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برایجذبمشتری

 ویترین هایی که
مشتری  شکار می کنند

رازتوسعهوبقایکسبوکاردرشرایطمتغیر

رشد ارگانیک 
یا رشد استراتژیک؟ 

از  نقیض��ی  و  ض��د  اخب��ار  دی��روز 
آتش س��وزی در نی��روگاه ش��ازند اراک 
منتشر ش��د. نکته مهم اینکه مسئوالن 
پاالیشگاه ضمن تکذیب خبر این حادثه، 
از تعمی��رات پاالیش��گاه ب��رای کاهش 
آلودگی سخن گفتند. مدیرعامل نیروگاه 
شازند مدعی شد که سوخت مازوت این 
نیروگاه تاثی��ر حداقلی بر آلودگی هوای 
این کالنش��هر دارد، زیرا در سال 92 که 
مصرف گاز در این نیروگاه بیش از 105 
درصد رش��د کرد، تعداد روزهای آلوده 
این ش��هر نه تنها کاهش نیافت، بلکه با 

افزایش مواجه شد. 
ش��هر اراک یکی از هش��ت کالنشهر 
آلوده کشور  است که دولت برای بهبود 
وضعیت هوای آن برنامه های جامعی را 
تدوین کرده  است. در فصول سرد سال 
تنفس برای مردم اراک هم مشابه سایر 
کالنش��هرهای ایران دش��وار می ش��ود. 
تع��داد روزهای پ��اک در زمس��تان به 
حداقل ممکن می رس��د و افزایش آمار 
ابتال به سرطان در این شهر، ساکنانش 
را به شدت نگران کرده  است. مردم اراک 
سال گذشته رکورددار برگزاری تجمع 
برای اعتراض به آلودگی این کالنش��هر 
بودن��د. در س��ال 92 مردم این ش��هر 
18 جلس��ه تجمع مسالمت آمیز برگزار 
کردند که توجه بس��یاری از رسانه ها و 
ش��بکه های اجتماع��ی را به خود جلب 
کرد. آنها می خواس��تند هوای شهرشان 
پاک ش��ود تا راحت تر در این هوا نفس 
بکش��ند. در حال حاض��ر، متهم ردیف 
اول آلودگی هوای اراک نیروگاه شازند 
است که در زمستان مازوت می سوزاند. 
نیروگاه  مدیرعامل  بادرس��تانی،  حمید 
ش��ازند می گوی��د، این نی��روگاه با آغاز 
فصل س��رد س��ال، با کمبود گاز مواجه 
می ش��ود در نتیجه مجبور اس��ت که از 

سوخت مازوت استفاده کند. 
وی در پاس��خ به این سوال که دولت 
چقدر س��همیه س��وخت گاز یا مازوت 
برای نی��روگاه در نظر می گی��رد، بیان 
می  کند، وضعیت س��همیه ها مش��خص 

نیس��ت. پ��س از توقف گازرس��انی به 
نیروگاه ها، به سراغ منابع مازوت ذخیره 

شده می رویم. 
نیروگاه حرارتی شازند اراک با ظرفیت 
تولید 1۳00 مگاوات برق ش��امل چهار 
واحد بخار ۳25 مگاواتی است. براساس 
مصوبه ای در فروردین 1۳89 قرار ش��د 
طرح توسعه نیروگاه شازند در دو واحد 
۳25 مگاوات��ی ب��ه ظرفی��ت کل ۶50 
مگاوات احداث ش��ود تا ای��ن ظرفیت 
جدید در س��ال 1۳9۴ وارد مدار شود. 
اما به دلیل آنکه افکار عمومی س��وخت 
م��ازوت این نی��روگاه را عام��ل اصلی 
آلودگی هوای اراک می دانند، اس��تاندار 
اراک از توق��ف ط��رح توس��عه نیروگاه 
ش��ازند خبر داد. البته اقدامات دیگری 
هم برای توقف فعالیت های این نیروگاه 
در هفته های اخیر انجام ش��ده  اس��ت. 
از آنجا که براس��اس مصوب��ه کارگروه 
کاهش آلودگی ه��وا، همواره 50درصد 
س��وخت نیروگاه ش��ازند باید از طریق 
گاز تامین ش��ود، با ش��روع فصل سرد 
س��ال که مصرف خانگ��ی گاز افزایش 
یافته و نیروگاه به اس��تفاده از سوخت 
مازوت متوس��ل می ش��ود، باید فعالیت 
واحدهای مازوت س��وز متوقف شود. به 
همین دلیل، در 20 آبان ماه سال جاری 
هم سه خط تولید این نیروگاه به دلیل 

استفاده از مازوت تعطیل شد. 
تاکید  نی��روگاه ش��ازند  مدیرعام��ل 
می کند، اس��تفاده از س��وخت گاز برای 
تولید ب��رق به صرفه تر اس��ت. درنتیجه 
ترجیح می دهد دولت گاز مورد نیاز این 
نی��روگاه را تامین کند ت��ا از مازوت به 

هیچ وجه استفاده نشود. 
وی اضاف��ه می کن��د، تولی��د برق از 
م��ازوت بین چهار تا پن��ج برابر گران تر 
از ب��رق حاصل از س��وخت گازی تمام 
می ش��ود. درنتیج��ه منط��ق اقتصادی 
حکم می کند که نیروگاه از گاز استفاده 

کند. 
از آنج��ا ک��ه در نیروگاه های حرارتی 
سوخت اصلی گاز و مازوت است، امکان 
اس��تفاده از سوخت دیگری برای تولید 
برق در نیروگاه شازند اراک وجود ندارد. 

اما بادرس��تانی در واکنش به س��خنان 
نماین��دگان ملت که نیروگاه ش��ازند را 
عامل اصلی آلودگ��ی منطقه می دانند، 
مدعی اس��ت ک��ه براس��اس مطالعات 
انجام شده توس��ط یک تیم دانشگاهی 
از اس��اتید دانش��گاه های مختلف، تاثیر 
آالیندگی نیروگاه شازند در هوای اراک 

حداقل است. 
وی می گوید، این مطالعه در سال های 
8۶ تا 88 انجام ش��ده و یک تیم ۳0 تا 
۴0 نفره این مطالعات را انجام داده اند. 
وی به مطالع��ات میدانی جدیدتری 
هم اش��اره می کند که نش��ان می دهد 
س��وخت نیروگاه ش��ازند چن��دان هم 
مقص��ر اصلی آلودگی هوای این ش��هر 

نیست. 
بادرستانی حجم سوخت گاز استفاده 
ش��ده در نیروگاه شازند را در سال 91، 
۴0 درصد اعالم ک��رده و بیان می کند 
که براس��اس آمارهای رس��می، تعداد 
روزه��ای آل��وده در این س��ال 79 روز 

بوده  است. 
وی اضاف��ه می کند، نیروگاه ش��ازند 
در س��ال 92، مصرف گاز خود را به 8۳ 
درصد می رساند. اما به رغم آنکه مصرف 
گاز در ای��ن نیروگاه 105 درصد رش��د 
پیدا کرده، تعداد روزهای آلوده در این 

سال به 115 روز رسیده  است. 
به اعتقاد مدیرعامل نیروگاه ش��ازند، 
نمایندگان��ی که ب��ر طب��ل آالیندگی 
نیروگاه شازند می کوبند، سیاسی کاری 
می کنن��د. وی عام��ل اصل��ی آلودگی 
ش��هر اراک را خودروه��ا، گ��رد و غبار 
ناش��ی از تاالب میقان و فعالیت س��ایر 
صنایع می دان��د. البته مطالعات موجود 
نش��ان می دهد، منابع آالینده متحرک 
س��هم 51 درصدی و منابع ثابت سهم 
ه��وای  آالیندگ��ی  در  درص��دی   ۴9
اراک دارن��د. بنابراین، خودروها س��هم 
بیشتری در آلودگی هوای این کالنشهر 
دارن��د. همچنی��ن س��خنان اس��تاندار 
نش��ان می دهد که مس��ئوالن اس��تانی 
برنامه های��ی را برای س��اماندهی گرد و 
غبار محلی ناشی از تاالب میقان تدوین 
کرده ان��د، در نتیجه به نظر می رس��د، 

سهم آالیندگی س��ایر صنایع در هوای 
اراک ت��ا حدودی از س��وی نمایندگان 

مجلس نادیده گرفته شده است. 
در حال حاضر بحث بر سر آالیندگی 
نی��روگاه ش��ازند به حدی ب��اال گرفته 
که حتی نمایندگان مردم این اس��تان 
معتقدند، در فصول س��رد س��ال باید 
نی��روگاه ش��ازند از م��دار تولید خارج 
ش��ود. اما مس��ئله اصلی اینجاست که 
شبکه برق یک مجموعه به هم پیوسته 
بوده و به راحتی نمی توان یک نیروگاه 
را از م��دار خارج کرد. زی��را نیروگاه ها 
براس��اس نیاز شبکه طراحی شده و در 
ص��ورت خروج هر ی��ک از آنها از مدار 
تولید، بخش��ی از م��ردم منطقه دچار 
خاموش��ی خواهن��د ش��د. مدیرعامل 
نیروگاه ش��ازند در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا ام��کان خروج این نی��روگاه از 
مدار تولید بدون ایجاد خاموشی وجود 
دارد ی��ا خیر، تاکی��د می کند که قادر 
به پاس��خگویی به این س��وال نیست. 
زیرا فق��ط مرکز کنترل ب��رق مرکزی 
)دیس��پچینگ ملی( می دان��د که هر 
نی��روگاه چقدر از بار ش��بکه را تامین 

می کند. 
وی ادام��ه می دهد، نیروگاه ش��ازند 
فقط ی��ک تولیدکننده برق اس��ت که 
تولیدات خود را براس��اس دستور مرکز 
کنت��رل برق به م��دار وارد می کند. در 
برخی موارد نیروگاه توان تولید بیش��تر 
را دارد اما براس��اس اع��الم این مرکز، 
تولید خود را کاهش می دهد. در برخی 
شرایط هم با تمام توان به فعالیت خود 

ادامه می دهد. 
بادرستانی معتقد است که در میزان 
آالیندگی نیروگاه ش��ازند اغراق ش��ده  
اس��ت. وی با اشاره به وجود تاکستان و 
کندوی عسل در مجاورت این نیروگاه، 
از تولید عسل برای 500 نفر از پرسنل 
ش��اغل در این مجموع��ه در طول یک 

سال خبر می دهد. 
وی می گوید، هر روز صبح از عس��ل 
کندوه��ای مجاور نی��روگاه در صبحانه 
خود استفاده می کند و تاکنون به هیچ 

بیماری مبتال نشده  است.

معاونوزیراقتصادتاکیدکردنقشنیروگاهشازنددرآلودگیهوایاراک

فرشقرمزرابرایسرمایهگذارانداخلیهمپهنکنیم

عسکریآزادمطرحکرد:
احیایسازمانمدیریت؛آغازفرآیندنوینمدیریتوبرنامهریزیدرکشور

معاون وزی��ر اقتصاد بر ل��زوم حمایت از س��رمایه گذاران 
داخلی تاکید کرد.  محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، در جلس��ه بررس��ی مسائل و مش��کالت واحدهای 
تولیدی و س��رمایه گذاری خارجی در ش��هر صنعتی کاوه در 
شهرس��تان ساوه اظهار کرد: براساس آمار و اطالعات، استان 
مرک��زی از نظر مقدار س��رمایه گذاری خارج��ی موفق ترین 
اس��تان کش��ور به ش��مار می رود که این امر ب��ا تالش های 

مجموعه مدیریتی استان محقق شده است. 
وی نی��از کش��ور را آموزش در حوزه قان��ون مالیاتی برای 
سرمایه گذاران دانس��ت تا بتوانند با چشم بازتر به کار تولید 

ادامه دهند و افزود: با آموزش و گسترده شدن حلقه مشاوران 
مالیاتی در سراس��ر کشور کمک شایانی به این حوزه خواهد 
شد.  خزاعی، خواستار تغییر نگاه و حسن نیت نسبت به امور 
مالیاتی ش��د و گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش 
اتکای کشور به منابع نفتی توجه به درآمد مالیاتی در کشور 

امری انکارناپذیر است. 
وی همچنین خواستار تغییر نوع برخورد و تعامل سازمان 
مالیاتی با مدیران و س��رمایه گذاران ش��د و اف��زود: مدیران 
مالیات��ی باید عالوه ب��ر اعمال قان��ون در چارچوب ضوابط، 

مساعدت الزم را با سرمایه گذاران داشته باشند. 

جانش��ین معاون��ت توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی 
رییس جمهور گفت: تش��کیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ب��ا مصوبه ش��ورای عالی اداری ک��ه برخ��ی از واژه »احیا« 
برای آن اس��تفاده می کنند، آغاز یک مرحله از فرآیند نوین 

مدیریت و برنامه ریزی در کل کشور است. 
محمود عس��کری آزاد گفت: بنده از نخس��تین روزی که 
به عنوان جانش��ین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور فعالیت خود را آغاز کردم، ضرورت تقسیم کار 
ملی، ضرورت تغییر در بینش و نگرش مدیریت و استفاده از 
فناوری ه��ای نوین مدیریتی را به عنوان برنامه های کلی و در 
واق��ع دغدغه های ملی اعالم کردم، زیرا معتقدم صرف تغییر 

عنوان، موجب هیچ حرکت جدیدی نخواهد شد. 
جانش��ین مع��اون توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی 
رییس جمه��ور ادام��ه داد: در جه��ان دائم متغی��ر امروز که 
اس��تفاده از عل��وم و فناوری ه��ای جدید مدیری��ت در تمام 
حوزه ه��ا اع��م از اقتص��ادی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی به یک 
ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده، سازمان ها نیز ماموریت ها و 
کارکرد های نوینی یافته اند، به این معنا که قرار نیس��ت، این 
سازمانی که شامگاه دیروز شورای عالی اداری با کلیت ایجاد 
آن موافق��ت کرد، در همان مدار و مس��یری گام بردارد که 
در گذش��ته برمی داشت. اگر رویه ها و روش ها و تفکرات این 
س��ازمان، مانند گذشته باشد، به طور طبیعی، فرد یا افرادی 
یا حتی دولت های آینده، باز هم می توانند آن را منحل یا به 

چند معاونت و بخش تقسیم کنند. 
وی ادامه داد: بدون برنام��ه و هدف گذاری و اندازه گیری، 
هی��چ کاری ب��ه س��رانجام نمی رس��د و ش��رط الزم اجرای 
درس��ت هر برنامه و تحقق هر هدف این اس��ت که مناصب 
و جایگاه ه��ای اداری و مدیریت��ی را امان��ت و مس��ئولیت 
تفویض شده از س��وی مردم بدانیم و به پاسخگویی به عنوان 

یک اصل پذیرفته ش��ده دینی و علمی، هم به مردم و هم به 
خداوند متعال اعتقاد داشته باشیم. 

عس��کری آزاد افزود: به عن��وان مثال، در ای��ن معاونت یا 
سازمانی که در گذش��ته بوده و در آینده ای نزدیک تشکیل 
خواهد ش��د، با تقاضاه��ای متعددی مواجه می ش��ویم، اعم 
از درخواس��ت تشکیالت، پست س��ازمانی، استخدام نیروی 
انس��انی و ردیف بودجه ای و نباید برای کس��ب رضایت یک 
ش��خص یا یک عده محدود به منافع کل مردم و کل کشور 

لطمه بزنیم. 
جانش��ین مع��اون توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی 
رییس جمهور با تاکید به ش��هامت کارشناس��ی و اظهارنظر 
ش��جاعانه در مورد مس��ائل مبتال به این معاونت گفت: باید 
بپذیری��م که امین مردم هس��تیم و بای��د امانتداران صادقی 
باش��یم و آخرت خود را به رضایت ی��ک یا چند نفر یا گروه 
نفروش��یم و اقدامی انج��ام ندهیم که بعده��ا غیرقابل دفاع 

باشد. 
وی به اس��تخدام حدود 89۴ هزار نفر در زمان دولت های 
نهم و دهم اش��اره کرد و گفت: متاس��فانه بیش��تر آنها فاقد 
شرایط الزم بوده اند و بدون طی مراحل قانونی جذب دولت 
شده اند، درست است که برای جمعی شغل ایجاده شده؛ ولی 
پرس��ش اساسی این است که آیا این استخدام فقط حق این 
افراد بوده اس��ت؟ آیا حقوق تحصیل کردگان فدای اش��تغال 

غیرقانونی این افراد نشده است؟ 
عس��کری آزاد افزود: استخدام یک حق عمومی برای همه 
فارغ التحصیالن و حائزان ش��رایط است و اختصاص این حق 
عمومی در س��ایه س��فارش و توصیه و رفاق��ت برای عده ای 
خاص هم گناه و هم جرم و خیانت به کش��ور است، زیرا این 
افراد بدون صالحیت و شایستگی وارد دستگاه دولت شده اند 

و می خواهند برای کشور تصمیم بگیرند. 

لیالمرگن



نفت و نیرو2

در حال حاض��ر، در مجموع 
به طور روزانه حداقل 40 میلیون 
مترمکعب گاز در میادین نفتی 
ایران سوزانده می شود، در حالی 
که می توان با ساخت تاسیسات 
مربوط نسبت به استحصال این 
گازها اقدام کرد و از س��وزانده 
شدن س��رمایه ملی جلوگیری 

کرد. 
این مسئله که از دیرباز دغدغه 
کارشناسان نفتی و نمایندگان 
مجلس بود، در نهایت موردتوجه 
وزارت نفت قرار گرفت، به طوری 
که چندی پیش خبری با عنوان 
»گازهای همراه نفت به مزایده 
گذاش��ته می ش��ود« از س��وی 
عضو هیات مدیره ش��رکت ملی 
نفت ایران عنوان شد که هدف 
اصلی آن جلب مشارکت بخش 
خصوصی و جذب سرمایه های 
آنهاست.  در راستای این اقدام 
جلسه ماهانه کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران روز گذشته 
به این مس��ئله اختصاص یافت. 
در این جلسه نمایندگان وزارت 
نفت، نماین��ده مجلس، اعضای 
اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از 
فعاالن بخش خصوصی حضور 

داشتند. 

بخش خصوصی سردرگم 
حامد فرنام، دبیر کمیس��یون 
انرژی، نفت و محیط زیست اتاق 
بازرگانی ایران درباره چند و چون 
این جلس��ه به »فرصت امروز« 
می گوید: »نماینده وزارت نفت 
درباره تمامی ش��رایط واگذاری 
این ط��رح به بخ��ش خصوصی 
به وی��ژه نح��وه قیمت گ��ذاری 
و چگونگ��ی بازپرداخت س��ود 
توضیحاتی را ارائه کردند که این 
توضیحات به دلیل ناقص بودن و 
ایهام داش��تن نتوانست سواالت 
موردنظ��ر بخ��ش خصوصی را 
پاسخگو باشد.« دبیر کمیسیون 
انرژی، نفت و محیط زیست اتاق 
بازرگانی ایران در ادامه می افزاید: 
»براساس توضیحات ارائه شده 
مش��خص ش��د که اجرای این 
طرح توس��ط بخ��ش خصوصی 
مش��مول بن��د »ق« تبص��ره 2 
بودجه نمی ش��ود، در حالی که 
گازهای همراه نفت مشمول این 
بند قانونی بود، اما حال با حذف 
آن مشخص نیست که مکانیزم 
بازپرداخت سرمایه به چه صورت 

خواهد بود.«
در ای��ن جلس��ه تع��دادی از 
سرمایه گذاران با همراه داشتن 
پروپ��وزال خ��ود در جلس��ه 

حض��ور داش��تند اما ب��ه دلیل 
وج��ود ابهام��ات بس��یار طرح 
خود را ارائه نکردند، زیرا عالوه 
بر ح��ذف ش��دن این ط��رح از 
بند )ق( مش��خص نبود که در 
صورت تولید برق توسط بخش 
خصوصی و ورود آن به ش��بکه 
توزیع برق چه نهادی قرار است 
با چه قیمتی هزینه تولید را به 
بخش خصوصی پرداخت کند و 
از آنجا که دولت بدهی میلیارد 
تومانی به بخ��ش خصوصی در 
حوزه برق دارد، س��رمایه گذار 
نمی دان��د که در ص��ورت اقدام 
 ب��ه کار هزین��ه و فای��ده آن 

چیست. 
ب��ر ای��ن اس��اس قرار ش��د، 
وزارت نف��ت مکانی��زم نح��وه 
پرداخت سود به س��رمایه گذار 
را به صورت شفاف تعیین کند تا 
سرمایه گذار بداند که برای ورود 
به س��رمایه گذاری چه آینده ای 
خواهد داشت، در حقیقت قرار 
ش��د نحوه تعام��ل وزارت نیرو 
در این ط��رح تعیین ش��ود، اما 
در ای��ن میان موض��وع دیگری 
مطرح می ش��ود چرا ب��ا وجود 
مش��مول بودن گازهای همراه 
نفت در بن��د »ق« وزارت نفت 
آن را حذف ش��ده می داند؟ آیا 

مس��ئوالن تمایل��ی ندارند که 
بخ��ش خصوصی را ک��ه تمایل 
زیادی ب��رای س��رمایه گذاری 
دارد، در کن��ار خ��ود داش��ته 

باشند؟ 

ابهامات برطرف شود
فرنام در این باره معتقد است، 
وزارت نف��ت اراده کاملی برای 
واگ��ذاری اجرای ای��ن طرح به 
بخش خصوصی دارد، زیرا تحقق 
آن برای اقتصاد کشور سودآور 
اس��ت، منتهی درخواس��ت ما 
از وزارت مربوط��ه ای��ن اس��ت 
ابهامات موجود را برطرف کند، 
زی��را در   غیر این صورت امیدی 
برای س��رمایه گذاری از س��وی 
بخش خصوصی وجود نخواهد 
داش��ت. اگرچ��ه وزارت نفت از 
خوش حسابان پرداخت پول به 

بخش خصوصی است. 
بخش خصوصی تمایل زیادی 
دارد ت��ا در این پ��روژه حضور 
داش��ته باش��د. یک کارشناس 
که در جلس��ه روز گذشته اتاق 
بازرگانی ایران حضور داش��ت 
و تمایلی به افش��ای ن��ام خود 
نداشت، در این باره به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »بخ��ش 
خصوصی بسیار عالقه مند است 

که در این طرح وارد شود. برای 
نمونه بانک ای��ران و خاورمیانه 
تمایل به حض��ور دارن��د، زیرا 
ب��رای نخس��تین بار اس��ت که 
وزارت نف��ت طرح��ی را برای 
اتاق بازرگانی ای��ران ارائه کرد 
که کامال ش��فاف بود. به طوری 
که آنالیز کامل��ی از گاز نفت را 
همراه داشت. قرار است مزایده 
این طرح به صورت آزاد باشد و 
رسما در سایت همه چیز شفاف 
باشد، حتی نماینده وزارت نفت 
اعالم کرد، در ص��ورت هرگونه 
ضرر و زیان به بخش خصوصی 
این وزارتخانه حاضر به پرداخت 

است.«
وی  می افزای��د: »وزارت نفت 
اعالم کرد، حاضر اس��ت هر متر 
مکعب گاز را به قیمت 2/5 تا 4 
سنت در اختیار بخش خصوصی 
قرار دهد، اما نکته اینجاست   از 
آنجا که نح��وه تعامالت وزارت 
نی��رو در ای��ن حوزه مش��خص 
نیس��ت، کار فعال با ابهام مواجه 
ش��ده اس��ت. بخش خصوصی 
نمی تواند برق را به کش��ورهای 
همج��واری همچون ع��راق و 
ترکیه صادر کن��د و باید وزارت 
نیرو ساز و کار ثابتی را برای این 

کار تعیین کند.«

در ن��گاه اول به نظر می رس��د 
متعه��د ش��دن چی��ن و ایاالت 
متحده امریکا به کاهش گازهای 
گلخان��ه ای نویدبخ��ش ی��ک 
همکاری بزرگ و گس��ترده بین 
این دو رقیب بزرگ جهانی است. 
اما همه این تواف��ق را با این دید 
نمی نگرند و معتقدند این توافق 
لزوم��ا به کاهش تولی��د گازهای 
گلخانه ای از سوی این دو کشور 

منجر نخواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت که رهبران 
هردو کشور بر سر موضوع کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای در داخل 
کشورهایشان شدیدا تحت فشار 
هس��تند. در چین رییس جمهور 
این کش��ور ژی جینگ پینگ از 
سویی نمی تواند نقش زغال سنگ 
در پیش��رفت و توسعه چشمگیر 
اقتص��ادی کش��ورش را نادیده 
بگی��رد و از س��وی دیگ��ر برای 
کاهش آلودگی ه��وا خصوصا در 
بخش ه��ای صنعتی این کش��ور 
تحت فشار فزاینده ای قرار دارد. 

در همین ارتب��اط و در امریکا 
ب��اراک اوبام��ا، رییس جمه��ور 
این کش��ور برای کاهش انتش��ار 
دی اکس��یدکربن و کاهش تولید 
گازه��ای گلخان��ه ای از س��وی 
هوادارانش تحت فشار است. این 
درحالی اس��ت که رهبران حزب 
جمهوریخواه که به تازگی موفق 
شدند تا در کنگره و سنا اکثریت 
را به دست آورند با هرگونه اقدامی 
در ای��ن زمینه مخالف هس��تند، 
زیرا معتقدند کاه��ش تولید این 
گازها و تغییر مس��یر به س��مت 
اس��تفاده از انرژی های جایگزین 
برای اقتصاد این کشور تهدیدی 

جدی به شمار می رود. 
با ای��ن وجود روس��ای جمهور 
چین و امریکا با توجه به س��ابقه 
طوالنی اختالف��ات بعضا عمیق 
دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر 

ادعاهای عرضی چین در ش��رق 
و جنوب شرق آس��یا، جاسوسی 
سایبری، حقوق بشر و اختالفات 
تج��اری، این تواف��ق دو جانبه را 
برای دو کشور بسیار مهم و گامی 

رو به جلو ارزیابی کردند. 
گفتنی اس��ت دو کشور چین 
و امری��کا پی��ش از انعق��اد این 
موافقت نامه و به صورت خصوصی 
مذاکرات��ی را جهت رس��یدن به 
توافق انجام داده بودند. در همین 
راس��تا و در روز اع��الم برنام��ه 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
از سوی دو کشور در نوامبر سال 
2012 می��الدی در چین باراک 
اوبام��ا، رییس جمه��ور امری��کا 
موضع��ی مثبت در م��ورد چین 
اتخاذ کرد و گفت: رشد و توسعه 
روزافزون چین در راستای منافع 

ایاالت متحده است.
 اوبام��ا در آن تاری��خ و در 
س��خنرانی خود در ت��االر بزرگ 
ملت در پکن گفت: چنانچه امریکا 
بخواهد همچنان به رهبری جهان 
در زمینه حل و فصل مش��کالت 
و معض��الت موج��ود ادامه دهد 
نیازمن��د آن اس��ت ک��ه دومین 
اقتصاد ب��زرگ و پرجمعیت ترین 
کش��ور جهان را به عنوان شریک 

در کنارش داشته باشد. 
رییس جمهور چین نیز ضمن 
اس��تقبال از موضع اوباما افزود: 
افزایش همکاری های دو کشور با 
وجود اختالف ها و تفاوت هایشان 
بس��یار مهم وض��روری اس��ت. 
ژی جین��گ پین��گ ادام��ه داد: 
اقیانوس آرام برای رش��د توسعه 
چین و امریکا از گستردگی کافی 
برخوردار است و هر دو کشور باید 
برای برقراری نظ��م و امنیت در 

آسیا با یکدیگر همکاری کنند. 
براس��اس ای��ن تواف��ق اوباما 
اعالم کرد که ای��االت متحده تا 
س��ال 2025 میالدی 28 درصد 
کمت��ر از س��ال 2005 گازهای 
گلخان��ه ای تولید خواه��د کرد. 
رییس جمه��ور چی��ن نی��ز در 
ای��ن رابطه اف��زود: کش��ورش تا 
س��ال 2030 میالدی ب��ه نقطه 
اوج تولی��د گازه��ای گلخانه ای 
خواهد رسید و از آن پس متعهد 
خواهد شد تا 20 درصد از نیروی 
الکتریس��یته مورد نی��ازش را از 
 طریق انرژی های جایگزین تولید 

خواهد کرد. 
با این همه ناظران و تحلیلگران 
بین الملل��ی معتقدن��د، اگرچ��ه 
امضای ای��ن موافق��ت نامه بین 

دوکش��ور رقی��ب در عرص��ه 
بین الملل��ی از اهمی��ت بس��یار 
زیادی برخوردار است، اما به نظر 
می رسد که هر دو کشور خصوصا 
چین باید تالش های بیش��تری 

انجام دهند.
 در همی��ن رابطه »لی ش��و« 
از بنیاد صلح س��بز ش��رق آسیا 
در مصاحب��ه با نیوی��ورک تایمز 
در م��ورد توافق دو کش��ور برای 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
گفت: این موافقت نامه باید برای 
همکاری های گسترده تر و بیشتر 
بین دو کش��ور چارچوبی داشته 
باشد نه اینکه سقف همکاری های 

پکن و واشنگتن باشد.
 ش��و با اش��اره ب��ه کنفرانس 
تغیی��رات آب و هوایی س��ازمان 
ملل متحد در کپنهاگن در سال 
2009 که براس��اس آن دولت ها 
متعهد ش��دند تا ب��رای کاهش 
تولی��د گاز دی اکس��یدکربن و 
جلوگی��ری از افزایش دمای کره 
زمین به می��زان بیش��تر از 3. 6 
درجه فارنهایت باالت��ر از میزان 
متوسط دمای جهانی با یکدیگر 
همکاری کنن��د. براس��اس این 
هدف به عقیده لی شو با توجه به 
میزان مصرف زغال سنگ توسط 

چین، ای��ن موافقت نامه می تواند 
زمینه ساز همکاری های بیشتر و 
گسترده تر میان پکن و واشنگتن 

باشد. 
ل��ی ادام��ه داد: دانش��مندان 
از اع��الم موض��ع رییس جمهور 
چین مبنی بر رس��یدن به نهایت 
تولی��د گازه��ای گلخان��ه ای در 
س��ال 2030 می��الدی توس��ط 
چین و سپس کاهش آن چندان 
خوشحال نیستند، زیرا معتقدند 
بازه زمان��ی اعالم ش��ده از چین 
رسیدن به اهداف مشخص شده 
در کنفرانس کپنهاگن را محقق 
نمی کند. به عقیده ل��ی تاکنون 
هیچ کشوری نتوانسته براساس 
برنامه تدوین شده در کنفرانس 
کپنهاگن عمل کند اما انتظارات 
از چین بس��یار بیش��تر از دیگر 
کشورهاس��ت، زیرا چین بیش از 
دیگر کشورها کره زمین را آلوده 

می کند. 
با این همه اعالم توافق چین و 
امریکا در زمینه کاهش گازهای 
گلخانه ای پایان غیرمنتظره ای را 
برای سفر دو روزه باراک اوباما به 
چین رقم زد؛ سفری که بر خالف 
انتظار بس��یاری از کارشناسان، 
س��فر پرب��ار و س��ازنده ای از کار 

درآمد. 
گفتنی اس��ت عالوه ب��ر توافق 
دو کش��ور ب��رای کاه��ش تولید 
گازه��ای گلخان��ه ای اوبام��ا و 
ژی جینگ پینگ بر سر مسائلی 
نظیر کاهش احتم��ال برخورد و 
درگیری نیروی دریایی و هوایی 
دو کش��ور در آب های س��احلی 
چین، اعالم حصول پیشرفت در 
مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه 
محصوالت تکنولوژیک و قرارداد 
سرمایه گذاری دو جانبه و برخی 

مسائل دیگر توافق کردند. 
ترجمه: معراج آگاهی
oilprice.com :منبع

فروش گازهای همراه نفت مشمول بند »ق« قانون بودجه نشد

وزارت نفت مسئولیتش را به بخش خصوصی نمی فروشد 

آیا اهداف امریکا و چین برای مبارزه با تغییرات آب و هوا واقع بینانه است؟ 

نمونه برداری از بنزین ۹ شهر در آبان
رییس سازمان ملی اس��تاندارد از نمونه برداری بنزین 
توزیع ش��ده در 9 ش��هر طی آبان م��اه خب��ر داد و گفت: 
در آزمون های قبلی، بی��ن عدد اکتان بنزی��ن وارداتی با 

استانداردها اختالف وجود داشت.
نیره پیروزبخت، در گفت  وگو با فارس  اظهار کرد: ما در 
اسفند 92 از خط توزیع بنزین در کشور نمونه برداری انجام 
دادیم، البته تفکیکی بین تولید و واردات نداش��تیم، بلکه 
از نظر نوع بنزین یعنی معمولی، س��وپر یا یورو 4 تفکیک 

قائل شدیم.
وی تصریح کرد: در نمونه برداری اس��فند 92 در بنزین 
یورو 4 توزیع شده در کشور مش��کلی وجود نداشت، ولی 
در بنزین س��وپر و معمولی مواردی مشاهده شد که البته 
مسئوالن مربوطه اعالم کرده بودند، هنوز بنزین معمولی 

به سطح یورو 4 نرسیده است.
پیروزبخت اف��زود: در مورد بنزین واردات��ی با توجه به 
مقررات سازمان ملی استاندارد، با وجود اینکه وزارت نفت 
آزمون این نوع بنزین را به ش��رکت های بازرسی خارج از 
کشور سپرده بود، ما نیز در داخل کش��ور آزمون هایی را 

انجام دادیم.
پیروزبخت ادامه داد: در ای��ن نمونه برداری ها به ویژه از 
لحاظ بنزن مشکلی وجود نداشت و میزان بنزن موجود در 
بنزین وارداتی مطابق استاندارد یورو 4 بود، ولی در مورد 
عدد اکتان به میزان جزئی، اختالف هایی وجود داش��ت، 
به طوری که براس��اس اس��تاندارد باید این رقم 95 باشد، 

ولی در بنزین وارداتی 94.5 بود.
وی اظهار کرد: برای جمع بندی مربوط به اس��تاندارد 
بنزین، قرار ش��د از ابتدای آبان ماه در 9 شهرستان کشور 
50 نمونه بنزین توزیع شده در کش��ور مورد آزمون قرار 
گیرد. پس از تعیین نتایج آزمون ها، این مسئله به اطالع 

عموم مردم خواهد رسید.
رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد با بی��ان اینکه مجوز 
نظارت بر واردات و تولید داخلی بنزین برای سازمان ملی 
استاندارد هنوز از سوی شورای عالی استاندارد صادر نشده 
است، گفت: این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده، ولی در 
آینده نزدیک جلس��ه برگزار خواهد ش��د. البته ما بیکار 

نمانده ایم و آزمون های الزم را انجام داده ایم.

بررسی بیشتر قیمت محصوالت 
پتروشیمی در کمیسیون برنامه و 

بودجه مجلس

نمایندگان مجل��س با ارج��اع جزء مرب��وط به قیمت 
محصوالت پتروش��یمی به کمیس��یون برنام��ه، بودجه 
و محاس��بات مجلس، این کمیس��یون را مامور بررس��ی 
کارشناس��انه تر قیم��ت محص��والت پتروش��یمی در 

بودجه های ساالنه کردند. 
به گ��زارش خانه مل��ت، نمایندگان در نشس��ت علنی 
نوبت عصر روز گذشته )یکشنبه 25 آبان( مجلس شورای 
اسالمی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات در مورد طرح الحاق موادی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء 4 بند 
)الف( ماده 1 طرح فوق را برای بررسی بیشتر به کمیسیون 

برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند. 
شایان ذکر است در ابتدا دکتر علی الریجانی پیشنهاد 
ارجاع این جزء به کمیس��یون برنام��ه و بودجه را مطرح 
کرد و در ادامه نمایندگان این جزء را با 133 رأی موافق، 
10رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده 

حاضر در صحن به کمیسیون مربوط ارجاع دادند. 
براساس جزء 4 بند )الف( ماده یک این طرح قیمت گاز 
خوراک مصرفی واحدهای پتروش��یمی ب��ا رعایت موارد 
زیر و در قالب ق��رارداد و فرمولی که بی��ن وزارت نفت )یا 
شرکت های تابعه( و واحدهای پتروشیمی منعقد می شود، 
تعیین می گ��ردد. وزارت نف��ت به عن��وان نماینده دولت 

مسئول حسن اجرای این جزء است. 
1-4 فرمول قیمت حداقل برای مدت 10 سال از تاریخ 

تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد. 
2-4 نرخ بازگشت کل سرمایه )IRR(  به صورت ارزی 

حداقل 25 درصد منظور شود. 
3-4  درخصوص ه��ر خان��واده محصول )ک��ود اوره، 
)GTP( آمونیاک، متانول، پروپیلن، اتیلن برای واحدهای

فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت گاز 
در ه��ر زمان تابعی از متوس��ط قیمت منطق��ه ای ماهانه 

فروش محصول نهایی یادشده باشد. 
4-4 در ص��ورت قطع اجب��اری گاز خ��ارج از قرارداد 
خوراک واحدهای مشمول این بند، شرکت ملی گاز ایران 
مکلف به جبران خسارت وارده به آنها خواهد شد. نحوه و 
میزان پرداخت خس��ارت تابع آیین نامه ای خواهد بود که 

به تصویب دولت می رسد. 
5-4 در قیم��ت گاز مصرف��ی واحده��ای تولی��دی 
پتروشیمی )اوره( که مکلف به فروش داخلی محصوالت 
خود به قیمت های تکلیفی دولت می شوند، باید به تناسب 

در قیمت خوراک تخفیف داده شود. 
تبصره 1- به منظور تش��ویق واحدهای پتروش��یمی و 
فعاالن اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری با اولویت احداث 
واحدهای جدید و احداث صنایع تکمیلی و پایین دستی 
پتروشیمی و اشتغالزایی بیش��تر با اولویت مناطق کمتر 
توس��عه یافته، به وزارت نفت اجازه داده می ش��ود که در 
قیمت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه گذاران به صورت 

پلکانی تا 30  درصد حسب مورد تخفیف قائل شود. 
تبصره 2- در زمان اجرای این قان��ون در صورت وضع 
هرگونه عوارض جدید بر قیمت گاز، این عوارض مشمول 

گاز خوراک واحدهای پتروشیمی نخواهد بود. 

قیمت جهانی نفت افزایش یافت
 بلومبرگ اعالم کرد: پ��س از پیش بینی کاهش تولید 
اوپک به دلیل سقوط قیمت نفت به کمتر از سطح کلیدی 

80 دالر در هر بشکه، قیمت نفت برنت افزایش پیدا کرد.
به گزارش گروه اقتص��ادی ایرنا، به نق��ل از بلومبرگ، 
قیمت نفت جمعه گذشته در معامالت آتی بازارهای لندن 
و نیویورک به ترتیب ب��ا 2.5 و 2.2 درصد افزایش به 79 
دالر و 41 سنت و 75 دالر و 82 سنت در هر بشکه رسید.

نفت برن��ت دریای ش��مال پنجش��نبه گذش��ته برای 
نخستین بار در چهار س��ال گذشته به کمتر از 80دالر در 
هر بشکه سقوط کرد و هر بشکه آن در پایان معامالت، به 

قیمت 79 دالر و 41 سنت خریدوفروش شد.
پنجشنبه گذش��ته در بازار لندن، قیمت نفت برنت در 

ساعت های میان روزی به 76 دالر و 76 سنت نیز رسید.
وزرای نف��ت اوپک در آس��تانه برگزاری نشس��ت این 
سازمان 27 نوامبر )ششم آذر( با یکدیگر دیدار می کنند.

این دیدار ها به احتمال برای بررس��ی راه ه��ای مقابله با 
کاهش قیمت نفت صورت می پذیرد.

آژانس بین المللی ان��رژی روز ش��نبه پیش بینی کرد، 
به احتمال به دلیل مواجه شدن بازارهای انرژی با کاهش 

تقاضا، قیمت نفت باز هم کاهش خواهد یافت.

پوتین: قیمت نفت تنظیم خواهد شد
 ا- »والدیمی��ر پوتی��ن« رییس جمهوری روس��یه روز 
یکش��نبه ابراز اطمینان کرد که قیمت ه��ای نفت تنظیم 

خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایتارت��اس از بریزب��ن اس��ترالیا، پوتین 
ک��ه ب��رای اج��الس س��ران کش��ورهای گ��روه 20 به 
این کش��ور س��فر ک��رده ب��ود، ب��ه خبرن��گاران گفت: 
تولید کنن��دگان عم��ده در بازاره��ای جهان��ی این نکته 
 را می فهمن��د و اطمین��ان دارن��د که تنظیم ه��ا صورت

 خواهد گرفت. 
وی افزود: این تنظیمات به احتمال امروز و فردا صورت 

نمی گیرد، اما بدون شک سال آینده محقق خواهد شد. 
سازمان بین المللی انرژی روز جمعه در گزارشی با اشاره 
به اینکه بازار جهانی )نفت( در ارتباط با قیمت نفت وارد 
»فصل تازه ای« شده است، اعالم کرد، ممکن است فشار 
برای کاهش قیمت نفت در نیمه اول س��ال 2015 بیشتر 

هم شود. 

 نحوه تعیین قیمت نفت 
دربودجه های ساالنه مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تعیین قیمت نفت 
در بودجه های ساالنه را مشخص کردند. 

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت 
عصر دیروز مجلس ش��ورای اس��المی و در جریان ادامه 
رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
در مورد طرح الحاق م��وادی به قانون تنظیم بخش��ی از 
مقررات مالی دولت با جزء یک، دو و سه بند )الف( ماده 1 

آن موافقت کردند. 
براساس بند )الف( ماده 1 طرح مذکور به  منظور تعیین 
رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت )خزانه داری 
کل کش��ور( و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، 
معادل س��همی از ارزش نفت )نفت خ��ام، میعانات گازی 
و خالص گاز طبیعی( صادرات��ی و مبالغ حاصل از فروش 
داخلی ک��ه در قوانین بودجه س��نواتی تعیین می ش��ود، 
به  عنوان سهم آن ش��رکت بابت تمام مصارف سرمایه ای 
و هزینه ای ش��رکت  مزبور از جمل��ه بازپرداخت بدهی و 
تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران 
خس��ارت های زیس��ت محیطی و آلودگی های ناش��ی از 
فعالیت های نفت��ی و هزینه ه��ای صادرات با احتس��اب 
هزینه های حمل و بیمه ) سیف( تعیین می شود. این سهم، 
از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. 
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است 
از محل س��هم خود از درصدهای مذکور و س��ایر منابع، 
قراردادهای الزم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز 
براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی 
پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رییس جمهور منعقد کند. 
در جزء )1( بند )الف( ماده 1 آمده اس��ت، قیمت نفت 
صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت 
صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت 
صادراتی عرضه ش��ده در بورس متوسط قیمت صادراتی 
از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای 
نفت تحویلی به پاالیش��گاه های داخل��ی و مجتمع های 
پتروش��یمی اعم از دولتی و خصوصی 95درصد متوسط 
بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی 

است. 
همچنین در جزء )2( بند )الف( ماده 1 مطرح شده است 
تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل 
کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب 
بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، قیمت هر بش��که نفت )نفت خام و میعانات گازی(  
تحویلی به پاالیشگاه های داخلی در هر سال برابر با رقمی 
خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت 
و اموراقتصادی و دارایی و معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور با رعایت قان��ون هدفمندکردن 
یارانه ها مصوب 1388 به تصویب هیات وزیران می رس��د 
و اجازه داده می ش��ود که مابه التفاوت ای��ن رقم با قیمت 
مذکور در ج��زء )1( بند )الف( به صورت حس��ابداری در 
دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی 

این ماده تسویه حساب شود. 
براساس جزء )3( بند )الف( ماده 1 نیز آمده است، وزارت 
نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل 
از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از 
کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت 
گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی 
معین می شود، در راس��تای اجرای قانون هدفمندکردن 

یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز کند.

بنزین

پتروشیمی 

نفت 

مجلس 

بین الملل

الهه ابراهیمی 
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3 کار و تولید

دولت پیش بینی می کند که 
رشد صنعتی تا آخر نیمه دوم 
س��ال جاری به چه��ار درصد 
برس��د. پیش بینی که با توجه 
ب��ه آخرین آم��ار بانک جهانی 
از شرایط کسب و کار در ایران، 
راه س��ختی را برای تحقق در 

پیش دارد. 
معاون  مهری��زی،  حس��ین 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت می گوید: »پیش بینی 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تج��ارت این اس��ت که رش��د 
صنعتی نیمه دوم س��ال جاری 
حداق��ل چهاردرص��د باش��د، 
رشد  اس��تمرار  وزارتخانه  این 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
را پیش بین��ی می کن��د، ای��ن 
در حالی اس��ت ک��ه مراجعه 
به مقاط��ع زمان��ی مختلف و 
بررسی رش��د صنعتی نشانگر 
این اس��ت که صنعت، معدن 
و تجارت بخش های پیش��ران 
اقتص��اد به ش��مار می روند که 
نقش اصلی در رشد اقتصادی 

هر سال داشته اند.«
پیش از ای��ن نیز محمدرضا 
صنع��ت،  وزی��ر  نعم��ت زاده، 
مع��دن و تج��ارت عدد رش��د 
صنعت��ی ت��ا پایان امس��ال را 
مثب��ت دو پیش بین��ی ک��رده 
بود. این پیش بینی ها در حالی 
انجام شد که بانک مرکزی نیز 
در آخرین گزارش خود رش��د 
بخش صنعت کشور را در بهار 
امس��ال بیش از هشت درصد 

اعالم کرد. 
ام��ا از س��وی دیگ��ر، بانک 
تولیدات صنعتی  رشد  جهانی 
در س��ه ماهه نخس��ت س��ال 
ج��اری را منف��ی 16 درص��د 
تناقضی  اس��ت؛  ک��رده  اعالم 
آش��کار بین آمارهای منتش��ر 
جهان��ی.  و  داخل��ی  ش��ده 
همچنین پی��ش از این نیز از 
س��وی وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اعالم ش��ده بود که 
از  رش��د بخش صنعت کشور 

رقم منفی 9/5 درصد به منفی 
دو درصد رسیده است. 

اظهارنظری که بس��یاری از 
درباره  اقتصادی  کارشناس��ان 
آن تردی��د داش��تند. ب��ا این 
پیش بینی ه��ا  اکن��ون  ح��ال 
ارقام امیدوارکننده ای را نشان 
می ده��د اما یکی از لطمه های 
رش��د صنعتی، بهب��ود فضای 
کس��ب و کار در کش��ور است. 
فضای��ی ک��ه به گ��واه آخرین 
گ��زارش بانک جهان��ی دو پله 
بهت��ر ش��ده اما هن��وز هم در 
می��ان 189 کش��ور، در رتبه 

130 قرار دارد. 
وق�ت���ی چ�ن�ی��ن  ح���اال 
پ�ی�ش ب�ی�نی های��ی ش��نیده 
مطرح  پرسش  این  می ش��ود، 
می ش��ود که مگ��ر در فضای 
کسب و کار کش��ور تغییری به 
اندازه این پیش بینی ها صورت 

گرفته است؟ 
ی�وس��فی،  م�ح�م�دق�ل�ی 
و  ص�ن�عت��ی  کارش���ن�اس 
اقتص��اددان در پاس��خ به این 
»گزارش  می گوی��د:  پرس��ش 
فض��ای  از  جهان��ی  بان��ک 
کس��ب و کار ای��ران حاک��ی از 
بهبود رتبه ایران است اما این 
اتف��اق به دلیل بهبود ش��بکه 

و مشکالت  اس��ت  برق رسانی 
دیگر نظیر مالی��ات، قوانین و 
مقررات، بروکراسی های اداری 
و فس��اد دولتی تغییر چندانی 
می افزای��د:  او  نداش��ته اند.« 
»سیاس��ت ش��اخصی از سوی 
فضای  بهب��ود  ب��رای  دول��ت 
کس��ب و کار دی��ده نمی ش��ود 
سیاس��ت ها  در  بی ثبات��ی  و 
می ش��ود  دی��ده  همچن��ان 
بنابرای��ن فض��ای کس��ب و کار 

بهبود نیافته است.«
اقتصاددان  محمود جام ساز، 
نی��ز در این باره در گفت وگو با 
بیان می کند:  امروز«  »فرصت 
»ش��کوفایی صنایع مس��تلزم 
محیط امن س��رمایه گذاری و 
متناس��ب  کس��ب و کار  فضای 
و درجه ب��از ب��ودن اقتصاد و 
رقابت پذی��ری و ریس��ک های 
ناچیز اعم از ریسک اقتصادی 
و ریس��ک مالی است و مهم تر 
از هم��ه نیازمن��د منابع مالی 
اس��ت. در ح��ال حاض��ر ک��ه 
کش��ور ما با تنگناه��ای مالی 
روبه رواس��ت، رفع این مسئله 
جزو چهار محور اصلی بس��ته 
سیاس��تی برون رف��ت از رکود 
ب��دون تورم که توس��ط دولت 

طراحی شده، قرار دارد.«

 شرایطی که باید برای 
رشد صنعت فراهم شود

صنعت بخش��ی است که در 
رش��د اقتصادی کش��ور نقش 
از  می کن��د.  ایف��ا  را  مهم��ی 
س��وی دیگر رش��د این بخش 
بهبود شرایط اشتغال و تولید 
ناخال��ص مل��ی را نی��ز در پی 
دارد اما نباید فراموش کرد که 
تغییر ه��ر متغیری در اقتصاد 

نیاز به بستر دارد. 
یوس��فی با اش��اره به اینکه 
ه��ر  آرزوی  صنع��ت  رش��د 
ایرانی اس��ت، اظه��ار می کند: 
»ب��رای رش��د صنع��ت بای��د 
سرمایه گذاری صنعتی و تعامل 
با دنیای خارج بیشتر شود اما 
م��ا هنوز تغییر محسوس��ی را 
بروکراس��ی های  نمی بینی��م. 
اداری و موانع بر س��ر راه رشد 
و  پابرجاست  صنعت همچنان 
فقط چشم به نتیجه مذاکرات 
رواب��ط  بهب��ود  و  هس��ته ای 
بین المللی دوخته شده است.«

جام س��از نی��ز در این ب��اره 
صنع��ت  »در  می گوی��د: 
باالست  اشتغال  معموالمیزان 
و توس��عه صنعت��ی نیازمن��د 
به منظور  سرمایه گذاری مولد 
اح��داث کارخانه های صنعتی، 

متش��کل از زمین، ساختمان، 
ماش��ین آالت  و  تولید  س��الن 
همچنی��ن  و  یک س��و  از 
شامل  گردش  در  سرمایه های 
مواد اولیه، کاالهای واسطه ای 
و پرداخ��ت هزینه های جاری 
صنای��ع اس��ت. در کش��ور ما 
متاس��فانه رشد سرمایه گذاری 
منفی و رش��د بهره وری منفی 
اس��ت، ای��ن دو عام��ل خود 
اسباب کاهش رشد صنعتی را 

فراهم ساخته است.«

پیش بینی ها درست از 
آب درمی آیند؟ 

در ش��رایطی که ب��ه اعتقاد 
بس��یاری از کارشناسان بخش 
فع��االن صنعت��ی  و  صنع��ت 
تغیی��ر محسوس��ی در فضای 
نمی ش��ود،  دیده  کس��ب و کار 
پیش بینی ها از سوی مسئوالن 
درباره ارقام رش��د صنعت در 
نیمه دوم امس��ال ادامه دارد. 
اما این پیش بینی ها درست از 

آب در می آیند؟ 
ب��ه  پاس��خ  در  یوس��فی 
ای��ن پرس��ش بی��ان می کند: 
»پیش بینی در هیچ اقتصادی 
تجرب��ه  نیس��ت.  امکان پذی��ر 
نشان داده اس��ت که هیچ گاه 
ارق��ام ب��ا آنچه اتف��اق افتاده، 
انطباق پیدا نکرده اند. در مورد 
نمی توانیم  نیز  رش��د صنعتی 
چی��زی بگویی��م مگ��ر اینکه 
س��رمایه گذاری صورت گرفته 
باش��د اما هم��واره باید توجه 
داشت که متغیرهای اقتصادی 

قابل پیش بینی نیستند.«
نتیجه گی��ری درباره  ب��رای 
درست بودن این پیش بینی ها 
بای��د ت��ا پایان س��ال جاری و 
مرک��ز  گزارش ه��ای  انتش��ار 
آم��ار ای��ران و بان��ک مرکزی 
صبر ک��رد اما ش��رایط حاکم 
ب��ر تولی��د نش��انی از بهب��ود 
چش��مگیر ش��رایط ندارد مگر 
آنکه نتایج مذاکرات هسته ای، 
 ب��ازی را ب��ه نف��ع صنعتگران 

تغییر دهد.

