطع 
کارشناسی متشکل از سمیه امیرمهدی، نرگس نیک بخت 
و نرگس خس��روی با کس��ب 456/5 امتیاز به عنوان تیم 
برتر معرفی ش��د. وی اظهار کرد: همچنین در این مقطع 
تیم دانش��کده فنی و حرفه ای دخت��ران خرم آباد و مرکز 
علمی  - کاربردی تعاونی تولیدکنندگان بروجرد به ترتیب 

به مقام های دوم و سوم دست یافتند. 
کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه علمی - کاربردی 
لرستان تصریح کرد: در مقطع کاردانی این جشنواره نیز 
مرکز علم��ی   - کاربردی تعاون��ی تولیدکنندگان بروجرد 
متشکل از سیده لیال طباخ، فرشته سمندری الوار و الهه 
عزیزی با کسب 425 امتیاز به عنوان تیم برتر معرفی شد. 
حس��ن پور اضافه کرد: تیم های مرکز علمی - کاربردی 
الش��تر و زاگرس پ��وش بروج��رد هم به ترتی��ب به عنوان 

تیم های دوم و سوم این مقطع معرفی شدند. 
وی با بیان اینکه در پایان این جشنواره با اهدای تندیس 
و جایزه نقدی تیم برتر هر مقطع مورد تجلیل قرار گرفت، 
گفت: دو مانتوی برتر تولید ش��ده در این جش��نواره در 

جشنواره های سراسری مد و لباس عرضه می شوند. 

سرنخفرصت کسب و کار

خبــر
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در ح�ال حاض�ر دول�ت بر 
مقوله کیفیت صنایع تاکید 
دارد، چه ش�رایطی س�بب 
ش�ده حساس�یت دولت بر 
کیفیت به ای�ن نحو مطرح 

شود؟ 
کیفیت یک مقوله مس��تمر 
است که از روز ازل بوده و چیزی 
نیست که ناگهانی اتفاق بیفتد 
و دولت نی��ز بخواهد اتفاقی به 
آن بپ��ردازد. کیفی��ت مبحثی 
اس��ت که از علم و دانش نشات 
می گیرد. در اصل کیفیت یک 
فرهن��گ اس��ت ک��ه در زمان 
تکمی��ل می ش��ود و رو به جلو 
حرک��ت می کن��د. ام��روز اگر 
صنعتی ج��ای خوبی داش��ته 
باش��د به این معنا نیس��ت که 
فردا هم این صنعت از کیفیت 
مناسب برخوردار است چرا که 
کیفیت هر روز در حال رش��د 
و توسعه اس��ت و ممکن است 
کیفی��ت ام��روز ب��ا معیارهای 
فردا همخوان نباش��د بنابراین 
ب��ه زم��ان محدود نمی ش��ود. 
 در اص��ل کیفی��ت، فرهن��گ 

ارتقاست. 
بسیاری از مدیران صنایع فکر 
می کنند اگر امروز صنایعشان 
در جایگاه مورد قبولی قرار دارد 
باید همین مس��یر را طی کنند 
در حالی که این داستان صحیح 
نیست و کیفیت یک روند است 
که هر گاه متوقف ش��ود از بین 

می رود. در اص��ل این فرهنگ 
ارتقاست که سبب زنده ماندن 
و پویای��ی کیفی��ت می ش��ود. 
کیفیت جوهره و حیات صنعت 
و اساس زندگی است. کیفیت 
فقط محدود به صنایع نیست و 
در همه ابعاد زندگی نقش دارد. 
به هر حال فرهنگ یک کیفیت 
درونی است و موضوعی نیست 
که روزی بحث روز باشد و روزی 
به آن توجه نشود، کیفیت باید 

جزو اولویت صنعت باشد. 
دولت در ش�رایطی صحبت 
از کیفیت می کند که مقوله 
همچن�ان  انحصارگرای�ی 
ج�زو سیاس�ت های دولت 
است، آیا در شرایط انحصار 
که رقابت پذی�ری را از بین 
می برد می ت�وان امیدی به 

ارتقای کیفیت داشت؟ 
البته که جواب منفی است، 
تا زمانی که انحصارگرایی وجود 
دارد، صنایع به سمت کیفیت و 
ارتقای آن حرکت نخواهند کرد. 
تا زمانی که اقتصاد آزاد وجود 
نداشته باش��د، تفکرها محدود 
می ماند و هر کاالی مناس��بی 
به خاطر نیاز مصرف کننده وارد 

ب��ازار  و ناچار تهی��ه و مصرف 
می ش��ود. کیفیت زمانی اتفاق 
می افتد که اقتصاد آزاد اس��ت، 
قیمت گذاری آزاد اس��ت و نیاز 
مصرف کننده جایگاه کیفیت را 

تعریف می کند. 
برخی فکر می کنند که فقط 
مواد اولیه اس��ت که در ارتقای 
کیفیت نقش دارد اما مشخص 
اس��ت که آنچه بر م��واد اولیه 
اولویت دارد اندیش��ه ای است 
که در س��اخت صنای��ع نقش 
دارد. اندیش��ه ای که براساس 
نیاز و خواس��ته مصرف کننده 
پیش می رود و هر روز به دنبال 
برآوردن نیاز تازه ای اس��ت. تا 
زمانی که اقتصاد آزاد نیس��ت 
و مقول��ه انحصارگرایی وجود 
دارد، عده ای از این شرایط بهره 
می برند و از آن سوءاس��تفاده 
می کنن��د. امیدواریم حال که 
دولت به این امر می اندیش��د، 
هن��گ  ی فر تق��ا ر هد ا ش��ا
ش��یم و تح��ول  کیفی��ت با
 عم��ده ای در مبح��ث کیفیت 

ایجاد شود. 
فک�ر می کنید دول�ت برای 
رسیدن به این امر و ارتقای 

کیفیت چه تمهیداتی باید 
بیندیشد؟ 

دولت اگر می خواهد س��بب 
ارتقای کیفیت شود، ابتدا باید 
از خودش ش��روع کن��د. وقتی 
کیفی��ت عملکرد دول��ت ارتقا 
پی��دا کن��د، سیاس��ت هایش 
هم به س��مت ارتقای کیفیت 
می رود. زمانی ک��ه دولت فضا 
را برای رس��یدن ب��ه کیفیت و 
ارتق��ای آن باز بگ��ذارد، خواه 
ناخواه جامع��ه راه خود را پیدا 
می کن��د و کیفی��ت در صنایع 
ما نهادینه می شود. دولت باید 
سایه خود را از صنایع بردارد و 
از مقول��ه انحصارگرایی دوری 
 کند تا بنگاه ه��ای اقتصادی با 
تکیه بر مقوله رقابت به سمت 
افزایش کیفی��ت محصوالت و 
خدماتش��ان حرک��ت کنند. تا 
وقتی دولت قیمت گذاری کند 
و اجازه ندهد بازار روند طبیعی 
خود را ط��ی کن��د، نمی توان 
امیدوار بود کیفی��ت در ایران 

ارتقا پیدا کند. 
ک�ه  زمان�ی  ت�ا  پ�س 
سیاس�ت  انحصار گرای�ی 
دول�ت اس�ت، صحب�ت از 

کیفی�ت و ارتق�ای آن چه 
معنایی دارد؟ 

تا دول��ت انحصارگراس��ت، 
کیفیت معنا ندارد. کیفیت یک 
عملکرد واقعی از درون اس��ت، 
دولت بای��د اول خودش به آن 
باور داشته باشد و براساس این 
باور عمل کند. وقتی این اتفاق 
افتاد می توان امی��دوار بود که 
صنایع ما رو به تحول و رش��د 

حرکت کنند. 
کیفی�ت و اس�تاندارد چ�ه 
رابطه معنا داری با یکدیگر 
دارند؛ آیا اس�تاندارد بودن 
یک محصول مه�ر تاییدی 
ب�ر کیفی�ت آن محص�ول 
اس�ت. آن هم در شرایطی 
ک�ه کیفی�ت را ی�ک ام�ر 

مستمر و پویا بدانیم؟! 
یک��ی از ارکان اس��تاندارد، 
کیفیت است. استاندارد ارکان 
مختلف��ی دارد، نمی توانی��م 
بگوییم اگر محصولی استاندارد 
دارد محصول با کیفیتی است. 
اس��تاندارد نش��ان می دهد که 
ی��ک محص��ول از حداقل های 
کیف��ی ب��رای ارائ��ه به ب��ازار 
برخوردار اس��ت اما کیفیت را 
اخالق تعیی��ن می کند. اگر ما 
در فرهنگ و اخالقمان کیفیت 
رسوخ کند، می توانیم امیدوار 
باشیم که کیفیت در همه ابعاد 
 جامع��ه و صنایع ما وارد ش��ود

 و رشد کند. 

گفتمان عمومی کیفیت بررسی می شود 

از گفتمان تا هیاهو

بهروز فروتن، بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز:

کیفیت، فرهنگ ارتقاست

مبنای استاندارد، توانایی کشور است 

معیار استاندارد در همه کشورها یک مبنای داخلی دارد 
و سپس این معیار در سطح بین الملل مطرح می شود. این 
معیار استاندارد براساس توانایی هر کشور تعریف می شود. 
سال ها کشور ما در تحریم بوده اس��ت، اما در این شرایط 
نیز تولیدکنندگان ما توانس��ته اند ص��ادرات مورد قبولی 
به کش��ورهای مختلف و حتی اروپایی داشته باشند. این 
شرایط نش��ان می دهد که تولیدات ما به لحاظ کیفیت و 

استاندارد در جایگاه مورد قبولی قرار دارند. 
به همان نسبت که ما در بسیاری تولیدات از استاندارد 
مناسبی برخوردار هستیم ممکن است در برخی تولیدات 
دچار ضعف هایی باشیم و نتوانسته باشیم کیفیت مورد نظر 
در آن کاال را کسب کنیم؛ اما همین ضعف ناشی از دانش 
کم ما در حیطه تولید نیس��ت، بلکه ماشین آالت فرسوده 
و قدیمی اس��ت که کیفیت این کاالها را تنزل داده است. 
جاهایی که ما ماشین آالت نو و به روز داریم شاهد هستیم 
که ت��وان برابری با تولی��دات خارجی را داری��م. بنابراین 
مشکل از دستیابی به علم نیست، بلکه  در ماشین آالت و 

تکنولوژی های روز است. 
ما باید ببینیم در زمینه استاندارد به دنبال آن هستیم 
که فضا را برای ورود کااله��ای خارجی باز کنیم یا آنکه با 
اتکا بر مبحث اقتصاد مقاومتی در تالش هستیم تا تولیدات 
داخلی را ارتقا دهیم. برای ارتقای کیفی اقتصاد و تولیدات 
داخلی عملکرد مصرف کننده داخلی باید به سمت حمایت 
از تولیدات داخلی برود، زیرا زمانی که مصرف کننده کاالی 
داخلی را به خارجی ارجحیت دهد به این معنا اس��ت که 
برای خود و اطرافیان امکان اش��تغال ایجاد کرده است؛ از 
سوی دیگر اگر تولید کننده بداند که قرار است اطرافیانش 
از این تولیدات مصرف کنند نسبت به کیفیت آنها حساس 

