
الهه ابراهيمى 

ــاله كه  ــكى هر س قيمت خدمات دندانپزش
ــد و در اين  ــاه تغيير مى كن ــايد هر م نه، ش
ــد، در هر  ــتند كه مجبورن ــان مردم هس مي
ــت كنند و  ــرايطى اين هزينه ها، پرداخ ش
ــواد بدون  ــتفاده از م گاهى نيز به دليل اس
ــكالت جدى روبرو مى شوند،  كيفيت با مش
ــت  ــل نبود نظارت درس ــه به دلي موادى ك
مسئوالن توسط واحدهاى صنفى غيرمجاز 
ــكايت   ــود. اين معضل و ش وارد بازار مى ش
ــد تا اتحاديه صنف تهيه  مردمى موجب ش
ــزات و مواد مصرفى  و توزيع كنندگان تجهي
ــايى اين واحدهاى  ــكى  به شناس دندانپزش
ــا پايان  ــت ت ــدام كند و قرار اس متخلف اق
ــى مواد مصرفى  فصل پاييز واحدهاى صنف

دندانپزشكى ساماندهى  شود. 
ــه و  ــى تهي ــد صنف ــون 410 واح هم اكن
ــزات و موادمصرفى  ــدگان تجهي توزيع كنن
ــور  ــب در كش ــا مجوز كس ــكى ب دندانپزش
ــش از صد واحد  ــود دارد در حالى كه بي وج
ــب در اين  ــوز كس ــال بدون مج صنفى فع
ــتر در  ــدى دارند كه بيش ــور ج حوزه حض
ــات مى دهند،  ــكونى خدم ــاى مس واحده
ــه تمركز خود را  ــاس بايد اتحادي بر اين اس
براى ساماندهى اين واحدهاى بدون مجوز 
ــبختانه از آنجا كه تمامى اين  بگذارد خوش
واحدهاى صنفى در تهران متمركز هستند 
ــد،  ــختى نبايد باش ــاماندهى آنها كار س س
ــاس گفته رييس اتحاديه به دليل  زيرا براس
تعامل خوب وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
ــارات مكفى براى  ــه و دادن اختي با اتحادي
ــرعت تمام  ــن واحدها اين كار با س پلمپ اي
ــده،  عملياتى  ــان مهلت ارائه ش و پس از پاي

مى شود. 

واردات 10 درصد از مواد دندانپزشكى 
به شيوه قاچاق 

ــته 15 واحد صنفى تهيه  تنها در سال گذش
ــزات و مواد مصرفى  و توزيع كنندگان تجهي
ــط اتحاديه پلمپ شده تا  دندانپزشكى توس
از ورود كاالى بى كيفيت ممانعت شود، زيرا 
ــى واردات كاالى  ــدون مجوز، يعن فعاليت ب
قاچاق غير استاندارد. در واقع، به گفته يكى 
از مسئوالن اتحاديه، 10 درصد از تجهيزات 
ــكى موجود در  ــى داندنپزش ــواد مصرف و م
ــه از كيفيت  ــت ك بازار از طريق قاچاق اس
ــرا نظارتى روى  ــت، زي الزم برخوردار نيس
ــتناد اين  آن وجود ندارد. از اين رو، بنا به اس
ــه از كانال اتحاديه  گفته تمامى كاالهايى ك

به كشور وارد مى شود، استاندارد هستند. 
ــس اتحاديه تهيه  رضا ليالز مهرآبادى، ريي
ــزات و مواد مصرفى  و توزيع كنندگان تجهي
دندانپزشكى نيز با تاييد اين مطلب با اشاره 
ــت كه از  ــالش ما بر اين اس به اينكه تمام ت
ورود و توزيع تجهيزات و مواد بدون كيفيت 
ــه «فرصت  ــرى كنيم، ب ــور جلوگي در كش
امروز» مى گويد: تمامى موادى كه از طريق 

ــارت وزارت  ــود با نظ ــه وارد مى ش اتحادي
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و وزارت 
بازرگانى است تمامى دندانپزشكى ى كه از 
ــتفاده  ــوالت زيرمجموعه اتحاديه اس محص
ــى اى خدمات  ــدون هيج نگران مى كنند، ب
ارائه مى دهند، اما پزشكانى كه به هر دليلى 

ــواد  ــد از م ــل دارن تماي
ــراى بيماران  ب ــاق  قاچ
ــوند،  ــود بهره  مند ش خ
مسئله ديگرى است كه 
ــارات ما  ــارج از اختي خ

است. 
ــه نيز همانند  اين اتحادي
ــا  ب ــا  اتحاديه ه ــاير  س
ــكالت مواجه است.  مش
ــوارد همكارى  يكى از م
ــهردارى با واحدهاى  ش
ــدون پروانه  ب ــف  متخل
ــه راحتى  ــه ب ــت ك اس
ــه آنها را  اجازه فعاليت ب

مى دهد و هزينه خود را دريافت مى كند، در 
ــاى صنفى در محيط  حالى كه بايد واحده

كامال تجارى فعاليت داشته باشند. 

انتقاد رييس اتحاديه از فعاليت 
انجمن هاى دندانپزشكى

ــت انجمن هاى  ــى، فعالي ــكل اصل ــا مش ام
و  ــمينار  س ــزارى  برگ و  ــكى  دندانپزش
ــى غرفه هاى  ــدد و برپاي ــاى متع همايش ه
ــى  مصرف ــواد  م و  ــزات  تجهي ــروش  ف
ــئله اى است  ــت. اين مس ــكى اس دندانپزش
ــوان چالش  ــه از آن به عن كه رييس اتحادي
ــام مى برد و  ــن موضوع كنونى ن برانگيزتري
ــن روزها  ــگاه ها كه اي مى گويد: اين نمايش
ــه براى  ــش يافت ــدت افزاي ــداد آن به ش تع
انجمن ها بسيار سودآور است و بيش از آنكه 
ــكى و بهبود  ــاى علم دندانپزش موجب ارتق
ــكى شود،  وضعيت مواد مصرفى دندانپزش
به دكان مكاره تبديل شده، نمايشگاه هايى 
ــر است و هيچ  كه براى اتحاديه تنها دردس
ــه دنبال  ــر  از آنها ب ــه مثبتى براى غي نتيج
ــئوالن اين انجمن غرفه هاى  ندارد، زيرا مس
ــه ميليونى به  ــا هزين ــى را ب ــيار كوچك بس
فروشندگان مى دهند و از اين محل به سود 

هنگفت رسيده اند. 
ــث نگرانى رييس اتحاديه  در واقع، آنچه باع
شده نبود نظارت كافى بر عملكرد انجمن ها 
ــكى است،  در توزيع مواد مصرفى دندانپزش
ــراى حضور  ــرايط ب ــا، ش ــرا در اين فض زي
شركت هايى كه كاالى غيراستاندارد دارند 
ــت و از آنجا كه اجاره غرفه ها  نيز فراهم اس
ــواد مصرفى  ــت، در نتيجه م ــيار باالس بس
ــكى   ــت دندانپزش ــر به دس ــيار گران ت بس

مى رسد و در نتيجه اين بيماران هستند كه 
ــودباالى انجمن ها را پرداخت  بايد بهاى س

كنند. 
ــدگان تجهيزات  اتحاديه تهيه و توزيع كنن
ــكى از سال 1357  و مواد مصرفى دندانپزش
ــه بخواهد  ــردى ك ــده و هر ف ــكيل ش تش

هم اكنون به عنوان يك صنف وارد آن شود، 
ــزار تومان  ــر پرداخت 800ه ــالوه ب بايد ع
ــد كه  ــته باش ــوان ورودى ملكى داش به عن
ــد، همچنين  ــن آن را تاييد كرده باش اماك
ــه اتحاديه  ــزار تومان ب ــاالنه نيز 240 ه س

پرداخت كند. 
ــس اتحاديه  ــم در اظهارات ريي اما نكته مه
ــه تاثير آن  ــت ك در برگزارى نمايشگاه هاس
ــكى است  افزايش قيمت خدمات دندانپزش
و مصرف كنندگان آن را پرداخت مى كنند. 
حال بايد ديد كه اين نمايشگاه ها كه به طور 
ــمينارها  ــيه كنفرانس و س مجزا يا در حاش
ــدن  ــدر در گران ش ــود، چق ــزار مى ش برگ

خدمات نهايى به بيماران تاثيرگذار است. 

چگونگى كاهش يك سوم قيمت 
خدمات دندانپزشكى

دكتر مهدى جوان عضو يكى از انجمن هاى 
دندانپزشكى در اين باره به «فرصت امروز» 
مى گويد: اگر بتوانيم مشكالت موجود را در 
ــايى كنيم، قيمت  ــش قيمت ها شناس افزاي
ــكى براى  ــى خدمات دندانپزش نهايى تمام
بيماران يك سوم حال خواهد بود، اما نكته 
ــت كه چرا حاشيه  اساسى در اينجا اين اس
سود اين نمايشگاه براى انجمن  و شركت ها 
ــتند كه بايد  ــى رود و اين بيماران هس باال م

اين سود ناحق را پرداخت كنند؟! 
ــگاه هاى فروش  ــفانه برگزارى نمايش متاس
ــكى  ــواد مصرفى دندانپزش ــزات و م تجهي
ــوى پزشكان  ــت كه از س بدعت تازه اى اس
ــتقبال قرار گرفته  ــندگان مورد اس و فروش
ــده تا صاحبان انجمن ها تالش  و موجب ش
ــتمر  ــراى برپايى آن به صورت مس زيادى ب

ــند. در اين ميان نظارت اتحاديه  داشته باش
ــده و انجمن ها  ــتر ش كمتر و نارضايتى بيش
ــده اند، به طورى كه در برگزارى  پرقدرت  ش
اين نمايشگاه ها ديگر نقشى ندارند، اين در 
ــاس مقررات برگزارى  حالى  است كه براس
ــتقيم مواد و  ــگاه عرضه مس هر نوع نمايش
ــكى   تجهيزات دندانپزش
ــب موافقت  ــا كس بايد ب

اتحاديه صورت گيرد. 
ــه صنف  ــس اتحادي ريي
ــه و توزيع كنندگان  تهي
تجهيزات و مواد مصرفى 
ــراز  ــا اب ــكى ب دندانپزش
تاسف از بى نتيجه بودن 
ــاى اتحاديه در  تالش ه
اين زمينه اعالم مى كند: 
ــازمان هاى  س متاسفانه 
ذى صالح به طور جدى و 
موثر در مورد جلوگيرى 
ــه  اين گون ــى  برپاي از 
نمايشگاه ها تاكنون اقدام موثرى نكرده اند و 
برگزار كنندگان نمايشگاه ها به خاطر كسب 
ــه روش هاى مختلف كار  درآمدهاى كالن ب
ــى غرفه ها  ــد، اما گران ــود را انجام داده ان خ
هميشه مورد اعتراض شديد تهيه كنندگان 

غرفه بوده است. 

درددل هاى انجمن هاى پزشكى 
ــه از  ــس اتحادي ــه ريي ــرايطى ك در ش
ــت، روسا و اعضاى  انجمن ها گله مند اس
ــكى نظر ديگرى دارند.  انجمن هاى پزش
آنها معتقدند براى برگزارى هر كنفرانس 
ــد و بيايند تا  ــيمنار بايد مدت ها برون و س
ــه با آنها  ــد. در واقع، اتحادي مجوز بگيرن
ــغ كالنى براى  ــكارى نمى كند و مبل هم
ــد مبلغى  ــز دريافت مى كنن برگزارى ني
كه از 2 تا 20 ميليون تومان متغير است. 
ــن همايش هاى  ــيه اي ــال اگر در حاش ح
ــد برگزارى آن  ــگاهى نباش علمى فروش
ــود. بنابراين،  ــه نخواهد ب مقرون به صرف
چرا نبايد نمايشگاه هاى متعددى برگزار 
ــورد اماكن در  ــوع ديگر برخ كنيم.  موض
ــت. به گفته  ــزارى اين همايش ها اس برگ
ــى از كنگره هاى پليس  ــر اجرايى يك دبي
ــت برنامه 2 تا  ــن امني ــراى تامي اماكن ب
ــان برپايى  ــان از صاحب 22 ميليون توم
ــا در فضايى كه  ــه مى كنند آي پول مطالب
ــمينارها  برپايى اين كنگره   همايش و س
اينقدر گران است نبايد غرفه ها با قيمتى 
ــر هم نرخ  ــود؟ اگ ميليونى اجاره داده ش
ــده افزايش مى يابد، به  نهايى مصرف كنن
ــئوالن ذى ربط  ــدم همكارى مس دليل ع

به ويژه اتحاديه مربوط است. 

استقبال پزشكان از برگزارى نمايشگاه ها 
ــد،  ــار نظرات مطرح ش ــن اظه ــه در اي آنچ
ــم ها  ــكان از برپايى اين مراس رضايت پزش
است. دكتر نادره صديقى، جراح دانپزشك 
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام در اين باره ب
ــه منظور  ــه ب ــت ورودي ــود پرداخ ــا وج ب
ــمينار و  ــن از برگزارى كنگره، س حضور، م
ــت دارم، زيرا  ــى رضاي ــاى علم كنفرانس ه
ــب جديد  ــن از مطال ــالع يافت عالوه بر اط
ــب در  علمى مواد مورد نياز به قيمت مناس
اختيارم قرار مى گيرد. نكته مهم اينجاست 
ــن برنامه ها  ــن از اي ــتان م كه تمامى دوس
استقبال مى كنند و همواره ارتباطات خوبى 

با فروشندگان مى گيريم. 
ــكان  ــزات و مواد مورد نياز پزش تهيه تجهي
ــكان از اتحاديه نيز  ــه پزش ــالوه از جامع ع
ــكان نبايد  صورت مى گيرد. از اين رو، پزش
ــت دريافت كنند،  اجناس تقلبى و بى كيفي
ــان به دنبال اين اجناس  مگر اينكه خودش
ــه مراتب  ــت نهايى آن ب ــند، زيرا قيم باش

ارزان تر است. 

بايد و نبايد برگزارى نمايشگاه هاى 
فروش محصوالت دندانپزشكى

ــگاه هاى  نمايش ــزارى  برگ از  ــه  اتحادي
ــكى  ــواد مصرفى دندانپزش ــزات و م تجهي
ــكى  رضايت  ــد. اما دندانپزش انتقاد مى كن
ــكى به عنوان  دارند و انجمن هاى دندانپزش
ــه  ــرد اتحادي ــد عملك ــده منتق برگزاركنن
ــرايط حق با كيست  هستند. حال در اين ش
ــه از آن نقد  ــرا زيرمجموعه يك اتحادي و چ
ــكارى آنها  ــه هم ــرايطى ك مى كند، در ش
ــش هزينه هاى مردم منجر  مى تواند به كاه
ــاره اين  ــوان، درب ــود؟!  دكتر مهدى ج ش
ــك اين برنامه ها  ــئله مى گويد: بدون ش مس
ــكى   ــه ارتقاى علم دندانپزش هيچ كمكى ب
نمى كند و تنها مواد مورد نياز را به سهولت 
ــرار مى دهد. اما  ــكى  ق در اختيار دندانپزش
ــنگ اندازى هايى  ــه با س ــفانه اتحادي متاس
ــدارد، مانع اين  ــراى آن وجود ن كه دليلى ب
ــكارى با  ــاد من هم ــه اعتق ــود. ب كار مى ش
ــه هزينه هاى  ــود ك انجمن ها موجب مى ش
ــد. چرا بايد انجمن  بى مورد به حداقل برس
ــن صرفا  ــتد؟ انجم ــه بايس ــل اتحادي مقاب
ــرايط از  ــت، اما در اين ش ــود نيس دنبال س
ــذرد . وى مى افزايد: چرا  ــود خود نمى گ س
ــد. تعرفه برگزارى  برگزار كنندگان مجبورن
ــت ميليونى به  همايش هاى خود را به قيم
ــد، در حالى كه در  ــه و اماكن بپردازن اتحادي
ــن موضوع درج  ــاى قانون صنفى اي هيچ ج
ــت.  با اين اوصاف، بايد بگويم كه  ــده اس نش
ــدن تجهيزات به ويژه مواد مصرفى  گران ش
ــل افزايش دالر  ــكى  فقط به دلي دندانپزش
ــه و  ــان اتحادي ــالف مي ــه اخت ــوده، بلك نب
انجمن هاى دندانپزشكى  نقش پررنگ ترى 
ــت هايى كه در  ــته اند. دس در اين ميان داش
ــالف نقش آفرينى مى كنند تا  ميان اين اخت

عده اى به پول و قدرت برسند. 
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گزارشى از بازار داغ عكاسى تبليغاتى

شكار عكس هاى بكر تبليغاتى
با مبلغى ناچيز

گزارشى از يك كسب وكار اينترنتى

به اشتراك بگذاريد 
و پول بگيريد

دعواى چربى شير داغ مى شود
اتهام وزير، دفاع توليدكنندگان
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10 درصد مواد مصرفى دندانپزشكى قاچاق است
هزينه اختالف اتحاديه با انجمن هاى دندانپزشكى را مردم پرداخت مى كنند كارگروهى براى بررسى حذف پردرآمدها از يارانه 

دولت برنامه اى براى اينكه يارانه افراد كم درآمد و طبقات متوسط جامعه را قطع كند 
ندارد، زيرا مردم ما در شرايط سال هاى اخير و تورم شديدى كه به آنها وارد شده قدرت 
خريد خود را از دست داده اند و بخش قابل مالحظه اى از جامعه ما روى پرداخت هاى 

نقدى به عنوان يك شيوه براى هزينه هاى ضرورى خود حساب مى كنند. 
ــى طيب نيا، وزير امور اقتصاد و دارايى، با اعالم اين نكته از وجود كارگروهى در  عل
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى بررسى چگونگى حذف دهك هاى پردرآمد 
از دريافت يارانه نقدى خبر داد.  به گزارش ايسنا، وى با تاكيد بر اينكه دولت قصد 
ــط و كم درآمد جامعه را به  ورود به اين عرصه يا احيانا حذف يارانه طبقات متوس
ــا اينكه مرتب جامعه را دچار التهاب  ــه ندارد، تصريح كرد: ما به  طور كلى ب هيچ وج
ــت قطع شود  ــما ممكن اس و اضطراب كنيم و به مردم عالمت بدهيم كه يارانه ش
ــت را مكلف كرده كه افراد پردرآمد  ــال دول مخالفيم. مجلس در قانون بودجه امس
ــت افراد  را از يارانه حذف كند و قطعا آن چيزى كه مقصود نمايندگان مجلس اس

پردرآمدى است كه تعداد چندين خانه، ويال و خودرو در اختيار آنهاست. 
ــت كه اين افراد نبايد يارانه دريافت كنند. شرايط و  وزير اقتصاد افزود: طبيعى اس
بانك هاى اطالعاتى ما در گذشته به گونه اى نبوده كه امكان دسترسى به درآمدهاى 
ــيم، اما در حال حاضر كارگروهى در وزارت تعاون، كار و رفاه  ــته باش مردم را داش
ــكيل شده كه مشغول مطالعه روى شيوه هاى تحقق خواسته مجلس  اجتماعى تش
است و اگر بررسى هايشان به نتيجه مناسب برسد، نحوه تحقق حكم قانون بودجه 
ــته زمانى كه  ــال گذش ــد.  وزير امور اقتصاد و دارايى افزود: س نيز اقدام خواهد ش
ــت گرفت، شرايط اقتصادى خطير بود به طورى  دولت يازدهم زمام امور را به دس
ــيده بود، مواجه بوديم. همچنين تورم  ــه با تورم فزاينده  اى كه به 45 درصد رس ك
ــديد مواجه شد و نرخ  نقطه به نقطه هم 45 درصد بود. همزمان اقتصاد با ركود ش

رشد توليد ناخالص داخلى 6.8 درصد بود. 
ــرايط ادامه يافت و تا  ــال 92 در همين ش وى تصريح كرد: روند نزولى توليد در س
ــال 92 حدود 10 درصد از توليدات كشور كاسته شد و رشد درآمد ملى  انتهاى س
ــته كاهش يافت. از يك طرف  ــال گذش (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو س
ــث ركورد و كاهش  ــد منفى اقتصادى باع ــنگين و از طرف ديگر نرخ رش تورم س
ــت  ــرايط بود كه دولت زمام امور را به دس ــد و در اين ش فعاليت هاى اقتصادى ش
گرفت و سعى كرد كه با ركود تورمى مقابله كند.  وزير امور اقتصاد و دارايى با بيان 
ــخت تر  ــبت به مقابله با تورم و ركود پيچيده تر و س اينكه مقابله با ركود تورمى نس
است و معموال سياست ها و اقدامات مقابله با تورم آثار منفى بر ركود مى گذارد.  به 
همين دليل، دولت براساس برنامه ريزى منطقى سعى كرد به مقابله با آن بپردازد.  
ــال برقرارى ثبات، آرامش و اطمينان در بازارها از سوى  ــال 92 س به گفته وى، س
ــت ها و انضباط پولى و مالى سعى كرديم كه  ــد و با مجموعه سياس دولت تلقى ش
ثبات را در اقتصاد كالن برقرار كنيم. بر اين اساس، سياست هاى يك سال گذشته 

دولت آثار مثبتى بر مقابله با تورم و ايجاد آرامش گذاشته است.

حجاج از فرودگاه امام(ره) راهى خانه خدا مى شوند
ــور گفت: پروازهاى حج تمتع و عمره مفرده  ــركت فرودگاه هاى كش ــت ش سرپرس
ــى(ره) انجام  ــرودگاه بين المللى حضرت امام خمين ــورت قطعى از ف ــال به ص امس
ــى  ــى ايلخانى گفت: نگاه ما به موضوع حج بايد يك نگاه ارزش ــود. محمدعل مى ش
ــدا از فرودگاه  ــال زائران خانه خ ــات نقل و انتق ــن رو، انجام عملي ــد، از همي باش

بين المللى امام خمينى(ره) يك فعاليت متفاوتى بايد تلقى شود.
ــران اير، ماهان  ــركت هاى هواپيمايى اي ــازمان حج و زيارت به ش به گفته وى، س
ــال از فرودگاه بين المللى امام  ــعودى اعالم كرده، عمليات حج امس و عربستان س
ــده از آمادگى كامل  ــرد و اين فرودگاه تا چند روز آين ــى(ره) صورت مى گي خمين
ــاره به بازديد  ــركت فرودگاه هاى كشور با اش ــد. سرپرست ش برخوردار خواهد ش
مستمر و هفتگى خود از فرودگاه امام خمينى(ره) و بررسى اقدامات انجام شده در 
ــن خصوص، اظهار كرد: تاكنون كارها به خوبى پيش رفته و بايد تالش كنيم با  اي

همكارى و تعامل هم اين عمليات بزرگ را با موفقيت به پايان برسانيم.
ــتين بار از طريق فرودگاه امام  وى گفت: با توجه به اينكه عمليات حج براى نخس
ــبت به رفع  ــى نواقص مى توانيم نس ــود، بنابراين، با بررس خمينى(ره) انجام مى ش
ــعيد چلندرى، مديركل فرودگاه  ــت در اين نشست س آنها اقدام كنيم. گفتنى اس
بين المللى امام خمينى(ره) نيز طى سخنانى از آماده سازى اين فرودگاه طى چند 

روز آينده براى پذيرش مسافران خانه خدا خبر داد.

خبر

نى
سي

 ح
ضا

ر

گفت وگو با جمشيد عدالتيان، فعال صنايع غذايى 

كاالهايى كه چينى اش را
 نمى شود وارد كرد

صنعت غـذا و دارو در هر كشـورى به مثابه مويرگ هايـى باريك و طويل 
اسـت كه به شكلى بى سروصدا اما حياتى در بدنه اقتصاد يك كشور نقش 
بازى مى كند. بدون شـك صنايع غذايى در يك كشور، ارتباطى مستقيم و 
منطقى با ميزان توسـعه يافتگى و البته منابع غذايى آن كشور دارد. كشور 
ما هم از اين نوع نگرش جدا نيسـت. ايران با در اختيار داشـتن منابع آب 
زيرزمينى كه البته اخيرا بـه دليل مديريت ضعيف ميزان هدر رفت بااليى 
دارد و همچنين خاك حاصلخيز براى كشـاورزى توانسـته بستر مناسبى 
براى تهيه و توليد غذا در كشورمان فراهم كند. با يأس تمام بايد اين راهم 
افزود كه صنعت غذا به پيروى از ديگر صنايع كشورمان نظير خودروسازى، 
كشـاورزى و بازرگانى از نبود يك شـاخصه رنج مى بـرد. فقدان مديريت 
اتفاقى اسـت كه به گفته دكتر جمشـيد عدالتيـان صنايع غذايى را مانند 

ديگر حوزه ها ضعيف و كوچك كرده است. 
عدالتيان كه نزديك به سـه دهه در اين حوزه مشـغول فعاليت اسـت در 
گفت وگـو با ما به چالش هاى مهمى در اين بخش اشـاره مى كند. او فضاى 
تجارت در ايران و ارتباطات بين المللى را به خوبى مى شناسد. تحصيلكرده 
رشته اقتصاد و مديريت در دانشگاه كاسل آلمان است و چند سالى مى شود 
كه در ميان بازرگانان مشهور ايرانى، نقش تاجرى خوش ذوق و به روز را بازى 
مى كند. نظرات وى و فاطمه پاسبان، اقتصاد دان، منصور انصارى و عليرضا 
اكرم زاده كارشناسـان صنايع غذايى و سـيد محمد حسينى مديرانجمن 
علـوم و صنايع غذايى را درخصوص آسـيب هاى مديريتى و مصائب پيش 

روى صنايع غذايى در صفحه كافه مديران(15) بخوانيد. 
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در فروشگاه ها بسته هاى شيرى 
ــتاندارد  ــده كه اس ــه ش فروخت
ــى هنوز حاضر  نبوده اند اما كس
ــئوليت اين تخلف را  نشده مس
ــوج خبرى  ــرد. م ــده بگي برعه
ــر  ــتاندارد ه ــيرهاى غير اس ش
ــده  ــانه ها قوى تر ش روز در رس
ــه باالخره وزير جهاد  تا آنجا ك
كشاورزى هم پايش به پرونده 
ــت كه  ــد و خواس ــير باز ش ش
ــط طبق  ــتگاه هاى ذى رب «دس
برخورد  ــان  ــا متخلف ب قانون» 

كنند. 
وقتى اداره استاندارد اعالم كرد 
ــم در «توليدات  ــن پال كه روغ
ــده  ــير يك كارخانه» پيدا ش ش
ــى  ــراد مختلف ــاى اف واكنش ه
يكى پس از ديگرى در رسانه ها 
ــد. وزير بهداشت راه  منتشر ش
ــت و گفت:  ــر نوع انكار را بس ه
«گزارش هاى ما موجود است. » 
اشاره او به نتيجه آزمايش هايى 
بود كه وزارتخانه متبوعش پس 
ــتاندارد  ــازمان اس از گزارش س
انجام  موردنظر  ــول  روى محص
داده و وجود روغن پالم را تاييد 
ــمى  كرده بود، اما واكنش هاش
ــت در برابر  به عنوان وزير بهداش
ــن روغن  ــانى كه وجود اي كس
ــد تهديد به  ــكار كرده بودن را ان
رسانه اى كردن نتايج آزما  يش ها 
بود. و گفت: «ما مجوز ورود اين 
ــم بلكه  ــوالت را نمى دهي محص
وزارت صنعت و جهاد كشاورزى 

متولى واردات آن هستند.»
محمود حجتى، وزير كشاورزى، 
فقط گفت: «به دليل سفرهاى 
ــر  وزي ــاى  صحبت ه ــر  اخي
بهداشت را درخصوص استفاده 

ــم در فرآورده هاى  از روغن پال
ــردم» و از  ــه نك ــى مالحظ لبن
پاسخ دادن به وزير بهداشت در 
برابر خبرنگارها خوددارى كرد 
تا غائله  به همين جا ختم شود. 
استانداردهاى  مشمول  شيرخام 
در  و  ـــت  نـيـس ــارى  اجــبـ
ــراى آن  ــى ب ــتانداردهاى مل اس
ــته بندى تعريف نشده است.  بس
براساس قانون، نظارت بر «شير 
فرآورى نشده (خام)» با سازمان 
ــت. پنير و ساير  دامپزشكى اس
ــتثناى  فرآورده هاى لبنى (به اس
توليدات سنتى) مشمول مقررات 

استانداردهاى اجبارى هستند. 
متخلف را معرفى كنيد

ــار خبرهايى پيرامون شير  انتش
ــى  ــداران را در پ ــش دام واكن
ــيروس روستا، رييس  داشت. س
ــره، اتحاديه دامداران  هيات مدي
ــت تا  ــئوالن خواس ايران از مس
ــف را معرفى و  ــه متخل كارخان
ــت  مجازات كنند. او معتقد اس
ــكل  ــار خبر به اين ش كه انتش
ــود، اعتماد مردم  ــبب مى ش س
نسبت به محصوالت موجود در 
بازار از بين برود و يك «ناامنى 
ــراى مردم  ــى در خريد»  ب روان

ايجاد شود. 
ــت كه منشأ  نكته ديگر اين اس
ــتا  ــه گفته روس ــن تخلف ب اي
ــاى توليد لبنيات»  «كارخانه ه

ــتند و اين مسئله ربطى به  هس
ــيرخام  زيرا ش ندارد.  دامداران 
ــى دارد كه  ــك حالت خاص «ي
ــود،  اگر چيزى به آن اضافه ش
ــم هم مى توان تشخيص  با چش
ــا هنگام  ــس كارخانه ه داد.» پ
متوجه  ــير  ش گرفتن  ــل  تحوي
ــد و جايى براى اين  خواهند ش
تقلب ها از سوى دامدارها وجود 

ندارد. 

سهم كارخانه  ها 
متولى  ــى  لبن صنايع  ــن  انجم
كارخانه هاى توليد فرآورده هاى 
رو،  ــن  همي از  ــت.  اس ــى  لبن
ــوى  ــت اتهام به س وقتى انگش

كارخانه هاى توليد فرآورده هاى 
ــين  حس رفت،  ــانه  نش ــى  لبن
ــن انجمن  ــاور اي ــى، مش چمن
وارد كارزار شد وخواست كه به 
جاى «اين شكل اطالع رسانى» 
مجازات  را  متخلف  ــئوالن  مس
ــرط كه  ــن ش ــا اي ــد. او ب كنن
ــده»  بايد  «اگر تخلف محرز ش
ــود. به  ــا بانيان آن برخورد ش ب
ــانى  ــاد او روش اطالع رس اعتق
كه درباره شير در پيش گرفته 
ــت و اثر  ــده، قابل انتقاد اس ش

مخربى بر جامعه دارد. 
ــك  ــع ي ــم، در واق ــن پال روغ
ــت و  ــى اس ــن گياه ــوع روغ ن
ــتفاده از  ــه جالب اينكه اس نكت
ــه جاى  ــى ب ــاى گياه روغن ه
ــى در توليد پنير  ــن حيوان روغ
ــزا و پنير  ــر پيت ــس، پني پروس
وزارت  ــوى  س از  ــه اى  خام

بهداشت مورد تاييد است. 

شير وايتكسى 
ــود ماده  ــال قبل هم وج دو س
(وايتكس)  لباس  ــفيد كننده  س
ــانه اى  ــير به جنجالى رس در ش
ــت  ــر بهداش ــد و وزي ــدل ش ب
وقت، مرضيه وحيددستجردى، 
ــدار قابل توجهى  اعالم كرد، مق
ــرآورى به  ــل از ف ــس قب وايتك
ــيرهاى خوراكى افزوده شده  ش
ــت. جنجال وايتكس و شير  اس
ــه كارخانه مقصر آن  هم بى آنك
ــردم معرفى  ــايى يا به م شناس
ــود، به مرور زمان به حافظه  ش
ــپرده شد تا بار ديگر با  مردم س
ــير خودنمايى كند.  جنجال ش
ــردم ايران  ــير و م ــراى ش ماج

دنباله دار است.

ــتقبال  ــناس معدن با اس يك كارش
ــتور اخير رييس قوه  قضاييه  از دس
ــف فعاليت هاى معدنى  مبنى بر توق
در ارتفاعات قله دماوند اظهار كرد: 
ــوان و بدون  ــا تمام ت ــت بايد ب دول
اغماض، جلوى فعاليت هاى معدنى 
غيرقانونى و مخرب محيط زيست را 

بگيرد. 
ــا  ــو ب ــدى در گفت وگ ــعيد صم س
ــنا با اشاره به اينكه بهره بردارى  ايس
ــادن  ــى از مع ــاز و غيراصول غيرمج
ــى براى  ــكل اساس همواره يك مش
ــت، گفت: زمانى كه  كشور بوده اس
ــت واقع  ــادن در مناطق دوردس مع
ــتخراج از آنها نيز  باشند و براى اس

ــواد ناريه  ــه آتش بازى و م نيازى ب
نباشد، معموال بهره بردارى غيرمجاز 

رخ مى دهد. 
ــاره به ارزش باالى معادن  وى با اش
ــا  ــى توضيح داد: منش ــه معدن پوك
ــانى  معادن پوكه گدازه هاى آتشفش
ــتحكام بااليى  ــوده و اين مواد اس ب
ــال وزن  ــن ح ــا در عي ــد، ام دارن
ــت. از  ــن اس ــا پايي ــوص آنه مخص
ــت  صنع در  ــى  معدن ــاى  پوكه ه
ــتفاده  اس ــق  عاي و  ــاز  ساخت و س
مى شود. سنگ پا نيز جزو پوكه هاى 
ــن ماده به  ــت. قيمت اي معدنى اس
باالى 500 هزار تومان هم مى رسد. 
ــين معادن گل گهر  مديرعامل پيش

بهره بردارى هاى  ــه  اينك ــان  بي ــا  ب
ــيب زيادى  ــاز از معادن آس غيرمج
ــد، عنوان  ــت مى زن ــه محيط زيس ب
ــن  ــان اي ــفانه در جري ــرد: متاس ك
عالوه  ــاز  غيرمج ــاى  بهره بردارى ه
ــى پرداخت  ــه حقوق دولت اينك بر 

ــدن  ــود، به دليل رعايت نش نمى ش
ــيب زيادى نيز  ــت آس اصول برداش
ــود و بعضا  به خود معدن وارد مى ش
ــر قابل  ــد از مدتى ديگ ــدن بع مع

برداشت نخواهد بود. 
ــناس معدن افزود: تعداد  اين كارش
ــال  ــى در چند س ــادن غيرقانون مع
ــده است و  ــيار زياد ش گذشته بس
ــازمان هاى صنعت، معدن و  بعضا س
ــتانى نيز توان برخورد با  تجارت اس
ــا را ندارند. بنابراين  اين بى قانونى ه
ــراى برخورد با  عمال هيچ اهرمى ب

اين فعاليت ها وجود ندارد. 
ــتور  ــاره به اينكه دس صمدى با اش
ــراى توقف  ــوه  قضاييه ب ــس ق ريي

ــه معدنى در  ــدن پوك ــت مع فعالي
ــات قله دماوند را بايد به فال  ارتفاع
ــد  ــك گرفت، افزود: به دليل رش ني
ــمال  ــازى هم در منطقه ش ويالس
ــا براى پوكه  ــم در تهران تقاض و ه
ــت و به  ــده اس ــى نيز زياد ش معدن
ــت غيرقانونى از  همين دليل برداش
ــده  ــتر ش معادن اين ماده هم بيش

است. 
ــتور رييس قوه قضاييه،  اخيرا به دس
ــتان  اس ــترى  دادگس كل  ــس  ريي
ــت و بهره بردارى  مازندران از فعالي
ــى معادن واقع در  غيرمجاز از تمام
ارتفاع باالى 2200 متر قله دماوند 

جلوگيرى كرد. 

اتهام وزير، دفاع توليدكنندگان 

دعواى چربى شير داغ مى شود

رشد قارچ گونه معادن غيرقانونى

مهيا شدن فضاى كسب و كار 
يكى از راه هاى خروج از ركود است

ــب و كار براى بخش خصوصى و  ــت كه فضاى كس راه خروج از ركود اين اس
ــود و الزم است منابع مورد نياز را فراهم كنيم و  فعاالن اقتصادى فراهم ش
ــور را از قيد و بندها و محدوديت هايى كه در سال هاى اخير  بانك هاى كش

ايجاد شده، برهانيم. 
اسحاق جهانگيرى، معاون اول رييس جمهور، با اعالم اين نكته گفت: براى 
ــرمايه بانك ها افزايش يافته،  ــب و كار بايد س ــيدن به فضاى كس رونق بخش
بدهى دولت به بانك ها پرداخت شود و مطالبات معوق بانك ها وصول شده 
ــند  ــا نيز بايد دارايى هاى منقول و غيرمنقول مازاد خود را بفروش و بانك ه
ــترهاى الزم را براى فعاالن  ــور اقتصادى بس ــه جاى تصدى گرى در ام و ب

اقتصادى و بخش خصوصى فراهم كنند. 
ــكل مناسبى  ــور به ش جهانگيرى تاكيد كرد تا فضاى كار و فعاليت در كش
ــكالت جدى حل نخواهد شد و براى همين دولت مصمم  تغيير نكند، مش
ــت كه اقتصاد كشور را ساماندهى و فضاى سياسى را سرشار از نشاط و  اس
روابط بين المللى را نيز بر مبناى گفت وگو و تعامل دنبال كند تا بتوانيم از 

مشكالت فعلى عبور كنيم. 

انتقاد از رسانه ها در برخورد با جريانات فساد
متاسفانه گاهى فريادها براى يك موضوع دروغ، 10 برابر بلندتر از فريادها 
ــت كه هم قوه  ــاد و تخلف هايى همچون پرونده بابك زنجانى اس براى فس
ــات را تاييد كرده اند و دليل اين رفتارها نيز  ــه و هم دولت اين تخلف قضايي
ــت كه عده اى نمى خواهند برخى مسائل در مورد اين گونه پرونده ها  اين اس

آشكار شود. 
ــتاوردهاى دولت تدبير و اميد در  ــاره به دس معاون اول رييس جمهور با اش
ــد اقتصادى به ميان  ــى صحبت از برخى مفاس ــاد گفت: وقت مبارزه با فس
مى آيد، عده اى با طرح مسائل دروغ و ناحق تحت عنوان فساد بزرگ و ايراد 
اتهامات نادرست به اين دولت تالش مى كنند تا با گمراهى افكار عمومى، از 
رسيدگى به موضوعات اصلى جلوگيرى شود و متاسفانه در اين ميان برخى 

رسانه ها نيز با اين افراد همراهى مى كنند. 
ــحاق جهانگيرى در بخش پايانى سفر يك روزه خود به استان كرمانشاه  اس
در جلسه شوراى ادارى اين استان، با انتقاد از همراهى برخى از رسانه ها از 
جريانات حامى فساد اظهار كرد: متاسفانه گاهى فريادها براى يك موضوع 
ــاد و تخلف هايى همچون پرونده  دروغ، 10 برابر بلندتر از فريادها براى فس
ــت اين تخلفات را تاييد  ــت كه هم قوه قضاييه و هم دول ــك زنجانى اس باب
ــه عده اى نمى خواهند برخى  ــت ك كرده اند و دليل اين رفتارها نيز اين اس

مسائل در مورد اين گونه پرونده ها آشكار شود. 

با اصالح رويه چندنرخه بودن قيمت ارز، فرياد عده اى بلند شد
ــت گذارى هاى سريع  ــاره به سياس معاون اول رييس جمهور همچنين با اش
ــا چندنرخه بودن قيمت ارز در  ــت تدبير و اميد براى مقابله ب ــق دول و موف
ــته در زمينه ارز اشاره و  ــال هاى گذش اوايل آغاز به كار خود، به تخلفات س
ــان كرد: كسانى كه از نوسانات و چندنرخه بودن قيمت ارز منتفع  خاطرنش
بودند، وقتى دولت يازدهم در جهت اصالح اين رويه گام برداشت فريادشان 

به بهانه هاى مختلف بلند شد. 
ــوان واردات كاالهاى  ــته تحت عن دكتر جهانگيرى افزود: عده اى در گذش
ــى، ارز با نرخ مرجع دريافت كردند اما نه تنها واردتى صورت نگرفت،  اساس

بلكه ارز را در بازار آزاد فروختند. 
ــده ديگرى به جاى واردات كاال، ارز  ــاون اول رييس جمهور ادامه داد: ع مع
ــور خارج كردند و گروهى نيز با ادعاى تالش براى كاهش قيمت  را از كش
ــول اين مملكت را  ــال و نيم 22 ميليارد دالر از پ ــرف مدت يك س ارز، ظ
ــور  ــاى دوبى و تركيه فروختند، اما قيمت ارز روزبه روز در كش در صرافى ه

باالتر رفت. 

دولت تدبير و اميد بدون شعار به دنبال مقابله با فساد است
دكتر جهانگيرى تصريح كرد: يكى از برنامه هايى كه دولت تدبير و اميد به 
طور جدى آن را دنبال مى كند مبارزه با فساد است و در اين مسير مصمم 
ــتيم بدون شعار با مفاسد اقتصادى به عنوان آفتى كه به جان انقالب و  هس

كشور افتاده مقابله كنيم. 
ــتان  ــندى از حضور در اس ــاون اول رييس جمهور در ادامه با ابراز خرس مع
ــر و اميد و بازديد از  ــالگرد آغاز به كار دولت تدبي ــاه همزمان با س كرمانش
ــتان، به پروژه بزرگ پااليشگاه آناهيتا كه از  برخى طرح هاى نيمه تمام اس
مصوبات سفر رهبر معظم انقالب است اشاره و بر اهتمام دولت براى اجراى 

همه مصوبات سفر ايشان تاكيد كرد. 

دولت اصرار دارد هيچ يك از دستورات رهبرى بر زمين نماند
دكتر جهانگيرى افزود: اجراى برخى طرح هاى مصوب در سفر مقام معظم 
ــارات، قدرى با  ــود محدوديت هايى در بودجه و اعتب ــرى به دليل وج رهب
ــده اما به هيچ عنوان از دستور كار دولت خارج نمى شود،  كندى مواجه ش
زيرا از سوى رهبر معظم انقالب به مردم وعده داده شده و دولت بر اجراى 

آن مصمم است. 
ــئوليت همه  ــت كه مس ــر جهانگيرى تاكيد كرد: اين دولت مصمم اس دكت
ــچ هزينه اى از مقام معظم رهبرى  ــات را بر عهده خود گرفته و هي تصميم
ــات ايشان بر زمين  ــتورات و فرمايش دريافت نكند و البته هيچ يك از دس
ــر اجراى آنها  ــراى خود مى داند كه ب ــتورات را تكليفى ب ــد و اين دس نمان

اصرار دارد. 

مافياى ميوه عامل گرانى در بازار است
يك عضو كميسيون مجلس با اشاره به افزايش قيمت ميوه در بازار، مافياى 

ميوه را عامل اين افزايش قيمت دانست. 
ــال هيچ موضوع خاصى وجود  ــى ايرانپور عنوان كرد: در اين موقع از س عل
ــته و نه  ــود؛ نه افزايش تقاضا وجود داش ــدارد كه باعث افزايش قيمت ش ن
ــطح بازار شاهد بوده ايم كه بگوييم اينها باعث افزايش  كاهش ميوه را در س

بار روانى و در نتيجه باال رفتن قيمت ها بوده است. 
ــه كار واردات  ــتند ك ــفانه تعداد معدودى هس ــنا گفت: متاس او به ايس
ــب هر از  ــتند و به تناس ــوه را انجام مى دهند، آنها مافياى ميوه هس مي
ــن دليل به جاى  ــش مى دهند. به همي ــت ميوه را افزاي ــى قيم چندگاه
ــال كنيم، بايد عملكرد اين  ــه كاهش ميوه را در افزايش قيمت دنب اينك

افراد را دنبال كنيم. 
ايرانپور به عنوان مثال به محصول موز اشاره كرد و افزود: در قيمت موز هم 
هرازگاهى افزايش قيمتى صورت مى گيرد و حتى جهش آن در بازار به دو 
ــه هزار تومان مى رسد. اين مسئله به بازار جهانى ربطى ندارد بلكه به  تا س

واسطه كار دالل هاست. 
ــيون كشاورزى خاطرنشان كرد: اگر شاهد افزايش ناگهانى  اين عضو كميس
قيمت ميوه هستيم، به خاطر وجود واسطه ها و دالل هاست. البته نبايد دور 
از نظر داشته باشيم كه مشكالتى كه در فصل زمستان به وجود آمد باعث 
ــئله به اندازه اى نبوده كه قيمت  ــده است اما اين مس كاهش توليد ميوه ش
ــق واردات و چه از توليد  ــوه مورد نياز چه از طري ــوه باال برود، بلكه مي مي

داخلى تامين شده است.

27 درصد افزايش
ــه  ب گاز  ــب  مترمكع ــارد  4/5ميلي
ميادين نفت خيز جنوب تزريق شد.

ــين كوتكى مدير منطقه  عبدالحس
ــال گاز گفت: در  ــك عمليات انتق ي
چهار ماه نخست امسال 4/5ميليارد 
متر مكعب گاز به ميدان هاى حوزه 
ــد  مناطق نفت خيز جنوب تزريق ش
كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 
سال پيش، 27 درصد افزايش داشته 
ــق گاز به  ــت. در اين مدت تزري اس
ميدان كرنج- پارسى با افزايش 15 
درصدى، به 900 ميليون مترمكعب 
رسيده است. اين روش تزريق گاز به 
منظور صيانت از چاه هاى نفتى انجام 

مى شود. 

برنامه ريزى پاكستانى ها 
براى فروش بيشتر برنج 

به ايران
ــك و  ــركت هاى كوچ ــه ش اتحادي
ــتار توجه  ــط پاكستان خواس متوس
فورى وزير بازرگانى فدرال اين كشور 
به اقدام اخير ايران در افزايش تعرفه 
ــدى و نياز مبرم به  واردات برنج هن
تسهيل دريافت پول صادركنندگان 
ــران به روپيه  ــتانى به اي برنج پاكس
ــد. رييس اين اتحاديه گفته: هند  ش
از تسهيل صادرات برنج شركت هاى 
ــران و دريافت پول به  ــه اي هندى ب
روپيه هند سود زيادى برده و موفق 
شده صادرات برنج باسماتى به ايران 
ــوى  ــرايطى كه رقابتى از س را در ش
ــت، به ميزان  پاكستان وجود نداش

قابل توجهى افزايش دهد. 

دستفروشى ماهى و 
ميگو ممنوع

ــاور رييس  ــكات، مش ــن مش محس
ــت: يكى  ــكى گف ــازمان دامپزش س
ــه  ــدارى و عرض ــاى نگه از روش ه
ماهى و ميگو تازه همين روش هاى 
ــته هم كه  ــت و در گذش ــج اس راي
ــتم هاى انجماد وجود نداشت  سيس
روش عرضه و استفاده ماهى، ميگو 
ــود كه از  ــرغ اين گونه ب ــى م و حت
پودر يخ استفاده مى شد تا محصول 
منجمد نشود و بتواند به صورت تازه 
ــرد، اما  ــترس مردم قرار گي در دس
عرضه محصوالت شيالتى به صورت 
تازه و در دماى يخچالى (دو تا چهار 
ــتفاده از پودر يخ) در  ــه و با اس درج
ــد  ــتى نمى توان ــرايط غير بهداش ش
ــد نظارت ها و  ــد و باي ــب باش مناس
ــيارى براى  ــازى هاى بس فرهنگ س
ــرايط بهداشتى مناسب و  اعمال ش
ــوالت ايجاد  ــه اين گونه محص عرض

شود. 

بالتكليفى كارمزد جايگاه ها 
4 ماه پس از تصويب

اردشير دادرس، رييس هيات مديره 
ــگاه داران  ــن صـنـفى جاي انـجـمـ
سى ان جى با تاكيد بر لزوم حمايت 
دولت از بخش خصوصى براى توسعه 
ــت: اگر به  ــى ان جى گف ــت س صنع
ــش ظرفيت جايگاه هاى  دنبال افزاي
سى ان جى هستيم بايد كارمزد قابل 
توجهى در جايگاه ها تعريف كنيم تا 
از طرف بخش خصوصى حمايت هاى 

الزم، دريافت شود. 

 رشد اقتصادى ايران امسال 
به 1/5درصد مى رسد

ــياى  ــس اداره خاورميانه و آس ريي
ــدوق بين المللى پول  ــزى صن مرك
ــال  ــرد بعد از دو س ــى ك پيش بين
پولى،  ــت هاى  سياس در  ــاض  انقب
رشد اقتصادى ايران به 1/5 درصد 
ــعود  ارتقا يابد. به گزارش ايرنا، مس
احمد درخصوص فضاى كسب و كار 
ــل بانك مركزى  ــران در مح در اي
ــود بزرگى در  ــال بهب ــت: امس گف

اقتصاد ايران ايجاد شده است. 
ــار كرد: نرخ تورم در ايران  وى اظه
كاهش يافته و پيشرفت در تثبيت 
ــده و اين بهبودها  نرخ ارز عملى ش
ــل اقدامات صورت گرفته از  به دلي

سوى دولت ايران است. 
ــت هاى  سياس وى،  ــه  گفت ــه  ب
مقتدرانه كالن و اصالحات جامعى 
ــادى ايجاد  ــه اقتص ــه در عرص ك
ــرايط اقتصادى را  شده توانسته ش
ــا توليد  ــول و مقاوم كند و ب متح
بيشتر در مقايسه با ديگر اقتصادها 
ــد مقابله كند. وى تاكيد كرد:  بتوان
چارچوب اقتصاد ايران با هدف بهبود 
سياست هاى پولى، افزايش بهره ورى 
ــترش رقابت تنظيم شده كه  و گس
ــت ها بايد به  ــن سياس ــت اي درنهاي
ايجاد فرصت هاى شغلى متعدد براى 

جوانان تبديل شود.

ــد  ــتيابى به رش ــب براى دس فرآيند مناطق آزاد تجارى صنعتى به عنوان ابزارى مناس
  WTOــت هاى حاكم بر ــور همگام با اقتصاد جهانى و سياس ــعه اقتصادى كش و توس
ــت، زيرا  ــكيك بوده اس با توجه به چگونگى فعاليت هاى آنها همواره از آغاز مورد تش
ــعه و رفع  ــتيابى به توس ــعه تجارت براى دس ــد و توس قانون گذار در ابتدا از منظر رش

محروميت منطقه اى به روند فعاليت هاى مناطق نگريسته است.
ــى براى دولت تدبير واميد درخصوص پيشبرد اهداف مربوط به سياست  دو اولويت اساس
خارجى و اقتصاد كشور وجود دارد؛ از جمله: اولويت هاى اساسى در حوزه اقتصاد، استفاده 
ــطح  ــت كه رتبه پايين آن در س ــب و كار اس ــاى ملى براى بهبود فضاى كس از ظرفيت ه

بين المللى مايه نگرانى و شرمسارى همه دست اندركاران اقتصادى شده است.
اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه بهبود معيشت مردم از مهم ترين اهداف اقتصادى 
ــى، افزايش درآمد  ــد توليد مل ــژه آنكه رش ــت، به وي ــده اس ــت روحانى تعيين ش دول
ــت مردم، بدون بهبود فضاى كسب و كار كه مستلزم  خانوار ها و در   نهايت بهبود معيش

ظرفيت سازى و جهت دهى به سرمايه هاى سرگردان داخلى و خارجى است.
ــول خليلى، در خصوص شروع فعاليت مناطق آزاد و ظرفيت هاى اين مناطق  عبدالرس
ــال 1368  ــتند كه از س ــور هس به ايلنا گفت: مناطق آزاد مناطق ويژه اقتصادى كش
ــعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  ــاس بندهاى 19 و 20 قانون برنامه اول توس براس
ــكيل و اداره  ــال 1372 و قانون تش ــور و قوانين چگونگى اداره مناطق آزاد در س كش
ــالمى و ساير مقررات  ــوراى اس مناطق ويِژه اقتصادى در 84/11/3 مصوب مجلس ش
ــا و اصالحيه هاى بعدى آن تاكنون به مرحله اجرا درآمده يا درخصوص  و آيين نامه ه

برخى ديگر از مناطق ويژه اقتصادى به مرحله اجرا در مى آيند.
ــورند كه عملكرد آنها به غير  وى گفت: «اين مناطق از عمده ظرفيت هاى ملى در كش
ــتم در جمع نااميد كننده بوده و  ــم و تاحدودى هفتم و هش  از دولت هاى پنجم و شش
ــيل اقتصاد ملى در خدمت به بهبود كسب و كار مردم استفاده شده  كمتر از اين پتانس
است، تا جايى كه شايد بعد از آن، مناطق آزاد و ويژه تنها محلى بوده اند براى سكوى 
ــئوالن باالدست براى ارتقاى پست هاى  ــاوند برخى مس پرتاب مديران ناتوان و خويش
مديريتى باال تر، به نحوى كه در بررسى انتخاب مديران آنها در طى اين مدت، مى توان 

به واقعيت اين مسئله پى برد.
ــرمايه خارجى اظهار  خليلى در مورد روند فعاليت هاى مناطق آزاد و چگونگى جذب س
كرد: هر چند فرآيند مناطق آزاد تجارى صنعتى به عنوان ابزارى مناسب براى دستيابى 
ــت هاى حاكم بر  ــور همگام با اقتصاد جهانى و سياس ــعه اقتصادى كش ــد و توس به رش
ــكيك بوده است،   WTOبا توجه به چگونگى فعاليت هاى آنها همواره از آغاز مورد تش

زيرا قانون گذار در ابتدا از منظر رشد و توسعه تجارت 
براى دستيابى به توسعه و رفع محروميت منطقه اى 
ــت و اگر  ــته اس به روند فعاليت هاى مناطق نگريس
ــعه بين المللى  ــعه در فرآيند توس شكل گيرى توس
ــرمايه گذارى خارجى يا  ــذب س ــه آن ج ــه الزم ك
مشاركت سرمايه گذاران داخلى با خارجيان و جذب 
ــرمايه گذاران ايرانى خارج از كشور كه گفته شده  س
تعداد آنها به بيش از 1600 نفر است، انجام مى شد، 
ــور حال و روزى بهتر از اين  مناطق آزاد و ويژه كش

داشتند كه در حال حاضر دارند.