پیش بینی دولت مبنی بر رسیدن رشد صنعت به 4 درصد

بازی به نفع صنعتگران تغییر می کند؟ 
ایتالیا خواهان حضور در خط مقدم 
توسعه روابط اقتصادی با ایران است 

س��فیر ایتالیا و بزرگ ترین ش��رکت بیم��ه ایتالیا در 
نشس��تی با رییس هیات عامل ایمی��درو تاکید کردند: 
»می خواهیم در خط مقدم توس��عه روابط اقتصادی با 

ایران قرار بگیریم.«
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو رییس هیات عامل 
ایمی��درو در این دیدار اظهار امیدواری کرد که با توجه 
به سابقه همکاری دو کش��ور در حوزه معدن و صنایع 
معدن��ی، بیمه س��اچه در کنار بانک ها و ش��رکت های 
ایتالیای��ی طرح های بیش��تری را در ای��ران به اجرا در 

آورند. 
 مه��دی کرباس��یان با بی��ان اینک��ه تحریم های 
یکجانب��ه علیه ایران تنها منافع کش��ور ما را تحت 
تاثی��ر ق��رار نداده، گف��ت: یکی از کش��ورهایی که 
بیش��ترین ضرر را از تحریم ها متحمل ش��ده ایتالیا 
اس��ت، اما با توجه به شرایط جدید، فضای افزایش 
حضور ش��رکت های این کشور در صنایعی همچون 
فوالد،  آلومینیوم، زغال س��نگ و غیره فراهم ش��ده 

است. 
رییس هیات عامل ایمیدرو در پاس��خ به درخواست 
س��فیر ایتالیا مبنی بر تش��کیل ش��رکت های مشترك 
گف��ت: با توجه به وج��ود طرح های متع��دد معدنی و 
صنای��ع معدن��ی در ای��ران، آماده حضور ش��رکت های 
ایتالیایی برای سرمایه گذاری مشترك یا اجرای طرح ها 
به ص��ورت قرارداده��ای پیمان��کاری در ای��ن بخش ها 

هستیم. 
مائ��ورو کونچیات��وری، س��فیر ایتالی��ا که هم��راه با 
دیپلمات های آن کش��ور در ایران، معاون بیمه س��اچه 
و همچنین نمایندگانی از بانک ه��ای ایتالیایی در این 
نشس��ت حضور داش��ت، تصریح کرد: با توجه به وجود 
ظرفیت ه��ای بالقوه اقتصادی در ای��ران، به محض باز 
ش��دن درهای اقتص��ادی ایران به روی دنی��ا و نتیجه 
بخ��ش بودن مذاک��رات ای��ران و 1+5، فضای مطلوبی 
ب��رای همکاری های دوجانبه به وی��ژه در حوزه معدن و 

صنایع معدنی ایجاد می شود. 
وی ادامه داد: ایران و ایتالیا باید مسیر توسعه روابط 
را به گون��ه ای هم��وار کنن��د که الگویی ب��رای افزایش 
همکاری ه��ا به وی��ژه در بخش های مختل��ف اقتصادی 

برای سایر کشورها شوند. 
س��فیر ایتالیا با اش��اره به اهداف واالی این کشور 
ب��رای افزای��ش همکاری ها ب��ا ایران اظهار داش��ت: 
ایجاد ش��رکت هایی برای س��رمایه گذاری مشترك و 
چندجانبه و نیز فعالیت های پیمانکاری از برنامه های 
پیش رو در جهت به کارگیری توانمندی های موجود 

است. 
وی سابقه همکاری های دو کشور را تاریخی دانست 
و افزود: در چند دهه اخیر شرکت های بزرگ ایتالیایی 
در بخش ه��ای تولید فوالد، س��نگ آه��ن،  آلومینیوم، 
زغال س��نگ و پوشش های بیمه ای و بانکی فعالیت های 
چش��مگیری داش��ته اند. وی خاطر نش��ان کرد: بدون 
توس��عه همکاری ها با کش��ور میزبان )ای��ران( قادر به 

پیاده سازی اهداف خود نیستیم. 
ریی��س بخش توس��عه جهان��ی بیمه س��اچه نیز 
در این نشس��ت به س��وابق همکاری ه��ای بیمه ای 
دو کش��ور در حوزه معدن و صنایع معدنی اش��اره 
ک��رد و اظه��ار داش��ت: بیمه س��اچه در این حوزه 
قراردادهای��ی ب��ه ارزش 3.5 میلیارد یورو با ایران 
منعق��د کرده بود، اما عالقه مندیم این روابط، بیش 

از پیش توسعه یابد. 
رائ��ول عس��کری ادام��ه داد: در مالقات ب��ا مقامات 
مختل��ف ایرانی تاکی��د کرده ایم ک��ه می خواهیم با به 
نتیج��ه رس��یدن مذاکرات ایران و گ��روه 1+5 در خط 

مقدم توسعه روابط قرار گیریم. 

حمایت بانک ملی از واحدهای 
تولیدی ناحیه صنعتی گلوگاه

مدیرعامل ش��رکت شهرك ه�ای صنعتی مازندران از 
تخصیص سرمایه در گردش 25 میلیارد ریالی از سوی 
بان��ک ملی، به واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی گلوگاه 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرك های صنعتی 
مازندران، سیدمصطفی موس��وی گفت: تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی موجب ارتقای ظرفیت ها 

و ایجاد اشتغال می شود.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرك ه�ای صنعتی مازندران 
اظهار ک��رد: س��رمایه در گ��ردش مهم تری��ن دغدغه 
تولید کنن��دگان اس��ت و در راس��تای حف��ظ تولید و 
اش��تغال پایدار، در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی 

قرار خواهد گرفت.
س��یدمصطفی موس��وی افزود: در جلس��ه بررس��ی 
مش��کالت اقتصادی شهرس��تان گلوگاه مصوب شد که 
بان��ک ملی مبلغ 25 میلیارد ریال س��رمایه در گردش 
به واحدهای تولیدی مس��تقر در ناحیه صنعتی گلوگاه 

اختصاص دهد. 
وی بیان کرد: همچنین، در این جلسه مقرر شد بانک 
ملی مبلغ 10 میلی�ارد ریال بابت خرید ماش��ین آالت 
طرح های صنعتی در اختیار سرمایه گذاران بخش تولید 

ناحیه صنعتی گلوگاه قرار دهد. 
صنعت��ی  ش��هرك ه�ای  ش��رکت  مدیرعام��ل 
مازن��دران تصری��ح ک��رد: ب��ا در اختی��ار گرفت��ن 
تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش توس��ط واحدهای 
تولی��دی و صنعتی، عالوه بر افزایش تولید، ش��اهد 
رش��د و افزایش محص��والت در بازارهای داخلی و 
ایجاد اش��تغال پایدار و پویایی اقتصادی در منطقه 

خواهیم بود.

استقبال از دومین همایش بین المللی 
صنعت خودرو بی نظیر است

یک عض��و هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای خ��ودرو ب��ا تاکید بر اینک��ه همایش 
بین الملل��ی صنعت خودرو یک ش��و تبلیغاتی نیس��ت 
افزود: خودروس��ازان و قطعه س��ازان ب��زرگ دنیا بیکار 
نیس��تند که برای برگزاری یک ش��و تبلیغاتی به ایران 

بیایند. 
به گزارش  پرشین خودرو، محمدرضا نجفی منش با بیان 
این مطلب افزود: افزایش چشمگیر تعداد شرکت کنندگان 
خارج��ی در دومین همایش بین الملل��ی صنعت خودرو 
ایران نس��بت به سال گذش��ته، گویای این واقعیت است 
که فرصت های بسیار مناسبی برای توسعه مشارکت های 

بین المللی در این صنعت مهم ایران وجود دارد. 
وی درباره برخی از اظهارنظرها و تش��بیه این رویداد 
ب��زرگ بین المللی به یک ش��و تبلیغاتی اف��زود: طرح 
چنی��ن موضوعات��ی نادی��ده گرفتن اقت��دار جمهوری 

اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان است. 
نجفی من��ش افزود: ب��ازار خ��ودرو ای��ران و منطقه 
خاورمیان��ه به عن��وان یک��ی از بازارهای مه��م دنیا در 
کان��ون توجه خودروس��ازان بزرگ و خوش��نام جهان 
اس��ت و با توجه به زیرس��اخت های موجود در صنعت 
خ��ودرو و قطع��ه س��ازان ای��ران، تم��ام آنه��ا در این 
موض��وع اش��تراك نظر دارند که رم��ز موفقیت در این 
ب��ازار همکاری ب��ا خودروس��ازان ایرانی اس��ت.  عضو 
هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو گفت: هرچند صنعت خودرو و قطعه سازی ایران 
در دوران س��خت تحریم ها گام های بلندی در راستای 
خودکفایی برداش��ته است، اما بدون تردید قرار گرفتن 
در زنجیره جهانی ص��ادرات خودرو و قطعات از طریق 
قراردادهای همکاری مش��ترك با خودروس��ازان بزرگ 
جهان با موفقیت بیش��تری هم��راه خواهد بود.  نجفی 
منش، با اشاره به منویات رهبر معظم انقالب در بازدید 
تاریخ��ی از صنعت خودرو و طرح این موضوع که نباید 
ب��ه بهانه های واه��ی بازار خ��ودرو را در اختیار واردات 
قرار داد، افزود: به نظر می رسد، با اظهارنظرهای منفی 
علیه این رویداد، بس��یاری از افراد س��نگ واردات را به 
س��ینه می زنند و از هر تالش��ی ب��رای تضعیف صنعت 
خودرو دس��ت برنمی دارند.  وی با بیان اینکه باید این 
س��طح توجه جهانی به صنعت خ��ودرو ایران را به فال 
نیک گرفت، گفت: در حال حاضر، روند مذاکرات موفق 
جمهوری اس��المی ایران با قدرت های جهانی موضوع 
اصلی فضای سیاسی بین المللی است و همه گروه های 
 داخل��ی باید تالش کنند تا در تمام زمینه ها این اقتدار 

حفظ شود. 

500میلیون تومان
 برای فرش خوزستان

رییس فرش خوزس��تان از اختص��اص 500 میلیون 
تومان به واحدهای تولید فرش دستباف در قالب طرح 

پشتیبان مشاغل خانگی خبر داد. 
رییس ف��رش س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خوزس��تان از اختص��اص 500 میلی��ون توم��ان ب��ه 
واحدهای تولید فرش دستباف در قالب طرح پشتیبان 

مشاغل خانگی خبر داد. 
 به گزارش ایس��نا، مجید رمضانی��ان عنوان کرد:  این 
اعتبارات از محل تفاهم نامه بین مرکز ملی فرش ایران، 
وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و صندوق مهرامام 

رضا )ع( اختصاص یافته است. 
 وی افزود: با اختصاص مبلغ مورد نظر به کارگاه های 
تولیدکننده فرش دس��تباف، امکان اش��تغال جدید در 

این کارگاه ها فراهم می شود. 
 ریی��س فرش س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خوزس��تان در تش��ریح نحوه بهره من��دی از این اعتبار 
توس��ط صاحبان کارگاه های تولیدی فرش دس��تباف، 
گف��ت: صاحب��ان کارگاه های تولیدی فرش دس��تباف 
ب��ا ارائه فاکتور خری��د تجهیزات و ل��وازم تولید فرش 
به صن��دوق مهر امام رضا )ع(، به می��زان وجه فاکتور 

تسهیالت دریافت می کنند. 
 رمضانیان اظهارکرد: هر واحد تولید فرش دس��تباف 
می تواند تا سقف 50 میلیون ریال تسهیالت بگیرد. این 
تس��هیالت در توس��عه تولید فرش دستباف خوزستان 
کارساز است، زیرا تسهیالت به افرادی داده می شود که 

کننده کار هستند.

برگزاری سمینار آشنایی با فناوری 
نانو و کاربرد های آن در صنعت

س��ازمان توس��عه تجارت ایران در نظر دارد س��مینار 
آشنایی با فناوری نانو و کاربرد های آن در صنعت را جهت 
آشنایی صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در روز 

سه شنبه 27 آبان 1393 برگزار کند. 
در راس��تای آش��نایی صنعتگ��ران، تولید کنندگان و 
صادرکنندگان با فناوری نانو و ترغیب آنان به استفاده 
از فن��اوری نان��و در محصوالت تولیدی داخل کش��ور، 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران در نظر دارد سمیناری 
با عنوان »آش��نایی با فن��اوری نانو و کاربرد های آن در 
صنع��ت« را برگزار کند. این س��مینار 27 آبان ماه، از 
ساعت 13-9 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
ته��ران برگ��زار خواهد ش��د. ش��رکت ها، صنعتگران و 
تولیدکنن��دگان می توانن��د جهت حضور در س��مینار 
اع��الم آمادگ��ی و ثبت نام کنند. الزم به ذکر اس��ت به 
ش��رکت کنندگان گواهی آموزش��ی از طرف س��ازمان 

توسعه تجارت اعطا خواهد شد. 

س��اری  ویکن��د  اس��تارتاپ 
جهان��ی  هفت��ه  ب��ا  همزم��ان 
کارآفرین��ی برای نخس��تین بار 
به ص��ورت جهان��ی از 28 تا 30 
آب��ان ماه برگ��زار می ش��ود. در 
این اس��تارتاپ نماین��ده جهانی 
انگلس��تان  از  اس��تارتاپ ویکند 
حضور پیدا خواهند کرد که این 

بیستمین تجربه او است. 
به گزارش مرکز اطالع رس��انی 
و روابط عموم��ی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، 
اجرا کننده  اندرخ��ورا،  حس��ین 
استارتاپ ویکند س��اری، درباره 
ای��ن روی��داد اظهار ک��رد: این 
استارتاپ ویکند در هفته جهانی 
کارآفرین��ی، همزم��ان در چهار 
ش��هر دیگ��ر ایران و ش��هرهای 
مختل��ف جهان 28 ت��ا 30 آبان 

ماه برگزار می شود. 
وی بیان ک��رد: محل برگزاری 
این اس��تارتاپ مجتمع فرهنگی 
در  کش��ور  وزارت  آموزش��ی 
دلیل  اس��ت.  س��اری  فرح آب��اد 
انتخ��اب ای��ن مح��ل دارا بودن 
سالن ورزشی در کنار اقامتگاه و 

امکانات دیگر بوده است. 
به گفته وی، ش��پرد از کشور 

نماین��ده  به عن��وان  انگلس��تان 
جهانی رویداد اس��تارتاپ ویکند 
حضور خواهند داش��ت. ش��پرد 
یکی از پژوهشگران و مهندسان 
دانش��گاه  کارآفرین��ی  بخ��ش 
اس��تنفورد نیز است و هم اکنون 
انجم��ن هیات مدی��ره  ریی��س 

میهمان  استاد  Kitesurfingو 
دان�ش���گ�اه ه�ای در 

 Bristol، Exeter
Southampton و 

نماینده  ای��ن  اس��ت. 
در  تاکن��ون  جهان��ی 
بی��ش از 20 روی��داد 
در  ویکند  اس��تارتاپ 
جهان  مختل��ف  نقاط 
به عن��وان تس��هیل گر 
 )F a c i l i t a t o r (
است.  داش��ته  حضور 
شپرد بنیان گذار پروژه

Saberr نیز است. 
اندرخورا درباره دیگر سخنرانان 
اس��تارتاپ س��اری توضی��ح داد: 
حمید س��پیدنام و عل��ی بابایی 
کارنام��ی س��خنرانان دیگ��ر این 
استارتاپ هستند. حمید سپیدنام 
ب��ا رویک��ردی جدید، توانس��ته 
ش��رکت کاس��پید را ب��ه یکی از 

برترین شرکت های حوزه طراحی 
وب و بهینه سازی آن تبدیل کند 
و ای��ن مه��م، جز ب��ا تجربه های 
ارزش��مند وی امکان پذی��ر نبوده 
است. سفیر سمپو در ایران، عضو 
انجم��ن وب مارکتین��گ اروپا و 
دارای م��درك تبلیغات گوگل از 

شرکت گوگل هم است. 

وی افزود: علی بابایی کارنامی 
نویس��نده، پژوهش��گر، م��درس 
دانش��گاه و از مدیران باسابقه در 
خصوص کارآفرینی است. دارای 
تحصیالت کارشناس��ی ارشد در 
رش��ته اقتصاد و مدیریت و یکی 
از صاح��ب نظ��ران در خصوص 
اش��تغال اس��ت. بابایی کارنامی 

اکن��ون به عنوان مدی��رکل اداره 
کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
مازندران در حال خدمت است. 

نخستین استارتاپ
جهانی ساری

اس��تارتاپ  برگزاری  مس��ئول 
ویکن��د س��اری گف��ت: تاکنون 
ن��ام  ثب��ت  54نف��ر 
ت��ا روز  کرده ان��د که 
برگ��زاری ای��ن تعداد 
ب��ه 100نف��ر خواهد 
رس��ید. این در حالی 
اس��ت کس��انی که از 
تخفیف  درخواست  ما 
برای ش��رکت در این 
اس��تارتاپ را کرده اند 
بیش��تر از ای��ن تعداد 
بوده است.  وی اضافه 
کرد: پی��ش از این در 
ساری استارتاپ ویکند برگزار شده 
بود، اما این نخستین بار است که 

به طور جهانی برگزار می شود. 
اس��تارتاپ  داوران  اندرخ��ورا، 
ویکند ساری را این گونه نام برد: 
ابوالقاس��م ش��اکری )مدیرعامل 
شرکت جادوی فکر(، عبدالحمید 
بانک صادرات  کریمی )بازاریابی 

و دانشجوی دکترای مارکتینگ( 
و حمید س��پیدنام، همچنین به 
ای��ن داوران یک داور هم افزوده 
می ش��ود که داوران او را معرفی 

می کنند. 
ب��ه گفته وی، ب��ه دلیل اینکه 
داوران معموال در مراحل اجرای 
برنامه شرکت ندارند، با جزییات 
کار آش��نا نیس��تند و نمی دانند 
طرح ها از ابتدا ب��ا چه تحوالتی 
روبه رو بوده ان��د. به این صورت 
نماینده ای از مربی��ان که با این 
مراحل آش��نا اس��ت ب��ا داوران 
همراه می ش��ود و می تواند نقش 
مش��اور را ایفا کند. الزم به ذکر 
اس��ت ک��ه رأی داور مربیان در 
براب��ر دیگر داوران تعیین ش��ده 

یک دوم است. 
اس��تارتاپ  برگزاری  مس��ئول 
ویکن��د س��اری درب��اره مربیان 
این رویداد عن��وان کرد: مربیان 
استارتاپ ویکند هفته کارآفرینی 
ساری صالح برادران امینی، امیر 
وحید رودسری، فرهاد سپیدفکر، 
پویان مبتهج، س��هیل عباس��ی، 
سیدبهرام س��یادتی، امیرحسین 
صادقی، علیرضا نوایی و مجتبی 

پاشاهی هستند. 

ساری میزبان نماینده جهانی استارتاپ ویکند می شود

حسین ابویی مهریزی، معاون 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با 
تش��ریح جزییات پیش��نهادهای 
صنعت��ی بودجه س��ال 94 کل 
کش��ور گف��ت: مس��لما یکی از 
نیازمندی های��ی که صنعت دارد 
که می تواند ب��ه نوعی در قوانین 
کوتاه م��دت همچون بودجه های 
س��نواتی دیده شود، تامین مالی 
در قالب سرمایه در گردش است 
بنابراین در بودجه سال 94 کل 
کش��ور، تالش عمده روی تامین 
مال��ی بخ��ش صنع��ت و معدن 
کش��ور است و این به عنوان یکی 
از محورهای اصلی پیشنهادهای 

وزارت صنع��ت، در قالب بودجه 
سال 94 کل کشور است. 

وی در گفت وگو با مهر توضیح 
داد: در عی��ن ح��ال، تاکی��د م��ا 
ب��ه غی��ر  از م��وادی از بودجه که 
به ص��ورت احکام دائم��ی در این 
س��ند کوتاه مدت ثبت ش��ده، در 
موادی است که به صورت سنواتی 
در بودجه ها تغییر می کند، بر این 
اساس سقف باالتر از رقم سال های 
گذشته برای بخش صنعت کشور 

در نظر گرفته شده است. 

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت خاطرنش��ان ک��رد: یکی 
دیگ��ر از راهبردهایی ک��ه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در قالب 
پیشنهادهای بودجه سال 94 کل 
کشور ارائه داده، تسهیل استفاده 
از راهکاره��ای جدید تامین مالی 
اس��ت، زیرا اتکای به بانک جواب 
نمی دهد. اگرچه متاسفانه اقتصاد 
م��ا عمدتا بانک محور اس��ت ولی 
واقعیت این اس��ت ک��ه باید این 
ش��یوه تغیی��ر کند. البت��ه فاصله 

گرفت��ن از بان��ک مح��وری، جزو 
اس��تراتژی های کالن کشور است 

ولی به فوریت اتفاق نمی افتد. 
وی اظه��ار ک��رد: مراجع��ه به 
بازار س��رمایه و روش های جدید 
تامین مالی و نیز ایجاد انگیزه در 
اینکه نقدینگی موجود در کشور 
به نوعی به تولید هدایت ش��ود، 
از جمله محورهای بودجه س��ال 
94 کش��ور است، البته بررسی ها 
نش��انگر این اس��ت که ن��رخ ارز 
رو به ثبات اس��ت و سرمایه های 

ب��ه  ورود  در ح��ال  س��رگردان 
بخش های مولد است و بنابراین 
این س��رمایه ها می تواند در کنار 
منابع  تامین کننده  بانکی،  منابع 

مالی بخش تولید کشور باشد. 
خاطرنش��ان  مهریزی  ابوی��ی 
ک��رد: واقعی��ت ای��ن اس��ت که 
صنع��ت به تامین مالی از س��ایر 
بخش ها رو آورده است تا بتواند 
هزینه های خود را در س��ال 93 
جب��ران کن��د، ام��ا برآوردهای 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نشانگر این است که تولید نیاز به 
150 هزار میلیارد تومان سرمایه 

در گردش دارد. 

جزییات پیشنهادهای صنعتی در بودجه 94 

تجارت

تسهیالت

خودرو

فرش

سمینار

تکنولوژی

صنعت

عسل داداشلو
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پول و بانک4

خبرنامه

اصالح قانون پولی و بانکی در دستور 
بررسی مجلس

س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ب��ا تاکید 
براینکه بانک مرکزی باید مس��تقل و پاس��خگو باش��د، 
گفت: بعد از قانون مالیات برارزش اف��زوده اصالح قانون 
 پولی و بانکی در دس��تور کار کمیس��یون اقتصادی قرار

 خواهد گرفت. 
رحیم زارع ب��ا تاکید بر ضرورت حفظ اس��تقالل بانک 
مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی 
و نظارت بر نظام بانکی نقش بسیار موثری دارد؛ اگر نظارت 
وجود داشته باشد دیگر ش��اهد پرداخت تسهیالت به نام 
تولید و استفاده در حوزه های واسطه گری نخواهیم بود. 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید پاسخگوی نهادهای 
نظارتی هم باش��د، تصریح کرد: اس��تقالل بانک مرکزی 
هم افزای��ی بهتری را در حوزه های مه��م اقتصادی ایجاد 

خواهد کرد. 
زارع همچنی��ن گفت: اگر رییس کل با پیش��نهاد وزیر 
اقتصاد انتخاب ش��ود ش��اید درصد پاس��خگویی وی به 
مجلس افزایش یابد ولی باید توجه اساس��ی به استقالل 

بانک مرکزی و تقویت این بانک هم داشت. 
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس البته این را 
هم مورد تاکید قرار داد که بع��د از قانون مالیات برارزش 
افزوده اصالح قانون پولی و بانکی در دستور کار کمیسیون 
اقتصادی قرار خواهد گرفت ک��ه قانون گذار در این قانون 
می تواند اصالحاتی را در روند فعلی مدیریت بانک مرکزی 

اعمال کند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 دولت بدهی  خود 
به بانک ها را تسویه کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حجم باالی 
بدهی دولت به بانک ها به ویژه بانک های دولتی گفت: در 
حال حاضر بهتر اس��ت دولت به جای پیگی��ری افزایش 
س��رمایه بانک های دولتی، کاهش و تسویه بدهی خود به 

آنها را پیگیری کند. 
براس��اس آمار بانک مرک��زی، بدهی بخ��ش دولتی به 
بانک ه��ا در 12 ماه منتهی ب��ه خرداد ماه امس��ال با 32. 
هش��ت درصد افزایش به 85 هزار و 351 میلیارد تومان 
رسیده که سهم دولت از این بدهی 81 هزار و 837 میلیارد 

تومان است. 
یک��ی از برنامه ه��ای دول��ت ب��رای بهب��ود ق��درت 
تسهیالت دهی بانک ها، افزایش 23 هزار میلیارد تومانی 
سرمایه بانک های دولتی بود که در برنامه خروج از رکود به 

آن اشاره شده است. 
در همین راس��تا محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو 
با فارس، در واکنش به این مس��ئله، اظه��ار کرد: در حال 
حاضر بهتر اس��ت دولت به جای پیگیری افزایش سرمایه 
بانک های دولتی، کاهش و تس��ویه بدهی خود به آنها را 

پیگیری کند. 
وی افزود: هم  اکنون حجم بدهی دولت به بانک ها بسیار 
زیاد است و در صورت تس��ویه آن، قدرت تسهیالت دهی 
بانک های دولتی بسیار افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید 
دول��ت بازپرداخت بدهی خود به بانک ه��ای دولتی را در 

اولویت قرار دهد. 

همایش بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت برگزار می شود

چهارمین همای��ش س��االنه بانک��داری الکترونیک و 
نظام های پرداخ��ت با رویکرد »بازنگری در اکوسیس��تم 
بانکداری الکترونیک کش��ور« در روزهای ششم و هفتم 
بهمن ماه در محل مرکز همایش های بین المللی برج میالد 

برگزار می شود. 
پس از سه دوره برگزاری، چهارمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت به همت پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی جمهوری اس��المی و ش��رکت ملی 
انفورماتیک، با محورهایی چون چش��م انداز بانکداری از 
منظر فناوری اطالعات، توانمند س��ازی بانک ها به کمک 
فن��اوری اطالعات، بانک��داری باز، چش��م انداز نظام های 
پرداخت و همچنین نظارت و نظام های پرداخت با حضور 
سیاست گذاران، تصمیم سازان و مدیران ارشد حوزه پولی 

و بانکی کشور برگزار می شود. 
بررسی کالن روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک 
و نظام ه��ای پرداخ��ت، ایج��اد فض��ای مناس��ب برای 
سیاس��ت گذاران، بانک��داران و خبرگان ح��وزه فناوری 
اطالع��ات و در کن��ار اینها معرف��ی نقش��ه راه نظام های 
پرداخ��ت ملی، بحث و تب��ادل نظر در خص��وص آخرین 
تحوالت صنع��ت بانکداری، بررس��ی قوانی��ن و مقررات 
موجود و همچنین ارائه دستاوردهای ملی و بین المللی در 
حوزه صنعت بانکداری از جمله اهداف اصلی در برگزاری 
چهارمی��ن همایش بانک��داری الکترونی��ک و نظام های 

پرداخت به شمار می روند. 

گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت 
اشتغال در کشور

طبق بررس��ی های بانک مرکزی 24درصد خانوارهای 
ایرانی بدون هیچ فرد ش��اغل، 57 درص��د دارای یک نفر 
شاغل، 15.5درصد دارای دو نفر شاغل و 3.5 درصد دارای 
سه نفر شاغل و بیش��تر بوده اند.  براس��اس نتایج بررسی 
بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 92، درصد 
خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه 
با سال 91 بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با 

دو نفر شاغل کاهش یافته است. 
نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش 
ساله و بیش��تر خانوارها 30.6 درصد ش��اغل، 4.1 درصد 
بیکار، 10.4 درص��د با درآمد ب��دون کار، 23.2 محصل، 
27.4 درصد خانه دار و 4.3 درصد متعلق به سایر گروه ها 

بوده اند. 
طبق یافته های فوق س��هم افراد ش��اغل و محصل در 
مقایسه با سال قبل کاهش و س��هم افراد بیکار و با درآمد 
بدون کار افزایش داشته است. درضمن سهم افراد خانه دار 
و افرادی ک��ه در س��ایر گروه ها طبقه بندی ش��ده اند، در 

مقایسه با سال قبل تقریبا بدون تغییر بوده است. 
بررسی مزبور نشان می دهد، در بین اعضای مذکر شش 
ساله و بیشتر خانوارها، 52 درصد شاغل، 6.1 درصد بیکار، 
 12.6 درصد با درآمد ب��دون کار، 23.7 درصد محصل و

 5.6 درصد به سایر گروه ها مربوط بوده اند. 

قیمتنوع ارز 

32450دالر امریکا

40770یورو

51150پوند انگلیس

29100دالر کانادا

8870درهم امارت

33850فرانک سوئیس

14600لیر ترکیه

8630ریال عربستان

9990رینگت مالزی

107000دینار کویت

5400یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

26.5دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1.189.5اونس طال

406.000مثقال طال

93.633طالی 18 عیار

914.000سکه بهار آزادی

914.000سکه طرح جدید

461.000سکه نیم

265.000سکه ربع

170.000سکه گرمی

 نشست هم اندیشی و مدیران 
بانک پاسارگاد برگزار شد

در راس��تای توج��ه وی��ژه بانک پاس��ارگاد ب��ه نظرها 
و پیش��نهادهای مش��تریان خود، س��یزدهمین نشست 
هم اندیشی مش��تریان و مدیران بانک پاسارگاد در مشهد 

مقدس برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این نشست 
که همزمان با افتتاح سالن آمفی تئاتر ساختمان سرپرستی 
منطقه شرق کشور در مشهد و در محل این سالن برگزار 
شد، جمعی از مدیران بانک پاسارگاد و بیش از یکصد نفر 

از مشتریان این بانک حضور داشتند. 
براس��اس این خبر، در این نشست مش��تریان نظرها، 
پیشنهادها و سواالت خود را در خصوص مسائل مختلف و 
خدمات متنوع بانک از قبیل بانکداری مجازی، چگونگی 
دسترسی به ش��بکه های بانکداری الکترونیک، استفاده 
از تس��هیالت، چگونگی برقراری ارتباط بین مش��تریان 
و مدی��ران و غیره بیان کرده و مدیران و کارشناس��ان نیز 
به پاس��خگویی و بهره مندی از این نظرها و پیش��نهادها 
پرداختند. این نشس��ت ها به صورت دوره ای برگزار شده 
و پیش از این نیز 9 نشست با حضور مشتریان شعبه های 
مختلف تهران و س��ه نشس��ت ب��ا حضور مش��تریان در 

شهرهای اهواز، شیراز و تبریز برگزار شده بود. 

درخشش بانک پارسیان در 
نخستین اجالس همکاری های 

اقتصادی ایران وعراق 
معاون ام��ور بین الملل بانک پارس��یان در نخس��تین 
اج��الس بین الملل��ی توس��عه تج��ارت و همکاری های 
اقتصادی ایران که با حضور فعاالن ارشد اقتصادی ایران و 
عراق 19 آبان ماه س��ال جاری در سالن همایش های برج 
میالد برگزار ش��د، از جایگاه برتر بانک پارسیان در شبکه 

بین المللی و شبکه بانک های خصوصی کشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، منصور تفضلی 
با اش��اره به مطلب فوق خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر 
بانک پارسیان در بین بانک های خصوصی کشور از لحاظ 
سپرده مشتریان و ارائه تسهیالت اعطایی جایگاه مناسبی 
دارد و در شبکه بین المللی بانکی توانسته است حضوری 

موثر در کشور عراق داشته باشد. 
وی افزود: مقدمات تاس��یس ش��عبه بانک پارسیان در 
کشور عراق در شهر بغداد از سال 1386 فراهم شد و پس 
از اخذ مجوزهای الزم در اواخر س��ال 1390 این ش��عبه 
رس��ما آغاز به کار کرد که عمده فعالیت ه��ای بانکی این 
شعبه شامل: وصول چک، صدور حواله های وارده و صادره، 
گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی است. 

ب��ا وج��ود ض��رب االج��ل 
سه س��اله برای خروج بانک ها 
از بن��گاه داری براس��اس قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها 
مجاز به سرمایه گذاری مستقیم 

هستند. 
ب��ه گفته ی��ک کارش��ناس 
بانک��ی، با وجود اج��ازه قانونی 
برای س��رمایه گذاری مستقیم 
بانک ها صحبت خروج بانک ها 
از بن��گاه داری توس��ط مقامات  

جایگاهی ندارد. 
محمد کهن��دل در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز«، اظهار 
کرد: براس��اس قانون عملیات 
بانکی بدون رب��ا، بانک ها مجاز 
به س��رمایه گذاری مس��تقیم 
هس��تند و این موضوع یکی از 
راه های مص��رف مناب��ع برای 
بانک ها اس��ت، بنابراین پیش 
از اجبار بانک ه��ا برای خروج از 
بنگاه داری باید تکلیف قانون را 

مشخص کرد. 
وی تصری��ح ک��رد: بح��ث 
جلوگیری از بنگاه داری توسط 
بانک ه��ا بی فایده اس��ت چون 
قانونی در کشور وجود دارد که 
این اجازه را به بانک ها داده است 
و براین اساس صحبت ها در این 

زمینه وجاهت قانونی ندارد. 
این کارشناس بانکی با تاکید 
بر اینکه  اول باید تکلیف قانون 
مش��خص و بعد گفته شود که 
بانک بای��د از ب��ورس، بنگاه و 
سرمایه گذاری مستقیم خارج 
شود، گفت: بانک ها با مدیریت 

درست می توانند پایدار بمانند. 
کهندل ب��ا تاکید ب��ر اینکه  
مش��کل مدیریت��ی در عرصه 
بانکداری کشور وجود دارد که 
باید حل شود گفت: در سیستم 
بانک��ی زمینه های س��ودآوری 
برای بانک ها بس��یار باال است 
و من به عنوان یک کارش��ناس 
بانکی بر این مسئله تاکید دارم. 
وی با اش��اره به اختالف بهره 
وام ها با س��ود س��پرده گذاری 
اظهار کرد: در ایران اس��پلیت 
بانک��ی ب��االی پنج تا هش��ت 
درصد اس��ت درحال��ی که در 
دنی��ا 1/5درص��د و ن��رخ بهره 
پنج درصد اس��ت، در حالی که 
در بانک های ما اختالف بسیار 
است.  این اقتصاددان با تاکید بر 
اینکه مخالف بازنگری در قانون 
عملیات بانکی بدون ربا هستم 
تاکید کرد: بازنگ��ری در قانون 
نباید ص��ورت گیرد چرا که این 
موض��وع به مفهوم ع��دم انجام 
کار است.  کهندل تصریح کرد: 
 برای بهبود فضای بانکی کشور 
ابتدا باید قانون عملیات بانکی 
بدون ربا انجام و از س��وی دیگر 
نظام کارآمد برای اجرایی کردن 
آن فراهم ش��ود.  وی ب��ا تاکید 
دوباره نسبت به اینکه بازنگری 
در قانون به معن��ای عدم انجام 
کار است، گفت:  احمدی نژاد از 
نخستین دوره ریاست جمهوری 
خودش تا آخرین روز مسئولیت 
می گف��ت ک��ه می خواه��د در 
سیس��تم بانکی بازنگری انجام 

شود. 

بانک ها بدون بنگاه داری 
قادر به پرداخت سود 

نیستند
از  بس��یاری  گفت��ه  ب��ه 
کارشناس��ان، بنگاه داری تنها 
راه کس��ب درآم��د بانک ه��ا و 
حاف��ظ پایداری آنه��ا در زمان 
کنونی شده است؛ در این راستا 
یک��ی از اقتصاددان��ان کش��ور 
تاکی��د دارد که با وج��ود بانک 
مرکزی غیر مس��تقل، بانک ها 
ب��دون بن��گاه داری ق��ادر ب��ه 
پرداخت س��ود به سهامداران و 

سپرده گذاران نیستند. 
ی��ک عض��و هی��ات علم��ی 
دانشگاه و حس��ابدار رسمی با 
تاکید بر اینک��ه در حال حاضر  
به دلی��ل عدم اس��تقالل بانک 
مرکزی  ، نظ��ام مالیاتی ناقص 
و وجود قاچ��اق، خروج بانک ها 
از بن��گاه داری امکان پذی��ر 
نیس��ت، اظهار ک��رد: بانک ها 
در ش��رایط اقتصاد آزاد، وجود 
ش��رایط رقابتی، نب��ود اقتصاد 
زیرزمینی، وجود نظام مالیاتی 
جامع استوار بر اطالعات مالی، 
وجود بانک مرکزی مس��تقل، 
برخورداری رفاه مدیران بانک 
مرک��زی و کارکن��ان نظارتی 
و ع��دم ح��ق برعهده گی��ری 
مدیری��ت بانک حت��ی تا چند 
سال پس از س��ن بازنشستگی 
می توانند حجم بنگاه داری خود 

را کاهش دهند. 
عب��اس هش��ی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با اش��اره به 
اقتص��اد زیرزمینی ایران گفت: 

در کش��وری که بانک مرکزی 
مس��تقل، نظ��ام مالیاتی کامل 
و ضمانت اجرای��ی تصمیمات 
بان��ک مرک��زی وجود ن��دارد 
نمی ت��وان س��هم بانک ه��ا در 

بنگاه داری  را به حداقل رساند.
ارش��د  مدی��ران  وقت��ی   
بانک ه��ا خودش��ان در اختیار 
و  هس��تند  بخش خصوص��ی 
بین دس��تگاه نظ��ارت و بانک 
خصوص��ی در ترددن��د دیگ��ر 
ضمانت اجرای��ی نظارت وجود 
ن��دارد.  وی اف��زود: بانک های 
دولتی پیش از س��ال 1380 و 
بانک های خصوصی پس از آن 
متوجه ش��دند که با ارائه وام با 
نرخ مشخص شده، در مقایسه 
با نرخ بهره باال متضرر می شوند 
بنابراین از دهه 70 شرکت داری 
در بانک ه��ای دولتی تبدیل به 
حیاط خلوت مدیریت بانک ها 
ش��د و پ��س از ده��ه 80 نی��ز 
بانک های خصوص��ی این روند 

را ادامه دادند. 
ای��ن اقتصاددان با اش��اره به 
مش��کالت بانک ها گف��ت: این 
امور باعث شد که تولیدکننده 
واقع��ی ق��ادر ب��ه رقاب��ت و 
بازپرداخت تسهیالت نباشد و 
 باید وام داده شده جزو مطالبات 

معوق برود. 
بی انضباطی مال��ی نیز باعث 
ش��د که وثیقه های تسهیالت 
بانک ها به مبالغ بیشتر ارزیابی 
شوند بنابراین بعضا وثیقه های 
وقتی به اجرا گذاشته می شود 
دی��ده می ش��ود ک��ه از قیمت 

واقعی برخوردار نیستند. 
هش��ی تاکید کرد: بسیاری 
بانک ه��ا،  ش��رکت های  از 
شرکت هایی هس��تند که بابت 
رد دی��ون واگ��ذار ش��ده اند و 
زیان ده هستند بنابراین فرصت 
سه ساله به بانک ها برای خروج 
از بن��گاه داری داده ش��د تا این 
ش��رکت ها از حال��ت زی��ان ده 
خارج ش��وند. ح��ال باید توجه 
داش��ت که ضرر بنگاه هایی که 
بابت رددیون ب��ه بانک ها داده 
شده اند نیز به کس��ری بودجه 
بانک ه��ا اضافه می ش��ود و در 
صورت واگذاری بنگاه ها، زیان 
به خریدار بنگاه منتقل خواهد 

شد. 
حال ب��ا وجود اخت��الف نظر 
قان��ون و رج��ل دولتی بر س��ر 
خروج بانک ها از بنگاه داری به 
نظر می رسد که فرصت سه ساله 
داده ش��ده نه فرصت بلکه رفع 
مس��ئولیت از بایدها است چرا 
که گام برداش��ته شده برخالف 
سیاست های مشخص شده در 

قوانین است. 
با وج��ود مغایرت قان��ون با 
حرف دولت، بانک ها همچنان 
می توانند به بن��گاه داری ادامه 
دهند اما ل��زوم بهبود مدیریت 
بانکی مس��ئله ای اولویت دارتر 
نس��بت به اجبارهای بی قانون 
اس��ت که ش��اید بهتر باش��د 
بانک مرکزی، توسعه مدیریت 
صحی��ح بانکی در کش��ور  را به  
صدور دس��تورات  نادرس��ت و 

مداخله جویانه ترجیح دهد. 

پانیسا حسن زاده

سکه ۹۱۴ هزار تومان شد
 هر اونس طال در بازار جهانی روز یکشنبه 25 آبان ماه 
با قیمت 1.189. 5 دالر مورد مبادله قرار گرفته و در بازار 
داخلی نیز هر گرم ط��الی 18عیار 93.633تومان قیمت 
خورده است.  در بازار سبزه میدان نیز هم اکنون، هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ب��ا قیمت 914.000 
تومان، س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م با قیمت 914 
هزار تومان، نیم س��که به��ار آزادی با قیم��ت 461 هزار 
تومان، ربع س��که بهار آزادی با قیمت 265 هزار تومان و 
سکه یک گرمی با قیمت 170 هزار تومان فروخته می شود.  
صراف های بازار آزاد و خیابان فردوسی نیز دیروز دالر را با 
قیمت 3245 تومان، یورو را با قیمت 4077 تومان و پوند 

را با قیمت 5108 تومان به متقاضیان فروختند.

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0.54%942000اردیبهشت

0.19%923000اسفند
0.01%912000دی
0.00%911000آبان

نرخنامه

خصوصی نامه
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اعالم وزیر اقتصاد از آمار واقعی 
150 هزار میلیارد تومانی معوقات 
بانک��ی در چند ماه قب��ل در حالی 
بالفاصل��ه ب��ا واکنش مواج��ه و از 
سوی حوزه های مختلف اصالح یا 
توجیه شد که اظهارات اخیر رییس 
شورای هماهنگی بانک های دولتی 

این پرونده را دوباره باز کرد. 
به گزارش ایس��نا، عصر یکی از 
روزهای خرداد امس��ال همزمان با 
داغ ش��دن بحث معوقات بانکی و 
زمانی که پرونده ه��ای بدهکاران 
دانه درش��ت بین بان��ک مرکزی و 
قوه قضاییه در حال رفت و آمد بود و 
آمار متفاوت و گاه متناقضی از رقم 
واقع��ی مطالبات معوق در ش��بکه 
بانکی عن��وان می ش��د، اظهارات 
وزیر اقتصاد در جلس��ه کمیسیون 
تلفیق مجلس، اذهان را نس��بت به 
رقم واقعی این معوقات مردد کرد.  
طیب نی��ا در هیاهویی ک��ه عنوان 
می ش��د مطالبات مع��وق بانک ها 
82 هزار میلیارد توم��ان در پایان 
سال گذش��ته بوده، اعالم کرد که 
آمار واقع��ی مطالب��ات بانکی بالغ 
بر 150 هزار میلیارد تومان اس��ت 
که بخش��ی از این مطالبات نیز به 
استمهال واحدهای تولیدی مربوط 
بوده که مدام بدهی آنها به تعویق 
افتاده و پرداخت نشده است.  این 
150 ه��زار میلیارد توم��ان که در 
صدر اخب��ار رس��انه ها قرارگرفت، 
به فاصله چند ساعت و در روز بعد 
با اصالحیه وزارت اقتصاد و توجیه 
ریی��س کل بانک مرک��زی در این 

رابطه مواجه شد. 
وزارتخانه متبوع طیب نیا عنوان 
کرد مبلغ 150 هزار میلیارد تومانی 
مطالبات معوق بانکی نقل شده از 
سخنان وی شامل مجموع مطالبات 
استمهال شده از طرق قانونی است 
ک��ه مطالبات مع��وق اس��تمهال 

ش��ده نیز به دلیل ع��دم پرداخت، 
دوباره به حس��اب مطالبات معوق 

بازمی گردد. 
اما در حالی در اصالحیه وزارت 
اقتصاد توضیح جدیدی نس��بت به 
اظهارات درج شده وزیر در رسانه ها 
وجود نداش��ت که همزمان رییس 
کل بانک مرکزی هم در یک جمع 
خبری از این ارق��ام اظهار تعجب 
کرد و گفت که منظور وزیر اقتصاد 
این نیس��ت که اکن��ون 150هزار 
میلی��ارد توم��ان معوق��ات بانکی 

داریم. 
س��یف، بخش��ی از دلیل اعالم 
چنین آماری را ناش��ی از تکالیف 
بودجه دانست و این توضیح را هم 
داد که طبق این تبصره ها بانک ها 
مکل��ف به تقس��یط ای��ن طلب ها 
ش��ده اند و این در حالی اس��ت که 

بنابر آمارهای استخراج شده حدود 
60 درصد از تسهیالت جاری شده 
مجدد تقس��یط ش��ده و دوباره به 
مطالبات معوق تبدیل شده است. 
از این رو آقای طیب نیا تخمین زده 
بودند که اگ��ر بخواهیم واقعی فکر 
کنیم بای��د این را در نظ��ر بگیریم 
که برخی از م��واردی که با تکالیف 
در مورد آنها عمل ش��ده نیز معوق 

شده است. 
آمار 150 ه��زار میلیارد تومانی 
که گاهی از س��وی کارشناسان تا 
200 هزار میلیارد تومان هم برآورد 
می شد، جدا از نحوه محاسبات در 
ش��رایطی به مذاق مقام��ات بانک 
مرکزی خ��وش نیام��د و ب��ا ارائه 
توضیح آخری��ن آم��ار را حداکثر 
82هزار میلی��ارد تومان ت��ا پایان 
س��ال 1392 اع��الم کردن��د، در 

روزهای اخیرهمتی،رییس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی، هم بر 

آمار اعالمی وزیر صحه گذاشت. 
وی ک��ه از تغییرات نرخ س��ود 
و آنچ��ه ک��ه نقدینگ��ی بانک ه��ا 
را تحت تاثی��ر ق��رار داده س��خن 
می گفت، عنوان ک��رد که بانک ها 
خ��ود یک��ی از عوام��ل نقدینگی 
هس��تند و در حال��ی اکن��ون این 
نقدینگ��ی را ندارند ک��ه 87 هزار 
میلی��ارد توم��ان معوق��ات واقعی 
آنهاس��ت ک��ه بالق��وه 150 هزار 

میلیارد تومان است. 
اما معوقات بانکی که از 82 هزار 
میلیارد تومان در س��ال گذشته به 
87 ه��زار میلیارد تومان در س��ال 
جاری افزایش یافت��ه و جابه جایی 
این تسهیالت و س��ودهای مربوط 
دلیل این رش��د عنوان می ش��ود، 

اکن��ون ب��ا واقعی��ت 150 ه��زار 
میلی��ارد تومانی روبه رواس��ت. به 
نظ��ر می رس��د در ای��ن ش��رایط 
مهم ترین موضوع می تواند به جای 
بازی کردن با اع��داد و ارقامی که 
همواره در ح��ال افزایش اس��ت، 
جست وجوی راهکاری برای وصول 
منابع از دس��ت رفته بانک ها باشد 
تا با برگش��ت مناب��ع، روند اعطای 
تسهیالت در سیستم بانکی تسریع 
ش��ود، زیرا باید به این نکته توجه 
داشت که با وجود رشد 40درصدی 
تس��هیالت دهی بانک ه��ا در نیمه 
ابتدایی س��ال ج��اری هن��وز هم 
کارشناس��ان و برخ��ی نمایندگان 
مجل��س معتقدند ک��ه بانک ها به 
ان��دازه ظرفیت اصلی خ��ود منابع 
را در اختیار بخش های تولید قرار 
نمی دهن��د.  ای��ن درحالی اس��ت 
ک��ه به تازگ��ی  پورابراهیمی، عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س، 
تاکید کرده ک��ه ظرفیت وام دهی 
بانک ه��ای دولت��ی و بانک ه��ای 
خصوصی بع��د از س��ال 1391 به 
دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک 
سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی 
اگر دولت بخواهد میزان وام دهی 
را به قبل از س��ال 1390 برس��اند 
باید افزایش سرمایه ای معادل سه 
برابر داشته باشد تا این ظرفیت را 
بتواند حفظ کند.  افزایش سرمایه 
س��ه برابری و تامی��ن منابع مالی 
بانک ها ک��ه می تواند به روش های 
مختلف��ی انجام ش��ود، در حالی از 
دغدغه های نظام بانکی اس��ت که 
بی تردید بازگشت 87 هزار میلیارد 
توم��ان طلب بانک��ی در تحقق آن 
بی تاثیر نیس��ت. ضم��ن آنکه این 
برگش��ت مانعی هم برای گذشت 
زمان و هدررفت 150 هزار میلیارد 
تومان و ش��اید هم بیش��تر از توان 

مالی بانک هاست. 

پرونده ای که همچنان باز است

آمار معوقات بانکی واقعا چقدر است؟

اقتصاد بانک

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

ریشه های قانونی 
بنگاه داری بانک ها



5 تجارت و خدمات

 حدود هش��ت س��ال پیش 
ب��ود ک��ه ب��ا روی کار آمدن 
اینترنت پر س��رعت در کشور 
م��ا، قانون��ی تصویب ش��د تا 
میزان سرعت کاربران خانگی 
را مح��دود کن��د و دریاف��ت 
 128 ب��االی  بان��د  پهن��ای 
مش��ترکان  برای  را  کیلوبیت 
خانگی به ارائ��ه مجوز منوط 
ابتدای  هم��ان  در  می ک��رد. 
ام��ر ه��م کارب��ران خانگ��ی 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های  و 
از  خوش��ی  دل  اینترن��ت 
تصویب این قانون نداشتند و 
این در حالی بود که براساس 
از  تدوین ش��ده  اس��تاندارد 
ITU حداقل سرعت  س��وی 
اینترنت ی��ک مگابیت برثانیه 
تعریف شده و کاربران پهنای 
بان��د کمت��ر از ای��ن می��زان 
معموال در سرش��ماری تعداد 
نمی شوند.  کاربران محاس��به 
در همی��ن حال، برنامه پنجم 
توس��عه نیز تعاری��ف دیگری 
از دسترس��ی به پهن��ای باند 
از  مختل��ف  تفاس��یر  و  دارد 
برنامه پنجم توسعه   46 ماده 
ب��رای دسترس��ی  را  کش��ور 
پرس��رعت به ش��بکه حداقل 
ب��ر  512 کیلوبی��ت  س��رعت 
ثانیه می دانند. اما مس��ئوالن 
مربوط��ه جدیت خاصی برای 
اج��رای این قان��ون به خرج 
دادن��د و دلی��ل اج��رای این 
قان��ون را »صیان��ت از حریم 

خانواده« اع��ام می کردن��د. 
اعم��ال محدودیت واگذاری 
اینترنت بیش از 128کیلوبیت 
ب��ه کاربران خانگ��ی در دولت 
نه��م و زمان��ی ک��ه محم��د 
س��لیمانی وزی��ر ارتباط��ات و 
رقم  ب��ود،  اطاعات  فن��اوری 
خ��ورد. وی ابت��دا تمام قد به 
دفاع از این سیاس��ت پرداخت 
و حتی سرعت 56 کیلوبیتی را 
کافی می دانست. این درحالی 
است که از زمان روز تودیع او 

در وزارت ارتباط��ات تاکن��ون 
کمیته  ریی��س  به عن��وان  که 
فناوری ه��ای ن��و در مجل��س 
فعالی��ت  اس��امی  ش��ورای 
می کند، به یک��ی از منتقدان 
جدی ای��ن محدودیت تبدیل 
شده و آن را مغایر با معیارهای 

بین المللی می داند. 
در ابتدای اجرای این قانون 
از  فراوان��ی  س��ختگیری های 
برای سرعت  اپراتورها  س��وی 
بی��ش از 128 کیلوبیت اعمال 
می شد، اما رفته رفته این قانون 
به فراموشی سپرده شده بود و 
تنها  ارائه دهنده  ش��رکت های 
ب��ا تعهد ی��ا ارائه ی��ک کارت 
دانش��جویی هر مقدار سرعتی 
را که کاربر درخواست می داد، 
در اختی��ارش ق��رار می دادند. 
ای��ن در حالی بود ک��ه بعد از 
گذشت چند سال از این ماجرا 
الیح��ه ای به مجلس ش��ورای 
اس��امی مبنی ب��ر حذف این 
قان��ون ارائه ش��د ک��ه پس از 
گرفته  ص��ورت  بررس��ی های 
مورد تایی��د نمایندگان مردم 
ق��رار نگرف��ت ت��ا محدودیت 
س��رعت اینترن��ت همچن��ان 

به عنوان یک قانون تا به امروز 
اجرا ش��ود اگرچه ای��ن روزها 
مثل سابق جدیت خاصی برای 

اجرای آن وجود ندارد. 
رض��ا فرهان��ی، مدی��ر یکی 
از ش��رکت های اینترنت��ی در 
این باره می گوید: چند س��الی 
اس��ت که این قانون از س��وی 
بیش��تر اپراتورها نادیده گرفته 
می ش��ود، چ��ون اج��رای آن 
هم به ضرر اپراتورهاس��ت هم 
افزایش س��رعت  به  کارب��ران 

اصرار دارند. 
وی افزود: به نظر می رس��د، 
تنه��ا دلیل��ی که ب��رای وضع 
ای��ن محدودیت وج��ود دارد، 
پهن��ای  ای��ن  ب��ودن  کاف��ی 
بان��د ب��رای کارب��ران خانگی 
از دی��دگاه مس��ئوالن اس��ت. 
گف��ت،  می ت��وان  اگرچ��ه 
ای��ن س��رعت ب��رای خواندن 
ایمیل ه��ا یا صفحات وب کافی 
اس��ت، اما همه م��ا می دانیم 
ک��ه تنه��ا کارب��رد اینترن��ت 
خواندن ایمیل ها، اخبار متنی 
س��ایت های خبری ی��ا کتاب 

نیست. 
اینترن��ت  گف��ت:  فرهان��ی 

فقط ش��امل محت��وای متنی 
دریاف��ت  ام��روزه  و  نیس��ت 
ص��دا و ویدئ��و نی��ز بخ��ش 
کاربرده��ای  از  قابل توجه��ی 
دریاف��ت  اس��ت.  اینترن��ت 
تصویر و ویدئ��و تنها با هدف 
س��رگرمی نیس��ت و حتی در 
س��ایت های آموزشی و علمی 
نیز با توجه به افزایش سرعت 
دسترس��ی ب��ه اینترنت برای 
اغل��ب کاربران دنیا اس��تفاده 
رایج ش��ده،  بس��یار  از ویدئو 
و ب��رای مثال در س��ایت های 
برای  مایکروس��افت  آموزشی 
م��وارد  در  توس��عه دهندگان 
متع��ددی ب��رای آموزش یک 
بح��ث فنی تنه��ا از فیلم های 
آموزش��ی اس��تفاده ش��ده و 
تقریبا هر کس��ی که س��رعت 
تجرب��ه  را  کیلوبی��ت   128
کرده است می داند دریافت و 
مش��اهده فیلم در اینترنت با 
این سرعت کار آسانی نیست. 
اظه��ار  کارش��ناس  ای��ن 
ک��رد: ع��اوه بر این س��رعت 
128 کیلوبی��ت ب��ا توج��ه به 
زیرساخت ها و کم فروشی هایی 
ک��ه در بعضی ش��رکت ها رخ 

می دهد، س��رعت بسیار کمی 
با تکنولوژی  اس��ت و درعمل 
دایال آپ فرق چندانی ندارد. 