می شود. 
در این 9 سال ما به طور بی انصافانه ای تحریم شده ایم، 
مثال کارخانه فوالد اگر قطعه ای از ماشین آالتشان خراب 
شود به دلیل تحریم نمی تواند این قطعه را تامین کند و در 
نتیجه تولید بی کیفیتی ارائه می کند. این بحث فقط متعلق 
به ایران نیست و همه کارخانه های اروپایی قطعاتشان را از 
دیگر کشور ها تامین می کنند تا در نهایت بتوانند تولیدات 
و صنایع خود را از طریق منتاژ تهیه کنند. حال اگر همین 
کش��ور اروپایی نتواند به قطعه کش��ور دیگری دسترسی 
داش��ته باش��د کیفیت تولیدش دچار مش��کل می شود. 
بنابراین ما باید استاندارد و کیفیت کاالهایمان را براساس 

توانایی و امکاناتی که در اختیار داریم بسنجیم. 
اگ��ر انحصارگرای��ی را دلی��ل اف��ت کیفی��ت بدانی��م 
درس��ت اس��ت، اما رهبری در اصل 44 تقریبا دستور به 
آزاد سازی بسیاری از صنایع داده است و دولت یازدهم نیز 

دربرنامه هایی که مطرح کرده برای خروج از رکود به بحث 
خصوصی س��ازی تکیه دارد. زمانی که اقتصاد آزادسازی 
شود، ما تبعات مثبت آن را در تولیدات خود پی خواهیم 
گرفت. تقویت بخش خصوصی در اصل به معنای تقویت 
دولت و اقتصاد ملی است. دولت باید از جایگاهی که همه 
جوره اقتصاد را در دس��ت دارد فاصله بگیرد و با واگذاری 
صنای��ع و تولیدات به بخ��ش خصوص��ی از نقش مجری 
به نقش ناظر تغیی��ر جایگاه دهد. در این ش��رایط بخش 
خصوصی با پرداخت مالیات به شکوفایی و رشد اقتصادی 

دولت کمک می کند. 
بخش خصوصی تاکنون در زمینه تولید عملکرد بسیار 
خوبی داشته و توانسته با به روز رسانی دانش و تکنولوژی 
ماشین آالت خود سبب ارتقای تولیدات شود و برند ایرانی 
را جا بیندازد. ما به تازگی شاهد بودیم که در صنایع برق 
و نیرو، متخصصان ما توانستند در نجف نیروگاه بزرگی را 
تاسیس کنند. ما در صنایعی چون پتروشیمی، سیمان و 
نیرو توانسته ایم جایگاه مناسبی کسب کنیم و این نشان 
می دهد که ت��وان موفقیت در همه تولی��دات و صنایع را 
داریم. در زمینه خودرو نیز اگر دولت به جای تصدی گری 
صنایع خ��ودرو بود در این 30 س��ال با واگ��ذاری صنایع 
خودرو می توانس��ت شرایط رشد و پیش��رفت این صنایع 

را ایجاد کند که امروز شاهد ضعف های موجود نباشیم. 
اگر بحث انحصارگرایی برداشته شود، بی شک صنایع و 
تولید کنندگان ما توانایی رقابت با همتایان خارجی خود 
را خواهند داش��ت. ما در داخل و در میان تولیدکنندگان 
بخش خصوصی ظرفیت ها و توانایی های پنهانی داریم که 
با برداشته ش��دن بحث انحصارگرایی این تولید کنندگان 
می توانند ای��ن ظرفیت ها را به منصه ظهور برس��انند. در 
زمینه حمای��ت دول��ت و تخصیص بودج��ه نظارت های 
دولت بی تاثیر نخواهد ب��ود. در اصل دولت به جای هزینه 
در سازمان هایی مثل تعزیرات نقش ناظر را داشته باشد، 
عملکرد بهتری خواهد داش��ت.  در هیچ کج��ای دنیا ما 
با بحث قیمت گ��ذاری رو به رو نیس��تیم و بحث رقابت و 
کیفیت محصوالت است که قیمت کاالها را تایین می کند. 
دولت می توان��د از تولیدات حمایت کند ام��ا نباید نقش 
تولید کننده را داشته باش��د. همه تولید کنندگان بخش 
خصوصی از اقتص��اد آزاد و کنار گذاش��تن انحصارگرایی 
در داخل حمای��ت می کنند و بر این باور نیس��تند که اگر 
درهای کشور به روی صنایع خارجی باز شود توان مقابله 
با همتایان خود را ندارند و این ام��ر را مبحث فرصت زا و 
نه تهدیدزایی می دانن��د. تولید کنندگان داخلی به دنبال 
ارتقای کیفیت و توان رقابت با تولیدات خارجی هستند. 

در مخلص کالم دولت باید توانایی های بخش خصوصی 
را باور داشته باشد و بر سرمایه هایی چون تحصیلکردگان 
جوان و سرمایه گذاران خصوصی تاکید داشته باشد. از این 
منظر است و با این باورهاست که دولت یازدهم می تواند 
امیدوار باشد که در سال آینده پویایی الزم در اقتصاد شکل 
بگیرد و با تکیه بر توانایی های ملی مقوله تورم کاهش پیدا 
کند. اتفاقی که در سایه بخش خصوصی و ارتقای کیفیت 

امکان پذیر است. 

روزگار خوش تانزانیا
پس از حذف انحصارگرایی

تانزانیا یکی از کشورهای شرق آفریقا است که توانسته 
با رقابتی کردن هر چه بیش��تر بازارها از انحصارگرایی در 

اقتصاد فاصله بگیرد و به سمت اقتصاد رقابتی برود. 
نگاهی دقیق به ش��رکت های تولی��دی در تانزاینا لزوم 
سیاس��ت های رقابتی را روشن می ساخت. مطالعات یک 
استاد دانشگاه دارالس��الم نشان می داد که تالش ها برای 
حفظ مشتری در برابر شیوه های ضدرقابتی تاثیری مثبت 
بر بهره وری شرکت ها و سرمایه گذاری کسب و کارها و در 

نتیجه کل اقتصاد این کشور داشته است. 

چالش های پیش روی تانزانیا 
تانزانیا یکی از فقیرترین کشورهای قاره آفریقا است. در 
سال 2006 میالدی میزان تولید ناخالص ملی این کشور 
کمتر از نصف میانگین سایر کشورهای کم درآمد کشورهای 
جنوب صحرای ساهارا بود. 80 درصد مردم تانزانیا در بخش 
کشاورزی مش��غول به کار هستند و همین امر وابستگی 
شدید درآمدهای این کشور به این بخش را نشان می دهد، 
ح��ال آنکه تنها 45 درصد میزان تولید ناخالص ملی این 

کشور از راه کشاورزی به دست می آید. 

رقابت و توسعه
سیاست رقابت در تانزانیا این طور تعریف شد: قوانین، 
مقررات و اصول حقوقی که رفتار ش��رکت های قدرتمند 
را کنترل می کن��د. این قوانین اجازه چنی��ن ادغامی به 
شرکت ها با هدف انحصاری شدن را نمی دهد و شرکت ها 
را از رفتارهای انحصارطلبانه ای چون تثبیت قیمت و تقلب 
باز می دارد. سیاست رقابت در فرآیند توسعه تانزانیا اصلی 
اساسی به شمار می آمد. با اتخاذ این سیاست تانزانیایی ها 
توانستند از منابع موجود در کشور خود استفاده بهینه کنند. 
این امر موجب شد که تغییرات گسترده ای در میزان تولید 

شرکت های تولیدی ایجاد شود. 

سال های اصالحات و تغییر
در این س��ال ها بسیاری از شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی واگذار شدند. اما این کار برای حذف و محو شدن 
انحصارگرایی از بازار تانزانیا کافی نبود. برای محکم کردن 
ستون های رشد و توس��عه بلند مدت انجام اصالحات در 
بخش های گوناگون از بانکداری و ارز گرفته تا کشاورزی و 
سرمایه گذاری ضروری بود. در این راستا یکی از اقدامات 
تصویب قانون شیوه های تجارت منصفانه در سال 1994 
بود. این قانون که دربرگیرنده اصولی برای حفظ مشتری 
بود ، انحصارها را تعدیل و اصول کسب و کار غیرمنصفانه و 

غیر رقابتی را ممنوع کرد. 

تفاوت هایی که رقابت ایجاد کرد
تولید یکی از مهم ترین بخش هایی بود که از سیاس��ت 
رقابت در تانزانیا سود برد. در واقع تانزانیا و سیاست رقابت 
این کشور ثابت کرد که اقتصاد بر پایه بازار رقابتی می تواند 
در حصول اطمینان نسبت به بهبود شرایط تولید نقشی 
پررنگ داشته باش��د. آمار و ارقام در تانزانیا قبل و بعد از 
سیاست رقابت نش��ان می دهد که شرکت های تانزانیایی 
پس از اجرای سیاست رقابت توانستند حدود 50 درصد 
بیش از میانگین به دست آمده در زمان انحصار، بهره وری 
داشته باشند. همچنین س��رمایه گذاری در تانزانیا بعد از 
فاصله گرفتن از انحصارگرایی 100 درصد افزایش یافت. 
ترجمه: سارا گلچین

مترجم: سارا گلچین دول�ت ب�ه تازگ�ی مقول�ه 
کیفی�ت را در دس�تور کار 
ق�رار داده و به آن پرداخته 
اس�ت، ش�رایط کیفی�ت را 
در صنای�ع چگونه بررس�ی 

می کنید؟ 
بت��دا  دول��ت یازده��م از ا
مقول��ه کیفی��ت را در اولوی��ت 
سیاس��ت هایش داش��ته است و 
چیزی نیس��ت که ناگهان امروز 
برایش اهمیت پیدا کرده باشد. 
براساس آمار و اطالعات موجود 
هی��چ گاه کیفی��ت در صنایع ما 
متوق��ف نش��ده و صنای��ع ما به 
لحاظ کیفی مهج��ور نبوده اند. 
کیفیت همیشه در صنایع ما در 
حال رشد و بهبود بوده است. تنها 
چیزی که در سال های گذشته 
در زمینه کیفیت مطرح شده این 
اس��ت که اگر میزان رشد کیفی 
صنایع م��ا  660 ب��وده به دلیل 
شرایط تحریم ها این آمار به 658 
افت داشته که افت بسیار باالیی 
نبوده اس��ت. بنابرای��ن هیچ گاه 
ش��رایط به نحوی نبوده اس��ت 
ک��ه بگویی��م کیفی��ت از تولید 
ما جدا شده اس��ت. در تک تک 
محصوالت ما ای��ن کیفیت قابل 

مشاهده است. 
آم�اری ک�ه ارائ�ه دادید به 
هر ح�ال هرچن�د مح�دود 
ام�ا با افت هم�راه بوده، در 
ش�رایطی که م�ا کیفیت را 
می دانیم.  مس�تمر  امر  یک 
چگون�ه می توانی�م بگوییم 
این اف�ت به معن�ای از بین 
رفتن یا توقف کیفیت نبوده 

است؟ 
نیس��ت،  ه��دف  کیفی��ت 
کیفیت یک راه بی پایان اس��ت 
که هیچ گاه به انتها نمی رس��د. 
م��ا در احادیث دینی خ��ود نیز 
داریم که گفته می ش��ود، مومن 
کسی اس��ت که هر روزش بهتر 