ــال ها بودجه مملكت  ــاورز در مورد بحران آب با تاكيد بر اينكه ما س رييس خانه كش
ــدر داده  و منابع آبى مملكت را تاراج كرده ايم، گفت: پول ها را جايى خرج كرديم  را ه
ــاورزى  كه مربوط به پيمانكاران بود و مردم را فراموش كرديم اكنون هم اگر روى كش

متمركز شويم فقير خواهيم شد، چون ايران كشور كشاورزى نيست. 
به گزارش ايسنا، عيسى كالنترى، وزير اسبق كشاورزى در نشست هم انديشى بحران 
ــراى برون رفت با تاكيد بر اينكه بايد از 55 درصد آب تجديد پذير  ــه راهكار ب آب و ارائ
استفاده كنيم، گفت: در حال حاضر تا 85 درصد از آب تجديد شونده استفاده مى كنيم 
ــپانيا از 29 و 23 درصد آب  ــن و اس ــابه ايران مثل چي ــور هاى مش ــى كه كش در حال

تجديد شونده استفاده مى كنند؛ بنابراين بايد در اين مورد تجديد نظر كنيم. 
وى تصريح كرد: استفاده بيش از 55 درصد آب تجديد پذير خيانت به نسل هاى بعدى است؛ 
به گونه اى كه كشور را خشك به آنها تحويل مى دهيم. اگر سه استان شمالى را از آمار بارندگى 
ــود و اين به معنى مواجهه ايران با  ــور در حد 170 ميلى متر مى ش حذف كنيم بارندگى كش
خشكسالى است. وزير سابق كشاورزى گفت: در صورت حذف سال هاى 78 و 79 و همچنين 
86 و 87 مى توانيم ببينيم بارش ها به صورت معنادارى كاهش پيدا نكرده است؛ بنابراين چه 
اتفاقى در حال وقوع است؟ در استان فارس ما آب را تاراج كرديم و اكنون 65 درصد مردم كمتر 
از هزار متر مكعب آب در دسترس دارند و در مناطقى زندگى مى كنند كه بحران آب حاكم است. 
ــت خودكفايى گندم  ــرى با تاكيد بر اينكه بنده در اوايل دهه 80 مخالف سياس كالنت
ــاالنه سه تا چهار  ــتى پيش رويم كه س ــاس سياس بودم، گفت: معتقد بودم بايد براس

درصد رشد توليد داشته باشيم و يكباره برنامه و روند كشاورزى را برهم نزنيم. 

ما كشور كشاورزى نيستيم
ــود، فقير  ــاورزى متمركز ش ــور روى كش ــاورزى تاكيد كرد: اگر كش ــبق كش وزير اس
ــت مى دهيم؛ بنابراين بايد به سياست هاى درست توسعه  ــويم و منابع را از دس مى ش
ــعه كشور، راهى غير از توسعه كشاورزى  پايدار برگرديم. وى با تاكيد بر اينكه راه توس
است، گفت: سهم بخش كشاورزى از آب 44 تا 45 ميليارد مترمكعب يعنى نصف آبى 
كه در سال 92 مصرف شده، است.  رييس خانه كشاورز با تاكيد بر اينكه در 37 سال 
ــته بيش از 130 ميليارد مترمكعب از آب هاى استاتيك استفاده كرده ايم، گفت:  گذش
ــور انباشته شده اند اما با مصرف اين آب ها  ــال است كه در كش اين آب ها ميليون ها س

االن منابع به آب هاى لب شور تبديل شده اند. 
كالنترى با تاكيد بر اينكه محوريت برنامه ششم را بايد روى آب بگذاريم، گفت: بدون 
ــاير كشور ها هستند  آب نمى توانيم كارى انجام دهيم. برخى به دنبال انتقال آب از س

اما روى آب برون سرزمينى حساب نكنيد. 
وى با درخواست براى كنار گذاشته شدن سد سازى 
ــد ها گفت: چاره اى جز  و حتى حذف پول مطالعه س
كاهش سهم آب كشاورزى نداريم.  بنابراين حتى اگر 

الزم است بايد آب را از كشاورزان خريدارى كنيم. 
ــاورز ادامه داد: وزارت نيرو تمايل به  رييس خانه كش
خريد آب از كشاورز ندارد اما بايد با پرداخت خسارت 
ــاورزى را كاهش دهيم، حتى  و خريد آب سهم كش
الزم است حداقل 400 مترمكعب آب را از كشاورزان 

خريدارى كنيم كه ارزش بااليى دارد. 

سال ها منابع آب مملكت را تاراج كرده ايمبررسى و تحليل 20 سال فعاليت مناطق آزاد



ــراى صادرات  ــوارض ب پرداخت ع
ــنگ آهن، موضوع مورد مناقشه  س
ــنگ آهن  دولت و صادركنندگان س
ــه در چند وقت  ــت. موضوعى ك اس
ــد و نقيض درباره آن  اخير اخبار ض
فراوان منتشر شد و اين روزها خبر از 
منتفى شدن دريافت اين عوارض تا 

پايان امسال مى رسد. 
ــنهاد  ــش دولت به پيش چندى پي
ــدن و تجارت  ــت، مع وزارت صنع
ــراى دريافت  ــت اقالمى را ب فهرس
ــالم كرد كه در  عوارض صادرات اع
ــنگ آهن با هدف  ــان، نام س اين مي
ــى و ايجاد  ــرى از خام فروش جلوگي
ــور از  ــزوده در داخل كش ارزش اف
طريق فرآورى سنگ آهن و تبديل 
آن به كنسانتره، گندله و فوالد وجود 

داشت. 
ــال جارى، خبرى  تا پايان خرداد س
از تصويب اين عوارض نشد تا اينكه 
ــرقينى، معاون  در تيرماه جعفر س
ــع معدنى وزير  امور معادن و صناي
ــنا  ــت، معدن و تجارت به ايس صنع
ــنگ آهن  گفت: عوارض صادرات س
ــى هاى آن در  ــوده و بررس قطعى ب
معاونت رياست جمهورى انجام شده 
ــت به زودى در جلسه هاى  و قرار اس
ــوراى عالى اقتصاد مطرح  فرعى ش
ــود. برآورد ما اين است كه ميزان  ش
عوارض صادرات سنگ آهن بين 15 

تا 20 درصد تعيين شود. 
پرونده عوارض سنگ آهن دانه بندى، 
به دليل اعتراض فعاالن اين حوزه، 
ــپرده  ــى اقتصاد س ــوراى عال به ش
ــك وزير،  ــد تا در آنجا به جاى ي ش
ــت سنگ آهن  چند وزير به سرنوش
دانه بندى رسيدگى كنند. اما انجمن 
ــدگان  ــدگان و صادركنن توليدكنن
ــرد  ــع ك ــت را قان ــنگ آهن دول س
ــره آن در  ــاى هيات مدي ــه اعض ك
ــوراى عالى اقتصاد  ــه هاى ش جلس
حضور داشته باشند تا دولت كارى 
ــش از نفعش  ــررش بي نكند كه ض
ــد و اكنون  باشد. دولت نيز قانع ش
ــفاهى در نتيجه خبر  ــق ش از تواف

مى رسد. 
ــو انجمن  ــان، عض ــرداد اكبري مه
ــدگان  ــدگان و صادركنن توليدكنن

سنگ آهن در گفت وگو با «فرصت 
امروز» درباره اين موضوع مى گويد: 
ــا از دولت  پس از اعالم اين خبر، م
ــت كرديم تا زمانى كه كار  درخواس
كارشناسى صددرصد انجام نشده، 
اين موضوع متوقف بماند، دولت نيز 
در توافقى شفاهى اعالم كرد كه اين 
موضوع تا زمانى كه كار كارشناسى 
الزم صورت نگيرد، متوقف مى ماند 
ــدن  ــته ش ــه اين به معناى بس البت
پرونده عوارض صادرات سنگ آهن 
ــان پرونده در  ــت، بلكه همچن نيس

شوراى عالى اقتصاد باز است. 

عوارض كنستانتره و گندله 
كاهش مى يابد

ــه عوارضى براى  ــون هيچ گون تاكن
ــت  ــدى درياف ــنگ آهن دانه بن س
ــتانتره  و  ــط كنس ــده و فق نمى ش
ــه 30 تا 40 درصد  گندله بوده اند ك
ــق مى گرفت  ــا تعل ــوارض به آنه ع
ــن مقدار  ــه تعلق گرفتن اي كه البت
ــيب هايى را هم داشت،  عوارض آس
زيرا موجب مى شد كه معدن دارها 
ــراى ايجاد  ــرمايه هاى خود را ب س
ــه و  ــرآورى گندل ــاى ف كارخانه ه
كنستانتره جارى نكنند، در همين 
راستا به گفته اكبريان، دولت نيز اين 
ــده كه  موضوع را پذيرفته و مقرر ش

عوارض صادرات اين دو محصول نيز 
به صورت پلكانى كاهش پيدا كند. 

صادرات سنگ آهن 
كاهش چشمگيرى مى يابد

براساس تازه ترين آمار گمرك ايران 
ــور در دو  ــنگ آهن كش صادرات س
ــال از نظر وزنى  ــت امس ماهه نخس
ــد كاهش يافت، اما  حدود 10 درص
ــد را تجربه كرد.  از نظر ارزشى رش
ــال قبل در صدر  ــنگ آهن در س س
ــور  كاالهاى صادرات غير نفتى كش
ــد چندانى  ــه بود، اما امي قرار گرفت
ــال جارى  ــن روند در س به ادامه اي

وجود ندارد. 
ــزان صادرات  ــاره مي اكبريان، درب
ــت: ميزان  ــال جارى معتقد اس س
ــش قيمت و  صادرات به دليل كاه
تقاضاى جهانى و از سوى ديگر، نگاه 
تنبيهى دولت نسبت به معدن دارها 
ــق گرفتن عوارض  و وجود خبر تعل
ــر صورت  ــه در ه ــنگ آهن ك به س
ــدن بازار مى شود،  موجب آشفته ش
طبق پيش بينى ما كاهش 30 تا 35 

درصدى خواهد داشت. 
ــال  ــنگ آهن از ابتداى س قيمت س
ــون با كاهش  ــالدى تاكن جارى مي
ــديد به كمتر از 90 دالر به ازاى  ش
ــيده و پيش بينى هم  ــن رس ــر ت ه

نمى شود تا پايان سال جارى قيمت 
سنگ آهن بتواند افزايش چندانى را 

تجربه كند. 

چين نخستين مقصد 
سنگ آهن دانه بندى

ــه  ــود را ب ــنگ آهن خ ــران س اي
ــتان،  پاكس ــر  نظي ــورهايى  كش
ــتان، عراق و چين  امارات، تركمنس
ــن ميان  ــا در اي ــادر مى كند، ام ص
ــتين مقصد سنگ آهن  چين نخس
ــترى  ــدى و بزرگ ترين مش دانه بن

ايران است. 
ــنگ آهن  ــه صادركنندگان س البت
هم از اين مقصد رضايت دارند، زيرا 
ــادرات به چين را  راه دريايى، راه ص
ــايه تركيه  ــور همس راحت تر از كش

كرده است. 
ــه خريدار  ــن همچنان ك البته چي
ــت،  ــنگ آهن اس خوبى در بازار س
ــن  ــى از بزرگ تري ــودش يك خ
ــنگ آهن با رقم  توليدكنندگان س
ــون تن در  ــدود 700 ميلي توليد ح
ــتراليا نيز از  ــت، هند و اس سال اس
ــنگ آهن  ــر توليدكنندگان س ديگ
هستند كه آنها نيز ساالنه باالى 100 
ــد. ايران نيز  ميليون تن توليد دارن
ساالنه نزديك به 45 تا 50 ميليون 

تن توليد سنگ آهن دارد. 

 روزهاى خوش براى بازار 
سنگ آهن باز مى گردد؟ 

ــنگ آهن از سال 88 تا نيمه  بازار س
ــى را داشته  اول 91، روزهاى خوش
ــيده  ــاد هم طول نكش كه البته زي
ــت. زمانى كه كار معدن دارى و  اس
اكتشافات در حال توسعه و تجهيز 
ــود، بازار  ــاى نوين ب خود به ابزاره
ــت و  ــازگارى گذاش جهانى سرناس

افت پيدا كرد. 
سنگ آهن كااليى است كه به بازار 
ــدت وابسته  ــكن و خودرو به ش مس
است، زيرا اين كاال براى توليد فوالد 
ــز در بازار  ــى رود و فوالد ني به كار م
ــكن و خودرو بيشترين نقش را  مس
ــن دليل، اگر  بازى مى كند. به همي
هر يك از اين بازارها افت كند، بازار 

سنگ آهن نيز افت مى كند. 
ــه در  ــت ك ــدى اينجاس ــه بع نكت
ــال هاى خوب اين كاال، بسيارى  س
به اميد ادامه دار بودن اين روزهاى 
ــرمايه گذارى هايى را در  ــوب، س خ
ــام مى دهند.  ــدات معدنى انج تولي
ــود تحريم ها  ــر، وج ــوى ديگ از س
ــده  ــد، هزينه هاى تمام ش باعث ش
براى توليدكنندگان سنگ آهن باال 
برود و در همان زمان قيمت فروش 
پايين آمد و همين موضوع موجب 
كاهش شديد سود صادركنندگان 

و توليدكنندگان شد. 
ــيارى از معادنى را  ــاق بس ــن اتف اي
ــتند، به  ــاى پايين داش ــه عياره ك
ــاند، زيرا ديگر قادر به  تعطيلى كش
ــردن محصول خود  توليد و صادر ك
نبودند. در چنين شرايطى پرداخت 
عوارض مى تواند به راحتى بسيارى 
ــه  ــه عرص ــدگان را ب از توليدكنن
نابودى بكشد، زيرا وقتى قرار باشد 
چنين عوارضى پرداخت شود، اين 
صادركننده نيست كه بايد عوارض 
پرداخت   كند بلكه توليدكننده است 

كه بايد تاوان آن را بدهد. 
ــتن روزهاى خوب براى  حاال برگش
توليدكنندگان سنگ آهن به عامل 
ــه و تقاضا در بازار  تعادل ميان عرض
جهانى بستگى دارد كه به گفته عضو 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان سنگ آهن تا اوايل 

سال 2016 بايد صبر پيشه كرد. 
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عسل داداشلو

ساالنه كمتر از 200 رأس 
اسب وارد كشور مى شود

ــى، مديركل  ــا مالصالح محمدرض
ــود  ــژاد دام و بهب ــالح  ن ــز اص مرك
كيفيت توليدات دامى وزارت جهاد 
ــاالنه  ــاورزى گفت: كماكان س كش
ــب از لحاظ  ــر از 200 رأس اس كمت
زيبايى و توانمندى بدنى براى حضور 
در مسابقات به كشور وارد مى شود، 
ــب به  بنابراين واردات 65 رأس اس
ــت. او  ــور موضوع عجيبى نيس كش
ــب  درخصوص واردات 65 رأس اس
ــر افزود:  ــور در روزهاى اخي به كش
ــط اشخاص و  ــب توس اين تعداد اس
ــى  ــدگان بخش خصوص مصرف كنن
خريدارى و به كشور وارد شده و هيچ 

ارتباطى به بخش دولتى ندارد. 

ذخيره سازى 5ميليون 
بشكه نفت ايران 
در سواحل چين

ــر امور  ــن قمصرى، مدي سيدمحس
ــى نفت ايران  ــركت مل بين الملل ش
ــج ميليون  ــران كمتر از پن گفت: اي
ــكه ميعانات گازى براى فروش  بش
تدريجى به پااليشگاه هاى چين در 
سواحل اين كشور ذخيره كرده است. 
ــران، نفتى را در  ــان اينكه اي او با بي
كشتى ها و مخازن روى دريا ذخيره 
نكرده است، گفت: برخى كشتى هاى 
حاوى ميعانات گازى در گذشته براى 
فروش به بابك زنجانى داده شده و در 
دريا مستقر بودند كه در حال حاضر 
پس گرفته و تخليه شده اند، بنابراين 
ايران هيچ كشتى را با هدف ذخيره 

نفت در دريا مستقر نكرده است. 

قرارداد با نهادهاى نظامى 
جايگزين بخش خصوصى

ــن  ــر انجم ــع، دبي ــار خاش خداي
در  ــرمايه گذار  س ــركت هاى  ش
ــاخت آزادراه ها گفت: نزديك به  س
ــل صرفه  ــت كه به دلي ــال اس دو س
ــاخت آزادراه  ــتن س اقتصادى نداش
ــى در اين  ــى فعاليت بخش خصوص
ــت و قراردادهايى  حوزه نداشته اس
ــده است  ــته ش كه در اين مدت بس
همگى مرتبط به شركت هاى وابسته 

به نهادهاى نظامى هستند. 
او با اشاره به اينكه شرايط وزارت راه 
براى سرمايه گذارى آزادراه ها تغيير 
نكرده است، گفت: درحال حاضر اگر 
ــازى  ــايت وزارت راه و شهرس به س
ــروژه آزادراهى  مراجعه كنيد 50 پ
ــرمايه گذارى وجود  ــراى س آماده ب
ــتن صرفه  ــه دليل نداش دارد، اما ب
ــوى  ــزه اى از س ــادى، انگي اقتص
سرمايه گذاران براى همكارى ديده 

نمى شود. 

هند گندله سنگ آهن به 
ايران صادر خواهد كرد

تقاضاى خوبى براى صادرات گندله 
سنگ  آهن از سوى ايران وجود دارد. 
اگرچه ايران، خود سنگ آهن دارد، 
اما از كيفيت بسيار بااليى برخوردار 
ــركت هندى با ابراز  نيستند. يك ش
ــادرات گندله  ــبت به ص تمايل نس
سنگ آهن به ايران اعالم كرد: تهران 
ــال آينده،  ــر دارد طى پنج س در نظ
حدود 20 ميليون تن سنگ آهن از 

هند وارد كند. 

جذب سرمايه هاى خارجى
 راهكار تامين نقدينگى در كشور است

يك كارشناس مسائل اقتصادى، جذب سرمايه هاى خارجى را راهكارى براى 
ــعه و بازار سرمايه دانست و افزود: حضور  تامين نقدينگى، شتاب به روند توس
و استقبال سرمايه گذاران خارجى مستلزم ايجاد شرايط فرهنگى، اجتماعى 
و سياسى در كشور براى حفظ و امنيت سرمايه است. فرشاد مومنى ديروز در 
گفت و گو با ايرنا افزود: از آنجا كه رشد اقتصادى هدف مهم اقتصاد كالن است 
دولت ها و برنامه ريزان اقتصادى همواره بر دستيابى به اين هدف تاكيد دارند. 
ــع داخلى براى  ــورها به دليل كمبود مناب ــيارى از كش ــد: بس وى يادآور ش
سرمايه گذارى، تمايل بسيارى به جذب سرمايه هاى خارجى نشان مى دهند 
و اين سرمايه گذارى ها معموال در دو قالب سرمايه گذارى سهامداران خارجى 
ــتقيم خارجى صورت مى گيرد. به گفته اين اقتصاددان،  و سرمايه گذارى مس
ورود حجم باالى سرمايه خارجى به كشور به عواملى مانند ساختار اقتصادى، 
سياسى، سياست گذارى خارجى، عوامل جغرافيايى، عوامل تشويقى و حمايتى 
بستگى دارد. وى افزود: سرمايه گذارى مستقيم خارجى به هر شكلى كه انجام 
شود، اثرات قابل توجهى بر متغيرهاى كالن اقتصادى از جمله كاهش نرخ سود 
و ارز، افزايش رشد اقتصادى، كاهش بدهى دولت، بهبود توزيع درآمد، افزايش 
ــعه صادرات، كاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها  ــتغال، توس اش
ــد متغير به تنهايى  ــه مطلوبيت يك يا چن ــت. مومنى افزود: البت خواهد داش
براى تشويق سرمايه گذارى مستقيم خارجى كافى نيست بلكه ارزيابى تمام 

متغيرها مى تواند منجر به انجام سرمايه گذارى خارجى شود. 
ــرانه و حجم پس اندازها ناكافى  وى تصريح كرد: در كشورهايى كه درآمد س
ــور به منابع مالى را تامين  ــى از نياز كش است، سرمايه گذارى خارجى بخش
مى كند از اين رو جذب سرمايه ها موجب رشد اقتصادى شده و از فشار بر تراز 
پرداخت هاى خارجى كه در نتيجه افزايش تقاضا براى كاالهاى وارداتى ايجاد 

شده، مى كاهد. 
اين كارشناس اقتصادى، جذب سرمايه هاى خارجى را مهم ترين عامل توسعه 
از منظر بين المللى ارزيابى كرد و افزود: با جذب سرمايه هاى خارجى مى توان 
ــاخت ها و امكانات مورد نياز از طريق روش هاى رايج  نسبت به احداث زيرس

سرمايه گذارى خارجى اقدام كرد. 
وى با بيان آنكه توسعه كشورها فرآيندى بين المللى است كه از طريق پيوند با 
اقتصاد و بازار جهانى شكل مى گيرد افزود: اما جذب سرمايه گذارى مستقيم 
خارجى بدون تغيير نگرش سياستمداران، كارشناسان و ايجاد بستر مناسب 

براى ورود آنان امكان پذير نخواهد بود. 
ــرايط نوين اقتصاد جهانى، سرمايه گذارى  ــتاد اقتصاد، در ش به گفته اين اس
خارجى نقش بسيار مهمى بازى مى كند، بنابراين به نظر مى رسد دوران مقابله 
با سرمايه گذارى خارجى و نفى آن به سر آمده و بيشتر بحث ها حول اين محور 
مى چرخد كه چه نوع سرمايه گذارى براى كشور مفيد است و از چه راه هايى 

مى توان سرمايه هاى خارجى را به كشور جذب كرد. 
ــرمايه گذاران خارجى براى ارتقاى سطح رقابت پذيرى و كسب  وى افزود: س
سود بيشتر، عالقه مند به سرمايه گذارى در مناطق مستعد هستند و از آنجا كه 
اين نوع سرمايه گذارى مستقيم مى تواند بر رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
سياسى كشور به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثيرگذار باشد، اين موضوع 

از اهميت خاصى برخوردار است. 
ــرمايه هاى سرگردان  مومنى افزود: امروزه با توجه به نقدينگى هاى مازاد س
ــورهاى جهان وجود دارد، بازارهاى نوظهورى مانند  فراوانى كه در ميان كش
ايران از جذابيت بسيار بااليى براى سرمايه گذاران برخوردار است. ضمن آنكه 
ــورهاى صنعتى مى تواند تمايل بيشترى  ــده در بازارهاى كش ركود ايجاد ش
ــور ايجاد كند.  وى تاكيد كرد: به اين منظور  ــرمايه گذارى در كش را براى س
ــرمايه گذارى خارجى كشور از جمله در  بايد تحرك كافى در بخش جذب س
مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور ايجاد كرد تا بتوان به مقوله توسعه از منظر 

بين المللى نگريست.

گزارش اتاق بازرگانى ايران نشان مى دهد كه برخى صنايع 
ــود را دوباره آغاز  ــتند و كار خ در حال خروج از ركود هس
ــس دفتر رييس جمهور با  كرده اند.  محمد نهاونديان، ريي
بيان اينكه صندوق بين المللى پول بايد تبعات تحريم ايران 
ــرح كند، گفت: قصد  ــك درس براى دنيا مط را به عنوان ي
تحريم كنندگان اين بود كه تجارت ما متوقف شود اما اين 
اتفاق نيفتاد. در عوض تحريم هاى بانكى كه به بهانه مسائل 
ــفافيت در تجارت را رقم زد و  ــد، عدم ش سياسى ايجاد ش

موجب زيان تحريم كنندگان و تحريم شونده ها شد. 
ــياى مركزى  ــس اداره خاورميانه و آس ــدار با ريي او در دي
ــزود: ماجراى تحريم ايران يك  صندوق بين المللى پول اف
درس و تجربه بود كه اميدواريم ديگر نه براى ايران و نه براى 
ــود چون نه تنها اهداف مورد  هيچ كشور ديگرى تكرار نش
ــد بلكه هزينه هاى زيادى  نظر تحريم كنندگان محقق نش
ــائل انسانى و بحث هاى  در حوزه مسائل جانبى مانند مس
مديريتى به بار آورد.  رييس دفتر رييس جمهور در تشريح 
ــاز كردن فضاى  ــادى دولتمردان ايران، به ب اولويت اقتص
اقتصادى كشور براى حل مشكل ركود، البته بدون افزايش 
تورم اشاره كرد و گفت: گزارش اتاق بازرگانى ايران نشان 
مى دهد كه برخى صنايع در حال خروج از ركود هستند و 

كار خود را دوباره آغاز كرده اند. 
وى در عين يادآورى نياز كشورمان به سرمايه گذارى هاى 
ــرو، به  ــوزه ني ــاخت هاى ح ــش زيرس ــى در بخ زيربناي
ــالمت در ايران اشاره  فعاليت هاى قابل توجه در حوزه س
ــده ظرف يك سال اخير در  و اظهار كرد: كارهاى انجام ش

بخش سالمت، رضايت عمومى را به دنبال داشته است. 
ــه روابط خارجى  ــن با بيان اينك دكتر نهاونديان همچني
ــالمى ايران به طور مثبت در حال جلو رفتن  جمهورى اس

ــان كرد: ايران مظهر ثبات در منطقه است  است، خاطرنش
و بايد به نقش منطقه اى ايران به طور جدى تر نگاه شود. 

ــخنانش، در  رييس دفتر رييس جمهور در بخش ديگر س
تبيين اتفاقات منطقه اعم از حضور گروهك تكفيرى داعش 
ــت از داعش، اتفاقى  ــراق، تصريح كرد: ظهور و حماي در ع
فرقه اى و قوميتى نيست، بلكه يك اقدام عليه تمدن بشرى 

است. 
دكتر نهاونديان در ادامه به وضعيت كشورهاى عربى قبل 
از بروز و ظهور بيدارى اسالمى اشاره كرد و گفت: موضوع 
ــاهده كرديم، سن  ــورها مش تكان دهنده اى كه در آن كش
جوان افراد جامعه در اين كشورها و عدم اشتغال آنها بود؛ از 
همين دو نكته هم قابل پيش بينى بود كه اتفاقات سياسى 

بزرگى در اين كشورها رخ خواهد داد. 
ــاده براى  ــع آم ــوان را يك منب ــه ج ــكارى جامع وى بي
ــت و گفت: پيام  ــاى افراطى دانس ــتفاده جريان ه سوء اس
ــوص پس از  ــه دنيا به خص ــادى ايران ب ــى و اقتص فرهنگ

رياست جمهورى دكتر روحانى، «ثبات و آرامش» است. 
طبق اين گزارش، مسعود احمد، رييس اداره خاورميانه و 
آسياى مركزى صندوق بين المللى پول نيز در اين ديدار، 
اقدامات انجام شده ظرف يك سال گذشته در ايران را مثبت 
ــتودنى عنوان كرد و گفت: توجه به بخش خصوصى و  و س
فضاى رقابتى كسب وكار در ايران ظرف يك سال گذشته، 
قابل توجه بوده و كارشناسان صندوق بين المللى پول نيز 

آماده همكارى و كمك هستند. 
ــبت به ارائه كمك هاى فنى،  ــعود احمد همچنين نس مس
همكارى هاى علمى و انتقال تجربيات اعالم آمادگى كرد 
كه اين پيشنهادها مورد استقبال دكتر نهاونديان، رييس 

دفتر رييس جمهور قرار گرفت. 

رييس دفتر رييس جمهورى
برخى صنايع درحال خروج از ركود هستند



ــبت پى از  ــد نس ــا مانن ــوم بت مفه
ابزارهاى اوليه تحليل در بازار است.  
ــيله اى براى  ضريب يا عامل بتا وس
ارزيابى عملكرد يك سهم خاص يا 
ــهام در جريان حركت  گروهى از س
ــت.  اگر بتاى سهمى  كلى بازار اس
برابر با يك باشد،  افزايش و كاهش 
ــت مطابق حركت  ــت آن درس قيم
ــود.  در صورتى كه  ــازار خواهد ب ب
ــهمى 2 باشد،  افزايش  اگر بتاى س
و كاهش قيمت آن دو برابر خواهد 
ــود.  براى مثال،  هنگامى كه بازار  ب
ــت را تجربه  ــد قيم 10 درصد رش
ــهم 20  ــت اين س ــد،  قيم مى كن
ــش مى يابد و زمانى كه  درصد افزاي
ــقوط مى كند،   ــازار 10 درصد س ب
ــهم 20 درصد كاهش  قيمت اين س

مى يابد.  
ــاى آن 0. 5 درصد  ــهمى كه بت س
ــت،  اگر رشد قيمت ها در سطح  اس
ــد،  رشد قيمت  بازار 10 درصد باش
آن 5 درصد خواهد بود،  سهمى كه 
ــر دارد،  در جهت عكس  ــاى صف بت
ــد.  در مدل  ــت مى كن ــازار حرك ب

ــرمايه اى   س دارايى  ــذارى  قيمت گ
((CAMP،  ريسك سيستماتيك 

از بتا محاسبه مى كنند.  
معادله بتا به صورت زير است:  

ــهم با بازده  كواريانس بين بازده س
بازار است.  

واريانس بازده هاى بازار است.  
ــتفاده از  ــت فوق با اس هر دو كمي
ــاده محاسبه مى شوند.   بازده هاى س
بتا عموما از سرى هاى زمانى قيمت 
ــود.  براى  ــته محاسبه مى ش گذش
مثال، به منظور محاسبه كواريانس 
ــاده 90  ــس از بازده هاى س و واريان
ــه  ــود ك ــتفاده مى ش روز كارى اس
ــت دسترسى به همه اين  ممكن اس
ــد و  ــانى نباش داده ها واقعا كار آس
ــوان از منابعى  به همين علت مى ت
ــتفاده كرد كه بتاى يك سهم را  اس

محاسبه و منتشر كرده اند.  
ضريب بتا شاخصى است از ريسك 
ــى مالى يا  ــتماتيك يك داراي سيس
ــى  ــاى مال ــه اى از دارايى ه مجموع
ــوى بازار.   ــك پرتف ــبت به ريس نس
ــه جنبه  ضريب بتا را مى توان از س

مورد بررسى قرار داد:  

ــد،   ــاوى يك باش 1.  اين ضريب مس
ــى برابر  ــى مال ــك داراي يعنى ريس
ــت و اين حالت در  ــك بازار اس ريس

سرمايه گذارى حالتى خنثى است.  
ــا  بت ــب  ضري دوم  ــت  حال در    .2
ــد،  به اين معنا  بزرگ تر از يك باش
ــتر از ريسك  كه ريسك سهم بيش
بازار بوده و در اصطالح اين سهم را 

سهم تهاجمى مى نامند.  
ــه ضريب بتا  ــوم ك 3.  در حالت س
كوچك تر از يك است،  يعنى اينكه 
ــر كمتر از  ــهم مورد نظ ــك س ريس
ــوده و در اين حالت  ــك بازار ب ريس

سهم را سهم تدافعى مى نامند.  
و نكته مهم بحث اينكه:  

بدين معنى كه سهم هاى با بتاى باال 

اما پتانسيل باالترى  ــكى ترند،  ريس
ــهم هاى با  براى بازدهى دارند و س
ــك كمتر و بالطبع  بتاى پايين ريس
بازدهى كمترى هم خواهند داشت.  
ــد،   ــتر باش ــهم بيش هر چه بتاى س
مخاطره سبد متنوع بيشتر افزايش 
ــرمايه گذارى  مى يابد.  از ديدگاه س
ــرمايه گذارى در  ــه س ــه مجموع ك
ــهامى متنوعى را در اختيار دارد،   س
ــهمى كه متضمن بتاى بزرگ تر  س
است، مخاطره زيادترى در بر دارد،  
ــردن آن به مجموعه  ــرا اضافه ك زي
ــره مجموعه  افزايش مخاط موجب 

خواهد شد.  
ــوى ديگر، چنانچه بتاى سهام  از س
ــك يا منفى  ــركت كوچك تر از ي ش
ــد،  بازده آن به طور متوسط به  باش
ــبد  ــاى بازده بازار يا بازده س نرخ ه
متنوع حركت نخواهد كرد.  در واقع 
ارزش سهام متضمن بتاى منفى به 
طور متوسط در جهت عكس ارزش 
حركت  ــرمايه گذارى  س ــه  مجموع
ــه مخاطره كلى  مى كند و در نتيج
مجموعه مزبور را كاهش مى دهد.  

ــاى مرتبط با يك  ــت برآورد بت جه

ــرآورد آمارى  ــره اوراق بهادار،  ب فق
آن بر مبناى نرخ هاى بازده تاريخى 
ــا توجه به  ــت.  ب ــهام مربوط اس س
ــاس اطالعات  اينكه فاكتور بتا براس
ــود،  مى توان  تاريخى برآورد مى ش
ــت زمان  ــت كه با گذش انتظار داش
ــهام مختلف  ــا س ــط ب ــاى مرتب بت
ــت هاى  ــل تغيير سياس ــز به دلي ني
ــى  مال ــن  تامي و  ــرمايه گذارى  س
ــرات در  ــاير تغيي ــا س ــركت ها ب ش

وضعيت اقتصادى تغيير مى كند.  
ــا،   ــول بت ــه  در فرم ــور خالص به ط
ــهم و بازدهى بازار با  بازدهى هر س
هم سنجيده مى شود.  براى بازدهى 
ــه قيمت و  ــان روزان ــهم از نوس س
ــازار از درصد تغيير  براى بازدهى ب
روزانه شاخص استفاده مى شود.  در 
نهايت بتا نشان مى دهد كه بازدهى 
سهم شما به چه ميزان تحت تاثير 
ــرار دارد.  عالوه بر  ــى بازار ق بازده
ــبات از داده هاى  اين،  براى محاس
ــا  بت و  ــده  ش ــتفاده  اس روزه   90
به صورت روزانه محاسبه مى شود.  
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ــرداد در  ــنبه چهاردهم م سه ش
مقاطعى از زمان بازار، شاخص ها 
بيشتر به لطف برخى حمايت هاى 
حقوقى و انجام معامالت بلوكى 
ــى  قيمت ــت  مثب ــدوده  در مح
تعدادى از نمادهاى بزرگ بازار، 
سيرى صعودى را در پى گرفتند 
ــه اين روند پايدار نبود. در اين  ك
ــه افول در  ــالت رو ب ميان،معام
گروه خودرويى، بانكى، مخابرات 
ــى از نمادهاى  ــداد ملموس و تع
سرمايه گذارى فلزى در افت البته 
مختصر شاخص ها تاثير شايانى 
ــاخص  ــت و به طور كلى ش داش
كل چون روز گذشته هم سبز و 
ــود و درنهايت در روز  هم قرمز ب
گذشته شاخص كل بورس تهران 
ــى 11 واحدى به  با ثبت كاهش
ــيد. با شروع  74697 واحد رس
ــته شاخص  معامالت روز گذش
ــورس تهران به لطف رونق  كل ب
ــبى در گروه پتروشيمى در  نس
ــير صعود قرار گرفت اما اين  مس
ــد و اين نماگر  روند ديرى نپايي
تحت فشار نمادهاى منفى بازار 
تغيير مسير داد. فشار نمادهاى 
معدنى نيز بر اين روند دامن زد 
ــت در ميانه معامالت  و در نهاي
ــدوده منفى  ــر به مح اين نماگ
خزيد. فشار گروه هاى خودرويى، 
ــى، فلزى و نفتى نيز در اين  بانك
روند تاثيرگذار بود. روند معامالت 
ديروز بازار سهام باز هم به شكلى 
ــد به طورى كه  ركودى دنبال ش
ــر از  ــالت كمت ارزش كل معام

130ميليارد تومان بود. 

تنزل 1,5 واحدى شاخص 
فرابورس

در فرابورس شاخص 1,5 واحد 
ــت و به رقم 791,14  تنزل ياف
امتيازى  اوراق  ــيد.  رس ــد  واح
در  ــكن  مس خريد  ــهيالت  تس
از  ــيدها به بيش  برخى سررس
90 هزار تومان رسيد اما به طور 
ــن اوراق بين 87 تا  ميانگين اي
ــورد معامله  ــزار تومان م 90 ه
ــش عرضه و  ــرار گرفت. كاه ق
ــا مهم ترين عامل  افزايش تقاض
ــده  ــت عنوان ش ــش قيم افزاي
است. امروز در بازار سهامداران 
ــون اوراق  ــى، 58 ميلي فرابورس
ــارد  ميلي  800 ارزش  ــه  ب را 
ــال در 10هزار و 850 نوبت  ري
ــد. همچنين در  ــا كردن جابه ج
و  دوم  اول،  ــاى  بازاره ــان  مي
ــه فرابورس هلدينگ صنايع  پاي
معامله  ــا  ب ــى خاورميانه  معدن
ــهم به ارزش  ــون س 13,6 ميلي
ــترين  62,8 ميليارد ريال بيش
ــه خود  ــالت را ب ــم معام حج
ــت  ــاص داد. گفتنى اس اختص
ــاى صنايع  ــركت احي ــه ش س
ــه  ــت و بيم ــرا ن ــان، اف خراس
قيمت  ــد  رش ــترين  بيش نوين 
ــتند و بيشترين كاهش  را داش
ــرمد،  ــب بيمه س ــت نصي قيم
ــمال و  ــعه ش ــم انداز توس چش
ــوى ديگر،  ــد. از س ايرانيت ش
ــا درآمد ثابت،  در بازار اوراق ب
ــاره پارس  ــزار اوراق اج 44 ه
ــد و بيشترين  خريدوفروش ش
ــبت به ديگر اوراق  حجم را نس
به خود اختصاص داد. افزون بر 
ــازار ETF، خـريـد و  اين در ب

فــروش 63 هزار و 650 واحد 
آساس  سرمايه گذارى  صندوق 
ــم معامالت  ــترين حج از بيش

برخوردار بود.

افزايش تنوع تامين مالى 
در بازار سرمايه

قاسم محسنى، عضو هيات مديره 
ــورس و اوراق بهادار  ــازمان ب س
ــازمان  ــريح برنامه هاى س با تش
ــند راهبردى اظهار  بورس در س
ــار اين سند،  كرد: با ارائه و انتش
ــازمان كمى  ــاى اين س برنامه ه
ــران  ــت و صاحب نظ ــده اس ش
مى توانند نظرات خود را در اين 
خصوص به سازمان ارسال كرده 
ــز در جريان اهداف،  و فعاالن ني
ــتراتژى هاى  اس و  ــت ها  سياس
ــى  تمام در  ــورس  ب ــازمان  س
قسمت ها قرار گيرند و برنامه هاى 
ــا اين اهداف  ــب ب خود را متناس
ــد. عضو هيات مديره  تنظيم كنن
ــورس و اوراق بهادار،  ــازمان ب س
ــاره به تامين مالى به عنوان  با اش
ــداف  ــن اه ــى از پررنگ تري يك

ــند  ــورس در اين س ــازمان ب س
ــردى اذعان كرد: اميدواريم  راهب
ــار اوراق  ــم از طريق انتش بتواني
بهادار و نهادهاى مالى به خصوص 
ــرمايه گذارى،  س ــاى  صندوق ه
ــى بخش خصوصى و  تامين مال
ــرمايه  دولتى را از طريق بازار س
ــد:  افزايش دهيم. وى متذكر ش
ــازمان  ــتراتژى كلى س ــن اس اي
ــن مالى  ــورس در زمينه تامي ب
ــت اما راهكار ديگر اين است  اس
ــب با ريسك  كه بازدهى متناس
ــور بازار  ــرمايه گذارى و در خ س
ــود و اين مهم را  مالى تعيين ش
ــتورى و از پيش  ــورت دس به ص
ــده معرفى نكنيم. وى  تعريف ش
استراتژى هاى  ديگر  درخصوص 
ــرد: در  ــازمان بورس بيان ك س
حال طراحى اوراقى هستيم كه 
ــود شناور و متناسب با  با نرخ س
نرخ تورم، نرخ بازده آن نيز تغيير 
پيدا كند. اين در حالى است كه 
انتشار اوراق بهادار به قيمت بازار 
ــيده كه يك  هم به تصويب رس

مورد آن نيز اجرا شده است. 

خبر وام 80 ميليون تومانى 
علت افزايش قيمت اوراق 

مسكن
ــس اداره  ــى، ريي ــا توكل عليرض
ابزارهاى نوين مالى فرابورس به 
متقاضيان خريد اوراق تسهيالت 
ــرد: قيمت  ــه ك ــكن توصي مس
ــا در چند هفته  ــن اوراق قطع اي
ــش مى يابد، بنابراين،  آينده كاه
ــراى خريد ملك  اگر عجله اى ب
ــتر نسبت به  ندارند با تامل بيش
ــهيالت مسكن  خريد اوراق تس
اقدام كنند. وى درخصوص علت 
ــهيالت  ــرخ اوراق تس افزايش ن
ــكن در هفته هاى گذشته و  مس
رسيدن تا مرز 100 هزار تومان 
ــت اوراق  ــرد: در قيم تصريح ك
ــم از اين  ــكن ه ــادار كه مس به
ــتثنا نيست، خبرها  موضوع مس
ــى كه آينده را  و برنامه ريزى هاي
ــيار  تحت تاثير قرار مى دهد بس
موثر است. رييس اداره ابزارهاى 
نوين مالى فرابورس افزود: اوراق 
كه  زمانى  ــكن  ــهيالت مس تس
ــورس آمد  ــال 89 به فراب در س

حدود 90 هزار تومان بود؛ يعنى 
ــى حدود  ــون تومان وام 20 ميلي
3,6 ميليون تومان هزينه داشت؛ 
اما به مرور كه معامالت به روال 
افتاد و ركود در معامالت مسكن 
ــن اوراق تا  پيش آمد، قيمت اي
ــم پايين آمد  35 هزار تومان ه
ــد وام 20 ميليونى  ــراى خري و ب
ــدود 1,4 ميليون  ــردم بايد ح م

هزينه مى كردند.
ــئول گفت: اما در  اين مقام مس
دى ماه سال 92 كه در شوراى 
افزايش حجم  ــار  ــول و اعتب پ
ــه  ــكن از 20 ب ــهيالت مس تس
ــد،  35 ميليون تومان مصوب ش
ــه از 5 به  ــا افزايش وام جعال ب
10 ميليون تومان در عمل كل 
وام 45 ميليون تومان شد و اين 
افزايش قدرت خريد باعث باال 
رفتن قيمت اوراق از حدود 35 
تا 40 هزار تومان به حدود 65 
ــد. توكلى  تا 70 هزار تومان ش
اضافه كرد: در فروردين امسال 
ــد كه  ــايعاتى مطرح ش ــز ش ني
ــوراى پول و  بانك مسكن و ش
ــه اى دارند مبنى  ــار برنام اعتب
ــهيالت را  ــه حجم تس بر اينك
ــه حدود 80 تا  از 45 ميليون ب
كه  دهند  ــش  افزاي 90 ميليون 
اين موضوع باعث شد تا قيمت 
ــش پيدا كند؛ چون  اوراق افزاي
ــتن اين  ــراد در صورت داش اف
اوراق به جاى 45 ميليون تومان 
ــتند 80 تا 90 ميليون  مى توانس
تومان وام بگيرند. بنابراين، اين 
موضوع باعث رشد قيمت اوراق 

تسهيالت مسكن شد.

خريد اوراق 45 ميليونى 
مسكن و جعاله 8 ميليون 

تومان آب مى خورد
ــر ورقه در  ــزود: خريد ه وى اف
ــت تبديل به وام  فرابورس قابلي
500 هزار تومانى دارد. بنابراين، 
ــامل  ــون تومانى ش وام 45 ميلي
ــود كه با درنظر  90 برگه مى ش
ــن ارزش 90 هزار تومانى  گرفت
ــهيالت  ــر برگه وام تس براى ه
ــكن براى متقاضيان حدود  مس

8 ميليون تومان آب مى خورد.
رييس اداره ابزارهاى نوين مالى 
فرابورس درخصوص عدم توازن 
ــه و تقاضا و تاثير آن  بين عرض
اوراق  ــت  قيم ــش  افزاي در 
در  گفت:  ــكن  مس ــهيالت  تس
ــته همواره عرضه  سنوات گذش
ــتر بود  اين اوراق از تقاضا بيش
به صورتى كه در سال 90 ماهانه 
ــان  ــارد توم ــدود 220 ميلي ح
تقاضا وجود داشت، درحالى كه 
ــا عرضه اين اوراق به  اين روزه
حدود 400 ميليارد تومان هم 

رسيده است. 
ــه داد:  ــئول ادام ــن مقام مس اي
بانك مسكن تقريبا حدود 400 
ــد را  ــان وام جدي ــارد توم ميلي
ــه وارد فرابورس  به صورت ماهان
ــورد معامله قرار  ــد كه م مى كن
ــته  مى گيرد اما از دى ماه گذش
تقاضاى  متوسط  مقدار  تاكنون 
اين اوراق در فرابورس به حدود 
ــيده  رس تومان  ــارد  ميلي  600
ــت؛ بنابراين، افزايش تقاضا  اس
ــت اوراق  ــش قيم ــث افزاي باع
ــكن در فرابورس  تسهيالت مس

شده است.

واگذارى مديريتى 
غيركنترلى پارس دارو

ــارس دارو 15/99 درصد  ــركت پ ش
سهام داروسازى امين را مى فروشد. 
بر اين اساس، شركت پارس دارو در 
ــر دارد 15 ميليون و 999 هزار و  نظ
995 سهم از سهام داروسازى امين 
ــروش اين بلوك  ــد. ف ــذار كن را واگ
ــى و غيركنترلى  ــده كه مديريت عم
ــت، به صورت يكجا و نقد يا نقد  اس
ــالت  ــازار اول معام ــاط، در ب و اقس
ــود. قيمت پايه  ــورس انجام مى ش ب
15 هزار و 600 ريال تعيين شده و 
شركت كارگزارى صباتامين، كارگزار 

عرضه كننده است. 

تعديل 9 درصدى 
«كساوه»

ــركت صنايع كاشى و سراميك  ش
سينا پيش بينى سود هر سهم سال 
مالى منتهى  به 29 اسفند ماه 93 
را با سرمايه 210 ميليارد ريال در 
ــن ماه 92 مبلغ 2176 ريال و  بهم
در ارديبهشت ماه 93 مبلغ 2171 
ــال اعالم كرده بود. در حالى كه  ري
اين رقم در مرداد ماه امسال بدون 
ذكر دليل مبلغ 1970 ريال اعالم 
ــه ماهه نخست  ــد و در دوره س ش
ــال با اختصاص 348 ريال سود  س
به ازاى هر سهم معادل 18 درصد 
از پيش بينى هايش را محقق كرد. 

ورود زعفران به تاالر بورس
ابوالقاسم خسروى، نماينده مجلس، 
گفت: ورود زعفران در تاالر صادراتى 
ــاى  بازاره ــد  مى توان كاال  ــورس  ب
ــر قرار دهد. وى  جهانى را تحت تاثي
ــودن تاالر  ــا توجه به دارا ب ــزود: ب اف
ــد زعفران ايران را  صادراتى، مى توان
ــت اين محصول  به اصلى ترين قيم
در دنيا عرضه و كل بازارهاى جهانى 
ــد. وى گفت: گرچه  ــت كن را مديري
براساس آمارهاى رسمى 95 درصد 
ــان متعلق به  ــران جه ــد زعف تولي
ــته ايم از اين  ايران است، اما نتوانس
مزيت استفاده بهينه داشته باشيم. 
ــور  ــروى افزود: در مقابل، كش خس
ــن واردكننده  ــپانيا كه بزرگ تري اس
زعفران ايران است فقط در سال پنج 
ــد دارد، اما 90 تن صادرات  تن تولي
زعفران را در جهان به نام خود ثبت 
كرده است. وى گفت: اسپانيا زعفران 
ــته بندى با برند  ــران را پس از بس اي
خود در بازارهاى جهانى مى فروشد 

و اين اتفاق جاى تاسف دارد. 

گشايش حق تقدم 
خريد سهام بورس 

انرژى از امروز
ــاد  ــى نم ــالت توافق ــت و معام ثب
ــهام  ــى حق تقدم خريد س معامالت
شركت بورس انرژى ايران از طريق 
ــازار پايه توافقى  ــامانه معامالت ب س
انجام مى شود. ثبت معامالت توافقى 
ــدم خريد  ــى حق تق ــاد معامالت نم
سهام شركت بورس انرژى ايران در 
نمادهاى انرژيح1، انرژيح2 و انرژيح3 
بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت 
ــت حجمى در هر  و بدون محدودي
ــفارش (بلوك) امكان پذير خواهد  س
ــازار در اين  ــر اعالم ناظر ب بود. بناب
خصوص توجه به موارد زير ضرورى 
ــتفاده از حق تقدم  ــت: مهلت اس اس
ــركت بورس انرژى  ــهام ش خريد س
ــنبه مورخ نهم  ــران تا روز چهارش اي
ــال است؛ بنابراين ثبت  مهرماه امس
معامالت توافقى نمادهاى معامالتى 
ــهام اين شركت  حق تقدم خريد س
ــالت اين روز متوقف  در پايان معام

خواهد شد. 

بازدهى 40 درصدى 
بورس تركيه

ــته از سال 2014  در هفت ماه گذش
ــازار تركيه با بازدهى 40  ميالدى، ب
ــت. بورس  ــدى همراه بوده اس درص
بازارهاى  با پشت سرگذشتن  تركيه 
ــترين سوددهى را  موازى خود، بيش
ــته به سهامداران  در هفت ماه گذش
ــرمايه گذاران  ــرد. س ــا ك خود اعط
ــى ايجاد ناآرامى ها  خارجى كه در پ
494 ميليون سهم خود را از بازار اين 
كشور خارج كرده بودند در ماه فوريه 
ــون  ــفند-فروردين) 206 ميلي (اس
ــازار بازگرداندند، در  دالر را به اين ب
ــه در ماه هاى مارچ و آپريل  حالى ك
ــالت  ــت) معام (فروردين-ارديبهش
ــرمايه گذاران خارجى به سر حد  س
ــون دالر و 437 ميليون  683 ميلي
ــن بين در  ــود. در اي ــيده ب دالر رس
ميزان  (ارديبهشت-خرداد)  ماه مى 
سرمايه گذار خارجى در بورس تركيه 
ــد  بالغ بر 7,5 ميليون دالر اعالم ش
ــزان معامالت در  ــترين مي كه بيش
ــرمايه گذار  ــط س طول 30 روز توس

خارجى نام گرفت. 

شاخص كل بورس 11 واحد افت كرد
ــهام شاخص بورس با افت 11 واحدى در  در جريان معامالت ديروز بازار س
ارتفاع 74 هزار و 697 واحدى درجا زد. صنايع محصوالت شيميايى، بانك ها 
ــترين ارزش معامالت  ــى هم امروز بيش ــات اعتبارى و فلزات اساس و موسس
ــان  ــد. عالوه بر اين عملكرد حقوقى ها در روز جارى نش ــود كردن را از آن خ
ــترين فروشنده سهام در گروه  ــته از معامله گران ديروز بيش مى دهد اين دس
واسطه گرى هاى مالى و پولى، استخراج كانه هاى فلزى و بانك ها و موسسات 
ــاخت قطعات،  ــهام گروه هاى خودرو و س ــل خريدار س ــارى و در مقاب اعتب

سرمايه گذارى ها و فرآورده هاى نفتى، كك و سوخت هسته اى بودند.
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

گزارش «فرصت امروز» از روند حركتى شاخص كل

حركت سينوسى در مرز 75 هزار واحد
سيدمحمد صدرالغروى

 74,697,50شاخص كل
(11,73)ميزان تغيير
B 3,405,507,273ارزش بازار

37,169تعداد معامالت
B 1,269,810ارزش معامالت
M 415,195حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
5,22339,9تاپيكو
3,94624.02واميد
(19.13)2,523خودرو
15,11916.78فارس
2,00012.84وپاسار
(12.02)2,638اخابر

(11.57)1,601وخارزم

آخرين نام كامل شركت (نماد)
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

4,2893177.98  ح . خوراك  دام  پارس (غدامح)
15,45711397.96  فرآورده هاي  نسوزايران (كفرا)

  ح . سرمايه گذاري 
335247.72پرديس(پرديسح)

1,724663.98  سامان  گستراصفهان (ثامان)
  سرمايه گذارى توسعه  

صنعتي (وتوصا)
1,855713.98

2,261863.95  مس  شهيدباهنر(فباهنر)
3,3241263.94  درخشان  تهران (پدرخش)

46,90117443.86 صنايع خاك چيني ايران (كخاك)
2,023733.74  سرمايه  گذاري  شاهد(ثشاهد)
5,9112113.7  فرآورده هاي نسوزآذر(كاذر)

آخرين نام كامل شركت (نماد)
درصد تغيير قيمتقيمت

تغيير
  ح . الكتريك  خودرو 

(7.66)(64)772شرق (خشرقح)

(6.29)(43)641  ح . فنرسازي زر(خزرح)
  ح .  گروه  صنايع  بهشهر 

(5.28)(58)1,040ايران (وصناح)

(4)(318)7,633  سيمان خاش (سخاش)
  توليدمواد اوليه  و الياف 

(3.99)(124)2,985 مصنوعي (شمواد)

(3.97)(350)8,469  كاشي  پارس (كپارس)
(3.91)(431)10,587  پتروشيمي فارابي (شفارا)

(3.9)(275)6,778  پارس  سرام (كسرام)
(3.83)(96)2,408  سرما آفرين (لسرما)
(3.82)(107)2,691  سايپاآذين (خاذين)

ارزش(ميليون ريال)قيمت خريدنام كامل شركت (نماد)

5,92815,018  فرآورده هاي نسوزآذر(كاذر)

4,6679,021  شيشه  و گاز(كگاز)

2,3786,540  سرمايه گذاري صنعت نفت  (ونفت)

37,7274,096  گلوكوزان (غگل)

2,2624,012  مس  شهيدباهنر(فباهنر)

9993,433  بانك تجارت(وتجارت)

12,6293,325  المپ  پارس  شهاب (بشهاب)

34,0522,264  پارس  دارو(دپارس)

2,0452,086  بيمه ملت(ملت)

4,5951,980  كاشي  وسراميك  حافظ (كحافظ)

قيمت نام كامل شركت (نماد)
ارزش(ميليون ريال)فروش

  صنايع  كاشي  و سراميك  
13,8469,312سينا(كساوه)

27,3017,417  پارس  پامچال (شپمچا)

6,6006,930  موتوژن (بموتوح)

6,7446,211  صنعتي  آما(فاما)

11,8865,411  فوالد اميركبيركاشان(فجر)

2,1034,580  گروه صنعتي بوتان (لبوتان)

28,6274,039  صنايع كاغذسازي كاوه (چكاوه)

5,1124,025  سيمان كردستان(سكرد)

7,1613,060  نوردوقطعات  فوالدي (فنورد)

15,8082,913  سيمان  دورود(سدور)

نگاه

  بتا چيست و چه كاربردى در بازار سرمايه دارد؟
على ملك محمدى *

تصميمات مجمع عمومى عادى ساالنهسال مالىنمادشركت

1392/12/29غالبرلبنيات كالبر
سود قطعى هر سهم: 267 ريال
سود نقدى هر سهم: 75 ريال

درصد توزيع سود: ٪28

1392/12/29دانابيمه دانا
سود قطعى هر سهم: 285 ريال
سود نقدى هر سهم: 110 ريال

درصد توزيع سود: ٪38

تاريخ برگزارى مجمعمجمع پيش روسال مالىنمادشركت
1393/05/25مجمع عمومى فوق العاده1393/06/31ونيروسرمايه گذارى نيرو

1393/05/25مجمع عمومى فوق العاده1393/09/30شگلگلتاش
1393/05/16مجمع عمومى فوق العاده1393/12/29فساپتروشيمى فسا

1393/05/16مجمع عمومى فوق العاده1393/12/29جهرمپتروشيمى جهرم
1393/05/16مجمع عمومى فوق العاده1393/12/29دارابپتروشيمى داراب

در جدول زير خالصه اى از تصميمات مجامع عمومى عادى ساالنه شركت ها و 
تاريخ مجامع باقيمانده آورده شده است: 



ــور  ــر حض ــال اخي ــد س در چن
ــا  بانك ه در  ــبه دولتى ها  ش
ــده است كه  آن چنان پررنگ ش
ــيف، رييس كل بانك  ولى اهللا س
ــه اى به مديران  مركزى طى نام
ــتور واگذار  ــى بانك ها دس تمام
ــته به  ــركت هاى وابس كردن ش
ــهام اين نهاد پولى  بانك ها و س
ــى  ــر را ط ــركت هاى ديگ در ش
ــاله خواستار  ــه س بازه زمانى س
ــود كه  ــه مى ش ــك ده ــد. ي ش
ــبه دولتى ها منافع خود را در  ش
ــى بانك ها  ــم باالى نقدينگ حج
ديده و درصدد هستند تا از آنها 
ــاه و بلند مدت  براى اهداف كوت
ــتفاده كنند. البته قابل ذكر  اس
ــركت هاى  ش از  ــى  برخ ــت  اس
كارخانه ها  صاحب  ــبه دولتى  ش
ــارى بوده  ــاى اعتب و صندوق ه
ــتريان  ــت حال مش ــه با رعاي ك
ــود در قالب  ــه خ و زير مجموع
قوانين اصل 44 مى توانند موثر 

عمل كنند. 