وی اف��زود: اگ��ر به راس��تی 
برای  کیلوبیت   128 س��رعت 
کارب��ران خانگی کافی اس��ت 
که در نهایت کاربران تقاضای 
نخواهن��د  را  باالت��ر  س��رعت 
داشت و کمتر کسی عاقه مند 
ب��ه پرداخ��ت هزینه بیش��تر 
برای س��رعتی که ب��ه آن نیاز 
ندارد اس��ت ولی تعداد زیادی 
کارب��ران خانگ��ی خواهان  از 
باالت��ر  دسترس��ی  س��رعت 
ب��ه اینترن��ت هس��تند و این 
ب��دان معناس��ت که س��رعت 
128 کیلوبی��ت کافی نیس��ت. 
و  کنت��رل  بح��ث  اگ��ر ه��م 
جلوگی��ری از سوءاس��تفاده از 
اینترنت اس��ت که در قوانین 
کش��ور و به خص��وص قان��ون 
جرائ��م رایان��ه ای نی��ز وظیفه 
محتوای  پاالی��ش  مس��ئوالن 
مجرمانه دانسته شده و در واقع 
کنت��رل دسترس��ی کاربران با 
اعمال محدودیت در س��رعت 
دسترس��ی رفت��اری فرات��ر از 

قانون است. 
ارائه  ک��رد:  اظهار  فرهان��ی 
س��رویس اینترنت در ایران با 
محدودیت س��رعت دسترسی 
و پهن��ای باند ب��رای کاربران 
خانگی همراه است و متاسفانه 
از زمانی که این محدودیت ها 
اعمال شده مسئوالن به صورت 
روشن و واضح دلیل وضع این 
محدودیت ها را بیان نکرده اند. 
س��ابق  وزی��ر  اف��زود:  وی 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
ای��ن  توضی��ح  در  اطاع��ات 
محدودی��ت، پهن��ای باند 56 
کیلوبی��ت را ب��رای کارب��ران 
و حتی  دانش��گاه ها  خانگ��ی، 
دانل��ود کتاب های 500  برای 
می دانست،  مناسب  صفحه ای 
اما به نظر من این میزان حتی 
ب��رای چک ک��ردن ایمیل هم 

کافی نیست. 

محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی 

قانونی که به خاطره ها سپرده شد 
استفاده از خدمات بیمارستانی

با کارت ملی به جای دفترچه بیمه
مدیرعامل س��ازمان بیمه سامت گفت: مردم با ارائه 
صرف��ا کارت مل��ی و بدون دفترچه بیم��ه می توانند از 

خدمات بیمه در بیمارستان ها استفاده کنند. 
انوشیروان محس��نی بندپی، در این باره افزود: بحث 
جایگزینی دفترچه بیمه در ایران، در عمل کلید خورد 
که فعا در مرحله آزمایش��ی در هش��ت مرکز درمانی 
کش��ور و چهار بیمارس��تان در تهران انجام می ش��ود. 
م��ردم بدون نیاز ب��ه دفترچه می توانند ب��ا مراجعه به 

مراکز درمانی خدمات خود را دریافت کنند. 
مدیر عامل س��ازمان بیمه س��امت با بیان اینکه به 
جای دفترچ��ه می توان از کارت مل��ی، موبایل، کارت 
هوش��مند و غیره اس��تفاده کرد، گفت: ممکن اس��ت 
سازمانی بگوید من کارت هوشمند می دهم یا سازمانی 
مانند س��ازمان بیمه سامت بگوید که چیزی نمی دهم 
و فرد با مراجعه به مراکز درمانی و بیمارس��تا ن ها تنها 
با ارائه ش��ماره مل��ی می تواند از خدمات بیمارس��تان 

استفاده کند. 
به گفته محسنی بندپی، حدود 70 میلیون دفترچه 
در کل کش��ور وجود دارد و س��ازمان بیمه سامت نیز 
س��الی 14 میلیون و با توجه ب��ه ثبت نامی های جدید 
بالغ ب��ر 20 میلیون دفترچه صادر می کند و س��ازمان 

تامین اجتماعی نیز همین تعداد دفترچه بیمه دارد. 
وی افزود: از آنجا که این پروژه بزرگی اس��ت، اجرای 
کام��ل آن کمی طول می کش��د و قدم به قدم با ش��روع 

طرح پایلوت در سه بیمارستان کار را شروع کردیم. 
محسنی بندپی تصریح کرد: درحال حاضر، در حوزه 
س��رپایی ورود پیدا نمی کنیم و اول در حوزه بستری و 
بیمارس��تان ها این کار را انجام می دهیم و بعد از یافتن 
مش��کات و اصاح کردن آن، حوزه سرپایی را پوشش 

می دهیم. 
مدیرعامل سازمان بیمه سامت، با بیان این موضوع 
که در حال تعامل با چند بیمارس��تان هس��تیم، گفت: 
البت��ه بای��د بگویم که دفترچ��ه را ع��وض نمی کنیم، 
بلک��ه مانند بانک که یک دفترچ��ه داریم، ولی چندان 
از آن اس��تفاده نمی کنی��م و با ارائ��ه کارت از خدمات 
بانک بهره مند می شویم، دفترچه های بیمه درمانی نیز 
خواهی��م داد. این دفترچه ها در آین��ده دیگر در عمل 
استفاده نمی شوند و ممکن است از چرخه حذف شوند. 

دیدار مدیر عامل کارگزاری ناسكو با 
رییس کل بیمه مرکزی

همزم��ان ب��ا آغاز رس��می فعالی��ت دفت��ر ارتباطی 
کارگ��زاری ناس��کو در ایران، اعض��ای هیات مدیره این 
ش��رکت در دیدار با محمد ابراهی��م امین، رییس کل 
بیمه مرکزی از حمایت های وی در راس��تای گسترش 

همکاری های دو جانبه تقدیر کردند. 
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، در 
این دیدار گابریل بژانی، مدیر عامل کارگزاری ناس��کو 
به س��ابقه همکاری ۳0 ساله خود با صنعت بیمه ایران 
اش��اره کرد و گفت: این ش��رکت آمادگ��ی دارد تا در 
صورت رفع تحریم ها به عنوان نخس��تین بیمه گر طرف 

قرارداد با ایران وارد مذاکره شود. 
بژانی گفت: به لحاظ درك تاریخی، شرایط و وضعیت 
شرکت ناسکو فرانسه با صنعت بیمه ایران شباهت های 
بسیاری دارد که یکی از آنها،  گذار از مرحله بنگاه های 
کوچک اقتصادی به سمت شکل گیری بنگاه های بزرگ 

و هلدینگ است. 
وی خاطر نش��ان کرد: هدف م��ا از حضور در ایران، 
افزایش سطح تعامات و ارتباط مستمر است تا بتوانیم 
از طریق نیاز س��نجی مناس��ب، تحلیل درستی از بازار 

بیمه  های اتکایی به دست آوریم. 
مدیرعامل کارگزاری ناس��کو ضمن ابراز خرس��ندی 
از تاس��یس دفتر ارتباطی در این کش��ور گفت: صنعت 
بیم��ه ای��ران دارای ظرفیت ه��ای بالقوه ای اس��ت و از 
کارشناسان خوبی در رشته بیمه های اتکایی برخوردار 
اس��ت، بنابراین ما خود را نس��بت به این کشور متعهد 
می دانیم و امیدواریم با لغو تحریم ها فعالیت های ما نیز 

گسترش یابد. 
از  تقدی��ر  ناس��کو ضم��ن  مدیرعام��ل کارگ��زاری 
حمایت ه��ای ریی��س کل بیمه مرک��زی، افتتاح دفتر 
ارتباطی این ش��رکت را نقطه عطف��ی برای بهره گیری 

از ظرفیت های بالقوه اتکایی ایران دانست. 
وی ب��ا اش��اره به اس��تقبال خ��وب مدی��ران اتکایی 
ش��رکت های بیمه از س��مینار یک روزه بیم��ه اتکایی، 
آمادگی خود را برای برگزاری دوره های تخصصی اعام 

کرد. 
رییس کل بیمه مرکزی نیز حضور شرکت ناسکو در 
ایران را بس��تری برای گسترش فعالیت های بین المللی 
صنع��ت بیمه ایران دانس��ت و گفت: امی��دوارم با لغو 
تحریم ه��ا و حضور بیمه گ��ران اتکایی خارجی، صنعت 
بیم��ه ایران بتواند به جایگاه واقع��ی خود در بازارهای 

جهانی دست یابد. 
محمدابراهی��م امی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر ظرفیت های 
مغفول مان��ده در بازار بیمه ای��ران گفت: بازار اتکایی 
کش��ور ما مورد توجه بس��یاری از بیمه گران خارجی 
اس��ت و تاکن��ون ب��رای تاس��یس دفات��ر ارتباط��ی 
درخواس��ت های زی��ادی به بیم��ه مرکزی رس��یده 
که در حال بررس��ی آنها هس��تیم. امی��ن با توجه به 
اس��تقبال بیمه گران خارجی از بازار بیمه کش��ورمان 
گف��ت: امیدواری��م ای��ن بازار ب��ه محل امن��ی برای 

س��رمایه گذاران خارجی تبدیل ش��ود. 
در پای��ان محم��د ابراهیم امین، ریی��س کل بیمه 
مرک��زی جمهوری اس��امی ایران ب��رای مدیر عامل 
آرزوی  ناس��کو  ش��رکت  هیات مدی��ره  اعض��ای   و 

موفقیت کرد. 

اختصاص ردیف خاص بودجه به 
تخت جمشید و پاسارگاد

 مجموعه های جهانی تخت جمش��ید و پاس��ارگاد از 
ردیف خاص بودجه بهره مند می شوند. 

محم��د باقر نوبخت، مع��اون برنامه ری��زی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمهور ب��ا اعام این خبر و تش��ریح 
دس��تاوردهای سفر خود به اس��تان فارس گفت: یکی 
از اقدام ه��ای توافق ش��ده در این س��فر با مس��ئوالن 
اس��تانداری فارس، اختصاص ردیف خاص بودجه برای 
این آثار تاریخی و جهانی به منظور خدمات رسانی بهتر 

به گردشگران است. 
جهان��ی  مجموع��ه  از  بازدی��د  ک��رد:  تاکی��د  وی 
تخت جمش��ید در زمان تهی��ه و تنظیم بودجه س��ال 

1۳94 و برنامه ششم توسعه بسیار موثر بود. 
نوبخ��ت ای��ن میراث جهانی کش��ور و حج��م کار و 
ابع��اد مختلف فرهنگی، تاریخی و تمدنی این مجموعه 
جهان��ی را غرورآفری��ن توصیف ک��رد و صیانت از این 
میراث جهانی، حفظ و نگه��داری از آن برای آیندگان 
را از رویکرده��ای دولت تدبیر و امید برش��مرد و ابراز 
امی��دواری کرد: اعتای این مجموعه تاریخی با تقویت 

اعتبارات بیشتر، تحقق پذیرد. 
وی همچنی��ن افزایش آمار گردش��گران خارجی در 
بازدید از اماکن تاریخی نظیر تخت جمش��ید را اتفاقی 
مبارك و از دستاوردهای دولت یازدهم در سایه تدابیر 
و تعامات موثر با دیگر کش��ورها دانست و اظهار کرد: 
امیدواری��م با توجه به نیازه��ای اعتباری این مجموعه 
عظی��م تاریخی و گردش��گری، بتوانیم با افزایش حجم 
اعتبارات، به زودی ش��اهد هیات امنایی ش��دن این اثر 

تاریخی باشیم. 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
همچنین ضمن بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید 
از نزدی��ک در جریان روند مرمت موزه تخت جمش��ید، 
اج��رای ف��از چندگانه دف��ع آب های س��طحی، نحوه 
حفاظ��ت و مرم��ت ای��ن مجموع��ه عظی��م و مباحث 

کارشناسی و فنی قرار گرفت. 

دعوت گمرك از بخش خصوصی
رییس کل گمرك جمهوری اسامی ایران از فعاالن 
بخ��ش خصوصی دع��وت کرد ت��ا در خری��د، نصب و 
راه اندازی دستگاه های ایکس - ری در گمرکات کشور 

مشارکت کند. 
دکتر مس��عود کرباس��یان در جمع کارکنان گمرك 
تمرچی��ن گف��ت: گم��رك ای��ران در راس��تای تجهیز 
گم��رکات مرزی ب��ه دس��تگاه های م��درن کنترلی و 
نظارتی، بخش��ی از هزینه های مربوط به دس��تگاه های 
ایکس – ری  )X_RAY( را تقبل می کند. وی افزود: 
یک��ی از وظایف مه��م و اصلی گمرك کنت��رل ورود و 
خروج کاالهای وارداتی یا صادراتی و ترانزیتی است که 
براساس سیاس��ت ها و اهداف تعیین شده ایجاد شده و 
تسهیل در این امر مستلزم برخورداری گمرکات کشور 
به خصوص گمرکات مرزی از امکانات و تجهیزات مدرن 

الکترونیکی نظیر دستگاه های X_RAY  است. 
دکتر کرباس��یان در این نشس��ت همچنین با اشاره 
به اهمیت توس��عه همکاری های تجاری و گمرکی بین 
ایران و عراق اظهار ک��رد: در صورت ارائه ضمانت های 
الزم از سوی عراق، ترانزیت LPG )گاز مایع( این کشور 
از طریق گمرك مرزی تمرچین امکان پذیر خواهد بود. 
معاون وزی��ر اقتصاد، گمرك تمرچین را به لحاظ حجم 
ب��االی مبادالت تجاری با ع��راق از مهم ترین گمرکات 
م��رزی خوان��د و از تاش و زحمات مدی��ر و کارکنان 
این گمرك به خاطر ارائه خدمات مطلوب به ذی نفعان 

قدردانی کرد. 
دکت��ر کرباس��یان همچنی��ن از گم��رك تمرچی��ن 
به عنوان یک��ی از گمرکاتی که تعامل بس��یار باالیی با 
سایر سازمان های مستقر در مرز دارد یاد کرد و افزود: 
همان طور که بارها اعام کرده ایم، گمرکات مرزی برای 
م��ا از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و تاش می کنیم 
ت��ا نیازه��ا و کمبودهای آنه��ا را در حد مق��دورات و 

توانایی های موجود برطرف کنیم. 

صادرات 27میلیارد دالر 
کاالی غیرنفتی

در هفت ماهه اول امس��ال 27 میلی��ارد دالر کاالی 
غیرنفتی صادر ش��ده که این می��زان از نظر ارزش 19 
درصد و از نظر وزن هشت درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد داشته است. 
به گ��زارش ایرن��ا رییس س��ازمان توس��عه تجارت، 
خاطرنشان کرد: اگرچه میزان صادرات کاالی غیرنفتی 
حدود 19 درصد رشد کرده اما این افزایش راضی کننده 

نیست و باید افزایش بیشتری داشته باشد. 
ولی اهلل افخم��ی راد اضافه کرد: بخش عمده کاالهای 
غیرنفتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات و هند 

صادر شده است. 
رییس سازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه در این 
مدت 7.5 میلی��ارد دالر میعان��ات گازی از پایانه های 
صادراتی به خارج از کش��ور صادر ش��ده اس��ت، گفت: 
میزان صادرات میعانات گازی ما نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 6۳ درصد رشد یافته است. 
افخمی راد درخصوص صدور محصوالت پتروش��یمی 
نیز افزود: در هفت ماه ابتدای سال جاری 7.6 میلیارد 
دالر محصوالت پتروش��یمی صادر شده که این میزان 
رشد 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

نشان می دهد. 
وی درخص��وص وضعی��ت واردات گف��ت: از ابتدای 
فروردین تا پایان مهرماه سال جاری، ۳0 میلیارد دالر 
کاال به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال 

1۳92 از 25 درصد رشد برخوردار شده است. 
رییس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: بخش 
عمده واردات مربوط ب��ه کاالهایی نظیر گندم، برنج و 
کنجاله سویا بوده اس��ت. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت درخصوص حذف سفارش کاالهای وارداتی نیز 
گف��ت: حدود نیمی از واردات کاال به کش��ور به صورت 

حذف ثبت سفارش حضوری انجام می شود. 

گردشگری

گمرک

صادرات

بیمه

محمد ممتازپور

خصوصی  بخ��ش  نمایندگان 
صنای��ع،  بازرگان��ی،  ات��اق  در 
معادن و کش��اورزی به رویکرد 
ریی��س  امیدوارن��د.  دول��ت 
س��خنران  اولین  ای��ران  ات��اق 
جلس��ه  در آغاز نشس��ت اخیر 
برنامه های  ب��ه  بازرگانی  ات��اق 
توس��عه ای در کشور اشاره کرد 
و گفت: ما جز در برنامه س��وم 
در دیگر برنامه ها موفق نبودیم 
و نتوانس��تیم ب��ه اه��داف مود 
شافعی  برسیم.غامحسین  نظر 
افزود: این در حالی است که ما 
در تدوی��ن و اجرای برنامه های 
از  بس��یاری  از  توس��عه ای 
داریم.  بیشتری  تجربه  کشورها 
ریی��س اتاق ای��ران تاکید کرد: 
ب��رای تدوی��ن برنام��ه شش��م 
برنامه ه��ای  تجرب��ه  از  نبای��د 
گذش��ته غفل��ت کنیم و اهداف 
بلندپروازان��ه نداش��ته باش��یم، 
دولت بای��د نگاهش به امکانات 
و واقعیت ه��ا باش��د. ب��ه گفته 
مقام ارشد اتاق ایران طرح های 
برنامه های توسعه ای  از  عمرانی 
گذش��ته بس��یار متاث��ر بوده و 
کش��ور ام��روز ب��ا 2800 طرح 
عمرانی نیمه کاره روبه رو اس��ت 
ک��ه برای اتم��ام آنها 400 هزار 
جدید  اعتب��ار  تومان  میلی��ارد 
م��ورد نیاز اس��ت.  نکته دیگری 
که رییس ات��اق ایران آن را به 
گ��وش دول��ت رس��اند ضمانت 
او همچنین  بود.  برنامه  اجرایی 
از دول��ت خواس��ت در تدوین 
برنام��ه شش��م از تجربه فعاالن 
نمایندگان  خصوص��ی،  بخ��ش 
کارشناس��ان  و  تش��کل ها 
باتجرب��ه ای��ن بخش اس��تفاده 
کند. ش��افعی گفت: الزم است 
دولت خود را ب��ه ایجاد ارتباط 
منطقی بین برنامه های توس��عه 
و قوانی��ن بودجه س��االنه مقید 
کن��د. درخواس��ت دیگر رییس 
اتاق ایجاد مشوق های صادراتی 
در بخ��ش تولی��د ن��ه به عنوان 

ی��ک هزین��ه که با ن��گاه نوعی 
سرمایه گذاری است. 

معاونت  در  دبیرخانه ای  ایجاد 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  اقتصادی 
معادن و کش��اورزی ایران اقدام 
اخیر اتاق بود که ش��افعی از آن 
خب��ر داد. او از همه تش��کل ها و 
کمیس��یون ها دع��وت ک��رد که 
ارتباط الزم را با دبیرخانه برقرار 
ک��رده تا اتاق بتواند با اس��تفاده 
از این نظرات مش��اوره مناسبی 
ب��ه دول��ت بده��د.   موضوعاتی 
مانند مقررات فضای کسب و کار، 
اص��اح تعرفه گ��ذاری، اص��اح 
دولتی  قیمت گ��ذاری  سیس��تم 
و توس��عه بخش تولی��د در این 
دبیرخانه است. شافعی در پایان 
از دولت و معاون��ت برنامه ریزی 
دولت برای در جریان قرار دادن 
ات��اق در روند تدوی��ن برنامه و 
اس��تفاده از نظ��رات نمایندگان 

تشکر کرد. 

چراغ سبز دولت
به بخش خصوصی 

میزبانی ات��اق بازرگانی زنجان 
از ریاس��ت جمهوری درس��فرش 
ب��ه این اس��تان موضوع صحبت 
ریی��س اتاق ای��ن اس��تان بود. 
حض��ور  جمیل��ی  غامحس��ین 

رییس جمهور را در اتاق بازرگانی 
نش��انه توج��ه دولت ب��ه اتاق و 
استفاده از نظرات نمایندگان در 
عنوان  اس��تان  اقتصادی  توسعه 
کرد. وی گفت: مهم ترین جلسه 
سفرهای ریاست جمهوری جلسه 
توس��عه و س��رمایه گذاری است 
و آق��ای روحانی در این جلس��ه 
پای صحب��ت فعاالن اقتصادی و 
مدیران استانی نشست. به گفته 
ریی��س اتاق زنج��ان، نهاوندیان 
ایده پ��رداز و ش��کل دهنده ای��ن 
جلس��ه بود که می تواند نش��انه 
حمایت دول��ت از اتاق بازرگانی 

باشد. 
جمیلی افزود: به نظر من آنچه 
اتفاق افتاده اس��ت تغییر نگرش 
دولت به بخش خصوصی اس��ت 
که از س��اختار جدی��دی تبعیت 

می کند. 
تصمیم هیات دولت به تشکیل 
جلس��ه در اتاق بازرگانی زنجان 
منج��ر ب��ه این حرکت ش��د که 
فع��االن و تش��کل ها، مدیران و 
فعاالن پیش از جلس��ه به تعیین 
موقعیت ها، فرصت و شناس��ایی 
ظرفیت ه��ا بپردازن��د و فرصتی 
پیش آمد تا سرمایه گذاران از آن 

بهره ببرند. 
ات��اق زنج��ان گفت:  ریی��س 

رویک��رد دول��ت ب��ه اتاق ه��ای 
بازرگان��ی و بخ��ش خصوص��ی 
این میدان را ب��ه ما می دهد که 
بتوانی��م عرض ان��دام کنیم و به 
بیان خواسته های خودمان اقدام 

کنیم. 
وی اف��زود: ض��رورت دارد که 
ما اندیش��ه های بخش خصوصی 
را در فض��ای کس��ب و کار احی��ا 
کنیم. جمیل��ی ادامه داد: بخش 
عمده ای از وظایف اتاق بازرگانی 
ب��ه نگرش های  توجه  ض��رورت 
نو و توس��عه بنیادین در توسعه 
اقتصادی ب��رای بخش خصوصی 

است. 
اصفه��ان  ات��اق  از  رجال��ی 
س��خنران دیگر بود ک��ه با نگاه 
نقادان��ه ای ب��ه مس��ائل و موانع 
موجود در نظام مالیاتی کش��ور 

پرداخت. 
علی اصغ��ر ظری��ف کار از اتاق 
ش��یراز دیگر س��خنران نشست 
اخیر اتاق ایران گفت: آخر دولت 
دهم امیدوار بودم که عمر دولت 
رو ب��ه پایان اس��ت و می توانیم 
برای ح��ل مش��کاتمان منتظر 

تصمیمات دولت بعدی باشیم. 
نایب ریی��س اتاق ش��یراز اخذ 
اس��تعام های متع��دد را مان��ع 
بزرگی دانس��ت و ادامه داد: اگر 

قرار اس��ت به تولید کمک شود 
50 درصد مس��ئله با برداش��تن 
اس��تعامات جل��و م��ی رود زیرا 
سازمان هایی مانند دارایی، بیمه 
و بانک ه��ا اب��زار وص��ول خاص 

خودشان را دارند. 
س��خنان  ب��ه  ظری��ف کار 
رییس جمهور درخصوص بانک ها 
اشاره کرد و گفت: رییس جمهور 
درست  پس��تو  بانک ها  می گوید 
کرده ان��د درحالی ک��ه دولت اگر 
می خواهد دس��ت بانک ها را باز 
کند، بیاید اس��تعام ها را حذف 

کند. 
این عض��و اتاق ش��یراز افزود: 
اغل��ب آماره��ای اقتص��ادی که 
دول��ت اع��ام می کند اش��تباه 
گردش��گری  آمارهایی  و  اس��ت 
ک��ه می گویند چند برابر افزایش 
داش��ته مرب��وط ب��ه گردش��گر 
ح��وزه  در  و  اس��ت  خارج��ی 
اتفاق خاصی  داخلی  گردشگری 
نیفتاده اس��ت.  ریی��س اتاق در 
ادام��ه صحبت ه��ای نایب رییس 
اتاق شیراز توضیح داد: این زخم 
عمیق از گذش��ته به ما و دولت 
رسیده اس��ت و با یک پانسمان 
س��اده قابل درمان نیست، همه 
باید کمک کنیم که دولت بتواند 
ای��ن گذش��ته تلخ و ن��اروا را به 
س��متی هدایت کند که کشور از 

آینده خوبی بهره مند شود. 
آیین نامه  رأی گیری  و  بررسی 
پیش نوی��س تش��کیل و نح��وه 
هی��ات نماین��دگان پایان بخش 
نشس��ت بود و رون��د اصاحات 
و کاره��ای انج��ام ش��ده دراین 
خصوص توس��ط پدرام سلطانی، 
عض��و هیات رییس��ه ب��ه اطاع 
اعضای هیات نمایندگان رسید. 

به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
چه��ل و یکمین نشس��ت هیات 
نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران 
صبح یکش��نبه با حضور اکثریت 
بازرگانی، صنایع  ات��اق  اعضا در 
و مع��ادن و کش��اورزی ای��ران 

برگزارشد. 

هیات نمایندگان در چهل و یكمین نشست اتاق بازرگانی  مطرح کردند: 

بخش خصوصی به رویكرد دولت امیدوار است

گزارش 2
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عمران و مسکن6

محقق��ان  و  کارشناس��ان 
صنعت س��اختمان، عمر مفید 
ساختمان را  حدود 80تا 100 
س��ال عنوان می کنن��د و طبق 
مقررات و قوانین تعریف ش��ده 
تمام س��اختمان ها بای��د برای 
حداقل 80 س��ال ماندگاری با 
کیفیت س��اخته ش��ده باشند. 
روش  ک��ه  کش��ورهایی  در 
ساخت و س��از صنعت��ی ش��ده، 
ب��رای عم��ر مفید س��اختمان 
حتی بازه زمانی بی��ش از 100 
س��ال هم تعریف ش��ده است. 
ح��ال موضوع��ی ک��ه باع��ث 
نگرانی کارشناس��ان این حوزه 
در کش��ورمان ش��ده این است 
که میانگین عمر ساختمان در 
ایران با چیزی که در کشورهای 
دیگ��ر حت��ی در کش��ورهای 
آسیایی همس��ایه تعریف شده، 
فاصله زی��ادی دارد. طبق گفته 
کارشناس��ان، میانگی��ن س��ن 
س��اختمان های کش��ورمان در 
بهترین حالت  حدود 20 س��ال 
است که بعد از گذشت 10 سال، 
به یقی��ن به تعمیر و بازس��ازی 
نیاز دارد. کارشناسان معتقدند، 
س���اخ�تمان های کش��ورمان 
به ویژه کالنش��هرها دچار پیری 
زودرس ش��ده اند ک��ه دو عامل 
را در ابتال به این بیماری دخیل 
می دانند؛ نخس��ت اس��تفاده از 
 مصالح بی کیفی��ت و دوم روش 

غیر اصولی ساخت. 
همچنی��ن پدی��ده ای که در 
حال حاضر اغلب ساختمان های 
کالنش��هرها درگیر آن هستند؛ 
تخریب زودتر از موعد است که 
در این حالت، س��اختمان هایی 
که هنوز به س��ن بازنشس��تگی 
نرسیده اند، قربانی تراکم فروشی 
می ش��وند و قب��ل از اینک��ه از 
عمر مفی��د این س��اختمان ها 
 اس���ت�فاده ش��ود، تخری��ب

 می شوند. 

عمر ساختمان در ایران 
بسیار کوتاه است

هر چند، برخی از کارشناسان 
مصالح س��اختمانی بی کیفیت 
را مته��م ردی��ف اول کاه��ش 
عمر س��اختمان های کشورمان 
می دانند، محقق��ان معتقدند، 
روش ساخت و ساز در کشورمان 
باید اصالح شود. شکرچی زاده، 
ریی��س مرک��ز تحقیق��ات راه، 
مسکن و شهرسازی در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« با اش��اره به 
ع��دم رعای��ت اس��تانداردهای 
ساخت و س��از در کش��ورمان، 
گفت: عمر س��اختمان در ایران 
در بهتری��ن حال��ت ممکن 20 
سال است، این در حالی است که 
در کشورهای صنعتی یا همین 
کشورهای آسیایی حداقل عمر 
یک ساختمان  حدود 70 تا 80 
سال است و این نشان می دهد، 
عمر ساختمان ها در ایران بسیار 

کمتر از نرم جهانی آن است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نمی توان 
تنه��ا عام��ل کاه��ش عم��ر 
ساختمان را مصالح ساختمانی 
دانس��ت، تاکی��د ک��رد: اغلب 

مصال��ح س��اختمانی تولی��د 
داخ��ل از کیفی��ت مطل��وب و 
اس��تانداردهای تعریف ش��ده 
برخوردار هس��تند، ام��ا هر چه 
که هس��ت به پروس��ه تولید تا 
ب��ازار مربوط می ش��ود، چراکه 
برخ��ی از همی��ن مصال��ح در 
ب��ازار کیفی��ت موردنظ��ر را 
ندارد.  رییس مرک��ز تحقیقات 
راه، مس��کن و شهرسازی ادامه 
داد: نمی ت��وان بی کیفیت بودن 
مصال��ح س��اختمانی را به همه 
تولی��دات داخ��ل نس��بت داد، 
زیرا برخی از همی��ن تولیدات 
داخل در بازار جهانی مش��تری 
زیادی دارند، اما قطعا در پروسه 
ساخت از نمونه های بی کیفیت 
هم استفاده می شود که بر عمر 
ساختمان و مقاومت ساختمان 

تاثیر منفی می گذارد. 

زنجیره ناقص ایمنی 
و کیفیت در فرآیند 

ساختمان سازی
مهدی موذن، رییس سازمان 
نظام کاردانی ساختمان کشور 
معتقد است: اس��تفاده نکردن 

از توان کارشناس��ان در فرآیند 
ساختمان سازی ایرانی زنجیره 
ایمن��ی و کیفی��ت را ناق��ص 
کرده و این امر ب��ر کاهش عمر 
س��اختمان ها موثرترین عامل 
است.  این کارش��ناس مسکن 
در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
تضمین کیفیت س��اختمان را 
معطوف به شکل گیری زنجیره 
اصولی عمران دانسته و تصریح 
ک��رد: در ای��ران آیین نامه ها و 
مق��ررات ساختمان س��ازی به 
ش��کلی مدرن و اصولی تدوین 
شده و برای سبک های مختلف 
ساخت و ساز قوانین راه را روشن 
کرده، از ای��ن رو، در این حوزه 
کمبود خاص��ی وجود ن��دارد، 
اما آنچ��ه کار را خراب می کند، 
استفاده نادرست از توان نیروی 
انس��انی اس��ت.  به گفت��ه وی، 
در سال های گذش��ته طراحی 
و س��اخت خانه ه��ا در ای��ران 
مهندس محور ش��ده و این نگاه 
جامع ب��ه س��اختمان را از بین 
برده است. طبق قوانین مصوب 
برای تضمی��ن کیفیت می توان 
از نظ��رات کاردان فنی و معمار 

تجربی بهره ب��رد و این درحالی 
است که در ایران تنها به موضوع 
مهندس��ی توجه ش��ده و ابعاد 

دیگر کنار گذاشته می شوند. 
موذن بهبود کیفیت خانه های 
ایران��ی و باال بردن عم��ر آنها را 
نیازمن��د تایید کارشناس��ی بر 
تم��ام مراحل دانس��ت و اظهار 
کرد: یکی از اصلی ترین عوامل 
تاثیرگ��ذار در عمر س��اختمان 
کیفی��ت مصال��ح س��اختمانی 
مورد اس��تفاده اس��ت، هر چند 
در سال های گذشته تمهیدات 
مختلفی ب��رای کنترل کیفیت 
آنها در نظ��ر گرفته ش��ده، اما 
در عمل مکانی��زم دقیقی برای 
روشن شدن نحوه کاربرد مصالح 
وجود ندارد. این یکی از مراحلی 
اس��ت که حض��ور متخصص و 
کارشناس مجرب در آن الزامی 
اس��ت و ای��ن ام��ر را می توان 
به دیگر مراحل س��اخت وساز 
نیز تس��ری داد.  این کارشناس 
مس��کن بر لزوم توجه جدی به 
کیفیت ساخت و س��ازها تاکید 
کرد و گفت: آنچه را با جان و مال 
مردم در ارتباط است نمی توان 
جدی نگرفت. حوادث��ی مانند 
زلزله در سال های گذشته جان 
بسیاری از ایرانی ها را گرفته که 
کیفیت پایین خانه ه��ا یکی از 
اصلی ترین عوامل به وجود آمدن 
آن بوده اس��ت. از ای��ن رو، باید 
برای رفع ای��ن چالش تضمین 
کیفیت و رس��اندن س��ن مفید 
س��اختمان ها به استانداردهای 
جهانی حلقه های گمش��ده این 
زنجیره را تکمیل کرد و در کنار 
قوانین موجود نیروهای انسانی 
متخص��ص را در حوزه ه��ای 
مختلف به ش��کلی درس��ت به 
کار گرف��ت. در ای��ران هن��وز 
ساختمان ها را ملوک الطوایفی 
می س��ازند و نظارت کاربری بر 
مرحل��ه به مرحله هن��وز وجود 

ندارد. 

عمر ساختمان در ایران 50 سال کمتر از استانداردهای جهانی است 

ساختمان های تازه ساخت به پیری زودرس مبتال شده اند  ترکیه پیشنهاد مذاکره را نپذیرفت
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اع��الم ک��رد: پس از 
صحبت های ابتدایی انجام شده با ترکیه برای حل موضوع 
تعرفه ترانزیت، دیگر مذاکره  جدیدی نداشته ایم و اوضاع 

به شکل سابق است. 
به گزارش ایسنا، داوود کش��اورزیان اظهار کرد: پس از 
اینکه ترک ها در روزهای پایانی ماه گذشته اقدام به وضع 
تعرفه عبوری ب��رای کامیون های ایران��ی در خاک خود 
کردند، ایران نیز طبق حقی که داشت این مسئله را تالفی 
کرد و پس از آن برای حل بحران پیش آمده به طرف ترک 

پیشنهاد مذاکره داد. 
وی افزود: در طول س��ال های گذش��ته همواره عملیات 
ترانزیت بین ایران و ترکیه طبق قرارداد وضع شده بین دو 
کشور که در دهه 70 نهایی شده است انجام می شده و این 
اقدام ترکیه توجیه پذیر نبوده اما ایران بر مبنای حسن نیتی 
که داشت و دارد پیشنهاد مذاکره را داده که ترک ها هنوز آن 

را نپذیرفته اند و شرایط مانند گذشته ادامه دارد. 
رییس س��ازمان راهداری کل کش��ور درباره بحث های 
مطرح شده مبنی بر طراحی مس��یرهای جایگزین برای 
دورزدن ترکی��ه نیز تصریح ک��رد: با توجه ب��ه وضعیت و 
موقعیت جغرافیایی ایران و ترکی��ه ترانزیت زمینی کاال 
از طریق خاک ه��ر دو طرف مزیت نس��بی باالیی دارد و 
قطعا نمی توان به قطع رابط��ه همکاری ترانزیتی با ترکیه 
اندیشید.  کشاورزیان اضافه کرد: اما در شرایطی که تعرفه 
کامیون ها بسیار باال رفته و هزینه رفت و آمد را به اوج خود 
رسانده است می توان به طراحی مس��یرهای جایگزین و 

موازی با ترکیه نیز فکر کرد. 

تردد خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا در 
بنادر ایران

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ورود 
خطوط کش��تیرانی بزرگ دنیا به بنادر ای��ران، گفت: در 
حال حاض��ر در بنادر مختلف بوش��هر، بندر ام��ام و بندر 

شهیدرجایی کشتی های خارجی تردد دارند. 
به گ��زارش مهر، محمد س��عیدنژاد درخص��وص ورود 
خطوط کش��تیرانی برتر ب��ه بنادر ای��ران، اظه��ار کرد: 
کشتی های بزرگ به طور معمول همیشه وارد بنادر ایران 
می ش��وند و افزایش عملکرد ما هم ب��ه دلیل ورود همین 

کشتیرانی های خارجی بوده است. 
وی افزود: 10 خط برتر کش��تیرانی هم ب��رای ورود به 
ایران محدودیتی ندارند و براساس بار و بازاریابی تصمیم 
به ورود می گیرند، بنابراین کش��ورهایی که از مسیرهایی 

دارای تقاضای بار هستند، همه وارد ایران می شوند. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ب��ا بیان اینکه 
در حال حاضر در بنادر مختلف بوش��هر، بندر امام و بندر 
شهیدرجایی کش��تی های خارجی تردد دارند، بیان کرد: 
اگر این کشتی ها تاکنون نیامده اند، ناشی از این است که 
فعال خطوط بار به ایران نمی رسد اما ما محدودیتی برای 

صاحبان کاال و کشتی های خارجی نداریم. 

طرح جامع مسکن طرحی ناقص و 
غیر مصوب است

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه وزارت راه و شهرسازی در پیش نویس طرح مسکن 
وارد هیچ جزییاتی نشده است، گفت: طرح جامع مسکن 
که وزارت راه و شهرس��ازی دو هفته پیش به مجلس ارائه 

کرده، بسیار ناقص، غیر مصوب و ابتدایی است. 
به گزارش ایلنا، سیدمهدی هاشمی ادامه داد: در حال 
حاضر این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیته مسکن 
ارجاع داده شده که کمیته مسکن نتیجه را به کمیسیون 

اعالم می کند. 
وی با بیان اینکه در این طرح ابتدایی هیچ عدد و رقمی 
از میزان عرضه و تولید مس��کن ذکر نش��ده است، افزود: 
 درحالی که موضوع مهم شفاف س��ازی سیاست دولت در 
بحث تولید و عرضه مسکن اس��ت اما در این پیش نویس 

ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. 
رییس کمیس��یون عمران تاکید کرد: این طرح مصوب 
دولت هم نیس��ت و مجلس باید موضوعی را مورد بررسی 
قرار دهد که در دولت به تصویب رسیده باشد بنابراین تا 
دولت طرح را تصویب نکند، لزومی برای بررس��ی مجلس 

وجود ندارد. 

پرداخت تسهیالت مسکن روستایی 
متوقف شده است

معاون امور بازس��ازی مسکن روس��تایی بنیاد مسکن 
انقالب گفت: از ابتدای دولت یازدهم پرداخت تسهیالت 
در مسکن روستایی متوقف ش��ده و عمال دیگر پرداخت 
نمی ش��ود و روند کندی که ادامه دارد از برنامه های سال 

1391 است. 
به گزارش ایس��نا، عزی��ز اهلل مهدیان درب��اره  وضعیت 
بازس��ازی مس��کن روس��تایی اظهار کرد: بحث ساخت ، 
بازس��ازی و بهس��ازی مس��کن روس��تایی، همچنی��ن 
مقاوم سازی آن از سال 1372 آغاز شده و از ابتدای برنامه 
دوم دولت اعتبارات و تس��هیالت آن در نظر گرفته شده 
است.  وی افزود: اختصاص این تسهیالت در طول برنامه 
دوم و سوم منجر به ساخت هش��ت تا 10 هزار واحد شده 
است. معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب خاطرنشان کرد: تعداد واحد های مسکن روستایی 
که حدود پنج میلیون واحد هستند عموما مشکل دارند. 

مهدیان با بیان اینکه تع��داد 10 تا 20 هزار واحد نقش 
مثبتی بر نوسازی بافت های فرسوده دارند، تصریح کرد: از 
ابتدای برنامه  چهارم توسعه سالی 200 هزار واحد در نظر 

گرفته شده و در برنامه پیش بینی شده است. 
معاون امور بازس��ازی مسکن روس��تایی بنیاد مسکن 
انقالب خاطرنشان کرد: از س��ال 1384 که ابتدای برنامه 
چهارم بوده هر س��اله 200 هزار واحد بازس��ازی مسکن 
روستایی تحقق پیدا کرد. درحالی که سه سال از اجرایی 
شدن طرح می گذرد، اما در س��ال 1392 و 1393 بانک 

مرکزی هیچ تسهیالتی را اعالم نکرده است. 

ارائه الیحه قانون جلوگیری از ورود 
افراد غیر متخصص در ساخت و ساز 

مدیرکل دفت��ر مقررات مل��ی س��اختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی از ارائه الیحه قانون جلوگی��ری از ورود افراد 
غیر متخصص به حوزه ساخت و ساز تا پایان امسال خبر داد 
و گفت: امید اس��ت تا پایان سال جاری در حوزه مسکن و 
ساختمان این الیحه به جمع بندی برسد و در اختیار دولت 
قرار گی��رد تا بتوان براس��اس آن قانون، مس��ئولیت های 

عوامل ساخت و ساز را تعیین کرد. 
 غالمرضا هوایی در گفت وگو با فارس در پاس��خ به این 
سوال که الیحه قانون نظام مهندسی با چه هدفی تدوین 
شده و چه زمانی به دولت ارائه می شود، افزود: قانون نظام 
مهندسی در سال 74 توس��ط مجلس مصوب شد و هدف 
آن اعتالی امور مهندسی و توسعه مهندسی و نظم دادن 
به فعالیت های حرفه ای در حوزه ساختمان بود.  وی ادامه 
داد: با گذشت 20 س��ال از تصویب آن قانون و با توجه به 
شرایط ساخت و ساز کشور شاید خوب باشد که این قانون 
اگر نواقص یا ایراداتی به آن وارد است، تکمیل شود. البته 
این قانون در همین حدی هم که هس��ت وضع نابسامان 
مهندسی ساختمان کشور که در آن سال ها بود را به خوبی 

پوشش داد. 
 هوایی ادامه داد: نزدیک به 300 هزار مهندس عضو این 
سازمان هستند و کمتر از این عدد نیز پروانه اشتغال دارند 
و به فعالیت ساخت و ساز می پردازند بنابراین این قانون به 
شهرداری های کشور که نیروی فنی در آن زمان نداشتند، 
کمک زی��ادی کرد. به همی��ن دلیل بهتر اس��ت ما برای 
ساخت و ساز کش��ور نظام کاملی تدوین کنیم که با نظام 

مهندسی متفاوت باشد. 

جواد هاشمی
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وجود 2800 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور
ریی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران از وج��ود 2800 طرح 
عمرانی نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: 
تاکنون برای  این طرح ها، 100 هزار میلیارد 
تومان هزینه ش��ده و برای اتمام آن به 400 
هزار میلیارد تومان مناب��ع مالی جدید نیاز 
داریم.  به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی 
اظهار کرد: در ش��رایط فعلی باید مشوق ها 
را در بخ��ش تولید نه به عن��وان یک هزینه 
بلکه به عنوان س��رمایه گذاری تلقی کرد و با 
نگاه تولید، توس��عه را تعریف کنیم. رییس 
اتاق بازرگانی ایران از ایجاد دبیرخانه ای در 
معاونت اقتصادی ات��اق بازرگانی ایران خبر 
داد و گف��ت: اصالح قیمت گ��ذاری دولتی، 
اصالح تعرفه گذاری و توس��عه بخش تولید 
از جمله مواردی اس��ت که بای��د در برنامه 
شش��م توس��عه مدنظر قرار گیرد. ش��افعی 
گفت: پروژه ه��ای عمرانی ناتم��ام مانده و 
بخش خصوص��ی در این پروژه ه��ا گرفتار 
مانده اند. این در شرایطی است که در طول 
پنج سال اخیر متوس��ط تحقق بودجه های 
جاری 95درصد بوده در حال��ی که بودجه 
عمرانی کمتر از 57 درصد محقق شده است. 
وی با اش��اره به اینکه  مش��کلی در تدوین و 
اج��رای برنامه های توس��عه ای وجود دارد، 
تاکی��د کرد: اگر قرار باش��د گذش��ته تکرار 

نش��ود باید قبول کرد ک��ه نیازمند اصالح 
در برنامه های توس��عه ای هس��تیم و آنچه 
به عنوان مش��کل محس��وس در برنامه های 
اخیر به چشم می خورد، عدم اهتمام دولت 
به اجرای برنامه بوده اس��ت. اگرچه ممکن 
اس��ت برنامه های خوبی تدوین شده باشد. 
رییس ات��اق بازرگانی ایران ادام��ه داد: در 
برنامه ششم توس��عه باید به مسائل مذکور 
توجه کرد که آیا این برنامه در اجرا می تواند 
درست باش��د یا اینکه دولت اهتمام ویژه به 
اجرای آن دارد. البته مشکل دیگر عدم تامین 
منابع مورد نیاز برای تحقق این برنامه ها بوده 
و برنامه ها با بودجه تطبیق الزم را نداش��ته 
است. به گفته شافعی، دولت از ابزارهای مالی 
اس��تفاده کرده و قوانین و بودجه در تبعیت 
از برنامه های توس��عه ای کشور باید اجرایی 
ش��ود.  وی ادام��ه داد: بودجه ب��رای ثبات، 
تحریک رشد اقتصادی و توزیع درآمد تدوین 
می ش��ود اما قوانین بودجه ایران نه تنها به 
مس��ئله متوازن کردن دخ��ل و خرج دولت 
می پردازد بلکه کارکرد آن در زمینه رش��د 
اقتصادی مغفول مانده اس��ت و عمده منابع 
بودجه صرف هزینه های جاری شده است. 
رییس اتاق بازرگانی ایران از تحت تاثیر قرار 
گرفتن بودجه های عمرانی به دلیل مسائل 

جاری کشور انتقاد کرد. 
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اکنون نانی که به 
دست مصرف کننده 

می رسد 3300 تومان 
در هر کیلو هزینه 

برمی دارد. بنابراین 
پول های زیادی در 

این میان هدر می رود 
آن هم در شرایطی که 

مردم از کیفیت نان 
رضایت کافی ندارند

هنوز سردرگمی و بالتکلیفی 
کش��اورزان گندمکار ب��رای نرخ 
خری��د تضمینی ای��ن محصول 
از  ک��ه  داس��تانی  دارد؛  ادام��ه 
اوایل مهرماه ش��روع شد و تا به 
امروز به پایان نرس��یده اس��ت. 
موض��وع به حدی ش��دت گرفت 
که پای پنج مقام مس��ئول را به 
مناظره زنده تلویزیونی کشاند و 
کارشناسان با طرح این مسئله، 
آن را به عن��وان یک موضوع ملی 
تلق��ی کردند. با اینکه از ش��روع 
زراع��ی چن��د هفته ای  فص��ل 
گذشته و کشاورزان برای کاشتن 
یا نکاش��تن گندم، هر تصمیمی 
را ک��ه الزم بوده گرفته اند، هنوز 
خب��ری از اع��الم ن��رخ جدید و 

اصالح شده نیست. 
ن��رخ خرید  وقت��ی آخری��ن 
تضمین��ی از س��وی دولت اعالم 
ش��د، کش��اورزان از اقصی نقاط 
کش��ور به این تصمی��م اعتراض 
کردن��د و قیم��ت 1155 تومان 
برای هر کیل��و را مغایر با قانون 
دانستند، زیرا مطابق قانون، این 
نرخ باید مطابق با رش��د درصد 
تورم افزای��ش یابد. اما امس��ال 
بر خ��الف س��ال گذش��ته، نرخ 
افزایش زیر 10درصد بوده است. 
این درحالی اس��ت ک��ه افزایش 
تورم، طبق گفته کارشناس��ان، 
بیش از 20درص��د تخمین زده 

می شود. 
با موج اعتراضی که از س��وی 
ب��ه گوش رس��ید،  کش��اورزان 
تصمیم گیری راجع به این قیمت 
وارد فاز جدیدی ش��د. مسئوالن 
قول دادن��د که با بررس��ی های 
بیش��تر و کارشناس��ی دقیق تر، 
نرخ��ی را ب��رای ای��ن محصول 
اس��تراتژیک اع��الم کنن��د که 
کش��اورز و مصرف کننده متضرر 
نشوند؛ اما پیدا کردن یک نقطه 
عط��ف ب��رای ای��ن کالف به هم 
تنیده ک��ه برآین��دی مثبت به 
همراه داشته باشد، بسیار دشوار 
و از بعض��ی زوایا حتی نش��دنی 

است. 
یکی از صنایع پایین دس��تی 
مه��م در ف��رآوری گن��دم که تا 
حدودی به فراموش��ی س��پرده 
ش��ده، آردسازی است که نقشی 
واسطه ای و البته بدون جایگزین 
در تبدی��ل گندم به ن��ان دارد. 
فع��االن ای��ن صنع��ت، عقیده 
دارند که طی س��ال های گذشته 
به رغم ثابت ماندن قیمت خرید 
گن��دم، روز ب��ه روز از حاش��یه 
سودشان کاسته می ش��ود، زیرا 
هرچند دولت یارانه ای را به این 
منظور در نظر گرفته، اما س��ال 

به س��ال هزینه ه��ای جانبی از 
جمله دستمزد کارگرها و قیمت 
حامل های انرژی افزایش می یابد. 
از س��وی دیگر، دقیق��ا همانند 
این اتف��اق در نانوایی ها می افتد. 
به عبارت��ی اجب��ار ب��رای ثبات 
قیمت نان، آنه��ا را در تنگنایی 
قرار داده که چاره ای جز کاهش 

غیر رسمی وزن نان ندارند. 

نانواها در تنگنا هستند
به  آردس��ازان  اتحادیه  دبی��ر 
می گوی��د:  ام��روز«  »فرص��ت 
هزینه های نانوایی در س��ال های 
91 و 92 ح��دود 40درصد و در 
سال 93 حدود 20درصد افزایش 
داشته است، این در حالی است 
که نرخ نان کفاف جبران چنین 

هزینه هایی را نمی دهد. 
محمد مرتضوی ب��ا تاکید بر 
اینک��ه درآم��د نانوایی ه��ا جز با 
فروش نان تامین نمی شود، اضافه 
می کند: در چنین شرایطی، نانوا 
چاره ای به غیر  از کم کردن وزن 
خمی��ر )چانه( ن��دارد. به همین 
دلیل اس��ت که نان تازه  هنوز به 
خانه نرسیده، خشک می شود و 
مردم فکر می کنند کیفیت گندم 

افت پیدا کرده است. 
ب��ه گفت��ه مرتض��وی، اکنون 
نانی که به دس��ت مصرف کننده 
می رسد، حدود 3300تومان در 
هرکیلو هزینه برم��ی دارد که از 
ای��ن مقدار، 2100توم��ان آن را 
م��ردم و مابقی را دولت به عنوان 
یارانه پرداخت می کند، بنابراین 

هزینه های زی��ادی در این میان 
هدر می رود آن هم در شرایطی 
که م��ردم از کیفیت نان رضایت 

کافی ندارند. 
وی با اش��اره به اینکه مصرف 
ن��ان ب��رای هر نف��ر در ای��ران، 
100کیلوگرم در س��ال اس��ت، 
اظهار می کند: این بی نظمی ها و 
نارضایتی ها که هم از جانب مردم 
و هم تولیدکنن��دگان به گوش 
می رس��د، به دلی��ل تصمیمات 
اش��تباهی اس��ت ک��ه دولت بر 
آن اص��رار دارد. اگر آزادس��ازی 

قیمت ه��ا در این صنعت قانونی 
ش��ود، مطمئنا ب��ازار به گونه ای 
تنظی��م خواهد ش��د که قیمت 
تمام ش��ده نان در هر کیلوگرم 
در  نباشد.  بیشتر  از2800تومان 
غیر این ص��ورت، میلیاردها دالر 
هزینه ای ک��ه دولت ب��رای نان 
مردم پرداخت می کند، بی فایده 

و حساب نشده است. 
مرتض��وی معتق��د اس��ت که 

خرید گندم از کشاورزان بیش از 
700تومان و یارانه به مردم جهت 
ن��ان ح��دود 500تومان  خرید 
در ه��ر کیلوگ��رم ب��رای دولت 
هزین��ه دارد. ب��ه عبارتی جمعا 
از کیس��ه دولت  1200توم��ان 
برای این منظور صرف می شود. 
درحالی که می شد همین مبلغ را 
برای بهبود زمین های کشاورزی 
و افزایش حج��م تولید در واحد 

سطح هزینه کرد. 

