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ضرورت ها و زواياى 
مديريت توليد مدير

نظام پولى و مالى كشور مدت ها است 
كه بيمار است. بيماريى كه همواره در 
ــاس اقتصادى  ــى برهه هاى حس برخ
ــد هم با  ــان مى دهد و بع خودى نش
ــت  تصميم گيرى هاى مقطعى به دس
فراموشى سپرده مى شود.  نمونه بارز 
ــال 90  ــن بيمارى را مى توان در س اي
ــدن عرصه تحريم هاى  و با تنگ تر ش
بين المللى مشاهده كرد. تحريم هايى 
كه باعث شد، همه بازارهاى اقتصادى 
ــانات نجومى  ايران به هم بريزد و نوس
نرخ ارز در كشور رقم بخورد.  به همين 
ــت كه دولت يازدهمى ها كه  دليل اس
ــراى اصالح  ــداى كار، ب ــان ابت از هم
ــور عزم جدى  نظام مالى و پولى كش
كردند.  هنوز از يادها نرفته كه ولى اهللا 
ــروع به كار  ــان آغاز ش ــيف، در هم س
به عنوان رييس بانك مركزى و يكى از 
ــور، از  مردان درجه يك نظام مالى كش
ــتقالل بانك مركزى از دولت سخن  اس
گفت.  بعد از آن هم در بسته اقتصادى 
ــروج از ركود تورمى  دولتى ها براى خ
توجه ويژه اى به نظام بانكى كشور كه 
نظام مالى را هدايت مى كند، شده است 
ــان  ــيارى از كارشناس هر چند كه بس
ــكالت  ــراف به مش ــا اش ــادى ب اقتص
اقتصادى كشور اين مقدار توجه را نيز 

كافى نمى دانند و به آن انتقاد دارند. 
ــتر  ــدان مى گويند، بخش بيش منتق
ــل  ــتاى ح ــى در راس ــته حمايت بس
ــكالت مالى و بانكى و بدهى هاى  مش
ــده است  تا پرداختن  دولت تهيه ش
ــاخت هاى اقتصادى  ــه بهبود زيرس ب
ــب و كار كه از  ــاى كس و كالن و فض

اولويت هاى مهم كشور است. 
آنها معتقدند، در بسته حمايتى دولت 
ــور كلى گويى  ــاره نظام مالى كش درب
ــت.  به عنوان  ــده اس ــيار ديده ش بس
مثال، محمدرضا ديانى، رييس مجمع 
ــت  كارآفرينان ايران با انتقاد از سياس
محتاطانه دولت در مقابل نظام بانكى 
ــه: مهم ترين و بزرگ ترين چالش  گفت
در اين بسته سياستى، سياست گذارى 
محتاطانه و رعايت احتياط در بخش 

سياست هاى پولى و بانكى است. 
ــان ايران  ــع كارآفرين ــس مجم ريي
ــالم  ــردن اع ــى ك ــت ارزياب ــا مثب ب
ــراى خروج  ــت ب ــت هاى دول سياس
غيرتورمى از ركود و همچنين گوش 
ــنواى دولت براى دريافت نقدهاى  ش
كارشناسى به اين سياست ها، افزود: 
ــت دولت و مجلس بايد  در گام نخس
ــبت به موضوع چالش هاى نظام  نس
ــوند و در يك  ــور قانع ش ــى كش مال

ــاده همراه با  ــرى فوق الع تصميم گي
شهامت در زمينه اصالح نظام بانكى 
و پولى به نتايج مطلوب دست يابيم. 

ــلم است بدون  در هر حال، آنچه مس
ــور مهم ترين  ــك نظام بانكى كش ش
ــوده كه از  ــور ب ركن بخش مالى كش
طريق تجهيز منابع تدارك نقدينگى، 
ارائه ابزار پرداخت، اعطاى تسهيالت، 
ــرمايه گذارى و  ــاد تعامل بين س ايج
ــادل در بخش  ــداز و ايجاد تع پس ان
خارجى، بر عملكرد كل اقتصاد تاثير 

مى گذارد و توجه ويژه اى مى طلبد. 

حذف قيمت گذارى دستورى و 
تاثير آن بر نظام مالى

ــذف قيمت گذارى  ــن حال ح در عي
ــتقالل بانك مركزى و  دستورى و اس
ــز مى تواند در  نهادهاى اقتصادى ني
ــت هاى مالى و  بهبود وضعيت سياس

بانكى كشور موثر باشد. 
ــت كه  ــع ماجرا از اين قرار اس در واق
در نظام اقتصادى ايران مدت ها است 
دولت به جاى اينكه تنظيم كننده بازار 
و ناظر بر اجراى مقررات باشد، به طور 
گسترده اى در تعيين نرخ ها و فرآيند 

اعطاى تسهيالت دخالت مى كند. 
ــم  اينكه معموال هماهنگى  نكته مه
زيادى بين اين دخالت ها وجود ندارد 
زيرا دستگاه ها و افراد صاحب نفوذ در 
ــته هاى متفاوتى دارند  دولت، خواس
ــات متناقضى را دنبال  و اغلب مطالب
مى كنند.  در اين ميان عدم استقالل 
تصميم گيرى هاى  در  ــزى  بانك مرك
ــته  ــام مالى و بانكى و وابس كالن نظ
ــت راه را براى اين  ــه دول بودن آن ب
تناقضات، بيشتر و بيشتر باز مى كند 
ــتفاده از رانت هاى دولتى  و امكان اس
ــرايطى  را افزايش مى دهد.  اين در ش
است كه از همان بدو روى كار آمدن 
ــروز، زمزمه هاى  ــت يازدهم تا ام دول
ــوى  حذف قيمت گذارى كاالها از س
ــال 93 به گوش  ــان س ــت تا پاي دول
ــاون وزير  ــد و آن گونه كه مع مى رس
صنعت، معدن و تجارت در بازرگانى 
ــت كه  ــرار اس ــد، ق ــى مى گوي داخل
قيمت گذارى دولتى كاالها به تدريج 
حذف شود كه يك خبر خوش براى 

نظام مالى كشور است. 
همين چند روز پيش بود كه مجتبى 
خسروتاج در اين باره اعالم كرد: تمام 
تالش دولت اين است كه بتواند حقوق 
مصرف كننده را رعايت كرده و در عين 
ــز از وضعيت فعلى  ــال، توليد را ني ح

ركود خارج كند.  وى افزود: البته خود 
ــد نقش موثرى  ــردم نيز در اين رون م
دارند و تالش دولت اين است كه با به 
كار گرفتن بازوهاى قدرتمند اصناف، 
ــب  زمينه را براى تامين و توزيع مناس
كاالها فراهم كند.  به گفته خسروتاج، 
ــته خروج از ركود دولت نيز  البته بس
ــت  چنين كاركردى را دارد و قرار اس
با حمايت توليد، جانب مصرف نيز نگه 
ــروتاج تاكيد كرد:  ــته شود.  خس داش
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولى 
توليد و مصرف كننده به صورت توامان 
ــن، هر تصميمى  ــت و به طور يقي اس
ــن اين دو عامل موثر،  با در نظر گرفت
اتخاذ خواهد شد و جاى نگرانى نيست. 
اما با وجود اين سخنان، هنوز برنامه 
قطعى دولتى ها درباره قيمت گذارى 
ــازار به جاى  ــا در ب ــتورى كاال ه دس
ــخص نشده  نظارت بر قيمت ها مش
ــت و هنوز معلوم نيست دولتى ها  اس

در اين زمينه چه برنامه اى دارند. 

ضعف بانكى، مهم ترين دليل 
ضعف نظام مالى

ــناس  ــرى، كارش ــى قنب ــر عل دكت
اقتصادى، استاد دانشگاه و عضو هيأت 
علمى دانشگاه تربيت مدرس درباره 
ــه «فرصت  ــته اقتصادى دولت ب بس
ــد: دولت به خصوص  ــروز» مى گوي ام
ــور از  ــورم و خروج كش براى مهار ت
ــى برنامه هايى را  ــرايط ركود تورم ش
ــته اى اعالم كرده كه اميدوارم  در بس
ــد اقتصادى فراهم و تورم  شرايط رش

تا حدودى مهار شود. 
ــگاه درباره وضعيت  اين مدرس دانش
ــح مى كند:  ــور تصري نظام پولى كش
مهم ترين متغير در تعيين حجم پول 
ــت كه از  ــى، پايه پولى اس و نقدينگ
جهت منابع، شامل طال و دارايى هاى 
ــزى، بدهى دولت  خارجى بانك مرك
ــى بانك هاى  ــه بانك مركزى و بده ب
ــت. در  ــه بانك مركزى اس ــارى ب تج
سال هاى اخير ساختار نفتى اقتصاد 
ــلط سياست هاى  كشور، موجب تس
ــت هاى پولى  ــت بر سياس مالى دول
ــه در چند دهه  ــه اى ك ــده، به گون ش
ــت جهانى نفت  ــته هرگاه قيم گذش
ــروش درآمدهاى ارزى  باال بوده، با ف
ــام به بانك مركزى  حاصل از نفت خ
ــى نفت پايين  ــرگاه قيمت جهان و ه
ــتقراض دولت از  ــا اس ــت ب بوده اس
ــرى  ــزى (براى جبران كس بانك مرك
ــى افزايش و به تبع  بودجه)، پايه پول
شاهد افزايش نقدينگى و تداوم تورم 

در جامعه بوده ايم و اين مسئله هنوز 
در بسته اقتصادى دولت حل نشده و 

درباره آن كلى گويى شده است. 
او تاكيد مى كند: بانك هاى كشور براى 
حفظ كارآيى خود نيازمند استقالل 
در مديريت منابع مالى خود هستند؛ 
ــد منابع مالى خود را  بانكى كه نتوان
ــاس منطق و ارزيابى اقتصادى  براس
هدايت كند و با اعمال فشار از سوى 
ــهيالت  ــت مجبور به اعطاى تس دول
ــود، در عمل به شبكه توزيع پولى  ش
تحت دستورات دولت تبديل مى شود 
ــره ورى نظام بانكى  كه به كاهش به
منجر خواهد شد. اين در حالى است 
كه شاهد بيشترين فشار بر سيستم 
ــهيالت به  ــراى اعطاى تس ــى ب بانك
طرح هاى مورد نظر دولت هستيم كه 
ــن موضوع يكى از مهم ترين داليل  اي
ــور  كمبود نقدينگى نظام بانكى كش
ــراى تزريق به بخش هاى خصوصى  ب
ــت يازدهم بايد  ــت كه دول مولد اس

توجه ويژه اى به آن داشته باشد. 
قنبرى همچنين به مشكالت بانك ها 
ــاره مى كند و مى گويد:  در كشور اش
ــه كيفيت و  ــكل اصلى بانك ها ب مش
ساختار اقتصادى كشور باز مى گردد، 
ــتاوردهاى  زيرا بانك ها، ماحصل دس
ــور را مديريت  ــدى اقتصادى كش نق
ــود براى حل  ــد. البته قرار ب مى كنن
مشكالت سيستم بانكى طرح تحول 
ــه در دولت  ــود ك نظام بانكى اجرا ش
ــرانجام  ــورد، اما به س ــم كليد خ ده
نرسيد.  او تاكيد مى كند: در هر حال 
ــه منابع بانكى با  ــد قبول كنيم ك باي
ــتند.  ــت كامل مواجه هس محدودي
ــت منابع نيز نياز به  براى توزيع درس
ــت هاى پولى است كه  اصالح سياس
اقتصادى هاى دولت مانند وزير اقتصاد 
و رييس بانك مركزى بايد به آن توجه 

ويژه اى داشته باشند. 
ــگاه در پايان با اشاره  اين استاد دانش
ــكاران بانكى  ــاالى بده ــم ب به حج
ــهيالت بانكى و  مى گويد: اعطاى تس
ــت  ــت آن الزمه گردش درس برگش
ــن حال  ــت؛ با اي ــى اس ــع بانك مناب
ــه داليلى چند از  ــت، ب مرحله برگش
ــهيالت تكليفى به  جمله تحميل تس
بانك ها، طوالنى بودن رسيدگى هاى 
قضايى، نظارت غيرموثر بانك مركزى، 
ضعف در سيستم يكپارچه اطالعات 
بانك ها، ضعف در رتبه بندى اعتبارى 
مشتريان و ... دچار اخالل شده است 
ــامان  ــرو س و بايد اين ضعف براى س
دادن به بدهكاران بانكى برطرف شود. 

صفحه 15



شمــارهدوشنبه - 10 شهريور 21393 نفت و نيرو

ــد يارانه ها  ــا وجود اجراى هدفمن ب
ــال نرخ هاى جديد، همچنان  و اعم
در  ــيلى  فس ــاى  انرژى ه ــرف  مص
ــت اين در حالى است  كشور باالس
ــوان از انرژى هاى جديد  ــه مى ت ك
ــيد به خوبى  از جمله انرژى خورش
ــه دليل ارزان بودن  بهره برد، اما ب
ــداول تمايل مردم  ــاى مت انرژى ه
ــوردارى از اين صنعت  ــراى برخ ب
بسيار اندك است. با وجود فعاليت 
ــش خصوصى در توليد و  جدى بخ
نصب سلول هاى خورشيدى به جز 
ــش دولتى آن هم در حد اندك  بخ
ــيد خريدارى  ــد برق از خورش تولي

ندارد. 
شرايط اقليمى كشور ايران به گونه اى  
ــتر شهرها مى توان  است كه در بيش
ــراى توليد برق  ــيد ب از انرژى خورش
ــوژى كه  ــرد. اين تكنول ــتفاده ك اس
بيشتر در كشورهاى پيشرفته در حال 
اجرا شدن است، در كشور ما صنعت 
نوپايى است كه نياز به حمايت جدى 
ــتاى توسعه  دارد. وزارت نيرو در راس
ــت از اين صنعت اعالم كرده  و حماي
ــلول  ــه در صورت نصب س ــت ك اس
ــيدى در منازل مسكونى پنح  خورش
ــوض پرداخت  ــون تومان بالع ميلي
ــايد اين اقدام در جذب  مى كند تا ش
ــد.  اما مصطفى  ــى موثر باش متقاض
«گروه  ــركت  ش ــس  ريي ــرى،  اكب
ــازه بهين»  ــه بس ــى آبراه مهندس
ــت امروز»  ــاره به «فرص ــن ب در اي
مى گويد: «اين اقدام وزارت نيرو تا 
ــد حداقل شش  به مرحله اجرا برس
ــاس در  ماه زمان مى برد. بر اين اس
ــال  س در  حالت  ــبينانه ترين  خوش
ــيم كه  ــم اميدوار باش 94 مى تواني
تحقق يابد اما نكته مهم اينجاست 
ــده نصب اين  ــام ش ــه هزينه تم ك
سلول هاى انرژى با توجه به ميزان 
ــراى مردم  ــده ب ــد ش ــرژى تولي ان
ــت و براى  ــه صرفه نيس ــرون ب مق

مصرف كننده بسيار گران است.» 

تسهيالت كنونى دولت كافى 
نيست

ــردم از  ــه اينكه م ــاره ب ــا اش وى ب
ــتفاده از اين نوع انرژى  مزاياى اس
ــد، مى گويد:  ــال ع دقيقى ندارن اط
ــهد به  ــى اداره كل برق مش «وقت
ــت بهره مند  ــن صنع ــى از اي تازگ
ــت چه انتظارى داريم كه  شده اس
ــارف روزانه به اين  مردم براى مص
صنعت به طور جدى فكر كنند. در 
ــهد كمتر از پنج درصد  ــهر مش ش
ــرد دارد.  ــرژى كارب ــلول هاى ان س
بدون شك تسهيالت كنونى دولت 
ــدى  عالقه من ــب  موج ــد  نمى توان
ــتفاده از سلول هاى  مردم براى اس
ــر بخواهيم  ــود. اگ ــيدى ش خورش
ــاورز  يك موتور برق براى يك كش
ــيدى ساخت  ــلول هاى خورش با س
ــم حداقل  ــدازى كني ــل راه ان داخ
ــون تومان  ــت ميلي ــه آن هف هزين
ــت. آيا براى يك كشاورز از نظر  اس
ــادى دارد كه از  مالى توجيه اقتص
ــن گرانى  ــد با اي ــاى جدي انرژى ه

استفاده كند؟»
ــته از گران بودن هزينه تمام  گذش
ــلول هاى خورشيدى  شده نصب س
ــتن  نداش اطالع  متقاضيان  ــراى  ب

مردم از سود و آثار مثبت آن است 
ــت كه اگر مردم  اما سوال اينجاس
ــلول هاى خورشيدى  بخواهند از س
ــان  ــراى توليد انرژى مورد نيازش ب
ــتفاده كنند آيا زيرساخت الزم  اس
در كشور براى آن وجود دارد يا نه؟ 

كمبود متخصص داريم 
ــاره اعالم مى كند:  اكبرى در اين ب
ــتى از استفاده  «مردم اطالع درس
ــلول هاى خورشيدى ندارند و  از س
تمايل دارند كه انرژى هاى فسيلى 
ــتفاده كنند، اما زيرساخت  هاى  اس
ــور  ــعه آن در كش ــراى توس الزم ب
و  ــان  متخصص ــت.  نيس ــم  فراه
تكنيسين هاى برق كشور نيز از اين 
ــت اطالع كافى ندارند و حتى  صنع
ــم و تعداد  ــود متخصص داري كمب
ــدام به توليد و  ــركت هايى كه اق ش
توزيع سلول هاى خورشيدى كنند 

نيز بسيار اندك است.»
ــا  ــرو ت ــالم وزارت ني ــاس اع براس
ــزار پنل  ــارى دو ه ــال ج پايان س
ــور نصب  ــيدى در كل كش خورش
ــون تعداد  ــد. البته تاكن خواهد ش
ــدارس  م و  ــاجد  مس از  ــادى  زي
ــلول هاى خورشيدى  ــور به س كش

فتوولتاييك مجهز شده است و در 
محوطه تعداد زيادى از دانشگاه ها 
ــيدى 10 و20  نيروگاه هاى خورش
ــت.  ــده اس ــداث ش ــى اح كيلووات
ــنيدن اين آمار خوشايند است،  ش
ــورت حمايت  ــد ديد در ص اما باي
جدى دولت آيا كارخانه هاى داخل 
ــورد نياز را  ــوان توليد پنل هاى م ت

دارند يانه؟ 
ــود پنل   ــات موج ــاس اطالع براس
از  ــور  كش ــاخت  س ــيدى  خورش
ــت و  ــت خوبى برخوردار اس كيفي
ــدن را دارد اما  ــادر ش ــت ص قابلي
ــه از اروپا  ــيدى ك پنل هاى خورش
به ويژه تركيه وارد كشور شده است 
ــترى دارد اگرچه  ــداران بيش طرف

هزينه آن به مراتب گرانتر است. 
اميرى، كارشناس بازرگانى شركت 
برق آفتابى هدايت نور يزد با اشاره 
ــد آنها به  ــت تولي ــه اينكه ظرفي ب
ــور  مراتب بيش از نياز كنونى كش
است و مازاد توليد ذخيره مى شود 
ــد:  ــروز» مى گوي ــت ام ــه «فرص ب
ما  ــيدى  پنل  هاى خورش  «كيفيت 
باالست و حتى مدتى به كشورهاى 
ــادرات  ــارس ص ف ــج  ــوزه خلي ح
ــتيم، اما در حال حاضر بنا به  داش

داليلى اين كار متوقف شده است. 
در مجموع به دليل نبود بازار كمتر 
ــان توليد  ــوان توليدم ــف ت از نص

مى كنيم.»

بخش خصوصى تمايلى ندارد
ــترين  ــاره به اينكه بيش ــا اش وى ب
ــركت هاى دولتى  ــداران ما ش خري
ــتند و بخش خصوصى تمايلى  هس
ــد،  ــتفاده از آن را ندارن ــراى اس ب
ــور  ــد: «در تمام كش ــالم مى كن اع
ــتفاده از پنل خورشيدى  امكان اس
ــر مفيد محصوالت  وجود دارد عم
ــت، اما به  ــال اس ــا 20 تا 25 س م
دليل ارزان بودن قيمت انرژى هاى 
ــى ندارند كه با  موجود مردم رغبت
هزينه بسيار باال از پنل خورشيدى 

استفاده كنند.»
ــك خانواده  ــال حاضر اگر ي در ح
بخواهد از پنل خورشيدى استفاده 
كند حداقل بايد 10ميليون تومان 
ــه از اين مبلغ دولت  هزينه كند ك
ــت  ــد آن را پرداخ ــا 50 درص تنه
مى كند اين در حالى است كه پنل 
خورشيدى كه قابل نصب در منازل 
است يك كيلو وات است در حالى 
ــى در منازل  ــرق مورد مصرف كه ب

ــه عبارت  ــت. ب ــج كيلو وات اس پن
ــادى براى  ــر اقتص ــاده تر از نظ س
ــتفاده از اين  خانوارهاى ايرانى اس
ــدارد مگر اينكه  انرژى نو توجيه ن
ــتر كند  دولت حمايت خود را بيش
ــاخت  و علم استفاده از آن  و زيرس
بيش از اكنون در كشور مهيا شود. 
ــور  اين صنعت كه عمر آن در كش
ــت براى  ــه اس ــك ده ــر از ي كمت
ــت.  ــهرهاى گرم كاربردى تر اس ش
ــت  ــهرى اس براى نمونه طبس، ش
ــاى آن به 50 درجه  كه درجه دم
سانتى گراد مى رسد. در چند سال 
ــهر طبس با  ــته اداره برق ش گذش
با  ــيدى  ــه گرمكن هاى خورش ارائ
ــيدقابل قبول توانست مردم  سوبس
ــرژى  نو هدايت  ــتفاده از ان را به اس

كند، اما اين اقدام فراگير نشد. 
ــاكنان شهر طبس  نجفى يكى از س
كه به شدت با نوآورى انژرى مخالف 
ــن طرح به  ــاره اجراى اي ــت درب اس
ــال  «فرصت امروز» مى گويد: «دو س
ــتند كه از  ــه ما خواس ــش از هم پي
آبگرمكن خورشيدى استفاده كنيم، 
ــح دادم از آبگرمكن  ــن ترجي ــا م ام
ــتفاده كنم. اكنون نيز  نفتى خود اس
ــن گازى دارم. هزينه  زيادى  آبگرمك

نيز پرداخت نمى كنم.» 
شهروند ديگرى در شهر طبس در اين 
زمينه به «فرصت امروز» مى گويد: «اگر 
بخواهيم از انرژى خورشيدى براى گرم 
ــتفاده كنم،  كردن آب مورد نيازم اس
كافيست يك منبع آب در وسط حياط 
بگذارم و نيازى به اين كار نيست. البته 
ــيدى  ــتانى كه آبگرمكن خورش دوس
دارند راضى هستند، اما من به ضرورت 

استفاده از آن اعتقادى ندارم.»
بااين اوصاف در كنار حمايت جدى 
دولت الزم است فرهنگ سازى الزم 
براى استفاده از پنل خورشيدى در 
ــه انرژى  ــود؛ اينك ــور ايجاد ش كش
ــد  ــيلى روزى به پايان مى رس فس
ــر آيندگان  ــد حداقل به خاط و باي

صرفه جويى كرد. 

به دليل ارزان بودن قيمت انرژى در ايران

برق خورشيدى خريدار ندارد
بومى سازى ساخت توربين بادى 

2/5مگاواتى تا 2 سال آينده

برنامه ريزى كرده ايم كه به تدريج از نيمه دوم سال جارى 
ــاخت تجهيزات توربين هاى  تا دو سال آينده در زمينه س

بادى 2/5مگاواتى در داخل كشور به خودكفايى برسيم.
ــاخت  ــالم خبر س ــن اع ــرو ضم ــرق وزير ني ــاون ب مع
ــان، گفت: تا دو  ــادى» در منطقه خواف خراس «نيروگاه ب
ــاخت توربين هاى 2/5مگاواتى  ــال آينده در زمينه س س

خودكفا مى شويم.
«هوشنگ فالحتيان»، معاون امور برق و انرژى وزير نيرو 
ــايعه توقف نيروگاه  ــا ايلنا ضمن تكذيب ش در گفت و گو ب
بادى كهك قزوين، افزود: عمليات اجرايى نيروگاه كهك 
ــت و در دو هفته  ــى نخواهد داش ــن هيچ گونه توقف قزوي
ــت واحد 2/5 مگاواتى به  گذشته با حضور وزير نيرو، هش
ــيد  ظرفيت 20 مگاوات در اين منطقه به بهره بردارى رس
ــا بيش از  ــت ت ــده اس و در   همان منطقه برنامه ريزى ش

100مگاوات ظرفيت نيروگاهى بادى احداث شود.
وى اظهار كرد: براى احداث نيروگاه بادى در منطقه خواف 
خراسان نيز برنامه ريزى و سرمايه گذاران را براى دريافت 
ــل معرفى  ــى و بانك هاى عام ــعه مل ارز به صندوق توس
ــرايط اقتصادى و فضاى  كرده ايم و اميدواريم با بهبود ش
ــب وكار هرچه زود تر عمليات احداث اين نيروگاه ها  كس

را آغاز كنند.
ــتراتژى صنعت برق  فالحتيان با بيان اينكه راهبرد و اس
ــاخت  ــر خودكفايى در عرصه س ــرو مبتنى ب و وزارت ني
ــيدى است، تصريح  تجهيزات نيروگاه هاى بادى و خورش
كرد: براى اين منظور ساخت توربين بادى دو مگاواتى را 
با همكارى مركز علمى دانشگاه و وزارت نيرو برنامه ريزى 
كرده ايم كه از پيشرفت قابل توجهى نيز برخوردار است و 
تا دو سال آينده بومى سازى مى شود كه البته پيش تر نيز 

660 كيلو وات را در داخل كشور ساخته ايم.
ــه تدريج از  ــم كه ب ــزى كرده اي ــه داد: برنامه ري وى ادام
ــال آينده در زمينه ساخت  نيمه دوم سال جارى تا دو س
تجهيزات توربين هاى بادى 2/5 مگاواتى در داخل كشور 

به خودكفايى برسيم.

پيش بينى كاهش سرمايه گذارى 
درانرژى هاى پاك

ــل پايتخت بلژيك  پايگاه خبرى يوراكتيو واقع در بروكس
ــى انرژى،  ــس بين الملل ــى آژان ــرد: به پيش بين اعالم ك
ــرمايه گذارى در بخش انرژى هاى تجديدپذير و پاك  س

كاهش مى يابد.
ــد خود اعالم  ــرژى در گزارش جدي آژانس بين المللى ان
ــت هاى نامطمئن و خطر ائتالف هاى سست  كرد: سياس
ــترش انرژى هاى تجديدپذير به ويژه  موجب كاهش گس
ــازمان همكارى و توسعه اقتصادى  در كشورهاى عضو س

(او.اى.سى.دى) مى شود.
ــرمايه گذارى در انرژى هاى پاك همچنان در  ظرفيت س
حال افزايش به سطح 1/61 تريليارد دالر در سال 2020 
ــتين  ــس بين المللى انرژى در نخس ــت.بنابراين آژان اس
ــم انداز جهانى خود در مورد انرژى هاى تجديدپذير  چش
پيش بينى كرد، بودجه سرمايه گذارى هاى جديد در اين 
بخش، ساالنه 20 ميليارد دالر نسبت به قبل كاهش يافته 
و در پايان دهه جارى حجم سرمايه گذارى هاى جديد به 

230 ميليارد دالر مى رسد.
پيش بينى ميان مدت سال 2014 آژانس بين المللى انرژى 
ــت كه توليد برق از طريق انرژى هاى تجديدپذير  اين اس
ــت و در سال 2020 به هفت  با نرخ ساالنه 5/4 درصد اس
ــاعت خواهد رسيد.هر تراوات بر  هزار و 310 تراوات بر س
ــگاوات برق به مدت  ــاعت معادل قدرت حدود 114 م س

يك سال است.
برآورد جديد اين آژانس براى سال 2018 فقط پنج هزار 
ــت در حالى كه سال گذشته  و 505 تراوات بر ساعت اس
ــش هزار و 850 تراوات بر  ــد اين رقم ش پيش بينى مى ش

ساعت باشد.
ــد تمام  ــى انرژى، رش ــس بين الملل ــى آژان به پيش بين
انرژى هاى تجديدپذير به غير از پانل هاى خورشيدى كه 
ــبت به مقياس توليد بهره مند هستند،  كاهش هزينه نس

كاهش مى يابد.
ــداف برنامه  ــاى تجديدپذير كه از اه در نتيجه، انرژى ه
ــدن زمين است، به  جلوگيرى از تغيير آب و هوا و گرم ش

طور فزاينده اى در خطر كاهش قرار دارد.
توليد برق با استفاده از انرژى هاى پاك، به رغم دارا بودن 
مزاياى زيست محيطى فراوان، بسيار پرهزينه است و در 
ــعه يافته جهان  ــيارى از كشورهاى توس شرايطى كه بس
اكنون با مشكالت مالى و كاهش نرخ رشد روبه رو هستند، 
ــتفاده از اين منابع انرژى براى توليد برق روبه كاهش  اس

گذاشته است.
ــر آن در  ــادى كه مق ــعه اقتص ــازمان همكارى و توس س
ــورهاى ثروتمند و  ــگاه كش ــت، به عنوان باش پاريس اس
مركز پژوهشى، موسسه نظارتى و دانشگاه غير آكادميك 

شناخته مى شود.
ــال 1960 با امضاى يك  ــازمان در 14 دسامبر س اين س
كنوانسيون 21 ماده اى از سوى كشورهاى اتريش، بلژيك، 
ــه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند،  كانادا، دانمارك، فرانس
لوكزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، 

تركيه، انگليس و امريكا تاسيس شد.
ــن، نيوزيلند،  ــورهاى ايتاليا، ژاپ ــتن كش بعدها با پيوس
ــتراليا، جمهورى چك، مجارستان، مكزيك،  فنالند، اس
ــتان و جمهورى اسلواكى تعداد اعضاى  كره جنوبى، لهس

اين سازمان به 30 كشور افزايش يافت.

