
بررسى سناريو هاى صنعت نفت در بسته خروج از ركود

اليحه حمايت بر دوش نفت سنگينى مى كند

6

بررسى تحوالت بازار آهن

ايران بازنده اصلى بازار منطقه

بخش انرژى (نفت و گاز) از مهم ترين 
محرك هاى رونق اقتصادى در اليحه 
حمايت از توليد دولت است.  اگرچه 
ــت كه  ــم درصدد اس ــت يازده دول
ــوزه نفت را  ــزان اتكاى خود به ح مي
ــال هاى آينده كاهش دهد، اما  در س
ــاد و خالى بودن  ظاهر بى رمق اقتص
ــده تا بار  جيب دولت از پول باعث ش
ــت به دامان فروش  ديگر، دولت دس
ــود. اميد  ــت و فرآورده هاى آن ش نف
ــئله هسته اى نيز  به توافق نهايى مس
مزيد بر علت شده تا روحانى و گروه 
همفكرش اميد داشته باشند با منابع 
ــده از فروش نفت  ــت آم مالى به دس
ــاير  ــاى آن، رونق را به س و فرآورده ه

بخش هاى اقتصادى بازگردانند. 
در بسته حمايت از توليد سه سناريو 

براى اين بخش نوشته شده است: 
افزايش صادرات نفت در كوتاه مدت؛ 
ــد ظرفيت توليد ميعانات گازى؛  رش
ــاى نفتى  ــروش فرآورده ه ــش ف پي
ــا همان  ــلف ي ــب معامالت س در قال
از  ــورس،  ب در  ــى  نفت ــاى  قرارداده
ماموريت هاى بخش انرژى در اليحه 

در نظر گرفته شده است. 
به نظر مى رسد، دولت براساس تئورى 
ــاال اين  ــك ب ــرد برد و با يك ريس ب
ــناريو ها را براى حوزه نفت نوشته  س
ــت. زيرا اگر مذاكرات هسته اى به  اس
نتيجه نرسد، شايد اين سناريو ها ديگر 
ماهيت خود را از دست دهند.  مشكل 
ــان دولت يازدهم را  ديگرى كه گريب
ــرف باالى انرژى و  گرفته، وجود مص
ــكالت به وجود آمده در راستاى  مش

هدفمندى يارانه ها است. 

موضوعى كه سناريو هاى گفته 
شده را به چالش كشانده است

برداشت از ميدان هاى مشترك نفت 

ــال هاى گذشته، به يكى  و گاز در س
ــور تبديل  از چالش هاى مهم در كش
ــت. ايران در ميزان برداشت  شده اس
از ميدان هاى مشترك از همسايه هاى 
ــتان عقب تر  خود مانند قطر و عربس
است. ايران 16 ميدان مشترك نفتى 
و تعدادى ميدان گازى مشترك مهم 

مانند پارس جنوبى دارد. 
ــودن صنايع  ــتهلك ب قديمى و مس
ــور و  ــت و گاز در كش ــط با نف مرتب
ــيمى ها به چالش  ــن پتروش همچني
مهمى تبديل شده كه توانايى كشور 
ــتخراج و تبديل نفت و گاز به  در اس
ــدت  محصوالت نفتى و گازى را به ش
ــت. همچنين عقب  ــش داده اس كاه
بودن كشور از نظر دانش فنى به روز 
مشكل مهم ديگرى است كه در حال 
حاضر كشور با آن دست و پنجه نرم 

مى كند. 

بسته اى با واقعيت هاى صنعت نفت
ــناس اقتصاد و  ــدى تقوى، كارش مه
ــگاه در خصوص بسته  ــتاد دانش اس

ــه «فرصت امروز»  اقتصادى دولت ب
ــى اى  مى گويد: دولت با آسيب شناس
ــور  كه از وضعيت كنونى اقتصاد كش
ــت، به تنظيم و تدوين برنامه و  داش
سياست هاى اقتصادى براى اثرگذارى 
در حوزه صنعت كشور اقدام كرده كه 
صنعت انرژى نيز در اين ميان نقش 
ــاره به  مهمى را ايفا مى كند.  او با اش
ــاد ادامه  ــر اليحه دولت بر اقتص تاثي
مى دهد: محتواى بسته حاكى از آن 
ــت ها اثرگذارى  ــت كه اين سياس اس
ــت  ــد در جه ــتقيمى را مى توان مس
بهبود وضعيت صنعت و شاخص هاى 

اقتصادى داشته باشد. 
ــناس اقتصادى با اشاره به   اين كارش
نقش مهم نفت و گاز در اقتصاد كشور 
ــد: از آنجا كه اقتصاد ما  تاكيد مى كن
ــت صنعت انرژى  وابسته به نفت اس
ــرايط ركود  مى تواند در برهم زدن ش
ــوان مثال،  ــد. به عن تورمى موثر باش
ــورى كه  ــش گاز، به ط ــعه بخ توس
افزايش توليد گاز موجب جايگزينى 
ــوخت هاى  ــوخت با ديگر س اين س
ــد، مى توان با صرفه جويى در  مايع ش
ــوخت درآمد زيادى براى  مصرف س
كشور حاصل كرد. در آمدى كه ايران 

به آن احتياج دارد. 
تقوى ادامه مى دهد: البته اين درآمد، 
ــده كه صرف  ــى كارآمد خرج ش وقت
ــود و در  ــعه طرح هاى نفتى ش توس

ــوى  اقتصاد تحرك ايجاد  كند و از س
ــيمى ها خوراك  ــراى پتروش ديگر، ب
ــود نه اينكه صرف دادن  ــت ش درس
ــن ترتيب،  ــود. به اي ــه نقدى ش ياران
ــا تقويت صنعت  ــت از توليد ب حماي
انرژى يك پروسه طوالنى مدت است 

كه نبايد به حال خود رها شود. 

تزريق دالرهاى نفتى كارساز 
نيست

ــناس اقتصادى  حسين راغفر، كارش
ــه هيچ توجهى  ــاره به اينك ضمن اش
ــاختارهاى كج و معوج ناشى از  به س
تزريق دالرهاى نفتى و سياست هاى 
ــده است،  اقتصادى بعد از جنگ، نش
ــگ هزاران  ــرد: بعد از جن تصريح ك
ــى از صنايع  ــارد تومان در برخ ميلي
سرمايه گذارى شد، ولى امروز همان 
ــوند به نفع كشور  صنايع تعطيل ش

خواهد بود. 
ــواهد نشان مى دهد،  او افزود: تمام ش
ــدن به ما  ــق دالر و صنعتى ش تزري
ــتر  ــرد، زيرا با تزريق بيش كمكى نك
درآمدهاى ارزى در دولت هاى نهم و 
دهم وضعيت اقتصاد كشور به مراتب 

بدتر شده است. 
ــان اينكه  ــا بي ــاددان ب ــن اقتص اي
ــى ماه هاى اخير  ــات دولت ط اقدام
ــخگوى مشكالت  به هيچ وجه پاس
ــئله ما  ــادى نبوده، افزود: مس اقتص

تصويب مصوبه نيست، مسئله اصلى 
ــب و كار  ــالح محيط كس ــران اص اي
ــه  ــاط ب ــن ارتب ــت.  او در همي اس
ــيمى  ــود 101 كارخانه پتروش وج
ــاره كرد و ادامه داد: محصوالت  اش
نهايى اين كارخانه ها به آسيب هاى 
ــتى منجر مى شود، اين  محيط زيس
ــر اين صنايع  ــت كه اگ درحالى اس
ــوند، به مراتب مقرون به  تعطيل ش
ــته  صرفه تر خواهند بود. اما در بس
ــده كه  ــنهادى دولت تاكيد ش پيش
ــن صنعت افزايش  ــق ارز به اي تزري
ــته چه  يابد. البته بماند كه در گذش
ــن صنايع انجام  ــى از اي حمايت هاي
ــه، اگر  ــت، به عنوان نمون ــده اس ش
ــن صنايع  ــوراك پرداختى به اي خ
ــود بيشترى عايد  صادر مى شد، س

كشور مى شد. 

نگاه استراتژيك به صنعت نفت 
كليد حل مشكالت

ــناس اقتصادى  ابراهيم رزاقى، كارش
مى گويد: داشتن نگاه استراتژيك به 
صنعت نفت مى تواند حالل مشكالت 
ــرط آنكه حاكميت نيز بر  باشد به ش

آن توافق كند. 
ــى كه قيمت  ــه او، مثال وقت به گفت
نفت افت پيدا مى كند، نگاه مسئوالن 
نسبت به اصل اساسى و جا افتاده اى 
ــيار  ــرمايه خارجى بس مثل جذب س

ــى كه قيمت  ــت تا زمان متفاوت اس
ــمگيرى روبه رو  ــد چش ــت با رش نف
ــود. به خوبى به خاطر داريم كه  مى ش
در قيمت هاى پايين تر حسب ضرورت 
ــور به دنبال جذب سرمايه  همه كش
ــه اى چون  ــاى اولي ــى با روش ه حت
يوزانس مى گشت، ولى در قيمت هاى 
ــرورت آن را هم  ــى اصل ض باال حت
ــه زيگزاگ هاى  نفى مى كرد. اين گون
ــورد  ــم در م ــت گذارى آن ه سياس
اصول پذيرفته شده اقتصادى حاصلى 
ــات در طرح ها، برنامه ها  جز عدم ثب
ــط بين المللى در  ــوص رواب و به خص

برندارد. 

ساماندهى بازار و رونق اقتصاد 
ــران باعث  ــكالت بازار انرژى اي مش
ــت و گاز  ــم نف ــش اعظ ــد، بخ ش
ــده از منابع زيرزمينى  استخراج ش
ــكل ناكارايى در داخل  كشور به ش
ــود، بدون اينكه به اندازه  مصرف ش
مورد انتظار باعث رشد و شكوفايى 

اقتصاد ملى شود. 
ــت  ــكالت زيس ــوى ديگر، مش از س
محيطى ناشى از بهره بردارى نادرست 
ــرژى به نوعى بحران  از حامل هاى ان
ــد و همين مسئله كشور را  تبديل ش
عالوه بر مشكالت اقتصادى معمول، 
ــى از  ــادى ناش ــات اقتص ــار تبع دچ
ــى نيز كرد  ــت محيط معضالت زيس

ــور با  ــا كار باال بگيرد و اقتصاد كش ت
كمبود منابع مالى مواجه شود. 

ــود مصرف  ــن ترتيب، با وج ــه اي ب
ــكه نفت در  ــون بش ــدود 2ميلي ح
ــارد  ــه 700 ميلي ــك ب روز و نزدي
مترمكعب گاز در سال براى تامين 
ــت منابع ريالى  ــور، دول انرژى كش
ــت بازار انرژى  الزم را براى مديري
در اختيار نداشت و مى توان نتيجه 
ــكالت،  گرفت كه مجموعه اين مش
ــازار انرژى  ــات در ب ــام اصالح انج
ــم  ــت يازده ــراى دول ــور را ب كش
ــرد و اقداماتى  ــر ك ــاب ناپذي اجتن
ــى شده را طلب  فورى و كارشناس

مى كرد. 
ــا توجه  ــل بود كه ب ــه همين دلي ب
ــده، دولت  به نقاط ضعف مطرح ش
ــاى خود را  ــى ديگر از اولويت ه يك
ــازار انرژى  ــروع فرآيند اصالح ب ش
ــتين گام را در  ــف كرد و نخس تعري
ــت و اين برنامه  سال 1393 برداش
ــور  را با مالحظه وضع ركودى كش
به گونه اى طراحى كرد كه كمترين 
ــيب ممكن متوجه توليد و رفاه  آس
خانوارها، به خصوص خانوارهاى كم 

درآمد، شود. 
 براى تحقق اين امر هم طراحى اين 
ــتفاده از اندوخته تجارب  برنامه با اس
ــى  ــى و خارجى و آسيب شناس داخل
برنامه هاى پيشين اجرا شده در بازار 
ــازى  انرژى از جمله طرح هدفمندس

يارانه ها انجام شد. 
ــزى آن بود كه  ــه اين برنامه ري نتيج
ــط  افزايش حدود 50درصدى متوس
قيمت مجموعه حامل هاى انرژى در 
ارديبهشت سال 1393، اثر معنادارى 
ــاخص قيمت خرده فروشى كاال  بر ش
ــت و  و خدمات در ماه هاى ارديبهش
ــدن  ــت و با اجرايى ش خرداد نگذاش
ــا كه با  ــاز دوم هدفمندى يارانه ه ف
ــدن برق و گاز و آب و بنزين  گران ش
اجرايى شد، مانند فاز اول گرانى دامن 

بازارهاى كشور را نگرفت. 
به نظر مى رسد، دولت نبايد همه تخم 
ــبد، يعنى  مرغ هاى خود را در يك س
همان سبد كاالى نفتى بگذارد، زيرا 
نبايد تراژدى وقايع سال هاى گذشته 

تكرار شود. 
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نگاهى به استراتژى شركت هاى تلفن همراه ايران براى كسب سهم بيشتر از بازار

جنگ اپراتورها بر سر تمايز
صفحه 12

نگاهى به استراتژى شركت هاى تلفن همراه ايران براى كسب سهم بيشتر از بازار

روزى كه شاخص كل افت كرد، ارزش معامالت 2برابر شد

خيز بازار سهام
براى صعود كوتاه مدت

در جريان معامالت روز گذشته بازار سرمايه، 750 
ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 274 ميليارد 
ــتد شد  تومان در 47 هزار نوبت معامالتى دادوس
ــرمايه با افت 4 واحدى در ارتفاع  و نماگر بازار س

73 هزار و 902 واحد متوقف شد. نماد معامالتى 
ــته و پس از  ــز روز گذش ــتيرانى ني ــركت كش ش
بازگشايى به همراه نمادهاى صنايع  خاك  چينى 
ــد خود مانع ريزش   ايران  و مخابرات ايران با رش

بيشتر شاخص بورس شدند و نمادهاى معامالتى 
ــيان، توسعه  معادن  و  ــترش نفت و گاز پارس گس
فلزات  و ايران  خودرو نيز بيشترين اثر منفى را بر 

حركت دماسنج بازار سهام داشتند.

كسب وكارى به نام ترانه سرايى

شعرى كه نان و آب مى شود

ايليا پيرولى

سيدابوالحسن مختاباد 

صنعت نفت پيشران خروج از ركودمردى كه ذائقه ها را تغيير مى داد

براى تعريف رونق 
سختگير باشيم

ــروج از ركود بحث  ــا خ اين روزه
ــانه ها و  ــس، رس ــت، مجل داغ دول
كارشناسان است. هركسى از زاويه 
رسالت خود به موضوع مى پردازد و 
راجع به راهكارهاى شكستن ركود 
اظهارنظر مى كند. اما كمتر كسى 
ــع به اين موضوع كه در جهان  راج
كنونى اساسا چه وضعيتى را ركود 
مى نامند صحبت مى كند. برخى از 
كارشناسان اقتصادى اعتقاد دارند 
ــاد ايران با  ــت كنونى اقتص وضعي
ــيك ركود هماهنگ  تعاريف كالس

نيست. اما ركود چيست؟
ــيك زمانى كه  ــات كالس در ادبي
ــد اقتصادى يك كشور براى  رش
ــاله منفى  يك دوره معموال يك س
شود، اصطالحا گفته مى شود كه 
ــده است و  اقتصاد دچار ركود ش
ــز با يك  ــن دوره ني ــر در همي اگ
ــويم  ــى روبه رو ش رقم ــورم دو ت
ــود با پديده  اصطالحا گفته مى ش
  Stag�ation ــى ــود تـورم ركـ
ــى كه  ــتيم. از آنجاي ــه رو هس روب
ــال گذشته  اقتصاد ايران در دو س
با اين وضعيت روبه رو بوده است، 
اقتصاددانان شرايط كنونى كشور 
ــرايط ركود تورمى مى نامند  را ش

و براى آن راه حل ارائه مى كنند.
پژوهش هاى جديد نشان مى دهند 
ــف وضعيت ركودى  كه براى تعري
ــوان تنها به  ــك اقتصاد نمى ت در ي
ــد ناخالص داخلى اكتفا  معيار تولي
كرد. اين پژوهش ها نشان مى دهند 
براى مثال يك اقتصاد ممكن است 
ــال  در دوره هاى ابتدايى از يك س
ــد مثبت توليد مواجه باشد  با رش
ــال  ــاى انتهايى يك س و در دوره ه
ــد منفى يا رشدى بسيار كمتر  رش
ــته باشد.  ــال داش از ابتداى يك س
ــت  ــرايطى ممكن اس در چنين ش
ــوع توليد ناخالص داخلى  در مجم
ــد مثبت داشته  ــال رش در يك س
ــد، اما اقتصاد از وضعيت ركود  باش

خارج نشود. 
ــت  ــش جدى مطرح اس اين پرس
ــال  كه اگر توليد ملى ايران در س
93 و 94 معادل يك تا دو درصد 
ــد كند، آيا مى توان گفت كه  رش
ــر  ــت س ــت ركودى را پش وضعي
گذاشته ايم؟ از نظر اقتصادى اين 

امر با ترديد جدى مواجه است.
همچنين توجه به معيارهاى ديگر 
ــكارى در اقتصاد امروزى  مانند بي
ــورى كه با  ــيار مهم است. كش بس
رشد جمعيت و نيروى كار روبه رو 
ــد اندك اقتصادى  ــت ولى رش اس
ــد  دارد، اگر نرخ بيكارى در آن رش
ــد ملى در آن  كند، حتى اگر تولي
ــد، داراى  ــد مثبت داشته باش رش
ــت و نمى توان  اقتصاد ضعيفى اس
گفت كه دچار ركود نيست. معناى 
ــت كه اقتصاد در  اين حرف آن اس
ــرايط كمتر از ظرفيتى كه  اين ش
امكان دارد، رشد كرده است. برخى 
از اقتصاددانان اين وضعيت را ركود 
مى نامند. با اين توضيحات بايد رشد 
توليد ناخالص داخلى و كاهش نرخ 
بيكارى را توأمان براى اندازه گيرى 

عمق ركود مورد بررسى قرار داد.
البته در يك روش پيچيده تر ميزان 
توليدات صنعتى، مبادالت تجارى 
ــرد و كالن و درصد  ــطح خ در س
از ظرفيت هايشان  استفاده صنايع 
ــى توليد، بايد  ــد واقع عالوه بر رش
براى اظهارنظر درباره اينكه اقتصاد 
ــت، مورد  ــده اس از ركود خارج ش
توجه قرار گيرند. وقتى صنايع يك 
ــد ظرفيت كار  ــور با 50درص كش
مى كنند نمى توان به دليل اينكه 
رشد توليد ناخالص داخلى داريم، 
ــان گفت كه دچار ركود  با اطمين
خروج  ــراى  ب بنابراين  ــتيم.  نيس
ــراى بخش هاى  ــد ب ــود باي از رك
مختلف برنامه ريزى كنيم و براى 
ــخت گير  ــف دوران رونق س تعري

باشيم. 
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سرمقاله

دكتر محمدرضا قديمى
مديرمسئول

فرصت هاى صنعت نفت
  در بين ميدان هاى فعال نفت و گاز ايران 62 ميدان در خشكى و 12 ميدان در دريا جاى گرفته است 
كه اين موضوع هزينه هاى برداشت نفت و گاز در ايران را كاهش داده است.  ايران به خاطر دسترسى به 
آب هاى آزاد و همچنين موقعيت جغرافيايى استراتژيك (اروپا را به آسياى ميانه وصل مى كند) شرايط 
بسيار مناسبى براى صادرات نفت و گاز خود دارد و مى تواند به مسير اصلى صادرات نفت و گاز ديگر 

كشورها تبديل شود. اتفاقى كه منافع مالى بسيارى براى كشور به همراه دارد. 
ــتن 157 ميليارد بشكه ذخاير نفت خام و 34 تريليون متر مكعب ذخاير گاز    ايران با داش
ــام رتبه اول ذخاير نفت و گاز قابل  ــكه معادل نفت خ طبيعى در مجموع با 369 ميليارد بش

برداشت جهان را دارد. 

چالش هاى صنعت نفت
ــوب مى شود. ايران  ــكالت بزرگ صنعت نفت و گاز ايران محس ــى يكى از مش   خام فروش
ــتن صنايع مرتبط و به جاى فروش توليدات و محصوالت نفت و گاز در حال  به دليل نداش
حاضر بيشتر به فروش نفت و گاز خام روى آورده است. موضوعى كه باعث شده ارزش افزوده 
بسيار ناچيزى سهم كشور شود و در مقابل بسيارى از محصوالت نفتى و گازى را وارد كند. 
  قديمى و مستهلك بودن صنايع مرتبط با نفت و گاز در كشور و همچنين پتروشيمى ها به 
چالش مهمى تبديل شده است كه توانايى كشور در استخراج و تبديل نفت و گاز به محصوالت 
نفتى و گازى را به شدت كاهش داده است. همچنين عقب بودن كشور از نظر دانش فنى به روز 

مشكل مهم ديگرى است كه در حال حاضر كشور با آن دست و پنجه نرم مى كند. 

جناب آقاى عباس اسالمى
درگذشت پدر گراميتان را صميمانه تسليت عرض مى كنيم

و براى آن مرحوم طلب آمرزش داريم.

روزنامه فرصت امروز
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ــرون رفت صنعت  ب «تنها راه 
ــدازى  راه ان ــود،  رك از  ــرم  چ
چرم،  ــادى  اقتص ويژه  منطقه 
و  ــن  ورامي ــهر  چرمش در 
ــتفاده از همه ظرفيت هاى  اس
ــراى توليد چرم  اين منطقه ب
ــت. » اين راه حلى است كه  اس
ــدركاران توليد چرم  ــت ان دس
ــه خود به آن  در آخرين جلس

رسيده اند. 
ــى، قصه غم  ــرم ايران قصه چ
ــى صنايع  ــت، زمان انگيزى س
ــق به  ــه متعل ــرم در منطق چ
ــود، حاال تركيه در اين  ايران ب
ــت را نه  ــرف نخس صنعت ح
ــا در منطقه، بلكه مى توان  تنه
ــت در جهان مى زند.  البته  گف
ــا ماده اوليه اى كه از ايران به  ب
اين كشور صادر مى شود. حاال 
ــهم  اما چرم ايران كه زمانى س
زيادى در صادرات غيرنفتى را 
به خود اختصاص مى داد، فقط 
ــورهاى  ــورت خام به كش به ص
ــود و ايران  ــر صادر مى ش ديگ
ــان در توليد چرم آماده  همچن

حرفى براى گفتن ندارد. 
ــتفاده  ــه دليل اس ــور ما ب كش
ــت قرمز و وجود  زياد از گوش
ــبك و با توجه  ــتار دام س كش
ــور، آمار  به جمعيت دامى كش
ــاده اوليه  ــى در زمينه م خوب
توليد چرم (پوست گوسفند و 
ــره) دارد، اما با وجود  ــز و غي ب
اين منابع غنى، ايران همچنان 
ــرم آماده با  ــيدن به چ در رس

مانع روبه رو است. 
ــردن از اين منابع  براى بهره ب
ــرم  ــد چ ــه تولي ــيدن ب و رس
ــاخت  ــه تكنولوژى س ــاز ب ني
ــه از  ــوژى اى ك ــت، تكنول اس
ــين آالت  ماش واردات  ــق  طري
ــيميايى اين صنعت  و مواد ش
ــا  ام ــود.   مى ش ــر  امكان پذي
ــات در اختيار  چرا اين ملزوم
ــرار  ق ــرم  چ ــدگان  توليدكنن
نمى گيرد تا به خام فروشى در 

اين صنعت پايان داده شود؟ 
ــادكام، توليدكننده  ــعيد ش س
ــنديكاى  ــده س ــرم و نماين چ
در  ــهر  چرمش ــاى  كارخانه ه
ــت امروز»  ــاره به «فرص اين ب
چرم  توليدكنندگان  مى گويد: 
ــژه اى  ــهيالت وي ــچ تس از هي
ــتند.  ما براى  ــوردار نيس برخ
و  ــيميايى  ش ــواد  م واردات 
ــوارض  ع ــد  باي ــين آالت  ماش
ــت كنيم، در  زيادى را پرداخ
ــده اين  ــه توليدكنن صورتى ك
ــا ارز آزاد  ــا را ب ــش نيازه پي
ــوى ديگر  ــد. از س وارد مى كن
ــازه داده  ــدى پيش اج تا چن
نمى شد كه ماشين هاى دست 
دوم به كشور وارد شود، اكنون 
ــن كار داده  ــازه اي هم كه اج
معافيت  از  ــرى  خب ــود  مى ش
ــت.  گمركى و منابع ارزى نيس
براى اينكه صنعت چرم از اين 
توليدكننده  ركود خارج شود، 
ــاز دارد كه ملزومات خود را  ني
با تعرفه صفر درصد وارد كند، 
ــا 25 درصد تعرفه واردات  نه ب

براى مواد شيميايى. 
ــدن يارانه ها  از زمان حذف ش
ــديد تحريم ها  و همزمان با تش
توليدكنندگان  براى  ــرايط  ش

چرم دشوارتر شده است. زيرا 
ــده توليد چرم  هزينه تمام ش
باالتر رفته است، شادكام بيان 
كارگرى  ــاى  هزينه ه مى كند: 
ــذف يارانه ها  ــر رفته و ح باالت
قيمت تمام شده توليد را باالتر 
ــرد، اما در ازاى اين اتفاق  مى ب
ــى صورت  ــه حمايت هيچ گون
نگرفته و فقط زمانى كه يارانه 
ــد،  حامل هاى انرژى حذف ش
ــدگان گفتند  ــا توليدكنن به م
كه يك طرح توجيهى بياورند 
ــب طرح  ــورت تصوي تا در ص
توجيهى، مصوب شود كه وام 
ــه آنها تعلق  ــى كم بهره ب بانك

گيرد. 

 20درصد ظرفيت چرمشهر 
ورامين فعال است

ــه اى  مصوب  1385 ــال  س در 
ــژه  ــه وي ــاد منطق ــراى ايج ب
اقتصادى در چرمشهر ورامين 
ــس از آن  ــد. اما پ تصويب ش
ــتا  ــدى در اين راس ــدام ج اق
ــون كه  ــت. اكن ــورت نگرف ص
ــت زاده، وزير  ــا نعم محمدرض
ــارت از  ــت، معدن و تج صنع
شرايط فعلى صنعت چرم ابراز 
ــوى اين  نارضايتى كرده، از س

ــده كه همه  وزارتخانه اعالم ش
ــراى تبديل  ــاى الزم ب مجوزه
ــه منطقه  ــهر ورامين ب چرمش
ــده و  ــژه اقتصادى انجام ش وي
ــر راه نيست،  هيچ مانعى بر س
ــى اعالم  ــن موضوع در حال اي
ــوز چندى از  ــود كه هن مى ش
ــازمان محيط زيست  تهديد س
ــه تعطيلى  ــبت ب ــن نس ورامي
ــن  ــده در اي ــاى آالين واحده

شهرك نگذشته است. 
ــكالتى  ــهر ورامين مش چرمش
ــد،  ــه نظر مى رس ــه ب دارد ك
ــود براى  ــود اراده موج با وج
بهره گيرى از اين منطقه هنوز 
ــر راه است.  موانع زيادى بر س
ــويه  ــن مانع نبود تس مهم تري
ــت  فاضالب در اين منطقه اس
ــهرك  ــاى اين ش ــه واحده ك
ــتن به شبكه اصلى  براى پيوس
ــدام كند كه  ــد براى آن اق باي
ــنديكاى  ــه نماينده س به گفت
ورامين  كارخانه هاى چرمشهر 
ــن كار هزينه هاى ميلياردى  اي
براى آنها در بر خواهد داشت. 
ــت كه  ــدى اين اس ــه بع نكت
براى  ــده  ــاد ش ايج ــت  ظرفي
ــن منطقه، 30  ــتغال در اي اش
ــه اكنون  ــوده ك ــر ب ــزار نف ه

ــزار و 500 نفر در اين  فقط ه
ــاغل هستند و فقط  منطقه ش
ــد كارخانه ها آن هم  40 درص
ــد ظرفيت فعاليت  با 50 درص

مى كنند. 
ــادكام كارخانه هاى  به گفته ش
ــرايط  ــبك ش ــد چرم س تولي
ــان به  خوبى ندارند و چشمش

بسته حمايتى دولت است. 

 وقتى كه صادرات چرم 
آب مى رود

ــى از  ــهم خوب ــرم زمانى س چ
ــى را به خود  ــادرات غير نفت ص
ــا  ام و  ــود  ب داده  ــاص  اختص
ــه خود  ــته به گفت ــال گذش س
ــرم، صادرات  صادركنندگان چ
ــا 20 درصد  ــول ت ــن محص اي
ــت. از سوى  ــته اس كاهش داش
ــت زاده از صادرات  ــر، نعم ديگ
چرم به صورت خام انتقاد كرده، 
اما موضوع اصلى اينجاست كه 
ــاالمبور  چرم ايران به صورت س
سهم خوبى در صادرات داشته 
و با توجه به نبود تكنولوژى هاى 
ــادرات چرم  ــران در ص الزم، اي
آماده، حرفى براى گفتن ندارد. 
در راستاى اين انتقاد آقاى وزير، 
ــن صنايع  ــدى پيش انجم چن
ــز در نامه اى به  ــران ني چرم اي
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از خام فروشى چرم ايران انتقاد 
ــرد جلوى آن  ــت ك و درخواس

گرفته شود. 
ــادات، براى  ــا بر همين انتق بن
عوارض  ــاالمبور  س ــادرات  ص
ــه  ــى ك ــد، تصميم ــع ش وض
ــت  توليدكنندگان آن را درس
اين  ــد  مى گوين و  ــد  نمى دانن
هزينه ها  ــه  ب ــط  فق ــم  تصمي
ــاد را باز  اضافه كرده و راه فس

مى گذارد. 
ــيم شده  ــرايط ترس با اين ش
گويا شرايط هنوز براى اجرايى 
ــل موجود  ــا راه ح ــردن تنه ك
ــراى نجات صنعت چرم مهيا  ب

نيست.

ايجاد منطقه ويژه اقتصادى راه حل رشد صنعت چرم صنعت نفت پيشران خروج از ركود
 

اليحه يا بسته اقتصادى ضدتورمى كه تقريبا دو ماهى 
است كه هم در سطح رسانه ها و هم در محافل علمى از 
جنبه هاى مختلف مورد تجزيه و تحليل و ارزيابى قرار 
گرفته ، در حال حاضر در قالب يك اليحه يك فوريتى 

به تصويب مجلس رسيده است.
ــته اقتصادى  آنچه كه به عنوان اصول اين اليحه يا بس
ــران از ركود مى توان  ــى براى خروج اقتصاد اي ضدتورم
ذكر كرد اين است كه دولت علل ورود اقتصاد ايران به 
شرايط ركود تورمى را شناسايى كرده كه عمدتا داليل 
ــته، افزايش نقدينگى، تبديل  آن به تورم سنوات گذش
ــه پول پرقدرت، تحريم هاى ظالمانه  درآمدهاى ارزى ب
غرب عليه ايران و سوء مديريت انجام گرفته در طى اين 

سال ها برمى گردد.
ــت  آنچه كه مزيت اقتصاد ايران براى خروج از ركود اس
ــران اقتصاد كشور از ركود مطرح شده،  و به عنوان پيش
ــيمى و معادن است.  بخش صنعت نفت و گاز و پتروش
ــاخت هاى زيادى براى  ــته زيرس ــنوات گذش كه در س
ــت. به  ــده اس ــرمايه گذارى در اين صنايع فراهم ش س
ــال از 28 فاز پارس جنوبى (كه البته عده اى  عنوان مث
ــاى واقعى 10 فاز  ــرح مى كنند) به معن ــاز را مط 24 ف
ــه فازها آماده  ــت. در حالى كه بقي ــده اس آن كامل ش
ــبى براى  ــتند و اين فرصت مناس ــرمايه گذارى هس س
اقتصاد كشور به حساب مى آيد. ولى به دليل تحريم ها 
چه به لحاظ منابع و چه به لحاظ تكنولوژى هاى جديد 
ــت. بنابراين  ــده اس امكان تكميل بقيه فازها فراهم نش
ــته ضدتورمى در مجلس به تصويب برسد و  اگر اين بس
از سوى ديگر، مذاكرات هسته اى نيز نتيجه بخش شود 
ــد اين موضوعات به تحول بزرگى در صنعت نفت  برآين

و گاز و پتروشيمى منجر خواهد شد.
بنابراين حداقل دستاورد اين امر افزايش سهم برداشت 
ــورهاى حاشيه  ــترك با كش ايران از ميادين گازى مش
ــن بحث در خصوص  ــت كه البته همي خليج فارس اس
ــم كه  ــيمى ه ــع پتروش ــى و صناي ــاى نفت حوضچه ه
ــدم تامين مالى  ــت به دليل ع پروژه هاى آن سال هاس

نيمه تمام مانده است، مى تواند مصداق يابد.
ــه بخش صنعت نفت  ــا توجه دولت و مجلس ب مطمئن
ــادى ضدتورمى و به تبع آن  ــته اقتص و گاز در اين بس
ــاير صنايع  ــت مى تواند به جهش در س ــه دول در اليح
ــور و  ــادى و بهبود تراز تجارى كش ــاى اقتص و بخش ه
همچنين كاهش نرخ بيكارى و در نهايت افزايش رشد 
اقتصادى كشور و خروج از شرايط فعلى منجر شود، اما 
ــى رخ خواهد داد كه مجلس و دولت با  اين اتفاق زمان
هم همسو باشند و بخواهند با همكارى يكديگر اين كار 

را به سرانجام برسانند.

 240پروژه بزرگ در كشور
در حال اجراست

ــروژه  ــت: 240 پ ــازى گف ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــه  ــاحت س بزرگ عمرانى در زمينه هاى مختلف با مس

ميليون مترمربع در كشور در حال اجرا است.
ــيه بازديد  ــنبه در حاش محمدجعفر عليزاده، روز سه ش
از بيمارستان امام حسين(ع) تربت حيدريه در گفت وگو 
ــالمى افزود: امسال  با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اس
ــه هزار و 130 ميليارد  براى اين تعداد پروژه عمرانى س
ــد آن تاكنون  ــه حدود 40 درص ــال اعتبار داريم ك ري
ــازمان مجرى  ــت. مديرعامل س ــه اس ــص يافت تخصي
ــات دولتى و عمومى «مصالى  ــاختمان ها و تاسيس س
ــعه حرم  ــى(ره) در تهران، طرح توس بزرگ امام خمين
ــيراز،  ــاهچراغ در ش ــرت معصومه(س) در قم و ش حض
ــور» را  ــزرگ در كش ــاى ب ــتان ها و ندامتگاه ه بيمارس

بخشى از پروژه هاى در دست ساخت عنوان كرد.
ــا ظرفيت  ــتان ب ــدود 140 بيمارس ــزاده گفت: ح علي
ــطح  24هزار و 200 تخت در بخش هاى مختلف در س

كشور در دست ساخت است.
ــزود: با توجه به منابع و اعتبارات موجود در نظر  وى اف
ــتان با ظرفيت دو هزار و 460 تخت  داريم، 28 بيمارس
ــال كارى  و هزينه پنج هزار ميليارد ريال را تا پايان س

93 در سطح كشور به بهره بردارى برسانيم.
ــاره به  ــازى در ادامه با اش ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــت دولت تدبير و اميد مبنى بر اتمام پروژه هاى  سياس
ــور گفت:  ــطح كش ــه تمام باالى 80 درصد در س نيم
تاكنون هفت بيمارستان را تحويل داده ايم و قرار است 
تا پايان سال كارى دولت يعنى هفته دولت سال آينده 

21 بيمارستان ديگر نيز به بهره بردارى برسد.
ــام  ــه تم ــتان نيم ــوص بيمارس ــن در خص وى همچني
امام حسين(ع) تربت حيدريه اظهار داشت: اين بيمارستان 
ــتان عمومى در  ــت در نوع خود يك بيمارس با 270 تخ
ــت و براساس نياز اين شهرستان طراحى شده  منطقه اس

كه تاكنون 44درصد پيشرفت داشته است.
ــاختمان ها و تاسيسات  ــازمان مجرى س مديرعامل س
ــتان  ــن بيمارس ــه داد: در اي ــى ادام ــى و عموم دولت
ــى، جراحى، مراقبت هاى ويژه، اطفال،  بخش هاى داخل
ــى.يو، آى.سى.يو، اتاق هاى عمل  زنان و زايمان، سى.س
ــده و مرحله  ــف پيش بينى ش ــگاه هاى مختل و آزمايش

نخست آن نيز به اتمام رسيده است.
ــتان  ــاخت بيمارس ــراى س ــال ب ــزود: پارس ــزاده اف علي
ــين(ع) تربت حيدريه 42 ميليارد ريال تخصص  امام حس
يافت كه با توجه به كمبود اعتبارات امسال براى اين پروژه 

فقط 24ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
ــروژه را طورى  ــاخت اين پ ــرد: مراحل س ــان ك وى بي
ــت  ــمت هاى زمانبر در دس ــزى كرديم تا قس برنامه ري

احداث و در تمام ايام سال نيز فعال باشد.

حراست، ديده بان شركت است
ــايى تهديدات و آسيب ها از وظايف مهم حراست  شناس

مخابرات استان گلستان است
ــه گفته مهندس  ــگار «فرصت امروز»، ب گرگان، خبرن
ــتان  ــرات اس ــل مخاب ــينى مديرعام ــيدمهدى حس س
گلستان، شناسايى تهديدات و آسيب ها از وظايف مهم 
حراست است كه بايد از سوى كاركنان آن مورد توجه 
ــع و معارفه رييس  ــه تودي قرار گيرد. وى كه در جلس
ــركت مخابرات استان گلستان سخن  اداره حراست ش
ــت و  ــركت اس ــت، ديده بان ش مى گفت، افزود: حراس
كاركنان شركت بايد در كنار اداره حراست در راستاى 
ــى گام بردارند. مهندس  ــاد افزايش امنيت اطالعات ايج
ــينى، افزود: حراست محل امنى براى  سيدمهدى حس
ــود و نبايد آن را جدا از بدنه  ــوب مى ش ــنل محس پرس

شركت و در مقابل آن دانست.
ــت  ــان مديركل دفتر مركزى حراس ــن احمدي همچني
ــركت مخابرات ايران نيز با تاكيد بر اينكه در مقوله  ش
امنيت بايد وظايف محوله به هر فرد به نحو احسن اجرا 
ــيار بااليى برخوردار  ــود، گفت: امنيت از اهميت بس ش

است.
ــتن حراست كارآمد و موثر بايد  وى افزود: براى داش
ــگيرى از آسيب ها و تهديدات در حوزه حفاظت  پيش
ــناد و  آتى مدنظر قرار گيرد  ــنلى، اس فيزيكى، پرس
ــترهاى موردنياز كه  ــاد بس ــز با ايج ــگيرى ني و پيش
مهم ترين آن آموزش است، انجام خواهد شد. صفرى، 
ــتان نيز جابه جايى و  ــت استان گلس مديركل حراس
ــت هاى سازمانى را امرى اجتناب ناپذير  تغيير در پس
ــت كل استان  ــت و اظهار كرد: حراس و اصولى دانس
ــت هاى  ــل ارتباطى بين اداره كل اطالعات و حراس پ
ــا جز در  ــت اداره ه ــده و حراس ــوب ش اداره ها محس
چارچوب قوانين ابالغى و به صورت خود سرانه نبايد 

عمل كنند.
ــتفاده از اطالعات به دست آمده از افراد  وى سوء اس
ــت  ــت را غيرقابل قبول و نادرس ــط اداره حراس توس
ــگيرى از وظايف حراست  خواند و گفت تذكر و پيش
ــى اكبرى  ــات نق ــه از زحم ــان جلس ــت. در پاي اس
ــتى اداره  ــركانى، در طول دوران تصدى سرپرس نس
ــت تقدير و حميدرضا مسلمى به عنوان رييس  حراس
جديد اداره حراست شركت مخابرات استان گلستان 

معرفى شد. 

معاون ادارى و مالى شهردارى اصفهان: 
شهربازى روياها با 96 دستگاه بازى، 600 
بازديد كننده را همزمان سرگرم مى كند

اصفهان، خبرنگار «فرصت امروز»، معاون ادارى و مالى 
شهردارى اصفهان با بيان اينكه شهر روياها مجموعه اى 
ــت كه عالوه بر 96 دستگاه بازى،  منحصر به فردى اس
ــا بنا و محيطى وي ژه ايجاد  ــينما رويا چند بعدى ب 3 س
شده، افزود: اين پارك بازى مدرن با 7 بخش موضوعى 
ــته اين قابليت  مختلف و مدرن و در فضاهاى باز و بس
را دارد كه 600 بازديد كننده را همزمان سرگرم كند. 
ــام نژاد  ــه گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مرتضى حس ب
ــاحت شهر روياها 170 هزا متر مربع  با بيان اينكه مس
ــازى  با زيربناى 61 هزار متر مربع به صورت مجسمه س
است، اذعان داشت: در مجموعه شهرروياها 96 دستگاه 
ــاعت 17  وجود دارد. به طورى كه بازديدكننده ها از س
ــتفاده  ــتگاه ها اس بعدازظهر تا 24 مى توانند از اين دس

كنند. 
ــاره به اينكه شهر روياها با مشاركت  حسام نژاد با اش
ــابقه چينى  ــركت با س بخش خارجى تحت عنوان ش
ــه تازه و  ــا تجرب ــهر روياه ــده، افزود: ش ــاخته ش س
ــت و  ــرگرمى اس ــان، تفريح و س ــدى از هيج بى مانن
ــن مجموعه  ــنى مى توانند از اي ــام رده هاى س در تم

استفاده كنند. 
ــهر روياها  ــاخت ش ــا تاكيد بر اينكه طراحى و س وى ب
ــايش با اصفهان  ــرايط اقليمى حتى از لحاظ فرس با ش
ــازمان عمران  ــرد: س ــح ك ــده، تصري ــق داده ش تطبي
شهردارى، شركت سامان گستر و شركت شادى آفرين 
ــهر روياها به عنوان مجموعه نو و ابداعى  ــاخت ش در س

مشاركت داشتند. 
ــهر  ــهردارى با بيان اينكه در ش معاون ادارى و مالى ش
ــود را با يكديگر  ــا خانواده ها 90 درصد زمان خ روياه
ــازى مدرن با  ــت: اين پارك ب ــد، اذعان داش مى گذرانن
ــدرن و در فضاهاى باز  ــش موضوعى مختلف و م 7 بخ
ــه 600 بازديد كننده را  ــته اين قابليت را دارد ك و بس

همزمان سرگرم كند. 
ــاره به اينكه سعى شده در شهر روياها از  وى با اش
ــتفاده شود، خاطرنشان  ايرانى اس فرهنگ و دانش 
ــاختمان واژگون  ــن اول س ــمت پايي ــرد: در قس ك
ــات فن  ــرگرمى ها و اختراع ــالن س ــورها س دايناس
ــا علوم  ــوع در رابطه ب ــدود 20 موض ــا ح ــوز ب آم
ــدب و مقعر، ليزر،  ــك از جمله آيينه هاى مح فيزي
ــر اى هر ايرانى  ــده كه ب ــك و غيره ايجاد ش روباتي

ــت.  غرور آفرين اس
ــرمايه گذار  ــه اينكه س ــزود: با توجه ب ــام نژاد اف حس
ــهر روياها 60 درصد تجهيزات اين پارك  خارجى ش
ــغ بر 50 ميليارد تومان نصب  بازى را با هزينه اى بال
ــتقيم  ــه اين هزينه به صورت مس ــرده، به طورى ك ك
ــده  28 درصد از سهم  ــده، بنابراين مقرر ش انجام ش
ــال دريافت  ــروش بليت اين مجموعه را طى 10 س ف

كند. 
ــهردارى اصفهان با تمام  وى با بيان اين موضوع كه ش
ــرمايه گذار  ــركت خارجى س توان در حال مذاكره با ش
ــوه دريافت بليت  ــر فرآيند نح ــهرروياها جهت تغيي ش
ــى  ــد كرد: تحليل پژوهش ــت، تاكي ــورت خرد اس به ص
ــهردارى اصفهان و طى نظر سنجى از طريق سيماى  ش
ــهر روياها به صورت  ــهر براى نحوه دريافت قيمت ش ش

دريافت هزينه به ازاى هربازى است. 
ــهر روياها در مجاورت  وى با بيان اين مطلب كه ش
ــده،  ــاخته ش ــرق س كوه نخودى ابتداى بزرگراه ش
ــت  اس قرار  بلند مدت  برنامه ريزى  ــاس  براس افزود: 
ــت طبيعت  ــى با محوري ــه قطب تفريح ــن كوه ب اي
ــود، به طورى كه شهر روياها  گردشگرى تبديل ش
ــود  ــانى مى ش ــق ايده هاى جديد به روز رس ــر طب ب
ــل خواجو و  ــى همچون پ ــار تاريخ ــد آث ــا همانن ت
ــا  ــراى اصفهانى ه ب ــارى  افتخ ــام (ره)  ام ــدان  مي
ــراى همه  ــيرين ب ــره اى خوش و ش ــد و خاط باش

ــذارد.  ــاى بگ ــر ج ــدگان ب بازديدكنن

خبر يادداشت

خبر
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نظارت دولت بر قيمت ها 
دولت بر قيمت گذارى كاالهاى يارانه اى اساسـى نظارت كامل خواهد داشـت. 
تعيين قيمت براى كاالهاى حسـاس و ضرورى بايد انجام شود و در مورد ساير 
كاالها بنا به تعيين قيمت نيست. عدم تعيين قيمت تثبيتى به معناى عدم نظارت 

نيست و اعمال نظارت بر كاالها پيش بينى شده است. 

قند و شكر وارداتى
50 درصد نياز قند و شكر كشور در داخل و 50 درصد آن از طريق واردات تامين 
مى شـود. در سال هاى آينده بيش از 5,1 ميليون تن به واردات قند و شكر نياز 
خواهيم داشت كه مى توان با ايجاد كارخانه هاى جديد و استفاده از كارخانه هاى 

موجود با بهره ورى نياز وارداتى قند و شكر را در كشور جبران كنند. 

عسل داداشلو

ــتم هاى اندازه گيرى  معاون سيس
ــازمان  س ــمند  هوش ــبكه  ش و 
ــابا)  ــرژى ايران (س ــره ورى ان به
ــتگاه  ــب دو هزار دس گفت: نص
كنتور هوشمند به صورت پايلوت 
ــده و  ــران و زنجان آغاز ش در ته
در آينده نزديك در چهار منطقه 

ديگر آغاز مى شود. 
ــب  نص ــزود:  اف ــق  ــادى مدق ه
ــمند در كشور،  كنتورهاى هوش
در قالب طرح فراسامانه هوشمند 
ــت انرژى  ــرى و مديري اندازه  گي
(فهام) در حال پيگيرى بوده كه 
ــت آن براى يك  اجراى فاز نخس
ميليون مشترك در شش استان 

كشور آغاز شده است. 
وى افزود: قراردادهاى اجراى اين 
ــتان هاى اهواز،  ــرح در شهرس ط

ــهر و  ــران، البرز، بوش ــهد، ته مش
ــكاران به صورت  ــا پيمان زنجان ب

EPC منعقد شده است. 
ــتم هاى اندازه گيرى  معاون سيس
ــابا با بيان  ــبكه هوشمند س و ش
ــال 90 براى اجراى  اينكه در س
ــت اين طرح كه نصب  فاز نخس
ــتگاه كنتور  ــون دس ــك ميلي ي
ــت، 240 ميليارد  ــمند اس هوش
تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
بود، گفت: با افزايش نرخ ارز طى 
سال هاى گذشته، بودجه در نظر 
ــده براى فاز نخست به  گرفته ش
ــش  ــان افزاي ــارد توم 360 ميلي
ــراى اجراى  يافت، ضمن آنكه ب
ــور به سه  طرح فهام در كل كش

ميليارد دالر اعتبار نياز است. 
ــاس  براس ــت:  مدقق اظهار داش

ــاد به جز  ــوراى اقتص مصوبه ش
ــام، بقيه  ــرح فه ــت ط فاز نخس
ــتفاده از سرمايه  فازها بايد با اس

غيردولتى اجرايى شود. 
ــب  ــا نص ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ــكان  ام ــمند  هوش ــاى  كنتوره
مديريت  برنامه هاى  ــازى  پياده س
بار و انرژى فراهم مى شود، افزود: 
ــات مصرف  ــن كنتورها اطالع اي

ــتركان را به صورت آنالين در  مش
اختيار آنها قرار مى دهد؛ بنابراين، 
ــت  ــد مديري ــتركان مى توانن مش
ــزان و هزينه هاى  ــترى بر مي بيش

مصرف برق خود اعمال كنند. 
ــرد: هم اكنون  ــح ك ــق تصري مدق
ــامانه پيش پرداخت در صنعت  س
برق نداريم كه با نصب كنتورهاى 
ــتركان مى توانند  ــمند، مش هوش
ــى خود را براى  ميزان برق مصرف
مدت مشخص از پيش خريدارى 
كنند و با اين كار، افزو ن بر ايجاد 
ــراى صنعت  ــع جديد مالى ب مناب
ــترى بر مصرف  برق مديريت بيش

برق صورت مى گيرد. 
ــانى در  ــاى انس ــذف خط وى ح
ــدور قبض  ــد قرائت تا ص فرآين
ــر  ديگ از  را  ــتركان  مش ــراى  ب

مزاياى كنتورهاى هوشمند بيان 
ــب كنتورهاى  ــرد و گفت: نص ك
هوشمند تلفات غيرفنى همچون 
ــاى اندازه گيرى را كاهش  خطاه
ــتفاده هاى غيرمجاز را  داده و اس

تشخيص مى دهد. 
ــامانه براى  ــق افزود: اين س مدق
ــبكه و  ــى ش ــات فن ــد تلف رص
برنامه ريزى براى كاهش آن نيز 

به ما كمك مى كند. 
ــازمان بهره ورى انرژى  معاون س
ايران اضافه كرد: متاسفانه دست 
ــن برخى  ــا در بي كارى كنتوره
ــت كه  ــتركان رواج يافته اس مش
ــا ثبت  ــمند ب ــاى هوش كنتوره
ــت كارى و  ــه تغيير و دس هرگون
اطالع به شركت هاى برق مانع از 

انجام چنين كارى مى شود. 

نصب پايلوت كنتورهاى هوشمند برق آغاز شد

امكان اضافه كردن روغن پالم به 
شير خام وجود ندارد

ــتى و پيشگيرى  جمال الدين جاويدى، معاون بهداش
ــكى اظهار كرد، وجود روغن پالم در  سازمان دامپزش
شير خام با مشاهده و حتى بررسى ارگانولپتيكى به 
ــخيص است. بررسى ها در اين زمينه  راحتى قابل تش
ــان مى دهد كه امكان اضافه كردن روغن پالم به  نش

شير خام منتفى است. وظيفه كنترل 
بهداشتى شير خام بر عهده سازمان 
ــت و پس از  ــكى كشور اس دامپزش
ــه كارخانجات  ــام ب ــير خ تحويل ش
فرآورده هاى لبنى مسئوليت كنترل 

آن به سازمان غذا و دارو است.

آمادگى مجلس براى رفع 
كمبودهاى هوانوردى 

ــيون عمران  ــى، عضو كميس ــرداد بائوج الهوت مه
ــت: محدوديت ها و  ــالمى گف ــوراى اس مجلس ش
ــتم هاى ناوبرى و هوانوردى را با  كمبودهاى سيس
ــان درك مى كنيم و براى جبران آن آماده  دل و ج
ــور براى داشتن  ــتيم. هم اكنون كش همكارى هس

سيستم هاى به روز صنعت هوايى با 
ــكالتى مواجه است اما هميشه  مش
نگاه صنعتگران به اين موضوع اين 
ــا دانش خود به  ــوده كه بتوانند ب ب
ــاى الزم در اين بخش  توانمندى ه

برسند. 