 خرید تضمینی 
ضرر برای دولت

آردس��ازان  انجم��ن  دبی��ر 
ب��ه صراح��ت می گوی��د: خرید 
تضمینی گندم، آن هم با نرخی 
بس��یار بیشتر از نرخ جهانی، جز 
ض��رر برای دولت چی��ز دیگری 
در پ��ی ن��دارد و در دراز م��دت، 
کش��ت این محص��ول را به طور 
کامل غیراقتص��ادی می کند. از 
طرف دیگر، صادرات محصوالت 
فرعی مانند شیرینی، شکالت و 
حتی آرد را با مش��کلی اساسی 
مواجه خواهد کرد، زیرا در عین 
ح��ال که قیم��ت جهانی خرید 
گن��دم در مزرعه از کش��اورزان، 
200دالر تخمین زده می ش��ود، 
دول��ت همی��ن محص��ول را به 
قیم��ت 470دالر به ازای هر تن 
از کش��اورز خری��داری می کند؛ 
این یعنی هزین��ه ای بیش از دو 
برابر! به اعتقاد وی، افزایش نرخ 
خرید تضمینی، هیچ کمکی به 
کش��اورزان نمی کند و مسئوالن 

باید به فکر افزایش بهره وری در 
واحد سطح باشند. باال بردن نرخ 
خرید نه به سود کشاورز است، نه 
تولید کننده و نه مصرف کننده.  

از حقمان کوتاه نمی آییم
مل��ی  مجم��ع  ریی��س  ام��ا 
نظ��ر  کش��اورزی  تش��کل های 
متفاوتی دارد. مس��عود اس��دی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه خ��ط قرمز 
برای  1200توم��ان  کش��اورزان 
هر کیلوگرم خرید گندم اس��ت، 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
هیچ گونه تعلل��ی از طرف دولت 
ب��رای تصحیح نرخ اعالم ش��ده 
نباید صورت بگیرد. اگرچه برای 
این منظور در نهایت تا اردیبهشت 
س��ال بعد فرصت باقی است اما 
هرچه زودتر تصمیم گیری در این 

باره باید به نتیجه برسد. 
اس��دی معتقد است که هیچ 
حمای��ت جایگزینی نمی تواند از 
طرف مس��ئوالن برای کش��اورز 
قاب��ل قبول باش��د و این قش��ر 
زحمتکش باید ب��ه حق قانونی 
خ��ود برس��د. در غیر این صورت 
کش��اورزان ب��رای احقاق حقوق 
خود از ابزارهای قانونی استفاده 
می کنند. در این می��ان، معاون 
وزیر جه��اد کش��اورزی با بیان 
اینک��ه ط��رح محاس��به قیمت 
گندم براساس پروتئین در حال 
تنظیم است، گفت: در این طرح 
به دول��ت پیش��نهاد داده ایم تا 
براس��اس هر یک درصد افزایش 
می��زان پروتئین، گندم با قیمت 
از کشاورزان خریداری  بیشتری 
به گ��زارش دهقان  نیوز،  ش��ود. 
عبدالمه��دی بخش��نده اف��زود: 
ای��ن ط��رح در ح��ال تکمیل و 
قرار اس��ت به دولت ارائه شود تا 
گندم تضمینی بر حسب میزان 
پروتئی��ن موجود از کش��اورزان 
خری��داری ش��ود.  وی ب��ا بیان 
پروتئین موجود  میانگین  اینکه 
در گندم کشور 11 درصد است، 
اظهار کرد: براساس این طرح ما 
از دولت می خواهیم تا به ازای هر 
یک درص��د پروتئین بیش��تر در 
گندم، مبلغ بیش��تری به عنوان 
مث��ال 50 ی��ا 100 تومان بابت 
کیفیت بیشتر و از طریق خرید 
به کشاورزان پرداخت  تضمینی 
کند.  به این ترتیب، باز هم همان 
داستان همیشگی تعارض منافع 
تولیدکننده و مصرف کننده تکرار 
می ش��ود و هر تصمیمی در این 
خصوص بر سه وجه این مثلث، 
یعن��ی م��ردم، کارخانج��ات و 
گندمکاران تاثیر مستقیم خواهد 
داشت. اینجاس��ت که ارائه یک 
بس��یار  محکمه پس��ند،  راه حل 

دشوار به نظر می رسد. 

دامداران  اتحادی��ه  مدیرعامل 
از پرداخ��ت 225 میلیارد تومان 
یارانه نقدی به ش��یر تولیدی در 
بهار امس��ال طی ماه آینده خبر 
داد و گفت: پیش��نهاد دامداران 
برای ادامه پرداخت یارانه ش��یر 
در س��ال جاری، تامی��ن علوفه 

ارزان قیمت است. 
سعید سلطانی در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: هفته گذشته 
در جلس��ه مشترکی با مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد 
یارانه 225 میلیارد تومانی که به 
حس��اب وزارت جهاد کشاورزی 

واریز ش��ده اس��ت براس��اس هر 
کیلوگرم ش��یر تحویل داده شده 
از سوی دامداران به کارخانه های 

لبنی، به آنها اختصاص یابد. 
وی افزود: یارانه ش��یر مصوب 
برای بهار امس��ال به ازای هر ماه 
75 میلیارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده که تصمی��م گرفتیم این 
یارانه به صورت نقدی پرداخت و 
به حس��اب دامداران واریز شود، 
زی��را اگر ب��ه دنبال اص��الح این 

مصوب��ه و تبدی��ل آن ب��ه یارانه 
غیر نق��دی بودی��م پرداخت حق 
دام��داران بی��ش از ای��ن طول 

می کشید. 
مدیر عام��ل اتحادیه دامداران 
تاکی��د ک��رد: در همان جلس��ه 
مق��رر ش��د از این به بع��د برای 
ادامه پرداخت یارانه ش��یر، قبل 
از تصمیم گی��ری، ب��ا دامداران و 

بخش خصوصی مشورت شود. 
برای  دامداران  گفت:  سلطانی 
ادامه پرداخت یارانه شیر، یارانه 
نقدی را به صالح نمی دانند، زیرا 
یارانه نق��دی و واریز کردن پول 

نقد به حس��اب دام��داران تورم 
ایج��اد می کند. از س��وی دیگر 
بازار علوفه  تقاضای زیادی برای 
به وجود م��ی آورد که نتیجه آن 
افزایش قیم��ت نهاده های دامی 

است. 
وی گف��ت: در جلس��ه هفت��ه 
پیش��نهاد  دام��داران  گذش��ته، 
دادند ب��ه جای پرداخ��ت یارانه 
ش��یر به ص��ورت نق��دی، نهاده  
تامی��ن  برایش��ان  ارزان قیم��ت 
ش��ود تا ش��اهد افزای��ش هزینه 
 تولی��د ب��رای دام��داران و تورم 

نباشیم. 

 دولت بر سر دوراهی قیمت خرید گندم

پرداخت 225 میلیارد تومان یارانه نقدی برای شیر

ساماندهی جوجه ریزی اهرمی برای 
ساماندهی بازار مرغ

مرغ��داران در ماه ه��ا و روزه��ای اخی��ر با مش��کل 
نابس��امانی بازار مرغ و به هم ریختگی عرضه و تقاضای 
ای��ن محص��ول روبه رو بودن��د. این مش��کل فراگیر که 
گریبان هم��ه مرغداران را گرفته ب��ود چنان عرصه را 
بر آنها تنگ کرد که حاضر می ش��دند محصولش��ان را 
زیر قیمت بازار و بس��یار ارزان تر از نرخ تعیین شده به 

فروش برسانند. 
اع��الم کاهش قیمت مرغ از س��وی بان��ک مرکزی، 
گواه این مدعاس��ت. افزایش تولید مرغ در حالی اس��ت 
که ذخیره ه��ای چند هزار تنی در س��ردخانه ها وجود 
داشت و ناهماهنگی کشتارگاه ها و امتناع آنها از خرید 
مرغ، پیامدهای ناگواری را برای بس��یاری از مرغداران 

کشور رقم زد. 
براس��اس تفاهم نامه س��اماندهی جوجه ریزی که در 
س��ال 91 میان اتحادیه تعاونی های مرغداران گوشتی 
کش��ور، سازمان دامپزش��کی و معاونت امور دام وزارت 
جهاد کش��اورزی امضا شد، وظیفه ساماندهی و تنظیم 
جوجه ری��زی ب��ر عهده س��ازمان دامپزش��کی کش��ور 
گذاشته ش��ده اس��ت. اگر این تفاهم نامه در سال های 
اخی��ر به درس��تی اجرا می ش��د، بی تردی��د مرغداران 
زی��ان نمی دیدند و مس��ئوالن و مدی��ران وزارت جهاد 
کش��اورزی نیز با چالش های تنظیم ب��ازار مرغ مواجه 
نمی ش��دند. متاس��فانه این طرح در اجرا ن��اکام ماند و 
منج��ر به هرج و مرج در جوجه ری��زی و ناهماهنگی در 

عرضه و تقاضا شد. 
در ح��ال حاضر ب��ا پیگیری های مس��ئوالن مربوطه 
و هم��کاری بخش��ی از کش��تارگاه های طیور کش��ور، 
مش��کالت عرضه و تقاضای مرغ برطرف ش��ده اما اگر 
ای��ن تفاهم نام��ه همچنان اجرا نش��ود، نابس��امانی ها 
دوب��اره اوج می گیرد. مس��ئوالن مربوط��ه در معاونت 
امور دام و س��ازمان دامپزش��کی کشور برای جلوگیری 
از پیامده��ای اینچنین��ی در ب��ازار مرغ، بای��د به این 
تفاهم نامه پایبند باش��ند و آن را اجرا و عملیاتی کنند. 
 در غیر این صورت بازهم ش��اهد بروز مشکالت دیگری 

خواهیم بود. 
چنانچه یکی از دالیل هرج و مرج های اخیر در بازار 
مرغ، جوجه ریزی ه��ای بی برنامه و خارج از ضوابط و 
بدون زمان بندی بود. حال اگر مسئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی می خواهن��د با چنین مش��کالتی مواجه 
نش��وند باید میزان عرضه و تقاضا و در مجموع بازار 
مرغ را تنظیم و س��اماندهی کنند. اجرای تفاهم نامه 
س��اماندهی جوجه ریزی می تواند اه��رم قدرتمندی 
باشد در دس��ت وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم 

بازار مرغ. 
به هر روی از تمامی مدیران اس��تانی و کش��وری که 
در ای��ن بحبوحه ب��ه داد مرغداران رس��یدند و تمامی 
تالشش��ان را برای سروس��امان دادن ب��ازار مرغ به کار 

بستند، قدردانی و سپاسگزاری می کنیم. 
ما تولیدکنندگان با تمامی مش��کالت و چالش هایی 
که بر س��ر راه تولید در کش��ور وج��ود دارد، همچنان 
س��ربلند هس��تیم که در بدترین ش��رایط نیز به تولید 
ادامه داده ای��م تا جایی که زیان نی��ز کرده ایم و تاوان 

هم داده ایم. 

 خسارت 15 هزار میلیارد تومانی
به بخش کشاورزی

وزی��ر جهادکش��اورزی ب��ه خس��ارت های ناش��ی از 
خشکس��الی و س��رمازدگی ب��ه باغ��ات و محص��والت 
کش��اورزی اش��اره کرد و گفت: در س��ال جاری بر اثر 
این ح��وادث طبیعی بیش از 15 ه��زار میلیارد تومان 
به بخش کش��اورزی در کشور خس��ارت وارد شده که 
دولت در حد توان ممکن برای جبران این خس��ارت ها 

اقداماتی را انجام داده است. 
به گزارش ایس��نا، محمود حجتی افزود: برای کمک 
به کش��اورزان طرحی به دولت ارائه شده که با تصویب 
آن، تسهیالت بانکی کشاورزان خسارت دیده در کشور 

استمهال می شود. 

نجات دریاچه ارومیه نخستین 
اولویت کاری مدیران استانی 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی 
گفت: نج��ات دریاچه ارومیه نخس��تین اولویت کاری 

مدیریت ارشد استانی است. 
خلیل س��اعی با بیان این مطلب افزود: باید به تهدید 
خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان فرصتی برای کل 
کشور جهت استفاده از فناوری های نوین در بخش های 

کشاورزی بهره برد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اعتباراتی ک��ه برای ای��ن منظور 
اختصاص یافته اس��ت، گفت: به ط��ور قطع برنامه هایی 
که برای این منظور تهیه ش��ده توسط اداره کل بحران 
استان کنترل می شود تا اعتبارات در بخش های در نظر 

گرفته شده هزینه شود. 
ساعی با بیان اینکه بارش های اخیر موجب شد بحث 
محدودیت کش��ت به طرح تغییر الگوی کشت و طرح 
بهکاش��ت در حوزه دریاچه ارومیه تبدیل شود، افزود: 
این روند به تازگی آغاز ش��ده است و در ادامه در دیگر 

استان ها نیز اتفاق خواهد افتاد. 

ناهماهنگی ها از طرف دولت است

اعالم رسمی قیمت خرید تضمینی گندم بحثی است 
که همواره در کش��ور ما با مشکالت و اختالف نظرهای 
متعددی مواجه بوده اس��ت این در حالی اس��ت که این 
مهم تا قبل از شروع فصل کشت باید تعیین تکلیف شود 
تا کش��اورزان بتوانند برنامه ریزی های الزم برای کشت 
سال آینده خود را داشته باشند و براساس قیمت هایی 
که امروز تعیین می ش��ود کشاورزان در خصوص سطح 
زیر کش��ت و نوع محصول خود تصمی��م می گیرند اما 
متاس��فانه این امر در کش��ور ما به دالیل مختلفی هر 

ساله عقب می افتد. 
نخستین دلیل این ناهماهنگی ها در خصوص وضعیت 
امس��ال ش��اید قیمت اعالم ش��ده از طرف دولت باشد 
که از نظر کارشناس��ی بسیار پایین است و کارشناسان 
این حوزه این قیم��ت را نپذیرفته اند و همین اختالف 
عقیده ها، خود منجر به تبعات منفی برای قشر کشاورز 

می شود. 
قیمت پارس��ال هزار و 50 تومان بود، قیمت امسال 
هزار و 155 تومان تعیین ش��ده است، این یعنی کمتر 
از 10 درصد افزایش قیم��ت! قطعا با اعالم این قیمت 
به کش��اورزان با عدم استقبال آنان و در پی آن کاهش 
سطح زیر کش��ت محصول گندم روبه رو می شویم، این 
زنجیره به هم پیوس��ته ت��ا آنجا ادام��ه می یابد که در 
س��ال آینده ناچار به واردات بیش��تر گندم می شویم و 
در نهای��ت چند برابر این هزین��ه که امروز دولت حاضر 
به پرداخت آن نیس��ت را بای��د صرف واردات کند و به 

جیب خارجیان بریزد. 
در خص��وص این مس��ئله همه جامعه کش��اورزی به 
انضمام مجلس و جهاد کش��اورزی و بدنه کارشناسی، 
موافق با افزایش قیمت خرید تضمینی هستند اما اهرم 
اصلی که دولت است به بهانه کنترل تورم با این افزایش 
قیمت مخالفت می کند، در حالی که تورم در کش��ور ما 
به قدری مس��ئله ریشه ای و گسترده ای است که قیمت 
گن��دم در آن مانن��د قطره ای در دریا گم می ش��ود اما 
انگار دولت دیواری کوتاه تر از دیوار کشاورزان نمی یابد 
و ت��الش می کند ت��ورم را روی کش��اورز کنترل کند! 
در حالی که نخس��تین ضرر این مسئله به کشور و مردم 
در آین��ده ای نزدی��ک بازمی گردد زیرا اف��ِت عملکرد و 
س��طح زیرکشت تنها موجب وابستگی هرچه بیشتر ما 

به کشورهای بیگانه می شود. 
در مجم��وع باید به ای��ن نکته توجه ویژه ش��ود که 
هزینه ه��ای تولید کش��اورز در کش��ور م��ا نزدیک به 
30 درصد در یک س��ال گذش��ته افزایش داشته است، 
و دولت ب��ا برآورده کردن 10 درص��د آن تنها موجب 
کاهش جمعیت کش��اورز و تنزل سطح زیرکشت گندم 
می ش��ود، جالب اینکه به عنوان نمون��ه وزارت نیرو که 
خود بخشی از دولت است بین 40 تا 80 درصد قیمت 
آب به��ا را برای محصوالت مختلف افزایش داده اس��ت 
این در حالی اس��ت که دولت حتی حاضر نیست همان 
30 درصد پیش��نهادی را هم بپذیرد که این بی عدالتی 
در حق کش��اورز اس��ت. راهکار معضل پیش آمده این 
اس��ت که قیم��ت خرید تضمینی اوال ب��ه موقع خود و 
ثانی��ا به مبل��غ عاقالنه و عادالنه اعالم ش��ود. این عدد 
به نظر من باید مبلغی باالتر از 1350 تومان باش��د. در 
غیر  این صورت آس��یب هر گونه اشتباهی متوجه دولت 

و دامن گیر کشاورز می شود. 

انباشت زباله در میدان میوه و تره بار 
مرکزی کرج

رییس اداره محیط زیس��ت شهرستان کرج از تعیین 
مهل��ت 10 روزه ب��رای رفع معضالت زیس��ت محیطی 

میدان میوه و تره بار مرکزی کرج خبر داد. 
فردی��ن حکیم��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
موض��وع س��اماندهی و رفع معضالت زیس��ت محیطی 
می��دان تره ب��ار مرکزی کرج از جمله مس��ائلی بود که 
از ابتدای س��ال تاکنون مورد توجه و تاکید مس��ئوالن 

قرار گرفته است. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر وضعی��ت س��اماندهی 
فاضالب ه��ای س��طحی این می��دان بالتکلی��ف مانده 
و ع��الوه بر ای��ن زباله های زیادی ه��ر روزه در اطراف 
این میدان انباش��ت می ش��ود که تاکن��ون فکری برای 

جمع آوری آنها صورت نگرفته است. 
حکیم��ی اضافه ک��رد: مدیری��ت پس��ماند، احداث 
سیس��تم تصفیه فاضالب و همچنین بهبود فضای سبز 
این منطقه اقداماتی اساسی برای جلوگیری از آلودگی 
محیط زیس��ت اس��ت که متاس��فانه تاکنون هیچ اقدام 
مثب��ت و عزم ج��دی برای اجرایی ک��ردن آنها صورت 

نگرفته است. 
حکیم��ی تاکید کرد: ب��ر این اس��اس اداره حفاظت 
محیط زیس��ت در راس��تای وظایف ذاتی خ��ود در امر 
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، موضوع را به 
مراج��ع قضایی منعکس کرد و تا حصول نتیجه نهایی، 

موضوع را پیگیری خواهد کرد. 
این مسئول تاکید کرد: با هماهنگی با مراجع قانونی 
یک مهل��ت 10 روزه ب��رای س��اماندهی وضعیت این 
میدان مش��خص ش��ده و در صورت عدم توجه به این 
مدت کوتاه ب��ا افراد متخاطی برخ��ورد قانونی صورت 
می گی��رد. مدیر اداره محیط زیس��ت شهرس��تان کرج 
گفت: زیبا نگه داش��تن ش��هر و جلوگی��ری از آلودگی 
آن وظیف��ه تک تک م��ردم اس��ت و بی توجهی در این 
خصوص به هیچ وجه معنا ندارد، زیرا مستقیما سالمت 

شهروندان و شهر را به خطر می اندازد. 

وحید زندی فخر

عباس پاپی زاده
نماینده مردم دزفول در مجلس

رحمان یزدان مهر
مدیرعامل تعاونی مرغداران ساری

نگاه

خبر

یادداشت

محیط زیست

شیر

دوشـنبه |  26 آبان 1393 | 98شمــاره

اقتصاد مقاومتی و نرخ خرید تضمینی گندم
عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس در 
مورد مصداق های اصل��ی اقتصاد مقاومتی در 
کشاورزی گفت: اقتصاد مقاومتی دارای تعاریفی 
است که در دستور العمل بیست وچهار گانه سند 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مق��ام معظم رهبری 
آم��ده و یکی از اهداف اصلی آن اس��تقالل در 
تولید و افزایش آن اس��ت.  محمدتقی توکلی، 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس در گفت وگو با ف��ارس، افزود: بنابراین 
مطابق دس��تورالعمل بیس��ت وچهار گانه سند 
اقتصاد مقاومت��ی باید نگاه ب��ه منابع داخلی 
بیش��تر باشد و براس��اس آن برنامه ریزی روی 

منابع داخلی تولید هم بیشتر باشد. 
توکلی تصریح کرد: در بخش کش��اورزی در 
زمینه تولید در هر اس��تانی مزیت های خاصی 
داریم که اگر بتوان ب��رای آن الگوگذاری کرد 
و بهترین الگ��و را به هر منطقه اختصاص داد، 
می توان با اس��تفاده از مناب��ع داخلی باالترین 

میزان بهره وری را کسب کرد. 
وی افزود: هدف اصلی در بخش کش��اورزی 
دس��تیابی به امنی��ت غذایی اس��ت که الزمه 
آن توجه در اس��تفاده از مناب��ع و رفع موانع و 

مشکالت و حمایت از تولید کننده است. 

عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیع��ی تصریح کرد: از س��ال های گذش��ته 
خودکفای��ی در تولی��د برخ��ی از محصوالت 
کش��اورزی مانند گندم، برنج، ذرت، دانه های 
روغن��ی و علوفه در دس��تور کار بوده اما چون 
اقتص��اد کش��اورزی خ��وب تعریف نش��ده و 
حمایت ه��ای الزم از این بخش صورت نگرفته 

به این مهم دست نیافته ایم. 
توکل��ی تصریح ک��رد: برای گام برداش��تن 
در مس��یر اقتص��اد مقاومتی باید ب��رای تولید 
محصوالت اس��تراتژیک برنامه ریزی کرد ولی 
به رغم اینکه گندم جزو محصوالت استراتژیک 
کشاورزی محسوب می شود. امسال نرخ خرید 
تضمینی آن پایین اعالم ش��د. وی افزود: اگر 
دولت به کشت محصوالت اساسی و استراتژیک 
یاران��ه بده��د کش��اورزان ب��ه دنبال کش��ت 
محصوالت آب بری مثل هندوانه و پیاز که بازار 
آن نیاز کشاورز را هم تامین نمی کند، نمی روند.  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
بیان داشت: الزمه اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی 
اس��ت و برنامه ری��زی بای��د طوری باش��د که 
 ه��م منافع کش��ور و ه��م منافع کش��اورز را 

تامین کند. 



فرصت امروز - جمعیت به س��نی که جنازه پاش��ایی 
روی آن قرار داشت خیره شده بودند. جمعیت کثیری که 
همگی روز یکش��نبه در تاالر وحدت و خیابان های اطراف 
تجمع کرده بودند تا با خواننده محبوبش��ان خداحافظی 
کنند. از خیابان شهریار گرفته تا تمام خیابان های مجاور 
به دلیل ازدحام جمعیت به طور کامل مس��دود شده بود. 
ازدحام جمعیت و ترافی��ک کم کم به خیابان های دیگر و 
حتی خروجی  متروهای اطراف آن منطقه نیز کشیده شد. 
جمعیت��ی غیرقابل پیش بینی و بی��ش از حد انتظار بود، 
بیش از حد تصور و غیرقابل مقایسه با تشییع بسیاری از 
هنرمندان عزیز که پیش از این دارفانی را وداع گفته بودند. 

اجرای مراس��م با حضور این جمعیت بسیار، 
چنان دش��وار ش��ده بود که با تاخیر زیادی 
همراه ش��د. در ابتدای مراس��م که با حضور 
تعداد زیادی از دوستداران و خانواده موسیقی 
برگزار ش��د »عباس سجادی« پشت تریبون 
رفت و ضمن تس��لیت به جامعه موس��یقی 
کش��ور و خانواده پاش��ایی پیام وزیر ارشاد را 
برای جمعی��ت خواند که در بخش��ی از این 
پیام آمده بود: »درگذشت جان گداز هنرمند 
محبوب ملت ایران مرتضی پاشایی را به همه 
فرهیخت��گان، هنرمن��دان و عالقه مندان آن 
فقید سعید به ویژه خانواده معزز وی تسلیت 
می گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم 
مغفور علودرجات و برای همه بازماندگان صبر 

جمیل آرزومندم؛ یادش گرامی باد.«
پس از س��جادی، مرادخانی، معاون��ت هنری وزارت 
ارش��اد، محمد علیزاده، خوانن��ده پاپ و عموی مرتضی 
پاش��ایی س��خنرانی کردند، اما جمعیت زمانی از خود 
بی خود شد که پدر پاشایی پشت تریبون رفت و با بغض 
خطاب به جمعیتی که لحظه به لحظه در حال افزایش 
بود، گفت: »در آخرین روزی که به دیدن مرتضی رفتم، 
از من خواس��ت روضه ای را برایش بخوانم. روضه ای که 
همیشه با آن آرامش می گرفت. من هم برایش خواندم. 
حاال   همان روضه را امروز برایش می خوانم و می خواهم 
ت��ا لحظه آخ��ر در آرامش باش��د.« روض��ه خوانی پدر 
پاش��ایی با گریه و ش��یون حضار روبه رو شد به شکلی 
که برخی از حال رفتند و کمک رس��انی به کس��انی که 
بیهوش ش��ده بودند به سختی انجام شد، زیرا فقط یک 

آمبوالنس در محل حاضر بود. 
جمعیت عزادار که پس از روضه خوانی پدر پاش��ایی با 
صورت های خیس از اش��ک مراس��م را دنبال می کردند با 

صدای بنیامین، خواننده پاپ کش��ور که شعری از فرهاد 
را پش��ت تریبون زمزمه می کرد با بغض هم صدا ش��دند: 
»با ص��دای بی صدای/ مثل یه کوه بلن��د/ مثل یه خواب 
کوتاه/ یه مرد بود یه مرد...« پس از این همخوانی بنیامین 
خطاب به جمعیت گفت: »اینجا حاضر ش��دن و خواندن 
کار هر کس��ی نیست. بسیاری از دوستان من هم بودند و 
نتوانستند، بخوانند ولی مطمئن باشید این لحظه بهترین 
لحظه برای اوست« و سپس قطعه »یکی هست« با صدای 
بنیامی��ن و همراهی حاضران اجرا ش��د که بخش انتهای 
مراس��م را تش��کیل می داد. پس از ای��ن همخوانی پیکر 
مرتضی پاشایی در حالی که فضای برگزاری برنامه به دلیل 

حضور جمعیت فراوان از کنترل مسئوالن برگزاری خارج 
ش��ده بود به آمبوالنس منتقل شد اما حضور بیش از حد 
و غیرقابل پیش بینی مردم باعث شد این مراسم بیشتر از 
زمان تعیین ش��ده طول بکش��د و در آخر پیکر پاشایی به 

سمت بهشت زهرا )س( تشییع شد. 
همزم��ان در اقدامی کمی عجیب س��خنگوی وزارت 
خارجه امریکا نیز در پیامی که با »انا هلل و انا الیه راجعون« 
شروع شده بود نوشت: »خاموش شدن این شمع نورانی 
را خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم«. 
اما از س��وی دیگر درگذش��ت مرتضی پاش��ایی همراه با 
واکنش های متفاوتی بود. برخی از جمعیت تجمع کرده 
روب��ه روی بیمارس��تان و همخوانی آهنگ های پاش��ایی 
متعجب بودند و برخی دیگر از تعجب آن دسته متعجب. 
موض��وع اصلی تعجب ه��م خیل جمعی��ت نوجوانان و 
جوانان��ی بود که در غ��م از دس��ت دادن خواننده مورد 
عالقه شان داغدار بودند. این واکنش ها در گفت وگوهایی 

که بین حاضران در مراس��م تش��ییع ای��ن خواننده پاپ 
ردوبدل می ش��د قابل مش��اهده بود. یکی از حاضران با 
گریه می گفت: »واقعا حس��ش می کنم که پاشایی نماد 
ما دهه هفتادی هاست. با او کوهی از آرزوهامون روبه گور 
خواهیم برد.« پیرزنی که روی س��کویی گوشه پیاده رو 
ایس��تاده بود با تماشای جمعیت به شخصی که کنارش 
بود، می گفت: »آفرین به نسل جدید که به افراد محبوب 
نسل خودشان احترام می گذارند.« دختری در حال گریه 
کردن وقتی پیکر پاش��ایی به س��مت آمبوالنس حرکت 
می ک��رد فریاد می زد: »حیف که چه زود از بین ما رفتی 
بی صدا اومدی و این طور آتیش به دل ما زدی و رفتی«. 
پس��ر نوجوانی که در تالش بود تا نزدیک 
پیکر پاش��ایی ش��ود به دوس��تش گفت: 
»انصافا خیلی کم دیدم پیکر یک هنرمند 
با پرچم ایران تش��ییع ش��ود«. در میان 
گریه های جمعیتی که برای خداحافظی 
با پاش��ایی به ت��االر وحدت رفت��ه بودند 
حرف ه��ا و زمزمه های بس��یاری بود که 
بسیاریش��ان س��خن از فراغ این خواننده 
بود، برخی نی��ز از بی توجهی هایی که به 
زعم مخاطبان از س��وی مسئوالن، اهالی 
مطبوعات و هنری ها به این خواننده شده 

بود ابراز ناراحتی می کردند. 
پیکر پاشایی تا ساعت های شش و هفت 
عصر به دلیل ازدیاد جمعیت و نرس��یدن 
به قبر در بهشت زهرا خاک نشد. خانواده 
وی از هواداران خواستند تا جمعیت اجازه دهد اما کنترل 
جمعیت مردم مقدور نبود و راه ها به س��مت قبر بس��ته 
بود. به همین دلیل خانواده پاش��ایی اعالم کردند، وی را 
در زمان دیگری به خاک خواهند س��پارد و جنازه مرتضی 
پاش��ایی دوباره به س��ردخانه بازگردانده ش��د؛ همچنین 
خانواده پاشایی به دلیل اتفاق های امروز زمان خاکسپاری 
وی را اع��الم نخواهند کرد. احتماال هنگامی که این خبر را 
می خوانید پیکر مرتضی پاشایی به خاک سپرده شده است. 
از سوی دیگر نیز جمعیتی که به صورت کامال خودجوش 
برای تش��ییع وی به تاالر وحدت و خیابان های اطراف که 
از متروی امام حس��ین تا خیابان انقالب را پوشش می داد 
رفت��ه بودند پس از رفتن آمبوالن��س نیز در محل ماندند 
و ترانه های پاش��ایی را مانند آهنگ »بغضم گرفته وقتشه 
بب��ارم/ چه بی هوا هوای گری��ه دارم/ باز کاغذام با تو خط 
خطی ش��د/ خدا این حس و حال و دوس��ت ن��دارم« در 
حضور مامورانی که در محل حضور داشتند زمزمه کردند. 

وزیر خارجه عمان در ایران
شبکه المیادین گزارش داد: یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان برای مذاکره 
با مس��ئوالن عالی رتبه ایرانی وارد تهران می ش��ود. این شبکه همچنین گزارش 
داد که رییس دس��تگاه دیپلماسی عمان با حسن روحانی، رییس جمهوری ایران 
نی��ز دیدار خواهد کرد. مس��قط، پایتخت عمان پیش تر میزب��ان مذاکرات میان 
ایران و گروه 1+5 بود. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه عمان که به تازگی میزبان 
مذاکرات س��ه جانبه وزیران خارجه ایران و امریکا به همراه کاترین اش��تون در 
کش��ورش بوده اس��ت روز یکش��نبه با رییس جمهوری و وزیر خارجه کشورمان 
دیدار کرد. دور آخر مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 در مهلت تمدید مذاکرات 

27 آبان در وین برگزار می شود. 

دیروز تشییع شد، اما به خاک سپرده نشد

پاشایی در میان زندگان ماند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده ای از 
طرح افزایش اختیارات وزیر دادگس��تری، وزیر را موظف 
کردند به س��وال های نمایندگان مجلس در مورد مس��ائل 
مختلف مربوط به قوه قضاییه پاسخ دهد. در جلسه علنی 
روز یکش��نبه مجلس شورای اس��المی بررسی طرح نحوه 
اجرای قس��متی از اصل 160 قانون اساس��ی درخصوص 
افزایش اختیارات وزیر دادگس��تری در دستور کار مجلس 

قرار گرفت. 
در جریان بررس��ی ماده ای از این طرح درخصوص لزوم 
پاس��خگویی وزیر دادگس��تری به نمایندگان درخصوص 
مس��ائل مختلف و مربوط ب��ه قوه قضاییه پیش��نهادهای 

متعددی مطرح ش��د، در یکی از این پیش��نهادها مهرداد 
الهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس ش��ورای اسالمی 
خواستار گسترش اختیارات وزیر دادگستری و پاسخگویی 
در قبال عملکرد س��ازمان ثبت اس��ناد، س��ازمان پزشکی 

قانونی، سازمان زندان ها شد.
علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اسالمی مخالفت 
ضمن��ی خود را با افزایش اختیارات وزیر دادگس��تری در 
ای��ن خصوص به مهرداد الهوتی اعالم کرده بود. در پایان 
نماین��دگان با 158 رأی مواف��ق، 11 رأی مخالف، 9 رأی 
ممتنع از مجم��وع 220 نماینده حاض��ر در صحن علنی 

مجلس این ماده را به تصویب رساندند. 

وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی به سوال ها

  س�فیر ایران در لبنان گفت: تهران 

هرگ�ز دول�ت لبن�ان را در خص�وص 
)پذیرش( هبه نظامیش تحت فش�ار 

قرار نخواهد داد. 
 190 نماینده مجلس شورای اسالمی 

در نام�ه ای از ریی�س دانش�گاه آزاد 
اسالمی تقدیر و تشکر کردند. 

 کاش�فی رییس خانه احزاب در دور 

پنجم گفت: پیگیری های خانه احزاب 
ب�رای برگ�زاری مجمع عموم�ی این 

تشکل همچنان ادامه دارد. 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به فرصت کم باقیمانده برای حصول 

توافق نوشت: نباید فرصت ها برای رسیدن به راه حل جامع از دست برود

سیاست

تیتر اخبار

خس��رو صادق نیت، رییس دبیرخانه س��تاد کش��وری 
مبارزه با دخانیات گفت: براس��اس آمارها در صورت عدم 
پیش��گیری در جمعیت کشورهای ایران، مصر و پاکستان، 
این کش��ورها در آینده  پرمصرف ترین های س��یگار جهان 
خواهند شد. وی گفت: هم اکنون 1.4 میلیارد سیگاری در 
دنیا وجود دارند که س��االنه شش میلیون نفر از این افراد 
مستقیم بر اثر استنشاق دود سیگار می میرند و 600 هزار 
نف��ر نیز به دلیل مواجهه با دود دس��ت دوم س��یگار جان 
خود را از دس��ت می دهند. رییس مرکز س��المت محیط 
و کار معاونت بهداش��ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افزود: با فرض مصرف ساالنه 50 میلیارد نخ سیگار 

در کش��ور، ساالنه 100 هزار میلیارد تومان در کشور دود 
می شود که این رقم دو برابر هزینه کاهش عوارض مصرف 
س��یگار در کشور است. صادق نیت به تصویب کنوانسیون 
کنترل دخانیات در س��ال 2003 اش��اره ک��رد و گفت: تا 
س��ال 2005 بالغ بر 179 کش��ور عضو این کنوانس��یون 
ش��دند و در پی آن در س��ال 1385 نیز قان��ون کنترل و 
مبارزه با دخانیات در مجلس به تصویب رسید. وی افزود: 
ماده 12 این کنوانس��یون به بحث آم��وزش پرداخته که 
بر همین اس��اس، کارگروهی تخصصی در زمینه آموزش 
و توانمندسازی مردم در س��تاد کشوری کنترل دخانیات 

تشکیل شد. 

ایران پرمصرف ترین مشتری سیگار 

و  پژوهش�ی  ریی�س مرکزآموزش�ی،    

درمان�ی پیش�گیری و ارتق�ای س�المت 
نس�خه در خص�وص کاه�ش س�ن ابتال و 
و  خطرن�اک  س��رط�ان های  ش��ی�وع 

مرگباردرکشورهشدار داد. 
 مع�اون حمایت ه�ای اجتماع�ی کمیته 

امداد گفت: ش�مار زنان سرپرست خانوار 
در کش�ور ب�ه دو میلی�ون و 500 هزار نفر 

رسیده است. 
  رییس ستاد دیه کشور گفت: ۸00 هزار 

نفر در تصادفات، از سال ۴۲ تاکنون کشته  
شده اند. 

دبیرخان�ه کمیته مواق�ع اضطرار اعالم ک�رد: زنگ ورزش م�دارس و ورزش 
صبحگاهی یکشنبه در ش�هر تهران ممنوع شد و اورژانس های ثابت و سیار 

در میادین شهر آماده  باش بودند

جامعــه

تیتر اخبار

علیرضا مختارپور، دبیرکل نه��اد کتابخانه های عمومی 
به ارائه ش��رح کوتاهی درباره وضع کتابخوانی در کش��ور 
پرداخت و گفت: اخیرا در پاس��خ به این س��وال که وضع 
کتابخوانی در کش��ور چگونه اس��ت؟ این گونه به رسانه ها 

پاسخ می دهم؛ بد، پایین و تاسف آور. 
وی ادامه داد: در قبال این پاس��خ، برخی می پرسند که 
آیا دلیلی هم دارید. پاسخ بنده این است که هیچ تحقیق 
علمی و مستندی مبتنی بر روش های علمی در این زمینه 
موجود نیست و به همین دلیل هم طی سال های گذشته 
سرانه مطالعه از س��وی مسئوالن مختلف از پنج دقیقه تا 
باالی 70 دقیقه اعالم شده اس��ت. وی ادامه داد: در زمینه 
ش��مارگان کتاب طی چند س��ال گذشته ش��اهد افزایش 

جمعیت و افت ش��مارگان بوده ای��م. در زمینه مراجعه به 
کتابخانه هم امروز تنها 2.5 میلیون نفر مراجعه داریم، در 
حالی که به صورت اس��تاندارد باید 15 میلیون نفر مراجعه 

داشته باشیم.
مختارپ��ور، ضمن انتقاد از نب��ود گفتمان کتابخوانی در 
فض��ای فرهنگی گفت: این گفتم��ان در فضای عمومی ما 
مشهود نیست و در زمینه اش��اره غیرمستقیم به فرهنگ 
کتابخوانی در تولیدات سینمایی و تلویزیونی هنوز آخرین 
نمون��ه ما »هامون« 30 س��ال پیش اس��ت. دبیرکل نهاد 
کتابخانه ها ادامه داد: مجموع این  موارد نشان دهنده نبود 
فضیلت کتابخوانی در جامعه اس��ت و ام��روز باید به این 

سوال جواب داد که چه باید کرد؟ 

وضع تاسف آور کتابخوانی در کشور

  ن�ادر برهانی مرن�د، کارگ�ردان تئاتر و 

هنرمن�د رادیو به دلی�ل ناراحتی قلبی در 
بیمارستان دی بستری است. 

  رضا کیانیان، با اظهار تاس�ف ف�راوان از 
درگذش�ت دو هنرمند جوان از مس�ئوالن 
خواس�ت نسبت به »س�ونامی سرطان« که 
گریبان گیر جامعه شده است، سکوت نکنند. 
بنی�اد  مشاورفلس�فه  ثب�وت،  اکب�ر    

دایره المعارف اسالمی در نشست »بررسی 
قی�ام حس�ینی ادام�ه حکوم�ت علوی« 
دراندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی گفت: 
هدف روضه خوان نباید کس�ب مال و جاه 

باشد. 
محمدعلی کشاورز گفت: عمده مشکل پایین بودن کیفیت فیلم ها و سریال ها 

به بودجه مربوط است

فرهنگی

تیتر اخبار

خبرگ��زاری یونه��اپ ک��ره جنوبی، درآس��تانه دیدار 
دوس��تانه تیم مل��ی فوتبال این کش��ور مقابل ایران در 
ورزش��گاه آزادی تهران نوشت: کره جنوبی در این بازی 
برای پایان دادن به نوار ناکامی های خود در ورزش��گاه 
آزادی تالش خواهد کرد، ورزش��گاهی که ترسناک ترین 

ورزش��گاه آس��یا اس��ت. تیم کره جنوبی پس از برتری 
ی��ک بر صفر روز جمع��ه خود براب��ر اردن در امان، در 
برابر ایران آخرین مس��ابقه خود در س��ال 2014 را زیر 
نظر اولی اش��تلیکه آلمانی ساعت 16:25سه شنبه هفته 

جاری انجام خواهد داد. 

آزادی ترسناک ترین ورزشگاه آسیا است

   س�عید حالف�ی، مهاج�م پیش�ین 

تیم های پرس�پولیس، پی�کان و داماش 
گیالن نخس�تین فوتبالیستی است که 
به ج�رم دریاف�ت کارت معافیت جعلی 
سربازی و استفاده از آن بازداشت شد. 

  تیم ملی فوتسال ایران با شکست تیم 

گواتماال به عنوان س�ومی گرندپریکس 
برزیل دست پیدا کرد

   حبیب کاشانی، مدیر تیم فوتبال امید 
ای�ران گفت: مذاکرات خوب�ی با زالتکو 
کرانچ�ار در قطر داش�ته و این مربی به 

نیمکت تیم امید نزدیک شده است. 

بابک قربانی، دارنده مدال طالی کشتی فرنگی در بازی های آسیایی گوآنگجو 
)۲010( که برای بررسی جرم خود در زندان بود، با مرگ مشکوک درگذشت

ورزش

تیتر اخبار
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حسن بنانج
کارشناس ارشد تبلیغات

آگهی های تبلیغاتی به روز شده 
کامپیوتری در کمپین جدید نایك

شركت نایک در قالب كمپینی با عنوان »همه چیز را 
در معرض خطر ق��رار بده Risk Everything «، به 
معرفی »فیلمبرداری ش��گفت انگیز« با مشاركت گوگل 
پرداخته اس��ت. از طری��ق این كمپین هر ب��ار كه یک 
بازیكن در زمین در طول یک مس��ابقه فوتبال حركتی 
حماسی و عجیب را انجام می دهد، یكسری آگهی های 
تبلیغاتی به روز ش��ده كامپیوتری امكان میكس مجدد 
و به اش��تراك گذاری فوری تصاویر برجسته با هواداران 
و تشویق كنندگان تیم های رقیب را برای طرفداران به 
وجود خواهد آورد. در ادامه می توان با ارس��ال یكسری 
استیكرها و متن های خاص، استعداد خود را بروز داد. 
ب��ه جای بازتولید اتفاقاتی ك��ه فقط در فرمت ویدیو 
رخ داد، این آگهی های تبلیغاتی به  روز شده كامپیوتری 
با اس��تفاده از یک موتورD3  ساخته شده كه بازیكنان 
را ب��ه كاراكتر هایD3  انیمیش��نی تبدیل می كند. از 
آنجایی كه بس��یاری از طرفداران حین تماش��ای یک 
بازی گوش��ی های موبایل خود را در دس��ت دارند، این 
تجربه داخل جس��ت وجوگر های موبای��ل كار كرده، اما 
نی��از به طرفداران برای دانلود ی��ک نرم افزار ندارد. این 
تجرب��ه همچنین روی كامپیوتر ها در دس��ترس بوده و 
در آنجا می توانید همه را به همین ش��كل به اش��تراك 

گذاشته و با هم میكس مجدد كنید. 

ایستگاه تبلیغات

شعارهای تبلیغاتی دو خودروساز 
فاقد برند

رامک خودرو و كرمان خودرو، دو خودروس��از داخلی 
ك��ه نمایندگ��ی خودروس��ازان ك��ره ای و چین��ی را 
برعهده دارند، به تازگی اقدام به اس��تفاده از ش��عارهای 
 تبلیغات��ی كرده ان��د ك��ه در ادام��ه ب��ه آنه��ا نگاهی 

خواهیم داشت. 

رامك خودرو

یك��ی از خودروس��ازان فاق��د برند كه ب��ه تازگی در 
فعالیت ه��ای خ��ود، از ی��ک ش��عار تبلیغات��ی خاص 
اس��تفاده می كند، ش��ركت رامک خودرو است. این طور 
به نظر می رس��د كه گروه صنعت��ی رامک خودرو بعد از 
معرف��ی و ف��روش موفق خودرو نیواكتیون از ش��ركت 
س��انگ یانگ كره جنوب��ی در كمپی��ن تبلیغاتی »هزار 
راه نرفت��ه« كه س��ال گذش��ته انجام ش��د ای��ن بار به 
دنبال فروش خ��ودروی كوراندو از همان خودروس��از 
 اس��ت البته با پوششی گس��ترده تر و همراه با تبلیغات 

تلویزیونی. 
ش��عار تبلیغات��ی ای��ن ش��ركت در واق��ع به نوعی با 
خودروه��ای م��ورد تبلی��غ )مدل ه��ای اس ی��و  وی یا 
شاس��ی بلند( همخوان��ی دارد. در واق��ع مش��خصه این 
خودروها توانایی حركت در جاده های سنگالخی است. 
مس��یری كه توس��ط خودرو های س��دان )یا مسافری( 
قاب��ل پیمای��ش نیس��ت. صرف نظ��ر از اینك��ه عبارت 
مذكور عن��وان برنامه ای تلویزیون��ی و كتابی با همین 
 عنوان اس��ت، اما صنعت ادبی ج��ادوی مجاورت را در 

خود دارد. 
این صنعت در واقع مفهومی در ادبیات فارس��ی است 
كه براساس آن یک حرف خاص در عبارت یا جمله ای 
تك��رار ش��ده و موجب زیبایی كالمی آن می ش��ود. در 
عب��ارت »ه��زار راه نرفت��ه« نی��ز ح��رف »ر« چند بار 
تكرار ش��ده و عالوه بر القای حس��ی خاص، ضریب به 

خاطر سپاری این عبارت را افزایش می دهد. 
به ع��الوه ای��ن ش��عار نی��ز مانن��د ش��عار تبلیغاتی 
ایران خودرو، دارای كلمه راه اس��ت و مس��یر و جاده را 
فرای��اد می آورد. با وجودی كه این ش��عار خوب به دل 
می نشیند، اما ش��واهد نشان می دهد كه در برنامه های 
بلند مدت و كوتاه مدت رامک خودرو و همچنین ش��یوه 
تبلیغات��ی این ش��ركت ب��رای ارتقای برند ی��ا معرفی 
محصوالت��ش نس��بت ب��ه دوره ه��ای پیش��ین تغییر 

محسوسی ایجاد نشده است. 

کرمان خودرو

كرمان موت��ور نیز از جمله خودروس��ازانی اس��ت كه 
محصول��ی با برند خود را تولید نكرده و صرفا به مونتاژ 
محصوالت برندهای خارجی می پردازد. این شركت پس 
از تاسیس در اوایل دهه 70 شمسی، فعالیت خود را با 
همكاری شركت دوو كره جنوبی آغاز كرد. در این دهه 
كرمان خودرو فروش خوبی داشت، با این حال هیچ یک 
 از محصوالت��ی ك��ه روانه ب��ازار كرد، ش��عار تبلیغاتی 

نداشتند. 
ب��ا افزایش فش��ار تحریم های خارج��ی علیه صنعت 
خ��ودرو و قط��ع همكاری با دوو، رفته رفته مس��یر این 
شركت در سرمایه گذاری و همكاری خارجی نیز تغییر 

كرد. 
راین خ��ودرو،  تاس��یس ش��ركت های زیرمجموع��ه 
بم خ��ودرو و مدیران خودرو، نتیجه این تغییر سیاس��ت 
ب��ود. در میان ش��ركای خارجی ای ك��ه كرمان خودرو 
برای همكاری در دس��تور كار داشت، مذاكره با شركت 
لیف��ان به ثم��ر نشس��ت و در نهایت محص��والت این 
ش��ركت چینی توس��ط كرمان خودرو وارد ب��ازار ایران 
ش��دند. در رویكرد جدید كرمان خودرو البته مدل های 
 جدید صاحب یک ش��عار تبلیغاتی بودند؛ راهی جدید، 

همراهی جدید. 
به نظر می رسد كه شركت كرمان خودرو در این شعار 
تالش دارد ت��ا به رویكرد جدید خود تاكید كند. تكرار 
كلمه »جدید« در این ش��عار به نوعی اش��اره به همین 
رویكرد داش��ته و در عین حال بیانگ��ر ورود محصوالتی 
متف��اوت به ب��ازار اس��ت. همچنین كرمان خ��ودرو در 
ش��عار محصوالت جدید خ��ود، از صنعت ادبی جادوی 
 مج��اورت به��ره ب��رده و كلم��ه »راه« را نی��ز تك��رار 

كرده است. 
ضم��ن اینكه دو كلمه »راه��ی« و »همراهی« با هم 
هم قافیه بوده و شعار تبلیغاتی مذكور را واجد یک وزن 

شعرگونه كرده اند. 
از س��وی دیگر اس��تفاده از مفه��و م همراهی در این 
شعار به نوعی به مفهوم صمیمیت و نزدیكی با مخاطب 
اش��اره دارد. همچنی��ن اس��تفاده از كلم��ه راه در واقع 
نوعی حركت در مس��یری است كه ایران خودرو با شعار 

تبلیغاتی خود در آن پاگذاشته است. 

با توجه به اینکه مردم 
بعضا از کیفیت محصوالت 
خودرویی در ایران چندان 
رضایت ندارند، بنابراین 
مانور دادن روی مباحثی 
نظیر کیفیت به نوعی، 
برداشتن سنگ بزرگ 

تلقی و به ضد تبلیغ تبدیل 
می شود

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

فروشگاه پوشاک House of Fraser-  شعار: خودت باش، فارغ از اینکه چه جایگاهی داری!
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صنع��ت خودروس��ازی در كش��ور م��ا 
دارای بی��ش از نیم قرن س��ابقه و تجربه 
اس��ت. اگرچه این صنعت در مقایس��ه با 
س��ایر همس��االنش در كش��ورهایی نظیر 
كره جنوبی )كی��ا و هیوندایی( آنچنان كه 
باید رش��د نكرده اس��ت، اما هنوز یكی از 
صنای��ع مادر در بس��یاری از كش��ورهای 
صاح��ب صنعت خ��ودرو از جمل��ه ایران 
محسوب ش��ده و اس��تمرار فعالیت ده ها 
صنعت دیگر به آن وابسته است. همچنین 
میلیون ها نف��ر از این صنعت ارتزاق كرده 
و حج��م عظیم��ی از ش��اغالن كش��ور را 
به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم به خود 

اختصاص داده است. 
صنعت خودرو ایران در س��ال های اخیر 
رشد بسیار خوبی در بعد كمی )و كیفی( 
داشته است، اما آن طور كه باید در حوزه 
برندس��ازی و ارتقای تصوی��ر موفق عمل 
نكرده اس��ت. با این حال به نظر می رسد 
با رقابتی تر ش��دن بازار خودرو در ایران و 
حضور س��رمایه گذاران خارجی در صنعت 
خ��ودرو، نس��یم بازاریاب��ی نوی��ن به این 
صنعت هم وزیدن گرفته و خودروس��ازان 
گام های��ی هر چن��د كوتاه ب��رای معرفی 
ارتقای تصویر و برند خود برمی دارند. یكی 
از این گام ها تعیین شعار تبلیغاتی است. 

شعار تبلیغاتی عنصری كلیدی از هویت 
برند و در راس��تای معرفی ارزش ویژه آن 
اس��ت. امروزه كمتر خودروسازی در دنیا 
می توان یافت كه فاقد شعار تبلیغاتی برند 
)Tagline(  و همچنین ش��عار تبلیغاتی 
محصول )Slogan(  باشد. شعار تبلیغاتی 
یكی از اركان اولیه تصویرسازی و معرفی 
هدف سازمان اس��ت. خودروسازان ایرانی 
چند س��الی است كه با توجه به این مهم، 
صاحب شعارهای تبلیغاتی شده و در حال 
ایجاد هویت و ارزش برای نام تجاری خود 

هستند. 