انرژى پاك 
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نفت

ــال، 88  ــال منتهى به تيرماه امس در يك س
ــزار ليتر  ــارد و 290 ميليون و 100 ه ميلي
ــن، گاز مايع،  ــامل بنزي ــى ش فرآورده نفت
ــفيد و نفت كوره در كشور  نفت گاز، نفت س

توزيع شده است. 
ــد از فرآورده هاى  به گزارش ايرنا، 30 درص
ــور (25 ميليارد و  نفتى توزيع شده در كش
ــوط به توزيع بنزين  251 ميليون ليتر) مرب
موتور شامل بنزين معمولى، سوپر و يورو 4 
است.  برهمين اساس بيشترين آمار توزيع 
ــارد ليتر، 8,4  اين محصوالت با رقم 8 ميلي
ــارد ليتر مربوط به  ميليارد ليتر و 8.2 ميلي
ماه هاى آذر، دى و بهمن سال گذشته است. 
ــركت ملى پااليش و پخش  براساس آمار ش
ــران، مجموع مصرف  فرآورده هاى نفتى اي
ــت  ــى در 155 روز نخس ــرآورده نفت پنج ف

امسال به بيش از 33 ميليارد ليتر رسيد. 
ــه به طور  ــان مردادماه، روزان ــال تا پاي امس
ــر بنزين، 4.5  ــن 69,6 ميليون ليت ميانگي
ــفيد، 97 ميليون ليتر  ميليون ليتر نفت س
نفت گاز، 31.6 ميليون ليتر نفت كوره و 11 
ميليون ليتر گاز مايع (ال. پى. جى) مصرف 
شده است.  رشد مصارف برخى فرآورده هاى 
نفتى مانند نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد 
ــال قبل  ــت س ــه با پنج ماه نخس در مقايس

كاهشى بوده، به طورى كه مصرف نفت سفيد 
پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
ــال، 12,6 درصد و مصرف نفت گاز نيز  پارس

سه درصد كاهش داشته است. 
توزيع و مصرف نفت كوره تنها در بازه زمانى 
ــال در مقايسه با مدت  پنج ماه نخست امس
ــال 36 درصد كاهش داشته  ــابه پارس مش
ــه نيروگاه ها  ــتر گاز ب كه تحويل حجم بيش
ــرف نفت كوره و  ــل مهم كاهش مص از دالي

نفت گاز در سال جارى است. 
حجم تحويل گاز به بخش نيروگاهى كشور 
در اين بازه زمانى نسبت به پنج ماه نخست 
سال گذشته، بيش از 28 درصد رشد داشته 
است.  در پنج ماه نخست امسال، نيروگاه ها 
بيش از 3,5 ميليارد ليتر سوخت مايع نسبت 
ــته كمتر مصرف  به مدت مشابه سال گذش
ــارد ليتر آن به  ــه بيش از 2.7 ميلي كردند ك
ــرف بنزين  ــود. مص نفت كوره مربوط مى ش
ــبت به  ــال نس ــت امس نيز در پنج ماه نخس
ــال قبل، رشد 3,1 درصدى  مدت مشابه س
ــت. با توجه به پيش بينى افزايش  داشته اس
سفرهاى برون شهرى در آخرين ماه تابستان 
ــهريور) انتظار مى رود مصرف بنزين در  (ش
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشد هفت 

درصدى را تجربه كند. 

ــازمان منطقه ويژه اقتصادى  مدير عامل س
ــات براى  ــه امكان ــارس گفت: هم انرژى پ
راه اندازى فازهاى اولويت دار پارس جنوبى 
ــت.  به گزارش مهر، مهدى  ــده اس بسيج ش
يوسفى، ظهر يكشنبه در نشست مسئوالن 
ــرژى پارس اظهار  منطقه ويژه اقتصادى ان
ــيار زيادى براى توسعه  كرد: تالش هاى بس
پارس جنوبى صورت گرفته و وزير نفت نيز 
ــيار زيادى بر اين مهم دارند.  وى  تاكيد بس
ــتيبانى از طرح هاى توسعه اى  ادامه داد: پش
ــازمان  ــالت س پارس جنوبى، مهم ترين رس
ــت و  منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس اس
ــه، همه امكانات  با تالش هاى صورت گرفت
براى راه اندازى فازهاى داراى اولويت نخست 

بسيج شده است. 
ــازمان منطقه ويژه اقتصادى  مدير عامل س
انرژى پارس با بيان اينكه پيشرفت پروژه ها 
ــى در حال انجام  ــاس برنامه ريزى قبل براس
است، افزود: حدود 100 ميليون متر مكعب 

ــه گاز در منطقه  ــد و تصفي به ظرفيت تولي
افزوده مى شود. 

افزايش 19 درصدى ميزان صادرات از 
گمرك منطقه ويژه پارس

ــش 19 درصدى ميزان صادرات  وى از افزاي
از گمرك منطقه ويژه پارس طى پنج ماهه 
ــال خبر داد و افزود: در سال  ــت امس نخس
ــارد و 357 ميليون دالر  ــته 14 ميلي گذش
ــوالت غير نفتى از  ــات گازى و محص ميعان

گمرك اين منطقه صادر شد. 
ــازمان منطقه ويژه اقتصادى  مدير عامل س
ــه داد: ارزش صادرات  ــارس ادام ــرژى پ ان
ــته پنج ميليارد و  ــال گذش غير نفتى در س
759 ميليون دالر بود. در پنج ماهه نخست 
سال جارى محصوالت غير نفتى و ميعانات 
ــارد و 953 ميليون  ــه ارزش 6 ميلي گازى ب
ــور  و 922 هزار و 359 دالر به خارج از كش

صادر شده است. 

توزيع 88 ميليارد ليتر فرآورده نفتى 
در يك سال گذشته

همه امكانات براى راه اندازى فازهاى 
اولويت دار پارس جنوبى بسيج شده است

الهه ابراهيمى 
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معاون وزير صنعت، معدن و تجارت چند 
ــد صنعت كشور  روز پيش اعالم كرد، رش
ــى دو درصد  ــى 10 درصد به منف از منف
ــيده؛ رقمى كه اگر همچنان عالمت  رس
ــود دارد و مورد تاييد  منفى را در كنار خ
و رضايت نيست، اما خبر از روند حركتى 
ــده  ــت دارد و پيش بينى ش مثبت صنع
است تا پايان سال رشد صنعت به مثبت 

2 برسد.
ــود   حركتى صنعت  ــرايطى از بهب در ش
خبر مى رسد كه بانك مركزى در آخرين 
ــزوده بخش  ــد ارزش اف گزارش خود رش
ــال 1391  صنعت و معدن ايران را در س
ــى 9,5 درصد  ــف منف ــيار ضعي رقم بس
اعالم كرد كه نااميدكننده ترين نرخ رشد 
ــته بود. طبق  ــال هاى گذش صنعت در س
اعالم بانك مركزى نرخ رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت و معدن در سال هاى 1388، 
1389 و 1390 به ترتيب 5,1، 10 و 3,7 

درصد بوده است. 
ــده از مراكز  ــالم ش ــد صنعت اع نرخ رش
رسمى در دولت هاى نهم و دهم در حالى 
ــان مى دهد  آمارهاى زير 10 درصد را نش
ــتم اين نرخ رشد مثبت  كه در دولت هش
ــت. اكنون نيز با توجه  13 درصد بوده اس
ــان وزارت صنعت، معدن و  به اختالف مي
ــزى و مركز آمار ايران  تجارت، بانك مرك
در محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت، آمار رسمى مبنى بر تاييد حرف 
جعفر سرقينى معاون وزير صنعت وجود 
ــت زاده، وزير  ــا محمدرضا نعم ندارد، ام
صنعت، معدن و تجارت پيش بينى كرده 
ــال 1393 به مثبت  ــا پايان س اين نرخ ت
ــيد.  حال با توجه به  دو درصد خواهد رس
اينكه ايران تا هفت سال آينده 35 ميليون 
ــغل دارد، اين  جمعيت فعال و خواهان ش

ــد بايد به رقم مثبت هفت درصد  نرخ رش
ــن نيروى كار  ــد تا از ظرفيت هاى اي برس
ــيدن به اين نرخ  استفاده شود. براى رس

رشد چه مى توان كرد؟ 
ــوان به  ــكالت بخش صنعت را مى ت مش
ــورى  ــت هاى كالن كش دو بخش سياس
ــيم  ــكالت بنگاه هاى صنعتى تقس و مش
ــع موانع موجود در  كرد كه در صورت رف
اين بخش مى توان آينده خوشى را براى 

بخش صنعت پيش بينى كرد. 

نوسان هاى اقتصادى مانعى براى 
رشد صنعت

ــت هاى كالن اقتصادى،  در بخش سياس
ــران با آن  ــى كه صنعتگ مهم ترين مانع
ــر نرخ ارز  ــتند، موضوع تغيي مواجه هس
ــكل  ــور را با مش ــع كش ــت كه صناي اس
ــردش مواجه  ــرمايه در گ نقدينگى و س
كرده است.  عليرضا پورفرج، اقتصاددان 
ــت امروز» مى گويد:  در اين باره به «فرص
ــت هاى اقتصادى يكى  «نوسانات سياس
ــكالت بخش صنعت  ــن مش از بزرگ تري
ــوى ديگر، نرخ بهره 22  كشور است. از س
و 27 درصد بانكى نيز مانعى بزرگ بر سر 
ــرايط كنونى  راه صنعتگران است. در ش
ــت 27 درصد  ــره ورى كدام صنع نرخ به
است كه يك صنعتگر بخواهد 27 درصد 
سود به سيستم بانكى بپردازد؟» محسن 
شركا، دبير پيشين خانه صنعت و معدن 
ايران نيز معتقد است: «براى رفع موانع به 
يك عزم و وحدت ملى نياز است. در طول 
هشت سال، گذشته بخشى به نام توليد در 
كشور ما وجود خارجى نداشته است و اين 
به دليل نگاه موجود به بخش توليد بوده 
كه متاسفانه نتوانسته با وجود ثروت زياد 
در بخش نيروى كار، بهره گيرى و توسعه 

الزم را داشته باشد.»

ــروز» بيان  ــو با «فرصت ام او در گفت وگ
ــت كه مسير اقتصاد  مى كند: ما سال هاس
را اشتباه رفته ايم، اكنون بايد برگرديم و 
اشتباه خود را اصالح كنيم. براى رسيدن 
به رشد موردنظر بايد جلوى انحصارهاى 
اقتصادى گرفته و درباره آن شفاف سازى 
شود و حمايت منطقى، علمى و كاربردى 
ــبختانه  ــورت گيرد كه خوش از توليد ص
دولت يازدهم اين سياست ها را در دستور 

كار خود قرار داده است. 

فعاليت صنايع با كمتر از 50 درصد 
ظرفيت

ــكالت به داخل  ــش ديگرى از مش اما بخ
ــردد. اكنون صنايع  بخش صنعت برمى گ
كشور با 35 تا 40 درصد از ظرفيت خود 
ــيدن به هدف  كار مى كنند كه براى رس
مورد نظر، يعنى نرخ رشد هفت درصدى 
صنعت تا هفت سال آينده بايد استفاده از 
اين ظرفيت ها افزايش يابد و براى رسيدن 
به نقطه مطلوب بايد موانع داخلى صنايع 

از ميان برداشته شود. 
ــكالت يكسانى  صنايع داخل كشور مش
ــرج در اين باره بيان مى كند:  ندارند. پورف
ــردش نقدينگى و  ــكل مواد اوليه، گ مش
ــكالت  ــوالت از جمله مش فروش محص
ــل برطرف  ــت. راه ح ــى صنايع اس داخل

ــه به جاى  ــت ك كردن اين موانع اين اس
ــع  ــاره صناي ــرى كالن درب تصميم گي
ــئوليت صنايع هر  ــت، مس ــط دول توس
ــپرده شود تا  ــتانداران س ــتان، به اس اس
ــى از صنايع هر استان  يك آسيب شناس
ــكالت را  ــه و بتوان اين مش صورت گرفت
دسته بندى كرد. پس از دسته بندى اين 
مشكالت مى توان براى راه حل آنها تصميم 
ــدى صنعت از  ــد 7/5 درص ــت.  رش گرف
ــال 91 تاكنون، با توجه به اينكه  آخر س
ــژه اى در بخش  ــرمايه گذارى وي هنوز س
ــر راه  ــه و موانع بر س ــد انجام نگرفت تولي
ــت،  ــدگان همچنان پابرجاس توليدكنن
ــن ميان  ــه در اي ــل دارد. البت ــاى تام ج
ــت هاى  ــد، تغيير سياس عده اى معتقدن
دولتى در اثر تغيير دولت خودش مى تواند 
ــد اما عده  ديگرى  ــد باش موجب اين رش
ــان اقتصادى، از دولت براى  از كارشناس
ــند مى خواهند.  اگر  ــد س اثبات اين رش
ــيدن  ــت زاده درباره رس پيش بينى نعم
ــت به عدد  ــد ارزش افزوده صنع نرخ رش
ــود،  ــال محقق ش مثبت دو تا پايان امس
ــدى مورد  ــت درص ــد هف ــوان رش مى ت
ــده  ــال تضمين ش ــر را از پايان امس نظ
ــن پيش بينى محقق  ــت، اما اگر اي دانس
ــخت ترى را پيش رو  نشود، دولت كار س

خواهد داشت. 

رشد 7/5 درصدى صنعت در 18 ماه گذشته

حركت صنعت
 از 10- به 2+

چشم انداز فوالد ايران موضوع 
كنفرانس بين المللى باكو

ــى  ــس بين الملل ــران در كنفران ــالمى اي ــورى اس جمه
ــو (جمهورى  ــپورت (Metal Export) باك متال اكس
ــاركت خواهد كرد و موضوع اين نشست  آذربايجان) مش

چشم انداز فوالد ايران اعالم شده است.
به گزارش شركت ملى فوالد ايران، كنفرانس يادشده 24 
شهريورماه جارى برابر با 15 سپتامبر 2014 در شهر باكو 

برگزار خواهد شد.
ــركت  ــور، مديرعامل ش ــد خانداداش پ ــت محم قرار اس
ــخنرانان اصلى در  ــوان يكى از س ــوالد ايران به عن ملى ف
ــعه و  ــود. وى، درخصوص توس ــس حاضر ش اين كنفران
ــخنرانى  ــرمايه گذارى در فوالد ايران در كنفرانس س س

خواهد كرد.
براساس اين گزارش، كنفرانس مزبور باحضور شركت هاى 
معتبر فوالد اروپا، CIS، تركيه، خليج فارس و غيره برگزار 

مى شود.
ايران از سال 1385 (دوره دولت نهم) اجراى هفت طرح 
ــت هريك 800 هزار  ــوالدى را در برنامه دارد كه ظرفي ف
ــده و قابل افزايش به ميزان يك ميليون  تن پيش بينى ش

تن است.
ــت  سپيددش در  ــوالدى  ف ــاى  طرح ه ــن  اي
ــان رضوى)،  ــبزوار (خراس ــارى)، س (چهارمحال وبختي
ــه  ــارس)، ميان ــز (ف ــتان) نى ري ــادگان (خوزس ش
ــان جنوبى) و بافت  ــات (خراس ــرقى)، قائن (آذربايجان ش

(كرمان) واقع شده است.
پيش از اين مهدى كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفته بود، شركت چينى ام.سى.سى چين براى 
تامين مالى هفت طرح فوالدى مبلغ يك ميليارد و 800 

ميليون يورو براساس قرارداد متعهد شده است.
محمد خانداداش پور، مديرعامل شركت ملى فوالد ايران 
چندى پيش گفت: انتظار جمهورى اسالمى ايران از چين 
ــيار باال در طرح هاى  به كارگيرى تجهيزات باكيفيت بس

هفتگانه فوالدى است و بر آن تاكيد دارد.
مديرعامل شركت ملى فوالد ايران گفته بود، صنعت فوالد 
ــتانداردهاى  ــخت افزار و نرم افزار از اس ايران در بخش س
ــركت  ــت و انتظار مى رود ش اروپايى بااليى برخوردار اس
ــتانى، نگرشى  چينى در ارتباط با هفت طرح فوالدى اس

فراتر از قراردادهاى متداول تجارى داشته باشد.
ــتن بودجه  وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نداش
كافى براى ادامه اجراى اين طرح ها امسال اعالم كرد 65 
ــهام اين پروژه ها را به بخش خصوصى واگذار  درصد از س
ــد آنها را  ــاركت اين بخش بتوان ــا از طريق مش مى كند ت
ــند چشم انداز 1404  تكميل كند. قرار است براساس س

ظرفيت توليد فوالد ايران به 55 ميليون تن برسد.
ــته با  ــال گذش ــزان توليد فوالد خام ايران در پايان س مي
رشد 8,8 درصدى نسبت به سال 91 به رقم بيش از 15,6 
ميليون تن رسيد و مجموع محصوالت فوالدى توليد شده 
كشورمان در پايان سال گذشته به افزون بر 16,5 ميليون 

تن بالغ شد.
پيش بينى شده ظرفيت توليد فوالد ايران تا پايان 1393 
به رقم 34 ميليون تن برسد. آمارها نشان مى دهد، ميزان 
ــنگ آهن ايران (ماده اصلى توليد فوالد) بالغ بر  ذخاير س
5,1 ميليارد تن است كه از اين رقم 2,8 ميليارد تن ذخيره 

قطعى و بقيه احتمالى است.

سرمايه گذارى 12 هلدينگ در ناحيه 
معدنى سنگان

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براى طرح يك 
ميليارد دالرى توسعه در ناحيه معدنى سنگان 29 شركت 
و مجموعه، براى سرمايه گذارى اعالم آمادگى كردند، به 
ــتين بار  ــگ از اين تعداد براى نخس طورى كه 12 هلدين
ــرمايه گذارى هاى خود از  ــبد س ــد، در س تصميم گرفتن

پتانسيل هاى سوددهى اين حوزه نيز بهره مند شوند. 
ــت: وضعيت  ــيان گف ــدى كرباس ــر، مه ــزارش مه به گ
سرمايه گذارى در بخش معدن و صنايع معدنى به گونه اى 
است كه حتى برخى هلدينگ هاى سرمايه گذارى كشور 
براى نخستين بار تصميم به سرمايه گذارى در اين بخش 

گرفتند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: براى طرح يك 
ميليارد دالرى توسعه در ناحيه معدنى سنگان 29 شركت 
ــالم آمادگى كردند،  ــرمايه گذارى اع و مجموعه، براى س
ــتين  ــه 12 هلدينگ از اين تعداد براى نخس به طورى ك
ــرمايه گذارى هاى خود از  بار تصميم گرفتند، در سبد س

پتانسيل هاى سوددهى اين حوزه نيز بهره مند شوند. 
ــازى معادن و  ــازمان توسعه و نوس رييس هيات عامل س
ــت هاى جديد ايميدرو  صنايع معدنى ايران يكى از سياس
ــرمايه هاى بخش غيردولتى و خصوصى  را استقبال از س
ــرمايه هايى كه در  ــه س ــا توجه ب ــار كرد: ب عنوان و اظه
ــيارى  اختيار بخش هاى غيردولتى قرار دارد مى توان بس
ــن كرد و در  ــدن را از اين راه تامي از طرح هاى بخش مع
ــرمايه گذارى با مشاركت  مقابل نيز شركت هاى بزرگ س
شركت هاى متخصص در اين حوزه، توان فنى و مالى خود 

را در اجراى پروژه هاى بزرگ معدنى افزايش مى دهند. 
ــركت  ــه در هر هفته تعدادى ش ــيان با بيان اينك كرباس
ــرمايه گذارى در حوزه  ــط و بزرگ خارجى براى س متوس
معدن با اين سازمان مذاكره مى كنند، گفت: اين مذاكرات 
ــد با كنار  ــركت ها قصد دارن ــت كه اين ش به گونه اى اس
ــدن فضاى  رفتن تحريم هاى بانكى و بين المللى از باز ش

سرمايه گذارى در ايران استفاده كنند. 
ــيارى  ــت معدن و تجارت ادامه داد: بس معاون وزير صنع
ــره وارد ايران  ــراى مذاك ــه ب ــركت هاى خارجى ك از ش
مى شوند، به نبود اطالعات كافى نسبت به پتانسيل هاى 
ــورمان اذعان مى كنند. به همين  ــرمايه گذارى در كش س
ــتمر و درست شرايط ورود  دليل، بايد با اطالع رسانى مس
سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج و شركت هاى خارجى را 

فراهم كرد. 

وزارت صنعت سند برنامه راهبردى 
رابه هيات دولت خواهد داد

محسن اتابكى مديركل دفتر سياست گذارى و برنامه  ريزى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند برنامه راهبردى 
توسعه اين وزارتخانه پس از چندين ويرايش و اصالحات 
ــط  ــت و اواس ــدن اس ــه در حال نهايى ش ــورت گرفت ص

شهريورماه جارى به هيات دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش ايرنا او با اشاره به ضرورت تدوين و بازنگرى سند 
ــعه صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت:  راهبردى توس
ــى براى حركت به  فعاليت دولت يازدهم و تغييرات اساس
ــم انداز 1404 انجام اقدام مزبور را  سوى تحقق سند چش

ضرورى ساخت.
وى با بيان اينكه دولت قبل از اهداف تعيين شده در سند 
ــده فاصله گرفته بود، افزود: رويكرد دولت جديد به  يادش
سمت كاهش تصدى گرى بخش دولتى و مياندارى بخش 
خصوصى در چرخه توليد و تجارت، بازنگرى و تدوين سند 

راهبردى ضرورت داشت.
ــورتى مركب از انجمن ها و  ــوراى مش به گفته اتابكى، ش
ــاركت اتاق ايران، كارگروه  ــكل هاى تخصصى و مش تش
ــند برنامه راهبردى توسعه صنعت،  بازنگرى و تدوين س
معدن و تجارت، از پاييز سال 1392 تشكيل و شروع به كار 
كرد. وى يادآور شد: سند برنامه راهبردى توسعه صنعت، 
ــناد قبلى توليد شده،  معدن و تجارت با بهره گيرى از اس
ــورهاى در حال توسعه  ــناد راهبردى برخى كش ساير اس
و متدهاى مرسوم در دنيا و در چارچوب اسناد باالدستى 
ــعه و  ــم انداز 1404، برنامه پنجم توس ــند چش نظير س

سياست هاى اصل 44 قانون اساسى مدون شده است.
همچنين در تدوين آن سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، 
ــده وزير صنعت، معدن و تجارت به مجلس  برنامه ارائه ش
ــتى مورد توجه قرار  شوراى اسالمى و ساير اسناد باالدس
ــات، در حال  ــن ويرايش و اصالح ــه و پس از چندي گرفت
ــهريورماه جارى براى  نهايى شدن است و در نيمه اول ش

اخذ مصوبه به هيات دولت ارائه خواهد شد.
ــام وزارت صنايع، معادن  وى با بيان اينكه با توجه به ادغ
ــته، تاكنون بيانيه ماموريت  و بازرگانى طى ساليان گذش
مصوب در اين وزارتخانه وجود نداشت، خاطرنشان كرد: 
ــده، به نقش هر يك از  ــند در چارچوب طراحى ش اين س
ــده پرداخته  ــم انداز تدوين ش ذين فعان براى تحقق چش
و هدف گذارى ها براى سال 1396 با تعيين شاخص هاى 

سنجش اهداف تعيين شده است.
ــت، معدن و  ــرى اصلى وزارت صنع ــزود: جهت گي وى اف
تجارت توسعه زيرساخت هاى صنعت، معدن و تجارت و 
اشاعه سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى در 
فضاى تجارت بين المللى است كه بر اين مبنا موضوع هاى 
ــايى و تعيين شده است.  راهبردى در 12 موضوع شناس
ــت هاى اجرايى بخش در پنج محور تامين  ــته سياس بس
ــاخت، محيط قانونى، سرمايه گذارى و  مالى، تامين زيرس
تجارت و رقابت پذيرى، در قالب حدود 76 سياست اجرايى 

تدوين شده است.

صنعت فوالد 

معدن
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ــى در نامه اى به  وزير امور اقتصادى و داراي
وزير صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل 
اصالح بخشى از قانون ماليات هاى مستقيم 
ــموالن ماده  را ابالغ و اعالم كرد، تمامى مش
169 اين قانون كه خريدهايى را در ارتباط 
ــن بند انجام  ــده در اي با فعاليت هاى ذكر ش
ــماره اقتصادى يا  ــه دريافت ش مى دهند، ب
شماره ملى نياز نداشته و مى توانند اطالعات 
ــود را به صورت تجميعى  معامالت خريد خ

براى هر فصل اعالم كنند.
ــا، وزير امور  ــى طيب ني به گزارش مهر، عل
ــه اى به محمدرضا  ــاد  و دارايى در نام اقتص
ــدن و تجارت،  نعمت زاده ، وزير صنعت، مع
ــون  ــى از قان ــالح بخش ــتورالعمل اص دس
ــتقيم را ابالغ و اعالم كرد،  ماليات هاى مس
ــموالن ماده 169 اين قانون كه  تمامى مش
خريدهايى را در ارتباط با فعاليت هاى ذكر 
شده در اين بند انجام مى دهند، به دريافت 
شماره اقتصادى يا شماره ملى نيازى نداشته 
ــات معامالت خريد خود  و مى توانند اطالع
ــر فصل اعالم  را به صورت تجميعى براى ه

كنند.
ــاد و دارايى در  ــور اقتص در واقع، وزارت ام
راستاى اجراى ماده 169 قانون ماليات هاى 
ــد به اين  ــتقيم، با اضافه كردن يك بن مس
ــى از فعاالن اقتصادى را  دستورالمعل بخش

از ارائه شماره اقتصادى معاف كرده است.
ــت:  در نامه طيب نيا به نعمت زاده آمده اس
ــت زاده، وزير  ــدس نعم «جناب آقاى مهن

ــالم  ــت، معدن و تجارت، با س محترم صنع
ــماره  ــه نامه وارده ش ــت ب و احترام، بازگش
ــاط با  ــورخ 1393/4/26 در ارتب 68039 م
ــون ماليات هاى  اجراى ماده 169 مكرر قان

مستقيم به استحضار مى رساند: 
ــتاى اهداف اين وزارتخانه و سازمان  در راس
ــرح جديد مالياتى  ــور و ط امور مالياتى كش
ــى و تكريم  ــهيل وظايف قانون مبنى بر تس
ــخاص  ــان مالياتى و نيز حمايت از اش مودي
ــاورزى،  ــال در بخش هاى كش ــى فع حقيق
ــى و  ــرورش ماه ــدارى، پ ــرورى، دام دامپ
ــل و طيور، صيادى و ماهيگيرى،  زنبورعس
نوغان دارى، احياى مراتع و جنگل ها، باغات 
و اشجار از هر قبيل و نخيالت، موضوع قبال 
ــماره 517/93/200  ــتورالعمل ش طى دس
مورخ 1393/4/14 با اضافه كردن بند 5-6 
به شرح زير به دستورالعمل اجرايى مربوط 

حل و فصل شده است: 
ــتورالعمل  ــموالن دس بند 6-5 «كليه مش
ــتقيم كه  ماده 169 قانون ماليات هاى مس
ــاى  ــى داراى فعاليت ه ــخاص حقيق از اش
موضوع ماده 81 قانون ماليات هاى مستقيم، 
خريدهايى در ارتباط با فعاليت هاى مصرح 
ــد، به دريافت  در ماده مزبور انجام مى دهن
شماره اقتصادى يا شماره ملى حسب مورد 
نيازى نداشته و مى توانند اطالعات معامالت 
ــى براى هر  ــود را به صورت تجميع خريد خ
فصل در قالب دستورالعمل 169 مكرر قانون 

ماليات هاى مستقيم ارسال كنند.»

ــد  ــال تولي ــت امس ــه نخس ــى پنج ماه ط
ــدى معادل  ــا رش ــوارى ب ــاى س خودروه
ــبت به پنج ماهه نخست  74/3درصدى نس
ــزار و217  ــته به تعداد 345ه ــال گذش س

دستگاه رسيده است. 
 پرايد نسيم و صبا 75 هزار و863، پژو پارس 
64 هزار و 695، پژو 405، 39 هزار و 475، 
پژو 206، 33 هزار و 962، ام وى ام، 15 هزار 
و 981، سمند 37 هزار و 11، تندر90، 15 
ــه تعداد 28 هزار و 648  هزار و 638 و تيبا ب

دستگاه توليد شده است. 
ــاير  ــد س ــدت تولي ــن م ــن در اي همچني
ــوارى؛  «پرايد نسيم و صباى  خودروهاى س
دوگانه سوز» به تعداد 21هزار و96دستگاه؛ 
ــتگاه؛  ــداد 12هزار و619دس ــا» به تع  «ران
ــزار و 746  ــو» به تعداد9 ه  «محصوالت رن
ــتگاه و  «مگان» 19 دستگاه توليد شده  دس
ــت امسال وانت  ــت. طى پنج ماهه نخس اس

ــون چهار  ــتگاه؛ كامي ــزار و629دس 54ه
ــتگاه و  ــتگاه، اتوبوس 77دس هزارو60 دس

مينى بوس27 دستگاه توليد شد. 