موانع پيش روى پيمانكاران صنعت 
نفت برطرف شود

حميدرضا كاتوزيان، رييس پژوهشگاه صنعت نفت 
گفت: بايد چالش هاى موجود بر سر راه پيمانكاران 
به منظور بهره مندى از فناورى در طرح هاى بزرگ 
صنعت نفت، شناسايى و در كوتاه ترين زمان ممكن 

برطرف شود.
ــى  ــه عظيم ــران داراى مجموع اي
ــه  ــوده، ك ــت و گاز ب ــر نف از ذخاي
بودجه  ــتگى  وابس روند  ــفانه  متاس
ــل از  ــه دوران قب ــه ب ــت ك ــه نف ب
ــردد، تاكنون ادامه  انقالب بازمى گ

يافته است. 

سيدمحمد موسوى زاده، مديرعامل 
ــركت توزيع برق استان سمنان  ش
ــا حجم  ــا ب ــن پروژه ه ــت: اي گف
سرمايه گذارى بيش از 62 ميليارد 
و 399 ميليون ريال اجرا شده است.

ــت: از اين تعداد 22 پروژه  وى گف
با حجم هزينه 26 ميليارد و 934 
ــعه و  ميليون ريال، در بخش توس
بهينه سازى شبكه ها و تاسيسات 
ــازى  ــع برق براى ظرفيت س توزي
مشتركان جديد، 15 پروژه احداث 

ايستگاه هاى توزيع برق، 14 پروژه 
ــنايى معابر، 9 پروژه تقويت  روش
ــبكه و تامين برق شهرك ها و  ش
مجتمع هاى مسكونى و 10 پروژه 
تبديل شبكه سيم مسى به كابل 

خودنگهدار است.
ــوى زاده يادآور شد: از اين  موس
تعداد پروژه 15 پروژه در مناطق 
ــرمايه گذارى  س با  و  ــتايى  روس

ــارد و 701  ــه ميلي ــش از س بي
ميليون ريال اجرا شده است.

ــه خدمات دولت  ــاره ب وى با اش
ــد: در  ــد يادآور ش ــر و امي تدبي
ــال تا  ــه هفته دولت پارس فاصل
ــال، چهار هزار  هفته دولت امس
ــط توزيع برق  و 122 پروژه توس
ــرمايه گذارى بيش از 230  با س

ميليارد ريال اجرا شده است.

ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام
ــمنان به اجراى هفت  ــتان س اس
رزمايش خدمت متعالى با هدف 
بهسازى و نوسازى شبكه هاى برق 
در اين استان در اين مدت اشاره 
كرد و گفت: اين خدمات در قالب 
طرحى جهادى بسيجى در استان 

سمنان اجرا شده است.
ــا را  ــن رزمايش ه ــراى اي وى اج

موجب صرفه جويى 351 مگاواتى 
ــت كه از  ــرق دانس ــرف ب در مص
ــازى و  ــاماندهى و بهس طريق س
نيز اصالح شبكه ها و ايستگاه هاى 

توزيع برق حاصل شده است.
ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام
ــمنان گفت: در قالب  ــتان س اس
ــا 116 كيلومتر  ــن رزمايش ه اي
ــبكه به صورت جهادى اصالح  ش
ــع برق نيز  ــتگاه توزي و 33 ايس

بهسازى و بازسازى شده است.

بهره بردارى از 70 پروژه برق 

هادى حق شناس
كارشناس اقتصادىكارشناس اقتصادى
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ــروف چينى  ــت توليد ظ صنع
ــد  ــته با رش در يك دهه گذش
ــت  قابل قبولى مواجه بوده اس
ــاخت  ــته در بخش س و توانس
ــود اما  ــى خودكفا ش و طراح
ــادى و  ــود اقتص ــه دليل رك ب
حمايت نشدن از سوى دولت 
ــيارى از شركت هاى بزرگ  بس
ــكل  توليد ظروف چينى با مش
مواجه شده اند اما همچنان به 

حيات خود ادامه مى دهد. 
ــن  بزرگ تري از  ــى  يك ــران  اي
ــدگان ظروف چينى  توليدكنن
ــه در كيفيت  ــت ك در دنيا اس
و تنوع محصوالت حرف براى 
گفتن دارد. تا پيش از انقالب 
ــار واحد چينى كابن،  تنها چه
چينى البرز، چينى ايرپرسالن 
ــارس با  ــى پ ــالن) و چين (گي
ــت چهار هزار و780 تن  ظرفي
ــتند.  توليد ظروف چينى داش
اين تعداد در سال 60 به دليل 
ممنوعيت واردات كاال در يك 
ــه 13 واحد و  ــد ب ــش بلن جه
امروز با گذشت سه دهه تعداد 
ــاى توليد كننده به 40  واحده
واحد مى رسد و ظرفيت توليد 
به 50 هزار تن در سال رسيده 

است. 

سهم 90 درصدى 
شركت هاى بزرگ 

ــد  ــر 90 درص ــال حاض در ح
ــى موجود در  ــروف چين از ظ
ــط  ــور توس ــاخت كش بازار س
ــد  تولي ــزرگ  ب ــركت هاى  ش
و  ــود  مى ش ــن  تامي ــى  چين
ــط  ــد آن توس ــا 10 درص تنه
كوچك  ــدى  تولي كارگاه هاى 
توليد  ــرى  ــيوه ريخته گ به ش
ــه  ــود. اين ظروف در س مى ش
ــخت و  ــش چينى نرم،  س بخ
ــتخوانى است كه در بخش  اس
ــتخوانى به دليل باال بودن  اس
ــد فقط يك يا دو  كيفيت تولي
ــركت بزرگ موفق به توليد  ش
ــتند و توليدات چينى  آن هس
نرم توسط كارگاه هاى توليدى 
كه  مى گيرد  ــورت  ص كوچك 
ــبت  ــت پايين ترى نس از كيفي
برخوردار  شركتى  توليدات  به 

است. 
مديرداخلى  ــه  گفت ــاس  براس
ــزرگ  ــركت هاى ب ــى از ش يك
ــه  ب ــى  چين ــروف  ظ ــد  تولي
ــركت  «فرصت امروز»، اين ش
ــركت هاى  ــت با ش ــوان رقاب ت
ــان را دارد  ــور آلم ــد كش تولي
ــدم حمايت  ــل ع ــه دلي اما ب
دولت نمى تواند در اين عرصه 
ــب  كس را  ــى  باالي ــت  موفقي
ــويى ما براى كسب  كند. از س
سهمى از بازارهاى جهانى نياز 
داريم دستگاه هاى روز دنيا را 
ــا به دليل  ــدارى كنيم ام خري
ــت از يك  ــت دول ــدم حماي ع
ــرايط الزم براى  سو و نبود ش
دريافت وام و از سوى ديگر به 
خوبى موفق نبوديم. دولت در 
چند سال گذشته تنها شرايط 

توليد  دستگاه هاى  خرديدارى 
ظروف چينى را از كشور چين 
ــور تنها كشورى  داد و اين كش
ــا ايران  ــه خوبى ب ــت كه ب اس
اما متاسفانه  همكارى مى كند 
ــتگاه ها  ــطح كيفى اين دس س
پايين است و مهندسان توليد 
ما ناچارند دائما بر سر دستگاه 
باشند اما با همه اين شرايط به 
توليد خوبى مشغول هستيم و 
با تالش بسيار دستگاه هايى با 
كيفيت از كشورهاى اروپايى از 
جمله آلمان را تهيه مى كنيم. 
ــك اگر وام هاى مورد  بدون ش
ــتگاه هاى  نياز براى خريد دس
تامين  ــى  ــروف چين توليد ظ
ــرعت و كيفيت كاال  ــود س ش
ــد و در آينده  ــش مى ياب افزاي
نه چندان دور مى توان قيمت 

ــى  ــش داد حت ــام را كاه تم
ــادرات را از محدوده خليج  ص
ــتان و ازبكستان  فارس، قزاقس
ــوق  ــورهاى اروپايى س به كش

داد. 
ــن  بـزرگ تـري ــون  هــم اكـنـ
ــروف چينى در  توليد كننده ظ
ــت و  ــور چين اس ــان كش جه
بهترين ظروف نيز توسط كشور 
ــود. براساس  آلمان توليد مى ش
گفته ياسر رجب زاده، كارشناس 
ــروف چينى،  ــراح و توليد ظ ط
شركت هاى كنونى داخلى توان 
ــيارى از اين محصول  توليد بس
ــور چين و كيفيت  در حد كش
كشور را آلمان دارند. براى نمونه 
شركت توليدى مقصود توانايى 
ــتاورد ظروف  توليد آخرين دس
چينى را دارد و در توليدات خود 

ايزواستاتيك بهره  از پرس هاى 
مى گيرد كه اين صنعت تنها در 
ــور آلمان است. اين  اختيار كش
موفقيت كمى نيست. بسيارى 
ــده  توليد كنن ــركت هاى  ش از 
چينى به دليل كيفيت ساخت 
محصوالت برندهاى مختلف را 
از جمله دسينى توليد مى كنند 
و اين مويد موفقيت آميز بودن 
ــدى ظروف  تولي ــركت هاى  ش

چينى داخلى است. 

90درصد مواد اصلى 
داخلى است 

ــركت هاى توليد كننده  ــا ش ام
ــور  ــروف چينى داخل كش ظ
ــه نيز تا  ــواد اولي ــن م در تامي
ــكل مواجه اند.  حدودى با مش
ــه  ــات حاصل ــاس اطالع براس

 90 ــزرگ  ب ــركت هاى  ش از 
ــط  ــد از مواد اوليه توس درص
ــود و تنها  داخل تامين مى ش
ــت؛  10 درصد آن وارداتى اس
ــه هم اكنون  ــتر موادى ك بيش
به كشور وارد مى شود كانولن  
ــا در يك  ــم تنه ــت آن ه اس
ــاير  ــاص. البته در س ــوع خ ن
ــپات ها  مواد نيز از جمله فلدس
ــود  ــدارى واردات وج ــز مق ني
ــورهاى  ــن مواد از كش دارد. اي
ــتان تامين  چين، هند و انگلس

مى شود. 
ــه مدير  ــاس به گفت بر اين اس
ــركت هاى  ــى از ش ــى يك داخل
ــى  ــروف چين ــده ظ توليدكنن
ــكالت  از مهم ترين مش ــى  يك
شركت هاى بزرگ ماليات است؛ 
ــركت ها  ميزان مالياتى كه از ش
ــود بسيار باالست  گرفته مى ش
اگرچه ميزان فروش محصوالت 
ــه دليل  ــت اما ب ــز خوب اس ني
ركود اقتصادى و نبود نقدينگى 
ــوالت با چك هاى  فروش محص

بلندمدت صورت مى گيرد. 
اما در اين ميان به دليل وجود 
ــركت هاى  تحريم ها نه تنها ش
ــزرگ توليدى در تامين مواد  ب
ــراى توليد ظروف  مورد نياز ب
مشكل داشتند بلكه در خريد 
با  ــى نيز  ــتگاه هاى صنعت دس
دشوارى مواجه بودند مبادالت 
و  ــواد  م ــد  خري ــراى  ب ارزى 
دستگاه و حتى قطعات يدكى 
ــال به سختى  در اين چند س

صورت گرفته است. 

طراحى زيبا رمز موفقيت 
در توليد چينى 

ــرخ صنعت  ــود چ ــا اين وج ب
ــى در حال  ــد ظروف چين تولي
چرخيدن است و فروش آن نيز 
قابل قبول است اگرچه در بازار 
ــت گذارى  به دليل نبود سياس
مناسب ظرف چينى خارجى با 
كيفيت باال و حتى پايين وجود 
ــد  چن در  ــبختانه  خوش دارد. 
ــل طراحى  ــال اخير به دلي س
مناسب زيبايى محصوالت روند 
ــته است. داودى  افزايشى داش
يكى از طراحان ظروف چينى 
در اين باره به «فرصت امروز» 
ــى  طراح ــت  صنع ــد:  مى گوي
ــيار بهبود  ــروف با تالش بس ظ
ــورى كه در  ــت، به ط يافته اس
رقابت با برندهاى معتبر حرفى 
ــت  ــن دارد. موفقي ــراى گفت ب
ــروف  ظ ــد  تولي ــركت هاى  ش
ــر كيفيت كاال  ــى عالوه ب چين

ريشه در نوع طراحى دارد. 
حميد قائم مقامى طراح يكى 
ــركت هاى بزرگ توليدى  از ش
ــى نيز با  ــى ظروف چين صنعت
تاييد اين گفته به خبرنگار ما 
بر اى  سرمايه گذارى  مى گويد: 
ــائل دانش بنيان و طراحى  مس
تاثيرگذار  ــدار  پاي ــعه  در توس
ــت صاحبان  ــت و الزم اس اس
ــع از اين صنعت حمايت  صناي
ــت آنها در  ــد، زيرا موفقي كنن

گروه طراحى مناسب است.

خودكفايى در صنعت توليد ظروف چينى  برخوردارى 30 روستاى استان 
اردبيل از گاز طبيعى

1500 خانوار از گاز طبيعى برخوردارخواهند شد. 
ــركت گاز   اردبيل - خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل ش
ــت ياد و خاطره شهيدان  استان اردبيل ضمن گراميداش
ــانى به 30  ــاح پروژه هاى گازرس ــى و باهنر از افتت رجاي
ــتان اردبيل در طول هفته دولت خبر داد و  ــتاى اس روس
افزود: با بهره بردارى از اين پروژه ها بيش از 1500 خانوار 
ــتايى استان به جمع مشتركان گاز طبيعى خواهند  روس
پيوست. به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان اردبيل 
ــدس خدايى به  ــيدن هفته دولت مهن ــتانه فرا رس در آس
تشريح برنامه هاى شركت گاز استان در اين هفته پرداخت 
و اظهار كرد، در هفته پيش رو، روستاهاى آقا يارلو، خوش 
آباد، صالح قشالقى، گودلر، مسجد محله، نظرعلى كندى، 
هشنه، يوزباش محله سى، قاضى كندى، قلعه، جله گران، 
ــتان نمين و روستاهاى  خانقاه عليا، نوده از توابع شهرس
ــهر و  ــتان مشگين ش بيجق و احمد بيگلو از توابع شهرس
ــتان آباد و رضا قلى قشالقى از  ــتاهاى مس همچنين روس
توابع شهرستان نير و روستاهاى كورامالو، اوچبالغ، زهرا، 
سيدلر زهرا و خط تغذيه موران از توابع شهرستان گرمى 
ــمين، زردالو، زيوه، حميدآباد،  ــتاهاى گنديش و نيز روس
ــورادل از توابع  ــو، دليلو، محمودآباد، حفظاباد و گ بوداالل
شهرستان اردبيل با 145 كيلومتر شبكه گذارى و با اعتبار 
ــت الهى گاز طبيعى برخوردار  124 ميليارد ريال از نعم
خواهند شد. وى همچنين از بهره مندى بالغ بر پنج هزار 
ــترك جديد در چهار ماهه نخست سال جارى  و 800 مش
خبر داد و افزود: به لطف الهى و دعاى خير مردم شريف 
ــتركان برخوردار از نعمت  استان هم اكنون مجموع مش
گاز طبيعى در سطح استان اردبيل به بيش از 355 هزار 
مشترك رسيده است. مديرعامل شركت گاز استان اردبيل 
ــت و ايمن از گازطبيعى  ــتفاده درس در پايان بر لزوم اس
ــط مشتركين گرانقدر استان تاكيد و از حمايت هاى  توس
بى دريغ مردم شهيدپرور استان در توسعه روز افزون شبكه 

توزيع گاز تقدير به عمل آورد. 

تخفيفات ويژه براى مشتركان 
كم مصرف بخش كشاورزى 

بندر عباس - خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل شركت 
توزيع نيروى برق هرمزگان گفت:  اين شركت به منظور 
تشويق مشتركان بخش كشاورزى براى صرفه جويى در 
ساعت هاى اوج مصرف، تعرفه هاى تشويقى و تخفيفى 
ــدس عبدالصاحب ارجمند  ــت. مهن ــر گرفته اس در نظ
ــاورزى در صورت خاموش  افزود: مشتركان بخش كش
ــاورزى خود در ساعات  نگه داشتن موتورهاى آب كش
ــرق مصرفى در آن  ــه ب ــت هزين ــرف از پرداخ اوج مص
ــان اينكه اعمال اين  ــد. وى با بي ماه معاف خواهند ش
ــده و تا نيمه  ــروع ش ــا از نيمه خرداد ماه ش تخفيف ه
ــتركان بخش  ــح كرد: مش ــه دارد، تصري ــهريور ادام ش
ــش قرار گرفتن در  ــاورزى مى توانند براى زير پوش كش
ــتركين مديريت هاى برق سراسر  اين طرح به امور مش

استان مراجعه كنند.  

برگـزارى دوره آموزشـى «بررسـى 
سوانح دريايى» در بندرشهيد رجايى

ــس اداره  ــت امروز: ريي ــاس - خبرنگار فرص ــدر عب بن
ــزگان از  ــوردى هرم ــادر و دريان ــوزش اداره كل بن آم
ــى با عنوان آشنايى با «نحوه  برگزارى يك دوره آموزش
ــى سوانح دريايى» در منطقه ويژه اقتصادى بندر  بررس

شهيد رجايى خبر داد. 
ــزود: دوره  ــفى» با اعالم اين خبر اف ــلم كش «سيدمس
ــوانح دريايى در  ــنايى با نحوه بررسى س ــى آش آموزش
ــازمان جهانى  ــدن مميزى س ــتاى الزم االجرا ش راس
دريانوردى(IMO)  در كشورهاى عضو از سال 2015 
ــوانح دريايى  ــتم بررسى س ــانى سيس و لزوم به روز رس
ــهيد رجايى  ــژه اقتصادى بندر ش ــور در منطقه وي كش
ــى  ــد. وى هدف از برگزارى اين دوره آموزش برگزار ش
ــان  ــطح دانش و توانمندى هاى فنى بازرس را ارتقاى س
سوانح دريايى در سطح بنادر استان عنوان كرد. رييس 
ــوردى هرمزگان  ــوزش اداره كل بنادر و دريان اداره آم
ــى كه با حضور 30  در ادامه گفت: در اين دوره آموزش
نفر از كارشناسان مرتبط با امور بررسى سوانح دريايى 
ــتان به مدت چهار روز انجام شد، ارائه  ــطح اس بنادر س
مباحث آموزشى طى 32 ساعت صورت گرفت. كشفى 
در پايان خاطرنشان كرد: اين دوره آموزشى با همكارى 
ــازمان هاى تخصصى و بين المللى سازمان بنادر  دفتر س
و دريانوردى (بخش رسيدگى به سوانح دريايى) برگزار 
ــتانى از كارشناسان خبره در  ــد و آقاى احسان گلس ش
ــاغل در اداره كل بنادر و  ــى سوانح دريايى ش امر بررس
ــهر تدريس مباحث آموزشى را  دريانوردى استان بوش

بر عهده داشت. 

 مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى بندرعباس خبر داد: 

 توزيع نهال رايگان در بين كسبه
بندرعباس– خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل سازمان 
ــهردارى بندرعباس از توزيع  ــبز ش پارك ها و فضاى س
ــبه خبر داد. به گزارش روابط  نهال رايگان در بين كس
ــهردارى بندرعباس، اميد  ــى و امور بين الملل ش عموم
ــازى  ــانى و فرهنگ س ــوص اطالع رس ــرى درخص ذاك
ــان گفت:  ــرس بى رويه درخت ــرى از قطع و ه جلوگي
ــانى در بين كسبه و  تعداد 200 برگ تراكت اطالع رس
ــهروندان مناطقى كه بيشترين آمار آسيب رسانى به  ش

فضاى سبز را دارند توزيع شد.
ــانى و  ــه اطالع رس ــب ك ــن مطل ــان اي ــا بي ــرى ب ذاك
ــازمان  ــازى از مهم ترين رويكردهاى اين س فرهنگ س
ــنايى  ــد، افزود: هدف از توزيع اين تراكت ها آش مى باش
ــبه محترم با قوانين مربوط به قطع و  شهروندان و كس

هرس درختان است.
ــازمان جهت همكارى  وى در ادامه از آمادگى اين س
ــهروندان و كسبه اى كه تمايل به كاشت درخت  با ش
ــتند  ــب خود هس ــا محل كس ــزل ي ــدوده من در مح
ــاى به عمل  ــى برنامه ريزى ه ــت: ط ــر داد و گف خب
ــا مراجعه به  ــبه مى توانند ب ــهروندان و كس آمده ش
سازمان نهال رايگان دريافت كرده و در صورت نياز، 
ــان اين سازمان نسبت به مشاوره فنى الزم  كارشناس

آماده همكارى هستند. 

رفع تحريم ها صادرات ظروف چينى 
را بهبود مى بخشد

ــر  ــه اخي ــد ده ــران در چن اي ــور  ــبختانه كش خوش
ــد صنعتى ظروف  ــادى در حوزه تولي ــاى زي موفقيت ه
ــت به طورى كه ساالنه قريب  ــب كرده اس چينى كس
ــركت  ــه 50 هزار تن توليد دارد. گروه كارخانجات ش ب
ــال پيش با ظرفيت سه هزار تن در سال  مقصود 22 س
ــعه اى توانسته است  ــد و با طرح هاى توس راه اندازى ش
ــت توليدى خود را به پنج هزار و 500 تن  امروز ظرفي
در سال افزايش دهد. خوشبختانه با تالش بسيار موفق 
ــركت هاى متعددى در صنعت توليد ظروف  ــديم ش ش
ــاى خارجى به حد  ــتگى به كااله ــاد كنيم تا وابس ايج
ــد تا عالوه  ــير تالش ش ــد، البته در اين مس صفر برس
ــد در تهيه مواد اوليه نيز  ــر خودكفايى در بخش تولي ب

خودكفا شويم. 
يكى از ظرفيت هاى عمده اين صنعت زيبايى طرح هاى 
متنوع آن است به همين دليل واحدى به نام «گل نقش 
ــال 83 راه اندازى شد؛ اين واحد نه تنها  طوس» در س
ــركت را تامين مى كند بلكه فعاليت هاى  نياز داخلى ش
ــوزه انجام  ــركت در اين ح ــددى براى خارج از ش متع

مى دهد. 
ــركت  ــهم ش از مجموع توليدات ظروف چينى بازار س
ــت  ــت كه از تنوع زيادى برخوردار اس ما 10 درصد اس
ــركت مقصود به تنهايى 10 تا  همچنين كارخانجات ش
ــده دارد. صادرات  ــهم صادرات را برعه 12 درصد از س
عموما به كشورهاى همجوار،  شبه قاره هند كشورهاى 
ــورهاى  ــتان و آذربايجان و كش حوزه قفقاز مثل ارمنس
ــال 87  ــرق صورت مى گيرد. در س ــياى ميانه و ش آس
واحد نمونه صادارت بوديم و به 47 كشور دنيا صادرات 
ــتم بانكى  ــه دليل تحريم ها و نبود سيس ــتيم اما ب داش
ــورهاى آسياى ميانه  ــورها از جمله كش با برخى از كش
ــتيم  ــكل برخورد كرديم و ديگر نتوانس و قفقاز به مش

صادرات داشته باشيم. 
ــود با  ــات مقص ــروه كارخانج ــود گ ــه اين وج ــا هم ب
ــت در صنعت توليد چينى نه  ــته اس برنامه ريزى توانس
تنها پيشگام باشد بلكه در ساير بخش ها نيز درخشش 
ــته باشد. در واقع به دليل برخى از مسائل از جمله  داش
ــيارى از مشكالت بيرونى با  تالش براى خودكفايى بس
برنامه ريزى درست حل وفصل شد. مشكالت همواره در 
صنعت وجود دارد، اما مى توان با برنامه ريزى درست به 

تمامى مشكالت چيره شد. 
ــش  ــعه فضاى كار از چهار ميليون متر مربع به ش توس
ــده است  ميليون متر مربع و توليدات متنوع موجب ش
ــور براى ورود برخى از اقالم به شدت  ــتگى كش تا وابس

كاهش يابد. 
اميدواريم با حل مشكل تحريم ها بتوانيم سهم صادرات 
را افزايش دهيم. بدون شك توليد محصوالت با كيفيت 
ــازى براى صادرات موجب خواهد شد تا  باال و زمينه س
ــاير توليدات از جمله  ــت توليد ظروف چينى و س صنع
ــق و چنگال روند  ــروف غذاخورى، اوپال، قاش انواع ظ

بهبودى داشته باشد. 

طرح جديد مقابله با دالالن ميوه
يك مقام مسئول در سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
ــاماندهى  ــريح جزييات برنامه س و توليدكنندگان با تش
ــژه مقابله با دالالن ميوه را  ــازار ميوه و مركبات طرح وي ب
اعالم كرد. مجتبى فراهانى در تشريح عملكرد اين كميته 
پيگيرى و ساماندهى وضعيت بازار ميوه و مركبات، گفت: 
ــى و نظارت ويژه ساماندهى ميوه  كميته تخصصى بازرس
ــى از تعزيرات حكومتى  ــور نمايندگان ــات با حض و مركب
ــتان تهران، استاندارى، شهردارى، دادستان عمومى و  اس
انقالب، فرماندهى انتظامى، فرماندهى پليس راهور، وزارت 
جهاد كشاورزى، رؤساى اتحاديه هاى بارفروشان و ميوه و 
سبزى فروشان و ميادين ميوه و تره بار و ديگر دستگاه هاى 

مرتبط تشكيل شد.
ــدف از برگزارى  ــئول ه ــه گزارش مهر، اين مقام مس ب
اين كميته را شناسايى معضالت ناشى از وجود دالالن 
ــد معبر، عدم  ــب، جلوگيرى از س ــاعات نيمه ش در س
ــدان به فعاليت در  ــان مي صدور فاكتور، الزام بارفروش
ــط  ــاماندهى نصب تابلو توس حريم قانونى، چگونگى س
ــت و افزود:  ــدان مركزى و غيره دانس ــره داران مي حج
ــاس  ــده تيم نظارت براس ــاس اين طرح مقرر ش براس
ــاى مختلفى را  ــه مجازات ه ــاى صورت گرفت تخلف ه
ــت تذكر شفاهى، بعد تذكر  درنظر گيرد، در نوبت نخس
ــاى متخلف  ــرار تخلف واحده ــى و در صورت تك كتب
ــدى و در برخى موارد  ــت جريمه نق ــف به پرداخ موظ

مراكز متخلف تعطيل شوند.
ــى و هماهنگى  ــاس اقدامات نظارت ــه داد: براس وى ادام
ــان ملزم  ــه، اتحاديه بارفروش ــالت صورت پذيرفت و تعام
ــده و تمهيدات  ــاماندهى وضعيت صدور فاكتور ش به س
ــره داران از فاكتور  ــتفاده حج ــبى نيز به منظور اس مناس

رسمى سربرگ دار مخصوص هر حجره اتخاذ شده است.
ــه پرداخت هزينه  ــبت ب ــان نس فراهانى، الزام بارفروش
تخليه بار ورودى به ميدان و عدم اخذ آن از كشاورزان 
و باغداران را يكى ديگر از رئوس و مصوبات اين كميته 
ــان همچنين به عدم دريافت  دانست و افزود: بارفروش
هرگونه وجهى از واحدهاى صنفى بابت تخليه و توزيع 
ميوه نهى شدند، به نحوى كه بارگيرى ميوه تا باسكول 
ــكول  رايگان خواهد بود و صرفا هزينه بارگيرى از باس
تا وسيله حمل به صورت توافقى برعهده خريدار است.

معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت 
ــد،  از مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: مقرر ش
ــر وزن  ــنهادات اتحاديه هاى ذى ربط در مورد كس پيش
ــوه براى طرح  ــى مي ــبد و كارتن براى خالص فروش س
ــورد آن نيز  ــس و در م ــارت منعك ــيون نظ در كميس

تصميم گيرى شود.
ــى زمانى  ــن مطلب كه حوزه بازرس ــاره به اي وى با اش
ــدان مركزى مادر  ــد كه ميوه در مي ــد ورود ياب مى توان
ــف قيمت انجام گرفته باشد، تاكيد  ــده و كش پياده ش
ــوراى تامين  كرد: اين طرح با هماهنگى و همراهى ش
ــتگاه هاى نظارتى از 15 مرداد ماه  ــتان و ديگر دس اس

سال جارى با گشت هاى مشترك اجرايى خواهد شد.

يادداشت
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تكميل 4700 كيلومتر 
راه آهن نيمه تمام 

ــال  ــن در ح راه آه ــر  4700 كيلومت از  ــش  بي
ــن پروژه ها به  ــت كه براى اتمام اي ــاخت اس س
ــزار ميليارد ريال نياز  ــرمايه اى معادل 50 ه س

ــرمايه بر  ــه به س ــت. با توج اس
ــاختى  زيرس پروژه هاى  ــودن  ب
بودجه،  ــرى  ــل و كس حمل و نق
با  ــا  پروژه ه ــى  مـال ــن  تـامـيـ
از دو منبع داخلى و  ــتفاده  اس

خارجى انجام مى شود.

رشد 8/6درصدى توليد فوالد 
خام كشور 

ــور در چهار ماهه  ــوالد خام كش ــزان توليد ف مي
ــش يافت و به  ــال 8/6 درصد افزاي ــت امس نخس
ــركت هاى  ــن رسيد.ش ــون ت ــش از 5/5 ميلي بي

ــى و خصوصى در اين مدت  دولت
ــزار و 962  ــون و 582 ه 5 ميلي
ــد كردند و  ــوالد خام تولي تن ف
ــابه  ميزان اين رقم در مدت مش
ــته، 5 ميليون و 137  سال گذش

هزار و 875 تن بود.

كاهش 52 درصدى حجم روان 
آب هاى سطحى كشور

ــع آب ايران از  ــت مناب ــركت مديري مديرعامل ش
ــطحى  كاهش 52 درصدى حجم روان آب هاى س

كشور خبر داد.
ــا، مـحمد  ــزارش ايـرنـ ــه گـ بـ
ــولى ها، گفت: حجم كل  حاج رس
ــطحى در دوره  روان آب هاى س
ــال گذشته 43 ميليارد  مشابه س
ــون مترمكعب بوده  و 442 ميلي

است.

برندهاى متعددى در صنعت ظروف چينى 
ــى، اما بانوان  ــود دارد؛ خارجى و داخل وج
كدبانوى ايرانى فارغ از چشم و هم چشمى 
به دنبال ظروفى هستند كه عالوه بر زيبايى 
ــتن طرح خوب دوام بيشترى داشته  و داش
ــائل  ــد. در توليدات داخلى به اين مس باش
ــرش بانوان  ــايد نوع نگ ــده، اما ش توجه ش
ــت و حاضر به  ــئله اس كمتر موافق اين مس
ريسك كردن نيستند، اگرچه بايد بپذيريم 
ــدات ظروف چينى متحول  كه صنعت تولي

شده است. 
ــاله شاغلى درباره چينى ايرانى  خانم 35 س
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ــا خارجى ب ي
ــه چينى اى را  ــتم ك من به دنبال اين هس
خريدارى كنم كه سبك باشد، دير بشكند، 
ــود و به دليل سبك بودن بتوانم  لب پر نش
ــپزخانه از آن  ــاى آش ــاالى كابينت ه در ب
ــت  نگهدارى كنم. مهم تر طرح و گل آن اس
ــود و در هنگام  ــتفاده كدر نش كه بعد از اس
ــه راحتى  ــط نيفتد. ب ــتفاده روى آن خ اس
ــويى قرار گيرد و نگران  در ماشين ظرف ش
ــن خصوصيات  ــم، اي ــت كار هم نباش كيفي
ــدى داخلى وجود دارد، اما  در اجناس تولي
ترجيح مى دهم از اجناس خارجى حتى اگر 

گران باشد، استفاده كنم. 
خانم 30 ساله ديگرى در اين باره مى گويد: 

ــبك بودن ظرف چينى اهميت  براى من س
ــت، اما  دارد، زيبايى آن نيز بى اهميت نيس
نمى توانم با وزن سنگين بيشتر چينى هاى 
ــم. عمر ظرف چينى  توليد داخل كنار بياي
ــت دارم  ــت فقط دوس برايم بى اهميت اس
هنگام جابه جا كردن، استفاده و شستن آن 

راحت باشم. 
ــاره به  ــاله ديگرى نيز با اش ــم 32 س خان
ــور  ــى از اقالم توليدى در كش اينكه برخ
ــى دارند و حتى  ــى طرح هاى خوب به تازگ
ــبك شده  است، مى افزايد:  وزن آنها نيز س
ــن  ــكند و اي ــى زود مى ش ــاس داخل اجن
ــود هرچه زودتر از  ــئله موجب مى ش مس
ــه دليل گران  ــد، اما ب ــت بودن بيفت دس
بودن ظروف چينى خارجى چاره  ديگرى 
ــم حتما از  ــر بتوان ــك اگ ندارم. بدون ش

اجناس خارجى استفاده مى كنم. 
اما در اين ميان، نظرات يك مرد را نيز جويا 
شديم، وى معتقد است كه بايد از توليدات 
ــركت هاى خوبى در  داخلى حمايت كرد ش
داخل ظروف چينى توليد مى كنند كه زيبا 
ــتند، اما قبول دارم وزن  و خوش طرح هس
ــت، اگرچه اجناس درجه يك  آنها زياد اس
ــت، البته قيمت آن  ــبك شده اس آن نيز س
باالست، كافيست بانوان ايرانى اعتماد كنند 

و از اين اجناس استفاده كنند. 

چينى ايرانى يا خارجى؟ 

امسال توليد عسل بيش از 70 درصد كاهش مى يابد
توليد عسـل در سال جارى با كاهشـى بيش از 70 درصد همراه است. برداشت 
عسل از حدود 10 روز پيش در بيشتر استان هاى كشور آغاز شده است. با وجود 
اينكه حداقل ميزان برداشـت عسـل از هر كندو بايد 13 كيلوگرم باشـد، اين 

ميانگين بين دو تا پنج كيلوگرم بوده است. 

همچنان ورق فوالد ارز مبادالتى دريافت مى كند
با انتشـار خبر مربوط به مصوبه جديد سـازمان توسـعه تجارت مبنى بر توقف 
تخصيص ارز مبادالتى براى واردات شمش، ورق دو ميلى مترى، تيرآهن، ميلگرد و 
غيره، انجمن توليدكنندگان فوالد ايران و سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل 

از ارسال نامه اى به اين سازمان براى مبرا دانستن ورق از مصوبه اخير خبر دادند. 

براسـاس بخشنامه جديد دولت، 
ــت  ــينان از اولوي واردات مرزنش
ــن پس،  ــد و از اي ــارج ش 10 خ
ــن كاالها ديگر ممنوع  واردات اي
ــت. محمدحسين برخوردار  نيس
در گفت وگو با مهر گفت: تبادل 
ــين ميان  كاال در مناطق مرزنش
ــايه،  همس ــورهاى  كش با  ايران 
سال هاست كه به داليل مختلف 

واردات  ــت   محدودي ــه  جمل از 
ــرخ تعرفه  ــودن ن ــمى، باالب رس
ــع  ــود موان ــا، وج ــى كااله برخ
ــير  ــيار در مس بس غيرتعرفه اى 
ــى، چند  ــمى و قانون واردات رس
ــرخ ارز و كمبود  ــدن ن ــر ش براب
ــهرهاى  ش در  ــا  كااله ــى  برخ
ــته و خود به  ــرزى رواج داش م
ــن مناطق  ــارت در اي نوعى تج

ــده كه معيشت عده اى  تبديل ش
ــاكنان نقاط صفر مرزى را  از س

تامين مى كند.
ــزود:  ــع واردات اف ــس مجم ريي
براساس بخشنامه اخير، مديركل 
ــز واردات و امور مناطق آزاد  مرك
و ويژه گمرك جمهورى اسالمى 
ايران به گمركات كشور، كاالهاى 
ــينان از مقررات  ــى مرزنش واردات

ــتثنا شده و  گروه كااليى 10 مس
به اين صورت تجارت مرزنشينان 

رونق بيشترى خواهد گرفت.
ــرد: در عين حال  وى تصريح ك
ــاى  بازارچه ه ــاد  ايج ــه  اگرچ
ــاص  ــوال خ ــه اصـ ــرزى كـ مـ
ــوم است،  ــورهاى جهان س كش
در جهت قانونى كردن تبادالت 
ــكل گرفته؛ اما با  مرزنشينان ش

ــهيالت ويژه  ــود اعطاى تس وج
پراكندگى  دليل  به  مرزنشينان، 
ــدم هماهنگى، بى برنامگى و  و ع
ــى  فقدان رويكردهاى كارشناس
ــرمايه، نوسانات  شده، كمبود س
ــا و عدم  ــت ها و رويكرده سياس
آموزش، اين گروه طى سال هاى 
ــته اند از تمامى  ــته نتوانس گذش
اين تسهيالت بهره بردارى كنند.

ممنوعيت واردات مرزنشينى برداشته شد

مهندس حسين زاده 
مديرعامل شركت سپيدجام طوس 
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 73,902,60شاخص كل
(4,21)ميزان تغيير
B 3,374,734,698ارزش بازار

47,326تعداد معامالت
B 2,742,810ارزش معامالت
M 750,446حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
4,84477,3حكشتي
(18,4)8,054پارسان
(17,17)2,815ومعادن
14,21515,46كخاك
(15,24)2,547خودرو
2,58515,07اخابر
(14,13)1,333خساپا

آخرين نام كامل شركت
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

14,215403539.64  خاك چيني 
9,301235733.94 دشت  مرغاب
4,8443537.86 كشتيراني
16,5886384  چين  چين
2,262874 قند خراسان 
5,0351933.99 كارتن  ايران 

4,3311663.99 پتروشيمي  آبادان
1,934743.98  گرانيت بهسرام

1,156443.96 پالسكوكار

آخرين نام كامل شركت
قيمت

تغيير 
قيمت

درصد 
تغيير

(7.99)(559)6,437 ح . فوالد خراسان
 ح . سرمايه 
(6.71)(23)320گذاري پرديس

 ح . خوراك  دام  
(6.46)(274)3,965پارس

 ح . 
(6.23)(562)8,452پتروشيمي فارابي 

 ح . الكتريك  
(5.44)(51)886خودرو شرق

(3.92)(191)4,686  نصيرماشين 
(3.89)(103)2,544 سايپاآذين 

(3.89)(275)6,796 قطعات  فوالدي 
(3.81)(193)4,876 معادن  بافق 

قيمت نام كامل شركت 
خريد

ارزش 
(ميليون ريال)

 سرمايه گذاري صنعت  
2,44812,034نفت  

5,9185,995 شيشه  و گاز

2,9774,879 شيشه رازي

2,8654,552 كربن  ايران 

5,3844,241 شيميايي  فارس

16,8154,181 فرآورده  هاي  نسوز

1,1563,923 پالسكوكار

37,7933,439 گلوكوزان

4,4363,288 نسوز پارس 

قيمت نام كامل شركت
فروش

ارزش 
(ميليون ريال)

27,2828,348 پارس  پامچال

28,6276,047  كاغذسازي كاوه 
2,9005,800  صندوق بازنشستگي

15,7444,487 سيمان  دورود
7,0184,055 فوالد خراسان
11,8794,054 فوالد اميركبير

5,9533,705 صنعتي  آما
سرمايه گذاري 

3,0001,640 ايران خودرو

3,2911,593 كاشي  نيلو

شمــارهچهار شنبه - 29 مـرداد 41393 بازار سرمايه

روز  ــالت  معام ــان  جري در 
ــرمايه، 750  بازار س ــته  گذش
ــهم و حق تقدم به  ميليون س
ــان  توم ــارد  ميلي  274 ارزش 
ــت معامالتى  ــزار نوب در 47 ه
ــر بازار  ــد و نماگ ــتد ش دادوس
ــت 4 واحدى در  ــرمايه با اف س
ــزار و 902 واحد  ارتفاع 73 ه
ــاد معامالتى  ــد. نم متوقف ش
ــتيرانى نيز در روز  شركت كش
ــايى به  ــته پس از بازگش گذش
ــاى صنايع  خاك   همراه نماده
ــران  و مخابرات ايران  چينى  اي
ــع ريزش  ــود مان ــد خ ــا رش ب
ــاخص بورس شدند  ــتر ش بيش
و نمادهاى معامالتى گسترش 
ــعه  ــيان، توس نفت و گاز پارس
ــادن  و فلزات  و ايران  خودرو   مع
ــر منفى را بر  ــترين اث نيز بيش
ــهام  ــنج بازار س حركت دماس

داشتند.
ــترين  حقوقى ها نيز ديروز بيش
فروشنده در صنعت محصوالت 
شيميايى بودند و حقيقى ها هم 
ــات  در صنايع بانك ها و موسس
اعتبارى و فلزات اساسى اقدام 
ــود كردند.  ــهام خ به فروش س
انباردارى  ــل،  حمل و نق صنايع 
ــاير  ــه همراه س ــات ب و ارتباط
ــى غيرفلزى در  محصوالت كان
روزجارى با تقاضا مواجه بودند 
ــى و محصوالت  و فلزات اساس
ــترين حجم  ــذى نيز بيش كاغ
ــاهد  ــه را در روزجارى ش عرض
ــالوه اينكه صنايعى  بودند. به ع
ــيميايى  ش ــوالت  محص چون 
ــات  ــاخت قطع ــودرو و س و خ
ــش را در ارزش  ــترين نق بيش
معامالت بازار سرمايه داشتند.

ــاخص تا يك  ــى ش ــير نزول س
ــاعت پايانى نيز ادامه يافت  س
ــايى  ــن برهه بازگش ــا در اي ام
ــا در درصدهاى  ــى نماده برخ
ــتيرانى  ــون كش ــت همچ مثب
ــاك  چينى  ــران و صنايع  خ اي
ــى از افت شاخص   ايران  بخش
ــين را خنثى  ــاعات پيش در س
ــرد. رونق معامالت در برخى  ك
ــهم ها همچون مخابرات  تك س
ايران نيز در اين روند موثر بود. 
ــاخص در  در اواخر معامالت ش
مثبت  ــدوده  مح وارد  برهه اى 
ــت خود را در  ــد اما نتوانس ش
ــت كرده و  ــن محدوده تثبي اي
سرانجام نيز با افتى مختصر به 

كار خود پايان داد.

نشست مشترك مديران 
عامل بانك ها با مسئوالن 

ارشد بازار سرمايه
بر  ــارت  نظ ــت  ــروز مديري دي
ــازمان بورس  نهادهاى مالى س

ــه صندوق هاى  ك ــرد  ك اعالم 
به  ــد  ــرمايه گذارى مى توانن س
ــش ريسك نوسان  منظور پوش
ــهام موجود در سبد  قيمت س
ــقف  ــا س ــدوق، ت ــى صن داراي
ــهم در صندوق  ــى هر س داراي
اقدام به اتخاذ موقعيت فروش 
ــهم  س آن  ــى  آت ــرارداد  ق در 
ــت اين امر با  كنند. گفتنى اس
ــى در اميدنامه  ــاد تغييرات ايج
ــرمايه گذارى  س ــاى  صندوق ه
ــدن خواهد  اجرايى ش قابليت 
ــت مشترك  ــت. در نشس داش
ــاى  بانك ه ــل  عام ــران  مدي
ــده در بازار سرمايه  پذيرفته ش
ــورس و  ــازمان ب ــا رييس س ب
ــئوالن  اوراق بهادار و ديگر مس
ــرمايه، فعاالن  ــازار س ــد ب ارش
ــترك  نظام بانكى از برنامه مش
ــيس صندوق  بانك ها براى تاس
ــهام  بازارگردانى س اختصاصى 

بانكى در بورس خبر دادنـد.
ــت كه به منظور  در اين نشس
ــت  صنع ــت  وضعي ــى  بررس
ــرمايه،  ــازار س ــدارى در ب بانك
ــورس  ب ــازمان  س ــل  مح در 
ــد، بانك هاى حاضر  تشكيل ش
ــن  ــن ضم ــه همچني در جلس
ــت  دول ــه  برنام از  ــتقبال  اس
ــرخ  ن ــازى  متعادل س ــراى  ب
با نرخ تورم،  ــب  ــود متناس س
ــوص  درخص را  ــنهاداتى  پيش
ــن تصميم  اي ــه  بهين ــراى  اج

ــد. پيگيرى جدى  مطرح كردن
ــاير  ــر بازار پول و س ــاد ناظ نه
در  ــط  ذى رب ــتگاه هاى  دس
ــاماندهى موسسات  موضوع س
پولى غيرمجاز، تعديل در نرخ 
بانك ها  جريمه اضافه برداشت 
ــاماندهى  از بانك مركزى و س
ــازار بين بانكى و حضور بانك  ب
مركزى در نقش تسهيل كننده 
ــادالت در اين بازار، ازجمله  مب
پيشنهاداتى بود كه در راستاى 
ــوب برنامه تعديل  اجراى مطل
ــوى  ــى، از س ــود بانك ــرخ س ن
بانك هاى حاضر  ارشد  مديران 
ــد  در بورس، مطرح و مقرر ش
ــنهادات براى بررسى  اين پيش
بيشتر، به بانك مركزى ارسال 

شود.
ــات مربوط به مقررات  رفع ابهام
ــرمايه گذارى بانك ها، از ديگر  س
ــد  ــواردى بود كه مديران ارش م
ــت  ــى در اين نشس ــام بانك نظ
ــاس،  ــرح كردند. بر اين اس مط
از  ــته  ــد آن دس ــنهاد ش پيش
سرمايه گذارى ها كه در راستاى 
ــت  بانك هاس ارزش  ــره  زنجي
ــرمايه گذارى در بيمه،  (مثل س
ــان  ــره)، همچن ــگ و غي ليزين
حفظ و از شمول الزام واگذارى 
سرمايه گذارى هاى بانك ها خارج 
ــود. مديران ارشد نظام بانكى  ش
ــت، همچنين با  ــن نشس در اي
ــهامى  ــه برخى از س بيان اينك

ــر در مالكيت  كه در حال حاض
بانك ها قرار دارد، بابت رد ديون 
از سوى دولت به بانك ها واگذار 
ــذارى اين  ــت، از واگ ــده اس ش
سهام در راستاى كاهش ميزان 
استقبال  بانك ها  سرمايه گذارى 
ــى موثر در جهت  و آن را اقدام
ــام بانكى  ــرد نظ ــاى عملك ارتق

ارزيابى كردنـد.
ــه دارايى  ــبت بهين تعيين نس
ــا توجه  ــرمايه، ب ــت به س ثاب
ــرمايه بانك ها  ــه افزايش س ب
ــتفاده  اس ــهيل  تس ــز  ني و 
ــعه  توس ــدوق  صن ــع  مناب از 
ــام بانكى، در  ــراى نظ ــى ب مل
ــررات صندوق،  ــوب مق چارچ
ــود كه در  ــر مواردى ب از ديگ
ــد.  ــرح ش ــت، مط ــن نشس اي
ــررات  ــرى در مق ــزوم بازنگ ل
ــخاص مرتبط،  ــوط به اش مرب
تامين  ــكان  ام ــه  به گونه اى ك
ــرمايه بانك ها ازطريق بازار  س
سرمايه و توان تسهيالت دهى 
ديگر  از  يابد،  افزايش  بانك ها 
درخواست هاى فعاالن صنعت 
بانكى در اين نشست بود. در 
ــت، مقرر شد  پايان اين نشس
فعاالن  پيشنهادهاى  مجموعه 
ــى حاضر در بازار  صنعت بانك
از جمع بندى،  ــرمايه، پس  س
و  ــتر  بيش ــى  بررس ــراى  ب
ــع  مراج ــه  ب ــرى  تصميم گي

ــود. ــال  ش ذى ربـط  ارس

سياست گذاران به فكر 
توسعه بورس نبودند

ــركل  ــى، دبي ــروز خدارحم به
سرمايه  گذارى  نهاد هاى  كانون 
ــت  ــه دول ــر اينك ــد ب ــا تاكي ب
در  ــته  گذش ــال هاى  س
ــت   ظرفي از  ــت گذارى   سياس
پايين تامين مالى بازار سرمايه 
ــرد،  ــتفاده نك ــى اس ــه خوب ب
ــن مالى  ــيل  تامي گفت: پتانس
ــه دولت  ــرمايه با آنچ ــازار س ب
ــى گنجانده،  ــته حمايت در بس
ــن فعال  ــدارد. اي ــى ن هم خوان
ــرد: بازار  ــد ك ــادى تاكي اقتص
شفاف ترين  به عنوان  ــرمايه  س
ــا نيازمند  ــش اقتصاد حتم بخ
ــب  ترغي ــراى  ب ــوق هايى  مش
ــرمايه گذاران است و در اين  س
حوزه نه تنها مشوق هايى ديده 
نشده، بلكه سخت گيرى  زيادى 
ــاهد بوديم. وى  را در عمل ش
ــش افزايش  ــت: در اين بخ گف
ــيمى، بهره  نرخ خوراك پتروش
مالكانه و ايجاد موانع توسعه اى 
ــم ديده  ــر راه توليد ه ــر س ب
ــن عوامل  ــد كه مجموعه اي ش
چشم انداز بازار را حداقل براى 

كوتاه مدت منفى كرد.
ــد بر اينكه  ــى با تاكي خدارحم
ــر ظرفيت پايين تامين  عالوه ب
ــرمايه پتانسيل   مالى در بازار س
ــت  دول ــه  آنچ ــالف  برخ آن 
ــى  ــروج غير تورم ــته خ در بس
ــت، گفت:  مى پندارد اندك اس
ــل توجهى از  ــهم قاب اكنون س
ــر عهده بازار پول  تامين مالى ب
ــريح شكاف بين  است و در تش
ــرمايه با ايده آل هاى آن  بازار س
ــيل هاى بازار  ــد گفت پتانس باي
ــبت آنچه دولت در بسته  به نس
ــى آورده كافى  خروج غير تورم
نيست. دبير كل كانون نهاد هاى 
از  اگر  ــزود:  اف ــرمايه  گذارى  س
ــاى موجود بازار  تمام ظرفيت ه
سرمايه هم استفاده شود، سهم 
بازار پول همچنان بسيار بيشتر 
از بازار سرمايه خواهد بود. وى 
درباره نقش فعاالن بازار سرمايه 
ــته خروج  ــگارش متن بس در ن
ــود و حمايت  ــى از رك غير تورم
از توليد، گفت: برخالف وظايف 
ــنگينى كه براى تامين مالى  س
ــرمايه  ــا برعهده بازار س بنگاه ه
ــده، نقش فعاالن  ــته ش گذاش
ــازار در نگارش اين متن و نقد  ب
ــت.  ــيار كمتر بوده اس آنان بس
ــت در  ــت: دول ــى گف خدارحم
ــرمايه را به  ــته بازار س اين بس
ــى براى تامين مالى  عنوان جاي
ــوه داده  ــودش پررنگ تر جل خ
ــت، درحالى كه براى توسعه  اس

آن فكرى نداشته است.

روزى كه شاخص كل افت كرد، ارزش معامالت 2برابر شد

خيز بازار سهام براى صعود كوتاه مدت
10درصد سهام «ثرود» در فرابورس 

عرضه مى شود
گروه سرمايه گذارى مسكن 10 درصد از سهام شركت 
سرمايه گذارى مسكن زاينده رود (ثرود) را هفته آينده 

در فرابورس ايران به فروش مى رساند. 
ــرمايه شركت سرمايه گذارى مسكن زاينده رود 200  س
ــده، 10 درصد از  ــت و طى هفته آين ميليارد ريال اس
سهام اين شركت كه معادل 20 ميليون سهم است، در 

فرابورس عرضه مى شود.
ــكن زاينده رود تاكنون  ــرمايه گذارى مس ــركت س ش
ــته 545 ريال از پيش بينى خود را محقق كند  توانس
ــيم  ــاس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، تقس و براس
ــود 50 درصدى را كه معادل 400 ريال مى شود،  س
ــنهاد خواهند داد.اين  ــاالنه شركت پيش در مجمع س
ــكونى ادارى و  ــركت در مجموع 6510 واحد مس ش
ــر مربع اجرا  ــاى كل 810 هزار مت ــا زير بن تجارى ب

كرده است.