ایران خودرو 
فق��ط دو خودروس��از ب��زرگ در ایران 
هستند كه صاحب برند بوده و محصوالتی 
را ب��ا برن��د خودش��ان تولی��د می كنند، 
اولی ایران خودرو و دومی س��ایپا اس��ت. 
ایران خ��ودرو در دهه 70 با تولید س��مند 
نخس��تین خ��ودروی مل��ی را تولید كرد. 
آن موقع ش��عار تبلیغاتی »خودروی ملی 
افتخار ملی« در كمپین های تبلیغاتی این 

خودرو خودنمایی كرد. 
ای��ن ش��عار تبلیغاتی در مورد س��مند 
ب��ر س��ر زبان ها بود، ت��ا اینك��ه در اواخر 
دهه 80 ش��عار جدی��دی در كمپین های 
تبلیغات��ی ای��ن ش��ركت معرف��ی ش��د: 
ایران خ��ودرو.«  را می خوان��د...  ت��و  »راه 
 ایران خودرو حتی نس��خه های انگلیس��ی 
عرب��ی  و    )Roads Await You(
)الن طری��ق تدعوك( این ش��عار را برای 

بازارهای خارجی خود طراحی كرد. 
این نخس��تین بار بود كه یک ش��ركت 
ایرانی صاح��ب برند، عالوه ب��ر بازارهای 
داخل��ی، ب��رای بازاره��ای خارجی خود 
صاحب ش��عاری تبلیغاتی می شد. محتوا 
و پی��ام این ش��عار و نس��خه های خارجی 
آن بیانگ��ر این بود ك��ه فرآیندی علمی و 
روش��مند در بزرگ ترین خودروساز كشور 

برای انتخابش انجام گرفته است. 

این شعار مضمونی شعرگونه )جاده صدا 
می زن��د از دور قدم های تو را - س��هراب 
س��پهری( و صمیمی داش��ت. با این حال 
ش��عار تبلیغاتی مذكور فاق��د اصول رایج 
در ش��عارهای تبلیغات��ی كنون��ی برندها 
از جمله ایجاد تمای��ز و معطوف به هدف 
بودن است. اما این شعار اصل خطاب قرار 
دادن و صمیمی��ت را به ط��ور موثری در 

خود دارد. 
ضمیر اشاره دوم شخص »تو«، بر اصل 
خطاب ق��رار دادن مخاطب تاكید كرده و 
مفهوم خواندن و دع��وت كردن هم اصل 
صمیمیت با مخاطب را برجسته می كند. 
شعار تبلیغاتی ایران خودرو همچنین فاقد 
هر نوع ادعای بزرگ و بی اس��اس اس��ت. 
بنابرای��ن خیل��ی س��ریع در جامعه مورد 
پذیرش واقع ش��د و حتی توسط برخی از 
نهادهای دیگر از جمله پلیس راه به صورت 

غیررسمی مورد استفاده قرار گرفت. 
اوایل ده��ه 90 با آمدن مدیریت جدید 
به ایران خودرو، شعار تبلیغاتی ایران خودرو 
در كمپین های تبلیغاتی كمتر دیده ش��د. 
اما به نظر می رس��د كه ایران خودرو اخیرا 
تصمیم گرفته است كه این شعار تبلیغاتی 
را ب��ار دیگر زنده ك��رده و در كمپین های 

خود مورد بهره برداری قرار دهد. 

سایپا
س��ایپا از ایران خودرو جوان تر است و با 
وجود اینكه خودروی پراید )فورد فیستای 
قدی��م( را در اواخ��ر دهه 80 ب��ا لوگوی 
خ��ود تولید می كرد، اما باالخره در س��ال 
1390 با معرفی خودروی تیبا، رس��ما به 
جرگه خودروسازان صاحب برند پیوست. 
این خودروس��از در ابتدا ش��عار تبلیغاتی 
دو كلم��ه ای »س��ایپا، مطمئ��ن« را برای 

خود برگزید. دومین شركت خودروسازی 
ایران )از نظر حجم و ارزش ریالی( تالش 
داشت با استفاده از كلمه »مطمئن« خود 
را متمای��ز كند. ام��ا در این دوره وضعیت 
در صنعت خودرو كمی در حال تغییر بود 
و خودروسازان حجم تولیدشان را افزایش 
داده بودند. همچنین تولید پیكان از سوی 
ایران خودرو متوقف و پراید به گاو شیرده 
س��ایپا تبدیل ش��د. از این پ��س بود كه 

رفته رفته كیفیت پراید به عنوان محصول 
اصلی سایپا افت كرد و بدین ترتیب شعار 

تبلیغاتی سایپا از واقعیت فاصله گرفت. 
با توجه ب��ه اینكه مردم بعضا از كیفیت 
محص��والت خودرویی در ای��ران چندان 
رضایت ندارن��د، بنابراین مانور دادن روی 
مباحثی نظیر كیفیت به نوعی، برداش��تن 
س��نگ بزرگ تلقی و به ضد تبلیغ تبدیل 

می شود. 
این وضعیت باعث شد تا سایپا در سال 
1392 شعار تبلیغاتی جدیدی را طراحی 
كن��د؛ »س��ایپا، در اندیش��ه ای متفاوت«. 
ای��ن بار هم ب��ا انتخ��اب واژه »متفاوت« 
تالش ش��د ت��ا اص��ل متمایز ش��دن در 
ش��عار تبلیغات��ی مورد تاكید ق��رار گیرد. 

هرچند ك��ه متمایز بودن در ش��عار فقط 
كافی نیست و مش��تریان باید این مفهوم 
را احس��اس كنند، با این حال این ش��عار 
نشان دهنده آگاهی سایپا از ماهیت شعار 
تبلیغاتی و تمركز بر اصل »متمایز شدن« 
در ش��عار تبلیغاتی است. اصلی كه به نظر 
می رس��د گروه صنعتی سایپا آن را خوب 

درك كرده است. 
اما با وجود اس��تفاده س��ایپا از ش��عار 
تبلیغاتی جدید در كمپین های تبلیغاتی، 
هنوز بس��یاری ش��عار تبلیغاتی پیش��ین 
این خودروس��از یعنی »س��ایپا، مطمئن« 
را در ذه��ن دارند. این ش��عار كه بارها در 
كمپین های تبلیغاتی دهه 80 این شركت 
خودروسازی تكرار می شد، برای بسیاری 
از س��وی یک خودروس��از تازگی داشت، 
بنابراین خیلی زود در اذهان حک ش��د و 

به راحتی زدوده نخواهد شد. 

پارس خودرو
یك��ی دیگ��ر از خودروس��ازان ب��زرگ 
كشورمان پارس خودرو است. این شركت 
در واق��ع نخس��تین خودروس��از در ایران 
محسوب می شود. شركت پارس خودرو در 
سال 133۵ به عنوان یک شركت تولیدی 
و بازرگانی در زمین���ه خودروهای جیپ 
فعالیت خود را آغاز و از آن دوران تاكنون 
اقدام به تولی��د و مونتاژ انواع خودروهای 
س��واری و دو دیفرانس��یل در ایران كرده 
اس��ت. بنابراین این ش��ركت را نمی توان 
خودروس��از خواند زیرا فاقد برند مختص 
به خود اس��ت. این شركت البته بعدها در 
زمره خودروس��ازان تحت هلدینگ گروه 

سایپا قرار گرفت. 
با این ح��ال پارس خ��ودرو هم صاحب 
یک ش��عار تبلیغاتی است. این خودروساز 

در ابتدا ش��عار تبلیغاتی »همراهی خوب 
برای تمام زندگ��ی« را اختیار كرد. كمتر 
ش��عار تبلیغاتی در ایران را می توان یافت 
ك��ه این چنین ب��ا اس��تانداردهای رایج و 
موث��ر در ش��عار تبلیغاتی برن��د منطبق 
باشد. حس صمیمیت و همچنین سادگی 
در این ش��عار موج می زند. هرچند ش��عار 
مزبور كمی طوالنی اس��ت، ام��ا فاقد هر 
 ن��وع ادعایی اس��ت كه ق��ادر ب��ه اثبات 

آن نباشد. 
هرچند ك��ه مانور تبلیغاتی زیادی روی 
این شعار تبلیغاتی انجام نشد، اما سال ها 
به عن��وان ش��عار تبلیغات��ی پارس خودرو 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. پ��س از گذر 
صنع��ت خ��ودروی ای��ران از دوره تولید 
پرحج��م )كمیت( و افزای��ش انتقادها در 
زمین��ه كیفیت محص��والت خودرویی در 
ایران طی س��ال های اخی��ر، پارس خودرو 
تصمی��م گرف��ت كه ت��الش خ��ود برای 
تولید محص��والت با كیفیت را دس��ت كم 
در ش��عار تبلیغات��ی اش بازت��اب ده��د. 
بنابراین س��ال گذش��ته ش��عار تبلیغاتی: 
 »پارس خ��ودرو، پیش��رو در كیفی��ت« را 

برگزید. 
با وجودی كه این ش��عار انعكاس دهنده 
دغدغه ام��روز خریداران خودرو )كیفیت( 
است، اما به نظر می رسد كه شعار مذكور 
بیش��تر بازتاب دهن��ده هدفی اس��ت كه 
شركت پارس خودرو به دنبال دستیابی به 
آن اس��ت تا واقعیت حاضر. اگرچه برخی 
از محص��والت این ش��ركت نظیر تندر )یا 
لوگان( دارای كیفیتی باالیی هس��تند، اما 
این خودروس��از فاقد برن��د تحت مالكیت 
خود بوده و در كیفیت بیشتر میراث خوار 
ش��ركای خارجی خود از جمله نیس��ان و 

رنو است. 

نیم نگاهی به شعارهای تبلیغاتی شرکت های خودروسازی ایران

شعارهایی از جنس راه
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نرگس فرجی

روان شناسی قیمت گذاری

زمانی که ش��ما می خواهید محصولت��ان را بر مبنای 
هزینه هایی ک��ه در تولید تک تک اقالم آن به کار رفته 
قیمت گ��ذاری کنید، مس��ئله به اندازه کافی حس��اس 
و دقی��ق خواه��د بود. ح��ال تصور کنی��د می خواهید 
جنبه های روان ش��ناختی را نی��ز در قیمت گذاری های 
خ��ود م��ورد نظر ق��رار دهی��د، قطعا حساس��یت کار 
دوچندان خواهد شد. در ادامه چند قانون روانشناختی 
که می تواند بر تصمیم خرید مش��تریان اثرگذار باشد، 
معرفی ش��ده اس��ت. با در نظر گرفتن این قوانین شما 
می توانی��د با ش��ناخت روانشناس��انه مش��تریان خود، 
استراتژی قیمت گذاری مناسب تری را در پیش گیرید. 

تاثیر قیمت مرجع
زمانی که شرایط به گونه ای است که مشتری به راحتی 
می تواند قیمت محصول ش��ما را در مقایسه مستقیم با 
قیم��ت محصول رقیبتان قرار دهد، میزان حساس��یت 
مشتری نسبت به قیمت، به اندازه قابل توجهی افزایش 
می یابد. بهترین راهکار در مقابله با این تاثیر آن اس��ت 
ک��ه در تبلیغات خ��ود به جای آنکه ب��ر »بهتر بودن« 
محصول خود نس��بت به محص��والت رقبا تاکید کنید، 
توج��ه مش��تریان را به وجه تمای��ز محصولتان با دیگر 
محصوالت موجود در ب��ازار جلب کنید. به این ترتیب 
متمایز دانستن محصول ش��ما در ذهن مشتری باعث 
می ش��ود نتواند قیمت آن را مستقیما با قیمت مرجعی 

که در ذهن دارد، مورد مقایسه قرار دهد. 

تاثیر قیمت گذاری دسته ای
 زمان��ی که محص��ول به عنوان عضوی از یک بس��ته 
به فروش می رس��د، میزان حساسیت مشتریان نسبت 
ب��ه قیم��ت کاهش پیدا می کن��د. از ط��رف دیگر باید 
توج��ه داش��ت ب��ه نمایش گذاش��تن ارقام ب��زرگ در 

قیم��ت محص��والت، ناخ��ودآگاه منجر ب��ه عدم جلب 
توجه مش��تری می ش��ود. به عن��وان مثال ی��ک جعبه 
ش��ش تایی دس��تمال کاغذی را در نظر بگیرید که در 
تبلیغ آن گفته می ش��ود با خرید یک بس��ته شش تایی 
می توانی��د هر دس��تمال کاغذی را ب��ه قیمت 1900 
توم��ان بخری��د. به راحت��ی می توان محاس��به کرد که 
قیم��ت کلی این بس��ته برابر با11ه��زار و 400 تومان 
خواهد بود اما نش��ان دادن این رقم در نخس��تین گام 
می تواند مش��تری را از خرید منص��رف کند. زمانی که 
تاکید روی قیمت هر محصول در بس��ته قرار می گیرد، 
ذهن مش��تری به سمت مقایسه س��ودی که از تفاوت 
قیم��ت 1900 تومان و 2000 توم��ان عایدش خواهد 
 شد منحرف ش��ده و تمایل بیشتری به خرید محصول 

پیدا می کند. 

تاثیر موازنه قیمت- کیفیت
اگ��ر ای��ن تفکر در ذهن مش��تری ش��کل بگیرد که 
قیمت باالتر نش��ان دهنده کیفیت بهتر اس��ت، میزان 
حساس��یت و نگران��ی او نس��بت به قیم��ت محصول 
کاه��ش پیدا می کند. اگر بتوانید برندی خلق کنید که 
تداعی کننده ویژگی هایی از قبیل یکتا بودن یا داشتن 
کیفیت باال در ذهن مش��تری باشد، به راحتی می توانید 
مش��تری خود را متقاع��د به پرداخت مبلغ بیش��تری 
کنید. باید توجه داش��ته باش��ید تا زمانی که برند شما 
نتوانس��ته چنین قدرتی را در بازار کس��ب کند، میزان 
 حساس��یت مشتریان نس��بت به قیمت محصولتان باال 

خواهد بود. 

تاثیر قیمت به عنوان درصدی از درآمد
 اگر گروه هدف مش��تریان ش��ما در بازار قشر دارای 
درآمد متوس��ط یا زیرمتوسط اس��ت، باید به این نکته 
توجه داش��ته باش��ید که بررس��ی های روان ش��ناختی 
نش��ان داده است این گروه برای تصمیم گیری در رابطه 
ب��ا قیم��ت یک محصول، اغل��ب تمایل به مقایس��ه آن 
به عنوان درصدی از درآمد ماهانه خود دارند. ش��ناخت 
گروه هدف مشتریانتان به شما کمک می کند در رابطه 
با استراتژی قیمت گذاری خود بهتر تصمیم گیری کنید. 

تاثیر اعداد جادویی
 بررس��ی ها نش��ان داده اس��ت که اعداد انتهایی در 
قیم��ت یک محص��ول می تواند تاثیر قاب��ل توجهی بر 
ذهن مش��تریان داشته باش��د. معموال قیمت هایی که 
ب��ا پنج، هفت یا 9 به اتمام می رس��ند، می توانند تاثیر 
مثبتی بر ذهن افراد داش��ته باش��ند، زی��را ذهن افراد 
ناخ��ودآگاه با مش��اهده چنین قیمت های��ی آنها را به 
س��مت پایین گرد می کنند. به عنوان مثال اگر کاالیی 
ه��زار توم��ان قیمت دارد، در صورتی ک��ه 995 تومان 
قیمت گذاری شود، ذهن مش��تری ناخودآگاه آن را در 
دس��ته کاالهای 900 تومانی دیده و تمایل بیش��تری 
ب��ه خرید آن پیدا می کند زیرا احس��اس می کند مبلغ                                                                                                                
مناس��ب تری را برای خرید کاال ی��ا محصول مورد نظر 

می پردازد. 

تاثیر قیمت ارزان در کنار قیمت گران
زمان��ی ک��ه ی��ک کاالی دارای قیمت نه چن��دان باال 
در کن��ار ی��ک کاالی گران قیمت ق��رار می گیرد، قیمت 
آن برای مش��تری ارزان تر به نظر می رس��د. این تکنیک 
در رس��توران ها اس��تفاده بس��یار دارد. معم��وال غذاهای 
گران قیمت در منوی رستوران به نحوی قرار می گیرند که 
غذاهای دیگر در مقایسه با آنها ارزان قیمت به نظر آیند. 

همپوشانی تبلیغات 
یک شراکت در زمینه بازاریابی است

اگر بتوانید کسب و کارهای دیگری را شناسایی کنید 
که به جامعه هدف مش��ترکی خدمات می دهند، آنگاه 
مواردی را یافته اید که مناس��ب همپوش��انی تبلیغات 
هس��تند. اگر هر دو ط��رف میزان مخاطبان یکس��انی 
داش��ته باش��ند، برنامه ریزی و اجرای چنین تبلیغاتی 
بس��یار آس��ان اس��ت. این نوع تبلیغات زمان��ی انجام 
می ش��ود که هر دوی شما توافق کنید تبلیغات خود را 

بر مبنای کسب و کار طرف مقابل قرار دهید. 
ای��ن نوع همکاری ها در فضای مج��ازی مکررا اتفاق 
می افتد. اگر هر دو طرف از یک واس��طه برای پیگیری 
و بررس��ی تعداد فروش استفاده کنند و یک کمیسیون 
از پیش تعیین شده به طرف دیگر بپردازند، نگرانی های 
طرفین در م��ورد تفاوت میزان جمعی��ت مخاطبان یا 
تفاوت میزان پاس��خ ها ب��ه آفرهای گوناگ��ون، از بین 

می رود. 
م��ن ب��ه ده ه��ا بازاریاب جدی��د در فض��ای مجازی 
کمک ک��رده ام تا با معرفی محصوالت با کیفیت ش��ان 
ب��ه جمعیت مخاطبان من، کس��ب و کار خود را تثبیت 
کنند. این موضوع باعث می شود لیست ایمیل آنها رشد 
و رون��ق یابد، مش��تریان من محص��والت و اطالعات با 
کیفیت��ی ک��ه می خواهند، دریافت کنن��د و من نیز به 
خاطر محصوالتی که معرفی و تبلیغ می کنم، پورسانت 

دریافت کنم. 

معاوضه مقاله
برای اینک��ه راحت تر در معرض دید مخاطبان هدف 
قرار گیرید، مقاله ها را معاوضه کنید. پس از شناس��ایی 
شرکای بالقوه که در یک حوزه کاری مشترک فعالیت 
می کنند، می توانید مقاله ه��ا را با آنها معاوضه کنید تا 
از ای��ن طریق پیام خود را در فضای مجازی گس��ترش 

دهید. معاوضه بالگ ها یا خبرنامه ها این امکان را برای 
هر دو طرف فراهم می کند تا در معرض دید مخاطبانی 
ق��رار بگیرند ک��ه از طرق دیگ��ر امکان پذی��ر نخواهد 
ب��ود. اغلب وبالگ های اختصاصی صنای��ع نیز برای به 

اشتراک گذاری مقاله ها باز است. 
حتی اگر یک دارنده لیست ایمیل یا وبالگ عالقه مند 
نباش��د که برای شما مقاله ای ارسال کند، اما در عوض 
بسیاری هس��تند که مقاله شما را برای مخاطبان خود 
ارس��ال می کنند تا محتوای با کیفیتی را با خوانندگان 

خود به اشتراک بگذارند. 
تنه��ا ب��ه دنبال وبالگ ه��ای مرتبط با ح��وزه کاری 
خود نباش��ید. تالش کنید تا بازارهایی را بیابید که در 
حاش��یه بازار حوزه کاری ش��ما فعالیت می کنند و در 
عین حال به جمعیت هدف ش��ما خدم��ات می دهند. 
به عن��وان مث��ال، من دریافت��م که س��رمایه گذاران در 
بنگاه های امالک و مس��تغالت مش��تاقانه به مقاله های 
من در خصوص توصیه های مرتبط با بازاریابی اینترنتی 
عکس العمل بس��یار مثبت نش��ان می دهن��د، حتی در 
حالی که من از حرفه آنها در مقاله نامی ذکر نکرده ام. 

وقت��ی به عنوان مهم��ان در یک وب��الگ مقاله قرار 
می دهید، برای ق��رار دادن لینک در آن اجازه بگیرید. 
البته ای��ن کار را بیش از حد انج��ام ندهید. هیچکس 
نمی خواهد وب سایت یا وبالگش پر از لینک هایی باشد 
که سبب شود خوانندگانش به سمت های دیگر هدایت 

شوند. 
 ب��ه میزبان وبالگ ای��ن اطمین��ان را بدهید که به 
محض اینکه مقاله روی س��ایت او قرار گرفت، آن را به 
خوانن��دگان خود معرفی خواهید کرد. این کار بهترین 

روش برای پاسخ دادن به لطف و محبت آنهاست. 
در شماره بعدی بخوانید: 
مصاحبه با کارشناسان؛ محتوایی ساده 
اما قدرتمند در عرصه بازاریابی

اپل به دنبال بازاریابی گسترده 
محصوالت در شرکت های تجاری

ش��رکت اپل در تالش اس��ت نرم افزاره��ا و خدمات 
خ��ود را در میان ش��رکت های تجاری نی��ز با قدرت و 
جدی��ت بیش��تری معرف��ی کن��د و به همی��ن منظور 
 هم��کاری گس��ترده ای را ب��ا بخش خصوص��ی آغ��از 

کرده است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، به منظ��ور حض��ور قدرتمندانه 
در میان ش��رکت های تجاری، اپل در ح��ال مذاکره با 
توس��عه دهندگان و برنامه نویس��ان حرفه ای است تا در 
نهایت بتواند خدمات و نرم افزارهای تازه ای را برای رفع 
نیازه��ای آنها عرضه کرده و از س��وی دیگر محصوالت 
 موج��ود را نی��ز بر مبنای درخواس��ت ها و نیازهای آنها 

به روز کند. 
منابع خبری می گویند اپل گروه هایی را برای مذاکره 
در این زمینه ها به ش��رکت های بزرگ تجاری فرستاده 
و آنها با رؤسای واحدهای فناوری اطالعات شرکت های 
مذک��ور وارد مذاکره ش��ده اند. یکی از این ش��رکت ها 
س��یتی گروپ اس��ت که خدمات مالی گسترده ای ارائه 
می ده��د، ولی هنوز از امضای ق��رارداد میان دو طرف 

خبری در دست نیست. 
گفت��ه می ش��ود اپل در ای��ن زمین��ه همکاری هایی 
را ب��ا  ای ب��ی ام نیز به عم��ل آورده و احتم��ال می رود 
 این هم��کاری منجر ب��ه عرضه محصوالتی مش��ترک 

نیز  شود. 

مدیرعامل ورساچه 
برند معروف لباس 

به منظور ارتباط بهتر 
با مشتری در فواصل 
زمانی مشخص یکی 
از جدیدترین مدل 

لباس های این شرکت 
را می پوشد و به صورت 
یک مدل بدون حرکت 

در ویترین یکی از 
شعب این شرکت 
حضور پیدا می کند

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

پروانه مسجل

بسیاری از مشتریان بی رحم اند 
و ب��ه کس��ب و کارها فرص��ت 
اش��تباه ک��ردن را نمی دهند. 
در این ش��رایط کس��ب وکارها 
بای��د از تمام��ی امکاناتش��ان 
برای جذب مش��تری استفاده 
کنند. آنها باید ابزارهایی برای 
بازاریابی بیابند که با کمترین 
ش��کار  را  مش��تریان  هزین��ه 
می کن��د. وقتی کس��ب وکار ها 
از طریق فروش��گاه ها یا شعب 
مختل��ف محصوالت خ��ود را 
به مش��تریان ارائ��ه می دهند، 
ی��ا  فروش��گاه ها  ویتری��ن 
مغازه ه��ای آنها می تواند نقش 
مهمی برای جذب مش��تریان 

بازی کند. 
ویتری��ن می تواند مانند یک 
کان��ال ارتباطی پی��ام صاحب 
فروش��گاه ها را ب��ه مش��تریان 
منتق��ل و آنه��ا را به س��مت 
دکوراسیون  بکش��انند.  داخل 
است،  فروشگاه ها مهم  داخلی 
ول��ی توج��ه ویژه داش��تن به 
اهمیت  از  مغازه ه��ا  ویتری��ن 
فوق العاده تری برخوردار است. 
وقتی ویترین به شکلی خاص 
طراحی و تزیین ش��ده باشد، 
ب��دون ش��ک مش��تریان را به 
س��مت داخل دع��وت خواهد 
ک��رد و در ای��ن موقع اس��ت 
که فروش��ندگان با استفاده از 
تکنیک های مختلف می توانند 
در مش��تریان احس��اس نی��از 
ایجاد کنند و محصوالت را به 
آنها بفروش��ند. این ویترین ها 
ب��رای کس��ب وکارهای آنالین 
تبدیل به صفحه اول وب سایت 
آنه��ا خواهد ش��د، در نتیجه 
تمامی نکاتی ک��ه در طراحی 
ویترین ها گفته می شود، برای 
همه کسب وکارها کاربرد دارد. 

 ویترین های خود را
زنده نگه دارید

و  ب��زرگ  کس��ب و کارهای 
دارای ش��عب متع��دد معموال 
ب��رای  وی��ژه ای  برنامه ه��ای 
ویترین های  مناسبتی  طراحی 
به عن��وان مثال،  خود دارن��د. 
برن��د  ورس��اچه  مدیرعام��ل 
مع��روف لب��اس ب��ه منظ��ور 
ارتب��اط بهت��ر با مش��تری در 
یکی  زمانی مش��خص  فواصل 
لباس های  از جدیدترین مدل 
ای��ن ش��رکت را می پوش��د و 
به ص��ورت ی��ک م��دل بدون 
حرک��ت در ویتری��ن یک��ی از 
ش��عب ای��ن ش��رکت حضور 
کار  همی��ن  می کن��د.  پی��دا 
باع��ث می ش��ود که ه��زاران 
طرف��دار این ش��رکت در این 
روز مشخص در مقابل ویترین 
ورس��اچه قرار بگیرند و از این 
روی��داد مهم عکاس��ی کنند. 
گاهی این مانک��ن بی جان به 
خود حرکت��ی می دهد و برای 
مش��تریان خود دس��تی تکان 
می دهد، این رویکرد نش��ان از 
بازاریابی  در  ویتری��ن  اهمیت 
برای شرکت ها دارد.  استفاده 
از مانکن های زنده مدت هاست 
در کش��ورهای دنیا رواج دارد، 
بازخورده��ای  ش��یوه ای ک��ه 
بس��یار مثبتی گرفته است. در 
واقع فروش��گاه ها ب��ا این کار 
ویترین ه��ای خود را زنده نگه 
می دارند و از حالت خش��ک و 

این  می دهند.  نج��ات  بی روح 
در حالی اس��ت که در کش��ور 
م��ا چندی��ن دهه اس��ت که 
مانکن ه��ای زش��ت و بد فرم 
هس��تند  ویترین ها  ثابت  پای 
و کس��ی نیز در ت��الش برای 
ح��ذف آنه��ا نیس��ت. حداقل 
تغییری در ظاهر آنها نیز داده 
نمی ش��ود تا مش��تریان دیگر 
بی تفاوت و بدون توجه به آنها 
البته  از کنارشان عبور نکنند. 
برخی فروشگاه نیز خواسته اند 
از این مانکن ها به سبک پست 
مدرن اس��تفاده کنند و آنها را 
به یک ش��کل عجی��ب تزیین 
می کنن��د که مش��تریان باید 
س��اعت ها به آنها نگاه کنند تا 
متوجه ش��وند که هدف از این 

کار آنها چیست. 
به عن��وان مث��ال، چند وقت 
پی��ش هن��گام عب��ور از کنار 
ویتری��ن یکی از فروش��گاه ها 
متوجه مانکنی ش��دم که سه 
عدد ش��لوار برروی هم به آن 
پوش��انده بودند و از گردن آن 
نیز کفشی آویزان بود، عینکی 
به چش��م این مانکن و لباسی 
که هیچ تناس��بی با شلوار آن 
نداش��ت به تنش کرده بودند. 
ب��ا این ح��ال، نگاه ک��ردن به 
ای��ن مانک��ن برای مش��تریان 
جذاب ت��ر از محصوالت��ی بود 
 که برای طراحی آن اس��تفاده 

شده بود. 

بی نظمی آزاردهنده 
ویترین های داخلی 

داخلی  فروش��گاه های  اکثر 
به ویژه لباس فروشی ها از تعداد 
زی��ادی مانک��ن ب��رای تزیین 
ویترین خود استفاده می کنند 
و این مس��ئله نظم ویترین ها 
را ب��ر هم می زن��د. نظم عامل 
مهم��ی در طراح��ی ویتری��ن 
اس��ت. قرارگیری درست اجزا 
کنار ه��م می تواند ب��ه انتقال 
پیام کمک کن��د. ویترین های 
س��ردرگمی  باع��ث  ش��لوغ 
اگ��ر  و  می ش��ود  مش��تریان 
مش��تریان قصد خرید نداشته 
باش��ند، قطعا بی توجه از کنار 
آنها می گذرن��د. اکثر صاحبان 
فروش��گاه ها احساس می کنند 
بای��د از تمام��ی محصوالت��ی 
که در داخ��ل دارند در تزیین 
ویتری��ن اس��تفاده کنند. این 
ن��وع چیدم��ان ویترین ه��ا را 
 می توانید در اکثر کسب وکارها 
مشاهده کنید، لباس فروشی ها، 
همگ��ی  و...  کتاب فروش��ی ها 
ب��دون در نظ��ر گرفت��ن این 
طراحی  ب��ه  ش��روع  فاکت��ور 

می کنند. قرارگیری محصوالت 
روی ه��م ای��ن بی نظمی را به 
مخصوصا  می رساند.  خود  اوج 
فروش��گاه هایی که محصوالتی 
در حوزه روس��ری و ش��ال را 
به مش��تریان ارائ��ه می کنند. 
اکثر این کسب وکارها احساس 
می کنن��د که مش��تریان باید 
همان جلوی فروشگاه انتخاب 
خ��ود را انجام دهن��د و وقتی 
مطمئ��ن ش��دند ب��ه داخ��ل 
بیایند. به همین دلیل اس��ت 
که گاهی اوقات تا مش��تریان 
می ش��وند،  فروش��گاه  وارد 
فروشنده فورا به آنها می گوید 
اگر چیز خاص��ی موردنظرتان 
هست برایتان بیاورم. در واقع 
ویتری��ن مانند یک تور اس��ت 

که مش��تری را شکار می کند. 
فروش��گاه ها  صاحب��ان  اگ��ر 
س��عی کنن��د در طراح��ی از 
اس��تفاده  متخصص��ی  اف��راد 
ایده ه��ای  می توانن��د  کنن��د 
خالقان��ه ای را در ای��ن زمینه 
اج��را کنند. ب��رای مثال یکی 
از فروشگاه های انگلیس زمانی 
که می خواست نخستین شعبه 
خ��ود را افتتاح کند از چندین 
ط��راح تئاتر و ط��راح داخلی 
ب��رای تزیین ویتری��ن دعوت 
کرد. این طراحان چندین ماه 
وقت صرف کردند تا به نتیجه 
برس��ند ک��ه از چ��ه اجزای��ی 
برای طراحی اس��تفاده کنند. 
بود  بانوان  فروشگاه مخصوص 
و در طراح��ی ویتری��ن آن از 
تمام��ی المان های مورد عالقه 
این گ��روه مخاطب اس��تفاده 
ش��ده ب��ود، المان های��ی ک��ه 
براس��اس هماهنگ��ی در رنگ 
و ط��رح کنار هم ق��رار گرفته 

بودند. 

از رنگ های جسورانه 
استفاده کنید 

کارشناسان بر این باورند که 
باید در انتخاب رنگ جسور بود 
و در انتخاب گرمی و س��ردی 

رنگ ها دقت نظر داشت. برای 
مثال در محصوالت زمس��تانی 
استفاده از رنگ های گرم و در 
محصوالت تابس��تانی استفاده 
کم��ک  س��رد  رنگ ه��ای  از 
بس��زایی به کسب و کار خواهد 
ک��رد. گروه مخاطب��ان نیز در 
انتخاب رنگ تاثیر  گذار است. 

مخاط��ب  گ��روه  اینک��ه 
کودکان باش��ند ی��ا خانم ها و 
آقای��ان همگی در این انتخاب 
می تواند ط��راح را کمک کند. 
حت��ی گ��روه س��نی نی��ز در 
انتخ��اب می تواند نقش  ای��ن 
داش��ته باش��د. به رنگ دیواره 
ویترین ها نیز باید دقت ش��ود 
و می توان از کاغذ دیواری های 
زیب��ا  طرح ه��ای  و   ش��کیل 

کمک گرفت. 
در اکث��ر ویترین ه��ا همان 
ب��رای راه��روی  رنگ��ی ک��ه 
س��اختمان اس��تفاده می شود 
دی��واره  رنگ آمی��زی  ب��رای 
ویتری��ن نی��ز به کار م��ی رود. 
گاه��ی در طراحی ب��ه مچاله 
کردن کاغذ رنگی و چسباندن 
آن به دیواره بس��نده می شود. 
دیواره ویترین مانند بک گراند 
کار عمل خواه��د کرد، طراح 
باید از تصاویر اس��تفاده کند و 
 مشتری را غرق در تماشای این 

تصاویر کند. 
در طراح��ی ب��رای کودکان 
بهتر اس��ت از رنگ های شاد تر 
ش��خصیت های  نقش ه��ای  و 
کارتونی اس��تفاده شود. عالوه 
بر م��وارد گفته ش��ده، قیمت 
محص��والت نی��ز در انتخ��اب 
رنگ اهمیت دارد، برای مثال 
ویتری��ن  م��ورد طراح��ی  در 
محص��والت لوک��س بای��د از 
رنگ ها و طرح های خاص این 

محصوالت استفاده شود. 

 به نورپردازی ویترین
دقت کنید

یک��ی دیگ��ر از مهم تری��ن 
تزیین  طراح��ی  فاکتور ه��ای 
ویترین توج��ه به تکنیک های 
مثال  برای  اس��ت.  نورپردازی 
نورهای دوس��ت  از  اس��تفاده 
داش��تنی و ش��اد در طراحی 
به جذب ک��ودکان  ویتری��ن، 
کم��ک خواهد ک��رد. طراحان 
بای��د دقت کنند که با نورهای 
بی ربط و ب��ی روح موجب آزار 
چشم مش��تریان نشوند و آنها 
را از دی��دن ویترین خود بیزار 
نکنند. نورپردازی در ش��ب و 
روز در طراح��ی ویترین مهم 
اس��ت و باید به گونه ای باش��د 
ک��ه مش��تریان در ه��ر لحظه 

ب��ه راحتی فض��ای ویترین را 
مش��اهده کنن��د. کم ی��ا زیاد 
ش��دن ن��ور نی��ز مهم اس��ت. 
ب��رای مث��ال فروش��گاهی در 
خارج از کش��ور نور ویترین را 
به گونه ای تنظیم کرده بود که 
نور با نزدیک ش��دن مش��تری 
ب��ه ویترین بیش��تر می ش��د، 
همی��ن عامل باعث ش��ده بود 
که مش��تریان برای دید بهتر 
به ویترین نزدیک و نزدیک تر 
ش��وند. اس��تفاده از المپ های 
کم مصرف وکم هزینه می تواند 
کم��ک زی��ادی ب��ه صاحبان 
فروشگاه ها بکند و هزینه ها را 

تا حد زیادی کاهش دهد. 

 استفاده از وسایل خاص 
برای تزیین ویترین 

 گاهی ب��رای تزیین ویترین 
می توانید س��ری به سمساری 
محل بزنید و از اشیای قدیمی 
و مرتب��ط ب��ا کس��ب وکارتان 
استفاده  ویترین  برای طراحی 
کنید. مشتریان این وسایل را 
دوست دارند و قرارگیری آنها 
در کنار اش��یای م��درن برای 
رادیوها  اس��ت.  آنها خوشایند 
و تلویزیون ه��ای قدیمی حتی 
چرخ خیاطی و اتوهای متعلق 
به سال های گذشته به راحتی 
می توانند نگاه مش��تریان را به 

خود گره بزنند. 
می ت��وان  م��ورد  ای��ن  در 
ویترین نمایشگاه های اتومبیل 
را مثال زد که از ماش��ین های 
قدیمی برای تزیین اس��تفاده 
و مش��تریان نیز ب��ه خوبی با 
آنه��ا ارتباط برق��رار می کنند. 
نی��ز می توانند  ت��ازه  گل های 
خاص��ی  جل��وه  طراح��ی  در 
ایج��اد کنن��د، ای��ن گل های 
تازه نیز در زنده نگه داش��تن 
ویترین می توانند کمک کنند. 
ش��اید این کار هزینه ای برای 
کس��ب وکارها ایجاد کند، ولی 
مش��تریان با خرید محصوالت 
ای��ن هزینه ها را ب��ه صاحبان 

برمی گردانند. 

شیوه های جدید را 
بیاموزید

ویترین ها را می توان هوشمند 
و تصویری کرد و هزاران هزار 
شیوه ای دیگر در طراحی مورد 
اس��تفاده قرار داد؛ شیوه هایی 
ک��ه ب��ا اس��تفاده از آنها جان 
داده  کس��ب و کارها  به  تازه ای 
می ش��ود. اگ��ر کس��ب وکارها 
س��ال ها به یک شکل ویترین 
خود را تزیی��ن کرده اند، بهتر 
اس��ت آن را تغییر دهند و به 
اعتماد  یک ط��راح حرف��ه ای 

کنند. 
طراح ویتری��ن باید در کنار 
بازاریاب��ی  کارش��ناس  ی��ک 
مج��رب اق��دام ب��ه طراح��ی 
کارشناس��ان  چ��ون  کن��د. 
می توانن��د ب��ه طراحان کمک 
کنن��د ک��ه از چ��ه طرح ها و 
اس��تفاده کنند که  رنگ هایی 
باشد.  با کس��ب و کار متناسب 
اگر ش��رکت ها ت��وان پرداخت 
هزینه ه��ا را دارن��د، می توانند 
از یک گروه طراحی اس��تفاده 
کنن��د چ��ون طرح ها ب��ا فکر 
گروهی خالقانه تر خواهند بود. 
فراموش نکنیم ه��ر هزینه ای 
که ب��رای تقویت ای��ن کانال 
ارتباطی مهم ص��ورت بگیرد، 

قطعا بی نتیجه نخواهد بود. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی
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کتابخانه

انسان امروزی که در قرن 21 
زندگی  پسامدرنیس��م  و دوران 
می کن��د نیازمن��د محصولی با 
امکان��ات گس��ترده و طراح��ی 
زیبا است که این امر بنگاه های 
اقتص��ادی و صنایع تولیدی را با 
چالش های زیادی مواجه ساخته 
است. آنچه مسلم است این است 
ش��رکت هایی ک��ه فعالیت های 
وس��یع بازاریابی را که در دنیای 
امروز نقش��ی بس��یار پررنگ در 
عرصه تولید و توسعه محصوالت 
دارد جدی نگرفته اند، جایگاهی 
در این فض��ای رقابتی نخواهند 

داشت. 

دکتر محم��د بلوریان تهرانی، 
در کتاب خود با عنوان »طراحی 
و توسعه محصول به زبان ساده« 
کوش��یده اس��ت با زبانی بسیار 
س��اده و پویا فعالیت های مفید 
بازاریاب��ی، توس��عه و مدیری��ت 
تصمیم گیری های  و  محصوالت 
الزم در م��ورد روش های توزیع 
و پخش، تبلیغ��ات، هزینه یابی 
و قیمت گذاری محص��ول را به 
اقتصادی  بنگاه ه��ای  مدی��ران 

آموزش دهد. 
بلوریان در این کتاب بهترین 

روش های��ی ک��ه ی��ک مدی��ر 
می کوش��د ب��ا اس��تفاده از آن، 
فعالیت های خود را در راس��تای 
بازاریابی، مدیریت اس��تراتژیک 
برند و توسعه و توزیع محصوالت 
شرکت خود گس��ترش دهد به 
زبانی س��اده و جامع به رش��ته 

تحریر در آورده است. 
جایگاه محص��ول در بازاریابی 
به ق��دری دارای اهمیت اس��ت 
که نویسنده در بخشی از کتاب 
اظه��ار می کند: یک��ی از چهار 
مقوله مه��م در بازاریابی که در 

حقیقت می تواند نخستین مقوله 
قلمداد شود، محصول یا فرآورده 

است. 
ام��روزه در تمامی بخش های 
صنای��ع تولیدی ک��ه از فضای 
رقابتی فشرده ای برخوردار است، 
با تغییر تکنولوژی، تغییر درآمد و 
سلیقه مصرف کننده و نوآوری ها 
و ابداعات تولیدکنندگان، محیط 
تجاری هم دستخوش تالطم و 
تنوع می ش��ود. در این ش��رایط 
اگر تولید کنندگان دارای دانش 
مدیریت��ی و بازاریاب��ی خوب��ی 

نباشند از مسیری که در آن قرار 
گرفته اند خارج شده و صنایعی 
را ک��ه س��ال ها آن را پ��رورش 
و گس��ترش داده ان��د در م��رز 

ورشکستگی قرار خواهند داد. 
ای��ن کت��اب در 58 صفح��ه 
ب��ا قیمت 5هزار تومان توس��ط 
انتش��ارات ش��رکت چاپ و نشر 

بازرگانی به چاپ رسیده است. 

طراحی و توسعه محصول به زبان ساده

نگاهی به یکی از روش های ارتباطی مهم برای جذب مشتری

ویترینهاییکهمشتریشکارمیکنند
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مطبوع/ نامطبوع

پاسخ های احتمالی دریافتی:
-  بودن، رفتن بیرون، میان.

-  زنگ زدن گفتن تو راهن، االناس که برسن.
-  مثل اینکه جلسه داشتن یکم طول کشیده، میان، آره میان.

-  گفتن میان، درست معلوم نیست کی، ولی حتما میان.
-  گفتن دیگه نمی خواد کسی بره بیمارستان مالقات، ظاهرا 

مرخص شدن، خودشون میان.
-  جراحی قلب بازش��ون صب��ح بوده، ظاهرا هفت س��اعت 
طول می کشه، گفتن به احتمال زیاد تا بعدازظهر خودشونو 

می رسونن!
-  حتم��ا میان، آره آقای محترم، عرض کردم که خدمتتون، 

میان، میان، میان...
همه اینها پاسخ های یک پرسش ساده است، منشی باسابقه 
رییس )سابقه شغلی منظور است نه سابقه کیفری( به همه 
مراجعان احتمالی اعم از مافوق و زیردس��ت پاس��خ هایی از 
همین دست می دهد و این است آن پرسش ساده اما بنیادین:

-  تشریف میارن؟
تجربه چند سال کار کردن زیر دست ایشان ثابت کرده که 
محال اس��ت بتوان زیر زبان منشی  ایشان را در مورد ساعات 
حضور نداشتن قطعی ایشان کشید. یا همان دوروبر هستند، 

یا دارند می آیند.
از آنجا که هیچ کار رییس بی حکمت نیست، اینجانب هم 
بعد از کوتاه مدتی مدیریت بر کارمندان اینجایی به رای العین 
می بینم که حضور رییس و حتی س��ایه حضور احتمالی او 
روی بازده کاری افراد تاثیر دارد. رازش را درنیافته ام اما خودم 
هم به عنوان کارمند وقت هایی که رییس نیس��ت احساس 
بهتری دارم و با اینکه می دانم آن بنده خدا فقط کارش را سر 
موعد می خواهد و در هنگام حضورش هم کاری به کار کسی 
ندارد، باز نبودنش مطبوع تر اس��ت از بودنش. از آنجایی که 
انسان بسیار فکور و خالقی هستم تصمیم می گیرم بخش های 
خوب رفتار رییس را جذب کرده و قسمت های غیرمنطقی، 
غیراخالقی و نه چندان جالب او را به خود نگیرم. هدف گذاری 
به این صورت انجام می دهم که نفرات گروه خود را نسبت به 
من پاسخگو بدانند اما احساس نامطبوع از حضور من نداشته 
باشند. خیلی ساده به نظر می رسد، کاری به کار افراد نداشته 
باش و فقط س��روقتش از آنها پی گیری کن. همین! عجیب 
اس��ت که رییس با آن همه کماالت نتوانس��ته چنین اصل 
ساده ای را پیاده و از این حس نه چندان جالب نفرات نسبت 
به حض��ورش جلوگیری کند. با همین فرمان جلو می روم و 
وجنات امر هم راضی کننده به نظر می رسد. احساس می کنم 
حضورم سنگینی روی دوش نفرات ندارد و توانسته ام اقتدار 
به همراه صمیمیت و رفاقت را پیاده کنم. این هست تا یک 
روز دل انگیز و بارانی بهاری که چون بعد از کار باید به دنبال 
دو، سه مسئله شخصی بروم، تصمیم می گیرم برای احتراز از 
ترافیک هولناک دو چکه باران، دو ساعتی زودتر بیرون بروم. 
جل و پالسم را جمع می کنم و لبخندزنان رهسپار سرنوشت 

می شوم.
صبح فردا اتفاق عجیبی افتاده، پش��ت دس��تگاه رایانه ام 
می روم و سیستم نامه رسانی داخلی شرکت را فعال می کنم 
که ببینم نام��ه ای دارم یا نه. نامه ای به ش��رح ذیل دریافت 

کرده ام:
با سالم و خسته نباشید

احتراما از بچه های این بخش به اطالع بچه های آن بخش 
می رس��اند که آقای مزاح��م بخش ما، بخ��ش را به مقصد 
نامعلومی ترک کرده فلذا عجالتا در این بخش تا اطالع ثانوی 
مجلس طرب و رقص برقرار است. بدین وسیله از شما همکار 
محترم درخواس��ت می شود که در صورت امکان کله مزاحم 
بخش خود را در اسرع وقت زیر طاق کوبیده و جهت حضور 

در محفل بی ریای ما حضور به هم رسانید.
با احترام مجدد، بچه های این بخش

ظاهرا یکی از علمای بخش من چنین شیرین کاری کرده و 
نامه را اشتباها برای شخص بنده هم به اصطالح فوروارد کرده 

است. حاال مسئله دو تا این است:
اول- آیا واقعا مدیر بودن در بخش خصوصی با محبوبیت 

)به این معنا( جور درمی آید؟
دوم- حاال با این اس��تعداد درخش��ان که نامه را برای من 

فرستاده چه کنم؟

چند اشتباه در سخنرانی مشهور 
استیو جابز

اس��تیو جابز، رییس فقید ش��رکت اپل، در سال ۲۰۰۵ 
در مراس��م فارغ التحصیلی دانش��جویان دانشگاه استنفورد 
ش��رکت کرد و در آنجا س��خنرانی جالبی ای��راد کرد. این 
س��خنرانی که از آن به عن��وان یک��ی از الهام بخش ترین و 
تاثیرگذارترین سخنرانی ها یاد می شود، تاکنون میلیون ها 
بار در اینترنت مش��اهده شده اس��ت. با این حال به تازگی 
یک امریکایی مدعی شده در این سخنرانی غرا چند اشتباه 
وجود داشته و وی آنها را اصالح کرده است. آرون سورکین 
فیلمنامه نوی��س و تهیه کننده امریکای��ی، این مطلب را در 
گفت وگوی تلویزیونی در ش��بکه بلومبرگ مطرح کرد. وی 
که در حال تدوین فیلمنامه زندگی استیو جابز است، گفت 
استیو جابز پیش از آن سخنرانی سه بار تلفنی با من صحبت 
ک��رد. در یکی از این تماس ها از من خواس��ت در نوش��تن 
متن سخنرانی اش به او کمک کنم. به گزارش رایورز، آقای 
س��ورکین می گوید اگر چه وی برخی اشتباه های چاپی و 
امالیی متن را برطرف کرده ولی در هیچ یک از اندیشه ها و 
عبارات نطق دس��ت نبرده است. وی می گوید: این، اندیشه 
استیو جابز است و من چند قطعه موسیقی به آن افزوده ام. 
به نظر می رسد خود استیو جابز نیز تحت تاثیر سخنرانی اش 
قرار گرفته بود، زیرا در تمام دستگاه های مک، این متن در 

داخل یک فایل txt به صورت پیش فرض وجود دارد. 

11 مدیریت کسب و کار

نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

اگر می خواهید کسب وکارتان 
بقا داش��ته باشد باید رشد کند. 
تغییر امری اجتناب ناپذیر است 
و اگر هدف شما موفقیت است 
بای��د آن را بپذیرید. اگر از یک 
استراتژی رشد محکم و استوار 
برخوردار باش��ید پ��ی خواهید 
برد که چگون��ه تغییر می تواند 
ب��رای کس��ب وکار ش��ما نقش 
مثبتی داش��ته و کمک کند که 
سازمان تان رونق گرفته و تا آن 
س��وی رویاهایتان توسعه یابد. 
اگر ش��ما از آن دسته اشخاصی 
نیس��تید ک��ه به طور مس��تقل 
کس��ب وکار  راه ان��دازی  ب��رای 
خ��ود اق��دام می کن��د، در این 
ص��ورت احتم��اال بای��د بدانید 
که چگونه طرح کس��ب وکاری 
را ب��رای یک موسس��ه مالی یا 
یک سرمایه گذار آماده کنید تا 
بتوانید مناب��ع مالی اولیه مورد 
نیاز برای راه اندازی شرکت خود 
را به دست آورید. اگر در گذشته 
چنی��ن کاری را انج��ام داده اید 
احتماال طرح اولیه کس��ب وکار 
ش��ما از واقعیت امروز شرکتی 
زیادی  فاصله  راه انداخته اید  که 
دارد. از ط��رف دیگر، طرح های 
رش��د  اینکه  برای  کس��ب وکار 
آینده ش��ما را تضمی��ن کنند 
ارزش بازبین��ی و تجدیدنظر را 

دارند. 

برنامه ریزی برای تغییر
رهبر ه��ر ش��رکتی باید هم 
ب��رای زمان ه��ای خ��وب و هم 
نامطل��وب  زمان ه��ای  ب��رای 
برنامه داش��ته باشد. آنهایی که 
در ش��رایط نامطلوب اقتصادی 
ه��م رون��ق می گیرن��د غالب��ا 
نه تنها  که  شرکت هایی هستند 
چش��م انداز دارند بلک��ه از یک 
استراتژی رشد محکم و استوار 
نی��ز برخوردارند ک��ه چگونگی 
به ش��رایط  واکن��ش ش��رکت 
نامطل��وب ب��ازار در آن لح��اظ 
ش��ده اس��ت. یک برنامه پنج یا 
حتی 1۰ ساله به شما پشتوانه 
محکم��ی می دهد که می توانید 
تالش هایت��ان را در جه��ت آن 

معطوف کنید. 
مهم تری��ن چیزهایی که باید 
در این استراتژی در نظر داشته 
باش��ید عبارتن��د از گزینه های 
مربوط به ام��ور مالی و مالیات، 
تغیی��رات و فرصت های جدید. 
ش��رکت های درحال رش��د چه 
بزرگ چه کوچک، چه جدید و 
چه قدیمی نه تنها با فرصت های 
جدی��د بلک��ه با مش��کالت نیز 
روبه رو خواهند ش��د و آنچه در 
گذش��ته جواب می داده ممکن 
است برای ش��رایط فعلی دیگر 
پاس��خگو نباشد و در عین حال 
که رش��د ش��رکت ممکن است 
خیلی عال��ی به نظر برس��د اما 
اگر برنامه ای برای آن نداش��ته 
باش��ید می تواند باعث شود که 
همیشه برای عقب نیفتادن در 
حال مبارزه باش��ید و به همین 
دلیل با کمبود منابع و مشکالت 
نامعق��ول مواجه ش��وید که به 

نوبه خود ممکن اس��ت به بروز 
اس��ترس و نارضایتی در محیط 
کار منجر ش��ود و بنابراین تمام 
این شرایط با همدیگر می تواند 
موجبات نابودی شرکت شما را 
فراهم سازد. شاید شما ضرورت 
ص��رف وقت برای ایجاد ش��رح 
خوب��ی از مأموری��ت س��ازمان 
و غی��ره را احس��اس نکنی��د، 
ام��ا این ی��ک حقیقت اس��ت 
که ش��رکت های موف��ق حتما 
بلند مدت  اه��داف  و  برنامه ه��ا 
دارن��د. یک برنامه خوب چیزی 
بیش از یک چش��م انداز است؛ 
مجموعه ای است از استراتژی ها 
ب��رای حرکت به جای��ی که به 
سوی آن عازم هس��تید، اینکه 
چگونه به آنجا خواهید رس��ید 
و با موانعی که ممکن اس��ت بر 
سر راه ش��ما قرار گیرد چه کار 
خواهید کرد. یک��ی از مواردی 
که خیلی خ��وب باید در برنامه 
کس��ب وکار م��ورد توج��ه قرار 
گیرد این است که چگونه امور 
مالی و روش های حسابداریتان 
را مدیری��ت می کنی��د. ممکن 
رش��د  ک��ه  همچن��ان  اس��ت 
می کنی��د روش ه��ای کارآم��د 
بسیار بیش��تری مثال در زمینه 
ب��رای کنت��رل مخارج  مالیات 
وجود داشته باشد، بنابراین باید 
مطمئن باشید که برای ارزیابی 
بازبین��ی مرتب ش��رایط تان  و 
برنام��ه داری��د. س��پس ببینید 
که به کج��ا می خواهید بروید. 
ش��ما این ش��رکت را به دلیلی 
راه اندازی کرده اید و اکنون هم 
برنام��ه ش��ما دارد خوب پیش 
م��ی رود. اس��تراتژی های پایدار 
به تغییر، پیش��رفت و تنوع نگاه 
دارند. هرچند که ش��رکت شما 

به نوعی مانند بچه شماست اما 
این کودک در حال رشد کردن 
اس��ت. باالخ��ره اینک��ه برنامه 
تهیه می کنید  کسب وکاری که 
قرار نیست در کمد قرار بگیرد و 
خاک بخورد. خیلی خوب است 
برنام��ه کس��ب وکار به طور  که 
مرتب مورد مالحظه قرار گیرد 
کسب وکارتان  استراتژی های  و 
اعضای  ب��ه حافظ��ه تک ت��ک 
آنها  به  ش��ود.  سازمان س��پرده 
مشاوره داده و به حرف هایشان 
گوش کنید، س��پس برنامه تان 
را روی کاغ��ذ بیاوری��د و آن را 
در دس��ترس همه ق��رار دهید. 