نامه نگارى جديد طيب نيا و نعمت زاده براى توليدكنندگان
 اطالعات معامالت خريد اصالح شد

بيش از 404 هزار انواع خودرو 
در 5ماه نخست امسال توليد شد

عسل داداشلو



 72,778,40شاخص كل
(163,39)ميزان تغيير
B 3,297,146,670ارزش بازار

B 749,405ارزش معامالت
M 300,222حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
(29)14,779فارس
(25,52)762وبصادر
5,19316تاپيكو
2,47814,83خودرو
(12,71)6,844وغدير

ارزشخريدنام كامل شركت
16,5828,609 پارس  شهاب 
1,0043,627 بانك تجارت

ارزشفروشنام كامل شركت
28,6227,387 كاغذسازي كاوه
27,2647,287 پارس  پامچال
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ــته  قيمت طال در هفته گذش
ــا با خيزش  ــالف انتظاره برخ
ــا افزايش  ــا ب ــد ت ــراه ش هم
ــه خريد طال به عنوان  تمايل ب
ــانه هايى  ــرمايه اى امن، نش س
ــى را  ــد افزايش ــداوم رون از ت
ــت  ــاى آينده به دس در روزه
ــان  ــد.  برخى از كارشناس ده
اقتصادى با تكيه بر تنش هاى 
ــد  رون ــى،  بين الملل ــى  سياس
پيش بينى  ــى  افزايش را  ــال  ط
ــتند  ــد هس ــد و معتق مى كنن
در  ــال  ط ــى  مقاومت ــطح  س
ــى 1300 دالر  ــرايط كنون ش
ــه در صورت  ــود ك ــد ب خواه
ــت  قيم آن  ــدن  ــته ش شكس
ــدت افزايش  ــال در كوتاه م ط
بيشترى را شاهد خواهد بود.
ــد  ــان دى، تحليلگر ارش  آدري
اقتصادى تاكيد كرد: با تشديد 
ــن و احتمال  ــش در اوكراي تن
ــه داعش در  ــكا ب ــه امري حمل
ــوريه تقاضا و قيمت طال در  س
ــاى آينده افزايش خواهد  روزه

يافت. 
ــه  ــك هولمز، رييس موسس فران
سرمايه گذارى گلوبال اينوستورس 
ــا توجه به تحوالت  تاكيد كرد: ب
اقتصادى جهان و عوامل موثر در 
بازار طال احتمال دارد قيمت هر 
اونس از اين فلز گرانبها به 1400 

دالر برسد.
ــزود: نگرانى هاى مربوط  وى اف
ــادى اروپا  ــت اقتص ــه وضعي ب
ــراى  اج ــال  احتم و  ــن  و چي
ــتر  ــت هاى محرك بيش سياس
در اين كشورها تاثير زيادى بر 
افزايش احتمالى قيمت طال در 

ماه هاى آينده خواهد داشت. 

عوامل تاثير گذار 
بر بازار طال

ــوى ديگر بانك بى ان پى  از س
كرد:  اعالم  ــه  فرانس پاريباس 

ــت جهانى طال  ــن قيم ميانگي
ــش از 1265  ــه بي ــال ب امس
ــيد كه اين  ــد رس دالر خواه
پيش بينى  ــه  ب ــبت  نس ــم  رق
10 دالر  ــك  بان ــن  اي ــى  قبل
ــت. بانك  ــته اس افزايش داش
ــاى  تقاض ــزود:  اف ــى  بى ان پ
ــر  ــون ديگ ــال اكن ــى ط جهان
مانند گذشته نيست و طال به 
ــرمايه گذارى  س براى  كااليى 
ــرايط  موقتى به خصوص در ش
بين المللى  سياسى  تنش هاى 
افزايش  ــت.  ــده اس تبديل ش
ــرخ بهره امريكا طى ماه هاى  ن
ــر  ــادى را ب ــار زي ــده فش آين
ــت.   قيمت طال وارد كرده اس
ــذار در  ــل تاثيرگ ــر عوام ديگ
ــال تقويت ارزش دالر  بازار ط
ــده  و تضعيف يورو گزارش ش

است. 
ــه  ــت ارزش دالر و ادام تقوي
باعث  امريكا  اقتصادى  احياى 
ــزات  فل ــت  قيم روى  ــار  فش

ركود  ــا  ام ــود،  مى ش گرانبها 
ــد  ــا مى توان اروپ ــاد  اقتص در 
طال  ــد  خري ــش  افزاي ــث  باع
ــود.  ــرمايه امن ش به عنوان س
ــى از مهم ترين  ــن يك همچني
طال  قيمت  ــش  افزاي ــل  عوام
ــش  ــته پوش در روزهاى گذش
ــان گيرى  نوس و  ــدت  كوتاه م
ــت.   اس ــوده  ب ــران  معامله گ
فيبوناچى  ــكال  تكني ــل  تحلي
ــت كه  ــى از آن اس ــز حاك ني
ــطح مقاومتى 1290  ــر س اگ
ــته شود، قيمت  دالرى شكس
ــه زودى  ب ــال  ط ــس  اون ــر  ه
دالر   1301 از  ــش  بي ــه  ب
ــاس  براس ــيد.  رس ــد  خواه
اف ايكس  ــكال  تكني ــل  تحلي
ــطح 1300 دالرى  ــر س امپاي
ــت  قيم ــى  كنون ــرايط  ش در 
ــده اى  تعيين كنن و  ــاس  حس
ــانات آتى بازار طال  براى نوس
ــمار مى رود و در صورت  به ش
ــطح  اين س ــدن  ــته ش شكس

ــت كه  ــار داش ــوان انتظ مى ت
با  كوتاه مدت  در  ــال  قيمت ط
افزايش بيشترى روبه رو شود. 

احتمال افزايش قيمت طال 
در روزهاى آينده

با توجه به تاثير نوسانات قيمت 
ــال در قيمت طالى  جهانى ط
ــازار داخل، تعدادى از فعاالن  ب
ــكه و طال اميدوارند با  بازار س
ــاى اونس در هفته  افزايش به
ــام به  ــكه تم ــارى، بهاى س ج
كه  ــى  هزارتومان ــال 950  كان
در سه هفته ابتدايى مردادماه 
قرار داشت، بازگردد. از طرفى 
بازار سكه طى يك سال اخير تا 
حدود زيادى به آرامش رسيده 
ــش ناگهانى  ــكالت افزاي و مش
قيمت به صورت يك شبه از بين 
است. محمد كشتى آراى  رفته 
ــال و جواهر  اتحاديه ط رييس 
ــال افزايش قيمت  نيز از احتم
ــده خبر  ــال در روزهاى آين ط

ــت: طى  ــار داش داد. وى اظه
ــاهد تغييرات  روزهاى آينده ش
جزيى در بازار طال خواهيم بود 
ــن بازار تمايل به افزايش  كه اي
ــاره  اش ــن  همچني وى  دارد. 
ــته  ــرد: در طول هفته گذش ك
ــى از 1281دالر  ــس جهان اون
ــش يافته  ــه 1290دالر افزاي ب
ــتى آراى درخصوص  است. كش
ــازار طال در  ــرايط كنونى ب ش
ــور اظهار داشت: در  داخل كش
به مردادماه  شهريورماه نسبت 
ــكه كامال  تفاوت بازار طال و س
ــوس و كمى دادوستدها  محس

بهتر شده است.
وى با اشاره به اينكه قيمت طال 
ــان  طى روزهاى آينده كم نوس
ــود، پيش بينى كرد:  ــد ب خواه
ــمت  ــتر به س قيمت طال بيش
ــه نظر  ــل دارد و ب ــات تماي ثب
آينده  ــاى  ماه ه در  ــد،  مى رس
ــا تحوالت  ــى فصل پاييز ب يعن
ــرات  تغيي ــان  جه در  ــى  نفت
ــى روى قيمت طال اتفاق  خاص

خواهد افتاد. 

پاييز، فصل پررونق طال
ــدك براى  ــال اندك ان ــازار ط ب
ــر پاييز آماده  ماه هاى پررونق ت
فضاى  ــه  درحالى ك ــود،  مى ش
ــت.  اين بازار همچنان آرام اس
ــتان كه فصل آرام بازار به  تابس
مسافرت هاست،  افزايش  دليل 
ــوده و  ــدن ب ــال تمام ش در ح
معموال پاييز فصل بهترى براى 
ــا بايد توجه  ــت. ام بازار طالس
داشت بازار طال و سكه بيش از 
ــى  پيش بين ــل  غيرقاب ــش  پي
ــرمايه گذارى در بازار  شده و س
ــام قرار  ــال در هاله اى از ابه ط
ــى اوقات برخالف  دارد و بعض
ــان  ــى كـارشناس پـيـش بـيـن
ــيرش را تعيين مى كند و  مس
ــد دقيق  ــد تامل و رص نيازمن

است.

زمينه هاى جهانى، تمايل خريداران داخلى را تحريك كرده است 
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روند منفى بورس و فرابورس
در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام شاخص كل به روند 
نزولى خود ادامه داد و امروز هم با ثبت 163 واحد منفى به 
ــاخص كل فرابورس  ــيد.  ش رقم 72 هزار و 778 واحد رس
ــيمى  ــيد كه پتروش هم با روندى نزولى به 808 واحد رس
ــارگاد و پتروشيمى زاگرس  جم، بانك ايران زمين، نفت پاس
بيشترين تاثير منفى را داشتند. در اين بازار اوراق تسهيالت 
ــكن با وجود بازار ركودى و افت قيمت در بيشتر  خريد مس

بازارها با روندى روبه رشد به محدوده 95 هزار تومان رسيد.

شرايط جديد معامالت در بازار بلوك
شرايط جديد معامالت در بازار بلوك اعالم شد. براساس 
ــتورالعمل  ــد يك از ماده يك دس ــار مندرج در بن اختي
اجرايى نحوه انجام معامالت بلوك مصوب 17 خردادماه 
ــرايط  ــازمان بورس و اوراق بهادار، ش 93 هيات مديره س
ــه اخير  ــاس مصوب ــام معامالت بلوك براس ــد انج جدي
هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم شد. 
ــرايط شامل معامله اى مى شود كه تعداد سهام يا  اين ش
ــه در آن حداقل 50 برابر  ــهام قابل معامل ــق تقدم س ح
محدوديت حجم سفارش در بازار عادى يا ارزش معامله 
ــد و در هر حال مشمول  آن معادل 20 ميليارد ريال باش

نصاب هاى معامله عمده نباشد. 

محاسن قيمت گذارى محصوالت 
پتروشيمى در بورس كاال

ــت در واكنش  ــاون وزير صنع ــروتاج، مع ــى خس مجتب
ــه عرضه مواد  ــاى توليدى ب ــراض برخى واحده به اعت
ــه ارائه  ــاس ارز آزاد ب ــورس كاال براس ــيمى در ب پتروش
ــرد: هم اكنون 99 درصد  توضيحاتى پرداخت و اظهار ك
پتروشيمى ها خصوصى هستند، بنابراين ما نمى توانيم به 
يك بخش خصوصى در عرضه مواد در بورس كاال فشار 
بياوريم. وى افزود: قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى 
در بورس كاال براساس نرخ آزاد داليل مختلفى داشت و 
مسئوالن براى رعايت حقوق بخش هاى متعدد از جمله 
ــركت هاى پتروشيمى و مصرف كنندگان  بورس كاال، ش

اين تصميم را اتخاذ كرده اند. 

رشد 27 درصدى معامالت بورس انرژى
ــورس انرژى با  ــته ب ــالت دو هفته گذش ــوع معام مجم
ــل از آن، به  ــه دو هفته قب ــبت ب ــد 27 درصدى نس رش
ــه، رونق  ــن دو هفت ــيد. در اي ــال رس ــارد ري 783 ميلي
ــت. به طورى كه  ــه داش ــرق، همچنان ادام ــالت ب معام
ــتاندارد برق به  ــلف موازى اس 10هزار و 841 قرارداد س
ارزش 140 ميليارد ريال معامله شد. حجم معامالت برق 
ــد 12 درصدى را نسبت به نيمه اول  در اين دو هفته رش
ــرد و ارزش معامالت برق هم 10 درصد  مرداد تجربه ك

بيشتر از آن زمان بود. 

پوشش 12درصدى قند نقش جهان
شركت قند نقش جهان در دوره سه ماهه نخست امسال 
ــهم معادل  ــود به ازاى هر س ــا اختصاص 166 ريال س ب
12 درصد از پيش بينى هايش را پوشش داد. هيات مديره 
ــركت در نظر دارد، مبلغ 500 ريال جهت تقسيم  اين ش
ــهام به مجمع عمومى عادى ساالنه سال  بين صاحبان س

مالى 93 پيشنهاد كند. 

نگاهى بر عملكرد 9 ماهه موتوژن
ــهم سال مالى  ــود هر س ــركت موتوژن پيش بينى س ش
منتهى به 31 شهريورماه 93 را با سرمايه 340 ميليارد و 
200 ميليون ريال مبلغ 1310 ريال اعالم كرد. شركت 
ــى دوره 9 ماهه منتهى به 31 خردادماه 93  موتوژن ط
ــهم معادل  ــود به ازاى هر س ــا اختصاص 536 ريال س ب

68 درصد از پيش بينى هايش را محقق كرد. 

پيش بينى جديد 30 ريالى سود هر 
سهم پست بانك ايران براى سال 93

شركت پست بانك ايران پيش بينى سود هر سهم سال مالى 
منتهى به 29 اسفندماه 93 را در اسفندماه 92 و خردادماه 
93 به صورت حسابرسى شده مبلغ 217 ريال و با سرمايه 
3، 233، 451 ميليون ريال در مردادماه 93 مبلغ 38 ريال 
ــال مبلغ 30 ريال اعالم كرده  است.  ــهريورماه امس و در ش
ــت» پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى 92 را در  «وپس
نخستين پيش بينى مبلغ 150 ريال و در آخرين پيش بينى 
ــرده كه مطابق با عملكرد واقعى  ــغ 216 ريال اعالم ك مبل

مبلغ 94 ريال محقق شده است. 

افزايش 8 دالرى قيمت طال در ماه اوت
ــت طال در جريان معامالت ماه اوت 8 دالر افزايش  قيم
ــه 1289 دالر در  ــان معامالت اين ماه ب ــت و در پاي ياف
ــاخص ها در بازار  ــيد. همزمان با كاهش ش هر اونس رس
ــوى آتالنتيك، قيمت طال ثابت بود  ــورس در هر دو س ب
ــير افزايش جزئى ماهانه باقى ماند. اوله هانسن،  و در مس
ــت  تحليلگر بازار طال در اين باره به رويترز گفت: «نشس
ــزارش بازار كار امريكا (در هفته  بانك مركزى اروپا و گ
ــت طال را دوباره به زندگى بازگرداند،  آينده) ممكن اس
ــز زرد در وضعيتى اضطرارى قرار  ــا در حال حاضر فل ام
دارد، به طورى كه كمترين نوسان قيمت هفتگى را طى 

دو ماه اخير شاهد بوده است.»

رييس هيات مديره پست بانك: 
هدف بانكدارى اسالمى

تامين منافع عمومى جامعه است
ــت: بانكدارى  ــت بانك معتقد اس رييس هيات مديره پس
ــع عمومى جامعه  ــالمى همواره با هدف تامين مناف اس
ــترش فرهنگ قرض الحسنه و حذف اندوخته ها و  و گس
ــتفاده و سرگردان به سمت توليد، اشتغال و  وجوه بالاس
ــد اقتصادى سالم حركت مى كند و اين همان هدف  رش
غايى آن است. محمود حسن زاده در گفت وگويى ضمن 
تبريك هفته بانكدارى اسالمى گفت: بانكدارى اسالمى 
بهترين شيوه پولى و مالى است كه تالش مى كند با نگاه 
و رويكرد اسالمى به فعاليت اقتصادى پرداخته و هرگونه 
ــاس حقوق اسالمى موردتوجه قرار دهد  فعاليتى را براس

كه بسيار حائز اهميت است.
ــدون ربا در دهه اول  ــزود: تصويب قانون بانكدارى ب وى اف
ــالمى و واقعى  ــان دهنده توجه به بانكدارى اس انقالب نش
ــى و هدايت منابع و  ــاختن فعاليت هاى اقتصادى و پول س
ــتغالزا هدايت  ــرمايه ها به بخش هاى مختلف مولد و اش س
كرده و زمينه را براى تقسيم سود واقعى و احيانا زيان هاى 
ــى از رونق بازار ربا به نحو  ــى فراهم كرده و از طرف احتمال
ــعه  ــرايط را براى توس مطلوبى جلوگيرى كرده و حتى ش

عدالت اقتصادى و اجتماعى فراهم كرده است.

واسطه گرى صرف به ضرر بانك ها
ــپه گفت:  ــو هيات مديره بانك س ــى، عض ــادى اخالق ه
ــز بر  ــران متمرك ــل اي ــا در داخ ــه بانك ه درصورتى ك
ــند، به زودى زيان ده شده و در  ــطه گرى صرف باش واس

مسير سقوط قرار مى گيرند.
ــروز در بانك هاى خصوصى  ــرد: آنچه ام ــح ك وى تصري
ــت كه آنها تنها روى يك حوزه  ــود، اين اس ديده مى ش
ــتر درگير  ــا بانك هاى دولتى بيش ــتند، ام متمركز نيس
انجام تعهدات خود، انجام تكاليف قانون گذار و نهادهاى 

حاكميتى هستند.  

رشد  ميلياردى سرمايه بانك هاى دولتى
ــر اقتصاد با بيان  ــاپور محمدى، معاون اقتصادى وزي ش
ــرمايه بانك هاى دولتى در  ــق برنامه دولت س اينكه طب
ــال 23 هزار ميليارد تومان افزايش مى يابد،  مدت سه س
ــرمايه بانك هاى  ــش س ــراى افزاي ــت: دولت تنها ب گف
ــرمايه  ــرد. هم اكنون س ــد تصميم بگي ــى مى توان دولت
ــكن  بانك ملى حدود 10 هزار ميليارد تومان، بانك مس
ــاورزى 3 هزار ميليارد تومان،  3300 ميليارد تومان، كش
ــعه تعاون 520 ميليارد تومان،  ــپه 7200 تومان، توس س
صنعت و معدن 2400 ميليارد تومان و بانك قرض الحسنه 

مهر ايران 800 ميليارد تومان است. 

اجراى اصالحات قانون شخص ثالث
محمدابراهيم امين، رييس كل بيمه مركزى با اشاره به 
ــنهادهاى بيمه مركزى در اصالح قانون بيمه  اعمال پيش
شخص ثالث، گفت: در صورت تصويب پيشنهادهاى بيمه 
مركزى در مورد اصالح بيمه شخص ثالث راننده محورى 
ــد كه  ــخص ثالث خواهد ش ــاى تعيين حق بيمه ش مبن

بسترهاى اجرايى آن نيز در دسترس است.

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

برترين تقاضا

برترين عرضه

سيدمحمد صدرالغروى

گزارش 2
بازار ديروز، هم مثبت و هم منفى بود

پرسه شاخص كل در كانال   بى هدفى
ــهريور باز هم  ــم ش ــنبه نه يكش
ــيارى از  جوى رو به افول بر بس
ــك و بزرگ بازار  گروه هاى كوچ
ــر نيز به  ــد و همين ام حاكم ش
عقبگرد بيش از پيش شاخص ها 
در بورس و فرابورس انجاميد. در 
ــهام  اين معامالت افت ارزش س
به خصوص در بخش پتروشيمى، 
بانكى، شركت هاى چندرشته اى، 
ــقوط  س در  ــزى  فل و  ــى  معدن
ــود. روز  ــاخص ها تاثير گذار ب ش
گذشته شاخص كل بورس ابتدا 
ــى در نهايت به دنبال  ــد ول با رش
ــتر گروه ها  ــالت منفى بيش معام
ــا افت 163 واحدى به 72778  ب
ــيد. دو نماد درخشان   واحد رس
ــابور بيشترين  تهران  و قند نيش
ــى  پارس  و  افزايش قيمت و كاش
الميران  نيز باالترين افت قيمت 

را تجربه كردند.
ــران در  ــورس ته ــاخص كل ب ش
ــروع معامالت روز يكشنبه به  ش
ــالت در برخى  ــف رونق معام لط
ــون نفتى، غذايى و  گروه ها همچ
ــير صعود قرار  ــى در مس خودروي
ــرعت  ــا اين روند به س گرفت ام
ــكل  تحت تاثير روند روبه افول ش
ــى از  ــه در تعداد محسوس گرفت
ــيمى،  پتروش به خصوص  گروه ها 
ــته اى  چندرش ــزى،  فل ــى،  مال
ــد.  ــى، و معدنى نزولى ش صنعت
نمادهايى چون صنايع پتروشيمى 
ــتان،  ــارس، فوالد خوزس خليج ف
و  ــت وگاز  نف ــرمايه گذارى  س
پتروشيمى تامين، بانك صادرات 
ايران و سرمايه گذارى غدير تاثير 
ــى در اين برهه  ــى محسوس منف

ــتند. تعداد  ــاخص گذاش ــر ش ب
ــا در بخش  ــى از نماده محسوس
ــه درصدهاى  ــز ب ــى ني خودروي
ــن امر  ــه اي ــد ك ــى خزيدن منف
ــاخص را بيشتر  ــار بر ش نيز فش
ــاخت. در ادامه معامله بلوكى  س
ــرمايه گذارى نفت وگاز  در نماد س
ــيمى تامين در محدوده  و پتروش
ــا  ــاخص را ب ــى ش ــت قيمت مثب
ــى مقطعى مواجه ساخت  جهش
اما اين نماگر باز هم سيرى نزولى 
ــس از اين رويداد در  اما آرام را پ
پيش گرفت. روند نزولى شاخص 
با افزايش فشار از سوى نمادهاى 
ــم ادامه يافت  ــازار باز ه بزرگ ب
ــم معامالت در  ــن حج و باالرفت
محدوده منفى قيمتى به ويژه در 
ــيمى  نمادى چون صنايع پتروش
خليج فارس عرصه را بر اين نماگر 
ــرد تا درنهايت  ــاز هم تنگ تر ك ب
ــدى  واح  163 از  ــش  بي ــت  اف

شاخص به ثبت رسيد.
ــته  ــرمايه گذاران در روز گذش س
ــهم  ــون س ــش از 300 ميلي بي

ــازار  ب در  را  ــدم  تق ــق  ح و 
ــت كردند كه ارزش  دست به دس
ــى افزون بر  ــادالت رقم ــن مب اي
749 ميليارد ريال بود. در نتيجه 
حافظ  تاالر  ديروز  دادوستدهاى 
ــيمى  ــع پتروش ــاى صناي نماده
ــادرات  ص ــك  بان ــارس،  خليج ف
ــر،  ــرمايه گذارى غدي ــران، س اي
ــعه معادن و فلزات و فوالد  توس
ــترين  ــان با بيش ــه اصفه مبارك
ــاخص افت اين  تاثير منفى بر ش
ــر را رقم زدند. اين درحالى  متغي
ــرمايه گذارى  بود كه نمادهاى س
ــيمى تامين  نفت و گاز و پتروش
ــترين تاثير  ــودرو بيش و ايران خ
ــت  ثب ــاخص  ــر ش ب را  ــت  مثب
ــاخص  كردند. به اين ترتيب، ش
ــد افت  ــز 108 واح ــت ني صنع
ــازار اول و  ــاخص هاى ب كرد و ش
ــى  ــد نزول دوم 143 و 177 واح
ــته گروه مالى  ــدند. روز گذش ش
ــم معامالت  ــترين حج ــا بيش ب
ــن  برتري ــدر  ص در  ــت  توانس
گروه هاى صنعت قرار گيرد. پس 

از آن خودرويى ها و شيميايى ها 
در رده هاى دوم وسوم نشستند. 
صدرنشينى بازار نيز با بيشترين 
ــد قيمت متعلق به نمادهاى  رش
ــابور،  ــان تهران، قند نيش درخش
ــزر،  پارس خ ــاور،  ــازى خ فنرس
ــت  افس ايران،  ــز  منگن ــادن  مع
ــود. اما در  ــران ب ــز اي و لنت ترم
سوى ديگر بازار نمادهاى كاشى 
ــت،  پارس، الميران، قند مرودش
ــه ايران، صنايع خاك  پشم شيش
چينى ايران، شيرپاستوريزه پگاه 
اعتبار  سرمايه گذارى  و  خراسان 
ــترين كاهش قيمت  ايران با بيش
ــاى جدول معامالت قرار  در انته

گرفتند.
همچنين در پايان معامالت ديروز 
براى خريد سهام  سرمايه گذاران 
ــركت هاى المپ پارس شهاب،  ش
ــپنتا،  بانك تجارت، گلوكوزان، س
ــت و بانك  ــارس الكتريك، افس پ
صف هاى  ــنگين ترين  س تجارت 
خريد را تشكيل دادند. در مقابل 
ــع  ــاى صناي ــهامداران نماده س

پامچال،  پارس  كاوه،  كاغذسازى 
ــوالد اميركبير  ــا، ف ــى آم صنعت
ــان، پارس الكتريك، سيمان  كاش
اصفهان و سيمان كردستان براى 
ــهام، صف هاى  ــروج از اين س خ
ــت كردند.  ــروش طوالنى را ثب ف
ــارت،  تج ــك  بان ــته  گذش روز 
ــك  بان و  ــپه  س ــرمايه گذارى  س
ــترين حجم  ــادرات ايران بيش ص
ــود اختصاص  ــالت را به خ معام
ــرمايه گذارى  س ــن  همچني داد. 
ــيمى تامين،  ــت وگاز و پتروش نف
سرمايه گذارى سپه و ايران خودرو 
را  ــالت  معام ارزش  ــترين  بيش

داشتند.
ــروز روند فروش  در معامالت دي
توسط سهامداران حقيقى  سهام 
به طورى كه  ــرد،  ــدا ك پي ــه  ادام
ــد  مانن ــى  از صنايع ــا  حقيقى ه
ــيميايى،  ــا، محصوالت ش بانك ه
سرمايه گذارى ها و فلزات اساسى 
ــدند اما از شدت فروش  خارج ش
ــبت به  ــهامداران حقيقى نس س
ــده  ــته ش ــته كاس روزهاى گذش
بود، به طورى كه در معامالت روز 
ــا 324 هزار و  ــته حقيقى ه گذش
ــهم خريدارى  ــون س 162 ميلي
ــل 272 هزار و  ــرده و در مقاب ك
ــهم فروختند.  ــون س 164 ميلي
ــهام  در معامالت ديروز حجم س
ــدت كاهش  ــده به ش ــه ش معامل
ــوع بيش از  ــرد و درمجم پيدا ك
ــهم به ارزش 49  210 ميليون س
ــان مورد معامله قرار  ميليارد توم
ــرمايه تا  ــت و ارزش بازار س گرف
ــطح 330 هزار ميليارد تومان  س

كاهش يافت.

بحران بدهى جهان اين بار
 از چين برمى خيزد

ــاوره اى اقتصادى اعالم كرد، جهان در  يك موسسه مش
حال فروغلتيدن به سمت يك فاجعه بدهى زدگى ديگر 
ــك اصلى از ناحيه چين ناشى  ــت كه اين بار ريس اس

ــه فاتوم كه توسط  مى شود. موسس
ــابق بانك انگليس  اقتصاددانان س
ــطح  ــود، اعالم كرد، س اداره مى ش
ــانات پايين موجب شده  فعلى نوس
ــك هاى سيستمى موجود  كه ريس
در نظام مالى جهانى به چشم نيايند. 

رشد بازار اروپا 
با اهرم دارويى

ــى موجب  ــركت هاى داروي ــهام ش ــش قيمت س افزاي
ــد، درحالى كه حتى  ــاخص هاى اروپايى ش افزايش ش
ــركت Tesco، نيز تاثير به سزايى  افت قيمت سهام ش

به جاى نگذاشت. بازارهاى اروپايى 
ــاعت كارى هفته با  ــن س در آخري
معامالت  افزايشى شاخص ها  روند 
ــه پايان بردند  ــت روزه خود را ب هف
ــركت دارويى Astra با رشد  و ش
دودرصدى قيمت سهام همراه شد.

رييس صندوق بين المللى پول به 
دليل فساد مالى بازجويى شد

ــتين الگارد، رييس صندوق بين المللى پول  كريس
ــاد 400 ميليون  ــور در ماجراى فس ــل قص به دلي
ــه بود،  ــر دارايى فرانس ــه وزي ــى در  زمانى ك يوروي

ــمى قرار  ــى رس ــورد بازجوي م
ــس  ــومين ريي ــت. وى س گرف
در  پول  ــى  بين الملل ــدوق  صن
ــت  ــته اس طى يك دهه گذش
ــكالت حقوقى مواجه  كه با مش

مى شود. 