تاالر صادراتى ميزبان عرضه 237 
هزار تن انواع قير

ــاهد عرضه  ــورس كاالى ايران ش ــاالر صادراتى ب ت
ــر 10 توليدكننده  ــش از 237 هزار تن انواع قي بي

كشور بود.
ــورت تقاضا، 82 هزار تن  در تاالر صادراتى، در ص
ــه هزار  ــر 6070، 40 هزار تن قير 85100 و س قي
ــد.  ــركت نفت جى عرضه ش ــن قير MC250 ش ت
ــعب مختلف نفت پاسارگاد، در صورت  همچنين، ش
ــن قير 6070 در تاالر مذكور  ــا، با 97 هزار ت تقاض

حضور پيدا كرد.
عالوه بر اين، 10 هزار و 750 تن انواع قير شركت هاى 
ــيمى روز، قيران پخش  ــاران تجارت آفتاب، فراش معم
ــرق، انرژى تجارت  ــتاره ايرانيان، بام گستر زرين ش س
سام، مهر پارسيان، آذر دوام يول و بام گام عايق اروميه 

راهى تاالر صادراتى شد.

رشد 66 درصدى معامالت بورس 
انرژى در دو هفته گذشته

مجموع معامالت دو هفته گذشته بورس انرژى با رشد 
ــل از آن، به بيش  ــبت به دو هفته قب ــدى نس 66 درص
ــه دوم مرداد ماه،  ــيد. در نيم از 616 ميليارد ريال رس
ــتاندارد  ــلف موازى اس ــواع قراردادهاى س معامالت ان
ــتقه و انواع فرآورده هاى نفتى و ساير  برق در تابلو مش
حامل هاى انرژى در تابلوى فيزيكى با رشد چشمگيرى 

انجام شد. 
ــن دو هفته، رونق معامالت برق كه در اثر افزايش  در اي
ــدار (توزيع برق  ــركت هاى خري ــى ش ــم نقدينگ حج
منطقه اى) اتفاق افتاده بود، همچنان با شيب صعودى 
ــلف موازى  ــود. به طورى كه 9640 قرارداد س ــراه ب هم
ــه ارزش 126 ميليارد و 600 ميليون  ــتاندارد برق ب اس

ريال معامله شد.
حجم معامالت برق در اين دو هفته رشد 38 درصدى 
ــرد و ارزش  ــرداد تجربه ك ــه اول م ــه نيم ــبت ب را نس
ــتر بود. ارزش  ــالت برق هم به همين ميزان بيش معام
بازار محصوالت نفتى و پتروشيمى بورس انرژى در اين 

دوره 476 ميليارد ريال شد.

پوشش 40 درصدى درآمد 
«شخارك» در سه ماهه نخست

ــهم سال مالى  در جديدترين پيش بينى درآمد هر س
ــده 3007 ريال اعالم  ــى ش 93 را به صورت حسابرس
ــال با پوشش هزار  ــه ماهه نخست س كرده كه در س
ــد از درآمد را محقق  ــال معادل 40 درص و 210 ري

كرده است.
ــركت پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى 1393 را  ش
ــرمايه يك هزار ميليارد ريال در تاريخ هاى اسفند  با س
ــال و مطابق اطالعيه اخير  ــغ 4 هزار و 680 ري 92 مبل
ــرمايه 2 هزار ميليارد ريال مبلغ 3 هزار و 7 ريال  با س

اعالم كرده است.
شركت علت افزايش پيش بينى درآمد هر سهم (نسبت 
ــده در بيانيه ثبت افزايش سرمايه) را  به مبلغ اعالم ش
ــى از كاهش نرخ خريد خوراك از 13 سنت  عمدتا ناش
ــنت اعالم كرده است. سود سهام پيشنهادى  به 9,5 س
ــال مالى 1393  هيات مديره به مجمع عمومى عادى س

معادل 75 درصد سود خالص است.

فرابورس

بورس كاال

بورس انرژى

شركت ها

نماگر بورس
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افزايش 2 واحدى شاخص فرابورس
ــته بازار سهام، شاخص كل  در پايان معامالت روز گذش
ــال 73 هزار واحد در جا زد و ارزش معامالت هم  در كان
با افزايش دو برابرى به 275 ميليارد تومان رسيد. ديروز 
شركت هاى خودرويى با افزايش عرضه ها روند منفى در 
پيش گرفتند و به همين منظور، بيشترين تاثير منفى را 
بر شاخص داشتند. در اين گروه اخبارى مبنى بر كاهش 
ــد. در فرابورس هم شاخص دو  قيمت خودرو منتشر ش
ــيد كه پتروشيمى  واحد افزايش يافت و به 87 واحد رس
جم، توسعه خدمات دريايى و بندرى سينا و پتروشيمى 
ــتند. در اين بازار  ــترين تاثير مثبت را داش زاگرس بيش
ــهيالت خريد مسكن با روندى روبه رشد  اوراق امتياز تس

در مرز هر ورقه 100 هزار تومان قرار گرفت. 
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

بيشترين افزايش

بيشترين كاهش

برترين تقاضا

برترين عرضه

سيدمحمد صدرالغروى

مجامع

تاخت و تاز سهام ماريوكارت 8
در بازار ژاپن

استقبال چشمگير امريكا از نسخه جديد بازى هاى 
ــازى  ــن ب ــى اپليكيش ــن طراح ــو و همچني ماري
 Pokeman براى  آيپد در اپل استور، موجب رشد 

قيمت سهام شركت نينتندو شد. 
ــدى قيمت  ــش چهار درص افزاي
سهام اين شركت هر سهم آن را 
به 11 هزار ين رساند و بيشترين 
ــته  ــت را در چهار ماه گذش قيم

از آن خود كرد.

بازار اروپا چشم به ميز مذاكره
ــيه و  ــور پرتنش يعنى روس ــرات دو كش ــاز مذاك آغ
ــن، بازارها را به روزهاى آرام بازگرداند. قيمت  اوكراي
ــركت United Internet  با رشد چهار  ــهام ش س
درصدى همراه شد در حالى كه شركت خودروسازى 

ــه درصدى قيمت  رنو افزايش س
ــد. شاخص  ــهام را نظاره گر ش س
استاكس رشد 0,9 درصدى را به 
ــرز بانك نيز با  ــاند و كام ثبت رس
افزايش 1,4 درصدى معامالت را 

به پايان برد. 

شروع پرقدرت بازارهاى آسيايى
ــاعات معامالتى  ــروع س ــيايى در ش بازارهاى آس
ــد. افزايش اعتماد به  ــى همراه ش با روند افزايش
ــتغالت در امريكا و كاهش  ــت امالك و مس صنع
ــاى  ــان، بازاره ــى در جه ــاى ژئوپوليتيك تنش ه

ــت  ــدار مثب ــيايى را در م آس
ــيا  آس ــاخص  ش داد.  ــرار  ق
درصدى   0,6 ــد  رش پاسفيك 
ــود كرد، در حالى  را از آن خ
 2,7 هنگ كنگ  ــورس  ب ــه  ك

ــد.  درصد مثبت ش

تصميمات مجمع شركت
عمومى عادى ساالنه

پااليش نفت بندرعباس

سود قطعى هر سهم: 
2248 ريال

سود نقدى هر سهم: 
1800 ريال

درصد توزيع سود: ٪80

پااليش نفت الوان

سود قطعى هر سهم: 
912 ريال

سود نقدى هر سهم: 
1000 ريال

درصد توزيع سود: ٪109

سيمان باقران

سود قطعى هر سهم: 
(37) ريال

سود نقدى هر سهم: 
0 ريال

درصد توزيع سود: ٪0

خالصه اى از تصميمات مجامع عمومى عادى ساالنه 
و مجامع پيش روى شركت ها: 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب

نگاه

ــى  ــورس در حال ــاخص كل ب ش
ــته به روند نزولى  طى روز گذش
ــه با افت  ــيد ك خود تداوم بخش
4 واحدى، اين نماگر به 73902 
ــيد اين در حالى است  واحد رس
ــار مثبت  ــار اخب ــه حتى انتش ك
در  ــى  خاص ــر  تاثي ــد  نمى توان
خصوص تغيير روند بازار بگذارد 
و بازار همچنان به دنبال محركى 
ــد قيمت  ــت رش ــناحته جه ناش
ــت. مهم ترين مشكل  ــهام اس س
ــع فعلى  ــرمايه در مقط ــازار س ب
ــت كه آثار روانى ناشى از  اين اس
ــهامداران در بازار تقريبا  رفتار س
ــت. به طورى كه  از بين رفته اس
ــز تاثيرى  ــار موثق ني حتى اخب
ــهامداران نمى گذارد.  بر رفتار س
اين در حالى است كه حساسيت 

ــبت به اخبار مثبت نيز  بازار نس
ــه اى كه  ــت به گون ــده اس كم ش
اخبار  ــه  ب ــبت  نس ــهامداران  س
ــان  نش ــى  خاص ــل  عكس العم
نمى دهند، در واقع مى توان گفت 
كه در مقطع كنونى، سهامداران 
ــدن اخبار و  ــار عملى ش در انتظ
تصميمات  عملى  آثار  ــاهده  مش
صنايع  در خصوص  ــده  ش اتخاذ 
مختلف هستند. به نظر مى رسد 
چنانچه اخبار و تصميمات اتخاذ 
شده توسط مسئوالن، اجرايى و 
ــود، اين امر مى تواند  عملياتى ش
قيمت  ــد  رش ــت  ــى جه محرك
ــد.  ــرمايه باش ــهام در بازار س س
ــه افزايش نرخ  ــن، مقول همچني
ــع مختلف كه به تدريج در  صناي
حال اعمال شدن است، مى تواند 
ــد  باعث رش ــورت مقطعى  به ص
ــهام در بورس شود اما  قيمتى س

ــداوم نخواهد يافت.  ــد ت اين رش
نتيجه گرفت  ــوان  بنابراين مى ت
ــد  كه مهم ترين ركن جهت رش
ــهام در بازار، عملياتى  قيمت س
ــده  ــات اتخاذ ش ــدن تصميم ش

خواهد بود. 
ــه منابعى كه  ــه اينك ــا توجه ب ب
بانك ها توسط فروش دارايى هاى 
خود به دست مى آورند، در بخش 
ــاع وارد مى شوند،  منابع غير مش
ــا در قالب ارائه  ــن بانك ه بنابراي

منابع  اين  مى توانند  ــهيالت  تس
ــدى  تولي ــركت هاى  ش ــه  ب را 
ــد و در نتيجه درآمد  تزريق كنن
ــش مى يابد  ــاع آنها افزاي غير مش
ــر، به صورت  ــت اين ام و در نهاي
غيرمستقيم بر بازار سرمايه تاثير 
ــت. گفتنى  مثبت خواهد گذاش
ــا فروش  ــيله ب ــت به اين وس اس
ــه  ــا، چنانچ ــاى بانك ه دارايى ه
ــپرده هاى بانكى نيز  نرخ سود س
ــرمايه در گردش  كاهش يابد، س
شركت هاى توليدى ضمن تامين 
ــب، افزايش مى يابد  با نرخ مناس
و باعث مى شود كه حاشيه سود 
ــركت هاى توليدى با  و فروش ش
ــود. در نتيجه  ــش همراه ش افزاي
مى توان شاهد رشد قيمت سهام 

و رونق در بازار سرمايه بود. 
ــوان گفت كه  ــور كلى مى ت به ط
فروش دارايى هاى بانك ها، تاثير 

ــدت  ــى در كوتاه م ــى مثبت روان
ــت  ــازار خواهد گذاش ــر روند ب ب
ــى كه بر وضعيت  اما تاثير مثبت
ــازار  ب ــه  نتيج در  و  ــركت ها  ش
ــرمايه مى گذارد، در بلندمدت  س
ــاهده خواهد شد. به نظر من  مش
ــه تعادل  ــرمايه ب  اكنون بازار س
رسيده است به گونه اى كه شاهد 
ــى در روند  ــت خاص ــد يا اف رش

قيمتى سهام نيستيم.
ــع فعلى، بازار  همچنين در مقط
ــرمايه منتظر اتفاقى است كه  س
ــادل  ــت تع ــد آن را از حال بتوان
ــن چنانچه  ــد. بنابراي ــارج كن خ
ــات در خصوص آينده بازار  ابهام
ــود و تصميمات اتخاذى  رفع ش
ــوند،  ــار مثبت عملياتى ش و اخب
ــاهد خروج از حالت تعادل و  ش
ــمت روند صعودى  حركت به س

خواهيم بود.

بازار سرمايه در انتظار عملياتى شدن تصميمات اتخاذى
محمدامين قهرمانى 

مدير سرمايه گذارى صندوق صبا
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ــود  ــرخ س ــه ن ــت ك سال هاس
ــران  اي در  ــى  بانك ــهيالت  تس
ــن  تعيي ــتورى  دس ــورت  به ص
ــل تاثير گذار بر  ــود و عوام مى ش
ــرايط و  ــب ش ــز بر حس آن هرگ
علم اقتصاد بررسى نشده است. 
ــود يك متولى  ــه طورى كه نب ب
ــاختار دولتى براى تعيين  در س
ــود بانكى تاكنون هزينه  نرخ س
ــران بر  ــاد اي ــى را در اقتص گزاف
ــت. به عنوان  ــته اس جاى گذاش
ــن رفتار  ــرات اي ــال اوج تاثي مث
ــوان در  ــانه را مى ت غير كارشناس
ــاى نهم و دهم  عملكرد دولت ه
مشاهد شد و اين رويكرد منجر 
ــد تا ميزان نقدينگى از  به آن ش
86 هزار ميليارد تومان در سال 
84 به 600 هزار ميليارد تومان 
در سال 91 برسد. اين جذابيت 
ــار گوناگون،  بازار پولى براى اقش
ــرمايه را از رونق انداخت  بازار س
ــد تا اين بازار از  و منجر به آن ش
ــال جارى با پنج هزار  ابتداى س
واحد ريزش مواجه شود؛ بر اين 
ــركت هاى بورسى  اساس اگر ش
ــاالنه خود  نتوانند از عملكرد س
ــى ارائه دهند بازار  گزارش مثبت
ــود و افت خود  ــان به رك همچن
ادامه خواهد داد و صنعت مجبور 
است تا با ركود تورمى بيشترى 

دست و پنجه نرم كند. 

نرخ هاى جذاب
ــازار پول  ــاد، از ب ــم اقتص در عل
ــاى  ــوان بازاره ــرمايه به عن و س
ــرا بازار  ــود؛ زي مكمل ياد مى ش
پول تامين كننده نياز كوتاه مدت 
ــت و  ــار و توليد كنندگان اس تج
ــرمايه نيازهاى بلند مدت  بازار س
ــن مى كند و  ــر را تامي ــن قش اي
ــدام از اين بازارها را  نبايد هيچ ك
قربانى رونق ديگرى كرد.  در اين 

ــل اهللا معظمى، عضو  زمينه  فض
ــوراى عالى بورس به «فرصت  ش
ــود بانكى  ــروز» گفت: نرخ س ام
براساس ميزان نرخ تورم و البته 
ــد اقتصادى تعيين  شاخص رش
ــود، اما در شاخص بورس  مى ش
عالوه بر مسايل تكنيكال، عوامل 
روانى نيز در آن دخيل هستند. 
عواملى همچون نتايج مذاكرات 
ساالنه  گزارش هاى  ــته اى،  هس
ــت برخى از  ــركت ها يا حماي ش
شركت ها و نهادها از شركت هاى 

بورسى و غيره.
ــزان نرخ  ــد بر مي ــا تاكي وى ب
ادامه  بانكى  ــهيالت  تس ــود  س
ــت يازدهم تالش كرد  داد: دول
ــه به نقطه را  ــا نرخ تورم نقط ت
ــال  از 45/1 درصد خرداد ماه س
ــاند؛ از  ــه 17/4 رس ــته ب گذش
ــار مى رود كه  اين رو اين انتظ
ــود  با كاهش نرخ تورم، نرخ س
ــز كاهش  ــهيالت بانكى ني تس

يابد، اما اين گونه نشد. 
معظمى اين نرخ سود بانكى باال 
را دليلى بر ايجاد جذابيت بيشتر 
ــت و يادآور شد:  بازار پول دانس
بازار پول از ريسك بسيار پايينى 
برخوردار است و اگر بخواهيم با 

ــود بانكى بر  تعيين نرخ باالى س
ــاى اين بازار بيفزاييم  جذابيت ه
بايد بازار سرمايه را فراموش شده 

و شكست خورده بدانيم. 
ــح كرد: حمايت  معظمى تصري
از بازار سرمايه تاثير مستقيمى 
ــق آن دارد؛  ــد و رون ــر تولي ب
ــق پول و  ــه تزري ــه طورى ك ب
نقدينگى مردم مى تواند صنعت 
ــكالت بسيارى  توليد را از مش

رهايى بخشد. 

بازار بدون واكنش
ــان اقتصادى معتقدند  كارشناس
ــرخ بهره  ــورم و ن ــه رابطه ت ك
ــته شكلى  ــال گذش در چند س
ــته و همين نكته  مصنوعى داش
ــود بانكى را نيز  ساختار نرخ س
ــت و  ــرار داده اس ــر ق تحت تاثي
نتوانسته منطقى را در عملكرد 
ــى براى حمايت از  اين نهاد پول
ــت ايجاد  ــد و صنع بخش تولي
كند. از سويى ديگر بازار سرمايه 
ــاز و انتظارات  ــته ني هم نتوانس
ــى را تامين كند و  فعالن بورس
ــن بازار به  ــى آنها از اي نارضايت
ــى تا حد  ــك عامل روان طور ي
ــاى  جذابيت ه از  ــمگيرى  چش

ــت. در اين  ــته اس ــورس كاس ب
مورد مسعود بهرامى، كارشناس 
مسائل بانكى به «فرصت امروز» 
ــود بانكى  گفت: افزايش نرخ س
ــورس تاثير  ــاخص ب در افت ش
نداشته و منجر به خروج فعاالن 

از بازار سرمايه نشده است. 
ــى از  ــه برخ ــاره ب ــا اش وى ب
ــا ى تاثير گذار در افت  رخداده
ــاخص بورس ادامه داد: افت  ش
ــل از اعالم  ــاخص بورس قب ش
ــاق افتاده  ــود بانكى اتف نرخ س
ــد نزولى را  ــن رون ــاى اي و مبن
ــنتى  مى توان در تعيين 15 س
نرخ خوراك گاز و پتروشيمى ها 
ــره مالكانه معادن  و افزايش به

توسط دولت دانست. 
البته روند مذاكرات  وى افزود: 
ــته اى هم در افت شاخص  هس
بى تاثير نبوده و مى توان تغيير 
رفتار سرمايه گذاران بازار بورس 
را نشأت گرفته از اين رخدادها 
ارزيابى كرد و افزايش نرخ سود 
بانكى نمى تواند از جذابيت هاى 
ــرمايه به نفع بازار پولى  بازار س

بكاهد. 
ــناس اقتصاد با اشاره  اين كارش
ــك كنونى در  ــزان ريس به مي

بازار سرمايه اعالم كرد: بورس 
در شرايط كنونى با نوسان هاى 
بسيارى روبه رو شده به طورى 
ــازار را در  ــن ب ــك اي كه ريس
ــال جارى چند برابر افزايش  س

داده است. 
بهرامى تصريح كرد: غير منطقى 
ــت كه انتظار داشته باشيم  اس
ــود بانكى  ــرخ س ــا كاهش ن ب
سپرده گذران ريسك گريز را به 
ــمت بورس و سرمايه گذارى  س

در آن كشاند. 
ــرمايه در  ــازار س ــزود: ب وى اف
ــر مى برد كه به  شرايطى به س
ــخت واكنش  ــار مثبت س اخب
ــوان مثال  ــان مى دهد به عن نش
ــه گروه  ــاى مربوط ب گزارش ه
ــازار  ب در  ــت  نتوانس ــى  داروي
ــاد كند.  ــت را ايج ــدى ثاب رون
ــا  ــرمايه ب ــازار س ــن ب همچني
ــود بانكى  اعالم افزايش نرخ س
ــم از خود  ــى ه ــى منف واكنش
نشان نداد و رفتارى مستقل از 
تصميمات اقتصادى را در پيش 

گرفته است. 
ــاى گوناگون  با توجه به نظره
ــول  پ ــازار  ب دو  ــان  كارشناس
ــت از  ــراى حماي ــرمايه، ب و س
ــه كاهش نرخ  ــورس نيازى ب ب
سود بانكى نيست، زيرا كاهش 
ــرخ تنها يك  ــى اين ن مصنوع
ــت براى بورس  آرام بخش موق
به شمار مى رود و از درمان اين 
ــد. پس  ــازار غافل خواهيم ش ب
ــرمايه  ــراى حمايت از بازار س ب
ــط نهاد هاى پولى  مى توان توس
و مالى از بانك ها به عنوان بازار 
مكمل كوتاه مدت استفاده كرد 
ــع مالى از طريق  تا تزريق مناب
ــايه همكارى اين  بانك ها در س
ــان مردمى را  ــازار اطمين دو ب
ــرده و روزهاى رونق و  جلب ك
ــوش را به تاالر حافظ  جنب و ج

بازگرداند.

بانك و بورس بايد مكمل يكديگر باشند

كاهش نرخ سود بانكى بازار سرمايه را رونق نمى دهد
برگزارى نخستين مانور استقرار 

سيستم جامع نوين بانكدارى بانك دى 

ــترده تر و مناسب تر  بانك دى با هدف ارائه خدمات گس
ــتقرار سيستم جامع  ــتين مانور اس ــتريان نخس به مش
ــاعت هشت صبح روز  نوين بانكدارى اين بانك را از س
ــب به طور همزمان در شعب  سه شنبه تا ساعت 20 ش

سراسر كشور اين بانك برگزار كرد. 
ــت: براى  ــم گف ــن مراس ــك دى در اي ــل بان مديرعام
ــتم بانكدارى  ــك دى سيس ــت كه بان ــتين بار اس نخس
ــنتر اختصاصى راه اندازى  خود را با بهره گيرى از ديتاس
ــگ داراى  ــورت هلدين ــتم به ص ــد و اين سيس مى كن
ــت كه  ــيار مدرن و به روزى اس ــا و امكانات بس مزيت ه

حتما مشتريان بانك از آن خشنود خواهند شد. 

بانك مسكن در شبكه بانكى استان 
همدان در جذب منابع سوم شد

ــكن در  ــعب بانك مس ــن ريحانى پور، مدير ش حس
ــاص 4/12درصد  ــا اختص ــدان گفت: ب ــتان هم اس
ــش هزار  ــش از ش ــى بي ــتان يعن ــع اس از كل مناب
ــتان، اين بانك  ــبكه بانكى اس ــارد ريال در ش ميلي
ــاى ملى و صادرات به  ــوم را بعد از بانك ه رتبه س
ــت و همچنين در پرداخت  خود اختصاص داده اس
ــرار گرفته و اين  ــتان ق ــهيالت در رتبه اول اس تس
ــعب و مديريت در  ــمگير ش امر مانع از فعاليت چش

ساير حوزه ها نشده است. 
ــعب در اين  ــكن حيث تعداد ش ــزود: بانك مس وى اف
ــتان با 8/9درصد يعنى 35 شعبه، در رتبه پنجم و  اس
ــان با 7/8درصد يعنى 276 نفر در  از نظر تعداد كاركن

رتبه هفتم قرار دارد. 

برگزارى سى و پنجمين قرعه كشى 
حساب هاى قرض الحسنه بانك ملى

ــاب هاى  ــى حس ــه قرعه كش ــن مرحل ــى و پنجمي س
ــا 500 جايزه  ــى ب ــك مل ــداز بان ــنه پس ان قرض الحس
ــكن) اول  ــون ريالى (كمك هزينه خريد مس 500 ميلي

شهريورماه سال جارى برگزار مى شود. 
 500كمك هزينه خريد خودرو هر يك به ارزش 250 
ــه خريد لوازم خانگى  ــون ريال، 500 كمك هزين ميلي
هريك به ارزش 100 ميليون ريال، 500 كمك هزينه 
ــون ريال، 500  ــه ارزش 30 ميلي ــى هر يك ب تحصيل
ــتى و فرش دستباف هريك به  كارت خريد صنايع دس
ــك ميليون فقره  ــون ريال و بيش از ي ارزش 10 ميلي
جايزه نقدى 200 هزار ريالى، از ديگر جوايز اين مرحله 
ــاب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك  از قرعه  كشى حس

ملى است. 

بانك صادرات 50 هزار فقره
وام ازدواج مى دهد 

ــت هاى دولت از ابتداى  ــو با سياس بانك صادرات همس
ــارد ريال  ــاه 2621 ميلي ــان تيرم ــارى تا پاي ــال ج س
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت 
ــهريور  ــرده و 50 هزار فقره وام ازدواج نيز تا پايان ش ك

ماه پرداخت خواهد كرد.
همچنين در مقطع ياد شده بيش از 218 ميليارد ريال 
ــاغل خانگى، 133 ميليارد ريال  ــنه مش وام قرض الحس
بابت اشتغالزايى و مبلغ 17 ميليارد ريال در قالب عقد 
قرض الحسنه درمان به بيماران نيازمند پرداخت كرده 

است. 

مكانيزه شدن دبير خانه 
هيات مديره بانك شهر

ــهر براى دستيابى به  دبيرخانه هيات مديره بانك ش
ــترس قرار گرفتن  ــفافيت بانكى و در دس مقوله ش
ــه لحاظ تقيد  ــات و مصوبات هيات مديره و ب اطالع
ــخه  ــه اى در اداره بانك، نس ــتقرار اتاق شيش به اس
ــهر را  ــك ش بان ــره  ــه هيات مدي ــزه دبيرخان مكاني

ــرد.  ــدازى ك راه ان
ــهر،  ــدى، مديرعامل بانك ش ــد پورزرن ــين محم حس
ــيون دبيرخانه هيات مديره را با هدف ضوابط  مكانيزاس
ناظر بر حداقل استانداردهاى شفافيت و انتشار عمومى 
ــات اعتبارى كه از سوى بانك مركزى  اطالعات موسس
ــت و ابراز اميدوارى كرد كه  ــت دانس ــده اس تدوين ش
ــاير اطالعات بانك نيز با همين سمت و سو در اتاق  س

شيشه اى قرار گيرد. 
ــا در  ــفافيت بانك ه ــزان ش ــه مي ــزود: هرچ وى اف
ــد، استحكام،  ــتر باش نظام هاى مالى و اعتبارى بيش
ــد فعاليت بانك  ــات مطلوب ترى بر رون ــداوم و ثب ت

ــد.  مهيا خواهد ش

قهرمانان كشتى به سهامداران 
بانك پاسارگاد پيوستند

ــا  ــى ب ــتى آزاد و فرنگ ــته كش ــان دو رش قهرمان
ــس  ــك، ريي ــى المپي ــه مل ــس كميت ــور ريي حض
ــاى  اعض و  ــل  مديرعام ــتى،  كش ــيون  فدراس
ــا دريافت تنديس،  ــارگاد، ب هيات مديره بانك پاس
ــهامدار اين بانك بزرگ  ــهام، س ــپاس و س لوح س

ــدند.  خصوصى ش

دالر 3110 تومان و سكه تمام 
947 هزار و 800 تومان قيمت خورد

ــنبه نرخ هر دالر  ــه ش ــكه روز س صرافان بازار ارز و س
ــنبه  ــبت به روز دوش ــد نس ــكا را با 11 تومان رش امري
ــار آزادى  ــام به ــكه تم ــر قطعه س ــان و ه 3110 توم
ــد 947هزار و  ــد را با 3500 هزار تومان رش طرح جدي

800 تومان تعيين كردند. 
به گزارش ايرنا، نرخ هر يورو در بازار آزاد با 15 تومان رشد 
4155 تومان و هر پوند نيز مانند روز دوشنبه 5180 تومان 
قيمت خورد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد با 
3500 تومان رشد 947 هزار و 800 تومان و هر قطعه سكه 
تمام طرح قديم نيز با سه هزار تومان رشد 947 هزار تومان 

به خريداران عرضه شد. 

 تشكيل سيستم بانكى مشترك 
ايران و پاكستان

ــر پختونكاوا در  ــى و صنعت خيب ــاق بازرگان رييس ات
ــاور پاكستان بر  ــول ايران در پيش ــتى با سركنس نشس
ــم تجارت  ــراى افزايش حج ــالش دولت ب ــرورت ت ض
ــتار  ــد كرد و همچنين خواس ــط اقتصادى تاكي و رواب
ــراى جذب  ــى دوجانبه ب ــتم بانك ــكيل يك سيس تش

سرمايه گذارى هاى بيشتر ميان دو كشور شد. 
ــول  ــن درويش وند، سركنس ــنا، حس به گزارش ايس
ــاره به اهميتى كه  ــتان با اش ــاور پاكس ايران در پيش
ــادى و تجارى با  ــط اقتص ــراى تقويت رواب ــور ب كش
همسايه خود قائل است، اظهار كرد: موانع موجود بر 
ــر راه ارتقاى روابط تجارى ميان دو كشور اسالمى  س
ــت سركنسول  ــت. در نشس برادر از جانب ايران نيس
ــاى اتاق بازرگانى و صنعت واليت خيبر  ايران با اعض
ــوى زاهداهللا شينوارى، رييس اين  پختونكاوا كه از س
اتاق برگزار شد، دو طرف براى برگزارى نمايشگاهى 

از محصوالت ايرانى موافقت كردند. 

اعمال حق بيمه بيشتربراى
 رانندگان متخلف

على رضا نخستين مرتضوى، مديرعامل شركت خدمات 
ــخص  ــه اى «دنياى بهتر» از منظر ديگرى بيمه ش بيم
ــت: نظارت بيمه  ــى قرار داد و گف ــث را مورد بررس ثال
ــد  مركزى بايد فراترازآنچه امروز صورت مى گيرد، باش
ــارت ها  ــخص ثالث و كنترل خس و درخصوص بيمه ش

نظارت زيربنايى داشته باشد. 
ــزى ايران در  ــه مرك ــور بيم ــت را حض او گام نخس
ــوان كرد و  ــه رانندگى عن ــه اعطاى گواهينام پروس
ــزى در مديريت صدور  ــه مرك ــت بيم افزود: بهتراس
گواهينامه ها با نيروى انتظامى همكارى داشته باشد 
ــانى كه گواهينامه مى گيرند،  ــوابق كس و اطالعات س
ــا اين  ــود، ب ــور منتقل ش ــش بيمه گرى كش ــه بخ ب
ــازه نمى دهد تا آب از  ــه مركزى اج ــارت بيم كار نظ

سرچشمه گل آلوده شود. 

دريچه اخبار بانكى
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دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اعضای انجمن 
روابط عمومی ایران می توانند با ارائه کارت معتبر با پرداخت

2/500/000 ریال از حضور در کنفرانس برخوردار شوند.
هــزینه شــرکت در کنفرانس شــامل یک روز حضــور در 
سخنرانی های علمی-آموزشی، بسته اهدایی همــایش، صدور 

گواهینامه پایان دوره، پذیرایی و ناهار می باشد.

نام خانوادگی: نام:        
تلفن همراه:     تحصیالت:       
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عالقــه مندان برای حضــور در کنفــرانس الزم است مبلغ 
شماره:  جاری  حساب  به  را  ثبت نام  وجه  ریال   3/000/000
1-77869-8000-201 نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی )کد 
201- قابل پرداخت در تمام شعب( به نام دبیرخانه کنفرانس 
روابط عمومی واریز کرده و اصل رسید بانکی را به همراه فرم 

تکمیل شده ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
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منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

اعالم اسامى 500 بدهكار عمده بانكى به قوه قضاييه 
ــاد و دارايى گفت: رييس  ــر امور اقتص وزي
ــته اسامى  كل بانك مركزى طى ماه گذش
500 بدهكار عمده بانكى را به قوه قضاييه 
ــت. اقدامات قانونى براى  معرفى كرده اس

برخورد با اين افراد در حال انجام است. 
ــكيل  ــاره به تش على طيب نيا افزود: با اش
ــايى افراد  كارگروهى در دولت براى شناس
ثروتمند يارانه بگير، به رياست وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى، اظهار كرد: شناسايى 
ــف اين  ــوزه وظاي ــد در ح ــراد ثروتمن اف
ــت به طورى كه اين وزارتخانه  كارگروه اس
ــرى از امكانات  ــا بهره گي تالش مى كند ب

موجود اين افراد را شناسايى كند. 
ــروه در  ــن كارگ ــر اي ــه داد: اگ وى ادام
ــه  ب ــر  يارانه بگي ــدان  ثروتمن ــايى  شناس
ــات الزم را براى  ــد، اقدام ــان برس اطمين

حذف آنان انجام خواهيم داد. 
وى افزود: دولت در سال گذشته در چنين 
ــمى  روزهايى فعاليت خود را به صورت رس
ــرايطى كه به لحاظ  آغاز كرد آن هم در ش
ــور در وضعيت  ــى كش اقتصادى و سياس

خطيرى قرار داشت. 
ــمنان را يكى  وى تحريم هاى ظالمانه دش
ــال قبل  ــرايط ويژه س ــاى ش از مصداق ه
ــمرد و افزود: با ساختارهاى اقتصادى  برش
ناسالم كه از قبل در اقتصاد وجود داشت، 
ــود و همزمانى اين  ــنگين و رك ــورم س ت
ــى را براى مردم از  ــرايط خاص پديده ها ش
ــكارى و ركود ايجاد كرده  منظر تورم و بي

بود. 
ــاره  ــور اقتصاد و دارايى ضمن اش وزير ام
ــانات سال هاى قبل بازار ارز، طال و  به نوس
مسكن، گفت: دولت در شرايطى زمام امور 
را به دست گرفت كه سخت ترين وضعيت 
ــال هاى بعد و  ــى س ــور ط ــادى كش اقتص

ــال هايى  ــتيم زيرا س قبل از انقالب را داش
ــوده يا ركود  ــا تورم باال ب ــته ايم كه ي داش
ــديد، اما تركيب اين دو مورد شرايط را  ش

بسيار بدتر كرده بود. 
ــه هم زمانى ركود  ــا بيان اينك طيب نيا ب
ــب را نيز با  ــت مناس و تورم اتخاذ سياس
ــود، تصريح كرد:  ــكل مواجه كرده ب مش
ــوم با هم  ــن دو پديده ش ــه اي ــى ك زمان
ــوند، استفاده از سياست ها  تركيب مى ش
ــود  با پيچيدگى هاى خاصى همراه مى ش
ــديد كند؛  ــكالت را تش كه مى تواند مش
ــه مقام  ــر بود ك ــه همين خاط ــايد ب ش
ــال را سال اقتصاد با  معظم رهبرى، امس
ــت جهادى نام گذارى  عزم ملى و مديري

كرده اند. 
ــن تعبير و واژه  ــتفاده از اي ــزود: اس وى اف
مديريت جهادى حاكى از اين است كه در 
ــيار سختى قرار گرفته بوديم و  شرايط بس
قرار داريم كه خروج از اين شرايط تنها با 
ــرى و همكارى تمام قواى حاكمه و  همفك

مشاركت مردم امكان پذير است. 
ــه دولت يازدهم،  به گفته اين عضو كابين
ــالى كه گذشت تمام عزم  اين دولت در س
ــكالت موجود جزم  خود را براى حل مش
كرد و در اين كار البته مردم و مجلس هم 
همكارى هاى خوبى را با دولت انجام دادند 
ــكالت  ــرايط الزم براى مقابله با مش تا ش

موجود كشور فراهم شود. 
وزير امور اقتصاد و دارايى با ابراز خرسندى 
از ارائه اليحه خروج از ركود به مجلس در 
ــه هيچ  ــارى، گفت: در اين جلس هفته ج
ــده اى به عنوان مخالف صحبت نكرد  نماين
ــيار باال  و تك فوريت اين اليحه با رأى بس
به تصويب رسيد كه اين نشانه همكارى و 

همفكرى و وفاق ملى است. 

چك ها درجه بندى 
مى شوند

ــارات بانك مركزى  ــركل اعتب مدي
ــى چك هاى  ــد نزول ــالم رون با اع
ــه تا  ــى اينك ــتى و پيش بين برگش
ــال جارى تعداد چك هاى  پايان س
ــار ميليون  ــت خورده به چه برگش
ــتوالعمل  ــد، گفت: دس ــره برس فق
ــوء اثر  مربوط به افرادى كه رفع س

ــك مى كننـد،  چــ
دومين  ــوان  به عنــ
چك هاى  ــبـــد  س
توسط  ــــتى  برگش
ــزى  مرك ــك  بانــ

تدوين مى شود. 

ضرورت حسابرسى 
داخلى بانك ها

ــوراى راهبردى  ــتمين جلسه ش هش
حسابرسى داخلى بانك ها با محوريت 
ــى و  ــى داخل ــرورت حســابرس ض
ــرل داخلى در  ــرى و كنت گزارش گي
بانك ها برگزار شد. معاون نظارتى بانك 
مركزى در اين نشست، با مهم دانستن 
ــى بانك ها،  ــان داخل نقش حسابرس

اظهار كرد: مسئوالن 
بانك ها توجه داشته 
حسابرسان  ــند  باش
داخلى، آنها را در راه 
رسيدن به اهدافشان 

كمك مى كنند.
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ــت و  فوالد پرمصرف ترين فلز صنعتى اس
مصرفش پيوسته در طول سال هاى اخير 
ــت. امروزه توليد فوالد  افزايش يافته اس
ــه 1600 ميليون تن در  جهان نزديك ب

سال است. 
به گزارش سنا و براساس گزارش منتشر شده 
از سوى انجمن جهانى فوالد، نمودار توليد 
ساالنه از سال 1950تا 2013 به صورت زير 
است. در اين نمودار آهنگ افزايش توليد در 
طول سه سال اخير، حدود 3/9درصد است 
كه نتيجه آن توليدى معادل 1606 ميليون 
ــت. (جدول  ــال 2013 اس تن در پايان س

شماره1)

نمودار 1
ــور از  ــزارش 10 كش ــاس همين گ براس
بزرگ ترين توليد كنندگان اين محصول به 
ترتيب زير هستند. براساس اين رتبه بندى 
ايران با توليد 15/4ميليون تن، در جايگاه 
پانزدهمين كشور توليدكننده فوالد خام 

در سال 2013 قرار دارد. 
براساس گزارشى جديد از انجمن جهانى 
ــال  ــت س فوالد، ايران در پنج ماهه نخس
ــون تن فوالد  2014 معادل6/344ميلي
توليد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 4/4 درصد رشد داشته است. 

قيمت جهانى
ــال  در زير نمودار قيمت فوالد در پنج س
ــاهده  اخير در بازار هاى جهانى قابل مش

است: 

نمودار2
نمودار باال نشان مى دهد كه قيمت فوالد 
در اواسط سال 2011 ميالدى به باال ترين 
سطح خود در طول پنج سال اخير دست 
ــال 2013  يافته و از آن زمان تا پايان س
ــطح  روند نزولى را تجربه و پايين ترين س

ــت. از علل  قيمتى خود را لمس كرده اس
مهم سقوط بزرگ قيمت فوالد در آن دوره 
زمانى مى توان به افزايش موجودى ذخاير 
ــازى به ويژه در چين  شركت هاى فوالد س
و عرضه هاى سنگين به دليل چشم انداز 
نه چندان مناسب از شرايط بازار اروپا اشاره 
كرد. البته همان طور كه در نمودار مشخص 
است، قيمت اين فلز صنعتى از اوايل سال 
جديد ميالدى تاكنون، با روندى صعودى 

مواجه بوده است. 

بازار داخلى / حجم توليد
بررسى آمارهاى مربوط به توليد و مصرف 
فوالد در فواصل زمانى مشخص حكايت 
ــد اقتصادى دارد و تقاضاى اين فلز  از رش
ــنجه اى براى بررسى صنايع  مى تواند س
پايين دستى باشد و اگر بسترى در صنايع 
پايين دستى فراهم شده باشد عمال زنجيره 
بهره ورى تكميل شده و مى توان به رشد 

اقتصادى معنادار فكر كرد. 
ــت  ــش دو صنع ــوالد، نق ــارف ف در مص
ــازى و حمل و نقل غير قابل  ساختمان س
انكار است كه هر دوى اين صنايع در چند 
وقت اخير به شدت تضعيف شده اند. ضمن 
ــرخ ارز را نمى توان در  ــانات ن ــه نوس آنك

تقاضاى اين فلز بى اثر دانست. 
ــازها در بازار مسكن،  كاهش ساخت و س
كاهش بودجه عمرانى و نيز بروز مشكالت 
و مسائل داخلى عراق و در نتيجه كاهش 
ــول از ايران،  ــن محص ــزان واردات اي مي
ــن محصول را تحت تاثير  وضعيت بازار اي

قرار داده است. 
ــه بخش  ــكالتى ك ــده مش ــى از عم يك
ــت، كاهش  فوالد داخلى با آن مواجه اس
بودجه هاى عمرانى دولت در سال جارى 
است كه به دليل توقف عمده پروژه هاى 
عمرانى، بازار داخلى اين فلز شاهد كاهش 

تقاضاست. 
از طرفى نبايد مزيت هاى ايران را در صنعت 
فوالد ناديده گرفت  كه اين مزيت ها شامل 

موارد زير هستند: 
ــار ميليارد تن  ــزون بر چه بهره مندى اف
ذخاير معدنى سنگ آهن، دارابودن رتبه 
ــع گاز طبيعى، وجود  دوم جهانى در مناب
ذخاير عظيم زغال سنگ، نيروى متخصص 
و فرهيخته، هم مرزبودن با آب هاى جهانى، 
كشور را به سوى سرمايه گذارى در صنعت 
ــلم  فوالد و بهره بردارى از مزيت هاى مس

خود رهنمون مى كند. 
همچنين آزاد بودن صادرات فوالد و تمديد 
آن تا پايان سال نيز شرايط مساعدى براى 
ــن كاال ايجاد  ــزان صادرات اي افزايش مي

خواهد كرد. 
با توجه به آخرين آمارهاى منتشر شده، 

شركت هاى فوالدسازى دولتى و خصوصى، 
ــفند سال  از ابتداى فروردين تا پايان اس
گذشته، 15 ميليون و 640 هزار و 182 تن 
فوالد خام توليد كردند كه نسبت به سال 
ماقبل 8/ 8 درصد رشد را نشان مى دهد. 

جدول شماره 2 سهم هر يك از شركت هاى 
فعال در اين صنعت را نشان مى دهد. 

البته ذكر اين نكته ضرورى است كه به جز 
ــر ذوب آهن اصفهان و  كارخانه هايى نظي
فوالد خوزستان، ساير كارخانه ها  چندان 
ــاعد صادرات كاال را ندارند و  شرايط مس
ــت كه همجوار كشور ما  اين در حالى اس
ــتان در زمينه  ــنه عراق و افغانس بازار تش
ــاز قرار دارد كه مى تواند بازار  ساخت و س
خوبى براى فوالد باشد اما متاسفانه تركيه 

گوى سبقت را از ما ربوده است. 
فاكتورهاى تعيين قيمت فوالد در داخل: 

• قيمت جهانى فوالد
• نرخ ارز

• عرضه و تقاضا (عموما در بازار بورس كه 
با ثبات خوبى همراه بوده است)

• عوارض براى 8 ميليون تن فوالد وارداتى
• هزينه توليد (هدفمندى يارانه در قالب 

هزينه انرژى)
• دريافتى بهره مالكانه از توليدكنندگان 

سنگ آهن
ــده  ــر ش ــى منتش ــاس پيش بين براس
ــى اين فلز  ــت جهان ــوى EIU قيم از س
ــال 2018   ــه ازاى هر تن تا س صنعتى ب
ــت. ــماره 3  اس ــدول ش ــاس ج ــر اس ب
ــد قيمت  ــوان رون ــر مى ت ــودار زي در نم
ــده قيمت فوالد خام را در  پيش بينى ش

چهار سال آتى مشاهده كرد: 

نمودار3
ــت كه  ــن نكته ضرورى اس ــه ذكر اي البت
ــون در ماه  ــن پيش بينى اكن برخالف اي
ــال 2014 هر تن فوالد خام به  جوالى س
ــود ولى با  قيمت 395 دالر معامله مى ش
ــت قراردادهاى آتى اين فلز  توجه به قيم
صنعتى، مى توان انتظار داشت كه قيمت 
آن در كوتاه مدت روندى صعودى داشته 
باشد.  در حال حاضر و براساس قيمت هاى 
بورس فلزات لندن، قراردادهاى سه ماهه 
ــه 485 دالر ــوالد 425 دالر و 15 ماه ف

 است. 

سنگ آهن: 
ــنگ معدنى حاوى  سنگ آهن، نوعى س
ــت كه با فرآيند ذوب و  رگه هاى آهن اس
ــود. در كنار آهن  احيا آهن آن جدا مى ش
قراضه، كك متالوژى و چدن به عنوان يكى 
از اصلى ترين مواداوليه براى توليد فوالد 
به كار مى رود. در نمودار زير روند قيمت 
جهانى اين سنگ معدنى در طول پنج سال 

اخير قابل مشاهده است: 

نمودار4

براساس پيش بينى صورت گرفته توسط 
EIU، روند قيمتى سنگ آهن طبق جدول 

شماره 4 است.

نمودار 5

ــخص است،  همان طور كه از نمودار باال مش
ــود كه برخالف فوالد خام،  پيش بينى مى ش
روند قيمت جهانى سنگ آهن تا سال 2018 
نزولى باشد، به طورى كه انتظار مى رود قيمت 
ــال 2018 ميالدى به  هر تن سنگ آهن تا س
102 دالر خواهد رسيد.  در حال حاضر (ماه 
ــنگ آهن  ــوالى 2014) قيمت هر تن س ج
92/74 دالر است كه از پيش بينى صورت گرفته 
رقم پايين ترى است.  از داليل كاهش قيمت 
اين سنگ معدنى مى توان به باال بودن سطح 
ذخاير سنگ آهن در بنادر چين، توليد و عرضه 
زياد اين سنگ توسط توليدكنندگان آن و در 
نهايت نگرانى درباره كاهش نرخ رشد اقتصاد 
ــاره كرد كه البته در  چين در ماهاى اخير اش
ــاخص هاى مهم اقتصادى  هفته هاى اخير ش
ــد كارخانه اى، خدمات و تراز  چين نظير تولي
ــب قرار داشته اند و  تجارى در وضعيت مناس
ــراى برنامه هاى  دولت چين همچنان به اج
ــق اقتصاد اين  ــاطى براى كمك به رون انبس
ــر مى تواند  ــور ادامه مى دهد كه اين خب كش
ــى اين محصول  ــى در روند قيمت تاثير مثبت

داشته باشد. 

بررسى تحوالت بازار آهن

ايران بازنده اصلى بازار منطقه
كاهش توليد و  افزايش قيمت عسل  

ــوده و تاثير  ــه كاهش ب ــال رو ب ــل تا پايان س توليد عس
ــت.مديرعامل  ــى بر قيمت محصول خواهد داش افزايش
ــل  ــرى زنبورداران با بيان اينكه توليد عس اتحاديه سراس
ــى بيش از 70 درصد همراه است،  در سال جارى با كاهش
ــت زنبوردارى، وزارت  گفت: باوجود اهميت فراوان صنع

جهاد كشاورزى به اين صنعت بى توجه است. 
ــت  ــى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه برداش عفت رييس
ــتان هاى كشور  ــل از حدود 10 روز پيش در اكثر اس عس
ــفانه در سال جارى  ــت، اظهار كرد: متاس ــده اس آغاز ش
ــيار ضعيف و بدتر از سال  ــل از كندوها بس ــت عس برداش

92 بوده است.
ــل از  ــت عس ــاره به اينكه حداقل ميزان برداش وى با اش
ــال جارى  ــد، گفت: در س هر كندو بايد 13 كيلوگرم باش
ــت زنبورداران از هر كندو بين دو تا پنج  ميانگين برداش
ــت  ــرايط، هش ــرم بوده و اين ميزان در بهترين ش كيلوگ

كيلوگرم گزارش شده است. 
ــاس گزارش هاى رسيده، زنبورداران  رييسى افزود: براس
در استان هايى مانند آذربايجان غربى، كردستان، همدان، 
ــرقى و لرستان عسلى  بخش هايى از استان آذربايجان ش
ــه پيش بينى  ــت ك ــت نكرده اند، اين در حالى اس برداش
ــت مان از كندوها 10  ــال ميانگين برداش مى كرديم امس

كيلوگرم باشد.
وى با بيان اينكه آمار اتحاديه زنبورداران در زمينه توليد 
عسل طبيعى (بدون شكر) است، تصريح كرد: پيش بينى 
ــل در كشور با  ــال جارى توليد عس ما اين است كه در س

كاهشى بيش از 70 درصدى همراه است. 
ــه پايان  ــور تقريبا ب ــت در كش ــزود: برداش ــى اف رييس
ــت گزارش هاى  ــيده و آمار دقيق توليد پس از درياف رس
ــهريور ماه اعالم ــتان ها در نيمه ش ــالى از تمامى اس ارس

 مى شود.
ــورداران اضافه كرد:  ــرى زنب ــل اتحاديه سراس مديرعام
ــا و گرد و غبار و كمبود منابع  گرماى هوا، وجود ريزگرده
ــود داروى  ــن اينكه نب ــت، ضم ــل اين امر اس آب از دالي

تاثيرگذار با قيمت مناسب نيز از ديگر معضالت ماست. 

ــز توليد  ــوردارى به ج ــت زنب ــه صنع ــان اينك وى با بي
ــانى ايفا  ــى در بحث گرده افش ــتغالزايى نقش مهم و اش
ــفانه برنامه ريزى مدونى براى  مى كند، اضافه كرد: متاس
اين صنعت وجود ندارد، زنبور عسل زير سايه دام و طيور 
مانده و به همين دليل وزارت جهاد كشاورزى توجهى به 

آن نمى كند.
ــاره به  ــورداران با اش ــرى زنب مديرعامل اتحاديه سراس
ــت 30 تا 40 كيلوگرم  ادعاى برخى افراد مبنى بر برداش
ــل از هر كندو تصريح كرد: اين آمارها غير واقعى و در  عس
ــكر به زنبورهاست، زيرا طبيعت ايران  نتيجه خوراندن ش

پتانسيل چنين توليدى را ندارد. 
ــترك اين  ــت مش ــاره به نشس ــى همچنين با اش رييس
ــازمان محيط زيست گفت: اين  اتحاديه با كارشناسان س
ــازمان در 35سال گذشته  ــت ما با اين س نخستين نشس
بود كه به منظور حفاظت از محيط زيست و جلوگيرى از 

نابودى گونه هاى مهم گياهى برگزار شد. 

عدم الزام دريافت كد ملى از 
صادركنندگان حقيقى كشاورزى

به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت، سازمان 
امور مالياتى كشور پس از پيگيرى سازمان توسعه تجارت 
در راستاى افزايش صادرات توليدات كشاورزى، دستور عدم 
الزام دريافت كد ملى را از اشخاص حقيقى فعال در موضوع 

ماده 81 قانون ماليات مستقيم صادر كرد.
در همين راستا بند 6- 5 به دستورالعمل اجرايى موضوع 
ماده 169 مكرر قانون ماليات مستقيم الحاق شده است. 

در بند 6-5 آمده است: تمامى مشموالن دستورالعمل ماده 
169 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم از اشخاص حقيقى 
ــون ماليات هاى  ــاى موضوع ماده 81 قان داراى فعاليت ه
مستقيم كه خريدهايى در ارتباط با فعاليت هاى مصرح در 
ماده مزبور انجام مى دهند، نيازى به دريافت شماره اقتصادى 
ــته و مى توانند اطالعات  يا شماره ملى حسب مورد نداش
ــورت تجميعى براى هر فصل  معامالت خريد خود را به ص
در قالب دستورالعمل ماده 169 مكرر قانون ماليات هاى 

مستقيم ارسال كنند. 