از دیروز باشد. همیشه باید جای 
بهبود باش��د. صنایع م��ا باید به 
س��مت کمال پی��ش بروند. این 
به آن معناس��ت که م��ا باید در 
جهت بهب��ود کیفیت کار کنیم. 
تنها چیزی که در زمینه کیفیت 
مط��رح و قابل پذیرش اس��ت، 
مدل های مطابق روز اس��ت. ما 
می پذیریم ک��ه در صنایع خود 
مطابق با مدل های روز و براساس 
نوآوری پیش نرفته ایم اما این به 
آن معنا نیس��ت که ما به لحاظ 
کیفی رش��د نداش��ته ایم. افتی 
هم ک��ه اتف��اق افتاده ناش��ی از 
تحریم ها بوده که س��بب ش��ده 
مواد اولیه مناس��ب وارد نش��ود 
و این کیفیت محص��والت ما را 
کاه��ش داده اس��ت. 30 س��ال 
گذش��ته خ��ودرو 205 بهترین 
مدل خودرو بود، 20 سال پیش 
پژو و ام��روز مدل های متعددی 
اس��ت که ب��رای م��ردم اولویت 
دارد. این ذائقه اس��ت که تغییر 
می کن��د. ذائق��ه نیز چن��دان با 
کیفیت محصول مرتبط نیست 
و محصوالت ما هرچن��د به روز 
نیس��تند اما کیفیت های الزم را 
دارند. خودرو های مدل قدیمی 
آن تجهی��زات و کیفیت��ی ک��ه 
تکنولوژی روز ایجاد کرده ندارند 
که الزم است ما در این زمینه هم 
وارد ش��ویم و صنایع خود را به 
این تجهیزات مجه��ز کنیم. در 
حال حاضر خودرو س��ازان ما که 
شامل 16 شرکت خودرو سازی 
هس��تند به این امر پ��ی برده اند 
و در تالش��ند براس��اس مدل ها 
و تجهی��زات روز خ��ودرو تولید 

کنند. 
اتفاق�ی ک�ه در صنای�ع ما 

افت�اده اس�ت ای�ن اس�ت 
ک�ه درگی�ر انحصارگرای�ی 
شده اند و بسیاری معتقدند 
همین انحصارگرایی س�بب 
ش�ده تا ما از عرصه رقابت 
دور بیفتیم، آیا در ش�رایط 
انحصارگرای�ی می ت�وان در 
زمین�ه کیفی�ت ب�ه پی�ش 

رفت؟ 
چ��ه کس��ی گفت��ه ک��ه م��ا 
رقابت پذیری نداریم. ما نزدیک 
ب��ه 16 ش��رکت خودرو س��ازی 
داریم ک��ه دوتای آنه��ا بزرگ و 
بقی��ه کوچک هس��تند. این 16 
ش��رکت به ش��دت در تالشند تا 
بازار یکدیگر را به دس��ت گیرند 
و با ارائه مدل ه��ای روز و جدید 
در تالشند این امر محقق شود. 
این حرف ک��ه رقابت پذیری در 
ایران نداریم حرف بی پشتوانه ای 
است که ریش��ه در منافع افراد 

سودجو دارد. 
خ�ب! رقابت پذی�ری ی�ک 
اس�ت  بین الملل�ی  بح�ث 
و فق�ط ب�ه صنای�ع داخ�ل 
در  آیا  نمی ش�ود؛  مح�دود 
شرایطی که ما نتوانسته ایم 
ب�ازار  در  را  محصوالتم�ان 
دهی�م  ارائ�ه  بین المل�ل 
می توانیم بگوییم که صنایع 

ما رقابت پذیر هستند؟ 
ه��دف م��ا ورود ب��ه ب��ازار 
بین المل��ل اس��ت و براس��اس 
سیاس��ت های تعریف ش��ده ما 
بای��د ی��ک میلیون خ��ودرو در 
س��ال 1404 به بازار بین الملل 
ارائ��ه کنی��م. برای رس��یدن به 
این چش��م انداز نیز در تالش��یم 
ت��ا تولیداتم��ان   را مطاب��ق 
اس��تاندارد های روز بس��ازیم. 

20 س��ال پیش چه کس��ی فکر 
می کرد خ��ودروی ک��ره ای در 
خیابان های اروپا ت��ردد کند، یا 
خودرو ه��ای ژاپنی در ماش��ین 
یا حتی چه کس��ی فکر می کرد 
م��ا در کش��ورمان خ��ودروی 
چینی س��وار ش��ویم، اما اکنون 
ش��اهد هس��تیم که این صنایع 
از این کش��ورها توانس��ته اند در 
بازار بین الملل ج��ای خود را باز 
کنن��د. تنها راه رس��یدن به این 
هدف تغییر زیرساخت هاست و 
از این منظر است که ما می توانیم 
به چشم اندازی که در نظر داریم 

دست پیدا کنیم. 
ش�ما می گویی�د ک�ه هم�ه 
صنای�ع م�ا کیفی�ت دارند 
مطاب�ق  مدل�ش  فق�ط  و 
م�د روز نیس�ت اما ش�اهد 
هس�تیم ک�ه به ط�ور مثال 
پرای�د  خودروس�ازی،  در 
ک�ه  اس�ت  خودروی�ی 
آیا  تصادفات زی�ادی دارد، 
این ام�ر ارتباطی با کیفیت 

این خودرو ندارد؟ 
درس��ت اس��ت که بیشترین 
تصادفات متعلق به پراید اس��ت 
اما ای��ن امر طبیعی اس��ت، زیرا 
بیشترین خودرویی که در کشور 
تردد می کن��د، پراید اس��ت. ما 
نزدیک به شش میلیون پراید در 
کشور داریم. بنابراین نمی توانیم 
بگوییم چ��ون پرای��د خودروی 
بی کیفیتی است تصادفات زیادی 
دارد. از سوی دیگر گزارش های 
پلیس نش��ان می دهد علت 25 
درصد تصادف��ات عابران پیاده و 
25 درصد دیگر موتورس��واران 
هستند. اینها جدا از گزارش های 
بسیاری اس��ت که توسط پلیس 

ارائه ش��ده، بنابراین نمی توانیم 
بپذیریم که کیفیت نامناس��ب 
پراید سبب این تصادفات است. 
بیش��تر تصادفات کشور به عدم 
رعای��ت قوانی��ن بازمی گردد نه 
کیفیت خودروهای��ی که تولید 
می شوند. ما در زمان تولید تست 
تصادف ی��ا crash test  داریم 
که آزمایش می کند یک خودرو 
در زم��ان تص��ادف چ��ه میزان 
صدمه می بیند و آس��یب پذیری 
خودرو ه��ا را بررس��ی می کند. 
در خودروی��ی چ��ون پراید نیز 
این تس��ت صورت گرفته و اگر 
کیفی��ت الزم و اس��تاندارد الزم 
را نداش��ت به این خودرو اجازه 
تردد داده نمی شد و این امر کمی 

بی انصافی است. 
پ�س چ�ه دلیل�ی دارد که 
بسیاری عدم کیفیت برخی 
خودروه�ای تولید داخل را 

مطرح کنند؟ 
س��ود واردات خودرو در سال 
گذشته رقم بس��یار باالیی بوده 
و تقریبا 60 درصد س��ود فروش 
خودرو به خودروه��ای وارداتی 
اختص��اص دارد. هرچند تعداد 
خودرو ه��ای داخل��ی بیش��تر 
اس��ت، اما قیم��ت خودروهای 
داخل��ی با خارجی قاب��ل رقابت 
نیس��ت. بنابراین کس��انی که از 
مقول��ه واردات س��ود می برند، 
این هجمه ها را علی��ه تولیدات 
داخل مطرح می کنند که سبب 
می ش��ود حتی بازار خارجی نیز 
نس��بت به تولیدات م��ا بدبین 
ش��ود. مث��ال پرای��د در ع��راق 
خواه��ان زی��ادی دارد ام��ا این 
هجمه ها س��بب ش��ده که آنها 
نیز نگ��ران کیفیت ای��ن خودرو 
شوند و در خرید آن تردید کنند 
که این س��بب آسیب رسانی به 
اقتصاد کش��ور شده اس��ت و به 

نوعی خودزنی است. 

محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو 

کیفیت با مدل های روز تعریف نمی شود

آزموده دیدگاه

سارا برومند 

همه جفاهایی که انحصارگرایی در 
حق یک کشور می کند

انحصارگرایی به س��اختاری از بازار گفته می شود که در آن 
تنها یک تولیدکننده یا فروش��نده ب��رای یک محصول وجود 
دارد.  چون مش��تریان یک کاال یا محصولی انحصاری بیشتر 
از همتایان خود در بازارهای رقابتی مجب��ور به صرف هزینه 
هس��تند، یک تبدیل درآمد از مش��تریان به صاحبان انحصار 
به وجود می آید. در کل، صاحبان کس��ب و کار که سهامداران 
را هم شامل می ش��وند، تمایل دارند ثروت بیشتری نسبت به 
خریداران یک محصول انحصاری داشته باشند. همین امر منجر 
به گرفتن پول های قشر فرودست جامعه و دادن آن به ثروتمندها 
می شود. پرواضح است که در چنین شرایطی شکاف طبقاتی 
میان اقشار جامعه روز به روز بیشتر و بزرگ تر می شود.  یک ایراد 
بزرگ دیگر انحصارگرایی این اس��ت که وجود انحصارگرایی 
کشورها و تولیدکنندگان را در پیگیری ضرورتی چون بهبود 
کیفیت تنبل می کند. چون رقیبی وج��ود ندارد نیاز به بهبود 
کیفیت هم حس نمی شود. پس در اقتصاد انحصارگرا حرف از 
کیفیت زدن تنها یک نوع وقت تلف کردن است. مایکروسافت 
نمونه خوبی برای این تنبلی است. مجموعه نرم افزارهای آفیس 
تنها متعلق به مایکروسافت است و هیچ شرکت دیگری در دنیا 
چنین نرم افزارهایی ندارد، به همین دلیل در هر نسخه تازه از 
این نرم افزارها تنها تغییرات کمی دیده می ش��ود. این تنبلی 
قحطی نوآوری را هم در پی دارد. وقتی یک شرکت یا حتی یک 
دولت با انحصاری کردن یک محص��ول راه را به روی ایده های 
جدید ببندد قطعا انتظار برای دیدن نوآوری های تازه بیهوده و 
عبث است.  برخی انحصارگراها تحقیق و توسعه را پی می گیرند 
چون موان��ع ورود به صنعت می تواند کوتاه مدت باش��د. مثال 
شرکت های دارویی دائما در حال هزینه کردن میلیاردها دالر 

برای تولید داروهای تازه هستند. 
انحصارگراها معموال از قوانین دولتی هم برای محکم کردن 
جای پای خود استفاده کرده و رقبای احتمالی را به این ترتیب 
از میدان به در می کنند. حتی اگر انحصارگرا از سوی قوانین 
حقوقی هم پشتیبانی نشود، در بسیاری از کشور ها هزینه های 

گزافی را برای یکه تازی خود روی دست اقتصاد می گذارد. 
جهانی ش��دن چنین ب��ازاری عمال به خاط��ر هزینه ها  و 
قیمت هایی که تنها دلخواه انحصارطلبان است، کیفیت هایی 
که به واس��طه نبود رقیب بهتر نمی ش��ود  و موانع سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی دیگر ممکن نیست. در هیچ کشوری 
رقابت خالص وجود ندارد، اما تعداد کشورهای در حال توسعه 
که از معضل انحصار رنج می برند و هر ساله ضررهای آن را نیز 
می بینند، باالست. هر کشوری که تالش کرد تا فاصله قانونی 
خود با انحصارگرایی را زیاد و به بازار رقابتی خود را نزدیک تر 
کند، موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری زیادی یافت. از 
افزایش سرمایه در بخش های گوناگون گرفته تا بهبود وضعیت 

تولید، اشتغال و البته ورود به بازارهای جهانی. 
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چندی پیش، محمد ش�ریعتمداری، مع�اون اجرایی 
رییس جمهور در مراسم روز ملی کیفیت گفت: »بحث 
کیفیت، باید به گفتمان عمومی تبدیل ش�ود.« اما این 
معاون اجرایی در ش�رایطی این بحث را مطرح می کند 
که مقوله کیفیت در س�ایه سیاس�ت های دولتی سال 
هاست مغفول مانده است. مباحثی چون انحصارگرایی 
و اقتصادی که دولت خود را قی�م آن می داند و هزاران 
سیاست دیگر سبب شده که تولیدات و صنایع داخلی 
با آنچه اس�تاندارد کیفیت محس�وب می شود، فاصله 
بسیاری داشته باشد. زمانی که دولت از گفتمان عمومی 
س�خن می گوید به آن معناس�ت که خود آغاز گر این 
گفتمان اس�ت؛ اما باید دید که آیا دولت از یک کیفیت 
مطابق با اس�تاندارد های جهانی س�خن م�ی گوید؛ یا 
گفتمان کیفیت باز هم در جغرافیای صنایع انحصارگرا 
و مرزهای داخلی قرار اس�ت مورد توجه قرار گیرد. در 
این خصوص با مدیرانی که در این زمینه دستی بر آتش 
دارند، مقوله گفتمان عمومی کیفیت را مورد بررسی قرار 

داده ایم که در ادامه می خوانید.