فروش خريد نوع ارز 

3144031540دالر امريكا

4160041670يورو

5215052270پوند انگليس

85408600درهم امارات

1474014830لير تركيه

97309880رينگت مالزى

50305130يوآن چين

450600روپيه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدى

نرخ سكه و طال
فروشخريدعنوان

170,000  161,000  سكه يك گرمى
271,000  264,000  سكه ربع
477,000  473,000  سكه نيم

951,000  946,500  سكه امامى
950,500  946,000  سكه بهار آزادى

97,400  95,650  طال 18 عيار گرمى

رشد اندك نرخ دالر و قيمت سكه تمام
ــكه روز يكشنبه نرخ هر دالر امريكا  صرافان بازار ارز و س
ــد نسبت به روز شنبه و هر قطعه سكه  را با 6 تومان رش
تمام بهار آزادى طرح جديد را با هزار تومان رشد تعيين 
ــازار آزاد 13 تومان افت و هر  ــد. نرخ هر يورو در ب كردن
پوند نيز 47 تومان افزايش قيمت داشت. هر قطعه سكه 
ــكه  ــد و س تمام بهار آزادى طرح جديد با هزار تومان رش
طرح قديم بدون تغيير به خريداران عرضه شد. بهاى هر 

نيم سكه و هر ربع سكه نيز بدون تغيير بود.
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کارگاه روابط عمومی حرفه ای و 
اجرای پروتکل های تشریفات

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

دکتر احمد روستا: 
روابط عمومی ها نقش کلیدی و اهمیت قابل مالحظه ای در 
ســازمان ها و شــرکت ها دارند، به همین دلیل باید تالش 
کنند از ابتال به آفت های احتمالی که ناشی از حضور افراد 

غیرحرفه ای و ناآگاه در این عرضه است جلوگیری کنند.

دکتر محمود دهقان: 
برای فعال کــردن روابط عمومی ها ناگزیر هســتیم که از 
روابط عمومــی آماتور عبور کنیم و به ســرعت خود را به 

روابط عمومی حرفه ای برسانیم. 

دکتر حسن نمکدوست تهرانی: 
مهم ترین قاعده در تعامل با رســانه ها اینســت که »در 
دسترس باشید«. روزنامه نگاران معموال محدودیت زمانی 
دارند؛ اگر پاســخگو نباشید، شــانس اظهارنظر در مورد 

موضوعی که به خود شما مربوط است را از دست داده اید.

بخشی از نقطه نظرات دیدگاه اساتید در اولین کنفرانس روابط عمومی، مهرماه 1392

مکـان: هتــل سیـمـــرغ 
خیابــان ولیعصــر،  نرســیده به پارک ســاعی

5 دوشنبه - 10 شهريور 1393 تجارت و خدماتشمــاره

ــوم تلفن همراه  ــل س ارائه نس
ــته براى  كه طى چند روز گذش
ــور فعال  ــه اپراتور هاى كش هم
ــازه اى به  ــت، جان ت ــده اس ش
ــيده و  ــن همراه بخش بازار تلف
ــتركانى كه عالقه زيادى به  مش
ــتفاده از اينترنت پرسرعت  اس
ــود دارند براى  ــى خ روى گوش
تعويض دستگاه قديمى به بازار 
مراجعه مى كنند.  اشتياق مردم 
ــى هاى هوشمند  به خريد گوش
ــده تا قيمت اين  جديد باعث ش
دستگاه ها نسبت به ماه گذشته 
ــد كند و گوشى هايى  كمى رش
كه محبوبيت بيشترى در بازار 
ايران دارند شامل افزايش قيمت 

بيشترى هستند. 
رضا فرجى، يكى از فروشندگان 
تلفن همراه اظهار كرد: برند هاى 
ــى  ــونگ، اپل و اچ تى س سامس
ــترين رشد  در حال حاضر بيش
قيمت را داشته اند، به خصوص 
ــى هاى بدون گارانتى كه  گوش
ــى در بازار  ــاى متفاوت قيمت ه
ــندگان به دلخواه  دارند. فروش
ــت  ــى ها قيم ــن گوش روى اي
ــزود: نرخ ارز  مى گذارند.  وى اف
ــاى اخير ثابت  تقريبا طى روز ه
مانده اما قيمت موبايل افزايش 
ــن اين امر  ــته كه به نظر م داش
ــه بازار  ــى از هجوم مردم ب ناش
براى خريد گوشى جديد است. 

ــن همراه  ــن وارد كننده تلف اي
درباره ميزان واردات تلفن همراه 
گفت: بيشتر واردكنندگان براى 
ــترى داشته  اينكه فروش بيش
باشند و بازار را از دست ندهند، 
ــش نداده اند  ــا را افزاي قيمت ه
ــاى  ــى قيمت ه ــى برخ و حت
ــود را هم  ــاى وارداتى خ كااله
ــا اين كاال ها  كاهش داده اند، ام
در بازار با افزايش قيمت مواجه 

ــط فروشندگان  ــده كه توس ش
قيمت گذارى مى شود. 

ــال حاضر دو  ــزود: در ح وى اف
ــى به طور  ــركت بزرگ داخل ش
رسمى گوشى هاى تلفن همراه 
ــد و  ــور وارد مى كنن ــه كش را ب
ــمى آن را برعهده  ضمانت رس
دارند. واردات، فروش و خدمات 
ــى ها،  ــروش گوش ــس از ف پ
ــادى را به وجود  چالش هاى زي
ــى ها نشان  ــت.  بررس آورده اس
مى دهد، شركت هاى مشخصى 
ــه واردات  ــور انحصارى ب به ط
گوشى ها اقدام مى كنند و تجار 
ديگر در صورت واردات گوشى 
ــس از فروش  ــات پ براى خدم
ــكل  ــود دچار مش كاالهاى خ
خواهند شد. برخى شركت هاى 
عرضه كننده  نيز  و با تغيير نام، 
ــود را از برندى  حوزه فعاليت خ
ــر تغيير مى دهند و  به برند ديگ

ــبت به مشتريان  تعهد آنها نس
ــى كاهش  ــت قبل ــوزه فعالي ح

مى يابد يا حتى از بين مى رود. 
فروشگاه ها و واحدهاى صنفى 
ــور به عرضه  زيادى نيز در كش
ــوالت مى پردازند و  ــن محص اي
ــر عرضه اين  كنترل و نظارت ب
ــوق  ــظ حق ــوالت و حف محص
مصرف كنندگان شرايط مطلوبى 
ــر درصد  ــوى ديگ ندارد.  از س
ــگاه هاى  ــمگيرى از فروش چش
فعال در بازار بدون مجوز قانونى 
به فعاليت بپردازند.  سه انجمن 
ــود را متولى حوزه  و اتحاديه خ
ــى تلفن همراه مى دانند،  گوش
اما كنترل و نظارت بر اين بازار 
ــش فرعى از حوزه  مهم يك بخ
مسئوليت آنهاست.  بررسى آمار 
ــور و مقايسه آن با  گمرك كش
اندازه بازار فروش گوشى تلفن 
همراه كشور نشان مى دهد 90 

ــد واردات اين محصوالت  درص
ــمى (قاچاق)  از طريق غير رس
ــى هاى  ــود. گوش ــام مى ش  انج
ــتانداردها و  قاچاق گاهى با اس
ــى انطباقى ندارند.  ضوابط كيف
ــازمان تنظيم مقررات براى  س
ــى ها اقدامى  بررسى اين گوش
ــن  ــداده و همچني ــام ن انج
ــايى و جمع آورى  ــراى شناس ب
ــتاندارد  ــى هاى غير اس گوش
تاكنون از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدامى صورت 
ــن،  ي ــت.  بنابرا ــه اس نگرفت
ــع آورى  جم و  ــايى  شناس
ــتاندارد و  ــى هاى غير اس گوش
ــاماندهى بازار اين محصول  س
پر فروش در كشور بايد به عنوان 
يك اقدام مهم در دولت تعريف 
ــود. وزارت صنعت، معدن و  ش
ــور اقتصاد و  تجارت،  وزارت ام
ــورى  ــرك جمه ــى،  گم داراي

ــالمى ايران، سازمان تنظيم  اس
مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه 
ــاق كاال و ارز بايد براى  ــا قاچ ب
ــريك  انجام آن همكارى و تش
و  ــند  باش ــته  داش ــاعى  مس
همچنين از ظرفيت هاى موجود 
اتحاديه مربوط  استفاده كنند. 

ــاد واحد  ــه تعداد زي ــا توجه ب ب
ــى تلفن  صنفى در حوزه گوش
ــه ماده 21  ــراه و با عنايت ب هم
ــور،  ــام صنفى كش ــون نظ قان
ــتقل  ــه مس ــكيل اتحادي تش
كشورى در بخش گوشى تلفن 
ــت. تشكيل  همراه ضرورى اس
ــن همراه  ــى تلف اتحاديه گوش
ــكالت اين  ــاماندهى مش به س
ــزايى خواهد  ــك بس حوزه كم
ــن مدافع منافع  كرد و همچني
ــدگان و  ــوق مصرف كنن و حق
توليدكنندگان و واردكنندگان 
گوشى تلفن همراه خواهد شد. 
ــار دولت در  عالوه بر اين، همي
ــعه بخشى اين  برنامه هاى توس
ــود. وزارت صنعت،  حوزه مى ش
ــارت و هيات عالى  معدن و تج
ــكيل اتحاديه  نظارت، براى تش
ــى تلفن همراه و  كشورى گوش
كمك به راه اندازى مطلوب آن 
در چارچوب قانون نظام صنفى 

نقش مهمى خواهند داشت. 
ــد درخصوص  ــه هم باي اتحادي
ــده و  ــركت هاى ضمانت كنن ش
ــا و  ــرات در ضمانت نامه ه تغيي
ــى  خدمات پس از فروش گوش
تلفن همراه و همچنين حقوق 
ــتريان به عموم  قابل احقاق مش
مردم اطالع رسانى كند. هرگونه 
تغيير و جابه جايى شركت هاى 
ــا مجوز  ــده بايد ب ضمانت كنن
ــود و به مردم  اتحاديه انجام ش
ــود و همچنين  اطالع رسانى ش
تعهدات شركت قبلى به شركت 

جديد انتقال يابد. 

3G گرماى بازار تلفن همراه با همگانى شدن

نسل سوم، گوشى را گران كرد
نبود شفافيت مانع از رشد 

بيمه زندگى 
ــس هيات مديره و مدير عامل بيمه  محمود امراللهى، ريي
ايران گفت: بى انگيزگى بازاريابان و ابهام در مسئله كارمزد 

مهم ترين موانع رشد بيمه هاى زندگى است.
او در رونمايى از تازه ترين طرح بيمه اى شركت متبوعش 
ــان» محصول ويژه و منحصر به فرد بيمه هاى  افزود: «س
زندگى است كه از سوى اين شركت ديروز به بازار عرضه 
ــفافيت در  ــد و البته بيمه هاى زندگى به دليل عدم ش ش
ــت. بيمه هاى  ــد نكرده اس ــود و انگيزه بازاريابان رش س
زندگى به رغم بازار مناسب به اين دو دليل در كشور رشد 
نكرده   كه ما در نظر داريم با ايجاد انگيزه در شبكه فروش 
ــاركت به مردم و  ــانى در سود مش و بازاريابان و اطالع رس

بيمه گذاران اين مشكل را برطرف كنيم. 

آمادگى سرمايه گذاران تركيه براى 
مشاركت در گردشگرى ايران

گروهى از سرمايه گذاران كشور تركيه در ديدار با مسعود 
ــازمان  ــلطانى فر، معاون رييس جمهورى و رييس س س
ــگرى نسبت به  ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
سرمايه گذارى و مشاركت در زمينه ساخت هتل و توسعه 
ارتباطات هوايى كشور ابراز عالقه و اعالم آمادگى كردند. 
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــازمان مي به گزارش س
گردشگرى، در اين ديدار سلطانى فر به وجود شرايط مناسب 
سرمايه گذارى در بخش هاى اقتصادى تاكيد كرد و گفت: با 
توجه به جاذبه هاى متنوع ايران در زمينه تاريخى، فرهنگى، 
طبيعى و مذهبى بدون شك صنعت گردشگرى بيش از ساير 
بخش ها توسعه خواهد يافت.  وى با بيان اينكه جايگاه ويژه اى 
را براى سرمايه گذاران كشور تركيه در ايران در نظر گرفته ايم 
از اين گروه سرمايه گذار خواست تا با توجه به سابقه كارى اين 
گروه در حوزه گردشگرى، سرمايه گذارى در زمينه توسعه 
ــتاره را در ايران در  ارتباطات هوايى و ساخت هتل 4 و 5 س
دستور كار قرار دهند.  سلطانى فر افزود: براساس برنامه هاى 
ــعه ارتباطات  ــگرى، در آينده نيازمند توس ــعه گردش توس
ــتيم؛ همچنين به  هوايى و تقويت ناوگان هاى موجود هس
ــور نياز داريم. در اين  هتل هاى مناسب 4 و 5 ستاره در كش
راستا و براساس يك برنامه ضربتى 10 ساله بايد تعداد اين 
ــد.  وى خاطرنشان  هتل ها به سه برابر ظرفيت موجود برس
كرد: كمبود هتل و ساخت آن در ايران از مشكالت مهم در 
ــت و با توجه به شرايط مساعد  بخش گردشگرى كشور اس
سرمايه گذارى در اين راستا، سرمايه در كوتاه مدت توجيه شده 
و بهره بردارى خواهد شد.  وى با تاكيد به اعالم عالقمندى و 
آمادگى اين گروه سرمايه گذار افزود: ما هم آمادگى داريم تا 
كسانى را كه در حال حاضر مشغول كار در اين بخش هستند 
براى اجراى پروژه هاى مشاركتى معرفى كنيم.  در پايان اين 
نشست با توجه به اعالم آمادگى گروه سرمايه گذارى كشور 
تركيه براى سرمايه گذارى در حوزه توسعه زيرساخت هاى 
گردشگرى در كشورمان مقرر شد، گروه هايى براى مذاكرات 

نهايى به اين كشور سفر كنند. 

تاثير الكترونيكى كردن رويه ها برعملكرد گمرك
افزايش 100 درصدى درآمد گمرك 

شهيد رجايى

درآمد گمرك شهيد رجايى هرمزگان در پنج ماه گذشته 
ــته 100 درصد افزايش  نسبت به مدت مشابه سال گذش
ــهيد  ــت.  مهرداد جمال ارونقى، مديركل گمرك ش داش
ــزود: در اين مدت  رجايى بندرعباس با اعالم اين خبر اف
ــهيد  بيش از 19 هزار ميليارد ريال درآمد عايد گمرك ش
رجايى شد. وى در ادامه، الكترونيكى شدن سامانه جامع 
ــن علل افزايش  ــه واردات را از مهم تري گمركى در زمين
درآمد گمركى بندرشهيد رجايى برشمرد و افزود: درآمد 
گمركات از حقوق گمركى كاالى وارداتى تامين مى شود. 
وى همچنين از صدور بيش از 10 ميليون و 306 هزار تن 
ــارد و 842 ميليون دالر به  كاال به ارزش بيش از دو ميلي
خارج از گمرك شهيد رجايى خبرداد و گفت: اين ميزان 
كاال طى پنج ماه گذشته صادر شدكه از نظر ارزش و وزن 

برابر مدت مشابه  سال قبل بود. 
ــاورزى،  ــيمى، محصوالت كش ارونقى افزود: مواد پتروش
مواد معدنى و صنعتى، فلزات، سنگ آهن و صنايع دستى 
از جمله كاالهايى بودند كه به چين، عراق، امارات متحده 

عربى، افغانستان و تركيه صادر شدند. 

تهيه و اجراى طرح جامع مديريت 
انرژى در مناطق آزاد

ــع مديريت انرژى در  تفاهم نامه تهيه و اجراى طرح جام
ــوراى عالى مناطق  مناطق آزاد بين بخش خصوصى و ش

آزاد به امضا رسيد. 
ــرمايه گذارى  ــام و معاون س ــن، قائم مق محمد معزالدي
ــت: اين  ــى مناطق آزاد گف ــوراى هماهنگ ــه ش دبيرخان
ــع مديريت  ــه و اجراى طرح جام ــه درباره تهي تفاهم نام
ــى آن  ــيد و هدف اساس انرژى در مناطق آزاد به امضا رس
بهينه سازى مصرف انرژى سوخت و بهبود كارآيى انرژى 
ــاله است  ــت. مدت اجراى اين طرح يك س در مناطق اس
ــل صرفه جويى هاى حاصله  و هزينه اجراى آن نيز از مح
ــق تامين  ــرژى در مناط ــاى مصرف كننده ان در واحده

خواهد شد. 
وى افزود: اطالع رسانى مستمر در پيشرفت اجراى طرح 
مى تواند واحدهاى موفق در اين زمينه را به عنوان الگو در 

مناطق معرفى كند. 

خبر خبر
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بررسى مشوق هاى ريلى دولت از نظر كارشناسان

مشوق يك ميلياردى فعاالن راه آهن را ترغيب نمى كند
معاون نظارتى بانك مركزى: 

نرخ بهره ليزينگ مسكن 
منطقى نبود

ــركت هاى  ــك مركزى با بيان اينكه ش معاون نظارتى بان
ليزينگ كننده توان اجراى طرح ليزينگ را ندارند، گفت: 
نرخ بهره ليزينگ و سهم آورده شركت هاى ليزينگ كننده 
منطقى نبود.  به گزارش ايلنا، حميد تهرانفر در بيان علت 
ــزى در اين  ــزود: بانك مرك ــكن، اف رد طرح ليزينگ مس
مرحله با توجه به توجيه شركت هاى ليزينگ كننده، اين 

طرح را كنار گذاشته است. 
ــرح را رد  ــه آنان اين ط ــه داد: يكى از داليلى ك وى ادام
مى كنند اين است كه نرخ سود 14 درصد پيشنهاد شده 
از سوى شركت هاى ليزينگ منطقى نيست. از طرف ديگر 

سهم آورده شركت ها بسيار كم است. 
تهرانفر با بيان اينكه اين طرح با شرايط فعلى شركت هاى 
ــت: با توجه  ــيد، گف ــه جايى نمى رس ــگ كننده، ب ليزين
ــود،  ــورمان معامله مى ش ــكن در كش ــه ارقامى كه مس ب
ــام در تعداد  ــركت هاى ليزينگ توان پرداخت اين ارق ش

باالى خريد واحدهاى مسكونى را نداشتند. 
ــاره به اينكه اگر شرايط  معاون نظارتى بانك مركزى با اش
ــكن باز هم بررسى خواهد  مهيا باشد، طرح ليزينگ مس
شد، اظهار كرد: اگر شركت هاى ليزينگ كننده بخواهند 
ــى اين طرح دوباره در دستور كار بانك مركزى قرار  بررس
ــزى را كم و  نرخ بهره  گيرد بايد اتكاى خود به بانك مرك
ــان براى تامين مالى خريد از  را منطقى و از منابع خودش

مسكن استفاده كنند. 

پروازهاى شبانه مهرآباد 
متوقف مى شود

ــاى 12 تا 5 صبح  ــازى از توقف پروازه وزير راه و شهرس
ــراى كاهش آلودگى  ــاد از دو ماه آينده ب فرودگاه مهرآب
ــاره  صوتى خبر داد. به گزارش مهر، عباس آخوندى با اش
ــاكنان اطراف فرودگاه  ــرايط مناسب براى س به ايجاد ش
مهرآباد، گفت: از دو ماه آينده پروازهاى 12 شب تا 5 صبح 
ــا بيان اينكه اين  ــود. وى ب فرودگاه مهرآباد متوقف مى ش
ــكالتى براى ساكنان اين  پروازها به آلودگى صوتى و مش
مناطق منجر مى شود، افزود: اين اقدام براى رفاه ساكنان 
ــاه ديگر اجرايى خواهد  محله هاى اطراف مهرآباد از دو م
شد. آخوندى با اشاره به اينكه تمامى پروازهاى حج امسال 
ــود، اظهار كرد:  ــرودگاه امام خمينى(ره) انجام مى ش از ف
فرودگاه مهرآباد فقط براى پروازهاى داخلى خواهد بود. 
ــاره به ضرورت سرمايه گذارى  وزير راه و شهرسازى با اش
ــتم برج و كنترل مراقبت و سيستم هاى رادارى،  در سيس
افزود: به سرمايه گذارى 250 ميليون دالرى در فرودگاه 

مهرآباد نياز داريم. 

خط ريلى بين فرودگاه امام (ره) و 
مهرآباد كشيده مى شود

وزير راه و شهرسازى با اشاره به اجراى روش جديد تامين 
ــرودگاه امام خمينى(ره)، گفت: خط  مالى براى تكميل ف
ــود.  به  ــيده مى ش ريلى بين فرودگاه امام و مهرآباد كش
گزارش مهر، عباس آخوندى روز گذشته در مراسم افتتاح 
ترمينال حجاج در فرودگاه امام خمينى(ره) اظهار كرد: در 
طول سال هاى آتى با تكميل فرودگاه امام (ره) و ساخت 
ــته تر و آبرومندانه براى  شهرك فرودگاهى جايگاه شايس
ــود.  آخوندى با اشاره به اينكه روش  حجاج ساخته مى ش
ــرودگاه امام (ره)  ــدى را براى تكميل ف تامين مالى جدي
ــهردارى، شركت  اجرايى مى كنيم، افزود: با همكارى ش
ــا ارتباط ريلى را  ــركت راه آهن تصميم داريم ت مترو و ش
بين مهرآباد و فرودگاه امام (ره) و شهر تهران برقرار كنيم. 

آمادگى سرمايه گذاران براى حضور 
در فرودگاه مهرآباد

ــى  ــور از آمادگ ــاى كش ــركت فرودگاه ه ــل ش مديرعام
ــرمايه گذاران براى حضور در فرودگاه مهرآباد خبر داد  س
و گفت: اپرون شرقى اين فرودگاه با سرمايه 250 ميليارد 
ــيد.  به گزارش مهر،  ريال و در 18 ماه به بهره بردارى رس
محمدعلى ايلخانى با بيان اينكه 75 هزار متر مربع پايانه 
در مهرآباد داريم، اظهار كرد: پايانه يك قديمى ترين پايانه 
اين فرودگاه است كه در سال 1938 ميالدى توسط يك 
ــد. گرچه از نظر ساخت اين  ــاخته ش شركت سوئدى س
ــت اما بايد در قالب طرح جامع تمام  ترمينال مناسب اس

شش پايانه مسافرى بازسازى شود. 

تحويل 330 هزار مسكن مهر منتظر 
تامين آب و برق

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در امور مسكن مهر گفت: 
330 هزار واحد مسكن مهر در كشور تكميل شده و آماده 
ــت، ولى به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها و  تحويل اس
ــده  خدماتى نظير آب، برق و گاز به متقاضيان تحويل نش
ــنا، احمد اصغرى مهرآبادى افزود:  است.  به گزارش ايس
ــكن مهر دو ميليون و 320 هزار واحد  در قالب طرح مس
مسكن در كشور ساخته شد كه به طور ميانگين 82 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارند. مهرآبادى اظهار كرد: براى تامين 
خدمات زيربنايى طرح هاى مسكن مهر در كشور 5600 
ــورد نياز براى  ــت. اعتبار م ميليارد تومان اعتبار نياز اس
ساخت كالنترى، مدرسه و مركز درمانى در مجتمع هاى 

مسكن مهر 4800 ميليارد تومان برآورد شده است. 

نحسى مالزى ايرالينز دامنگير 
كاركنانش شد

مالزى ايرالينز در راستاى برنامه تغيير و تحول گسترده اى 
كه پس از دو فاجعه امسال به اجرا گذاشته است، 6000 نفر 
از كاركنانش را تعديل مى كند.  به گزارش ايسنا، اين تعداد 
ــزار نيروى كار اين  ــدود 30درصد از 20 ه كاهش برابر با ح
شركت است. مالزى ايرالينز به طور كامل دولتى خواهد شد 
و مديرعامل آن نيز به احتمال انتخاب مى شود. طرح احياى 
اين شركت حدود شش ميليارد رينگيت مالزى (1/9 ميليارد 
دالر) هزينه دارد.  شركت سرمايه گذارى دولتى «خزانه ملى» 
كه سهم در اين شركت بحران زده 69درصد دارد، 100درصد 
مالكيت آن را به دست خواهد گرفت. مديركل خزانه اظهار 
كرده است انجام مجموعه اى از اقدامات ايرالين ملى مالزى 
را احيا خواهد كرد و احياى اين ايرالين را براى توسعه ملى 

كشورش مهم ارزيابى كرد. 

رييس اتحاديه امالك استان تهران در گفت وگو با 
«فرصت امروز»

آزاد سازى خريدوفروش مسكن مهر 
رونقى به بازار نبخشيد

ــته ميزان  ــال گذش ــه س ــازان، در س طبق گفته انبوه س
ساخت و ساز مسكن مهر به حداقل رسيد و حتى در برخى 
از شهرها اين ميزان نزديك به صفر بود. از طرفى با حداقل 
ــته نشد، اما  ــيدن ميزان عرضه، از ميزان تقاضا كاس رس

بيشتر معامالت در قالب اجاره بود نه خريدوفروش. 
ــكن حاصل  ــابقه مس ــازار معتقدند ركود بى س فعاالن ب
ــت، اما به زودى اين  ــركوب قيمت ها از سوى دولت اس س
ــازار اجاره و  ــدى از ب ــش قيمت چند درص ركود با افزاي
ــود. در حالى كه گفته مى شود  خريدوفروش خارج مى ش
ــكن در بازار  ــروش مس ــت خريدوف ــال اس بيش از دو س
ــدن  ــت، گمان مى رفت با آزاد ش ــيده اس به حداقل رس
ــورد، هر چند  ــكن مهر بازار تكانى بخ خريدوفروش مس
دالالن بازار امالك هم از اين ابالغيه استقبال كردند، اما 

تاثير قابل توجهى بر بازار مسكن نداشت. 
ــاوران امالك  ــام عقبايى، رييس اتحاديه صنف مش  حس
ــازى خريدوفروش مسكن مهر  تهران درباره تاثير آزادس
بر بازار مبتال به ركود ملك و امالك با «فرصت »امروز به 

گفت وگو پرداخت. 
آيـا آزادسـازى معامـالت مسـكن مهر بـر ركود 

بازارتاثيرى داشت؟ 
هر چند با اين ابالغيه وزارت راه و مسكن، حجم معامالت 
ــه طور كلى  ــش يافت، اما ب ــكن مهر افزاي واحدهاى مس
نتوانست تاثير قابل توجهى بر بازار بگذارد و ركود را تحت 
ــكن سنگين تر از آن است  شعاع خود قرار دهد. ركود مس
ــورد، اما در مجموع  ــكن مهر تكان بخ كه با معامالت مس
ــاره و خريدوفروش  ــت معامالت در حوزه اج مى توان گف
ــته افزايش يافت كه  ــال هاى گذش ــبت به س امسال نس
نمى توان گفت آزادسازى معامالت مسكن مهر عامل اين 

افزايش بوده باشد. 
به نظر شـما دليل اسـتقبال دالالن از بازار مسكن 

مهر چيست؟ 
 اگر استقبال دالالن از ورود به معامالت مسكن مهر به اين 
منجر شود كه بازار اين شهرك ها و مجموعه ها اسير پديده 
سوداگرى شوند، نگران كننده است، اما هنوز آنچه باعث 
ــاهده نشده است. از آنجا كه  نگرانى در اين بازار شود، مش
احتمال افزايش قيمت مسكن وجود دارد خريداران بيشتر 

انگيزه سرمايه گذارى دارند نه احتكار. 
آيا تمام مشاوران امالك حق معامالت مسكن مهر 

را دارند؟ 
ــكن مهر نمى شود.  به طور قطع هر بنگاهى وارد بازار مس
البته اين  به آن معنا نيست كه مجوز و اجازه ورود به اين 
بازار را نداشته باشد. معموال خريداران مسكن مهر بيشتر 
ــايت ها مراجعه مى كنند، زيرا  به مشاوران امالك اين س
فعاليت بنگاهى در مركز شهر در حوزه مسكن مهر توجيه 
ــى مى تواند در اين  ــا به صورت موردى و سفارش ندارد، ام
ــترى داشته باشد،  ــد به اين شرط كه مش حوزه فعال باش
ــايت هاى مسكن مهر در حومه  اما معموال در تهران كه س
ــايت بيشتر در اين حوزه  شهر است، بنگاه هاى اطراف س
فعال هستند مگر اينكه معامله خريد انبوه يا فروش انبوه 
ــاوران امالك فارغ از اينكه در كدام  در ميان باشد كه مش

منطقه فعال هستند، از اين معامالت استقبال مى كنند. 