منطقه ويژه اقتصادى آستارا 
با عزم جدى دولت فعال مى شود

استاندار گيالن با اشاره به تعيين سازمان بنادر و دريانوردى 
ــئول منطقه ويژه اقتصادى آستارا  ــازمان مس به عنوان س
ــد، اين منطقه ويژه  گفت: با عزم جدى دولت تدبير و امي
ــتارا فعال  ــتان مرزى آس ــه زودى در شهرس اقتصادى ب
مى شود.  محمدعلى نجفى در گفت وگو با ايرنا به برگزارى 
ــق آزاد  ــوراى عالى مناط ــروه تخصصى ش ــه كارگ جلس
تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى اشاره و تصريح كرد: در 
اين نشست، سازمان بنادر و دريانوردى به عنوان سازمان 
مسئول منطقه ويژه اقتصادى آستارا تعيين شد.  وى با بيان 
اينكه قانون ايجاد منطقه ويژه اقتصادى در سال 1389 به 
تصويب رسيده بود، گفت: در اين مدت به دليل تعيين نشدن 
سازمان متولى، منطقه ويژه اقتصادى آستارا غيرفعال بود و 
مردم غربى ترين شهرستان گيالن و تجار و بازرگانان استان 
و كشور از مزاياى بهره گيرى از تسهيالت اين منطقه محروم 
بودند.  نجفى با اشاره به عزم جدى دولت تدبير و اميد براى 
فعال كردن مناطق ويژه اقتصادى مصوب گفت: با اين اقدام 
دولت تدبير و اميد، پس از سال ها يكى از انتظارات بزرگ 
ــد.  وى همچنين به محدوده 119  مردم آستارا محقق ش
هكتارى منطقه ويژه اقتصادى بندر آستارا اشاره و اضافه 
كرد: در مرحله نخست اين منطقه در محدوده 60 هكتارى 

بندر چند منظوره آستارا مستقر مى شود. 

مازاد توليد گوشت گوسفندى داريم
رييس اتحاديه توزيع كنندگان گوشت گوسفندى تهران در 
گفت و گو با تسنيم اظهار كرد: با خروج از فصل گرما حجم 
مصرف گوشت قرمز افزايش خواهد يافت كه اگر صادرات 
به درستى مديريت نشود كاهش حجم گوشت داخل كشور 

را به همراه خواهد داشت. 
ــته افت قيمت  عليرضا ملكى ادامه داد: در ماه هاى گذش
گوشت گوسفندى اتفاق افتاد كه اين موضوع نشات گرفته 
ــور بوده و در حال حاضر هر كيلو  از عدم خروج دام از كش
گوشت گوسفندى شقه بدون دنبه 26 هزار و 500 تومان 

تا 27 هزار تومان عرضه مى شود. 
رييس اتحاديه توزيع كنندگان گوشت گوسفندى تهران 
ــد: در فصل جارى مازاد نياز كشور وجود دارد و  يادآور ش
واردات گوشت در حد محدود صورت مى گيرد در كنار آن 
ــور هند وارد مى شود كه كيفيت و  گوشت صنعتى از كش

قيمت آن نسبت به گوشت مصرفى پايين تر است. 
وى در رابطه با توليد گوشت صنعتى در كشور گفت: گوشت 
صنعتى در داخل كشور آنچنان توليد نمى شود و اگر توليدى 
صورت گيرد در واحدهاى توليدى سوسيس و كالباس مورد 

استفاده قرار مى گيرد. 
ملكى تاكيد كرد: گوشت منجمد شده افت كيفيت دارد و 
كشورهاى همسايه ايران بيشتر به دنبال واردات دام زنده 
از ايران هستند كه قيمت عرضه آن در داخل كشور كيلويى 

10 تا 11 هزار تومان است. 
رييس اتحاديه توزيع كنندگان گوشت گوسفندى تهران 
خاطرنشان كرد: هفت مهرماه سال جارى عيد قربان با حجم 

باالى تقاضاى دام زنده در پيش است. 
ــته 55 هزار رأس در عيد قربان  ــال گذش وى گفت: در س
ــال جارى اين ميزان  ــد كه احتمال مى رود در س ذبح ش

افزايش يابد. 
به گزارش تسنيم در روزهاى گذشته مجوز صادرات دام 

سبك (گوسفند) صادر شده است. 

گوشت قرمز 1000تومان گران شد

در گذشته از كشورهاى برزيل، استراليا و پاكستان دام به 
كشور وارد مى شد اما هم اكنون از اين موضوع جلوگيرى 
ــت گاوى از افزايش هزار  ــود.  رييس اتحاديه گوش مى ش
ــت قرمز خبر داد.  على خندان نوجوان،  تومانى نرخ گوش
ــت گاوى در گفت وگو با ايلنا با بيان  رييس اتحاديه گوش
ــت قرمز افزايش يافته  اينكه از شنبه گذشته قيمت گوش
است، اظهار كرد: هم اكنون گوشت مخلوط گوساله هر كيلو 
29هزار تومان و گوشت ساق درجه يك هر كيلو 33 هزار 
تومان به فروش مى رسد.  وى با اشاره به علت گرانى گوشت 
ــه دليل جلوگيرى از واردات  قرمز، افزود: در حال حاضر ب
دام به كشور گوشت قرمز افزايش قيمت پيدا كرده است. 

وى علت عدم واردات دام را مخالفت دامپزشكى اعالم كرد و 
گفت: در گذشته از كشورهاى برزيل، استراليا و پاكستان دام 
به كشور وارد مى شد اما هم اكنون از اين موضوع جلوگيرى 
ــخ به اين پرسش كه آيا  مى شود.  خندان نوجوان در پاس
دامپروران با مشكل كمبود آب مواجه نيستند، گفت: خير 
ــيده است و بعيد مى دانم  چنين گزارشى به دست ما نرس

كه دام كشور كمبود آب داشته باشد. 

كاهش قيمت داروهاى خارجى
رييس سازمان غذا و دارو و معاون وزير بهداشت ضمن اعالم 
آخرين اقدامات انجام شده در رابطه با شناسايى محصوالت 
ــده در  متخلف در ارتباط با مصرف پالم، اقدامات انجام ش
زمينه افزايش دسترسى بيماران به دارو و همچنين كاهش 

قيمت داروهاى وارداتى را تشريح كرد. 
ــش قيمت دارو  ــت در خصوص افزاي معاون وزير بهداش
اظهاركرد: طبق اعالم بانك مركزى، تورم مربوط به دارو 
ــكى در چهار ماهه اخير حداقل بوده است. ما  و لوازم پزش
ــته و  درزمينه توليد داروهاى داخلى افزايش قيمت نداش

درمورد داروهاى وارداتى نيز كاهش قيمت داشته ايم. 

محصوالت موجود در بازار سالم هستند
ــازمان غذا و دارو در ادامه صحبت هايش درباره  رييس س
سالمت مواد غذايى و مباحث اخير درباره روغن پالم گفت: 
ــت كه بيشتر در آسياى شرقى  «پالم»، روغنى گياهى اس
ــبت به ديگر روغن ها ديرتر منجمد  كشت مى شود و نس
ــده كه اين نوع از  و ذوب مى شود. همين ويژگى باعث ش
ــتفاده قرار گيرد.  وى افزود: البته از  روغن بيشتر مورد اس
ــبت به ديگر روغن هاى موجود در  آنجا كه اين روغن نس
ــوم روغن مصرفى دنيا را تامين  بازار ارزان تر است، يك س
مى كند. اين درحالى است كه از درصد بااليى از اسيدهاى 
ــت.  ديناروند ادامه داد: از سال  چرب اشباع برخوردار اس
1389 مصرف اين روغن درصنايع خوراكى ايران از سوى 
سازمان استاندارد و وزارت بهداشت مجوز گرفت.  استفاده 
از روغن پالم در سراسر جهان به اندازه مجاز در بخش صنايع 
خوراكى و هرجايى كه پيش از اين روغن هاى جامد مورد 
ــت. اما قيمت ارزان اين  ــتفاده قرارمى گرفت، رايج اس اس
ــده كه گاه در مورادى كه مجوز ندارند هم  روغن باعث ش
آن را استفاده كنند  مانند ماست پرچرب، پنير خامه اى، 
ــاره تاكيد كرد:  ــره. وى در اين ب خامه هاى حيوانى و غي
متاسفانه 50درصد روغن وارداتى ايران نيز روغن پالم است. 
براساس مصوبه دولت امسال 30 درصد از واردات روغن پالم 
كاسته مى شود.  ديناروند در  پاسخ به اين سوال كه از چه 
زمانى اين تخلفات انجام مى شده، گفت: تخلفات به صورت 
محدود وجود داشته و درسال گذشته سازمان استاندارد با 
ارزيابى چند نمونه، يك نمونه متخلف را شناسايى كرد.  وى 
ضمن اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در جهت شناسايى 
موارد تخلف استفاده از روغن پالم در صنايع لبنى، گفت: 
ــته نمونه بردارى هاى وسيع از سراسر  طى دو هفته گذش
كشور انجام و انبار ها كنترل شده همچنين فهرست خريد 
توليدكننده هاى محصوالت لبنى نيز بررسى شده است. به 
دنبال اين اقدامات 33 فرآورده را به عنوان متخلف شناسايى 
كرديم و در خامه حيوانى، ماست پرچرب و پنيرها تخلفاتى 
ــد.  ديناروند تمام محصوالت فعلى كه در بازار  ــكار ش آش
موجود است را سالم دانست و تصريح كرد: تمام نمونه هايى 
كه در آزمايشگاه ها موردبررسى قرارگرفته اند، سالم هستند. 
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مرغ گران مى شود
هر كيلو مرغ زنده در حال حاضر چهار هزار و 300 تومان 
ــتارگاه نيز بين شش تا شش هزار و 200  است و مرغ كش

تومان قيمت دارد. 
ــور  ــتى كش ــن صنفى مرغداران مرغ گوش رييس انجم
ــته  ــان اينكه قرار بود روز گذش ــا ايلنا با بي در گفت وگو ب
ــاس  ــود، افزود: براس ــرغ اعالم ش ــاى جديد م قيمت ه
ــدگان  ــت از مصرف كنن ــازمان حماي ــى هاى س بررس
ــا توجه به  ــازار و ب ــم ب ــتاد تنظي ــدگان و س و توليدكنن
ــرغ افزايش  ــد بهاى م ــداران مقرر ش اعتراض هاى مرغ

پيدا كند. 
محمد يوسفى افزود: نرخى كه از سوى انجمن درخواست 
ــت زيرا  ــزار و 500 تومان اس ــده هر كيلوگرم هفت ه ش

قيمت هاى كنونى بسيار پايين است. 
ــال حاضر  ــرغ زنده در ح ــه داد: هر كيلو م ــفى ادام يوس
چهارهزار و 300 تومان و مرغ كشتارگاه نيز بين شش تا 

شش هزار و 200 تومان است. 
ــدرت خريد  ــش كه آيا مردم ق ــخ به اين پرس وى در پاس
ــيار مهم است اما  ــت، گفت: اين موضوع بس خواهند داش
ــده به حدى است كه  هزينه هاى مرغدار و قيمت تمام ش
ــود حداقلى نصيب توليدكننده مى شود. از سوى ديگر  س
دولت مى توانست با ارائه يارانه به توليدكنندگان از افزايش 

قيمت جلوگيرى كند. 
ــدد جوجه به 600  ــفى افزود: هم اكنون بهاى هر ع يوس
تومان كاهش يافته اين در حالى است كه تا چند ماه پيش 
هر عدد جوجه 2100 تومان بود و اين مى تواند يك زنگ 

خطر باشد. 

توليدكنندگان در انتظار افزايش قيمت مرغ 
هستند

يوسفى با اشاره به زيانده بودن توليد مرغ در شرايط كنونى 
اظهار كرد: هم دولت و هم تشكل ها اين موضوع را مى دانند 
ــتند و انگيزه اى براى  ــداران همچنان زيانده هس كه مرغ
ــيارى از توليدكنندگان  توليد مرغ ندارند.  وى افزود: بس
ــود را متوقف كرده و از  ــد توليد با ضرر خ ترجيح مى دهن
جيب بخورند.  رييس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتى 
ــتى در حال  ــده توليد مرغ گوش ادامه داد: قيمت تمام ش
ــت اما مرغى كه در  حاضر بين 5100 و 5200 تومان اس
بازار عرضه مى شود هر كيلو 4400 تومان است. پيشنهاد 
ــازمان حمايت قيمت تمام شده مرغ را  ما اين است تا س
بررسى كند و نرخى براى آن در نظر بگيرد كه توليدكننده 
ضرر نكند.  وى نرخ پيشنهادى توليدكنندگان را 7500 
ــن نرخ از جيب  ــرد و گفت: ما به التفاوت اي تومان اعالم ك
توليدكننده به صورت يارانه اى براى مصرف كننده هزينه 
ــد مى دانيم كه  ــود تا مرغ را خريدارى كند، هرچن مى ش
قدرت خريد مردم كاسته شده اما دولت بايد در اين زمينه 
اقدام كند.  يوسفى با بيان اينكه متولى صنعت مرغدارى 
وزارت جهاد كشاورزى است، گفت: درست است كه بحث 
ــاورزى واگذار كرده اند  تنظيم بازار را به وزارت جهاد كش
ــاى وزارت صنعت،  ــازمان حمايت از زير مجموعه ه اما س
ــرنخ اين بخش به دست اين سازمان معدن و تجارت و س

 است. 
ــركت  ــفى ادامه داد: در طرح ضيافت ماه رمضان ش يوس
ــتيبانى امور دام هر كيلو مرغ را 5500 تومان عرضه  پش
ــت.  وى در ادامه  ــا نيز خريدارى نداش كرد اما اين مرغ ه
ــرد و گفت:  ــاره ك ــاى دامى اش ــذارى نهاده ه ــه نرخ گ ب
واردكنندگان متعددى در بازار نهاده ها را با نرخ ارز دولتى 
آوردند و با ارز آزاد به توليدكنندگان فروختند و هم اكنون 
نيز نهاده هاى دامى با ارز آزاد به فروش مى رسد.  وى گفت: 
ــوخت از ليترى 150 تومان به 250  درحال حاضر نرخ س
تومان رسيده و به انضمام افزايش هزينه دستمزد پرسنل و 
افزايش كرايه حمل و نقل با عدم تغيير نرخ مرغ مواجهيم و 
شاهد آن هستيم كه توليدكننده براى ادامه كار انگيزه اى 
ــه از 2200 تومان به 1000  ندارد تا جايى كه بهاى جوج
تومان رسيده و در صورتى كه اين روند ادامه پيدا كند به 
ــيد.   وى در خاتمه گفت:  ــان نيز خواهد رس زير هزار توم
توليد مرغ به هيچ عنوان صرفه اقتصادى ندارد و در حال 
حاضر توليدكنندگان به اميد افزايش قيمت ها پس از ماه 

رمضان هستند. 

خبر گفت و گو
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ــگاه ها و بازار  ــه فروش ــى ب وقت
ــم  ــا مى گذاري ــر پ لوازم التحري
ــه خوش مداد  درحالى كه رايح
ــيرين  و پاك كن ها خاطرات ش
ــان را تداعى مى كند،  كودكى م
ــمايل آنها تفاوت  اما شكل و ش
ــوزان امروزى  ــاى دانش آم دني
ــزد مى كند.  ــته گوش را با گذش
ــه  ــود ك ــالى مى ش ــد س چن
شخصيت هاى كارتونى خارجى 
بر وسايل نوشت افزارى ما سايه 
ــت با  انداخته اند و گويا قرار اس
طرح ها و نقش هاى خوش رنگ 
ــود حاالحاالها روى  و لعاب خ
ــاير  ــا و جامدادى ها و س دفتره
ــايل دانش آموزان جاخوش    وس
ــاك كودكان ما  و به روياهاى پ
دست درازى كنند.  سال گذشته 
بود كه رسانه ها از طرح ضربتى 
ــع آورى  ــراى جم ــئوالن ب مس
لوازم التحريرهايى كه طرح آنها 
با فرهنگ ما مغاير هستند خبر 
دادند و بنا شد تا به طور جدى با 
فروشندگانى كه اين اجناس را به 
دست مشترى مى رسانند برخورد 
شود. امسال در بازار نوشت افزار 
ــخصيت هاى  ــور تقريبا ش كش
ــر فرهنگ  ــنى كه مغاي انيميش
ــند روى اجناس موجود  ما باش
در بازار وجود ندارند اما به گفته 
ــازار هنوز هم  ــاالن ب بعضى فع
ــندگانى كه اين  هستند فروش
اجناس را از سال قبل در انبار هاى 
خود دارند و در صورت اصرار، آنها 
ــترى عرضه مى دارند.   را به مش
ــازار مى گويد:  يكى از فعاالن ب
«مشكل اصلى فروشندگان اين 
است كه نمى دانند دقيقا كدام 
شخصيت ها را مى توانند در مغازه 
خود داشته باشند و كدام را نه. 
ــى به مغازه  ممكن است بازرس
ــرح دفترى كه در  من بيايد و ط
ــكال  ــن دارم را بدون اش ويتري
بداند، اما فردا يك بازرس ديگر 
ــد و از طرح همين  به اينجا بياي
دفتر ايراد بگيرد. بازرسان بازار 
ــليقه اى برخورد  ــورت س به ص
ــى براى  ــد و قانون كل مى كنن

فروشنده تعريف نشده است.»
وى افزود: همين چند ماه پيش 
ــنده مغازه  ــه من و فروش بود ك
ــم كاال را با هم  ــك قل كنارى ي
ــان  ــه مغازه هايم ــم و ب خريدي
آورديم. بعد از چند روز بازرس، 

ــت تصاويرى  ــازه او را به عل مغ
ــى بود  ــر او غير قانون ــه از نظ ك
ــك هفته  ــرد و تازه ي پلمپ ك
ــته كار خود را  ــت كه توانس اس
دوباره شروع كند درصورتى كه 
ــازه من هم  همان جنس در مغ
ــان ايرادى به آن  بود اما بازرس

نگرفتند. 
باب اسفنجى

 محبوب كودكان
شايد بتوان كمتر مغازه اى را در 
بازار پيدا كرد كه طرح كارتون 
ــفنجى را روى دفترها  ــاب اس ب
ــته  و جامدادى هاى خود نداش
باشد. طرح هاى اين انيميشن كه 
دو، سه سالى است به خوبى خود 
را در دل كودكان جا كرده روى 
ــاهده  ليوان ها و كيف ها هم مش
ــى گران تر از  ــود كه كم مى ش

ساده ترها هستند. 
كاالهاى با طرح «باب اسفنجى»، 
ــمگين»  خش ــدگان  «پرن
(انگرى بردز) و «مرد عنكبوتى» 
ــهم زيادى از بازار را به خود  س
ــر  ــد و تصوي ــاص داده ان اختص
شخصيت هاى اين انيميشن ها 
ــاس اين صنف  ــه اجن روى هم
ــه عالوه  ــود ك ــاهده مى ش مش
ــترهاى آنها هم  ــن، پوس ــر اي ب
ــه  ــه فروخت ــورت جداگان به ص

مى شود. 
ــزى كه با  ــب دفترهاى فانت اغل
اين تصاوير راهى بازار مى شوند 
توليد داخل است اما ساير وسايل 
ــن و جامدادى ها  ــل پاك ك مث
ساخت كشور چين هستند كه 
ــهم بازار را از آن خود  بيشتر س

كرده اند. 

 دست فروشان قانون گريز
ــدن به  ــران با نزديك ش در ته
ــايى مدارس بازار  فصل بازگش
ــده،  ــان هم داغ ش دست فروش
ــى كه  به ويژه كه تمامى اجناس
ــروش آنها منع  مغازه دارها از ف
شده اند، اين خرده فروشندگان در 
گارى هاى خود در كنار خيابان 
ــاط كرده اند و  ــرو بس ناصرخس
به راحتى اقالم خود را با هر طرح 
و شكلى و البته با قيمت پايين تر 

به فروش مى رسانند. 
ــان  ــن دست فروش ــى از اي يك
ــاس خود را  ــد: من اجن مى گوي
از يكى از مغازه هاى بازار بزرگ 
مى خرم و فروشنده هم كاال هايى 
ــال هاى قبل در انبار  را كه از س
ــت پايين  ــا قيم ــه من ب دارد ب

مى فروشد. 
ــيارى از  ــد: بس ي وى مى افزا
دست فروشانى كه اينجا هستند 
ــل بازار  ــان فروش داخ خودش
ــراى فروش  ــازه دارند وى  ب مغ
ــه از قبل مانده و  جنس هايى ك
امسال غيرمجاز است، مجبورند 

دست فروشى كنند. 
اين دست فروش مى گويد: بيشتر 
والدينى كه دفترهايى با تصاوير 
شخصيت هاى كارتونى غير مجاز 
ــد فرزندانى  خريدارى مى كنن
حدود هفت تا 12 سال دارند كه 

بيشتر آنها دختر هستند. 

توزيع كم ايرانى ها
ــد  ــته چن ــاى گذش در ماه ه
توليدكننده داخلى براى مبارزه 
با اجناس خارجى بر آن شدند تا 
آستين ها را باال بزنند و توليدات 

خود را با شخصيت هاى كارتون ها 
و فيلم هاى ايرانى به بازار عرضه 
ــاى آنها  ــه فقط كاال ه كنند ك
ــگا ه هايى كه در اين  در نمايش
زمينه برگزار مى شود به چشم 
مى خورند اما در مغازه ها و بازار 
ــور بسيار نادر  لوازم التحرير كش

هستند. 

ــندگان بازار علت  يكى از فروش
ــم اعالم  ــر را توزيع ك ــن ام اي
ــد: طرح هاى  مى كند و مى گوي
ايرانى با استقبال خوبى مواجه 
مى شوند و به نظر من در صورت 
ــت به راحتى  برنامه ريزى درس
ــا خارجى ها رقابت  مى توانند ب
ــا كارخانه هايى كه آنها  كنند ام
ــع  ــد در توزي ــد مى كنن را تولي
ــيار ضعيف عمل مى كنند و  بس
توليدات خود را فقط در بعضى 
مغازه ها پخش مى كنند و بيشتر 
محصوالت خود را در نمايشگاه ها 

به مشتريان مى فروشند. 
ــر قيمت  ــى اگ ــزود: حت وى اف
ــد بازهم  ــر باش ــا باال ت ايرانى ه
ــد  ــه خري ــه ب ــتريان عالق مش
ــد و  ــل دارن ــدات داخ تولي
ــا  ــا آنه ــترى ب ــاط بيش ارتب

 برقرار مى كنند. 
اين فعال بازار مى گويد: در حال 
حاضر بيش از 80درصد بازار را 
ــغال كرده  توليدات خارجى اش
است كه بيشتر آنها ساخت كشور 

چين هستند. 

لوازم التحرير وارداتى با تصوير كارتون هاى خارجى بازار را قرق كرده اند

چنبره مرد عنكبوتى بر بازار نوشت افزار

قيمت
(تومان)

كاال

2500 دفتر 80 برگ جلد سلفون چسبى

3000 دفتر 80 برگ جلد سلفون فنر دوبل

3000 دفتر 100 برگ جلد سلفون چسبى

3400 دفتر 100 برگ جلد سلفون فنر دوبل

2200 دفتر 60 برگ جلد سلفون اكليلى چسبى

5400 پاستل نقاشى 12 رنگ كيفى

10000 پاستل نقاشى 24 رنگ كيفى

8900 زونكن مقوايى 4 سانتى مت

600 خودكار فابر كاستل

700 پاكن مشكى بزرگ فابر كاستل

4000 دفتركالسورى دانشجويى

11000 (MDF) مدادمشكى 12 عددى

تقريبا دو هفته پيش انتشار خبرى از سوى دبير 
سنديكاى صنايع كنسرو، بازار فروش آبليمو را 
كساد كرد. ميررضوى در يك مراسم رسمى با 
حضور سازمان غذا و دارو و كانون انجمن هاى 
ــد 99 درصد  صنفى صنايع غذايى مدعى ش
ــازار تقلبى  ــاى صنعتى موجود در ب آبليموه
هستند و آبليموى طبيعى در بازار بسيار كم 
است. البته آبليموهاى خانگى مستثنا از اين 
ــار اين خبر آبليموهاى  قضيه هستند. با انتش
دست ساز خانگى جايگزين آبليموهاى موجود 
در بازار شدند و فروش آبليموهاى صنعتى در 
سوپرماركت ها كاهش يافت.  انتشار اين خبر 

ــئول، چنان بازار آبليموهاى  از سوى يك مس
صنعتى را در يك بازه زمانى كوتاه مدت تحت 
ــت 14 روز  تاثير خود قرار داد كه پس از گذش
دبير انجمن صنفى كارفرمايى صنعت آبليموى 
ــب كرد و گفت: جايى  ايران خبر قبل را تكذي
ــت و تمام  براى نگرانى مصرف كنندگان نيس
آبليموهاى توليدشده در كارخانه هاى معتبر 
ــتند و نظارت كافى و جامع از سوى  سالم هس
ــتاندارد و وزارت بهداشت روى  ــازمان اس س
توليدات كارخانه ها وجود دارد.  هرچند حرفى 
ــوى تقلبى در بازار  از معرفى برندى كه آبليم
عرضه مى كند زده نشده اما آمار 99 درصدى 

ــد خوش نام باقى  جايى براى اطمينان به برن
ــت. طبق گفته دبير سنديكاى  نگذاشته اس
ــد آبليموهاى  ــرو تنها يك درص صنايع كنس
توليد شده در كارخانه هاى داخل كشور تقلبى 
نيستند كه اعالم اين خبر و توصيه غيرمستقيم 
ــد آبليموهاى خانگى، بازار  به مردم براى خري
آبليموهاى صنعتى را دچار ركود كرد و به بازار 
ــاز رونق بخشيد. برخى  آبليموهاى دست س
ــروش آبليموهاى  ــوپرماركت ها هم به ف از س
دست ساز روى آورده اند و اين محصول جديد و 
البته بدون نام و برند به قفسه هاى خوردنى هاى 

مغازه ها اضافه شده است. 

آبليمو، رونق دست سازها، ركود صنعتى ها

يك وارد كننده لوازم التحرير: 
حمايت كم دولت از توليد

باعث افزايش واردات مى شود
ــت كه طرح ها و نگاره هاى شخصيت هاى  چند سالى اس
ــن هاى غير ايرانى روى دفترها و نوشت افزار هاى  انيميش
ــته و ديگر از آن جمله هاى  دانش آموزان ايرانى نقش بس
پندآموزى كه كودكان سال هاى گذشته هر روز روى دفاتر 
و ساير اقالم خود مى ديدند خبرى نيست و به گفته فعاالن 
ــتقبال مواجه مى شوند.  ــتر مردم با اس بازار از سوى بيش
ــيدى يكى از  در اين رابطه مصاحبه كوتاهى با فرهاد رش
وارد كنندگان لوازم التحرير داشتيم تا بيشتر با اين بازار و 

رويه واردات آن آشنا شويم.
به طور كلى چند درصد نوشـت افزار در بازار ايران 
از خارج تامين مى شـود و آيا ميـزان توليد داخل 

جوابگوى نياز كشور نيست؟ 
من تا به حال نشنيدم كه رقم رسمى براى ميزان واردات 
ــئوالن طبق  ــود و هريك از مس ــالم ش ــر اع لوازم التحري
ــه من رقم  ــى را اعالم مى كنند ك ــود رقم برآورد هاى خ
ــنيده ام، اما رقمى كه خودم از ميزان  95 درصد را هم ش
ــت.  واردات پيش بينى مى كنم حدود 75 تا 80 درصد اس
ــدات داخل بايد گفت كه  درباره جوابگو بودن ميزان تولي
توليد كنندگان داخلى به راحتى مى توانند عمده نياز بازار 
را تامين كنند و حتى در چند سال آينده اگر مورد حمايت 
قرار گيرند مى توانند محصوالت توليدى خود را به كشور هاى 
خاورميانه صادر كنند؛ اما متاسفانه توليد كنندگان ما هيچ 
وقت به طور مداوم مورد حمايت مسئوالن قرار نمى گيرند 
و تنها به صورت مقطعى از سوى دولت حمايت مى شوند. 
ــدن مطلب درباره خودم بيشتر  بهتر است براى روشن ش
ــش من يكى از  ــال پي برايتان توضيح دهم، حدود 10 س
توليد كنندگان لوازم التحرير بودم كه محصوالت توليدى 
ــور توضيح مى كردم، اما با ورود  خودمان را به سراسر كش
اجناس ساخت چين به بازار و با قيمت ارزانى كه به دست 
ــيدند و ما قدرت رقابت با آنها را نداشتيم  مشترى مى رس
ــديم تا كارگاه خود را تعطيل كنيم و به واردات  مجبور ش
اين محصوالت روى بياوريم كه هم زحمت كمترى دارد 

هم سود بيشتر.
آيا درصورتى كه از سوى دولتمردان حمايت شويد 
حاضريد از واردات دست بكشـيد و دوباره كارگاه 

خود را باز كنيد؟ 
ــخص ايرانى وجود نداشته باشد كه  فكر مى كنم هيچ ش
ــور و هموطنان خود نباشد، من  در درجه اول به فكر كش
ــئوالن  هم به جرات مى گويم اگر حمايت كوچكى از مس
ببينم و بدانم كه اين حمايت ها ادامه خواهد داشت، حتى 
ــود توليد برايم كمتر از واردات  درصورتى كه زحمت و س
باشد، حاضرم كارگاه خود را دوباره فعال كنم و حتى قول 

مى دهم كه آن را گسترش هم بدهم.
آيا اين حرف كه مردم از طرح هاى خارجى بيشـتر 

استقبال مى كنند درست است و چرا؟ 
من با اين حرف اصال موافق نيستم و معتقدم مردم ما انتخاب 
ديگرى ندارند و مجبورند طرح هاى خارجى را انتخاب كنند 
ــتر سمت وسويى دارند كه در  چون طرح هاى ايرانى بيش
نهايت سليقه خاصى آنها را انتخاب مى كند و داراى تنوع 
نيستند. اما خارجى ها به قدرى در بازار داراى تنوع هستند 
كه هر سليقه با هر سنى يكى از آنها را انتخاب خواهد كرد.

نحوه نظارت بر واردات چگونه است؟ 
ــادى روى  ــبتا زي ــارت نس ــه نظ ــت ك ــالى اس چند س
ــرد اما اكثر  ــورت مى گي ــى ص ــاى واردات لوازم التحرير ه
وارد كنندگان مى دانند چه اجناسى و با چه طرح هايى را 
ــكل بر نخورند اما نكته اينجاست كه  وارد كنند كه به مش
خيلى از محصوالتى كه غير مجاز هستند در داخل توليد 

مى شوند و به بازار راه مى يابند.

خبر

برگزارى نخستين نمايشگاه 
تخصصى ايران در عشق آباد

ــاختمان، آب و برق،  ــگاه تخصصى س ــتين نمايش نخس
ــق  ــى ايران در عش ــت و گاز و خدمات فنى و مهندس نف
ــركت داخلى ــتان با حضور 83 ش آباد پايتخت تركمنس

 برگزار شد. 
ــانى توليد و تجارت ايران، اين  به نقل از شبكه اطالع رس
ــعت 1500 متر مربع، آخرين  نمايشگاه در فضايى به وس
توانمندى ها و دستاوردهاى 83 شركت داخلى را در زمينه 
ــاختمان، آب، برق، نفت و  گروه هاى كااليى و خدماتى س
ــى به مدت سه روز در معرض  گاز، خدمات فنى و مهندس

ديد بازديدكنندگان قرار مى دهد. 
ــگاه مذكور سمينار  همچنين همزمان با برگزارى نمايش
ــور و مذاكرات   ــارى دو كش ــاى تج ــناخت فرصت ه «ش
ــى» برگزار  ــان تركمن ــى با همتاي ــاى ايران بين طرف ه

مى شود.

محمد ممتازپور



مستند قاچاق سوخت در سيستان
رضا خوشدل، تهيه كننده فيلم هاى مستند مركز گسترش سينماى 
ــتند و تجربى، از ساخت مستندى با عنوان «واحد، صادر كننده  مس
نفتى» به كارگردانى مازيار مشتاق گوهرى خبر داد. او ضمن اعالم 
ــتند درباره قاچاق سوخت  ــت: موضوع اين مس خبر فوق اظهار داش
ــت. اين مستند روايتگر قصه  فردى به  ــرقى ايران اس در مرزهاى ش
ــتان  ــوخت را از ايران با قايق به مرز پاكس ــت كه س نام «واحد » اس
ــا آن رو به رو  ــوارى هايى كه ب ــكالت زندگى واحد، دش مى برد. مش
ــتان، تكنيك ها، ابزارها و  ــوخت به پاكس ــت، چگونگى انتقال س اس
ــت كه مستند «واحد، صادر كننده  ــائلى اس آدم هاى اين كار، از مس
نفتى » به آن مى پردازد. به دليل گرماى هواى سيستان و بلوچستان 

تصويربردارى اين مستند از اواسط شهريورماه آغاز مى شود. 

الگوى گذشتگان امر مطلوبى نيست
على نصيريان، شامگاه دوشنبه در مراسم اختتاميه هشتمين جشنواره طنز 
سوره افزود: الگوى گذشتگان امر مطلوبى نيست. جوانان امروز كه داراى 
انرژى، تفكر و انديشه هستند با يك نگاه تازه مى توانند مسير جديدى را در 
عرصه تئاتر كمدى بسازند و راه را ادامه دهند. گاهى از من مى خواهند كه 
از تجربه هايم براى ديگران بگويم. من نمى گويم تمامى آنها به كار جوانان 
نمى آيد، اما تجربه هاى من پاسخگوى نيازهاى جوانان امروز نيست، آنها 
بايد خودشان تجربه كنند. اين اتفاق در تئاتر در حال رخ دادن است و ما 
شاهد توليد آثارى از جوانان هستيم كه اتفاقات خوبى در تئاتر محسوب 
مى شود و اين اميدواركننده است كه اتفاقات ماندگار و زيبايى خلق شود. 
ــگزارى از حوزه هنرى وجود دارد، اين خوب  به هر ترتيب، جاى سپاس
است كه در همه زمينه ها بخشى در جشنواره وجود دارد و به آن ارزش 
ــته مى شود، اما در زمينه حرفه اى خودم كه تئاتر است، از مديران  گذاش
ــود و در طول  مى خواهم طنز در اين امر به يك جريان هنرى تبديل ش
سال با برگزارى كارگاه توليد و نگارش متن هاى كمدى تئاتر و همچنين 
كارگاه هاى كارگردانى و بازيگرى به روند اين جريان يارى برسانند تا ما 

شاهد جريان هنرى بسيار خوب در كشور باشيم. 

ناوگان تاكسى رانى و ماشين هاى تازه
سيدجعفر تشكرى هاشمى، معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
ــه ناوگان  ــدى و پاك ب ــى هاى هيبري ــاره ورود تاكس ــران درب ته
ــى كاهش آلودگى هوا  ــيرانى گفت: يكى از راهكارهاى اصل تاكس
ــاك به ناوگان  ــده و ورود خودروهاى پ ــاى آالين ــروج خودروه خ
ــت و حمايت هاى  ــت كه اين موضوع مورد تاكيد دولت نيز اس اس

همه جانبه اى از اين مهم صورت گرفته است. 
وى با تاكيد براينكه استفاده از خودروهاى پاك و هيبريدى ضمن 
ــمگير آلودگى هوا به كاهش مصرف سوخت در كشور  كاهش چش
ــوند، گفت: دولت از ورود تاكسى ها و اتوبوس هاى  نيز منجر مى ش
ــاى برقى اعالم حمايت و  ــعه مترو و ورود موتوره هيبريدى، توس
ــازمان بهينه سازى مصرفى سوخت نيز  همكارى كرده و رييس س
ــى هيبريدى 6 هزار  ــى اعالم كرده كه براى ورود هر تاكس به تازگ
ــهردارى  ــد. معاون حمل و نقل و ترافيك ش ــك خواهد ش دالر كم
ــاره به اينكه قيمت هر خودروى هيبريدى با توجه به  تهران با اش
تخفيفات عوارض گمركى از قيمت پايه يك خودروى ايرانى يعنى 
حدود 50 ميليون تومان تا حدود 100 ميليون تومان خواهد شد. 

آخرين اخبار زلزله 
ــكى، گفت: تا صبح روز سه  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
شنبه طبق آمارهاى ارسالى از بيمارستان ها و مركز بهداشتى درمانى 
ــول اكرم (ص) آبدانان و  ــتان حضرت رس بخش مورمورى، بيمارس
ــمار مصدومان زلزله استان ايالم به  بيمارستان شهداى دهلران، ش
353 نفر رسيده است. على دل پيشه، رييس دانشگاه علوم پزشكى 
ــبختانه در اين زلزله 6,1 ريشترى موردى از فوت  اظهار كرد: خوش
ــده و  17 نفر از مصدومين همچنان در بيمارستان هاى  گزارش نش

آبدانان، دهلران و دزفول بسترى هستند. 

احضار جوادنكونام و كعبى به دادگاه
ــابق استقالل تهران كه پيش تر صحبت هايى را  جواد نكونام، بازيكن س
عليه امير قلعه نويى سرمربى آبى پوشان انجام داده و با شكايت وى مواجه 
ــده بود، به دادسرا احضار شد. محسن بزرگى، معاون حقوقى باشگاه  ش
ــتقالل تهران ضمن اعالم اين خبر افزود: احضاريه  ــى اس فرهنگى ورزش
دادسرا به فدراسيون فوتبال ابالغ شده است. براساس احضار صورت گرفته، 
ــه روز پس از ابالغ براى پاسخگويى  ــت ظرف س جواد نكونام موظف اس
ــواالت در شعبه بازپرسى دادسراى فرهنگ و رسانه حضور  به برخى س
ــى و  يابد. بزرگى در ادامه از اقدام قضايى جديد عليه يك روزنامه ورزش
ــابق تيم ملى خبر داد و گفت: در تماسى كه  ــين كعبى بازيكن س حس
ــتم، وى اعالم كرد كه طى روزهاى آينده از يك  با وكيل قلعه نويى داش
روزنامه ورزشى و كعبى شكايت خواهد كرد و احتماال پس فردا شكايت 
ثبت مى شود. البته اين شكايت ها از طرف باشگاه انجام نمى شود و وكيل 

قلعه نويى شكايت ها را مطرح كرده و مى كند. 

پرداخت تعهدات پرسپوليس و استقالل
ــبت هفته دولت در نشستى با  ــنبه به مناس اميررضا خادم روز سه ش
خبرنگاران افزود: قرار بود در نشستى با حضور وزير ورزش و جوانان، 
وزير اقتصاد و وزير دادگسترى در خصوص خصوصى سازى دو باشگاه 
مطرح استقالل و پرسپوليس جلسه اى برگزار شود كه اين نشست لغو 
شد، اما در روزهاى آينده اين مهم محقق خواهد شد و تصميم الزم در 
اين خصوص گرفته مى شود. بنابر خبرهاى منتشره باشگاه پرسپوليس 
ــتقالل نيز نزديك به 45ميليارد تومان  حدود 70 ميليارد تومان و اس
بدهى دارند. براى نخستين بار است كه اين دو تيم با پول توى جيب 
خودشان در ليگ حاضر شدند، نه با وعده و وعيد. با اين شرايط هيچ 
ــد سكان هدايت سرخابى ها را به دست بگيرد.  مربى اى راضى نمى ش
در اين فصل و تا به امروز بالغ  بر 12 ميليارد براى پرسپوليس و بالغ  بر 
10ميلياردتومان براى استقالل هزينه شده است كه بخش عمده اين 
هزينه ها يعنى 80 درصد از طريق حاميان مالى تامين شده و بقيه از 
ــده و وزارت ورزش و جوانان يك ريال  طريق نهاد هاى ديگر جذب ش

هم پرداخت نكرده است. 

آخرين حواشى پيش از استيضاح وزير علوم

ــان اينكه دولت همواره از نظرها،  ــاون اول رييس جمهور، با بي      مع
انتقادها و پيشنهادهاى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى استقبال 
ــعه صدر و از  ــد، گفت: انتظار مى رود حل موارد اختالفى با س مى كن

طريق تعامل و گفت وگو ميان دولت و مجلس دنبال شود. 
ــوم در گفت وگو با مهر از  ــتيضاح كنندگان وزير عل ــى از اس     يك
ــتعفاى دو تن از معاونانش  ــا مبنى بر اعالم اس ــم فرجى دان تصمي
ــوزش و تحقيقات گفت: فرجى  ــيون آم خبر داد. اين عضو كميس
ــايت وزارت علوم متن استعفاى اين دو تن از  دانا قصد دارد در س

معاونانش را قرار دهد. 
ــيون اصولگرايان مجلس شوراى  ــوراى مركزى فراكس      عضو ش
ــان مجلس با وزير علوم در  ــالمى از رايزنى يكى از نايب رييس اس

راستاى بركنارى يا استعفاى دو معاون جنجالى اش خبر داد. 
ــيون آموزش و تحقيقات  ــر زارعى، نايب رييس كميس      على اصغ
ــه امضاهاى اين  ــالمى با بيان اينكه 11 امضا ب ــوراى اس مجلس ش
ــى بداخالقى ها تعداد  ــت، گفت: به دليل برخ ــده اس طرح افزوده ش
امضاكنندگان طرح استيضاح وزير علوم افزايش يافت. نماينده مردم 
ــالمى همچنين در واكنش به انتشار  ــوراى اس تهران در مجلس ش
اسامى برادران وى در فهرست بورسيه ها اظهار كرد: اگر برادران من 
در فهرست بورسيه ها هستند و درباره آنها طبق ضوابط عمل نشده، 
حتما اقدام قطعى درخصوص آنها صورت گيرد؛ البته بايد تاكيد كنم 
يكى از برادرانم به شهادت رسيده و سه برادر ديگرم نيز بازنشسته اند 
ــگاهى ندارند. تاكنون بيش از شش جلسه با  و هيچ تحصيالت دانش
ــتيضاح كنندگان و وزير علوم برگزار شده كه در دو جلسه  حضور اس
ــه مشاور رييس جمهور حضور  ــت مجلس و در چهار جلس آن رياس
ــد اما  ــات وعده وعيدهايى داده مى ش ــتند و در تمام اين جلس داش

هيچ كدام از آنها عملى نشد. 
ــالمى با  ــوراى اس ــردم خوى و چايپاره در مجلس ش ــده م      نماين
بيان اينكه وزير علوم عملكرد خوبى دارد، گفت: با توجه به مراجعات 
دانشگاهى، حتى يك نفر از عملكرد يك ساله وزير ناراضى نبوده است. 
      حامد قادرمرزى، نايب رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس اعالم 
كرد، دكتر رضا فرجى دانا وزير علوم، تحقيقات و فناورى در نشست 
ــيه هاى  ــيون ابعاد ديگرى از موضوع بورس ــروز خود با اين فراكس ام
ــه درباره  ــرد. او گفت: نمايندگان در اين جلس ــى را اعالم ك غيرقانون
ــتيضاح و حتى در روز  ترفندهاى طرف مقابل كه خارج از موضوع اس
روشن عليه رييس جمهور شب نامه پخش مى كنند، سخن گفتند و 
ــتند كه اين استيضاح بيش از اينكه علمى و در چارچوب  تاكيد داش
وظايف وزير باشد، رنگ و بوى سياسى دارد. همچنين اين افراد بدون 
داشتن شرايط علمى بورس، خارج شدند و متاسفانه وزارت علوم هم 
ــت شهريه اين افراد را پرداخت كند، در حالى كه اين  تعهد كرده اس
شرايط بايد براى نخبگان ايجاد شود اما بورسيه ها به افرادى داده شده 

كه كمترين صالحيت علمى را داشته اند. 
     وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه سوال و استيضاح 
ــت، هرگونه ادعايى درباره سفرش به كانادا در  حق نمايندگان اس
ــرد و گفت: خانه،  ــاد نگرفتن از مجلس را رد ك ــورت رأى اعتم ص
ــت، اگر از مجلس رأى اعتماد  ــى و همه عاليقم در ايران اس زندگ

نگيرم به كار معلمى خواهم پرداخت. 

دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى با صدور پيامى، كسب جايزه فيلدز 
را به مريم ميرزاخانى، بانوى نخبه ايرانى تبريك گفت و آن را موجب 

سربلندى ملت بزرگ و افتخار آفرين ايران دانست. 
معاون ارزشيابى و نظارت سـازمان سينمايى گفت: حضور بچه ها به 
همراه والدين در سينماها قطعا موجب رونق گيشه سينماها و ارتقاى 

اين هنر مى شود. 
معاون علمى و فناورى رياست جمهورى طى نشستى كه در خانه سينما با 
اهالى صنوف سينمايى برگزار شد، گفت: از امكاناتى كه ما در اختيار شما 
مى گذاريم استفاده كنيد تا چرخه تجارت و اقتصاد در سينما رشد كند. 

وزيـر آموزش پرورش با اعالم اينكه براى نخسـتين بار 250 ميليارد 
تومان براى كيفيت بخشـى برنامه هاى آمـوزش و پرورش اختصاص 
يافته اسـت، گفت: تا سـه سـال آينده 10 درصد و تا 10 سـال آينده 
50 درصد نيروى انسـانى با توجه به سـوابق خدمتشـان بازنشسته 

مى شوند. 
رييس شبكه هپاتيت با عنوان اين مطلب كه داروهاى خط اول درمان 
هپاتيـت C تحت پوشـش بيمه ها قـرار دارد و بيمـاران از اين بابت 
مشكلى ندارند، نسبت به قطع پوشش بيمه اى دو قلم داروى بيماران 

هپاتيت C توسط سازمان تامين اجتماعى انتقاد كرد. 
رييس سازمان بهزيستى كشور گفت: افزايش مستمرى مددجويان 
تحت پوشـش بهزيسـتى در انتظار تصميم و ابـالغ معاونت نظارت 

راهبرى و برنامه ريزى رياست جمهورى است. 

چلسـى در هفته نخست رقابت هاى ليگ برتر انگليس موفق شد در 
مقابل برنلى با نتيجه سه بر صفر به پيروزى برسد. 

مربى تيم فوتبال اسـتقالل تهران گفت: بازيكنان براى رسـيدن به 
هماهنگى بيشـتر نياز به زمان دارنـد و به طور قطع تا هفته هفتم به 

شرايط آرمانى مى رسند. 
خبرگزارى رويترز در گزارشى به غيبت عليرضا جهانبخش و سردار 
آزمون دو لژيونر اروپايى فوتبال ايران در تركيب 20 نفره تيم اعزامى 

به بازى هاى آسيايى 2014 اينچئون پرداخته است. 

فيلم «هزار بار شب خوش» با بازى «ژوليت بينوش» در نقش 
يك عكاس با چهره اى متفاوت ديده مى شود

رييس انجمن داروسازان ايران از برپايى سيزدهمين همايش ساالنه 
اين انجمن  خبر داد

مرحله دوم ليگ كشتى آزاد و فرنگى جايزه بزرگ باشگاه هاى 
كشور روزهاى 29و 30مرداد ماه با حضور 13 تيم برگزار خواهد شد

جامعهفرهنگ سياستورزش

روزنامه اقتصادى - مديريتى
صاحب امتياز: مهدى صيافى
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محمدرضا قديمى،حميدرضا اسالمى، شهريار شمس مستوفى

چاپ: شركت رواق روشن مهر توزيع: نشر گستر امروز
دفتر مركزى: 88895433(خط ويژه)
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دادسرا ميزبان روساى 
استاندارد غذا و دارو

ــتاندارد در ارتباط با استفاده از  ــاى سازمان هاى غذا و دارو و اس روس
ــكايت وكالى دادگسترى،  روغن پالم در محصوالت لبنى و در پى ش
ــراى كاركنان دولت احضار شدند. فرشيد رفيعى  ــعبه 15 دادس به ش
ــترى شاكى در اين پرونده ضمن اعالم  نايينى، يكى از وكالى دادگس
اين خبر اظهار داشت: صبح روز سه شنبه به منظور پيگيرى شكايتى 
كه روز شنبه هفته جارى از رييس سازمان غذا و دارو و رييس اسبق 
ــازمان استاندارد به دليل استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنى  س

انجام داده بوديم، به دادسراى كاركنان دولت مراجعه كرديم. 
اين وكيل دادگسترى ادامه داد: بازپرس شعبه 15 دادسراى كاركنان 
دولت كه رسيدگى به اين پرونده را برعهده دارد ، روساى سازمان هاى 
ــخگويى در خصوص شكايت انجام شده به  ــده را به منظور پاس ياد ش
دادسرا احضار كرده است. طبق احضاريه ارسال شده ، رييس سازمان 
ــازمان استاندارد طى مدت سه روز پس  ــابق س غذا و دارو و رييس س
ــعبه بازپرسى دادسراى  ــخگويى در ش از ابالغ احضاريه بايد براى پاس

كاركنان دولت حاضر شوند. 
ــراى  ــا حضور در دادس ــارى ب ــاه ج ــمارى از وكال، 25 مردادم ش
ــابق  ــاى س ــازمان غذا و دارو و روس ــت از رييس س ــان دول كاركن
ــتفاده از روغن پالم در محصوالت  ــتاندارد به دليل اس سازمان اس
ــط مصطفى ترك همدانى،  ــكايت كردند. اين شكايت توس لبنى ش
ــى از وكالى  ــيد رفيعى نايين ــار و فرش ــاج محمود عط ــان ح پيم
ــترى صورت گرفته و براى رسيدگى به شعبه 15 دادسراى  دادگس

ــت.  ــده اس كاركنان دولت ارجاع ش
ــه، چهار و پنج قانون مواد خوراكى و  ــاس مواد يك، س اين وكال براس
ــتى مصوب 22 تير ماه سال 1346 و  ــاميدنى و آرايشى و بهداش آش
ــتى و درمانى  همچنين ماده 35 قانون تعزيرات حكومتى امور بهداش
ــتند به قانون مجازات  ــخيص مصلحت نظام و مس مصوب مجمع تش
ــازمان غذا و  ــالمى در باب تقصيرات مامورين دولتى از رييس س اس
دارو و روساى سابق سازمان استاندارد شكايت و درخواست رسيدگى 

به اين شكايت را طرح كردند. 

     رييس شوراى شهر تهران با اشاره به فوت 
كارگرى كه توسط ماموران گشت شهردارى 
ــتم قرار گرفته و فوت شده  مورد ضرب و ش
ــوع پرداخته  ــت: بايد به اين موض بود، گف
ــائل ديگر تكرار نشود.  شود تا اين گونه مس
ــجدجامعى پيش از آغاز هشتاد  احمد مس
و هفتمين جلسه علنى شوراى شهر تهران 
ــخنانى به حادثه اى كه هفته گذشته  در س
ــار رخ داده و طى آن فردى  در منطقه چه
ــت،  ــغول جمع آورى نخاله بوده اس كه مش
ــهردارى  ــتم پيمانكاران ش مورد ضرب و ش
قرار مى گيرد اشاره كرد و گفت: اين كارگر 
ــت.  در حوزه تفكيك زباله كار مى كرده اس
ــوگ را تسليت عرض مى كنم و  من اين س
ــش از اين موارد  ــانى كه پي مى خواهم كس
ــابه را اقدام و ريشه يابى كرده اند، به اين  مش
مسئله نيز بپردازند تا اين گونه مسائل تكرار 

نشود و اهميت آن معلوم شود. 