ابوالفضل حجازی
Peter Diekmeyerمدیر عامل تندر شهاب 



15 یکشـنبه |  25 آبان 1393 | مدیریت زندگیشمــاره

تسکین درد دندان با درمان های 
طبیعی و سنتی

دانشمندان اولین شواهد 
پوسیدگی دندان را در 

انسانی  فس��یل 
ب��ه   متعل�����ق 
13 ه������زار و 

700 س��ال پیش 
کشف کردند و با 

مشاهده 
ی����ن  ا
فس��یل 

ادعا کردند که 
انس��ان های اولی��ه 

هم از دندان درد رنج 
می بردند. مش��اهده پوس��یدگی در بقایای دندان اسکلت 
یک شکارچی عصر حجر که بیش از 13 هزار سال قبل در 
منطقه ای در مراکش کنونی زندگی می کرده پژوهشگران 
را به ای��ن نتیجه رس��اند که تغذی��ه انس��ان های اولیه با 
کربوهیدرات به پوسیدگی دندان آنها منجر می شده است.

نتایج بررسی های دانشمندان آلمانی نشان می دهد که 
در مواقع دندان درد، مغز نمی تواند تشخیص دهد که دقیقا 
کدام دندان  درد می کند. معموال انس��ان به درستی محل 
وقوع درد را درک می کند و در این موارد مغز فورا تشخیص 
می دهد که به عنوان مثال درد ناشی از واردسازی یک خرده 
چوب در داخل انگشت سبابه است، اما موتور مرکزی انسان 

در مورد دهان با مشکالت عدیده ای مواجه است. 

کاهش درد دندان با مصرف پنیر 
دانشمندان آکادمی دندانپزشکی عمومی ایاالت متحده 
ادعا می کنند پنیر می تواند اس��ید پالک دن��دان را خنثی 
کند و به همین دلی��ل درد دندان را کاه��ش دهد. از نظر 
پژوهش��گران، پنیر محیط دهان را قلیایی تر کرده و باعث 
می ش��ود کمتر به مطب دندانپزش��کی مراجعه کنید. به 
عقیده پژوهش��گران مصرف پنیر در س��بد غذایی روزانه 
باعث می ش��ود که دندان سالم تری داش��ته و کمتر از درد 

دندان رنج ببرید. 
اگر برای آرام کردن دردهای گاه و بی گاه دندان، همیشه 
انواع مسکن ها و اسپری های بی حس کننده را در منزل خود 
نگهداری می کنید، باید ای��ن را بدانید که مصرف این گونه 
مسکن  ها و داروها بسیار پرضرر است و به مرور زمان باعث 
ایجاد بیماری های گوارشی و کلیوی در انسان می شود. به 
همین دلیل همیشه پیشگیری از درمان بهتر است عالوه بر 
اینکه باید مصرف لبنیات را ک��ه دارای انواعی از ویتامین 
و کلسیم است در س��بد غذایی روزانه خود قرار دهید تا با 
مشکل پوس��یدگی دندان مواجه نش��وید و بهتر است در 
هنگام دندان درد از درمان های طبیعی و س��نتی استفاده 
کنید. به طوری که اس��تفاده از این نس��خه های طبیعی و 
بی ضرر به دلی��ل ارزانی، مدیری��ت هزینه در خان��واده را 

دربرخواهد داشت.
لیدوکائین همیشه بهترین مسکن برای آرام کردن درد 
دندان نیست به همین دلیل بهتر است شما از روغن میخک 

برای کاهش درد دندان خود استفاده کنید. 
میخک  یک مسکن طبیعی

میخک یک داروی گیاهی برای تسکین دندان درد است، 
در این گیاه یک مس��کن طبیعی وج��ود دارد که البته در 
صورت استفاده درست به آرام ش��دن درد کمک می کند. 
اگر بافت لثه یا زبانتان حساس باش��د ریختن روغن روی 
منطقه درد می تواند حالتان را بدتر کند. پس بهتر است دو 
قطره از روغن میخک را روی یک پنبه بریزید و آن را تا زمان 
فروکش کردن درد پشت دندان قرار دهید یا اینکه می توانید 
یک دانه میخک را آنقدر بجوید که روغن آن بیرون بیاید که 

معموال این عمل نیم ساعت به طول می انجامد.
زنجفیل و فلفل هردو داروهای ضددرد هستند که شما 
می توانید هرکدام از این دو ادویه را به طور جداگانه استفاده 
کنید زیرا هردوی آنها به عنوان مسکن، پیام تسکین درد 
را به مغز می فرستند، اما برای گرفتن نتیجه مطلوب، بهتر 
اس��ت زنجفیل و فلفل را به صورت مخلوط استفاده کنید. 
به طوری که  میزان مساوی از این دو ادویه را با آب مخلوط 
کنید و یک سس بسازید. توپ کوچکی از پنبه درست کرده 
و به میزان کافی به سس آغش��ته کنید و سپس آن را روی 
دندانتان قرار دهید و تا زمان فروکش کردن درد پنبه آغشته 

به سس فلفل و زنجفیل را در دهانتان نگه دارید.

چای نعناع یک بی حس کننده قوی 
چای نعناع به عن��وان یک بی حس کنن��ده خوب مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. البته به غیر از چ��ای نعناع، چای 
س��یاه هم خاصیت ضدالته��اب دارد و با کم ک��ردن تورم 
می تواند به کاه��ش درد کمک کند. ش��ما می توانید یک 
قاشق چای خوری نعناع خشک را در یک فنجان آب جوش 
بریزید و برای دم کشیدن آن 20 دقیقه صبر کنید، وقتی که 
دمنوش موردنظر خنک شد آن را دور زبانتان بچرخانید و 
بعد بیرون بریزید. برای چای سیاه هم یک تی بگ را خیس 
کرده و بعد روی ناحیه درد قرار دهید یا چای سیاه گس را 

پس از خنک شدن آن چند بار در دهانتان بچرخانید. 

صمغ مر را از عطاری تهیه کنید 
شیره درخت مرمکی یا همان صمغ مر می تواند دندان درد 
ش��ما را آرام کند، که این داروها را می توانید از عطاری های 
معتبر تهیه کنید. این صمغ التهاب دهانتان را کم کرده و به 
از بین رفتن باکتری های محیط دهان کمک می کند. برای 
تهیه آن باید یک قاشق چای خوری از پودر مر را در دو فنجان 
آب به مدت 30 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید محلول خنک 
شود. بعد هم برای هربار استفاده یک قاشق چای خوری از این 
دارو را در فنجان آب بریزید و پنج، شش بار در روز قرقره این 

محلول را ادامه دهید تا به نتیجه موردنظر برسید.

سیردرمانی 
خوردن سیر تنها سیستم ایمنی بدنتان را قوی نمی کند. 
این دارو مسکن خوبی برای درد دندان هم محسوب می شود. 
شما باید یک حبه سیر روی دندانتان بگذارید و آن را بجوید. 
درد شما چند دقیقه بعد از جویدن سیر آرام می شود. این گیاه 
نه تنها درد شما را آرام می کند، بلکه مصرف مداومش دندانتان 
را محکم تر خواهد کرد. اما ای��ن را بدانید چنانچه فورا اثری از 

کاهش درد دندان مشاهده نشد، به خوردن سیر ادامه ندهید.

برابری آمار تعداد دندانپزشکان کشور
 با پوسیدگی دندان

باتوجه به اینکه در س��ال حدود 900 نفر دانشجوی رشته 
دندانپزشکی از سوی دانش��کده های دندانپزشکی پذیرفته 
می شود، اما میزان پوسیدگی دندان درکشور به همان اندازه 
بیشتر شده اس��ت. پوشش صددرصدی بیمه و تغذیه سالم 
در سالمت دندان و لثه نقش مهم و اساسی دارند، به همین 
دلیل هر دوی این مباحث درخصوص بهداشت و پیشگیری از 
بیماری های لثه و دندان باید از سوی مسئوالن ذی ربط مورد 

توجه جدی و مدون قرار گیرد. 
در همین راس��تا رس��ول خض��ری، عضو هیات رییس��ه 
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی در 
گف��ت و گو با »فرصت امروز«، درخص��وص ضرورت اجرای 
بیمه دندانپزشکی در کشور گفت: مبحث بیمه دندانپزشکی 
در طرح تحول نظام سالمت محفوظ مانده بود که اکنون از 
سوی وزیر بهداشت و درمان کشور به صورت جدی و مدون 

درحال پیگیری است. 
نماینده مردم سردش��ت و پیرانش��هر در مجلس شورای 
اس��المی افزود: اگر بحث خدمات درمانی دندانپزش��کی را 
از ابتدای کودکی تحت پوش��ش کامل بیمه قرار می دادیم، 
بی شک بسیاری از هزینه ها درخصوص پوسیدگی و خرابی 
دن��دان کاهش پیدا می کرد، زیرا از ابت��دای کودکی از روند 
پوس��یدگی و تخریب دندان جلوگیری می ش��د که این امر 

کاهش هزینه های درمان را در سال های آتی در پی داشت. 
وی با بیان اینکه دولت درخصوص بهداشت و پیشگیری 
از بیماری های لثه و دندان نقش اساس��ی دارد، تصریح کرد: 
پوشش بیمه ای با کیفیت و بخش تغذیه کودکان در بهداشت 
و پیش��گیری از بیماری ه��ای لثه و دن��دان می تواند جلوی 
بس��یاری از هزینه های دندانپزشکی را در سنین بزرگسالی 
بگیرد، به همین دلیل بیمه و تغذیه سالم هر دو در سالمت 

دندان نقش مهم و اساسی دارند. 