منافع ملى مندرج در قوانين 
خصولتى ها

ــوان بزرگ ترين  ــتا» به عن «شس
ــركت  ش ــبه دولتى،  ش ــاد  نه
ــازمان تامين  ــرمايه گذارى س س
ــترين  بيش كه  ــت  اس اجتماعى 
سهام برخى از بانك هاى دولتى 
ــتا  را در اختيار دارد. حضور شس
ــت هاى اصل  در چارچوب سياس
ــيارى را  ــد منافع بس 44 مى توان
ــته  بازنشس جمعيت  كل  ــد  عاي
ــر  زي ــات  كارخانج و  ــور  كش
ــد. اما با  ــن نهاد كن مجموعه اي
ــده در چند  ــام ش ــات انج تخلف
ــهام بانك هاى  ــال گذشته، س س
ــزول كرده  ــتا، ن در اختيار شس
ــكل  ــا را با مش ــوددهى آنه و س
روبه رو ساخته است. با اين مثال 
ــوان دريافت كه اصل 44 با  مى ت
ــظ مالكيت بانك ها  تاكيد بر حف
ــا  ــت بانك ه ــذارى مالكي از واگ
ــا تخلفات  ام نكرده  ــرى  جلوگي
شركت هاى مالك، اهداف كلى را 
ــيوه واگذارى دور كرده  از اين ش
ــت  ــت. به همين منظور اس اس
ــناس  كارش رحمانى،  عباس  كه 
مسائل بانكى با مدنظر قرار دادن 
ــا به  ــت بانك ه ــذارى مالكي واگ
شبه دولتى ها به «فرصت امروز» 
ــن و مفاد مندرج در  گفت: قواني
ــول و اعتبار  ــوراى رقابت و پ ش
ــت و در حفظ  ــفاف اس كامال ش

منافع ملى حركت مى كند. 
 44 ــل  اص در  داد:  ــه  ادام وى 
ــراى مالكيت بانك ها  مقرراتى ب
وضع شده كه اهداف سودجويانه 
را محدود مى كند  شبه دولتى ها 
ــود  ــت اجرا ش و اگر قانون درس

اصال جاى نگرانى وجود ندارد. 
اقتصادى  اين كارشناس مسائل 
با مدنظر قراردادن مالكان برخى 
ــد: به عنوان  از بانك ها يادآور ش
ــتان  آس اجتماعى،  تامين  مثال 
ــره به عنوان  ــدس رضوى و غي ق
مالكان برخى از بانك ها هستند 
ــه اين مالكيت با نظارت كامل  ك

دولت بوده و كنترل مى شود. 
همچون  «بانك هايى  افزود:  وى 
ــره نيز  ــن و غي ــينا، كارآفري س
مالكيتى شبه دولتى دارند كه يا 
تحت نظارت بانك مركزى است 
ــام تبديل  ــهامى ع ــا اگر به س ي
ــان  ــده اند، مالكيت و نظارتش ش
تحت نظر سازمان بورس و اوراق 
ــت  بهادار قرار دارد. از اين رو اس
ــازمان ها و  كه هركدام از اين س
ــى خاص  قوانين داراى  ــا  نهاده
ــى بايد تابع  ــتند ولى همگ هس

سياست هاى اصل 44 باشند. 
ــه حمايت  ــاره ب ــى با اش رحمان
ــركت ها  ــى خصولتى ها از ش مال
ــه  ك ــدى  تولي ــات  كارخانج و 
ــز در تابلو بورس  ــده آنها ني عم
ــورد معامله قرار  ــادار م اوراق به
ــركت ها  مى گيرند گفت: اين ش
ــد  ــيارى را مى توانن ــع بس مناف
كنند،  ــى  ــش خصوص بخ عايد 
ــان  ــى مي ــطه مطلوب ــرا واس زي
ــى  خصوص و  ــى  دولت ــش  بخ
به شمار مى روند كه با شناسايى 

ــته هاى كارگر، كارفرما و  خواس
ــار مى توانند در جهت  حتى تج

منافع آنها گام بردارند. 
ــى تصريح  ــناس بانك اين كارش
ــارت  كرد: قوانينى همچون خس

ــرمايه، نوع وام ها، شيوه ارائه  س
ــب  قال در  ــره  غي و  ــهيالت  تس
خدمات مردمى تعريف مى شود 
كه در قوانين مالكان شبه دولتى 

بانكى مندرج است. 
رحمانى با اشاره به نبود نگرانى 
ــر  ب ــبه دولتى ها  ــت ش از مالكي
ــرط اول  ــا تاكيد كرد: ش بانك ه
ــه  ــت. تجرب ــون اس ــت قان رعاي
«شستا» هرچند تلخ اما مطلوب 
ــان داد كه  ــن تجربه نش بود. اي
شبه دولتى ها براى بانك ها مفيد 
ــرط رعايت  ــه ش ــتند اما ب هس

قوانين. 

تزريق صنايع به اهداف
نه تنها  بانك ها   خصوصى سازى 
ــه همچنان يكى از  در ايران بلك
ــكالت پيچيده  ــا و مش چالش ه
ــورهاى صنعتى نيز به شمار  كش
ــا حذف  ــرا تغيير ي ــى رود. زي م
ــاختار  ــى قوانين، اصالح س برخ
ــكان  ــت و مال ــى ادارى دول مال
ــوان  مى ت را  ــره  غي و  ــا  بانك ه
ــاى پيش  ــه اى از چالش ه نمون
ــذارى مالكيت بانك ها  رو در واگ
و خصوصى سازى اين نهاد مالى 
ــد در مفاد اصل  ــت. هرچن دانس
ــون برنامه چهارم  ــواد قان 44، م
ــعه و قوانين بودجه ساالنه  توس
ــازى بانك ها  اهداف خصوصى س
ــى  عموم ــت  مالكي ــترش  گس
ــردم، افزايش رقابت پذيرى در  م
اقتصاد ملى، افزايش سهم بخش 
ــى در اقتصاد،  خصوصى و تعاون
ــى دولت و  ــار مال ــتن از ب كاس
ــطح عمومى اشتغال  افزايش س
بيان شده اند، اما در نبود نظارت 
يك نهاد مرجع و البته جذابيت 
ــراى برخى از  ــرمايه ب پول و س
افراد، رفاه عمومى، رونق توليد، 
ــار و غيره به كنار  حمايت از تج
ــكل  ــراد در ش ــن اف ــه و اي رفت
ــبه دولتى با استفاده از قدرت  ش
خود و حمايت دولت، قوانين را 
زير پا گذاشته و ركود تورمى كه 
ــده را  ــور حاكم ش اكنون بر كش

همچنان پايدار ببينيم. 
ــت كه مهدى  ــاس اس بر اين اس
طبيبيان گفت: مالكيت بانك ها 
ــيار مهم  ــرايط كنونى بس در ش
ــود. يعنى اكنون  ــى مى ش ارزياب
ــا مى توان  ــى كه از آنه نهادهاي
به عنوان خصولتى ياد كرد اقدام 
به خريد سهام بانك ها مى كنند 
ــا را بر عهده  ــت بانك ه و مديري
ــد اين كار را  ــد كه نباي مى گيرن
ــن كار در جهت  ــد؛ زيرا اي بكنن
ترغيب رقابت منصفانه اقتصادى 

كارساز نيست. 
ــناس بانكى با اشاره به  اين كارش
ــذارى بخش خصوصى در  كنار گ
ــع و ثروت  ــب صاحبان صناي قال
در سياست هاى حمايتى بانك از 
ــئله مالكيت  توليد ادامه داد: مس
ــبه دولتى ها به  بانك ها توسط ش
ــت. زيرا  نظر من خيلى جدى اس
منافع حركتى يك سويه خواهد 

داشت. 
ــاى  ــن نهاده ــه داد: اي وى ادام
ــتند  ــه دولتى هس ــى، ن خصولت
نظارتى  ــام  نظ ــوى  ــه جوابگ ك
ــند و  دولت، مجلس و غيره باش
ــتند كه ضرر  ــه خصوصى هس ن
ــود آنها  ــان آنها متوجه خ و زي
ــد و ارتباطاتى هم دارند كه  باش
ــكان را فراهم مى كند كه  اين ام
مسير مشكالت خود را راحت تر 
ــاز  ــى ب ــركت هاى خصوص از ش
ــئله براى  ــد و اين يك مس كنن

سيستم بانكى است. 
ــد  ــت باي ــزود: دول ــان اف طبيبي
امريكا  ــه  برنام ــابه  برنامه اى مش
ــال 2008 و 2009 تنظيم  در س
ــمول  ــد و با آن برنامه جهانش كن
ــمى بانك ها را از  ــاى اس دارايى ه
ــى كه  ــه آنها جدا كند. بخش بدن
ــئوليتش با خود دولت است،  مس
دولت از محل بودجه دارايى بانك 
را تامين كند و بخشى كه متوجه 
اشخاص است در پروسه بازيافت 

مطالبات شخصا درگير شوند. 
ــى  حمايت و  ــى  مال ــدرت  ق در 
به  نيست.  ــكى  ش شبه دولتى ها 
ــور مالكانه و  ــه حض ــورى ك ط
ــا را در اكثر بانك ها  پررنگ آنه
ــتيم. بانك به عنوان  ــاهد هس ش
ــد در جهت  ــاد پولى باي يك نه
رشد اقتصادى و خدمت به مردم 
ــد. تقسيط اين  به ويژه توليد باش
هدف ميان مردم و شبه دولتى ها 
ــمار  ــاك به ش ــد خطرن مى توان
ــد بر اصل 44  ــرود. اما با تاكي ب
ــق منابع به صنايع و  يعنى تزري
ــودن توليد، مى توان از  ذى نفع ب
ــدار به عنوان يك امتياز  اين هش
يعنى  ــود.  ش ــتفاده  اس مطلوب 
شبه دولتى هاى قدرتمند خود را 
ــك صنايع بدانند و در جهت  مال
سود و رونق آنها حركت كنند. 

درخواست احمدى نژاد براى انتشار 
از  ــش كه  ــى اطرافيان ــام احتمال ن
ــاى كالن دريافت  نظام بانكى وام ه
ــتقبال مديران  اس ــورد  م كرده اند، 

بانك ها قرار گرفته است.
ــه گزارش آنا، چند روز پيش دفتر  ب
ــين كشورمان  رييس جمهورى پيش
ــه رييس كل  ــه اى خطاب ب در نام
ــت: «مدتى است  بانك مركزى نوش
ــط شمارى از فعاالن سياسى و  توس
ــانه اى و معدودى از نمايندگان  رس
ــالمى  ــوراى اس ــرم مجلس ش محت
ــى و  ــف داخل ــانه هاى مختل در رس
ــى مبنى بر  ــا و اتهام خارجى، ادع
ــان دكتر  ــام اطرافي ــتن ن قرار داش
ــتى با استناد  احمدى نژاد در فهرس
ــت محرمانه كميته وصول  به «ليس
ــزى» مطرح  ــك مرك ــات بان مطالب
ــزاران ميليارد  ــى در حد ه و ارقام
ــده  ــن زمينه اعالم ش ــان در اي توم
ــوى هيچ  ــت؛ ولى تاكنون از س اس
ــط در اين  ــمى و ذى رب ــع رس مرج
ــانى  زمينه موضع گيرى و اطالع رس
ــه و همين  ــورت نگرفت ــى ص خاص
عدم شفافيت بر شبهات و همچنين 
ــاى  فض در  ــتفاده هايى  سوء اس

ــور افزوده  ــى و رسانه اى كش سياس
ــده  ــت.با عنايت به آنچه ذكر ش اس
ــزه و  ــتم مكاني ــن سيس و همچني
تخصصى نظارت هاى مالى در بانك 
ــت و تاكيد آقاى  مركزى و با خواس
دكتر احمدى نژاد و البته براى تنوير 
ــبت  ــكار عمومى، تقاضا دارد نس اف
ــمى و عمومى  ــار رس به اعالم انتش
ــات در خصوص هر  ــى اطالع تمام
ــغ، تاريخ و  ــت، مبل ــوع درخواس ن
ــت  پرداخ در  ــط  مرتب ــاى  بانك ه
ــه آقاى دكتر  ــهيالت ب هر گونه تس
ــان،  ــان ايش ــژاد و اطرافي احمدى ن
ــتور الزم صادر و اقدام مناسب  دس

مبذول فرماييد.»
بانك  مديرعامل  همتى،  عبدالناصر 
ملى در اين باره گفت: تاكنون هيچ 
ــوى بانك مركزى  درخواستى از س
مبنى بر اعالم اسامى چنين افرادى 
ــده است.در صورت  به من ابالغ نش
ــت از سوى بانك  ارائه اين درخواس
ــزى به بانك ملى، به طور حتم  مرك
اقدامات الزم را براى بررسى و اعالم 

اسامى مربوطه انجام خواهيم داد.
مديرعامل  ــاروخانى،  س محمدرضا 
ــك ملت نيز گفت: بانك ملت در  بان

ــك مركزى،  ــت بان صورت درخواس
ــى نامه  ــراى بررس ــات الزم ب اقدام
ــد  خواه ــام  انج را  ــژاد  احمدى ن
ــوى بانك  ــه تاكنون از س داد. البت
ــتى  مركزى در اين زمينه درخواس

نداشته ايم.
مجيد قاسمى، مديرعامل پاسارگاد 
ــن بانك آماده  هم اعالم كرد كه اي
ــك مركزى در مورد  همكارى با بان

نامه احمدى نژاد است.
ــا تاكنون  ــه اينكه آي ــخ ب او در پاس
به  ــژاد  احمدى ن ــه  نام در خصوص 
رييس كل بانك مركزى درخواستى 
ــده است يا  ــارگاد ارسال ش به پاس
خير، گفت: تاكنون هيچ درخواستى 
ــوى بانك مركزى به ما ارسال  از س
ــت  اما در صورت درخواس ــده،  نش
ــى و  ــك مركزى، ما آماده بررس بان

ارسال اطالعات هستيم.
ــك مركزى تاكنون در قبال نامه  بان
رييس جمهور پيشين موضعى اتخاذ 
ــد  ــت، اما به نظر مى رس نكرده اس
ــتقبال بانك ها از  ــه اس ــه ب با توج
ــك مركزى  ــوع، ورود بان اين موض
ــبهات ايجاد شده به  مى تواند به ش

خوبى پايان بدهد.

مالكيت بانك ها در اصل 44 رعايت شده است

ورود شبه دولتى ها آزاد به شرط قانون 

واكنش مديران بانك ها به درخواست احمدى نژاد
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بانك گردشگرى 600 
ميليارد تومانى مى شود

ــدف بهينه  ــگرى با ه ــك گردش بان
ــبت كفايت سرمايه  نگه داشتن نس
ــرمايه  ــاختار مالى، س ــالح س و اص
ــات  ــل مطالب ــك را از مح ــن بان اي
ــهامداران و آورده نقدى به 600  س
ــش مى دهد.  ــان افزاي ــارد توم ميلي
تا60  حداكثر  ــى  پذيره نويس شروع 
روز پس از تاريخ دوازدهم مرداد ماه 

93 امكان پذير خواهد بود. 

موسسه اعتبارى كوثر 
تسهيالت 22 درصدى 

مى دهد 
موسسه اعتبارى كوثر براى پرداخت 
ــرخ 22 درصد اعالم  ــهيالت با ن تس
ــهيالت خود را  آمادگى كرده و تس
با اين نرخ در 350 شعبه در سراسر 
ــور پرداخت مى كند، متقاضيان  كش
مى توانند براى دريافت وام به شعب 

اين موسسه مراجعه كنند. 

بانك رفاه سپرده 
سبحان ارائه كرد

ــك رفاه كارگران براى ارائه طرح  بان
بلند مدت  ــرمايه گذارى  س ــپرده  س
ــبحان رفاه اعالم كرد:  ــاله س يك س
ــخاص حقيقى و حقوقى  تمامى اش
ــات مالى  ــز بانك ها و موسس ــه ج ب
ــاى  ــد از مزاي ــارى مى توانن و اعتب
ــوند و نحوه  ــرح برخوردار ش اين ط
ــورت ماهانه و  ــود به ص پرداخت س
ــش  ــان اجراى طرح از تاريخ ش زم

مردادماه سال جارى است. 
ــل مبلغ الزم  ــرح حداق در اين ط
ــاب 500 ميليون  براى افتتاح حس
ــمتى از  ــت قس ريال بوده و برداش
ــورت نامحدود  ــپرده به ص مبلغ س
ــب  ضري ــت  رعاي ــه  ب ــروط  (مش
ــد هزار  ــزان يكص ــت به مي برداش

ــت.  ريال) امكان پذير اس

بانك تجارت 40 هزار 
فقره وام ازدواج 
پرداخت مى كند

ــاون مدير عامل  ــادى، مع دولت آب
ــالم كرد: اين بانك  بانك تجارت اع
ــى از 100 هزار  ــه 40 هزار متقاض ب
در  ازدواج  وام  ــت  درياف ــى  متقاض
ــا پايان  ــزى ت ــك مرك ــامانه بان س
ازدواج  ــهيالت  تس ــهريورماه  ش

پرداخت مى كند. 

رشد 30 درصدى مشتريان 
بانكدارى اينترنتى صادرات

از  ــتفاده كننده  اس مشتريان  تعداد 
ــدارى اينترنتى بانك  ــامانه بانك س
ــال  ــادرات تا پايان خردادماه س ص
ــزار  ه  342 از  ــش  بي ــه  ب  1393
ــه اين  ــش يافته ك ــترى افزاي مش
ــد 30 درصدى  ــزان بيانگر رش مي
از  ــتفاده كننده  اس مشتريان  تعداد 

اين سامانه است. 
همچنين اين بانك با هدف افزايش 
ــه  ــتريان ب ــى مش ــطح دسترس س
خدمات نوين بانكى به تازگى خدمت 
ــه بازاركرده  ــد همبانك را روان جدي
ــتريانى  ــتفاده از آن مش ــا اس كه ب
ــراه اول  ــيم كارت هم كه داراى س
هستند مى توانند با شماره گيرى كد 
#719* از خدماتى همچون: مانده 
ــارژ سيم كارت هاى  كارت، خريد ش
اعتبارى و پرداخت قبوض برخوردار 

شوند. 

نام مديون بدون واريز 
مانده بدهى در بانك 
مسكن تغيير مى كند

ــكن در يكى از پنج عيدى  بانك مس
خود به مشتريان در طرح عيدانه كه 
از عيد فطر تا عيد قربان ادامه دارد، 
امكان تغيير نام مديون بدون واريز 
ــروط  ــدى از مانده بدهى مش درص
ــاط معوق و عدم  ــدم وجود اقس برع
ــهيالت را  ــاى مابه التفاوت تس تقاض

فراهم كرد. 
ــپرده  س اوراق  ــتر  بيش ــص  تخصي
ــرمايه گذارى ممتاز به دارندگان  س
ــاب كه تمايلى به دريافت  اين حس
ــاص جوايز به  ــود ندارند، اختص س
ــتريانى كه حداقل  قيد قرعه به مش
شش قسط از اقساط پرداختى آنها 
باقى مانده و به صورت يكجا تسويه 
مى كنند، امكان فك رهن در قبال 
انواع سپرده هاى كوتاه مدت  افتتاح 
ــودگى  ويژه و بلندمدت و نيز بخش
ــراى افرادى  ــش درصد جرايم ب ش
ــد، از ديگر  ــاط معوق دارن كه اقس
ــه  ب ــكن  مس ــك  بان ــاى  عيدى ه

مشتريان خود است. 

نرخنامه

آخرين قيمت طال و سكه در بازار 
در بازار ديروز هر گرم طالى 18عيار به قيمت 97 هزار و 211 تومان و سكه 
تمام و نيم سكه به ترتيب 950 هزار و 300 تومان و 478هزارتومان دادوستد 
ــكه به قيمت 275 هزار تومان و هر دالر امريكا در  ــد. بر اين اساس ربع س ش
بازار آزاد نيز 3145 تومان است اما پس از اينكه تصويب كمك مالى به بانك 
بحران زده پرتغال نگرانى نسبت به گسترش بحران را در حوزه يورو كاهش داد 
و برقرارى آتش بس در غزه تقاضا براى اين فلز گرانبها را كاهش داد و قيمت 

جهانى طال پايين 1300 دالر در هر اونس باقى ماند.

خبر گزارش

ندا فتاحى

بازار پولى

در اصل 44 مقرراتى 
براى مالكيت بانك ها 

وضع شده كه 
اهداف سودجويانه 

شبه دولتى ها را 
محدود مى كند و 
اگر قانون درست 

اجرا شود اصال جاى 
نگرانى وجود ندارد

فروش خريد نوع ارز 

3134031380دالر امريكا
4230042370يورو

5260052790پوند انگليس
2915029240دالر كانادا

84608540درهم امارات
2930029550دالر استراليا

3440034650فرانك سوئيس
1487014990لير تركيه

55605660كرون دانمارك
44804580كرون سوئد
49004990كرون نروژ

82008350ريال عربستان
95809700رينگت مالزى
102000107000دينار كويت
50305130يوآن چين
450600روپيه هند
9001000بت تايلند
300308ين ژاپن

2326دينار عراق

قيمت فروش قيمت خريد  عنوان

1304 1309 اونس طال
970/730 974/190 يك گرم طالى 18 عيار

9/510/000 9/540/000 سكه امامى
9/480/000 9/510/000 سكه بهار آزادى
4/770/000 4/780/000 سكه نيم
2/780/000 2/790/000 سكه ربع
1/720/000 1/760/000 سكه يك گرمى

نرخنامه

خبر

تنبيه مالياتى براى بنگاه  هاى موفق 
ــود كه  ــكلى انجام مى ش دريافت ماليات از بنگاه هاى درآمد زاى موفق به ش
گويى قصد تنبه آنها را داريم. حسين حاجيان برزى رييس انجمن بهره ورى 
ايران با اعالم اين خبر گفت: االن در كشور ما بنگاه هاى درآمد زا ناچارند كه 
ماليات بيشترى پرداخت كنند و در مقابل بنگاه هايى كه نمى توانند درآمدزا 

باشند مورد تشويق قرار گرفته و از پرداخت ماليات معاف مى شوند.
تشريح وضعيت بهره ورى در كشور،بررسى معضل تنبه مالياتى بنگاه   هاى درآمدزا 
ــد. همچنين در اين همايش  از جمله مواردى بود كه در اين همايش مطرح ش
بازنگرى در روابط و تعامل سازنده بانك، بيمه و بازار سرمايه و دستيابى به اقتصاد 

دانس بنيان براى تحقق اقتصاد مقاومتى نيز به بحث و بررسى گذاشته شد. 
ــومين  ــارگاد و بانك ملت  س ــره ورى ايران با حمايت بانك پاس ــن به انجم
ــهاى علمى و تخصصى اقتصاد مقاومتى با موضوع  نشست از سلسله همايش
نقش صنعت بانك و بيمه در تحقق اقتصاد مقاومتى روز يكشنبه 12 مرداد 

ماه سال جارى در محل دانشكده خاتم پاسارگاد برگزار كرد.

اختصاص سرمايه 10 ميليارد دالرى به بخش كشاورزى
مديرعامل صندوق توسعه ملى از اختصاص سرمايه 10 ميليارد دالرى به بخش 
كشاورزى طى چهار سال آينده خبر داد. به گزارش فارس، سيدصفدر حسينى 
ــرمايه گذارى 10 ميليارد دالرى  ــه شوراى ادارى استان كرمانشاه از س در جلس
ــال آينده در حوزه آب و كشاورزى  ــعه ملى طى چهار س از محل صندوق توس
ــان كرد: از  ــابقه بوده، خاطرنش خبر داد. وى با بيان اينكه اين امر تاكنون بى س
اين ميزان بيش از 60 درصد به استان كرمانشاه اختصاص خواهد يافت كه اين 
طرح تنها ظرف مدت چهار سال تامين اعتبار مى شود.مديرعامل صندوق توسعه 
ــته تامين اعتبار  ــوم در گذش ملى تصريح كرد: اين طرح همچون روش هاى مرس
نمى شود كه براى تخصيص اعتبار آن 20 سال زمان نياز باشد. حسينى با تاكيد بر 
محدوديت منابع مالى در كشور، بيان داشت: مديران بايد با در نظر گرفتن اين امر با 
انتخاب درست، طرح هاى مهم را معرفى كنند. وى تصريح كرد: در دولت گذشته با 
وجود 700 ميليارد دالر درآمد نفتى، در اين هشت سال بر طبق اظهارات مسئوالن 
استان هيچ طرحى در اين استان اجرا نشده است. به گفته اين مسئول، هيأت امناى 
صندوق توسعه ملى مصوب كرده كه استان كرمانشاه به عنوان نخستين استان در 
ــتان ديگر تسهيالتى با شرايط ويژه دريافت كند. مديرعامل صندوق  بين هفت اس
ــعه ملى افزود: با توجه به قطب كشاورزى بودن استان كرمانشاه، تسهيالت با  توس
سود 11 درصدى براى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى اين استان در نظر گرفته 
ــت. وى افزايش طول دوره بازپرداخت اين تسهيالت در استان كرمانشاه  ــده اس ش
ــال براى ساير استان ها را يكى ديگر از مشوق هاى  ــال در مقابل هشت س به 10 س
ــينى تصريح كرد: ميزان سهم آورده  ــرمايه گذارى در اين حوزه عنوان كرد. حس س
ــرمايه گذار با استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملى از 30 درصد در ساير  هر س
ــتان ها به 15 درصد در استان كرمانشاه كاهش يافته است. مديرعامل صندوق  اس
ــهيالت به بخش كشاورزى بدون محدوديت سقف خبر  ــعه ملى از اعطاى تس توس
داد و گفت: هر طرح ارائه شده پس از دريافت تاييديه طرح توجيهى با گذشت دو 
ــط بانك تامين اعتبار مى شود. حسينى يادآور شد: سود عام تسهيالت  هفته توس
ــش درصد بوده كه اين ميزان  ــعه ملى ش طرح هاى ارزى از محل صندوق توس

براى كرمانشاه به چهار درصد تقليل يافته است.



حواشى بازارگفت وگو
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 بررسى وضعيت بازار گل

ركود، بازار گل را هم پرپر كرد گفت وگو با رييس اتحاديه فروشندگان گل
نداشتن پايانه صادراتى 

علت افزايش ضايعات گل است
بازار گل و گياه اين روزها حال خوشى ندارد. بازارى كه فروشندگان نيز نسبت 

به آينده آن بيمناك هستند. 
اين موضوع را رييس اتحاديه گل فروشان هم تاييد مى كند. 

ــرانه مصرف گل در كشورهاى جهان  سيدجالل عجايبى مى گويد: «اكنون س
ــان مى دهد صنعت   گل و گياه  حدود 160 شاخه در سال است كه آمارها نش

كشور ايران با مشكالت عديده اى در اين بخش مواجه است». 
ــد مردم براى گل  ــاد را عامل كاهش قدرت خري عجايبى تورم ركود در اقتص

عنوان كرد. 
ــات باالى 70 درصدى گل  ــريح كرده و از ضايع  او آخرين وضع بازار گل را تش

خبر مى دهد. 
آقاى عجايبى شما به افزايش ضايعات گل اشـاره كرديد، به جز ركود 
و گرانى چه عواملـى اين موضوع را در توليد و بـازار گل افزايش داده 

است؟ 
ــرانه مصرف گل در ايران براى هر نفر حدود شش شاخه در سال  ــفانه س متاس
است كه ادامه اين روند مى تواند صنعت گل و گياه كشور را به نابودى بكشاند. 
اين در حالى است كه در كشورهاى اروپايى از جمله هلند ضايعات گل به صفر 
رسيده است، زيرا تمامى گل هاى توليدى اين كشورها به مصرف داخل و مازاد 
آن به كشورهاى دنيا صادر مى شود. در چند سال گذشته با همكارى شركت هاى 
تعاونى و بخش خصوصى پايانه صادرات گل و گياه در اول جاده احمدآباد ساخته 
شد كه به علت عدم پرداخت تسهيالت از طرف دولت اين پروژه نيمه تمام ماند. 
معتقديد كه اگر زمينه صادرات فراهم شـود ضايعـات گل به حداقل 

مى رسد و رونق به اين بازار باز مى گردد؟
 قطعا همين گونه خواهد بود زيرا در صورتى كه بستر الزم براى صادرات فراهم 
ــده و در نتيجه بين  ــود امكان صادرات به وجود مى آيد و بازار گل رقابتى ش ش

عرضه و تقاضا تناسب ايجاد مى شود. 
عوامل تاثير گذار در ركود بازار گل چه پديده هايى هستند؟

 نبود بازار صادراتى مناسب، نداشتن پايانه صادراتى، افزايش قيمت نهاده هاى 
توليد، افزايش هزينه هاى تمام شده توليد، نبود فرهنگ مصرف گل در كشور، 
ــب در اين صنعت، راه اندازى بى حد و  وجود واسطه گران، نبود اعتبارات مناس
حصر بازارهاى گل و گياه توسط شهردارى ها در مناطق مختلف شهرى و گرانى 
قيمت گل و افزايش هزينه ها با اجراى فاز دوم هدفمندى عمده مشكالت اين 

بخش است. 
به فاز دوم هدفمندى اشاره كرديد، در اين باره توضيح دهيد؟

 اكنون با اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها شاهد افزايش نرخ نهاده هاى توليد 
و حامل هاى انرژى هستيم كه در اين بخش بايد دولت يارانه اى   به بخش توليد 
ــاز اول هدفمندى يارانه ها  ــا اين يارانه در اجراى ف اختصاص مى داد كه نه تنه
ــاز دوم هدفمندى نيز تاكنون يارانه اى براى  اختصاص نيافت بلكه در اجراى ف

بخش توليدات كشاورزى ديده نشده است. 
چه تاثيرى بر متغير هاى بازار گل گذاشته است؟

ــم،  ــده توليد از جمله افزايش نرخ س  به طور قطع افزايش هزينه هاى تمام ش
ــوخت در گرانى نرخ اين محصول موثر  ــتمزد كارگرى و س كودشيميايى، دس
ــراى اين صنعت به  ــش ضايعات را ب ــه كاهش مصرف و افزاي بوده، به طورى ك

همراه داشته است.
راه اندازى بازار گل از سـوى نهادهايى مثل شـهردارى ها مثبت است 

يا منفى؟ 
ــور  راه اندازى بازارهاى گل و گياه با قوانين و اصول اتحاديه و صنف گل و گياه كش
مطابقت ندارد و شهردارى براى اينكه منبع درآمدى براى خود ايجاد كند اقدام به 
اين كار كرده است شهردارى اراضى ارزان قيمت در اختيار بازارهاى گل و گياه قرار 
ــطه ها فروخته مى شود كه همين امر  مى دهد و اين محصول با قيمت باال به واس
افزايش واسطه گرى را در سطح اين صنف باال برده است. وجود واسطه گران باعث 
افزايش قيمت گل و كاهش مصرف گل در كشور شده كه ادامه اين روند باعث باال 

رفتن ضرر توليد كنندگان و نابودى اين صنعت خواهد شد. 

اعالم نرخ انواع ميوه و تره بار
معاون اتحاديه بارفروشان تهران گفت: ميوه فروشى هاى متخلف و گران فروش را 
ببندند. على امامى، معاون اتحاديه بارفروشان تهران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به 
اين پرسش كه چرا در كشور ما نرخ ميوه به صورت سراسرى قابل كنترل نيست و در 
ميوه فروشى هاى سطح شهر و تره بار نرخ هاى متفاوتى عنوان مى شود، اظهار  كرد:   
روى نرخ گذارى ميوه فروشى هاى سطح شهر كنترلى وجود ندارد، اين در حالى است 

كه نرخ هاى ميوه هر روز از سوى اداره بازرسى اعالم مى شود.
ــهر تهران وجود دارد كه  وى افزود: در حال حاضر 154 ميدان تره بار در سطح ش
نرخ هاى آنها از جنوب تا شمال تهران يكسان است اما متاسفانه بنده شاهد بودم 
ــى هاى ميدان تجريش گوجه فرنگى 500 تومانى را 1700 تومان  در ميوه فروش

عرضه مى كنند.
ــى هاى  ــان تهران با تاكيد بر ضرورت مقابله با ميوه فروش معاون اتحاديه بارفروش
متخلف گفت: اگر با 10 مغازه دار متخلف و گران فروش برخورد شود و چند روزى 
آنها را به دليل اين موارد تعطيل كنند ساير واحد هاى صنفى نيز در نرخ هاى خود 

تجديد نظر خواهند كرد.

گل هاى آپارتمانى
حجم اعظم خريد خانواده ها به سمت 
خريد كاالهاى خوراكى رفته است و 
ديگر براى خريد گل و گلدان هزينه اى 

در نظر گرفته نمى شود. 
ــان، پارچه،  ــى مانند روب مواد مصرف
كاغذ، پالستيك و سبد قيمت بسيار 
ــن رو قيمت نهايى  ــى دارند. از اي باالي
دسته  گل به ويژه سبدهاى گل گران 

تمام مى شود. 
هزينه هاى نگهدارى همچون هزينه 
ــيار  ــتيك بس ــرق و پالس گاز، آب، ب
باالست و اين موارد باعث ارزان نشدن 

آن مى شوند. 
در روزگارانى كه هنوز از آپارتمان هاى 
چندطبقه به اصطالح قوطى كبريتى 
خبرى نبود، حياطى بود و باغچه اى پر 
از گل و درخت كه هر لحظه در معرض 
نور طبيعى جان مى گرفتند، اما امروز 
هرچه اين آپارتمان ها قارچ گونه رشد 

مى كنند باغچه ها نيز مى ميرند. 
حتى اگر جنبه زيبايى گل و گياه را كه 
باعث آرامش روان و خاطر است در نظر 
نگيريم وجودشان براى تلطيف هواى 

اطراف مان ضرورى است. 
به همين خاطر، اگرچه باغچه ها از بين 
رفته اند اما هستند بسيارى از افرادى 
كه در همين آپارتمان هاى كوچك و 
كم نور خود از گل ها و گياهان مختلفى 
ــى  ــد و كمتر كس ــتفاده مى كنن اس
ــى «گل هاى  ــا واژه مصطلح آن يعن ب

آپارتمانى» آشنا نيست. 
گياهان آپارتمانى هواى خانه را تلطيف 
ــر روحى روانى نيز در  مى كنند و از نظ
ــان تاثير زيادى  ــاكنان يك آپارتم س

دارند. 
معموال در همه دنيا بهترين استفاده ها 
ــت كه در  ــى اس ــاى آپارتمان از گل ه
منازل نگهدارى مى شوند زيرا ضمن 
تاثيرات روحى روانى نوعى سرگرمى 

هم محسوب مى شود. 
ــيارى از خانم هاى خانه با همين  بس
ــزاق مى كنند،  گياهان آپارتمانى ارت
ــتان و  آنها را تكثير مى كنند و به دوس
آشنايان خود هديه داده يا مى فروشند، 
ــدان و در تراس  ــده اى در گل حتى ع
خانه هاى خود سبزى ِكشت مى كنند. 
ــره و نور  ــى بدون پنج هيچ آپارتمان
نيست و همان نور كم آپارتمان يا نور 
همان پنجره هايى كه وجود دارند براى 
گياهان آپارتمانى كافى است، ضمن 
ــود دارند كه اصال  اينكه گياهانى وج
ــت  نياز به نور ندارند، اما آنچه مهم اس
اين است كه بايد نوع گياه متناسب با 
نور و هواى آپارتمان انتخاب شود، در 
اين صورت است كه هيچ مشكلى در 
ــاه پيش نمى آيد  نگهدارى از يك گي
ــال در  ــال هاى س و گياه مى تواند س

آپارتمان بماند. 
ــت  ــدان براى انتخاب درس عالقه من
و  ــندگان  فروش از  ــد  مى توانن
ــدگان كمك بگيرند ضمن  توليد كنن
اينكه كتاب هايى نيز در همين زمينه 
موجود است و مى توانند از آنها استفاده 
ــه گلدان ها خاك  ــاك اولي كنند.  خ
برگ و پيتماس و خاك هاى مخلوط 
است. همچنين بايد گفت كه گياهان 
ــا كودهاى  ــه مقدار كم ب آپارتمانى ب

شيميايى تقويت مى شوند. 

كاهش قيمت پكيج و 
رادياتور با افزايش توليد 

خانه هاى نوساز
ــرد:  ــار ك ــد اظه ــر معتم محمدباق
ــه كاال، وجود  اصلى ترين جواز عرض
خدمات پس از فروش، وجود قطعات 
جانبى با كيفيت و در حد نياز و وجود 
تكنسين متخصص در واحد خدمات 

پس از فروش است. 
ــروش كاال  ــه داد: واردات و ف وى ادام
ــتوانه، غير قانونى است كه  بدون پش
ــار آن واردات كاالى با كيفيت  در كن
و استاندارد عاملى براى رقابت بيشتر 
توليدات ايرانى و آزادى انتخاب براى 
ــتريان را به دنبال دارد. او با بيان  مش
اينكه بيشترين خريد مربوط به پكيج 
ــان كرد:  ــت، خاطرنش ــتقل اس مس
ــبت به چند  فرهنگ خريد مردم نس
سال گذشته تغيير كرده و در زمان نياز 
به محصوالت گرمايشى خريد و نصب 

صورت مى گيرد. 
ــد از جريانات  ــرد: بع معتمد بيان ك
ــت  ــال 1391، قيم ــادى س اقتص
محصوالت آنچنان دستخوش تغيير 
نشده و عواملى همچون برترى حجم 
عرضه نسبت به تقاضا و بازار رقابتى بر 
اين موضوع تاثير گذار بوده است. وى 
گفت: مواد اوليه رادياتور و ديگ هاى 
ــت و 20 تا  ــوالدى كامال داخلى اس ف
30 درصد مواد اوليه پكيج و مشعل از 

طريق واردات تامين مى شود. 
ــندگان شوفاژ  رييس اتحاديه فروش
ــد: قيمت  و تهويه مطبوع يادآور ش
ــن و بخارى به  ــتفاده از آبگرمك اس
ــتفاده از پكيج و رادياتور  قيمت اس
ــت. او خاطرنشان  ــده اس نزديك ش
ــده محصوالت  كرد: قيمت تمام ش
ــيار  توليدى به دليل توليد انبوه بس
ــت و  ــش يافته اس ــكن و كاه سرش
ــاز از پكيج و  ــتر خانه هاى نوس بيش

رادياتور استفاده مى كنند. 

ايليا پيرولى

خبر

نرخ امروزنوع ميوه و سبزى

3500تومانآلبالو

9000 تومانگيالس تك دانه

2000 تا 2400 تومانانگور عسگرى

1500 تا 2500 تومانسيب گالب

5000 تومانزردآلو

4000 تومانهلو درجه يك

3200 تومانانگور بى دانه

500 تومانگوجه فرنگى

800 تومانخيار رويال

1400 تومانخيار بوته اى درجه يك

750 تومانپياز صدفى

1000 تا 1050 تومانسيب زمينى درجه يك

500 تومانهندوانه درجه يك

1200 تومانخربزه

5500 تومانانبه درجه يك

4000 تومانسبزى قورمهـ  كوكوـ  آشـ  پلو

500 تومانكرفس

3000 تومانفلفل رنگى

2000 تومانباميه درجه يك

1000 تومانباميه درجه دو

500 تومانكلم سفيد و قرمز

2500 تومانكلم بروكلى درجه يك

1000 تومانكلم بروكلى درجه دو

خبر

اقتصاد لحـاف بى خبرى روى سـرش كشـيده تا 
نتواند ركـود موجـود را حتى در بـازار گل ببيند. 
گل هايى كه از نبود گلدان هايشان مرگ تدريجى 
را تجربه مى كنند. اين همـان ارمغان ركود تورمى 
اسـت كه تن اقتصاد همانند باغچه اى در زمستان 
لخت شده اسـت.  شـايد ديگر حتى بيلبورد هاى 
تبليغاتى و اخبـار مختلف از اميـدوارى عملكرد 
برنامه هاى اقتصادى نتوانـد ذهن ها را مثبت كند 
زيرا متغير هـاى اقتصادى هيچ نشـانه بهبودى را 
براى اقتصاد نويد نمى دهند.  قلب گلدان هاى اين 

شهر (تهران) و ديگر نقاط كشور خالى از وجود گل 
است و «چه سخته مرگ گل براى گلدون.» 

افزايش نرخ تورم و گرانى اجنـاس و كاالها منجر 
شـده تا سـبد خانوار ها از خريد گل خالى شود و 
مثل گذشته بسته هاى كادويى همسفرى نداشته 

باشند.
   افزايش قيمت گل و كاهش قـدرت خريد تا آنجا 
خود را نشان داده كه بنا به گفته فروشندگان بازار 
گل، اين ميزان اسـتقبال كم در چند سال گذشته 
بى سابقه بوده است.  اين را حتى فروشندگان گل 
در بازار امام رضا نيـز تاييد مى كننـد.   «قيمت ها 

رونـد كاهشـى به خـود گرفتـه كه ايـن موضوع 
بـه دليـل كاهـش حجـم خريـد از سـوى مردم 

است».  
سرنوشـت غم انگيـز بـازار گل كـه مانند سـاير 
بازارهاى ديگر با اپيدمى سكته مواجه شده است 
و به كما رفته را مى توان در يك بازار از چندين بازار 
گل بررسى كرد تا به خوبى وضع آن را واكاوى كرده 
باشيم.  شـرق تهران، بازار گل خاوران (امام رضا)، 
بازارى بسيار بزرگ كه شـايد قصه پردرد جدايى 
گل و گلـدان را به خوبـى بتوانـد شـرح دهـد 

بهترين مكان است. 

گل آفتابگردان  3700 تا 4700 تومان  

آنتوريوم 4300 تا 8000 تومان

بامبو برگ هر شاخه 1900 تومان

تاج خروس  2800 تا 3700 تومان

داوودى مينياتورى
 هر دسته 6000 تومان

رز ايرانى هرشاخه3200 تا 5000تومان

زنبق 6000 تومان

شب بو  2600 تا 3200 تومان

شيپورى 2500 تا 4800 تومان

گاليل 2500 تا 3000 تومان

ليليوم 7000 تومان

مارگريت 2700 تومان

مرغ بهشت  5000 تا 6000 تومان

مريم 2800 تا 3200 تومان

ميخك 1800 تومان

ميخك مينياتورى 7000 تومان

ــترين  ــا همان امام رضا گل هاى «ليليوم اورينتال» و «رز» بيش در بازار گل خاوران ي
ــب بو، زنبق و نرگس نيز در رتبه هاى بعدى  ــنبل، الله، سينره، ش خريدار را دارند. س

هستند. 

 گل هاى شب بو، زنبق و نرگس شاخه اى 2000 تا 5000 تومان به فروش مى رسد. 
گياهان آپارتمانى و كاكتوس ها نيز از پرفروش ترين گونه هاى گياه در اين بازار است. 

فروشندگان علت استقبال از اين نوع گياهان را نوسان كمتر قيمتى آنها مى دانند. 

ــواع گل ها  ــر بازار امام رضا از ان سرتاس
پرشده و به اين بازار شلخته و قديمى كه 
ــان آتش اين مهمان  چندى پيش ميزب
ناخوانده شد زيبايى دوچندان بخشيده 
است.  با گذشت چند ساعت همنشينى 
گل ها با فروشندگان خود، گويى نفس 
افسرده آنها بر اين گل هاى خوش بو اثر 
گذاشته و حالت پژمردگى به آنها دست 
مى دهد.   گل فروشى به نوعى گفته ما را 
تاييد مى كند و اين را به حس رومانتيك 
گل ها نسبت مى دهد. عباس كه به نظر 
مى رسد خود نيز فردى احساسى باشد 
ــد: «ميزان  به «فرصت امروز» مى گوي
ــه 70 درصد  ــور ب ضايعات گل در كش
رسيده است و اين هشدارى به صنعت و 

بازار گل است.»
ــاى تاثير گذار  ــالوه بر متغير ه عباس ع
ــازار گل، راه اندازى بى ضابطه  در ركود ب
بازار هاى گل و گياه از سوى شهردارى ها 

ــات گل به علت  ــل افزايش ضايع را عام
عدم خريد آنها از سوى مشتريان نسبت 

مى دهد. 
ــا به فكر  ــهردارى ها تنه به گفته او، ش
ــدازى  ــا راه ان ــوده و ب ــود ب ــد خ درآم
ــاى گل و گياه عمال  ــه بازار ه بى ضابط
بازار هاى رسمى اين صنعت را به نابودى 

كشانده اند. 
ــازار گل خاوران اضافه  اين گل فروش ب
كرد: «اين امر دست دالالن و واسطه ها 
ــن بازار فراهم كرده  را براى حضور در اي
است و بازار گل به سرنوشت بازار مسكن 
و ساير بازار هاى ديگر دچار شده است». 
ــرده در حوزه  ــردى تحصيلك ــه ف او ك
ــت مى گويد: «متاسفانه  كشاورزى اس
سرانه مصرف گل در ايران براى هر نفر 
حدود شش شاخه در سال است كه ادامه 
ــت گل و گياه  ــد مى تواند صنع اين رون

كشور را به نابودى بكشاند. »

ــيارى از غرفه داران گل در بازار گل  بس
خاوران معتقدند كه يكى ديگر از داليل 
ركود در بازار گل، نبود صادرات نسبت 

به ميزان توليد و عرضه آن است. 
ــس اتحاديه  ــارات ريي ــاس اظه براس
ــندگان گل و گياه كشور، ساالنه  فروش
بيش از دو ميليارد شاخه گل در كشور 

توليد مى شود. 
ــال گذشته  به گفته جالل عجايبى، س
نصف ظرفيت گل صادرات صورت گرفته 
ــت.  در همين حال فروشندگان گل  اس
در بازار خاوران بر اين عقيده اند كه اگر 
بازار گل بخواهد رنگ ثبات را ببيند بايد 
زمينه را براى صادرات آن فراهم كرد تا 
توليد كنندگان و بازار يان عمده بتوانند 
ــال از حاشيه  با قيمتى ثابت در طول س

سود مطمئن و ثابتى برخوردار شوند. 
ــروش كه خود  ــى زاده، گل ف ــروز قل به

ــت در  ــناس اس ــده و كارش توليد كنن
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام اين باره ب
ــود كه با  ــيده ش «بايد تدابيرى انديش
ــكل بازار  ــش توليد و صادرات مش افزاي
ــود به طورى كه  گل و گياه ايران حل ش
ــند براى  ــدگان مجبور نباش توليد كنن
ــان در برخى از  ــرى از ضرر و زي جلوگي
ــت گل را افزايش  ــال قيم ــاى س روزه

دهند.»
اين كارشناس كشاورزى علت گرانى گل 
ــه تحليل مى كند:  و ركود آن را اين گون
ــش هزينه هاى تمام  «به طور قطع افزاي
ــم،  ــده توليد از جمله افزايش نرخ س ش
ــرى و  ــتمزد كارگ ــيميايى، دس كودش
سوخت در گرانى نرخ اين محصول نيز 
ــت، به طورى كه كاهش  ــوده اس موثر ب
ــات را براى اين  مصرف و افزايش ضايع

صنعت به همراه داشته است. »

ــاق و هزينه باال ى  ــادرات، قاچ نبود ص
ــازار گل را به ميدان  ــگار ب توليد گل ان
ــت متغير هاى ايجاد  كارزارى براى رقاب
ــت.  بدون  ركود تورمى تبديل كرده اس
هيچ برداشت اضافه اى مى توان سكانس 
ــه افزايش قيمت  اول فيلم بازار گل را ب
سوخت و هزينه باالى توليد اختصاص 
داد.  اين را نيز بازيگران بازار گل كه در 
ــندگى ايفاى نقش  كاراكترهاى فروش
مى كنند مى گويند، آن هم در لوكيشن 
ــى از صاحبان  ــا.  يك ــازار گل امام رض ب
ــازار گل امام رضا  ــع در ب غرفه هاى واق
ــش كه چرا در  بعد از شنيدن اين پرس
ــاط نيست به  ــانه اى از نش بازار گل نش
ــد: «وقتى كه  «فرصت امروز» مى گوي
مجموعه بازار هاى اقتصادى هيچ رونقى 
ــكان دارد كه بازار گل  ندارند چگونه ام
تافته جدابافته اى از آنها باشد و به جاى 
ــته باشد. اين بازار  پژمردگى، رونق داش
ــد دانه هاى  ــه بازار ها مانن نيز مثل هم
تسبيحى هستند كه نمى توان آنها را از 
يكديگر متمايز كرد زيرا هر گاه يكى از 
اين دانه هاى تسبيح از بين برود، تسبيح 
ديگر كارآيى خود را از دست مى دهد.»  
ــاى بازار كه  ــر از گل فروش ه يكى ديگ

ــد از داليل ركود  احسان خوانده مى ش
بازار گل به خبرنگارمان گفت: «تحريم، 
نبودن هواپيماى مخصوص، مشكالت 
ــده براى  ــته بندى و قيمت تمام ش بس
ــازار گل را غير رقابتى  توليدكنندگان ب
ــن بازار هاى صادراتى از  مى كند، بنابراي
ــت مى رود و بازار هاى داخلى نيز به  دس
علت تورم بسيار زياد باعث مى شود كه 
خانوارها گل را از سبد نيازى خود خارج 
كنند و به عنوان اولويت هاى دسته چندم 
قرار بدهند. » به گفته اين فروشنده گل، 
ــدگان گل  ــى ها و عرضه كنن گل فروش
ــال تنها 60 روز خوب را  در 365 روز س
سپرى مى كنند.  او ادامه مى دهد: «300 
ــر از روز هاى  ــن 305 روز ديگ روز از اي
سخت توليد كنندگان و فروشندگان گل 
ــمار مى آيد و در حقيقت يك ركود  به ش
مطلق سراسر بازارگل را فرا  مى گيرد. » 
حسين اخترى براى تكميل حرف هاى 
ــازار گل اكنون  همكارش مى گويد: «ب
ــت قرار دارد  در پايين ترين ميزان قيم
ــيار كمتر از  و قيمت هاى گل و گياه بس
قيمت واقعى آنها عرضه مى شود و جالب 
آنكه با اين وجود نيز خريدار كمى براى 

گل وجود دارد. »

ــاى زيرمجموعه  ــاس اعالم نهاده براس
وزارت جهاد كشاورزى در سال گذشته 
بيش از 500 ميليون دالر گل به كشور 

وارد شده است. 
ــيارى از فروشندگان  اين به عقيده بس
ــراى صنعت گل زيرا  يعنى يك فاجعه ب
ــش  اكنون بازار به علت توليد زياد كش

اين ميزان گل را ندارد. 
ــندگان گل از قاچاق اين  ــه فروش البت
ــور مى گويند. به عقيده  محصول به كش
فرامرز، قاچاق گل به كشور از مشكالت 

عمده توليدكنندگان و بازار گل است. 
 او همچنين از واردات گل هاى مصنوعى 
ــد: «گل هاى  به بازار گل ايران مى گوي
ــازار گل را  ــدت ب مصنوعى چينى به ش

تحت الشعاع قرار داده است. »
ــاس آمار هاى اتحاديه گل و گياه  براس
ــته دو برابر صادرات  كشور، سال گذش
كشور يعنى به ارزش 100 ميليون دالر 
گل از كشورهاى مالزى، تايلند،چين و 
از مرزهاى دوبى و بندرعباس به كشور 

قاچاق شده است. 