ــوى ديگر، در هشتاد و هفتمين       از س
جلسه علنى شوراى شهر تهران، معصومه 
آباد با اشاره به اينكه حق حيات از حقوق 
ــهروندى است،  ــانى هر ش ــرعى و انس ش
ــت دارد  ــئله آنقدر اهمي ــت: اين مس گف
ــه آن توجه  ــه ها ب ــورا بايد در جلس كه ش
داشته باشد. رييس كميته ايمنى شوراى 
ــوت مرحوم  ــرد: ف ــران اعالم ك ــهر ته ش
ــط  ــتم توس على چراغى بر اثر ضرب و ش
ــهردارى در حضور فرزند او  پيمانكاران ش
ــاجره اى كه مى توانست با  بوده است. مش
ــدا كند؛ با  ــور پليس 110 خاتمه پي حض
درگيرى توسط پنجه بوكس به فوت اين 
فرد كه چهار فرزند دارد، منجر شده است. 
ــوراى شهر تهران،  رييس كميته ايمنى ش
ــه با مرحوم  ــه پيمانكارى ك ــا بيان اينك ب
ــت، پيمانكار  ــده اس ــر ش ــى درگي چراغ
ــماند  جمع آورى بازيافت و جمع آورى پس

ــك و طرف قرارداد با شهردارى بوده  خش
ــت، از معاون خدمات شهرى شهردار  اس
ــى  ــت در اين زمينه گزارش تهران خواس
ارائه دهد. اين پيمانكارها چگونه گزينش 

مى شوند؟ 
ــن سرخو، عضو كميته      در ادامه محس
ــهر تهران با اشاره  ــوراى ش حمل و نقل ش
ــى گفت:  ــوت مرحوم چراغ ــه حادثه ف ب
ــد توضيح  ــهرى باي ــات ش ــاون خدم مع
ــهردارى  ــپارى وظايف ش دهد كه برون س
ــازوكارى صورت  ــه پيمانكارها با چه س ب
مى گيرد و مشخص شود كه چه كارهايى 
ــرد و چه  ــكار واگذار ك ــه پيمان ــد ب را باي
ــكار واگذار نكرد. آيا  ــى را به پيمان كارهاي
ــا اجرايى  ــت ي ــئله حاكميتى اس اين مس
ــا را از ميان  ــا پيمانكاره ــد بود؟ آي خواه
ــد؟ زيرا ادواتى كه  الت ها انتخاب مى كنن
ــتفاده قرار گرفته  در اين حادثه مورد اس

ــد. آيا  ــوال را ايجاد مى كن ــت اين س اس
ــاز و كارى براى احقاق  ــهردار تهران س ش

حقوق اين خانواده داشته است؟ 
ــن مجتبى عبداللهى با حضور       همچني
در هشتاد و هفتمين جلسه علنى شوراى 
ــك هفته  ــت: متوفى ي ــران گف ــهر ته ش
ــى اين مدت  ــوده كه ط ــتان ب در بيمارس
ــتان  ــك بار بيمارس ــوط ي ــكار مرب پيمان
ــد از  ــت، بع ــد. در نهاي ــر مى ده را تغيي
ــوم على چراغى  ــت يك هفته مرح گذش
به رحمت خدا مى رود. ايشان دستفروش 
ــد معبر و مواردى  ــوده و درگيرى با س نب
ــت. پيرو  ــت اتفاق نيفتاده اس از اين دس
ــورت گرفته با توجه  پيگيرى هايى كه ص
ــهردارى  به اينكه تقريبا همه كارها در ش
توسط پيمانكارها صورت مى گيرد، عوامل 
ــك  پيمانكار بازيافت و پيمانكار مواد خش
ــان درگير شده اند كه علت موضوع  با ايش

مشخص نيست. وى با بيان اينكه مديريت 
ــود را به كالنترى  پيمانكارى بالفاصله خ
معرفى كرده است، گفت: اين فرد چندبار 
به كالنترى احضار شده و تشكيل پرونده 
ــت. بايد به كالنترى  هم صورت گرفته اس
ــوطى تهيه  برويم تا بتوانيم گزارش مبس
كنيم. اگر عوامل پيمانكار خاطى هستند 
ــود و دستگاه قضا و  بايد با آنها برخورد ش

شهردارى با آنها برخورد مى كند.
ــهردار تهران  ــهرى ش ــاون خدمات ش مع
ــف از فوت مرحوم چراغى  ضمن ابراز تاس
ــهردارى،  در اثر درگيرى با پيمانكاران ش
ــه پس  ــران بالفاصل ــهردار ته ــت: ش گف
ــتور  ــن از اين موضوع دس ــالع يافت از اط
رسيدگى داده و من هم دستور رسيدگى 
ــخصا به اين موضوع ورود پيدا  داده ام و ش
ــورا ارائه  ــوطى به ش كرده و گزارش مبس

خواهم داد. 

پرونده قتل على چراغى روى ميز شورا

ــراى  ــاعر و غزل س ــيمين بهبهانى، ش س
ــداد روز  ــه بام ــاعات اولي ــته در س برجس
ــارس تهران  ــتان پ ــنبه در بيمارس سه ش
ــئوالن  دار فانى را وداع گفت. يكى از مس
ــتان پارس ضمن تاييد مرگ اين  بيمارس
شاعر گفت كه بهبهانى مدتى قبل به دليل 

ــى در بيمارستان  مشكالت قلبى و تنفس
ــده و 15 مردادماه به كما رفته  بسترى ش
بود. بهبهانى 28 تير 1306 خورشيدى در 

تهران به دنيا آمد. 
ــود او خليلى و  ــى خانوادگى خ نام اصل
ــنده  ــاعر و نويس فرزند عباس خليلى، ش

ــه اقدام بود. پدرش به دو  و مدير روزنام
ــعر مى گفت و  ــى و عربى ش ــان فارس زب
1100 بيت از ابيات شاهنامه فردوسى را 
به عربى ترجمه كرده و رمان نويس هم 
بود. بهبهانى در سال 1348 به عضويت 
ــيقى درآمد. او به  ــعر و موس ــوراى ش ش

ــت و به خاطر  ــهرت داش بانوى غزل ش
تسلطى كه بر اوزان مهجور شعر فارسى 
داشت و وزن هاى جديدى كه خود ايجاد 
كرده بود، مورد استقبال سازندگان آثار 
ــيقايى قرار گرفت. سه تار شكسته،  موس
جاى پا، چلچراغ، مرمر، رستاخيز، خطى 

ز سرعت و از آتش، دشت ارژن، آن مرد، 
ــه، كولى و  ــم، كاغذين جام مرد همراه
نامه و عشق، عاشق تر از هميشه بخوان، 
ــاعران امروز فرانسه و با قلب خود چه  ش
خريدم از جمله آثار اين نويسنده و شاعر 

است. 

غزل سيمين بهبهانى
به انتها رسيد
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ــراى  ــرداد در فرهنگس عصر 27 م
نياوران مراسمى به مناسبت يكمين 
ــادروان محمد  ــال درگذشت ش س
ــر كارنامه برگزار  زهرايى، مدير نش
شد. نگارنده در آن مراسم حضورى 
ــت، اما از توصيفاتى كه يكى  نداش
ــتان از اين مراسم كرد و نيز  از دوس
ــم و حضور برخى  عكس هاى مراس
ــعر و ادب و هنر ايران،  از بزرگان ش
ــر و فرزندان  دريافتم كه هم همس
ــنگ تمام  زهرايى بزرگ برايش س
گذاشتند و هم آنكه دوستان و اهل 
قلم و ناشران نيز بر اين مرد فرهيخته 
ــر و فرهنگ ايران از دل و جان  نش
ــتند. حضور استاد نجف  مايه گذاش
دريابندرى، هوشنگ ابتهاج (سايه) 
و محمدرضا شفيعى كدكنى نشان از 
اهميت زهرايى براى اين افراد داشت.  
ــتاد  ميانه: پيش از آقاى زهرايى اس
عبدالرحيم جعفرى، مدير انتشارات 
ــر ايران را از وضعيتى  اميركبير، نش
گلخانه اى و لرزان در فضاى اقتصاد 
ــدن  ــمت صنعتى ش فرهنگ به س
ــارات اميركبير كه  سوق داد. انتش
بزرگ ترين ناشر خاورميانه در زمانه 
ــوه كتاب و نيز  خود بود با توليد انب
به كارگيرى چرخه توليد كتاب در 
ــتاران حرفه اى  ــر، از تيم ويراس نش
ــگاه هاى متعدد  تا چاپخانه و فروش

توانست جنبش و جهشى در چرخه 
نشر كشور به وجود آورد كه تا پيش 

از او وجود و بروزى نداشت. 
ــر را در سال هاى  زهرايى كه كار نش
پايانى دهه 40 با يك كتابفروشى در 
مشهد آغاز كرد، بعدها با انتشارات 
ــعه داد و در نهايت  ــل آن را توس ني
بعد از نشيبى تاريخى در سال هاى 
ــل تالطماتى كه  ــه دلي دهه 60، ب
ــور و از جمله نشر شد،  دامنگير كش
در سال هاى ميانى دهه 70همانند 
ققنوسى از خاكستر سر برآورد و با 
ــهر كتاب كارنامه  نشر كارنامه و ش
ــى تازه در صنعت نشر آغاز  جنبش
ــرى گزيده كار بود و به  كرد.  او ناش
ــارات اميركبير كارخانه  مانند انتش
توليد كتاب نداشت، اما تقريبا براى 
تمامى كتاب هايش عالوه بر طرح و 
ايده فرهنگى و ادبى، ايده اقتصادى 
هم داشت. تفاوت او با اميركبير در 
اين بود كه به دنبال خريداران خاص 
بود و مى خواست از اين طريق ذائقه ها 
را تغيير داده و جامعه متوسط شهرى 
و سپس طبقات پايين تر اجتماعى را 
ــاند.  او صنعت  به سمت كتاب بكش
نشر را از زاويه اى هنرى مى ديد و به 
دليل ذوابعاد بودن ذهنش و نيز غور 
و تامل در پيشه هاى ديگر منشورى 
را در نشر مى ديد كه كمتر كسى بر 

ابعاد افق ديد او آگاهى داشت. 
ــه از كار منحصربه فردش  يك نمون

كتابفروشى كارنامه در شهر كتاب 
ــه او اين  ــت. زمانى ك ــاوران اس ني
كتابفروشى را بنا گذاشت سال هاى 
ــراى نگارنده  اوليه دهه 70 بود و ب
ــرى  ــف مى كرد كه كمتر ناش تعري
رغبت داشت در چنين مكانى پولى 
براى كتاب و كتابفروشى اختصاص 
ــى از نياز طبقه  دهد، اما او با آگاه
ــهرى به وجود  متوسط به باالى ش
زيست بومى فرهنگى در اين منطقه 
چنين ريسكى را پذيرفت و در نهايت 
ــال كتابفروشى  در كمتر از چند س
نياوران تبديل شد به قطب اقتصاد 
ــاوران. به  ــه ني ــگ در منطق فرهن
گمانم اگر در همان سال هاى اوليه 
دهه 80 جلوى برخى نشست هاى 
ــى و كافه آن را تعطيل  كتابفروش
نمى كردند، به قطع و يقين اكنون 
ــردى در  ــت هاى منحصربه ف نشس
كتابفروشى نياوران برگزار مى شد 
ــه را با وجهى ديگر  كه مردم منطق
ــا  ــاخت. ام ــنا مى س از كارش آش
ــاد وقت و  ــرى وزارت ارش بى تدبي
عقب نشينى منفعالنه دولت آقاى 
خاتمى دربرابر مخالفان و نيز فشار 
جريانات ضد فرهنگ سبب شد تا 
عمال اين كتابفروشى در همان حد 
كتابفروشى باقى بماند و بهره هاى 
ــرگردان  ــر از آن عقيم و س افزون ت

بماند. 
ــد بود كه  ــادروان زهرايى معتق ش

ــمت  ذائقه را مى توان تغيير و به س
ــوق داد و اگر فضاى  زيباپسندى س
ــد  هر كار و محصولى به گونه اى باش
ــى مخاطب  كه حس زيبايى شناس
ــت  ــش درآورد، در نهاي ــه جنب را ب
ــاب و هر محصول  ــه خريد كت هزين
ــد.  نگاهى  ديگرى فراهم خواهد ش
به طراحى هاى جلد و شيرازه بندى 
و نيز تجليد كتاب هاى نشر كارنامه 
ــراى كتاب هايش  ــه او ب يا پنطى ك
ــاى ديگرى  ــرد نمونه ه به كار مى ب
ــنايى عميق او به تمامى  است از آش
ــر نگاهى به  ــر. اگ ــات كار نش جزيي
ــپزى يا حافظ  ــتطاب آش كتاب مس
ــايه بيندازيد درخواهيد  به سعى س
ــر روى اين دو اثر چه  يافت كه ناش
ــته و  ــت و انرژى گذاش ميزان زحم
ــده است تا  ــئله سبب ش همين مس
ــته باشد.  او  مشتريان فراوانى داش
ــود  ــه خ ــرو و از زمان ــرى پيش ناش
ــبب  ــئله س ــر بود. همين مس جلوت
ــيارى  ــده بود   ايده هايش در بس ش
ــاورى  ــا فوران كند و مش از حوزه ه
ــى از هر طيفى  ــراى هر آدم خبره ب
ــاورى كه روزى كه تمامى  بود.  مش
ــا از كار و كردار  اطالعات و آگاهى ه
ــن  ــداق اي ــد، او مص ــر روزن آي او ب
ــت  ضرب المثل خواهد بود كه «دس
ــنده داشت در هر كار  و ذهنى بخش
خير و نيك.» يادش گرامى و نامش 

پرطنين. 

سيدابوالحسن 
مختاباد

چند وچون استخدام زنان در سازمان ها

زنان بهترند 
يا مردان؟

سرمايه گذارى در تامين مواد اوليه شركت ذوب آهن اصفهان
ــى وضعيت  ــان با بررس ــل ذوب آهن اصفه مديرعام
استخراج انواع مواد معدنى در كشورهاى بزرگ گفت: 
ــور متاسفانه  به رغم ظرفيت هاى عظيم معدنى در كش
سرمايه گذارى مناسبى در اين حوزه صورت نپذيرفته 
ــعد محمدى اظهار  ــت.  به گزارش ايلنا، اردشير س اس

ــت: در ايران حدود 65 نوع ماده معدنى با ارزش،  داش
ــادرات وجود دارد،  ــتخراج و فرآورى و ص با قابليت اس
ــفانه در حال حاضر تنها چند نوع از اين مواد  اما متاس
در حال استخراج و فرآورى هستند. وى ادامه داد: اين 
ــرمايه گذارى در معادن در حال  ــت كه س در حالى اس

استخراج نيز كافى نبوده و زنجيره ارزش فرآورى مواد 
ــت و از سوى ديگر  استخراج شده در ايران كامل نيس
ــور هم تكنولوژى قديمى  تكنولوژى استخراج در كش

و انرژى بر است. 
ــان اينكه ميزان  ــان با بي ــل ذوب آهن اصفه مديرعام

ــيل و ذخاير  ــبت به پتانس ــتخراج مواد معدنى نس اس
ــت، تصريح كرد:  ــيار ناچيز اس ــور بس معدنى در كش
ــاالنه 3 ميليارد و 600 ميليون تن  ــور چين س در كش

زغال سنگ استخراج مى شود... 
صفحه 10

كلينيك كسب و كار

افزايش ساعات كارى
10

سرنخ
واردات ماشين آالت معدنى
11و سرمايه گذارى روى كتيرا

كافه تبليغات
الگوى خريد مشتريان را 

13پيش بينى كنيد

داستان زندگى محمود خليلى

جنگ هنوز ادامه داشت
16

كسب وكارى به نام ترانه سرايى

شعرى كه نان و 
آب مى شود

امروز مى خواهيم كمى راحت و خودمانى با شما صحبت كنيم. 
به دنبال گزافه گويى و سخنان غيرواقعى هم نيستيم. ...

نگاهى به استراتژى شركت هاى تلفن همراه 
ايران براى كسب سهم بيشتر از بازار

جنگ اپراتورها 
بر سر تمايز

 ايران، يكى از بازارهاى در حال رشد   منطقه است. ما جمعيتى 
جوان و پويا داريم كه...

خالقيت توليدكننده مايع ظرفشويى
براى باال بردن هيجان آگهى

آنالين ظرف بشوييد
«خوشـُگظرفونى» واژه اى بـود كـه وقتـى روى بيلبوردها و 

لمپست ها نقش بست...

اگر مى  خواهيد قراردادهايتان امضا شود

سر كيسه را 
شل كنيد

بـا شـوق و ذوق زايدالوصفـى از هزينه  هايى مى  گفت كه براى 
چند مهمانش كه از تركيه آمده بودند...

يادم از
كشته خويش

آمد و هنگام درو
اگر آدم هاى قدرشناسى بوديم دانه هايش را هم مى شمرديم. 
بس كه با رنج حاصل مى شود اين برنج. و چه بسيار كه گريزان 

است از دست و دهان ما، برنج ايرانى. 
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14

15

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

زنان بهترند زنان بهترند زنان بهترند 

ــا دفاع از  ــام بانك مركزى ب قائم مق
سياست دولت مبنى بر كاهش تورم، 
گفت: بدون مهار تورم، امكان ثبات در 
نرخ ارز نيز وجود ندارد، اين درحالى 
ــز به معناى  ــت كه مهار تورم ني اس

كاهش قيمت نيست. 
ــر كميجانى در  به گزارش مهر، اكب
چهارمين همايش صادرات غيرنفتى 
گفت: هيچ اقتصاددانى تاكنون نقش 
بالمنازع صادرات در رشد اقتصادى 
ــوال  را انكار نكرده و مورد ابهام و س
قرار نداده است، اين در حالى است 
كه اجماع جهانى كشورها به سمتى 
ــت كه در كنار حمايت از توليد،  اس
ــادرات غيرنفتى را نيز  حمايت از ص

مدنظر قرار داده اند. 
ــزى افزود: در  قائم مقام بانك مرك
ادبيات اقتصادى ايران نيز، هشيارى 
و بيدارى در رابطه با نقش صادرات 

ــاد به وجود آمده  غيرنفتى در اقتص
ــد نفتى  ــه درآم ــت كه از ناحي اس
ــادى اقتصاد را  ــوان به طور ع نمى ت
اداره كرد، ضمن اينكه در كنار اين 
شناخت و سياست ها، دولت ها طى 
ــته تالش داشته اند  سال هاى گذش
كه كم و بيش از صادرات دفاع كنند. 
ــاى نفتى  ــاره به درآمده وى با اش
دهه 80 براى اقتصاد ايران تصريح 
ــن دهه به  ــت در اي كرد: قيمت نف
باالترين ميزان خود طى سال هاى 
ــت اما به  ــيده اس بعد از انقالب رس
ــورهاى  ــل تحريم هايى كه كش دلي
ــال كردند،  ــه ايران اعم غربى   علي
ضعف به كارگيرى و اداره اقتصاد با 
درآمدهاى نفتى بروز كرد و مشخص 
شد كه استراتژى اداره اقتصاد ايران 
ــاى نفتى  ــتفاده از درآمده ــا اس ب
كارساز نيست.  به گفته كميجانى، 

طى سال هاى 84 تا 91، درآمدهاى 
ــه 250 ميليارد دالر  ــران ب نفتى اي
ــه خوبى  ــت كه از آن ب ــيده اس رس
ــايد بتوان به  ــد و ش ــتفاده نش اس
ــكل  صراحت گفت كه به بدترين ش
ــاد ايران  ــا در اقتص از اين درآمده
استفاده شد و راه راحت طلبى را در 

پيش گرفتيم. 
وى اظهار كرد: افزايش درآمدهاى 
ــزار در اختيار  ــى بزرگ ترين اب نفت
ــد تا از آن  عليه ايران  ــمنان ش دش
ــا كه آنها  ــه اين معن بهره گيرند، ب
ــزار كه در  ــد، اين اب تصميم گرفتن
اقتصاد ايران به كار بسته شده بود و 
همه كارها بر محور آن مى چرخيد،  
ــد و به  ــتفاده كنن ــور اس عليه كش
ــاى نفتى  ــا كاهش خريده نوعى ب
ــاى ايران  ــران، درآمده ــا از اي دني
ــاد ايران را ــش داده و اقتص را كاه

ــان   فلج كنند.  كميجانى خاطرنش
كرد: در واقع، كشورهاى غربى بدون 
لشگركشى به ايران، توانستند جنگ 
ــرد تمام عيارى را به نفع خود راه  س
بيندازند و كم هزينه ترين جنگ را 
عليه ايران اعمال كنند؛ اما اين هشدار 
دوباره اى براى اقتصاد ايران است كه 
دست از وابستگى به درآمدهاى نفتى 
بردارد؛ البته دولت تدبير و اميد اين 
نكته را به خوبى مدنظر قرار داده و 
تالش كرده تا اقتصاد را از وابستگى 

به درآمدهاى نفتى رهايى دهد. 
ــزى ادامه داد:  قائم مقام بانك مرك
ــا با تدوين  دولت نيز تالش كرده ت
ــود تورمى، بر  ــروج از رك ــته خ بس
ــى به عنوان  ــادرات غيرنفت نقش ص
توسعه دهنده و پيشران، تاكيد كرده 
و راه را براى توسعه صادرات غيرنفتى 

باز كند. 

زهرايى و هنر- صنعت نشر

مردى كه ذائقه ها را تغيير مى داد

مهار تورم به معناى كاهش قيمت ها نيست

مشخص نيست موج جداسازى مرد و زن در محيط كار از كجا آغاز 
شده و هدفش چيست، اما مطمئنا اين رويكرد از پس لرزه هاى طرح 
«ممنوعيت استخدام زنان» در ادارات است كه چندى پيش رسانه 
اى شد. حاال يكى دو ماهى است كه مرتب از تفكيك جنسيتى در 
رسانه ها مى شنويم و مى خوانيم. يك روز شهردار تهران، يك روز 
نمايندگانى چند به حمايت از او و البته واكنش شخصيت ها و مردم، 
اما قانون چيز ديگرى مى گويد و هيچ كدام از اين اظهارنظرها منطبق 
بر قانون نيست. در اين ميان مديران مى مانند و اين سوال بى جواب 
كه آيا بايد همچنان روى كارمندان زن خود سرمايه گذارى كنند يا 
در آينده نه چندان دور، كسب و كار آنها هم قرار است درگير طرح 

تفكيك جنسيتى شود. 
صفحه 10
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نام هاى ماندگار ايرانى در عرصه صنعت 
خودروسازى جهان 

منصورى، برندى كم نظير 
درحوزه تيونينگ

كافى  است بين پسرهاى جوان اسم كوروش منصورى 
ــاهد بحث هاى مختلفى درباره  را بياورى ، بعد حتما ش
ــط اين برند ايرانى  ــده توس ــين هاى تيونينگ ش ماش
ــم نه تنها ميان جوانان ايرانى، بلكه  خواهى بود. اين اس
ــا هم محبوبيت  ــين باز دني بين تمامى جوان هاى ماش

زيادى دارد. 
منصورى، برندى كه به گفته موسس آن ازخريدوفروش 
لوازم تزيينى داخل خودرو آغاز كرده ولى بعد از حدود 
ــودرو  را  ــركت تيونينگ خ ــن ش ــال بزرگ تري 25 س
ــركتى كه در دنياى خودرو به  ــيس كرده است؛ ش تاس
ــت و براى افراد خاصى نيز كار  خاص بودن معروف اس

مى كند. 
ــركت هايى  ــم روى خط توليد صنعتى ش ــورى ه منص
ــم در عرصه  ــت و ه ــوس فعال اس ــى و لوت ــل بنتل مث
ــس نامى ماندگار از  ــگ و توليد خودروهاى لوك تيونين
خود به جاى گذاشته است. به گفته كوروش منصورى 
ــت و واقعيت هم  ــر از تيونينگ اس ــا فرات ــت آنه فعالي

همين است. 
ــاى  ــودرو، طراحى ه ــور خ ــاختار موت ــرات درس تغيي
ــه، كيت هاى خودرو،  ــاختار بدن داخلى، تغييرات در س
ــور كلى توليد  ــبورد و به ط ــكن ها و تغييرات داش بادش
ــتوك كار  ــه و اس ــا نمونه اولي ــاوت ب ــى متف خودروي

منصورى است. 
ــت و تفاوت  ــه اين موضوع در قيمت نيز صادق اس البت
ــينى كه منصورى تحويل  ــين اوليه با ماش قيمت ماش
ــمان است، اما خودرو تنها عرصه  مى دهد، زمين تا آس
ــورى موتورز،  ــت و پس از منص ــورى نيس كارى منص
ــتايل هم  ــدازى منصورى اليف اس ــاهد راه ان امروزه ش
ــاعت مچى، دست بند،  ــتيم، توليد كاله كاسكت، س هس
انواع عينك آفتابى، روغن موتور، انواع كيف وكفش و... 
تا قرارداد با شركت اپل براى توليد بدنه iphone5 با 
ــس واگن براى توليد  ــام منصورى تا همكارى با فولك ن
ــتره كارى  ــرم 12هزاردالرى همگى جزيى از گس پلتف
منصورى است، اما مشخصه اصلى منصورى فيبركربن 

است. 
ــاعت مچى تا  ــورى، از س ــوالت منص ــتر محص در بيش
ــپرخودروها قطعاتى از فيبركربن به چشم مى خورد.  س
ــول برايش مهم ترين  ــه گفته منصورى كيفيت محص ب
اصل است و محصوالت او بايد تا درجه اى از كيفيت را 
دارا باشد كه مشترى روى اين فاكتور از محصول خود 

حساب ويژه اى بازكند. 

منصورى، پادشاه تيونينگ جهان
ــال  ــودرو، منصورى از ابتداى س ــوزه تيونينگ خ درح
ــز طاليى منصورى  ــدس بن ــا رونمايى از مرس 2006 ب
ــيد اما بعد از آن  ــى خود را به رخ رقيبان كش هنرنماي
ــن و محبوب ترين  ــاهد كار منصورى روى معتبرتري ش

خودروهاى دنيا بوديم. 
ــرارى، المبورگينى، مازراتى  ــتون مارتين، ف بنتلى، اس
ــن برندى هاى  ــى از معروف تري ــى ويرون همگ و بوگات
ــرات ايجاد  ــس ج ــه هيچ ك ــتند ك ــازى هس خودروس
ــته و فقط منصورى  ــرات در محصول آنها را نداش تغيي
اقدام به اين كار كرده است. منصورى معتقد است بايد 
ــى تابه حال روى آنها  روى خودروهايى كار كرد كه كس
ــر اصلى را در اين موضوع  ــى ايجاد نكرده و هن تغييرات
ــوالت غول هاى  ــورى روى محص ــد. تاثير منص مى دان
ــت، به خصوص  ــازى جهان كامال ملموس اس خودروس
در طراحى هاى بوگاتى ويرون، چراكه نقايص طرح هاى 
ــدى اصالح  ــده و در طرح هاى بع ــايى ش ــى شناس قبل

مى شود. 
امروزه در خارج از مرزها، منصورى به مراتب شناخته تر 
از داخل كشورماست. منصورى از يك كارگاه در آلمان 
ــه خودكفايى كاملى از  ــروع به كار كرد ولى امروز ب ش
ــت. وى داراى كارخانه هايى  ــيده اس ــاظ توليد رس لح
ــيه، امريكا،  ــن، روس ــن، چي ــوئيس، ژاپ ــان، س در آلم
ــان و  ــك، آذربايج ــر، چ ــى، قط ــده عرب ــارات متح ام

غيره است. 

و اما منصورى در ايران 
اما در ايران هم با حضور كوروش منصورى در نمايشگاه 
ــورى،  ــز منص ــور كامبي ــوز و حض ــاى درونس موتوره
مديرروابط عمومى منصورى در ايران و همچنين ايجاد 
ــيال منصورى با دامنه  اى آر، زمزمه هاى  ــايت آفيس س
ــركت خودروسازى در  ــه ش عقد قرارداد و مذاكره با س
ــار با مديريت كوروش  ــران و ورود اين برند ايرانى تب اي

منصورى شدت گرفته است. 
ــرفت  ــد چالوس به پيش ــار و متول ــورى، ايرانى تب منص
ــتره كارى خود را  ــود ادامه مى دهد وگس روزافزون خ
ــگاه هاى  ــه روز افزايش مى دهد و در تمامى نمايش روزب
ــده براى  ــازى جهان حرفى تمام ش برندهاى خودروس
ــترش برند  ــاهد گس ــود مى زند. امروزه ش ــان خ رقيب
منصورى به خصوص در امريكاى شمالى و آسياى شرقى 

هستيم. 
ــت و به يك برند  ــورى ديگر محدود به اروپا نيس منص
ــز منصورى  ــت. در ايران ني ــده اس ــى تبديل ش جهان
ــناخته تر  ــان به مراتب ش ــوص در ميان جوان ــه خص ب
ــه در كار منصورى  ــى ك ــا اين جديت ــت. ب از قبل اس
ــال هاى آتى به  ــود تا س ــود دارد، پيش بينى مى ش وج
ــازى جهان  ــه خودروس ــر در عرص ــدى قدرتمندت برن

تبديل شود. 
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افشين معشورى
خبرنگارخبرنگار

سارا گلچين
مترجم

ــوج  م ــت  نيس ــخص  مش
در  زن  و  ــرد  م ــازى  جداس
ــده  محيط كار از كجا آغاز ش
و هدفش چيست، اما مطمئنا 
ــرد از پس لرزه هاى  ــن رويك اي
ــتخدام  ــرح «ممنوعيت اس ط
ــه  ــت ك ــان» در ادارات اس زن
ــد.  ــانه اى ش چندى پيش رس
ــت كه  ــاال يكى دو ماهى اس ح
ــيتى  ــب از تفكيك جنس مرت
و  ــنويم  مى ش ــانه ها  رس در 
ــهردار  ش روز  يك  مى خوانيم. 
ــك روز نمايندگانى  ــران، ي ته
ــت از او و البته  ــد به حماي چن
ــخصيت ها و مردم،  واكنش ش
اما قانون چيز ديگرى مى گويد 
و هيچ كدام از اين اظهارنظرها 
ــت. در  ــق بر قانون نيس منطب
ــران مى مانند  ــان مدي اين مي
ــوال بى جواب كه آيا  و اين س
ــان روى كارمندان  بايد همچن
ــرمايه گذارى كنند  زن خود س
ــدان دور،  ــده نه چن ــا در آين ي
ــب و كار آنها هم قرار است  كس
درگير طرح تفكيك جنسيتى 

شود. 

ماجراى مرغ و تخم مرغ
ــارات  اظه ــه  هم ــان  مي در 
ــض، قائم مقام وزير  ضد و نقي
ــرا را  ــدودى ماج ــور تا ح كش
ــكافد. مرتضى ميرباقرى  مى ش
ــت:  ــن زمينه معتقد اس در اي
«اگر زنان و مردان در محيطى 
ــد، به  ــم كار مى كنن ــار ه كن
ــت كه فعاليت  معناى اين نيس
ــرع  ــون، ش ــالف قان ــان خ آن
ــت» اما  ــى اس ــرت دين و غي
ــگار قرار  ــت؟ ان موضوع چيس
ــت مانند «پرسش مرغ و  نيس
ــتان  تخم مرغ» روزى اين داس

به سرانجام برسد. 
ــت كه نيمى   واقعيت اين اس
ــور -كه عددى  از جمعيت كش
ــامل  بيش از 30 ميليون را ش
مى شود- خانم ها هستند و در 
جامعه مدرن امروز كه زندگى 
ــه، لزوم  ــرى گرفت ــگ ديگ رن
ــا و مردها به  ــراى زن ه كار ب
ــاس مى شود.  يك ميزان احس
ــى  ــكار عموم ــه اف ــى ب نگاه
ــه  ــردم ب ــب م ــد، اغل مى گوي
برابرى زن و مرد در استخدام 
اعتقاد دارند، اگرچه در پاره اى 
ــده وجود  ــكات اختالف عقي ن

دارد. 
در  صيادى  ــى  محمدتق دكتر 
ــت امروز»  ــاره به «فرص اين ب
ــر من، به جز  مى گويد: «از نظ
ــوارد خاص كه نيرو و قدرت  م
ــرف اول را مى زند،  ــى ح بدن
ــرد  ــوارد زن و م ــه م در بقي
ــاوى استخدام  بايد به طور مس
ــوند.» او كه فيزيوتراپيست  ش
ــان  ــردان و زن ــا م ــت و ب اس
ــتقيم  مس ــور  به ط ــيارى  بس
ــوارد خاص را  ــاط دارد، م ارتب
اين چنين برمى شمرد: «منظور 
از موارد خاص، مشاغلى نظير 
ــين هاى  ماش ــا  ب ــى  رانندگ
آن  ــى  مكانيك و  ــنگين  س
ــه  ــه ب ــت ك ــغل هايى اس و ش
ماموريت هاى طوالنى و دور از 
خانه نياز دارد.» صيادى البته 

منكر استثناها نيز نمى شود. 

مردان مريخى و زنان 
ونوسى

ــى مى افتد كه  اتفاق ــه  اما چ

ــه قائم مقام وزير  باوجود اينك
«ابالغيه اى  مى گويد:  ــور  كش
آن  ــه  ب ــهردارى  ش ــه  ك را 
ــه  ــوط ب ــرده، مرب ــتناد ك اس
ــال ها قبل است و آنچه در  س
ــت  ــا مى گذرد، اين اس اداره ه
ــان كنار مردان  كه حضور زن
ــاى  ــط و چارچوب ه در ضواب
ــت»،  اس ــرعى  ش و  ــمى  رس
دوباره دستورالعمل هايى نظير 
ــاهديم!  آنچه اتفاق افتاد را ش
ــران از حضور  ــا تصميم گي آي
ــه  ــان در جامع ــزون زن روزاف
ــوند؟ آيا زن ها  ــرر مى ش متض
ــت  ــت و مديري ــدرت رياس ق
زن ها  ــور  حض ــا  آي ــد؟  ندارن
ــتغال مردها  ــر اش ــرى ب تاثي

دارد؟ 
ــاره اعتقاد  ــه. پ در اين ب آدين
ــا،  زن ه از  ــى  «بعض دارد: 
ــا باهوش تر و  ــى از مرده خيل
ــدرت مديريت  ــد و ق مدبرترن
ــاره  بااليى هم دارند» او با اش
ــه راه اندازى  ــى ك ــه كافى نت ب
ــخصا  كرده، مى گويد: «من ش
ــچ تكيه گاهى، با وام  بدون هي
گرفتن و كلى دوندگى كارم را 
ــروع كردم. خيلى از آقايان  ش
و  درس  ــه  ك ــم  مى شناس را 
ــده، اما  ــان تمام ش دانشگاه ش
هنوز از پدرشان پول توجيبى 
ــد.» اگر چه اين خانم،  مى گيرن
ــت،  اس فعال بخش خصوصى 
ــيتى  ــايد اگر نگاه جنس اما ش
ــت  حاكم نبود او نيز مى توانس
ــد، با اين  يك كارمند زن باش

از  ــت  نيس ــد  ب ــال  ح
ــز  ــرى ني ــدگاه ديگ دي
موضوع را مورد بررسى 

قرار دهيم. 
ــرور  ــكان خوش س  اش
اهل  ــدى  هنرمن ــه  -ك
اين باره  تئاتر است- در 
ــك  مى گويد: «بدون ش
فرصت هاى  ــرح  ط اين 
ــغلى را با خاك  برابر ش
افكار  و  يكسان مى كند 
ــى، نبايد بگذارند  عموم

ــازمان ها و  با هر عنوانى در س
ــترش  ارگان ها عموميت و گس
ــوص گماردن  يابد» او درخص
مديريتى  پست هاى  در  بانوان 
ــد:  مى گوي ــز  ني ــاس  حس و 
ــراى  ب ــيتى  جنس ــك  «تفكي
انتصاب در پست هاى حساس 
ــتم، همان طور كه  ــل نيس قائ
ديگر،  ــورهاى  كش در  حداقل 
ــى  ــر عجيب ــوع ام ــن موض اي

نيست.» 
ــى ابراهيمى، موضوع را  اما گل

ــر از اين حرف ها مى داند.  فرات
از  ــت: «بعضى  ــد اس او معتق
ــته دست وپاگير  نانوش قوانين 
ــى  ــوان ايران ــًال بان ــت. مث اس
ــاغلى نظير  نمى توانند در مش
ــرواز  ــى پ ــى و مهندس خلبان

فعاليت كنند.»
و  ــدن  ش ــان  «خلب ــه   اگرچ
ــرواز بودن» چندان  مهندس پ
ــده  ــى نش ــون پيش بين در قان

است و به گفته «يك مهندس 
ــيارى به عنوان  پرواز» زنان بس
ــرواز در  ــان و مهندس پ خلب
ــغول اند. امير. ى در  جهان مش
ــد: «پيش از  ــاره مى گوي اين ب
ــود از بانوان نيز  انقالب قرار ب
ــود، اما  ــه ش ــجو پذيرفت دانش
پس از آن اين موضوع منتفى 
ــد.» او همچنين مى افزايد:  ش
«از نظر مقررات هوايى مسلما 

مشكلى وجود ندارد.»
ــه از  ــرى ك ــرف دخت صاب اش
ــات و دبير آموزش  اهالى ادبي

ديدگاهى  ــت،  اس ــرورش  پ و 
متفاوت دارد و مى گويد: «اگر 
به جاى جنسيت، اطرافيان مان 
ــان ببينيم،  انس ــوع و  را همن
ــى كه  ــه ارزش هاي ــت ب آن وق
مى كنيم  ــگاه  ن ــد،  مى آفرينن
ــود  بهب ــا در  ارزش ه از آن  و 
ــره  ــى به ــرفت اجتماع و پيش
ــاد  تض ــى  وقت ــا  ت ــم.  مى بري
ــد،  باش ــرح  مط ــيت  جنس
تضاد هاى ديگر هم رخ خواهد 

داد.»

معضل مردساالرى كارى
ــردان  ــيارى از م ــه بس اگرچ
ــن گزارش  ــى كه در اي و زنان
ــد از  ــرار گرفته ان ــب ق مخاط
ــت  ــيتى حماي ــرى جنس براب
ــكالتى  مش ــا  ام ــد،  كرده ان
ــود  ــان وج ــن مي ــز در اي ني
ــن  اي در  گ  ــد.  محم دارد. 
ــى دارد. او  ــورد عقايد جالب م
ــه بخواهيم و  ــد: «چ مى گوي
ــاالرى  ــه نخواهيم -مردس چ
ــا وجود  ــه م كارى- در جامع
دارد. اگرچه مانند گذشته در 
خانه حرف، حرِف پدر نيست، 
ــا توقع كار و پول درآوردن  ام
ــت.» او همچنين  ــرد اس از م
معتقد است: «سركوفِت نبود 
ــرد مى زنند.  ــه م ــد را ب درآم
ــه مردان كار  در جامعه اى ك
ــا دادن كار به بانوان  ندارند، ب
ــيل  پتانس از  ــى  بخش ــا  تنه
ــت  ــواده از دس ــكيل خان تش
مى رود. بانوان براى استخدام 
ــيار كمتر از  ــى بس ــه حقوق ب
ــن در مى دهند، اين  مردان ت
ــبب كاهش درآمد و از  امر س
دست رفتن نيروى كار مردان 
ــده و به ناچار براى كسب  ش
ــه كاهش  ــور ب ــد مجب درآم
دستمزد مى شوند و به همين 
ــى از  ــردان (ناراض ــبب م س
ــى) دل به كار  حقوق دريافت

نمى دهند.»
ــايد بخش هايى از  ــه ش اگرچ
عقايد اين شهروند تند به نظر 
بيايد، اما قسمت هايى از آن به 
بى راه  ــدان  چن نظر 
اتفاق  بارها  نيست و 
افتاده كه مديران نه 
ــاس لياقت، كه  براس
مولفه هايى  براساس 
ــزان حقوق  نظير مي
درخواستى استخدام 

كرده اند. 
حسينى،  ــيدرضا  س
كه  شهروندى  ديگر 
ــش «فرصت  به پرس
داده  ــخ  پاس امروز» 
ــد: «هنوز هم  ــت، مى گوي اس
ــتند كه به جاى  آدم هايى هس
جنسيت  به  ــاالرى  شايسته س
نگاه مى كنند. زنان توانايى اين 
ــورت مهيا  ــد كه در ص را دارن
ــمتى  ــرايط، در هر س بودن ش

انجام وظيفه كنند.»
ــهروند  ــن ش اي ــا  ــه تنه البت
ــرى  ــن نظ ــه چني ــت ك نيس
ــان  ــيارى از مخاطب دارد، بس
ــى (از  ــادق باباي ــه ص از جمل
دبيران آموزش و پرورش) كه 

سال ها تجربه كار با همكاران 
ــغلى  ــه ش ــم را در كارنام خان
ــاالرى را  ــز شايسته س دارد ني
ــد و مى گويد:  ــالك مى دان م
ــت كه به  ــى ابلهانه اس «خيل
ــه  ب ــاالرى  شايسته س ــاى  ج
ــه كنيم.  ــيت افراد توج جنس
ــرده ام مديريت  ــه ك من توج
ــيارى از امور  ــا در بس خانم ه
ــان  ــر از آقاي ــر و بهت دقيق ت
ــى از كارها  ــا بعض ــت، ام اس
ــوص آقايان  ــط مخص هم فق
ــرد  ــه مى پذي ــت.» او البت اس
ــرايط جسمانى، وظايف  كه ش
ــد آوردن  ــدن و فرزن مادر ش
ــوان محدوديت هايى  بان براى 

ايجاد مى كند. 

زنان عليه مردان
ــه همه موارد  حال با توجه ب
ــيد  مى توان به اين نتيجه رس
اظهارنظرهاى  از  بسيارى  كه 
اقدامات  در  ريشه  غير رسمى 
ــده دارد. در  ــى نش كارشناس
ــتند كه  ــو مردانى هس يك س
ــتخدام  اس با  مى كنند  ــر  فك
ــتخدام آنها  زنان جا براى اس
ــد، در سوى  تنگ خواهد ش
ديگر زنانى كه فكر مى كنند 
نامرادى هايشان  همه  مسبب 
ــت، اما  ــاالر اس جامعه مردس
ــت كه به جز  بايد به ياد داش
مواردى خاص (كه البته اين 
سال ها دارد فراگير مى شود) 
ــواده بر دوش  ــى خان بار مال

مردان است. 
با اين همه نمى توان منكر نقش 
مديرانى شد كه فكر مى كنند 
ــر  ــوق پايين ت ــل حق ــه دلي ب
ــه كمترى كه  ــوان- و هزين بان
ــه  ب ــد  مى توانن ــد-  مى پردازن
ــان  مديريت ش حوزه  ــاد  اقتص
ــود  ــن خ ــد و اي ــك كنن كم
ــاالرى»  شايسته س ــدم  «ع به 
ــته  توجه داش ــن مى زند.  دام
ــاالرى را با  ــيم شايسته س باش
يا مردساالرى»  ــاالرى  «زن س
اشتباه نگيريم و به ياد داشته 
باشيم «استيفاى حقوق زنان» 
ــيارى از اوقات منجر به از  بس
دست رفتن جايگاه انسانى زن 
ــود و اين از ديد نگارنده  مى ش
قطعا تفاوت اساسى با مباحثى 
ــيتى و  ــر «تفكيك جنس نظي
بانوان»  ــتخدام  اس ممنوعيت 

دارد. 
ــى  كل ــدى  جمع بن ــك  ي در 
مى توان گفت وقت آن رسيده 
ــه عمل  ــعار ب ــه جاى ش ــا ب ت
ــيم. اگر مقام تصميم گير  برس
ــت  لياق ــاس  براس ــتيم  هس
ــر مالك  ــم. اگ ــتخدام كني اس
كارخانه اى هستيم و به دنبال 
ــه رزومه و  ــر مى گرديم، ب مدي
ــت  ــاى متقاضيان پس برنامه ه
ــم، نه زن  ــت توجه كني مديري
ــر كارمند  ــرد بودن او. اگ يا م
ــيت او  ــه جنس ــم ب مى خواهي
ــوق  حق ــزان  مي ــع  به طب (و 
ــتى اش) نگاه نكنيم.  درخواس
ــا مرد بودن  ــا پيش از زن ي م
ــانيم و بهتر است خصوصا  انس
ــتخدام كارمند (چه  ــراى اس ب
در بخش خصوصى يا دولتى) 
را  متقاضيان  نيازمان  براساس 
ــا ديدگاه  ــش كنيم نه ب گزين
ــر  ه و  ــى  فاميل ــيتى،  جنس
ديگر  ــتگى  دلبس يا  وابستگى 
ــد مجموعه اى  كه اين مى توان
ــخگو  پاس ــى  كارمندان و  كارا 
ــرد هم  ــئوليت پذير را گ و مس

بياورد.

چند و چون استخدام زنان در سازمان ها

زنان بهترند يا مردان؟

نمى توان منكر نقش 
مديرانى شد كه فكر 

مى كنند به دليل حقوق 
پايين تر بانوان- و هزينه 
كمترى كه مى پردازند- 

مى توانند به اقتصاد حوزه 
مديريت شان كمك كنند 

و اين خود به «عدم 
شايسته ساالرى» دامن 

مى زند 

كارآفرين  كارشـناس:  پاسخ 
ــتى كه بايد  گرامى، نكته نخس
ــت  ــه آن توجه كنيد، اين اس ب
ــاعت كار به  كه لزوما افزايش س
معناى افزايش بهره ورى نيست. 
ــت كه كارمندان در  مهم آن اس
ــركت  ــان در ش زمان حضورش
ــام  دهند و  ــدار كار انج چه مق
تاثير كارشان در شركت به چه 
ــت بنابراين پيشنهاد  ميزان اس

مى كنيم ابتدا به فكر روش هايى 
باشيد كه افراد در همان ميزان 
حضورشان در شركت، بيشترين 
ــند.  باش ــته  داش را  ــى  كاراي
ــاى ارتباط  ــه ج ــراى مثال ب ب
ــه ميزان  ــراد ب ــوق اف دادن حق
ــان، دستمزد آنها را به  حضورش
ميزان كارايى و تاثيرگذارى شان 
يا تركيبى از حضور و بهره ورى 
ــاط دهيد. براى اين كار نيز  ارتب

ــخصى  مى توانيد معيارهاى مش
ــن و كارايى  ــراى هر فرد تعيي ب
ــغل را به صورت جداگانه  هر ش
ــن  ضم در  ــد.  كني ــبه  محاس
پيشنهاد مى كنيم يك سيستم 
ــى دقيق بر كار كارمندان  نظارت
ــره ورى و  ــازيد تا به ــاده س پي
ــا را به صورت  ــى كار آنه خروج
ــى كنيد. مى توانيد  دقيق ارزياب
ــئوليت اين كار را خودتان  مس

ــا انجام آن  ــده بگيريد ي بر عه
ــران قابل و  ــى از مدي ــه يك را ب

مورداعتمادتان بسپاريد. 
مطمئن باشيد اگر اين روش را 
ــورت دقيق و صحيح پياده  به ص
ــازى به افزايش  كنيد، ديگر ني
ــاعات كار كارمندان تان پيدا  س
ــد كرد و نتيجه مطلوب  نخواهي
ــان ميزان حضور افراد  را در هم

در شركت خواهيد گرفت. 

افزايش 
ساعات كارى

پرسش: كسب و كارى دارم با حدود 20 كارمند. اخيرا تصميم گرفته ام يك ساعت به ساعت كارى كارمندان اضافه كنم 
تا هم بهره ورى باال برود و هم به ساعات كارى استاندارد نزديك شوم اما اين مسئله با اعتراض شديد كارمندان مواجه 
شـده اسـت. از آنجا كه صبر و تحمل من در برابر اين اعتراضات نتيجه نداده و دنباله دار شـدن آن جو شركت را به هم 

ريخته، دست به دامان شما شده ام تا راهى به من پيشنهاد كنيد. 

اگر شـما هم د  ر كسـب و كار 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود   
تمايل  د  ر صـورت  هسـتيد  ، 
مشكل خود   را از طريق ايميل
 business@forsatnet. ir
بـا مـا د  ر ميـان بگذاريـد   و 
پاسخ خود   را د  ر همين بخش 

پيگيرى كنيد  .

كلينيك كسب و كار(40)
از اين 5 اشتباه بپرهيزيد

پولدار شدن را همه دوست دارند. برخى ها اما مى خواهند 
آن را راحت و بى دردسر به دست آورند. امرى كه محال به 
ــد، اگرچه فرض محال، محال نيست! و گاهى  نظر مى رس
ــفيد بخت مى كند. اما  ــاى بادآورده  بعضى ها را س ثروت ه
قاعده كلى در مسير ثروت تالش و عرق ريختن است. اين 
قاعده كلى البته چاشنى هايى هم دارد، از جمله اينكه در 
مسير رسيدن به آن مى بايست از بعضى اشتباه ها پرهيز 

كرد. 
ــى مى تواند  ــه تالش به تنهاي ــت ك باور بعضى ها اين اس
ــايد، حال  ــمت ثروتمند شدن را بگش ــان به س مسيرش
ــگر ساده بود. بعضى  آنكه گاهى بايد زرنگ تر از يك تالش

اشتباه ها را نبايد مرتكب شد تا به نتيجه مطلوب رسيد. 
بعضى از اين اشتباه ها اينجا هستند؛ مرتكب شان نشويد:

1-  دنبال راحتى بودن 
ــى آورد. برعكس مى تواند  ــايش نم پول خيلى وقت ها آس
آرامش آدم ها را ببلعد. اين يك واقعيت است. اگر خواهان 
ــئوليت  ــتيد بايد مس ــدن و پولدار ماندن هس ــدار ش پول
ــدار بودن حس  ــم بپذيريد. درواقع پول ــنگين اش را ه س
بى نيازى (به لحاظ مالى) از ديگران را به فرد مى دهد. اگر 
پولدار هستيد يا مى خواهيد ثروت اندوزى كنيد و از حس 
آزادى و بى نيازى مالى لذت ببريد، اين بهتر است تا اينكه 

به دنبال حس راحتى باشيد. 

2-  تنوع در سرمايه گذارى
ــرمايه اى داريد و مى خواهيد با استفاده از آن  اگر پول و س
به ثروت هنگفت برسيد، آن را با ندانم كارى بر باد ندهيد. 
سرمايه گذارى راه حل مناسبى براى زياد شدن سرمايه اوليه 
ــرطى كه عاقالنه انجام شود. سرمايه گذارى  است اما به ش
كردن در شاخه هاى مختلف، صنايع گوناگون و رشته هاى 
ــت رفتن  ــك بااليى دارد. اين كار باعث از دس متنوع ريس
تمركز شما مى شود و كوچك ترين اشتباهى در اين راه كل 

سرمايه تان را دچار خطر جدى مى كند. 

3-  تكيه كردن به حقوق ماهانه
با حقوق هاى جزئى ماهانه كه بخش عمده اى از آن صرف 
هزينه هاى جارى زندگى مى شود نمى توان انتظار ثروتمند 
ــت. براى اينكه از نظر مالى دست كم يك پله  ــدن داش ش
ــيد، بايد از نظر فكرى خودتان را باال  باالتر از ديگران باش
ــيد. به راه هايى فكر كنيد كه مى توانيد با استفاده از  بكش
ــيد. از بعضى ريسك ها نترسيد و  آنها به پول و ثروت برس
ــت مى آيد بيازماييد. هرگز  راه هايى را كه به نظرتان درس
ــرمايه اوليه حساب  روى كل حقوق ماهانه تان به عنوان س

باز نكنيد. از وام ها هم مى توانيد كمك بگيريد. 

4-  مقايسه خود با ديگران
چشم و هم چشمى. آخ از دست اين چشم و هم چشمى. 
ــه ديگران ضربه بزند، خود  ــن عادت بد بيش از اينكه ب اي
ــر مى اندازد. بعضى ها تمام انرژى  ــود را به دردس فرد حس
ــان را صرف سرك كشيدن و در نتيجه حسادت  روزانه ش
كردن به زندگى ديگران مى كنند. آنها اگر تنها نصف اين 
انرژى روزانه را براى يافتن راه حل هاى پولدار شدن صرف 
كنند، قطعا مى توانند خيلى پولدارتر باشند. مقايسه فيش 
حقوقى، وضع زندگى و امكانات خود با ديگران فقط وقت 
ــان را خط خطى مى كند و  ــما را هدر مى دهد، اعصابت ش

انرژى مثبت را از شما مى دزدد. 

5-  اعتماد كردن بدون پايه و اساس
يكى از پيش پا افتاده ترين و ساده ترين اشتباه هاى بسيارى 
ــت كه  ــانى اس از ما در زندگى مالى اعتماد كردن به كس
هيچ شناخت قبلى از آنها نداريم. چنين اشتباهى بارها و 
ــده و از آن درس گرفته نشده است. اعتماد  بارها تكرار ش
كردن داليل الزم و كافى مى خواهد. چشم بسته نبايد دار 
و ندارمان را در اختيار ديگران قرار دهيم. چنين اشتباهى 
همه ثروت ما را هدر مى دهد، حاال پولدار شدن پيشكش!