عضو هیات رییس��ه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: تغذیه س��الم هم به اندازه بهداشت و 
پیشگیری از بیماری های لثه و دندان در سالمت و طول عمر 
دندان اثر گذار اس��ت، زیرا افرادی که شیر و لبنیات مصرف 
می کنند مینای دندان بس��یار ب��ادوام و قوی ت��ری دارند و 
همچنین بحث فلوراید هم درخصوص پیشگیری و بهداشت 

فردی دندان بسیار موثر است. 
خضری افزود: پیش��گیری از بیماری های دندان عالوه بر 
حوزه بهداشت و درمان به بهداشت فردی هم بستگی دارد، 
به طوری که افراد باید عالوه بر مسواک زدن، تغذیه سالم هم 
در برنامه غذایی خود داشته باشند، به گونه ای که پوسیدگی 
دندان در افرادی که کربوهیدرات و مواد غذایی با اسیدیته باال 

مصرف می کنند بسیار بیشتر است. 
نماینده مردم سردش��ت و پیرانش��هر در مجلس شورای 
اس��المی افزود: انجام ایمپلنت و دیگر مباحث دندانپزشکی 
بس��یار هزینه بر اس��ت، به طوری که انجام این گونه عمل ها 
بر دوش خانواده ها بس��یار سنگینی می کند، به همین دلیل 
می توان با راهکارهایی هزینه بس��یار کمت��ری برای درمان 

بیماری دندان پرداخت. 
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در 10 سال اخیر 
تعداد دندانپزش��کان کشور دو برابر شده است، به طوری که 
در س��ال حدود 900 نفر دانشجوی رش��ته دندانپزشکی از 
سوی دانش��کده های این رشته پذیرفته می شوند، اما میزان 
پوسیدگی دندان در کشور به همان اندازه افزایش پیدا کرده 

است. 
خض��ری اف��زود: متاس��فانه به هم��ان میزان ک��ه تعداد 
دندانپزشکان کشور بیشتر شده است، آمار پوسیدگی دندان 
هم افزایش پیدا کرده که این امر بسیار جای تعجب و سوال 

دارد. 
وی ادامه داد: چنانچه درخصوص بهداش��ت و پیشگیری 
از بیماری های لثه و دندان در روس��تاها، حاش��یه شهرها و 
شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت ورود بهتری داشته باشیم، 
به طور حتم دیگر مردم نیازمند پول بیش��تر برای پرداخت 

هزینه های سنگین درمان درسال های آتی نخواهند بود. 
خضری تاکید کرد: سه هزار واحد دندانپزشکی درخصوص 
بهداشت و پیشگیری از بیماری های لثه و دندان در شهرهای 
زیر 20 هزار نفر جمعیت و روس��تاها وجود دارد اما به دلیل 
عدم وجود نیروی متخصص تاکن��ون فقط هزار واحد فعال 
هستند.  وی ادامه داد: متاسفانه در حالی نیروی متخصص 
و کارآمد در شهرهای محروم ناکافی است که طی 10 سال 
اخیر تعداد دندانپزش��کان کشور دوبرابر شده است و این امر 
نیازمند   بررسی و پیگیری هر چه سریع تر دولت و مسئوالن 

ذی ربط است. 
ای��ن نماینده مردم در مجلس نهم گفت: دولت باید هرچه 
س��ریع تر مباحث بهداش��ت و پیش��گیری در حوزه سالمت 
پزش��کی و دندانپزش��کی را در مناطق محروم، روس��تایی و 
ش��هرهای زیر 20 هزار نفر اجرای��ی کند تا مردم هزینه های 
گزاف دندانپزشکی را در سال های آتی به اجبار پرداخت نکنند. 
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: هر چقدر در بحث 
بهداشت و پیشگیری از بیماری های لثه و دندان سرمایه گذاری 
کنی��م، بین هفت ت��ا 10 برابر در بحث هزینه ه��ای درمان 
صرفه جویی می شود، به همین دلیل بیمه های دندانپزشکی 
باید بحث بهداشت و پیشگیری از بیماری های لثه و دندان را 

پوشش صد در صدی دهند. 
نماینده مردم سردش��ت و پیرانش��هر در مجلس شورای 
اس��المی تصریح کرد: در بحث درم��ان کامل به غیر  از بیمه 
پایه، بیمه تکمیلی هم وجود دارد، به طوری که متولی اصلی 
بحث بیمه پایه براساس اصل 29 قانون اساسی دولت است، 
اما هزینه بیمه تکمیلی را باید سازمان یا شخص به صورت آزاد 

پرداخت کند و تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد. 
عضو هیات رییسه کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: دو بیمه پایه و تکمیلی می تواند بسیار 
کارآمد و مفید در بحث بهداشت و پیشگیری از بیماری های 
لث��ه و دندان باش��د، به همین دلیل اجرای این امر ازس��وی 

مسئوالن ذی ربط بسیار ضرورت دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از شیوه های مدیریت هزینه های دهان و دندان

دندان غریب افتاده است

مس��ئله س��المت و بهداشت 
ده��ان و دندان یکی از مس��ائل 
مهم و تاثیرگذار در زندگی همه 
افراد به ش��مار م��ی رود، اما این 
مسئله در کش��ور ما اغلب مورد 
بی توجهی افراد ق��رار می گیرد 
به گونه ای که مدیری��ت آن، گاه 
از توانایی فرد خارج شده و حتی 
تاثیرات زیادی بر س��المت وی 

می گذارد.
 از طرف��ی هزینه ه��ای باالی 
دندانپزش��کی و بیماری ه��ای 
مربوط به آن بس��یار باالس��ت و 
به همین دلیل باید در این زمینه 
با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه 
در جه��ت کاه��ش هزینه های 
آن ق��دم برداش��ت. در ای��ن 
گ��زارش از نظرات کارشناس��ی 
دکتر محمد بهن��از، متخصص 
ارتودنس��ی و ناهنجاری ه��ای 
فکی و عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید بهش��تی اس��تفاده شده 

است. 

وضعیت کلی سالمت دندان 
و نقش دندانپزشکی در 

کشور
در کشور ما به ویژه در مناطق 
محروم و دور افتاده، رسیدگی به 
وضع س��المت دهان و دندان ها 
در حد پایینی است. بهناز در این 
ارتباط می گوید: در دندانپزشکی 
شاخصی به نام DMFT وجود 
دارد ک��ه نش��ان دهنده میزان 
دندان های پوس��یده، پرش��ده 
و کشیده ش��ده اس��ت. هر چه 
این ش��اخص کمتر باشد یعنی 
وضعیت سالمت دهان و دندان 

در آن جامعه باالتر است. 
هم اکنون به دلیل درمان های 
پیشگیرانه وس��یعی که به ویژه 
در کش��ورهای اروپای��ی )مثل 
فنالند و سوئد( انجام شده این 
شاخص را در افراد زیر 30 سال 
به نزدیک صفر رس��اندند اما در 
برخ��ی مناطق ای��ران حتی در 
افراد زیر 20س��ال این شاخص 
به شدت باالس��ت. وی در ادامه 
و در م��ورد راهکارهای موثر در 
این زمینه اضافه می کند: باید به 
سمت دندانپزشکی پیشگیری 
حرکت کنیم و با فرهنگ سازی 
درس��ت ب��ه حف��ظ س��المت 
دندان ها کمک کنیم که این کار 
هم توسط بهداشت کاران دهان 
و دن��دان به خوبی قاب��ل انجام 
اس��ت و به قول مع��روف عالج 

واقعه را قبل از وقوع باید کرد. 

هزینه فعالیت های 
دندانپزشکی در ایران 

هزینه فعالیت های دندانپزشکی 
نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا 
بسیار متنوع است. عوامل زیادی 
در تعیین ن��رخ خدمات مختلف 
موثرند؛ از جمله خدم��ات مورد 
نی��از بیم��ار مثال پرک��ردن یک 
دندان یا کش��یدن یک دندان یا 
انجام ارتودنس��ی، انج��ام کار در 
بخش دولتی ی��ا خصوصی، نوع 
مواد و لوازم مصرفی، مقدار مواد 
مصرفی برای بیم��ار، طول دوره 
درم��ان بیمار، می��زان همکاری 
و مراقبت ه��ای بیم��ار و ش��اید 
درنهایت انصاف دندانپزش��ک را 

هم بتوان به این لیست افزود. 
ای��ن متخص��ص در م��ورد 
هزینه ه��ای دندانپزش��کی در 
مراکز مختل��ف می افزاید: انجام 
درمان ه��ای دندانپزش��کی در 
دانش��کده های دندانپزش��کی 
کمترین هزین��ه را دارد زیرا کار 
توسط دانشجویان انجام می شود 
که البت��ه تحت نظارت اس��اتید 
است و بعد از آن در مراکز خیریه 
و دولتی و در نهایت در مطب های 
خصوصی در باالترین قیمت قرار 
دارد که به طور متوس��ط حدود 
1/5 ت��ا دو براب��ر مراک��ز دولتی 
است، مثال اگر هزینه جرمگیری 
کامل در دانش��گاه حدود 20 تا 
30 هزار تومان باش��د در مراکز 
دولتی حدود 50 تا 70 هزار تومان 
و در مراکز خصوصی بسته به نظر 
دندانپزشک و میزان کار مورد نیاز 
120 تا 200 ه��زار تومان قیمت 
دارد که البته باز هم ممکن است 
در مراکز خصوص��ی فراتر از این 
قیمت ها نیز اخذ شود که به نظر 

خارج از عرف است. 

دلیل هزینه های باالی 
دندانپزشکی در ایران 

هزینه ه��ای دندانپزش��کی 
باالس��ت. ام��ا دلی��ل ای��ن امر 
چیس��ت؟ بهناز در ای��ن مورد 
می گوی��د: هزین��ه درمان های 
دندانپزش��کی در تم��ام دنی��ا 
باالس��ت و این امر خاص کشور 
ما نیس��ت. مهم تری��ن دلیل آن 
ه��م هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه 
تجهیز مطب های دندانپزشکی، 
هزینه های وس��ایل الزم و مواد 
مصرفی اس��ت که در کشور ما با 
توجه ب��ه قوانین موج��ود برای 
واردات ای��ن م��واد و وس��ایل، 

هزینه های الزم به شدت افزایش 
می یابد. 

بیمه دندانپزشکی
در ایران نداریم

بح��ث حمایت ه��ای بیمه ای 
در زمینه س��المت جامعه نقش 
بس��یار مهم��ی در کش��ورهای 
توسعه یافته دارد که در کشور ما 
در درجه اول به دلیل عدم انجام 
تعه��دات ش��رکت های بیمه گر 
مش��کالت زیادی در اغلب موارد 
ب��رای پزش��کان و نی��ز بیماران 
ایجاد می ش��ود. به همین دلیل 
تمایل پزش��کان برای همکاری 
با بیمه ها کاه��ش می یابد. عضو 
هیات علمی دانش��گاه ش��هید 
بهش��تی اضافه می کند: در طرح 
تحول نظام سالمت که به تازگی 
اجرایی ش��ده زمینه های بهبود 
حمایت های بیمه ای فراهم شده 
است اما این امر بیشتر در حیطه 
مسائل پزش��کی، در درمان های 
دندانپزش��کی بعضی بیمه های 
خصوص��ی و بیمه ش��رکت های 

دولت��ی )برای کارمن��دان خود( 
فعال هستند اما عمومیت ندارند. 
عدم تمایل شرکت های بیمه گر به 
بیمه خدمات دندانپزشکی شاید 
به دلیل هزینه های سنگین این 
درمان ها و عدم انجام درمان های 
پیش��گیرانه و رعایت مناس��ب 
بهداش��ت و حفاظت از دندان ها 
توس��ط بیماران باش��د که عمال 
س��ودی برای خود نمی بینند. از 
طرفی بیمه ه��ای موجود چون 
تعرفه های بس��یار پایینی برای 
خدم��ات دندانپزش��کی در نظر 
می گیرن��د و در پرداخت همان 
هزینه ها هم ب��ا تاخیر زیاد عمل 

می کنند، دندانپزشکان نیز تمایل 
چندانی به کار با این ش��رکت ها 

ندارند. 
معیارهای تعیین قیمت ها 

یکی از سوال هایی که ذهن هر 
کس��ی را درگیر می کند مربوط 
به تعیی��ن قیم��ت هزینه های 
دندانپزشکی اس��ت. اینکه این 
قیمت ها بر چه اساس و معیاری 
تعیین می شوند، توضیحات بهناز 
از این قرار است: تعیین قیمت ها 
در مراک��ز دانش��گاهی و دولتی 
توسط کارگروه های مخصوصی 
ک��ه متش��کل از متخصص��ان 
مربوط��ه هس��تند و ب��ا در نظر 
گرفتن قیمت تمام شده مواد و 
لوازم مصرفی و هزینه خدمات و 
حق الزحمه دندانپزشک تعیین 
شده و ساالنه با توجه به نرخ تورم 
درصدی افزایش پیدا می کند. در 
بخش خصوصی به طور معمول 
20 تا 50درص��د قیمت ها باید 
بیش��تر از بخش دولتی باشد اما 
در اکث��ر موارد اخت��الف قیمت 
موجود به ویژه در م��ورد برخی 
خدمات بسیار بیشتر بوده و حتی 
ت��ا پنج برابر قیمت ه��ای بخش 
دولتی هم می رسد که همان طور 
که پیش تر ه��م گفتم به فاکتور 
انصاف دندانپزشک بازمی گردد و 
نظارت چندانی هم بر آن وجود 
ندارد و نظارت عمال امکان پذیر 

هم نیست. 