خوشى گل فروش ها تنها 60 روز از سال

قاچاق و واردات گل هاى مصنوعى چينى و
 به حاشيه راندن بازار گل

خوشبختى در خانه گل هاى ليليوم و رز

وقتى ضايعات گل به 70 درصد مى رسد

نبود صادرات و عدم توازن در بازار گل

قيمت گل هاى پر فروش بازار



با آغاز فصل گرماى تابستان، يكى 
ــمى  ــى كه رونق موس از بازارهاي
ــل تجربه  ــى  را در اين فص خاص
ــى  ــايل سرماش مى كند بازار وس
ــى  ــاى گازى و آب ــد كولره مانن
است. در شهرهاى مختلف كشور 
ــرات آب وهوايى و  ــت تغيي به عل
ــيله  ــوى نوع وس ــاى ج تفاوت ه
سرمايشى كه مورد استفاده قرار 
مى گيرد، متفاوت است، كولرهاى 
گازى مناسب منطقه آب وهوايى 
ــد و كولر هاى آبى  گرم و مرطوبن
ــبند.  ــراى مناطق معتدل مناس ب
ــاس آمارها تا پايان سال 91  براس
ــت كم 14 ميليون كولر آبى  دس
ــال تابستان  ــورمان هر س در كش
ــارى را براى  ــوع و به هواى مطب
صاحبان خود فراهم كرده است، 
ــت  ــاى ترديد نيس ــن ،ج بنابراي
ــورمان  ــه به اقليم كش كه با توج
ــردم ايران،  ــگ م ــه فرهن و البت
ــتالژيك  ــان جعبه هاى نوس هم
ــاى آبى هنوز  ــگ يا كولره آبى رن
ــع برودتى در  هم اصلى ترين منب
فصول گرما هستند. اين در حالى 
است كه نبايد از كولرهاى گازى 
ــد ممكن  ــد، هرچن هم غافل ش
ــنيدن نام اين  است بسيارى با ش
وسيله به خود بلرزند، البته نه براى 
ــرماى مطبوعش بلكه به دليل  س
صورتحساب برق مصرفى منزل، 
اما با توجه به فناورى هاى نوين و 
البته استفاده از روش هاى جديد 
در مصرف انرژى اين نوع كولرها 
ــخت  مى توان آنها را رقيبى سرس
ــاى آبى رنگ باالى  براى جعبه ه
پشت بام منازل خود تصور كنيم. با 
اين حال به ياد داشته باشيم گاهى 
ــرايط اقليمى  اوقات آب وهوا و ش
محل سكونت ما مثل رطوبت هوا 
ــده حق انتخاب نداشته  باعث ش
ــرار از گرما به  ــراى ف ــيم و ب باش
ــده توسط  هواى مطبوع توليد ش
كولرهاى گازى پناه ببريم، چون 
ــراى مناطقى كه  كولرهاى آبى ب
ــب است  رطوبت كمى دارد مناس
ــق مرطوب يا  و گازى ها در مناط
به قول خودمان شرجى با قدرت 
حكمرانى مى كنند.  يك فروشنده 
كولرهاى آبى به «فرصت امروز» 
مى گويد، كولرهاى گازى مزاياى 
ــه كولرهاى آبى  ــبت ب زيادى نس
ــيار  ــا هم قيمت آنها بس دارند ام
ــت و هم برق زيادى را  گران تر اس
ــبت كولرهاى آبى مصرف  به نس
ــن هنوز  ــراى همي ــد و ب مى كنن
ــردم و به ويژه  ــتقبال عموم م اس
اقشار متوسط و پايين از كولرهاى 
ــنده  ــت. فروش ــتر اس ــى بيش آب
ــز مى گويد به طور كلى  ديگرى ني
صاحبان آپارتمان هاى كوچك و 
نقلى همواره استفاده از كولرهاى 
ــح مى دهند، زيرا هم  آبى را ترجي
ــان  ــاى كمترى براى ش هزينه ه
ــم اينكه كولر  ــاد مى كند و ه ايج
گازى براى فضاهاى كوچك خيلى 
كارآيى ندارد، بنابراين شما هنوز 
هم با وجود تكنولوژى باالترى از 
ــاهد كاربرد كولرهاى آبى  آن ش
ــتيد.  اين فروشنده  در كشور هس
مى گويد مصرف آب در كولرهاى 
آبى با توجه به مقدار گرماى هواى 
ــم هوادهى و ظرفيت  بيرون، حج
ــت، ولى  ــر اس ــى متغي ــر آب كول
مى توان مصرف آب در كولرهاى 
ــا 20 ليتر در هر  آبى را بين 10 ت

ساعت در نظر گرفت. 

محاسن و معايب كولر آبى
ــود مزاياى  ــاى آبى با وج كولر ه
ــب  ــون قيمت مناس فراوانى چ
دستگاه و هزينه انرژى مصرفى، 
ــاال و مصرف  ــرمايش ب بازده س

پايين انرژى، معايبى هم دارند، 
ــرويس  ــورت س ــع در ص درواق
ــتگاه دچار  نكردن به موقع، دس
ــى  ــل گرفتگ ــكاالتى از قبي اش
ــا زنگ زدگى  ــال و پمپ ي پوش
ــود. يكى  ــزاى داخلى مى ش اج
ديگر از محدوديت هاى كولرهاى 
آبى محدود بودن انتخاب درجه 
سرماست. كولرهاى آبى براساس 
ــان يا  ــرف انرژى ش ــزان مص مي

ــدرت موتور  ــزان ق ــع مي درواق
دستگاه تقسيم بندى مى شوند و 
اندازه آنها نيز بر اين اساس تغيير 
ــيار زيادى  مى كند. برندهاى بس
در حال حاضر در بازار كولر هاى 
ــتر آنها  آبى وجود دارند كه بيش
ــتند و كيفيت كافى  ايرانى هس
ــه مى توان به  ــز دارند، از جمل ني
ــال،  ــپهر الكتريك، آبس ارج، س
ــرژى و غيره  ــاب، ان ــزر، برف خ

اشاره كرد. 
در استفاده از كولر آبى چه 

نكاتى را رعايت كنيم؟ 
ــاى آبى  ــنده كولره يك فروش
ــتفاده از  ــه اس ــن نكت مهم تري
ــرح  اين نوع كولر را اين گونه ش
ــب  ــك كولر مناس ــد: ي مى ده
كولرى است كه كانال كشى آن 
ــته باشد و  ــير طوالنى نداش مس
ــير  حتى االمكان كوتاه ترين مس
ــى انتخاب شود،  براى كانال كش
ــارج از  ــما خ ــر كانال هاى ش اگ
ساختمان باشد، حتما حواس تان 
باشد به وسيله عايق كارى با پشم 
ــاى ديگر از  ــا عايق ه ــه ي شيش
ــدن كانال ها و هدر رفتن  گرم ش
ــرما در اثر تابش مستقيم نور  س
خورشيد بر آنها جلوگيرى شود 

ــايبان  ــب يك س ــه گاهى نص ك
ساده روى كولر و كانال هم موثر 
است. محيط پوشال هاى كولر از 
لحاظ رشد باكترى و قارچ بسيار 
مستعد است، هم از نظر دما و هم 
ــه اندازه  مواد غذايى و رطوبت ب
ــرايط براى رشد قارچ ها  كافى ش
ــن باكترى ها  ــت و اي ــا اس مهي
مى توانند بيمارى هاى تنفسى در 
افراد خانه ايجاد كنند. همچنين 

تجزيه پوشال ها سبب آزاد شدن 
مواد و گازهايى مى شود كه عالوه 
ــار بوى بد براى سالمتى  بر انتش
ــه آب مخزن  ــت. ب نيز مضر اس
ــول ضدعفونى كننده  كولر، محل
ــيل اضافه كنيد و قبل از  سانوس
ــتفاده از كولر به مدت  هر بار اس
ــه تنهايى  ــه پمپ را ب 15 دقيق
ــال ها كامال  روشن كنيد تا پوش
ــود. بدنه فلزى كولر و  خيس ش
اجزاى الكتريكى آن در كنار آبى 
ــت  كه درون كولر در جريان اس

ــر برق گرفتگى را  ــد خط مى توان
ــته باشد،  براى شما در پى داش
ــر و  ــا كار تعمي ــن حتم بنابراي
راه اندازى آن را به افراد ماهر در 
اين زمينه بسپاريد. يادتان باشد 
ــه آب وهوايى  ــه به منطق با توج
ــكونت تان كولر انتخاب  محل س
كنيد، ضمن اينكه كولر بزرگ تر 
ــاه و خنكى  ــه معناى رف هرگز ب
بيشتر نيست، بلكه تنها مصرف 

برق بيشترى در پى دارد. 

كولرهاى سلولزى 
كولرهاى سلولزى نسل جديدى 
ــتند. اين  ــاى آبى هس از كولره
كولر ها تامين سرمايش تبخيرى 

در تمامى كاربرى هاى مورد نياز 
ــانند  ــد به انجام برس را مى توانن
ــه  ــپ تخلي ــتم پم ــه سيس و   ب
ــور تخليه آب  ــه منظ اجبارى ب
ــوب  داخل وان قبل از ايجاد رس
و امالح، بدنه هاى پليمرى جهت 
سبك سازى و مقاومت مخصوص 
ــيدگى و فرسايش  در برابر پوس
ــطح  ــش س ــن كاه و همچني
ــى و خارجى  تبادل دماى داخل

ــم  ــتم تنظي ــن سيس و همچني
خودكار آب داخل وان و مجهز به 
فن هاى آكسيال در انواع مختلف 
ــتند و متناسب با نوع  مجهز هس
ــخصات  ــت هوادهى مش ظرفي
ــت. نوعى  فنى آنها نيز متغير اس
از اين كولرها داراى بدنه پليمرى 
ــتند كه به جاى بدنه فلزى  هس
ــت  بدنه آنها از جنس پليمر اس
ــيار سبك  و همين امر آنها را بس
ــى جعفرى،  ــت. مرتض كرده اس
ــلولزى  ــنده كولرهاى س فروش

ــه راه امين حضور  ــرژى در س ان
ــوازم خانگى در  كه بازار فروش ل
تهران است، به «فرصت امروز» 
ــن مزاياى اين  مى گويد مهم تري
نوع كولرها عبارت است از طول 
ــل 40 درصد  ــاال، حداق ــر ب عم
افزايش راندمان تبخيرى نسبت 
به كولرهاى آبى متداول از لحاظ 
انتخاب پنل سلولزى و حدود 80 
درصد افزايش راندمان هوادهى 
نسبت به كولرهاى آبى متداول 
(باتوجه به مصرف برق يكسان)، 
افزايش بيش از دو برابرى برآيند 
ــبت به  ــى نس ــان هواده راندم
ــداول (باتوجه  كولرهاى آبى مت
به مصرف برق يكسان، داراى 12 

ــى (قابل تنظيم  ظرفيت هواده
ــر) و داراى ريموت  ــط كارب توس
ــر و مكانيزم  كنترل، داراى فلوت
ــتم درصورت قطع  توقف سيس
جريان آب، داراى پمپ مستغرق 
ــوختگى،  ــه س ــدون عارض و ب
ــزم تخليه خودكار  داراى مكاني
ــور افزايش  ــخت به منظ آب س
ــاى تبخيرى و  طول عمر پنل ه
ــى، داراى چهار  ــش بازده افزاي
ــز فيلتر غبار و  پنل تبخيرى و ني
ــتم از نوع باالزن و  انتخاب سيس
پايين زن به درخواست مشترى، 
ــر كولر، به  ــتك زي بى نياز از تش
ــرح و اجراى  خاطر جامعيت ط
و  آب  ــع آورى  جم ــتم  سيس

پس آب. 
وى در ادامه مى گويد، در اين نوع 
كولرها به جاى پوشال از ماده اى 
به نام سلولز استفاده مى شود كه 
نوعى از آن ساخت استراليا است 
ــد كولرهاى آبى قديمى  و همانن
ــال اين سلولز  نياز نيست هر س
عوض شود و هر شش سال يكبار 
ــلولز اين نوع كولرها تعويض  س
ــاده اى به  ــود. همچنين م مى ش
ــى درون مخزن كولر  نام اپوكس
ــوره  ــود كه ضدش ريخته مى ش
است. اين فروشنده ويژگى بارز 
اين نوع كولرها را قدرت باددهى 
مى داند كه تا 30 درصد بيشتر از 
كولرهاى آبى معمولى است. اين 
ــا از كولرهاى قديمى  نوع كولره
گران تر است و بر خالف كولرهاى 
قديمى كه فقط دو درجه شدت 
ــدت باد در اين نوع  باد دارند ش
ــدن  كولرها قابليت كم و زياد ش
دارد. جعفرى در مورد قيمت اين 
نوع كولرها مى گويد، قيمت اين 
ــتگى  كولرها به نوع برند آنها بس
ــاى  ــا از كولره ــا عموم دارد، ام
ــتند. مثال  معمولى گران تر هس
قيمت برند پالر 700 هزار تومان 
است اما قيمت برند انرژى از يك 

ميليون تومان به باال است. 

چند تومان براى باد خنك؟!
قيمت كولرهاى آبى نيز براساس 
ــزان هوادهى،  قدرت موتور، مي
ــاحت  مس ــان،  جري ــدت  ش
ــر و  ــاد كول ــش و ابع تحت پوش
ــه كارخانه  همچنين اينكه از چ
ــد متغير است.  ــازنده اى باش س
ابراهيمى، فروشنده كولرهاى آبى 
با بيان اين مطلب مى گويد مثال 
قيمت كولرهاى آبى ارج كه يكى 
ــن  ــن و قديمى تري از معروف تري
برندهاى كولر آبى است، براساس 
ــور بين 280 تا  ويژگى هاى مذك
730 هزار تومان نوسان دارد كه 
كوچك ترين و ضعيف ترين كولر 
ارج 280 هزار تومان و قوى ترين 
ــر 730 هزار  ــن كول و بزرگ تري
ــت كولرهاى  ــت. قيم تومان اس
آبسال از 240 هزار تومان شروع 
ــود تا يك ميليون و 200  مى ش
هزار تومان. اين فروشنده معتقد 
ــوال 500 هزار  ــت مردم معم اس
ــر هزينه  ــراى تهيه كول تومان ب
ــنده ديگرى در  مى كنند.  فروش
ــت كولر آبى طى  مورد روند قيم
يكى دو سال اخير مى گويد سال 
ــته قيمت كولر 200 هزار  گذش
تومان افزايش داشت، اما امسال 
شاهد افزايش قيمت نبوديم. اين 
فروشنده معتقد است براى خنك 
كردن يك واحد 45 مترى به يك 
كولر 700 هزار تومانى نياز است. 
وى مى گويد براى تهيه يك كولر 
ــد حداقل دو  گازى معمولى باي
ــرد، اما هنوز  ميليون پرداخت ك
هم با مبلغى كمتر از يك ميليون 
ــك كولر آبى  ــوان ي تومان مى ت

خوب تهيه كرد.  
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صادرات خدمات 
فنى و مهندسى رشد 

40درصدى داشت 
ــانى  ــبكه اطالع رس ــل از ش ــه نق ب
ــت، معدن و  وزارتخانه وزارت صنع
ــادرات خدمات  ــارت، ارزش ص تج
ــران در مدت  ــى اي ــى و مهندس فن
ــال جارى به رقم  ــه ماهه اول س س
ــيدكه نسبت  490 ميليون دالر رس
ــود در فصل بهار  ــابه خ به مدت مش
ــان  ــش 40 درصدى را نش 92 افزاي
ــادرات كاالهاى  مى دهد.  ارزش ص
ــورد  ــور در دوره م ــى كش غيرنفت
ــت ميليارد و  ــر هش ــى بالغ ب بررس
ــده كه  ــون دالر اعالم ش 386 ميلي
ــابه در سال 92  نسبت به مدت مش
از لحاظ ارزشى رشد 6 درصدى و از 
حيث وزنى رشد يك درصدى داشت.  
ــزارش آورده ، ارزش  ــا در اين گ ايرن
ــى  صادرات خدمات فنى و مهندس
ــال 1390 به باالترين رقم در  در س
ــه فعاليت  ــه دو ده ظرف نزديك ب
ــدود 4. 2 ميليارد  در اين عرصه   ح
ــادرات  ــيد.  ارزش ص دالر رس
ــى ايران در  ــى ومهندس خدمات فن
ــه ترتيب  ــال هاى 92- 1391 ب س
ــارد و 322 ميليون دالر  ــه دو ميلي ب
ــون دالر  ــارد و 261 ميلي و دو ميلي
رسيد.  سيامك دولتشاهى، دبيركل 
انجمن صادركنندگان خدمات فنى 
ومهندسى ايران چندى پيش اعالم 
كرد: براساس چشم انداز كوتاه مدت 
ــه ارزش  ــتيابى ب ايران توانايى دس
ــارد دالرى را در  ــادرات 10 ميلي ص
ــال  اين بخش ظرف كمتر از پنج س
ــدت مى تواند  دارد و از منظر بلند م
ــادرات خدمات  20 ميليارد دالر ص

فنى و مهندسى داشته باشد. 
ــياى ميانه،  در دوره 89 - 1380 آس
ــه، آمريكاى التين و آفريقا  خاورميان
به ترتيب با 36، 28، 16 و 12درصد 
قراردادهاى صادرات خدمات فنى و 
مهندسى ايران را به خود اختصاص 
دادند و بقيه در ساير مناطق به مورد 

اجرا درآمد. 
ــى  صادرات خدمات فنى و مهندس
ــتغالزايى مولد  ــر ارزآورى، اش از نظ
ــتى با ساير  و پايدار، آشنايى و دوس
ــعه روابط  ــه توس ــا، كمك ب ملت ه
ــا،  ــادى دولت ه ــى و اقتص سياس
ــادرات كاال، بين المللى  كمك به ص
و به روز شدن نيروى انسانى داخلى و 
پيشرفت فناورى و مديريت از جمله 
داليل اهميت صادرات خدمات فنى 

ومهندسى محسوب مى شود.

نگاه ملى كليد حل 
مشكالت فرش دستبافت 

كشور است
ــت با  ــر»،  در نشس ــد كارگ «حمي
ــندگان و  ــاف و اتحاديه فروش اصن
ــتبافت  ــدگان فرش دس توليد كنن
ــگاه ملى به  ــتان همدان افزود: ن اس
ــردن همه  ــرش و درگير ك حوزه ف
ــرش  ــت اندركاران ف ــا و دس نهاده
ــكل  ــع مش ــب رف ــتبافت موج دس
توليد كنندگان در كشور و به تبع آن 

در استان همدان مى شود. 
ــت در  ــه دق ــان اينك ــا بي وى ب
ــيارى از  تصميم گيرى مى  تواند بس
ــكالت فراروى فرش دستبافت  مش
را از ميان بردارد، يادآورشد: اتحاديه 
و اصناف توليد كننده و فروشندگان 
ــراى بازاريابى،  ــتبافت ب ــرش دس ف
تجارت و شناساندن فرش دستبافت 
بايد از اهرم مديران كشورى و استانى 
بهره گيرند.  رييس مركز ملى فرش 
ايران فرهنگ سازى و نگاه هنرى به 
فرش را از مهم ترين عملكردها براى 
رفع ركود فرش دستبافت عنوان كرد 
ــز ملى فرش  و گفت: همكارى مرك
ــه صادركنندگان و  ــا اتحادي ايران ب
ــش از پيش  توليد كنندگان بايد بي

مورد توجه قرار گيرد. 
ــتانداران  ــوان اس ــتفاده از ت وى اس
ــت از  ــراى حماي ــئوالن ب و مس
ــتفاده  توليدكنندگان و اصناف، اس
ــت مالى  ــانى و ظرفي ــع انس از مناب
استان را راهكار هاى موثر براى رفع 
مشكالت حوزه فرش كشور و استان 
ــرد.  كارگر در ادامه  همدان عنوان ك
ــكالت حوزه  ــاره به برخى مش با اش
ــور همچون  ــتبافت كش ــرش دس ف
ــوب براى توليد  نبود مواد اوليه مرغ
ــد تابلوفرش ها بدون در  فرش، تولي
نظر گرفتن ساليق بازار و خريداران 
ــت: امروز توليد  و بيمه قاليبافان گف
ــت كه در  ــده اى اس ــرش پدي تابلوف
كشور شكل گرفته كه عالوه بر ايجاد 
اشتغال از لحاظ اجتماعى نيز مورد 

استقبال توليدكنندگان است. 
ــى فرش ايران گفت:  رييس مركز مل
توليد تابلو فرش اتفاق بسيار خوبى 
است، اما بايد توليد آن به سمت نياز 
ــوق داده شود تا  بازار و خريداران س
موجب اشباع بازار فرش نشود.  وى 
درخصوص بيمه قاليبافان نيز اظهار 
كرد: هم اكنون انحرافاتى در بيمه اين 
افراد وجود دارد كه پايش آن موجب 
ــايى قاليبافان واقعى و تقويت  شناس

بازار فرش دستبافت خواهد شد. 

تحليل

خبر

گرانى لوازم خانگى 
قدرت خريد مردم را كاهش مى دهد

اوايل ارديبهشت ماه، دولت در بخشنامه اى كاالهاى اساسى و حساس را به دو 
گروه تقسيم بندى كرده كه 17 كاالى اولويت يك مشمول قيمت گذارى توسط 
كارگروه تنظيم بازار و 26 كاالى اولويت دو مشمول رصد و پايش مستمر بازار 
شده اند كه چند قلم از لوازم خانگى از جمله پخچال و فريزر، ماشين لباسشويى 
و تلويزيون در اين فهرست دوم قرار دارد. كارشناسان معتقدند، وزارت صنعت 
ــراى جلوگيرى از افزايش  اصناف را با مردم درگير مى كند، اما هيچ تدبيرى ب
قيمت محصوالت كارخانه هاى لوزام خانگى اعمال نكرده است و در حال حاضر 
به رغم مصوبه ستاد تنظيم بازار مبنى بر ممنوعيت افزايش قيمت كاال، همچنان 
ــوالت خود اقدام مى كنند.  كارخانه هاى لوازم خانگى  به افزايش قيمت محص
ــازندگان داخلى صحبت كرده   و قرار بود  دولت همچنين از يارانه توليد به س
ــهمى از درآمد حاصل از هدفمندى يارانه ها به بخش توليد اختصاص داده  س
ــت. هم اكنون اصناف كاالهاى گران  ــود كه هنوز اين اقدام عملى نشده اس ش
ــانند و هيچ نقشى در افزايش  توليدكنندگان لوزام خانگى را به فروش مى رس
ــى قطعا در كاهش  ــش قيمت هاى لوازم خانگ يا كاهش قيمت ها ندارد. افزاي
ــت هاى انقباضى كه  ــت. كنترل نقدينگى و سياس قدرت خريد تاثيرگذار اس
ــود، كيفيت كاال ها و موقعيت زمانى در فصول مختلف را مى توان  اعمال مى ش
ــت.  از جمله عوامل موثر در خريد لوازم خانگى و كاهش يا افزايش تقاضا دانس
ــا و ارزش  پول ملى و ديگر عواملى كه قدرت  باال رفتن قيمت و كاهش درآمده
پول در دسترس مردم را كاهش مى دهد در كاهش قدرت خريد لوازم خانگى 
موثر است. به گفته كارشناسان اقتصادى دولت بايد سياست هاى پولى، مالى 
ــانات ارزى ضررى بر  ــورى تدوين و تضمين كند تا در اثر نوس و اقتصادى را ط
توليدكنندگان وارد نشود. چنانچه با برخى اقدامات دولت در بازار ارز زيانى بر 
توليد كننده وارد شد دولت بايد آن را تضمين كند تا مصرف كننده دچار مشكل 
ــگيرى از ضرر و زيان ممكن است قيمت ها را  نشود. توليد كنندگان براى پيش
ــن تعادل بين عرضه و  ــن عوامل مى تواند در از بين رفت افزايش دهند كه همي
تقاضا، كاهش قدرت خريد و ايجاد ركود در بازار لوازم خانگى تاثيرگذار باشد كه 
اين امر به نفع توليدكنندگان داخلى نيست. مصرف كننده به دنبال تامين كاالى 
ــت و افزايش قيمت لوازم خانگى مى تواند عاملى در جهت كاهش  ضرورى اس
قدرت خريد باشد. خوشبختانه با توجه به وضعيت اقتصادى كشورمان كيفيت 
لوازم خانگى توليد داخل مطلوب است. با تغيير و تحوالت در راستاى اجراى فاز 
دوم قانون هدفمندى و آزادسازى قيمت انرژى و سوخت مورد نياز، سازندگان 
لوازم خانگى بايد تالش كنند استانداردهاى جديد را در ارتقاى كيفيت و كاهش 
مصرف به كار گيرند. گفتنى است نوسان ارزى، عدم امنيت در بازار ارز، كاهش 
كيفيت و افزايش قيمت لوازم خانگى را مى توان سه عامل تاثيرگذار در كاهش 
قدرت خريد برشمرد. اين در حالى است كه در اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد 

داخلى بايد در اولويت قرار گيرد. 

ايجاد 4هزارفرصت شغلى 
براى جوانان منطقه آزاد ماكو

ــه آزاد ماكو، براى چهار  ــافر منطق با راه اندازى كامل بازارچه كاالى همراه مس
هزارنفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم فرصت شغلى ايجاد مى شود.

ــا راه اندازى كامل بازارچه  مديرعامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ماكو گفت: ب
كاالى همراه مسافر منطقه آزاد ماكو، براى چهار هزار نفر به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم فرصت شغلى ايجاد مى شود. 
حسين  فروزان، در گفت وگو با ايلنا در اروميه اظهار كرد: بسيارى از مشكالت 
ــه آزاد ماكو  ــافر منطق ــدازى بازارچه مرزى كاالى همراه مس مربوط به راه ان

ساماندهى و رفع شده است.
وى راه اندازى اين بازارچه را موجب بهره مندى مرزنشينان از مزيت هاى كاالى 
همراه مسافر عنوان كرد و افزود: افزايش تردد مسافر و گردشگر به منطقه آزاد 
ماكو مى تواند يكى از مزاياى عمده راه اندازى و افتتاح بازارچه هاى كاالى همراه 

مسافر براى مردمان اين منطقه باشد. 
ــده در اين منطقه نيز با  فروزان تصريح كرد: تنوع و فراوانى كاالهاى عرضه ش
راه اندازى اين بازارچه افزايش خواهد يافت كه خود مى تواند عامل مهم ديگرى 

در جذب گردشگر در منطقه آزاد ماكو باشد.
وى با اشاره به نحوه فعاليت غرفه هاى بازارچه مرزى منطقه آزاد ماكو گفت: در 
اين راستا با اعمال قانون منع تجميع كاالى مسافرى، حضور صاحبان كاال در 
ــون در بازارچه هاى مزبور نيز اعمال  خريد و حمل كاال ضرورى بوده و اين قان

خواهد شد. 
مديرعامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ماكو با اشاره به ايجاد 700 غرفه در اين 
بازارچه گفت: به اين ترتيب با راه اندازى كامل غرفه هاى بازارچه كاالى همراه 
ــتقيم ايجاد شده و براى  ــافر، براى يك هزار نفر فرصت شغلى به طور مس مس

حداقل سه هزار نفر نيز به طور غيرمستقيم منبع درآمد ايجاد مى شود. 
ــال چندمنظوره در منطقه آزاد ماكو  وى همچنين با توجه به راه اندازى ترمين
ــئله نيز مى تواند عامل مهم ديگرى در ايجاد زمينه هاى اشتغال  گفت: اين مس

مولد در منطقه آزاد ماكو باشد. 
ــط سازمان  ــتا 12 هكتار زمين توس ــان كرد: در همين راس فروزان خاطرنش
منطقه آزاد ماكو و 80 هكتار زمين به بخش خصوصى براى راه اندازى ترمينال 

چندمنظوره توسط منطقه آزاد ماكو اختصاص خواهد يافت. 

«قصرشيرين» منطقه آزاد مى شود

معاون اول رييس جمهور، از تصميم دولت براى تبديل شهرستان قصرشيرين 
ــرى گفت: تبديل  ــحاق جهانگي ــر داد.  به گزارش ايلنا، اس به منطقه آزاد خب
ــيرين به منطقه آزاد يكى از برنامه هاى دولت تدبير و اميد  ــتان قصرش شهرس
است كه به دنبال عملياتى شدن آن هستيم. وى افزود: تالش مى كنيم تا هرچه 
سريع تر كارهاى تبديل شدن شهرستان مهم و مرزى قصرشيرين به منطقه آزاد 

انجام شود، زيرا اين شهرستان از موقعيتى راهبردى و مهمى برخوردار است. 
معاون اول رييس جمهور گفت: يكى از سياست هاى اصلى دولت ايجاد روابط 
اقتصادى پايدار با كشورهاى همسايه از جمله عراق است، زيرا اين كار در بهبود 
فضاى كسب و كار و همچنين رونق فضاى اقتصادى جامعه اثرگذار خواهد بود. 
ــبات اقتصادى  ــعه مناس جهانگيرى افزود: مرز پرويزخان نقش مهمى در توس
جمهورى اسالمى با عراق دارد و حجم بااليى از صادرات غيرنفتى به اين كشور 
را به خود اختصاص داده است.  در سفر اسحاق جهانگيرى به كرمانشاه، وزراى 
ــئوالن استان نيز،  ــتاندار كرمانشاه و جمعى از مس جهاد كشاورزى و نيرو، اس

معاون اول رييس جمهور را همراهى كردند.  

براساس آمار گمرك 
واردات ابريشم افزايش يافت

 براساس آمار گمرك 166/5 تن ابريشم به ارزش چهار ميليون و 16 هزار و 150 
ــد.  اين ميزان واردات از نظر وزنى 31/60 درصد و از نظر  دالر به كشور وارد ش

ارزشى 77/47 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
گفتنى است، تنها در خرداد ماه 44/5 تن ابريشم به ارزش يك ميليون و 91 هزار 
و 208 دالر به كشور وارد شد كه اين ميزان واردات از نظر وزنى 11/68 درصد و 

از نظر ارزشى 76/50 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
ــورهاى  ــتان كش ــتان،  امارات متحده عربى و تركمنس ــت ازبكس گفتنى اس

صادر كننده ابريشم به ايران هستند. 

ن  گا ــند ش و فر
ــاى آبى  كولره
معتقدند، قيمت كولرهاى آبى طى يك سال و نيم 
گذشته 20 تا 30 درصد افزايش يافته است. يكى 
از آنها مى گويد، سال گذشته قيمت كولر آبى 200 
ــال قيمت كولر  هزار تومان افزايش يافت، اما امس

آبى راكد بود و تغيير چندانى نداشت. 
ــترين درآمد نفتى طى  ــم، با وجود بيش دولت ده
ــپرى كرد  ــال هاى پس از انقالب، دورانى را س س
ــه واردات كاال و اجراى  ــم بى روي كه به دليل حج
هدفمندى يارانه ها، توليد داخلى با محدوديت ها 
ــد. از جمله با اجراى  و فشارهاى زيادى روبه رو ش
قانون آزادسازى (گران تر شدن) قيمت حامل هاى 
ــدى مانند كارخانه هاى  انرژى، هزينه مراكز تولي

توليد كننده كولر افزايش يافت و درنتيجه قيمت 
ــد. بنابراين،  نهايى محصوالت آنها نيز گران تر ش
ــال گذشته را مى توان  موج گرانى كولر آبى در س
ــاى توليدكنندگان در  ــى از افزايش هزينه ه ناش
ــت. از سوى  نتيجه گرانى حامل هاى انرژى دانس
ــت و  ديگر كولر آبى خارجى در بازار موجود نيس
همه كولرهاى آبى ساخت داخل هستند و بنابراين 
در اين زمينه رقابتى با كاالى خارجى وجود ندارد و 
توليدكنندگان كولر نمى توانند واردات كولر آبى و 
كسب و كار در اين حوزه را جايگزين توليد آن كنند. 
ــراى قانون مذكور  ــال اخير و اج زيرا طى چند س
ــر به دليل  ــيارى از توليدكنندگان اقدام ديگ بس
ضررى كه متحمل شدند، به جاى توليد   به واردات

روى آوردند. 

واردات به جاى توليد

خسرو صادقى بروجنى

قيمت (تومان)مدلشركت سازنده

4500685,000 كانال از باالآبسال

3500550000 كانال از باالآبسال

5500715,000 كانال از باال آبسال 

70001025000 سلولزىانرژى

3500705,000 سلولزى انرژى

70001,025,000 سلولزى انرژى

3500490,000برفاب

T-BF3770،000برفاب

5000637,000 خروجى از باال پالر

3500505,000ارج

7000680,000ارج

قيمت برخى از كولرهاى آبى موجود در بازار

 گزارش «فرصت امروز» از بازار كولرهاى آبى 

بازار داغ باد خنك در تابستان



تئاتر عروسكى مهجور است
طراح و سازنده عروسك «زى زى گولو» در مجموع ماندگار قصه هاى 
ــطح خود قرار  ــكى در باالترين س تابه تا مى گويد: انزوا در تئاتر عروس
ــال كمتر از انگشتان يك دست شاهد  دارد، به طورى كه طى يك س

توليد و اجراى نمايش هاى عروسكى در كشور هستيم. 
ــه همواره  ــود ك ــئله زمانى تلخ تر مى ش ــزدوده گفت: اين مس ــادل ب ع
جامعه شناسان، معلمان تربيتى و آموزشى و حتى هنرمندان و منتقدان 
بر اين اصل تاكيد داشته اند كه به دليل وجود خالقيت ناب و محض در 
ــكى، اين گونه آثار نمايشى بيشترين تاثيرگذارى را در  تئاترهاى عروس
روند آموزش فرهنگى و تربيتى مخاطبان كودك و نوجوان داشته و دارد. 
ــى را از مهم ترين مطالبات هنرمندان  بزدوده اجراى عمومى آثار نمايش
ــور دانست و تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم  فعال در عرصه تئاتر كش
ــير فعاليت خود به  انگيزه و حمايت  كه هنرمندان تئاتر براى ادامه مس
نياز دارند. بزرگ ترين عامل روحيه بخش براى فعاالن تئاتر، فراهم سازى 
ــط آنها است كه در مورد تئاتر  ــى توس زمينه اجراى عمومى آثار نمايش

عروسكى اين مسئله با كمترين توجه از سوى مسئوالن مواجه است. 

على نصيريان: رشد تئاتر ملى در گرو 
بهره گيرى از گنجينه فرهنگ ايرانى است

على نصيريان، تئاتر ملى را شناسنامه هنر نمايش ايرانى در عرصه هاى 
ــت و تصريح كرد: تحقق اين خواسته در گرو  داخلى و بين المللى دانس
بهره گيرى از گنجينه فرهنگ ايرانى است. او با بيان آنكه اصل ماندگارى 
فرهنگ و هنر در طى فراز و فرودهاى تاريخى در گرو بازتاب و نمايش 
ــرزمينى است، گفت: اگر امروزه تاريخ تمدن  اصالت و هويت ملى هر س
ــبب است كه  جهان به فرهنگ و هنر ايرانى احترام مى گذارد به اين س
هنرمندان اين سرزمين همواره به ريشه هاى اصيل فرهنگى خود پايبند 
و وفادار بوده اند. تئاتر، به عنوان هنرى غربى بسترى حاصل خيز و فراگير 
براى نمايش داشته هاى فرهنگى هر سرزمين به شمار مى رود، اما رشد، 
شكوفايى و بالندگى ما از اين هنر در بهترين شرايط باز هم بازتاب قوانين 
ــن آب و خاك و با فرهنگى  ــت كه خارج از اي ــرش هنرمندانى اس و نگ

متفاوت دست به توليد اين هنر زده اند. 

 صحت ممنوع الخروجى سلطان؟
رييس كل سازمان امور مالياتى كشور يكى از دغدغه هاى مهم اين سازمان 
ــكاران دانست و اعالم كرد: بسيارى از اين  را مبهم بودن قراردادهاى ورزش
ــائل ديگرى وجود دارد. وى  ــت آن مس ــت و در پش قراردادها واقعى نيس
همچنين گفت: با اين قراردادهاى ميلياردى، سهم ماليات ورزشكاران باال 

مى رود و شايد نزديك 200 الى 300 ميليون بايد پرداخت كنند. 
ــكرى در نشست خبرى در مورد ممنوع الخروج شدن على پروين و  عس
ارتباط اين قضيه با بدهى مالياتى وى، ضمن بيان مطلب فوق گفت: از 
ــل بدهى مالياتى هيچ اطالعى ندارم و  ــدن وى به دلي ممنوع الخروج ش
بايد اين موضوع بررسى شود. البته ممكن است اين ممنوع الخروج شدن 

مربوط به ساير بدهى ها مانند مالياتى يا مواردى ديگر باشد. 
وى درباره پرداخت ماليات از سوى كارلوس كى روش و رقم قرارداد اين 
مربى تاكيد كرد: اينكه قرارداد كارلوس كى روش چقدر است، نمى دانم. 
رقم اعالم شده را تاييد يا تكذيب نمى كنم ولى آنچه مسلم است، وى در 

سال هايى كه در ايران حضور داشت، ماليات پرداخت كرد. 

فيلم غيراخالقى در كالس داورى
رييس دپارتمان داورى در واكنش به اظهارات محسن قهرمانى مبنى 
ــط وى، تاكيد كرد:  بر پخش فيلم غيراخالقى در كالس داورى توس
ــت كه برگزار مى كنم كه  ــتين كالسى اس ــتم يا نخس مگر بچه هس

بخواهم چنين فيلمى را در كالس داورى پخش كنم. 
وى در خصوص اظهارات محسن قهرمانى درباره پخش فيلم غيراخالقى 
در كالس داورى گفت: واقعا نمى دانم اين حرف  ها به چه منظورى مطرح 
شده است. مگر من بچه هستم اين كار را انجام بدهم يا نخستين كالس 
داورى است كه برگزار كرده ام كه در آن كم تجربگى كرده باشم و چنين 
ــش كه آيا در اين باره  ــخ به اين پرس فيلمى را پخش كنم. وى در پاس
ــما خواستار  ــيون فوتبال از ش كميته اخالق و كميته انضباطى فدراس
پاسخگويى شده اند، بيان كرد: چنين جريانى وجود نداشته كه بخواهند 
از من در اين باره پرسش كنند و من اين قضيه را كامال تكذيب مى كنم. 

جامعه قوى حكومت قوى را مى سازد
ــى گفت: در جوامع  ــور در امور فرهنگى و اجتماع ــم مقام وزير كش قائ
پيشرفته تشكل هاى غيردولتى يك سرمايه اجتماعى و مهم ترين عامل 
توسعه هستند. مرتضى ميرباقرى روز سه شنبه در همايش هم انديشى 
سازمان هاى مردم نهاد مازندران در سارى افزود: نبود سرمايه اجتماعى 
مهم ترين حلقه مفقوده جوامع بشرى در مسير عدالت و پيشرفت است.

وى با بيان اينكه حكومتى قوى است كه از يك جامعه خوب و قدرتمند 
ــه و مردم، در  ــروز حاكميت متكى به جامع ــد افزود: ام ــوردار باش برخ
محافل بين المللى موفق است. قائم مقام وزير كشور حمايت از فعاليت 
ــكل هاى غيردولتى و سازمان هاى مردم نهاد را از اولويت هاى دولت  تش
يازدهم برشمرد و گفت: نخستين اقدام دولت تدبير و اميد، باور به اين 
سرمايه اجتماعى و اقدام عملى و حمايتى از فعاليت هاى آنها بوده است.
ــكل هاى غيردولتى در وزارتخانه هاى  ميرباقرى افزود: امروز فعاليت تش
ــت و درمان، سازمان بهزيستى و سازمان حفاظت محيط زيست  بهداش
ــده است. جمعيت 78 ميليون نفرى ايران و نيز وجود 10/5  نهادينه ش
ــگاهى كشور شامل 5/5 ميليون دانش آموخته و  ميليون جمعيت دانش
پنج ميليون دانشجو نشان دهنده وجود يك سرمايه اجتماعى در كشور 

است كه بايد از آن براى دفاع از كشور بهره گرفت.

بررسى باز شدن خانه احزاب
رييس مركز مطالعات راهبردى و آموزش وزارت كشور گفت: بازگشايى خانه 
احزاب عصر  سه شنبه در كارگروهى متشكل از مديران ارشد اين وزارتخانه 

كه خود از فعاالن حزبى و سياسى هستند، بررسى خواهد شد.
ــور  ــت مالحظات وزارت كش ــر افتخارى» گفت: در اين نشس «اصغ
ــالح قانون احزاب  ــاره خانه احزاب و نيز اص ــرگيرى دوب درباره از س
ــى قرار مى گيرد. نشست بعدى با نمايندگان احزاب با به  مورد بررس

نتيجه رسيدن اين جلسه در وزارت كشور برگزار مى شود.
ــور يادآور شد:  رييس مركز مطالعات راهبردى و آموزش وزارت كش
در جلسه بعدى نظرات احزاب و تشكل هاى سياسى و مالحظات اين 
وزارتخانه تلفيق و تصميم قطعى درباره بازگشايى خانه احزاب اتخاذ 
ــود. درصورتى كه به نتيجه قطعى و واحدى در بازگشايى خانه  مى ش

احزاب نرسيم، موضوع ايجاد باشگاه احزاب را بررسى خواهيم كرد.
خانه احزاب در دولت قبل بسته شد. مديرعامل موسسـه سينماشهر، ديجيتال شـدن سينماهاى كشور را  

عاملى براى ايجاد عدالت در اكران و توزيع مناسـب سرمايه فيلمساز 
در تهران، كالنشهرهاى ايران و نقاط كوچك در شهرستان ها دانست. 

اميد روشـن گفت: اقتصاد هنر از جمله مباحثى است كه با وجود نقش 
بسـزا در رشد و شـكوفايى هنر، در ايران كمتر به آن پرداخته شده و 
به نوعى حلقه گم شده در عرصه مديريتى اين حوزه محسوب مى شود. 

مديرعامل موسسـه سينما شهر با اشـاره به اينكه االن 290 سينما به 
سيسـتم اكران ديجيتال مجهز هستند، گفت: ديجيتالى شدن سينما 

هزينه 8 ميلياردى كپى فيلم ها را به صفر رسانده است. 

قائم مقام سـازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: تيم هاى آماده 
هالل احمر ايران براى امدادرسانى در حوادث بين المللى آموزش ديده اند كه 

در صورت بروز حوادث در كشورهاى ديگر وارد عمل مى شوند. 
جانبـاز واالمقـام «عبدالطيف افشـارى» از جانبـازان دوران مقدس از 
روستاى پوزگاه شهرستان گناوه با اهداى اعضاى بدن خود سالمت را به 

هشت بيمار نيازمند بازگرداند. 
با پيگيرى هاى اداره كل نظارت و بازرسى امور نيرو و ارتباطات سازمان 
بازرسى كل كشور، كميسـيون تنظيم مقررات ارتباطات اعالم كرد، به 
شركت ايرانسـل حداكثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرايط و 
نحوه اجرا و زمان بندى عرضه سـهام در بورس اوراق بهادار را به منظور 

بررسى و تصميم گيرى به كميسيون مذكور اعالم كند. 
براساس ماده 42 قانون تامين اجتماعى، درصورتى كه كارفرما به ميزان 
حق بيمه محاسبه شده از طرف سازمان تامين اجتماعى معترض باشد، 
مى توانـد ظرف 30 روز از تاريخ ابالغ، اعتراض خود را كتبا به سـازمان 

ارائه دهد. 

اميرعابدى عضو هيات رييسـه سـازمان ليگ فوتبـال ايران مى گويد: 
پيشنهاد صدا و سيما براى خريد حق پخش تلويزيونى مسابقات ليگ 

خنده دار است. 
اردوى تداركاتى تيم ملى فوتبال سـاحلى ايران با حضور 16 بازيكن، از 

هجدهم مردادماه در كمپ تيم هاى ملى آغاز مى شود. 
سرمربى تيم فوتبال استقالل با حضور در محل اين باشگاه با مديرعامل 

آبى ها تشكيل جلسه داد. 
رييس فدراسـيون فوتبال گفت: كى روش برنامه بلند مدتى براى توسـعه و 
شناسايى استعدادهاى فوتبال ايران دارد و هدف نهايى وى صعود تيم ملى به 

جام جهانى فوتبال 2018 روسيه و كسب نتايج مطلوب در اين مسابقات است. 

معـاون فرهنگى و روابط عمومى مجلس شـوراى اسـالمى گفت: على 
الريجانى، رييس مجلس شـوراى اسـالمى به مناسـبت روز خبرنگار، 

نشستى صميمى با خبرنگاران پارلمانى برگزار مى كند.
حسـين اميرعبداللهيان، معاون عربى و آفريقاى وزيـر امور خارجه با 

دعوت رسمى همتاى خود عازم برلين، پايتخت آلمان شد.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به منظور برگزارى نشست 
چهار جانبه ايران، عمان، تركمنستان و ازبكستان به عمان سفر خواهد كرد.

130 هزار تومان حقوق براى نوازنده  مطرح، شيرمحمد اسپندار كه 
اقامت فرانسه را نپذيرفت

 694درگيرى مسلحانه با قاچاقچيان
كشف 175 تن انواع موادمخدر، دستگيرى 94 هزار قاچاقچى، شناسايى 
ــدر و آغاز فاز جديد  ــال در حوزه آموزش و توزيع موادمخ ــايت فع 51 س
ــت خبرى  ــى مهم ترين بخش هاى نشس ــان معتاد خيابان ــتگيرى زن دس

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بود. 
ــت خبرى قائم مقام دبير  ــتين نشس ــنبه در نخس عليرضا جزينى روز سه ش
ــال جارى اظهار كرد: اجراى طرح هاى  ــتاد مبارزه با موادمخدر در س كل س
ــازى مناطق آلوده در كالنشهرها توسط نيروى انتظامى،  ــايى و پاكس شناس
وزارت اطالعات و بسيج، امحاى 100تن موادمخدر در سالروز جهانى مبارزه 
ــن از مرز از  ــفراى گروه مينى دوبلي ــهر و بازديد س ــا موادمخدر در 23 ش ب
ــت امسال است. در سال  ــده در چهار ماهه نخس مهم ترين اقدامات انجام ش
ــهادت  ــلحانه با قاچاقچيان رخ داد كه منجر به ش جارى 694 درگيرى مس
شش نفر و مجروح شدن 16 نفر ديگر شد. اين در حالى است كه 56 نفر از 
اشرار نيز به هالكت رسيدند. براساس آمارها درگيرى با اشرار نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 38 درصد افزايش يافته است. 

آتش سوزى زندان شهركرد عمدى بود
رييس سازمان زندان ها گفت: آتش سوزى زندان شهركرد عمدى بود و عامل 
ــايى شده است. على اصغر جهانگير در گفت وگو با مهر درخصوص  آن شناس
آخرين وضعيت آتش سوزى زندان شهركرد گفت: براساس آنچه تيم اعزامى 
از تهران اعالم كرده است آتش سوزى در اين زندان عمدى بوده و فردى كه 
ــت. تحقيقات از  ــدام به آتش زدن زندان كرده بود، در حال حاضر زنده اس اق
اين فرد درخصوص انگيزه اش از آتش زدن زندان آغاز شده و پس از تكميل 
ــانى مى كنيم. در اين آتش سوزى 10 نفر  تحقيقات در اين زمينه اطالع رس

كشته شده و هيچ يك از زندانيان مصدوم نشده اند. 

ژاوى برترين هافبك تاريخ تيم ملى اسپانيا و بارسلونا از فوتبال ملى 
خداحافظى كرد 

مديركل حفاظت محيط زيست استان اردبيل گفت: هزاران قطعه ماهى 
در رودخانه نيمه خشك قره سو در مشكين شهر به علت خشكسالى و 
بهره بردارى زياد آب اين رودخانه براى اراضى كشاورزى تلف شدند

درگيرى هاى داعش در كردستان عراق و سوريه با مقاومت پيشمرگه 
و مردم شهر كوبانى ادامه دارد 
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سزارين از نگاه 
رييس انجمن مامايى

ــن مطلب كه زايمان  ــى مامايى ايران با عنوان اي ــس انجمن علم ريي
ــد  طبيعى رايگان به تنهايى نمى تواند عامل افزايش نرخ بارورى و رش
ــان، توانايى زايمان طبيعى  ــد، تاكيد كرد: 85 درصد زن جمعيت باش

را دارند.
ــريح وضعيت سزارين در كشور پرداخت  دكتر ناهيد خداكرمى به تش
ــت كه اگر بدون دليل در آن  و گفت: تولد يك پديده فيزيولوژيك اس
ــوزاد و مادر ايجاد كند. وى  ــود مى تواند عوارضى را براى ن مداخله ش
ــت عمل سزارين با عوارض  ــان داده اس ــاره به تحقيقاتى كه نش با اش
ــت، افزود: تحقيقات علمى نشان مى دهد كه ميل به بارورى  همراه اس
دوباره در مادرانى كه سزارين انتخابى داشته اند، به خصوص آن دسته 
ــدون عالئم زايمان، از بين مى رود.  ــزارين هاى زودتر از موعد و ب از س
ــزارين عالوه بر اينكه عوارض جراحى به همراه دارد، نازايى  زايمان س

ثانويه ايجاد مى كند.
ــبندگى جفت يكى از  به گفته رييس انجمن علمى مامايى ايران، چس
ــزارين هاى تكرارى است. وى با عنوان اين مطلب كه خطر  عوارض س
چسبندگى در سزارين باعث خونريزى و از دست دادن رحم مى شود، 
ــكالتى  ــوم با مش تاكيد كرد: بروز اين عارضه در زايمان هاى دوم و س

براى مادر همراه است و حتى نيز منجر به مرگ مادر مى شود.
خداكرمى با اعالم اينكه چنين مرگ هايى در لوكس ترين بيمارستان هاى 
خصوصى تهران نيز اتفاق مى افتد، افزود: نمى توانيم بگوييم كه سزارين 
عامل كاهش جمعيت است اما افزايش سزارين به طور غيرمستقيم منجر 
به تك فرزندى مى شود. وى با تاكيد بر اينكه بايد با اين پديده غيرمعمول 
ــيوه ممكن مقابله شود، تصريح كرد: براى مقابله با  و غيرعلمى به هر ش
افزايش آمار سزارين، بايد فرهنگ سازى در جامعه انجام شود. خداكرمى 
ــت، افزود:  ــراى 15 درصد زنان مفيد اس ــزارين تنها ب ــا اعالم اينكه س ب
ــند. اما اينكه فقط  ــته باش 85 درصد زنان مى توانند زايمان طبيعى داش
توصيه به زايمان طبيعى شود و انجام رايگان اين زايمان را فراهم كنيم 

براى افزايش نرخ بارورى در كشور كافى نيست.
ــالمت از  رييس انجمن علمى مامايى ايران با تاكيد بر اصالح نظام س
ــك خانواده روستايى اظهار كرد: متاسفانه سالمت بارورى  طريق پزش
در برنامه پزشك خانواده روستايى مورد توجه و اهميت قرار نگرفته و 

اين اشتباهى بوده است كه انجام داده ايم.

ــى» روز  ــعيده وارس ــس «س بارون
سه شنبه با انتشار پيامى در صفحه 
ــف شديد از  توييتر خود با ابراز تاس
ــمت خود استعفا داد. وارسى كه  س
ــلمان حاضر در  ــتين زن مس نخس
ــد  ــوب مى ش كابينه انگليس محس
ــود را غير قابل  ــتعفاى خ دليل اس
ــت هاى  سياس ــدن  خوان ــل  تحم
ــزه اعالم كرده  ــس در قبال غ انگلي
ــت. وى پيش از ورود به كابينه  اس
از اعضاى ارشد حزب محافظه كار به 
رهبرى «ديويد كامرون» محسوب 
ــال 2010 به عنوان  مى شد و در س

ــلمان وارد كابينه  نخستين زن مس
ــال 2012 ميالدى در  ــد و در س ش
وزارت خارجه اين كشور مشغول به 

كار شد. 
از سوى ديگر دولت اسپانيا سه شنبه 
ــه دليل جنگ غزه  اعالم كرد كه ب
ــليحات و فناورى هاى  صادرات تس
ــراييل را به صورت  ــه اس ــى ب نظام
ــد. طى 24  ــت متوقف مى كن موق
ــپانيا، دومين  ــته اس ــاعت گذش س
ــت كه اقدام به متوقف  كشورى اس
ــليحات نظامى  كردن صادرات تس
به اسراييل مى كند. پيش از اسپانيا، 

ــس اعالم كرده بود كه تمامى  انگلي
ــليحات به  ــاى صادرات تس مجوزه
رژيم صهيونيستى را مورد بازبينى 
ــن اقدام ديرهنگام  قرار مى دهد. اي
ــى رخ  ــى در حال ــورهاى غرب كش
ــه هفته  ــه در طول س ــد ك مى ده
ــته اغلب كشورهاى اروپايى و  گذش
امريكا صحنه تظاهرات اعتراض آميز 
در واكنش به كشتار مردم بى گناه 
غزه از سوى رژيم صهيونيستى بود. 
همچنين روزنامه يديعوت آهارنونت، 
چاپ رژيم صهيونيستى اعالم كرد 
كه 80 درصد خانواده هاى ساكن در 

ــهرك هاى نزديك نوارغزه حاضر  ش
ــت به منازلشان نيستند.  به بازگش
اين اقدام در حالى صورت مى گيرد 
ــت وزير  كه بنيامين نتانياهو، نخس
ــر جنگ رژيم  ــه يعلون، وزي و موش
ــتى و ارتش اين رژيم به  صهيونيس
شهرك نشينان وعده داده اند امنيت 

آنها را تامين خواهند كرد. 
ــتى  صهيونيس رژيم  ــاى  روزنامه ه
ــار نتايج  ــن نيز با انتش ــش از اي پي
ــنجى هاى خود اعالم كردند  نظرس
ساكنان فلسطين اشغالى معتقدند 
ــن  ــد آهني ــكى گنب ــامانه موش س

ــك هاى  با موش ــت  اس ــته  نتوانس
ــد و در واقع  ــه كن ــت مقابل مقاوم
توان بازدارندگى رژيم صهيونيستى 
ــت. نظاميان ارتش  بهبود نيافته اس
ــتى شب گذشته با  رژيم صهيونيس
ــطينى در مناطق  ــهروندان فلس ش
ــهر قدس اشغالى درگير  مختلف ش
ــه تا  ــرى ك ــن درگي ــدند. در اي ش
ساعاتى از بامداد ادامه داشت شش 
ــت بر اثر  نفر از نظاميان صهيونيس
ــوى شهروندان  ــنگ از س پرتاب س
فلسطينى زخمى شدند و نيروهاى 
ــه  ــتى س ــس رژيم صهيونيس پلي

ــد.   ــت كردن ــطينى را بازداش فلس
ــز گزارش  ــان ني ــزارى آلم خبرگ
ــتى صبح  ــه رژيم صهيونيس داد ك
ــع ورود نمازگزاران  ــنبه مان سه ش
ــطينى به مسجداالقصى شد.  فلس
ــاكن  س ــطينى  فلس ــهروندان  ش
ــغالى 1948  ــدس و اراضى اش ق
ــن داشتند از  ــال س كه زير 50 س
رفتن به مسجداالقصى براى اقامه 
نماز صبح منع شدند. نمازگزاران 
در  ــدند  ش ــر  ناگزي ــطينى  فلس
خيابان ها و راه هاى بخش قديمى 

نماز بخوانند. 

ــت نظام،  ــخيص مصلح ــس مجمع تش ريي
ــى ضرورى ترين  ــه كنون ــدت را در بره وح
ــد و تاكيد كرد:  ــلمانان خوان اصل براى مس
ــلمانان  هركس با هر هدفى باعث تفرقه مس
شود مرتكب گناه بزرگى شده و دامن زدن 
به اختالفات مذهبى جهالت سياسى است.