بورسيه «كامل» 
براى مديران زن ايرانى

ــى كه داراى پنج  ــد زنان موفق و مدير ايران ــن به بع از اي
سال سابقه مديريت و مدرك تحصيلى كارشناسى باشند، 
امكان دريافت بورسيه تحصيلى در رشته مديريت اجرايى 
ــت. اين  ــگاه آلتو فنالند را خواهند داش (EMBA) دانش
دوره كه به گزارش فايننشال تايمز يكى از 100 دوره برتر 
ــت، قرار است از مهرماه 1393  مديريت اجرايى در دنياس
ــود. اين بورسيه با هدف تشويق زنان  در تهران برگزار ش
براى حضور در عرصه مديريتى از سوى خانواده «كامل» 
ــتند جايگاه خود  به مديران زن ايرانى كه عالقه مند هس
ــند و از آموزش هاى  ــوان يك مدير بهبود ببخش را به عن
بين المللى و استاندارد براى ارتقاى خود بهره بگيرند، اهدا 
ــال 1388، زنان به عنوان نيمى از  ــود. طبق آمار س مى ش
ــور تنها 12 درصد از فعاليت اقتصادى  جمعيت فعال كش
جامعه را بر عهده دارند و از اين رقم تنها 1/18 درصد در 
پست هاى مديريتى فعال هستند. آقاى كامل درباره داليل 
اهداى اين بورسيه به زنان مدير گفت: «زنان طى سال هاى 
اخير جايگاه ويژه اى در اقتصاد و صنعت پيدا كرده اند و در 
ــت هاى مهم مديريتى را از آن  بسيارى از سازمان ها، پس
خود كرده اند. اين بورسيه با هدف تشويق زنان جوانى كه 
عالقه مند هستند در حوزه اقتصاد و مديريت رشد كنند 
و نيازمند آموزش هاى مديريتى با استاندارد جهانى اند در 
نظر گرفته شده است.»بورسيه خانواده «كامل» به حداكثر 
ــد. اين بورسيه شامل  دو نفر از متقاضيان اهدا خواهد ش
ــهريه دوره مديريت اجرايى دانشگاه  50 تا 100 درصد ش
ــران زن ايرانى كه عالوه  ــران خواهد بود. مدي آلتو در ته
ــى و گواهى معتبر مبنى بر تسلط به  بر مدرك كارشناس
زبان انگليسى، پنج سال سابقه مديريتى دارند، مى توانند 
ــدارك تقاضاى خود براى اين دوره را همراه با ارائه يك  م
ــيه، به  ــت اين بورس نامه و ذكر داليل خود براى درخواس
پست الكترونيك EMBA@ibs.ir ارسال كنند. آخرين 
مهلت براى ارائه مدارك به موسسه آموزش عالى ايرانيان، 
ــيه  ــت. برگزيدگان اين بورس ــرداد ماه 1393 اس آخر م

شهريورماه امسال اعالم خواهند شد. 

امروز و فردا

حسين محمديان
خبرنگار
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خصوصى سازى، انتقال سرمايه از 
دولتى به شبه دولتى بود

ــى آن مالكيت  ــت كه ط ــازى، فرآيندى اس خصوصى س
ــى و دولتى به بخش خصوصى  ــا از بخش عموم دارايى ه
ــى و دارايى ها  ــا موجب افزايش كاراي ــود ت منتقل مى ش

شود. 
ــته  ــال گذش ــان اقتصادى، در 8 س به اعتقاد كارشناس
ــى، نه تنها  ــن بند مهم اصل 44 قانون اساس ــالغ اي از اب
خصوصى سازى واقعى در اقتصاد ايران انجام نشده بلكه 
همچنان مشاركت دولت در بنگاه هاى واگذار شده، ادامه 
ــبه دولتى مغاير با  دارد، در حالى كه به موجب قانون، ش

اصل 44 قانون اساسى است. 
ــزاى  ــى از اج ــازى يك ــا خصوصى س ــزارش ايرن ــه گ ب
ــالوه بر  ــت كه ع ــاختارى اس ــاى اصالحات س برنامه ه
ــتابان  ــد ش ــش كارايى بنگاه ها زمينه اى براى رش افزاي
ــمار مى رود.  ــاى دولت به ش ــاد و كاهش هزينه ه اقتص
ــرى بودجه  ــازى مى تواند عامل كاهش كس خصوصى س
ــات، افزايش  ــت خدم ــت و كمي ــود كيفي ــت، بهب دول
ــدن بخش دولتى و  ــطح زندگى كاركنان، كوچك ش س
ــائل اقتصادى و سياسى  ــهردارى ها و جدا شدن مس ش
ــد.  براساس جديدترين آمار سازمان  از يكديگر نيز باش
ــازى، تنها 12/7درصد از 151هزار ميليارد  خصوصى س
ــازى انجام شده طى 12 سال گذشته  تومان خصوصى س

به بخش خصوصى واقعى ارائه شده است. 
ــان  توم ــارد  ميلي ــزار  151 ه ــوع  مجم از  ــن  همچني
ــزار ميليارد  ــازى تحقق يافته، حدود 51 ه خصوصى س
ــى از  ــده كه بخش ــكل رقابتى واگذار ش تومان آن به ش
ــهام به صورت  ــده و بقيه عرضه س آن به خزانه واريز ش
ــت و رد ديون به  ــهام عدال ــى در دو بخش س غيررقابت
ــن مبلغ 26هزار  ــت. از اي ــتگاه هاى طلبكار بوده اس دس
ــهام عدالت و  ــان در فضاى رقابتى بابت س ميليارد توم
18هزار و 600 ميليارد تومان به دستگاه هاى طلبكار در 

فضاى غيررقابتى واگذار شده است. 
براساس اين آمار، 34 درصد واگذارى ها در فضاى رقابتى 
ــوده و 36 درصد  ــاى غيررقابتى ب ــد در فض و 29/5 درص

واگذارى ها هم هنوز قطعى نشده است. 
كارشناسان يكى از داليل كمرنگ بودن بخش خصوصى 
در اقتصاد ايران را عالوه بر نبود يك فضاى رقابتى سالم، 
ــت مى دانند و مى گويند وقتى  ــى از فروش نف ثروت ناش
ــاس نياز به  ــد دولت از فروش نفت باال برود، احس درآم

فعاليت بخش خصوصى هم كمرنگ مى شود. 
اين كارشناسان از وابستگى مستمر دولت به درآمدهاى 
ــت هاى ارزى،  ــوع سياس ــدد و تن ــانات تع ــى، نوس نفت
ــرمايه گذارى خارجى،  ــذب س ــوط به ج ــكالت مرب مش
ــب درآمد، متنوع  ــت انحصارگرايانه دولت در كس دخال
نبودن روش هاى واگذارى و مقاومت مديران و كاركنان 
ــازى در  ــوان مهم ترين موانع خصوصى س ــى به عن دولت

اقتصاد ايران نام مى برند. 

ــاره گفت:  ــر در  اين ب ــادى ديگ ــناس اقتص ــك كارش ي
ــود مى تواند نقش  ــت اجرا ش ــازى اگر درس خصوصى س

موثرى در توسعه اقتصادى داشته باشد. 
بهنام ملكى افزود: متاسفانه خصوصى سازى در سال هاى 
ــور واقعى نبوده و بيشتر دست به دست  گذشته در كش

شدن سرمايه ها از دولتى به شبه دولتى بوده است. 
ــا  ــته واگذارى ه ــت گذش ــه در دول ــان اينك ــا بي وى ب
ــت، تصريح كرد: اگر  ــازى بوده اس ــتر شبه دولتى س بيش
ــازى واقعى بخواهد در دولت يازدهم شكل  خصوصى س
ــه اصالحاتى در زمينه  ــرد، دولت بايد اعالم كند چ بگي
ــد داد، چرا كه اگر روند  ــا انجام داده و خواه واگذارى ه
ــازى مانند دولت قبل باشد خيلى قابل دفاع  خصوصى س

نخواهد بود. 
اين كارشناس اقتصادى اظهار كرد: اگر خصوصى سازى 
ــود، مى تواند يك  و واگذارى ها به معناى واقعى انجام ش
دستاورد بسيار قابل قبول براى دولت يازدهم تلقى شود 
ــترى در  ــت درباره اين موضوع مى تواند اقبال بيش و دول

جهت اعتماد عمومى داشته باشد. 
ــوان واگذارى هاى دولت قبل  ــى با بيان اينكه نمى ت ملك
ــت، اضافه كرد: در روند  ــازى واقعى دانس را خصوصى س
ــالم وجود نداشت  ــرايط رقابت س واگذارى هاى قبل ش
ــازى به اهداف  ــن نمى توانيم بگوييم خصوصى س بنابراي

خودش رسيده است. 
وى ادامه داد: يكى از مشكالت اقتصاد، گستردگى حجم 
ــه مديريت ها  ــت يعنى اينك ــت و بخش عمومى اس دول
ــتند و وقتى مديريت دولتى باشد، نمى تواند  دولتى هس

كارآمد عمل كند. 
وى با بيان اينكه دولت بايد كارآمدى اقتصاد را افزايش 
ــازى واقعى  ــراى خصوصى س ــان كرد: ب دهد، خاطرنش
ــده و زمينه  ــفافيت و رقابت در اقتصاد ايجاد ش بايد ش
ــود  ــتر بخش خصوصى نيز فراهم ش ورود و فعاليت بيش
ــدى بنگاه هاى دولتى  ــش هزينه هاى ناكارآم تا اين بخ
ــت:  ــين راغفر معتقد اس را تامين و جبران كند. اما حس
ــازى نكته مهم اين است كه  جدا از اهميت خصوصى س
ــازى در كشور بدون يك راهبرد  برنامه هاى خصوصى س
ــكل براى اقتصاد ــت كه اين يك مش ــخص بوده اس مش

 به شمار مى رود. 
راغفر گفت: در چند سال گذشته خصوصى سازى با يك 
نوع سردرگمى و دست و پا زدن بى هدف انجام شده و تا 
زمانى كه اين موضوع به صورت هدفمند همراه با اهداف 
ــاد در اقتصاد را  ــخص، انجام نشود ضمن اينكه فس مش
ــازى هم  ــد به اهداف اصلى خصوصى س افزايش مى ده

نخواهد رسيد. 
ــتيابى به اهداف اصلى واگذارى  وى ادامه داد: براى دس
ــه بخش خصوصى بايد در  ــا از بخش عمومى ب دارايى ه
ــبت به دولتى  ــى بخش خصوصى نس ــه اول كاراي مرحل
ــالم،  ــا ايجاد فضاى رقابتى س ــد و در ادامه ب باالتر باش
ــود تا  ــاى داخلى فراهم ش ــت ميان بنگاه ه ــه رقاب زمين
ــره ورى، قدرت رقابت بين المللى هم  ضمن باال رفتن به

افزايش يابد. 

كالف اول:
ــى از  ــدارم خيل ــك ن ش
داريد  ــون  اكن ــما كه  ش
مى خوانيد،  را  اين كالف 
ــاى  زبان ه ــه  ب ــلط  مس
ــوى يا  ــى، فرانس انگليس
شايد  و  ــتيد  هس آلمانى 
ــتفاده نكنيد  ــم بيكار.  اگر قرار بود از اطالعاتتان اس ه
ــا به حال به اين  ــه تحصيل داديد؟ آيا ت پس چرا ادام
ــت به  ــوع فكر كرده ايد كه كس ديگرى مى توانس موض
ــيند و درسى را  ــگاه بنش ــما در صندلى دانش جاى ش
بخواند كه امروز از طريق آن كسب وكارى راه بيندازد؟ 
ــت و اگر تمرين  ــور كه مى دانيد زبان، فرار اس همان ط
نشود، از يادتان خواهد رفت و اين يعنى از دست رفتن 

سرمايه. 
ــى از پيش  ــوزش زبان يك ــس در كالس هاى آم تدري
ــت اما راه هاى  ــب درآمد اس پا افتاده ترين راه هاى كس
ــه كالس رفتن را  ــود دارد. اگر حوصل ــرى نيز وج ديگ
ــاگردان بخواهيد كه به منزلتان بيايند. به  نداريد، از ش
همين راحتى! اما شايد بگوييد كه من اصال تدريس را 
ــت و راهكار  ــت ندارم. خب! اين حرف ديگرى اس دوس
خودش را دارد. فيلم ها و كتاب هاى زيادى وجود دارند 
ــتند. شما مى توانيد با ترجمه آنها  كه منتظر دوبله هس
و حتى تهيه نرم افزارى كه زيرنويس را روى فيلم نصب 
كند، كارتان را شروع كنيد. نخستين مشتريان شما از 

دوستان و همسايگانتان خواهند بود!

كالف دوم:
موادى  از  ــى  يك ــرا  «كتي
ــه  گفت ــه  ب ــه  ك ــت  اس
ــه به  ــران، اگرچ صاحبنظ
دارويى  اثر  ــتقل  طور مس
ــدارد ولى چون  چندانى ن
ــيون دهنده  امولس ماده اى 
ــاى دارويى  ــتن پودره ــه داش ــق نگ ــت براى معل اس
ــى  ــن يك ــد. » اي ــتفاده مى كنن ــول از آن اس غير محل
ــزارش مفصل از  ــك گ ــت كه در ي ــى اس از جمله هاي
ــده است. در  ــر ش خبرگزارى ايرنا در مورد كتيرا منتش
ــت:«ارزش تجارت جهانى گياهان  اين گزارش آمده اس
ــال است  دارويى اكنون حدود 100ميليارد دالر در س
ــه رقم پنج تريليون دالر  ــال 2050 ميالدى ب كه در س
ــرايط اقليمى و تنوع  ــيد. ايران با داشتن ش خواهد رس
ــون دالر يعنى  ــوب، اكنون تنها 100ميلي گياهى مطل
ــك هزارم از تجارت جهانى گياهان دارويى را به خود  ي
ــده اى از اين رقم  ــت كه بخش عم ــاص داده اس اختص
ــا در دهه 1330  ــت ام ــوط به صادرات زعفران اس مرب
ــاالنه چهار هزار تن كتيرا صادر مى شد كه اكنون به  س
ــد و اغلب به امارات عربى متحده،  هزار  تن هم نمى رس
هند و برخى كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، آلمان 
ــود.» يك كالم؛ سرمايه گذارى  و انگلستان صادر مى ش

روى كتيرا را فراموش نكنيد!

كالف سوم:
ــه با يكى  ــش از عيد ك پي
ــورد  م در  ــداران  معدن از 
ــت  صحب ــب وكارش  كس
ــاى  حرف ه ــردم،  مى ك
ــد  ــان آم ــه مي ــادى ب زي
ــكل  ــى از آنها مش كه يك
ــت.  ــه در بخش معدن وجود داش ــين آالتى بود ك ماش
اين فعال كاركشته معتقد بود كهنه بودن ماشين آالت 
ــادن را به  ــزان بهره ورى از مع ــادن، مي ــود در مع موج
ــه گفته وى،  ــت. همچنين ب ــن آورده اس ــدت پايي ش
ــخت و در برخى موارد  ــيار س مكانيزم واردات آنها بس
ــت اما به تازگى در خبرها آمده كه  حتى غيرممكن اس
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران 
ــرايط ارائه تسهيالت تا 80درصد ارزش ماشين آالت  ش
ــت. به گزارش ايلنا، اين طرح  معدنى را فراهم كرده اس
به دنبال عقد تفاهمنامه با صندوق بيمه سرمايه گذارى 
ــى و دو بانك ملت و تجارت اجرايى  فعاليت هاى معدن
شده به طورى كه اشخاص حقيقى و حقوقى دارندگان 
پروانه معادن روباز و پيمانكاران معادن بزرگ و متوسط 
ــهيالت خريد انواع  ــه دريافت تس ــبت ب مى توانند نس
دامپتراك و بيل مكانيكى اقدام كنند. اين ماشين آالت 
ــاى 40، 100،  150 و 220 تنى و  ــامل دامپتراك ه ش
همچنين بيل هاى مكانيكى و غيره است. بد نيست اگر 
مى توانيد در اين زمينه سرمايه گذارى كنيد و در عين 

حال از تسهيالت دولتى نيز بهره ببريد. 

كالف چهارم:
اين خيلى خوب است كه 
آدم هر روز اخبار را دنبال 
كند، زيرا بيشتر مواقع در 
همين اخبار، چيزهايى به 
چشم مى خورد كه ممكن 
ــور ناگهانى  ــه ط ــت ب اس
ــه اش همين خبرى  ــد. نمون ــى آدم را عوض كن زندگ
ــرمايه گذاران  ــد و به درد س ــه در ادامه مى آي ــت ك اس
ــفرا و  ــازى خطاب به س ــر راه و شهرس ــورد. وزي مى خ
ــاى نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور با بيان  رؤس
اينكه در حوزه راه و شهرسازى ايران ظرفيت هاى قابل 
توجهى وجود دارد، گفته اين وزارتخانه از پيشنهادهاى 
مدل هاى تامين مالى براى سرمايه گذارى در اين بخش 
ــيارى از مرزها  حمايت مى كند. وى اعالم كرده در بس
ــود و افزايش  ــتفاده نمى ش ــا به خوبى اس از ظرفيت ه
ــى  ــت كه بخش ــره ورى از موضوعات مورد توجه اس به
ــت و نقش  ــوط به حوزه روابط بين الملل اس از آن مرب
ــاى نمايندگى هاى ايران در خارج، در اين  سفرا و رؤس
ــت. همچنين در ترانزيت همه از  زمينه بسيار موثر اس
ــى كه بنگاه ها  ــاخت ها صحبت مى كنيم در حال زيرس
ــل داراى  ــدارى حمل ونق ــد و بنگاه ــت مى كنن ترانزي
ــت بنابراين در شقوق مختلف  اهميت فوق العاده اى اس

حمل  و نقل بايد بحث بنگاهدارى را فعال كنيم.
ــان راجع به  ــديد؟ نظرت ــل مطلب ش ــا متوجه اص  آي

سرمايه گذارى در اين خصوص چيست؟ 

 اكثر ترانه سرايان 
بر اين عقيده اند 
كه شركت در 

كالس هاى آموزشى 
ترانه تاثيرى در 
خالقيت افراد 

نخواهد داشت. اين 
در حالى است كه 
كالس هايى براى 

آموزش وجود دارند 
كه از 300هزار تا 

يك ميليون تومان از 
شما پول مى گيرند

سرنخ خبر
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واردات ماشين آالت معدنى
و سرمايه گذارى روى كتيرا

امروز مى خواهيم كمى راحت 
ــما صحبت  ــى با ش و خودمان
ــه دنبال گزافه گويى و  كنيم. ب
سخنان غيرواقعى هم نيستيم. 
ــم راهى براى  فقط مى خواهي
كسب درآمد را به شما معرفى 
ــتعداد آن در هر  كنيم كه اس
ــدارد. البته به  ــى وجود ن كس
ــوان گفت كه اين  جرات مى ت
ــرمايه گذارى  ــى از س هم نوع
انتهاى  زيرا  مى شود  محسوب 
ــيدكه  آن به مرحله اى مى رس
ــد از طريق آن درآمد  مى تواني
ــازى به  ــد، اما ني ــب كني كس
سرمايه گذارى خاصى نداريد و 
شايد خيلى از شما فكر كنيد 
ــس نمى تواند روى  كه هيچ ك
ــغل اول  ــن كار به عنوان ش اي
ــاب كند در صورتى  خود حس
كه بايد اين نكته را بگويم كه 
بسيارى از شاعران هستند كه 
ــط و فقط از همين راه پول  فق
در مى آورند؛ آن هم ميليونى!

چگونه ترانه سرا شويم؟ 
كه  همان طور  ــعر،  ش سرودن 
ــد،  ــش از اين نيز گفته ش پي
ــتعدادى دارد كه  ــه اس نياز ب
ــنى آن  مهارت و دانش، چاش
ــت. اگر فكر مى كنيد كمى  اس
ــتعداد در درون شما  از اين اس
ــت  ــت را از دس ــت، فرص هس
ندهيد و از همين امروز شروع 
ــت  به مطالعه كنيد. يادم هس
«براى  ــتى مى گفت:  كه دوس
ــه فاكتور  ــرودن شعر به س س
ــت؛ مطالعه، مطالعه و  نياز اس
ــتان و  باز هم مطالعه.» از داس
رمان گرفته تا غزل ها و اشعار 
سپيدى كه وارد بازار مى شوند 

به درد شما خواهد خورد. 
شركت درانجمن هاى شعرخوانى 
و  ــن  بهتري ــرايى  ترانه س و 
كه  است  كارى  مثمرثمرترين 
ــد؛ مخصوصا  ــد انجام دهي باي
ــه در آن پس  ــى ك انجمن هاي
ــعر، كارشناسان  از خواندن ش
ــد مى كنند. در  نق ــروع به  ش
ــما از  ــت كه ش اين صورت اس
ــعرتان  ــاى احتمالى ش ايراده
ــم ياد  ــويد و كم ك آگاه مى ش

مى گيريد كه شعر چيست. 
به نظر اغلب فعاالن اين حوزه، 
ــه مى خواهند وارد  ــانى ك كس
ــوند، بايد از  ــه ش ــاى تران دني
عروض و قافيه اطالعات كافى 
ــند و پيش از آن  ــته باش داش
ــعر كالسيك  انواع ش سرودن 

ــند. يكى  ــه كرده باش را تجرب
ــن  ف ــن  اي ــتگان  كاركش از 
ــعدى  مى گفت: «تا حافظ و س
ــى، نمى توانى  ــده باش را نخوان
ــه را درك كنى.» هرچند  تران
شايد ترانه هاى جديدى كه به 
فروش مى رسند يا وزن خاصى 
ــا وزن هاى زيادى در  ندارند، ي

آن گنجانده شده است. 
ــت  ليس ــه  ب ــى  نگاه ــر  اگ
ــاى  آلبوم ه در  ــراها  ترانه س
نام هاى  بيندازيد  ــا  خواننده ه
ــن  ــادى را در بي ــرارى زي تك
كرد  ــد  خواهي ــاهده  مش آنها 
ــراد  ــوان اف ــا به عن ــه از آنه ك
ــه ياد  ــن زمين ــهور در اي مش
ــما مى توانيد در  ــود. ش مى ش
آنها  فرهنگسراها  مشهورترين 
را پيدا كنيد و از تجربياتشان 
در  ــر  اگ ــويد.  ش ــد  بهره من
ــدا كردن  ــيد، پي پايتخت باش
آنها بسيار راحت تر است، زيرا 
ــراى ارسباران ماهانه  فرهنگس
و  ــت  اس هنرمندان  ــراى  پذي
ــعار و ترانه هاى قوى  اغلب اش
و قابل توجهى در آنجا توسط 
ــود.  ــدان خوانده مى ش هنرمن
(البته اغلب اين ترانه ها پيش 

از خواندن فروخته شده اند!)
بنابراين سرمايه اوليه شما بايد 
ــدن كتاب هاى  ــدازه خري به ان
ــل  ــه حمل و نق ــدد و كراي متع
ــد كه  ــراهايى باش تا فرهنگس
ــزار  برگ ــعر  ش ــاى  انجمن ه
ــر  اكث ــا  مطمئن ــد!  مى كنن
ــن هزينه ها  ــراد از عهده اي اف
ــته  اينها گذش از  ــد.  برمى آين
مى توان از ظرفيت هايى كه در 
ــود دارد، براى  كتابخانه ها وج
ــتفاده كرد. در  بهره بردارى اس
ــان به  ــا 10هزارتوم ــت ب نهاي
ــال انواع كتاب ها  مدت يك س
در اختيارتان قرار مى گيرد. از 
ــرا در  طرفى، امروزه فرهنگس
هر محله اى وجود دارد و شايد 

نيازى به كرايه دادن نباشد. 
ــى از فعاالن،  ــه گفته يك اما ب
ــات شعر به  ــركت در جلس ش
ــما  ــى نمى تواند براى ش تنهاي
ــفى  ــد. عباس يوس مفيد باش
ــه چيز از خود  مى گويد: «هم
ــود و نبايد  ــروع مى ش آدم ش
به عنوان مرجع،  روى جلسات 
مخصوصا  ــرد؛  ك باز  ــاب  حس
ــاى  بحث ه ــه  ك ــاتى  جلس
حاشيه اى و نقدهاى اشتباه در 

آنها به وفور يافت مى شود.»
ــت  ــر اس ــه وى بهت ــه گفت ب
را  ترانه  كتاب هاى  تازه وارداها  
نخوانند، زيرا ممكن است زبان 

و سبك آن ترانه روى كار آنها 
تاثيرگذار باشد، بنابراين خوب 
ــبك  س ــى  هركس كه  ــت  اس
مخصوص به خودش را داشته 
ــال، گوش  ــد. در عين ح باش
ــيقى هاى  موس ــه  ب ــرادادن  ف
مى تواند  كالسيك  و  گوشنواز 
ــى به ذهن آنها  در وزن شناس

كمك كند. 

اخذ مجوزهاى الزم
ــد كه پس از  ــال فرض كني ح
ــب تجربيات الزم در اين  كس
ــديد و اكنون  كار حرفه اى ش
ــدون  ــوب و ب ــه خ ــد تران چن
ــت.  ــتان شماس ــراد در دس اي
ــان معتقدند  ــه كارشناس (البت
ــعرى در جهان  ــر ش كه كمت
ــچ ايرادى  ــود دارد كه هي وج
ــد. منظور ما هم  ــته باش نداش
ــعر بدون ايراد اين است  از ش
ــكال در آن به  كه كمترين اش
چشم بخورد و بتوان نام ترانه 
ــت.) قطعا شما  روى آن گذاش
ــتفاده غيرمجاز از  ــر اس در فك
ــتيد و البته  ــان نيس ترانه هايت
ــما خواهد بود،  اين به نفع ش
ــه مجوز  ــت ك ــس الزم اس پ
ــان ارشاد  الزم را از كارشناس
ــال پيش  ــا چندس ــد. ت بگيري

ــت  ــرايى مى توانس هر ترانه س
ــده  ــا ارائه يك كپى تايپ ش ب
دو  ــول  ط در  ــش  ترانه هاي از 
ــدون پرداخت  ــه هفته ب تا س
بگيرد،  ــوز  مج هزينه اى  هيچ 
ــت به كلى  ــون وضعي اما اكن
روش  ــق  طب ــت.  اس متفاوت 
ــط  توس ترانه اى  ديگر  جديد، 
ــعرا گرفته  ــاد از ش وزارت ارش
نمى شود، بلكه اين شركت هاى 
ساخت آهنگ و تهيه كنندگان 
ــئوليت  مس بايد  كه  ــتند  هس
ــده بگيرند.  ــن كار را برعه اي
ــا كل ترانه هاى  به عبارتى آنه
آلبوم را به صورت يك پروژه به 

بخش مربوطه ارائه مى دهند و 
پس از آن منتظر جواب هيأت 

شعر مى نشينند. 
ــايد اينجا كار شما سخت تر  ش
ــده اى  تهيه كنن ــرا  زي ــود،  ش
ــما تحويل  ــه را از ش ــه تران ك
ــا نگران تاييد يا  مى گيرد قطع
ــت. بنابراين  عدم تاييد آن اس
سعى مى كند خودش به عنوان 
ــد كه بعضا شايد  فيلترى باش
ــخت گيرانه تر از ارشاد عمل  س
ــد در  ــعى كني ــد! پس س كن
ــه مى خواهيد به  ترانه هايى ك
ــيد، نهايت دقت را  آنها بفروش
داشته باشيد و خودتان، فيلتر 
خودتان باشيد! خط قرمزها را 
كامل رعايت كنيد و از به كار 
بردن كلماتى كه ممكن است 
ــكل ايجاد  ــد ترانه مش در تايي

كند، بپرهيزيد. 
بايد به يك برند تبديل 

شويد
ــيم؛  ــد با هم صادق باش بيايي
ــه تا  ــت ك ــن اس ــت اي حقيق
ــك برند تبديل  ــما به ي نام ش
ــود، نمى توانيد در اين كار  نش
ــده ايد.  ادعا كنيد كه موفق ش
براى تبديل شدن به برند هم 
راهى طوالنى در پيش داريد. 
ــه اى كه يك  ــرودن هر تران س
ــازه درون آن  اتفاق خوب و ت
ــد، شما را يك قدم  افتاده باش
به موفقيت نزديك تر مى كند. 
ــت از  ــايد در روزهاى نخس ش
برخورد سرد خريداران دلسرد 
ــويد و فكر ادامه اين كار را  ش
ــر بيرون كنيد، اما صبر و  از س
ــما عاقبت كارساز  سماجت ش
ــره روزى  ــد و باالخ خواهد ش
ــه جامعه  ــيد ك فراخواهد رس
ــان را به عنوان يك  ترانه، نامت

برند بشناسد. 
ــد كه برندهايى در  يادتان باش
ــود دارند كه  ــال حاضر وج ح
ــان تا 5ميليون هم  ترانه هايش
به فروش مى رسد! اما معموال 
ــاى  ــه روى ترانه ه ــى ك قيمت
ــن  ــد، بي ــا مى گذارن تازه كاره
100 تا 500هزارتومان متغير 

است. 
ــروش  ــيوه هاى ف ــى از ش يك
ــت كه بگرديد و  ترانه اين اس
ــازه كارى را پيدا  خوانندگان ت
ــال ترانه هاى  كنيد كه به دنب
ــتند. البته در اين  ارزان تر هس
هنگام بايد توجه داشته باشيد 
به گونه اى  ــده،  خوانن ــداى  ص
باشد كه آينده خوبى براى آن 

بتوان پيش بينى كرد. 
ــرفت و  ــك نكنيد كه پيش ش

ــت  ــى موفقي ــت او يعن موفقي
ــما. زيرا پس از آن سفارش  ش
ترانه براى شما آغاز مى شود و 
آن وقت است كه تعيين كننده 
ــما هستيد نه  نهايى قيمت، ش

كس ديگرى. 

تهديدها و فرصت ها
ــف در هر صنفى  دزدى و تخل
وجود دارد. هيچ وقت ترانه هاى 
خود را در شبكه هاى اجتماعى 
ــى يك  ــد، حت نكني ــر  منتش
ــرا همين امر  ــد كوتاه را،زي بن
ــه اى را براى دزدى ادبى  زمين
ــراد فراهم مى كند كه وقتى  اف
ــف  تاس ــت،  گذش كار  از  كار 
ــوردن دردى را دوا نخواهد  خ
ــوژه ها و اتفاقات  كرد. حتى س
ــتان  ــود را براى دوس ادبى خ

ترانه سرايتان بازگو نكنيد. 
اگر قرار است به يك خواننده 
كار  ــه  نمون ــده ،  تهيه كنن ــا  ي
ــچ عنوان  ــد، به هي ارائه دهي
ــه را در اختيار وى  ــام تران تم
ــا يكى، دو بند  نگذاريد و تنه
ــد. اين  ــش بخواني اول را براي
ــت  ــان رفتارى اس ــا هم دقيق
ــازان با ترانه سراها  كه آهنگس
ــت  ــد، زيرا وقتى قرار اس دارن
ــگ  ــرا روى آهن ــك ترانه س ي
كسى ترانه بنويسد، هيچ وقت 
ــودى را به او  ــام مل ــد تم نباي
ــرايان  تقديم كرد. اكثر ترانه س
ــركت  ــر اين عقيده اند كه ش ب
ــى ترانه  در كالس هاى آموزش
ــراد  ــت اف ــرى در خالقي تاثي
ــت. اين در حالى  نخواهد داش
ــى براى  ــت كه كالس هاي اس
ــد كه از  ــود دارن ــوزش وج آم
300هزار تا يك ميليون تومان 

از شما پول مى گيرند. 
ــش تعداد  ــه افزاي ــا توجه ب ب
ــل  ــت نس ــدگان و رغب خوانن
جوان به گوش دادن موسيقى 
ــدن  ــه مهم تر بازتر ش و از هم
فضاى وزارت ارشاد در مميزى 
اشعار و ترانه ها مى توان آينده 
ــب وكار  خوبى را براى اين كس

متصور بود. 
ــه بتوانيد  ــرطى ك البته به ش
ــته  ــراى گفتن داش ــى ب حرف
ــه يك برند  ــيد و نامتان ب باش
ــود. در پايان  معروف تبديل ش
حواستان باشد كه تا آخر كار، 
ــيد نامتان به عنوان  پيگير باش
ــرا در جلد آلبوم چاپ  ترانه س
ــود، زيرا ممكن است برخى  ش
افراد شيطنت هايى انجام دهند 
ــما  ــن ميان حق ش ــه در اي ك

ضايع مى شود. 

كسب وكارى به نام ترانه سرايى

شعرى كه نان و آب مى شود

سرمايه گذارى در تامين مواد اوليه شركت ذوب آهن اصفهان
ــى  ــل ذوب آهن اصفهان با بررس مديرعام
ــواد معدنى در  ــتخراج انواع م وضعيت اس
كشورهاى بزرگ گفت: به رغم ظرفيت هاى 
ــفانه  متاس ــور  در كش ــى  معدن ــم  عظي
ــن حوزه  ــبى در اي ــرمايه گذارى مناس س

صورت نپذيرفته است. 
ــعد محمدى  ــير س به گزارش ايلنا، اردش
ــدود 65 نوع  ــت: در ايران ح ــار داش اظه
ــتخراج  ماده معدنى با ارزش با قابليت اس
ــا  ــود دارد، ام ــادرات وج ــرآورى و ص و ف
ــن مواد در  ــفانه تنها چند نوع از اي متاس
ــتخراج و فرآورى  حال حاضر در حال اس
هستند. وى ادامه داد: اين در حالى است 
ــادن در حال  ــرمايه گذارى در مع ــه س ك
استخراج نيز كافى نبوده و زنجيره ارزش 
فرآورى مواد استخراج شده در ايران كامل 
نيست و از سوى ديگر تكنولوژى استخراج 
در كشور هم تكنولوژى قديمى و انرژى بر 
است. مديرعامل ذوب آهن اصفهان با بيان 
اينكه ميزان استخراج مواد معدنى نسبت 

ــور  ــيل و ذخاير معدنى در كش ــه پتانس ب
بسيار ناچيز است، تصريح كرد: در كشور 
چين ساالنه 3 ميليارد و 600 ميليون تن 
زغال سنگ استخراج مى شود در حالى كه 
ــن از اين ماده  ــران تنها 2 ميليون ت در اي
ــود كه نسبت به  ــتخراج مى ش معدنى اس

توليد چين بسيار ناچيز است. 
ــود برنامه ريزى جامع در  ــه عدم وج وى ب
ــور در حوزه صنايع معدنى اشاره كرد  كش

و گفت: واگذارى صنايع استخراج معدنى 
ــى در كشور با شيوه  و صنايع فلزات اساس
ــت و بهتر  ــبى صورت نپذيرفته اس مناس
ــن صنايع به صورت  ــود زنجيره ارزش اي ب
يكپارچه خصوصى مى شد، نه اينكه واحد 
استخراج ماده اصلى جداگانه و فرآورى و 
ــى نيز جداگانه واگذار  توليد فلزات اساس
ــعدمحمدى افزود: حال كه اين  ــود. س ش
ــورت گرفته  ــيوه ص ــذارى به اين ش واگ

ــهامداران بزرگ  ــت، به صاحبان و س اس
اين شركت ها پيشنهاد مى كنيم با تفاهم 
و تعامل با يكديگر نسبت به يكپارچه سازى 
ــدام كنند. وى بيان  ــن زنجيره ارزش اق اي
داشت: به دليل وجود گاز ارزان در كشور 
ــه روش قوس  ــوالد ب ــون توليد ف هم اكن
الكتريكى توسعه بيشترى يافته است. وى 
ــن براى خريد  ــاره به برنامه ذوب آه با اش
ــنگ آهن گفت: سرمايه گذارى  معادن س
ــن مواد اوليه جزو اولويت هاى اين  در تامي
شركت است. مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
ــال  ــه وضعيت ذوب آهن در س ــاره ب با اش
ــت: خوشبختانه توليد اين  93 اذعان داش
ــبت به مدت مشابه سال قبل  شركت نس
60 درصد رشد داشته و زيان انباشته اين 
ــده و به  ــركت در حال حاضر مرتفع ش ش
ــيده است. كارهاى  مرحله سودآورى رس
ــرمايه از روش تجديد ارزيابى  ــش س افزاي
دارايى ها نيز در اين شركت در حال انجام 

است. 

وحيد زندى فخر
خبرنگارخبرنگار
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ــى از بازارهاى در حال   ايران يك
رشد در منطقه است. ما جمعيتى 
جوان و پويا داريم كه براى تجربه 
ــوزه  ــرفت ها در ح ــن پيش آخري
ــنه و مستعد  ــيار تش فناورى بس
ــت و در نتيجه هر محصولى  اس
ــتقبال خوب  در اين زمينه با اس
ــود. بسيارى از  بازار مواجه مى ش
ــه دليل  ــركت هاى خارجى ب ش
ــارهاى خارجى و تحريم هاى  فش
امريكا و اروپا طى سال هاى اخير 
ــود  عطاى ورود به اين بازار پرس
را به لقايش بخشيدند. اين روند 
ــاى  ــد ورود فناورى ه ــث ش باع
تجهيزات  و  ــى  ــبكه مخابرات ش
ــده  مرتبط به آن نيز محدود ش
ــور كه بايد  ــبكه آن ط و اين ش
ــد نكند، اما در  ــورما رش در كش
ــت در مذاكرات  ــورت موفقي ص
هسته اى، انتظار مى رود اين روند 
ــب و كار  تغيير كرده و فضاى كس
ــرمايه گذارى در  ــن س و همچني
ــيار در ايران  صنعت ارتباطات س
ــى مثبت و  ــتخوش تغييرات دس

رشديابنده شود. 
ــارى  آم ــات  اطالع ــاس   براس
ــازار پيراميد  ب ــركت تحقيق  ش
ــر  از نظ ــران  اي  ،  (Pyramid)
ــتركان يكتاى  ــب نفوذ مش ضري
موبايل در ميان كشورهاى منطقه 
ــمال افريقا از بين  خاورميانه و ش
15 كشور، رتبه نهم را داراست. به 
همين دليل ظرفيت رشد تعداد 
مشتركان در ايران باالست. نرخ 
رشد پيش بينى شده براى تعداد 
ــاالنه 3/8 درصد  ــتركان س مش
است. انتظار مى رود سال 2016 
ركورد 50 ميليون مشترك يكتا 

شكسته شود. 

عوامل تعيين كننده بازار
ــب و كار شبكه تلفن  در بازار كس
همراه ايران متغيرهاى متعددى 
ــراى تعيين  ــد كه ب ــود دارن وج
ــان اپراتورها  ــت رقابت مي وضعي
ــه آنها توجه  ــن بازار بايد ب در اي
ــل در  ــن عام ــت. اصلى تري داش
ــدن  اين روند نزديك به برابر ش
شرايط اپراتورها در ارائه خدمات 
ــت. با  ــتفاده از امكانات اس و اس
ــا و ايجاد  ــور اپراتوره تنوع حض
ــوى  ــرايط برابر براى آنها از س ش
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
راديويى، شرايط رقابت ميان آنها 
فراهم شده و از اين رو بايد آينده 
وضعيت بازار شبكه تلفن همراه 
ــه عوامل  ــا توجه ب ــران را ب در اي
جديد مورد بررسى و پيش بينى 
قرار داد.   يكى از اين عوامل رشد 
ــوم  ــل س توجه و تقاضا براى نس
ــت. پيش  خدمات (اينترنت) اس
ــاهد عرضه نسل اول و  از اين ش
ــراه در ايران  ــاى هم دوم تلفن ه
ــت 20  بوده ايم و اكنون با گذش
ــروع به كار نخستين  ــال از ش س
ــراه در ايران به  اپراتور تلفن هم
دوره اى رسيده ايم كه مشتركان 
ــات  ــفارش خدم س ــد  مى توانن
ــت  دهند. اين دوره به گونه اى اس
ــد آنقدر  ــا مى توانن ــه اپراتوره ك
خدمات و سرويس ارائه دهند كه 
ــتركان انتخاب كنند و حتى  مش
ــفارش خدمات دهند. انحصار  س
ــوم پيش از اين  خدمات نسل س
ــار رايتل بود، اما چندى  در اختي

پيش اين انحصار برداشته شد و 
حاال ساير اپراتورها هم امكان ارائه 

اين خدمات را دارند. 
يكى ديگر از عوامل تعيين كننده 
مسير بازار شبكه تلفن همراه در 
ايران، قيمت و تعرفه است. تا 10 
سال پيش كه تنها يك اپراتور در 
ــود، انحصار قيمت  ايران فعال ب
ــال پيامك  تعرفه مكالمات و ارس
ــود، اما  ــار اين اپراتور ب در اختي
ــوم، اين  ــا ورود اپراتور دوم و س ب
ــته و رقابت بر سر  انحصار شكس
ــد.  ــاى پايين تر آغاز ش قيمت ه
ــا ميان  ــه قيمت ه ــون تعرف اكن
ــه اپراتورها مى دهند،  خدماتى ك
ــت،  ــدن اس ــان ش در حال يكس
ــل دست  هرچند كه هنوز ايرانس
ــه دارد و  ــن عرص ــر را در اي برت
ــه خود را با  تالش مى كند فاصل
ــد.  موضوع  ــش حفظ كن رقباي
ديگر بحث برابر شدن دسترسى 
همه اپراتورها به امكانات شبكه از 
جمله رومينگ است. در بسيارى 
اپراتورهاى  ــه  ــورهايى ك از كش
ــددى در آنها  ــراه متع تلفن هم
ــه نام  ــتند، طرحى ب ــال هس فع
طرح رومينگ ملى اجرا مى شود. 
براساس اين طرح اپراتورها براى 
ــازه وارد كه  ــه اپراتور ت كمك ب
ــبكه اى بااليى ندارد از  پوشش ش

رومينگ ملى استفاده مى كنند. 
ــدن طرح رومينگ  با اجرايى ش
ملى، اپراتورها قادر خواهند بود از 
پوشش دهى شبكه ديگر اپراتورها 
ــا در مقابل  ــد، ام ــتفاده كنن اس
اپراتورهاى گيرنده سرويس بايد 
هزينه اى را به اپراتور ارائه دهنده 
ــبكه بپردازند. يعنى  ــش ش پوش
ــش  به طور مثال رايتل كه پوش
شبكه اى مناسبى ندارد مى تواند 
از پوشش و آنتن دهى اپراتورهاى 
ــتفاده  ــل اس همراه اول يا ايرانس

كند و در مقابل به آنها هزينه اى 
ــت  ــردازد. اين طرح قرار اس را بپ
ــود. در  ــور ما نيز اجرا ش در كش
حال حاضر همراه اول بيشترين 
و  دارد  را  ــبكه اى  ش ــش  پوش
ــل از اين نظر در  ــل و رايت ايرانس
ــتاده اند.  ــدى ايس ــاى بع رتبه ه
ــك  ــن طرح بدون ش ــراى اي اج
ــراه اول را در  ــت رقابتى هم مزي
ــش و آنتن دهى  ــوص پوش خص
فراگيرتر از دست او خارج خواهد 
كرد و عرصه رقابت ميان اپراتورها 

فشرده تر خواهد شد. 

دغدغه رويارويى با مخاطبان 
جوان

يكى ديگر از عوامل تعيين كننده 
ــبكه تلفن هاى سيار،  در بازار ش
ــه اين  ــوان ب ــتريان ج ورود مش
بازار با خلق و خو و دغدغه هايى 
كامال متفاوت با دو دهه گذشته 
ــتريان با  ــت. اين قشر از مش اس
ــم ضخيم خود در  توجه به حج
ــروز ايران، در  بافت جمعيتى ام
ــبكه تلفن  هيچ بازارى به ويژه ش
ــرعت  ــمند كه س همراه و هوش
ــى دارد، قابل  ــدن باالي به روز ش
ــت. مشتريان  ــى نيس چشم پوش
جوان با توجه به اينكه از وضعيت 
ــات تلفن همراه  ــامان خدم نابس
ــرايط خاصش در دوره هاى  و ش
گذشته تجربه اى ندارند، توقعات 
و انتظارات متفاوتى را از سرويس 
ــرمى پرورانند كه  اپراتورها در س
ــز در مخيله  ــش از اين هرگ پي
مديران اين اپراتورها نمى گنجيد. 
عامل تعيين كننده ديگر در رقابت 
ميان اپراتورهاى تلفن همراه در 
ايران، عرصه بازاريابى و تبليغات 
است. زمانى كه شركت ارتباطات 
سيار، اپراتور اول تلفن همراه در 
ايران، كار خود را با فروش خط ها 

آغاز كرد، هيچ ضرورتى به انجام 
فعاليت هاى بازاريابى و تبليغاتى 
نمى ديد، زيرا هم تعداد متقاضيان 
بسيار زياد بود و هم اينكه رقيبى 
در بازار نبود كه اجراى روش هاى 
تبليغاتى و بازاريابى براى متمايز 
شدن را ضرورت بخشد، اما با باز 
شدن پاى رقباى جديد به عرصه، 
ــازى و  ــاال فعاليت هاى برندس ح
ــد كرده و  ــيار رش تبليغاتى بس
ــترى هاى  مى تواند در جذب مش
ــب درآمد بيشتر  وفادارتر و كس

بسيار تعيين كننده باشد. 

مسير پيش رو
ــراى طرح هايى  همراه اول با اج
ــه جابه جايى  ــذف تعرف نظير ح
ــاس در  ــف تعرفه تم ــا تخفي ي
ــاد، در تالش  ــبت ها و اعي مناس
است عقب ماندگى خود در حوزه 
قيمت را جبران كند. اين اپراتور 
ــته است با تكيه  همچنين توانس
ــماره هاى اول خود  بر پرستيژ ش
كه با 912 آغاز مى شود، جايگاه 
متفاوتى را در ذهن مشترى ايجاد 
كند. همراه اول در اين مورد حتى 
ــتباهات  ــته تا حدى از اش توانس
ــره ببرد.  ــر به ــاى ديگ اپراتوره
ايرانسل  ــتراتژيك  اس اشتباهات 
در ابتداى ورودش به بازار منجر 
ــد همراه اول بتواند سهم بازار  ش
خودش را كم و بيش حفظ كند 
و ايرانسل در ميان نسل جديد به 
ــور ارزان و كار راه انداز  ــك اپرات ي
ــود. اين موضوع باعث  تبديل ش
ــد جايگاه اپراتور اول به عنوان  ش
ــود،  يك همراه دائمى تقويت ش
ــتراتژى تنها در ميان  اما اين اس
ــتريان موثر  ــر خاصى از مش قش
ــوده و براى جذب بخش عظيم  ب
ــت را در اولويت  جوانان كه قيم
خريد خود دارند، چندان جذابيت 

نداشته است. 
ــد  جدي ــتريان  مش ــع  واق در 
ــن بي ــر  حاض ــال  ح در  ــه  ك

ــال سن دارند، بيشتر  14-12 س
به ايرانسل گرايش دارند. آنها آن 
پرستيژ 912 را تجربه نكرده اند. 
ايرانسل به عنوان اپراتور دوم عالوه 
بر استفاده از مزيت رقابتى قيمت 
ــته به مدد  ــن، اكنون توانس پايي
ــه به دغدغه ها و  تبليغات و توج
ــان در روش هاى  ــاى جوان نيازه
فروش، خود را به عنوان همراهى 
ــه جوانان  ــكا و دادرس ب قابل ات

معرفى كند. 
ــراه اول بايد به  بدين ترتيب هم
ــود در زمينه اختالف  نگرانى خ
ــگاه جدى ترى  قيمت تعرفه ها ن
ــد. اخيرا با توجه به  ــته باش داش
ــوى  ــتراتژى كه از س ــر اس تغيي
ــده،  ــل اتخاذ ش ــركت ايرانس ش
قيمت پايين تر مالك قرار گرفته 
است. همراه اول اگر نتواند از نظر 
قيمتى خود را با شرايط رقبا وفق 
ــك در دراز مدت  ــد، بدون ش ده
ــادى خواهد  ــكالت زي دچار مش

شد. 
 مركز بين  المللى تحقيق بازار 
ــور (BMI)  در  بيزينس مانيت
تحليلى خود  ــزارش  گ آخرين 
از بازار تلفن همراه تاكيد كرده 
ــه به گرايش  ــه رايتل با توج ك
بيشتر جوانان و ساير مشتركان 
ــل  ــن همراه به خدمات نس تلف
ــت در آينده اى  ــوم، قادر اس س
ــهم بازار بيشترى از  نزديك س
ــاى اول و دوم دريافت  اپراتوره
كند. با اين حال به نظر مى رسد 
ــيدن  رايتل هم به زودى با رس
ــل سوم به ايرانسل  خدمات نس
ــراه اول، مجبور به اتخاذ  و هم
ــتراتژى هاى ديگرى شود. با  اس
ــى طرح هاى ارائه شده از  بررس
ــوى رايتل مشخص مى شود  س
اين شركت همچون ايرانسل به 
ــت اولويت بااليى در  بحث قيم
استراتژيك،  تصميم گيرى هاى 

اختصاص داده است. 
ــد  ــه اينها به نظر مى رس ــا هم ب
ــدن اپراتورها يه  ــك ش ــا نزدي ب
ــان و دسترسى  ــرايطى يكس ش
ــا برابر در بازار،  به امكاناتى تقريب
ــن اپراتورها بايد بيش از پيش  اي
ــئله برندسازى روى آورده  به مس
در  را  ــر  بنيادين ت ــردى  رويك و 
ــتور كار  ــترى در دس حفظ مش
ــد. معموال در بازارهايى  قرار دهن
ــران آن مزيت رقابتى  ــه بازيگ ك
ــى را در حوزه هاى مختلف  خاص
ــات،  ــه، خدم ــى از جمل بازارياب
قيمت،  ــتريان،  مش ــى  دسترس
ــا راه  ــد، تنه ــت و. . . ندارن كيفي
حفظ يا ارتقاى سهم بازار، ايجاد 
تمايز در ذهن مشترى و تبديل 
مشتريان معمولى به مشتريانى 
ــت. اين مهم در دنياى  وفادار اس
ــخص دارد  امروز يك روش مش
ــز از طريق  ــم ايجاد تماي و آن ه
ــترى بايد  ــازى است. مش برندس
احساس كند مثال با برندى خاص 
سبك خاصى را از زندگى خواهد 
ــت و به نحوى با داشتن آن  داش
ــود.  برند از ديگران متمايز مى ش
ــد براى برند  اين رويكرد مى توان
ــيه  اپراتورهاى تلفن همراه حاش
امنى بسازد كه به راحتى با نفوذ 
ــتخوش  ــاى موقت، دس متغيره

تغيير و ناماليمات نشود. 

  eBayاستفاده از
براى پيدا كردن مخاطبان

 

قبال به اين موضوع اشاره شد كه سايتeBay  مى تواند 
ــد تا مشتريان احتمالى و  ــما باش مكان جذابى براى ش
ــوالت يا حتى برخى  ــتاق را براى محص طرفداران مش
  eBayخدمات خود بيابيد. هر محصولى مناسب سايت
نيست، اما براى هر كسب و كارى ارزش امتحان كردنش 
ــاگردانم  ــا ماجراى موفقيت يكى از ش را دارد. در اينج
ــب و كار بسيار موفقى در  را بيان مى كنم كه اكنون كس

زمينه فولكس واگن باگ سفارشى دارد: 
«من يك فيلمساز بودم. از كودكى آرزويم اين بود كه كار 
خود را روى صفحه نمايش بزرگ ببينم. در 10 فيلمى كه 
همگى براى خودم بود، كار نويسندگى، كارگردانى، تدوين 
و تهيه كنندگى را به تنهايى انجام دادم. تمام اين فيلم ها 
ــتم كه از اشخاص  ــاختم؛ زيرا پولى نداش را به تنهايى س
ــيار كم فيلم ها  ــتفاده كنم؛ بنابراين با هزينه بس ديگر اس
ــم Tribeca راه يافتم،  ــنواره فيل را توليد كردم.  به جش
ــتم كه در  ــدم و حتى فيلمى داش برنده چندين جايزه ش
ــل راه يافت. همه چيز عالى  ــن به بخش بين المل ژانر اكش
ــتم. كارهاى عجيب و غريبى  بود، اما هيچ درآمدى نداش
ــب كنم. آخرين 20 دالرى  انجام مى دادم تا يك دالر كس
من تمام شد و نياز داشتم تا راهى براى كسب درآمد پيدا 
كنم. نمى توانستم مدام از ديگران درخواست كمك كنم. 
ــتم براى شخص ديگرى كار كنم.  در عين حال نمى خواس
ــتعداد و مهارت  به اين موضوع پى بردم كه به تنهايى اس

انجام كار را دارم.» 