شرکت های بیمه تعهد 
بیشتری داشته باشند

هزینه ه��ای دندانپزش��کی در 
حالی به شدت باالست که بیمه ها 
ه��م از پذیرفت��ن ای��ن هزینه ها 
شانه خالی می کنند. در حالی که 
ورود ش��رکت های بیمه همراه با 
فرهنگ سازی مناسب در زمینه 
توج��ه و رس��یدگی به س��المت 
دندان ها می توان��د نقش موثری 
در ارتقای سطح س��المت دهان 
و دن��دان و به تب��ع آن کاه��ش 
هزینه ه��ای بعدی و مش��کالت 
بیشتر داش��ته باش��د، اما در این 
می��ان وزارت بهداش��ت نیز باید 
راهکارهایی اتخاذ کند. نظر بهناز 
در این زمینه چنین است: وزارت 
بهداش��ت باید در سیاس��ت های 
کلی خود گسترش دانشکده های 
دندانپزشکی و تربیت دندانپزشک 
و متخص��ص را محدود ک��رده و 
رویکرد خود را بر دندانپزش��کی 
پیشگیرانه از طریق باال بردن سطح 
فرهنگ عمومی جامعه قرار دهد تا 
بدین صورت بتوان از هزینه هایی 

که به طور کلی بر جامعه تحمیل 
می شود کاسته و شاخص سالمت 
دندان ه��ا را ب��اال بب��رد و بدی��ن 
صورت بیمه ها نی��ز عالقه مند به 
فعالیت بیشتر و موثرتر در زمینه 
خدمات دندانپزشکی می شوند. 
همچنین نگاه جامع��ه و ازجمله 
شرکت های بیمه به برخی خدمات 
دندانپزشکی مثل ارتودنسی باید 
تغییر کند زیرا این دی��د که این 
درمان ه��ا صرف��ا جنب��ه زیبایی 
دارند و خارج از تعهدات بیمه است 
نگاهی غلط است زیرا درمان های 
ارتودنس��ی در درج��ه اول برای 
برقراری رابطه صحیح بین دندان ها 
و فکین است و جنبه درمانی دارد. 
سطح آگاهی مردم هم باید افزایش 
یابد چون به گفته این متخصص، 
اهمیت به جراحی های زیبایی در 
کشور ما نسبت به میانگین نرمال 
جهانی بس��یار باالتر است که در 
رأس آنها ه��م جراحی های بینی 
قرار دارد. افرادی دیده می شوند که 
دندان های به شدت تخریب شده و 
مشکل دار دارند اما حاضر به هزینه 
کردن برای س��المت دندان های 
خود نیس��تند اما به خاطر کمی 
بدشکلی بینی خود، هزینه های 
گزافی می پردازن��د. جراحی های 
زیبایی در حیطه ص��ورت کمتر 
انجام می شوند و جراحی های فکی 
هم که انجام می شوند در درجه اول 
برای اصالح رواب��ط فکی با هدف 
جفت ش��دن مناس��ب دندان ها 
انجام می شوند، هرچند قطعا اثر 
مش��خصی نیز بر زیبایی صورت 

دارند. 

سن مراجعه به دندانپزشک 
به طور طبیعی تمام افراد از سن 
دو سالگی حتی در صورت نداشتن 
مش��کل باید هر چهار یا ش��ش 
ماه یکب��ار برای بررس��ی دوره ای 
وض��ع دندان ها به دندانپزش��ک 
مراجعه کنند زی��را زمانی که درد 
به وجود بیاید یعنی مدت هاست 
پوسیدگی شروع ش��ده و بخش 
زی��ادی از دندان تخریب ش��ده 
اس��ت. مراجعه منظ��م در دوران 
کودکی نیز بسیار مهم است. گاهی 
با این تصور غلط ک��ه دندان های 
شیری می افتند، اهمیت الزم به 
آنها داده نمی ش��ود، این در حالی 
است که سالمت و حفظ دندان های 
شیری اثر مش��خصی بر سالمت 
دندان های دائمی و رویش منظم 
آنها دارد و میزان مشکالت بعدی 
و به هم ریختگی های دندان های 

دائمی به شدت کاهش می یابد. 

شکوفه میرزایی

شهرزاد پالسعیدیسوگند چاوشی

دندان

دندانپزشکی 

هم اکنون رشته دندانپزش��کی دارای هشت 
رشته تخصصی کلینیکی است که عبارتند از: 

1- تخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی که 
هدف ترمیم دندان های پوسیده و خراب شده در 
درجه اول است و در کنار آن کارهای زیبایی نیز 
روی دندان ها به ویژه دندان های جلو که در زیبایی 

لبخند موثرند، انجام می شود. 
2- تخصص جراحی دهان و فک و صورت که در 
این رشته انواع جراحی ها در ناحیه دهان و صورت 

مثل جراحی های فکی انجام می شود. 
3- تخصص پریو که ه��دف برقراری و حفظ 
س��المت لثه و بافت های نگهدارنده و پیرامون 
دندان هاس��ت و جراحی ه��ای لثه نیز توس��ط 

متخصصان پریو انجام می شود. 
4- تخصص رادیولوژی ک��ه هدف تهیه انواع 
رادیوگرافی های الزم از دندان ها و ناحیه صورت 

است. 

5- تخصص کودکان که هدف انواع درمان های 
الزم ب��رای ک��ودکان و نوجوان��ان به ویژه حفظ 

سالمت دندان های شیری است. 
6- تخصص ان��دو یا درمان ریش��ه که هدف 
پرک��ردن و درمان کانال ریش��ه دندان اس��ت، 
زمانی که پوسیدگی در مراحل اول درمان نشده و 
در اثر پیشرفت به کانال ریشه دندان رسیده است. 

7- تخص��ص پروتزه��ای دندان��ی که هدف 
جایگزینی دندان های از دست رفته یا بازسازی 
دندان های به شدت تخریب شده با انواع پروتزهای 

ثابت و متحرک یا ایمپلنت است. 
8- تخصص ارتودنسی که هدف اصالح روابط 
فکی بیمار )به شرط مراجعه در سن مناسب یعنی 
قبل از  بلوغ( و صاف و مرتب کردن دندان هاست. 

در تمام رش��ته ها ه��دف اصل��ی از درمان ها 
حفظ یا برگرداندن س��المت بافت های دهان و 
دندان هاست، زیرا کار اصلی دندان ها جویدن و 
خرد کردن غذا به نحو مناسب است، به صورتی 
که نخستین مرحله گوارش غذا از دهان شروع 
می شود. حتی در رشته هایی مثل ارتودنسی که 
شاید در دید عامه مردم بیشتر به هدف زیبایی 
انجام می شود در درجه اول برقراری رابطه مناسب 
دندان ها و فکین با هم به صورتی است که دندان ها 
به صورت مناسب روی هم جفت شوند تا بتوانند 
کار اصلی خود را در دراز مدت به صورت مناسب 
انجام دهند. در کنار این موارد، برخی کارها نیز 
به قصد زیبایی و بهبود کیفیت زندگی بیمار انجام 
می شود مثل ردیف کردن دندان ها و ایجاد لبخند 
زیبا با درمان های ارتودنسی و ترمیمی یا پروتزی. 
همچنین بعضی از جراحی های فکی برای بهبود 

زیبایی صورت انجام می شود. 

فعالیت های دندانپزشکی چند دسته اند و چگونه صورت می گیرند؟ 

گزارش
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به طور طبیعی تمام 
افراد از سن دو 
سالگی حتی در 
صورت نداشتن 
مشکل باید هر 
چهار یا شش 
ماه یکبار برای 
بررسی دوره ای 
وضع دندان ها 
به دندانپزشک 

مراجعه کنند



چشم یاهو به دنبال اسنپ چت
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
شرکت یاهو پس از تصاحب تامبلر 
به س��رویس Snapchat چش��م 
دوخت��ه اس��ت. این ش��رکت قصد 
دارد س��رویس ج��وان دیگری را به 
مالکیت خود درآورد و مشغول به سرمایه گذاری در آن شود. 
یاهو به تازگی از ش��رکت فروش آنالین Alibaba توانسته 
درآمدی به دس��ت آورد و به نظر می رس��د با همین درآمد 
قصد خرید ش��رکت دیگ��ری دارد. یاهو در حال صحبت با 
مدیران Snapchat اس��ت تا بتواند این شرکت را با ارزش 
۱۰ میلی��ارد دالر خریداری کند. مقدار پولی که یاهو قصد 
دارد برای خرید اسنپ چت هزینه کند تقریبا ۹ برابر ارزشی 
اس��ت که با آن تامبلر را تصاحب کرده اس��ت. ممکن است 
یاهو با سرمایه گذاری بر  Snapchat بخواهد موفقیت خود 
با ش��رکت Alibaba را البته در مقیاسی کوچک تر تکرار 
کند. شرکت یاهو در س��ال ۲۰۰۵ با پرداخت یک میلیارد 
دالر توانست این کمپانی چینی را بخرد و حاال این شرکت 
به ارزش چند  ده میلیارد دالری رس��یده است. اسنپ چت 
می تواند به شریکی استراتژیک برای یاهو تبدیل شود، چرا 
که این شرکت توانسته با راه های جدید و عرضه محتوا های 
خ��اص و متن��وع، خ��ود را در دنیای موبای��ل مطرح کند. 
همچنین گفته می ش��ود یاهو در پی خرید استارت آپ های 
کوچک دیگر است و احتماال اپلیکیشن MessageMe را 

در آینده ای نزدیک از آن خود خواهد کرد. 