ای��ن کار نیازمن��د به کار گیری 
اقدامات��ی اس��ت که به وس��یله 
آنها ای��ن اطمین��ان را حاصل 
که کسب وکارتان  کرد  خواهید 
قابل مدیریت شدن بوده و رشد 
پیوسته آن به صورت واضح برای 
هم��ه توضیح داده و قابل درک 
ش��ده است. به این ترتیب برای 
تمام اتفاقات قابل پیش بینی و 
اتفاقات  ب��ا  رویارویی  چگونگی 
آم��اده  پیش بین��ی  غیرقاب��ل 

خواهید بود و این کلیدی است 
برای موفقیت کسب وکارتان. 

 رشد کمی
در برابر رشد کیفی

کس��ب وکارها پیش از اینکه 
بتوانند برنامه ری��زی کنند باید 
توس��عه یابند، زیرا در بازارهای 
زمان ه��ای  ی��ا  اشباع ش��ده 
سخت، ش��رکت ها هیچ ایده ای 
درب��اره اینک��ه س��ال های اول 
کس��ب وکار آنه��ا چگونه پیش 
خواه��د رفت ندارن��د. موفقیت 
در ای��ن زمان به ط��ور ارگانیک 
یعن��ی  می ش��ود،  س��نجیده 
توس��عه انباش��ت س��رمایه. هر 
زمان ک��ه این مرحل��ه تکمیل 
شد، آنگاه ش��رکت می تواند بر 
محصوالت این توس��عه تمرکز 
کند که این محصوالت ش��امل 
تخصیص بازار، مدیریت اشتهار 
و برنامه ه��ای بازاریاب��ی معین 
خواهن��د ب��ود.  دو ن��وع کلی 
رش��د کس��ب وکار غالبا رش��د 
ارگانیک یا اس��تراتژیک نامیده 
می ش��وند. ی��ا به عبارت��ی برای 
درک بهتر به آنها رش��د کمی و 
رشد کیفی گفته می شود. اولی 
در رابطه با توس��عه دارایی های 
س��رمایه ای یک ش��رکت است 
که بیش��تر با جریان نقدینگی 
و توس��عه به بازاره��ای جدید 
س��روکار دارد. دومی، یا رش��د 
کیفی، تخصصی تر و هدفمندتر 
است. رشد ارگانیک غالبا هدف 
اول یک ش��رکت اس��ت یعنی 
توسعه و دس��تیابی به بازارهای 
جدی��د. ه��ر وقت که ش��رکت 
سروس��امان گرفت و ش��ناخته 
شد، اس��تراتژی رشد بلندمدت 
ب��ه کار می افت��د. تف��اوت بین 

رش��د نامتمرک��ز و متمرکز در 
مراحل مختلف توس��عه شرکت 
می تواند  ارگانیک  رش��د  است. 
بلندمدت  برنامه ری��زی  ب��دون 
و اس��تراتژیک اتفاق بیفتد، اما 
رش��د اس��تراتژیک بدون رشد 

ارگانیک بی معنا خواهد بود. 

رشد ارگانیک
رش��د ارگانیک ی��ک دیدگاه 
کم��ی در رابط��ه ب��ا توس��عه 
س��اده تر،  به اصط��الح  اس��ت. 
رش��د ارگانیک توسعه فیزیکی 
دستگاه ها، ساختمان ها، زمین و 
مواردی از این دس��ت است. در 
این مرحله دارایی های بیشتری 
خریداری شده و مورد استفاده 
قرار گرفت��ه و موجودی کاالها 
به عبارت��ی  می یاب��د.  افزای��ش 
توسعه واقعی و فیزیکی بازارها 
و س��رمایه در رش��د ارگانی��ک 
اتفاق می افتد. با اینکه این رشد 
فقط یکی از انواع رشد است، اما 
اساس و پایه رشد استراتژیک یا 

رشد هدفمند است. 

رشد استراتژیک
استراتژیک  به طور کلی رشد 
فق��ط بع��د از اینک��ه مرحل��ه 
اندازه مناس��ب  ب��ه  ارگانی��ک 
اتف��اق می افتد.  خ��ود رس��ید 
اندازه مناس��ب زمانی به دس��ت 
می آید ک��ه اعضای هیات مدیره 
شرکت خاطرش��ان از این بابت 
که س��رمایه ذخیره شده برای 
کافی  بلندم��دت  برنامه ری��زی 
اس��ت آسوده باش��د. مواد الزم 
ب��رای ای��ن کار ممکن اس��ت 
شامل س��رمایه گذاری خارجی، 
تبلیغات روی بخش��ی از بازار و 
تمایز محصول باش��د. معنایش 
ای��ن اس��ت ک��ه حاال توس��عه 
جریان نقدینگی به اس��تراتژی 
می ش��ود.  معطوف  بلندم��دت 
انباش��ت س��رمایه در این زمان 
بیش��تر در حوزه هایی متمرکز 
و تخصصی می شود که مدیریت 
فکر می کند این حوزه ها شرکت 
را در روابط بلندمدت با بانک ها، 
بازارها و حت��ی نواحی مختلف 

جغرافیایی نگه می دارند. 

مقایسه انواع رشد
رش��د ارگانیک پایه و اساس 
است.  اس��تراتژیک  برنامه ریزی 
ی��ک کس��ب وکار نمی تواند کار 
خود را با برنامه بلندمدت شروع 
کند زی��را تا زمانی که ش��رکت 
ش��روع به س��ودآوری و توسعه 
س��هم بازارش نکن��د هیچ بنیه 
مال��ی ب��رای برنام��ه بلندمدت 
وجود ندارد. ش��رکت نمی تواند 
بلندم��دت برنامه ری��زی کند تا 
زمانی که شهرت و بخش خاص 
بازار ش��رکت در ذه��ن عموم، 
بازار و کارکنانی که محصوالت 
را تولید می کنن��د به خوبی جا 
نیفت��اده باش��د. هر زم��ان این 
مس��ئله اتفاق افت��اد که به طور 
کس��ب وکار  کنترل  در  کام��ل 
ای��ن اطالعات  نیس��ت، آن گاه 
انباش��ت س��رمایه می توانند  و 
در حوزه ه��ای خاصی از رش��د 
هدفمند شرکت متمرکز شود. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی)34(
بادی شاپ؛ عمل به مسئولیت اجتماعی

ش��رکت ها می توانن��د با در نظ��ر گرفت��ن نگرانی ها و 
دغدغه ه��ای اجتماع��ی و زیس��ت محیط��ی در اتخ��اذ 
تصمیمات شان نه تنها موجب افزایش درآمد ها و محبوبیت 
خود شوند، بلکه برخوردهای منفی قانون گذاران و جوامع 

محلی را کاهش دهند. 

ایده
اگرچه ش��رکت هایی که بیش از س��ایرین در ارتباط با 
مردم و جامعه هس��تند کامال از منافع برعهده داش��تن 
مسئولیت اجتماعی آگاه بوده اند، در سال های اخیر شاهد 
افزایش چشمگیر شرکت ها و کس��ب و کارهایی که روی 
مسئولیت های اجتماعی شان تمرکز می کنند هستیم. از 
شرکت های تولید غذاهای ارگانیک گرفته تا فروشندگان 
پوش��اک همه به دنبال محبوبیت در جوامعی هستند که 
در آنجا حضور داشته یا بازار هدف شان در آن جامعه قرار 
دارد.  کسب و کار هایی نظیر گروه تعاونی بادی شاپ که در 
زمینه خرده فروش��ی محصوالت آرایشی فعالیت می کند، 
تج��ارت خود را براس��اس مس��ئولیت اجتماعی خویش 
بنا نهاده اس��ت. در نتیجه این ش��رکت در میان مردم و 
مشتریانش به عنوان یک کسب و کار اخالق مدار و مسئول 
مطرح شده و موجبات تفاوت نشان تجاری این شرکت با 
سایر رقبا و شرکت های دیگر را فراهم ساخته است. نکته 
قابل توجه در این بین ش��رکت های نفتی و شرکت های 
تولید توتون، تنباکو و سیگار هستند که همواره به صورت 
سنتی با موضوعاتی نظیر افزایش بیماری و آلودگی محیط 
زیس��ت که از فعالیت این قبیل شرکت ها ناشی می شود 
درگیر بوده اند. آنها در س��ال های اخیر سعی کرده اند در 
طرح ها و برنامه های اخالقی مش��ارکت داش��ته باشند و 
مسئولیت اجتماعی خود را بر عهده بگیرند. با این حال جز 
در ش��رایطی که این گونه طرح ها به صورت کامال صحیح 
و موثر در سراس��ر سازمان اجرا می ش��ود، در سایر موارد 
نمی تواند چیزی جز ترفند های تبلیغاتی شرکت ها برای 
پنهان نگه داشتن ابعاد منفی و منفور فعالیت هایشان باشد.  
بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها 
به آنان مجوز فعالیت و حضور در بازار یا جامعه ای خاص 
را اعطا می کند. ش��رکت ها می توانند با مسئولیت پذیری 
و عدم انج��ام فعالیت های ناصحی��ح از دخالت دولت در 
امورش��ان اجتناب کرده و در محیطی که در آن فعالیت 
می کنند به عنوان یک شرکت مسئول و اخالق مدار مطرح 
باش��ند و فعالیت کنند. این موضوع که یک نشان تجاری 
مطرح و موفق که س��ال ها برای به ثمر رسیدن آن تالش 
شده می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی به واسطه یک 
جنجال بر سر مس��ئولیت اجتماعی اش به شدت تخریب 
شود امروزه به بخشی جدا ناشدنی از استراتژی مدیریت 

ریسک تبدیل شده است. 
عالوه بر فعالیت هایی که الزم است برای متقاعد کردن 
جامعه نسبت به رعایت اصول اخالقی و حرفه ای صورت 
پذیرد، تمرکز بر مسئولیت اجتماعی یک شرکت می تواند 
سابقه و شهرت خوبی برای آن شرکت در زمینه صداقت و 
استفاده از شیوه های نوین و مناسب پدید آورد. همچنین 
این موضوع ابزار بس��یار مناسبی اس��ت که به وسیله آن 
کارمندان تان را متقاعد کنید عمیقا نسبت به کسب و کار 
شما متعهد باشند. همچنین ایجاد یک مزیت رقابتی برای 
تش��کیالت تان زمانی که قصد دارید نیروی کار جدیدی 
را ب��ه مجموعه خود اضافه کنی��د از دیگر مواهب تمرکز 
بر مس��ئولیت اجتماعی شرکت اس��ت. با استفاده از این 
روش ش��ما می توانید بهترین و با کیفیت ترین کارکنان 
را ب��ه خدم��ت بگیرید و به این واس��طه اصول اخالقی و 
حرفه ای ت��ان را در آینده حفظ کنید. با این همه، رعایت 
مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت ها یک راه حل فوری 
برای حل مشکالت نیست. شرکت ها نباید برای دستیابی 
به سود در کوتاه مدت به سراغ این شیوه بروند. آنها زمانی 
باید از این متد استفاده کنند که عمیقا به آن اعتقاد داشته 
باش��ند، در این صورت همه م��ا در نهایت از این موضوع 

منتفع خواهیم شد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
طرح هایی را که به وسیله آن قصد تمرکز بر مسئولیت 
اجتماعی تشکیالت تان دارید به صورت عمومی بیان کنید، 
بر اصول و ارزش های خود تاکید و رویکردتان را به وضوح 
برای عموم تش��ریح کنید.  اگ��ر در چارچوب اجرای این 
طرح توان انجام کارهای بسیار بزرگ و تاثیرگذار را ندارید 
همواره به یاد داش��ته باش��ید که طرح ه��ای کوچک نیز 
می توانند به شکل کامال غافلگیر کننده ای موفق و تاثیر گذار 
باشند.  با انجام تحقیقات مرتبط در بازار با اصول اخالقی 
و حرفه ای که نقش و تاثیر بسیار مهمی در زمینه فعالیت 
شما دارند، آشنا شوید.  در مورد زمینه کاری و صنعتی که 
در آن فعالیت می کنید تحقیق و نظرسنجی کنید. نگرانی 
دولت ها، مقامات محلی، ش��هروندان و وضعیت اجتماعی 
را همواره در نظر داشته باشید.  در همه حال از تجزیه و 
تحلیل های کارشناسی و دقیق در کسب و کارتان استفاده 
کنید، چرا که ممکن است بدون آنکه متوجه این موضوع 
شده باشید در حال وارد آوردن خسارت به جامعه باشید، 
بدون آنکه قصد آن را داش��ته یا حتی از آن اطالع داشته 
باشید.  همواره به تفاوت های فرهنگی توجه کنید. ممکن 
است رعایت یک سری از اصول و قواعد در برخی جوامع 
بس��یار خوب و پسندیده باشد و در جوامع دیگر به عنوان 

مواردی ناپسند و غیر اخالقی به آن نگریسته شود. 
باالت��ر از همه اینها، آنچه را که صحیح اس��ت و به آن 
اعتقاد دارید انجام دهید. اگر در کس��ب و کار شما تصمیم 
بر این است که اصول اخالقی و حرفه ای رعایت شده و بر 
مسئولیت اجتماعی تان تاکید شود، آن کار را تا انتها و به 

درستی انجام دهید. 

رشد استراتژیک فقط 
بعد از اینکه مرحله 
ارگانیک به اندازه 
مناسب خود رسید 

اتفاق می افتد. اندازه 
مناسب زمانی به دست 

می آید که اعضای 
هیات مدیره شرکت 

خاطرشان از این بابت 
که سرمایه ذخیره 

شده برای برنامه ریزی 
بلندمدت کافی است 

آسوده باشد

پاس�خ کارش�ناس: ابت��دا 
درب��اره  را  الزم  مس��تندات 
طرح ه��ای خود جم��ع آوری و 
یک گ��زارش کوت��اه، محکم و 
کارشناس��ی تهی��ه کنی��د. در 
تهی��ه این گزارش از مش��ورت 
بگیرید.  به��ره  ه��م  س��ایرین 
وج��ود اعداد و ارق��ام و نمودار 
در ای��ن گزارش ک��ه روندها را 
به راحتی نمایش دهد ضروری 
است. متوجه باش��ید که برای 
این مهم  اعضای هیات مدی��ره 
اس��ت که طرح های ش��ما در 
یک دوره مش��خص شرکت را 

نج��ات دهد.  از ورشکس��تگی 
دادن وعده ه��ای ب��دون زمان 
اصال مناسب نیس��ت، بنابراین 
ارائ��ه  و  زمان بن��دی  ج��دول 
پیش بینی های واقع بینانه بسیار 

مهم است.
نکت��ه دوم اینکه اگ��ر امکان 
اعض��ای  تک ت��ک  ب��ا  دارد 
جلس��ات  ابت��دا  هیات مدی��ره 
دونف��ری بگذارید و نظرات آنها 
را درب��اره ط��رح جویا ش��وید. 
س��عی کنید نظ��رات آنها را در 
ط��رح اعمال کنی��د. بعد از آن 
را  هیات مدیره  عمومی  جلس��ه 

برگ��زار و گزارش ها و طرح های 
خودت��ان را با قاطعیت و اعتماد 
به نفس ارائه کنی��د. با آرامش 
صحبت های همه را بش��نوید و 
س��عی کنید پاس��خ افراد را به 
گون��ه ای بدهید که حس تقابل 
در آنه��ا ب��ه وجود نیای��د. قبل 
از برگ��زاری جلس��ه می توانید 
پرس��ش های احتمال��ی اعضای 
بزنید  ح��دس  را  هیات مدی��ره 
و ب��رای آنها پاس��خ های الزم را 
تهی��ه کنید تا غافلگیری ش��ما 
در جلس��ه به کمترین احتمال 
ممکن برس��د.  اگر در جلس��ه 

جواب پرسش��ی را نمی دانستید 
ب��ا اعتماد به نف��س بگویید که 
نمی دانید و درب��اره آن تحقیق 
خواهی��د ک��رد.  بعید ب��ه نظر 
می رسد اگر طرح های شما واقعا 
خوب باشد، بعد از چند جلسه، 
را  هیات مدیره طرح های ش��ما 
تصویب نکن��د. البته همواره به 
ای��ن موضوع هم توجه داش��ته 
باش��ید که شاید ش��ما اشتباه 
کنید و برخی از طرح های شما 
آنقدرها هم که به آن اطمینان 
داری��د مناس��ب نیس��تند. ب��ه 

نظرات جمع اعتماد کنید.

جلب 
اعتماد 

هیات مدیره

پرسش: یک ماه است به عنوان مدیرعامل یک شرکت در حال ورشکستگی انتخاب شده ام. طرح هایی دارم که گمان می کنم می تواند 
شرکت را از بحران فعلی نجات بدهد، چطور می توانم نظر اعضای هیات مدیره را به خود جلب کنم تا به تصمیمات من اعتماد کنند؟

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)98(

مترجم: معراج آگاهی

وودافون خوش بین به آینده
وودافون، دومین اپراتور بزرگ مخابراتی دنیا در پیش بینی های مربوط به بیالن 
س��االنه خود تغییر ایجاد کرد. افزایش تقاضا در اروپا و بیالن مالی مثبت در سه 
ماهه دوم س��ال جاری میالدی موجب ش��ده این ش��رکت بریتانیایی نس��بت به 

عملکرد مالی خود خوش بین باشد. 
وودافون همچنی��ن در نظر دارد در بخش 
ارائه خدمات اینترنت پرس��رعت در بریتانیا 

فعالیت کند. 
با انتشار این خبر ارزش سهام وودافون در 
ابت��دای کار بازار بورس لن��دن ۵/7۰ درصد 

افزایش یافت. 

تعطیلی بوتیک های نیو لوک در روسیه و اوکراین
ش��رکت بریتانیایی »نیو لوک« فعال در زمینه فروش پوشاک و محصوالت مد، 
فعالیت های خود را در روسیه و اوکراین متوقف خواهد کرد. این شرکت صاحب 
۲۰ مغازه در روسیه و شش مرکز فروش در اوکراین است.  نیو لوک دلیل تصمیم 
خود را بحران در اوکراین و تردید درباره عملکرد خود در این کشور به دلیل تنش 

و درگیری های سیاس��ی اعالم کرده اس��ت. 
پی��ش از این روس��یه از جمله کش��ورهایی 
به شمار می رفت که در باال بردن بازدهی این 
شرکت نقش کلیدی داشت.  براساس آمارها 
س��ود شش ماه اول سال نیو لوک ۸۹ درصد 

رونق به خود دیده است. 

الگوهای طالیی

از میان خبرها

دوشنبه|  26 آبان 1393 | 98شمــاره

راز توسعه و بقای 
کسب و کار در شرایط متغیر

رشد ارگانیک 
یا رشد استراتژیک؟ 

علی معروفی
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رییس اتحادیه الکترونیکی بین 
بورسی در خصوص اعمال تحریم ها 
علی��ه ای��ران، گفت: در کش��ور ما 
سیاست های نادرست از سوی هیچ 
فردی حمایت نمی شود و همچنین 
اعضای IEU هیچ مش��کلی برای 
مبادل��ه  کاالهای مختلف ب��ا ایران 
ندارد. به این ترتیب، هیچ ش��خص 
ی��ا دولتی نمی تواند مان��ع از انعقاد 
قراردادهای چندجانبه میان ایران و 
بورس های کاالیی شود. به گزارش 
س��نا، دومین روز نشست اتحادیه 
الکترونیکی بین بورسی به کنفرانس 
خبری مش��ترک مدیرعامل بورس 
کاال، رییس اتحادی��ه الکترونیکی 
بین بورس��ی و نایب رییس بورس 
کاالی بالروس با حضور خبرنگاران 
و  داخل��ی  مختل��ف  رس��انه های 
خارج��ی اختصاص داش��ت که در 
این کنفرانس خبرنگاران سوال های 
مختلف��ی را در خصوص چگونگی 
مبادالت بین بورسی، نحوه پرداخت 
و تسویه معامالت و همچنین تاثیر 
تحریم ها بر قراردادهای بین بورسی 

مطرح کردند. 
مدیرعامل بورس کاال در ابتدای 
این نشست در خصوص چگونگی 
عضوی��ت ب��ورس کاال در اتحادیه 
الکترونیک��ی بین بورس��ی گفت: 
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در 
سال 2013 با عضویت پنج کشور 
و هفت بورس کاالیی تاسیس شد. 
همزمان با شکل گیری این اتحادیه 
و براساس رس��الت بورس کاال در 
بین المللی  روابط  توس��عه  زمینه 
ب��ه فکر همکاری با ای��ن اتحادیه 
افتادی��م که در آن زمان، مقدمات 
امضای توافق نامه با بورس کاالی 
بالروس به عن��وان یکی از اعضای 
ای��ن اتحادیه فراهم ش��د که آن 
توافق نام��ه مقدمه ای برای حضور 
بورس کاالی ایران در IEU شد. 

حس��ین پناهیان، با اش��اره به 
اینکه بورس بالروس از بورس های 
 CIS کاالهای پیشرفته در منطقه
است، افزود: در آماری قابل قبول 
14 هزار شرکت از 57 کشور دنیا 
با بورس کاالی بالروس در ارتباط 
هس��تند و به صورت مس��تمر در 
ای��ن بورس معامل��ه می کنند که 
ای��ن حجم نش��ان دهنده اهمیت 
بورس کاالی بالروس در س��طح 
مدیرعام��ل  اس��ت.  بین الملل��ی 
ب��ورس کاال در خص��وص احتمال 
انج��ام مبادالت مختل��ف کاالیی 

با روس��یه گفت: روسیه به دنبال 
عضوی��ت در اتحادیه الکترونیکی 
بین بورس��ی اس��ت و در صورت 
تحقق این عضویت، بررس��ی های 
ما برای انجام مب��ادالت کاالها با 
روسیه از طریق بورس کاالی ایران 
آغاز می شود. پناهیان، با اشاره به 
اینکه ب��ورس کاال برای حضور در 
بازاره��ای جهانی در ابت��دای راه 
قرار دارد، اف��زود: عضویت بورس 
الکترونیک��ی  اتحادی��ه  در  کاال 
بین بورسی نخستین قدم از هزاران 
قدمی اس��ت ک��ه باید برداش��ته 
ش��ود که پس از تحق��ق این کار، 
به شناس��ایی پتانسیل های نهفته 
کشور برای آغاز مبادالت کاالهای 
مختلف با پنج کشور عضو اتحادیه 

می پردازیم. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش 
که آیا ام��کان معام��الت جواهر 
در ب��ورس کاال وجود دارد، گفت: 
در ب��ورس کاالی ای��ران ت��االری 
ب��ا عنوان تاالر فرع��ی وجود دارد 
که تمامی محصوالت اس��تاندارد 
ناپذیر می تواند در آن تاالر معامله 
ش��ود، از این رو شرایط برای آغاز 
معامالت فلزات گرانبها و جواهرات 
از تاالر فرعی وجود دارد. پناهیان، 
از ایجاد تابلویی مج��زا برای آغاز 
معامالت بین بورس��ی خبر داد و 
افزود: با توج��ه به اختالف زمانی 
که بی��ن کش��ورهای عضو وجود 
دارد، بای��د ب��رای آغ��از معامالت 
تابلوی  اندیش��یده و  تمهیدات��ی 
زمانی مجزا برای بورس کشورهای 

مختلف درنظر گرفته شود. 
وی ادام��ه داد: نکت��ه ای ک��ه 
در خص��وص کااله��ا وجود دارد 
این اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر 
از کش��ورهای مختل��ف واردات 
و ص��ادرات ب��ه ای��ران ص��ورت 
می گی��رد ک��ه ای��ن کااله��ا در 
بخش ه��ای مختل��ف از جمل��ه 
فل��زات مانن��د فوالد و ش��مش 
و محص��والت نفت��ی و بخ��ش 
کشاورزی اس��ت و تالش ما این 
اس��ت چنین محصوالتی که در 
ب��ورس کاال پذی��رش ش��ده اند، 
در اتحادی��ه الکترونیک��ی بی��ن 
بورس��ی نی��ز عرضه ش��ود. وی 

در خص��وص تاثی��ر تحریم ها در 
رون��د کاری IEUگفت: با توجه 
به همجواری ایران با کشورهای 
و  ب��الروس  جمل��ه  از  منطق��ه 
ارمنستان و دیگر کشورها امکان 
مبادله کاال بدون مش��کل انجام 
می ش��ود و تحریم ها نیز تاثیری 

در مبادله کاال نخواهد داشت. 

تحریم ها بی تاثیر است 
ریی��س اتحادی��ه الکترونیکی 
بی��ن بورس��ی و ریی��س بورس 
کاالی ارمنس��تان نی��ز در ادامه 
این نشس��ت خبری در خصوص 
اعم��ال تحریم ه��ا علی��ه ایران، 
گفت: در کش��ور ما سیاست های 
نادرست از سوی فردی حمایت 
اعضای  و همچنی��ن  نمی ش��ود 
IEU هیچ مشکلی برای مبادله  
کاالهای مختلف با ایران ندارند. 
ب��ه این ترتیب، هیچ ش��خص یا 
دولتی نمی تواند مان��ع از انعقاد 
میان  چندجانب��ه  قرارداده��ای 
کاالی��ی  بورس ه��ای  و  ای��ران 
ش��ود. وی در مورد عرضه طال و 
جواهرات در اتحادیه الکترونیکی 
بی��ن بورس��ی گف��ت: جواهرات 
استاندارد نیست. در واقع کاالی 
بورسی به حساب نمی آید، اما با 
ایج��اد ش��رایط الزم در اتحادیه 
بین بورس��ی، فل��زات با ارزش و 
سنگ های قیمتی در بورس های 
کاالیی عضو عرضه می ش��ود که 
از جمله آنها می توان به شمش، 
نقره  برش خورده،  برلیان  الماس 
و پالتین اش��اره ک��رد. گریگور 
واردیکیان، با بیان اینکه اتحادیه 
بین بورس��ی چندین عضو دارد، 
اف��زود: فعالیت ک��ردن در ای��ن 
اتحادی��ه یعنی متصل ش��دن به 
بازار های جهانی و نکته مهم این 
اس��ت که اعض��ای اتحادیه بین 
بورس��ی هیچ تفاوتی در قوانین 

و عملکرد ندارند.
ویژگی های  در خص��وص  وی 
بی��ن  الکترونیک��ی  اتحادی��ه 
اتحادیه  ای��ن  اف��زود:  بورس��ی، 
الکترونیک��ی این امکان را فراهم 
کرده که مش��تریان آن به صورت 
آنالی��ن در کش��ورهای مختلف 

اقدام  به خریدوف��روش کااله��ا 
کنند که توس��عه ای��ن معامالت 
به س��هولت مبادالت در س��طح 
می ش��ود.  منج��ر  بین الملل��ی 
تعداد  وارداکی��ان در خص��وص 
کارگزاران و اینکه از کشور ایران 
چن��د کارگزار ام��کان همکاری 
را دارن��د، تصریح ک��رد: اتحادیه 
به صورت مستقیم  بورس��ی  بین 
با کارگ��زاران همکاری نمی کند 
بلکه این اتحادیه با اعضای خود 
به طور مستقیم در تماس است. 
وی ادام��ه داد: بنابراین اتحادیه 
نمی توان��د کارگزارانی را در این 
فضا داشته باشد و از سوی دیگر 
کارگزاران��ی که در هر بورس��ی 
عض��و هس��تند ام��کان فعالیت 
تج��اری را در اتحادی��ه دارن��د. 
وی گفت: به عنوان مثال، بورس 
قزاقستان یا بالروس در تاالرهای 
خود کاالیی را قرار می دهند که 
کاال  آن  خریدوف��روش  ام��کان 
به صورت همزم��ان در تاالرهای 
نیز  بورس��ی  بین  اتحادیه ه��ای 
فراه��م می ش��ود. بنابرای��ن، به 
دنب��ال این امر، گس��تره بازدید 
می��ان  کاال  خریدوف��روش  و 
تجار کش��ورهای مختلف فراهم 
می ش��ود. وارداکی��ان ادامه داد: 
اتحادیه در  بنابراین کارگ��زاران 
می توانند  مختل��ف  کش��ورهای 
کاالهای گوناگ��ون را در تابلوی 
اتحادی��ه بی��ن الملل��ی عرضه و 
خریداری کنن��د، در واقع فردی 
در بورس قزاقستان قصد کاالیی 
در ب��الروس را داش��ته باش��د با 
ورود ب��ه سیس��تم اتحادیه بین 
بورس��ی امکان خریداری کاالی 

موردنظر فراهم می شود. 

بالروس، بورسی با ارزش 
3 میلیارد دالر

ب��ورس کاالی  نای��ب رییس، 
ای��ن  ب��الروس نی��ز در ادام��ه 
براساس  کنفرانس خبری گفت: 
بررس��ی های ما، پتانس��یل بازار 
کاالی��ی ایران بس��یار ب��اال بوده 
و عضوی��ت ای��ران در اتحادی��ه 
الکترونیکی بین بورسی می تواند 
فرص��ت وی��ژه ای را ب��رای اعضا 

فراهم کند. سرگئی پوپودرنکو با 
اش��اره به اینکه بالروس در چند 
سال گذشته در انتظار همکاری 
تج��اری با ای��ران ب��وده، افزود: 
10 س��ال از عمر ب��ورس کاالی 
ب��الروس می گ��ذرد و در ح��ال 
حاض��ر، بیش از س��ه ه��زار نوع 
کاال از جمل��ه محصوالت فلزی، 
کش��اورزی و چوب در بس��تری 
الکترونیکی انجام می شود. وی با 
اش��اره به قوانین بورس بالروس، 
اف��زود: در ب��ورس ب��الروس در 
ه��ر پنج دقیق��ه، ام��کان هفت 
معامله وج��ود دارد که نماینده 
کشورهای مختلف در این بورس 
حض��ور دارن��د. پوپودرنکو ادامه 
داد: ب��ورس بالروس 20 کارمند 
به عنوان نماینده در کش��ورهای 
به ص��ورت  ک��ه  دارد  مختل��ف 
مس��تمر و مس��تقیم ب��ا بورس 
بالروس در ارتباط هس��تند. وی 
تصریح ک��رد: در ب��ازار فیزیکی 
ب��ورس ب��الروس ارزش حج��م 
معامالت تا س��ه میلیارد دالر در 
سال می رسد. نایب رییس بورس 
کاالی بالروس در خصوص دیگر 
پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه 
بورس ب��الروس دارای چند انبار 
تح��ت کلید اس��ت، اضافه کرد: 
تعداد انبارها یک��ی از مهم ترین 
نکته های معامالت بورسی است 
ک��ه م��ا از این نظ��ر کامال فعال 
هس��تیم و بورس کاالی بالروس 
چندین انبار دارد و در این زمینه 
نیز 9 شرکت حمل و نقل با بورس 
دارند  کاالی بالروس هم��کاری 
که ارائه خدمات این شرکت های 
خدماتی در س��طح جهان است. 
وی ادامه داد: در این شرکت های 
حمل و نق��ل ام��کان س��فارش و 
پرداخت به صورت آنالین در هر 
نقطه از جه��ان به صورت آنالین 
وج��ود دارد. پوپودرنکو گفت: با 
 IEU توجه به وج��ود انبارهای
در سراس��ر جهان امکان پذیرش 
انباره��ای بورس کاالی ایران در 
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
وجود دارد. وی افزود: یکی دیگر 
کاالی  ب��ورس  ویژگی ه��ای  از 
ب��الروس این اس��ت ک��ه نیازی 
ب��الروس  نیس��ت مش��تری در 
حضور فیزیکی داشته باشد و هر 
فردی با داش��تن یک لپ تاپ یا 
تبلت امکان خریدوفروش آنالین 

را دارد. 

رییس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در نشست خبری اعالم کرد: 

تحریم ها در مبادالت این اتحادیه
با ایران هیچ اثری ندارد

جدال خریداران و فروشندگان برای باز پس گیری شاخص کل

یک صعود دیگر در راه است؟

نماگر بازار سهامخبر

 75,929,40شاخص کل
(17,09)میزان تغییر
B 3,416,721,404ارزش بازار

B 2,901,796ارزش معامالت
B 1,056حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
1,75756,86بانک پاسارگاد
6,82531.3آلومینیوم ایران

(30.9)2,880پتروشیمی تامین
2,24827.52بانک ملت

(26.47)2,855مخابرات ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
2,08436,312 س. توسعه صنعتي
2,46229,135 داده پردازي ایران
3,18518,387 س. صنعت نفت
14,06317,903 سیمان  دورود

1,91417,734  توسعه ساختمان

ارزشفروشنام کامل شرکت
11,8686,286 فوالد امیرکبیر
4,8295,285 داروسازي  امین

5,3562,493 قند نیشابور
6,3502,482 پارس  الکتریک
8,5771,589 پشم شیشه ایران

درصد قیمتنام کامل شرکت
6,82551.57 آلومینیوم ایران

1,50050 س. توسعه صنایع سیمان
6,7328.56 صنعتي  آما

28,6518 ح . گلوکوزان 
4,0304 مارگارین 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(34.9)3,484 درخشان  تهران 
(3.95)3,400 لنت  ترمزایران 
(3.94)5,359 قند نیشابور

(3.91)3,933 پتروشیمي  آبادان
(3.67)3,653 قند قزوین

ارزشحجمنام کامل شرکت
M600,000 B 400,000س. توسعه صنایع سیمان

M56,916 B 36,470زامیاد
M53.873 B 35.693سرمایه گذاری رنا

M27.573 B 29.375بانک صادرات
M82.362 B 25.861س. صنعت نفت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M600,000 B 400,000س. توسعه سیمان
M82,362 B 25,861س. صنعت نفت

M78.995 B 15.315س. ساختمان ایران
M57.308 B 7.050گروه مپنا

M56.916 B 36.470زامیاد

تعدادقیمتنام کامل شرکت
150022392س. توسعه سیمان

9392591بانک صادرات
15612345زامیاد
15202318سایپا

15092243سرمایه گذاری رنا

P/Eقیمتنام کامل شرکت
2767276700محورسازان
24381219فنرسازی زر

1561312زامیاد
2301287محور خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
12091,75سرمایه گذاری پردیس
12471,79صندوق کارکنان بانک

25722.32س. صنعت و معدن
23962.60س. 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

تدوین نخستین سند الزامات امنیت 
اطالعات بازار سرمایه

مرکز کنترل و نظارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه 
(مکنا)، در جلساتی، س��ند الزامات امنیت اطالعات بازار 
س��رمایه را برای نمایندگان امنیت اطالعات شرکت های 
متولی زیرساخت های حیاتی بازار سرمایه، تشریح کرد و 
نظرات و بازخوردهای فنی در رابطه با این س��ند را مورد 
بررس��ی قرار داد و آخرین نسخه از آن جهت اجرا توسط 
ش��رکت های بازار س��رمایه، ابالغ ش��د. احمد سحرخیز، 
مسئول مرکز مکنا، در رابطه با هدف تدوین الزامات امنیت 
فناوری اطالعات در بازار سرمایه گفت: امنیت اطالعات در 
بازار س��رمایه، که یکی از زیرساخت های حیاتی کشور به 
ش��مار می آید، جزو امور اساسی و مهم برای حفظ منافع 
فعاالن بازار س��رمایه و اقتصاد کشور است که باید حتما 

به صورت جامع و یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. 

بازار سرمایه آماده ورود
 سهام عدالت شد

عل��ی صالح آبادی، رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با اعالم اینکه بازار س��رمایه کش��ورمان آمادگی 
آزادس��ازی سهام عدالت را در چارچوب تعیین شده در 
وزارت اقتصاد دارد، گفت: براساس تکلیف شورای اصل 
44، آزادس��ازی نباید منجر به از بین رفتن دارایی های 
مردم شود و در عین حال تعادل بازار سرمایه را بر هم 
بریزد. س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
در چارچوبی که در وزارت اقتصاد طراحی ش��ده است، 

بازار سرمایه آمادگی آزادسازی سهام عدالت را دارد. 

عرضه اولیه سیدکو 600 میلیارد 
تومان به ارزش بازار افزود

حسن قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس در خصوص 
عرضه اولیه سهام س��یدکو گفت: 400 میلیون سهم و 10 
درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 
توسط گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار عمده این شرکت 
در بازار عرضه شد. وی ادامه داد: عرضه اولیه این سهم حدود 
600 میلی��ارد تومان به ارزش ب��ازار افزود، در حالی که این 
شرکت چهارصد و هشتاد و یکمین شرکتی است که وارد بورس 
اوراق بهادار تهران ش��ده و شرکت های موجود در بازار را به 
315 ش��رکت رسانده است. این شرکت، سی و یکمین امین 

شرکت سیمانی فعال در بازار است. 

اختصاص 12 ریال سود به ازای هر 
سهم »ختوقا« در 6 ماه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پیش بینی سود 
هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را در تیر ماه 
93 مبل��غ 84 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 140 ریال 
اعالم کرده است و طی دوره شش ماهه با اختصاص 12 ریال 
س��ود به ازای هر سهم معادل 9 درصد از پیش بینی هایش 
را محقق کند. هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد معادل 
25 درصد از س��ود خالص س��ال مالی 93 را جهت تقسیم 
بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه 
توسعه آذربایجان

شرکت توس��عه آذربایجان پیش بینی سود هر سهم 
س��ال مالی منتهی به 31 ش��هریور ماه 94 را در مرداد 
و ش��هریور ماه 93 به صورت حسابرسی شده مبلغ 71 
ریال و در آبان ماه امس��ال مبل��غ 62 ریال اعالم کرده 
است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 39 ریال سود به 
ازای هر س��هم معادل 63 درصد از پیش بینی هایش را 
محقق کرد. »وآذر«پیش بینی سود هر سهم سال مالی 
93 را در نخس��تین پیش بینی مبلغ 80 ریال و در آبان 

ماه امسال مبلغ 62 ریال اعالم کرده است. 

انتشار عملکرد 6 ماهه
 گروه صنعتی بارز

ش��رکت گروه صنعتی بارز پیش بینی سود هر سهم 
سال مالی 93 را با سرمایه 833 میلیارد و 125 میلیون 
ریال مبلغ 1514 ریال و در تیر ماه 93 به مبلغ 1849 
ری��ال و در آب��ان ماه س��ال جاری مبل��غ 2638 ریال 
اعالم کرده اس��ت و طی دوره شش ماهه مبلغ 1122 
ریال به ازای هر س��هم کنار گذاشت و به 43 درصد از 
پیش بینی هایش رسید. هیات مدیره این شرکت در نظر 
دارد 60 درصد س��ود خالص سال مالی 93 را به عنوان 
س��ود نقدی هر س��هم به مجمع عمومی عادی ساالنه 

صاحبان سهام پیشنهاد کند. 

اعالم دالیل تعدیل 77 درصدی 
مهندسی صنعتی روان فن آور

شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور پیش بینی سود 
هر س��هم سال مالی 93 را با سرمایه 10 میلیارد ریال در 
بهمن ماه 92 مبلغ 405 ریال، در اسفند ماه 92 به صورت 
حسابرسی شده مبلغ 394 ریال و در خرداد ماه به صورت 
حسابرسی شده و در تیر ماه 93 مبلغ 562 ریال و مطابق 
اطالعات منتشر شده در آبان ماه امسال مبلغ 998 ریال 
اعالم کرده است. هیات مدیره این شرکت در نظر دارد به 
ازای هر سهم، معادل 50 درصد از سود خالص پیش بینی 
شده سال 93 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع 

عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

رییس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی: 
آماده مذاکره با بورس انرژی هستیم

گریگور وارداکیان، ریی��س اتحادیه الکترونیکی بین 
بورس��ی در کنفرانس خبری مش��ترک ب��ا مدیرعامل 
ب��ورس کاالی ایران در خصوص تمایل اعضای اتحادیه 
الکترونیک��ی بین بورس��ی برای معام��الت نفت و گاز 
گفت: آماده مذاکره با بورس انرژی هستیم. وی با بیان 
مطلب فوق افزود: ام��کان مذاکره برای انجام معامالت 
نفت و گاز از طریق بورس انرژی و اتحادیه الکترونیکی 

بین بورسی وجود دارد. 

شرکت ها و مجامع

بورس انرژی

گزارش

سید محمد صدرالغروی

نزول 17 واحدی شاخص کل بورس
در جری��ان معام��الت دومی��ن روز هفته، ش��اخص 
کل ب��ورس با اف��ت 17 واحدی به ارتف��اع 75 هزار و 
929واحد نزول کرد.در حالی که ش��اخص 30 شرکت 
بزرگ 8 واحد، آزاد ش��ناور 246 واح��د و بازار اول دو 
واحد رشد کرد، شاخص بازار دوم 131 واحد و شاخص 
صنعت 98 واح��د افت را تجربه کردند.همچنین تعداد 
ی��ک میلیارد و56 میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 
288 میلی��ارد توم��ان در 101 هزار نوب��ت معامالتی 
دادوستد شد.ارزش بازاری بورس همچنان حدود 341 

هزار میلیارد تومان است.
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بازار  معامالت روز گذش��ته 
س��هام در حالی آغاز ش��د که 
ش��اخص ب��ورس ت��ا قب��ل از 
ظهر با رش��د 140 واحدی به 
ارتف��اع 76 ه��زار واحد صعود 
کرد، اما در پای��ان با افت 17 
واح��دی در ارتف��اع 75 هزار 
و 929 واح��د آرام گرفت. در 
دادوس��تدهای ب��ورس تهران، 
عرض��ه اولیه س��هام مدیریت 
صنایع س��یمان (س��یدکو) به 
می��زان 400 میلیون س��هم با 
کش��ف قیم��ت ه��زار و 500 
ریالی انجام ش��د و هر س��هم 
س��یمان  صنای��ع  مدیری��ت 
(سیدکو) با کشف قیمت 150 
تومانی عرضه شد. در معامالت 
روز گذشته گروه مالی، خودرو 
و انبوه سازی با بیشترین حجم 
ارزش معام��الت در ص��در  و 
برتری��ن گروه های صنعت قرار 
گرفتن��د. همچنی��ن در میان 
شاخص  صنعتی،  شاخص های 
انبوه س��ازی، زغ��ال س��نگ و 
محصوالت فلزی با بیش��ترین 
رشد مواجه شدند. با این حال 
بسیاری از فعاالن بازار شرایط 
کنونی ب��ازار را مثبت ارزیابی 
م��ی کنند و به آین��ده بورس 

خوش بین هستند.

رفت و برگشت 
شاخص کل

رفت و برگش��ت شاخص کل 
ب��ورس چنان بود که با ش��روع 
معامالت روز گذش��ته بار دیگر 
رونق به معامالت تعداد ملموسی 
از بخش ه��ا به خص��وص بانک 
و س��رمایه گذاری، خودروی��ی، 
ساختمانی و سیمانی بازگشت 
و همی��ن امر نیز ش��اخص کل 
بورس را در مس��یر صعود قرار 
داد. این روند ام��ا چندان دوام 
نی��اورد. فش��ار وارده از س��وی 
نمادهای بزرگ بخش عمده ای 
ازمیزان رشد شاخص را خنثی 

ک��رد. در ادام��ه کار نیز فضای 
منفی تری بر گروه پتروشیمی، 
لیزینگ، حمل و نقل و سیمانی 
س��ایه افکند.تعداد ملموسی از 
نماده��ا در بخش های پیش��رو 
مانند خ��ودرو و مالی نیز منفی 
شدند و همین امر نیز شاخص 
را بیش از پیش تحت فشار قرار 
داد.گفتنی است که عرضه اولیه 
سهام »س��یدکو« نیز در ایجاد 
جو فروش در گروه های مختلف 
به منظور فراهم سازی نقدینگی 

الزم برای خرید بی تاثیر نبود.

رشد شاخص فرابورس
در مبادالت فرابورس، 185,5 
میلی��ون اوراق ب��ه ارزش 741 
میلی��ارد ری��ال جابه جا ش��د و 
شاخص با رش��د 0,81واحدی 
به 853,29 واح��د صعود کرد. 

در این میان بیش��ترین ارزش و 
حجم معامالت به بانک حکمت 
تعلق گرفت و در پایان هر سهم 
با رشد 4,8 درصدی 1312ریال 
را ثبت کرد. از س��وی دیگر، در 
بازار اوراق با درآمد ثابت، اوراق 
اج��اره رایتل بیش��ترین حجم 
معامالت را ب��ا مبادله 95 هزار 
و 700 ورق��ه از آن خ��ود کرد. 
در ب��ازار ETF ه��م صن��دوق 
سرمایه گذاری الماس با معامله 
198ه��زار ورق��ه از بیش��ترین 

حجم معامالت بهره برد.

7 میلیون و 760 هزار و 
931 کد معامالتی در بورس

از جمله خبرهای قابل توجه 
در ب��ازار س��هام وج��ود هفت 
میلی��ون و 760 ه��زار و 931 
عدد ک��د معامالت��ی در تاریخ 

سوم آبان ماه 1393 بود که از 
سوی مطهره مروج، مدیر امور 
ناشران ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 
وجوه (CSD) اعالم ش��د.این 
کده��ای معامالت��ی در قیاس 
با مدت مش��ابه پارسال 14,5 
درصد افزایش داش��ت. مطهره 
مروج ادامه داد: از میان کدهای 
موجود در س��امانه، در ابتدای 
آبان م��اه امس��ال تع��داد پنج 
میلیون و 689 هزار و 830 کد 
فعال و تعداد دو میلیون و 71 
هزار و 101 کد غیر فعال بودند. 
وی با اش��اره به اینکه از میان 
پن��ج میلیون  فع��ال،  کدهای 
و 660 ه��زار و 233 ک��د ب��ه 
س��هامداران حقیقی اختصاص 
دارد، اب��راز ک��رد: از این میان 
تعداد یک میلیون و 617 هزار 

و 652 کد به نام سرمایه گذاران 
زن و چهار میلیون و 42 هزار و 
581 کد به نام سرمایه گذاران 
مرد صادر شده است. مدیر امور 
ناشران ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 
وجوه ابراز کرد: از میان کدهای 
ص��ادره، تعداد 29 هزار و 319 
ک��د ب��ه س��هامداران حقوقی 
مربوط اس��ت. در عی��ن حال، 
خارجی  س��رمایه گذاران  برای 

نیز 278 کد صادر شده است.

آینده خوبی در انتظار 
بازار سرمایه است

امی��د احمدی، کارش��ناس 
بازار س��هام با اش��اره به اینکه 
ش��رایط این روزهای بورس بر 
مدار خبرهای منتش��ر شده از 
می چرخد،  هسته ای  مذاکرات 
گفت: روزهای خوبی در انتظار 
ب��ورس اس��ت. او در خصوص 
رون��د نزولی ش��اخص بورس 
در نخس��تین روز معامالت��ی 
هفت��ه گفت: روند روبه رش��د 
و ب��دون توقف بازار س��رمایه 
به خاطر  گذشته  هفته های  در 
خوش بینی مفرط از رس��یدن 
به توافق نهای��ی در مذاکرات 
هس��ته ای ب��وده که ب��ا توجه 
مسقط،  جلس��ه های  نتایج  به 
این خوش بینی ه��ا به واقعیت 
نزدیک تر شد. وی افزود: آینده 
خوبی در انتظار بازار س��رمایه 
اس��ت و چش��م انداز بورس تا 
پای��ان س��ال مثب��ت ارزیابی 
می ش��ود؛ زیرا مسائل سیاسی 
و اقتصادی کش��ور در مجموع 
روند رو به جلو و مثبتی را در 
پی��ش دارد. وی با بیان اینکه 
تصمیم ها و مذاکرات هسته ای 
با پستی و بلندی همراه است، 
به س��هامداران توصی��ه کرد: 
ب��ه دور از هیج��ان در بورس 
سرمایه گذاری کنند و در قبال 
اف��ت و خیزهای بازار س��هام 

صبور باشند.
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»اس��بچه  خزر« یا »اس��ب 
اسب  به عنوان  که  کاس��پین« 
ایران یا اسب آمل هم شناخته 
می شود قدیمی ترین  نژاد اسب 
موجود در جهان اس��ت که تا 
حدود پن��ج دهه قبل فقط در 
ای��ران وجود داش��ت و در آن 
زمان توسط خانم لوییز فیروز 
شناس��ایی و به جهان معرفی 
شد. اس��بچه خزر حدود پنج  
هزار س��ال قدمت دارد. تصویر 
ای��ن اس��ب ها در نگاره ه��ای 
آپادانای تخت جمشید  پلکان 
موج��ود اس��ت، همچنین در 
مهر داریوش کبیر، در گنجینه 
آمودری��ا در موزه بریتانیا و در 
نقش رستم و داراب گرد اسب 
کوچکی مش��اهده می شود که 
بنا بر مطالعات فسیل شناس��ی 
روی بقایای اسکلت های یافت 
شده در اطراف همدان، همان 

اسبچه خزر است. 
با هدف آگاه��ی از وضعیت 
سرمایه گذاری در پرورش این 
گونه مختص ایران، به س��راغ 
خان��م فاطمه طی��وری، مدیر 
ش��رکت صنعت اسب مروارید 
بزرگ ترین  به عن��وان  کی��ش 
پرورش دهنده این گونه اس��ب 
و آق��ای مه��دی چکش��ی از 
شهرس��تان  پرورش دهندگان 
بروجرد رفته ایم تا از ش��رایط 
ای��ن کس��ب و کار اطالعاتی به 
دست آوریم و محدودیت های 
ای��ن  پیش��رفت  در  موج��ود 
کسب و کار را در ایران بررسی 

کنیم. 

نجات
 از یک مرگ تدریجی

طیوری در خصوص نخستین 
ای��ن  اصول��ی  پرورش ه��ای 
اسبچه  می گوید:  اس��ب  گونه 
خزر مدتی در خط��ر انقراض 
ق��رار داش��ت، ام��ا در س��ال 
1343 توس��ط خان��م لویی��ز 
فی��روز به ص��ورت تصادفی در 
اطراف آمل ب��ا انگیزه آموزش 
و  ک��ودکان  ب��ه  س��وارکاری 
لوییز  نوجوانان شناسایی شد. 
ک��ه در این زمین��ه اطالعات 
زی��ادی داش��ت توانس��ت به 
منحصربه ف��رد  خصوصی��ات 
این نژاد اس��ب پ��ی ببرد و آن 
را به ثبت جهانی برساند، ولی 
متاس��فانه این گون��ه، که یک 
س��رمایه ملی به شمار می آید 
روبه رو  بی توجهی مسئوالن  با 
ش��ده و همی��ن ام��ر موجب 
ش��ده با وجود اینکه خاستگاه 
ای��ن اس��ب ها ایران اس��ت و 
بیشترین تعداد هنوز در کشور 
ما وجود دارد ام��ا حق امتیاز 
ثبت و درج در کتاب انس��اب 
آنها در کشور انگلستان صورت 
بگیرد و کش��ور ما با پرداخت 
هزین��ه گزاف به ی��ورو جهت 
ثب��ت کره ه��ای خود ب��ه این 
باشد. همچنین  وابسته  کشور 
به دلیل اطالع رس��انی ضعیف، 
از وج��ود چنی��ن پتانس��یلی 
قوی در کش��ور جهت آموزش 
و  ک��ودکان  ب��ه  س��وارکاری 
بی به��ره  نی��ز  نوجوانان م��ان 

مانده ایم. 
طی��وری در ادامه می افزاید: 

هم��ه  وج��ود  ب��ا  متاس��فانه 
برای  گفته ش��ده  فرصت های 
پ��رورش و بهره گی��ری از این 
کس��ب و کار، در ب��ازار داخلی 
و  آگاه��ی  ع��دم  دلی��ل  ب��ه 
اطالع رس��انی مناس��ب، کمتر 
تولید کنن��ده ای تن ب��ه تولید 
این  ن��ژاد ارزن��ده می دهد و در 
ای��ن بخ��ش س��رمایه گذاری 
تع��داد  همچنی��ن  می کن��د 
مح��دودی ه��م ک��ه در این 
کرده اند  سرمایه گذاری  بخش 
از هیچگون��ه حمای��ت دولتی 
بهره من��د نیس��تند. از طرفی 
بازاره��ای خارج��ی ب��ه دلیل 
پاگی��ر  و  دس��ت  مش��کالت 
اداری و... چن��دان رغبت��ی به 
خرید این گونه کمیاب نش��ان 

نمی دهند. 