گفت وگو خبر كوتاه
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 عباس نعيم امينى
صنعت حمل ونقل به عنوان يكى 
از زيرساخت هاى توسعه اقتصادى 
ــه برنامه ريزان  همواره مورد توج
ــت گذاران اقتصادى در  و سياس
ــور هاى مختلف بوده است،  كش
ــل ريلى  ــان حمل و نق از اين مي
ــير  ــژه قطارهاى سريع الس به وي
ــى از كم هزينه ترين  به عنوان يك
و ايمن ترين راه هاى حمل و نقل 
در جهان بسيار مورد توجه است 
ــه در حال حاضر در  ــورى ك به ط
ــا 21472كيلومتر  ــر دني سراس
ــير در حال  ــوط سريع الس خط
بهره بردارى، 13964 كيلومتر در 
دست ساخت و 16347 كيلومتر 
ــت  ــده اس ديگر برنامه ريزى ش
ــاى پيش بينى  ــق برنامه ه و طب
ــورهاى جهان تا 10  ــده، كش ش
ــده 51784 كيلومتر  ــال آين س
راه آهن سريع خواهند داشت كه 
بيشتر آن در منطقه اروپاست.  در 
ايران هم حمل و نقل ريلى يكى از 
حوزه هايى است كه در سال هاى 
اخير موردتوجه سياست گذاران 
كالن اقتصادى قرار گرفته است 
به طورى كه در برنامه ها و اسناد 
باالدستى اقتصادى كشور هم به 
جايگاه ويژه اى دست يافته است. 
ــخنگوى كميسيون  به گفته س
ــق 1404  ــس تا اف عمران مجل
ــد 26000 كيلومتر خطوط  باي
ريلى در كشور داشته باشيم كه 
ــر 11000 كيلومتر  در حال حاض
ــت و  آن در حال بهره بردارى اس
حدود 6 تا 7 هزار كيلومتر ديگر 
در حال ساخت است. الهوتى در 
ادامه افزود: متوسط بهره بردارى 
ار خطوط ريلى در كشور ساالنه 
ــه براى  ــت ك 170 كيلومتر اس
ــيدن به افق برنامه  20 ساله  رس
ــه 1000 كيلومتر  اين رقم بايد ب

در سال برسد.

مشوق هاى دولتى براى حفظ 
و جذب سرمايه در حوزه ريل 
ــدن دولت يازدهم  با روى كار آم
به نظر مى رسد دولت سعى دارد 
ــوق هاى  ــر گرفتن مش با در نظ
ــتى  گوناگون به اين روند الكپش
ــد. مديرعامل  ــرعت بخش را س
ــاره اقدامات راه آهن  راه آهن درب
براى جذب سرمايه گذار در حوزه 
بار و مسافر مدعى است، نه تنها 
توجه وزارت  راه و شهرسازى بلكه 
ــت جمهورى هم روى  نظر رياس
ــبكه ريلى و افزايش  گسترش ش
جابه جايى هاى ريلى است و  يكى 

از مشوق هاى دولت در حوزه بار 
براى جذب سرمايه گذار پرداخت 
منابع مالى از محل صرفه جويى 
سوخت راه آهن است همچنين هر 
سرمايه گذارى كه منجر به افزايش 
جابه جايى بار شود، سه تا پنج سال 
ــى به  ــت حق دسترس از پرداخ
راه آهن، معاف مى شود. يكى ديگر 
ــوق هاى راه آهن در حوزه  از مش
سرمايه گذارى بخش بار اين است 
كه تا سال 1400 حق دسترسى به 
راه آهن را افزايش نخواهد داد. اين 
در حالى است كه حق دسترسى 
به راه آهن از سال 91 ثابت مانده 
ــت.  همچنين عالوه بر معاف  اس
ــش  ــرمايه گذاران بخ ــودن س ب
ــافرى ريلى از پرداخت حق  مس
ــى به راه آهن اعطاى وام  دسترس
ــرمايه گذاران اين  بالعوض به س
حوزه است كه پيشنهاد راه آهن 
ــان  ــارد توم ــت يك ميلي پرداخ
تسهيالت بالعوض است. هنوز اين 
پيشنهاد به تصويب نرسيده، اما ما 

اين طرح را پيگيرى مى كنيم. 
ــئله تا چه  ــن مس ــال آنكه اي ح
ــب تحريك  ــد مى تواند موج ح
سرمايه گذاران شود و چه اقدامات 
و مشوق هاى ديگرى مى توان براى 
حضور پر رنگ تر بخش خصوصى 
در حوزه حمل و نقل ريلى در نظر 
گرفت، موضوع گزارش پيش رو 

است. 

دولت از سهم خود در منافع 
بكاهد 

ــش از 90  ــر بي در حال حاض
ــور  ــل كش ــد از حمل و نق درص
ــورت  ــا ص ــق جاده ه از طري
ــد باقيمانده  مى گيرد و 10 درص
ــى، هوايى و  ــل ريل به حمل و نق
ــاص دارد. با توجه  دريايى اختص

به آمار تلفات جاده اى و بحث هاى 
زيست محيطى و ظرفيت باالى 
ــى در جابه جايى بار و  بخش ريل
مسافر اهميت اين ارقام بيش از 
پيش مشخص مى شود. مهرداد 
ــيون  بائوج الهوتى،  عضو كميس
اقتصادى مجلس در گفت و گو با 
ــا بيان اهميت  «فرصت امروز»  ب
ــل  ــرمايه گذارى در حمل و نق س
ــت: در حال حاضر به  ــى گف ريل
جهت اينكه سودآورى در بخش 
حمل و نقل جاده اى بيشتر است 
اكثر سرمايه گذاران خصوصى وارد 
ــده اند بنابراين براى  اين حوزه ش
سرمايه گذارى در بخش ريلى بايد 
ــوق هاى الزم از سوى دولت  مش
ــود.  وى ادامه داد: دولت  ارائه ش
براى تحقق و توسعه حمل و نقل 
ريلى بايد از سهم خود در منافع 
موجود بكاهد و در مقابل به سهم 

بخش خصوصى بيفزايد. 

ورود يك قطار40 ميليارد 
دالر سرمايه مى خواهد 

ــر  ه ــت  قيم ــر  در حال حاض
ــدود 2/5 تا  ــافرى ح واگن مس
ــر براى هر  ــت و اگ 3 ميليارد اس
ــن در نظر بگيريم،  قطار 12 واگ
ــزودن يك قطار  بنابراين براى اف
ــى  ــل ريل ــبكه حمل و نق ــه ش ب
ــرمايه  بين 36 تا 40 ميليارد س
ــت و با توجه به اينكه با  الزم اس
هزينه هاى فعلى حدود 30 تا 37 
ــد تا بازگشت  سال طول مى كش
ــش اتفاق  ــن بخ ــرمايه در اي س
بيفتد.  هوشنگ سوهانگر، رييس 
انجمن ريلى كشور در گفت وگو با 
«فرصت امروز» با بيان اين مطلب 
گفت: با اين حجم سرمايه گذارى 
ــهيالت الزم را براى  تا دولت تس
ــم نكند  ــى فراه بخش خصوص

سرمايه گذاران بخش خصوصى 
نمى توانند فعاليت موثرى داشته 
باشند، بنابراين يا بايد تسهيالت 
ــط دولت فراهم شود يا  الزم توس
ــافربرى  ــركت هاى مس اينكه ش
ــناور  ــكان قيمت گذارى ش از ام
ــه وام  ــوند، درنتيج بهره مند ش
ــروع  بالعوض دولت مى تواند ش
مناسبى باشد، اما قطعا نمى تواند 
ــوهانگر در ادامه  كافى باشد.  س
ــبكه  ــيل ش ــاره به پتانس با اش
ــت: ناوگان  حمل و نقل ريلى گف
ريلى كشور براى تامين نياز كشور 
ــتگاه واگن الزم دارد.  4000 دس
اينكه در پيك نوروزى و تابستانى 
به دليل فشار تقاضا تمام بليت ها 
ــود،  ــك روز فروخته مى ش در ي
نشان دهنده فضاى مناسب براى 
ــن بخش  ــرمايه گذارى در اي س
است و با توجه به اينكه ما ساالنه 
ــادى را در بخش  ــاى زي هزينه ه
جاده اى مى پردازيم و دولت ناچار 
به سرمايه گذارى و ارائه تسهيالت 
به ناوگان حمل و نقل ريلى است. 

ــاره به تلفات جاده اى و  وى با اش
پيامد هاى زيست محيطى بخش 
جاده اى ادامه داد: توسعه ملى هر 
ــعه بخش ريلى  كشورى به توس
وابسته است، اما در شرايط فعلى 
وضعيت مناسبى در اين زمينه 
ــه طورى كه عمر  وجود ندارد، ب
ــط واگن در ايران بين 30  متوس
ــت و اين در حالى  تا 35 سال اس
ــط جهانى آن  ــت كه متوس اس
ــال است و اين  بين 15 تا 20 س
امر خود گوياى همه چيز است. 
ــرى، مدير عامل  احمد رضا صب
ــافربرى نورالرضا  ــركت مس ش
ــاره به اهميت اعطاى  نيز با با اش
ــهيالت به بخش خصوصى  تس
ــم نمى تواند رقم  ــن رق گفت: اي

قابل توجهى باشد، بنابراين دولت 
به جاى در نظر گرفتن اين گونه 
مشوق ها مى تواند تسهيالت كم 
بهره در اختيار بخش خصوصى 
ــا تحريك كننده  ــد ت ــرار ده ق
ــن بخش  ــرمايه گذارى در اي س
ــد. وى در ادامه اظهار كرد:  باش
كمبود نقدينگى در حال حاضر 
ــكل اصلى بخش خصوصى  مش
ــاعدت  ــن مس ــت، بنابراي اس
بودجه اى دولت مى تواند بسيار 
راهگشا باشد. مدير عامل شركت 
مسافر برى نورالرضا تاكيد كرد: 
دولت مى تواند تسهيالت با نرخ 
ــدى در اختيار  بهره چهاردرص
ــد و  ــرار ده ــرمايه گذاران ق س
مابه التفاوت اين عدد تا نرخ سود 
ــرد. نكته  ــى را به عهده بگي بانك
ديگر در رابطه با سرمايه گذارى 
ــداث خطوط ريلى  در بخش اح
ــد در اين  ــت باي ــت كه دول اس
ــرمايه گذاران  ــه س بخش هم ب
خصوصى اعتماد كند و كار را به 

بخش خصوصى بسپارد. 

فاينانس 35 ميليارد دالرى 
در حمل و نقل ريلى

ــرمايه گذارى خارجى همواره  س
ــى از راه هاى تامين  به عنوان يك
مالى پروژه هاى اقتصادى مطرح 
ــرمايه گذارى  ــذب س ــت. ج اس
ــوص در حوزه  ــى به خص خارج
مسائل زيربنايى مى تواند يكى از 
عوامل پيشبرد پروژه هاى كالن 
اقتصادى باشد. شبكه حمل و نقل 
ــتثنا  ــز از اين قاعده مس ريلى ني
ــخنگوى كميسيون  نيست.  س
ــس در پايان گفت:  عمران مجل
ــال جارى 35 ميليارد دالر  در س
فاينانس براى توسعه حمل و نقل 
ــده است  ريلى در نظر گرفته ش
ــهم  ــه از اين رقم 15 درصد س ك
ــد باقيمانده  ــت و 85 درص دول
ــرمايه گذاران خارجى  ــهم س س
ــتر  ــن ميان بيش ــت كه از اي اس
ــوى  ــرمايه گذارى از س ــن س اي
ــى صورت  ــرمايه گذاران چين س
مى گيرد. وى در پايان تاكيد كرد: 
ــد توانمندى  بخش خصوصى باي
ــرمايه گذارى در  الزم را براى س
ــد تا دولت  اين حوزه داشته باش
ــهيالت الزم را در اختيار  هم تس
ــد.  ــرار ده ــرمايه گذاران ق س
ــه  ــا هيچ گون ــر م در حال حاض
ــه در بخش ريالى  محدوديتى چ
و چه در بخش ارزى براى اعطاى 
ــهيالت به بخش حمل و نقل  تس

ريلى نداريم. 

ــور اروپايى با  عوارض جاده اى در چندين كش
استفاده از برچسب عوارض پرداخت مى شود. 
ــت كه روى  ــب عوارض، برچسبى اس برچس
شيشه جلوى خودروها نصب مى شود و براى 

مدتى مشخص اعتبار دارد. 
ــى عوارضى در  ــتم پرداخت الكترونيك سيس
ــوئيس براى كاميون ها و ماشين هاى بارى  س
داراى بيش از 3/5 تن ظرفيت باربرى در ژوئن 
ــتم  ــد. در اتريش هم سيس 2001 تدوين ش
ــال 2004  پرداخت الكترونيك عوارض از س
ــش از 3/5 تن با  ــارى بي ــين هاى ب براى ماش
استفاده از فناورى ريزموج DSRC (ارتباطات 
اختصاصى كوتاه برد) عوارض گرفته مى شود. 

ــال 2005  در آلمان كه پرداخت عوارض از س
ــيده، عوارض تنها از  در اين كشور به اجرا رس
كاميون ها و ماشين هاى بارى داراى ظرفيت 
بيش از 12 تن گرفته مى شود. سيستم پرداخت 
عوارض در آلمان براساس فناورى ماهواره اى 
است و رانندگان دو راه براى پرداخت دارند، اول 
ــتگاه در داخل ماشين كه به صورت  نصب دس
ــد و دوم  ــبه مى كن خودكار عوارض را محاس
ثبت مسير با استفاده از اينترنت و پايانه هاى 
رزرو كامپيوترى.  همچنين در ليتوانى سيستم 
عوارض براى همه ون ها، كاميون ها و اتوبوس ها 
ــى در همه بزرگراه ها  اجرا مى شود. در كرواس
ــيارى از اين  ــود و بس عوارض دريافت مى ش

بزرگراه ها از سيستم جمع آورى بسته شبكه اى 
استفاده مى كنند. به اين معنا كه راننده وقتى 
ــت مى كند و  ــد، برگه اى درياف وارد جاده ش
ــل داده و هزينه را  هنگام خروج برگه را تحوي

پرداخت مى كند. 
ــور فنالند عوارض  جالب است بدانيد، در كش
ــتر  ــه بيش جاده اى وجود ندارد، اما در فرانس
بزرگراه ها عوارض دريافت مى كنند. نرخ عوارض 
ــود. اين نرخ  ــافت تعيين مى ش براساس مس
براى وسايل نقليه مختلف، از موتور تا كاميون 

متفاوت است. 
نرخ عوارض در فرانسه يكى از گران ترين ها در 
اروپا است، اما جاده هاى اين كشور هم شرايط 
ايده آلى دارند. يك خودروى سوارى در فرانسه 
ــر 0,07 يورو  ــور ميانگين در هر كيلومت به ط
پرداخت مى كند. طرح هايى در فرانسه وجود 
دارد كه به دنبال خصوصى كردن بزرگراه ها در 
جنوب فرانسه هستند. اين طرح ها مى توانند 

نرخ عوارض را تا 30درصد كاهش دهند. 
ــراى مهم ترين و  ــوارض ب ــرخ ع ــد ن در هلن
ــت. در  بزرگ ترين تونل بين 5 تا 25 يورو اس
هلند دو تونل و يك پل شامل عوارض مى شوند. 
ــتم پرداخت  ــارات متحده عربى، سيس در ام
عوارض «سالك» نام دارد كه در آن رانندگان 
ــغ 100 درهم  ــه مبل ــك كارت اعتبارى ب ي
ــدن آنها از يك  مى خرند. به ازاى هر بار رد ش
ــاب آنها چهار درهم  مسير عوارض دار از حس

امارات معادل 1,08 دالر كم مى شود. 

نرخ عوارض جاده اى در كشورهاى اروپايى و آسيايى
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در برنامه چهارم و پنجم توسعه 
ــى، توزيع  ــت غذاي ــن امني تامي
ــدى  بهره من ــد،  درآم ــب  مناس
ــت، ارتقاى نسبى  ازمحيط زيس
ــرانه و رسيدن  ــطح درآمد س س
ــتغال كامل از موارد مهم  به اش
ــوب شده  ــعه كشور محس توس
ــد با  ــواردى كه مى ش ــت. م اس
ــاورزى كه اين روزها  توسعه كش
ــت يافت،  از ياد رفته به آنها دس
اما اين مهم تا امروز اتفاق نيفتاده 

است. 
ــماربخش  بى ش ــاى  چالش ه
كشاورزى در سال هاى گذشته 
ــده تا صنعت تبديلى  موجب ش
ــد جايگاه خود  و تكميلى نتوان
را در اين بخش به دست آورد. 
ــى  ــت تبديل ــه صنع در حالى ك
ــور هاى  كش در  ــى  تكميل و 
ــعه يافته و در حال توسعه  توس
ــت پويا و  ــك صنع ــوان ي به عن
ــاد آنها جوالن  ــدرن در اقتص م
ــران اين صنعت  مى دهد، در اي
ــيار  ــود موانع بس ــه دليل وج ب
واردات  ــل  ــش روى خود مث پي
ــاورزى،  بى رويه محصوالت كش
ــين آالت بى كيفيت صنايع  ماش
ــات در  ــود ثب ــته بندى و نب بس
ــى محصوالت  بازارياب ــد و  تولي
ــر  ــاق به س ــاورزى در مح كش

مى برد. 

نبود سرمايه در گردش واحدهاى 
صنايع تبديلى و تكميلى

ــكل  مش و  ــازى  برندس ــدم  ع
واحدهاى  در گردش  ــرمايه  س
ــى و تكميلى و  ــع تبديل صناي
ــى  ــهرك هاى تخصص ــود ش نب
از  ــالى،  خشكس و  ــاورزى  كش
ــع  صناي ــى  اصل ــاى  چالش ه

تبديلى است. 
ــناس  كارش ــان،  صدقي ــدا  لين
ــع  صناي و  ــاورزى  كش ــور  ام
ــد مطلب گفته  ــا تايي غذايى ب
ــده به چالش هاى پيش روى  ش
ــاره كرد و  ــع تبديلى اش صناي

ــى در  ــود نقدينگ ــت: كمب گف
ــاال بودن قيمت  اين واحدها، ب
ــده محصوالت فرآورى  تمام ش
ــاال بودن  ــاورزى، ب ــده كش ش
ــاورزى  ضايعات محصوالت كش
از  ــس  پ ــل  مراح در  ــژه  به وي
ــت و  ــانات قيم ــت، نوس برداش
ــكالت مربوط به دسترسى  مش
ــب  به مواداوليه در زمان مناس
ــاى  ــان واحده ــط صاحب توس
توليدى، توسعه نيافتگى شبكه 
فرآورده هاى  ــه  و عرض ــد  تولي
ــى و تكميلى و  ــع تبديل صناي

غذايى كشور، فرسودگى بخش 
ماشين آالت  از  قابل مالحظه اى 
ــع تبديلى و  و واحدهاى صناي
ــى و غذايى، تعدد مراكز  تكميل
ــوص  خص در  ــرى  تصميم گي
ــت از  ــعه و حماي ــاد، توس ايج
ــى  تكميل و  ــى  تبديل ــع  صناي
ــه  بى روي ــدور  و ص ــى  غذاي و 
ــع  صناي ــيس  تاس ــاى  جوازه
ــى و تكميلى و غذايى از  تبديل
ــت  اس چالش هايى  عمده ترين 
ــا آن مواجه  ــن صنايع ب كه اي

است. 

 واردات بى رويه
چالش توليدكنندگان

ــوى ديگر، واردات بى رويه  از س
ــاورزى در چند  محصوالت كش
ــت را از  ــر اين فرص ــال اخي س
ــاد  ــراى ايج ــدگان ب توليد كنن

صنايع تبديلى گرفته است. 
ــناس  ــور بصير، كارش عليرضا پ
ــاورزى دراين باره مى گويد:  كش
ــش  بخ ــودن  نب ــادى  اقتص
ــاالى  ب ــك  ريس ــاورزى،  كش
ــاورزى،  ــد محصوالت كش تولي
ــى در  ــوددهى منطق ــدم س ع

ــاير بخش هاى  ــا س ــه ب مقايس
ــاورزى، نبود الگوى كشت  كش
علمى  كشاورزى  عدم  مناسب، 
ــش  بخ ــودن  دانش بنيان نب و 
ــتفاده  اس ــدم  ع و  ــاورزى  كش
مطلوب از منابع پايه توليد اعم 
ــاى  ــاك و آب از چالش ه از خ
ــاورزى  ــش روى بخش كش پي
ــه واردات را به عنوان  ــت ك اس
راه آسان تر به مسئوالن معرفى 
مى كند، غافل از اينكه با درگير 
ــدن با اين چالش ها مى توان  ش
ــور  ــعه اقتصادى كش ــه توس ب

كمك كرد. 

افزايش ظرفيت صنايع 
تبديلى به 24 ميليون تن 

در برنامه پنجم
ــان  نش ــارى  آم ــاى  برآورده
محصوالت  ــات  ضايع مى دهد، 
ــدود  ــران ح اي ــاورزى در  كش
و  ــت  اس ــد  درص  30 ــا  25ت
ضايعات  ــن  اي اقتصادى  ارزش 
ــارد دالر  ــم 5 تا 10 ميلي را ه
ــه اگر از  ــد ك ــن مى زنن تخمي
ــزان ضايعات جلوگيرى  اين مي
ــوان غذاى  ــود، حداقل مى ت ش

20ميليون نفر را تامين كرد. 
ــعه نگاه  ــم توس ــه پنج در برنام
ــع تبديلى و  ــه صناي ــژه اى ب وي
ــى  ــده و پيش بين ــى ش تكميل
مى شود كه تا پايان برنامه پنجم 
توسعه، حدود 24ميليون تن به 
ظرفيت صنايع تبديلى و تكميلى 
ــود.  ــور افزوده ش ــى كش و غذاي
ــازى  ــازى و نوس همچنين بازس
ــم در اين  ــاى موجود ه واحده
ــده و بايد تا پايان  برنامه ديده ش
برنامه درصد محصوالت فرآورى 
شده به دو برابر افزايش يابد تا از 
ضايعات كشاورزى كاسته شود. 

ــت كه برنامه  اين در حالى اس
ــى  ــال پايان ــعه س ــم توس پنج
ــپرى مى كند و هنوز  خود را س
آمارى مبنى بر ميزان تحقق يا 
ــق برنامه هاى صنايع  عدم تحق

تبديلى ارائه نشده است. 

گزارشى از چالش هاى صنايع تبديلى

چرخه معيوب كشاورزى، توليد را به حاشيه مى راند
گزارش وايبرى (2)

امروز هم در نظر داريم ادامه گفت وگوهاى كارشناسان 
كشاورزى را در فضاى مجازى دنبال كنيم. بحث ديروز 
ــم بيانيه اى با  ــنهاد يكى از اعضا مبنى بر تنظي با پيش
هدف ورود محتواى كشاورزى به برنامه هاى صداو سيما 
ــيد. حال در اين گزارش، بخش ديگرى از  به پايان رس

گفت وگو را دنبال مى كنيم. 
ــائل فنى و فيزيكى  ــى از اعضا با تاكيد بر اينكه مس يك
ــت، گفت: «مهم ترين  ــاورزى نيس ــكل اصلى كش مش
ــت اجتماعى و فرهنگى به كشاورز و  ــئله نگاه پس مس
ــت كه تهديدى بزرگ براى چنين بخش  كشاورزى اس
ــد متوجه  ــر دقت كني ــود. اگ ــوب مى ش بزرگى محس
ــويد كه تقريبا هيچ كس حاضر نيست فرزندش را  مى ش
در ايران حتى به رسيدن به درجات عالى مدارج علمى 
كشاورزى تشويق كند؛ چه برسد به اينكه بخواهد يك 
ــد. اين عدم تمايل به خاطر سود  كشاورز معمولى باش
ــت اين قضيه نگاه فرهنگى  ــت، بلكه در پش پايين نيس

نادرست قرار دارد.»
ــوال در مهدكودك ها از  ــود: «معم ــو معتقد ب ــن عض اي
كودكان در مورد شغل آينده شان سوال مى شود؛ آيا تا 
ــال ديده ايد كه كودكى در جواب بگويد مى خواهم  به ح
ــوم؟ در ميان مردم هميشه شغل پزشكى،  كشاورز بش
حقوق، بازيگرى و غيره ارجحيت دارد و همه روى اين 
موضوعات سرمايه گذارى مى كنند. حاال ما مى خواهيم 

با اصحاب فرهنگ و هنر، نگاه ها را اصالح كنيم.»
ــه وى، در فرهنگ مان در حوزه آب، به جاى  ــه گفت ب
اينكه به فرزندانمان بگوييم سرزمين ما خشك است 
ــط بارش 250ميلى مترى دارد، گفته ايم «باز  و متوس
ــه انتظارى داريد كه اكنون  ــاران، با ترانه!» حال چ ب
ــيم؟ اين  ــا باش در صرفه جويى اين نعمت الهى كوش
ــت كه ژاپنى ها به فرزندانشان مى گويند  در حالى اس
ــت و بايد با آن كنار  ــرزمين زلزله اس ــور ما س «كش

بياييم.»
ــد و گفت:  ــو ديگرى وارد بحث ش ــن هنگام عض در اي
ــازى، فرآيندى پيچيده، تخصصى و زمان بر  «فرهنگ س
است و نيازمند مشاركت آحاد كسانى است كه دغدغه 
ــانه ها نيز بايد در شناساندن چهره  ملى دارند. البته رس
اصلى كشاورزى اهتمام بورزند. به عنوان مثال، پيگيرى 
ــكالت اعتبارى و اجرايى طرح هاى بخش  و مطالبه مش
كشاورزى از سوى رسانه ها- همان گونه كه از مسئوالن 
ــه جامعه را به  ــه مى كنند- مى تواند توج بخش مطالب

مشكالت اين بخش، بيش از پيش جلب كند.»
ــب عيد ما  ــزود: «يعنى همان طور كه دغدغه ش وى اف
سيب و پرتقال مى شود، با همان شدت به عنوان مثال، 
اعتبارات كم طرح هاى آبخيزدارى و آبيارى تحت فشار 
ــهيالتى مثل سود بانكى،  ــيون و حتى تس و مكانيزاس

وثيقه و غيره را دنبال كنيم.»

همايش ملى پسته ايران در كرمان 
گشايش يافت

ــنبه با  ــته ايران روز يكش ــتين همايش ملى پس نخس
ــگران و فعاالن  ــئوالن، پژوهش ــمارى از مس حضور ش

بخش كشاورزى در كرمان گشايش يافت. 
ــته ايران  ــس همايش ملى پس ــا، ريي ــزارش ايرن به گ
ــر كرمان گفت:  ــهيد باهن ــگاه ش در تاالر وحدت دانش
ــال و از اين تعداد  200مقاله به دبيرخانه همايش ارس

120مقاله پذيرفته شد. 
ــه در اين همايش  ــم محمدى نژاد افزود: 30 مقال قاس
ــته چاپ  ارائه و مقاالت برتر هم در مجله تحقيقات پس

مى شود. 
ــور را  ــته در كش ــت پس ــطح زيركش ــژاد س محمدى ن
ــتان  400هزار هكتار اعالم كرد كه 16درصد آن در اس

كرمان است. 
ــط  ــته به طور متوس ــان كرد: عملكرد توليد پس وى بي

500تا 700 كيلوگرم در هكتار است. 
ــته ايران گفت: امريكا با توليد  رييس همايش ملى پس
ــال 2015 مهم ترين رقيب  ــته تا س 400 هزار تن پس

ايران در توليد پسته محسوب مى شود. 
ــال 86 ميزان توليد پسته در  ــان كرد: س وى خاطرنش
استان كرمان 200 هزار تن بود كه بر اثر عوامل مختلف 
از جمله خشك شدن باغات به دليل خشكسالى، امسال 
ــت را داريم كه نشانگر  130 هزار تن پيش بينى برداش

كاهش توليد است. 
محمدى نژاد ادامه داد: افزايش 50درصدى براى توليد 
ــاورزى برنامه ريزى شده كه  پسته در وزارت جهاد كش

اميد است محقق شود. 
وى گفت: در اين همايش دو روزه به چالش هاى توليد 
پسته از جمله كمبود آب پرداخته خواهد شد، زيرا در 
استان كرمان 1/1ميليارد مترمكعب برداشت منفى آب 
ــور شدن، خشك شدن و كاهش  داريم و نتيجه آن ش

منابع آب است. 
وى استفاده از سموم شيميايى را از ديگر عوامل كاهش 
توليد پسته عنوان و اضافه كرد: سال 91 يكصد تن سم 
در رفسنجان مصرف شد كه بايد اين رقم 12تن باشد. 
ــگاه  ــكده باغبانى دانش ــژاد گفت: پژوهش محمدى ن
ــى را براى  ــته تحقيقات ــان بس ــر كرم ــهيد باهن ش
ــم  ــالش داري ــرده و ت ــه ك ــى تهي ــوالت باغ محص
ــورى و كم آبى  ــته اى را كه دربرابر ش پايه هاى پس
ــاورزان  ــر كنيم و در اختيار كش ــت تكثي مقاوم اس

قرار دهيم. 
ــته در كرمان  ــار كرد: دبيرخانه دايمى پس وى اظه
ــت هايى براى  ــود كه هر سال نشس ــكيل مى ش تش
ــتاوردها در اين حوزه  ــه آخرين دس ــى و ارائ بررس

برگزارى شود. 