افزایش تولید گاز در عربستان
به گزارش رویترز، وزیر 
نفت عربستان از دو برابر 
شدن تولید گاز طبیعی 
این کش��ور تا سال ۲۰٣۰ میالدی خبر داد. علی النعیمی 
اع��الم کرد: این کش��ور تولید گاز خود را تا س��ال ۲۰٣۰ 
می��الدی دو برابر می کند، اما قص��د دارد این گاز تولیدی 
را برای تامین نیازهای رو به رش��د داخلی خود اس��تفاده 
کند. وی گفت: گاز را برای پاس��خگویی به نیازهای رو به 
رشد داخلی خود مانند نیروگاه های تولید برق، واحدهای 
شیرین س��ازی آب و توسعه صنعت رو به رشد معدنی این 
کشور استفاده می کنیم. وی اعالم کرد: عربستان هم اکنون 
برنامه ای برای صادرات گاز یا وارد شدن به تجارت ال ان جی 
ن��دارد. بنا بر اعالم اداره اطالعات انرژی امریکا، عربس��تان 
با داش��تن ۲۹۱ تریلیون فوت مکعب گاز، پنجمین دارنده 
ذخای��ر ب��زرگ گازی جهان به ش��مار م��ی رود. وزیر نفت 
عربس��تان گفت: برآوردها درباره ذخایر متعارف گازی این 
کش��ور ٣۰۰ تریلیون فوت مکعب است. شرکت سعودی 
آرامک��و، بزرگ تری��ن صادرکننده نفت جه��ان، به منظور 
پاس��خگویی به تقاضای رو به رشد انرژی در عربستان به 
دنبال کش��ف گاز در همه نقاط این کش��ور است، همسو 
با این برنامه، طرح توس��عه میدان گازی کاران )نخستین 
می��دان گازی عربس��تان( در س��ال ۲۰۱۲ تکمیل ش��د. 
عربستان که با رشد ساالنه حدود هشت درصدی مصرف 
برق روبه رو اس��ت، قصد دارد برای ذخیره نفت خام برای 
ص��ادرات و تامین س��وخت نیروگاه های تولی��د برق، گاز 

بیشتری تولید کند. 

پیش بینی نفتی
به گزارش لس آنجلس 
تایمز، آژانس بین المللی 
ان��رژی ط��ی گ��زارش 
ماهانه خود پیش بینی کرد، قیمت جهانی نفت در س��ال 
۲۰۱۵ با کاهش بیشتری همراه باشد. براساس این گزارش، 
در حال حاضر از یک س��و به دلیل کاهش رشد اقتصادی 
چین به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در 
جهان و از سوی دیگر تولید باالی نفت شیل توسط امریکا، 
قیم��ت جهانی نفت روندی کاهش��ی را تجربه می کند. بر 
همین اس��اس آژانس بین المللی ان��رژی پیش بینی کرد، 
قیمت نفت طی س��ال آینده میالدی نیز به روند کاهشی 
خود ادامه دهد و بازگشت آن به قیمت های گذشته را در 
آینده نزدیک غیر محتمل دانست. به نظر می رسد، به دلیل 
کاهش بی سابقه قیمت نفت طی ماه های گذشته و رسیدن 
قیمت به پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون، فشارها 
ب��ر اوپک برای کاهش تولید روزانه خود به ش��دت افزایش 
یافته است. این نهاد بین المللی می افزاید: باوجود پیش بینی 
قیمت 8۰ تا ۹۰ دالر برای هر بشکه نفت در سال جاری به 
دلیل افزایش هزینه های استخراج، به نظر می رسد به دلیل 
عدم توازن عرضه و تقاضا قیمت جهانی نفت همچنان به 

کاهش خود ادامه دهد. 

طبق قانون هر فرد باید روزانه هفت ساعت و ۲۰ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد ولی 
کارگران محروم شاغل در کوره پزخانه ها ۱6 ساعت کار می کنند تا بتوانند مخارج خود را 
تامین کنند. معموال شاغالن این بخش باید روزانه تا ۱۲۰۰ خشت بزنند، ولی برای اینکه 
دریافتی بهتری تا حداکثر یک میلیون تومان در ماه داش��ته باشند روزانه با صرف انرژی 
زیاد ٣۰۰۰ خشت نیز زده می شود. البته معموال اشتغال در این بخش به صورت خانوادگی 
اس��ت.  کارگران کوره پزخانه ها به صورت فصلی کار می کنند به نحوی که در ش��ش ماه 
گرم س��ال به کار اش��تغال دارند و در نیمه دوم س��ال نیز بیکار هس��تند و باید با درآمد 
نیمه اول س��ال، مخارج کل سال ش��ان را تامین کنند. البته با افزایش هزینه های انرژی، 
ت��وان کارفرمایان نیز در این بخش کاهش یافته اس��ت. در عین حال، برخی کارفرمایان 
نیز هس��تند که با وجود تمکن مالی، از ش��رایط کارگران محروم سوء استفاده می کنند و 
به صورت عمدی برای کارگران پوش��ش بیمه ای ایجاد نمی کنند. با این حال، بس��یاری از 
کارفرمای��ان کوره پزخانه ها افراد معتقدی هس��تند و تالش می ش��ود تا حقوق نیروی کار 
پرداخت شود. برای سال جاری میزان دستمزد کارگران کوره پزخانه ها ۲۵ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت و مبلغ پرداختی برای هر ۱۰۰۰ خش��ت از ۲7 هزارتومان سال گذشته به 
٣۲۵۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است. با وجود اینکه برخی کارفرمایان عنوان 
می کنند اش��تغال ک��ودکان را نمی پذیرند، ولی برخی کارگ��ران می گویند بدون پذیرش 
کودکان، کار نخواهند کرد چون از این طریق به دنبال کس��ب درآمد بیش��تر هس��تند. 
دس��تمزدهای پایین، بیکار ماندن در نصف س��ال و توانایی مالی ضعیف از جمله دالیلی 
به ش��مار می رود که باعث رواج رس��می اش��تغال خانوادگی کارگران محروم شده است. 
هم اکنون کارگران برخی کوره پزخانه ها تنها به ش��رط اجازه اش��تغال کودکان، حاضر به 

قرارداد با کافرمایان می شوند! 

وضعیت دانش آموختگان بیکار به تفکیک رشته تحصیلی
مطابق تحقیقات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان 
بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و 
تولید با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار 
و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار 
دارند.  از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل 
دانشگاهی، 363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز 
زن هستند که باالترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، 
ساخت و تولید با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد 
زنان بیکار نیز با 134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، 
بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند.  مجموعا 100 هزار و 912 
نفر مرد و زن در رشته های علوم انسانی و هنر و 76 هزار و 191 
نفر نیز در علوم، ریاضی و کامپیوتر بیکار هستند.  38 هزار 
و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دامپزشکی، 25 هزار و 
997 نفر در رشته های بهداشت و رفاه )بهزیستی( و 17 هزار 
و 407 نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل 768 هزار 
بیکار فارغ التحصیل دانشگاه کشور 13 هزار و 45 نفر رشته 

تحصیلی خود را اظهار نکرده اند. 

طی جلس��ات متعددی که با روشنفکران و اقتصاددانان در مقیاس جهانی داشتیم تصمیم 
بر آن گرفتیم تا قالب ستون بنده در روزنامه »فرصت امروز« تغییر کند. این تصمیم پس از 
67 ساعت بحث و تبادل نظر گرفته شده و زین پس قالب های نوشتاری ستون خودپرداز را 
با ش��کلی جدید خواهید دید. قبل از شروع یادداشت جا دارد که از تمام اقتصاددانانی که در 
این مس��یر به بنده یاری رس��اندند، تشکر و تقدیر کنم؛ دوست بسیار بسیار خوبم جناب پل 
آنتونی ساموئلسون؛ برنده نوبل اقتصاد و آدام اسمیت اسکاتلندی و حمید جعفری و همچنین 
جیان لوییجی بوفون عزیز!  یکی دیگر از قالب هایی که قرار است زین پس در ستون خودپرداز 
اس��تفاده کنیم به این صورت است که ما در هر یادداش��ت یک یا دو واژه ای را که مرتبط به 
دنیای مدیریت و اقتصاد است از نگاه خودمان تعریف و تحلیل می کنیم. در یادداشت امروز به 

بررسی سوسیالیسم و سوسیالیسم تخیلی خواهیم پرداخت. 
سوسیالیسم

سوسیالیس��م از واژه سوش��یال به معنای جامعه می آید. سوسیالیسم به معنای اندیشه ای 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی اس��ت که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انس��جام 
همگانی می کوشد، جامعه ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی 
داش��ته  باشند. در بیانی ساده تر در سوسیالیس��م اگر پاره سنگی هم داشته باشیم همه افراد 
جامعه باید از آن بهره مساوی ببرند. در سوسیالیسم همه با هم زندگی می کنند، همه لذت 

می برند، همه پول در می آورند و همه می خورند و در نهایت همه با هم می میرند. 
به زبان س��اده اگر درآمد شما ۱۰۰ تومان باش��د و درآمد همسایه تان دو تومان و اگر شما 
همین ط��ور درآمدتان ۱۰۰ تومان و درآمد همس��ایه تان دو توم��ان باقی بماند، بعد از مدتی 
حکومت سوسیالیس��م تو س��رتان می زند و 4۹ تومنش را از ش��ما می گیرد )مثال مالیات( و 
به همس��ایه تان می دهد. از فردایش همس��ایه تان وقتی شما را دید به جای اینکه سالم کند 
می خندد و ممکن است تو سرتان هم بزند. از آن پس آن همسایه رو مختان می رود و اعصابتان 

را بهم می ریزد. بعدش دعوا می شود و... 
در نقد حکومت سوسیالیستی شش پارادوکس را مطرح می کنند: 

۱-  هیچ کس کار نمی کند، اما تمام برنامه ها اجرا می شود. 
۲-  تمام برنامه ها اجرا می شود، اما قفسه مغازه ها خالی است. 

٣-  قفسه مغازه ها خالی است، اما هیچ کس گرسنه نیست. 
4- هیچ کس گرسنه نیست، اما همه نا خشنودند. 
۵-  همه ناخشنودند، اما هیچ کس شکایتی ندارد. 
6-  هیچ کس شکایتی ندارد، اما زندان ها پر است. 

خالصه اینکه قرار بود در حکومت سوسیالیستی همه چیز گل و بلبل باشد و هیچ مشکلی 
وجود نداشته باشد، منتها خیلی هم اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت! 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نگاه آخر

نمودار امروز

کیوسک

این خانه در آمریکا 14 اتاق خواب دارد و مساحت زیربنای آن بیش از 4200 متر مربع است. مساحت استخر خانه حدود 300 متر مربع است و مساحت فضای سبز آن نیز 
 از 9000 متر مربع فراتر می رود. قیمت این خانه که برای فروش عرضه ش�ده س�ال گذش�ته 30 میلیون دالر بود اما اکنون مالک روس  تبار آن حاضر شده خانه را به قیمت

 17 میلیون دالر به فروش برساند. 