ــمى رفسنجانى» در ديدار  آيت اهللا «اكبر هاش
ــى،  ــخصيت هاى مذهبى، سياس جمعى از ش
اجتماعى و فرهنگى اهل سنت سراسر كشور 
با تاكيد بر اينكه خواسته هاى شما منافاتى با 
ــلمانى و ملى ندارد، گفت:  ــيع، مس اصول تش
ــربلندى اسالم و ايران مى انديشيم  همه به س

و بعضى ها بر آتش اختالفات مى دمند.
ــن روزها در  ــى كه اي ــريح اتفاقات ــا تش وى ب

ــه دولت هاى  ــد ب ــغالى مى افت ــطين اش فلس
ــالمى هشدار و ادامه داد: وقتى قدرت هاى  اس
ــرف ديپلماتيك و قوانين  جهانى به دور از ع
انسانى از جنايتكاران صهيونيست حمايت و 
ــد، دامن زدن به  حتى به آنان كمك مى كنن
ــالم  اختالفات مذهبى و فرقه اى در جهان اس
ــى است. مشكل اساسى جهان  جهالت سياس
اسالم افراطى گرى هاى مذهبى است كه فكر 
ــالم  ــا كارهاى افراطى خود به اس مى كنند ب

خدمت مى كنند.
ــارد و 700  ــادآورى وجود يك ميلي ــا ي وى ب
ــالمى در  ــور اس ــلمان و 60 كش ميليون مس
جهان، گفت: با اين سرمايه سياسى و انسانى 
ما شاهد جنايت صهيونيست ها عليه كودكان، 
زنان و مردم بى پناه غزه هستيم. عضو مجلس 
خبرگان رهبرى حمايت رييس جمهور امريكا 
از رژيم اشغالگر قدس را محكوم و اظهار كرد: 
ــانى است كه به جنايتكاران  دور از اخالق انس

ــاه را به خاك و  ــا مردم بى گن ــك كنند ت كم
ــت كه  ــال اس ــند. بيش از 60 س خون بكش
چندين ميليون از مردم مظلوم آواره هستند و 
كسى صداى آنها را نمى شنود، اما دفاع آنها را 

اقدامات تروريستى مى دانند.
ــخيص مصلحت نظام در  رييس مجمع تش
بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به حضور 
اهل سنت در استان هاى مرزى كشور گفت: 
ــان از اوج غيرت ملى آنان است كه  اين نش

برخالف تبليغات دشمنان از تماميت ارضى 
كشور پاسدارى مى كنند.

ــنت  وى خطاب به حاضران و مردم اهل س
ــيد  ــدار اظهار كرد: مطمئن باش در اين دي
ــت نظام دفاع از پيروان همه مذاهب  سياس
ــليقه اى را  ــت و برخوردهاى  س و اديان اس
نگاه هاى شخصى و حتى گاهى كينه توزانه 
ــك قوميت ها و  ــت تحري ــته از ني و برخاس

دامن زدن به اختالفات بدانيد.
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى وحدت شيعه و 
ــتود و با تاكيد دوباره  ــنى در ايران را س س
ــه داد: مى توانيم معلم  ــا به وحدت ادام علم
خوبى براى دنيا باشيم تا نگذاريم مسلمانان 

بيش از اين گرفتار اختالفات شوند.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى:

افراطى گرى از جهالت سياسى است

«سى امين» روز نسل كشى

جلوگيرى از برگزارى نماز 
در مسجد االقصى



گزارشى از يك كسب وكار اينترنتى

به اشتراك بگذاريد 
و پول بگيريد

چگونه يك شركت كوچك را 
به برندى مطرح تبديل كنيم

ــب و كارها  اين روزها برندها در بازارهاى جهانى به يكى از بازيگران اصلى كس
ــركتى كه بتواند برند مقتدرترى به بازار معرفى كند،  ــده اند و هر ش تبديل ش

گوى سبقت را از رقيبان خواهد ربود.

ــك و طويل  ــه مويرگ هايى باري ــورى به مثاب ــذا و دارو در هر كش صنعت غ
ــروصدا اما حياتى در بدنه اقتصاد يك كشور نقش  ــكلى بى س است كه به ش

بازى مى كند. 

گفت وگو با جمشيد عدالتيان فعال صنايع غذايى

كاالهايى كه چينى اش را 
نمى شود وارد كرد

نكاتى براى خريد ايده آل در بازار پوشاك

هزينه خوش تيپى را 
مديريت كنيد

 ترفندهايى كه يك مدير بايد بداند

به جاى كهنه سرباز خوب، آدم خودتان باشيد
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جامعه و پذيرش نوآورى
كارآفرينان نوآورند و نوآو رى يكى از عوامل مهم در رشد اقتصادى كشورهاست. 
همان گونه كه پيتر دراكر بيان كرده  «كارآفرين همواره در جست وجوى تغيير 
ــتفاده مى كند.»  ــخ مى دهد و از آن به عنوان يك فرصت اس ــت، به آن پاس اس
ــيارى از محصوالت و خدمات جديد و ايجاد  كارآفرينان به عرضه تجارى بس

بازارهاى تازه پاسخ مى دهند. 

واژه مديريت اين روزها بسيار شنيده مى شود. 
ــب و كار، مديريت زمان، مديريت  مديريت كس
اجرايى، مديريت برنامه ريزى و غيره. مديريت 
هر لحظه در زندگى ما وجود دارد و ممكن است 

ــروكار داشته باشيم، اما  در روز چند بار با آن س
متوجه اين موضوع نيستيم كه قدرتى كه از آن 

بهره مى بريم قدرت مديريت است. 
ــه  ــوژى ب ــر، ورود تكنول ــال هاى اخي در س

كسب و كارها موجب شده تا افراد براى بهره گيرى 
از آن خود را به روز كنند. با ورود تكنولوژى مشغله 
ــده و مديران ناچارند براى  كارى افراد بيشتر ش
انجام هركارى برنامه ريزى كنند. در نتيجه بايد از 

قدرت مديريت استفاده كنند تا مشكلى در روند 
كارى شان به وجود نيايد. مديريت را نمى توان به 

افراد آموزش داد.
صفحه 10

فرصت امروز، روزنامه اى اقتصادى مديريتى است. از اين جهت مى توان آن را نخستين در نوع خود دانست. زيرا هرچند روزنامه اقتصادى 
در فضاى رسانه اى كشور وجود دارد، اما روزنامه اى كه در عين پرداختن به مباحث اقتصادى به حوزه مديريت كسب و كار هم بپردازد، 

به طور مستقل، وجود ندارد.

انتخاب اين دو حوزه كه در عين تنوع و وسعت موضوعات و اخبار و اطالعات، بسيار به هم مربوطند و در واقع مكمل يكديگر در اداره 
كسب و كارهاى گوناگون هستند، به مطالب روزنامه غنا و ويژگى خاصى مى بخشند و در ضمن طيف خوانندگان آن را بسيار وسيع تر 

مى كنند.

روزنامه «فرصت امروز» با تدارك صفحات ويژه و خواندنى و منحصربه فرد، انتظار دارد كه طيف وسيعى از مخاطبان را به خود جلب كند.

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

1)  وجه مربوط به مدت اشتراك انتخابى خود را به حساب شماره 693681 بانك سپه كد شعبه 1378 به نام روزنامه فرصت امروز يا از 
طريق كارت شماره 5022291029249651 به نام محمدرضا قديمى واريز كنيد و سپس با شماره تلفن: 88895433-021 (بخش اشتراك)

تماس بگيريد.

2) فرم پرشده را به روزنامه ايميل كنيد. در صورت عدم دسترسى به ايميل مى  توانيد فرم را به همراه كپى واريز به آدرس روزنامه 
پست كنيد. همچنين مى توانيد از همكاران ما در بخش مشتركين بخواهيد به صورت تلفنى فرم اشتراك را براى شما تكميل كنند.

3) اشتراك شما حداكثر يك هفته بعد از تاييد واريز وجه آغاز مى شود.

4)  لطفا در صورت تغيير نشانى، امور مشتركين را مطلع فرماييد.

5) رسيد پرداختى را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.

نام و نام خانوادگى:................................................................................ شركت/ سازمان: ...............................................................................................

شماره فيش بانكى/ شماره پيگيرى:........................................................................................................................... مورخ:..........................................

به مبلغ:............................................................................................ ريال بابت اخذ اشتراك      يا تمديد اشتراك       ارسال مى شود.

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

نشانى:....................................................................................................................................................................................................................................

كدپستى:................................................................. تلفن:................................................................ فكس:........................................................................

تلفن همراه:.........................................................

يكسالهشش ماههسه ماههمدت اشتراك
2/000/000 ريال1/100/000 ريال600/000ريالروزنامه فرصت امروز

فـرم اشــتراك
ويژه تهران

كافه تبليغاتكلينيك كسب و كار داستان زندگى محمود خليلىسرنخ

تبليغات دوران ركود فرصتى نوشتن متن سخنرانى
براى رشد برندهاى كوچك استخدام در شهربانىتسهيالت بانكى و صادرات لبنيات به عراق

10111316

ــد به نقل از  پايگاه اينترنتى تايم هن
 KIOCL رييس و مدير عامل شركت
خبر داد  اين شركت قصد دارد براى 
كارخانه خود در مانگالور از ايران سنگ 

آهن وارد كند. 
ــاالى چاترجى،  ــنا، م به گزارش ايس
  KIOCL ــل ــس و مديرعام ريي

ــات هند در حال  اظهار كرد كه مقام
برنامه ريزى براى همكارى دو جانبه 

با دولت ايران هستند. 
ــركت  ــاس اين گزارش، اين ش براس
ايجاد يك مكانيسم تجارت به روپيه 
ــنهاد كرده است و نشستى در  را پيش
اين خصوص ميان مقامات دو كشور 

ــت. به  ــده اس ــى نو برگزار ش در دهل
ــركت در حال  گفته چاترجى، اين ش
بررسى طرح خود براى واردات سنگ 
ــل آن به گندله  ــن از ايران و تبدي آه

است. 
ــراى گندله  ــاى خوبى ب ايران تقاض
ــود ذخاير  ــنگ آهن دارد و با وج س

ــى ندارند.  ــار باالي ــنگ آهن، عي س
ــت  ــار كرده اس ــن وى اظه همچني
ــده در كارخانه اين  ــد ش گندله تولي
ــركت مى تواند به ايران صادر شود  ش
ــدود 30 ميليون تن  كه قصد دارد ح
گندله سنگ آهن در پنج سال آينده

 وارد كند. 

ــران با بيان  ــاق بازرگانى اي رييس ات
اينكه در رابطه با مسائل كلى صنعت 
در خراسان رضوى نگاه ملى ضرورت 
دارد گفت: در اين استان طى سال هاى 
84 تا 92 به لحاظ ميزان تسهيالت در 
بخش كشاورزى سهم آن 3/3 برابر، 
ــكن و  صنعت و معدن 3/4برابر، مس
ساختمان 6/6 برابر و بازرگانى داخلى 
و خدمات متفرقه نيز 6 برابر شده است. 
ــزود: به لحاظ  ــافعى اف ــا ش غالمرض
و  ــكن  ــال مس قب در  ــهيالت  تس
ساختمان اين استان 98 هزار ميليارد 
ــى 118  ــش بازرگان ــان ، در بخ توم
هزار ميليارد تومان، در بخش صادرات 
ــان و در بخش  ــارد توم دو هزار ميلي
صنعت و معدن 60 هزار ميليارد تومان 

ــت.  وى ادامه داد:  دريافت كرده اس
تالش مى شود تا افزايش ماليات براى 
بخش خصوصى كاهش يابد و ماليات از 

موسسات و بنگاه هاى اقتصادى وابسته 
به نهادهاى عمومى كشور نيز گرفته 
شود. رييس اتاق بازرگانى ايران تصريح 

كرد: در واگذارى بنگاه هاى وابسته به 
بانك ها نيز باور اينكه بانك ها در زمان 
كوتاهى بتوانند اين كار را انجام دهند 
ــت و بايد مجلس در اين  ــكل اس مش
ــافعى ادامه داد:  زمينه اقدام كند.  ش
ــترى براى كاال در  ــت كه مش جفاس
خارج از كشور داشته باشيم اما وسيله 
ــادر كردن كاالى  حمل و نقل براى ص
خود نداشته باشيم، بنابراين توجه به 
ــز بايد مدنظر  حمل و نقل صادرات ني
قرار گيرد. وى در خاتمه خاطرنشان 
ــل ريلى از  ــرعت حركت حم كرد: س
خراسان رضوى به كشورهاى آسياى 
مركزى ساعتى بين 12 تا 15 كيلومتر 
است كه يكى از بزرگ ترين معضالت 

اين استان به شمار مى رود. 

ــان و  ــى مبلم ــن صنف ــر انجم  دبي
دكوراسيون با اشاره به اينكه صنعت 
ــت درصد اشتغال كشور  مبلمان هش
را به خود اختصاص داده است گفت: 
صنعت مبلمان يك صنعت اشتغالزا و 
زودبازده است كه توجه به اين بخش 
ــور تاثيرگذار  مى تواند در اقتصاد كش

باشد. 
ــميع زاده افزود: در گذشته   رامين س

نگاه غلطى وجود داشت كه مبل يك 
كاالى تجملى است اما امروز اين نگاه 

عوض شده است. 
ــان و  ــى مبلم ــن صنف ــر انجم  دبي
ــرد: توليدات  ــيون تاكيد ك دكوراس
ــور است و  داخلى جوابگوى نياز كش
كاالى توليد داخل كامال قدرت رقابت 

با نمونه هاى مشابه خارجى را دارد. 
ــميع زاده افزود: در بخش مبلمان   س

ادارى تعرفه باالى واردات مواد اوليه 
ــد قيمت تمام شده آن قدر  موجب ش
باال برود كه محصول نهايى قابل رقابت 
ــد. دبير  ــاى خارجى نباش با نمونه ه
انجمن صنفى مبلمان و دكوراسيون 
گفت: در مبلمان كالسيك نيز امكان 
توليد تيراژ هنوز فراهم نيست و يكى 
ــادرات توليد در  از عوامل موثر در ص

حجم باالست. 

ــد   ــرد: باي ــح ك ــميع زاده تصري  س
ــتفاده  تكنولوژى روز در توليدات اس
ــود تا محصولى با كيفيت و با تيراژ  ش
ــود. وى با اشاره به انتظار  باال توليد ش
اين صنف از دولت گفت: در شرايطى 
ــق ندارد  ــر فروش رون كه بازار از نظ
دولت با ارائه تسهيالت بانكى يا عقب 
ــت وام ها مى تواند  انداختن بازپرداخ

كمك كند. 

ــن فوالد ايران  عضو هيات مديره انجم
ــوالد با ركود  ــازار ف گفت: هم اكنون ب
مواجه است، اما باوجود عادت هرساله 
اوخر مرداد و شهريورماه حركت مثبتى 
ــد دنيانور  ــد.  احم ــازار رخ مى ده در ب

ــفانه هم اكنون  ــت: متاس ــار داش اظه
ــت زيرا  ــا ركود همراه اس بازار فوالد ب
ــن بازار كاهش يافته  ميزان تقاضا در اي
است.   وى افزود: اما با اين حال باوجود 
عادت هر ساله اواخر مرداد و شهريورماه 

ركود بازار فوالد فروكش كرده و حركت 
مثبتى در اين بازار رخ مى دهد.  دنيانور 
ــاز  تصريح كرد: 35 درصد ساخت و س
ــور، مربوط به  ــات عمرانى كش و عملي
مصنوعات و مقاطع فوالدى است.   عضو 

ــن توليدكنندگان  هيات مديره انجم
ــه داد: بنابراين ركود  ــران ادام فوالد اي
ــور به طور  ــاز كش ــى ساخت و س كنون
مستقيم بازار فوالد را با مشكل مواجه 

كرده است. 

 هند از ايران سنگ آهن وارد مى كند

رييس اتاق بازرگانى ايران 

خراسان رضوى 278هزار ميليارد تسهيالت دريافت كرده است 

 صنعت مبلمان صنعتى اشتغالزا و زودبازده است

اواخر مرداد ركود بازار فوالد فروكش مى كند

گزارش «فرصت امروز» از بازار داغ عكاسى تبليغاتى

شكار عكس هاى بكر 
تبليغاتى با مبلغى ناچيز
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كلينيك كسب و كار

نوشدارو

اخبار برندها

مديريت كسب و كارچهار شنبه 15 مرداد 1393  - شماره 1030

ــيار  ــت اين روزها بس واژه مديري
شنيده مى شود. مديريت كسب 
ــت زمان، مديريت  و كار، مديري
ــت برنامه ريزى  ــى، مديري اجراي
ــر لحظه در  ــره. مديريت ه و غي
ــود دارد و ممكن  ــى ما وج زندگ
است در روز چند بار با آن سروكار 
ــيم، اما متوجه اين  ــته باش داش
موضوع نيستيم كه قدرتى كه از 
آن بهره مى بريم قدرت مديريت 
ــال هاى اخير، ورود  است.  در س
تكنولوژى به كسب و كارها موجب 
ــده تا افراد براى بهره گيرى از  ش
ــه روز كنند. با ورود  آن خود را ب
ــغله كارى افراد  ــوژى مش تكنول
ــده و مديران ناچارند  ــتر ش بيش
برنامه ريزى  انجام هركارى  براى 
ــد از قدرت  ــد. در نتيجه باي كنن
مديريت استفاده كنند تا مشكلى 
در روند كارى شان به وجود نيايد. 
ــه افراد  ــت را نمى توان ب مديري
ــاى ديگر،  ــوزش داد. به معن آم
ــد در وجود  ــدرت مديريت باي ق
ــا آموزش  ــد و تنه يك فرد باش
ــاى آن مى تواند يك  ريزه كارى ه
ــق را وارد جامعه كند.  ــرد موف ف
ــول افرادى كه توان  به طور معم
ــد افرادى  ــى بااليى دارن مديريت
ــك پذير و همچنين شجاع  ريس

تلقى مى شوند. 

يك مدير 
چند ساعت كار كند؟ 

ــد، در 24  برخى افراد مى گوين
ــاعت مشغول كار  ساعت 20 س
هستند و با وجود اينكه وضعيت 
ــان مطلوب است خود را  مالى ش
ــاعت هاى  مجبور مى كنند تا س
ــود را صرف  ــر خ ــادى از عم زي
ــت  ــردن كنند. جالب اس كار ك
ــد كه اين افراد فاقد قدرت  بداني
مديريت هستند و افراد موفقى 
ــن  ــوند. در قواني ــى نمى ش تلق
ــده كه  مديريت اين گونه ذكر ش
ــاعت زمان  يك مدير بايد 24 س
ــش تفكيك  ــه بخ خود را به س
ــه بخش  كند. تفكيك زمان، س
هشت ساعته را در اختيار مدير 
ــه  قرار مى دهد و بايد در اين س

ــترين بهره ورى را به  بخش بيش
ــت اين  وجود بياورد. ممكن اس
ــه هركدام  ــوال پيش بيايد ك س
ــه بخش متعلق به چه  از اين س
ــى از آن به  ــت. يك گزينه اى اس
استراحت مربوط  هشت ساعت 
ــد در 24  ــك مدير باي ــت. ي اس
استراحت  ساعت هشت ساعت 
ــد  ــدت بتوان ــن م ــد و در اي كن
ــت  ــاره نيروى كافى به دس دوب
ــت  ــر بايد هش ــك مدي آورد. ي
ــود را به تفريح  ــاعت زمان خ س
ــد و اين مقوله به  اختصاص ده
ــتراحت  ــور معمول بعد از اس ط
ــود. البته  ــر گرفته مى ش در نظ
ــه اين بخش به دنبال كدام  اينك
ــود چند نظر  ــش اجرايى ش بخ
ــتر  متفاوت وجود دارد، اما بيش
ــت كه  ــا در مورد اين اس نظره
ــت ساعت استراحت  بعد از هش
ــرد. بعد از آن  تفريح صورت گي
ــاعت باقى مى ماند كه  هشت س
ــت. اين  متعلق به كار كردن اس
ــورهاى اروپايى  موضوع در كش
ــود و  ــرفته اجرايى مى ش و پيش
ــاعت كار  ــت س روى مقوله هش
ــيت فراوان دارند. آمارها  حساس
ــش از هفت  ــان مى دهد، بي نش
ــاعتى كه  ــت س ــاعت از هش س
ــغول كار هستند،  كارمندان مش
ــت و اين آمار در ايران  مفيد اس
ــاعت هم نمى رسد كه  به يك س

مهم ترين عامل آن عدم اجراى 
سياست مديريتى است. 

رفتار درست مديريتى 
چيست؟ 

ــد، به  يك مدير نبايد مغرور باش
اين دليل كه غرور در رفتار باعث 
مى شود تا كارمندانى ناراضى نزد 
ــما فعاليت كنند. مهم نيست  ش
ــم اين  ــغلى داريد، مه ــه ش چ
ــغلى كه فعاليت  است كه در ش

ــرد را ارائه  ــد بهترين عملك داري
ــترى كسب  دهيد تا درآمد بيش
كنيد. رفتار شما بايد به گونه اى 
باشد كه كارمندان تان احساس 
فعاليت در يك فضاى صميمى 
ــته باشند و در عين حال  را داش
ــى رعايت  ــه طبقات ــد فاصل باي
شود. در صورت صميميت زياد 

كارمندان كارايى و راندمان شان 
كاهش مى يابد. يك مدير بايد در 
كارى كه مشغول فعاليت است، 
در همه زمينه ها اطالعات كافى 
ــته و كار كردن در همه آن  داش
ــد.  ــا را تجربه كرده باش حوزه ه
ــد مورد  ــدى كه باي ــئله بع مس
توجه قرار گيرد توانايى شناخت 
افراد و همچنين ايجاد انگيزش 
ــت. توجه  ــدان اس ــراى كارمن ب
يكنواختى  ــيد كه  باش ــته  داش
ــت كارمندان را  ــن اس كار ممك
ــان آنها را  ــته كند و راندم خس
ــعى كنيد براى  ــن آورد. س پايي
ــزى  ــود برنامه ري ــدان خ كارمن
كارى متفاوتى داشته باشيد. در 
مرحله بعدى بايد هدف سازمان 
ــرح دهد تا  را براى كارمندان ش
افراد فعال در آن سازمان بدانند 
كه كارشان چقدر حساس است. 
ــزى كه يك مدير  مهم ترين چي
ــته باشد، رفتار با مردم  بايد داش
يا همان مشترى مدارى خودمان 
ــت كه بارها در گزارش هاى  اس
ــاره كرديم.  ــه آن اش مختلف ب
توانايى سازگارى و رفتار با مردم 
مى تواند نقش موثرى در انتخاب 
ــبرد  كارمندان و همچنين پيش
ــته باشد.  ــازمان داش اهداف س
ــى حياتى تر از هوش،  اين تواناي
ــش و معلومات يا  قاطعيت، دان

مهارت  هاى شغلى است. 

مدير در نقش رهبر
ــت كه  ــت به اين معناس مديري
ــانى با منابع مادى  نيروهاى انس
ــن  بهتري و  ــوند  ش ــگ  هماهن
ــن بهره ورى  ــرد و باالتري عملك
ــن ارائه  ــدت زمان معي را در م
ــداد افرادى  دهند. تقريبا به تع
كه مديريت را در كتب مختلف 
تعريف كرده اند، براى اين مسئله 
ــا همه  ــود دارد، ام ــف وج تعري
ــانند و  آنها يك منظور را مى رس
ــتفاده از بهترين  آن بهترين اس
ــه  ب ــت  مديري ــت.  فرصت هاس
ــردن با  ــورى كار ك ــاى تئ معن
ــراد و گروه هاى مختلف براى  اف
رسيدن به اهداف سازمان است. 
ــا يك مدير در درجه اول بايد  ام
ــى و روابط  مهارت هاى اجتماع
عمومى بااليى داشته باشد تا در 
صورت نياز خود وارد عمل شود. 
مديريت زمان هم يكى از فنونى 
است كه مدير يك مجموعه بايد 
به آن اشراف كامل داشته باشد 
ــى را در همه  ــن اساس و اين ف
ــد. مدير در  ــل اجرايى كن مراح
صورت داشتن توانايى هاى الزم 
ــگاه رهبر يك  ــد در جاي مى توان
ــازمان قرار گيرد و با استفاده  س
از هنر نفوذ در ديگران، اشتياق 
ــتيابى به اهداف  آنها را براى دس
گروهى باال ببرد. به خاطر داشته 
باشيد:  «مديريت» يك رونوشت 
ــه «رهبرى»  ــت در حالى ك اس
ــر نظارت  ــت. مدي يك اصل اس
ــازمان  ــى رهبر درس مى كند ول
اعتماد مى پراكند. مدير «چگونه 
ــد، در  ــت» را مى پرس و چه وق
حالى كه رهبر «چه چيز و چرا» 
را مى پرسد. مدير نظر به انتهاى 
ــم به  ــط دارد ولى رهبر چش خ
ــق دارد. مدير پيروى مى كند،  اف
ــمه  ــى كه رهبر سرچش در حال
ــع موجود  ــرد. مدير وض مى گي
ــى رهبر با وضع  را مى پذيرد ول
ــت. مدير  ــود در جدال اس موج
ــت اما  ــرباز قديمى خوبى اس س
ــت. مدير  رهبر آدم خودش اس
ــت انجام مى دهد،  كارها را درس
ــر كارهاى  ــه رهب ــى ك در حال

درست را انجام مى دهد. 

ــد و نوآو رى يكى  ــان نوآورن كارآفرين
ــد اقتصادى  ــم در رش ــل مه از عوام
ــه كه پيتر  ــت. همان گون كشورهاس
دراكر بيان كرده، «كارآفرين همواره 
ــت، به  ــر اس ــت وجوى تغيي در جس
ــد و از آن به عنوان  ــخ مى ده آن پاس
ــد.»  ــتفاده مى كن ــت اس ــك فرص ي
كارآفرينان به عرضه تجارى بسيارى 
ــد و  ــات جدي ــوالت و خدم از محص
ايجاد بازارهاى تازه پاسخ مى دهند. با 
نگاهى به تاريخ معاصر جهان مى توان 
دريافت كارآفرينان در ايجاد بسيارى 
از نوآورى هاى مهم نقش اساسى بازى 
كرده اند، نوآورى هايى كه در زندگى و 
كار انسان ها تحول مهمى ايجاد كرده  
ــت. از توليد اتومبيل تا هواپيما و  اس
كامپيوترهاى شخصى، افرادى مصمم 
ــث به وجود آمدن  و صاحب ايده  باع

اين پيشرفت هاى تجارى شده اند. 
ــر طيف  ــوآورى يك س ــا عرضه ن ام
ــا يا پذيرش  ــرف ديگر آن تقاض و ط
نوآورى توسط مصرف كنندگان است. 
ــگاه تافتز  ــتاد دانش عمار بيهايِد، اس
ــه كارآفرينان  امريكا بيان مى كند ك
نوآور چنانچه نتوانند كسى را بيابند 
كه حاضر باشد محصوالت و خدمات 
نوآورانه شان را بخرد احتمال موفقيت 
ندارند. آنها نيازمند مشتريانى هستند 
كه مايل باشند محصوالت و خدمات 
جديد را خريدارى كرده يا محصوالت 
ــاورى جديد  ــى را كه از فن و خدمات
ــان كنند.  ــد، امتح ــتفاده كرده ان اس
ــه اين نوآورى ها  مصرف كنندگانى ك
ــا اعتقاد دارند اين  را مى پذيرند غالب
ــث بهبود  ــه باع ــوالت نوآوران محص
زندگى شان مى شود. بيهايِد همچنين 
ــان مى كند كه يكى  ــر رفته و بي فرات
ــادى امريكا  ــل موفقيت اقتص از دالي
ــورهاى اروپايى  ــا كش ــه ب در مقايس
ــط  باالتر بودن پذيرش نوآورى توس

شهروندان اين كشور است. 
ــط  توس ــوآورى  ن ــه  ب ــاد  اعتم
از  ــت  اس ــدگان معيارى  مصرف كنن
ــده براى نوآورى،  تقاضاى مصرف كنن
ــد  ــل دارن ــراد تماي ــه اف ــى ك ميزان
ــات جديد  ــت محصوالت/خدم منفع
ــى را كه در  ــوالت و خدمات يا محص
ــده  ــتفاده ش آنها از فناورى جديد اس
ــق تحقيقاتى كه  ــت، دريابند. طب اس
ــط ديده بان جهانى  ــاره توس در اين ب
كارآفرينى (GEM) روى 35 كشور 
ــال متوالى انجام و  جهان طى سه س
گزارشى كه توسط موسسه بهره ورى 
ــاس  اطالعات و نوآورى (IIIP) براس
آن ارائه شد، اين نتيجه به دست آمد 
ــى گرايش به  ــطح اجتماع كه در س
ــوآورى مصرف كنندگان بيش از هر  ن
ــرى تحت تاثير ارزش هاى  عامل ديگ
ــترك عميقى است كه در جوامع  مش
ــته و با پيشرفت هاى  آنها وجود داش

مى كند.  تغيير  ــى  اقتصادى-اجتماع
ــن نتايج در مجموع ميانگين  طبق اي
پذيرش نوآورى در جوامع با ارزش هاى 
سنتى از جوامع با ارزش هاى مدرن يا 
ــت. كشور ايران  منطق گرا بيشتر اس
ــن ميان رتبه پانزدهم را به خود  در اي
ــا ميانگين 62  ــاص داده كه ب اختص
درصد براى شاخص اعتماد به نوآورى 
مصرف كنندگان در طول اين سه سال 
از جمله اقتصادهايى است كه پذيرش 
ــهروندان آن باالى 50  نوآورى در ش

درصد است. 
ــطح  ــج در س ــن نتاي ــاس اي  براس
اجتماعى رابطه  هيچ عامل فرهنگى، 
جمعيت شناسى يا اقتصادى ديگرى 
با پذيرش نوآورى در مصرف كنندگان 
به قدرت رابطه ارزش هاى مشترك در 
جامعه نيست. يك توضيح احتمالى 
ــودن ميزان پذيرش  كه براى باالتر ب
نوآورى در جوامع سنتى آورده شده 

اين است كه افراد در جوامع سنتى با 
محدوديت هاى بيشترى به دليل وجود 
ــراى مطابقت  ــارهاى اجتماعى ب فش
ــنتى روبه رو هستند  با ارزش هاى س
ــا محصوالت و  ــن براى آنه و بنابراي
خدمات جديد به عنوان يكى از منابع 
اندك نوآورى و آزادى انتخاب، ارزشى 
فراتر از استفاده مادى دارد. همچنين 
ممكن است براى آنها نوآورى نمادى 
ــكار از  ــى يا پيروى آش از آرمان  گراي
ــاى آرمان  گرايانه عمومى در  هنجاره
ــد، حتى اگر فرد  ــان باش فرهنگ ش
ــد، اما  ــا آرمان گرا نباش خودش واقع
ــا منطق گرا كه  ــدرن ي ــع م در جوام
ــا در تصميم گيرى هاى  ــراد تقريب اف
ــد محصوالت و خدمات  خود آزادترن
ــده معناى خاصى  جديد، انتقال دهن
ــه افراد  ــاب ب ــى و انتخ از آرمان  گراي
ــع به دليل  ــن جوام ــتند. در اي نيس
ــن  ــنتى، اي ــاى س آزادى از هنجاره

ــتر وجود دارد كه افراد  احتمال بيش
درباره آنچه محصول و خدمت جديد 
ــه آنها ارائه دهد، ديرباورتر  مى تواند ب
ــند و احتمال آن كمتر است كه  باش
ــاى ظاهرى  ــاس ارزش ه ــا براس تنه
ــد، اما اين  ــول جديد را بپذيرن محص
ــه در جوامع  ــت ك ــدان معنى نيس ب
ــته  مدرن افراد پذيرش نوآورى نداش
و چيزهاى جديد را نمى پذيرند، بلكه 
ــان دهنده يك رفتار انتقادى تر و  نش
كمتر ساده انگارانه  افراد نسبتا محكم 
ــت  ــت كه ممكن اس اين جوامع اس
ــرى را در  ــبتا پيچيده ت بازاريابى نس
ــا بر اين نتايج  ــن جوامع بطلبد. بن اي
ــترك  كه مويد تاثير ارزش هاى مش
ــوالت و خدمات  ــرش محص ــر پذي ب
ــركت هاى نوآور بايد  جديد است ش
ــه در جوامع مختلف  ــند ك آگاه باش
ــترك متفاوتى  ــاى مش ــه ارزش ه ك
دارند، ممكن است براساس استراتژى 
بازاريابى متفاوتى مورد نياز باشد. يك 
ــترك براى  ــتراتژى بازاريابى مش اس
ــد به جوامع با  معرفى محصول جدي
گرايش به نوآورى هاى بسيار متفاوت 
ــكالتى مواجه خواهد  احتماال با مش
شد. اين نتايج همچنين مى تواند براى 
دولتمردان و سياست گذاران جوامع با 
پذيرش نوآورى باال و شركت هاى نوآور 
ــى  با آرمان هاى باال يا با هدف دسترس
به بازارهاى جهانى نيز مفيد باشد. نتايج 
ــط  ــاى باالى نوآورى توس مويد تقاض
ــورهاى داراى  ــراد آرمان گرا در كش اف
ــنتى و اشتهاى آنها براى  ارزش هاى س

محصوالت و خدمات جديد است.
ــن جوامع براى  ــرو در اي  چالش پيش
سياست گذاران يا شركت هاى نوآور اين 
ــت كه كارى كنند اين افراد قدرت  اس
خريد محصوالت و خدمات جديد را كه 
براى آن خواست فراوانى دارند، داشته 

باشند. 
*كارشناس ارشد كارآفرينى

 ترفندهايى كه يك مدير بايد بداند

به جاى كهنه سرباز خوب، آدم خودتان باشيد

جامعه و پذيرش نوآورى

نوشتن متن سخنرانى
پرسش: مدير يك شركت توليدى هستم كه در سال هاى اخير همزمان 
با پيشرفت كسب و كار، بر  تعداد كارمندانم اضافه شده است. در همين 
راسـتا قصد دارم به مناسبت دهمين سـال فعاليت شركت، مراسمى 
را برگـزار و در آن براى كارمندان سـخنرانى كنم. براى نوشـتن متن 

سخنرانى بايد چه كار كنم؟ 
پاسخ كارشناس: نخستين نكته اى كه به عنوان يك سخنران بايد مورد نظر 
ــته باشيد، تنظيم زمان سخنرانى است. زمان مناسب براى سخنرانى 20  داش
ــت. كمتر از آن ممكن است كافى نباشد و بيشتر از آن هم مى تواند  دقيقه اس
ــد. يك سخنرانى هر قدر هم اهميت داشته باشد، نبايد بيشتر از  مالل آور باش
ــاعت به طول بينجامد. سخنرانى هايى موثر واقع مى شوند كه ايده ها و  يك س
ــفافيت بيان كنند. پس نكات مورد نظر خود را به روشنى  ــات را با ش احساس
ــيه روى بپرهيزيد.  پيشنهاد مى كنيم سخنرانى خود را با  بيان كنيد و از حاش
يك جمله جذاب آغاز كنيد تا عالقه و توجه شنوندگان جلب شود. بد نيست 
به بذله گويى و استفاده از لطيفه هاى مناسب هم توجه نشان بدهيد. جزييات 
را حذف كرده و نكات مهم مورد نظر خود را با حرارت و قاطعيت بيان كنيد. 
ــخنرانى خود بپرهيزيد، چون  ــن از قرار دادن اعداد و ارقام در متن س همچني
مراسم سالگرد فعاليت شركت بهتر است مفرح تر و جذاب تر برگزار شود. متن 
ــاه تنظيم كنيد. متن  ــتفاده از كلمات كوت ــود را با لحنى خودمانى و با اس خ
سخنرانى خود را به بخش هاى مختلف تقسيم كنيد تا بتوانيد در فاصله ميان 
ــد. مهم تر از همه اين موارد  ــى تازه كني بخش هاى مختلف مكث كرده و نفس
اينكه به ياد داشته باشيد سخنرانى روز سالگرد تاسيس شركت فرصتى براى 
به  رخ كشيدن دانسته هاى شما و بيان ايده هاى پيچيده تان نيست. پس فقط 
به برقرارى ارتباطى صميمى با كارمندان و تاثيرگذارى بر آنها بينديشيد و بحث 

درباره طرح هاى پيچيده و اطالعات مهم را به آينده موكول كنيد. 
اگر شما هم د  ر كسب و كار خود   با چالشى روبه رو هستيد  ، د  ر صورت تمايل 
مشـكل خود   را از طريق ايميل business@forsatnet.ir با ما د  ر ميان 

بگذاريد   و پاسخ خود   را د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

از كشتى هاى چرخ دار 
تا خودروهاى كوچك دوگانه سوز

شركت جنرال موتورز در سال 1908 در شهر فلينت ايالت ميشيگان افتتاح شد 
ــر  ــنل در سرتاس ــال با نزديك به يك  قرن فعاليت در حدود 250 هزار پرس و ح
جهان دارد. ساختمان اصلى و مركزى اين شركت در مركز منطقه رنسانس واقع 
ــاز كه شامل  ــيگان قرار دارد. محصوالت اين ابرخودروس در ديترويت ايالت ميش
ــور جهان توليد مى شوند.  ــود در 35 كش ــوارى و كاميون مى ش اتومبيل هاى س
ــركت با احتساب كارخانه هاى قطعه سازى خود در بيش از 30  به  عبارتى اين ش
ــعبه دارد.  ويليام دورانت، موسس اين شركت ابتدا تنها شركتى  كشور جهان ش
ــه براى ما ايرانى ها  ــاخت. خودرويى ك ــرد كه يك نوع خودرو مى س را اداره مى ك
ــد. اين خودرو بيوك نام داشت، اما پس از فعاليت هاى اوليه و  نيز خاطره انگيز ش
چند سال پس از تاسيس اين شركت در سال 1908 جنرال موتورز كمپانى هاى 
خودروسازى همچون اولدزمبيل، كاديالك، المور و اوكلند (كه اكنون به پونتياك 
معروف است) و چند شركت ديگر را به مجموعه خود اضافه كرد. در سال 1909 
ــركت رپيد موتور ويكل4 كه  ــركت ريالينس موتور تراك3 و ش جنرال موتورز ش
ــينيان شركت جى ام سى تراك كنونى هستند را به ابر شركت خود افزود، اما  پيش
در سال 1910 ويليام دورانت مالكيت شركت جى ام را به دليل بدهى يك ميليون 

دالرى كه به بانك داشت از كف داد. 
ــركت تصميم گرفت خودروهاى كوچك و متوسط ساخته  در دهه1960 اين ش
ــش سيلندر را روانه بازار كرد كه در آن  ــورلت كوروار ش و براى نمونه خودروى ش
سال ها رقيب فولكس واگن قورباغه اى يا بيتل شد، همينطور شورلت شوى 2 كه 
در مقابل فورد فالكن قرار گرفت و شورلت كامارو و پونتياك فايربرد كه رقباى فورد 
ماستانگ بودند. از خودروهاى سايز متوسط كه شركت جى ام در اين سال ها توليد 
كرد هم مى توان از اولدزمبيل كاتالس نام برد كه بسيار مورد استقبال واقع شد و 
جنرال موتورز تصميم گرفت خودروهاى دهه 80 خود را هم با همين نام عرضه 
ــترك  ــصت ميالدى غالب خودروهاى جنرال موتورز پلتفرم مش كند. در دهه ش
داشتند و تا دهه هفتاد هم اين شركت از قالب هاى بدنه يكسان استفاده مى كرد. 
در اين سال ها خودروهاى جنرال موتورز با يكديگر بر سر تنوع تزيينات خارجى 

يا داخلى رقابت مى كردند. 
ــورلت ووگا ساخت  ــركت جنرال موتورز با توليد خودروى ش ــال 1971 ش در س
ــد  ــيار كوچك را آغاز كرد اما وقتى اين خودرو وارد بازار ش كالس خودروهاى بس
ــكالتى كه موتور آلومينيومى آن  ــهمگينى خورد و به دليل بروز مش شكست س
ــت اعتبار اين خودروساز تا حدودى در بازارهاى جهانى لطمه خورد، اما اين  داش
ــد تا سياست ساخت خودروهاى فوق سبك متوقف شود و در اين دهه  باعث نش
ــاخت اين خودروها را ادامه داد. شكست «ووگا» با كوچك  جنرال  موتورز رويه س
كردن شورلت كاپريس كه هم اندازه شورلت شول و سپس شورلت ماليبو كه هم 
ــد و در سال هاى بعد شورلت نوا نيز با خودرويى  ــورلت نوا بود، جبران ش اندازه ش
ــيل جلو بود و سايتيشن نام داشت جاى خود را عوض كرد. در  ديگر كه ديفرانس
ــركت فعاليت خود را از روى كار بر كالس سدان هاى جديد  ــال 2004 اين ش س
ــاخت كاميونت هاى سبك و خودروهاى بيابانى  به سمت خالقيت و تغيير در س
ــدل از اين كاميون ها را وارد بازار كرد. پس  ــال 2006 چندين م تغيير داد و تا س
ــاى جهانى بيش از 50  ــوخت در آمريكا و بازاره ــن تصميم قيمت نفت و س از اي
درصد افزايش يافت و اين مسئله تاثير خود را در قيمت خودروهاى دست دوم و 
ــت. در  خودروهاى كالس كاميونت جهان به ويژه محصوالت جنرال موتورز گذاش
سال 2009 شركت جنرال موتورز رسما اعالم ورشكستگى كرد اما با كمك هاى 
مالى كه از سوى بانك مركزى و دولت اياالت متحده آمريكا دريافت كرد توانست 
ــگاه خودروى نيويورك 2013  تا حدودى ضررهاى خود را جبران كند. در نمايش
اين شركت اتومبيل هايى در كالس فوق سبك و دوگانه سوز را به بازار عرضه كرد 

تا شايد بتواند هنوز به عنوان يك ابرخودروساز در بازار جهانى باقى بماند. 

موفقيت كارمندان
آيا مى دانستيد كه اگر ياد بگيريد از كارمندى با حقوق باال چگونه به نفع شركت 
استفاده كنيد، حقوق او ديگر گران به نظر نمى رسد؟ كارمند با حقوق پايين تر 
ــت به خاطر اشتباهات دائمى كه مرتكب مى شود، خيلى گران تمام  ممكن اس
شود. كارى كنيد كارمندان تان به موفقيت برسند. تالش كنيد حقوق بااليى كه 
مى گيرند بازدهى داشته باشد. اگر آنها موفق شوند، كار شما هم موفق خواهد 
بود، به همين سادگى. بگذاريد كارمندتان طعم موفقيت را بچشد. وقتى يك بار 
ــيده شود و با احساس و از ته قلب آنها را تشويق كنيد، آنها  طعم موفقيت چش
مانند گلوله برفى كه از تپه سرازير شود رشد مى كنند و رشد كارمندتان منجر 
به رشد شركت شما مى شود. موفقيت كارمند يعنى رسيدن به چيزى بيش از 
آنچه انتظار مى رفته است. به او كمك كنيد. در سكوت و محرمانه، شجاعت او را 
افزايش دهيد و آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا موفقيت به دست آيد. وقايع را به 

همراه او تجزيه و تحليل كنيد و از عقل و خرد خود بهره بگيريد. 

مدير اجرايى پپسى 
به تارگت پيوست

تارگت در پى مشكالت ايجاد شده 
در كانادا و براى حل و بهبود آنها، 
ــى را  برايان كرنل، مديرعامل پپس
به عنوان رييس و مديرعامل جديد 

اين شركت استخدام كرد. 
ــوز و به  ــزارش ماركتينگ ني ــه گ ب
كرنل  ــت،  هافينگتون پس از  ــل  نق
جايگزين مديرعامل موقت تارگت، 
جان موليگان كه مدير ارشد مالى 
ــركت مينياپوليس است، شده.  ش
ــاه مه پس از خروج  موليگان در م
ــتاين هافل، جايگزين او  ــرگ اس گ

شده بود. 
ــرا به عنوان  ــاله اخي ــل 55 س كرن
ــى امريكا  ــركت پپس مديرعامل ش
ــل از آن، مديرعامل و رييس  و قب
ــمزكالب،  س ــواداران  ه ــگاه  باش
ــه  تابع و  ــى  عمده فروش ــركت  ش
ــت.  اس بوده  ــارت  وال م ــى  كمپان
ــى در بيانيه اى گفته  ــركت پپس ش
ــت  به زودى فرد جانشين كرنل  اس
ــرد. كرنل قرار  ــالم خواهد ك را اع
ــمى  ــه طور رس ــت 12 اوت ب اس

مديرعامل تارگت شود. 

افزايش هزينه 
عضويت آمازون

وب سايت آمازون از روز چهارشنبه، 
ــراى تحويل  ــو كه ب ــه افراد عض ب
سفارش خود گزينه «غيرفورى» را 
ــفارش  انتخاب كنند به ازاى هر س
ــان براى ديدن  يك دالر به اعتبارش
ــازون  ــاى آم ــن ويدئوه جديدتري

اضافه مى كند. 
به گزارش ماركتينگ نيوز و به نقل 
ــات  ــت، سفارش از هافينگتون پس
ــورى» طى پنج تا هفت روز  «غيرف
ــتريان خواهد  كارى به دست مش
ــن هزينه  ــيد. آمازون همچني رس
عضويت خود را افزايش داده است 
ــش هزينه هاى  ــه دليل افزاي كه ب

سوخت و حمل و نقل است. 

خروج فيات از ايتاليا 
پس از 115 سال

ــهامداران  ــا تاييد 80 درصد از س ب
ــركت طى  ــا، اين ش ــات ايتالي في
ــلر  كرايس ــا  ب ــته  گذش ــاى  روزه
ــد تا هفتمين گروه  امريكا ادغام ش
ــازى جهان تشكيل شود.  خودروس
ــن ادغام  ــس از اي ــركت پ اين ش
تصميم به ترك زادگاه خود گرفته 
ــد و انگليس  ــت به هلن ــرار اس و ق
ــط  ــود. اين تصميم توس منتقل  ش
ــى آگنلى،  ــكان، نوه جيان ــان ال ج
ــات كه در حال حاضر  بنيانگذار في
ــت آن را برعهده دارد اعالم  مديري

شد. 
بزرگ ترين خودروساز  اين شركت 
ــوب مى شود و از سال  ايتاليا محس
ــد خودرو در  ــغول تولي 1899 مش
اين كشور است. يكى از اهداف اين 
ــركت براى ادغام و تغيير مكان  ش
ــت بازار  ــود قرار گرفتن در ليس خ
ــهام امريكا و همچنين افزايش  س
فروش خود به 7 ميليون خودرو در 
سال اعالم شده است. يكى ديگر از 
ــركت از اجراى اين  اهداف اين ش
60 درصدى  ــش  افزاي ــت ها  سياس
فروش خود تا سال 2018 خواهد 
ــالم مقامات اين  ــاس اع بود. براس
ــركت، بازارهاى آسيايى يكى از  ش
ــركت  بازارهاى اصلى هدف اين ش
پس از ادغام با كرايسلر خواهد بود. 

افزايش 10 درصدى 
قيمت آى فون

ــى هاى  ــت گوش ــه  ظاهر قرار اس ب
ــد افزايش  ــد اپل با 10 درص جدي
ــوند و اگر  قيمت به بازار عرضه  ش
ــار مى رود  ــاق بيفتد انتظ ــن اتف اي
ــى هاى هوشمند هم با  ساير گوش
ــا 10 درصدى  افزايش قيمت 5 ت
همراه شوند. از سوى ديگر، با توجه 
به اينكه ميزان سفارش اپل نسبت 
به سال هاى گذشته بيشتر خواهد 
ــاير  ــد، بنابراين ميزان توليد س ش
برندها كاهش خواهد يافت، به اين 
ــدگان ممكن  ــى كه توليدكنن معن
ــت به انتخاب مشتريان خود و  اس
ــتر  در نتيجه به منظور درآمد بيش
ــفارش ساير  از توليد آى  فون 6، س
ــركت هاى موبايلى را نپذيرند و  ش
ــاير  به دليل كاهش ميزان توليد س
ــاز قيمت اين  ــاى گوشى  س برنده
ــود.  ــى ها با افزايش همراه ش گوش
بر اين اساس بايد ديد سليقه بازار 
ــت و توليدكنندگان ترجيح  چيس
ــى هايى  مى دهند از چه مدل گوش

سود بيشترى را به جيب بزنند. 

سهراب على اكبرى

«مديريت» يك 
رونوشت است در 
حالى كه «رهبرى» 

يك اصل است. مدير 
نظارت مى كند ولى 
رهبر در سازمان 

اعتماد مى پراكند. مدير 
«چگونه و چه وقت» را 
مى پرسد، در حالى كه 
رهبر درسازمان «چه 
چيز و چرا» را مى پرسد

ــركت هواپيمايى لوفتهانزاى آلمان اعالم كرد  ش
به دليل سياست هاى ارزى نامتناسب بين المللى 
ــاى اخير در اين  ــن اعتصاب هاى ماه ه و همچني
ــركت، سود سه ماه دوم سال جارى اش به شدت  ش
ــت. اين شركت اعالم كرده است  كاهش يافته اس

سود سه ماه دوم سال 2014 اين شركت از 255 
ــون دالر در مدت  ــون يورو معادل 341 ميلي ميلي
ــته به 173ميليون يورو معادل  مشابه سال گذش
232 ميليون دالر كاهش يافته است كه سقوط 32 
درصدى را تجربه كرده است. اين شركت همچنين 

ــود خود را  ــديد س يكى ديگر از داليل كاهش ش
كاهش تقاضاى بليت خود عنوان كرده است. پس 
ــركت نسبت  از اعالم اين نتايج و اظهارات اين ش
ــهام اين شركت 8 درصد  ــرايط پيش رو، س به ش

سقوط كرد. 

كاهش سود هواپيمايى لوفتهانزا

حكايت برندها

 آيا مى دانستيد 

احسان صفاپور

نستوه نوچيان*



حقايقى تلخ درباره سرمايه گذارى (قسمت چهارم)

ــمت هاى گذشته راجع به موارد زيادى صحبت كرديم. در كل 15 مورد  در قس
ــما نبايد  از نكاتى را ذكر كرديم كه جزو باورهاى ممنوعه بود! به عنوان مثال ش
ــر از ترازنامه بانك ها در نمى آوريد يا آمار نشان مى دهد بخش  فكر كنيد كه س
ــى و تصادفى به موفقيت رسيده اند. حال امروز  قابل توجهى از اين آدم ها شانس
مى خواهيم از نمونه هاى ديگرى براى تان صحبت كنيم كه اغلب باعث شكست 
ــطور را مطالعه مى كنيد به  ــرمايه گذارى مى شود. يادتان باشد وقتى  اين س س
ضمير ناخودآگاه تان بقبوالنيد كه نبايد اين باورها و ذهنيت ها را داشته باشد. اگر 
فكر مى كنيد هنوز ذهنتان با آنچه كه در اين قسمت گفته مى شود همخوانى 
ندارد، دست نگه داريد و فعال سرمايه گذارى را به تعويق بيندازيد. زيرا اين موارد 
ــايد به نظر پيش پا افتاده باشند، اما اصول اوليه اى هستند كه از نظر  اگرچه ش

روان شناسى، شخص سرمايه گذار را براى سرمايه گذارى آماده مى كنند. 
ــته كننده دارند، معموال  ــركت هايى كه به ظاهر فرآيندى تكرارى و خس 1-  ش
موفق تر و پول سازتر هستند. شركت هاى توليد مواد غذايى، خميردندان و پيچ و 

مهره از اين دست هستند. 
ــد، احتمال  ــتر باش ــركت هاى مختلف با هم بيش 2-  هر چه اصرار به ادغام ش
شكست نهايى بيشتر است. شركت هاى بزرگ عاشق ايجاد امپراتورى با صرف 

هزينه هاى زياد هستند. 
3-  بحران اقتصادى بعدى هيچ شباهتى به بحران اقتصادى پيشين ندارد. اين 

يك قانون نانوشته است. 
4-  دروغ و شايعه مى تواند خواجه حافظ شيرازى را هم خبردار كند، حال آنكه 

حقيقت معموال در ذهن ها و قلب ها باقى مى ماند. 
ــيار مهم تر از پيدا كردن  ــيارى از افراد يافتن راه هاى پس انداز بس 5- براى بس

روش هاى مطمئن سرمايه گذارى است. 
businessinsider. com:منبع

واگذارى 600 معدن در فارس
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: چشم انداز صنعت و 

معدن استان فارس بسيار روشن است. 
به گزارش ايسنا، على همتى با اشاره به برگزارى جلسه اى با حضور وزير صنعت 
و مديران كل اين مجموعه از سراسر كشور در خراسان، خاطرنشان كرد: آنچه از 
مشكالت در فارس وجود دارد، مى توان در ساير استان ها من  جمله خراسان هم 

ديد و اين مشكالت مختص فارس نيست. 
ــتان المرد  ــركت ايميدرو در شهرس ــا بيان اينكه هم اينك مديرعامل ش وى ب
ــرمى برد، افزود: اتفاقات بزرگى در بخش صنعت و معدن در فارس در حال  بس

شكل گيرى است. 
همتى ضمن يادآورى اينكه كارخانه هاى بزرگى كه در گذشته تعطيل شده بود 
يك به يك در حال راه اندازى و بازگشايى است، خاطرنشان كرد: دولت در حال 

نهايى كردن بسته هايى براى حمايت بيشتر و بهتر از صنايع در كشور است. 
وى نگرانى هاى صنعتگران و معدن كاران را به حق دانست و در عين حال گفت: 
مشكالتى كه از ناحيه بانك ها وجود دارد، سراسرى بوده و مختص استان فارس 

نيست. 
ــته هاى تهيه شده توسط دولت به موضوع بانك ها توجهى  همتى گفت: در بس
ــازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بيان اينكه  ــده است. رييس س ويژه ش
بزرگ ترين مناقصه معدنى فارس براى واگذارى 600 معدن برگزار شده و بخشى 
از پاكت هاى اين مناقصه نيز باز شده است، بيان كرد: اميدواريم به زودى نتايج 

مشخص شده و شاهد فراهم شدن بستر اشتغال مناسبى در فارس باشيم. 
همتى از راه اندازى و افتتاح 10 پروژه صنعتى، معدنى و تجارى در هفته دولت 
در استان فارس خبرداد كه زمينه اشتغال 471 نفر را فراهم خواهد كرد و افزود: 
ــراميك آباده هم آماده بهره بردارى باشد، ظرفيت اشتغال ايجاد  اگر كارخانه س
شده به بيش از 700 نفر خواهد رسيد. اين مقام مسئول با اشاره به كسب مقام 
اول استان فارس در اجراى طرح هاى كنترل بازار و نظارت در كشور، گفت: در 
بحث بهبود كيفيت نان نيز 100 نانوايى از 700 نانوايى موجود در شيراز را در 
قالب طرحى تحت نظارت گرفتيم كه شاهد بهبود كيفى توليدات آنها بوده ايم و 

اميدواريم اين طرح در آينده همه نانوايى ها را شامل شود. 