معافيت فعاالن كشاورزى
 از ارائه كد اقتصادى

ــتاى اجراى ماده  ــور اقتصاد و دارايى در راس وزارت ام
ــتقيم، با اضافه كردن يك  169 قانون ماليات هاى مس
بند به اين دستورالمعل بخشى از فعاالن اقتصادى را از 

ارائه شماره اقتصادى معاف كرد. 
ــتورالعمل  به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، در دس
ــاد و دارايى كه براى اطالع و اجرا در  وزارت امور اقتص
ــازمان هاى  اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و س
ــموالن  ــت: «تمام مش ذى ربط آن قرار گرفته آمده اس
ــتورالعمل ماده 169 قانون ماليات هاى مستقيم كه  دس
از اشخاص حقيقى داراى فعاليت هاى موضوع ماده 81 
ــى در ارتباط با  ــتقيم، خريدهاي قانون ماليات هاى مس
ــور انجام مى دهند، به  ــاى مصرح در ماده مزب فعاليت ه
ــماره ملى حسب مورد  ــماره اقتصادى يا ش دريافت ش
ــات معامالت خريد  ــته و مى توانند اطالع ــازى نداش ني
ــل در قالب  ــى براى هر فص ــود را به صورت تجميع خ
ــتقيم  ــتورالعمل 169 مكرر قانون ماليات هاى مس دس

ارسال كنند.»
ــاده 169 قانون  ــه به تازگى به م ــاس بند 6-5 ك براس
ماليات هاى مستقيم الحاق شد، اشخاص حقيقى فعال 
در بخش هاى كشاورزى، دامپرورى، دامدارى، پرورش 
ــادى و ماهيگيرى،  ــل و طيور، صي ــى و زنبور عس ماه
نوغان دارى، احياى مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از 
هر قبيل و نخيالت، موضوع اين بند از ماده 169 قانون 

ماليات هاى مستقيم هستند. 

از پاييز الگوى كشت بر مبناى 
بهره ورى آب اجرا مى شود

ــاورزى از اجراى الگوى كشت بر  معاون وزير جهاد كش
مبناى شاخص بهره ورى آب از ابتداى پاييز خبر داد و 
ــت برخى محصوالت كشاورزى از بهار  گفت: تغيير كش
به پاييز، عدم حمايت از كشت برنج در مناطق كم آب، 
ــه محيط هاى كنترل  ــبزى و صيفى ب هدايت توليد س
شده با مصرف آب كمتر و غيره در قالب برنامه اقتصاد 

مقاومتى از امسال آغاز مى شود.
عباس كشاورز در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: باتوجه 
ــكل بحران آب و محدوديت منابع آبى از امسال  به مش
ــاخص بهره ورى آب و  ــت برمبناى ش برنامه الگوى كش

مزيت آبى تدوين و اجرا مى شود.
وى افزود: مشكل بحران آب و محدوديت منابع آبى كه 
ــور وجود دارد مى طلبد تا از كشت محصوالتى  در كش
ــد حمايت كنيم و محصوالت  كه آب برى كمترى دارن
ــمتى هدايت كنيم كه ميزان مصرف آنها  آب بر را به س

در مناطق پرآب تر كنترل شود.
كشاورز اظهار كرد: متخصصان وزارت جهاد كشاورزى 
ــت بر مبناى  ــل برنامه الگوى كش ــال تدوين كام درح
ــتند و اين برنامه از ابتداى  ــاخص بهره ورى آب هس ش

فصل زراعى پيش رو اجرايى مى شود.
ــاورزى آب بر از  ــرد: ديگر محصوالت كش ــار ك وى اظه
ــواع صيفى جات مانند هندوانه، خربزه، طالبى،  جمله ان
ــز بايد در قالب  ــيب زمينى و غيره ني ــى، س گوجه فرنگ
ــت پالستيك و گلخانه اى با آبيارى  اين برنامه زير كش
ميكرون برود تا هم عملكرد آنها افزايش پيدا كند و هم 

مصرف آب كمترى داشته باشد.

رشد 23 درصدى صيد كيلكا در گيالن
ــيالت گيالن گفت: از ابتداى سال تاكنون  مديركل ش
ــبت به سال  ــده كه نس 2535 تن ماهى كيلكا صيد ش

قبل شاهد رشد 23 درصدى صيد بوده ايم. 
اسحاق شعبانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از اين 
ــده 10 درصد به مصرف  ــدار ماهى كيلكاى صيد ش مق
ــورت پودر  ــد و 90 درصد به ص ــانى مى رس غذايى انس
ــتفاده قرار  ــه غذايى حيوانات و كود مورد اس در چرخ
ــت آمده از  ــرد. وى ارزش ناخالص درآمد به دس مى گي
ــال جارى 2 ميليارد و 600  صيد ماهيان كيلكا را در س
ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اين مقدار صيد توسط 

260 نفر صياد و 26 شناور انجام شده است. 
شعبانى خاطرنشان كرد: در سال هاى گذشته به دليل 
صيد بى رويه، صيد كاهش يافت، اما در چند سال اخير 
ــناورهاى  ــا رعايت فصل تخم ريزى و كاهش تعداد ش ب
ــال جارى و افزايش  ــتر در س ــاهد صيد بيش صيد، ش

درآمد صيادان بوده ايم. 
ــتان با اشاره به ارزش باالى ماهى  مديركل شيالت اس
ــند كه  ــته باش كيلكا افزود: همه مردم بايد توجه داش
ــان مفيد و  ــاير ماهي ــرف ماهى كيلكا به اندازه س مص
ارزشمند است و با توجه به قيمت مناسب آن مى تواند 
ــار از امگا3  ــبد غذايى قرار گيرد. اين ماهى سرش در س
ــالم ترين  ــل صيد از اعماق دريا جزو س ــت و به دلي اس

ماهيان محسوب مى شود. 
ــاى  ــواع ماهى ه ــن ان ــى از مهم تري ــكا يك ــى كيل ماه
ــت كه با جثه بسيار كوچك  اختصاصى درياى خزر اس
ــانتى متر و وزن 7 تا 10  ــط 7 تا 10س (به طول متوس

گرم) سرشار از پروتئين، ويتامين و كلسيم است. 
ــه نام هاى  ــاى خزر ب ــكا در دري ــه ماهى كيل ــه گون س
ــت و معمولى وجود دارد و به رغم  انچووى، چشم درش
جثه  كوچك خود، از نظر ارزش و تركيب مواد غذايى در 
ــبت  رديف مابقى ماهى ها و حتى در بعضى از موارد نس

به گوشت قرمز داراى مزيت و برترى بيشترى است. 

اخبار دريچه
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ــاره به  ــر انجمن برنج با اش دبي
واردات  ممنوعيت  امكان  اينكه 
و  ــت  داش ــت،  كاش ــان  زم در 
ــت،  ــت برنج ممكن نيس برداش
ــج به داخل  ــت: واردات برن گف
ــدازه نياز  ــه ان ــى ب ــور حت كش
ــت و مراحل  ــور زمانبر اس كش
ــريفاتى، مقدماتى و اجرايى  تش
ــه داليل مختلف از  دارد و بنا ب
ــك دريايى، نبودن  ترافي جمله 
ــتى براى حمل بار و ديگر  كش
الزامات، زمان دقيق ورود برنج 
ــده به كشور دقيقا  خريدارى ش
ــت و ممكن است  مشخص نيس
ــت  ــل برداش واردات آن در فص

ــد. ــاق بيفت اتف
جميل عليزاده شايق در گفت وگو 
ــان اينكه ممكن  ــارس، با بي با ف
ــرارداد واردات برنج در  ــت ق اس
ــفند نهايى ولى در تيرماه به  اس
كشور وارد شود، افزود: بنابراين 

نمى توان براى ورود محصول به 
ــور زمان مشخصى را  داخل كش

تعيين كرد.
ــرد:  ك ــان  بي ــايق  ش ــزاده  علي
ــوى واردات برنج  ــوان جل نمى ت
ــخصى گرفت اما  را در زمان مش
مى توان ميزان واردات به كشور 
ــت اعالم نكرد  را در زمان برداش

ــاى منعقده  ــى قرارداده ــا حت ي
براى واردات را در زمان برداشت 

رسانه اى نكرد.
ــن در فصل  ــزود: همچني وى اف
برداشت مى توان برنج وارداتى را 
در انبارها ذخيره و براى آرامش 
ــازار از توزيع آن  ــاورزان و ب كش

جلوگيرى كرد.

قيمت برنج افزايش نمى يابد
ــايق تصريح كرد: در  عليزاده ش
ــف غذايى تنها  ــن اقالم مختل بي
ــبت به  ــى كه قيمتش نس كاالي
ــته و  ــش نداش افزاي ــال 92  س
ــش قيمت را  ــن افزاي حداقل  تري

داشته برنج است.
ــه قيمت برنج  ــا بيان اينك وى ب

از  ــتر  بيش ــيار  بس ــران  ته در 
ــاورز  ــه از كش ــت ك قيمتى اس
خريدارى مى شود، افزود: برنج با 
ــيار كمترى نسبت به  قيمت بس
ــاورزان  قيمت هاى تهران از كش
ــود؛ بهترين نوع  خريدارى مى ش
برنج و برنج درجه يك در شمال 
كشور حداكثر هفت هزار تومان 
قيمت دارد درحالى كه برنج هاى 
ــران  ته در  ــه  س و  دو  ــه  درج
ــا 10 هزار  ــى بين 8 ت قيمت هاي
ــد و برنج درجه يك  تومان دارن

اصال به تهران نمى رسد.
ــايق تصريح كرد: منع  عليزاده ش
ــط تاثير روانى  ــج فق واردات برن
ــش قيمت  ــب افزاي دارد و موج
ــود زيرا ميزان برنج  برنج نمى ش
ــمال كشور  وارداتى حتى در ش
آنقدر زياد است كه با اين قبيل 
ــج افزايش  ــت برن ــائل قيم مس

نمى يابد.

برنج هاى وارداتى در فصل برداشت در كشور توزيع نشود

ــاورزى مجلس  ــيون كش ــو كميس ــك عض ي
ــوراى اسالمى گفت: ما در صادرات برخى  ش
ــتيم، چون  ــكل هس ــار مش ــوالت دچ محص
ــى فصول  ــى نداريم. در بعض ــع تبديل صناي
ــت و  ــاورز با محصوالت مازاد مواجه اس كش
ــت قيمت تن دهد. در  ــت به شكس ناچار اس
برخى فصول ديگر نيز به دليل اينكه كاهش 
ــود دارد مصرف كننده با  ــد و عرضه وج تولي
ــكل مواجه و مجبور مى شود محصول را  مش

ــرد.  ــر بخ گران ت
عباس پاپى زاده  تاكيد كرد: صنايع تبديلى كه 
مقام معظم رهبرى روى آن دست گذاشته اند 

راه برون رفت از مشكل است. به وسيله صنايع 
تبديلى كشاورز مى تواند مازاد محصوالت خود 
ــاير محصوالت  ــه كمپوت يا س ــا تبديل ب را ب
ــود ارزش  نگهدارى كند؛ اين كار باعث مى ش

افزوده اى نيز ايجاد شود. 
ــت: در حال حاضر  ــردم دزفول گف نماينده م
ــود كمى دارد، اما با  ــاورزى س محصوالت كش
ــعه كشاورزى  ــتفاده از صنايع تبديلى توس اس
ــاورز مى تواند به  ــاق مى افتد و جامعه كش اتف
سود بيشترى دست پيدا كند. در واقع اقتصاد 
ــى به برون رفت از  ــاورزى با صنايع تبديل كش

مشكل خود مى رسد. 

صنايع تبديلى پاشنه آشيل كشاورزى است

ايليا پيرولى

ورود ژاپن به بازار جهانى حالل با 
صادرات مواد غذايى و گردشگرى اسالمى

ــت كه ارزش كلى آن طبق آمار 1/1  ــن در حال ورود به بازار جهانى حالل اس ژاپ
ــه طبق برآورد هاى صورت گرفته به 1/6  ــال 2013 بود ك هزار ميليارد دالر در س

هزار ميليارد دالر در سال 2018 خواهد رسيد. 
اين كشور قصد دارد، به صورت انبوه صادرات غذاى حالل خود را به كشور هاى 
ــرقى، به ويژه خاورميانه افزايش دهد و نيز تالش  ــلمان در آسياى جنوب ش مس
ــگرى حالل  ــلمانان بر صنعت گردش ــا فراهم كردن امكانات رفاهى مس دارد ب

تمركز كند. 
برخى از شركت هاى بزرگ مواد غذايى ژاپن در حال توسعه دامنه محصوالت حالل 
ــتند و برخى از شركت ها نيزعالقه مند به ورود به بخش هاى ديگر حالل مانند  هس

 .(Jetro) دارو، لوازم آرايشى و امور مالى اسالمى هستند
ــدود 200هزار نفر از  ــلمانان آن ح ــورى كه جمعيت مس ــوى كش اين ابتكار از س
ــور  ــان دهنده تالش هاى آن كش ــكيل مى دهد، مى تواند نش جمعيت كل آن را تش

براى ورود به بازارهاى جديد تجارى و فرار از ركود اقتصادى باشد. 
به گفته سازمان گردشگرى ملى ژاپن، بيش از 300هزار گردشگر، در سال 2013 

ــه اين رقم بيش  ــدن كرده اند، ك از ژاپن دي
ــت. در  ــال 2011 بوده اس ازدو برابر آمار س
ــتوران هاى حالل در  ــال حاضر، تعداد رس ح
ــات حالل ارائه  ــلمانان خدم ژاپن كه به مس
ــت  مى دهند، منعكس كننده اين واقعيت اس
ــترى در حال  ــگران مسلمان بيش كه گردش

بازديد از اين كشورهستند. 
با توجه به اينكه بسيارى از گردشگران مسلمان 
ــتند، اين  ــورهاى مالزى و اندونزى هس از كش
ــب ويزا را براى گردشگران  كشور شرايط كس
ــم باعث افزايش  ــت كرده   كه اين تصمي راح

تعداد گردشگران خاورميانه شده است. 

ساالنه يك ميليون و 200 هزار مترمكعب
آب به مناطق عشايرنشين حمل مى شود

رييس سازمان امور عشاير با بيان اينكه يكى از شاخص ترين خدمات اين سازمان 
ــاير است، گفت: تامين آب از طريق آبرسانى سيار و همچنين  بحث تامين آب عش
ــاالنه حدود يك ميليون و 200 هزار مترمكعب آب  ــود و س منابع آب تامين مى ش
ــد و بخشى هم از طريق  ــان و دام مى رس ــاير حمل و به مصرف انس به مناطق عش

منابع طبيعى تامين مى شود.
ــدارى و مرمت  ــداث، نگه ــى بيان كرد: اح ــى قندال ــارس، كرمعل ــزارش ف به گ
ــاير  ــول جاده هاى عش ــت ط ــاير اس ــازمان عش ــل رو از وظايف س ــاى اي راه ه
ــور  ــق صعب العب مناط ــا در  ــه عمدت ك ــت  اس ــر   ــزار كيلومت ه  56 ــدود  ح

واقع شده اند.
ــيلى را براى عشاير به عهده  ــاير تامين سوخت فس ــازمان امور عش وى افزود: س
ــيلى و حمل  ــوخت فس ــاالنه از طريق احداث جايگاه س ــتا س دارد و در اين راس
ــود و البته در  ــاير انجام مى ش ــهر در مناطق عش ــا قيمت ش ــول هاى گاز ب كپس
ــتفاده از انرژى باد و خورشيدى در مناطق عشايرى هم  ــال هاى اخير براى اس س
ــاير با بيان اينكه اسكان  ــده است. رييس سازمان عش فعاليت هاى خوبى آغاز ش

ــت، گفت: عشاير  عشاير امرى اجبارى نيس
داوطلبانه متقاضى اسكان مى شوند و ما بعد 
ــيدن متقاضيان به حد كافى مطالعه  از رس
ــكان  ــى اس ــات اجراي ــناخت را در عملي ش
ــاس  ــام مى دهيم و مكان يابى الزم براس انج
ــود و بعد از  ظرفيت هاى كانون انجام مى ش
ــاخت ها داوطلبان در يك مكان  تهيه زيرس

اسكان مى يابند.
ــكان بدون فراهم كردن زمينه  وى افزود: اس
ــت هاى  ــاظ سياس ــتغال از لح ــد و اش تولي
ــازمان معنا ندارد و در درجه اول توليد و  س

اشتغال مدنظر سازمان است.



 270عكس در بخش اصلى جشنواره همراه تهران 
ــم و عكس همراه  ــنواره فيل ــات داوران بخش عكس دومين جش هي
تهران 270 عكس موبايلى را به نمايشگاه فيلم و عكس همراه تهران 
ــنواره همراه تهران، هيات  معرفى كرد. به گزارش روابط عمومى جش
ــكل از مهدى مقيم نژاد، سيف  ــنواره متش داوران بخش عكس جش
ــادى قديريان پس  ــان، محمود كالرى، حميد جبلى و ش اهللا صمدي
ــه داورى، 270 عكس را در  ــيده به مرحل از ارزيابى 3963 عكس رس
ــگاه از نگاه همراه و تهران از نگاه همراه براى  بخش هاى اصلى، دانش

حضور در جشنواره فيلم و عكس همراه تهران معرفى كرد. 
ــنواره راه  ــگاه از نگاه همراه نيز 355 عكس به جش در بخش دانش
ــنواره به نمايش  پيدا كردند كه از آن ميان 27 عكس در ايام جش
در مى آيند. در بخش تهران از نگاه همراه نيز كه 1095 عكس به 
ــيده بودند 143 عكس براى حضور در جشنواره  مرحله داورى رس
برگزيده شدند. دومين جشنواره فيلم و عكس همراه تهران از 21 

تا 28 شهريور ماه 93 در تهران برگزار مى شود. 

رسيتال پيانو در فرهنگسراى نياوران
به نقل از روابط عمومى فرهنگسراى نياوران، وصال نايبى نوازنده 19 
ساله پيانو، رسيتال خود را شب گذشته در سالن اصلى فرهنگسراى 
نياوران برگزار كرد. كنسرت اين نوازنده جوان در حالى برگزار مى شد 
كه در ميان صندلى هاى سالن خليج فارس، جاى خالى ديده نمى شد. 
ــتر آنها از نويسندگان  ــرت مهمانان ويژه اى داشت كه بيش اين كنس
ــريه  ــئول نش ــى قلم بودند. فريدون عموزاده خليلى، مدير مس و اهال
چلچراغ، على ربيعى، حسين سناپور، دكتر كاشى و بهروز گرانپايه و 
برخى از اساتيد دانشگاهى از مهمانان اين كنسرت بودند. اين كنسرت 
ــت اين كنسرت  ــد. وصال نايبى در بخش نخس در دو بخش اجرا ش
ــونات شماره 11 در ال ماژور» اثر موتزارت، «توكتورن شماره يك  «س
ــى بمل مينور اپوس 9»، «پولوتز شماره سه در ال ماژور اپوس  در س
ــماره چهار در دو مينور اپوس 40» و «والس شماره  40»، «پولوتز ش

پنج در ال بمل ماژور اپوس 42» اثر فردريك شوپن را اجرا كرد. 

حكم جلب مرتضوى و احضار به دادگاه
ــترى با تشريح آخرين وضعيت پرونده مرتضوى و  يك وكيل دادگس
ــين تهران فردا بايد در شعبه  ــتان پيش بنزين هاى آلوده، گفت: دادس
15 بازپرسى دادسراى كاركنان دولت حاضر شود. پيمان حاج محمود 
عطار درباره آخرين وضعيت سعيد مرتضوى اظهار كرد: يكشنبه براى 
بررسى پرونده در شعبه 15 دادسراى كاركنان دولت حاضر شديم كه 
در آنجا مشخص شد سعيد مرتضوى بايد فردا در شعبه 15 بازپرسى 
دادسراى كاركنان دولت حاضر شود. احضاريه به وكيل دادستان سابق 
تهران ابالغ شده و با توجه به اينكه سعيد مرتضوى خودش احضاريه 
را دريافت نكرده احتمال جلب وى در صورت عدم حضور در دادسرا 
ــى از سعيد مرتضوى در  ــد. حال آنكه هيچ آدرس بعيد به نظر مى رس
دست نيست. حاج محمود عطار خاطر نشان كرد: فردا من و همكارانم 
به عنوان شاكى در دادسرا حاضر مى شويم و مشخص نيست بازپرس 

نخست به كدام بخش از پرونده رسيدگى خواهد كرد. 

بارندگى در دو روز آينده
يك كارشناس سازمان هواشناسى از بارش پراكنده باران طى دو روز 
ــناس  ــتان البرز خبر داد. فريبا گودرزى، كارش ــده در تهران و اس آين
سازمان درخصوص آخرين وضعيت هواى كشور اظهار كرد: احتمال 
ــران و برخى  ــتان البرز، قزوين و ته ــاران را در اس ــارش پراكنده ب ب
ــده پيش بينى مى كنيم.  ــور طى دو روز آين ــمال غرب كش مناطق ش
ــرى در زاگرس مركزى  ــدت كمت ــنبه بارش باران را با ش روز سه ش
ــت همچنين بايد بگويم براى جنوب خراسان جنوبى و  خواهيم داش
ــمان  ــتان طى دو روز آينده گرد و خاك داريم. آس سيستان وبلوچس
ــاهد افزايش ابر خواهيم بود.  ــروز كمى ابرى بوده و فردا ش تهران ام
امشب در آبعلى، دماوند، فيروزكوه و لواسان شاهد بارش پراكنده باران 
مى شويم. دماى امروز تهران 35 درجه سانتيگراد بوده كه تا آخر هفته 
ــمگيرى در دما نخواهيم داشت. براى استان هاى شمالى  تغيير چش
مانند گلستان و مازندران طى دو روز آينده نيز بارش پراكنده همراه با 

رعدوبرق پيش بينى مى شود. 

شكست تيم بسكتبال ايران از اسپانيا
ــود را در جام جهانى  ــتين بازى خ ــكتبال ايران نخس تيم ملى بس
ــرد. تيم ملى  ــپانيا واگذار ك ــت 90 بر60 برابر اس 2014 با شكس
ــتين مصاف جهانى خود  ــكتبال ايران بامداد يكشنبه در نخس بس
ــپانيا مدافع عنوان قهرمانى و ميزبان آوردگاه  در گروه آ مقابل اس

جام جهانى بسكتبال به ميدان رفت. 
ــه امتيازى  ــات پايانى كوارتر دوم تيم ايران يك پرتاب س در لحظ
ــا داور به دليل اتمام وقت اين  ــد ام كرد كه توپ به گل تبديل ش
ــوم 22 بر 17 باز هم اسپانيا  گل را مردود اعالم كرد. در كوارتر س
ــر بود و كوارتر چهارم نيز درنهايت با نتيجه 20 بر10 به پايان  برت
ــيد تا ايران در مجموع چهار كوارتر بازى را با نتيجه 90 بر60  رس

به حريف واگذار كند. 
ــين  ــدادى، مهدى كامرانى، اوش ــد نيكخواه بهرامى، حامد ح صم
ــيدى،  ــالن كاظمى، محمد جمش ــاق، ارس ــاهاكيان، حامد آف س
ــجاد مشايخى، بهنام يخچالى و  ــت، روزبه ارغوان، س اصغركاردوس
ــان زنگنه نفرات حاضر در اين ديدار بودند. در ديگر بازى هاى  آرم
ــت داد.  ــا نتيجه 85 بر 64 مصر را شكس ــتان ب ــن گروه، صربس اي

همچنين برزيل 65 بر 63 فرانسه را از پيش رو برداشت. 

پس از حسابرسى 
استقالل و پرسپوليس آماده واگذارى

اميررضا خادم اظهار كرد: در جلسه اى كه براى واگذارى استقالل 
ــر ورزش و جوانان  ــور محمود گودرزى وزي ــپوليس با حض و پرس
ــد به  ــكيل ش ــته تش ــترى هفته گذش ــاد و دادگس و وزراى اقتص
ــيديم و تصور مى كنم ظرف مدت يكماه بعد  جمع بندى خوبى رس
ــى، واگذارى دو باشگاه آغاز شود. خادم در مورد  از اتمام حسابرس
ــگاه گفت: به زودى دو شركت مورد تاييد  نحوه حسابرسى دو باش
ــتقالل و پرسپوليس مستقر مى شوند و  ــازمان حسابرسى در اس س
تازمانى كه نتيجه حسابرسى مشخص و تاييد نشود نمى توان اقدام 

ديگرى كرد. 

زبان هنر جلو نشانگر زواياى زندگى شهدا
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، در ديدار اعضاى ستاد برگزارى كنگره 
ــيدن به  ــهادت را راهى ميان بر براى رس ــهيد ناصر كاظمى، ش ش
ــهيد از ميدان جهاد و  بارگاه قرب الهى عنوان كرد و اظهار كرد: ش
ــهادت، بر بال مالئك به بزم انبياء و اوليا مى رود و اين راز  محل ش

تاكيد قرآن بر زنده بودن شهدا است.
ــال دفاع مقدس با  ــت س ــين فرماندهى كل قوا و فرمانده هش جانش
ــاك، بر نگاه هنرى به  ــاى فرزندان اين آب و خ ــادآورى فداكارى ه ي
ــهدا، به خصوص شهداى  ــهدا تاكيد كرد و گفت: اگرچه ش زندگى ش
كردستان دنبال شهرت نبودند، اما گمنامى آنها ماندگارترين تاثيرها را 
در جامعه گذاشت و شهداى گمنام، نامدارترين فرزندان ايران هستند. 
ــخيص مصلحت نظام، تالش براى معرفى شهدا به  رييس مجمع تش
نسل جوان را تشريح افتخارات نظام و ايران دانست و گفت: برگزارى 
ــت كه در  ــهدا يكى از صادق ترين كارهاى جارى اس ــاى ش يادوآره ه
فرهنگ اين سرزمين ماندگار خواهد بود. هاشمى رفسنجانى، ساخت 
ــريال و فيلم سينمايى از زندگى شهيدان را كارى بسيار ارزشمند  س
خواند و تصريح كرد: زبان هنر جلوه هايى خاص دارد و مى تواند زواياى 

زندگى شهدا را به نمايش درآورد.

مسئوليت هيات حل اختالف
ــمى شاهرودى، روز يكشنبه پس از عيادت از آيت اهللا  آيت اهللا هاش
ــتان شهيد رجايى در جمع  «محمدرضا مهدوى كنى» در بيمارس
ــداى دولت يازدهم  ــد. وى اظهار كرد: از ابت ــگاران حاضر ش خبرن
ــاهد نبوده ايم و  تاكنون در زمينه اختالف ميان قوا موضوعى را ش
ــت. برخى از نامه هايى  ــكل تندى صورت نگرفته اس اختالف به ش
كه از دولت گذشته در اين هيات عالى وجود دارد، درمورد برخى 
موضوعات خاص است كه هنوز در حال بررسى هستند. هيات حل 
ــئوليت دارد كه يكى حل اختالفات قوا و  اختالف ميان قوا دو مس
ديگرى بررسى نظرات قانونى و حل مشكالت از طريق قانون است.

 سيدمحمد خاتمى رييس جمهور پيشين كشـورمان درآخرين روز از 
برگزارى نمايشـگاه آثار رضى اميرى با عنوان «بهشت ايرانى بر صحنه 

تاروپود» از اين رويداد هنرى ديدن كرد. 
دهمين مسـابقه بين المللى كارتون سوريه در حالى برگزيدگان خود 
را اعـالم كرد كـه دو جايزه در بخـش اصلى و ويژه اين مسـابقه به 

كاريكاتوريست هاى ايرانى رسيد. 
هشتمين سـوگواره هنرعاشورايـى «پوسترهاى عاشورايى» با هدف 
بهره منـدى از ظرفيت هاى واقعه كربال در زمينه خلق آثار تجسـمى 

برگزار مى شود. 

حسن كيا، وكيل دادگسترى ضمن ارزيابى قانون جديد آيين دادرسى 
كيفرى گفت: موكول شـدن زمان اجراى قانون جديد آيين دادرسى 
كيفرى به آينده با توجه به اطالع قوه قضاييه از روند تصويب چندين 

ساله اين قانون چندان قابل قبول و موجه به نظر نمى رسد. 
كارگروهى ويژه در استاندارى تهران به منظور كاهش مرگ ومير ناشى 

از مصرف مخدرهاى ناخالص تشكيل مى شود. 
رييس پليس كشور گفت: موضوع تحريم بانك قوامين از سوى امريكا 
را در مجامع بين المللى پيگيرى كرده و شكايتى در اين رابطه تنظيم 

مى كنيم. 

تيـم ملـى كاراته ايران با سـه طـال، دو نقره و سـه برنـز عنوان 
نايب قهرمانـى پنجمين مرحله ليگ جهانـى كاراته وان ژاپن را از 

آن خود كرد. 
رييس كميته اخالقى فدراسـيون فوتبال گفت: رأى پرونده شكايت 
باشـگاه اسـتقالل تهران از مهدى رحمتى، ايمان موسوى و حسين 

كعبى به زودى صادر مى شود. 
وزير ورزش و جوانان گفت: يكى از ماموريت هاى اين وزارتخانه احياى 

ارزش هاى كم رنگ شده در ورزش ايران است. 

رييس جمهور در ديدار وزير امور خارجه فنالند گفت: اگر كشورهاى 5+1 
در چارچوب مقررات بين المللى و به دنبال ايجاد اعتماد و شفافيت بيشتر 
بخواهنـد مذاكره با ايران را ادامه دهند، ما نيز با كمال حسـن نيت اين 

مذاكرات را كه به نفع طرفين است، پيش خواهيم برد.
يك كارشناس مسائل امريكا با بيان اينكه در امريكا در هر 28 ساعت 
يك سياه پوسـت كشـته مى شـود، گفت: 40 درصد از زندانيان اين 

كشور را سياه پوستان تشكيل مى دهند.
رييس موسسـه مطالعات امريـكا تنها راه برخورد با  نژادپرسـتى را 
گرايش به اسالم دانست و گفت: امريكا معتقد است سياه پوستان بايد 

سركوب شوند.