قــاب

حمید آقا محسنی   | رییس توسعه منابع انسانی شرکت سینره|

قبل از اینکه بخواهید با ش��خصی برای اس��تخدام گفت وگو کنید، تصمیم گیری در مورد 
شیوه و سبک برگزاری مصاحبه بسیار ضروری و مهم است. هدفتان این است که بخواهید به 
حقایقی در مورد مصاحبه شونده پی ببرید یا قصد دارید متقاضی را تحت فشار قرار دهید یا 
اینکه می خواهید مصاحبه با روال عادی و طبیعی خودش پیش برود؟ قطعا پاسخ این پرسش 

به شغلی باز می گردد که قصد دارید متقاضی را برای آن استخدام کنید. 
استراتژی های مصاحبه از این قرارند: 

۱-  استراتژی حقیقت یاب: هدف اصلی آن است که اطالعات واقعی و درست بیابیم؛ بیش از 
همه در مورد شخصیت وگذشته فرد. بنا بر این سواالت عمومی و تخصصی تهیه کنید و بیشتر 

روی گذشته و شخصیت فرد متمرکز شوید. 
۲-   اس��تراتژی موقعیت محوری: هدفتان پی بردن به این اس��ت که کاندیدا به چه صورت 
می خواهد مسئولیت های کلیدی شغل مورد نظرتان را به سرانجام برساند. حال باید یکسری 
سواالت بپرسید تا فرد را در موقعیت هایی قرار دهید که در آن شغل احتماال پیش خواهد آمد 

تا سناریو های ذهنی اش را برایتان بیان کند. 
٣-  استراتژی تهاجمی: هدف این است که بدانیم اگر مصاحبه شونده تحت فشار و استرس 
قرار بگیرد چه عکس العملی از خود نش��ان خواهد داد. برای دس��تیابی به این منظور با یک 
برنامه از پیش تعیین شده پیش بروید و سوابق و پیشرفت ها و... فرد را زیر سوال ببرید. توجه 
داشته باشید که این کار شباهت هایی به دوربین مخفی دارد و ممکن است با عکس العمل های 
غیر قابل پیش بینی مواجه شوید. این را هم در نظر بگیرید که روند مصاحبه تحت فشار به هیچ 
عنوان با حمله به شخصیت و خانواده و ارزش های فرد همراه نباشد. بیشتر سعی کنید رفتارها 
و عملکرد متقاضی را بیازمایید، یعنی همان که خودتان انتظار دارید و متقاضی برای آن آمده 

است. روی کار متمرکز باشید و تهاجمی مصاحبه کنید. 
در این حالت ش��ما به دنبال تشخیص صحت و سقم ادعاهای کاندیدای استخدام در مورد 
توانایی ها و مهارت هایش هستید. در این حالت با توجه به شغلی که در آن نیاز به نیروی انسانی 
داری��د، تمرین و آزمونی به او بدهید. مثال اگر برای فروش آمده بگویید که این روزنامه را که 

در دستتان است به شما بفروشد و به همین نحو به شکل عملی توانایی هایش را بسنجید. 
ابتدا ببینید معیارهای مهم ش��غل چیست و با آن ش��غل به چه هدفی می خواهید دست 
یابید. اگر می خواهید برای شغلی تصمیم به انتخاب بگیرید که مربوط به مشاغل کارشناسی و 
تخصصی است، حتما با استراتژی فنی مصاحبه کنید و اگر می خواهید برای یک پشتیبان یا 
خدمت دهنده نیرو استخدام کنید، شاید استراتژی تهاجمی بهترین گزینه باشد. اگر بخواهید 
برای یک بخش س��تادی که مش��اغل مالی و اداری دارد، نیرو بگیرید ش��اید بهترین گزینه 
برای شما اس��تراتژی حقیقت یاب باشد. ولی اگر بخواهید یک مدیر یا مسئول انتخاب کنید 
که مهارت های ادراکی و انسانی ویژه ای می خواهد، شاید گزینه مناسب تر بهره گیری از چند 

استراتژی در کنار هم باشد. 
در نهایت این شما هستید که قبل از مصاحبه باید فکر کرده و استراتژی مصاحبه را تعیین 
کنید و با طرح ریزی سواالت مناسب در چارچوب استراتژی از پیش تعیین شده و توجه ویژه 

به ماهیت و خواسته هایتان از شغل، مصاحبه استخدامی را اثربخش تر کنید. 

استراتژی مصاحبه استخدامی

هنرس��تان آزمایش قس��مت های مختلفی 
داش��ت که بر حس��ب نمره ای ک��ه در آزمون 
ورودی کس��ب کرده بودیم، قادر به انتخاب 
رش��ته تحصیلی خود می ش��دیم. رشته های 
تراش��کاری، برق، طراحی، درودگری و... در 
آن هنرستان تدریس می شد. نمره های باالتر 
معموال برق و مکانیک را انتخاب می کردند و 
نمره ه��ای پایین تر به درودگری و رنگ کاری 

و... فرستاده می شدند.
ش��کل زندگی که در هنرس��تان داشتیم، 
بس��یار متف��اوت ب��ا زندگی در شهرس��تان 
ب��ود. در هنرس��تان به صورت دس��ته جمعی 
ب��ا س��ایر هنرجوه��ا زندگ��ی می کردی��م. 
کار  مش��غول  کارخان��ه  در  روز   نص��ف 

بودیم. 
بع��د ناه��ار می خوردیم و از س��اعت یک 
ت��ا پنج بع��د از ظهر س��ر کالس می رفتیم و 
آموزش داش��تیم. سپس چند ساعتی را آزاد 
بودی��م و پس از آن، س��اعت مطالعه اجباری 
آغاز می ش��د. س��اعت ۹:٣۰ ش��ب هم زنگ 

خاموشی زده می شد و باید می خوابیدیم.
دوره هنرس��تان از این جه��ت، مانند یک 
دوره آموزش��ی فش��رده بود ک��ه من ضمن 
تحصی��ل در آن کار تیمی و دس��ته جمعی را 

هم آموختم. دوستان بسیار خوبی پیدا کردم 
و فضا سرشار از صداقت و صمیمیت بود.

عالوه بر درس��ی که در کالس می خواندیم 
در فض��ای کارخان��ه ه��م ب��ا بزرگ ترها کار 
می کردی��م. در ای��ن قس��مت بای��د ح��رف 
بزرگ ترها را گوش می کردیم و نمره عملی ما 
هم از همین طریق داده می شد. فرمی بود که 
هر روز آخر وقت سرپرست قسمت باید امضا 
می  ک��رد، البته بعضی وقت ها هم کارگرها، ما 
را اذیت می کردند و تا می توانس��تند از ما کار 

می کشیدند.
س��ال اول، ما را زیاد داخل خط تولید و در 
کارخانه نمی فرستادند، اما از سال دوم و سوم 
کم کم باید وارد خط تولید ش��ده و با پروسه 
آن آش��نا می شدیم تا بتوانیم در قسمت های 
مختل��ف مانند ب��رق کاری، تولی��د یخچال ، 
تلویزیون و... کار کنیم. این نخس��تین تجربه 
کاری من بود. تجرب��ه  کار و تحصیل، هر دو 
از ویژگی هایی است که در رویکرد رفتاری از 
آنها به عنوان ویژگی های کارآفرینان یاد شده 
و در دوره هنرس��تان، من این دو را با نظم و 

دقت آغاز کردم.
در آزمای��ش ماهان��ه ۱7۰ توم��ان حقوق 
می گرفتی��م. البته نه به ص��ورت نقدی، بلکه 
بی��ن ۱۲۰ ت��ا ۱۵۰ توم��ان ب��ه حس��ابمان 
می ریختند و برای اینکه مس��ائل اقتصادی و 
خرید و... را به طور عملی به ما آموزش دهند، 

یک دسته چک می دادند. ما می توانستیم به 
فروش��گاه مراجعه کنیم و ه��ر چیزی را که 
دوست داشتیم خریداری کنیم و به جای آن 
چک بنویسیم. مثال به فروشگاه که می رفتی 
و ی��ک کیک با قیمت دو ری��ال می خریدی، 
یک چک دو ریالی می نوش��تی و بابت کیک 
می پرداختی. آشنا ش��دن با مسائل مالی در 
س��نین نوجوانی از آموزش های��ی بود که در 
دوره های بعد برای من بس��یار مفید بود. در 
آزمایش ما را برای فضای واقعی کسب و کار 

آماده می کردند. رشته من برق بود. 
در میان بچه ها کسانی بودند از جمله خود 
من که می توانس��تند س��ه بعدی فکر کنند و 
رس��م فنی شان خوب بود. رس��م فنی خوب 
مس��تلزم این بود که فرد بتواند شکل چیزی 
را تجسم کند و نقش��ه آن را بکشد، زیرا آن 
زمان کامپیوتر و نرم افزار و... وجود نداشت و 
نقشه ها با دست کش��یده می شد. کاغذی به 
ما می دادن��د و می گفتند مثال در این قندان 
را به ش��کل س��ه بعدی بکش و ما باید نمای 
جلو، بغ��ل و باالی آن را می کش��یدیم و آن 
را ب��رای واحد قطعه س��ازی می فرس��تادیم. 
در آنج��ا واح��د طراحی، طرح ه��ا را با مداد 
می کشیدند و ما باید آنها را اصطالحا مرکبی 
 ی��ا پررن��گ می  کردیم ت��ا تبدیل به نقش��ه 

نهایی شود.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان
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تفکر سه بعدی
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منطقه آزاد

بس��یاری از بازیگران ما در شغل های دیگر 
خیلی موفق می ش��دند، اما معلوم نیست چرا 
بازیگ��ری می کنن��د؟! در جامع��ه ای زندگی 
می کنی��م ک��ه در تم��ام حرفه هایش یدک 
کشیدن واژه حرفه ای، کمرمان را شکسته در 
حالی ک��ه هیچ رنگ و بویی از حرفه ای بودن 
نبرده ایم و متاس��فم که در جامعه ما چیزی 

جنبه حرفه ای بودن ندارد. 
 نویس��ندگان حرف��ه ای م��ا با مش��کالتی

رو به رو هستند که زندگی آنها را به حاشیه 
کش��انده است و گاهی مجبور می شوند برای 

کسب درآمد کارهای دیگری انجام دهند. 

هی��چ  ک��ه  برس��د  روزی  می کن��م  آرزو 
نویس��نده ای دغدغه اجرای متنی را که چند 

سال از نگارش آن می گذرد، نداشته باشد. 
امیدوارم روزی برس��د که نویس��ندگان ما 
این دغدغه را نداش��ته باشند که آثاری را که 
چند سال پیش نوشته اند و امکان تحقق پیدا 

نکرده، روخوانی کنند. 
در کالس ه��ای بازیگری آنق��در همه چیز 
غلط تعریف شده است که بیشتر وقت کالس 
به شکس��تن ذهنی��ات نادرس��ت هنرجویان 
می گذرد.  بیش��تر وق��ت کارگاه ها به تحلیل 
هنرجویان از ب��ازی بازیگران دیگر می گذرد 
یعن��ی هم��ه ای��ن عوام��ل باع��ث ش��ده از 
خودباوری دور ش��ویم و قهرمان را در چهره 
دیگری ببینیم. بنابراین ش��اید بیش��تر زمان 
کارگاه من، به شکستن تصاویر ذهنی بچه ها 

اختصاص پی��دا کند تا آنها را به خودش��ان 
بیاورم.  ش��اید بعد از برگزاری این کارگاه ها 
عده ای فکر کنند بهتر اس��ت بازیگری را رها 
کنن��د، همچنان که بس��یاری از بازیگران ما 
مکانیک ه��ای خوبی می ش��دند، ام��ا معلوم 

نیست چرا بازیگری می کنند! 
بازیگری مقوله ای بس��یار پیچیده  اس��ت، 
اما آنقدر س��هل الوصول ش��ده که با یکسری 
اتفاق��ات ناهنجار روبه رو هس��تیم. بازیگرانی 
که به وفور و پشت س��ر ه��م در برابر دوربین 
دیده می شوند، اما درکی صحیح از بازیگری 
وج��ود ندارد.  همیش��ه معتق��دم زیاد دیده 
شدن دلیلی بر خوب دیده شدن نیست . من 
همیشه س��عی می کنم در آثاری حضور پیدا 
کنم که بتوانم به آن کار کمک کنم و آن کار 

نیز متقابال به من کمک کند. 

یدک کشیدن واژه حرفه ای، کمرمان را شکست

در انتظار روزهای بی دغدغه

حمیدرضا آذرنگ  
| نویسنده و کارگردان |