تسهيالت بانكى و صادرات لبنيات به عراق

كالف اول:
ــالش دولت در  ــرو با تاكيد بر ت وزير ني
ــرمايه گذاران  ــرژى گفته كه س تامين ان
ــش صنعت با اطمينان از تامين و  در بخ
ارائه برق، مطمئن سرمايه گذارى كنند. 
ــى  ــد كرده صنايع مهم و اساس وى تاكي
ــده كه با  ــى ايجاد ش ــه ايوانك در منطق
بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى و برق 
ــاهد شكوفايى بيشتر  در اين مناطق ش
ــاورزان اين  ــت در اين بخش خواهيم بود. وزير نيرو، تامين آب و برق كش صنع
منطقه را از جمله نيازهاى اساسى قلمداد كرده و از سرمايه گذاران خواسته در 
اين قسمت سرمايه گذارى كنند. بر اين اساس، با توجه به گفته هاى وزير محترم، 
سرمايه گذاران مى توانند به استان سمنان سفر كرده و ضمن سرمايه گذارى در 

بخش هاى موردنظر، از سود بااليى نيز برخوردار شوند. 

كالف دوم: 
قائم مقام صندوق توسعه ملى گفته طى 
ــارد دالر قرارداد  روزهاى آينده 18ميلي
ــا بانك هاى  ــهيالت ارزى ب عامليت تس
مختلف منعقد خواهد شد. اين تسهيالت 
ــگاه،  ــه طرح هاى نفت، پااليش مربوط ب
ــيمى، فوالد، نيرو، حمل و نقل و...  پتروش
خواهد بود. با اعالم اين مطلب قصد داريم 
سرمايه گذارانى را كه در پروژه هاى كالنى 
ــرمايه گذارى  ــده س مانند موارد ذكر ش
ــود را در يكى از اين طرح ها پيدا كردند،  ــد، باخبر كنيم تا اگر عالقه خ مى كنن
فرصت را از دست ندهند. چراكه در حال حاضر، مسئوالن براى خروج از ركود 
راه هاى سرمايه گذارى را باز گذاشته اند و در عين حال سرمايه گذاران را تشويق 
به سرمايه گذارى مى كنند. پس با سهيم شدن در اين پروژه ها براى از بين رفتن 

ركود اقدام كنيد. 

كالف سوم: 
ــنا در گزارشى اعالم كرده  خبرگزارى ايس
بيشترين صادرات محصوالت كشاورزى به 
عراق صورت گرفته و اين كشور بزرگ ترين 
ــترى ايران بوده است. در اين گزارش  مش
آمده: «عراق به عنوان بزرگ ترين مشترى، 
ــران را اعم  ــاورزى اي انواع محصوالت كش
ــى، باغى، دامى و غيره  از محصوالت زراع
ــال  ــه  گونه اى كه در بهار امس مى خرد؛ ب
ــت و 26هزار تن  بيش از 36هزار تن ماس
ــور صادر شده و اين در حالى است كه كل صادرات  ــير و خامه به اين كش دوغ، ش
ــزان كل صادرات  ــور هاى مختلف حدود 38هزار تن و مي ــت از ايران به كش ماس
ــير و خامه حدود 28هزار تن بوده است.»آن طور كه از اين گزارش به نظر  دوغ، ش
مى رسد، فرصت خوبى براى سرمايه گذاران و تجار فراهم شده كه با سرمايه گذارى 
ــت آورند. ضمن اينكه هم اكنون كشور ما رابطه  ــود خوبى به دس در اين بخش س

خوبى با عراق دارد و بازارهاى پررونقى در آن كشور براى ايران فراهم است. 
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11 چهارشنبه 15 مرداد 1393  - شماره 30 مديريت سرمايه گذارى

سرنخخبر

نقطه شروع

خبر

على نعمتى شهاب

ــى  ــبكه هاى اجتماع ــدر ش آن ق
كلوب  توييتر،  فيس بوك،  مانند 
ــش را گرفته بود كه  و غيره وقت
به كار ديگرى نمى رسيد. خسته 
ــده بود از بس پشت مانيتور  ش
ــته بود و منتظر پيام هاى  نشس
دوستان به صفحه اش زل مى زد. 
ــبكه اجتماعى خارج و  از اين ش
ــرى را باز  ــبكه اجتماعى ديگ ش
ــاره قصه اش از نو  مى كرد و دوب
تكرار مى شد. خالصه روزگارش 
ــبكه هايى كه  پاى اينترنت و ش
ــداد اليك هاى  تنها ثمره اش تع
ــت.  مى گذش ــود،  ب ــترى  بيش
ــر مى كرد  ــه اين فك ــه ب هميش
ــتر  ــه مى تواند از بس ــه چگون ك
داشته  درآمدى  شبكه ها  همين 
باشد، چون به جاى كاركردن و 
ــب درآمد، وقتش را بيهوده  كس
ــك روز فكر  ــا ي ــد، ام مى گذران

بكرى به ذهنش رسيد. 
ــته تحصيلى اش، يعنى  او در رش
ــات  قطع ــدارى  نگه و  ــر  تعمي
ــت و  هواپيما تبحر خاصى داش
ــت اطالعات مفيدى را  مى توانس
ــتان و هم گروهانش در  به دوس
ــبكه هاى اجتماعى ارائه دهد.  ش
ــى تحقيق  ــه با كم ــد ك اين ش
درباره كسب درآمد از طريق به 
اشتراك گذارى، ديگر نيازى نبود 
ــبكه ها  كه براى كار كردن از ش
خارج شود، بلكه شغلش وابسته 

به همين شبكه ها بود. 

كسب و كار آنالين چيست
از  ــد  درآم ــب  كس از  ــى  وقت
و  ــال  ديجيت ــواى  محت ــد  تولي
ــب و كارهاى اينترنتى سخن  كس
گفته مى شود، معموال نخستين 
ــيارى از  ــه  بس ــن گزين و آخري
ــايت،  ــاختن يك وب س افراد س
ــپس  توليد محتوا براى آن و س
ــد از طريق جذب  ــب درآم كس
ــايت  ــات براى اين وب س تبليغ
است. اين در حالى است كه در 
ــل روش هاى گوناگونى براى  عم
ــب درآمد از توليد محتواى  كس
ــود دارد و در واقع  تخصصى وج
ــت ها  ــله يادداش ــن سلس در اي
ــن  ــا همي ــنايى ب ــال آش به دنب

روش هاى متنوع هستيم. 
ــب و كار آنالينى كه در اين  كس
ــى آن خواهيم  گزارش به بررس
مبتنى بر  ــب و كار  كس پرداخت، 
ــات  ــتراك گذارى اطالع ــه  اش ب
ــت.  ــت اس ــمند در اينترن ارزش
ــدل را  ــن م ــا اي ــيارى از م بس
ــف تجربه  ــاى مختل در حوزه ه
ــدل  ــن م ــابقه  اي ــم. س كرده اي
ــت و به نسل  ــيار قديمى  اس بس
تعلق  ــت  اينترن ــيك هاى  كالس
دارد ، اما هنوز يكى از اصلى ترين 
ــب و كار اينترنتى  روش هاى كس
ــود. چرا؟ چون  ــوب مى ش محس
ــت  اينترن ــرد  كارك ــن  مهم تري
ايجاد ارتباط ميان انسان هاست 
ــبكه  و همچنين ماهيت اين ش
ــت.  مبتنى بر انتقال اطالعات اس
براى روشن تر شدن بحث بياييد 
ــال بحث مان  ــى يك مث با بررس
ــال  ــم.  دوازده س ــه دهي را ادام
ــگاه  پيش كه من تازه وارد دانش
ــم تازه  ــده بودم، اينترنت ه ش

ــا افتادن  ــال ج ــران در ح در اي
ــود. آن زمان يك تفريح جدى  ب
ــايد يك  ــا ـ و ش ــيارى از م بس
ــتراك گذارى چيزى  به  اش ابزار 
ــروزى ـ  ام ــوك  فيس ب ــبيه  ش
ــوز  ــان هن ــود. آن زم ــل ب ايمي
ــده بود و دنيا  جى ميل ابداع نش
ــول آن  ــته به غ ــى وابس به نوع
ــى ياهو  ــت يعن ــاى اينترن روزه
ــايد از خود ايميل ياهو  بود و ش
ــو بودند.  ــر، گروه هاى ياه مهم ت
گروه هايى كه شما مى توانستيد 
ــويد، ايميل هاى  در آنها عضو ش
ــد، به  ــت كني ــران را درياف ديگ
ــواع فايل بپردازيد و در  تبادل ان
اتاق گفت وگوى گروه با ديگران 
گفت وگو كنيد. ما مشترك ياهو 
ــو پلت فرمى براى  ــم و ياه بودي
ــب بود.  ــتراك گذارى مطال به اش
ــام شبكه هاى  امروز انواع و اقس
اجتماعىـ  از فيس بوك و توييتر 
گرفته تا اينستاگرام و فوراسكوئر 
ـ به عنوان پلت فرم هاى اشتراك 
ــران وصل  ــا را به ديگ محتوا م
ــا آيا منظور از مدل  مى كنند، ام
كسب و كار اشتراك همين است؟ 
ــه. آرى از اين  ــم آرى و هم ن ه
ــتراك محتوا در  ــه اش جهت ك
ــى مى تواند  ــبكه هاى اجتماع ش
ــود،  ــب درآمد منجر ش به كس
ــور من از  ــتقيم. منظ اما نه مس
ــات»  ــتراك گذارى اطالع «به اش
ــدن افراد  ــا، مشترك ش در اينج
ــت  ــراى دريافت محتوايى اس ب
ــادى در اينترنت  كه به صورت ع
ــترس  ــاى آفالين در دس يا فض
افراد نيست و بدين ترتيب افراد 
ــتيابى به آن حاضرند  براى دس
ــنهاد ارزش  ــد. پيش ــول بدهن پ
ــب و كار ـ يعنى  ــدل كس اين م
ــما  ــت ش آن چيزى كه قرار اس
ــيدـ  دقيقا  ــران بفروش ــه ديگ ب
ــت.  همين محتواى باكيفيت اس
ــراد با پرداخت  در اين حالت اف
به مجموعه اى  مبلغى مى توانند 
از مقاالت، نوشته ها يا فايل هاى 
ــاب الكترونيك،  ــى (كت محتواي
ــو و  ــى، ويدئ ــت، صوت پاورپوين
مختلف  ــاى  حوزه ه در  ــره)  غي

ــگ،  فرهن ــى،  مديريت ــى،  علم
ــى و غيره  ــات و هنر، ورزش ادبي
ــغ دريافتى  ــد. مبل ــت يابن دس
براى دسترسى به اين مجموعه 
ــه ازاى هر بار  اطالعات معموال ب
ــى به يك محتوا نيست  دسترس
و براى يك دوره  زمانى مشخص 
يا براى دسترسى به مجموعه اى 
ــت  ــن پرداخ ــات معي از اطالع

مى شود. 

فعاالن موفق
ــى كنيم  بياييد دو مثال را بررس
ــاى ماجرا قرار  ــتر در فض تا بيش
ــايد يكى از نخستين  بگيريم. ش
ــگامان اين مدل كسب و كار  پيش
ــگ  ــتيون كين ــت اس در اينترن
ــد. (توضيح: استيون كينگ  باش
ــنده  آمريكايى خالق بيش  نويس
ــى در گونه هاى  ــر ادب از 200 اث
ــت  ــت و خيال پردازى اس وحش
ــارش هم  ــيارى از آث ــه از بس ك
ــده  ــينمايى ش ــاى س اقتباس ه
ــال 2000  ــگ س ــت.) كين اس
ميالدى اعالم كرد براى امتحان 
ــاى اينترنت ـ كه در  كردن فض

ــرى براى  ــط بك ــان محي آن زم
ــيار حرفه اى  ــنده  بس يك نويس
ــد ـ يك رمان  ــوب مى ش محس
ــر  ــورت اينترنتى منتش ــه  ص ب
ــل  ــر فص ــگ ه ــد. كين مى كن
رمانش را يك دالر قيمت گذارى 
ــش فصل از  ــرد و با فروش ش ك
ــت آخر به داليلى  رمان (كه دس
ــد)، بيش از 500هزار  ناتمام مان
ــن  ــت آورد! اي ــول به دس دالر پ

ــد كه مدل  ــان مى ده مثال نش
كسب و كار توليد محتوا با فروش 

اشتراك چقدر قديمى است. 
ــتان  يك نمونه  جالب ديگر داس
ــتن كتاب ارزشمند  مشهور نوش
ــته   ــب و كار نوش خلق مدل كس
حتما  ــه  ك ــت  اس ــتروالدر  اوس
ــنايى با  توصيه مى كنم براى آش
چگونگى طراحى يك كسب و كار 
موفق اين كتاب را مطالعه كنيد. 
ــتن اين  ــتروالدر براى نوش اوس
كتاب يك وب سايت در اينترنت 
ايجاد كرد و با به  اشتراك گذارى 
ــواى اين كتاب ـ  تدريجى محت
كه در واقع پايان نامه  دكتراى او 
ــى پيش از  بود ـ به  ازاى دسترس
ــار كتاب از افراد پول  موعد انتش
ــايد جالب باشد  دريافت كرد. ش
ــد او به اين ترتيب بيش از  بداني
ــتن  10هزار دالر در دوران نوش

كتابش درآمد كسب كرد! 
ــط نمونه هايى  ــن دو مثال فق اي
ــى  ــب و كار اينترنت ــدل كس از م
ــات  اطالع ــتراك گذارى  به اش
ــواع مختلفى  ان ــتند. امروز  هس
ــان وجود  ــدل در جه ــن م از اي
دارد؛ هرچند اغلب اين نمونه ها 
ــتر به صورت پلت فرم عرضه   بيش
ــتراكى  ــورت اش ــه  ص ــوا ب محت
ــردى  فـــ و  ــد  مى كنن ــل  عم
نت فليكس واسپوتيفاى  نيستند. 
و  ــانه اى  چندرس ــاى  نمونه ه
ــن نوع  ــب و كارى اي ــال كس كام
پلت فرم ها هستند كه زيرساخت 
ــترى  ــتراكى به مش ــروش اش ف
ــد، اما براى من توليدكننده   دارن
محتواى فردى مناسب نيستند. 
دسترسى به اين پلت فرم ها براى 
توليد و فروش محتوا به سادگى 
ــترس  ــه  افراد در دس ــراى هم ب

نيست. 
در مقابل پلت فرم هايى همچون: 
يوتيوب، وردپرس، تامبلر، فليكر 
ــد و عرضه   ــره دنياى تولي و غي
ــوا را دموكراتيزه  كرده اند و  محت
ــن امكان را براى همه  افراد به  اي
منظور مشاركت در فضاى توليد 
ــد (اينكه  ــوا فراهم آورده ان محت
شما مى توانيد در اين پلت فرم ها 

براى دسترسى به محتوا كاربر را 
ــور به ثبت نام كنيد يا براى  مجب
بگذاريد، خودش  پسورد  مطلب 
يك راهكار فروش محتوا است!) 
ــم حداقل  ــور ه ــل كش در داخ
ــى  وبالگ نويس ــاى  پلت فرم ه
ــين بالگ و  ــا و پرش مثل بالگف
اين  ــارات  آپ مثل  ــايت هايى  س
ــايد  امكان را فراهم آورده اند. ش
خيلى از ما فكر كنيم اين مدل، 
خيلى در كشور ما جواب ندهد، 
ــيارى  ــا نمونه هاى موفق بس ام
ــه وجود دارد كه با  در اين زمين
كمى جست وجو خودتان آنها را 

مى يابيد. 

مواردى كه بايد رعايت كنيد
ــتراك»  ــب و كار «اش ــدل كس م
ــه اى و تخصصى  در فضاى حرف
به عنوان  ــت.  اس ــيار جذاب  بس
ــب و كار و  ــوزه  كس ــال در ح مث
ــيارى  ــغلى، بس ــاى ش مهارت ه
ــع از همين  ــايت هاى مرج از س
ــب و كار  مدل به عنوان مدل كس
ــتفاده مى كنند.  ــان اس اصلى ش
اينك، اينترپرنر و سايت هاروارد 
بسيار  نمونه هاى  ريويو  بيزينس 
ــهور و موفقى در اين زمينه  مش
ــايت ها البته  ــن س ــتند. اي هس
ــانه اند،  رس ــس  جن از  ــتر  بيش
ــهور  ــايت هاى مش اما تجربه  س
فناورى مثل مشبل و تك كرانچ 
و چند نمونه  بسيار موفق داخلى 
ــايت هاى  در زمينه  ايجاد وب س
ــرى،  ــد خب ــد و پردرآم پربازدي
آموزشى و غيره نشان مى دهند 
ــود رسانه  را هم فردى  كه مى ش
بنا كرد. در عين حال نمونه هاى 
ــانه اى و تخصصى  فردى غيررس
ــتراك  ــى هم از الگوى اش فراوان
ــد. نمونه هاى موفق  ــود دارن وج
ــم در اين زمينه داريم  داخلى ه
ــان را به عنوان  كه پيدا كردن ش

تمرين برعهده  شما مى گذارم. 
ــر در زمينه   ــه  مهم ديگ دو نكت
مدل كسب و كار «اشتراك» باقى 

مى ماند: 
ــذب  ج ــتراتژى هاى  اس ـ  اول 
ــترى: در اين زمينه دو نوع  مش
مدل اصلى داريم؛ مدل  فريميوم 
كه در آن شما بخشى از مطالب 
را رايگان به افراد ارائه مى كنيد 
ــرفته تر يا  ــت مطالب پيش و باب
تكميلى پول دريافت مى كنيد. 
ــى به  ــه خيل ــت دوم ك در حال
ــتن محتواى تان  ــترى  داش مش
ــى به  ــيد، دسترس مطمئن باش
همه  مطالب پولى خواهد  بود . 
دوم ـ مديوم هاى عرضه  محتوا: 
ــه مديوم اصلى وجود  عموما س
ــن موبايل و  دارد؛ وب، اپليكيش
ــبكه هاى تلفن همراه و  بستر ش
ــت (SMS / MMS) درباره   ثاب
مديوم ها در بخش جداگانه اى با 

هم گفت وگو خواهيم كرد. 
ــب و كار  كس ــدل  م ــل  عم در 
«اشتراك» هنوز خيلى در ايران 
ــى  ــواى تخصص ــوزه  محت در ح
ــت، اما  ــده اس به كار گرفته نش
ــانى دارد! اگر فكر  آينده درخش
ــى داريد كه  ــد تخصص مى كني
ــوا قابل فروش  در قالب محت
ــب و كار  ــت، اين مدل كس اس
ــراى  ب ــبى  مناس ــاب  انتخ

شماست. 

آمادگى سرمايه گذاران 
براى سرمايه گذارى 

در شهر انزلى

ــه اينكه  ــاره ب ــهردار انزلى با اش ش
ــراى  ب ــرمايه گذار  س ــركت  ش  7
ــى  انزل ــهر  ش در  ــرمايه گذارى  س
ــت:  ــد، گف ــى كرده ان ــالم آمادگ اع
ــرمايه گذار از  ــركت هاى س ــن ش اي

معتبرترين شركت ها هستند. 
ــعبان  ــنا، رضا پورش به گزارش ايس
دغدغه  اصلى خود را برطرف كردن 
معضل بيكارى و جذب سرمايه گذار 
ــت و گفت: شهر انزلى با توجه  دانس
ــى كه دارد از  ــه امكانات و موقعيت ب
ــى عقب افتاده تر  ــول خيل حد معم
ــرمايه گذارى در اين  است، هيچ س
ــرمايه گذارى نمى كند مگر  شهر س
ــرمايه گذارى نتيجه  اينكه پس از س
مورد نظر خود را بگيرد، اما بايد اين 
ــرح كنم كه با آمدن  موضوع را مط
جوانان  بيكارى  نرخ  ــرمايه گذار،  س

اين شهر كمتر مى شود. 
ــهردار انزلى با اشاره به علل عدم  ش
حضور سرمايه گذار افزود: چند صدا 
ــئوالن،  ــودن و تنش در ميان مس ب
نداشتن يك مكان و نداشتن فردى 
ــراى مذاكره  ــخص ب يا افرادى مش
ــل اصلى كمبود  ــرمايه گذار عل با س

سرمايه گذار در انزلى است. 
ــيوه نامه   ــاد بر اينكه ش ــا اعتق وى ب
پيشنهادى همه  مشكالت را برطرف 
ــت: پس از تصويب اين  مى كند، گف
ــيوه نامه، راه براى سرمايه گذاران  ش
ــود و قطعا مذاكرات بين  بازتر مى ش
ما و آنان نيز سمت و سويى مشخص 

و يك صدا دارد. 
ــركت  ــاره به 7 ش ــعبان با اش پورش
ــن  اي ــرد:  ك ــار  اظه ــرمايه گذار  س
از  ــرمايه گذار  س ــركت هاى  ش
ــن  اي در  ــركت ها  ش ــن  معتبرتري
ــان  ــن مي اي ــتند، در  ــه هس زمين
ــتند كه تقاضاى  ــركت هايى هس ش
ساخت شهربازى بزرگ، پيست هاى 
ــاد  ــگ و ايج ــى و كارتين اتومبيلران
جاذبه هاى گردشگرى و مجتمع هاى 
بزرگ تجارى را در طرح پيشنهادى 
ــرارداد با آنان تماما  ــود دارند و ق خ
به اين موضوع وابسته است كه اين 

شيوه نامه تصويب و اجرايى شود. 

آمادگى آب و فاضالب 
كشور براى مبادله 
13 طرح آبرسانى

ــى  مهندس ــركت  ش ــل  مديرعام
ــت: 13  ــور گف ــالب كش آب و فاض
ــه ارزش يك هزار  ــانى ب طرح آبرس
ــه با  ــاده مبادل ــان آم ــارد توم ميلي

بخش خصوصى است. 
ــا، حميدرضا جانباز  به گزارش ايرن
ــانى در  ــزود: اين طرح هاى آبرس اف
زمينه احداث تاسيسات تصفيه خانه، 

نمك زدايى و فاضالب است. 
ــه داد: در حال حاضر 130  وى ادام
ــور در حال  ــانى در كش طرح آبرس
ــل اين  ــراى تكمي ــه ب ــت ك اجراس
ــارد تومان  ــزار ميلي ــا 18ه طرح ه

اعتبار نياز است. 
اظهار  ــور  كش ــاى  آبف ــل  مديرعام
ــال جارى اين طرح ها  كرد: اعتبار س
يك هزار و 100ميليارد تومان بوده 
ــر با اين رقم طرح هاى جارى  كه اگ
ادامه يابد، بيش از 15 سال تكميل 

پروژه ها زمان خواهد برد. 
ــاز گفت: از 130 طرح در حال  جانب
ــهرى  ــرا، 30 طرح در بخش ش اج
ــامل 45  ــه در مجموع ش ــت ك اس
ــد. وى بيان  ــه خواهد ش تصفيه خان
ــزان 300 طرح در حال  كرد: از مي
ــهرى، 44 طرح  اجرا در محدوده ش
ــرفت باالى 80درصد با  داراى پيش
تومان  ــارد  ميلي يك هزار  تخصيص 
ــرح نيز با  ــتند، 54 ط ــار هس اعتب
ــرفت فيزيكى  20 تا 80درصد پيش
ــارد تومان  ــزار ميلي ــه 10ه نياز ب
ــن تكميل  ــار دارند و همچني اعتب
ــر از 20درصد  ــا كمت ــرح ب 34 ط
ــت  اولوي در  ــى  فيزيك ــرفت  پيش
ــل آبفاى  ــرار دارد. مديرعام ــد ق بع
ــان كرد: از ميزان  ــور خاطرنش كش
ــرا 51 طرح  ــاى در حال اج طرح ه
ــاخت، تملك  به  صورت BOO (س
ــردارى) با بخش خصوصى با  و بهره ب
ــرمايه گذارى 430ميليارد  س حجم 
 BOT تومان و 15 طرح به  صورت
ــردارى و انتقال) با  ــاخت، بهره ب (س
ــه احداث  ــى در زمين بخش خصوص
ــوط  ــالب و خط ــه، فاض تصفيه خان
ــم 625 ميليارد  ــا حج ــانى ب آبرس
ــرارداد به صورت بيع  ــان و 9 ق توم
ــم اعتبارى يك هزار  متقابل با حج
ــال  ــان در ح توم ــارد  و 220ميلي

اجراست. 

كسب و كار آنالينى 
كسب و كار مبتنى بر 
به  اشتراك گذارى 

اطالعات ارزشمند در 
اينترنت است. سابقه  

اين مدل بسيار قديمى  
است اما هنوز يكى از 
اصلى ترين روش هاى 
كسب و كار اينترنتى 
محسوب مى شود

مترجم: سارا گلچين

گزارشى از يك كسب وكار اينترنتى

به اشتراك بگذاريد 
و پول بگيريد

ــق  ــد از طري ــكان درآم ــروز ام ام
ــى پوشيده نيست،  اينترنت بر كس
ــانى  ــال، تعداد كس ــن ح ــا با اي ام
ــراغ  ــب درآمد به س ــه براى كس ك
ــبتا كم است.  اينترنت مى روند، نس
و  اينترنتى  ــب و كارهاى  كس شروع 
مجموعه هايى كه از طريق وبسايت 
ــروش  ــه ف ــود را ب ــوالت خ محص
ــانند چندى است كه باعث  مى رس
ــب و كار و اشتغالزايى  آغاز يك كس
ــب و كارهاى  ــت. همه كس شده اس
ــترك  ــز مش ــك چي ــد در ي جدي
ــرمايه گذارى  ــتند و آن هم س هس

است. 
ــگاران،  ــگاه خبرن باش ــزارش  به گ
ــدازى  راه ان و  ــى  اينترنت ــارت  تج
ــه  ب ــاز  ني ــف  مختل ــايت هاى  س
ــما  ــه به ش ــرمايه گذارى دارد ك س
ــه ارائه  ــن زمين ــى در اي توصيه هاي

مى دهد. 
ــايت غنى و  ــتفاده از يك وب س اس
ــراى راه اندازى يك كار  پر محتوا ب
ــت دارد اما  نياز به طراح و گرافيس
اجتماعى  ــبكه هاى  از ش ــتفاده  اس
ــل لينكدين هم مى تواند فرصت  مث
شغلى را براى شما ايجاد كند. البته 
ــايد  ــه فضاهاى اينترنتى ش در هم
ــروع يك  ــيل كافى براى ش پتانس
ــب و كار نباشد و الزم باشد  شما  كس
يك وب سايت جداگانه براى معرفى 

شغل تان داشته باشيد، اما استفاده 
از شبكه هاى اجتماعى رايگان است 

و نياز به طراحى خاصى ندارد. 
ــترى ها  ــراى ارائه خدمات به مش ب
ــه بايد به  ــما هميش ــايت ش وب س
ــود يعنى قيمت ها با  ــانى ش روز رس
ــايت درج  ــن تغيير در وب س آخري
ــانى  ــترى و هم كس ــود. هم مش ش
كه براى بازديد به سايت شما ورود 
پيدا مى كنند بايد بتوانند به راحتى 
به كاالها دسترسى داشته باشند و 
در مورد هر يك هم اطالعات كافى 

نوشته شده باشد. تمام اين خدمات 
ــترى ارائه  ــورت رايگان به مش به ص

مى شود. 
ــاخت يك وب سايت و ارزش آن  س
ــيده نيست و  از نظر هيچ كس پوش
خيلى از كسانى كه تازه مى خواهند 
ــى و  ــد طراح ــه كار كنن ــروع ب ش
ــدازى آن را زمان بر، پيچيده و  راه ان
مشكل مى دانند اما شما بايد بدانيد 
ــايت  كه براى راه اندازى يك وب س
ــاى زيادى را  ــا نبايد هزينه ه حتم
پرداخت كنيد. يك وب سايت خوب 

ــه اول بايد  ــروع در درج ــراى ش ب
اطالع رسانى قوى داشته باشد شما 
بايد راه هاى ارتباطى با مشترى ها را 
ــايت  به طور تمام و كمال در وب س

خود درج كنيد. 
ــخص كنيد  در مرحله اول بايد مش
ــه  ــد چ ــما مى خواه ــايت ش وب س
ــش بگذارد؛  ــه نماي ــى را ب چيزهاي
ــارى، رنگ و...  ــالوه بر آن نام تج ع
نيز در طراحى وب سايت مهم است. 
ــام تجربياتتان در  ــما بايد از تم ش
ــترى استفاده  ارائه محصول به مش

كنيد؛ اين باعث مى شود وب سايت 
شما كامل به نظر برسد. 

ــل يك  ــد مث ــما باي ــايت ش وب س
ــد كه از قسمت هاى  ساختمان باش
ــت. هر  ــده اس ــكيل ش مختلف تش
ــود  ــمتى بايد كامل طراحى ش قس
ــترس مشترى باشد. تمام  و در دس
ــايت استفاده  لينك هايى كه در س
ــترى را به همان  مى كنيد بايد مش
ــد هدايت كند.  جايى كه مى خواه
ــته باشيد كه  البته بايد در نظر داش
قالب هاى متنوع مى تواند مشترى ها 

را به خود جذب كند. 
ــد به آن  ــه باي ــش از هم ــه بي آنچ
ــازى سايت  توجه كنيد يكپارچه س
ــت. برنامه هايى را كه در سايت  اس
ــد قابل خواندن  ــود مى كنيد باي آپل
ــاى مجازى  ــون در فض ــد. چ باش
ــى از نظر  ــد محدوديت كار مى كني
ــتريان نبايد وجود  ــى مش دسترس

داشته باشد. 
ــما موسيقى، فيلم،  در وب سايت ش
ــكان برقرارى  ــاى تماس و ام فرم ه
ارتباط با واحد پشتيبانى به صورت 
ــد.  ــته باش ــن بايد وجود داش آنالي
ــر  ــتيبان تاثي ــن پش ــور آنالي حض
ــذارد  ــترى مى گ ــت روى مش مثب
ــما  ــه كار ش ــتر ب ــترى بيش و مش
ــه خريد محصول  ــاد كرده و ب اعتم

اقدام مى كند. 

توصيه هايى براى شروع «كسب و كارهاى اينترنتى»



كافه بازاريابى

بايكوت كوكاكوال 
در پى حمله هاى 

صهيونيست ها به غزه

يك كسب و كار در تركيه شروع به 
خارج كردن محصوالت كوكاكوال 
ــگاه هاى خود  فروش از قفسه هاى 
ــوع چيزى  ــن موض ــرده كه اي ك
ــل در مومباى  ــر از 100 هت فرات
ــن هتل ها  ــرد. اي ــر مى گي را در ب
ــك از محصوالت  ــچ ي ــر هي ديگ
ــتريان خود  ــه مش ــوال را ب كوكاك

نمى فروشند. 
ــرض  معت ــاى  گروه ه ــه  ادام در 
ــتاى  راس در  ــز  ني ــى  مالزياي
ــتار  ــطين خواس ــت از فلس حماي
ــوالت كوكاكوال در  ــم محص تحري
ــتمر  ــه حمله هاى مس ــش ب واكن
ــده اند كه آمار  اسرائيل به غزه ش
ــته هاى آنها روزبه روز در حال  كش

افزايش است. 
ــوان «بايكوت  ــا عن ب ــدام  اق اين 
ــى نيز  ــه خوب ب ــه  ــرائيل » ك اس
ــده، چندين  ــازماندهى داده ش س
ــه دارد. به  ــت كه ادام ــال اس س
ــرائيل  ــى، تنش ميان اس طور كل
ــه  ــت ك ــال ها اس ــطين س و فلس
ــيب وجود  ــراز و نش ــا اندكى ف ب
ــته و البته مورد اخير بخشى  داش
 « BDS» ــر  بزرگ ت ــن  كمپي از 
(بايكوت، محروم كردن و تحريم) 
به شمار مى رود كه نقطه آغاز آن 
سال 2005 ميالدى است. فاجعه 
ــان در غزه، كه  ــتار غير نظامي كش
ــت  انسان دوس و  فعال  ــان  عكاس
ــر  ــه تصوي ب را  آن  ــرعت  ــه س ب
ــت  ــن ماهي ــند و همچني مى كش
ــكى  موش حمله هاى  ــه  بى رحمان
ــه زمينه  ــه اين منطق ــرائيل ب اس
بايكوت سنگين كوكاكوال به دليل 
حمايت فزاينده آن از اسرائيل در 
ــانه هاى اجتماعى را به وجود  رس

مى آورد. 
ــم  ــدف تحري ــا ه ــوال تنه كوكاك
ــمار  ــرائيل در اين ميان به ش اس
ــته ترين مورد به  نرفته، اما برجس

شمار مى رود. 
ــب، چند دهه  ــده اى جال در پدي
برعكس  ــال  كام وضعيت  ــش،  پي
ــب و كار هايى با مالكيت  بود. كس
ــدار  طرف ــاى  گروه ه و  ــودى  يه
ــده  متح ــاالت  اي در  ــرائيل  اس
ــتار  ــن دليل خواس ــكا به اي امري
ــوال در دهه 1960  تحريم كوكاك
ــدند كه اين برند هيچ  ميالدى ش
ــاخته  ــرائيل نس كارخانه اى در اس
ــا احداث يك  ــود. اين كمپين ب ب
ــده بطرى ها از  ــر كنن ــه پ كارخان
نوشابه در تل آويو پايان يافت. در 
پى ساخت اين كارخانه، ملت هاى 
ــتار تحريم كوكاكوال  عربى خواس
ــدند. اين تحريم تا سال 1993  ش

برداشته نشد. 
ــالدى تاكنون  ــال 1966 مي از س
بوده  ــرائيل  اس حامى  ــوال  كوكاك
ــت. از جمله داليل اين تحريم  اس
ــترك  ــه ميزبانى مش ــوان ب مى ت
ــن در  ــك رسپش ــوال از ي كوكاك
ــرائيلى  آتالنتا براى يك ژنرال اس
ــط با اتاق  ــال 2009، مرتب در س
ــهر  ــرائيل در اين ش بازرگانى اس

اشاره كرد. 
ــوالت كوكاكوال در  ــم محص تحري
سال 2009 در مالزى به تحريك 
ــورت گرفت  ــرد در غزه ص يك ف
ــرائيلى ها به او حمله كرده  كه اس
ــتر در اين  بودند. اين تحريم بيش
ــه دارد كه كوكاكوال  حقيقت ريش
يك شركت بزرگ امريكايى است. 
در سال 2013، هكر هاى طرفدار 
را  ــايت كوكاكوال  فلسطين وب س

هدف قرار دادند. 
ــروش پايين  ــه تاثير ف ــا توجه ب ب
ــوالت كوكاكوال در امريكاى  محص
ــوال  كوكاك ــوددهى  س ــمالى،  ش
ــدان خوب  ــن چن ــش از اي تا پي
ــت در ديگر  ــه اف ــوده و هرگون نب
ــه آن ضربه  ــز حتما ب ــا ني بازار ه
ــته  ــه آن دس ــد زد. در ادام خواه
ــتار تحريم  از بازار هايى كه خواس
ــده اند، نيز از اهميت  كوكاكوال ش
ــتند كه از  ــوردار هس بااليى برخ
ــركت  ــوان به ش ــه مى ت آن جمل
 Coca) ــه اى كوكاكوال تابع تركي
ــرد  ك ــاره  اش  (Cola Icecek
ــركت بزرگ آن  ــمين ش كه شش
ــمار  ــاظ حجم فروش به ش از لح
ــال  ــركت در س ــى رود. اين ش م
ــروش  ــارد دالر ف 2012 دو ميلي
ــن اوصاف، حدود  ــت كه با اي داش
ــزان فروش جهانى  4 درصد از مي
ــود اختصاص  ــوال را به خ كوكاك

مى دهد. 

ــا در بازارهاى  ــن روزها برنده اي
جهانى به يكى از بازيگران اصلى 
ــده اند  ش تبديل  ــب و كارها  كس
ــد برند  ــركتى كه بتوان و هر ش
ــرى به بازار معرفى كند،  مقتدرت
گوى سبقت را از رقيبان خواهد 
ــتن يك برند موفق و  ربود. داش
ــدن  ــام يعنى سرازيرش صاحب ن
ــركت هايى  ــمت ش ــود به س س
كه خالق برندهاى معتبر بوده اند. 
ــركت ها فقط به  ــيارى از ش بس
خاطر نام برند خود سود بيشترى 
ــاالن بازار  ــبت ديگر فع را به نس
كسب مى كنند. درنتيجه، تمامى 
شركت ها در تالشند كه در حوزه 
ــنا  فعاليت خود به برندى نام آش

تبديل شوند. 

كسب سود بيشتر با معرفى 
برند به بازار

حال اين سوال مطرح مى شود كه 
آيا هر شركتى براى ورود به بازار 
ــه با برندى  ــت ك نيازمند اين اس
وارد بازار شود يا اينكه بدون برند 
نيز مى تواند حضورى قوى داشته 

باشد. 
ــناس  ــد قاضى زاده، كارش محم
ــاره به  ــن ب ــد  MBAدراي ارش
ــد:  مى گوي ــروز»  ام ــت  «فرص
اينكه شركتى بخواهد با برندى 
ــود، به نوع  معتبر به بازار وارد ش
فعاليتى بستگى دارد كه شركت 
ــاس آن مى خواهد به بازار  براس
ــود. ولى از لحاظ منطقى  وارد ش
ــدن به اين معناست كه  برند ش
ــما مى توانيد پول بيشترى از  ش
ــت كنيد،  ــده درياف مصرف كنن
ــت ارائه خدمات  ــما باب يعنى ش
ــه  درمقايس ــابه  مش كاالهاى  و 
ــناخته در بازار  ــام ناش ــا يك ن ب
از مصرف كننده  ــترى  بيش پول 
ــت  ــد و اين بهايى اس مى گيري
ــراى راحتى  ب كه مصرف كننده 
بيشتر جسم، فكر، تجربه به شما 
هيچ كس  بنابراين،  ــردازد.  مى پ
ــب وكار  بدش نمى آيد كه دركس

خود سود بيشترى ببرد.»

تبديل يك شركت به برندى 
مطرح در بازار

ــدن  ــركتى براى تبديل ش هر ش

ــواردى را لحاظ  ــد م ــه برند باي ب
ــروع هر شركتى با  كند. براى ش
تصويرى كه از خود در بازار ايجاد 
مى كند، با مصرف كنندگان حوزه 
ــاط برقرار مى كند.  فعاليتش ارتب
ــازى  وقتى موضوع برند و برندس
ــود، يكى از سواالت  مطرح مى ش
ــت كه شركت ها  اساسى اين اس
ــرد برند  ــگام ايجاد يك راهب هن
موفق و پيروزمند، چه نكته هايى 
ــند؟  ــته باش را بايد در نظر داش
كارشناس مديريت بازرگانى يك 
شركت توزيع و پخش در اين باره 
ــروز» مى گويد:  ــت ام ــه «فرص ب
ــركت ها فقط توانايى  «برخى ش
ــد در داخل  ــدن به برن تبديل ش
ــور را دارند و از لحاظ قانونى  كش
ــور  امكان فعاليت درخارج از كش
را پيدا نمى كنند، اما برخى ديگر 
ــركت ها توان برند شدن در  از ش
سطح جهانى را دارند كه درمورد 
ــا بايد چندين فاكتور  همگى آنه

لحاظ شود.»

نخستين فاكتور: سابقه 
شركت 

ــش از نيم قرن  ــركتى كه بي ش
ــت دارد، مى تواند  ــابقه فعالي س
ــك برند  ــوان ي ــه  عن ــود را ب خ

ــى اگر در حوزه  مطرح كند، حت
ــن  ــركت چندي ــت آن ش فعالي
شركت بزرگ رقيب وجود داشته 
ــد. بايد طورى عمل كرد كه  باش
مصرف كننده نام آن شركت را به 
ياد داشته باشد. بارها پيش آمده 
كه چندين شركت در يك صنف 
ــت مى كنند، ولى  در بازار فعالي
ــه مردم فقط نام يكى از آنها  عام
ــركت  را به ياد دارند. نام اين ش
ــابقه فعاليت طوالنى  به دليل س
به عنوان يكى از داليل مطروحه، 
در اين حرفه به يك برند تبديل 

شده است. 

دومين فاكتور: ارائه خدمات 
درست به مشترى 

ــركت صاحب نام و برندى  هر ش
ــى كه براى يك  بايد نوع خدمات
ــاده مانند زاهدان  منطقه دورافت
ارائه مى كند، مانند خدماتى باشد 
ــن نقطه تهران ارائه  كه در بهتري
ــد،  مى كند يا اگر هم جهانى باش
ــور  هر خدمتى كه در داخل كش
ارائه مى كند، مشابه همان خدمت 
ــور ارائه دهد.  ــارج از كش را در خ
صاحب يك برند موفق نبايد ميان 
مشتريان خود هيچ تفاوتى قائل 

شود. 

سومين فاكتور: نحوه ارائه 
خدمات 

ــكل منظم و  ارائه خدمات به ش
24 ساعته به تمامى واحدهاى 
ــر كشور از وظايف  فروش سراس
يك برند خوب در عرصه توزيع 
و پخش يا خدمات رسانى است؛ 
ــترى  ــى كه مش ــى از زمان يعن
ــد و ويزيتور  ــى مى ده سفارش
ــد،  مى كن ــت  ثب را  ــفارش  س
ــترى بايد مطمئن باشد كه  مش
ــاعت بعد  به عنوان مثال، 24 س
كاال يا خدمات را تحويل خواهد 
ــد  ــترى مى توان ــت و مش گرف
ــاس اين نوع ارائه خدمات،  براس
ــركت  ــزى كند. اگر ش برنامه ري
ــع بعد از دو هفته محصول  توزي
ــرد تحويل  ــنده خ ــه فروش را ب
ــازار فروش آن  دهد، به يقين ب
ــفارش را از دست مى دهد و  س
خاطره بدى از شركت در ذهن 
ــذارد. در  ــى مى گ ــترى باق مش
ضمن بايد به روز بودن را نيز در 
ــت. در اين باره مى توان  نظر گرف
از شيوه هاى نوينى نيز استفاده 
كرد. براى مثال، ثبت درخواست 
مشترى از طريق اينترنت يكى 
ــيوه هاى ارتباطى جديد با  از ش

مصرف كننده است. 

 فاكتور چهارم: رفتار مناسب 
با مشترى

يكى از مباحث مهم در برند شدن 
ــانى  ــركت ها بحث منابع انس ش
است. كارمندان شركت ها بايد به 
ــتى تعليم داده شوند. فرض  درس
كنيد فردى از طرف شركت براى 
پاسخگويى به مشترى وارد يك 
ــود.  مغازه يا هر مكان ديگرى ش
ــد از لحاظ ظاهرى و  اين فرد باي
برخورد وضعيت مناسبى داشته 
ــد تا باعث دلزدگى مشترى  باش
ــود. هميشه بايد با مشترى با  نش
ــر و حوصله برخورد كرد. اگر  صب
شركت خواهان برند شدن است، 
بايد به نيروى انسانى خود تمامى 
ــترى را  ــاى رفتار با مش مالك ه
ــه نحوه رفتار  ــوزش دهد. البت آم
ــطوح  ــب بايد در تمامى س مناس
شركت رعايت شود و اين فاكتور 

فقط مختص ويزيتورها نيست. 

فاكتور پنجم: تامين به موقع 
نياز بازار

ــركت ها بايد محصوالتى را كه  ش
ــه آنها نياز دارد، به موقع و  بازار ب

در اسرع وقت توزيع كنند. 

فاكتورششم: تعامل با مشترى 
براساس اعتبار مشترى، شركت ها 
بايد با مشترى تعامل داشته باشند. 
براى مثال، شما يك مشترى داريد 
ــت، اما براى  كه خوش حساب اس
مدتى دچار مشكل شده و به جاى 
ــك دوماهه، زمان پرداخت  دادن چ
را براى مدتى به عقب انداخته است. 
در اين مواقع يك شركت صاحب نام 
ــترى خود را رها نمى كند. اين  مش
ــرايط  ــترى وقتى ببيند در ش مش
سخت شركت همراهش بوده و با او 
تعامل برقرار كرده، هميشه نسبت به 

شركت وفادار خواهد بود. 
ــا به همراه  ــى اين فاكتوره تمام
موارد بسيار زياد ديگرى در كنار 
ــراى برند  ــركت ب هم به يك ش
ــد؛ مراحلى  ــدن كمك مى كن ش
ــد در دفترچه هويت برند  كه باي
ــود و قانون مدونى باشد  لحاظ ش
ــاس آن عمل  ــركت براس كه ش
ــا و فاكتورها  ــد. اين ويژگى ه كن
مى تواند مسير ناهموار برندشدن 
ــوار براى خود  ــيرى هم را به مس

تبديل كند. 

چگونه يك شركت كوچك را 
به برندى مطرح تبديل كنيم

حسين محمديان

 بازاريابى مجانى

ايستگاه بازاريابى

بازاريابى و تبليغات از طريق كلمه هاى كليدى

ــد يا تصميمات مهم،  ــه تحقيق در اينترنت قبل از خري ــتريان ب عادت مش
ــب و كارها تاثيرگذار بوده است. امروزه، مشتريان بسيار  تقريبا بر تمامى كس
ــتر از گذشته در اينترنت به جست وجو و تحقيق مى پردازند. حال اين  بيش
ــتريان  ــود كه چگونه مى توان در معرض ديد اين مش ــوال مطرح مى ش س

احتمالى قرار گرفت؟ 
ــته از مشتريان احتمالى كه كسب و كار شما به آنها  در جهت جذب آن دس
ــناخت كافى  ــد از كلمه هاى كليدى حوزه كارى خود، ش ــاج دارد، باي احتي
داشت. زمانى كه اين كلمه هاى كليدى را شناسايى كرديد، بهتر مى توانيد 
ــب و كارتان در اينترنت  خود را آماده كنيد تا امكانى را فراهم آوريد كه كس

در ارتباط با آن كلمه ها در صدر نتايج جست وجو قرار گيرد. 
ــت.  ــناخت كلمه هاى كليدى مربوط به حوزه كاريتان كافى نيس صرف ش
ــايت با برترين كلمه هاى كليدى هم  همچنين پر كردن تمام فضاى وب س
ــت. تصور نكنيد كه اين كار ساده است و با نت بردارى از مطالب  كافى نيس
ــايتى داريد كه با  ــن كار را انجام دهيد. اگر وب س ــه راحتى اي ــد ب مى تواني
ــرد، كاربران بيش از پيش  ــت وجو قرار مى گي ــه باال در صدر نتايج جس رتب
ــرد و همواره بايد  ــما مراجعه خواهند ك ــايت ش با لينك هاى مرتبط به س

محتواى خود را به روز كنيد و آن را گسترش دهيد. 
ــتند كه  ــما، كلمه هايى هس ــا حوزه كارى ش ــاى كليدى مرتبط ب كلمه ه
ــد از آنها براى  ــق قبل از تصميم به خري ــتريان احتمالى هنگام تحقي مش
ــتفاده و در  ــت وجو اس ــا ديگر موتورهاى جس ــت وجو در Google  ي جس
ــما مراجعه مى كنند. خوشبختانه شما به صورت  نهايت (و اميدوارانه) به ش
ــت، اما به طور اجتناب ناپذيرى در  ــزى مى دانيد كه اين كلمه ها چيس غري
نتيجه تكامل زبان، هميشه كلمه هاى كليدى هستند كه به سرعت به تمام 
ــوند، بنابراين، بايد همواره مراقب اين كلمه ها  حوزه هاى كارى افزوده مى ش

بود. چند ابزار براى شناسايى اين كلمه ها وجود دارد. 

ابزار رايگان گوگل براى كلمه هاى كليدى
اگر در Google عبارت « keyword tool» را جست وجو كنيد، لينكى 
ــاهده مى كنيد كه با كليك روى آن به اين ابزار دست مى يابيد. اين  را مش
ــت. در حال حاضر، اين ابزار در آدرس زير  ــتفاده اس ابزار به راحتى قابل اس

قرار دارد: 
Adwords.Google.com/Select/keywordToolExternal

ــزار، اين برنامه  ــخص در اين اب ــد كلمه يا عبارت مش ــق تايپ چن از طري
ــاى مرتبطى  ــاى كليدى و عبارت ه ــى از ديگر كلمه ه ــت بلند باالي فهرس
ــر دنيا استفاده  ــط كاربران ديگر در محدوده اى خاص يا در سرتاس كه توس

مى شود، در اختيار شما قرار مى دهد. 
ــده را  ــت وجوهاى انجام ش ــت كه تعداد جس ويژگى ديگر اين ابزار اين اس
ــراى كلمه ها يا  ــر دنيا ب ــا به طور كلى در سرتاس ــدوده اى خاص ي در مح
ــب و كار شما، نشان مى دهد. اين  عبارت هاى كليدى گوناگون مرتبط با كس
ــت وجو براى هر كلمه  بهترين روش براى ارزيابى ميزان فعاليت موتور جس

يا عبارت كليدى يا حتى حوزه كارى موردنظر است. 
ــى از تاثيرگذارترين كارهايى كه  ــن اطالعات، يك ــتن اي  با در اختيار داش
ــتفاده از كلمه ها و عبارت هاى كليدى به  مى توانيد انجام دهيد، تمرين اس
ــت. توزيع كلمه ها و عبارت هاى كليدى  ــتراتژيك در اينترنت اس طريق اس
ــما يا در توضيحات مربوط به هر محتواى  ــايت ش در فضاى وبالگ، وب س
ــود تا حد زيادى  ديگرى همچون ويدئوها يا فايل هاى صوتى موجب مى ش
توجه موتورهاى جست وجو را به سمت خود جلب كنيد. همچنين استفاده 
از كلمه ها و عبارت هاى كليدى در عناوين تصاويرى كه روى وب سايت قرار 

مى دهيد، موجب بهبود رتبه شما در موتور جست وجو مى شود. 

ابزارهاى قدرتمند
دو ابزار نرم افزارى سريع براى يافتن كلمه هاى كليدى عبارتند از: 

 :Micro Niche Finder *
 www.microniche�nder.com/index.htm

 :Market Samurai *
 www.marketsamurai.com 

در شماره بعدى بخوانيد: 
تكنيك هاى راهيابى به نتايج موتورهاى جست وجو

هرى پاتر در تولد 17 سالگى خود 
بزرگ تر از قبل مى شود

وقتى نخستين رمان هرى پاتر در سال 1997 منتشر شد، هيچ كس فكرش 
را هم نمى كرد كه چنين موفقيت دور از ذهنى در انتظار او باشد. 

با تولد هرى پاتر، ميليون ها طرفدار متعصب و مشتاق، به عنوان بازارياب، به 
ــق و وفادارى به كتاب ها، فيلم ها  تقويت جايگاه اين برند كمك كردند. عش
ــر به يكى از  ــد كارى كرد تا هرى پات ــمار اين برن ــر محصوالت بى ش و ديگ

10 محصول پرفروش در جهان تبديل شود. 
در حالى كه سريال داستان هاى هرى پاتر به ظاهر به اتمام رسيده، اما هيچ 
نقطه پايانى براى تماشاى برند هرى پاتر در همه جاى جهان وجود ندارد. 
ــت فيلم براساس كتاب هاى  ــتوديو Warner Bros كه از ساخت هش اس
ــعه  ــب كرده، يك تيم توس جى. كى. رولينگ 7/7 ميليارد دالر درآمد كس
ــب و كار) جهانى هرى پاتر را براى كمك به افزايش  ــته كس ــايز (بس فرانش
فرصت هاى صدور مجوز در بازار بين المللى به وجود آورده است. به گزارش 
ــتوديو Warner Bros از مدت ها قبل روى ساخت  مجله Variety، اس
ــى. رولينگ كار  ــاس رمان جديد جى. ك ــرى فيلم هاى جديد براس يك س
ــوم به  ــه اينها نبايد از جامعه اينترنتى رولينگ موس ــد. در كنار هم مى كن
ــار مطالبى با ارزش،  ــه در آن او به انتش ــد ك ــل ش «Pottermore » غاف
ــتان هايى كوتاه درباره هرى پاتر و گروه او  ــامل پايان هايى متغير و داس ش
ــتى هيجان انگيز در سال 2011 را در پى  ــايت كه بازگش مى پردازد. اين س
ــت، كتاب هاى الكترونيكى سرى داستان هاى هرى پاتر را نيز در خود  داش
جاى داده است. تيم Warner Bros نگاه استراتژيك و سطح باال به برند 

هرى پاتر را توسعه داده و به كسب و كار آن كمك مى كند. 
ــمى هرى پاتر، اين برند تاثيرى  ــرفت هاى رس وراى تمام موفقيت ها و پيش
ــت. براى مثال،  ــته اس ــده گذاش قابل توجه روى صنايع و مقررات وضع ش
ــابه مسابقه هاى  كانادا به تازگى ميزبان بازى هاى جهانى Quidditch مش
ــده در سرى فيلم هاى هرى پاتر بود كه تيم هايى از سرتاسر جهان  انجام ش
 Journal of» در آن شركت داشتند. اين در حالى است كه يك مقاله در
ــتان هاى هرى پاتر در  Applied Social Science » حاكى از نقش داس
بهبود ديدگاه جوانان نسبت به مهاجران بود. به عالوه، پرفسورى از دانشگاه 
ــوع «هرى پاتر و  ــه تازگى كتابى با موض ــى «Vermont » ب علوم سياس
ــق درباره روش ها  ــر كرد. در اين كتاب به تحقي ــن هاى هزاره » منتش جش
ــل Muggle (كه اعتقاد به جادوگرى ندارند) پرداخته  و سياست هاى نس
ــير پيروزى در  ــده كه به معناى كمك هرى پاتر به باراك اوباما در مس ش
ــت. اين همان چيزى است كه از آن  ــت جمهورى امريكا اس انتخابات رياس

به عنوان تاثير فرهنگى امور ياد مى شود. 

مترجم: حامد تقوى
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اشتباه هاى نابخشودنى در بازاريابى پيامكى

سر بردن حوصله مخاطب
ارسـال پيامك زياد به هيچ عنوان به كسـب 
و كار شـما رونـق نمى دهـد. ارسـال پيامك 
زياد باعث مى شـود مخاطب شما را به عنوان 
مزاحـم تلقـى كنـد و پيامك تان هـم بدون 

خوانده شدن پاك شود. 