در دومين سال يادواره محمود گالبدره اى با اشاره به اينكه اين نويسنده 
مورد بى مهرى واقع شده از او به عنوان نويسنده اى قلندر ياد شد

وكيل كودكان شين آباد با بيان اينكه اين كودكان يكشنبه مهمان 
معاونت برنامه ريزى رييس جمهورى بوده اند، گفت: دولت با تدبير 

مناسب اميد را به اين كودكان بازگرداند

امير مهدى زاده، پگاه زنگنه و ايمان سنچولى يكشنبه و در پنجمين 
مرحله ليگ جهانى كاراته ايران را صاحب سه مدال طال كردند

خانواده امام صدر، در ششمين همايش «ملتقى االمام السيدموسى 
الصدر» در سال 2014 پيامى منتشر كرد با عنوان «بعد انسانى 
سوگند امام صدر» كه توسط سيدصدرالدين صدر خوانده شد
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نخستين بازى

ـران 3 اي
ـاليا 1 ايت

صدور سالى 250 هزار شناسنامه المثنى 
ــازمان ثبت احوال  ــناد هويتى س ــماعيلى، مدير كل اس ــن اس محس
ــنامه المثنى در كشور  ــاالنه 250 هزار شناس ــور با بيان اينكه س كش
ــور  ــود، گفت: در حال حاضر 26,5 درصد از جمعيت كش صادر مى ش
شناسنامه مكانيزه و 73,5 درصد شناسنامه جلد قرمز قديمى دارند. 
ــى از فقدان نيست؛ بلكه 20 تا  ــنامه المثنى هميشه ناش صدور شناس
ــنامه براى اصالح مشخصات  25 درصد از آن به دليل تعويض شناس
ــده است كه شناسنامه قبلى آنان از درجه اعتبار ساقط شده  صادر ش
است. در حال حاضر، جمعيت زنده كشور77 ميليون و 769 هزار نفر 
ــنامه المثنى دارند. مدير كل اسناد  ــت كه 6,5 ميليون نفر شناس اس
ــور در رابطه با صدور شناسنامه هاى  ــازمان ثبت احوال كش هويتى س
ــال 89 تا تيرماه سال جارى هفت ميليون و 600  جديد، گفت: از س
ــنامه  جديد با ويژگى هاى امنيتى و چاپى صادر شده و به  هزار شناس
ــاالنه دو ميليون و 300 هزار جلد شناسنامه جديد  ــط س طور متوس
صادر مى شود. فراخوانى در پروسه صدور شناسنامه هاى جديد وجود 
ــدارد و هر فردى كه براى تعويض يا اعالم فقدان مراجعه مى كند از  ن

اين نوع شناسنامه ها دريافت مى كند. 

تجارت داعش، قاچاق اعضاى  بدن كودكان 
عضو كميسارياى حقوق بشر از اقدام تروريست هاى داعش در سرقت 
ــراوى تاكيد كرد:  ــر داد. فاضل الغ ــودكان عراقى خب ــاى بدن ك اعض
باندهاى تروريستى داعش با همكارى برخى پزشكان ضعيف النفسى 
ــته اند،  ــتى پيوس ــورهاى مختلف به اين گروهك تروريس ــه از كش ك
كودكان عراقى را ربوده و اعضاى بدنشان را درحالى كه زنده هستند، 
ــوريه و تركيه  ــياه در س ــرقت مى برند و آنها را در بازارهاى س ــه س ب
ــا روزنامه عراقى «الصباح» اظهار  ــند. الغراوى در گفت وگو ب مى فروش
كرد: اين جنايت ها با فيلم و عكس ثبت شده و اعترافات تروريست ها 
ــده نيز مستند شده و قرار است  و اظهارات خانواده كودكان ربوده ش
ــوراى  ــتثنايى ش ــه اس اين موضوع اوايل ماه آينده ميالدى در جلس

حقوق بشر ژنو مطرح شود. 
ــش از 500 هزار كودك عراقى به دليل  ــن تاكيد كرد، بي وى همچني
ــتى از خانواده خود دور شده اند و بيش از  اقدامات گروه هاى تروريس
ــرار گرفتن زير نور  ــل كمبود غذا و دارو و ق ــزار كودك نيز به دلي ه

آفتاب جان سپرده اند.

ــرگان رهبرى  ــس خب ــالس مجل ــانزدهمين اج ش
ــى برگزار  ــهريور در حال ــاى 11 و 12 ش در روزه
ــت اهللا مهدوى كنى، رييس  ــت آي ــود كه غيب مى ش
ــايه افكنده  مجلس خبرگان بر اجالس اين دور س
ــانزدهمين اجالس رسمى  است. نشست چهارم ش
ــهريور در محل  ــرگان در روزهاى 11 و 12 ش خب
ــد و آيت اهللا هاشمى  مجلس قديم برگزار خواهد ش
ــاهرودى، نايب رييس خبرگان در غياب آيت اهللا  ش
مهدوى كنى رييس خبرگان -كه از روز چهاردهم 
ــتان  ــى در بيمارس ــه قلب ــى عارض ــرداد و در پ خ
ــترى است- رياست اجالس را عهده دار خواهد  بس
ــته  ــت مجلس خبرگان در گذش بود. موضوع رياس
ــكينى،  ــد از فوت آيت اهللا مش ــرح بود؛ بع ــز مط ني
ــت اهللا  ــرى، آي ــود رهب ــرگان وخ ــدگان خب نماين
ــت خود برگزيدند،  ــمى رفسنجانى را به رياس هاش
ــد و در انتخابات دور بعد  ــتى كه ديرى نپايي رياس

ــى و عدم نامزدى  ــا داوطلبى آيت اهللا مهدوى كن ب
ــمى خاتمه يافت.  آيت اهللا هاش

به نظر مى رسد، آيت اهللا هاشمى رفسنجانى همچنان 
يكى از گزينه هاى احتمالى رياست خبرگان رهبرى 
ــاهرودى نايب  ــمى ش ــت. همچنين آيت اهللا هاش اس
ــاى بالقوه و  ــز از گزينه ه ــى خبرگان ني ــس فعل ريي
ــنهادى  ــن حال، پيش ــت. با اي ــت اس محتمل رياس
ــس خبرگان در  ــز در كميته هاى مربوط در مجل ني
ــاس آن به احتمال زياد  ــى است كه براس حال بررس
ــوند. اگر اين پيشنهاد  ــه خبرگان ابقا ش هيات رييس
ــى با وجود اينكه  ــود، آيت اهللا مهدوى كن تصويب ش
در كماست، همچنان رياست اين مجلس را بر عهده 
ــاهرودى  ــمى ش ــت و در غياب او هاش ــد داش خواه
ــدن  ــخص ش ــل رييس خواهد بود. براى مش درعم
وضعيت رييس و هيات رييسه مجلس خبرگان، بايد 

تا آخر اين هفته صبر كرد. 

ــت و معاون  ــط زيس ــازمان حفاظت محي ــس س ريي
رييس جمهور گفت: اين سازمان اسناد و مدارك الزم را 
در مورد پرونده بنزين هاى آلوده به مراجع قضايى ارائه 
ــت. معصومه ابتكار، در پاسخ به اين سوال كه  كرده اس
آيا سازمان محيط زيست شاكى پرونده بنزين هاى آلوده 
است، گفت: ما شاكى پرونده بنزين هاى آلوده نيستيم، 
ــازمان محيط  ــد و س اما از ما به عنوان مطلع دعوت ش
ــناد و مدارك الزم را تحويل داده  ــت نيز تمام اس زيس
است. پيش تر، مصطفى ترك همدانى، يكى از شاكيان 
وزير پيشين نفت در پرونده بنزين هاى آلوده از دستور 
ــراى كاركنان دولت مبنى بر  بازپرس شعبه 15 دادس
ــود. وى در اين  ــده خبر داده ب ــار متهم اين پرون احض
ــه وكيل دادگسترى (پيمان حاج  زمينه توضيح داد: س
محمود عطار، عليرضا دقيقى و مصطفى ترك همدانى) 
ــراى  ــال جارى با حضور در دادس يازدهم خردادماه س
ــبق نفت  ــتنداتى، از وزير اس كاركنان دولت و ارائه مس

به دليل توليد بنزين آلوده توسط پتروشيمى در زمان 
وزارتش شكايت كردند. به گفته همدانى، اين شكايت 
ــيدگى در اختيار بازپرس شعبه 15 دادسراى  براى رس
ــرس نيز نمايندگان  ــان دولت قرار گرفت و بازپ كاركن
ــكى و سازمان  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
محيط زيست را 21 خردادماه براى پاسخگويى و ارائه 
داليل خود مبنى بر آلوده بودن يا نبودن بنزين توليدى 
ــيمى احضار كرد. به تازگى نيز وزارت بهداشت،  پتروش
ــت  ــازمان محيط زيس ــكى و س درمان و آموزش پزش
گزارش هاى خود را در ارتباط با آلودگى بنزين توليدى 
ــيمى به دادسرا ارائه كرده است. مجلس شوراى  پتروش
ــالمى نيز پژوهشى را در مورد آلودگى بنزين توليد  اس
ــيمى در قالب يك گزارش به دادسرا ارائه كرده؛  پتروش
وزير پيشين نفت نيز در اعتراض به اقدام اين سه وكيل 
ــر اكاذيب و تشويش  ــترى، از آنان به اتهام نش دادگس
اذهان عمومى به رييس قوه قضاييه شكايت كرده است. 

ــتين  ــى واليبال ايران در نخس تيم مل
ــى  ــاى جهان ــود در رقابت ه ــازى خ ب
ــتان، برابر ايتاليا به پيروزى رسيد  لهس
ــت  ــن انتقام شكس ــر گرفت ــا عالوه ب ت

ــى،  ــگ جهان لي ــدى  رده بن ــازى  ب در 
ــه اى در اين دوره از  ــروع قدرتمندان ش
ــد. تيم كشورمان  باش مسابقات داشته 
ــان داد از مدعيان  ــه نش ــن نتيج با اي

ــت. ــكوى جهانى اس حضور روى س
ــران و ايتاليا از  ــاى ملى واليبال اي تيم ه
ساعت 15:40 يكشنبه ديدار خود را در 
رقابت هاى جهانى لهستان برگزار كردند 

ــن ديدار را با  ــه در پايان تيم ايران اي ك
ــود خود خاتمه  ــاب 3 بر يك به س حس
ــروعى قدرتمندانه در اين دوره  داد و ش
ــابقات داشت. تيم ايران ست هاى،  از مس

ــب با  ــه ترتي ــارم را ب ــوم و چه اول، س
ــازات 25 بر 16، 25 بر 21 و 25 بر  امتي
ــد و تنها ست دوم را 25 بر  22 برنده ش

23 واگذار كرد.

پرونده بنزين هاى آلوده در دستگاه قضايىچه كسى رييس خبرگان مى شود؟ 



نقش رسانه ها در باورپذيرى تبليغات

جاى آگهى ما 
كجاس ت؟

سينماى دفاع مقدس و سرمايه گذارى دولت
ــر  ــبى به س ــينماى دفاع مقدس در وضعيت مناس س
ــال هاى  نمى برد. در واقع خروجى فيلم هايى كه در س
ــته در حوزه دفاع مقدس ساخته شده چشم گير  گذش
ــاده اى براى بيان وجود ندارد،  اما  نبوده است. دليل س
اگر به صورت مستقيم بخواهيم برخورد كنيم در درجه  

ــوب از آب درمى آيد كه با تمام ذهن و  ــى خ اول فيلم
ــاخته شود. در درجه بعدى، انگيزه و دغدغه  تمركز س

ساخت نيز اهميت دارد.
فيلم هايى كه از دفاع مقدس در دهه 60 و 70 ساخته 
ــد به مراتب بهتر از فيلم هاى دو دهه 80 و 90  مى ش

بوده است. دليل آن هم وجود كارگردانانى بود كه واقعا 
دغدغه دفاع مقدس را داشتند. مثل مرحوم مالقلى پور، 
ــتانى كه حاال مدعى  حاتمى كيا، درويش و غيره. دوس
هستند نيز در آن سال هاى دور فيلم هاى بهترى ارائه 
ــود. بعد از آن دو  ــد. آن موقع فضا خالص تر ب مى كردن

ــينماى  دهه فضا چرخيد. دولت  تصميم گرفت در س
ــدس ورود كند. بنابر همين وظيفه با در نظر  دفاع مق
گرفتن بودجه اى براى سينماى دفاع مقدس شروع به 

سفارش دادن كرد.
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سيستم فروش تلفنى
10

سرنخ
از مشاور طراحى ويترين 

11تا تضمين سرمايه گذارى در بنادر

رسانه

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد!
13

داستان زندگى محمود خليلى

سفر به خوزستان 
16

گزارش «فرصت امروز» از مديريت 
فروشگاه مبلمان

يك مبل فروشى 
و هزار دردسر

شـغل مبلمان فروشـى از آن دسـته مشـاغلى است كه زحمت 
بسيار دارد...

گزارشى از توليد گياهان گوشتخوار

گوشتخواران 
در بازار گل مى كنند

هنوز ذهنيت مناسبى از اين فعاليت در ايران وجود ندارد؛ وقتى 
افراد اسم گياهان گوشتخوار را مى شوند با تعجب مى گويند.

راهكارهايى براى افزايش سهم بازار 
كسب و كارهاى كوچك

بازاريابى مخفيانه

بررسى روش هاى بازاريابى سنتى نشان مى دهد كه هزينه هاى 
باال در تبليغات سنتى از جمله موانع موجود ...

بفرماييد، در اين سفر مهمان ما هستيد

برلين را 
ارزان ببينيد

شايد يكى از دغدغه هاى امروز گردشگران ايرانى بحث گرانى دالر 
و البته افزايش هزينه سفرهاى خارجى آنهاست.

توانمندسازى و پرورش مديران موفق 
درگفت و گو با محمدرضا اسماعيلى

ضرورت ها و زواياى
مديريت توليد مدير

دكتر محمدرضا اسـماعيلى فعاليت هايش را از سال 1379 آغاز 
كرده است.

10

11

12

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

نقش رسانه ها در اقناع افكار عمومى بى ترديد بسيار پررنگ تر از آن است كه بتوان به سادگى از كنار آن گذشت. از آغاز قرن 

بيستم تاكنون نسبت به قدرت تاثير رسانه ها بر مخاطبان سه باور متفاوت در ميان صاحب نظران وجود داشته است. باور نخست 

-كه تا اواخر جنگ جهانى دوم ادامه داشت- مى گويد: رسانه ها بسيار قدرتمند و بانفوذند و اثر آنها تزريقى است. دومين ديدگاه

- كه پس از پايان جنگ جهانى دوم شروع شد و تا اواخر دهه 1960 دوام آورد- اعتقاد داشت: رسانه ها نمى توانند عقايد و 

شكل يا نگرش مخاطبان را تغيير دهند، بلكه گونه هاى مختلف اطالعات را ارسال و باورهاى موجود را تقويت مى كنند. اين 

صفحه 13 ديدگاه تاثير رسانه ها را محدود مى دانست.       
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ــى از آن  ــغل مبلمان فروش ش
كه  ــت  اس ــاغلى  مش ــته  دس
اين  اما  ــيار دارد،  بس زحمت 
ــيارى از  ــات از ديد بس زحم
ــت و بر  ــداران پنهان اس خري
باور هستند كه صاحبان  اين 
ــاد كولر  ــر ب ــغل زي ــن ش اي
ــترى  مش اگر  و  ــينند  مى نش
ــد از جاى خود  وارد مغازه ش
ــه آنها در  ــوند تا ب بلند مى ش
نظرشان  مورد  محصول  مورد 
واقعيت  ــا  ام ــح دهند،  توضي
ــغل  ــت كه ش ــرا اين اس ماج
باقى  مثل  هم  مبلمان فروشى 
ــرهاى خاص  ــاغل دردس مش

ــودش را دارد.  خ
ــت كه فعاليت در  ــت اس درس
ــود زيادى دارد،  اين شغل، س
ــما  ــت كه ش اما مهم اينجاس
ــن بازار  ــته از اي ــدام رس در ك
ــنايى  آش براى  داريد.  فعاليت 
با ريزه كارى هاى اين شغل، به 
ــراغ يكى از فعاالن در بازار  س

مبل يافت آباد رفتيم. 
ــى، يكى از فعاالن  اميد رحيم
ــوب و مبلمان  ــازار چ جوان ب
ــالى از عمر  ــت كه چند س اس
ــراى فراگرفتن زير و  خود را ب
ــرده تا بتواند  بم بازار صرف ك
ــت  ــتقل فعالي ــورت مس به ص
ــد. او به ما  ــود را ادامه ده خ
ــش سال است  مى گويد كه ش
ــده و در اين  وارد بازار مبل ش
ــار خوبى  ــته اعتب مدت توانس
براى خود كسب كند. رحيمى 
ــخصى را كه در بازار  اعتبار ش
مهم ترين  ــد،  مى كن ــت  فعالي
ــن  اي در  ــت  فعالي ــاخص  ش
ــه اين دليل  ــت؛ ب عرصه دانس

ــتر خريدوفروش هايى  كه بيش
ــود و همچنين  كه انجام مى ش
ــت  ــى كه در مغازه اس اجناس
ــورت اعتبارى داده  اغلب به ص

مى شود. 
ــد: اگر  ــى اضافه مى كن رحيم
ــته  يك فرد اعتبار خوبى نداش
ــرمايه عظيمى  ــد، بايد س باش
در اختيار داشته باشد تا همه 
محصوالتى را كه قصد دارد در 
ويترين مغازه بگذارد به صورت 

نقدى خريدارى كند. 

مافياى مبل فروشى
ــور مافيا در بازار  رحيمى حض
ــل  ــن معض ــل را بزرگ تري مب
ــته و مى گويد:  اين صنف دانس
ــن  ــان اي ــراد كارش ــى اف برخ
ــاى جديدى  ــت كه مدل ه اس
ــود دارد را  ــازار وج ــه در ب ك
ــر ارائه  ــگاه هاى ديگ به فروش
مى دهند و همين مسئله باعث 
شده يك مدل در مدت كوتاه 
ــرز عجيبى زياد  در بازار به ط
 شود. به عنوان مثال مدير يك 
ــراى طراحى يك  ــگاه ب فروش
ــه يك طراح  ــان خاص ب مبلم
ــا  ت ــردازد  مى پ را  ــه اى  هزين
ــد.  كاالى او منحصر به فرد باش
با احتساب همه هزينه ها يك 
ــراى او يك  ــت مبلمان ب دس
ــزار تومان  ميليون و پانصد ه
ــود و قصد دارد آن  تمام مى ش
را به مبلغ يك ميليون و 800 
ــاند،  هزار تومان به فروش برس
ــس از كمتر  ــا همان مبل پ ام
ــان  ــش در هم از دو روز نماي
ــت يك ميليون  حوالى با قيم
ــان در حال  ــزار توم و 400 ه
ــت و فروختن اين  ــه اس عرض
ــه  مبلمان با كيفيت در مقايس

ــبيه به اين  ــا آن مبلمان ش ب
مدل كه در آن از مواد كمترى 
ــده به عهده يك  ــتفاده ش اس
ــت تا بتواند  ــر با تجربه اس مدي
ــع كند كه كدام  خريدار را قان

بهتر است. 

ريزه كارى هاى مديريتى
ــگاه مبلمان فروشى  يك فروش
را در نظر بگيريد، چند دست 
ــز نهارخورى و چند  مبل و مي
ــا جلوه اى  ــه به آنه چراغى ك
خاص مى بخشد. شما به عنوان 
ــن مجموعه بايد چند  مدير اي
نكته كليدى را در نظر داشته 
ــيد. يكى از اين نكات نور  باش
ــت كنيد كه  ــت. دق مغازه اس
وجود نور زياد در مغازه باعث  
ــود مشترى زود از مغازه  مى ش
ــن دليل كه  ــود به اي خارج ش
نور زياد تاثير مستقيمى روى 
اعصاب دارد و همين امر باعث 
ناراضى شده  مى شود مشترى 
ــما را  ــدون خريد مغازه ش و ب

ترك كند. 
ــازه آن قدر  ــه نبايد نور مغ البت
ــاس  ــه فرد احس ــد ك كم باش
ــور كه  ــد. همان ط ــى كن ناامن

ــى  ــث نارضايت ــاد باع ــور زي ن
ــود نور كم هم  مشترى مى ش
ــى ترغيب به  ــترى را حت مش
ــازه نمى كند چه  ــه مغ ورود ب
ــد به اينكه بخواهد خريد  برس
كند. راه حل چيست؟ به گفته 
ــل اين موضوع  رحيمى، راه ح
ــت كه بايد از نورهاى  اين اس
تا  ــد  ــتفاده كني ــز اس متمرك
ــع آن تنها روى مبل يا  تشعش
ميز نهارخورى يا هر محصول 
ــد.  ــد بيفت ــه داري ــرى ك ديگ
ــه مديران  ــردازى به گفت نورپ
ــن و  ــل مهم تري ــگاه مب فروش
است  موضوعى  ــى ترين  اساس
ــرار  ــه ق ــد مورد توج ــه باي ك
ــب  ــردازى مناس ــرد. نورپ گي
ــود مشترى بتواند  باعث مى ش
ــورد نظر دارد  كااليى را كه م
ــاهده كند. از طرفى  بهتر مش
ــما نيز  ــوع براى ش ــن موض اي
ــد؛  نظر مى رس به  اقتصادى تر 
ــه جلوه دادن  ــه اين دليل ك ب
ــك محصول خاص دليلى  به ي
انتخاب  ــدار  تا خري ــود  مى ش
ــد و  ــته باش ــوده ترى داش آس
ــازه بيرون  ــت خالى از مغ دس

نرود. 

دكور ديوار و ست پرده
مديران  ــه  ك ــرى  ديگ ــه  نكت
ــه آن توجه  ــد ب ــگاه باي فروش
ــد، ويترين و نوع چيدمان  كنن
مبلمان در مغازه است. به طور 
ــگاه  فروش ــك  ي در  ــول  معم
ــان  ــوع مبلم ــج ن ــا پن ــه ت س
نمايش  براى  مى توان  مختلف 
قرار داد. البته نيازى نيست كه 
همه صندلى هاى يك مبلمان 
ــته شود و تنها  در مغازه گذاش
ــراى نمايش  ــمتى از آن ب قس

ــد. بعد از اينكه  كفايت مى كن
ــرار  ــازه ق ــا را در مغ مبلمان ه
ــد دكورهايى روى  ــد، باي دادي
ــب كنيد. دكورهايى  ديوار نص
ــوار نصب  ــما روى دي ــه ش ك
مى كنيد فروشى نخواهند بود، 
ــما  اما ويژگى هاى محصول ش
ــش خواهد داد.  ــر نماي را بهت
با  ــرده اى همرنگ  همچنين پ
پارچه مبل يا شبيه به آن بايد 
ــار آن بگذاريد تا جلوه  در كن
محصول شما بهتر باشد. توجه 
داشته باشيد كه مبلمان  نبايد 
ــتوى مغازه و به دور از  در پس

چشم خريداران باشد. 

نوع فعاليت 
در مناطق مختلف

ــل  ــى مب ــازار اصل ب ــر در  اگ
ــغول فعاليت هستيد، نياز  مش
ــات نداريد؛  ــى به تبليغ چندان
به اين دليل كه همه اين بازار 
ــراى خريد  ــند و ب را مى شناس
ــه مى كنند.  ــا مراجع ــه آنج ب
ــرف  ــما مع ــات ش ــوع تبليغ ن
ــت كه در بازار  ــخصيتى اس ش
ــب و كار خود به مشترى  از كس
ــى مى كنيد، اما اگر  خود معرف
خارج از بازار و در يك خيابان 
ــما  ــت داريد تبليغات ش فعالي
ــد  ــورت مداوم باش ــد به ص باي
ــاكن در  ــا زمانى كه افراد س ت
ــما را به خوبى  ــه ش آن منطق
بشناسند و براى خريد به شما 
ــه كنند. در اين صورت  مراجع
ــعى كنيد به مشتريان  بايد س
ــه خريد از  ــود بقبوالنيد ك خ
ــما توجيه اقتصادى دارد و  ش
ــت راه زيادى  ديگر نيازى نيس
ــازار مبل ــن به ب ــراى رفت را ب

 طى كنند. 

گزارش «فرصت امروز» از مديريت فروشگاه مبلمان

يك مبل فروشى و هزار دردسر

وجود نور زياد در 
مغازه باعث  مى شود 
مشترى زود از مغازه 
خارج شود به اين 
دليل كه نور زياد 

تاثير مستقيمى روى 
اعصاب دارد و همين 

امر باعث مى شود 
مشترى ناراضى شده 
و بدون خريد مغازه 

شما را ترك كند

13 جمله به دردبخور درباره پول

ــت دارند. فرقى نمى كند صاحب مغازه  پول را همه دوس
كوچك سر كوچه باشد، يا كمدين و نويسنده بزرگ. اين 
دوست داشتن هم واقعى و هم فراگير است. در اين ميان 
ــاره پول مى زنند كه در نگاه اول  بعضى ها حرف هايى درب

جالب و با كمى دقيق تر شدن آموزنده به نظر مى رسد. 
آنچه پيش روى شماست، حرف هايى است از كسانى كه 
ممكن است بشناسيد. كسانى كه اكثرشان ستاره آسمان 
ــتند. حرف هاى اين طنازها اگرچه خنده  طنز بوده و هس
دار به نظر مى رسد، اما در دل خود آموزه هايى دارد كه در 

مسير ثروت به كار مى آيد. 
1- پول مثل حس ششم است. پس نمى توان بدون داشتن 
ــت  ــتفاده كرد. (ويليام سامرس پنج حس ديگر از پول اس

موآم ،داستان نويس و نمايشنامه نويس انگليسى)
2- پول اگر برايتان شادى به ارمغان نياورد دستكم به شما 
كمك مى كند كه در آسايش مالى، بدبخت باشيد! (هلن 

گرلى براون، ناشر و تاجر امريكايى)
3- پول بهتر از دارايى است، اگر فقط به جنبه مالى قضيه 
نگاه كنيد (وودى آلن، كمدين، بازيگر، كارگردان، نويسنده 

و موسيقيدان امريكايى)
4- پول مهم ترين اولويت زندگى نيست، بلكه اين عشق 
است كه در زندگى حرف اول را مى زند. خوشبختانه، من 

عاشق پول هستم. (بازيگر و كمدين امريكايى)
ــت كه  ــن راه براى دوبرابر كردن پولتان اين اس 5- بهتري
ــد. (كين هابارد،  ــد و توى جيب تان بگذاري ــا كني آن را ت

روزنامه نگار، طنزپرداز و كاريكاتوريست امريكايى)
ــت كه به شما پول قرض مى دهد اگر  6- بانك جايى اس
و تنها اگر بتوانيد ثابت كنيد كه به آن پول نيازى نداريد. 
ــكار  (باب هوپ، بازيگر، كمدين، خواننده، مولف و ورزش

معروف امريكايى-انگليسى)
7- هر روز كه از خواب بيدار مى شوم، به وب سايت فوربس 
ــرى مى زنم و اگر نامم در فهرست پولدارترين ها نبود،  س

سركارم حاضر مى شوم. (رابرت اوربن، نويسنده طنز)
8- پول معموال هزينه زيادى را به افراد تحميل مى كند. 

(رالف والدو امرسون، فيلسوف و نويسنده امريكايى)
ــب و كار هنر بيرون كشيدن پول از جيب ديگران  9- كس
است بدون اينكه منجر به مشكل و درگيرى شود. (مكس 

آمستردام)
10- من در واقع پول را دوست ندارم، اما اين موضوع واقعا 

مرا عصبى مى كند. (جو لوئيس، بوكسور امريكايى)
ــه مى كنند كه  ــردم پول هايى هزين ــيارى از م 11- بس
ــت، چيزهايى مى خرند كه  ــازگار نيس ــان س با درآمدش
احتياجى به آن ندارند و با اين كار دنبال تحت تاثير قرار 
دادن كسانى هستند كه دوستشان ندارند. (ويليام اسميت، 

بازيگر، خواننده، دوبلور و تهيه كننده امريكايى)
ــخت كار مى كنند در حدى كه  ــر مردم فقط س 12- اكث
ــوند و فقط در حدى پول مى گيرند كه كارشان  اخراج نش
ــن، بازيگر، منتقد  ــد. (جرج كارلين، كمدي را ترك نكنن

اجتماعى و نويسنده امريكايى)
13- هميشه بايد به اندازه درآمدتان زندگى كنيد، حتى 
ــن كار وام بگيريد. (جاش  ــويد كه براى اي اگر مجبور ش

بيلينگز، كمدين امريكايى)

بيشتر كارمندان اپل 
مذكر و سفيدپوست هستند

ــركت اپل همانند ساير شركت هاى بزرگ جهان آمار  ش
ــر  ــيتى و قوميتى كارمندان خود را منتش تفكيك جنس
ــد كه اتهامات  ــرايطى انجام ش ــرد. اين موضوع در ش ك
فراوانى مبنى بر نژادپرستى به اپل زده مى شد ولى آمار 
نشان از اين دارد كه براساس نسبت جمعيت در مناطق 
ــيم كارمندان اين شركت معقول و  كارى اپل، آمار تقس
ــه رده  ــت. به گزارش رايورز، اين آمار در س معمولى اس
ــى، نيروهاى فنى و كارمندان  مختلف نيروهاى مديريت
ــان از  ــت و نش ــده اس و كارگران غير فنى طبقه بندى ش
ــد از كل كارمندان اپل را مردان  ــن دارد كه 70 درص اي
ــكيل مى دهند. در اين ميان اين نسبت در رده هاى  تش
مختلف متفاوت است و كمترين ميزان مشاركت بانوان 
ــى بازمى گردد كه 80  ــل نيز به بخش فن ــركت اپ در ش
ــكيل مى دهند.  درصد كارمندان اين بخش را مردان تش
ــت و  ــش نيروهاى مديريتى اوضاع كمى بهتر اس در بخ
ــوان  اپل 28 درصد از مديران خود را از ميان جامعه نس
ــت. در رده نيروهاى غير فنى آمار اپل براى  برگزيده اس
ــركت مى رسد و بيش  بانوان به بهترين حالت در اين ش
ــكيل  ــدان غير فنى اپل را بانوان تش ــوم كارمن از يك س
ــز كارمندان  ــژادى ني ــه تفكيك ن ــد. در زمين مى دهن
سفيدپوست اپل با درصد بسيار كمى بيشتر از كارمندان 
ــتند اين آمار براى سفيدپوستان و  ــت آن هس سياه پوس
ــتان برابر با 55 درصد در مقابل 45 درصد كل  سياه پوس
ــركت هايى مانند  ــت. عالوه بر اپل ش نيروهاى كارى اس
گوگل و آمازون و فيس بوك نيز تفكيك جنسيت و نژاد 
ــا از اين اتهامات دور  ــدان خود را اعالم كرده اند ت كارمن

بمانند. 