 يك ايده جذاب
ــال هاى فيلمسازى ام يك  ــكده و س «در تمام دوران دانش
فولكس واگن كالسيك داشتم، اما هيچ اطالعاتى در مورد 
ــتم. فقط خودروى باگ  (Bug) را  خودروهاى ديگر نداش
ــناختم. يك Beetle مدل 1986 گرفتم كه خراب  مى ش
شده بود و 350 دالر هزينه داشت. تصميم گرفتم كه او را 
تعمير كنم. پدرم فكر مى كرد كه ديوانه شدم، اما با هم اين 
ــام داديم. هيچ چيزى در مورد تعمير خودروها  كار را انج
نمى دانستم. پدرم كه در زمان جوانى در گاراژ بروكلين كار 
مى كرد، كمى مكانيكى بلد بود، اما هيچ كدام از ما تابه حال 

روى يك فولكس واگن كار نكرده بوديم. 
ــيارى در  ــن از اينترنت ممنونم! در اينترنت منابع بس  م
ــود دارد. اگر  ــى كه بخواهيد، وج ــورد هر كار و صنعت م
ــيد و بخواهيد كار بزرگ و  ــته باش ــتكار الزم را داش پش
ــمندى انجام دهيد و در عين حال مستقل باشيد،  ارزش
هيچ زمانى بهتر و مناسب تر از االن نيست.  جناب آقاى 
ككروم، من اين فنون را از شما آموخته ام و آن خودروى 
 Buggerرا در سايت eBay قسمت motors فروختم. 
ــن كرديم. من و  ــود را از فروش آن تامي ــا مايحتاج خ م
ــا به اين كار  ــر نگاه كرديم و گفتيم «م ــدرم به يكديگ پ
ــين در آن بود  افتاده ايم!» بنابراين از گاراژى كه يك ماش
شروع كرديم و اكنون يك ساختمان بسيار بزرگ داريم. 
ما يك ركورد فوق العاده در eBay ثبت كرديم و در حال 
حاضر براى برنامه Build-A-Bug  سفارش مى گيريم. 
ما كار خود را بعد از يك سال ونيم وقفه راه اندازى كرديم. 
ــت مى كردند كه يك Bug سفارشى  مردم از ما درخواس
ــا را از ديگران متمايز  ــازيم.   آنچه م ــوص آنها بس مخص
ــازى خود  مى كرد، اين بود كه من از مهارت هاى فيلم س
ــتفاده كردم تا خودروهاى Bug خود را با موسيقى و  اس
  eBayــس به حركت درآورم. در هنگام فروش در زيرنوي
ــس كار من را انجام نمى داد. به تمامى   motors هيچ ك
ــز ويدئوى با  ــا و ني ــر از خودروه ــداران 500 تصوي خري
ــد.  من همچنين  ــيار باال نمايش داده مى ش كيفيت بس
ــايت YouTube نكته هايى را در مورد چگونگى  در س
ــرار داده بودم .  ــودروى Beetle ق ــازى خ تعمير و بازس
ــى بود، موجب  ــن ويدئوها كه حاوى نكته هاى آموزش اي
ــورد نصب قطعات  ــاعته در م ــد تا يك DVD دو س ش
Kunaki. را از طريق سايت DVD ــم(من اين بفروش

ــن آموختيد، فروختم).  ــما به م com، همان طور كه ش
من دو ساعت از روز و دو ساعت از شب را به پاسخگويى 
به ايميل هاى مربوط به Bug، اختصاص دادم. مثال من 
ــا بخواهيد در مورد  ــان مى دهد كه اگر واقع ــما نش به ش
ــويد، مى توانيد  محصولى كه به آن عالقه داريد، موفق ش
ــيارى براى شما در  ــت يابيد.   منابع بس به اين مهم دس
دسترس است. من همواره در حال فراگيرى علم و دانش 
ــتم و اطالعات خود را به روز مى كنم. انجام اين كار  هس
ــوق در انسان مى شود و شما را در  باعث ايجاد شور و ش

ميان رقبايتان برجسته خواهد كرد.» 
در شماره بعدى بخوانيد: 
 eBay جمع آورى مشتريان مشتاق در

مشترى داخلى
 مستحق بهترين هاست

در هر خانه ايرانى حداقل يك بار در روز چاى، اين اكسير 
خوش عطر و طعم دم مى شود، اما چند درصد از ما ايرانيان 
ــكاران الهيجان و  ــت اصيل ترين چاي اين چاى را از دس
گيالن مى خوريم؟! معماى حل نشدنى بسته بندى چاى 
ــده كه ما صاحبان چاى اصيل، دواى  همچنان باعث ش
ــردردهايمان را با هزينه بيشتر و كيفيت كمتر و البته  س

بسته بندى بهتر از دست كشورهاى ديگر بگيريم. 
ــايد محبوب ترين  ــى از پرمصرف ترين و ش ــورد يك در م
ــه در همه  ــرف روزان ــورد مص ــه م ــى ك ــاى ايران كااله
ــه براى  ــم؛ كااليى ك ــت مى كني ــت صحب خانواده هاس
ــور ايران به  صورت فله به كشورهايى  ــته بندى از كش بس
ــد از اضافه كردن  ــود تا بع ــتاده مى ش مانند امارات فرس
ــك جعبه چهارگوش معمولى  ــانس و قرار دادن در ي اس
با چند برابر قيمت به دست خريدار داخلى برسد. همين 
ــز وجود دارد، از اين  ــل در محل كار و ادارات ما ني معض
ــتگى كار چند  ــاب كه كارمندان در روز براى رفع خس ب
ــت كه  ــند كه اغلب چاى تى بگ اس ليوان چاى مى نوش
ــب از چاى هاى كيلويى  ــته بندى اش به مرات وضعيت بس
ــفته بازار، چندى  ــت. با اين حال در اين آش هم بدتر اس
ــته بندى با يك طراحى جالب و  پيش در سايت هاى بس
البته متفاوت از بسته بندى چاى توسط يك طراح ايرانى 
ــت تا به سراغ  ــدم، تفاوت اين طرح مرا واداش مواجه ش
ــم.  ــته باش طراح رفته و با او گفت وگويى اختصاصى داش
آزاده قلى زاده، كارشناس ارشد گرافيك صاحب اين طرح 
جالب بود. گفت وگوى «فرصت امروز» با ايشان را در زير 

مى خوانيد. 
چرا بسته بندى؟ چرا چاى؟ 

ــه امروز تصور مى كنم  ــن به عنوان يك طراح در جامع م
ــى را دنبال مى كند تا از آن  ــته بندى عموما هدف هاي بس
طريق با مشترى ارتباط برقرار كند، ادراك او را تحت تاثير 
ــه و درنهايت تصميم گيرى  ــرار داده و به تامل، مقايس ق
ــترى براى خريد منجر شود. در بسته بندى چاى در  مش
ــترى و  ايران مى توان گفت اين حلقه ارتباطى ميان مش
توليدكننده بسيار ضعيف و كمرنگ است. به گونه اى كه 
بخش هاى توليدى از فقدان تنوع در توليد و خأل كيفيت 

بسته بندى متضرر شده اند. 
ــدم اطالع  ــى از ع ــان وارده ناش ــرر و زي ــى از ض بخش
ــته بندى  ــى از نقش و اهميت بس ــدگان داخل توليد كنن
ــف و ناكارآمد  ــى ضعي ــى از طراح ــى ديگر ناش و بخش
ــته بندى چاى است. توليدكنندگان براى بهبود وضع  بس
ــته بندى چاى اقداماتى  ــيدن به بس موجود و تنوع بخش
ــوارد دنباله رو طراحى هاى  ــام داده اند كه در اغلب م انج
ــتند. توليد كننده ممكن است از اين  مشابه خارجى هس
طريق به موفقيتى نسبى در بازار داخلى - به دليل ضعف 
در صنعت بسته بندى كشور- دست يابد، اما در بازارهاى 
بين المللى به دليل مشابه سازى و عدم خالقيت و نوآورى 
ــته بندى با شكست رو به رو خواهد شد. در  در طراحى بس
ــنهادى ارائه  اين بين من تالش كردم كه يك طرح پيش
ــور  ــارى از دوش اين صنعت در كش ــايد بتوان ب كنم ش
برداشت و فروش آن را بدون اينكه چندبار صادر و دوباره 

وارد شود، قدرى باال برد. 
درخصوص ايده طرح بگوييد، اجزاى تشكيل دهنده 
آن و المان هـاى بـه كار گرفته شـده از كجا آمده 

است؟ 
ــته بندى  ــتفاده از اين بس ــن براى اس ــنهاد اوليه م پيش
ــركت ها بوده است كه به  راحتى در  مخصوص ادارات و ش
محل كار و روى ميزكار قابل استفاده باشد. من جعبه اصلى 
ــكل يك ليوان يا فنجان درآورده ام كه خود  طرح را به ش
تداعى گر نوشيدن چاى در ذهن مشترى باشد همچنين 
اين بسته بندى به  گونه اى طراحى شده كه پس از باز شدن 
مى توان جعبه را برعكس كرد و روى ميز گذاشت به دليل 
ــتند درمى آيد.  ــدن به صورت اس اينكه جعبه بعد از باز ش
ــتفاده شده به همان  ــود آن را تا آخرين ليپتون اس مى ش
ــرد، همچنين به دليل  ــورت روى ميز كار نگه دارى ك ص
طراحى روى جلد مى تواند زيبايى و نظم را به ميز شلوغ و 
خشن ادارى ببخشد. طرح از جنس مقواست و با طبيعت 
ــازگارى دارد همچنين يكپارچه است و مشكلى براى  س
ــباندن ندارد و بعد از استفاده طوالنى مدت از هم باز  چس
نمى شود. در خصوص رنگ ها و طرح هاى قابل استفاده هم 
ــده رنگ هاى آرامش بخش به عالوه عكس برگ  سعى ش
چاى به كار گرفته شود. فونت استفاده شده فونت لوتوس 
ــت كه قدمت و اصالت محصول را نشان دهد به عالوه  اس
ــتفاده كنم  ــعى كرده ام در طراحى از لكه هاى چاى اس س
ــترى هدف براى  كه زيباتر و طبيعى تر به نظر بيايد. مش
اين طرح بازار داخلى است، اما به دليل جديد بودن طرح 
امكان اينكه بتواند در بازارهاى خارجى در بحث صادرات 

رقابت كند وجود دارد. 
فكر مى كنيد بازخورد بازار در خصوص اين طرح 

بسته بندى چگونه خواهد بود؟ 
براساس جنس ايرانى با ظاهرى خارجى و محصولى كه 
ــر از كاالى داخلى به  ــت با قيمتى باالت اصالتا ايرانى اس
ــد. تمام سود كالنى  ــت مصرف كننده ايرانى مى رس دس
ــت مى آورند را  ــورهاى ديگر مثل امارات به دس كه كش
ــين آالت و تجهيزات پيشرفته  مديون بسته بندى و ماش
خود هستند. در نتيجه اگر تمهيدات خاصى براى تشويق 
ــته بندى  ــرمايه گذارى، تجهيزات كارخانجات و بس به س
ــارت كافى بر نحوه  ــود و نظ ــوب در نظر گرفته نش مرغ
ساخت بسته بندى و رعايت استانداردهاى جهانى صورت 
نگيرد، ما همچنان شاهد اتفاقاتى از اين دست نه تنها در 
ــاير اقالم نيز خواهيم بود. به  مورد چاى بلكه در مورد س
نظرم اين گونه طرح ها با استقبال مشترى روبه رو خواهد 
ــاى توليد چاى براى  ــد، من چند تماس از كارخانه ه ش
ــته ام كه اميدوارم زودتر به توافق  ــتفاده از طرح داش اس
ــته بندى وارد بازار شود زيرا از نظر من  ــيم و اين بس برس

مشترى ايرانى مستحق بهترين هاست. 

بازاريابى به سبك ايرانى بازاريابى مجانى

آيا مى دانستيد
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حسن بنانج
 كارشناس ارشد تبليغات و بازاريابى

حامد تقوى
مترجم 

گوش فرادادن فعاالنه
ــتيد گوش فرا دادن فعاالنه يكى از بهترين  آيا مى دانس

راه ها براى فروش است؟ 
 مشتريان امروزه همواره عجله دارند. حواس آنها بسيار 
ــود. صرفا اينكه موقع صحبت تان به  راحت پرت مى ش
ــان نمى دهد كه حواس آنها كامال  ــما نگاه كنند نش ش
ــن چيزى، به آنها  ــت. فقط به منظور فروخت به شماس
ــد. در عوض به اين منظور گوش دهيد كه  گوش ندهي
بفهميد: چه چيزى مشتريان شما را مأيوس و عصبانى 
ــبانه آنها  مى كند؟ چگونه مى توانيد به بى خوابى هاى ش
ــند و نگران چه  ــزى مى ترس ــان دهيد؟ از چه چي پاي
ــوارد در رابطه با كار،  ــتند؟ مهم ترين م چيزهايى هس
خانواده، زندگى شخصى و جايگاه شان و اعتبار و قدرت 
ــت؟ دريابيد كه چه چيزهايى برايشان  ــان چيس برايش
ــه محصول تان دقيقا  ــترين ارزش را دارد و در ارائ بيش

به آنها اشاره كنيد. 

شكوفه ميرزايى
خبرنگارخبرنگار

اقدامات  ــمندانه ترين  هوش گهگاه 
ــوع بازاريابى چريكى به برندى  از ن
اختصاص مى يابد كه با استفاده از 
عنصرى كوچك تبليغى تاثير گذار 
ــا اين اقدام  مى كند. بعضى وقت ه
ــك بيلبورد در  ــى نصب ي به بزرگ
ميدان تايمز با پيچ و تابى غير عادى 
بوده، اما در حوزه بازاريابى چريكى 
فعاليت ها اغلب تا حدى كوچك تر، 
ــى  ــور كل ــه ط ــر و ب غير منتظره ت
ــتند. اين  ــب تر با برند هس متناس
همان حسى است كه ما درباره اين 
كمپين اخير رى بن از نوع بازاريابى 

چريكى داريم. 

كمپين
براى اين كمپين، رى بن به شهر هاى 
ــفر و شيشه هاى  مختلف بلژيك س
ــاى برقى اين  ــاى قطار ه پنجره ه
كشور را با طيف متنوعى از لنز هاى 
پوالريزه رنگى خود جايگزين كرده 
است. سپس مردم را تشويق كردند 
سفر هاى خود را با تصاوير جديدى 
كه از پشت اين پنجره ها مى بينند، 

ــوان  عن ــت  تح ــتاگرام  اينس در 
ــا  ب   #NoFilterJustRayBan
ــته و به  ــتراك گذاش ديگران به اش
ــدن  ــانس برنده ش ــن ترتيب ش اي
يك بسته Surprise رى بن را كه 
ــامل يك طيف جديد از  به ظاهر ش

عينك ها مى شود، پيدا كنند. 

رمز موفقيت كمپين
اين كمپين به داليل مختلفى موفق 
بود كه همه اينها نشان دهنده تفكر 
جامع آژانس بازاريابى برگزاركننده 
ــه چيز از اول تا آخر  آن درباره هم
ــت. نخستين دليل موفقيت آن  اس

ــه در ابتدا  ــت ك ــان چيزى اس هم
ــتفاده از  ــاره كرديم؛ اس ــه آن اش ب
ــل آن به  ــرى كوچك و تبدي عنص
ــيارى  المانى بزرگ. عينك در بس
ــت كه مردم آن را  موارد چيزى اس
از ديگران هديه مى گيرند. برند هاى 
ــود دارد كه برخى افراد  زيادى وج
عينك هايشان را به چشم مى زنند، 
ــايد بازاريابى  اما در برخى موارد ش
ــام يك برند كار  ــت ن براى آنها پش
ــد. اين كمپين از ايده  سختى باش
ــتفاده از  ــه دنيا با اس تغيير نگاه ب
عينك هاى رى بن استفاده كرده و 
در واقعيت اين عينك ها را در قالب 

ــوا به تصوير  ــاى يك ترام پنجره ه
ــت. اين ايده واقعا فراتر  كشيده اس
ــاى بازاريابى عينك  از محدوديت ه
ــته و به دنيايى جديد از  گام برداش
بازاريابى و تبليغ با نگاهى ديگر به 

جهان اطراف وارد شده است. 
ــج راهى  ــگ راي ــا فرهن ــاط ب ارتب
ــن؛  ــه رى ب ــت ك ــمندانه اس هوش
ــول، برند و كمپين خود را با  محص
دنياى مدرن مرتبط ساخته است. 
ايده كلى  NoFilter# حول آغاز 
ــتراك گذارى عكس در  روند به اش
ــكل گرفته و صرف  اينستاگرام ش
ــروب آفتاب يا  ــر غ ــر از تصاوي نظ

ــده تمايل به  سلفى هاى اديت نش
ــرارى ارتباط با تصاوير واقعى و  برق
ــى دارد. در همين حين اين  طبيع
ــاى  ــا ايجاد امكان تماش كمپين ب
ــت فيلتر به ظاهر ايده  مناظر از پش
فيلتر كردن تصاوير افراد را به آنها 

مى دهد. 
با وجود جذاب بودن كمپين رى بن، 
از محدوديت در به اشتراك گذارى 
تصاوير در شهر ها نمى توان گذشت. 
ــابقه براى برنده  شايد ورود به مس
ــك رى بن  ــك عين ــدن يك پ ش
ــران كند.  ــى اين نقص را جب اندك
 ،IAB-Belgium ــويق ها اين تش
ــى و  ــات ديجيتال ــه تبليغ اتحادي
ــه پيش بينى  ــى بلژيك را ب تعامل
ــتراك گذارى  2/5 ميليون بار به اش
تصاوير در اينستاگرام به موجب اين 

كمپين واداشته است. 
ــه به  ــد ك ــن مى خواه ــر رى ب اگ
مخاطبان بيشترى دست پيدا كند، 
بايد با اقدامى بزرگ تر روند حضور 
به ياد ماندنى ترى را در ميان مردم 

جهان پيش بگيرد. 

نمونه اى جديد از بازاريابى چريكى

رى  بن شيشه هاى واگن تراموا را به رنگ لنزهاى خود در مى آورد

كافه بازاريابى

نگاهى به استراتژى شركت هاى تلفن همراه ايران 
براى كسب سهم بيشتر از بازار

جنگ اپراتورها بر سر تمايز
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حضور چهره هاى مشهور در تبليغات

ــطح كيفى  ــت و بهبود س ــاى ظرفي ــه منظور ارتق «ب
ــتفاده از  ــاند اس ــاى بازرگانى، به اطالع مى رس آگهى ه
تصاوير هنرمندان و بازيگران سريال ها و انيميشن هاى 
ــب نظر  ايرانى در توليد كاال ها و محصوالت داخلى حس

اداره كل بازرگانى بالمانع است.»
ــط واحد  ــت كه توس ــنامه اى اس ــى از بخش اين بخش
ــه واحدهاى  ــال 92 ب ــيما، اوايل س ــى صدا و س بازرگان
تبليغات تجارى ابالغ شد تا شايد بتواند از كسادى بازار 
ــتر مخاطبان  ــات ايران - جهت جلب توجه بيش تبليغ
ــور بازيگران و  ــدات داخلى- بكاهد و منع حض به تولي
ورزشكاران را -كه از اواخر دهه 80 اعالم شده بود- به 

نفع واحدهاى تجارى رسما آزاد اعالم كند. 
اما گذاشتن اين نوع محدوديت ها و سپس برداشتن آن 
ــتفاده  عمال چيزى را عوض نخواهد كرد مگر اينكه اس
ــب ارتباط كافى  ــتاره در جاى خود و به تناس از يك س
ــود. با اين حال، مدتى  با آگهى مربوطه به كار گرفته ش
ــنامه مى گذرد و حاال شاهد يك سرى  از اعالم اين بخش
ــده تكنيك  ــتيم كه گويا تالش ش تبليغات تجارى هس
ــهور» را به كار گيرند؛ آن  ــتفاده از يك شخص مش «اس
ــى و  ــدون در نظر گرفتن معيارهاى نگرش ــم بعضا ب ه
ــى حاكم بر جامعه و بدون وجود ارتباط الزم بين  ارزش
ــول مورد تبليغ.  ــده با محص كاراكتر در نظر گرفته ش
نمونه بارز اين مسئله حضور جمشيد مشايخى در كنار 
ابراهيم ميرزاپور روى بيلبوردهاى كولر گازى اوجنرال 
بود، البته مثال هاى فراوان از اين دست وجود دارد كه 
اغلب مخاطِب سردرگم هيچ ارتباطى بين ستاره مورد 

نظرش و كاالى تبليغى نمى بيند. 
ــاى  ــكاران در دني ــدان و ورزش ــور هنرمن ــايد حض ش
پر طمطراق تبليغات چيز عجيبى نباشد اما مسئله مورد 
ــرد در نظر گرفته  ــاط كافى بين ف ــر ما، وجود ارتب نظ
شده براى تبليغ و كاالى موردنظر تبليغ است. در واقع 
ــان تبليغ بايد بر خود واجب بدانند تا با توجه  كارشناس
ــت كم جايگاه فرد انتخاب  به كاالى توليدِى خود، دس
ــده در جامعه را روانشناسى كرده تا وجه اشتراك يا  ش
ــته باشد. اين كارشناسان  ــان داش ارتباطى با محصولش
ــتفاده از يك شخصيت محبوب در  بايد بدانند صرفا اس

يك تبليغ نمى تواند نتيجه مطلوبى به دست آورد. 

الگوى خريد مشتريان را 
پيش بينى كنيد

 

ــل از آنكه روى كااليى قصد تبليغ  مديران تبليغات قب
ــتى مطالعه كاملى روى مشتريان  ــته باشند، بايس داش
ــفانه شركت هاى تبليغاتى  انجام دهند؛ كارى كه متاس
ــور ما انجامش نمى دهند و اين گونه مى شود كه  در كش
هر روز شاهد كپى كارى هاى تكرارى از روى محصوالت 

ساير شركت ها هستيم. 
ــفانه اين روزها بيشتر  ــور ما متاس الگوى تبليغاتى كش
شبيه خريدوفروش بليت هاى بخت آزمايى شده، به اين 
ــتى و در  معنا كه محصول را مى خرى، كدى را مى فرس
قبالش آن شركت براى شما جايزه مى دهد. از نظر من 

اين بدترين مدل تبليغ است. 
ــات مى دانم نه  ــران تبليغ ــى را مدي ــر واقع ــن مقص م
ــركت ها. اكثر آنها به خاطر آنكه نمى خواهند مطالعه  ش
ــاده ترين كار را  ــرج دهند، س ــت به خ ــد و خالقي كنن
ــاب مى كنند و چند آگهى را پيش فرض در اختيار  انتخ
مشترى قرار مى دهند و از مشترى مى خواهند كه يكى 

را انتخاب كند. 

تكنيك هاى دست به جيب كردن مشتريان
ــه مدعى هستند  ــركت هاى تبليغاتى هميش گرچه ش
ــه اين گونه تبليغ  ــا مى خواهند ك ــان كاال از آنه صاحب
ــر تبليغات  ــه اين مدي ــن معتقدم ك ــا باز م ــد، ام كنن
ــترى را قانع كند. مديران تبليغات  ــت كه بايد مش اس
ــد نكته  ــازند بايد به چن ــى را مى س ــك آگه ــى ي وقت

دقت كنند. 
ــاد كنند؛  ــتريان انگيزش خريد ايج ــه در مش اول آنك
ــترى  ــد كه مش ــه اى باش ــغ به گون ــد تبلي ــى باي يعن
ــاس  احس ــترى  مش ــى  وقت ــد.  كن ــاز  ني ــاس  احس
ــود  ــب خ ــت در جي ــك دس بى ش ــد،  نمى كن ــاز  ني

نخواهد كرد. 
ــن موضوعى كه مدير تبليغات بايد به آن بپردازد  دومي
ــت  ــى در خصوص محصولى اس ــب اطالعات كاف كس
ــد. زيرا وقتى  ــترى ها نمايش ده كه مى خواهد به مش
مشترى مى خواهد كااليى را بخرد همين كار را خواهد 
ــرد.از اين رو مدير تبليغات هم بايد دقيقا گام به گام  ك
با مشترى حركت كند و ببيند مشترى از كجا اطالعات 
ــب مى كند و اين نياز به آن دارد كه رفتار  خود را كس
ــترى از اينترنت براى  ــترى رصد شود. مثال آيا مش مش
ــب آگاهى در خصوص محصول استفاده مى كند يا  كس
ــايه يا از فروشنده يا از افراد متخصص و...  از زنان همس
وقتى فهميديم مشترى از كجا اطالعات كسب مى كند، 

آگهى را بر همين اساس بنا مى كنيم. 
ــه محصول خود را  ــت ك ــومين گام در تبليغ آن اس س
ــابه به مقايسه بگذاريم. همه ما  با ساير محصوالت مش
ــك و آديداس وغيره  ــى، ناي رقابت ديرينه كوكا و پپس
ــت بدانيد كه در اين  ــنيده ايم، اما بد نيس را ديده و ش
ــوده و هر  ــه در ميان ب ــث مقايس ــه بح رقابت هميش
ــركت مى خواهد طورى خود را به نمايش بگذارد كه  ش
ــت، در غير اين صورت  ــد از آن يكى بهتر اس ــان ده نش
مشترى دست و دلش به سمت خريد كاالى توليدشده 

نخواهد رفت. 
ــت كه  ــد دقت كرد آن اس ــه اى كه باي ــن نكت چهارمي
ــد و اين  ــه مى كن ــا تهي ــا را از كج ــترى كاالى م مش
ــات ميدانى خوبى  ــه تحقيق ــود ك ــر مى ش زمانى ميس
ــترى  ــرد. مثال اگر مش ــام پذي ــوص انج ــن خص در اي
ــگاه هاى زنجيره اى مى خرد، نحوه تبليغ  كاال را از فروش
ــتر تاكيدش  ــش آگهى بيش ــد كه نماي به گونه اى باش
ــى  ــد و اگر خواربارفروش ــگاه هاى زنجيره اى باش فروش
ــت، آگهى بايد  ــترى ماس ــز خريد مش ــر محل مرك س
ــر تبليغى در  ــود. (كمت ــم ش ــر تنظي ــه اى ديگ به گون
ــى به نمايش  ــانه ها كاالى خود را در خواربارفروش رس

مى گذارد). 
جالب اينكه درصد خيلى كمى از ايرانى ها كاالى خود 
را از فروشگاه ها زنجيره اى خريدارى مى كنند. اين گونه 
ــترى و محل  ــل خريد مش ــى بين مح ــك ناهماهنگ ي
ــا مشترى گمان مى كند  نمايش كاال وجود دارد چه بس
احتماال اين محصول در خواربارفروشى سر محل عرضه 

نمى شود. 
ــترى كااليى  ــت كه وقتى مش ــن مرحله آن اس پنجمي
ــوالت ديگر بر  ــه با محص ــت از مقايس را مى خرد، دس
ــات خود را در خصوص محصولى  نمى دارد و باز اطالع

كه خريده باالتر مى برد. 
شايد بگوييد حاال كه خريد انجام شده چرا باز مشترى 
دنبال اطالعات است. البته اين در جوامع مختلف فرق 
ــتر مدل ايرانى ماجرا را برايتان شرح  مى كند. من بيش
مى دهم: ما ايرانى ها وقتى كااليى را مى خريم همچنان 
ــگاه هاى مختلف است  ــم مان به بوتيك ها و فروش چش
ــرمان كاله رفته  ــاس مى كنيم كه نكند س و مدام احس

باشد. 
اين مرحله حتى گاهى تا چند روز به طول مى انجامد. 
ــس پس از  ــى مرحله «عدم تجان ــه را برخ ــن مرحل اي

خريد» مى نامند.
ــردد به اينكه وقتى  ــمت ديگر ماجرا باز مى گ  يك قس
اطالعات خود را بيشتر مى كنيم، قصد داريم به كسانى 
ــه خريده ايم  ــا به خاطر محصولى ك ــت از م كه قرار اس
ــده اى بدهيم. اين  ــاى قانع كنن ــوال كنند، جواب ه س
ــتر در مورد كاالهاى مهم مثل خريد لوازم  موضوع بيش

خانگى و... مشهود است. 
ــن مرحله را  ــه مى كنم اي ــام مديران توصي ــن به تم م
ــت  كامال جدى بگيرند، زيرا اين مرحله احتمال بازگش
ــما افزايش  ــترى يا تبليغ دهان به دهان را براى ش مش

خواهد داد. 
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بود  واژه اى  ــُگظرفونى»  «خوش
ــا و  ــى روى بيلبورده ــه وقت ك
ــت ها نقش بست، توجه  لمپس
ــان تبليغات را  ــر كارشناس اكث
ــى  ــود جلب كرد و كس ــه خ ب
ــود كه  ــات نب ــى تبليغ از اهال
ــى نزند.  ــاره اين واژه حرف درب
ــود آن را  ــد خ ــى از دي هركس
ــيد  ــل مى كرد و مى كوش تحلي
خوشُگظرفونى را درست تلفظ 
ــز تلفظ  ــه ديگران ني ــد و ب كن
درست را ياد بدهد. چسباندن 
ــه هم و تبديل كردن  دو واژه ب
به شعار تبليغاتى شيوه اى بود 
كه اسپيف براى نخستين بار در 
داده  انجام  ــى  محيط تبليغات 
ــيارى نسبت  بود. در نتيجه بس
ــاس شدند.  به اين موضوع حس
ــيوه تازه اى در دنيا  البته اين ش
نبود، ولى براى كشور ما تازگى 
ــت. بعد از آن شركت هاى  داش
ديگر نيز اقدام به اين كار كرده 
ــا به هم  ــباندن كلمه ه و چس
ــه واژه جديد را  ــل آن ب و تبدي
ــد. عده اى به اين  امتحان كردن
ــبينانه اى  خوش ــگاه  ن موضوع 
ــد: با اين  ــتند و مى گفتن نداش
كار رسم الخط و ادبيات درست 
ــده و اين واژه  ناديده گرفته ش
درستى در زبان فارسى نيست 
ــر آن گرفته  ــد جلوى نش و باي
ــايعات به آن  ــى ش ــود. حت ش
ــيد كه عده اى صحبت  حد رس
ــن واژه از تبليغات  ــذف اي از ح
ــد و عنوان  ــركت كردن اين ش
ــتان لغت فارسى  شد فرهنگس
واژه  ــتر  بيش ــار  انتش ــوى  جل
را گرفته است،  خوشُگظرفونى 
ــا به نظر اين حرف ها در حد  ام
ــايعه بود و اين واژه با اينكه  ش
براى شروع خواندن و تلفظش 
ــه ميان  ــخت بود، رفته رفت س
ــركت جاى  ــتريان اين ش مش

خود را باز كرد. 

خوشگذرونى با ظرف 
شستن 

ــراى اين  ــاى مختلفى ب طرح ه
ــده  ــر گرفته ش ــعار در نظ ش
ــه چندان  ــى ك ــود؛ طرح هاي ب
ــت و  ــعار هماهنگى نداش با ش
نتوانست پيام اصلى را برساند. 
ــى از يك  ــن آگهى طرح در اي
ــا چندرنگ  ــويى ب مايع ظرفش
ــروف  ــرف و ظ ــدادى ظ و تع
ــيده  اطراف آن را به تصوير كش
ــلوغ  بود. نتيجه آنكه طرحى ش
ــون مى شه  ــعار «با همش با ش
ــپيف  ــت ولى با اس ظرف شس
ــد» در  ــوش گذرون ــه خ مى ش
ــد.  اكران ش تبليغات محيطى 
ــركت به  كم كم تبليغات اين ش
ــت و باز هم  ــون راه ياف تلويزي
ــه پا كرد.  ــروصداى زيادى ب س
ــاوت،  ــى متف ــى تلويزيون آگه

ــه چندان  ــا محتوايى ن ــى ب ول
ــا  ــه تماش ــده را ب ــوب بينن خ
دعوت مى كرد. اين آگهى يك 
مهمانى خانوادگى را به تصوير 
ــه در آن مردان  ــيد ك مى كش
ــا بعد از  ــد تمام مهمانى ه مانن
ــروع به صحبت و بحث  غذا ش
ــه به يكباره  كردن مى كنند ك
ــر در آگهى به  خانم هاى حاض
و  ــم غره مى روند  ــردان چش م
ــاره مى كنند كه به  ــه آنها اش ب
ــتن ظرف ها بروند.  ــراغ شس س
ــورى به  ــاى پكر با دلخ مرده
ــپزخانه مى روند كه  سمت آش
ــان  ــاره صداى خنده ش به يكب
ــود و در موقع ظرف  بلند مى ش
ــوخى و خنده  ــه ش ــتن ب شس
ــوند. خانم ها با  ــغول مى ش مش
تعجب به سمت مردان مى روند 
ــا با كف  ــه آنه ــد ك و مى بينن
ــتن ظرف ها در  حاصل از شس
حال خوشگذرانى هستند. اين 
آگهى از آنجا كه غيرواقعى بود، 
توانست توجه برخى بينندگان 

را به سمت خود جلب كند. 

مردانى كه در واقعيت 
ظرفى نمى شويند

به تصوير كشيدن تصاويرى كه 
ــا ايرانى ها  ــى واقعى م در زندگ
ــوع تازه اى  عينيت ندارد، موض
نيست؛ تصاويرى كه از زندگى 
ــت مى كند و به  ــى صحب روياي
ــت به آن  ــر واقعي عبارت ديگ
ــت كه در آگهى ها  شكلى نيس
ــود. در اين  نمايش داده مى ش
ــم بازيگران خانم و آقا  آگهى ه
ــايد  ــى مى كنند كه ش كارهاي
ــه هيچ وجه امكان  در واقعيت ب
ــت. براى  ــام دادن آن نيس انج
ــتن آقايان در  مثال ظرف شس
ــم به اين  ــاى واقعى آن ه دني
ــن آگهى به  ــه در اي ــكل ك ش
ــده، شبيه  ــيده ش نمايش كش
ــت نيافتنى براى  به رويايى دس
ــت. از  تمام خانم هاى ايرانى اس
تمام اين ويژگى ها كه بگذريم، 

ــى از بينندگان  ــا برخ وقتى ب
مى كرديم،  ــو  گفت وگ ــى  آگه
ــان  ــط عنوان كردند براى ش فق
ــت كه مردان در اين  جالب اس
ــچ اعتراضى به  آگهى بدون هي
ــراغ ظرف ها مى روند و نكته  س

ــن آگهى را به ياد  ديگرى از اي
ــوع درباره  ــتند. اين موض نداش
اكثر تبليغات اين حوزه صادق 
ــايد نقطه ضعف اين  است و ش
ــه ديگرى كه  ــد. نكت حوزه باش
ــتر از همه  ــن آگهى بيش در اي
ــت  ــم مى آيد، اين اس ــه چش ب
ــى از تفاوت  ــازنده حرف كه س
ــاير محصوالت  ــن مايع با س اي
ــت.  ــازار نزده اس ــابه در ب مش
ــويى چه  اينكه اين مايع ظرفش
ــادابى  قابليتى دارد كه باعث ش
ــود. آيا عنصرى خاص در  مى ش
مواد اوليه آن به كار رفته كه به 
مصرف كننده انرژى مى دهد يا 
اينكه موضوع ديگرى باعث اين 
ــود؟ در آگهى هاى  اتفاق مى ش
اين محصول شاهديم  ــابه  مش
ــود اين  ــم گفته مى ش ــه دائ ك
محصول داراى كف فراوان است 
ــت آسيب نمى زند و...  يا به دس
ــن آگهى هيچ نكته اى  اما در اي
ــرى و تفاوت اين  ــى بر برت مبن
محصول وجود ندارد. اين آگهى 
ــانه هاى داخلى،  ــر رس عالوه ب
ــى كه  ــيارى از كانال هاي در بس
ــز  ــت ني ــر صداوسيماس زيرنظ

درحال پخش است. 

بازى خوشُگظرفونى اسپيف 
ــوى آگهى تلويزيونى و  در هياه
بوديم  محيطى شركت اسپيف 
ــاره خبر حضور بازى  كه به يكب
ــراى كمپين تبليغات  جالبى ب
ــه گوش مان  ــُگظرفونى ب خوش
ــرايط  ــازى اى كه ش ــيد؛ ب رس
ــتفاده از آن براى همه گروه  اس
مخاطبان فراهم است. اينجاست 
ــعار  كه تازه به مفهوم واقعى ش
ــُگظرفونى  خوش يعنى  اسپيف 
ــى با  ــويم؛ يعن ــك مى ش نزدي
ــز مى توان  ــتن ظرف ها ني شس
ــراح عنوان  ــوش گذراند. ط خ
كرده كه اين بازى را هم كسانى 
كه دسترسى به سيستم اندرويد 
ــد انجام دهند و  دارند مى توانن
ــانى كه به اين سيستم  هم كس
دسترسى ندارند مى توانند آن را 
ــق وب بازى كنند. كاربر  از طري
بعد از نصب بازى در فضاى يك 
ــپزخانه مقابل محل شستن  آش
ــرد. در اين  ظرف ها قرار مى گي
ــد تمام بازى هاى  بازى نيز مانن
كامپيوترى به كاربر فرصت داده 
مى شود در زمان باخت، شانس 
ــد. به عبارت  دوباره داشته باش
ديگر در اين مسابقه سه جان به 

كاربر داده مى شود. 

آنالين ظرف بشوييد
ــازى ظرف هاى كثيف  در اين ب
ــمت  ــينك به س ــل س از داخ
ــد  ــود. باي ــاب مى ش ــاال پرت ب
ــته  ــريع داش ــرعت العمل س س
ــيد و در اين حين با دست  باش
ــا با  ــا ي ــيدن روى ظرف ه كش
ــوس ظرف هاى  ــتفاده از م اس
ــد. در اين  ــف را تميز كني كثي
ــه ظرف  ــى ك ــان در صورت مي
ــردد،  ــينك بازگ ــف به س كثي
ــت داده  كاربر يك جان از دس
ــتر از سه ظرف  است. اگر بيش
ــيدن يك خط حدودا  را با كش
ــت پاك كنيد، متناسب با  راس
تعداد ظرف ها، امتياز به دست 
ــا  ــان ظرف ه ــد. در مي مى آوري

ــده  ــى هم طراحى ش بمب هاي
كه بايد مراقب آنها باشيد چون 
ــردن امكان  ــورد ك ــع برخ موق
ــپزخانه كثيف شده و  دارد آش
يكى از جان هاى شما از دست 
ــدن  برود. چون موقع ظرف ش
ــكان دارد مايع  ــه ام ــر لحظ ه
ــود،  ــويى كاربر تمام ش ظرفش
ــده،  ش پرتاب  ميان ظرف هاى 
ــويى نيز  ــع ظرفش ــزن ماي مخ
پرتاپ مى شود و كاربر با ضربه 
ــزن، مى تواند  ــه آن مخ زدن ب
ــد. بازى  ــود را پر كن ــع خ ماي
ــد  وقتى به اوج هيجان مى رس
ــك قابلمه  ــه ميان ظرف ها ي ك
به هوا پرتاب مى شود. با هر بار 
ضربه زدن و تميز كردن قابلمه 
ــت مى آوريد. با از  امتياز به دس
دست دادن تمام جان ها، بازى 

به پايان مى رسد. 

كمپين هاى تبليغاتى 
متفاوت طراحى كنيد

كارشناس تبليغات درباره ايجاد 
تفاوت در كمپين هاى تبليغاتى 
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
ــام ضعف ها و  ــا تم ــپيف ب «اس
قوت هاى كمپين تبليغاتى خود 
ــته هيجانى در مخاطبان  توانس

خود ايجاد كند. 
ــمت و سوى اين  حال شايد س
هيجان اشتباه باشد، ولى جلب 
توجه مخاطب در دنياى امروزى 
ــات  ــاهد تبليغ ــرروز ش ــه ه ك
ــتيم، سخت  تكرارى در آن هس
ــتفاده از اپليكيشن ها  است. اس
ــاى آنالين چند وقتى  و بازى ه
ــت كه وارد صنعت تبليغات  اس
ــت. براى شروع  كشور شده اس
ــه يك  ــا ارائ ــز ب ــركت مزم ش
اپليكيشن مخاطبان را به سمت 
ــرد و اين بار  ــپزى جلب ك آش
ــك بازى  ــپيف با طراحى ي اس
مشتريان را به شستن ظرف ها 
ــپزخانه تشويق مى كند.  در آش
ــود  ــئله باعث مى ش ــن مس اي
ــن تبليغاتى  ــترى با كمپي مش
ــده و آن هيجانى كه  همراه ش
ــت،  ــتار آن اس ــركت خواس ش
ــتفاده از  ــود. اس به او منتقل ش
ــيوه هاى نوين تبليغاتى براى  ش
ــدگان  مصرف كنن ــر  جلب نظ
جالب است، البته اگر شركت ها 
ــتيبانى  بتوانند آن را خوب پش
ــده را موقع  كنند و مصرف كنن
نكنند. مطمئنا  استفاده دلخور 
ــيوه ها كاربرد بهترى در  اين ش
ــت  دنياى تبليغات خواهد داش
ــه اين روزها  ــى را ك و مخاطبان
ــتفاده  دائم از فضاى مجازى اس
ــمت خود جلب  مى كنند، به س
ــركت هاى  ش ــرد.  ك ــد  خواه
ــيوه هاى  ــد از ش ــى باي تبليغات
سنتى فاصله بگيرند و متناسب 
ــراغ ارائه  ــوالت روز به س با تح
راهكارهاى نوين تبليغاتى بروند 
تا در اين عرصه گوى سبقت را 

از ديگر رقبا بربايند.» 

خالقيت توليدكننده مايع ظرفشويى براى باال بردن هيجان آگهى

آنالين ظرف بشوييد

تبليغات خالق

Western Union آگهى شركت
شعار: انتقال سريع و قابل اعتماد پول در سراسر جهان!

Randy Tiempo :فيليپين- كارگردان خالقيت ,dentsuINDIO :آژانس تبليغاتى
Fugsy Fernandez, Roni Diclar :تصويرگران -Lawin Bulatao :كپى رايتر -Randy Tiempo :مدير هنرى

نرگس فرجى

خبرنگار

محمد تماشا
كارشناس روان شناسى صنعتى

انتقال انرژى براى اهداى خون

ــت كه  ــى از اهداف تمام بازاريابان، خلق چيزى اس يك
ــق كند و در نهايت  ــردى بوده، هدفى واال را محق كارب
ــد. Y&R در پروژه  ــته باش نتايج پربارى به همراه داش
ــلوالر  ــبكه س ــه آن را با همكارى ش ــود ك ــد خ جدي
ــدازى كرده  ــام Nar Mobile راه ان ــى به ن آذربايجان

توانسته به تمام اين موارد دست يابد. 
  Donor Cable  ــركت «كابل اهداكننده» يا اين ش
را ابداع كرده كه مى توان آن را مانند دستبند به دست 
داشت. اين كابل به دارندگان گوشى هاى هوشمند اين 
ــانى به گوشى ديگرى شارژ  اجازه را مى دهد كه به آس
انتقال دهند. اين وسيله كه بسيار هوشمندانه طراحى 
ــعار را انتقال مى دهد كه  ــت، در واقع اين ش ــده اس ش
ــرژى اهدا كنيد تا يك موبايل را نجات دهيد، خون  «ان

اهدا كنيد تا يك زندگى را نجات دهيد.»
ــت به دليل  ــرا تاكيد بر اهداى خون بوده اس ــه چ اينك
ــده و  ــه اخيرا در آذربايجان انجام ش ــت ك تحقيقى اس
نشان داده است آذربايجان يكى از كشورهايى است كه 
بيشترين تعداد كودكان مبتال به تاالسمى را دارد، يك 
بيمارى ارثى كه بيشتر در ميان مردمان مديترانه يافت 
مى شود. اين بيمارى نيازمند دريافت مداوم خون است 
و اغلب بيمارستان ها با كمبود خون براى انتقال به اين 

بيماران مواجه مى شوند. 
با خريد گوشى اندرويد اين كابل به خريداران در تمام 
ــد و مراكز اهداى  ــگاه هاى اين كشور داده مى ش فروش
خون نزديك به مغازه ها مستقر شده اند تا وقتى مشترى 
ــن خود اين موضوع را دارد به آنها مراجعه كند.  در ذه
ــبب افزايش اهداى خون به ميزان 335  اين كمپين س

درصد شد و توجهات بسيارى را به خود جلب كرد. 

تبليغات دهان به دهان
ــن و اثربخش ترين  ــتيد يكى از محبوب تري آيا مى دانس
ــازمان ها و برندها، تبليغ  ــاى تبليغاتى براى س كانال ه
ــت. امروزه،  دهان به دهان (Word of Mouth) اس
ــران بازاريابى و بازاريابان حرفه اى همگى به دنبال  مدي
ايجاد يك حس مثبت در مشتريان خود هستند، تا آنها 
ــع مختلفى كه حضور دارند، به تبليغ و ترويج  در جوام
ــرويس بپردازند. اين تكنيك، نوعى  برند، محصول يا س
ترويج رايگان — چه شفاهى، چه مكتوب — است كه 
ــب وكار، محصول، خدمات يا  ــتريانى از كس در آن مش
رويدادى راضى بوده اند و از رضايتمندى شان به ديگران 
ــى از موثق ترين  ــغ دهان به دهان، يك مى گويند. تبلي
شيوه هاى تبليغ است، زيرا افرادى كه از تبليغ آن شى 
نفع شخصى نمى برند، با هر بار توصيه كاال يا خدماتى، 

از اعتبار خودشان مايه مى گذارند. 

چسباندن دو واژه 
به هم و تبديل 
كردن به شعار 

تبليغاتى شيوه اى 
بود كه اسپيف براى 

نخستين بار در 
تبليغات محيطى 

انجام داده بود. در 
نتيجه بسيارى نسبت 

به اين موضوع 
حساس شدند
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ــوق و ذوق زايدالوصفى  ــا ش ب
ــت كه  ــى مى  گف از هزينه  هاي
ــش كه از  ــد مهمان ــراى چن ب
ــد پرداخته؛  ــه آمده بودن تركي
ــى از بهترين هتل  هاى  در يك
و  ــرده  ك رزرو  ــاق  ات ــران  ته
ــان  توم ــون  پنج ميلي ــدود  ح
ــه روز اقامت  ــم براى دو، س ه
ــت.  ــذاى آنها پرداخته اس و غ
ــكبار است  تاجر آجيل و خش
ــفرهاى زيادى  ــى س و به تازگ
ــايه دارد  ــورهاى همس به كش
ــادى هم در  ــان زي و از مهمان
هزينه  مى  كند.  پذيرايى  ايران 
ــورد خاص را  كردن در اين م
ــب وكارش  كامال به صالح كس
طرف  هاى  ــد  مى  گوي مى داند. 
ــرا در  ــد م ــن باي ــرارداد م ق
تا  ببينند  ــده  آل  اي ــى  موقعيت
باشند  ــته  داش اطمينان خاطر 
ــك طرف كارى مهم  كه من ي
ــرمايه الزم هستم.  و داراى س
ــن پذيرايى من به  ــى با اي حت
ــه براى  ــت مى  كنم ك آنها ثاب
ــرمايه  گذارى  خرج كردن و س
و  ــتم  هس ــك  ريس ــل  اه
من  روى  ــوان  مى  ت همه جوره 
ــاى امن،  ــاب باز كرد. ج حس
ــت وگذار به موقع و غذاى  گش
ــه مهمانانم تاثيرى  مورد عالق
ــتقيم بر امضاى قراردادها  مس
دارد. در اين گزارش قرار است 
به شيوه  هاى سودمند مديريت 
رفتار در هنگام حضور شركاى 

خارجى  تان بپردازيم. 

حواس تان به هتل و 
رستوران باشد

ــرمايه الزم براى  اينكه شما س
ــروژه را داريد،  ــردن پ پيش ب
ــلم است. حسابى  براى  تان مس
ــيده  ايد و  هم به ظاهرتان رس
ــاعت  در حالى كه عقربه  هاى س
ــود را به  ــزى نمانده كه خ چي
ــانند، با  ــاعت 12 ظهر برس س
ــان  ــترس در اتاق  ت ــى اس كم
قدم مى  زنيد. دائما با خودتان 
ــه كدام  ــد ك ــار مى  روي كلنج
ــد  ــل مى  توان ــتوران و هت رس
ــبى براى مهمانان  گزينه مناس
ــد. كيفيت  ــما باش خارجى ش
ــار كاركنان  ــذا، كيفيت رفت غ
ــتوران  ها و هتل  ها و حتى  رس
ــه مى  كنند،  ــى كه ارائ خدمات
ــغول كرده  ــما را مش ذهن ش

در  خاطرات خوب  تان  ــت.  اس
ــرارداد را  ــورهاى طرف ق كش
ــد. اتومبيل با  ــاد مى  آوري به ي
ــان بوده و  ــده در اختيارت رانن
رستوران  ها و هتل  هاى لوكسى 
كه موجب شده بودند كه فقط 
ــى فكر كنيد كه قرار  به امضاي
ــرارداد  ــت زير برگه  هاى ق اس
بزنيد. حق داريد نگران باشيد، 

اما هميشه راهى هست. 

ديوار ضد حريق هتل  ها
ــطح  س در  ــه  ك ــى  هتل  هاي
ــتاره را  جهان چهار يا پنج س
ــينه   لوگوى خود حك  روى س
ــا قابل اطمينان  كرده  اند، واقع
ــران خيلى  ــتند، اما در اي هس
ــتان  بااحتياط بايد با اين داس
برخورد كنيد. حتما بايد كسى 
ــتيد تا هتل مورد نظر  را بفرس
ــد. نكند  ــى كن ــما را بررس ش
ــل دچار  ــد و هت ــى بيفت اتفاق
ــود. صندلى  هاى  ــه  اى ش حادث
ــتوران لق نخورد و مهمان  رس
ــر زمين نكند.  ــما را نقش ب ش
ــن  محال  تري ــه  ب ــه  خالص

احتماالت هم فكر كنيد. 
و  ــق  ضدحري ــاى  ديواره
ــاى  روتختى  ه و  ــا  صندلى  ه
از  ــه  اى  ــق تنها گوش ضد حري
كه  ــت  اس مدرنى  ــزات  تجهي
ــد به مهمانان  هتل  ها مى  توانن
ــه كنند.  ــما ارائ ــاالى ش رده  ب
ــى از هتل  هاى تهران اين  بعض
ــزات را دارند. هتل  هايى  تجهي
ــراى مهمانان  ــه معموال پذي ك
خارجى افراد مختلف هستند. 
ــپيناس  ــى از آنها هتل اس يك
است. هتلى مدرن كه به گفته 
ــزات  تجهي ــراى  ب آن  ــر  مدي
ــى هر اتاقش حداقل  اين چنين
ــه  هزين ــان  توم ــون  20 ميلي
ــا و پرده  هاى  كرده  اند. ديواره
ضد حريق آن مى  تواند به  عنوان 
يك سوپاپ اطمينان براى شما 
ــد. هتل  هايى چون  ــل كن عم
نوين پارسيان و هتل استقالل 
ــبى براى  نيز گزينه  هاى مناس
ــما هستند. هزينه  مهمانان ش
ــى از هتل  هاى  اقامت در بعض
ــتاره تهران به اصطالح  پنج س
ــى خيلى  ــت. يعن برليانت اس
درخشان و دورنماى دلپذيرى 
دارد البته نه براى جيب شما، 
ــب وكارتان  كس مديريت  ــا  ام
ــما  ش ــى  زندگ ــه  نتيج در  و 
ــه گاه بايد  ــاب مى  كند ك ايج
ــودهايى را كه كسب  هزينه س

ــه  ــد. هزين ــد، بپردازي مى  كني
ــت در اتاق  هاى يك تخته  اقام
اين هتل  ها تا شبى 400 هزار 
تومان و دوتخته  ها تا 500 هزار 
البته اين هتل  ها  تومان است. 
دارند كه  ــم  ــوييت  هايى ه س
ــت رزرو آنها بايد بين 600  باب
ــون  ــا دوميلي ــان ت ــزار توم ه
ــه كنيد. نرخ  هاى  تومان هزين
ــرويس، صبحانه  باال شامل س
ــت وايرلس، چاى  بوفه، اينترن
ــت. متراژ اين  و آب معدنى اس
سوييت  ها بين 50 تا 120 متر 
است و حتى مى  توان به  صورت 
خانوادگى از آنها استفاده كرد. 