شما بايد به 
مخاطب در هر 
پيامك گزينه هاى 
امكان خارج 
شدن از فهرست 
پيامك ها را 
بدهيد. 

200 هزار پيامك در هر ثانيه در حال ارسال است.

راه هاى حذف از فهرست

راهنمايى براى 
تنظيمات گوشى

قوانين ارسال پيامك

لينكى براى حذف 
خودكار از فهرست

بـه هيـج عنوان يـك پيامـك را عينا بـه صورت 
تكرارى ارسال نكنيد.

امكان ارسال كلمه اى مانند 
STOP به صورت پيامك 

براى حذف از فهرست.

شماره اى براى تماس
و درخواست خارج شدن 

از فهرست ارسال.

در پيامك تان به هيچ عنوان نبايد اشتباه اماليى يا 
محتوايى داشته باشيد.

براى ارسـال پيامك بعدى و پيشـنهاد تشـويقى 
جديدتـان حداقـل 2 تا 3 هفته از ارسـال پيامك 

قبلى صبر كنيد.

نمونه  اى از تقسيم بندى مخاطب

منطقه جغرافيايىسنجنسيت

چند بار پيامك هاى سابقه خريد
مخاطب مورد نظرشما را خوانده است

مجبور كردن مخاطب
به دريافت پيامك

شـما بايد در پيامك خود امكان حذف از فهرسـت 
مخاطبان را فراهم كنيد. ارسـال پيامك تبليغاتى 
براى كسـى كه تمايلى به آن ندارد در هيچ منطقى 
نمى گنجد و حتى به كسب وكار شما ضرر مى زند. 

متن تكرارى براى همه افراد است. باشـيد. يكى از كارهاى غلط ارسال پيامك فله اى آن هم با مخاطبان را به صورت دسـته بندى شـده در اختيار داشته با استفاده از فناورى جديد شـما مى توانيد بانك اطالعاتى 
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اخبار تبليغات

الهام بخش 
دختران تان باشيد

 «Inspire Her» كمپين جديد
ــركت Verizon و  كه توسط ش
ــاخته  ــكارى Makers س با هم
شده از پدران و مادران مى خواهد 
ــوق و الهام بخش دخترانشان  مش

باشند. 
ــزر دخترى را مى بينيد  در اين تي
ــل مختلف از زندگى  كه در مراح
ــرايط گوناگون با شنيدن  و در ش
ــاده اى از والدين خود  جمالت س
ــود  ــق خ ــردن عالي ــال ك از دنب
ــى از  بازمى ماند، جمالتى كه ناش
ديد جنسيتى نسبت به كارهاست 
ــرانه مى داند.  ــام آنها را پس و انج
ــران نوين،  ــزارش آژانس اي به گ
ــى تحقيقاتى  ــن در پ ــن كمپي اي
ــان داده  ــده، نش ــزى ش برنامه ري
ــان عالقه مند به  ــت تعداد زن اس
ــت  ــى با گذش ــن زمينه هاي چني
ــالى  ــه بزرگس ــى و ورود ب كودك
ــد. كمپين  ــيار كاهش مى ياب بس
تبليغاتى  ــس  آژان ــط  حاضر توس
 AKQAانجام شده و با فعاليت 
ــركت Verizon كه شركتى  ش
ــت  فعال در زمينه تكنولوژى اس
هم راستاست. اين شركت درصدد 
ــبت  ــه كودكان را نس ــت عالق اس
ــى و  ــه علم، تكنولوژى، مهندس ب
ــد. به هرحال  رياضى افزايش ده
ــد بيننده را  ــايد بتوان اين تيزر ش
ــد كه درباره نحوه تعامل  وادار كن
خود با دختران جوان تجديدنظر 
كند و تاثير ناخودآگاه يا خودآگاه 
خود بر انتخاب هاى آنها را مدنظر 
  AKQAــالوه ــد. به ع ــرار ده ق
ــز طراحى كرده  ــايتى را ني وب س
كه با حركت دادن فلش به سمت 
ــت مى توانيد مطالب و  چپ و راس
تصاوير جالب آن را ببينيد. شايد 
اعترافات  ــايت،  وب س قوت  نقطه 
ــط  ــورد محي ــى در م ــان واقع زن
ــه و با  ــا صادقان ــد. آنه كارى باش
ذهنى باز در مورد چالش هايشان 
ــور براى  ــه چط ــد و اينك گفته ان
ــان با وجود تمام  ادامه روياهايش

سختى ها انگيزه پيدا كردند. 

آئودى به پورشه 
تبريك گفت

ــه اى  ــا Porche رابط ب  Audi
ــت مانند اعضاى يك خانواده را  درس
ــت كه  ــت اس دارد. اين دو برند درس
ــازگارى دارند،  ــر رقابت و ناس گاه س
ــك خانواده اند و زير  ــا در انتها از ي ام
مجموعه Volkswagon هستند، 
ــابقه در  مخصوصا اگر بحث يك مس
ــال به ــد.  Porche امس ــان باش مي

   The 24 Hours of Le Man 
كه قديمى ترين مسابقه اتومبيلرانى 
استقامتى در دنياست و از سال 1923 
ــاله برگزار مى شود،  ميالدى همه س
بازگشته است و در نتيجه با قهرمان 
اين مسابقات Audi رقابت بالمنازع 

خواهد داشت. 
با اين وجود،  Audi به شيوه خود 
بازگشت اين شركت را به مسابقات 
ــت. اين  در تيزرى تبريك گفته اس
ــال  ــى را در ح ــپ، اتومبيلران كلي
 Audi  ــدن بر خودروى ــوار ش س
  R18 E-Tron Quattro
ــد و در مقابل دفتر  ــان مى ده نش
ــهر اينگل  ــركت در ش مركزى ش
ــتاد در آلمان آغاز مى شود. اين  اش
خودروى مسابقه اى در خيابان هاى 
ــاورزى سوار بر  ــهر از كنار كش ش
ــده و كودكانى  ــك دون تراكتور، ي
ــى هاى خود  ــا دوربين گوش ــه ب ك
ــتند و  در حال عكس گرفتن هس
ــد و در نهايت به  غيره عبور مى كن
ساختمان دفتر Porche در شهر 
اشتوتگارت آلمان مى رسد، در اين 
ــى و  ــگام با حركت هاى نمايش هن
ــر در مقابل  ــتن رد تاي جاى گذاش
ــه  ــزى Porche جمل ــر مرك دفت
«Welcome Back» روى زمين 
ــود و خودرو به  ــته مى ش نقش بس

سوى خانه بازمى گردد.
ــى  كم و  ــب  جال ــغ،  تبلي ــن  اي
بازيگوشانه است و تعامل ميان دو 
برند بزرگ در آن توجه بيننده را 

جلب مى كند.
ــا از 14  ــون در 12 ت  Audi تاكن
ــر Le Mans برنده  ــابقه اخي مس
  Porcheــورد ــت و به رك بوده اس
ــيار نزديك  يعنى 16 قهرمانى، بس

شده است. 
ــا دو خودروى  ــال ب Porche امس
جديد LMP1 919 قصد داشت 
از عنوان خود حفاظت كند، اما در 
ــن 2014 اين  ــت در 15 ژوئ نهاي
 Audiبود كه براى سيزدهمين بار 

پيروز ميدان شد. 

كافه تبليغات

آيا مى دانستيد

نقش تبليغات در به دست آوردن سهم بازار 
تبليغات دوران ركود فرصتى 

براى رشد برندهاى كوچك

ــى محصول به بازار و جذب  ــتين گام معرف با توجه به اينكه تبليغات نخس
ــانى، محل تبليغات و شرايط  ــترى است، انتخاب شعار، نوع اطالع رس مش
بازار برند مى  تواند بخشى از مشتريان را به سمت برندهاى كوچك و محلى 
ــان معتقدند در شريط ركود اقتصادى  جلب كند. به همين دليل، كارشناس
برندهاى بزرگ خارجى براى كاهش هزينه پيش از صرفه جويى در فرآيند 
ــور هدف  ــد و هزينه هاى جانبى، ابتدا بودجه تبليغاتى خود را در كش تولي
ــد شركت هاى كوچك با تبليغات  مى  كاهند كه همين امر باعث خواهد ش
ــى از بازار را از چنگال برندهاى بزرگ  ــب و حفظ سطح توليد، بخش مناس
ــتريان نيز تغيير كرده و با مقايسه  ــوى ديگر، رفتار مش بيرون آورند.  از س

كيفيت و قيمت محصوالت تصميم به خريد مى گيرند. 
ــر، به دليل  ــال اخي ــورمان در چندس ــداد زيادى از توليدكنندگان كش تع
تحريم هاى اقتصادى غرب ورشكست شده اند يا حتى بدون اينكه سوددهى 
ــت خود ادامه  ــج دار و مريز به فعالي ــند تنها براى حفظ بقا، ك ــته باش داش

مى دهند. 

ظرفيت دوران ركود براى تقسيم بندى بازار
ــوان يك  ــش از آنكه به عن ــران بي ــناس تبليغات، اي ــك كارش ــه گفته ي ب
ــازار هدف براى  ــى عرض اندام كند، يك ب ــاى جهان ــده در بازاره صادركنن
ــى محصوالت برندهاى  ــت، به طورى كه برخ ــاى مطرح خارجى اس برنده
ــال هاى  ــت دارند. حال در س ــى تا 100 درصد بازار ايران را در دس خارج
ــا در پى افرايش قيمت ارز و كاهش تقاضا  ــم ميزان فروش اين برنده تحري
ــهم در  ــيد، اگرچه توليدكنندگان ايرانى براى ايجاد س تقريبا به نصف رس
ــرايطى كه  ــى نكردند.  آرش گودرزى مى افزايد: در ش بازار هيچگونه تالش
ــو  ــش بازار ايران براى محصوالت گران قيمت كاهش يافت، از يك س كش
شركت هاى خارجى تبليغات برند خود را در ايران كاهش دادند و از سوى 
ــدند.   ــتريان به كاالهاى ارزان تر (محصوالت چينى) متمايل ش ديگر، مش
ــازمان ليگ فوتبال با  ــابق تبليغات محيطى س ــيدعلى شيرازى مدير س س
ــركت هاى  ــد اين موضوع مى گويد: با آغاز تحريم ها، ميزان تبليغات ش تايي
ــدت كاهش يافت، زيرا آنها از ادامه فعاليت خود در  خارجى در ايران به ش

ايران مطمئن نبودند. 

جذب مشترى با كاهش تبليغات محصوالت برند
با توجه به اينكه تبليغات مهم ترين ابزار در جذب مشترى است، شركت ها 
ساالنه بخشى از سود ناشى از فروش خود را براى تبليغات برند در بازارهاى 
ــركت هاى  ــوذ در بازار جديد تخصيص مى  دهند. از اين رو، ش ــنتى و نف س
خارجى در حالى تبليغات محصول خود را در ايران كاهش داده اند كه ايران 

يك بازار بزرگ مصرفى قلمداد مى شود. 
گودرزى با بيان اينكه كاهش هزينه هاى تبليغاتى شركت هاى بنام  فرصتى 
ــت، ادامه داد:  ــى از بازار اس ــى در تصاحب بخش ــركت هاى داخل ــراى ش ب
شركت هاى كوچك در شرايط بحران اقتصادى با حفظ بنيه مالى و تثبيت 
ــى از بازار  ــت محصوالت در كنار افزايش تبليغات برند مى  توانند بخش قيم
ــا به قيمت و كيفيت  ــتند كه تنه ــتريانى هس را از آن خود كنند، زيرا مش

محصول اهميت مى  دهند و با تبليغات به راحتى جذاب خواهند شد. 

واكنش مشتريان به كاال در شرايط بد اقتصادى
ــته به قدرت خريد آنها  ــتريان به كاالى برند و غير برند بس واكنش انواع مش
ــناس بازاريابى كانون تبليغات  ــت. معين كلوشانى،كارش در بازار متفاوت اس
ــته  ــتريان، رفتار آنها در ركود بازار را وابس ــاره به انواع مش ايران نوين، با اش
ــكوفا كه به برند  ــتريان خود  ش به فاكتورهاى زيادى مى  داند و مى  گويد: مش
خاصى تعلق ندارند، مى  دانند به دنبال چه محصولى و با چه قيمتى هستند، 
ــب جذب  ــه همين دليل آنها با تبليغات و عرضه محصوالت با قيمت مناس ب
خواهند شد. مشتريان اجتماعى طيف ديگرى هستند كه با گروه  هاى جامعه 
هماهنگ اند و از طريق دوستان و آشنايان با برند آشنا مى شوند و بيشتر تحت 
تاثير تبليغات دهانى هستند. اين افراد نيز در شريط ركود مى  توانند مشتريان 
هدف برندهاى كوچك باشند اما در حالتى كه تبليغات آنها به صورت شبكه اى 
به گروه ها منتقل شود. مشتريان تحليلگر به تضمين محصول نياز دارند. آنها 
در صورتى حاضرند به برندهاى كوچك اعتماد كنند كه بين قيمت و كيفيت 
ــته، هرچند گاهى نياز است در شرايط  ــب منطقى وجود داش محصول تناس
ركود، قيمت محصوالت پايين تر از رقبا نگه داشته شود. مشتريان صرفه جو در 
زمان افزايش نرخ ارز و گرانى محصوالت هميشه يك واكنش نشان مى دهند 
و منتظر كاهش قيمت و بازگشت ثبات به بازار مى شوند، اما گاهى اين انتظار 
ــد با تغيير نوع نياز در بازار  ــود كه آنها مجبور خواهند ش آنقدر طوالنى مى ش
ــوند و تنها پول خود را صرف خريد كاالهاى ضرورى  كنند، زيرا آنها  حاضر ش
بيشتر به خريد محصوالت ارزان قيمت متمايل هستند.  كلوشانى مى افزايد: 
ــتريان وفادار به برندهاى مطرح زياد تاثيرگذار  ركود بازار در ميزان توجه مش
ــليقه خود را عوض مى كنند و تا  ــت، زيرا آنها كمتر با افزايش قيمت س نيس

جايى كه ممكن است به برند مورد عالقه خود وفادار مى  مانند. 

بازتاب تبليغات در بازار
برخى از مديران شركت ها به اشتباه معتقدند برندهاى مطرح ديگر به تبليغات 
نياز ندارند. اين در حالى است كه بازار همواره با ورود كاالها و رقباى جديد مواجه 
است، به همين دليل، معرفى محصول نظر بخشى از بازار را به سوى خود جلب 
ــد و اين موضوع پس از پايان ركود به نفوذ كاال در بازارهاى جديد كمك  مى كن
خواهد كرد، زيرا در شرايطى كه رقبا بودجه خود را صرف بخش هايى از فرآيند 
توليد مى كنند، نام محصول در يادها كم رنگ مى شود و برندهاى ديگر جاى آن را 
مى  گيرند. در چنين شرايطى بازگشت به شرايط قبل به هزينه اى گزاف نياز دارد. 

گزارش «فرصت امروز» از بازار داغ عكاسى تبليغاتى

شكار عكس هاى بكر تبليغاتى با مبلغى ناچيز

Yeling آگهى دستكش ايمنى
 Filadél�a Comunicação, Belo :شعار: دستان شما ديگر هيچ دليلى براى ترسيدن ندارند! - آژانس تبليغاتى

Lucas Queiroz :مدير هنرى -Dan Zecchinelli :برزيل- كارگردان خالقيت ,Horizonte
كپى رايتر: Flávio Chubes- تصويرگر: Rodrigo Spotorno- عكاس: Pedro Nicoli- انتشار: 2014 آوريل

تبليغات خالق

نرگس فرجى
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بازار برگزارى مسابقات عكاسى 
ــف  مختل ــركت هاى  ش ــان  مي
ــور داغ داغ است. بسيارى  كش
ــبت هاى  ــركت ها به مناس از ش
مختلف اين مسابقات را برگزار 
ــد و از مصرف كنندگان  مى كنن
ــى كه  ــد از موضوعات مى خواهن
شركت از آنها مى خواهد، عكس 
گرفته و براى آنها ارسال كنند 
ــركت ها از  ــا جايزه بگيرند. ش ت
اين طريق به يك سرى آرشيو 
ــدا مى كنند  پي ــت  رايگان دس
ــبت هاى  ــه مناس ــه بعدها ب ك
ــورد  م ــد  مى توانن ــف  مختل
ــتفاده قرار دهند. به عبارت  اس
ديگر، با پرداخت مبلغى ناچيز 
عكس هاى تبليغاتى مناسبى را 

به دست مى آورند. 
ــرادى كه در اين  ــيارى از اف بس
مسابقات شركت مى كنندآماتور 
ــان آنها  ــى در مي ــتند، ول هس
ــز  ني ــه اى  خالقان ــاى  عكس ه
ــه نفع  ــه ب ــت ك ــوان ياف مى ت
شركت مصادره مى شود. برخى 
ــن عكس ها،  اي ــان  مي ــع  مواق
ــود  ــر بكرى يافت مى ش تصاوي
ــر چقدر  ــركت ه ــايد ش كه ش
ــد به  ــد، نتوان ــالش كن ــم ت ه
ــن حال،  ــد. با اي ــت ياب آن دس
ــد  ــدگان معتقدن ــى از برن برخ
ــى  ــاب عكس ها كارشناس انتخ
ــت و برندگان بسيار  شده نيس
ــوند.  مى ش انتخاب  ــليقه اى  س
بسيارى از كارشناسان معتقدند 
ــه اين  ــركت ها ب روى آوردن ش
ــيوه تبليغاتى به دليل پايين  ش
ــى تبليغاتى  بودن سطح عكاس
ــودن  ب ــزان  گري و  ــور  كش در 
از عكاسى  عكاس هاى حرفه اى 

تبليغاتى اتفاق مى افتد. 

كار را به كاردان بسپاريد
ــى  ــناس عكاس از كارش برخى 
ــابقات  ــبت به برگزارى مس نس
ــى تبليغاتى نگاه مثبتى  عكاس
ــبى  ــيوه مناس ندارند و آن را ش
ــى  براى كمك به عرصه عكاس
ــا چه  ــد، ام ــات نمى دانن تبليغ
بخواهيم چه نخواهيم اين شيوه 
به يك اپيدمى در كشور تبديل 
ــركت ها به هر  ــت. ش شده اس
مناسبتى شروع به اطالع رسانى 
آن  ــوژه  س از  ــه  ك ــد  مى كنن
مناسبت عكاسى كنيد و جايزه 
بگيريد. بازار اين سبك تصاحب 
تبليغاتى در  رايگان  عكس هاى 
ــان گرم تر از  ــارك رمض ماه مب

روزهاى ديگر سال است. 
ــناس عكاسى درباره  يك كارش
ــه  ــابقات ب ــن مس ــزارى اي برگ
«فرصت امروز» مى گويد: «اين 
ــاد خالقيت و  ــيوه باعث ايج ش
ــد اين صنعت نخواهد شد.  رش
از حرفه اى ها  ــچ گاه  هي ــون  چ
ــوت  دع ــا  دوره ه ــن  اي ــراى  ب
ــود و اين شركت ها فقط  نمى ش
رايگان صاحب يك سرى تصاوير 
ــابقات  ــوند. برگزارى مس مى ش
ــيار خوب  هنرى و فرهنگى بس
ــن كار را به  ــت، ولى اگر اي اس
كاردان بسپرند، بازدهى بهترى 
ــركت و براى اين حوزه  براى ش
كار خواهد داشت. ما در كشور 
هنرمندانى داريم كه در عرصه 
ــنا در عرصه  ــى نامى آش جهان
براى  تبليغاتى دارند.  ــى  عكاس
ــزو 10  ــيوا ج ــاد ش ــال، قب مث
ــت؛  ــت برتر جهان اس گرافيس
ــارش در خارج  ــه آث ــى ك كس
ــود، اما  ــاپ مى ش ــور چ از كش
شايدسوال كنيد كه شركت هاى 
ــاغل در اين  ــا افراد ش ايرانى ي
رشته چقدر با شخصيت و آثار 

ــتند؟ هيچ شركتى  او آشنا هس
ــوزه تبليغات  ــران براى ح در اي
خود از ايشان استفاده نمى كند 
ــى در درجه اول  و روابط فاميل

اهميت قرار دارد.»
ــناس اضافه مى كند:  اين كارش
ــه اى  حرف ــان  عكاس ــتر  «بيش
ــركت در اين  هيچ تمايلى به ش
ــابقات ندارند. ممكن است  مس
ــركت ها و  ــيارى از ش براى بس
ــف  ــاط مختل ــاى نق كارخانه ه
ــور عكس تبليغاتى بگيرند،  كش
اما با رضا و رغبت در اين حوزه 
ــد. معموال در  فعاليت نمى كنن
ــعى در  ــه كارفرما س اين حرف
ــكاس دارد.  ــت در كار ع دخال
ــه  ــى ب ــوارد، وقت ــى م در برخ
ــفارش مى دهند،  عكاس كار س
ــم براى  ــى را ه محدوديت هاي
ــوند. براى مثال،  كار قائل مى ش
ــكاس مى گويند از  ــه به ع اينك
ــرد يا  ــه عكس بگي ــدام زاوي ك
ــر كاالى موردنظر را  فالن عنص
ــته كند. اين كار درستى  برجس
ــكاس متخصص  ــت چون ع اس
همه رشته ها نيست و زاويه هاى 
درست كاال را شايد نشناسد.» 

محدوديت هاى عكاسى 
تبليغاتى

ــكاس تبليغاتى به  ــه ع با اينك
ــخصى محدود  ــاى مش زاويه ه
ــود، ولى باز هم مى تواند  مى ش
ــرد. اگر  ــس قابل قبولى بگي عك
ــود،  ــه ش ــوب گرفت ــس خ عك
ــرعت مى فهمد  ــدار به س خري
كه قابليت هاى آن كاال چيست 
ــد آن را با نوع  ــى مى توان و حت
ــه كند. اگر  ــى آن مقايس خارج
ــيد،  باش گرفته  ــى  خوب عكس 
ــا كارخانه و حتى  ــدار را ت خري
ــانيد.  تا پاى معامله نيز مى كش

عكس قابليت انجام هركارى را 
براى جذب مشترى دارد. به هر 
ــى تبليغاتى يكى  صورت عكاس
ــى  ــته هاى جذاب عكاس از رش
است و اگر ميدانى وجود داشته 
باشد، خالقيت هاى بسيارى نيز 

مى تواند در آن ظهور كند. 

اشتباه هايى كه گران تمام 
مى شود

ــيارى از كارشناسان بر اين  بس
باورند كه شركت ها بايد به جاى 
ــابقه هاى  اكتفا به برگزارى مس
عكاسى و استفاده از عكس هاى 
خوب به  صورت رايگان، مديران 
ــاوران تبليغاتى خالقى را  و مش
براى كار استخدام كنند تا آنها 
باعث ايجاد تحول در اين عرصه 
ــتفاده از  ــوند. مگر چقدر اس ش
ــته بندى محصول و كاراكتر  بس
آن شركت مى تواند جواب دهد. 
باالخره يك جايى بيننده خسته 
ــگاه كردن  ــع ن ــود و موق مى ش
ــمان خود را  به آن تصاوير چش
مى بندد و بى تفاوت از كنار آن 
ــن زمان براى آن  مى گذرد و اي
ــركت گران تمام خواهد شد.  ش
ــى را ديده ايم كه به  بارها عكس
ــوى هر  ــد لوگ نظرمان مى رس
ــركتى زير آن قرار گيرد، به  ش
بهترين شكل مى تواند به عنوان 
ــتفاده  عكس تبليغاتى از آن اس
ــه  صورت  ــى كه ب ــرد؛ عكس ك
ــركتى گرفته  ــراى ش ــاص ب خ
ــايد به بهترين  ــده، ولى ش نش
شكل مى تواند در جهت منافع 
ــركت به كار گرفته شود.  آن ش
ــركت ها كمتر  ــن حال، ش با اي
ــراغ اين عكس ها مى روند.  به س
شركت ها بايد به جاى استفاده 
از شيوه هاى تبليغاتى ضعيف به 
فكر شيوه هاى تبليغاتى سودده 

ــا منفعت  ــراى آنه ــند تا ب باش
ــد و اين كار  زيادى داشته باش
ــتن عكاس  ــا با آزاد گذاش حتم
تبليغاتى شان امكان پذير خواهد 
ــران عكاس هاى  ــد. اگر مدي ش
ــرى  ــى خود را با يكس تبليغات
ــدود نكنند، مطمئنا  المان مح
ــاى بهترى در  ــاهد عكاس ه ش

اين حوزه خواهيم بود. 

اينجا هنر ارزان است
يكى ديگر از عكاسان تبليغاتى 
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
ــركت ها وقتى به ما  «بيشتر ش
ــفارش عكس مى دهند تا به  س
ــنهادى خود  ــت پيش آنها قيم
ــورا در جواب  ــم، ف را مى گويي
ــنهادى  پيش مبلغ  با  مى گويند 
ــما دوربينى مى خريم و خود  ش
ــى مى گيريم. در  عكس تبليغات
ــركت ها گمان  واقع برخى از ش
ــه دوربين خودش  ــد ك مى كنن
و عكاس  ــد  ــى مى كن هنرنماي
ــيله است.  دراين ميان فقط وس
ــيله  ــگاه وس ــا جاي ــد آنه از دي
ــت. هرچند  ــرده اس ــر ك تغيي
ــرد برخى از  ــد فراموش ك نباي
عكاسان تبليغاتى نيز به راحتى 
ــى ناچيز هنر خود را  و با قيمت
وسيله اى براى رسيدن به هدف 

اين شركت ها قرار مى دهند.»
ــاالى  ــاى ب ــود هزينه ه ــا وج ب
ــايد نتوان  عكاسى تبليغاتى ش
ــان خرده گرفت.  به اين عكاس
ــانى  ــورت تنها كس ــر ص به ه
ــگاه رايج  ــد اين ن ــه مى توانن ك
ــى را عوض  ــس تبليغات به عك
ــركت ها و آژانس هاى  كنند، ش
تبليغاتى هستند. شايد اگر نگاه 
ــبت به عكس تبليغاتى  آنها نس
ــود، وضعيت اين  تخصصى تر ش
هنر در كشور بهبود پيدا كند. 

چالش تبليغات آنالين
ــركت هاي تبليغاتي  ــيارى ش ــتيد جاى تبليغات آنالين در بس آيا مى دانس
ــان بر اين باورند كه دليل  ــيارى از كارشناس ــت؟ بس ايران كامال خالي اس
ــايت هاي ايراني باز  ــه ويژگي وب س ــش از هر چيز ب ــاله بي اصلى اين مس
ــه عبارت ديگر، كاربران  ــه عموما بازديدكننده زيادي ندارند. ب مي گردد ك
ــايت هاى مختلف را به صورت پراكنده بازديد مي كنند.  اينترنت در ايران س
ــت كه به صورت ثابت بازديد كننده داشته باشد.  ــايتي در ايران نيس هيچ س
اغلب سايت ها معموالً بين 5هزار تا 10هزار بازديد كننده در روز دارند. اين 
ــايت ها براى تبليغات بسيار كم  ــود كه تاثيرگذارى س ــبب مي ش ويژگي س
ــت در تبليغات محيطي، روزانه چند ميليون نفر  باشد؛ اين در حالي كه اس
تابلو و بيلبورد را مي بينند. پس عمده ترين مشكل عدم تمركز بازديدكننده 
در وب سايت هاست؛ چرا كه اين سايت ها از حمايت يك سايت محورى يا 

سايت هاى بزرگ برخوردار نيستند. 

حامد شايگان
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خوش پوشـى و داشـتن سـرو وضع  تـر و تميـز و 
قشـنگ و البته چشـم نواز، چيزى نيسـت كه هر 
كسـى به راحتى آن را ناديـده بگيرد. چون اصوال 
نوعـى نياز و يك نوع حـس درونى وجود دارد كه 
موجب مى شود هر كسـى به فكر خوشايند جلوه 
دادن خودش در نظر ديگران باشد. يكى از مظاهر 
خوب جلوه كردن هم اسـتفاده از لباس هاى خوب 
و چشـم نواز اسـت. هر چند خيلى سـخت نيست 
كـه حدس بزنم االن هر كسـى كه تـا اينجاى اين 

گـزارش را خوانـده، دهانش را كمـى جمع و چند 
چين هم به پيشـانى انداخته كه شما كجاى كارى 
كـه با اين همه گرانى و افزايش روزمره هزينه هاى 
اوليـه زندگـى، چه كسـى به دنبال خوش پوشـى 
است؟ من هم البته جواب توى آستينم دارم. زيرا 
كه هميشـه راه هايى براى مديريـت هزينه وجود 
دارد. پس دسـت روى دسـت گذاشتن مشكلى را 

حل نمى كند. 
بنابراين هزينه هـاى بااليى كه امروز گريبانگير هر 

كسى در هر كجاى جهان است، نبايد دليل موجهى 
براى اين باشـد كه افـراد خود را ناديـده بگيرند. 
اين مقدمه طوالنى را نوشـتيم كـه به چند راهكار 
سـاده اشـاره كنيم در مورد اينكه بـا درآمد كم و 
زندگى معمولى و مسائلى از اين دست هم مى توان 
هزينه هـا و درآمدهـا را به گونـه اى مديريت كنيم 
كـه بتوانيم كمى هم بـه نيازهايى مانند پوشـاك 
كـه تاثير مهمى در شـخصيت فـردى و به تبع آن 

شخصيت اجتماعى آدم ها دارد، بپردازيم. 

كارتن ها و سبدهاى سحرانگيز
ــبدهاى پر از وسايل آرايشى آن هم جلوى  ــما بارها با كارتن هاى پر از كفش يا س حتما ش
مغازه ها و فروشگاه ها مواجه شده ايد. توجه كنيد كه خريد خوب هميشه به داشتن پول زياد 
مربوط نيست. همين اجناسى كه با بدسليقگى و در كارتن و سبد آن هم جلوى در مغازه 
گذاشته مى شوند، روزى درون قفسه ها و استندهاى خيلى شيك مغازه جاى داشته اند. پس 
بيرون بودن آنها دليلى بر بد بودن آنها نيست. آنها را ناديده نگيريد. كفش ها و صندل هاى 
تك سايز از گزينه هاى ثابت درون اين سبدها هستند. آنها را خوب بررسى كنيد. زيرا بسيارى 
ــاعته يا مهمانى الزم داريد و اصال  ــتفاده چند س از اوقات اين كفش و صندل ها را براى اس
الزم نيست پول زيادى برايشان پرداخت كنيد، لوازم آرايشى هم همين طور. قيمت پايين 
ــان مى تواند دليل  ــن اجناس، كيفيت بعضا خوب آنها و طراحى مقبول و مورد پسندش اي
قانع كننده اى براى خريدشان باشد. خريدى كه به طرزى شگفت انگيز به مديريت هزينه هاى 

زندگى شما و خانواده تان كمك مى كند. 

تك سايزها، گاه بهترين انتخاب هستند
ــايز و اصطالحاتى مانند اينها معموال زمانى به كار مى روند كه قرار  ــايز، فرى س تك س
است جنسى كمتر از قيمت معمولش به فروش برسد. يعنى فروشنده همه نمونه ها و 
سايزهاى مختلف جنسش را فروخته و چون اصال دوست ندارد بارش را برگشت بزند 
ــت بفروشد.  ــت آنها را به هر قيمتى كه هس يا به انبار منتقل كند، بنابراين حاضر اس
پس زمانى كه وارد يك فروشگاه مى شويد، همه توجه خود را معطوف به اين اجناس 
ــود كه مى توانيد با  ــوال اجناس باكيفيتى پيدا مى ش ــايزها معم كنيد. بين اين تك س

قيمت بسيار پايين و مناسب آنها را بخريد.
 اين موضوع به ويژه در مورد شلوار جين و پيراهن صدق مى كند. مثال هر شلوار جين 
ــت. اما مى توانيد تك سايزها را حتى تا 30  در حال حاضر، حداقل 70 هزار تومان اس
ــراد الغراندام مى آيد و هم  ــان هم خريدارى كنيد. اين توصيه هم به كار اف ــزار توم ه

افرادى كه اضافه وزن دارند. 

مراجعه به مراكز بورس براى كاالى غيربورس
ــوال كاالها را  ــزرگ معم ــهرهاى ب در ش
ــد كه  ــدارى مى كنن ــى خري از مكان هاي
ــا مركز بورس آن كاالى  اصطالحا به آنه
خاص مى گويند. يعنى مثال اگر كسى در 
تهران بخواهد مانتو بخرد، بايد به مراكزى 
ــر، ميدان ولى عصر،  چون ميدان هفت تي
ميدان جمهورى و پاساژهاى مختلفى كه 
ــمت هاى مختلف شهر قرار دارند،  در قس
ــالف تصور عموم،  ــه كند. اما برخ مراجع
گران ترين كاالها و اجناس در بورس شان 
فروخته مى شوند. اما آنچه ما مى خواهيم 
ــم اين  ــه آن بپردازي ــزارش ب ــن گ در اي

ــئله است كه در مراكز بورس هميشه  مس
ــوان پيدا  ــورس هم مى ت ــاى غيرب كااله
ــدان هفت تير  ــال در همين مي ــرد. مث ك
ــدن مانتوى تهران به  ــه به اصطالح مع ك
ــه در گوشه هايى از  شمار مى رود، هميش
فروشگاه هاى مانتو مى توانيد، قفسه هايى 
را ببينيد كه كيف و كفش ارائه مى كنند. 
همان طور كه گفتيم هر كااليى در مركز 
ــش از ديگر مراكز گران تر فروخته  بورس
ــد كيف و كفش  ــود؛ بنابراين خري مى ش
ــه بعضا تنوع بااليى  ــه هايى ك از اين قفس
ــما مى كند  هم دارند، كمك زيادى به ش

ــود را پايين بياوريد و تا  تا هزينه هاى خ
ــود را ذخيره كنيد.  حدود زيادى پول خ
ــال كفش هاى كالج رنگى كه براى اين  مث
ــيار مناسبى هستند  فصل گزينه هاى بس
ــم دارند، در طرح  ــداران زيادى ه و طرف
ــف بين 20 تا 50 هزار  و رنگ هاى مختل
ــن اجناس  ــوند. همي ــان ارائه مى ش توم
ــاالر  ــى مانند باغ سپهس در مراكز بورس
ــه فروش  ــر اين قيمت ب ــا چندين براب ت
مى رسند. اگر برند اصل هم باشند كه كال 
ــتان چيز ديگرى مى شود كه خيلى  داس

نبايد به آن فكر كرد. 

ــرح و رنگ اين  ــما نبايد نگران ط البته ش
ــوال از روى  ــون معم ــيد. چ ــاس باش اجن
ــان طراحى و رنگ بندى  نمونه هاى برندش
ــما مى توانيد نام برندهاى  ــوند و ش مى ش
محبوب تان را با كمترين هزينه روى كيف و 
كفش خود ببينيد. اصال هم مهم نيست كه 
برند اصل نيستند. چون از طرفى شما هم 
هزينه هايتان را مديريت كرده ايد و هم پول 
ــاب بانكى شما خارج نشده  زيادى از حس
ــت. نيمه پر ليوان را ببينيد و حسابى از  اس
خريد خود لذت ببريد. پس به نظر مى رسد 

كه اين روش از هر نظر به صرفه است. 

نكاتى براى خريد ايده آل در بازار پوشاك

چگونه هزينه هاىهزينه خوش تيپى را مديريت كنيد
تلفن همراه خود را كاهش دهيم؟ 

ــروزه، پرداخت قبوض تلفن همراه يكى از هزينه هاى  ام
ــت و گاهى بخش قابل توجهى  ــده اس ثابت زندگى ش
ــاص مى دهد.   ــوار را به خود اختص ــاى خان از درآمده
ــش جدايى ناپذير زندگى مردم  ــاى همراه به بخ تلفن ه
تبديل شده و رواج تلفن هاى همراه هوشمند نيز باعث 
شده تا مردم ساعت هاى بيشترى را به كار با تلفن هاى 
ــتفاده  همراه خود بپردازند.  تمايل فزاينده مردم به اس
ــور مختلف در حالى  ــاى همراه براى انجام ام از تلفن ه
ــتفاده از تلفن هاى  ــت كه بايد به پرداخت هزينه اس اس
ــزارش پنج موضوعى،  ــراه نيز توجه كرد.  در اين گ هم
كه باعث افزايش هزينه هاى تلفن همراه شما مى شوند، 

معرفى مى كنيم: 
1- هزينه هـاى رومينگ، هنگام سـفر به خارج از 
ــتفاده بهينه از تلفن هاى همراه خود در  كشـور: با اس
ــب اطالعات  ــفرهاى خارجى و همچنين كس جريان س
ــورهاى  ــگ كش ــاى رومين ــوص هزينه ه الزم در خص
ــن هزينه را به نحو  ــفر مى توانيد اي مختلف پيش از س

احسن مديريت كنيد. 
2- چـك كردن پيام ها در صنـدوق صوتى: هر بار 
ــى خود را از طريق تلفن همراه چك  كه پيام هاى صوت
مى كنيد، برايتان هزينه مى افتد و بايد در اين خصوص 
ــردن به پيام هاى صوتى  ــيد و زمان گوش ك مراقب باش

خود را مديريت كنيد. 
روى  ــر  اگ پيامـك:  از طريـق  3- هـك شـدن 
پيامك هايى كه مشكوك هستند، كليك كرده ايد لطفا 
ــت اين  ــن همراه خود را چك كنيد، زيرا ممكن اس تلف
پيامك هاى ويروسى مبلغ قبض شما را به طرز عجيبى 

افزايش دهند. 
4- اسـتفاده زياد از اپليكيشن ها: اگر اهل استفاده 
ــيد. اينكه بدون  ــن هستيد بايد مراقب باش از اپليكيش
ــراه آيفون و اندرويد  ــه مى توانيد با تلفن هاى هم هزين
خود اپليكيشن هاى مختلف را دانلود كنيد، به اين معنا 

نيست كه استفاده از اين اپليكيشن ها رايگان است. 
5- دانلود و پيامك زياد: شايد فكر كنيد كه پيامك 
ــر مى كنيد اما مراقب  ــت فك هزينه زيادى ندارد، درس
ــيد، زيرا اشتياق  تعداد پيامك ها و دانلودهاى خود باش
ــنگين را به  زياد در اين خصوص مى تواند قبض هاى س

همراه داشته باشد. 

يك تجربه
صرفه جــويى ويژه كودكان و 

نوجوانان
ــن ديگو در اياالت متحده با كمبود شديد  ويتز شهر س
ــت 30 درصد در  ــال توانس ــد، ظرف 2 س آب مواجه ش
ــتاورد با  ــى كند. اين دس ــرب صرفه جوي مصرف آب ش
ــو كه يك نهاد  ــن ديگ مديريت بنياد صرفه جويى آب س
ــد. دو محور اصلى  ــت، حاصل ش مردمى(NGO)  اس
ــى روى برنامه هاى عمومى  ــاد، يك فعاليت هاى اين بني
ــودكان و  ــاى اختصاصى ك ــاس برنامه ه و ديگرى براس

نوجوانان قرار گرفت. 
در اين تاپيك برنامه خاص كودكان و نوجوانان را مطرح 
مى كنيم، با اميد اينكه بتواند الگويى براى شهرهاى كم 
ــد. چون برنامه صرفه جويى در مصرف آب  آب ايران باش
يك برنامه هميشگى است و بايد تا زمانى كه جايگزينى 
ــه منظور  ــدا كند، بايد ب ــده ادامه پي ــراى آب پيدا نش ب
ــل هاى  ــگ صرفه جويى آب در نس ــدن فرهن نهادينه ش
آينده، توجه خاصى به آموزش كودكان و نوجوانان شود. 
ــور در كالس هاى  ــاى اين بنياد حض از جمله فعاليت ه
ــت. در اين  ــتان اس ــا پايان دبيرس درس از كالس اول ت
ــب  ــا آموزش هاى متنوع تئورى و عملى متناس كالس ه
ــظ اهميت  ــود. براى حف ــن دانش آموز داده مى ش با س
ــاگردان امتحان گرفته  ــال از ش اين كالس ها در آخر س
ــوز ثبت  ــر دانش آم ــره آن در پرونده ه ــود و نم مى ش
ــواالت امتحانى به اين شكل  ــود. چند نمونه از س مى ش

است. 
1- بهترين راه براى صرفه جويى آب در آشپزخانه چيست؟ 

a) وقتى ماشين ظرف شويى كامال پُر است آن را به راه 
بياندازيم

b) آب آشاميدنى را در يخچال نگهدارى كنيم
c) سبزى ها را در كاسه بخيسانيم و بعد بشوييم

d) همه موارد باال
ــير آب را باز بگذاريد چه  2-  اگر هنگام مسواك زدن ش

مقدار آب تلف مى شود؟ 
b) 8 الى 16 ليتر a) 28 الى 36 ليتر  

d) 12 الى 20 ليتر c) 16 الى 24 ليتر  
3- داخل منزل در چه زمان  هايى آب بيشترى مصرف مى شود؟ 
b) در زمان دوش گرفتن a) در فالش تانك توالت  

c) در لباس شويى d) در آشپزى و شست وشوى ظروف
4- گل و گياهان را چه زمانى بايد آب بدهيم؟ 

b) هر وقت الزم داشته باشند a) هر روز  
d) چهار بار در هفته c) سه بار در هفته  

5- خارج از منزل چه زمان هايى آب بيشترى مصرف مى شود؟ 
b) آبيارى گياهان و درختان a) شست وشوى اتومبيل  
c و a پاسخ (d c) شست وشوى حياط و پياده رو  

6- شهر سن ديگو در هر روز چه مقدار آب مصرف مى كند؟ 
a) سيصدوشصت ميليون ليتر در روز

b) ششصد ميليون ليتر در روز
c) هشتصدوچهل ميليون ليتر در روز
d) هزاروچهارصد ميليون ليتر در روز

ــن ديگو در ساير مكان ها  7- چه مقدار آب براى شهر س
آورده مى شود؟ 

b) هفتاد درصد a) نود درصد  
d) سى درصد c) پنجاه درصد  

پاسخ: 
1 -d ،2 -c ،3  -a ،4 -b ،5  -b ،6 -c ،7  -a

ــده و  ــيله اين نهاد، دفترچه اى تهيه ش همچنين به وس
ــهر قرار گرفته. در روى جلد  در اختيار همه بچه هاى ش
ــت: «بچه ها هم  ــته شده اس اين دفترچه اين جمله نوش

مى توانند در مصرف آب صرفه جويى كنند»
در داخل آن نوشته شده: 

ــت. ما براى  ــيار مهم در زندگى ما اس آب يك پديده بس
ــد گياهان و توليد غذا، حفظ محيط زيست و توليد  رش
ــه آب نياز داريم.  ــذا گرفته تا كامپيوتر ب همه چيز، از غ
شما همه روزه براى دوش گرفتن و مسواك زدن به آب 
ــت. در  ــد. اما آب داراى منابع محدودى اس احتياج داري
ــهر ما نمى توانيم حتى مقدار اندكى از آب را هدر  اين ش
ــى در داخل و خارج  ــما مى توانيد با صرفه جوي دهيم. ش
ــر چه اطالعات  ــهر كمك كنيد. ه خانه به تامين آب ش
ــتر مى توانيد به پدر و مادر خود  ــد بيش شما بيشتر باش

براى صرفه جويى در مصرف آب كمك كنيد.

وقتى استرس
دوست داشتنى مى شود

استرس يك حس جهانى و بدون مرز است. تجربه اى 
ــى از ذات هر انسان به شمار مى آيد. استرس  كه بخش
ــان وجود آن را ضرورى  پديده اى است كه روانشناس
مى دانند، اما همواره مردم را تشويق به از بين بردنش 
ــترس به ذات بسيار ارزشمند است  مى كنند. وجود اس
ــه انجام كارهاى گوناگون را در زندگى  و تعهد افراد ب
ــه بيراهه  ــترس ب ــش مى دهد اما اگر همين اس افزاي
ــترس زياد  ــرود، فرد را از كار و زندگى مى اندازد. اس ب
مى تواند براى سالمت افراد هم به شدت زيان آور باشد. 
ــمى و از آن باالتر و مهم تر، مشكالت  ــكالت جس مش
روحى نتيجه استرس هاى باال و افسارگسيخته است. 
ــل حاضر بسيار  ــترس در زندگى مردم نس ــطح اس س
ــبك زندگى ما با  ــتر از گذشته است. شكل و س بيش
ــكارى دارد. پيشرفت هاى  ــينيان تفاوت هاى آش پيش
ــترس رابطه  ــطح اس ــاال رفتن س ــا ب ــر ب زندگى بش
ــترس اين  ــه كنترل اس ــتقيمى دارد، به طور ى ك مس
ــر  ــتر مردم در سراس ــا به يكى از بايد هاى بيش روزه

جهان تبديل شده است. 
مردم نسل حاضر بسيار زياد به دنبال يادگيرى راه هاى 
مهار استرس هاى نابود كننده هستند تا بتوانند زندگى 
پاكيزه و به دور از كدرى روزگار داشته باشند. در اين 
ميان اما سال هاست سوء برداشت ها و كج فهمى هايى 
ــتباه هايى كه  ــترس وجود دارد؛ اش درباره كنترل اس
ــكالت بسيارى ايجاد  ــير مديريت استرس مش در مس
ــت ها گاهى نه تنها استرس را  مى كند. اين سوءبرداش

كم نمى كند بلكه باعث افزايش آن هم مى شود. 
در گزارش پيش رو از باورهاى غلطى مى گوييم كه در 
ــده اند؛ باورهايى كه نزد مردم  ــن مردم نهادينه ش ذه
بسيارى در سراسر دنيا وجود دارد و از ميان رفتنشان 

به گذر زمان و آموزش نياز دارد: 
مديريت استرس يعنى استرس را به هر قيمتى 

كال از زندگى تان حذف كنيد
ــور مى كنند مديريت  ــتند مردمى كه تص ــيار هس بس
ــت كه  ــترس همپايه حذف تمام آن چيزهايى اس اس

احساس مى كنيم به ما استرس وارد مى كنند. 
ــت، حذف عناصر استرس زا براى رهايى از  درست اس
ــت اما همه ماجرا و  ــترس هاى مخرب ضرورى اس اس
ــت. حذف استرس، به طور كامل نه  هدف نهايى نيس

ممكن و نه مطلوب است. 
ــانى  ــترس هاى عالم از فرد انس ــن بردن همه اس از بي
ــازد. وجود و  ــال و بى تفاوت به تمام معنا مى س بى خي
حضور چنين فردى در يك جامعه تنها به درد مصرف 

اكسيژن و توليد دى اكسيدكربن مى خورد! 
ــت كه استرس بايد در سطحى معين  واقعيت اين اس
ــا بتوانيم از  ــد ت ــته باش در زندگى همه ما وجود داش
ــد و  ــتفاده كنيم. همه ما براى رش فرصت ها بهينه اس
ــتيم.  ــرفت در زندگى با چالش هايى مواجه هس پيش
ــد. چنين  ــترس ايجاد مى كن ــا چالش اس ــه ب مواجه
ــدرت، انگيزه و  ــا كمك مى كند تا با ق ــى به م استرس
تعهد بيشترى مبارزه با چالش را به سرانجام برسانيم. 
ــتن استرس  در نهايت بر خالف تصور عامه مردم داش
ــت كه در سطوحى ضرورى هم هست.  نه تنها بد نيس
ــما براى پيشرفت و بالندگى  در واقع هر چه تالش ش
ــتان براى استقبال از استرس هم  بيشتر باشد، آغوش
ــترس بخشى از  ــد پس بپذيريد كه اس بايد بازتر باش
ــت  ــت؛ عاملى كه مى توانيد با آن دوس زندگى شماس

باشيد و از مزيت ها و خوبى هايش استفاده كنيد. 
نگرشتان را درست كنيد،

استرس با پاى خودش مى رود
ــان افرادى كه  ــت كه مي ــيارى از مردم اين اس باور بس
آرامش در زندگى شان برقرار است با افراد استرسى تنها 
ــت افراد  يك تفاوت عمده وجود دارد و آن نگرش درس
آرام است. كتاب ها و كارشناسان بسيارى از اين ايده دفاع 
ــت كه نگرش درست استرس  مى كنند. باور آنها اين اس
ــت»  را از بين مى برد فارغ از اينكه تعريف «نگرش درس
ــت، بايد گفت  ــان چيس از نظر اين كتاب ها و كارشناس
ــت مانند انرژى از بين نمى رود بلكه فقط  استرس درس

از حالتى به حالت ديگر انتقال مى يابد. 
ــمند و عزيز  تغيير نگرش مى تواند رويدادى بس ارزش
باشد. اين تغيير مى تواند سطح استرس را دچار تغيير 
ــث از بين  ــا لزوما باع ــى كند، ام ــاى اساس و تحول ه
رفتن استرس نمى شود حتى اگر نتيجه دگرگونى در 
ــد، حتى اگر نگرش  ــترس باش نگرش، پيروزى بر اس
ــد، باز  تغييريافته بهترين و عالى ترين نگرش دنيا باش
ــى موقعيت هايى پيش مى آيد كه  هم گاهى در زندگ

حس استرس وجود يك فرد را فرا مى گيرد. 
اين به ظاهر نگرش درست باعث مى شود ارزيابى هاى 
ــت از آب درنيايد؛ به اين معنا كه  ما از خودمان درس
ــترس بر ما حاكم شده نمى توانيم  در موقعيتى كه اس
ــر منجر به  ــه دهيم و همين ام ــود را ارائ ــن خ بهتري
ارزيابى هاى غلط و ايجاد استرس هاى بيشتر مى شود! 

تكنيك هاى از بين بردن استرس،
آن را ناكار مى كند

ــت،  ــرژى مثب ان ــون  ــى چ ــا و مهارت هاي تكنيك ه
ــن مى تواند استرس را  ورزش هاى مختلف و مديتيش
به حداقل برساند اما هرگز آن را به طور كامل از بين 
ــت كه اگر  نمى برد. يكى از بدى هاى اين باور اين اس
به هر دليلى چنين تكنيك هايى نتواند پاسخگوى نياز 
شخص باشد، او به سادگى اين كارها را كنار مى گذارد 
ــترس نه تنها از بين نمى رود بلكه  و به اين ترتيب اس

بيشتر و بيشتر هم مى شود. 
به ياد داشته باشيد كه استرس به صورت صد در صد از 
بين نمى رود. مى توان با كارها و تكنيك هاى گوناگون 
آن را كم كرد يا به حداقل رساند اما نمى توان و نبايد 

آن را از بين برد. 
ــتنى باشد به شرط  ــترس هم مى تواند دوست داش اس
اينكه در يك سطح مشخص آن را كنترل كنيم. پس 
با استرس تان دوست باشيد به جاى اينكه تالش كنيد 

تيشه به ريشه اش بزنيد. 

سارا گلچين
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 امتيـازات صنعـت غذايى 
براى رشـد و حركـت رو به 
جلو در يك كشور چيست؟ 
صنايع غذايى تفاوت بسيار مهم 
ــى با ديگر صنايع دارد و  و اساس
ــت كه به راحتى  آن هم اين اس
نمى توان آن را از ديگر كشورها 
وارد كرد و به همين دليل بازار 
ــوزه قدرى  ــن ح ــى در اي رقابت
ــور است.  محدود به داخل كش
ــور چين كه به  ــراى مثال كش ب
ــيارى از صنايع ايران آسيب  بس
ــل صادرات  ــرده (به دلي وارد ك
ــه  ــور) ب ــن كش ــنگين از اي س
لطمه اى  ــران  اي ــى  صنايع غذاي
ــه در  ــا هميش ــرده و م وارد نك
ــكاران اين اصطالح را  ميان هم
داريم كه مى گوييم «چينى اش 
ــرد». با اين  ــود وارد ك را نمى ش
ــه اين حوزه  ــه بايد گفت ك هم
با اتكا به مديريت قوى مى تواند 
ــراى تجارت  ــبى ب ــتر مناس بس
ــد، همان طور كه بسيارى از  باش
ــته اند  فعاالن اين صنعت توانس
به دستاوردهاى مناسبى در اين 

بين برسند. 
 نبـود رقيـب در اين حيطه 
پيشـرفت  باعـث  چطـور 
مى شود؟ بازار غير رقابتى از 
نگاه اقتصادى، بازار سالمى 

به نظر نمى رسد؟ 
ــدود به  ــت تنها مح نبود رقاب
ــت زيرا  ــى اس ــركاى خارج ش
ــذا از هزاران  ــدور و ورود غ ص
كيلومتر آن سوى آب ها توجيه 
ــى  حال در  ــدارد.  ن ــادى  اقتص
ــهرك هاى صنعتى در  ــه ش ك
ــهرها در اين صنعت  اطراف ش
ــيارى كرده اند  ــاى بس تالش ه
ــى  رقابت ــازار  ب ــته اند  توانس و 
ــبى نيز فراهم آورند. اما  مناس
ــى باعث  ــدان رقيب خارج فق
شده تا پيشرفت هاى خوبى در 
ميان توليد كنندگان داخلى در 
ــورمان به وجود بيايد و با  كش
ــى محدوديت ها در  وجود تمام
ــم در برخى از  ــن بين بتواني اي
ــادرات را  ــاى مصرفى ص كااله
ــالش مى كنيم  ت تجربه كنيم. 
ــوژى  تكنول از  ــتفاده  اس ــا  ب
ــرفته در اين  ــورهاى پيش كش
ــدرت اول منطقه  ــت به ق صنع
و خاورميانه تبديل شويم، زيرا 

در  اين موضوع  ــيل هاى  پتانس
كشور ما وجود دارد. 