یک سرمایه گذاری 
بلند مدت 

ورود  خص��وص  در  طیوری 
خود ب��ه این عرص��ه توضیح 
اسب  صنعت  شرکت  می دهد: 
مروارید کیش از س��ال 1379 
با هدف احی��ا و حفظ این نژاد 
اصی��ل و همچنی��ن تولی��د و 
صدور آنها به بازار های جهانی 
ی��ک گل��ه 60 رأس��ی از این 
گون��ه را ک��ه خل��وص همگی 
تایید شده بود، تحت حمایت 
و نگهداری خ��ود قرار داد که 
البت��ه ب��ا موانع و مش��کالت 
عدی��ده ای از جمله قرنطینه و 
تحریم روبه رو ش��دیم و از آن 
زم��ان تاکنون رس��الت حفظ 
این ن��ژاد را عاش��قانه به عهده 
گرفت��ه و ب��ا وج��ود تحم��ل 
هزینه های گزاف، در این راستا 

تالش می کنیم. 
ریس��ک  خص��وص  در  وی 
ورود ب��ه این س��رمایه گذاری 
می گوی��د: س��رمایه گذاری در 
ای��ن زمینه به ش��رطی که با 
حمایت مس��ئوالن فدراسیون 
س��وارکاری و وزارت ورزش و 
جوان��ان از یک س��و و وزارت 

جهاد کشاورزی از سوی دیگر، 
همراه باش��د می تواند بس��یار 
مفید و مناسب به حساب آید. 
به این صورت که فدراس��یون 
برگزاری مسابقات  با  می تواند 
ک��ورس و پ��رش و زیبایی با 
همان کیفیت اسب های بزرگ 
در بی��ن ک��ودکان، خانواده ها 
را به اس��تفاده از این اس��ب ها 
ب��زرگ برای  به ج��ای اس��ب 
کودکان شان س��وق دهد، چرا 
ک��ه این اس��بچه ها ب��ا وجود 
جث��ه کوچک و ارتف��اع پایین 
بهترین و کم خطرترین گزینه 
برای آشنایی کودکان با ورزش 
سوارکاری هستند و هیچ گونه 
نیازی به نعل بندی نیز ندارند 
و ب��ا حج��م خ��وراک کمتر، 
نگه��داری از آنها نی��ز مقرون 
به صرفه تر اس��ت که همه این 
موارد از مزایای مهم این گونه 
اس��ب برای بخ��ش ورزش و 

سوارکاری است. 

جه��اد  وزارت  همچنی��ن 
کش��اورزی ه��م با ب��ر طرف 
ص��ادرات  مش��کالت  ک��ردن 
می توان��د بازار جهان��ی را که 
بس��یار ه��م مش��تاق خری��د 
رونق  هس��تند،  اسبچه ها  این 
معتق��د  طی��وری  ببخش��د. 
اس��ت که کش��ور ما با وجود 
پتانس��یل هایی مانند اس��بچه 
خزر، عرب ایرانی، ترکمن، دره 
ش��ور، کرد و غیره می تواند به 
یک پرورش دهنده اس��ب در 
جهان تبدیل ش��ود و به جای 
اینک��ه از وارد کننده ه��ای این 
حیوان باش��د، به عن��وان یک 
کش��ور صادر کنن��ده در دنی��ا 
مطرح ش��ود که این مس��ئله 
نیاز به طراحی و پیاده س��ازی 
یک برنامه دقی��ق و اصولی و 
مس��ئوالن  طرف  از  زیر بنایی 

دارد. 

از کجا شروع کنیم؟ 
در  مجموع��ه  ای��ن  مدی��ر 
خصوص س��رمایه م��ورد نیاز 
برای ش��روع این کس��ب و کار 
می گوید: ب��رای راه اندازی یک 
واح��د حداقلی روس��تایی که 
نیازه��ای اولی��ه مجموع��ه را 
برطرف کند شما به پنج هزار 
متر مربع زمی��ن نیاز دارید تا 
حداقل 10 رأس اسب را برای 
ش��روع به کار پ��رورش دهید. 
قیمت این اس��ب ها با توجه به 
استانداردهایی  و  خلوص،  نژاد 
 ک��ه دارن��د از 500ه��زار ت��ا 
پن��ج میلیون توم��ان در ایران 
متغی��ر اس��ت.  در خص��وص 
کمترین  در  انس��انی  نی��روی 
حال��ت، دو نف��ر کارگر و یک 
مدی��ر می تواند نی��از مجموعه 
را مرتفع کن��د. البته متعاقب 
راه اندازی ی��ک واحد تولیدی، 
به افرادی نظی��ر کارگر ماهر، 
دامپزش��ک، مرب��ی و حت��ی 
نعلبن��د نی��از پیدا می ش��ود. 
رواج  و  توس��عه  همچنی��ن 
کشاورزی و حمل و نقل همگی 

در ادامه درگیر کار می ش��وند. 
طی��وری در ادامه در خصوص 
اینکه کدام ش��هرها بیشترین 
پتانس��یل را برای ش��روع این 
سرمایه گذاری دارند، می گوید: 
تقریبا در همه شهر های ایران 
پتانسیل سرمایه گذاری در این 
زمین��ه موجود اس��ت چرا که 
اسب کاسپین از نظر مقاومت 
ج��زو قوی تری��ن گونه ه��ا به 
شمار می آید که هم نسبت به 
ش��رایط آب و هوا و هم از نظر 
تغذیه  مشکل چندانی در هیچ 

منطقه ای ندارد. 
مجوزه��ای  درب��اره  وی 
ی��ک  تاس��یس  ب��رای  الزم 
اس��ب کاسپین  واحد پرورش 
می افزاید: ش��روع این کار نیاز 
به چن��د مج��وز مختلف دارد 
ک��ه البت��ه اخذ ای��ن مجوزها 
پروس��ه ای طوالنی و مستلزم 
صرف زمان زیادی اس��ت. در 
ابت��دا مجوز پ��رورش از جهاد 
کش��اورزی و س��ازمان نظ��ام 
مهندس��ی نیاز اس��ت، سپس 
مجوز ورزشی از وزارت ورزش 
و جوانان نیز باید اخذ شود که 
متاسفانه عده ای بدون داشتن 
اس��ب، دارای مجوز هستند و 
فعالیتی ه��م ندارند و عده ای 
از جمل��ه واحد ما با داش��تن 
س��ابقه طوالن��ی و پویایی در 
این زمینه، هنوز موفق به اخذ 

مجوز پرورش نشده اند. 
در نهایت با گرفتن مجوزها 
از وزارتخانه ه��ای مربوطه، در 
صورت داش��تن عالقه و عشق 
به این کار نوبت به تهیه مکان 
مناس��ب و س��پس جمع آوری 
نیروهای متخصص و دلس��وز 
می رسد و پس از آن گرد آوری 
اسب ها و اس��بچه های خالص 
طی���وری  می گی��رد.  صورت 
در خص����وص وضعی��ت  بازار 
کنونی و آینده این کسب و کار 
می گوید: خوشبختانه کم کم با 
باال رفتن آگاهی اقش��ار مردم 
و توجه کم و بیش رس��انه ها، 
پدی��د  ب��ازار  در  تحرکات��ی 
آمده که می توان��د نوید بخش 

روزهای خوش باشد. 

سخن آخر
مدیر ش��رکت صنعت اسب 
پای��ان  در  کی��ش  مرواری��د 
روی س��خن خ��ود را متوجه 
مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران 
این حوزه می کند و می افزاید: 
از مسئوالن محترم قانون گذار 
ت��ا  خواهش��مندیم  عاجزان��ه 
قوانین را جهت اخذ مجوز های 
الزم ب��رای خواس��تاران ای��ن 
کس��ب و کار تس��هیل بخشند. 
اگر بی مهری های دولت نسبت 
به ای��ن گونه ارزش��مند ادامه 
داش��ته باش��د تا چند س��ال 
دیگ��ر، گونه ای با ای��ن نام در 
ای��ران وجود نخواهد داش��ت 
و حمای��ت دول��ت در چنی��ن 
ش��رایطی نخس��تین نی��از به 
شمار می آید تا واحدهایی مثل 
م��ا بتوانند با فراغ بال و همراه 
به  قانونی  داشتن حمایت های 
ام��ر تولید و پرورش و آموزش 
بپردازن��د، در غیر  این صورت 
همه روزه شاهد سرخوردگی و 
بسته شدن واحد های تولیدی 

خواهیم بود. 

گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در پرورش اسب کاسپین

اسبچه خزر تنهاست
علم بهتر است یا ثروت! 

ی��ه زمانی بود که می گفتن ط��رف درس خونده اس، 
تحصیلک��رده اس، پیر این راه��ه و همین کافی بود که 
هرجا بره و دس��ت به هرچی بزنه براش طال بش��ه. یه 
س��ریام بودن که پول داش��تن و بدون تحصیالت وارد 
بازار آزاد می ش��دن و نون بازوشونو می خوردن. اما این 
روزا فقط درس خونده بودن یا فقط پول داشتن کافی 
نیست و باید هر جفت این مسائل رو در کنار هم داشته 
باش��ین، یعنی هم پول داشته باش��ین و کلی ام کاربلد 
باش��ین، هم درس خونده باش��ین و مختون کار کنه تا 
ش��اید بتونین گلیم خودتون رو از آب بکش��ین بیرون! 
البته این نتیجه ای نیست که همینجوری بهش رسیده 
باش��م ها، کلی جریان و اتفاق و حادثه پشت همین یه 
نتیجه گیری بوده که فی المثال یکی شو براتون تعریف 

می کنم. 
مثال همین دیروز که برای خرید یه سری لباس رفته 
بودم فروشگاه، جلوی در فروش��گاه متوجه یه کاغذی 
ش��دم که روی شیش��ه برای واگذاری چسبونده بودن، 
با این مضمون که: »از ش��ما سرمایه گذار محترم برای 

همکاری دعوت به عمل می آید!«
بعدش که رفتم توی فروش��گاه ش��اهد مکالمه بین 
صاح��ب فروش��گاه و یه بن��ده خدایی ب��ودم که گویا 
س��رمایه گذار بود، آقای س��رمایه گذار اصرار داشت که 
فروش��گاه رو ی��ه جا می خرم و پولش��و تم��ام و کمال 
پرداخت می کن��م، اما صاحب فروش��گاه انکار می کرد 
که نخستین ش��رط ما برای واگذاری فروشگاه، داشتن 

مدرک تحصیلیه! 
خالصه اینک��ه من رفتم جلو و خودمو معرفی کردم. 
گفت��م من دکتر در امور س��رمایه گذاری ام و اگر اجازه 
بدین کمکتون کنم. صاحب فروشگاه عنوان می کرد که 
من برای اینکه این فروش��گاه رو به این مرحله برسونم 
خیلی تالش کردم، جوونی و س��رمایه مو گذاشتم االنم 
به هرکس��ی واگذار نمی کنم، فقط پول کافی نیس��ت 
کس��ی که می خواد اینجارو بخره باید مدیریت داش��ته 

باشه! 
در ای��ن لحظه آقای خریدار وارد بحث ش��د و عنوان 
کرد که: بابا من میگم کل مغازه ات یه جا چند؟ من پیر 
این راهم تو چیکار به تحصیالت من داری؟ پولتو بگیر 
و بشین تماشا کن من با این فروشگاه چیکار می کنم! 
م��ن دیدم دکت��رای من ت��وی این اوض��اع چندان 
کمکی به رفع مشکل بین این دو نفر نمی کنه و اوضاع 
بیخ داره! پامو از فروش��گاه بیرون گذاش��تم و توی راه 
م��دام داش��تم فکر می ک��ردم ورود به دنیای س��رمایه 
توی وضعیت کنونی چقد س��خت ش��ده و فاکتورهای 

پیش نیاز روز به روز دارن بیشتر و سخت تر میشن... 

کشور ما می تواند به 
یک پرورش دهنده 

اسب در جهان تبدیل 
شود و به جای اینکه 

از وارد کننده های 
این حیوان باشد، 

به عنوان یک کشور 
صادر کننده در دنیا 
مطرح شود که این 

مسئله نیاز به طراحی 
و پیاده سازی یک 

برنامه دقیق و اصولی 
و زیر بنایی از طرف 

مسئوالن دارد

مراکز تجاری مترو و میادین مشترک

کالف اول: 
معموال جاهای ش��لوغ و 
پرتردد، ج��ان می دهد برای 
فروش؛ حاال هر محصولی که 
می خواهد باشد. هر جنسی 
مش��تری خاص خ��ودش را 
دارد. از کتاب گرفته تا اسنک 
پنیری! قصد ما از نگارش این کالف، تنها ارائه یک سرنخ کوتاه 
به دست کسانی اس��ت که سرمایه ای اندک در اختیار دارند و 
نمی دانند آن را کجا سرمایه گذاری کنند. ما یک پیشنهاد برای 
شما داریم. پروژه مترو، از جمله طرح هایی بود که به سود همه 
تمام شد؛ هم مردم و هم مسئوالن. در اکثر ایستگاه های مترو 
مراکز تجاری احداث ش��ده که شاید هر روز صدها هزارنفر از 
کن��ار آن گذر کنند. بنابراین اجاره یکی از آنها و ش��روع یک 
کسب وکار جدید در این مکان ها می تواند فرصت خوبی برای 
سرمایه گذاران باش��د. البته اگر در هزارتوی روابط شهرداری، 
جایی برای شما باز شود تصمیم داریم در روزهای آتی، به طور 

مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم. پس تا بعد! 

کالف دوم: 
میدان مش��ترک نفتی و 
گازی، یکی از مناطقی است 
که اگر به صورت درست از آن 
استفاده نشود، ممکن است 
اتفاقاتی که  حاصل مجموع 
در آن رخ می دهد، به س��ود 
اقتصاد کشور نباشد. بنابراین الزم است که در چنین مناطق 
حساس��ی با دقت و ذکاوت کافی ورود کرد. در این خصوص، 
خبر قابل توجهی در ایلنا منتش��ر شده که خواندنش خالی 
از لطف نیست. سخنگوی کمیسیون انرژی گفته با توجه به 
مشکالت مالی ش��اید دولت نتواند آنگونه که حق ماست در 
میدان های مش��ترک کار کند، لذا حتما به بخش خصوصی 
توانمند نیاز دارد. وی در پاس��خ به اینکه چرا برای جلوگیری 
از س��رازیر شدن نفت به کشورهای همس��ایه از توان بخش 
خصوصی در بهره برداری از میدان های مش��ترک اس��تفاده 
نمی ش��ود، بیان ک��رده در قانون برنام��ه و همچنین قوانین 
بودجه سنواتی که همه ساله تصویب می کنیم دولت را تشویق 
می کنیم که اولویت را به میدان های مش��ترک داده و بخش 
خصوص��ی را نیز ب��ه این مقوله وارد کند. پ��س این موضوع 
می تواند خبر خوبی برای س��رمایه گذاران حوزه انرژی باشد. 
البته این مقام مس��ئول صحبت های امیدوارکننده تری هم 
داشته است که یقینا به مزاج سرمایه داران خوش می آید. وی 
گفته ب��رای ورود بخش خصوصی، نه تنها منع قانونی وجود 
ندارد، بلکه س��ودمند هم هس��ت لذا دولت از طریق مناقصه 
و مزای��ده می تواند بخش خصوصی توانمند را وارد کند، پس 

منتظر خبرهای بعدی باشید. 

شکوفه میرزایی

دکتر سرمایه

آغاز عملیات اجرایی کمربند شمالی 
و جنوبی کرج با جذب سرمایه گذار

اس��تاندار البرز گفت: پیش��نهادهای س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی برای اجرای کمربند ش��مالی و جنوبی 
ک��رج و ادامه اتوبان همت که حدود 60 کیلومتر اس��ت 
بررس��ی می شود و با هر کدام به توافق رسیدیم عملیات 

را آغاز می کنیم.
س��یدحمید طهای��ی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید 
برچگونگی برنامه ریزی برای حمایت از صنایع اس��تان، 
گفت: برای حمایت از فعاالن حوزه صنعت در استانداری 
البرز س��تادی ویژه فعال ش��ده اس��ت که در این ستاد 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی می شود و 
در راستای رفع معضالت مطرح شده از سوی کارشناسان 
راه حل هایی ارائه خواهد ش��د. وی افزود: رونق اقتصادی 
واحدهای تولیدی البرز تاثیر بس��زایی در توسعه استان 
دارد لذا اس��تانداری از همه توان خود در راس��تای رفع 
معضالت موجود بهره می گی��رد و در نظر دارد با فراهم 
کردن ش��رایط مطلوب برای صاحبان صنایع راه فعالیت 

آنان را هموارتر سازد. 
طهای��ی با اش��اره به علل ع��دم بهره گی��ری مطلوب 
از س��رمایه هایی چ��ون ف��رودگاه پیام، گفت: متاس��فانه 
س��رمایه گذاری در البرز با پیچیدگی ها و دش��واری های 
متعددی مواجه اس��ت که برای رف��ع این معضالت باید 
برنامه ری��زی آگاهانه تری صورت پذی��رد و بهره گیری از 
پتانسیل های استان همچون فرودگاه پیام نیز از این قضیه 
مستثنا نیست لذا باید شرایطی را فراهم کنیم که در ابتدا 
زمینه سرمایه گذاری برای بهره گیری بهتر از این ظرفیت ها 
فراهم آید. استاندار البرز درباره پروژه اتوبان همت، گفت: 
طی بازدیدهای صورت گرفته و براساس قرارداد پیمانکار، 
ادام��ه اتوبان همت تا ش��هرک جهان نما تا پایان س��ال 
تحویل می ش��ود و اعتبار آن نیز تامین ش��ده است. برای 
این پروژه سه مسیر تعریف شده؛ میدان امام حسین)ع(، 
جاده چالوس که از ش��مال کرج به عنوان کمربند شمالی 
پروژه به س��مت قزوین امت��داد خواهد یافت و خط دیگر 
از هم��ت به س��مت جنوب ش��هر که به عن��وان کمربند 
جنوبی پیش بینی شده اس��ت. وی یادآور شد: باتوجه به 
هزینه های گزاف این طرح، پیش��نهادهای سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی برای اجرای کمربند ش��مالی و جنوبی 
همت که حدود 60 کیلومتر است بررسی می شود و با هر 
کدام به توافق رسیدیم، عملیات را آغاز می کنیم. طهایی 
در ادامه از طرح های اولویت دار اس��تان س��خن به میان 
آورد و گفت: در حوزه بهداش��ت و درمان اس��تان البرز از 
ضعیف ترین استان های کشور است لذا ساخت بیمارستان 
و افزایش س��رانه درمانی از مهم ترین اولویت های البرز به 

شمار می رود. 

سرنخیادداشت

خبــرخبــر
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مه��دی چکش��ی یک��ی از فع��االن بخش 
پرورش اسب در گونه های مختلف در استان 
لرستان اس��ت. وی در خصوص مزیت اسب 
کاس��پین نسبت به س��ایر گونه های موجود 
در ای��ران می گوی��د: این اس��ب از گونه های 
مخت��ص ایران اس��ت که بس��یار ه��م مورد 
توجه کشورهای خارجی است و فرصت های 
بس��یاری در بخش ص��ادرات می تواند خلق 
کن��د، چرا ک��ه مزیت ه��ای اختصاصی دارد 
ک��ه در گونه های دیگر یافت نمی ش��ود مثال 
تناس��ب جثه ای این گونه، بسیار مورد توجه 
برای آموزش و س��وارکاری است، همچنین 
این گونه س��م بسیار قوی دارد که احتیاجی 
به نعل بن��دی و مراقبت ندارد و حتی برخی 
کش��ورها برای اصالح نژاد ژنتیکی اسب های 
خ��ود از ای��ن گونه بهره می گیرن��د. از دیگر 
برتری های این گونه می توان به مراقبت های 
تغذیه ای و سالمتی آن اشاره کرد که نیازی 
به توجه و مراقب��ت زیاد ندارد. وی در ادامه 
می گوید: این اسب قدی 100 سانتی دارد و 
تا 120 سانت می تواند بپرد که این مشخصه 
می تواند یکی دیگ��ر از مزیت های این گونه 
به ش��مار بیاید.  چکشی می افزاید: این اسب 
تنها اسبی است که توانایی بالقوه صادرات از 

ایران به انگلیس و فرانسه و اغلب کشورهای 
دنیا را دارد، اما متاسفانه به دلیل عدم وجود 
زیرس��اخت های دولتی مانن��د قرنطینه های 
مناس��ب و حمایت های الزم برای صادرات، 
درآمدزایی از این اس��ب ب��رای ایران مغفول 

مانده است. 
وی اظه��ار می کن��د: جالب اس��ت بدانید 
در اتری��ش این گونه که وال��د آن را از ایران 
برده اند حدود 200 میلیون تومان به فروش 
می رس��د. اس��بی که در ایران ی��ک میلیون 
تومان هم برای آن نمی پردازند در کشورهای 
دیگ��ر با ه��زاران دالر و ی��ورو خریدوفروش 
می ش��ود. وی در پایان می افزاید: نخس��تین 
فرصت ب��رای س��رمایه گذاری در این بخش 
توجه دولت به این گونه اصیل ایرانی اس��ت، 
ب��ه صورتی که قب��ل از هرچی��ز باید بحث 
قرنطینه توسط جهاد کشاورزی حل و فصل 
ش��ود تا به قیمت واقعی خود و با س��المت 
و اس��تانداردهای کافی صادر شود. سپس در 
این حوزه نیاز مبرم به متخصص و دامپزشک 
داریم تا بتوانیم از گونه های اس��تاندارد این 
اس��ب در کش��ور بیش��ترین بهره را ببریم و 
هر روز گونه های اصالح ش��ده بهتری تولید 

کنیم.

این اسبچه 200میلیونی

جامعه درک درستی
 از کارآفرینی ندارد

یک کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: کارآفرینی برای 
جامعه تعریف نشده و جامعه ما درک درستی از آن ندارد. 
حسین حسینیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقش 
مهم اشتغال برای حیات جوامع بشری، اظهار کرد: موضوع 
کارآفرینی در حال حاضر در بس��یاری از کشورهای دنیا 
به صورت جدی مطرح اس��ت و به آن توجه می ش��ود، اما 
در حال حاضر طبق آخرین آماری که منتشر شده، ایران 
در بین 126 کش��ور در موضوع کارآفرینی رتبه 98 دنیا 

را دارد. 
وی با اش��اره به درک نادرس��ت از کارآفرینی در کشور 
بی��ان کرد: م��دارس م��ا کارآفرین پ��رورش نمی دهد و 
هدفی برای دانش آموزان در دوره راهنمایی و دبیرس��تان 
مشخص نمی شود، به همین خاطر است که در ایران اکثر 
دانش آموزان پس از اتمام دوره مدرس��ه بدون مش��خص 
کردن هیچ هدفی وارد دانش��گاه می شوند و این درحالی 
است که در کشورهای پیشرفته، بیشتر افراد پس از اتمام 
تحصیل در مدرس��ه به دنبال کارآفرینی و ایجاد ش��غل 

هستند. 
این کارش��ناس ارش��د کارآفرینی اظهار کرد: در حال 
حاضر حمایتی از س��رمایه گذاری های خرد و کالن برای 
هدایت به سمت کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد صورت 
نمی گیرد و پس انداز مردم غالبا در بانک ها ذخیره می شود. 
حسینیان با اشاره به اهمیت موضوع کارآفرینی در سایر 
کشورهای پیشرفته بیان کرد: در ایاالت متحده امریکا از 
هر 100 ش��رکت ایجاد ش��ده یک شرکت به بازده بسیار 
باال می رس��د که از جمله این شرکت ها می توان به اپل  و 

آمازون اشاره کرد. 
ای��ن کارش��ناس ارش��د کارآفرین��ی، دلی��ل موفقیت 
کارآفرینی در کشورهای پیشرفته را حمایت دستگاه های 
مختلف دانس��ت و گفت: باید در ایران به دنبال تاسیس 
ش��رکت هایی بدون ربا برای حمایت از کارآفرینی باشیم، 
چرا که ایران ظرفیت الزم را دارد و از لحاظ منابع جزو 20 
کش��ور اول دنیا است اما از نظر ایجاد اشتغال در رتبه 98 
قرار دارد. برای مثال، ترکیه با وجود اینکه منابع تولیدی 
خاصی ن��دارد در حال پیش��رفت در زمینه های مختلف 
است و این امر به دلیل روشن شدن اهمیت کارآفرینی و 

حمایت از آن در این کشور است. 
حس��ینیان به کش��ور چین به عنوان یک��ی دیگر از 
کش��ورهای موف��ق در زمینه کارآفرینی اش��اره کرد و 
گفت: کشور چین یک کشور کمونیست و تمام دولتی 
است اما ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این کشور بسیار 
راحت است و یکی از دالیل پیشرفت این کشور، همین 

موضوع است. 

98
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استودیوهای ضبط موسیقی به دلیل 
نوع کارکردش��ان قیمت های متفاوت و 
تعداد س��فارهاش های متفاوتی دارند. 
برخی از آنه��ا فقط کار ضب��ط را انجام 
می دهند که شاید به نسبت آنهایی که 
ه��م در کار ضبط و هم تولید هس��تند، 
کمتر باش��د. البته در ای��ن میان برخی 
استودیوهایی هس��تند که با افراد پرکار 
س��رو کار دارند به همی��ن دلیل، فرقی 
نمی کند که در کدام ح��وزه کار کنند. 
با این حال استودیوهایی که تنها ضبط 
انجام داده و با نوازن��ده و نه تهیه کننده 
ارتباط دارند، وضع مالی خوبی نس��بت 
به دیگر استودیوها ندارند. این ها را پیام 
سوری، مدیر اس��تودیو تخت جمشید 

می گوید. 
در حال حاض�ر وضعیت اقتصادی 
استودیوهای ضبط چگونه است؟ 

اس��تودیوهای ضب��ط ب��ه دو گ��روه 
اس��تودیوهای فرهنگ��ی و دارای مجوز 
و اس��تودیوهای غیر مجوز تقسیم بندی 
می شوند. استودیوهای مجوز دار نیز به 
دو گروه استودیوهایی که تنها کار ضبط 
انجام می دهند و اس��تودیوهایی که هم 
کار ضبط و ه��م کار قطع��ه و کارهای 
تولی��دی انجام می دهند، دس��ته بندی 

می شوند.
 آن های��ی ک��ه فق��ط کار ضب��ط 
 می کنن��د ب��ه دلی��ل اینک��ه ب��ا بدنه 
موس��یقی- نوازنده- درگیر هستند، از 
نظر مالی پش��توانه نداشته و وضع مالی 
خوبی ندارند. زیرا تهیه کننده ای در کار 

نیس��ت و تنها نوازنده اس��ت که هزینه 
خود را می پردازد.  نوازنده نیز به لحاظ 
درآمدی، وضعیت مساعدی ندارد. اگر 
تهیه کننده ها حمایت کنند، به طور حتم 
بازگشت سرمایه نیز خواهند داشت. اگر 
اس��تودیوها نیز از نظر قیمت با نوازنده 
کنار نیایند، در ای��ن صورت نوازنده کار 
خود را در خانه انجام می دهد. این گونه 
نیس��ت که ه��ر نوازنده و آهنگس��ازی 
هر کجا بتوان��د، برود و ضب��ط  کند. به 
نوع تجهیزات و سیس��تم هر نوازنده با 
استودیویی که فعالیت می کند، بستگی 

دارد.  
وضعیت ش�ما به چه نحو اس�ت؟ 
میزان ثبت سفارش�ات و کارهای 

شما در چه وضعیتی است؟ 
به دلیل اینکه استودیوی ما با افراد پر 
کاری   فعالیت می کند، مشکلی ندارد. 
اما وقتی زمان زیادی به آنها اختصاص 
داده می ش��ود، باید تخفی��ف را هم در 

نظربگیریم. 
 در حال حاضر هزینه یک ساعت 

زمان ضبط چقدر است؟ 
اس��تودیوهای حرف��ه ای بی��ن 60 
ت��ا 90 ه��زار توم��ان هزین��ه دریافت 
می کنن��د. ای��ن قیم��ت نی��ز چندان 
تفاوت��ی نمی کن��د ک��ه ب��رای ضب��ط 
تک صدایی یا چندصدایی باشد. برخی 
اس��تودیوها که توانایی ضبط چندصدا 
را دارن��د می توانن��د در ی��ک س��اعت 
 کار را ضبط کنن��د و هزینه بیش��تری 

دریافت  کنند.

تع��دادی از فعاالنی ک��ه در حوزه ضبط 
موسیقی فعالیت دارند، بر این عقیده اند که 
مهم ترین عامل دخیل در حوزه اقتصادی، 
عدم رعایت کپی رایت است، زیرا کپی رایت 
می تواند از فعالیت آن دسته از استودیوهایی 
که مجوز فعالیت ندارن��د، جلوگیری کند 
ک��ه در ادام��ه، فعالی��ت اقتص��ادی دیگر 
استودیوهای مجوزدار رونق خواهد گرفت. 
عاملی که حسین جوانمرد، مدیر استودیوی 

صدای موسیقی بر آن تاکید دارد. 
وضعیت فعلی اس�تودیوها چگونه 

است؟ 
متاس��فانه وضعیت فعلی استودیوهایی 
که مجوز دارند اصال رضایت بخش نیست، 
مخارج اس��تودیو بس��یار باالست و قیمت  
وس��ایل صداگ��ذاری ه��ر س��ال افزایش 
چشمگیری می یابد. در کنار اینها معضل 
دیگ��ری ایجاد ش��ده و آن اس��تودیوهای 
خانگی است. این استودیوها به دلیل هزینه 
راه اندازی کمتر مورد استقبال قرار می گیرند 
و باع��ث رک��ود اس��تودیوهای حرف��ه ای 
می ش��وند. نبود متخصصان آکادمیک در 
زمینه صدابرداری باعث ایجاد مش��کالت 
زیادی برای این بخش شده است. هم اکنون 
اکثر صدابرداران موجود به صورت تجربی 

فعالیت می کنند. 
به چ�ه دلیل�ی درآمد اس�تودیوها 

کاهش یافته؟ 
بسیاری از مدیران اس��تودیوها توانایی 
تامین هزینه های سنگین استودیو را ندارند. 
همچنین هزینه های خرید تجهیزات بسیار 
باالس��ت که خود برای ما مش��کلی شده 

است و اس��تودیوهایی هم هس��تند که به 
این دلی��ل تعطیل ش��ده اند. هزینه پایین 
استودیوهای خانگی هم دلیل دیگر است. 
به طور مثال هزینه تقریبی راه اندازی یک 
استودیوی حرفه ای و مجهز 100 میلیون 
تومان است، اما در مقابل استودیوها خانگی 
هس��تند که در حدود پنج میلیون تومان 
هزینه راه اندازی دارن��د؛ پس با این اوصاف 
می بینیم این استودیوها تنها پنج درصد از 
هزینه راه اندازی یک اس��تودیو حرفه ای و 
مجوزدار را می پردازند و عمال حجم بسیاری 

از درآمدهای ما را می گیرند. 
راهکاری های مقابله با این مشکالت 

چیست؟ 
برای خروج از بحرانی که گریبانگیر این 
بخش مهم از موس��یقی کش��ور شده باید 
اقداماتی جدی انجام شود؛ از جمله اجرایی 
شدن قانون کپی رایت در کشور است تا راه 
سوءاستفاده های موجود بسته شود. اجرایی 
شدن قانون مذکور که بارها توسط اصناف 
مختلف درخواست شده در ضبط و پخش 
موسیقی باعث ایجاد سازوکار قانونی خواهد 
شد. به طور مثال فرآیندی ایجاد می شود 
تا خوانندگانی که قص��د ضبط آلبوم مجاز 
دارند به استودیوهای مجاز مراجعه کنند 
تا استودیوها دوباره رونق گیرند. همچنین 
نبود متخصص در زمینه ص��دا که جالب 
است بدانید شاید امروز تعداد متخصصان 
آکادمیک در رش��ته مهندسی صدا کمتر 
از 10 نفر در ایران باشد. پس در نتیجه باید 
به تربیت متخصصانی در زمینه مهندسی 

صدا اقدام کرد. 

مدیران استودیوهای ضبط موسیقی از وضعیت اقتصادی خود می گویند

ساز ناکوک استودیوهای ضبط موسیقی

مدیر استودیو تخت جمشید: 

هزینه یک ساعت ضبط
 60 تا 90 هزارتومان است

توضیحات مدیر استودیو مهر پژواک: 

استودیوهایی که به دلیل مشکالت اقتصادی تعطیل شدند

مدیر استودیوی صدای موسیقی: 

اجرایی شدن قانون کپی رایت
عامل بهبود وضعیت اقتصادی

مدیر استودیو آیینه آماج هنر: 

اقتصاد موسیقی در دستان 5 هزار 
استودیو ضبط زیرزمینی

گالیه های افرادی که در حوزه ضبط موسیقی فعالیت 
می کنند، تمامی ندارد. عمده گالیه های آنها نیز از وجود 
اس��تودیوهای غیرمجوز دار و زیرزمینی است که از قضا 
مراجعه به آن استودیوها بیشتر از استودیوهای مجوزدار 
است. امیر س��ینکی، مدیر اس��تودیو آیینه آماج هنر نیز 
یکی از فعاالنی است که نسبت به فعالیت این استودیوها 

گالیه دارد. 
وضعیت اقتص�ادی و درآمدهای اس�تودیوها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
امروز درآمدزاترین روش برای مدیران اس��تودیوها در 
کش��ور روش تولید اس��ت؛ یعنی مدیران ب��ا خوانندگان 
ق��رارداد تهی��ه و تنظیم ی��ک آلب��وم امض��ا می کنند و 
ب��ا همی��ن روش موس��یقی های آن آلبوم را می س��ازند. 
روش دیگ��ر درآمدزایی ارتب��اط تنگاتنگ با موسس��ات 
مختلف یا صداوسیما اس��ت. این بخش از مدیران از این 
موسسات س��فارش تولید دریافت می کنند. در این میان 
استودیوهایی هم هستند که توانسته اند خود را به یک برند 
تبدیل کنند و از این طریق مشتریان زیادی کسب کنند. 

برای شما میزان مراجعه و ضبط اثر در سال چقدر 
است؟ 

اکثر مراجعه کنندگان به ما همان خوانندگانی هستند 
که با آنها ب��رای یک آلبوم ق��رارداد داری��م و برای ضبط 
آهنگ های آلبوم خود به اس��تودیو می آیند. در کنار اینها 
مراجعاتی از طریق س��ایت وزارت فرهنگ و ارشاد داریم. 
همچنین موسساتی هم هس��تند که سفارشاتی از جمله 
ضبط موسیقی و صدا برای تلفن گویا به ما می دهند. البته 
مجموع مراجعان از طرف س��ایت یا سفارش��ات غیره در 
حدود 20 درصد است و 80درصد دیگر مراجعه کنندگان 

همان خوانندگان آلبوم هستند. 
دلیل کاهش درآمد استودیوها چیست؟ 

تعداد بسیار زیادی اس��تودیوهای زیرزمینی و خانگی 
وجود دارد که در حالت عادی ایجاد مشکل نمی کنند، اما 
هم اکنون این اس��تودیوها وارد زمینه هایی شده اند که در 
آنها تخصص ندارند و برای ضبط اثرهایی این چنین باید به 
یک استودیو مجهز مراجعه کرد، اما این اتفاق نمی افتد و 
باعث کاهش کیفیت اثر می شود. اتفاق دیگری که افتاده 
همکاری ارگان ها و سازمان های رس��می با استودیوهای 

بدون مجوز است. 
اس�تودیوهای مجوزدار با چه مش�کالتی مواجه 

هستند؟ 
یک اس��تودیو با امکانات متوسط نزدیک به 70 تا 100 
میلیون تومان هزینه دارد که در کنار اینها باید بعد از مدتی 
وسایل استودیو به روز شود، اما درآمدهای استودیو کفاف 
تامین هزینه های به روزسانی را نمی دهد. این اتفاق باعث 
ورود افراد غیر متخصص در این زمینه شده است. امروزه 
افرادی هستند که بدون هیچ تجربه و تخصصی وارد این 
حوزه شده اند. مثال چندی قبل استودیویی مجوز گرفت 
که نزدیک به یک میلیارد هزینه وسایل و تجهیزات آن شد. 
اما عمال مالکش توانایی استفاده از ساده ترین وسایل آن را 
نداشت. این عدم تخصص گرایی از جمله مشکالتی است 

که ما با آن روبه رو هستیم. 
 راه بهبود این شرایط چیست؟ 

باید زمینه ایجاد یک صنف فراهم آید تا س��از و کار این 
بخش قانونمند شود. اکنون تنها بخشی که از صدابرداران 
حمایت می کند کانون صدابرداران خانه موس��یقی است. 
البته صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و نویسندگان 
هم وامی به مبلغ سه میلیون تومان می دهد. در کنار ایجاد 
یک صنف برای ما باید وزارت فرهنگ و ارشاد برنامه ای در 
نظر بگیرد تا فعالیت های اس��تودیوهای خانگی قانونمند 
و زیر نظر یک اس��تودیو مجوزدار صورت گیرد. امروز در 
تهران 65 استودیو فعال و رسمی وجود دارد، اما این آمار 
در مقایسه با تعداد اس��تودیوهای موجود فقط در شمال 
شهر تهران هیچ اس��ت. هم اکنون در تهران درحدود پنج 
هزار اس��تودیوی زیرزمینی وجود دارد ک��ه بخش قابل 

توجهی از اشخاص به آنها مراجعه می کنند. 

 امریکا
یکه تاز اقتصاد موسیقی 

بزرگ ترین بازار جهانی موس��یقی به ترتی��ب امریکا، 
ژاپن، انگلس��تان، آلمان و فرانس��ه هس��تند که بر طبق 
گ��زارش س��ال 2005 فدراس��یون بین الملل��ی صنعت 
ضبط، بی��ش از 95درص��د درآمد صنعت موس��یقی در 
30 کشور جهان به دس��ت آمده اس��ت. طبق این آمار و 
با توجه به اینک��ه بزرگ ترین بازار محصوالت موس��یقی 
در درج��ه اول ای��االت متح��ده امریکا اس��ت، همچنین 
ش��رکت های اصلی تجارت موس��یقی به غیر از ش��رکت 
"EMI که در انگلس��تان مستقر است، ش��رکت های وارنر
 Universal شرکت ،Warner Music Company 
که چندین شرکت بزرگ موس��یقی دیگر را زیرمجموعه 
 خود دارد و همچنین زیرمجموعه امریکایی شرکت سونی
Sony Corporation of America که پس از ادغام 
 SONY BMG در ایاالت متحده با نام BMG در شرکت
فعالیت می کند، همگی در آمریکا مستقر هستند. در واقع 
می توان گفت، این چهار شرکت هستند که بازار موسیقی 
امروز را هدایت می کنند و از بیش��ترین مناف��ع این بازار 

بزرگ بهره می برند. 
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت بیل کلینت��ون در آمریکا، 
فناوری  که تا قبل از آن تنها در اختیار ارتش ایاالت  س��ه  
متحده آمریکا بود، یعنی فناوری ماهواره، فناوری اینترنت 
و فناوری GPS به منظور فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
و پایان دادن به جنگ سرد، در سال 1992 برای استفاده 
عموم مردم آزاد و جهانی ش��د. این واقعه نیز تاثیر بسیار 
زیادی بر صنعت موس��یقی گذاش��ت. با عمومی ش��دن 
استفاده اینترنت پدیده ای به وجود آمد که بازار و صنعت 
سرگرمی را دچار شوکی بی س��ابقه کرد. شوکی که اهالی 
موس��یقی را کمی از بند ش��رکت های ب��زرگ رها کرد و 
استقالل بیشتری به موزیسین ها داد. این مسئله موجب 
شد تا استودیوهای موسیقی امریکا همچنان بدون رقیب 
اقتصاد این بخش را در اختیار داشته باشند. البته صنعت 
موسیقی فکر می کرد که با وجود امکان مبادله فایل های 
صوتی دیجیتالی، فروش آلبوم ها کم شود که همین اتفاق 

هم افتاد.

موسیقی، هنر اقتصادی 

وضعیت موس��یقی تحت تاثیر ش��رایط جامعه اس��ت 
یعنی اینک��ه تغییراتی که در جامعه پیش می آید س��بب 
می شود موس��یقی هم تغییر کند. این تغییرات می تواند 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی باشد. شاید 
در س��ال های اخیر آنچه بیش از همه بر موس��یقی تاثیر 
گذاشته، تغییرات اقتصادی و رکود حاصل از چالش هایی 
است که در این حوزه به وجود آمد. هنر بیشتر از آنچه فکر 
می کنیم به اقتصاد وابستگی دارد، زیرا موسیقی از جامعه 
جدا نیست، در نتیجه جامعه تاثیر مستقیمی بر هنر به ویژه 
موسیقی دارد. این در حالی است که کاالهای هنری دیرتر 
از کاالهای دیگر در چشم مردم دیده می شوند، به همین 
دلیل است که اوضاع هنر نسبت به دیگر حوزه ها از وضعیت 
مناس��بی برخوردار نیس��ت. عمده اثر وضعیت اقتصادی 
بیش��تر متوجه تولیدکنندگان آثار اس��ت. چه آنهایی که 
در ح��وزه نوازندگی فعالی��ت می کنند و چ��ه آنهایی که 

به عنوان مسئوالن استودیوهای ضبط به کار تولید و ضبط 
می پردازند. اگر وضعیت را در هشت س��ال گذشته تجسم 
کنیم متوجه می شویم که چه ضربه های جبران ناپذیری 
به موس��یقی خورده اس��ت. دس��ت اندرکاران دولتی امر 
موسیقی نیز به این مس��ئله واقف هستند که وقتی فردی 
درگیر کار است، از جوانب مختلف، کار را موردسنجش قرار 
می دهد و با سرمایه گذاری اندک اثر خود را خلق می کند، 
اما باید توجه داشت که با تولید این گونه آثار هدف اصلی 
تامین نمی شود. اقتصاد موسیقی در حال حاضر وضعیت 
خوبی ن��دارد و هنرمند تنها تالش می کند، س��رمایه اش 
برگردد. ش��اید یکی از علت های اصل��ی دوری اقتصاد از 
هنر، مسئله تزئینی بودن آن از نگاه برخی تهیه کنندگان 
اندرکاران است. درواقع، نگاه زینتی به هنر سبب  و دست 
شده تا مسئوالن و حتی هنرمندان از اهمیت بعد اقتصادی 
فرهنگ و هنر غافل شوند. به نظر می رسد، در اولویت بندی 
اقتصادی، هنر و فرهن��گ در رده هایی ق��رار دارند که از 
اقتصاد و تکیه کش��ور بر ابعاد اقتصادی بسیار زیاد فاصله 
گرفته است. این در حالی اس��ت که فرهنگ مبین و گواه 

بسیاری از مسائل است و نمی توان از آن غافل شد. 
نهادهای بسیاری بودند که با هدف حمایت از هنرمندان 
و حتی بهبود ابعاد اقتصادی از هنر، آغاز به فعالیت کردند، 
اما نتوانس��تند آنگونه که شایسته اس��ت عمل کنند، در 
نتیجه بای��د در انتظار ماند تا عملکرد ی��ا به عبارت دیگر، 

نقطه شروع خوبی از سوی دست اندکاران مشاهده شود.
 شاید هم موسیقی در کشور، در دوره  های دور که تنها 
جنبه اجرایی داش��ته و هنوز موضوع نش��ر آن به صورت 
صوتی یا تصویری و حتی مکتوب مطرح نیس��ت، منظور 
از نظر حق کپی رایت اس��ت، خدمتی تلقی می ش��ود که 
در اختیار افرادی خاص ب��وده و طبعا به عنوان یک پدیده 
یا عامل اقتصادی ب��رای عامه مردم مطرح نمی ش��ود. به 
نظر می رسد، برای دس��تیابی به دیدگاهی شفاف از روند 
فعالیت و حضور موس��یقی و تولید و عرضه آن در جامعه 
نگاهی اجمالی برای معرف��ی وجوه مختل��ف آن ما را به 
ارزیابی بهتری هدای��ت کند. در عموم م��وارد یا حداقل 
ب��رای هنرمندانی که در آغاز فعالیت های خود هس��تند، 
توجه اولیه خود را به نشر چند مجموعه موسیقی معطوف 
می کنند ت��ا بتوانند ب��ا بهره گیری از اس��تقبال احتمالی 
زمینه برگزاری کنس��رت های اجرایی را نیز فراهم کنند. 
در این فعالیت تخصص های هن��ری و خدماتی مختلفی 
اعم از نوازندگان س��ازهای مختلف، اس��تودیوهای ضبط 
موسیقی، صدابرداران، نت نویس��ان و غیره شرکت دارند 
و ابعاد اقتصادی آن تا ناش��ر اثر، توزیع کننده و فروشنده 
تس��ری پیدا می کند. س��رمایه گذاری در بخش نشر آثار 
انگیزه های ویژه ای را می طلبد که از مهم ترین آنها پذیرش 
ریسک »خواب سرمایه« و میزان انتظار از بازگشت سرمایه 
و س��ود احتمالی اس��ت. تبدیل یک اثر موس��یقی به نوار 
»کاست« یا »س��ی دی« یا »دی وی دی« مستلزم صرف 
س��رمایه از جانب تهیه کننده است. این س��رمایه گذاری 
ش��امل هزینه های مربوط به تولید اثر، موادخام )کاست، 
س��ی دی( و انتش��ارات مکتوب )برگ داخل نوار یا روی 
 س��ی دی، هزینه های طراحی و چاپ، پوس��تر( می شود 
که در نهایت، پس از توزیع در خرده فروش��ی یا تدریجا با 
فروش آنها سرمایه به کار گرفته شده باید مستهلک شده 
سود احتمالی به دست آید که موضوع فاصله زمانی میان 
سرمایه گذاری و بازگشت آن حائز اهمیت است. از طرفی 
تاکن��ون درباره مش��کالت اقتصادی موس��یقی در ایران 
و همچنین گلوگاه های��ی که در توس��عه نیافتن صنعت 
موس��یقی در ایران دخیل هس��تند، هیچ گونه مطالعاتی 
صورت نگرفته اس��ت. نتیجه آنکه در حال حاضر هر روز 
صدها اثر جدید ب��ا تیراژ های میلیون��ی در نقاط مختلف 
جهان منتشر می شود و از مرزهای ملی کشور تولیدکننده 
عبور کرده و در بازارهای دیگری نیز عرضه می شود و طبعا 
با بهره گی��ری از مزایای تولید انب��وه و هزینه تولید کمتر 
به ویژه دسترس��ی به امکانات تبلیغات ماهواره ای س��ود 
سرشاری به دس��ت می آورد. در این میان ایران از جمله 
معدود کش��ورهایی است که برای انتش��ارات فرهنگی و 
هنری ضوابط خاصی متناس��ب ب��ا هنجارهای اجتماعی 
و فرهنگی جامعه قائل است و به ویژه در موسیقی کالمی 
که حوزه اصلی را برای رونق اقتصاد موس��یقی تش��کیل 
می دهد حفظ س��طح کیفی و عیار اث��ر و توجه به جایگاه 
فرهنگی تولید این گونه آثار از اهمی��ت و اولویت خاصی 
برخوردار است. اقتصاد موس��یقی در دنیای امروز جدا از 
جهات فرهنگی آن که به احتمال از نظر عیار هنری تنزل 
کرده اس��ت، در بعد اقتصادی بازار صدها میلیارددالری 
با میلیون ها فعال در بخش های هن��ری و خدماتی آن را 

تشکیل می دهد. 

آزموده گپ و گفت

بازتاب
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اینکه مش��کالت اقتصادی در سال های 
اخیر گریبانگیر بسیاری از مشاغل کشور 
شده باش��د، چندان دور از انتظار نیست. 
دس��ت اندرکاران اس��تودیوهای ضب��ط 
موسیقی نیز از این مسئله مستثنا نیستند. 
برخی از آنها به دلیل کم کاری هنرمندان 
این عرصه با رکود مواجه ش��ده و از ادامه 
فعالیت باز ماندند. موضوعی که غالمرضا 
احدی مدیر اس��تودیو مهر پ��ژواک به آن 

اشاره می کند. 
دلیل تعطیلی استودیو شما چه بود؟ 
افت بازار مهم ترین دلیل خروج من از این 
بخش بود. در عمل امکان توجیه اقتصادی 
وجود نداش��ت، لوازم استودیو باید به فاصله 
زمانی دو یا سه سال تغییر کند و لوازم به روز 
خریداری شود که این خود هزینه سنگینی 
 برای اداره استودیو بود و در عمل به زیان دهی 

منجر شد. 
دلیل زیان دهی استودیوها چیست؟

در فاصله زمانی خاصی بود که افراد زیادی 

به سمت خوانندگی آمدند و این موجب شد 
تا بازار رونق بگیرد، مثال زمانی که شبکه های 
ماهواره ای به پخش موس��یقی داخل کشور 
روی آوردند بازار بسیار شلوغی در آن زمان 
پدید آمد و خوانندگان موسیقی برای معروف 
ش��دن به اس��تودیوها می آمدند و پول های 

کالنی خرج می شد. 
بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ 

زمانی ک��ه ش��ما مدیر یک اس��تودیو 

باشید، درک می کنید که کار فرهنگی از 
اقتصاد جدا نیست و المان های متفاوتی 
در هر بخش وج��ود دارد، مث��ال زمانی 
که موس��یقی پاپ رونق گرفت بیش��تر 
خوانندگان س��بک پاپ به اس��تودیوها 
می آمدند ت��ا بتوانند مج��وز بگیرند، اما 
زمانی که س��بک رپ در ایران همه گیر 
ش��د به دلیل ع��دم اعط��ای مج��وز به 
خوانندگان این س��بک آنها به موسیقی 

زیرزمین��ی و اس��تودیوهای زیرزمینی 
و خانگ��ی روی آوردند و بع��د از مدتی 
به دلی��ل قیم��ت پایین ت��ر نس��بت ب��ه 
اس��تودیوهای حرفه ای و مج��وزدار در 
عمل این نوع استودیوها با اقبال زیادی 

مواجه شدند. 
 هزینه تجهیزات و میزان س�اعت 
فعالیت ها ب�ا درآمد ش�ما همخوانی 

داشت؟ 
م��دت زمان��ی ک��ه در روز ب��ه کار 
مش��غول بودی��م، به نوع درخواس��ت ها 
و مدت زم��ان الزم برای اجرایی ش��دن 
بس��تگی داشت. مثال در س��ال هایی که 
ب��ازار در اوج ش��لوغی خود ب��ود، مدت 
زمان بسیاری در یک روز صرف ضبط و 
کارهای جانبی می شد و درآمد مناسبی 
هم از این طریق کس��ب می شد، اما در 
سال های اخیر مشکالت مالی گریبانگیر 
این بخش ش��د و باعث ش��د بسیاری از 

استودیوها تعطیل شوند. 

توجه به اقتصاد موس�یقی از این رو حائز اهمیت 
اس�ت که می توان�د زمینه ب�رای ت�داوم فعالیت 
گروه های موس�یقی یا آنهایی ک�ه در زمینه ضبط 
صدا فعالیت می کنند، فراهم آورد. جدای از مسائل 
هنر، به طور طبیعی عده ای موسیقی به عنوان منبع 
درآمد آنها به حساب می آید. خواننده، آهنگساز، 
نوازنده و استودیوهای ضبط هر کدام به نوبه خود 
با مسائل اقتصادی درگیر هس�تند. همه اینها نیز 
همچون حلقه ای به هم پیوسته اند. چرا که اگر یکی 
از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته 
باشد، دیگری را با چالش های مالی مواجه می کند. 
شاید بد نباشد که بدانیم استودیوهای ضبط به طور 
معمول س�اعتی بین 10 ت�ا 30 هزارتومان دریافت 
می کنند. البته این نیز به سلیقه، نوع دستگاه هایی 

که وجوددارد و ش�هرت استودیو بس�تگی دارد. 
به همین دلیل قیمت ها نی�ز در این زمینه متفاوت 
اس�ت. آنهایی هم که ت�وان پرداخ�ت هزینه های 
اس�تودیوهای ضبط را ندارند، ترجی�ح می دهند 
در خانه خود اس�تودیوهای کوچکی سرپا کنند تا 
بتوانند ب�ه فعالیت بپردازند. جالب اینجاس�ت که 
بسته به س�بک موس�یقی و نوع اجرا اینکه گروه 
نوازی ایرانی باش�د و نوازنده بخواهد خط خودش 
را برود، بین 60 تا 120 هزار تومان هزینه در بر دارد. 
این هم به این دلیل اس�ت که کارهای تک صدایی 
زودتر جمع بندی می شود، ولی کارهای گروهی یا 
چند صدایی، فرآیند طوالنی را به همراه دارد. حال 
اگر گروه کر باش�ند و افراد حرفه ای هم نباش�ند، 
در این صورت تهیه کننده برای رس�یدن به صدای 

مطلوب باید زمان زیادی را در اس�تودیو بگذراند 
که در این صورت هزینه بیشتری را نیز می پردازد. 
با هم�ه ای�ن اوص�اف و هزینه ه�ا، ام�ا دارندگان 
اس�تودیوهای ضبط چندان راضی نیستند. دالیل 
مختلفی را اعم از خانگی شدن استودیوها و مراجعه 
کم نوازندگان می دانند. نکته قابل توجه این است 
که 120 انتشارات در این حوزه به ثبت رسیده است، 
اما کمتر از 15 ناشر به فعالیت خود ادامه می دهند. 
این می تواند برای کشوری با بیش از 70 میلیون نفر 
سنگ محک خوبی برای تولیدات موسیقی باشد. 
شاید یکی از علت های کم بودن آثار منتشر شده 
همین مسئله باشد. بیشتر تولید کنندگان موسیقی 
به واسطه مشکالت موجود فعالیت خود را متوقف 

کرده اند. 