خرج به ريال، درآمد به دالر
ــما  ــى ش ــان خارج ــر مهم اگ
ــرف  ــا ط ــارى ي ــريك تج ش

ــم و تعيين  كننده  ــارى مه تج
براى كار شما به شمار مى  رود، 
هيچ گونه خستى به كار نبريد. 
ــتى  ــاب سرانگش ــا يك حس ب
ــن نتيجه  ــم مى  توانيد به اي ه
ــيد كه هرچه در ايران به  برس
ريال خرج مى  كنيد، در عوض 
معامالت  ــوردن  خ ــوش  ج با 
ــود شما به دالر  تجارى  تان، س
ــود. هتل را از  ــت مى  ش پرداخ
ــا حاكم  ــد و ب ــل رزرو كني قب
ــردن نظمى خاص و حركت  ك
مناسب  زمان  بندى  ــاس  براس
ــته  ــور آراس ــع و حض و به موق
ــريك  هاى  ش ــات،  جلس در 
ــاى  امض ــه  ب را  ــان  خارجى  ت

قراردادها متقاعد كنيد. 
ــبى  ــات فرهنگى مناس تفريح
ــا در نظر بگيريد.  هم براى آنه
از هشت صبح تا 10 شب آنها 
ــار تهران  ــك مرگب را در ترافي
اين ور و آن ور نبريد. مكان  هاى 
تاريخى خلوت را انتخاب كنيد 
ــاى  ــد در روزه ــعى كني و س

ــل آنها را همراهى كنيد.  تعطي
ــم در مورد  ــاب ه ــا آب و ت ب
ــى و فرهنگى  ــينه تاريخ پيش
ــد چون  ــرف نزني ــان ح خودت
ممكن است شتاب  زده به نظر 
ــت داشته  ــيد. شايد دوس برس
باشند كه در آرامش به نقش  ها 
و بناها نگاه   كنند. آرام باشيد و 
با طمأنينه كمى جلوتر از آنها 
حركت كنيد. به نحوى كه پشت 
ــد بلكه بدن  شما به آنها نباش
خود را كمى به سمت آنها كج 
كنيد و در حالى كه راه را نشان 
مى  دهيد، آنها را به محل مورد 
ــد  ــر خود ببريد. يادتان باش نظ
ــى همگى  ــران خارج ــه مدي ك
ــتند و حتى  ــده هس آموزش  دي
ــت دادن شما هم  به نحوه دس
ــا از علم زبان  ــه دارند. آنه توج
ــتند پس يادتان  بدن آگاه   هس
ــد كه طورى دست بدهيد  باش
كه نه قدرت مطلق و نفوذناپذير 
ــا كنيد و نه  ــود را به آنها الق خ

تسلط  پذيرى مطلق را. 

رستوران  ها؛ غذاها و 
رفتارها

يكى از استرس  هايى كه حتما 
ــور در  ــت، حض ــد داش خواهي
ــت غذا و  ــتوران  ها و كيفي رس
ــون  ها  مهم  تر از آن رفتار گارس
ــت.  رستوران  هاس ــه  خدم و 
ــتوران  ها  رس ــه  ك ــى  خدمات
ــود در نظر  ــتريان خ براى مش
ــر  تاثي ــد  مى  توان ــد،  مى  گيرن
ــما و  ــر مهمانان ش ــى ب مهم
ــما داشته باشد.  كسب وكار ش
ــد خيال  تان را راحت  البته باي
ــتوران  هاى زيادى  كنم كه رس
و  ــون  ها  گارس ــه  ك ــتند  هس
ــا آموزش  هاى   الزم  خدمه   آنه
ــد. آنها هم چگونگى  را ديده  ان
ــم  ه و  ــد  مى  دانن را  ــار  رفت
رستوران آنها غذا را با كيفيت 

بسيار باال ارائه مى  كند. 
ــذا و  ــه براى غ ــه ك ــك نكت ي
ــتوران حتما بايد  ــاب رس انتخ
ــت  اين اس ــد،  باش مدنظرتان 
ــما  ــتوران انتخابى ش ــه رس ك
ــاى ايرانى را  ــم منوى غذاه ه
ــد و هم غذاهاى  ــته باش داش
ــما  ــايد مهمان ش خارجى. ش
مانند خودتان عاشق چلوكباب 
ــئله به  ويژه  ــن مس ــد. اي نباش
دارد  ــادى  زي اهميت  ــى  زمان
ــما از كشورهاى  كه مهمان ش
اروپايى باشد. اروپايى  هايى كه 
ميانه خوبى با برنج و غذاهاى 

ــح  ترجي و  ــد  ندارن ــنگين  س
ــبك  تر و  ــذاى س ــد غ مى  دهن
كنند.  ــاب  انتخ زودهضم  ترى 
ــه خاطره  اى  ــراى اينك البته ب
ــان بماند  ــران در ذهن  ش از اي
غذاى  ــرس  پ ــد يك  مى  تواني
ــفارش بدهيد  ــم س ــى ه ايران
ــاط روى ميز  ــض احتي و مح
خلوت  رستوران  هاى  بگذاريد. 
و جمع  و  جور كه معموال محل 
رفت  و  آمد افراد خاص با مكنت 
ــت، گزينه  هاى  مالى خاص اس
ــى از  ــراى پذيراي ــبى ب مناس
مهمانان خارجى شما هستند. 
ــيد هزينه    هرچند مجبور باش
ــن خاطر بپردازيد  بااليى به اي
ــد كه ارزشش  ولى يادتان باش

را دارد. 
ــاتو،  ــتوران  هايى چون لوش رس
ــتوران  ــون و رس ــون، مانس لئ
گردان برج ميالد كه هر وعده 
ــر نفر كمتر  ــذاى آن براى ه غ
ــت.  ــان نيس ــزار توم از 200 ه
را  ــتوران ها  رس از  ــيارى  بس
ــل رزرو كنيد. پس  ــد از قب باي
حواستان به اين موضوع باشد 
تا پشت در بسته يك رستوران 
ــان مى  دانيد  ــد كه خودت نماني
ــود. البته  ــه افتضاحى مى  ش چ
هتل  هاى محل اقامت مهمانان 
ــتوران  هاى  ــوال رس ــما معم ش
ــه غذاهاى  ــد ك ــى دارن متنوع
ــرو  مناطق مختلف جهان را س
از رستوران  ها  مى كنند. بعضى 
ــدام از  ــتند كه هر ك ــم هس ه
ــون  هاى آنها به يك زبان  گارس
ــتند كه  ــلط هس زنده دنيا مس
ــان  از مهمان ــى  پذيراي ــراى  ب
گزينه  هاى  ــما  ش خارجى  زبان 
ايده  آلى به شمار مى  روند. فضاى 
مدرن، موسيقى زنده و به روز و 
ــتوران  ها در  قرارگيرى اين رس
مناطق خوش آب و هواى شهر، 
ــال و تجهيز با  امكانات ديجيت
ــيك  ــيون مدرن و ش دكوراس
ــتند  ــل قانع  كننده  اى هس دالي
ــابى سر كيسه را  كه شما حس
ــل كنيد و به مهمانان خود  ش
رسيدگى كنيد. يادتان باشد كه 
رستوران  هايى را انتخاب كنيد 
ــه خودتان قبال رفته  ايد تا در  ك
ــى مهمانان  تان  ــگام همراه هن
دستپاچه به نظر نرسيد و كامال 
ــيد. با به  ــلط به اوضاع باش مس
راهكارهايى  ــن  چني كارگيرى 
ــودمند  س ــه  ب ــد  مى  تواني
ــود ــارى خ ــط تج ــودن رواب ب

 اميدوار باشيد. 

اگر مى  خواهيد قراردادهايتان امضا شود

سر كيسه را شل كنيد
كارمندان تمام وقت هم مى توانند 

تفريح كنند! 

ــاد بودن حق همه آدم ها است. اين شادى حتى براى  ش
ــود.  ــوب مى ش ــدان تمام وقت هم يك حق محس كارمن
ــتند كه با داشتن كار تمام وقت  ــيارى بر اين باور هس بس
ــودن نمى ماند.  ــح و با خانواده ب ــر مجالى براى تفري ديگ
ــغله زياد به  ــا وجود مش ــا مى توانند ب ــن افرادى ام چني
ــند. فقط كافى  ــخصى و خانوادگى هم برس تفريحات ش
است، برنامه ريزى و اراده براى تفريح كردن داشته باشند. 

كارمند تمام وقت كيست؟ 
ــت كه هر روز جز تعطيالت  ــى اس كارمند تمام وقت كس
موظف به حضور در محل كار در يك بازه زمانى مشخص 
ــت. مثال كارمندان تمام وقت دولتى موظف به حضور  اس
در محل كار از ساعت 7:30 صبح تا 14 هستند. اين نوع 
كار كردن به يقين خستگى هايى در پى دارد و فكر كردن 
به تفريحات را سخت مى كند. اما هنوز هم راه هايى براى 

گنجاندن تفريحات در برنامه روزانه وجود دارد. 

چگونه مى توان تفريح كرد؟ 
براى تفريح كردن، با وجود محدوديت ها، راه هاى متنوعى 
وجود دارد. بسيارى از افراد، از اينكه وقت كافى يا وسيله 
ــبى ندارند، با غصه و غم عجين شده اند. ما  تفريحى مناس
هم قبول داريم كه امكانات تفريحى كم است، اما دست كم 
ــتفاده كرد، نه اينكه با  مى توان از اين امكانات محدود اس
غرولند كردن فرصت اين شادى هاى كوچك را هم گرفت. 
ــيارى از كارمندان تمام وقت  ــكل اصلى بس در واقع، مش
برقرار نكردن توازن ميان كار و زندگى است. اين افراد اگر 
بتوانند ميان ساعت هاى كارى و ساعت هايى كه با خانواده 
هستند توازن برقرار كنند، مى توانند به تفريحاتشان هم 

برسند. براى رسيدن به اين توازن چه بايد كرد؟ 

برنامه ريزى
خوبى كار يك كارمند تمام وقت اين است كه ساعت هاى 
كارى مشخصى دارد. در واقع، تكليفش با خودش معلوم 
است و مى داند از چه ساعتى تا چه ساعتى سر كار است. 
ــرض كنيد يك كارمند تمام وقت از صبح زود تا حدود  ف
ــت. در چنين شرايطى مى تواند با  ساعت 14 سر كار اس
برنامه ريزى درست هم به استراحت خود برسد و هم وقتى 
را براى خانواده يا دوستان اختصاص دهد. مثال اگر ساعت 
15 به خانه مى رسد، مى تواند يك ساعتى استراحت كند 
و از پنج الى شش ساعت باقيمانده به بهترين نحو استفاده 
ــاپ  ــينما، تئاتر، پارك يا حتى كافى ش كند. رفتن به س
ــذران هر چه بهتر  ــنهادهاى خوبى براى گ مى تواند پيش

ساعت هاى بيكارى باشد. 

بودجه بندى
قبول داريم، هزينه ها بسيار سنگين است. اما مى توان در 
ابتداى هر ماه و پس از دريافت حقوق ماهانه براى يك ماه 
برنامه ريزى پولى كرد. هزينه هاى مهم را كنار بگذاريد، از 
آنچه مى ماند در راه تفريح و شادبودن خود و خانواده تان 
ــيارى از ما ايرانى ها اين است  ــتفاده كنيد. مشكل بس اس
ــرج كنيم. به وقتش تفريح  ــتيم پولمان را خ كه بلد نيس
نمى كنيم، شادى را به دلمان راه نمى دهيم، اما كار كه از 
كار گذشت، هر چه پول داريم خرج دوا و دكتر مى كنيم. 

كارتان را در محل كار انجام دهيد، نه خانه
ــط كار مفيد  تعارف كه نداريم. همه ما مى دانيم كه متوس
ــت! اين آمار  ــتر نيس ــاعت بيش ايرانى ها ماهى يكى، دو س
ــت كه وجود دارد. براى  تكان دهنده است. اما حقيقتى اس
ــدن اين اوضاع نابسامان بهترين راه اين است كه از  بهتر ش
ــروع كنيم. اين روزها مى توان بسيارى از كارها  خودمان ش
ــام داد. به همين خاطر خيلى ها  ــورت دوركارى انج را به ص
ــاعت هاى كارى وظايفشان را انجام  تنبلى مى كنند و در س
نمى دهند. چنين افرادى كارهايشان را زير بغل شان مى زنند 
ــع، از اينجا رانده و از آنجا  ــا را به خانه مى برند. در واق و آنه
مانده مى شوند. اين كار باعث مى شود، نه درست و حسابى 
ــند و نه وقتى براى تفريح با خانواده شان  ــان برس به كارش
داشته باشند.  اين سه راهكار در ظاهر ساده به نظر مى آيند، 
ــيارى از  ــان مى تواند بس ــت كه اجرايش اما واقعيت اين اس

خأل هاى خانواده ها را براى تفريح كردن از ميان بردارد.  

فرش چندمترى بخريم؟ 

ــوه انتخاب آن  ــه فرش و نح ــه وارد مقول ــل از اينك قب
ــب با فضاى منزل شويم، الزم  ــيون متناس در دكوراس
ــت متذكر شويم كه چه در مورد فرش و حتى ساير  اس
موارد، انتخاب ها با توجه به اينكه در كل از چه سبكى 
ــتفاده كرده ايم، متفاوت خواهد  ــيون اس براى دكوراس
ــتفاده از آن به عنوان يكى از  ــرش و اس ــود. انتخاب ف ب
ــكيل دهنده فضاى خانه يكى از موارد مهمى  عناصر تش
ــت كه زيبايى و تناسب دكوراسيون منزل بسيار به  اس
ــت؛ اينكه چه فرشى را براى كدام دكور  آن وابسته اس
ــاحتى از فضاى مورد نظر  انتخاب كنيم و فرش چه مس
را اشغال كند عامل مهمى است كه اغلب از سوى مردم 

به اشتباه انتخاب مى شود. 
ــيون  ــى كه براى كاربرد در دكوراس به عنوان مثال فرش
سبك مدرن انتخاب مى شود و براى اين سبك مناسب 
ــى است كه در سبك هاى  ــت بسيار متفاوت با فرش اس
ــاخه هاى آن كاربرد  ــدام از زيرش ــر ك ــيك يا ه كالس
ــيون، آنچه در  ــا در مورد اين عنصر از دكوراس دارد. ام
ــبك ها مى تواند يكسان باشداين است كه  ميان تمام س
ــز ميز مقابل  ــد امكان تالش كنيم ج ــت تا ح بهتر اس
ــى ديگرى روى فرش قرار نگيرد؛  مبلمان، عنصر يا ش
اين موضوع به اين معناست كه حتى پايه هاى مبلمان 
ــت پايه هاى  ــم نبايد روى فرش قرار گيرند. بهتر اس ه
ــته  ــانتيمتر از فرش فاصله داش ــل 10 س ــل حداق مب
ــبه اين فواصل، زمانى كه مبلمان در  ــند. با محاس باش
ــود خود به خود مساحت فرشى كه  منزل چيده مى ش
ــت به  ــم منزل و نحوه مبلمان شماس ــب با حج متناس
ــد تاكيد كنيم  ــاز هم در اين مورد باي ــت مى آيد. ب دس
ــر عناصر  ــم مانند ديگ ــى در انتخاب فرش ه ــه حت ك
ــيون نبايد از سليقه آنى متاثر شويم.  كاربردى دكوراس
ابتدا بايد مساحت صحيح، متناسب و موردنياز با فضاى 
ــپس اقدام به  ــراى كاربرد فرش تعيين و س ــزل را ب من
ــيارى موارد فرشى مى خريد  خريد كنيد؛ اينكه در بس
ــردن آن براى  ــزل و پهن ك ــل به من ــس از حم كه پ
ــيار بزرگ به نظر مى رسد ناشى از همين  استفاده، بس
ــت.  ــاليق آنى و زودگذر اس تاثيرپذيرى هاى غلط از س
ــاحت فرش را هيچ گاه نبايد  نكته مهم ديگر اينكه، مس
ــاى موردنظر انتخاب  ــاحت اتاق يا فض ــاوى با مس مس
ــاحت  ــما 12متر مربع مس كرد؛ براى مثال اگر اتاق ش
ــراى پر كردن اين اتاق  ــاب فرش 12مترى ب دارد انتخ
ــت. ميز مقابل مبلمان به جز عسلى ها  كامال اشتباه اس
ــد، تنها  ــه بايد نزديك به مبلمان و در كنار آنها باش ك
ــرار مى گيرد. عناصرى  ــت كه روى فرش ق عنصرى اس
ــمه ها، گلدان ها، ديگر اشياى دكورى، ميز  مانند مجس
ــرار گيرند.  ــرون از فرش ق ــره بايد بي ــون و غي تلويزي

كدام فرش براى كدام سبك؟ 
ــاب و خريدارى  ــرش را انتخ ــى از ف ــه چه طرح اينك
ــور منزل خود  ــبكى كه براى دك ــد اوال به نوع س كني
ــان، پرده ها و  ــا به طرح مبلم ــاب كرده ايد و ثاني انتخ
ــتگى دارد. البته بخشى از انتخاب ها در مورد  غيره بس
ــوط به هارمونى آن  ــليقه اى و بخش ديگر مرب فرش س
ــيون است.  ــتفاده در دكوراس ــياى مورد اس با ديگر اش
ــما در دكور منزل سبك كالسيك  ــبك غالب ش اگر س
ــتفاده نكنيد.  ــت از فرش هاى مدرن اس است بهتر اس
ــت  مدرن به معناى فرش هاى با طرح هاى جديدى اس
ــت. استفاده  ــده اس كه به تازگى در بازار فرش رايج ش
ــنتى ايرانى بهترين انتخاب  ــت يا فرش هاى س از پوس
ــيك  ــبك كالس ــيون س براى كاربرد فرش در دكوراس
ــبك  ــت كه در س ــوم اس ــا مرس ــام دني ــت. در تم اس
كالسيك از فرش هاى ايرانى يا فرش هاى سنتى توليد 
ــتفاده مى شود.  ــورهايى همچون مراكش وغيره اس كش

تاثير رنگ در انتخاب فرش مناسب
ــگ غالب تر  ــا رن ــت فرش ب ــگ بهتر اس ــورد رن در م
ــتفاده در  ــى مورد اس ــر در طيف رنگ ــگ تيره ت ــا رن ي
ــود. رنگ فرش بايد نسبت به  ــيون انتخاب ش دكوراس
ــد. در مورد رنگ  ــر و تيره تر باش ــان گرم ت ــگ مبلم رن
ــت  ــرار مى گيرد بهتر اس ــون روى فرش ق ــز هم چ مي
ــود.  ــان انتخاب ش ــن هاى مبلم ــگ كوس ــه رن هميش
ــگ متفاوت براى فرش و  ــر تصميم گرفتيد از دو رن اگ
ــد رنگ فرش رنگ  ــتفاده كنيد باز هم باي ــان اس مبلم
ــد. در مورد بافت فرش هم  غالب و گرم تر و تيره تر باش
ــيون  ــر بافت هاى كاربردى دكوراس ــه با ديگ در مقايس
ــاره  ــان يا پرده، بايد به اين نكته اش ــد بافت مبلم مانن
كنيم كه بافت فرش بايد درشت تر از ساير بافت ها باشد 
ــيون نسبت  و در واقع اولويت ديدارى بافت در دكوراس
ــت. در صورتى كه تمايل به  به ديگر عناصر با فرش اس
استفاده از فرش هاى مدرن يا فرش هاى جديدى كه با 
طرح هاى متنوع در قالب گليم فرش در سال هاى اخير 
به بازار عرضه مى شود داريد، حتما بايد اين فرش ها را 
براى دكوراسيون سبك مدرن انتخاب كنيد. همچنين 
ــتفاده از فرش هايى با طرح هاى گل و بوته سنتى يا  اس
فرش هاى ايرانى كه طرح هاى زياد و نقش هاى شلوغى 
ــبك هاى مدرن دكوراسيون به  دارند براى كاربرد در س

هيچ وجه توصيه نمى شود.

تفريحات فرهنگى 
مناسبى هم براى 

آنها در نظر بگيريد. 
از هشت صبح تا 
10 شب آنها را 

در ترافيك مرگبار 
تهران اين ور و آن ور 

نبريد. مكان  هاى 
تاريخى خلوت را 

انتخاب كنيد و سعى 
كنيد در روزهاى 
تعطيل آنها را 
همراهى كنيد

مديريت خريد برنامه ريزى

مشاغل خانگى
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سارا گلچين
مترجم

ــتانه براى محصوالت  ــا با برپايى حراج تابس چرم درس
ــدى و 30درصدى در نظر  ــاى 15درص خود تخفيف ه
گرفته است. اين جشنواره فروش تا 31 شهريورماه نيز 

ادامه خواهد داشت.
ــا در  ــگاه هاى چرم درس ــماره تماس فروش آدرس و ش

تهران: 
آدرس دفتر مركزى: جردن- انتهاى خيابان گل افشان- 

پالك 46- طبقه 2
www.dorsa.net :آدرس وب سايت

آدرس فروشگاه ها: 

ــوم-  ــتان س ــداران- نبش بوس 1- تهران- خيابان پاس
فروشگاه چرم درسا- تلفن: 22595642 و 22595634

ــان هفدهم-  ــان گاندى- نبش خياب ــران- خياب 2- ته
فروشگاه چرم درسا- تلفن: 88799895 

ــهرك غرب- پاساژ گلستان-طبقه اول-   3- تهران- ش
ــگاه چرم درسا- تلفن: 88360504  واحد 222- فروش

و 88080056
ــاژ  ــيه-  بلوار ارتش- پاس ــاى اقدس ــران- انته  4- ته

الماس- تلفن: 22969855
ــه راه  ــدان احمد آباد و س ــد فاصل مي ــهد- ح 5- مش

ــا-  ــگاه چرم درس راهنمايى-  جنب بانك ملت- فروش
تلفن: 8400024- 0511

ــاژ اركيده-   ــش خيابان خاقانى- پاس ــان-  نب 6- اصفه
فروشگاه چرم درسا- تلفن: 0311-6254273

7- تبريز-  فلكه مخابرات-  فروشگاه چرم درسا- تلفن: 
0411 -3296215

8- كرمان- خيابان امام جمعه- نبش خ 20- فروشگاه 
چرم درسا- تلفن: 2471700- 0341

ــتارخان-  جنب بانك تجارت- تلفن:  ــيراز- خ س 9- ش
0711 -6490887

تخفيف

تهمينه سهرابى
خبرنگارخبرنگار

تايپيست
ــاغل خانگى ياد  ــنيدن عبارت مش ــه با ش ــايد هميش ش
ــت مى افتيد. اما  گلدوزى و خياطى و كارهايى از اين دس
ــغل هاى امروزى ترى نيز وجود دارند كه  عالوه بر آنها، ش
ــب  به راحتى مى توانيد در محيط خانه انجام دهيد و كس
درآمد كنيد. در خانه و دور از هياهوى خيابان ها و ترافيك 
ــد هزينه  كار كنيد و پول دربياوريد بدون اينكه الزم باش
ــره بپردازيد. پس اين ايده ها  ــادى بابت رفت و آمد و غي زي

را جدى بگيريد. 
يكى از كارهايى كه به راحتى مى توان حتى در خانه هاى 
ــته بندى وسايل مختلف  با متراژ پايين هم انجام داد، بس
ــركت هاى توليدكننده در  ــايل ش ــت. قرار دادن وس اس
ــت  ــته بندى هاى مورد نياز آنها از جمله كارهايى اس بس
ــود. به ويژه در  ــامل مى ش ــما را نيز ش كه زمينه ابتكار ش
ــايل فانتزى، خالقيت و ايده پردازى شما  بسته بندى وس
مى تواند موجب تداوم كار شما و ادامه همكارى شركت ها 
و توليدكننده ها با شما باشد. صنايع دستى و ظريف كارى ها 
ــده براى  ــوال توليدكنن ــت كه معم ــه اقالمى اس از جمل
ــر و تازه دارند. كافى  ــته بندى آنها نياز به ايده هاى بك بس
است كه با توليدكننده اين لوازم تماس بگيريد و ايده هاى 
ــما در منزل خود  ــود را مطرح كنيد. در اين صورت ش خ

صاحب درآمد مكفى مى شويد. 

٪15٪30
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يادم از
كشته خويش 

آمد و هنگام درو
اگر آدم هاى قدرشناسـى بوديم دانه هايش را هم مى شمرديم. بس كه با رنج حاصل مى شود 
اين برنج. و چه بسـيار كه گريزان اسـت از دست و دهان ما، برنج ايرانى. غذايى كه بدون آن 
بعيد است خاطره اى جذاب از سفره و خانواده داشته باشيم. نمى دانم كه آيا بايد سال هاى بعد 
چه بگوييم به فرزندانمان از غذايى كه عطرى بى نظير داشت و سال ها نيروى  بدنمان را براى 

كار و تالش تامين مى كرد. 
به فرزندانمان خواهيم گفت كه خوب چيزى بود برنج ايرانى. پنج مهمان كه داشتيم براى 10 
نفر برنج مى پختيم و باقى آن را راهى سـطل هاى زباله مى كرديم. خوب چيزى بود برنج، اما 
زمين هاى شالى را ويال كاشتيم و به توريست هاى تهرانى فروختيم و با پول آن پرايد خريديم. 
خوب چيزى است برنج، زيباتر از آن جلوه هاى شاليزار است. شاليزار و شاليكارى و اينك درو. 
عكاس ايرنا اين رويداد را ثبت كرده اسـت. كوشـندگانى كه در اين عكس ها مى بينيد را به 
خاطر بسپاريد. اين فعاليت جانانه را به چشم دل بنگريد و از ياد نبريد رنج هاى توليد برنج را. 



شـخصى مدير را اينگونه توصيف مى كند: مدير كسى است كه با مراجعان مالقات 
مى كند تا بقيه كاركنان به كارشان برسند. 

هنرى مينتزبرگ

سازمان اطالعات مركزى امريكا با ارائه تازه ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص ملى 228 اقتصاد دنيا براساس 
شاخص قدرت برابرى خريد (ppp دالرى كه بر مبناى برابرى قدرت خريد اندازه گيرى شده، با توجه به كل توليد جهانى 
كه حدود 74 هزار ميليارد دالر است، ايران حدود 1/5 درصد محصوالت جهانى را توليد مى كند) اعالم كرد كه ايران 
با توليد ناخالص داخلى 863 ميليارد دالرى خود براساس قدرت برابرى خريد به  عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا 
در سال 2010 شناخته شده است.براساس اين گزارش، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران در سال 2009 ميالدى 838 
ميليارد دالر و در سال 2008 ميالدى 825 ميليارد دالر اعالم شده است.براساس برآورد اين سازمان، اقتصاد ايران در 
سال 2010 با رشد 3 درصدى مواجه شده كه در مقايسه با سال گذشته ميالدى 1/5 درصد افزايش داشته است. قبل از 
ايران، در سطح منطقه تركيه با  958 ميليارد دالر  در رتبه شانزدهم جاى گرفته و  استراليا با توليد ناخالص داخلى 889 
ميليارد دالرى در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است.تايوان نيز با توليد ناخالص داخلى 807 ميليارد دالرى براساس 

قدرت خريد يك پله پايين تر از ايران و در جايگاه نوزدهم قرار گرفته است.

سود    وكو

روند قيمت اسمى و واقعى مسكن از سال 87 (ريال)

 تفاوت قيمت نجومى انواع ميوه هسته دار تابستانى از جمله هلو، شليل و غيره در ميادين تره بار 
شهردارى تا مغازه هاى سطح شهر معنى دار و غيرمنطقى است .

عكس

خودپرداز

دور دنيا

كيوسك

نمودار امروز

آب درمانى

خوابگاه پورشه ها

دم دماى ظهر، خورشيد بر فرق سر بى حفاظ من مى تابيد. 
از شدت گرما به لكنت افتاده بودم. خستگى ام چند برابر 
شده بود. تصميم گرفتم امروز مطلب خودپردازى خودم 
ــل كنم. به همين  ــتگاه خودپرداز ح ــدون كمك دس را ب
ــدا كنم و  ــوژه اى پي ــهر حركت كردم تا س منظور در ش
ــته تحرير درآورم. وسط همين فكر بودم كه  آن را به رش
متوجه تشنگى شديدى در ناحيه تشنه گاهم شدم. رفتم 
ــك روزنامه فروشى آب بگيرم كه تيتر روزنامه ها  از كيوس
توجهم را جلب كرد. «ذخيره مخازن آب تهران تا 37 روز 
ــتر آب ندارد.» ناراحتى وجدان عجيبى گرفتم  ديگر بيش
ــت؟ بايد آب بخورم يا در راه  ــت چيس كه االن كار درس
ــهرى هايم فداكارى كنم و از تشنگى تلف شوم؟ در  همش
ــد و  ــان آبى پياده ش همين فكر بودم كه يك نفر از نيس
ــك آمد و به كيوسك دار گفت: «چند تا  ــمت كيوس به س

باكس آب دارى؟»
كيوسك دار: «چند تا ميخواى داداش!»

گفت: «هر چند تا دارى؟»
كيوسك دار: «35 باكس بزرگ و 40 باكس كوچك.»

گفت: «همه رو بده.»
به مرد آبخر نزديك شدم و  گفتم: «چند تا آب مى خرى 

آقا؟ چه خبره؟ واسه چى اينقدر دارى ميخرى؟»
ــه.  مى خرم  گفت: «مگه خبر ندارى؟ آب داره تموم ميش

از تشنگى نميريم.»
ــك  ــين كل و كثيف به كيوس ــن حين يك ماش در همي

ــير آب كنار كيوسك ايستاد. يك  ــد و كنار ش نزديك ش
سطل برداشت و شير آب را باز كرد و سطلش را پر از آب 
ــوينده اى برداشت و در سطل ريخت و كف  كرد و يك ش
ــاخت و روى ماشينش ريخت و شروع به شست وشوى  س

ماشينش كرد.
ــدم، گفتم: «آقا ميخواى ماشينتو تو خيابون  نزديكش ش

بشورى؟»
گفت: «آره! مگه چيه؟»

ــتى كه ذخيره آب تهران تا 37  گفتم: «آقا در جريان هس
روز آينده تموم ميشه! قراره بعدش چيكار كنيم؟»

گفت: «يعنى چى؟ چه ربطى داره!»
گفتم: «اگر آب تموم شه ميخواى چيكار كنى؟ بهش فكر 

كردى ميخواى جاى آب چى بخورى؟»
گفت: «چه ميدونم، نوشابه.»

گفتم: «خب! ديوونه نوشابه هم از آب درست شده ديگه! 
آب تموم شه نوشابه هم تموم ميشه ديگه!»

ــنگيمونو رفع مى كنيم  گفت: «باالخره با يك چيزى تش
ديگه! سخت نگير بابا! بى خيال!»

گفتم: «مطمئنى؟»
ــان بى زبانى گفت برو بچه! برو! من هم  با لبخندش به زب
ــاقه طاليى گرفتم و به مرد  ــك يك س ــريعا از كيوس س
ــور تعارف كردم، ايشان هم نامردى نكرد و 5، 6  ماشينش
بيسكويت ساقه طاليى را برداشت و خورد. چشمتان روز 
ــت قورت دهد.  بد نبيند، هر كارى كرد بدون آب نتوانس
ــياه و كبود شد. در اين  ــود، رنگش س نزديك بود خفه ش
ــمتش رفتم و  ــتان (من) به س لحظه بود كه قهرمان داس
جرعه آبى تعارفش كردم و جانش را نجات دادم و قبل از 

اينكه كلمه اى حرف بزند در افق گم شدم. 

ــركت پورشه در شهر اشتوتگارت آلمان هر سال  موزه ش
بازديدكنندگان بسيارى را به خود مى بيند اما در فاصله 
ــاختمان از اين موزه، ساختمانى است كه با نگاه  چند س
ــت پى  ــوان به آنچه درونش اس ــختى مى ت به آن به س
ــه ياد  ــاختمان به عنوان انبار مخفى پورش برد. از اين س
ــاختمانى كه ورود عموم به آن آزاد نيست  ــود، س مى ش
ــه و  ــركت پورش ــه اى از محصوالت ش و در آن مجموع
ــه مرحله عرضه به  ــى كه هيچ وقت ب حتى طراحى هاي

ــين  ــت. مجله ماش ــده اس ــيده اند قرار داده ش بازار نرس
ــن  ــى را از درون اي ــرا گزارش  (Car Magazine)اخي
ساختمان تهيه كرده است. يك خودروى فولكس واگن 
ــر حضور اين خودرو  ــود. اگ هم در اين انبار ديده مى ش
ــت، بايد بدانيد نسخه هاى  ــوال برانگيز اس براى شما س
ــتين خودروى فولكس واگن بيتلز در واقع توسط  نخس
ــركت پورشه يعنى فرديناند پورشه طراحى  بنيانگذار ش

شده است.

سعيد هوشيار | طنز نويس |

ــدز با  ــره اى مك دونال ــتوران زنجي رس
ــر  ــعبه در سرتاس بيش از 35 هزار ش
ــزار  ه  800 و  ــون  يك ميلي ــان،  جه
ــد،  ــارد دالر درآم ــد و 28 ميلي كارمن
بزرگ ترين رستوران زنجيره اى جهان 
ــون تامپس دن  ــود.  مى ش ــوب  محس

(Don Thompson)، مدير مك دونالدز 
و  ــرمايه گذاران  س ــا  ب ــتى  نشس در 
ــورد به عنوان  ــار م ــران از چه تحليلگ
اصلى ترين چالش هاى پيش روى خود 
ــت.  ــش ياد كرده اس در دوران مديريت
ــا مى تواند براى  اطالع از اين نگرانى ه
ــره اى و  ــتوران هاى زنجي ــران رس مدي

غير زنجيره اى مفيد باشد. 
حفظ قيمت مناسب

ــاد دارد اين  ــدز اعتق ــر مك دونال مدي
ــر روى  ــال هاى اخي ــى س ــركت ط ش
ــود  ــوالت خ ــت محص ــش كيفي افزاي
ــى از اصلى ترين  ــز كرده و به يك تمرك
ويژگى هاى محصوالت مك دونالدز كه 

ــب بوده بى توجهى كرده  قيمت مناس
است. به همين خاطر اكنون زمان آن 
ــيده كه مك دونالدز بار ديگر ارائه  رس
ــب را در اولويت  خدمات با بهايى مناس

قرار دهد. 
كاهش زمان ارائه محصول 

ــال هاى اخير ميزان زمانى كه  طى س
ــد تا يكى  ــترى بايد معطل مى ش مش
ــدز را دريافت  ــوالت مك دونال از محص
ــه افزايش  ــش يافته، چرا ك كند افزاي
تنوع محصوالت باعث افزايش فرآيند 
توليد شده است. به همين خاطر مدير 
مك دونالدز اعتقاد دارد اين شركت بايد 
بار ديگر از طريق تجديدنظر در برخى 
فرآيندها يا افزايش كاركنان، زمان ارائه 

خدمات را كاهش دهد. 
حسن شهرت

جايگاه برند مك دونالدز در ميان افكار 
عمومى سيرى نزولى دارد به خصوص 
كه گزارش هاى بسيارى در مورد اثرات 

منفى محصوالت اين شركت بر سالمت 
افراد منتشر شده است. به همين خاطر 
شركت مك دونالدز تالش مى كند دور 
تازه اى از كمپين هاى تبليغاتى را ايجاد 
كند كه پيام اصلى آنها تاكيد بر كيفيت 

محصوالت است. 
ساده سازى منوى غذا

ــون منوى غذاى  ــال 2007 تاكن از س
ــدز به ميزان  ــتوران هاى مك دونال رس
70 درصد رشد كرده و تنوع محصوالت 
ــت. افزايش زمان  آن افزايش يافته اس
ــى از پيامدهاى  ــترى يك ــار مش انتظ
افزايش تنوع محصوالت است و عالوه 
بر اين برخى مشترى ها اعتراض دارند 
ــيار ساده  كه تنها بهاى محصوالت بس
ــراى افزودن  ــت و آنها بايد ب ارزان اس
ــان پول  ــى خوراكى ها به غذايش برخ
ــترى را بپردازند. به همين خاطر  بيش
ــم گرفته  ــركت مك دونالدز تصمي ش
منوى ساده ترى را در آينده ارائه دهد. 

چالش هاى مدير مك دونالد

سبك

افت فروش براى سامسونگ
ــتريت ژورنال،  به گزارش وال اس
ــچ كه  ــه في ــل موسس مديرعام
ــاى  آژانس ه ــن  معتبرتري از 
ــده  ــنجى در اياالت متح اعتبار س
امريكاست، افت ميزان فروش را 
براى سامسونگ پيش بينى كرده 
ــونگ تنها به اين پيش بينى  ــت. اخبار بد براى سامس اس
ــه  ــود بلكه مارك نيومن، تحليلگر موسس خالصه نمى ش
ــت در وال استريت ژورنال  ــتاين نيز در يك يادداش برتنش
ــونگ بايد خود را براى يك مشكل  ــت: سامس نوشته اس
ــمارت فون) آماده كند.  بزرگ در دنياى فروش (فروش اس
ــتراتژى  ــر قابل مالحظه در اس ــونگ به يك تغيي سامس
تلفن هاى هوشمند نيازمند است. او همچنين در بخشى 
از يادداشت خود سرمايه گذاران و سهامداران سامسونگ 
ــى در برابر اين موضوع مى كند، پيش  را دعوت به واكنش
ــود. كاهش فروش غول الكترونيك  از اينكه خيلى دير ش
ــم مى تواند  ــن و هند ه ــم چي ــازار مه ــره اى در دو ب ك
ــونگ قبال بهترين  ــد. سامس تاييدكننده اين موضوع باش
ــور بوده است، اما  توليدكننده تلفن همراه در اين دو كش
فروش خود را در سه ماه دوم 2014 به شدت از دست داده 
است. بخش تحقيقات شركتcanalys  هم اعالم كرده 
است: چين موجب عقب راندن اين غول كره اى شده است.  

تجربه تلخ اسرائيل در ترانزيت
به گزارش لس آنجلس تايمز، 
به  امريكايى كه  ــهروندان  ش
ــتى  صهيونيس رژيم  ــه  حمل
ــت اعتراضى خود  ــد، در حرك ــرض بودن ــزه معت به غ
ــتند، ولى  ــدود كردن ورودى بندرگاه را داش قصد مس
ــوف منظم پليس  ــه اين محل با صف ــيدن ب پس از رس
ــاى امنيتى،  ــه با نيروه ــدند. پس از مواجه ــه ش مواج
ــدگان در حركتى كه از تظاهرات هفته اخير  تظاهركنن
شهر «فرگوسن» نشأت مى گيرد، دست هاى خود را باال 
بردند و خطاب به پليس گفتند: «دست هاى ما باالست، 
تيراندازى نكنيد.» اين كشتى متعلق به شركت «زيم»، 
ــت آبى متعلق  ــركت هاى ترانزي ــى از بزرگ ترين ش يك
ــت. در تظاهرات مشابهى كه  ــتى اس به رژيم صهيونيس
ــورت گرفت، معترضان  ــال 2010 در همين بندر ص س
ــه كاروان دريايى  ــت ب به حمله كماندوهاى صهيونيس
ــاحل  ــتانه در س بين المللى حامل كمك هاى بشردوس
ــر متعلق به  ــتى ديگ ــزه، مانع از پهلوگيرى يك كش غ

همين شركت صهيونيستى در اوكالهاما شده بودند. 

نرم افزار تحريم
به گزارش فايننشيال تايمزگروهى 
ــطه  ــطين به واس از طرفداران فلس
ــايى  ــزار «باى كت» به شناس نرم اف
ــرائيل در  ــارى اس محصوالت تج
فروشگاه هاى اروپا پرداخته و مردم 
ــاخت  ــه نخريدن كاالهاى س را ب
ــعارهاى اين مبارزه  ــرائيل دعوت مى كنند. يكى از ش اس
مردمى «زنده باد فلسطين و باى كت با اسرائيل» است. در 
ــزار نفر در اين مبارزه فعاليت  زمان حاضر بيش از 260 ه
ــع خريد كاالهاى  ــردم را به قط ــد. اين فعاالن م مى كنن
اسرائيلى دعوت مى كنند. دلتا و برگر كينگ و استار باكس 
از جمله شركت هاى اسرائيلى هستند كه در فهرست اين 
ــراى صيانت از  ــتارباكس ب ــركت اس فعاالن قرار دارند. ش
ــيب هاى اين مبارزه با صدور بيانيه اى بر عدم همكارى  آس
ــاد كوهن، مدير بخش تجارت  ــرائيل تاكيد كرد. اوه با اس
ــا تالش مى كنيم  ــرائيل در اين باره گفت: م ــى اس خارج
ــرائيلى را از آسيب هاى اين حمله حمايت  شركت هاى اس
كنيم. عمليات ارتش اسرائيل عليه غزه موقعيت اسرائيل را 
از ديدگاه جامعه جهانى در پست ترين نقطه قرار داده است.  

جنگ هنوز ادامه داشت

ــگ دوم جهانى  ــان جن ــه دولت در زم ــا كمكى ك تنه
ــود كه به  ــيلو» ب ــيم نانى به نام «نان س ــرد تقس مى ك
كارخانه مى  داد تا بين افراد توزيع شود، ولى كيفيت آن 
ــان به گونه اى بود كه هيچ كس قادر به خوردنش نبود.  ن
ــتان مشكل را با من در ميان گذاشتند. با  بعضى از دوس
ــرايط دشوار برنج و  ــش فراوان توانستنم در آن ش كوش
ــگان در اختيار كاركنان  ــن تهيه كنم و به طور راي روغ
ــاوى  بگذارم و البته به جاى اينكه اين مواد به طور مس
بين كاركنان تقسيم شود به تعداد افراد تحت تكفل آنها 
توزيع مى شد. همين كار سبب اعتراض شد و روز به روز 
اعتراض ها باال مى گرفت و نگرانى از اين بود كه كاركنان 
ــت به اغتشاش و كم كارى بزنند. ضمناً متفقين كار  دس
را به جايى رسانده بودند كه ديگر تهيه آذوقه براى اداره 
ــكل قرار شد  برق هم غيرممكن بود. براى رفع اين مش
ماهانه 90 تومان به هر كارمند و كارگر به عنوان كمك 
ــتانه اى بود و براى  ــه آذوقه بدهيم. كار انسان دوس هزين
مدت زيادى كمك خوبى محسوب مى شد كه در نتيجه 
ــى در زندگى داخلى كاركنان و همچنين در  آن، آرامش

محيط كارى به وجود آمد.
ــت. در همين دوران بود كه  ــگ همچنان ادامه داش جن
ــتار بى رحمانه  ــتان محل تاخت و تاز و كش كشور لهس
نيروهاى آلمان هيتلرى قرار گرفت. عده زيادى از مردم 
آن كشور سرزمين شان را ترك كردند و به اين سو و آن 
سوى جهان پراكنده شدند. تعدادى از طريق شوروى به 
بندر باكو و سپس به بندر پهلوى (انزلى) آمدند و سپس 
عده اى از آنها تهران را براى اقامت برگزيدند و در محل 
ــان تپه كه در خارج از شهر تهران  اميرآباد فعلى و دوش
ــيارى از تهرانى هاى  ــت اسكان داده شدند. بس قرار داش
ــوان را در خيابان الله زار  ــى، اين زنان و مردان ج قديم
ــتند با  ــال معامله مختصر جواهرى كه همراه داش در ح
ــفانه  ــى هاى آن خيابان به ياد دارند. متاس جواهرفروش
ــتى  ــرايط بهداش ــداد زيادى از آنان به دليل عدم ش تع
ــب، به بيمارى تيفوس مبتال شدند و درگذشتند.  مناس
ــپش ناقل اين بيمارى است، بى ترديد اگر  از آنجا كه ش
ــتند  ــى به گرمابه و صابون داش ــن بى پناهان دسترس اي
ــا نمى كرد. آگاهى  ــتارى از آنه اين بيمارى آنچنان كش
ــر كرد و در ذهن دنبال  ــيار متاث از اين ماجرا من را بس
راه حلى جهت رفع مشكالت مى گشتم. چاره اى به نظرم 

مى رسيد و آن ساختن تعداد زيادى «دوش» بود.
ادامه دارد...
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نگاه آخر

كاهش هزينه هاى توليد

ــنهادى دولت براى خروج از ركود بايد  ــته پيش در ارتباط با بس
بررسى كرد و ديد چه ميزان به داليل ورود به دوران ركود توجه 
شده است. يكى از عوامل ركود تورم است. افزايش  هزينه بنگاه ها 
ــد نيز يك عامل است. وقتى  ــتگى آنها ش كه موجب ورشكس
عواملى باعث فرو رفتن يك كشور در ركود اقتصادى مى شود، 
براى بيرون آمدن از ركود بايد عكس كارهاى انجام شده صورت 
ــر عكس طى كرد هم  ــير رفته را ب پذيرد. اينكه چطور بايد مس
احتياج به بررسى هاى دقيق دارد. اگر بسته پيشنهادى دولت 
ــد مى توان  ــته باش براى خروج از ركود با اين اصل انطباق داش
گفت مبتنى بر واقعيت و با هدف خروج از ركود نوشته شده است. 
بايد براى خروج از ركود و اصطالحاً همان انجام بر عكس عوامل 
ركودآفرين، مقدارى معافيت مالياتى براى بنگاه هاى اقتصادى 
در نظر گرفته شود. آنهايى كه ورشكسته شده اند يا با درصد كمى 
از ظرفيت خود فعاليت مى كنند هم بايد حمايت شوند. وام هاى 
با بهره ترجيحى به آنها داده شود. اين موارد مى تواند براى بخش 
توليد در كشور كمك بسيار خوبى باشد. اين ركودى كه امروز 
ــنهادى  ــته پيش ــويم و براى آن بس مى خواهيم از آن خارج ش
مى دهيم به خاطر ضربه اى كه به بخش توليد زده شد به وجود 

آمده است.
ــد، قيمت مواد اوليه باال رفت و ساير شرايط  قيمت گاز گران ش
نيز طورى است كه توليد در كشور ما به سمت نابودى برود. چهار 
سال در كشور رشد اقتصادى منفى داشتيم. اين نرخ رشد منفى 
ــور ديديم. حاال وقت  همان تورم، ركود و بيكارى بود كه در كش
ــور ما رشد كند. منظور داللى  آن است كه توليد در اقتصاد كش
نيست البته در سال هاى گذشته دالالن جاى توليد كنندگان را 
گرفته  اند. براى كمك بيشتر به توليد كنندگان، دولت به منابعى 
احتياج دارد. بهترين مسير براى به دست آوردن اين منابع، قطع 
ــت كه در زمان احمدى نژاد آغاز شد.  پرداخت يارانه نقدى اس
پرداخت نقدى يارانه ها صدمه بزرگى به اقتصاد ما  زد. در طول 4 
سال نرخ رشد منفى، عده زيادى بيكار شدند. بنابراين صدمه به 
وجود آمده بايد با عمل عكس خودش جبران شود. در دولت دهم 
هزينه هاى توليد باال رفت، دولت جديد بايد هزينه هاى توليد را به 

هر نحوى پايين بياورد. 
ــورد در  ــى نخ ــد به درد كس ــه پرداخت ش ــا نقدى ك يارانه ه
ــا را باال برد.  ــرايط اقتصادى را به هم ريخت و هزينه ه عوض ش
ــدند و دالل ها به جاى آنها بازار را  توليد كنندگان ورشكسته ش
قبضه كردند. براى برون رفت از ركود بايد از بخش توليد شروع 
ــود وضعيت توليد كمتر  ــكارى و تورم هم به دنبال بهب كرد. بي

خواهد شد.

مهدى تقوى  | اقتصاددان|

منطقه آزاد

سايه تكنولوژى بر روابط اجتماعى ما

اين روزها به شدت در بين اطرافيان خودم فرورفتگى در 
ــى را مى بينم. اكثر افراد زمان زيادى را در تنهايى  تنهاي
سپرى مى كنند. گسترش استفاده از فضاى مجازى هم 
در اين ميان بى تاثير نبوده است. تمام امكانات موردنياز 
ــده و او را از  ــى همراه جمع ش ــك نفر در گوش ــراى ي ب
همراهى با دوستان و اقوامش بى نياز كرده است. اگر در 
هركدام از سايت ها يا نرم افزار ها براى كسى پيام بگذاريد 
ــام خود را دريافت  ــر از آنچه تصور كنيد جواب پي زودت

خواهيد كرد. 
ــن اما به دليل فعاليت هاى زيادى كه دارم زمان كافى  م
ــرت ها در  ــتراحت كردن هم ندارم. اجراى كنس براى اس
تهران و استان هاى ديگر و فعاليت هاى مربوط به سينما 
ــت.  ــا تئاتر تمام وقت من را به خود اختصاص داده اس ي
ــى از جامعه درگير مسائل غير ضرورى  به نظر من بخش
ــتند. يكسرى مشكالت و موانع ايجاد شده است كه  هس
ــت. قانون طبيعت  ــه ردپاى تكنولوژى در آن پيداس البت
ــت مى آوريد،  ــزى را به دس ــت كه اگر چي اين گونه اس
ــد داد. هيچ وقت  ــت خواهي ــه ازاى آن چيزى را از دس ب

هيچ چيز صد در صد خوبى يا بدى محض نيست. 
براى مثال، زمانى اگر كسى مى خواست در هر زمينه اى 
ــاند بايد نامه مى فرستاد. البته  حرفش را به ديگرى برس

ــت. به شخصه  ــال هاى خيلى دور نيس اين مربوط به س
ــتادن نامه يك روش معمول  در ياد دارم زمانى كه فرس
ــن روش براى  ــود، خودم هم از اي ــر ارتباط ب و همه گي
ــتفاده كرده ام. االن شما  ــتانم اس برقرارى ارتباط با دوس

در لحظه با تمام دنيا در تماس هستى. 
ــم فضاى مجازى در  ــراى نمونه اگر بخواهم مثالى بزن ب
ــت.  حال تاثير گذارى روى مطبوعات و صنعت كتاب اس
ــت گرفتن و  ــذ، حس دس ــت كه بوى كاغ ــت اس درس
ــايند است، اما  ــيار خوش خواندن يك كتاب براى ما بس
هر كس پشت ترافيك مى تواند فايل صوتى يك كتاب را 
ــتگاه پخش ماشين بگذارد و در عرض دو ساعت  در دس
ــود كه  نصف يك كتاب را گوش كند. همين باعث مى ش
ــليقه خود  ــته به س تيراژ كتاب پايين بيايد، اما افراد بس
ــتفاده مى كنند. البته  از واقعيت كتاب يا مجازى آن اس
فكر مى كنم روند سيطره فضاى مجازى بر زندگى ما در 

كمتر از آنچه فكر كنيم رشد بسزايى بيابد. 
ــات در  به صورت خيلى جدى از بروز عواطف و احساس
ــت. آن حال و هوايى كه  ــته شده اس فضاى واقعى كاس
ــتيم ديگر وجود ندارد.  ــبت به همديگر داش در قبل نس
ــه خانواده منتقل  ــتين مرحله ب تاثيرش را هم در نخس
ــتند كه نحوه بروز  ــد. در ادامه اين خانواده ها هس مى كن
احساسات و برقرارى روابط شان تحت تاثير قرار مى گيرد. 
ــد نمونه نيز با  ــيده چن ــتم رس در ترانه هايى كه به دس
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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 نسـبت به دسته خاصى 
از ايـن ويژگى ها توجه بيشـترى نشـان داده اند. در 
علوم مديريت نسبت به سبك هاى خاص مديريتى در 
زمينه برنامه ريزى شـخصى و سازمانى تاكيد فراوانى 
مى شـود و در زمينـه روان شناسـى مديريـت ابعاد 
فى ما بين انسـان ها مورد توجه قرار مى گيرد. مديرى 

را در نظـر بگيريـد كـه از لحاظ رعايـت 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 سازمانى را 

بررسى مى كنيم. 

عليرضا كريمى مقدم

سايه تكنولوژى بر روابط اجتماعى ما