در چه محصوالتـى در اين 
صنعـت پتانسـيل رشـد و 
رسيدن به اهداف صادراتى 
مقـدور  كشـورمان  بـراى 

است؟ 
كه  هستند  فراوانى  محصوالت 
براى صادرات و توليد علمى تر 
ــيم. براى مثال در  آنها در تالش
ــيدنى ها و غذاهاى  ــد نوش تولي
آماده پيشرفت خوبى داشته ايم. 
مثال ما در شركت فرآورده هاى 
غذايى پديده ديناوند توانستيم 
در جهان  ــتين بار  نخس ــراى  ب
ــالح  ــا ام ــيدنى ب ــى نوش نوع
ــم كه اين  ــى توليد كني معدن
ــوع خود بى نظير  محصول در ن
ــيدنى كه كامال  است. اين نوش
طبيعى است 10 نوع ويتامين 
و هشت نوع از امالح معدنى را 
ــرعت  در خود گنجانده و از س
ــوردار  ــى هم برخ ــذب باالي ج

محصوالت  ــك  بدون ش است. 
ــاى  بازاره ــاز  ني ــى  اين چنين
ــم با  ــت و مى تواني ــى اس جهان
ــا به  ــن زمينه ه اي ــالش در  ت

دستاورد هاى بزرگى برسيم. 
در  نقطه ضعـف  مهم تريـن 
صنعت غذايى ايران از نگاه 

شما كدام است؟ 
ــن  ــى در اي ــث كل در دو مبح
ابتدا  ــتيم.  ــف هس حوزه ضعي
بحث مواداوليه و واردات برخى 
اسانس ها كه ما را بيش از حد 
ــته  ــورهاى ديگر وابس ــه كش ب
ــوع دوم مباحث  ــرده و موض ك
مديريتى است كه موجب شده 
ــه پويايى الزم در اين  نتوانيم ب

صنعت برسيم. 
موضوعـات مديريتى چطور 
ايـن صنعـت را بـا چالـش 

روبه رو كرده است؟ 
ــائل  ــن موضوع در مس مهم تري
ــى بحث هماهنگى هاى  مديريت
ــت. براى مثال براى  اجرايى اس

رفع يك نوع نقص در اين حوزه 
ــى ميان معاونت  هيچ هماهنگ
غذا و دارو، سازمان استاندارد و 
وزارت صنعت و تجارت نيست 
كه به نظر من اينها همه از عدم 
تمايل مسئوالن به اين صنعت 
ــترك ميان  ــير مش و نبود مس
ــمه مى گيرد، البته  آنها سرچش
ــت كه  ــم نبايد گذش از اين ه
در كشورمان محدوديت شديد 
ــن امر ارتباط  ــم كه اي آب داري
ــدرت گرفتن  ــا ق ــتقيمى ب مس
ــورمان  كش در  ــى  صنايع غذاي
ــوء مديريت  س ــث  بح دارد. 
ــورت  به ص ــادى  زي ــات  صدم
ــه صنايع غذايى  ــتقيم ب غيرمس
ــت. به طور مثال  وارد كرده اس
ــث  بح در  ــف  ضعي ــت  مديري
زيادى  چالش هاى  ــاورزى  كش
ــت كرده  ــن صنع ــه اي را متوج
ــودن مديران  ــت و به روز نب اس
ــا اين  ــده ت ــب ش در آن موج
زنجيره دچار گسست شود، در 

ــاد پيوند ميان  حالى كه با ايج
ــت مى توانيم  ــگاه و صنع دانش
مديران تحصيلكرده و به روز را 
ــوزه كنيم و قدرى  وارد اين ح
ــى  برخ در  ــتگى مان  وابس از 
كنيم.  ــرى  جلوگي ــات  موضوع
مديريت در فضاى صنايع غذايى 
ــى باشد تا زنجيره  بايد فرابخش
تامين در تهيه غذا بدون آسيب 
و با تكنيك هاى روز دنيا بتواند 

در منطقه مطرح شود. 
فضـاى دانشـگاهى در اين 
صنعـت چـه مسـيرى طى 

مى كند؟ 
در واقع اين صنعت جزو صنايع 
ــت كه  ــده و تخصصى اس پيچي
ــجويان  ــا دانش ــاج دارد ت احتي
ــترى در آن داشته  فعاليت بيش
ــتن  ــند و با به روز نگه داش باش
خود بتوانند مشكالت را مرتفع 
ــانى  كنند. در زمينه نيروى انس
ــا ايرادهاى  ــن حوزه هم ب در اي
و  ــتيم  هس ــه رو  روب ــى  بزرگ
ــن  ــدى وارد اي ــات جدي اطالع
ــم، در حالى  ــتم نمى كني سيس
ــد به تمامى عالقه مندان  كه باي
ــته صنايع غذايى گفت  ــه رش ب
ــته  كه فارغ التحصيالن اين رش

محال است بيكار بمانند. 
نقـش تحقيـق و توسـعه و 
استفاده از الگوهاى خارجى 
در ايـن صنعت چـه ميزان 

است؟ 
قادريم  ــم  گفت كه  ــور  همان ط
ــش دهيم.  تمام منطقه را پوش
ما پتانسيل هاى خوبى در تهيه 
محصوالت نوشيدنى، تنقالت و 
ــيرينى داريم. ما بايد از مواد  ش
ــترى  ــاورزى بيش ارگانيك كش
ــانى  به روز رس ــا  ب و  ــتفاده  اس
خطوط توليدمان حركت را در 
اين مسير تندتر كنيم. مديران 
هم در اين ميان نقشى بى بديل 
ــد، آنها بايد تحقيقات خود  دارن
ــوص الگوهاى جهانى  را درخص
ــترش دهند  در اين صنعت گس
ــتر آشنا  و با تكنولوژى روز بيش
ــائل مهمى  ــا در مس ــوند. م ش
ــته بندى  ــر بازاريابى و بس نظي
هم ايرادهاى فراوانى داريم كه 
فقط به مدد مديران خوش فكر 
و آشنا به علم روز مى توانيم آن 

را برطرف كنيم. 

ــود جايگاه  ــاورزى ايران باوج كش
ــاد  ــده در اقتص ــبتا تعيين كنن نس
ارزش  ــد  تولي ــوزه  ح در  و  كالن 
ــودن حداقل  ــزوده ملى و دارا ب اف
14 درصد از سود ناخالص ملى در 
ــاليان متمادى گذشته به عنوان  س
ــده، در چارچوب  بخش فراموش ش
ــه حيات  ادام ــاى جارى  بودجه ه
داده است. جز مواردى از تصويب 
بودجه هايى خارج از نظام متداول 
بودجه بندى بين سال هاى 1389 
تا 1391براى گسترش سامانه هاى 
نوين آبيارى كه غالبا دو سال آخر 
ــده عنايت و  آن تخصيص داده نش
توجه به كشاورزى از دريچه تامين 
نياز مصرف كنندگان به موادغذايى 
ضرورى به هر طريق و با هر قيمت 

از داخل و خارج بوده است. 
ــوال  ــتمدارى س هرگز هيچ سياس
ــا  ــم ي ــاورزى داري ــرد كش نمى ك
ــاورزى از  ــا اين كش ــم و آي نداري
زيرساخت هاى الزم برخوردار است 
يا خير، هميشه سوال اين بود كه 
ــالت، تخم مرغ،  ــى، غ ــدم كاف گن
ــت قرمز چه  ــرغ، گوش ــت م گوش
ــى و چه خارجى تا  از منابع داخل
ــت كه گرانى نشود  آن اندازه هس
ــد. عده اى  ــردم درنياي و صداى م
ــد كه حمايت  ــز تصور مى كردن ني
ــت و از  ــن اس ــاورزى همي از كش
ــاورزى و  ــوال كش ــن منظر اص اي

ــدند و به  ــاورزان ديده نمى ش كش
ــان نيز به جايى  تبع آن صداى آن
ــرغ، تخم مرغ  ــيد. وقتى م نمى رس
ــم يا گران  ــاير فرآورده ها ك ــا س ي
ــدار، دامدار،  ــد نامى از مرغ مى ش
كشاورز گندمكار و باغدار به ميان 
مى آمد، آن هم به عنوان متهم و نه 
ــا ايجادكننده ارزش  توليدكننده ي
افزوده ملى 14 درصد و بودجه اى 
ــوق، ماموريت و  بود كه صرف حق
ــن دولتى و  ــظ نگهدارى اماك حف

ــات و كنفرانس ها و  ــى جلس بعض
سمينارهاى غالبا نمايشى مى شد، 
ــد اكثر  ــه اى كه گفته مى ش به گون
ــض و  ــى عري ــات تحقيقات موسس
ــراق  ــن پرطمط ــا عناوي ــل ب طوي
ــرايط  ــن ش ــه در بهتري و پرجاذب
ــد از  ــتند 7 درص ــط مى توانس فق
ــى را صرف كارهاى  بودجه دريافت

تحقيقاتى كنند. 
ــرايطى شاهد تحولى  در چنين ش
ــاورزى  بخش كش در  ــاز  دوران س

ــوان آنچه را  ــتيم گرچه نمى ت هس
در حال وقوع است همچون هند، 
ــبز ناميد اما مى توان از  انقالب س
ــارات  ــن انتظ ــورت تامي آن در ص
ــدن  ــن و نهايى ش ــق يافت و تحق
ــا، به عنوان «تغييرات آرام  برنامه ه
ــرا به دور  ــدا» ياد كرد زي و بى ص
پيشين  پندارگرايانه  هياهوهاى  از 
كه يكباره اعالم مى شد قرار است 
2 ميليون هكتار زمين هاى جديد 
ــت رود يا  ــال زير كش ظرف دو س

ــى بى حاصل عوام فريبانه  مثال تلق
ــذارى  واگ ــراى  ب ــرايط  ش ــه  ك
ــزار مترمربع زمين  ــل10 ه حداق
ــى متقاضيان براى احداث  به تمام
ــهر وجود دارد. فارغ از اين  باغ ش
10 ميليارد دالر از صندوق توسعه 
ملى براى نوسازى و تجهيز اراضى 
ــا موافقت مقام معظم رهبرى كه  ب
ــاى بانك مركزى به  در اتاق پاياپ
ــد،  ريال تبديل و جذب خواهد ش
ميليارد   8 ــاص  اختص ــن  همچني
ــدوق  صن ــن  همي از  ــر  ديگ دالر 
ــت مقام  ــب موافق ــاز هم با كس ب
ــراى جلوگيرى  ب ــرى  رهب معظم 
ــارد مترمكعب  ــروج 10 ميلي از خ
ــراى  ــرزى ب ــاى م آب رودخانه ه
ــتفاده بالغ بر 437 هزار هكتار  اس
ــتان هاى  ــاورزى در اس اراضى كش
ــتان، كرمانشاه،  آذربايجان، كردس
ايالم و سيستان و بلوچستان همه 
ــى تاريخى  ــان از برآمد توجه نش
ــعه پايدار كشاورزى كشور  به توس
ــم كه بخش  ــر دقت كني دارد. اگ
ــنوات گذشته و  ــاورزى در س كش
ــت از  ــق قانون فقط مى توانس طب
ــعه  5/5 درصد منابع صندوق توس
ــتفاده  ــوارى اس ملى، آن هم با دش
ــن  ــع اي ــد مناب ــد و 90 درص كن
صندوق به ساير بخش هاى اقتصاد 
همچون، صنعت، معدن و خدمات 
درمى يابيم  ــت  مى ياف ــاص  اختص
ــى در بخش  ــتانه انقالب كه در آس

كشاورزى هستيم. 

شكل گيرى تغييراتى بى صدا و آرام در كشاورزى

گفت وگو با جمشيد عدالتيان فعال صنايع غذايى

كاالهايى كه چينى اش را
 نمى شود وارد كرد

بـه مثابـه  صنعـت غـذا و دارو در هـر كشـورى 
مويرگ هايـى باريـك و طويل اسـت كه به شـكلى 
بى سـروصدا امـا حياتى در بدنه اقتصاد يك كشـور 
نقـش بـازى مى كند. بـدون شـك صنايع غذايى در 
يك كشـور، ارتباطى مسـتقيم و منطقى بـا ميزان 
توسـعه يافتگى و البته منابع غذايى آن كشور دارد. 
كشـور ما هم از اين نوع نگرش جدا نيسـت. ايران با 
در اختيار داشتن منابع آب زيرزمينى كه البته اخيرا 
به دليل مديريت ضعيف ميزان هدر رفت بااليى دارد 

و همچنين خاك حاصلخيز براى كشـاورزى توانسته 
بستر مناسـبى براى تهيه و توليد غذا در كشورمان 
فراهـم كند. بـا يأس تمـام بايد اين راهـم افزود كه 
صنعـت غذا بـه پيـروى از ديگر صنايع كشـورمان 
نظير خودروسازى، كشاورزى و بازرگانى از نبود يك 
شـاخصه رنج مى برد. فقدان مديريت اتفاقى اسـت 
كه به گفته دكتر جمشـيد عدالتيان صنايع غذايى را 

مانند ديگر حوزه ها ضعيف و كوچك كرده است. 
عدالتيان كه نزديك به سه دهه در اين حوزه مشغول 

فعاليت اسـت در گفت وگو با ما به چالش هاى مهمى 
در ايـن بخش اشـاره مى كند. او فضـاى تجارت در 
ايران و ارتباطات بين المللى را به خوبى مى شناسـد. 
تحصيلكرده رشـته اقتصاد و مديريت در دانشـگاه 
كاسـل آلمـان اسـت و چند سـالى مى شـود كه در 
ميـان بازرگانـان مشـهور ايرانـى، نقـش تاجـرى 
خـوش ذوق و بـه روز را بـازى مى كنـد. نظـرات وى 
درخصوص آسيب هاى مديريتى و مصائب پيش روى 

صنايع غذايى را در ادامه بخوانيد. 

ايران و امنيت غذايى

در تعريفى كه بانك جهانى 
ــت  ــه «امني ــه داده گفت ارائ
ــت  غذايى» به معناى آن اس
كه همه مردم در طول زمان 
ــى  ــذاى كافى دسترس به غ
ــند و نتيجه اين  داشته باش
ــالم باشد. يكى از  ــى داشتن يك زندگى س دسترس
مولفه هايى كه در تعريف و بررسى «امنيت غذايى» 
ــت. اين  ــود «موجودى مواد غذايى» اس عنوان مى ش
ــد مواد غذايى در داخل  ــا از طريق تولي ــودى ي موج

كشور يا از راه واردات تامين مى شود. 
ــاس گزارش هاى منتشرشده «فائو» پيش بينى  براس
ــاورزى و مواد غذايى،  شده كه توليد محصوالت كش
ــون بارش كم ،  ــل مختلفى همچ ــش يابد. دالي كاه
ــم ، محدودبودن  ــرات اقلي ــع آب ، تغيي كمبود مناب
زمين هاى كشاورزى و عوامل ديگر «امنيت غذايى» 
قرن 21 جهان را با تهديد مواجه مى كند. تهديدهاى 
موجود ممكن است شرايطى را به وجود آورد كه هر 
ــاج و مواد غذايى خود را  ــورى تنها بتواند مايحت كش

تامين كند. 
ــته باشد كه كشورى  يعنى مازاد غذايى وجود نداش
ــه همين دليل  ــور ديگر وارد كند. ب ــد از كش بخواه
ــوزه توليد  ــورى در ح ــه هرچه قدرت كش ــت ك اس
ــد «امنيت غذايى» بيشترى  ــتر باش مواد غذايى بيش
ــتگى به واردات مواد غذايى باالتر  دارد و هرچه وابس
باشد «امنيت غذايى» تهديد مى شود. آن هم به اين 
ــورى حاضر نشود به ما  ــت كش دليل كه ممكن اس
مواد غذايى بدهد و اين موضوع «امنيت غذايى» كل 

كشور را تحت تاثير قرار مى دهد. 
ــى به مواد غذايى هم مولفه دومى است كه  دسترس
ــود. اما  ــى» مطرح مى ش ــف «امنيت غذاي در تعري
ــود؛ يكى  ــى از دو منظر عنوان مى ش ــن دسترس اي
ــى  ــذا و ديگرى دسترس ــى به غ ــى فيزيك دسترس
ــوع  ــن موض ــى اي ــى فيزيك ــادى. در دسترس اقتص
ــم توزيع مواد غذايى  ــود كه آيا مكانيس مطرح مى ش
ــه همه افراد  ــت ك ــد تا مصرف به گونه اى اس از تولي
ــب و مطلوبى داشته  ــى مناس به مواد غذايى دسترس
ــن بايد گفت همه  ــخ به اي ــند يا نه؟ كه در پاس باش
ــردد. موضوع  ــت هاى كالن باز مى گ ــز به سياس چي
ــت.  ــه مواد غذايى اس ــى اقتصادى ب ــر دسترس ديگ
ــى فيزيكى،  ــه آيا افراد عالوه بر امكان دسترس اينك
ــورد نياز  ــن مواد غذايى م ــى براى تامي ــى مال تواناي
ــر مولفه هايى كه در اين  ــود را دارند يا خير. ديگ خ
ــت كه اين فرآيند دسترسى به  تعريف آمده اين اس
مواد غذايى بايد در نهايت به اين منجر شود كه افراد 
ــند و تغذيه درستى  ــتاندارد سالمت باش در حد اس

داشته باشند. 
ــعه يكى از اهدافى كه در بخش  در برنامه پنجم توس
ــود موضوع «امنيت غذايى»  كشاورزى مطرح مى ش
ــه وزارت جهاد  ــت ك ــت. دولت موظف كرده اس اس
ــى را افزايش دهد  ــد مواد غذاي ــاورزى، هم تولي كش
ــى به مواد غذايى  (موجودى مواد غذايى) هم دسترس
ــاورزى را كه  را. اما آمار و ارقام توليد محصوالت كش
ــده  مرور مى كنيم چنين هدفى را تاكنون محقق ش
ــوع واردات و  ــانات موجود در موض نمى بينيم. نوس
ــك «امنيت غذايى» را  صادرات مواد غذايى بدون ش

تحت تاثير قرار مى دهد. 
ــكل  ــودى مواد غذايى دچار مش ــا در تامين موج م
ــتيم و به توليد پايدار نرسيده ايم. در همه جاى  هس
ــان در توليد وجود دارد اما شدت نوسانات  دنيا نوس
ــت. در شرايطى كه موضوع «امنيت  تا اين حد نيس
ــاز داريم كه با  ــت ما ني غذايى» تا اين حد مهم اس
ــه اين مرحله  ــزى حركت كنيم اما هنوز ب برنامه ري

نرسيده ايم. 

انجمن ها وصنايع غذايى

ــده نيمى از واحدهاى فعال صنايع  بر پايه آمارى تاييد نش
غذايى در دوسال گذشته از گردونه فعاليت خارج شدند و 
مابقى هم حال و روز چندان مساعدى ندارند. تشكل هاى 
صنايع غذايى نيز كه گاهى به عنوان ناجى صنعت خود را 
معرفى كرده اند اين روزها به دنبال گمشده اى به نام وحدت 
مى گردند تا بتوانند از نهايت ظرفيت هاى خود بهره ببرند. 
ــون حدود 50 واحد از 14 هزار واحد صنايع غذايى  هم اكن
با 100 درصد ظرفيت فعاليت مى كنند و بقيه واحدها هم 
ــد. البته بر پايه  ــا 80 درصد ظرفيت فعاليت دارن ــا 30 ت ب
ــى از واحدهاى صنايع غذايى در  برخى آمارها حدود نيم
سال 91 دست از فعاليت كشيده اند. چون در ساليان قبل 
سياست ها ثباتى نداشت و وعده هاى حمايت از توليد انجام 
نشد و از سوى ديگر تورم و افزايش قيمت هاى تمام شده، 
ــرار داد. همچنين بانك ها در  ــيار ق ــا را در رنج بس واحده
چنين شرايطى همكارى الزم را با واحدهاى صنايع غذايى 
نداشتند و فشار مضاعفى را روى توليد گذاشتند. مسئله اى 
كه بيش از هر عامل ديگر روى فعاليت هاى صنايع غذايى 
اثر گذاشت سياست گذارى هاى بخش دولتى بود. به عبارتى 
ــى از تحريم هاى  ــت آن قدر كه صنايع غذاي ــوان گف مى ت
داخلى ضربه خورد، تحريم هاى بين المللى موثر نبود. از 14 
ــزار واحد صنايع غذايى داراى مجوز حدود 7 هزار واحد  ه
تعطيل شده اند و بايد پذيرفت وجود تنها 50 شركت فعال 
با 100 درصد ظرفيت نمى تواند نشانه موفقيت يك صنف 
پرمزيت نظير صنايع غذايى باشد. به نظر من انجمن هاى 
صنفى در اين سال ها بسيار زحمت كشيدند كه جاى تقدير 
دارد. البته انجمن هاى علمى نظير انجمن متخصصان علوم 
ــيارى انجام دادند تا مسائل  و صنايع غذايى نيز تالش بس
ــكل هاى  علمى صنعت را پيگيرى كنند. به اعتقاد من تش
صنايع غذايى در تصميم گيرى هاى كالن دولتى مربوط به 
خود محلى از اعراب ندارند و بهاى الزم را به ما نمى دهند. 
از سوى ديگر تشكل هاى صنايع غذايى بايد از اختالف هاى 
سليقه  اى خود بكاهند و با وحدت رويه مسائل را پيگيرى 
ــى، صنفى، كانون،  ــكل ها اعم از علم كنند. بايد همه تش
ــويم و پيشكسوتانى نظير  اتحاديه و غيره دور هم جمع ش
شاهرخ ظهيرى را محترم بداريم و همه دور پرچم او جمع 
ــا 500 عضو كارخانه  ــويم. ما درانجمن صنايع غذايى ب ش
ــرويس دهى  ــئول س و 1500 تا 1700 عضو حقيقى مس
ــتيم. ما داعيه دار اين نيستيم كه متولى  به اعضايمان هس
ــتيم، ما خدمتگزار كوچك صنعت غذا  صنايع غذايى هس
هستيم. به نظر من رمز تشكل گرايى احترام به پيشكسوت 
و بزرگ تر و جذب اكثر فعاالن هر بخش است. اگر اين گونه 
ــكل ها قوى مى شوند و تشكل هاى قوى  شد آن وقت تش
مى توانند دور هم جمع شوند. تا هنگامى كه پيشكسوتان 
ــتند بايد از شيخ الرييس ها به جاى جوان ها  هر صنف هس

استفاده كرد. 

پرطرفدارترين هاى صنايع غذايى

ــازار صنايع غذايى به حق  تالش براى محبوبيت در ب
ــتريان ايرانى به دليل  ــت. ميل مش ــختى اس كار س
ــاال موجب  ــا قدمت ب ــى ب ــت غذاي ــودن هوي دارا ب
ــال محصوالت  ــه دنب ــدگان ب ــود مصرف كنن مى ش

برتر باشند. 
ــى  بين الملل ــاد  ابع در  ــوع  موض ــن  اي ــك  بى ش
ــور در  ــد و حض ــترى مى طلب ــيت هاى بيش حساس
ــت  ــان برندهاى مطرح دنيا از جمله اتفاقاتى اس مي
ــيدن به پله هاى اصلى توسعه باشد.  كه نيازمند رس
ــى از برندهاى داخلى  ــاس كوچك تر اما برخ در مقي
توانسته اند مشتريان بيشترى جلب كنند و با وجود 
ــب و كار ايران  محدوديت هاى موجود در فضاى كس
ــات جالب توجهى  ــالت بين المللى به توفيق و معض
ــد. طبق  ــت يابن ــترده دس ــادرات گس ــه ص از جمل
ــركت هاى برتر در  آخرين گزارش ها از رتبه بندى ش
ــنا به عنوان  حوزه صنايع غذايى چندين برند نام آش

پر فروش ترين ها معرفى شدند. 
شركت هاى توسعه صنايع بهشهر، صنايع شير ايران 
ــهر، مارگارين، لبنيات  ــى خرمش - پگاه، روغن  كش
ــد پانيذ فام،  ــى بهپاك، قن ــتوريزه پاك، صنعت پاس
ــير پاستوريزه پگاه  ــت مرغاب، بهنوش ايران، ش دش
ــارس مينو، مديريت كارخانجات  اصفهان، صنعتى پ
ــان ، مديريت  ــاك، قند نقش جه ــى بهپ روغن  كش
ــروه توليدى  ــويا بهپاك، گ كارخانجات پروتئين س
ــتوريزه پگاه خراسان، قند  ــهامى شير پاس مهرام، س
ــركت هاى  ــهامى مزرعه موفق ترين ش اصفهان و س
ــال هاى  ــور در س ــاميدنى كش ــى و آش صنايع غذاي

گذشته بوده اند. 

چند توصيه به مديران صنايع غذايى

ــزاران قلم كاالى صنايع  ــت بلندباالى ه در ميان فهرس
غذايى، صنايع نوشيدنى يا به تعبيرى صنعت آبگيرى از 
ــاورزى كه نوع باغى آنها جايگاه خطير و  محصوالت كش
مهمى در چرخاندن اقتصاد صنايع نوشيدنى دارد، سهم 
حائز اهميتى دارد و شايد اگر نوشيدنى هايى نظير دوغ 
را هم به اين فهرست- دست كم در ايران- اضافه كنيم، 
صنايع غذايى بدون آشاميدنى ها جايگاه امروزى خود را 
ــت مى دهد. طى يك  ــبد كاالهاى خانوارها از دس در س
ــيدنى  در ايران فراز و نشيب هاى  دهه اخير صنعت نوش
ــيارى را پشت سر گذاشته است كه تامين كنسانتره  بس
كيفى و مورد نياز واحدهاى صنعتى در رأس دغدغه هاى 

مديران اين صنعت بوده است. 
ــت  ــت، بعيد نيس احتماال در حال خواندن اين يادداش
ــان انبوه  ــيدنى از مي ــت ديگرتان يك نوش ــه در دس ك
ــان  ــوش ج ــد و ن ــگ را برگزيده اي ــابه هاى رنگارن نوش
ــابه  به معناى عام كلمه و  ــابه اى كه (نوش مى كنيد! نوش
ــابه هاى گازدار) پروسه اى را از چرخه توليد  نه الزاما نوش
ميوه يا محصول هاى كشاورزى قابل آبگيرى نظير همين 
عصاره هاى برنج و غيره طى مى كند تا با طعمى مطابق 
ــترى، موجب لذت و در عين حال تفرج خاطر  ذائقه مش
مصرف كننده اى شود كه براى آن هزينه كرده است. اما 
ــران صنعتى كه گردش مالى آنها در دنيا و حتى  از مدي
ــر به فلك مى زند و از صدها ميليارد دالر تجاوز  ايران س

مى كند، چه انتظارى مى رود؟ 
ــا،  ــق دني ــركت هاى موف ــاى ش ــروزه در  R&Dه ام
ــم اندازى كه از  ــگران آرام و قرار ندارند و با چش پژوهش
طريق تيم  هاى ماركتينگ براى آنها ترسيم شده، طرح ها 
ــرف بررسى و مطالعه است كه  و ايده هاى جالبى در ش
مى تواند ضامن حضور موفق يك شركت صنايع نوشيدنى 
در قفسه هاى فروشگاه هاى زنجيره اى و غير زنجيره اى در 
دنيا باشد. اگرچه در اين رابطه طى يك دهه اخير ابتكار 
عمل هاى جالب و قابل تحسينى از سوى برندهاى معتبر 
و خوش نام داخلى مثل سن ايچ، شادلى، تكدانه، زمزم و 
ــد اين نوآورى ها  ــره صورت گرفته اما به نظر مى رس غي
ــوز در عرصه بين المللى نمود نيافته و در  و تبليغات هن
واقع واحدهاى فرآور ى كننده انواع نوشيدنى ها در ايران 
ــبى فراوان محصوالت باغى  به رغم وجود مزيت هاى نس
ــورمان، هنوز نتوانسته اند كارنامه اى دست كم در  در كش

اندازه هاى صنعت شيرينى و شكالت داشته باشند. 
ــت كه مسئوليت پذيرى اجتماعى نيز به عنوان  مدتى اس
ــال فاكتور موثر در  ــى از اركان اخالقى و در عين ح يك
بازاريابى مورد توجه واحدهاى اقتصادى دنيا قرار گرفته 
ــركت هاى صنايع غذايى و نوشيدنى نيز در  است كه ش
ــيدنى  جرگه آنها قرار مى گيرند. به ويژه آنكه صنايع نوش
ــاس مطالعات صورت گرفته از نظر مصرف شكر يا  براس
ــازى منابع آبى دنيا سهم زيادى  حتى تاثير در آلوده س
دارند. در واقع اين مسئوليت  از سويى مترتب بر تاثير آنها 
در حفظ سالمت مصرف كنندگان است و از سويى ديگر 
تاثير بر حفاظت از محيط زيست مصرف كنندگان! امروزه 
ــركت هاى بزرگ و كوچك محلى با اين استدالل كه  ش
ــد كسب و كارى هم براى ما وجود  اگر آب تازه اى نباش
ــظ آب روى آورده اند و از حدود  ــت، به حف نخواهد داش
يك دهه پيش با نصب تكنولوژى هاى جديد و كارآمدتر 
ــى  ــن آب صرفه جوي ــا گال ــا، در ميليون ه در كارخانه ه
ــال 2006  ــه به همين منظور در س ــد. كما اينك مى كنن
ميالدى 18 شركت نوشيدنى براى حفظ محيط زيست 
ــه اى را  ــرژى اتحادي ــكالت آب و ان ــا مش ــه ب و مقابل

بنيانگذارى كردند. 

فاطمه پاسبان  | اقتصاددان |
سيدمحمد حسينى | مدير انجمن علوم و صنايع غذايى|

عليرضا اكرم زاده  |كارشناس صنايع غذايى|

منصور انصارى  |كارشناس صنايع غذايى|



مدير بايد جرأت آن را داشته باشد كه گاهى طبق نياز برخالف رأى متخصصان عمل كند.  

الكى جيمز 

وقتـى نقدينگـى طـورى افزايـش مى يابـد كـه بـا قاعـده منطبـق بـر جامعـه انطبـاق نـدارد، در واقـع با 
بى ثباتـى خـود، وضعيتـى را ايجاد مى كنـد كه مقيـاس و انـدازه قيمت ها فى نفسـه ماهيـت بى ثبات كننده 

پيدا مى كنند. 
يعنـى به طور مثال وقتى در اقتصاد ايران با اين حجـم محدود «توليد ناخالص داخلى»، حدود 100 هزار ميليارد 
تومان نقدينگى وجود دارد و قيمت ها به طور نامتناسـب مدام در معرض افزايش قرار مى گيرد (به  عنوان مثال 
گوشـت گوسـفند از كيلويى 80 ريال در سـال 1351 به حدود 180هزار ريال در سال 1389 بالغ مى شود)، اين 
انباره حجيم پول و اين قيمت هاى باال و متناظر با اعداد و ارقام درشـت و زياد فى نفسـه پويايى هاى بى ثباتى، 
تـورم و اختالل را تشـديد كرده و زمينـه را براى اصالحات اقتصـادى، محدود و تنگ مى كنـد، بنابراين پول 
پـرارزش و متناظـر با اعداد و ارقام كوچـك و محدود، يك وضعيت مطلوب در اقتصاد اسـت و پول بى ثبات و 
مدام در حال كاهش ارزش، پويايى هاى اختالل را تشـديد، بى ثباتى را در اقتصاد تقويت، جوالن بخش نامولد 

در اقتصاد را بيشتر و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مى كند. 

سود    وكو

استخدام در شهربانى

ركورد مايكل مور شكست
ــس  ــزارش لس آنجل ــه گ ب
ــران فيلم  ــا اك ــز، ب تايم
بدون  را  ــا  دني «امريكا: 
ــم: يك  ــور كنيد» ركورد فروش فيلم «كپيتاليس او تص
ــتند جديد دينش  ــتان عاشقانه» شكسته شد. مس داس
ــوزا ركورد جديدى را در فروش به ثبت رساند. اين  دس
ــتند موفق شد با عبور از مستند مشهور مايكل مور،  مس
ــم پرفروش ترين مستند سياسى تاريخ امريكا  رتبه شش
ــد كه كتاب  ــت بداني ــد. جالب اس ــودش كن را از آن خ
ــته  ــان را بدون او تصور كنيد» هم توانس ــكا: جه «امري
ــتانى راه  ــاى غير داس ــدر پرفروش ترين كتاب ه ــه ص ب

پيدا كند. 
ــت كه تعداد سالن هاى نمايش دهنده اين  جالب اينجاس
ــالن به 478 سالن كاهش پيدا كرده  مستند از 760 س
ــروش هفتگى375000 دالرى  ــت،اما با اين وجود ف اس
ــن فيلم كافى بود تا مجموع فروش آن از 14 ميليون  اي
ــتند سال 2009 مايكل مور  ــود و بتواند جاى مس رد ش
ــى تاريخ  ــتندهاى سياس را در جدول پرفروش ترين مس
ــور هفدهمين فيلم  ــم همين ط ــكا بگيرد. اين فيل امري
ــت كه فروش 14 ميليون  ــتانى تاريخ امريكاس غير داس
ــدول  ــت در ج ــى اس ــت. گفتن ــرده اس دالرى را رد ك
ــى امريكا، فيلم ديگر  ــتندهاى سياس پرفروش ترين مس

مايكل مور، «فارنهايت 11/9» صدرنشين است.  

قرارداد نفتى چين
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
و  ــكا  آتاباس ــى  نفت ــركت  ش دو 
ــالم كردند كه  اع ــى  سى ان پى س
دالرى  ــارد  1/23ميلي ــرارداد  ق
ــه هاى  ماس از  ــت  نف ــتخراج  اس
ــه در ماه آوريل  ــى كانادا را ك نفت
رونمايى شد، نهايى مى كنند. مائو زفنگ، مسئول روابط 
ــركت پتروچاينا، يكى از شركت هاى  ــرمايه گذاران ش س
ــاى اخير ضمن ديدار با  ــى، در هفته ه تابعه سى ان پى س
ــرمايه گذاران در نيويورك، به پرسش هاى آنها درباره  س
ــه هاى نفتى در شمال ايالت آلبرتاى كانادا  قرارداد ماس

پاسخ داد. 
ــا جايى كه مى دانم  ــرد: من گفته بودم ت وى تصريح ك
ــن قرارداد انصراف  ــانى از اينكه پتروچاينا از اي هيچ نش

دهد، وجود ندارد. 
ــخنگوى شركت آتاباسكا، با اعالم اينكه  ماتيو تايلور، س
ــى در كانادا در حال  ــركت با مديران سى ان پى س اين ش
ــا كامال بر اين  ــتند، گفت: م ــى كردن قرارداد هس نهاي
ــود. شركت  ــته مى ش باوريم كه اين قرارداد به موقع بس
ــكا كه در كاليارى مستقر است، در ماه آوريل در  آتاباس
ــود را در يك پروژه  ــهام خ ــالش بود تا 40 درصد س ت
ــارد دالر كانادا به  ــه هاى نفتى به ارزش 1/32ميلي ماس

واحدى از شركت سى ان پى سى بفروشد. 

كاهش بودجه زيست محيطى در انگليس
گاردين،  ــزارش  گ ــه  ب
ــان  ــه جه ــى ك در حال
ــتانه دستيابى به  در آس
ــت، دولت  ــك توافق مهم در بحث مذاكرات جوى اس ي
ــت گذارى ها در زمينه تغييرات  ــه سياس انگليس بودج
ــش داد. وزارت امورخارجه انگليس  ــود را كاه جوى خ
ــال اخير بودجه فعاليت هاى اصلى خود را  ــه س طى س
ــوى 39 درصد كاهش داده  ــراى مقابله با تغييرات ج ب
ــوى انگليس در آستانه  ــت. اين كاهش بودجه از س اس
ــم آب و هوايى و جوى كه  ــتيابى به يك توافق مه دس
ــود،  ــال 2015 ميالدى عملى ش ــار مى رود در س انتظ
ــر قرار خواهد  ــورها را نيز تحت تاثي ــاير كش موقعيت س
داد. به نظر مى رسد «فيليپ هاموند»، وزير امور خارجه 
ــده،  ــين «ويليام هيگ» ش انگليس كه به تازگى جانش
ــائل و مشكالت مربوط به  ــبت به مس تمايل كمترى نس

تغييرات جوى دارد. 

ــراى موفق نبودن يك  داليل زيادى را ب
ــاى گروهى  ــات و كاره ــر در جلس مدي
ــوان  ــازمان ها مى ت ــزى در س و برنامه ري
ــواردى كه اكثر  ــى از م ــام برد، اما يك ن
ــران روى آن اتفاق نظر دارند،  صاحب نظ
بحث «شفافيت كالمى» است. اين روز ها 
ــتند كه به سادگى  واژه هاى زيادى هس
مى توان آنها را به هم چسباند و جمالت 
«بسيار زيبا اما بى معنى» استخراج كرد. 
ــد، اصالح  ــل كيفيت، تعه واژه هايى مث
ــرو بودن، رضايت مشترى،  فرآيند، پيش
نگرش بلند مدت، خدمات پس از فروش، 
ــازى، ذى نفع  ــى و برندس ــى بازارياب حت
ــيار متفاوتى  ــى به معانى بس و…  همگ
ــب مديريتى،  ــه كار مى روند. تعدد كت ب
ــان و مديران  تفاوت تجربيات كارشناس

ــبك هاى متفاوت آموزش  مديريت،  و س
همه باعث شده اند كلمات براى همه يك 

معنى نداشته باشند. 
ــما در حوزه  ــركت ش ــم ش ــرض كني  ف
ــودرو كار مى كند. وقتى  ــازى خ قطعه س
ــال  ــت محصوالت در س ــود كيفي از بهب
ــت؟  ــارى حرف مى زنيم منظور چيس ج
ــداد مرجوعى ها را  ــم تع ــا مى خواهي آي
ــا مى خواهيم كارايى  ــش دهيم؟ آي كاه
ــترى باالتر  ــطح انتظار مش ــه از س قطع
ــه قطعات  ــم هم ــا مى خواهي ــد؟ آي باش
ــه هم  ــك ب ــابه و نزدي ــخصات مش مش

داشته باشند؟ 
ــه نوع  ــون مديريتى تقريبا هر س در مت
ــد. به عالوه  ــود دي تعريف قبل را مى ش
ــوى  ــا تعريف ديگر كه همگى از س ده ه

بزرگان مديريت و توليد مطرح شده اند. 
ــدد تعريف  ــه تع ــت ك ــت اين اس واقعي
ــت چنان زياد  ــم در حوزه مديري مفاهي
ــم مديريتى،  ــت كه براى اكثر مفاهي اس
كسى نمى تواند مدعى يك تعريف عميق 
ــمندان  و قطعى و مورد توافق همه دانش

باشد. 
مهم اين است كه بتوانيد از كلمات خود 
ــته باشيد كه اگر آن را روى  تعريفى داش
كاغذ نوشتيد و به دست ديگران داديد، 
ــت آنها نزديك به  مطمئن باشيد برداش
ــود. اين موضوع  ــما خواهد ب ذهنيت ش
ــبى براى آن دسته مديران  مكمل مناس
ــظ ظواهر ملزوم  ــت كه عالوه بر حف اس
ــار نظرى خود  ــى به كيفيت رفت مديريت

نيز اهميت مى دهند. 

ــته بود كه از طرف  ــادى از كار با ارتش نگذش ــان زي زم
ــاهى به من پيشنهاد كردند تا  شهربانى (نظميه) رضاش
ــنايى در تمام بخش هاى آن  ــئول رفع نقايص روش مس
ــات جديدى براى روشنايى زندان  ــدم  و تأسيس اداره ش
قصر كه از اهميت زياد برخوردار بود، ايجاد كنم و ضمن 
نظارت بر آن تاسيسات، به كارگران هم آموزش دهم كه 

چگونه بايد با موتور ديزل كار و از آن نگهدارى كرد.
ــر زدن حداقل  ــن ماموريت ها و س ــام اي ــن براى انج م
ــيله اى  ــه بار به زندان قصر، دوچرخه را وس هفته اى س
ــك  ــد ي ــه خري ــدام ب ــخيص دادم و اق ــد تش ناكارآم
موتورسيكلت هارلى ديويدسون كردم. حاال ديگر عابران 
ــا و سينه ستبر در حالى كه كاله  من را با آن قامت رس
پهلوى به سر داشتم سوار بر موتورسيكلت مى ديدند و از 
ــيكلت آن روزگار در تهران بسيار  آنجا كه تعداد موتورس
ــوار را همه  ــم بود، ظرف مدت كوتاهى جوان موتورس ك

مى شناختند.
ــا كنجكاوى و دقت  ــهربانى و ب ــن با آمد و رفت در ش م
ــه و كنار آن دستگاه  ــتم به تمامى گوش نظرى كه داش
ــراد زيادى از ايل  ــدم كه اف ــوف راه يافتم و آگاه ش مخ
ــاعر ملى فرخى  ــقايى و بختيارى و افرادى نظير ش قش
ــعد بختيارى آنجا دربند هستند كه  ــردار اس يزدى و س
البته مدتى بعد افراد ايل به جوخه اعدام سپرده شدند و 
فرخى و سردار اسعد هم دچار مرگى مشكوك گشتند! 
ــهربانى دوران بسيار تلخى بود. در  دوران خدمت در ش
ــاعت  ــا فعاليتى كه هرگز كمتر از 16 س ــن اوان ب همي
ــال 1312  ــتم در س ــبانه روز نبود، باالخره توانس در ش
ــى در خانه پدرى  ــال زندگ ــيدى پس از  11 س خورش
ــاره اى، خانه كوچك  ــدن در چهار خانه اج و جابه جا ش
ــم و به اين  ــى خريدارى كن ــان عالي ــبى در خياب مناس
ــخصى  ــش نفرى ما به اولين خانه ش ترتيب خانواده ش
ــت به كار  ــان ابتدا دس ــدند. هم ــل ش ــان منتق خودش
ــدم. حمامى هم  تعميرات و تغييراتى در خانه جديد ش
در خانه ساختم تا ديگر نيازى براى رفتن به حمام هاى 

عمومى نباشد.
ــه براى رفاه هرچه بيشتر  ــتم هميش آنچه در توان داش

خانواده انجام مى دادم.
ــمين  در اين خانه بود كه پنجمين فرزند «هما» و شش

«همايون» چشم به دنيا گشودند.
ادامه دارد...

ساالد كلمات

نمودار علل دير رسيدن كاركنان به محل كار

دو سال قبل از انقالب اسالمى به ايران باز گشته بودم. در 
آن دوران در دانشگاه مشغول به تدريس شدم و به عنوان 
مشاور مديرعامل در سازمان برنامه كار مى كردم. انقالب 
كه  شد تا دو سال در دانشگاه علم و صنعت استاد بودم. 
ــگاه ها تعطيل شد و من به سمت قائم مقام و مشاور  دانش
ــازمان برنامه رسيدم. در اين قسمت هم زياد نماندم تا  س
ــگاه ها باز شد و من به دانشگاه شهيد بهشتى  اينكه دانش
ــال 1385  ــا ماندم و تدريس كردم تا س ــم. همان ج رفت

شمسى كه بازنشسته شدم. 
از آن به بعد هم كارهاى متفرقه اى انجام مى دهم. اوضاع 
ــطه حضور مديران از  ــگاه ها به واس ــاعدى در دانش نامس
ــتر از 5 سال  ــى نبايد بيش ــابق مانده وجود دارد. كس س
ــبت به عده اى  در يك مقام بماند. چون به مرور زمان نس
موضع گيرى هاى مثبت و منفى خواهد داشت. اين اوضاع 
به مشاوران و مديران زير دست او نيز سرايت خواهد كرد. 
لذا يكى از گرفتارى هاى ما، ماندگارى مديرانى است كه 
به هيچ وجه از مقام خود كنار نمى روند. علم هر كس بايد 
در حدى به روز باشد كه خودش بتواند تئوريسين شود. 

ــته باشد. توليدى  يعنى بتواند ايده هايى براى توليد داش
ــعه به همراه داشته باشد. كار ادارى  كه براى كشور توس
و پشت ميزنشينى فايده اى ندارد. در حال حاضر دانشگاه 
ــرده مى پردازد اما  ــه توليد جمعيت انبوه تحصيلك آزاد ب

پتانسيلى در اين جمع وجود ندارد.
ــى  ــتند كه البته در همين فضاى آموزش عده اى هم هس
ــند و نتيجه هم مى بينند. عده اى  سخت  زحمت مى كش
ــتند.  ــگاه هاى خارج هس ديگر نيز تحصيلكرده هاى دانش
ــود. بايد فضاى  ــاد توليدى ش ــور بايد اقتص اقتصاد كش
ــاختارهاى  ــد، يعنى كارخانه ها احيا و س الزم براى تولي
صنعتى مورد نياز مهيا شود. رشته هاى صنعتى هم بايد 
ــى كه در رشته زبان ايتاليايى  ــود. يعنى كس كاربردى ش
فارغ التحصيل مى شود بايد به كار بيايد. نه اينكه جمعيت 
ــوند و يكى از آنها علم مفيد  ــگاه خارج ش انبوهى از دانش
براى به كار گرفتن در بخش صنعت را نداشته باشد. كار 
ــد. اگر يك دكتر اى ادبيات را  ــت  كاردان باش بايد در دس
ــى به نقطه مورد  ــكده فن بگذارند به عنوان رئيس دانش
ــود. براى  ــيد؛ از كوه فيل زاييده نمى ش نظر نخواهيم رس
حركت به سمت اقتصاد مولد و به دنبال آن توسعه يافتگى 
ــه مدت معلوم  ــر جاى خود و ب ــد هر كس س ــدار باي پاي

قرار بگيرد.

ــكالت  ــله مش ــاى تئاتر ما با سلس ــاد اين روزه اقتص
ــر نمايش با آن  ــت كه همواره هن ــى روبه رو اس عظيم
ــتقيم  ــوده و همه اين موارد با هم ارتباط مس درگير ب
دارد. دنيايى از مشكالت كه در دل يكديگر و زنجيروار 
ــتند. يكى از مشكالت اصلى كه من  به هم متصل هس
ــخصه با آن درگير شدم، معضل سخت افزارى  هم به ش
ــت. يعنى دردسرهايى كه براى تامين و تهيه سالن  اس
اجرا وجود دارد. كمبود مكان اجراى تئاتر و سالن هاى 
تمرين، معضل بزرگى است كه هنرمندان و دانشجويان 
ــه رو خواهند بود. به  ــال حاضر و آينده با آن روب در ح
ــمت درآمدزايى  ــل تئاتر ما نمى تواند به س همين دلي

پيش برود. 
ــدن تئاتر كه مدت ها در مورد آن صحبت  خصوصى ش
ــا به عنوان  ــر اينكه م ــت اتفاق نمى افتد مگ ــده اس ش
ــن عرصه بتوانيم از لحاظ مدت و كيفيت  هنرمندان اي
اجرا در امنيت باشيم. درآمدزايى در حال حاضر بخش 
كمرنگى از تئاتر ما را شامل مى شود. من به  عنوان يك 
ــد بايد بتوانم نمايش خودم را تهيه كنم و به آن  هنرمن
ــه از منظر تامين مالى نگاه كنم. در  به  عنوان يك پيش
ــى كه كارگردانى كردم، استقبال بسيار  آخرين نمايش
ــاهد بودم. «هم هوايى» مخاطبان زيادى را  خوبى را ش

به خود جلب كرد و من بسيار خوشحال هستم، اما در 
30 شب اجرا چند نفر مخاطب خواهيم داشت؟ بعضى 
ــتر از 30 شب اجرا شوند،  كارهاى تئاتر مى توانند بيش
ــكان آن مهيا  ــخت افزارى ام ــفانه از لحاظ س اما متاس
ــالن را تحويل دهيم تا سيل هنرمندان  نيست. بايد س
ــود. ضمن  و كارگردانان در صف مانده به آن جارى ش
ــالن هايى  ــالن ها اجاره مى پردازيم. به س اينكه ما به س
ــايش هنرمندان در  ــتند و بايد براى آس كه دولتى هس
نظر گرفته شوند. دريافت اجاره براى سالن هاى دولتى 
ــالن هاى دولتى ما امكانات و  كامال غيرقانونى است. س
ــدان فراهم نمى كنند در  ــات الزم را براى هنرمن خدم
انتها نيز 20 درصد از درآمد را براى خود برمى دارند. 

اين معضل البته گوشه اى از تمام آنچه گريبان نمايش 
ما را گرفته است، بود. زمان مناسب براى نمايش وجود 
ــم از گروه هاى مختلف در  ــدارد، هنرمندان زيادى ه ن
صف نوبت اجرا هستند، با اين حال تعداد زيادى سالن 
وجود دارد كه براى اجرا و تمرين احيا نشده اند؛ همان 
ــراها  ــالن هايى كه روزى بازار نمايش را در فرهنگس س

گرم مى كردند. 
ــخصه بخواهم پاركينگ منزلم را به محل  من اگر به ش
ــكارى نمى كند.  ــم دولت هم ــراى تئاتر تبديل كن اج
ــم با خودم  ــالت نگاه مى كن ــه تمام اين معض ــى ب وقت
مى گويم اين گره كورى است كه به زودى باز نمى شود 
ــالن هاى محدود ما با اين همه كارگردان متقاضى  و س

هر روز فرسوده تر خواهند شد. 

ــايلى مراقبت  ــات مادربزرگ ها در خانه از وس گاهى اوق
مى كنند كه از مادر يا حتى مادربزرگ شان به آنها رسيده 
است و قدمت بسيار زيادى دارد. اين وسايل پس از چند 
نسل تبديل به آثار تاريخى مى شوند و ارزش بسيارى پيدا 
ــالى  مى كنند. چندى پيش از كابينت منزل خانم كهنس
ــتان بشقابى پيدا شد كه ارزش فراوانى داشت و  در انگلس

باعث پولدار شدن يك شبه نوه هايش شد. 
ــقاب تزئينى كه به  ــه اين خانم يك بش ــت خان در كابين
ــت پيدا شد و به قيمت  ــتان اس نظر مربوط به چين باس

ــادل 1/5ميليارد تومان  ــى 300 هزار پوند، مع باورنكردن
ــقاب را نوه هاى اين خانم پس  ــيد. اين بش به فروش رس
ــان داد كه اين  ــى ها نش از مرگش پيدا كردند. كارشناس
ــم در قرن  ــورى چين آن ه ــار امپرات ــقاب براى درب بش
ــقاب از جنس «يشم»  ــت. اين بش ــاخته شده اس 18س
ــبك چينى ها روى  ــه س ــاى ظريفى ب ــت و تراش ه اس
ــقاب در يك حراجى به  ــت. اين بش ــته اس آن نقش بس
ــته شد كه در نهايت يك تاجر چينى آن را  فروش گذاش

خريدارى كرد. 

ــراى قدم زدن  ــدون اينكه برنامه اى ب امروز صبح ب
ــزى نزديك به يك  ــم، چي ــته باش و پياده روى داش
ساعت پياده روى كردم. گاهى پياده روى براى عقب 
ــت. حاال چرا گفتم مرگ؟!  انداختن مرگ خوب اس
ــاس كردم  ــاد كه بعد از آن، احس ــروز اتفاقى افت ام
ــه اى صحبت  ــت از اين پس به صورت ريش بهتر اس
ــالمتى مفيد  كنم. ما ورزش مى كنيم چون براى س
ــالمتى هم براى افزايش طول عمر است،  ــت، س اس
پس مى توان گفت، ورزش براى عقب انداختن مرگ 
بسيار خوب است. حاال چطور شد كه تصميم گرفتم 
ــه اى صحبت كنم؛ بعد از پياده روى يك ساعته  ريش
ــتاده  ــيدم كه مردى در آن ايس به خودپردازى رس
ــالم و  ــت. پس از س ــغول انجام كارهايش اس و مش
احوالپرسى از او شنيدم كه اسحاق جهانگيرى گفته 
كه «بايد مشكالت اقتصادى به صورت ريشه اى حل 

شود.»
مرد خودپردازى ما، با دليل و استدالل به من اثبات 
كرد كه دليل و ريشه مشكالت اقتصادى خود مردم 
ــوند و در نهايت جمله فوق  ــتند و بايد حل ش هس
ــت كه «مردم بايد حل  ــاره به اين صورت گف را دوب

شوند»!
ــان  ــات را با ريشه هايش ــدادى از كلم ــه تع در ادام

خدمت تان عرض مى كنم كه حالش را ببريد. 
ــاس چرك كف دست است و  1: پول: پول كه از اس

ــت هم  جايش در چاه فاضالب! اگر چرك كف دس
ــت بى ارزش!  ــد نهايت نهايت تكه كاغذى اس نباش
چرك كف دستى است كه تا به حال ميليون ها نفر 

به خاطرش كشته شده اند و مرده اند. 
ــت،  ــاب: همان طور كه از نامش پيداس 2: صورتحس
ــت و باطن حساب چيز  ــاب اس صورت و ظاهر حس
ــت و معموال هم باطن حساب با صورت  ديگرى اس

حساب فرق دارد. 
3: اقتصاد: اقتصاد همان طور كه از نامش پيداست از 

قسط دادن مى آيد. 
ــه مبتنى بر  ــت ك ــرد: اقتصادى اس ــاد خ 3: اقتص

قسط هاى كم است. مانند قسط جهيزيه دختر. 
ــه مبتنى بر  ــت ك ــادى اس ــاد كالن: اقتص 4: اقتص
قسط هاى زياد است. مانند قسط وام هاى ميلياردى 

بانك يا قسط دارايى هاى بلوكه شده ايران! 
5: اقتصاد مردمى: اقتصادى مبتنى بر قسط هايى كه 

دهنده اش مردم و گيرنده اش نيز مردمند. 
ــه مبتنى بر  ــت ك ــاد دولتى: اقتصادى اس 6: اقتص

قسط هايى است كه مردم به دولت مى دهند. 
ــه مبتنى بر  ــت ك ــاد مريض: اقتصادى اس 7: اقتص
ــت برنامه ريزى  ــط هاى عقب مانده مردم به دول قس

شده است. 
8: يارانه: نقطه مقابل اقتصاد است. قسطى است كه 

دولت به مردم مى دهد. 
ــيد تا ببينيم چه  ــته باش ــت تعريف را داش اين هش
ــويم تا ريشه اى  ــود. ما كه رفتيم گم و گور ش مى ش
پيداى مان كنند كه فهميديم خيلى وقت است گم 

شده ايم. 

به گفته رييس اتحاديه مشـاوران امالك استان تهران، بناست با دريافت ماليات بيشتر از 
گران فروشان ملك، بازار مسكن به سطح مطلوب و واقعى خود نزديك تر شود.
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براى يك مدير موفق ويژگى هاى گوناگونى شـناخته 
شـده اسـت و هريـك از صاحب نظـران رشـته هاى 
مديريت و علوم رفتارى نيز نسبت به دسته خاصى از 

اين ويژگى ها توجه بيشترى نشان داده اند. 
در علوم مديريت نسبت به سبك هاى خاص مديريتى 
در زمينـه برنامه ريـزى شـخصى و سـازمانى تاكيد 
فراوانـى مى شـود و در زمينه روان شناسـى مديريت 

ابعاد فى ما بين انسان ها مورد توجه قرار مى گيرد. 

مديرى را در نظر بگيريد كه از لحاظ رعايت ويژگى هاى 
رفتارى و ظاهرى بـه همه وظايف خود عمل كرده، به 
حتم كاركنان سـازمان و شـركاى طرف قراردادش از 
همكارى با او بسـيار راضى و خشنود خواهند بود. در 
اين قسـمت به بيان آداب متعارف در سـبك رفتار و 
ظاهر يك مدير موفق خواهيم پرداخت. در بخش هايى 
نيز چگونگى كنترل كيفيت در رفتارهاى سـازمانى را 

بررسى مى كنيم. 

محسن ظريفيان