پارسا بزرگمهر
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همان ماجرای استثنایی! 
بی ش��ک داس��تان عباس 
برزگ��ر کارآفرین میلیاردری 
که کارش را از دستفروش��ی 
٣ ه��زار  روزان��ه  درآم��د  و 
اس��ت،  تومان ش��روع کرده 
ش��نیده اید. ب��ا م��روری در 
برزگر جوان  زندگی عب��اس 
ثبت نام  و  روستایی  ٣8 ساله 
گردش��گری  کت��اب  در  او 
یونس��کو با عنوان شگفت انگیزترین تجربه گردشگری 
ای��ران، خواهیم دانس��ت ک��ه صنعت گردش��گری به 
اندازه صادرات نفت خام می تواند برای کش��ور درآمدزا 
باش��د. اما اینکه چرا گردش��گری عشایری در راستای 
ایج��اد اش��تغال پای��دار و ارزآوری هن��وز از س��وی 
مس��ئوالن ذی ربط از جمله س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری ایران مغفول مانده، ج��ای تعجب دارد. 
به طوری که فعالیت این جوان روستایی توانسته برای 
15 هزار خانواده عشایری امکان کسب درآمد از طریق 

گردشگری ایجاد کند. 

همه چیز از یک شب بارانی شروع شد
داستان تغییرمسیر زندگی عباس برزگر از آنجا شروع 
ش��د که این جوان به گفته خود در زندگی روس��تایی به 
دلی��ل عدم حاصلخی��زی زمین و نب��ود جاذبه خاص در 
روستای بزم شهرستان بوانات استان فارس، درآمد کمی 
داش��ته که این میزان درآمد به هیچ عنوان پاس��خگوی 
هزینه ه��ای معاش خان��واده اش نبوده اس��ت. اما در یک 
ش��ب بارانی در حالی که با موتورس��یکلت خود از کوچه 
پس کوچه های روس��تا عبور می کرده است، ناگهان به دو 
گردشگر خارجی و مترجمشان می رسد که باران، تاریکی 
و گم ش��دن در راه برگش��ت آنها را بسیار خسته و کالفه  
کرده بود، برزگر آنها را به خانه خود دعوت می کند تا شب 
را در آنج��ا بگذرانند. اما در خانه اش غذایی جز دمپختک 
گوجه فرنگی، ماس��ت محلی و ترش��ی لیته نبود، ولی با 
خوشرویی هر چه تمام تر میهمانان آلمانی را بر سر سفره 
فقیرانه خود دعوت می کند. آنها ش��ب را در کنار خانواده 
برزگر و در رختخواب ها و ملحفه های دست دوز همسرش 
می گذرانند، اما یک��ی از میهمان ها به دلیل اینکه فردای 
آن روز سالگرد تولدش بوده و نتوانسته در کنار خانواده و 
دوستانش باشد، بسیار غمگین و پکر بوده که در این میان 
فرزندان خردس��ال عباس برزگر به سرعت با آماده کردن 
می��ز کوچک چرخ خیاطی مادر، چن��د بادکنک و کیک 
خانگی که تنها بضاعت آنها برای خوشحال کردن میهمان 
آلمانی بود، جشن تولد روستایی برای میهمان جوان برپا 
می کنند که گویا این تجرب��ه منحصربه فرد آن قدر برای 
گردش��گران خارجی جذاب بوده که به س��رعت موضوع 
را رس��انه ای کرده و برزگ��ر را با انبوهی میهمان ناخوانده 
از آن س��وی مرزها مواجه می سازند. به طوری که اکنون 
ش��هرت عباس برزگر به حدی رس��یده که تمام ظرفیت 
هتل منحصر به فردش در ٣٦5 روز  سال اشغال می شود. 
حال آنچه حائز اهمیت است، اینکه آیا میلیاردر شدن 
عباس برزگر فقط به علت خوش شانس��ی او بوده یا اینکه 
هوشمندی و درایت او باعث ایجاد مجموعه هتل روستایی 
ش��ده است؟ بی شک هوش��مندی و درایت عباس برزگر 
باعث ش��هرت او در جهان شده اس��ت، زیرا در روستای 
بزم شهرستان بوانات زمین حاصلخیز و جاذبه گردشگری 
خاصی مانند دیگر ش��هرها وجود ندارد، اما او توانسته از 
آیین و رسوم زندگی عشایری توریست و گردشگر جذب 
کند. به طوری که او برای جذب گردش��گران برنامه ریزی 
جام��ع و دقیق��ی انجام داده و حتی برخ��ی از جوانان به 
آموزش زبان انگلیسی پرداخته اند که این امر باعث افزایش 

سطح سواد جوانان عشایری هم شده است. 

برزگر با برنامه عمل می کند
برنامه ت��ور عش��ایری برزگر به این صورت اس��ت که 
میهمانان به تماش��ا و تجربه تمام روزمر گی های زندگی 
ای��ل قش��قایی و بختی��اری می پردازند. به عن��وان مثال، 
میهمانان می توانند همراه با دختران جوان در دامنه های 
کوه گیاهان دارویی بچینند، به سوگواری ها و جشن های 
عش��ایری دعوت ش��وند، شبانه و در س��کوت کوهستان 
به پیرمردهای نی انبان و س��رنانواز گ��وش  دهند و کنار 
داره��ای زمینی گلیم و گبه  بنش��ینند و ب��ر تارهای آن 
گره  بزنن��د، همچنین قصه های جن و پری کهنس��االن 
ایل و تجربه های شگفت انگیزش��ان از مواجهه با طبیعت 
را ش��نیده و باورهایش��ان را درباره تولد یک نوزاد جدید 
و رسوماتش��ان تماش��ا  کنند.  همچنین باید تمام غذاها 
از باکیفیت تری��ن و مرغوب تری��ن م��واد اولی��ه محلی 
و روس��تایی تهی��ه ش��ود و 1٠دقیقه پی��ش از غذا از 
مزرعه برای میهمانان س��بزیجات تازه  چیده و صبح ها 
ب��رای صبحانه قبل از طلوع آفتاب عس��ل تازه از کندو 
خارج  کنند. صنایع دس��تی و تمام س��وغات روس��تایی 
در فروش��گاه هم برای مش��تریان ایرانی و خارجی یک 
قیمت دارد. میهمانان عب��اس برزگر در دفتر یادگاری 
هتل او نوش��ته اند: »احساس می کنند در کنار خانواده 
خود زندگی می کنند.« و این تفاوت اساسی کسب وکار 
عباس برزگر با دیگرانی است که اعتماد مشتریان خود 

را خدشه دار می کنند. 

درآمدزایی به اندازه 
تمام صادرات نفت کشور

عباس برزگر عالوه بر دهکده توریستی خود درحال حاضر 
مشغول آماده سازی 15 هزار سیاه چادر عشایری است که در 
مراحل نهایی راه اندازی به سر می برند. او با بزرگان طایفه های 
قش��قایی و بختیاری به توافق رس��یده تا میهمانان خارجی 
را در سیاه چادرهایش��ان بپذیرند و هر خانواده عش��ایری در 
ازای پذیرایی از میهمانان،  درصدی از هزینه اقامت مسافران 
را که ش��بی 7٠٠یورو اس��ت، دریافت کند. جالب این است 
که گردش��گران خارجی از اسپانیا، پرتغال و لهستان تا آخر 
 س��ال٩5 تمام س��یاه چادرها را رزرو کرده اند. کارشناس��ان 
صنعت گردشگری می گویند، اگر او بتواند استانداردهای هتل 
خاص و منحصر به ف��ردش را ارتقا دهد، به راحتی می تواند 
درآم��دش را به عن��وان یک��ی از گرانقیمت تری��ن هتل های 
خاورمیانه و جهان افزایش دهد و همچنین اگر برزگر به ازای 
هر ش��ب اقامت در 15 هزار س��یاه چادر حدود 1٠ هزار دالر 
دریافت کند، تنها در یک روز  س��ال حدود 15٠ میلیون دالر 
درآمد خواهد داشت و این میزان درآمد در یک سال به حدود 
5٤ میلیارد دالر می رسد که معادل درآمد نفتی ایران است. 

گزارش »فرصت امروز« از گردشگری عشایری 

فصل سرما، پایان گردشگری نیست
معموال با شروع فصل س��رما بسیاری از 
اف��راد و خانواده هایی که اهل گردش��گری 
هستند، ش��هر یا روس��تایی برای سفر در 
برنامه ری��زی خ��ود ندارند. به نوعی س��فر 
در فصل س��رما راک��د می ش��ود و به نظر 
می رسد مقاصد گردشگری در سوز سرمای 
زمستان گم می شوند. اما زمستان پایان راه 
گردش��گری نیس��ت، بلکه مقاصد جدیدی 
ه��م برای کش��ف کردن و ل��ذت بردن در 
کش��ور وجود دارد. یکی از این جاذبه های 
گردش��گری ک��ه از س��وی س��ازمان های 
ذی ربط از جمله س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری آن طور که باید و ش��اید به 
منظور توسعه صنعت گردشگری شناسانده 
نش��ده، مس��یرها و راه های کوچ رو کش��ور 
است. زیرا با آغاز فصل سرد قشالق عشایر 
ش��روع می ش��ود و از مناطق سردس��یر به 
س��مت مناطق گرمس��یر حرکت می کنند. 
زندگی سنتی، مواد غذایی ارگانیک، لباس 
زیبای  محلی، صنایع دس��تی، مس��یرهای 
ک��وچ رو و چندین و چند جاذب��ه دیگر از 
جمله دالیلی است که هر کسی را می تواند 
به س��مت ای��ن زیبایی ه��ا رهس��پار کند. 
اس��تان های جنوبی کش��ور مانند بوشهر، 
ف��ارس و کهگیلویه و بویراحم��د از جمله 
استان هایی هستند که در این فصل شاهد 
کوچ روی عش��ایر هس��تند. اگر دو تا س��ه 
روز وق��ت دارید، می توانی��د از این فرصت 

گردشگری استفاده کنید. 

بر سفره هایی با غذای سالم
س��فر به مسیر کوچ ایالت عشایر از چند 
وج��ه حائز اهمیت اس��ت؛ نخس��ت اینکه 
گردش��گران عالوه بر بهره من��دی از آب و 
ه��وای مطل��وب، غذای س��الم و تفریح در 
مرات��ع و عرصه های طبیع��ی مانند انجام 
بازی ه��ای عش��ایری، س��وارکاری و غیره 
می توانند با آداب و رس��وم س��نتی و کهن 
عشایر ایران آش��نا شوند و دوم اینکه سفر 

گردش��گران داخلی هم مانند گردش��گران 
خارج��ی ب��ه ای��الت عش��ایر ب��ه رون��ق 
کس��ب و کار، اش��تغالزایی و از بی��ن نرفتن 

خانواده های عشایری منجر خواهد شد. 

 نگرانی در مسیر ایل راه ها 
وجود ندارد

معم��وال نگرانی های��ی برای گردش��گران 
در مورد مس��یرهای صع��ب العبور حرکت 
عش��ایر وجود دارد. مثال در اس��تان بوشهر 
که یکی از مناطق مهم قشالقی کوچ عشایر 
اس��ت، بر اثر بارندگی های اخیر بسیاری از 
راه های عش��ایری شهرستان دشتی تخریب 
یا مسدود ش��ده بود که این امر خود باعث 
نگرانی گردشگران برای رفتن به این منطقه 
می شود، اما بنابر اظهارات مسئوالن امسال 
برای بازگش��ایی و ترمیم راه های عش��ایری 

از محل تملک دارایی هایی اس��تان اعتباری 
حدود یک میلیارد ریال اختصاص یافته که 
با این میزان اعتبار بیش از 1٠٠کیلومتر از 
مسیرهای اصلی تردد بیش از دو هزار خانوار 
عشایر از جمله مسیر خائیز تنگستان تا کوه 
سیاه دردشتی، مسیر سهو تا پشت پرشنبه، 
درویش��ی ت��ا باغ��ان و ک��ردالن و درگوها 
بازگش��ایی و ترمیم خواهد شد، بنابراین به 
هی��چ وجه نگرانی درخص��وص عدم ایمنی 
ایل راه ه��ا وجود ن��دارد. همچنین نبود آب 
ش��رب در مناطق عش��ایری از دیگر نگرانی 
گردش��گران برای رفتن به این مناطق است 
اما در همین اس��تان تاکنون 15 آب انبار در 
شهرس��تان دش��تی احداث و ترمیم شده و 
س��اخت س��ه آب انبار جدید هم در مناطق 
عشایری دشتی در دستورکار مسئوالن قرار 
گرفته است. به همین دلیل عالوه بر تامین 

آب شرب عشایر، نگرانی درخصوص تامین 
آب شرب گردشگران نیز وجود ندارد. 

عشایر پیشگام در پیشبرد آیین ها
اس��تان های جنوب��ی کش��ور مهد کهن 
آداب و آیین ه��ای فرهنگ��ی ایران زمی��ن، 
جایگاه��ی ب��رای زیس��ت عش��ایر و کوچ 
ب��ه ییالق و قش��الق ایالت هس��تند. برای 
مثال عش��ایر اس��تان فارس سه ایل بزرگ 
قش��قایی، خمس��ه و ل��ر دارد که عش��ایر 
قش��قایی بزرگ ترین قوم عشیره ای فارس 
اس��ت. در فص��ل پایی��ز منطقه قش��القی 
ایل قش��قایی از شهرس��تان الر در جنوب 
استان فارس شروع ش��ده یعنی در امتداد 
محور جنوبی اس��تان تا حوالی شهرس��تان 
گچس��اران در نزدیکی بهبهان در اس��تان 
خوزس��تان ادامه می یاب��د و همچنین ایل 

ل��ر بویراحمد علیا که ش��امل هفت طایفه 
است، در فصل قشالق اغلب در شهرستان 
نقش رستم استان فارس مستقر هستند، به 
همین دلیل برای مشاهده زندگی عشایری 
ای��ل قش��قایی و ایل لر بویراحم��د باید به 
شهرس��تان های نقش رس��تم و گچساران 
س��فر کنید. بی ش��ک ویژگی های فرهنگی 
عشایر مهم ترین جاذبه های گردشگری این 
استان در جلب گردشگران مختلف ایرانی و 
خارجی به شمار می رود که آداب و رسوم و 
آیین ها، موسیقی محلی و صنایع دستی از 

جمله این ویژگی ها ست. 

موسیقی و لباس های محلی عشایر
ن��ی، س��از و ده��ل ابزاره��ای نواخت��ن 
فرهن��گ   در  ک��ه  هس��تند  موس��یقی 
موسیقایی عش��ایر جایگاه خاص و ویژه ای 
دارند و معموال در  آیین های ش��اد و حتی 
در س��وگواری ها از برخی از آنها اس��تفاده 
می ش��ود، به همین دلیل شما با سفر یک 
یا چند روزه به مناطق قش��القی می توانید 
از این موس��یقی کهن و زن��ده لذت ببرید. 
لباس های محلی مردان و زنان عش��ایر نیز 
جاذبه ه��ای خاصی دارد به طوری که آوازه 
این لباس ها تا کشورهای خارجی هم رفته 
و ام��روزه به یک��ی از مهم ترین جاذبه های 
فرهنگ��ی و گردش��گری این ق��وم تبدیل 
شده اس��ت. معموال پوش��اك زنان عشایر 
ش��امل کالهک، آرخالق، تنب��ان و پاپوش 
اس��ت که در رنگ های ش��اد و متنوع تهیه 
می ش��ود. همچنین پوش��اك م��ردان ایل 
را ه��م کاله، پیراهن، آرخالق، ش��ال کمر، 
چقه و کپنک تش��کیل می دهد که این نوع 
لباس ها معموال به عنوان س��وغات از سوی 
گردش��گران خارجی خریداری می ش��ود. 
لباس  مردم عشایر بس��ته به نوع پارچه ای 
ک��ه ب��رای دوختش اس��تفاده ش��ده، بین 
15٠ه��زار تا ی��ک میلیون توم��ان قیمت 
دارد که معموال به عنوان سوغاتی خریداری 

می شود.
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خصوصی��ات،  دارای  عش��ایری  جامع��ه 
فرهنگ، آداب و رسوم سنتی و کهن است و 
همچنین در جایگاه خود از زیبایی، خالقیت 
و ارزش های مادی و معنوی بهره مند اس��ت. 
طبیعت��ا وقت��ی جامع��ه ای دارای این گون��ه 
ویژگی های منحصربه فرد است باید در حوزه 
گردش��گری صاحب یک بخش باش��د که در 
آن بخش جاذبه های خود را در حوزه آداب و 
رسوم، گردشگری محلی، غذاهای عشایری، 
نحوه کوچ، زندگی و رسم و رسومات مربوط 
به مراسم شادی و حتی مراسم عزاداری های 
عش��ایری نمایانگر کند ک��ه پرداختن به هر 
ک��دام از این موارد می توان��د زمینه ای برای 

توسعه گردشگری باشد. 
درخصوص توس��عه گردش��گری عشایری 
اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د، غالم محمد 
زارع��ی، نماینده م��ردم بویراحم��د و دنا در 
مجلس شورای اس��المی به »فرصت امروز« 
گفت: استان کهگیلویه و بویر احمد از جمله 

اس��تان هایی است که وجه عشایری آن وجه 
غالبی در طول تاریخ بوده اس��ت. اگرچه در 
س��ال های اخیر به تدریج از جامعه عشایری 
استان کاسته و به جامعه شهری و روستایی 
افزوده ش��ده اس��ت اما هنوز فرهنگ، رفتار، 
روی��ه و س��نت های حاک��م گوی��ای جامعه 

عشایری است. 
این نماین��ده مجلس تصریح ک��رد: هنوز 
کهگیلوی��ه  اس��تان  در  عش��ایری  زندگ��ی 
و بوی��ر احم��د زن��ده و پوی��ا اس��ت که در 
 برنامه های توس��عه ای هم م��ورد توجه قرار 

گرفته است. 
نماین��ده م��ردم در مجل��س نه��م افزود: 
خوش��بختانه اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
ب��ه لحاظ چه��ار فصل ب��ودن و برخورداری 
از مناط��ق قش��القی و ییالقی زیب��ا و آب و 
هوای متنوع، طبیعت بکر و چشمه س��ارها از 
جهت گردشگری بس��یار حائز اهمیت است، 
همچنین در کنار ای��ن زیبایی های طبیعی، 
س��نت و آداب و رس��وم زندگی عشایری هم 

معنا و مفهوم بس��یار متفاوتی با سایر جوامع 
عش��ایری ایران دارد که آمیخته از توس��عه 

صنعت گردشگری است. 
زارع��ی ادام��ه داد: اس��تان کهگیلوی��ه و 
بویراحم��د ع��الوه ب��ر اینک��ه خ��ود دارای 
جامعه عش��ایری است در مس��یر ایل راه های 
اس��تان های دیگر هم واقع ش��ده اس��ت، به 
طوری که بخش��ی از عشایر جنوب کشور که 
به س��مت اس��تان اصفهان کوچ می کنند در 

مس��یر خود از یاسوج و اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد گذر می کنند و همچنین عش��ایر 
بخش��ی از مناطق شمالی استان فارس برای 
کوچ به س��مت جنوب و جنوب غرب کشور، 
از مسیر اس��تان کهگیلویه و بویراحمد عبور 

می کذرند. 
نماینده مردم بویراحم��د و دنا در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: مسیر ایل راهی 
استان کهگیلویه و بویراحمد در زمان ییالق 
از س��مت ش��مال اس��تان اس��ت به طوری 
که کوه ه��ای مرتف��ع دنا و مناط��ق اطراف 
شهرس��تان حوزه بویراحم��د و دنا از مناطق 

ییالقی به شمار می روند. 
زارعی ادامه داد: عش��ایر در فصل پاییز از 
مناطق ییالقی و کوه های مرتفع دنا به وسیله 
ایل راه ها به س��مت شهرس��تان گچس��اران، 
شهرس��تان کهگیلوی��ه و بهمئ��ی در جنوب 
اس��تان و شهرس��تان دنا در جن��وب غربی 
استان کوچ می کنند. زارعی همچنین گفت: 
در اس��تان کهگیلویه و بوی��ر احمد عالوه بر 

جن��گل و آب و هوای خنک، مناطق مرتفعی 
وجود دارد، به طوری که در فصل زمس��تان 
گردش��گران می توانند در کوه های مرتفع دنا 

به تفریح و ورزش اسکی بپردازند. 

عدم تعریف گردشگری عشایری 
نماینده مردم بویراحم��د و دنا در مجلس 
شورای اس��المی گفت: در س��نوات گذشته 
زندگ��ی  پیرام��ون  خارج��ی  پژوهش��گران 
عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی 
و گزارش های جامع��ی تهیه کرده اند و همه 
س��اله افرادی به عنوان گردش��گر در مناطق 
گردشگری اس��تان حضور پیدا می کنند و از 
نحوه زندگی و آداب و رسوم عشایری بازدید 
به عمل می آورند. اما اینکه به صورت سازمان 
یافته و مدیریت ش��ده گردش��گری عشایری 
انج��ام و زندگ��ی ای��ن بخ��ش از جامعه در 
حوزه گردشگری با س��از و کار مناسب خود 
 تعریف ش��ود، متاس��فانه تا ب��ه امروز محقق 

نشده است. 

علی ابراهیمی، مدیر امور عش��ایر اس��تان 
بوشهر، درگفت وگو با »فرصت امروز« گفت: 
کوچ پاییزه عشایر به مناطق قشالقی استان 
بوشهر از اوایل مهر ماه آغاز می شود و تا 15 
آبان ماه به اتمام می رس��د که در این راس��تا 
سه هزار و5٠٠ خانوار از عشایرکوچرو استان 
بوش��هر بیش از هفت ماه در مناطق قشالقی 
این استان یعنی از مهرماه تا پایان فروردین 

ساکن می شوند. 
ورودی  مس��یرهای  درخصوص  ابراهیمی، 
عش��ایر بوش��هر از ییالق به قش��الق، افزود: 
مس��یر ایل راه عشایر بوش��هر از استان های 
ف��ارس، اصفهان و شهرس��تان های دش��تی، 
دشتس��تان و دیلم به س��وی مناطق اسکان 

قشالقی در استان بوشهر است. 
مدیر امور عش��ایر اس��تان بوش��هر، افزود: 
تابه امروز آمار و ارقام مشخصی در خصوص 
می��زان توریس��ت و گردش��گر بازدیدکننده 
از مناطق عش��ایری استان بوش��هر از سوی 
مس��ئوالن ذی ربط ارائه نش��ده است. مدیر 
امور عش��ایر اس��تان بوش��هر افزود: امکانات 
خاصی برای اس��کان و خدمات رس��انی برای 
گردشگران در مناطق عشایری بوشهر وجود 
ندارد که این مس��ئله نیازمن��د برنامه ریزی 
مسئوالن است که باید هر چه سریع تر انجام 

شود. 
وی ادام��ه داد: بحث کوچ زمینی عش��ایر 
هم��راه ب��ا خانوارهای عش��ایری در مس��یر 

ک��وچ و ای��ل راه ها جاذب��ه گردش��گری به 
ش��مار می رود ک��ه فرهنگ، رس��وم و آداب 

خ��اص عش��ایر همراه با موس��یقی س��نتی، 
بازی ه��ای بوم��ی و محل��ی، غ��ذا و لب��اس 
سنتی عشایر در اتراقگاه ها و زیست بوم های 
قش��القی و همچنین س��یاه چادر عش��ایر، 
تولی��دات صنای��ع دس��تی و فرآورده ه��ای 
لبن��ی به عن��وان ی��ک جاذب��ه گردش��گری 
محسوب می ش��ود که می تواند زمینه جذب 
 گردش��گر را در بازدی��د از مناطق عش��ایری 
فراه��م کن��د.  ابراهیمی، گف��ت: باتوجه به 
تفاهم نامه منعقد ش��ده بین سازمان مرکزی 
امور عش��ایر و س��ازمان، می��راث فرهنگی، 
و  کش��ور  دس��تی  صنای��ع  و  گردش��گری 
همچنی��ن تفاهم نامه و جلس��ات اس��تانی، 
بح��ث شناس��ایی مناطق مس��تعد در بحث 

گردش��گری و شناسایی و س��اماندهی بازار 
تولی��دات صنای��ع دس��تی عش��ایر از جمله 
اقداماتی اس��ت که هم اکنون در دستور کار 
 امور عش��ایر و س��ازمان میراث فرهنگی قرار 
گرفته است.  مدیر امور عشایر استان بوشهر 
افزود: ٣5 میلیارد ری��ال اعتبار برای اجرای 
طرح های عشایری درخصوص امور بازگشایی 
و مرم��ت و نگهداری ایل راه های عش��ایری، 
برق رس��انی، آبرس��انی و تجهی��ز تانکرهای 
آبرس��انی و تامین آب شرب تخصیص یافته 
اس��ت که تخصیص این میزان اعتبار و حل 
مش��کالت منطق��ه می توان��د باعث توس��عه 
صنعت گردش��گری عشایری اس��تان بوشهر 

شود.

صادق نکوییان، مدیرکل امور عشایر استان 
فارس درگفت و گو ب��ا »فرصت امروز« گفت: 
کوچ پاییزه طوایف عش��ایر ف��ارس از مهرماه 
ش��روع می ش��ود و در اواخر آبان ماه به اتمام 
می رس��د، اما در برخی موارد به دلیل استفاده 
بیشتر از بستر مزارع طبیعی برای خوراك دام 
و طیور خود ایالت دیرتر کوچ را آغاز می کنند. 
نکوییان، با بیان اینکه مش��غله های زندگی 
ماش��ینی این روزها به زندگی عش��ایری نیز 
رسوخ کرده است، افزود: اگرچه کوچ ماشینی 
جای خود را به کوچ سنتی سال های پیشین 
داده، اما هنوز رگه هایی از زندگی س��نتی و 

ایل��ی را میان طوایف عش��ایر فارس می توان 
مش��اهده کرد به طوری که هم کوچ س��نتی 
و هم کوچ ماش��ینی در میان طوایف عشایر 

فارس صورت می گیرد. 
مدیرکل امور عش��ایر اس��تان فارس تاکید 
ک��رد: با توج��ه به س��بک زندگی ام��روز و 
پیش��رفت صنع��ت و تکنول��وژی، زندگی در 
دام��ان طبیع��ت می تواند برای بس��یاری از 
گردش��گران جالب و دیدنی باشد، همچنین 
از آنجا که زندگی عش��ایری در بس��یاری از 
کش��ورها از بین رفته، این ام��ر باعث جلب 
کنجکاوی بس��یاری از گردشگران می شود تا 

با این نوع زندگی آش��نایی پیدا کنند. مدیر 
کل امور عش��ایر اس��تان فارس ادامه داد: در 

مناطق عشایری استان فارس به ویژه در ایل 
قش��قایی از سوی دستگاه های فرهنگی خود 
ای��ل جذب توریس��ت و گردش��گر به صورت 
پراکن��ده و جزئی انجام می ش��ود، اما اینکه 
جذب توریست و گردشگر در طوایف عشایر 
فارس به صورت س��ازمان یافته و برنامه ریزی 
ش��ده باش��د، تا به ام��روز اقدامی از س��وی 

مسئوالن دولتی صورت نگرفته است. 
نکویی��ان اف��زود: معموال جذب توریس��ت 
و گردش��گر از س��وی بخ��ش خصوصی و از 
سوی افراد مس��تقر در ایالت انجام می شود 
و س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری 

کش��ور تاکنون عملک��ردی در این خصوص 
نداشته است به همین دلیل نمی توان آماری 
درخص��وص جذب گردش��گر و توریس��ت از 
س��وی ایالت و عشایر اس��تان فارس مطرح 
کرد. مدیرکل امور عشایر استان فارس افزود: 
ایل راه مسیر کوچ عشایر از ییالق به قشالق 
یا برعکس اس��ت که در اس��تان فارس هفت 
هزار کیلومت��ر ایل راه وجود دارد که طوایف 
عش��ایر فارس در زمان کوچ پاییزه و قشالق 
از منطقه آباده به س��وی فیروزآباد، از منطقه 
اقلید به س��وی فراشبند، از منطقه بوانات به 
سوی الر و المرد و داراب حرکت می کنند. 

مناطق عشایری کهگیلویه، پایلوتی برای گردشگری

7 ماه، فرصت گردشگری عشایری در بوشهر

ضرورت توسعه گردشگری عشایری فارس

شهرزاد پالسعیدی



افزایش بیکاران در امریکا
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
براس��اس اعالم وزارت 
ش��مار  امری��کا،  کار 
متقاضیان بیمه بیکاری در این کشور در هفته گذشته، 

به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 
آمار و ارقامی که درباره شمار متقاضیان بیمه بیکاری 
در امریکا منتش��ر می ش��ود یکی از ش��اخص های مهم 
درباره وضع س��المت س��اختار اقتصاد امریکا محسوب 
می ش��ود.  وزارت کار امریکا اعالم کرد براس��اس آمار و 
ارقام تعدیل فصلی شده تا هفته منتهی به هشت نوامبر 
290 هزارنف��ر ب��ه علت بیکاری تقاض��ای بیمه بیکاری 
کرده اند که نسبت به هفته قبل از آن 12 هزار نفر )4/3 
درصد( افزایش یافته اس��ت. کارشناسان و اقتصاددانان 
پیش بین��ی کرده بودند متقاضی��ان بیمه کاری تا هفته 
منتهی به هش��ت نوامبر به 280 هزار نفر برسند. شمار 
متقاضی��ان بیمه بی��کاری در امریکا در دو هفته قبل به 
278 هزار نفر در امریکا رس��یده بود. وزارت کار امریکا 
توضیح نداده اس��ت علت افزایش شمار متقاضیان بیمه 
بی��کاری در امریکا در این هفته از م��اه نوامبر چه بوده 
است. میانگین متحرک ش��مار هفتگی متقاضیان بیمه 
بی��کاری در فاصله زمان��ی چهار هفت��ه ای، یعنی روند 
نقطه به نقطه این شاخص در این فاصله زمانی با حذف 
نوس��انات فرعی آن، درهفته منتهی به هشت نوامبر به 
342 هزار نفر رس��ید که نسبت به هفته قبل از آن 15 
درصد افزایش نش��ان می دهد. گفتنی اس��ت که میزان 
بیکاری در بین جمعیت فعال امریکا در ماه نوامبر حدود 

5/8 درصد بود. 

مشکل دارو در هند
گزارش لس آنجلس  به 
تایم��ز، م��رگ 15 زن 
دنب��ال  ب��ه  هن��د  در 
عقیم س��ازی گروه��ی ک��ه به ی��ک کارخان��ه کوچک 
داروس��ازی در ش��هر ش��رقی رایپور مربوط شده است، 
نش��ان می دهد که چگونه داروهای تقلبی می توانند به 

راحتی وارد نظام عظیم مراقبت بهداشتی هند شوند. 
کارشناس��ان می گوین��د دول��ت ابعاد این مش��کل را 
دس��ت کم می گی��رد و از تالش ها ب��رای کنترل کردن 
سوءاستفاده ها در یکی از بزرگ ترین بازارهای داروهای 
تقلبی و زیراستاندارد حمایت نمی کند. داروهای تقلبی 
در بسته بندی های پرزرق و برق و گاهی با برچسب های 
نام ه��ای ش��رکت های معتب��ر به ط��ور رای��ج به عنوان 
داروهای واقعی به مش��تریان هندی و نیز به کشورهای 
در حال توس��عه در سراس��ر جهان فروخته می ش��وند. 
تخمین ها درباره شمار داروهای تقلبی در هند متفاوت 
است. براساس یک تخمین سازمان جهانی بهداشت، از 
هر پنج دارو در هند یکی تقلبی یا مش��کل دار است. در 
مقاب��ل دولت هند می گوید ای��ن رقم حدود 0/3 درصد 

است. 

تبعات کاهش فروش در سامسونگ
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
حق��وق ریی��س بخ��ش موبای��ل 
شرکت سامسونگ به شدت کاهش 
یافت��ه اس��ت. در ط��ول س��ه ماه 
گذشته میزان دس��تمزد و پاداش 
جی کی ش��ین 630,000 دالر گزارش ش��ده، در حالی که 
این رقم در طول س��ه ماه دوم س��ال جاری میالدی 1/5 
میلیون دالر بوده است. کاهش درآمد رییس بخش موبایل 
سامس��ونگ را می توان زنگ خطری جدی برای این غول 
کره ای دانست. سامس��ونگ هنوز بزرگ ترین تولید کننده 
  IDC گوشی های هوشمند در جهان اس��ت و به گزارش
هم اکنون 24 درصد از س��هم کلی بازار موبایل را در دست 
دارد اما ای��ن کمپانی کره ای مدام در حال عقب نش��ینی 
در برابر برند های نوظهور چینی همچون ش��یائومی است. 
ش��یائومی با ف��روش بس��یار خوبی که در طول س��ه ماه 
س��وم سال داشته، به س��ومین تولید کننده بزرگ گوشی 
هوش��مند در جهان تبدیل شده است. با این حال کاهش 
درآمد ش��ین در طول یک فصل آنچنان تاثیری روی کل 
درآمدهای وی نداشته، زیرا کل دستمزد امسال وی حدود 
8/8 میلیون دالر برآورد ش��ده است. سامسونگ نیز هنوز 
درآمد و س��ود های کالنی از س��ایر تولیداتش دارد، اما اگر 
این کمپانی نتواند راهی برای افزایش سود و درآمد خود از 
بخش موبایل بیابد، با وجود رقبای چینی در آینده نزدیک 

با مشکالت زیادی رو به رو خواهد شد. 

بانک جهانی در مورد مشکل اشتغال در ایران نوشت: بیکاری همچنان در ایران باالست 
و انتظار می رود به چالش محوری دولت ایران تبدیل ش��ود. براس��اس گزارش های مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکاری در یک ساله منتهی به 20 مارس 2014، به 10/4 درصد رسیده 
اس��ت. اما منابع غیررس��می نرخ کلی بیکاری را به بزرگی 20 درصد تخمین زده اند. نرخ 
بیکاری به خصوص در بین زنان )24 درصد( و جمعیت جوان )20 درصد( نگران کننده تر 
اس��ت. ضعف مشاهده ش��ده در بازار کار را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت که 
تنها 36/7 درصد جمعیت کش��ور به لحاظ اقتصادی فعال هستند. وضعیت نامناسب بازار 
کار با افزایش مش��ارکت زنان و تعداد ب��االی جمعیت جوان در حال ورود به بازار کار در 
حال تشدید شدن است. با توجه به این ویژگی اجتماعی- اقتصادی جامعه ایران که زنان 
بیش از مردان متقاضی تحصیالت دانش��گاهی هس��تند و نرخ ازدواج نسبتا پایین است، 
پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین باید این واقعیت را در 
نظر داشت که ایران به لحاظ جمعیتی کشوری جوان )با بیش از 60 درصد جمعیت زیر 
30 سال( محسوب می شود. در نتیجه براساس برآوردها هر سال حدود 750 هزار نفر وارد 
بازار کار می شوند. به عالوه، بخش بزرگی از شاغالن که بیکار شده یا از جست وجو برای 
یافتن کار دست کشیده اند به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می شوند. با این وضعیت 
تعجبی ندارد که هر سال حدود 150 هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده 
اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. براساس برآوردهای دولت ایران، این 
کشور باید در دو سال آینده حدود 8/5 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف خود 

در کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد تا سال 2015 دست یابد. 

هزینه ساالنه خانوار در دهک های درآمدی

ثروتمن�دان ایرانی س�ال گذش�ته 
53 میلیون تومان بیش�تر از متوس�ط 
هزینه های یک خانوار ش�هری هزینه 
زندگیش�ان کرده اند. طی یک س�ال و 
نیم گذشته نرخ رس�می تورم بیش از 
21 درصد کاهش داش�ته است. دولت 
با کاهش نرخ ت�ورم ت�اش می کرد تا 
وضعیت شکاف طبقاتی را کاهش دهد. 
آخرین ع�ددی که از ش�اخص فاکت 
منتشر شده نیز نشان می دهد عدد این 
شاخص روی 363 هزارم ایستاده است. 
پیش بینی ها نشان می دهد این عدد تا 
پایان سال 1394 به 362 هزارم می رسد. 
در شرایطی که چنین پیش بینی محقق 
شود، وضعیت عمومی خانوارهای طبقه 

متوسط هم بهبود پیدا می کند. 

همان طور که خدمت تان عرض کرده بودیم، قرار شد زین پس هفته ای دو الی سه بار به تعریف 
واژه های مرتبط با اقتصاد و مدیریت در یادداشت مان بپردازیم. در یادداشت امروز بنا داریم بیکاری و 

واژه هایی را که به شکلی به آن ربط دارند تعریف کنیم. 
بیکاری

طبعا فکر نمی کنید که آنق��در بیکارم تا بیایم برایتان واژه بیکاری را تعریف کنم! اگر تمایل به 
خواندن تعریف واژه بیکاری دارید، می توان گفت شما مصداق واقعی آدم بیکار هستید. 

بیکاری پنهان
در این نوع بیکاری فرد به ظاهر دارای شغل است، در حالی که شغلش به تولید ملی چیزی اضافه 
نمی کند که هیچ، گهگاه چیزی هم ممکن است کم کند. اقداماتی مانند دالل بازی از این دسته اند. 
به این صورت که س��روصدای فرد دالل از هر ش��اغلی بیش��تر است و اگر شما که شغل درست و 
 درمانی داشته باشید وقتی پای صحبت فرد بیکار پنهان بنشینید از جگر سفید گوسفند تا میل لنگ 
بنزS  را برایتان معامله می کند، منتها واقعیت ماجرا این است که او خودش داغ است نمی فهمد که 
شغل ندارد و بیکار است. این افراد فقط پول در می آورند، ولی بیکار هستند! طفلکی ها! آدم دلش 

برایشان کباب می شود. 
کم کاری

کارکنانی که به دالیلی مانند صبحانه، ناهار، پخش مستقیم فوتبال، پخش مستقیم کبدی، مسیج بازی 
در وایبر، سردرد، خستگی و... کمتر از توانایی خود کار می کنند، به این افراد کم کار گفته می شود. 

کم کاری پنهان
به افرادی که صاحب مشاغلی هستند که در آن تمام فعالیت های باال را یواشکی انجام می دهند. 

بیکاری فصلی
در این نوع بیکاری، افراد برخی از فصول سال را شاغل هستند و در مابقی فصول بیکارند. مثل آقا 
شهروز همسایه دیوار به دیوار ما! این آقا شهروز بیکار فصلی است. به این صورت که در فصل پاییز 
چون باران زیاد می آید سر کار نمی رود، در زمستان که اصال شوخی اش هم زشت است؛ برف بیاید 
آقا شهروز برود سرکار! بهار چون آدم حالی به حالی می شود حرف کار را نمی توان با آقا شهروز زد، 
در تابستان هم که هوا خیلی گرم است! ایشان بیکار فصلی است، منتها بدی ماجرا اینجاست که 

فصل بیکاری اش چهار فصل سال است. 
بیکاری ادواری

این نوع بیکاری در اثر نوسانات فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد می شود. خدا را شکر در ایران 
ما بیکاری ادواری نداریم، چون نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی نداریم، در نتیجه بیکاری ادواری 
فقط مختص افراد غیر  ایرانی است که صبح تا شب رکود اقتصادی دارند و نوسانات مانند نقل و نبات 
در اقتصادش��ان بیداد می کند. از اتاق سردبیری به بنده اطالع دادند که اطالعات غلط به خواننده 

ندهم، به ظاهر در ایران هم گهگاهی نوسانات اقتصادی داریم که کامال طبیعی است. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

زرشوران بزرگ ترین معدن و کارخانه تولید شمش طا در خاورمیانه است که ساالنه 3 تن و روزانه به صورت میانگین 10 کیلوگرم طا قرار است تولید کند. این معدن در 
استان آذربایجان غربی و در شهرستان تکاب قرار گرفته و ذخیره کشف شده آن 110 تن است که پیش بینی می شود با اکتشافات جدید به 150 تن برسد. 

قــاب

وقتی کارجویی به س��ازمان وارد می ش��ود، عنوانی ش��غلی به وی داده می شود، مثال کارشناس 
قراردادها. او این شغل را در حد یک عنوان لمس می کند و احتماال شرحی از انتظاراتی که از متصدی 
آن شغل هست هم به وی ارائه می شود. البته امیدوارم که به زودی درج جمله ای با این مضمون که 
»و انجام سایر امور محوله« از انتهای شرح شغل های سازمان های ما حذف شود. همکار تازه وارد، این 
شرح شغل را مطالعه می کند و تا حدودی در می یابد که در سازمان از او انتظار می رود که چه کارهایی 
انجام دهد. دس��ته ای دیگر از اطالعاتی که خوب است در این سند گنجانده شود، این است که آن 
کارهایی را که باید انجام دهد، چطور باید انجام دهد. بسیاری از مشکالتی که سازمان ها با سرمایه های 
انسانی خود دارند، از همین نکته ظریف اما عمیق سرچشمه می گیرد. این نکته را همینجا وامی گذارم، 

به امید آنکه در فرصتی دیگر به آن بپردازم. 
اما فرض کنید که همکار تازه وارد شرح شغل را دریافت کرده و حاال می داند )تا حدودی( که چه 
کارهایی باید انجام دهد. شاید اگر همین همکار محترم بداند که اصال شغل چطور تعریف و این شرح 
ش��غل چطور تهیه ش��ده تا به دست او رسیده اس��ت، به انگیزش او و به درکش از نقشی که بر عهده 
دارد، کمک کند. سازمان ها براساس ماموریت و رسالتی که برای خود تعریف می کنند، باید اقداماتی 
را انجام دهند و عملکردهایی داش��ته باشند. این اقدامات و عملکردها هستند که در نهایت به شغل 
منجر می شوند. فرض کنید سازمانی برای انجام ماموریتش باید با پیمانکارانی قرارداد ببندد. پس الزم 
است که بتواند نیازش را در قالب اسنادی تبیین کند، احیانا مناقصه برگزار کند، پیشنهاد ها را بررسی 
کند، برنده را انتخاب کند، با برنده قرارداد ببندد و قرارداد را تا تامین نیازهایش راهبری کند. در این 
مسیر، ممکن است ادعاهای قراردادی پیش بیاید، ممکن است قرارداد به یک دعوای حقوقی منجر 
شود. از سوی دیگر، اگر هم همه چیز خوب پیش برود، سازمان به عنوان کارفرما باید وظایف قانونی 
خود را انجام دهد. مثال باید از پیمانکاران مبالغی را کسر کند، حق الزحمه هایشان را بپردازد و...  همین 
سازمان ممکن است برای کسب درآمد هم مجبور باشد که با مشتریان و مخاطبان خود قرارداد منعقد 
کند. آنجا هم انتظارات، وظایف و مسئولیت هایی خواهد داشت.  براساس تمام این موارد، این سازمان 
عملیات قراردادی انجام می دهد. برای انجام این فعالیت ها، شغل هایی تعریف می شوند. مثال یک شغل 
با سطح کارشناسی تعریف می شود که وظیفه اش رسیدگی به صورت حساب های پیمانکاران است. 
حاال همین جا سازمان ممکن است برای همین شغل، عملکرد دیگری هم تعریف کند. مثال متصدی 
این سمت را مکلف به ارسال فهرست پیمانکاران فعال به واحد کنترل پروژه کند. در سازمان دیگری 
ممکن است این نقش از کارشناس دیگری در حوزه مدیریت پروژه خواسته شود. این تفاوت هاست که 
اگر هوشمندانه دیده شود، می تواند هم سازمان را موفق تر کند، هم مخاطبان را از سازمان راضی سازد.  
نهایت تمام این بررسی ها، منجر به تعریف مشاغلی می شود و برای هر شغل شایستگی یا مهارت هایی 
تعریف می شود که براساس آنها می توان نسبت به انتخاب متصدیان مناسب برای آن سمت ها اقدام 
کرد.  چقدر خوب اس��ت که در همین مرحله ش��اخص های سنجش عملکرد متصدیان مشاغل هم 
تعریف ش��ود تا فرد از ابتدا بداند که چه کاری را چطور باید انجام دهد و معیار س��نجش عملکرد وی 
چگونه اس��ت و براساس سطح عملکرد، چگونه حقوق و مزایا دریافت خواهد کرد. اگر دقت کنید در 
همین سطح می توان به دسته بزرگی از پرسش های همکار جدید سازمان پاسخ داد.  اگر وارد سازمانی 
شدید، خوب است برای موفقیت، بدانید که چه نقشی از شما مورد انتظار است؟ شاخص های عملکردی 
شما کدامند؟ و از شما خواسته می شود که کارهایتان را چگونه انجام دهید. دانستن این موارد به شما 
کمک می کند که زودتر جایگاه خود را بیابید و برای مدت طوالنی تری در آن س��مت و آن س��ازمان 

بمانید. این به نظرم همان تعریفی است که می توان از آن به عنوان امنیت شغلی یاد کرد. 

شغل از کجا می آید؟ 

در هنرستان آزمایش عالوه بر کارهای گروهی 
ک��ه انج��ام می دادی��م و آموزش هایی ک��ه به ما 
می دادند، تفریحاتی نیز برایم��ان در نظر گرفته 
بودند. بعد از ظهرهای پنج شنبه، بعد از تعطیلی، 
کسانی که قوم و خویشی نداشتند و اهل شهرستان 
بودند ماشین می آمد دنبالشان تا برای گردش به 
بی��رون بروند. گاهی اوقات کوه می رفتیم، جنگل 
س��رخه حصار، آب تنی و...به ع��الوه ورزش هایی 
مانند والیبال، شطرنج و فوتبال هم انجام می دادیم 

و من کاپیتان تیم فوتبال و والیبال بودم.
یک روز بچه های هنرستان در کارخانه اعتصاب 
کردند. به همین دلیل آقای آزمایش تمام بچه ها 
را در سالن کارخانه جمع کرد و گفت: »من تا به 
حال هر کاری از دس��تم برآمده انجام داده ام، اگر 
ناراحت هستید، هر کس که دوست ندارد می تواند 
برود.« با این اتفاق، آزمایش دیگر دوره هنرستان را 
تعطیل کرد و کال سه دوره هنرجو بیشتر نگرفت. 
خیلی از بچه ها بعد از سیکل فنی از آنجا رفتند، 
اما م��ن حدود 10 ماه دیگر آنج��ا ماندم و روزها 
کار می کردم.  برای ادامه تحصیل، ش��ب ها وقت 
داشتم، بنابراین در یک هنرستان دیگر که شبانه 
بود، ثبت نام کردم. اسم این هنرستان، کارآموز بود 
ک��ه غیردولتی و خصوصی هم بود. البته ماندن و 
ادامه تحصیل در دوره ش��بانه کار دش��واری بود، 

چون هزینه باالیی داشت. فکر می کنم چند عامل 
موجب شد در آن مقطع چنین تصمیمی بگیرم؛ 
نیاز ب��ه توفیق )اینکه تحصیل را حتما تا گرفتن 
مدرک دیپل��م ادامه دهم و کار را ناتمام نگذارم(، 
تمایل به مخاطره پذیری و نیاز به اس��تقالل، که 
هر سه از ویژگی های شخصیتی عمده کارآفرینان 
اس��ت. آن موقع )س��ال1353( اگ��ر در کارخانه 
آزمایش مشغول به کار می ش��دیم، ماهانه 170 
تومان حقوق می گرفتیم، اما ش��هریه هنرستان 
ش��بانه خیلی زیاد بود و من در عرض یک س��ال 
باید بیش از 1500 تومان یعنی ماهانه تقریبا 170 
تومان بابت ش��هریه می پرداختم. به عالوه اینکه 
خرج خانه هم داش��تم؛ اجاره خانه، رفت و آمد و 
خورد و خوراک و... چون دیگر خوابگاه هم نداشتم. 
به ناچار به همراه دو نفر از دوستانم اتاق کوچکی 
را اجاره کردیم. یکی از آنها اهل اهواز بود و دیگری 
اه��ل مازندران. به س��ختی کار می کردم و درس 
می خواندم. آن قدر تحت فشار بودم که حتی یک 
بار درباره ادامه تحصیل به ش��ک و تردید افتادم. 
این موضوع را با دختر عمویم توران فتاحی که در 
آن زمان، هم کار می کرد و هم در دانشگاه درس 
می  خواند در میان گذاش��تم. او به تندی برخورد 
کرد و گفت: »تو بیخود می کنی نمی خواهی درس 
بخوانی! بیا من یک مقدار پس انداز دارم، به شرطی 
به��ت می دهم که درس را ادامه بدهی؛ در ضمن، 
بعد هم باید این مبل��غ را به من پس بدهی، من 
هم خرج دارم، می فهمی؟« او همیش��ه با من به 

صورت ام��ری صحب��ت می کرد. م��ن این طرز 
صحبت کردنش را دوست داشتم و او را سرپرست 

و بزرگ تر خود می دانستم.
همی��ن مبلغ سرنوش��ت من را ع��وض کرد و 
باعث شد سال اول هنرس��تان شبانه را بگذرانم. 
یک مهندس در ش��رکت داشتیم به نام کاظمی. 
او بچه همدان ب��ود و عالقه زیادی به من و کارم 
داش��ت. در آن زمان من اکثرا در رابطه با کارهایم 
ب��ا او مش��ورت می کردم. ی��ک روز ب��ه او گفتم: 
»آقای کاظمی، من دیگر نمی توانم درس بخوانم، 
بودجه ام نمی رسد.« گفت: »مشکلت چیه؟ هزینه 
خورد و خوراک؟ خب صبحانه نخورید که چیزی 
نمی ش��ود، ناهار را هم که در آزمایش می خوریم، 
ش��ام را هم یک کاری بکنید.« ناهار در آنجا 25 
ریال برای کارمندها و 12 ریال برای کارگرها بود. 
ما با اینکه کارمند بودیم، ناهار کارگری می خوردیم 

که ارزان تر تمام شود.
بعضی نانوایی ها هنگامی که نان آماده می شد، 
برای اینکه عابران متوجه بشوند نان حاضر است 
یکی را جلوی در مغازه به میخی آویزان می کردند. 
خاطرم هس��ت چند دفعه هم اتاقی اهوازی ما از 
ش��دت گرسنگی و بی پولی متوسل به همان نان 
جلوی در مغازه شد. دوستمان آن را برمی داشت 
و دیگ��ری داد می زد: آی دزد، آی دزد! و دنبالش 
می ک��رد که البته امیدوارم خدا ما را به خاطر این 

کارمان ببخشد.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان
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منطقه آزاد

اینکه نویسندگان مرد بیشتر از نویسندگان زن 
به مسائل کالن می پردازند و دغدغه های گوناگون 
را می نویسند، به این دلیل است که ما همیشه در 
یک جامعه مردساالر زندگی کرده ایم و در صورتی 
که زنان از این مرحله گ��ذار عبور کنند، موضوع 
داستان هایشان از دایره مشکالت شان فراتر خواهد 

رفت. 
 زمانی که فضای جامعه باز باش��د و خانم ها و 
آقایان در کنار یکدیگر مطرح شوند، زنان نویسنده 
هم از دغدغه های شخصی ش��ان فراتر می روند و 
بیشتر به مسائل هستی شناختی می پردازند.   به 
نظر من، زنان بیشتر از مردان می نویسند و بیشتر 
هم ترجمه می کنند، شاید به این دلیل که زنان 
مس��ئولیت کمتری دارند و مردان آن قدر از نظر 

اقتصادی و تامین زندگی، در فش��ار هستند که 
کمتر می توانند بنویسند یا با سختی بسیار زیادی 
می نویس��ند. همین مسائل و مشکالت هم باعث 
شده نویس��ندگان در کش��ور ما نتوانند به طور 
حرفه ای بنویسند و به عنوان یک شغل به آن نگاه 
کنند.  نویسندگان زن و مرد به خوبی می توانند به 
درک یکدیگر از دنیا و هستی کمک کنند. اگر از 
سطح داستان ها به عمق برویم، متوجه این تفاوت 
دیدگاه در نویسندگان زن و مرد و همچنین درکی 
که به مخاطب می دهد، می شویم و این به نظر من 
اتفاق خوبی است چون این تفاوت ها باعث تکامل 

نویسنده و مخاطب، هر دو می شود. 
 در ایران مجموعه ای از عوامل اس��ت که باعث 
ش��ده مخاطبان ایرانی کتاب ه��ای ترجمه را به 
تالیف ترجیح دهند. به طور کلی این را می توانم 
بگویم اگرچه نویس��ندگان ایرانی در حال حاضر 
تمام تالش خود را برای نوش��تن می کنند، ولی 
مش��کالتی از جمله نوع بس��ته زندگی امروز ما 

باعث شده فضای کنونی نوشتن در کشور مناسب 
نباش��د، در حالی که نویسندگان خارجی زندگی 
بازت��ری دارند.  من دوس��ت دارم هر روز و به طور 
منظم بنویسم، اگرچه یک پاراگراف بیشتر نباشد، 
ول��ی این اتفاق نمی افتد ب��ه دو دلیل؛ اول اینکه 
کمی در نوشتن تنبل هستم و دوم اینکه زندگی 

شلوغ و روند آن هم تند شده است. 
از آنجاکه رش��ته ام در دانش��گاه، زبان و ادبیات 
انگلیسی بود، کتاب های زیادی را به زبان اصلی یا 
ترجمه می خواندم اما جنسیت نویسنده هیچ وقت 
در انتخابم تاثیری نداش��ت، بلکه ش��هرت خوب 
نویس��نده و ناش��ر بود که باعث می شد کتابی را 

بخوانم یا کنار بگذارم. 
این نش��ان دهنده تفاوت س��بک زندگی میان 
نویسندگان ما با نویسندگان دیگر است. در جوامع 
آنها زنان و مردان از یک جایگاه مطرح می شوند و 
فارغ از جنسیت می توان با نوشته های آنها ارتباط 

برقرار کرد. 

زنان بیشتر از مردان می نویسند

سارا ساالر   
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