شبكه اينترنتى پلى استيشن 
قربانى حمله سايبرى

ــبكه هاى اينترنتى پلى استيشن و سونى اينترتيمنت  ش
ــايبرى شدند. شبكه  ــنبه قربانى يك حمله س روز دوش
ــده و  ــازى آنالين طراحى ش ــن كه براى ب پلى استيش
52ميليون كاربر دارد از طريق ايجاد ترافيك مصنوعى 
ــت. همچنين در همين روز هواپيمايى  مختل شده اس
ــونى آنالين  ــى س ــاخه امريكاي ــس ش ــه در آن ريي ك
ــرار گرفته  ــته مورد تهديد ق ــت حضور داش اينترتيمن
ــونى اعالم كرده شخص يا گروهى را  ــت. شركت س اس
ــه معناى «جوخه  ــكواد» ب كه تحت عنوان «ليزرد اس
مارمولك» فعاليت دارد، مسئول اين اقدامات مى داند. 
ــئوليت اين  ــبكه توييتر مس ــكواد» روى ش «ليزرد اس

حمالت را بر عهده گرفته است. 

از ميان خبرها

كتابخانه

ــناس: چند اشكال  پاسخ كارش
ــتم شما  ــت در سيس ممكن اس
وجود داشته باشد. نخست آنكه 
نوع تبليغات شما مناسب نبوده 
است. تبليغات كاال براى فروش 
تلفنى مالحظات خاص خود را 
ــترى  دارد. براى مثال چون مش
ــد،  نمى بين را  كاال  ــك  نزدي از 
ــه عكس  ــت ك ــيار مهم اس بس
ــاد مختلف  ــما در ابع كاالى ش
ــما  ــت باال درآگهى ش با كيفي
ــد. ابعاد كاال  ــته باش وجود داش
هم بايد دقيقا روشن باشد يا با 
ــزى كه براى مخاطب اندازه  چي
مشخصى دارد مثل اجزاى بدن 

مقايسه شود. همچنين  انسان، 
ــخصات فنى و قيمت دقيق  مش
ــد در كنار ويژگى هاى اصلى  باي
كه ممكن است در شعار يا تيتر 
ــد، ذكر  ــما آمده باش آگهى ش
ــانه هاى  ــود. عالوه براين رس ش
ــن منظور بهتر  مكتوب براى اي
مى كنند.  عمل  رسانه ها  ازساير 
به ابزارهاى مكمل مانند سايت 
ــيد. اگر  ــته باش نيز توجه داش
ــما افراد  ــار آگهى هاى ش دركن
ــراى دريافت اطالعات  بتوانند ب
تكميلى به سايت مراجعه كنند، 
ــتم شما بسيار  كارآمدى سيس

بيشتر مى شود. 

ــت كه فروش  نكته ديگر آن اس
ــاير شيوه ها  تلفنى هم مانند س
ــود را دارد  مالحظات خاص خ
ــما بايد دراين  ــاى ش و اپراتوره
باره آموزش ببينند. چند كتاب 
ــوب هم دراين زمينه در بازار  خ
ــود دارد و مطالب اينترنتى  وج
فراوانى هم دراين زمينه موجود 
است. اپراتورهاى خود را تشويق 
ــاالت را مطالعه  ــن مق كنيد اي
ــات  اطالع ــن  همچني ــد.  كنن
ــما بايد از كااليى  اپراتورهاى ش
ــيار زياد  ــند بس ــه مى فروش ك
ــد و بتوانند بدون مكث به  باش
پرسش هاى مشترى پاسخ دهند 

تا اعتماد وى جلب شود. روابط 
عمومى خوب و خوش صحبتى 
ــك توانايى هاى  بايد جزو الينف
باشد. درضمن  اپراتورهاى شما 
ــما بايد انگيزه  ــندگان ش فروش
ــند. براى اپراتورهاى  داشته باش
ــن كنيد.  ــانت تعيي خود پورس
ــتر  بيش ــه  هرچ ــه  به طورى ك
ــتر  ــند، درآمد آنها بيش بفروش
ــوم هم سيستم  ــود. نكته س ش
فنى شماست. شماره هاى كوتاه 
ــغال  چهاررقمى و همچنين اش
ــودن خط تلفن و منتظر نگه  نب
نداشتن مشترى پشت خط هم 

مى تواند بسيار مهم باشد. 

سيستم 
فروش تلفنى

پرسـش: يك سيستم فروش تلفنى براى شـركتم راه اندازى كرده ام كه دركنار سيستم فروش سنتى، منجر به فروش 
بيشتر شركتم شود. تبليغات نسبتا خوبى هم انجام داده ام، اما فروشم تغييرى نكرده. چه كمكى مى توانيد به من بكنيد؟ 

اگـر شـما هـم د  ر كسـب و كار 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود   
تمايـل  صـورت  د  ر  هسـتيد  ، 
مشـكل خود   را از طريق ايميل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر ميان بگذاريد   و پاسخ خود   را 

د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

كلينيك كسب و كار(48)

ترجمه: سارا گلچين

مسير ثروت

از ميان خبرها

ــر داريم و مايليم  همه ما روياهايى در س
آنها را به واقعيت تبديل كنيم، اما كمتر 
ــم. همه ما  ــل مى كني ــه آنها عم بر پاي
ــق  برنامه هايى در زندگى داريم كه عاش
ــتيم، اما كار ديگرى  انجام دادنشان هس
محدوديت هاى  از  ــيارى  بس ــم.  مى كني
ــده از بيرون،  ــاخته يا تحميل ش خودس
ــال ها  ــا را از روياها و آرزوهايى كه س م
ــان بوده ايم دور  و وادار به  در حسرت ش
ــليم در برابر شرايط موجود مى كند.  تس
ــب و كار، از بين  ــت كس نگرانى از شكس
رفتن موقعيتى كه در آن به سر مى بريم 
يا آدم هاى پيرامون مان، ترس از امتحان 
ــد، همه و همه  ــردن تجربه هاى جدي ك
ــزرگ دور مى كند.  ــا را از تصميمات ب م

ــه تغيير  ــم كه قادر ب ــد باور كني ما باي
شرايط هستيم و مى توانيم شغل، حرفه، 
ــتان،  تحصيالت، مهارت ها، عاليق، دوس
ــوع لباس  ــكان زندگى، ن ــل كار، م مح
ــع مالى خود  ــيدن، اتومبيل و وض پوش
ــم مدير موفق،  ــر دهيم. مى تواني را تغيي
كارمند شايسته، كاسب پولدار، دانشمند 
ــويم.  ــا هنرمندى پرآوازه ش ــته ي برجس
ــرايط  ــد بپذيريم كه قادريم ش فقط باي
موجود را تغيير دهيم و براى همه اينها 

فقط به انگيزش نياز داريم. 
ــا مى آموزد كه  ــزش» به م كتاب «انگي
ــت  ــيار قوى اس ــى بس انگيزش احساس
ــاس آن عمل مى كنيم و ميلى  كه براس
ــد كارى  ــا مى گويد باي ــه م ــت كه ب اس

ــام مى دهيم.  ــام دهيم، بنابراين انج انج
انگيزش، تنها خواستن يك چيز نيست، 
ــت.  بلكه حركت كردن و عمل كردن اس
ــن عوامل  ــى از حياتى تري ــزش يك انگي
ــوق دهنده در موفقيت هاى شخصى و  س
ــت. بدون انگيزش هيچ كارى  كارى اس

صورت نمى گيرد. 
كتاب «انگيزش» كتابى است براى افراد 
اهل عمل و براى كسانى كه مى خواهند 
ــما  ــوند. اين كتاب به ش ــل ش اهل عم
مى آموزد كه چگونه نتيجه را پيش بينى 
ــن كنيد و هدف هاى  ــا را تعيي و هدف ه
عينى را به طريقى كه مردم را به سمت 

تحقق آن سوق دهد، منتقل كنيد. 
كتاب حاضر در سه بخش تاليف شده كه 

شامل انگيزش بنيادى، انگيزش علمى و 
ــرفته است. نويسنده كتاب  انگيزش پيش
ــت «سينا  ــت و به دس «تام گورمن» اس
قربانلو» ترجمه شده است. كتاب حاضر 
ــه و قيمت آن 36000 ريال  184 صفح

است. 

انگيــزش

افلك، كمپانى معتقد به اخالق

«افلك» دومين شركت بزرگ ارائه دهنده خدمات بيمه 
ــركت ارائه دهنده بيمه عمر  ــان و بزرگ ترين ش در جه
ــركت در حال حاضر در فهرست  ــت.  اين ش در ژاپن اس
ــرار دارد و 50 ميليون نفر را  ــون در رتبه 500 ق فورچ
ــت. بيمه  ــش قرار داده اس در امريكا و ژاپن تحت پوش
ــال اول تاسيس توانست 6426 نفر را تحت  افلك در س
پوشش خدمات بيمه اى خود قرار دهد. در سال 1964 
ــه اى» را براى معرفى  بيمه افلك تكنيك «فروش خوش
ــركت ها ابداع كرد. امروزه  خدمات خود به كاركنان ش
بيش از 96 درصد از خدمات بيمه اى افلك در شركت ها 
ــتمزد،  ــق بيمه از دس ــت ميزان ح ــاى برداش و برمبن
ــزار نماينده  ــك بيش از 75ه ــد. افل به فروش مى رس
ــوام، پورتوريكو و جزاير  ــروش در 50  ايالت امريكا، گ ف
ويرجين دارد. در ژاپن بيش از 110هزار شركت داراى 
ــركتى مستقل،  حق امتياز و بيش از 17هزار آژانس ش

مسئول فروش محصوالت  اين شركت هستند. 
شركت بيمه افلك در نيمه دهه هفتاد ميالدى به بازار 
ــومين  ــركت كه در آن زمان س ــد. اين ش ژاپن وارد ش
ــروش بيمه  ــود كه اجازه ف ــه امريكايى ب ــركت بيم ش
ــطح  ــن را پيدا مى كرد، همزمان با باال رفتن س در ژاپ
ــرطان، محصولى را  ــردم در مورد بيمارى س آگاهى م
ــط  ــور ارائه كرد كه تا آن زمان در ژاپن توس در اين كش
ــد. با به كار گيرى  ــركت هاى بيمه ژاپنى ارائه نمى ش ش
ــال 1987  اين  ــه اى در ژاپن تا س تكنيك فروش خوش
ــود . امروز  ــوم درآمد افلك ب ــور فراهم كننده دو س كش
درآمد  اين شركت در ژاپن 75 درصد از درآمد كل  اين 
شركت را تشكيل مى دهد. در سال 2001  اين شركت 
ــتين پوشش بيمه اى خود  ــعه نخس براى معرفى و توس
ــراى تصادفات، كمپينى را در ژاپن راه اندازى كرد كه  ب
ــتريت ژورنال به عنوان يكى از 10  توسط نشريه وال اس

كمپين تاثيرگذار سال معرفى شد. 
ــوان مديرعامل  ــال 1990 دنيل پى آموس به عن در س
ــد. پس از تالش هاى  ــمى  افلك انتخاب ش شركت رس
ــد افلك در ميان  ــدد ناموفق براى جا انداختن برن متع
ــال 2000 آقاى آموس با  مردم، در تاريخ اول ژانويه س
بى پروايى «مرغابى افلك» را به امريكاييان معرفى كرد. 
ــات تلويزيونى  ــنى كه در تبليغ ــخصيت انيميش  اين ش
ــط يكى از مديران شركت  ــركت ظاهر مى شد، توس ش
تبليغاتى كاپالن تيلور طراحى شد. او كه با فكر ساخت 
ــراى افلك درگير بود هنگام  ــان به يادماندنى ب يك نش
ــك را زمزمه  ــه نام افل ــارك در حالى ك ــدم زدن در پ ق
مى كرد، متوجه شد كه آهنگ  اين نام به صداى مرغابى 
ــبيه است و نشان مرغابى را براى افلك انتخاب كرد.  ش
ــن انتخاب موفق بازاريابى كه در 30 آگهى تبليغاتى   اي
ــان محبوب در  ــده، امروز به عنوان يك نش استفاده ش

فرهنگ عامه امريكاييان شناخته شده است. 
شركت افلك در تاريخ حيات خود، با اجراى شيوه هاى 
ــركتى پايبند به اخالق، شهرت  خاص خود، به عنوان ش
ــركت در سال  ــت. «دن افلك» مدير عامل ش يافته اس
ــهامداران در  ــتين بار راى گيرى از س 2007 براى نخس
ــتمزد مديران اجرايى را پيشنهاد داد و  مورد ميزان دس
 اين پيشنهاد به تصويب هيات مديره رسيد.  اين مصوبه 
ــد،  ــه به «در مورد پرداخت ها نظر دهيد» معروف ش ك
ــهامداران مى داد كه نظر خود را در   اين امكان را به س
ــورد ميزان مطلوب حقوق و پاداش مديران اجرايى با  م
ــراز و اعمال كنند.  ــركت اب توجه به ميزان موفقيت ش
ــهامداران با 93 درصد رأى  ــال 2008 س در ماه مى  س
ــركت را در زمينه دستمزد و  ــت هاى ش موافق، سياس
ــه كاركنان مورد تاييد قرار دادند. از  پاداش پرداختى ب
ــرى در مورد پرداختى ها  ــن تاريخ به بعد نيز راى گي  اي
ــز همواره  ــهامداران ني ــورت گرفته و س ــاله ص ــر س ه
سياست هاى شركت را تاييد كرده اند. «مجله اتيسفر» 
ــركت هاى  ــتى از اخالقى ترين ش ــاله فهرس (كه هرس
ــال 2007 تا 2010  ــد) از س ــان را معرفى مى كن جه
ــوان اخالقى ترين  ــك را به عن ــور متوالى بيمه افل به ط
شركت جهان شناخته است. «موسسه رپيوتيشن» هم 
ــك را به عنوان  ــال هاى 2008 و 2009 بيمه افل در س
ــركت بيمه جهان معرفى كرده است.  خوشنام ترين ش
ــركت يك كمپين جديد براى  ــال 2009  اين ش در س
ــر بازاريابى  ــن كمپين عناص ــاد كرد.  اي ــى  ايج بازارياب
ــانه اى مدرن مانند فيس بوك  ــنتى را با ابزار هاى رس س
ــيله خدمات افلك را  و توييتر درمى آميزد تا به اين وس
به مصرف كنندگان معرفى كند. به عالوه تبليغات افلك 
ــركت كمك كرده تا  در تلويزيون و روزنامه ها به  اين ش

همچنان در صنعت بيمه پيشرو باشد. 

حكايت برندها

احسان صفاپور

سهراب على اكبرى



بهره بردارى از50 پروژه 
در شهرستان ساوجبالغ

ــتگاه هاى اجرايى  ــتاندار البرز و مديران دس با حضور اس
ــتان  ــعه اى در شهرس 50 طرح عمرانى، خدماتى و توس

ساوجبالغ به بهره بردارى رسيد.
در  ــاوجبالغ  س ــدار  فرمان ــر،  پاليزگي ــم  ابوالقاس
ــاى  ــاح پروژه ه ــيه افتت ــنا، در حاش ــا ايس ــو ب گفت وگ
ــور با  ــاى مذك ــرد: پروژه ه ــار ك ــتان اظه ــن شهرس اي
ــه بهره بردارى  ــارد ريال ب ــر 5600 ميلي ــارى بالغ ب اعتب

رسيده است.
وى افزود: بهره بردارى از 15 هزار و 100  واحد مسكونى 
ــتگرد و واگذارى آنها به مردم،  ــهر جديد هش مهر در ش
ساخت دو سالن ورزشى، ساختمان پزشكى قانونى، اجراى 
يك طرح بزرگ آبرسانى، بهسازى راه روستاها، راه اندازى 
ــكى و گازرسانى به چند منطقه  پايگاه فوريت هاى پزش
ــاوجبالغ از مهم ترين طرح هايى  ــتايى س شهرى و روس
ــتان به  ــت كه همزمان با هفته دولت در اين شهرس اس

بهره بردارى رسيد.
ــاميدنى  ــه كمبود آب آش ــاره ب ــئول با اش اين مقام مس
ــتان گفت: مردم اين  ــتا و دو شهر اين شهرس در14روس
ــتان، به تدابير ويژه اى در بخش آب نياز دارند كه  شهرس
از مسئوالن استانى و كشورى انتظار مى رود براى برطرف 

كردن بحران آب در ساوجبالغ چاره جويى كنند.
ــهرى  ــه، فاضالب ش ــن و ماس پاليزگير وجود معادن ش
ــى 800 هكتارى،  ــهرك صنعت ــى، بالتكليفى ش و صنعت
مشكالت نقدينگى مراكز صنعتى و توليدى، كمبود فضاى 
ــى در شهر جديد هشتگرد و چهارباغ، عدم تجهيز  آموزش
ــاورزى به سيستم آبيارى نوين و  بخش عمده اراضى كش
ناكافى بودن اعتبار براى اجراى طرح تغذيه مصنوعى دشت 
ــكالت اين شهرستان برشمرد.فرماندار  هشتگرد را از مش
ــئوالن  ــار اميدوارى كرد با همكارى مس ــاوجبالغ اظه س
بتوانيم اين مشكالت را برطرف و خدمت رسانى به مردم را 

تسهيل كنيم.
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افزايش بهره ورى با سرمايه گذارى 
در كشاورزى

ــاورزى گفت: كشاورزى ايران با ادامه  اين  وزير اسبق كش
ــاى آخر خود را  ــر منابع پايه، نفس ه ــار ب وضعيت و فش

مى كشد. 
ــار كرد:  ــنا، اظه ــو با ايس ــرى در گفت وگ ــى كالنت عيس
ــالم كرد كه  ــاورزى اع ــر جهاد كش ــه كه وزي همان گون
ــاورزى ايران در مسير 40 سال پيش اروپا قرار دارد،  كش
وضعيت امروز كشاورزى در كشور اصال خوب نيست و با 
ــار آوردن بر منابع پايه، مى توان  ــرايط و فش ادامه  اين ش

گفت كشاورزى ايران نفس هاى آخر خود را مى كشد. 
وى افزود: نمى توان اين حجم زياد از آب را برداشت كرد 
و به كشاورزى با اين سبك ادامه داد، چراكه نه تنها منابع 
ــور نيز  ــت، بلكه ديگر زمين هاى كش آبى رو به پايان اس

تحمل اين همه كشاورزى را ندارند. 
ــرد: مصرف آب در بخش  ــاورز تاكيد ك دبيركل خانه كش
ــاورزى بايد 35 تا 40 درصد كاهش يابد و پس از آن  كش
بايد بررسى شود كه در ادامه چگونه برنامه ريزى كنيم تا 
ــترين بهره ورى را از آن كشاورزى  از سهم باقيمانده بيش
ــئله  مهم در حال حاضر نجات  كنيم. كالنترى گفت: مس
ــور است و در مرحله  بعد، كشاورزى  آب و منابع آبى كش
از اهميت برخوردار است، بنابراين بايد سهم 90درصدى 

بخش كشاورزى از برداشت آب را كاهش داد. 
ــرف آب، كاهش  ــرد: مى توان با كاهش مص ــالم ك وى اع
ــطح زيركشت، بهره ورى و توليد را در بخش كشاورزى  س
افزايش داد، اما رسيدن به اين هدف نياز به سرمايه گذارى 
ــر نگرش در بهره برداران دارد چراكه با 4/5ميليون  و تغيي
بهره بردار ديگر جايى براى افزايش بهره ورى وجود ندارد. 
ــده بهره برداران و  ــاورز اظهار كرد: عم دبيركل خانه كش
كشاورزان بدون سرمايه، كم سواد و به صورت سنتى توليد 
در بخش كشاورزى را انجام مى دهند كه بايد سياست ها 
ــره ورى تغيير پيدا كند تا انتظار افزايش  و نگرش هاى به
ــطح را  ــاورزى در واحد  س عملكرد توليد محصوالت كش
ــت. كالنترى افزود: بهره ورى آب در بخش كشاورزى  داش
پايين است و براساس آمار رسمى دولت بيش از 90درصد 
آب كشور در بخش كشاورزى مصرف مى شود و مابقى آن 
در بخش هايى مانند بهداشت، صنعت، شرب و غيره مورد 
استفاده قرار مى گيرد، بنابراين براى نجات آب كشور بايد 
ابتدا به كاهش مصرف آب در بخش كشاورزى فكر كنيم. 
ــاورزى از  ــهيالت بخش كش ــاره  كاهش نرخ تس وى درب
ــمى  ــته عدد رس 22 به 17 درصد گفت: اگرچه در گذش
ــاورزى 14درصد  ــهيالت بخش كش ــود تس براى نرخ س
ــهيالتى با اين نرخ سود  ــده بود، اما در عمل تس اعالم ش
ــد و عمدتا اين نرخ  ــاورزى پرداخت نمى ش به بخش كش
ــود براى بهره برداران 22 درصد بود، بنابراين با كاهش  س
ــاورزان راضى تر نسبت  آن به 17 درصد مى توان گفت كش
به گذشته هستند كه البته اميدواريم اين نرخ سود اعالم 

شده در مرحله  پرداخت نيز عملى شود. 

 افق مالياتى 4 ساله براى 
سرمايه گذارى در نظر گرفته شود

رييس اتاق بازرگانى تهران با تاكيد بر اينكه سرمايه گذارى 
ــت،  ــور اس در زمينه بازار و فناورى نياز امروز اقتصاد كش
ــاله  ــدن افق مالياتى چهارس ــتار در نظر گرفته ش خواس
ــحاق، رييس اتاق  ــرمايه گذارى شد.يحيى آل اس براى س
ــاح مركز جذب و خدمات  ــم افتت بازرگانى تهران در مراس
ــرمايه گذارى استان تهران گفت: جايگاه سرمايه گذارى  س
ــرات معمولى اثرات  ــت و به جز اث ــيار باالس خارجى بس
مضاعفى نيز دارد.وى بيان كرد: پول عنوان ثانويه است؛ در 
برنامه پنجم توسعه 700 ميليارد دالر براى سرمايه گذارى 
ــده بود اما اين ميزان با توجه به نيازهاى  در نظر گرفته ش
اصلى جامعه رقم بااليى نيست. در واقع در حال حاضر نياز 

به سرمايه گذارى در بخش بازار و فناورى داريم.
ــان داخل و  ــزود: ايراني ــحاق اف ــنا، آل اس به گزارش ايس
ــره بگيرند.  ــن برآوردها به ــور مى توانند از اي ــارج كش خ
ــرمايه گذارى، حوزه هاى مختلف را برنامه ريزى  شاخص س
ــاخص امنيت  ــد حتى در مورد ش ــازى مى كن و زمينه س
منطقه اى نيز مى تواند تاثيرگذار باشد.رييس اتاق بازرگانى 
تهران در ادامه بيان كرد: استان تهران الگوى كشور است 
و بايد مورد توجه قرار بگيرد.وى افزود: فضاى امروز كشور 
براى بخش خصوصى نوعى آرامش را به همراه دارد و دليل 
عمده آن سرمايه هاى عظيمى است كه به سمت بازرگانى 
رفته است و اگر اين حركت زمان بگيرد مى توان استفاده 
بيشترى از آن كرد. مشكالت ويژه اين حوزه تدابير اجرايى 
و بروكراسى فضاى كسب و كار است كه معضالت جدى به 
ــحاق بيان كرد: يك مركز حقوقى براى  همراه دارد.آل اس
ــائل حقوقى مربوط به سرمايه گذارى نيز  حل و فصل مس
ــرمايه گذاران رسيدگى  ــود تا به مشكالت س بايد ايجاد ش
ــود.رييس اتاق بازرگانى تهران اضافه كرد: يكى ديگر از  ش
مسائلى كه بايد به طور جدى پيگيرى شود مسائل مربوط 
ــرمايه گذارى سوددهى بلند مدت  به ماليات است، زيرا س
ــت افق چهار ساله براى آن در نظر گرفته  دارد و بهتر اس
شود.وى در پايان گفت: اتاق تهران با مشاركت استاندارى 
ــمينار فرصت هاى سرمايه گذارى  در  در حال برگزارى س
ــت و نهم دى ماه برگزار  ــمينار بيس ــت. اين س تهران اس

مى شود و اميدواريم استقبال خوبى از آن صورت گيرد.

كالف اول: 
ــون  ــا هم اكـن مطمئنـــ
ــاى  ملك ه و  ــا  مغازه ه
ــتند كه قصد  تجارى هس
دارند به تازگى وارد بازار 
ــوند و كاالهايشان  كار ش
ــانند.  برس ــروش  ف به  را 
ــه ويترين خاصى احتياج دارند.  اين مغازه ها هركدام ب
ــلما هرچه ويترين مورد نظر بهتر و شكيل تر باشد  مس
ــود. حال نظرتان  ــترى موفق تر خواهد ب در جذب مش
راجع به مشاورى كه ايده ساخت ويترين را به متقاضى 
ــن فكر كرده ايد  ــت؟ آيا تا به حال به اي ــد چيس بفروش
ــب اطالعات الزم درباره ويترين هاى مختلف  كه با كس
مى توانيد ايد ه هاى نوينى را خلق كنيد و به راحتى آنها 

را به فروش برسانيد؟ 
مغازه هاى تازه تاسيس منتظر شما هستند، كافى است 
سرى به آنها بزنيد و در اين مورد به گفت وگو بنشينيد. 
ــما را به عنوان مشاور طراحى  شايد نخستين مغازه، ش

ويترين خود پذيرفت! 

كالف دوم: 
همه  ــا  تقريب ــا  روزه اين 
دانشگاه  به  رفتن  جوان ها 
ــا  ــد، ام ــه كرده ان را تجرب
مسئوالن و كارشناسان از 
تحصيلكرده ها  زياد  تعداد 
ــى الزم آنها  ــدم كاراي و ع
ــجويانى كه از  ــتر دانش ــكايت دارند. به عبارتى بيش ش
ــوند، تنها از نظر تئورى  ــگاه فارغ التحصيل مى ش دانش
ــراى انجام كارهاى  ــت چندانى ب ــتند و قابلي قوى هس
عملى ندارند. خب اگرچه اين مى تواند در سطح كالن، 
ــور باشد، اما فرصت  يك تهديد بزرگ براى اقتصاد كش
كوچكى است كه مى توان از آن براى كسب درآمد بهره 
برد. مى پرسيدچگونه؟ اگر اطالعات موجود در ذهن تان 
ــد، متوجه  ــى خود مرور كني ــته تحصيل ــاره رش را درب
ــما مى توانيد از همين قدرت  ــد. ش منظورم خواهيد ش
ــن راه به راحتى  ــتفاده كنيد و از اي ــك خود اس تئوري
ــاى فراوانى دارد؛ به عنوان  ــويد. اين كار، راه ه پولدار ش
ــورهاى كوچك در مورد  مثال، با تهيه كاتالوگ و بروش
رشته خود و ارزيابى بازار موجود براى شغل هايى كه در 
آن زمينه وجود دارد، مشتريان زيادى را به سمت خود 
ــيد كه پشت كنكورى ها در  به  جذب كنيد. مطمئن باش
 در دنبال همين ورق هايى هستند كه اطالعات مفيد و 
ــته مورد عالقه شان ارائه دهد. پس  به روزى درباره رش

چرا معطليد؟! 

كالف سوم: 
ــى و  ــور درياي ــاون ام مع
مناطق ويژه سازمان بنادر 
ــوردى ايران گفته  و دريان
ــورت تصويب نهايى  در ص
ــادر در  ــى درباره بن طرح
ــوراى اسالمى،  مجلس ش
ــدرى و امور دريايى  ــرمايه گذارى در محوطه هاى بن س

تضمين مى شود. 
ــن  ــى اي ــب نهاي ــورت تصوي ــرده در ص ــد ك وى تاكي
ــهيالت به  ــراى پرداخت تس ــك بانك ها ب ــرح، ريس ط
ــدرى و امور دريايى  ــرمايه گذاران در محوطه هاى بن س
ــئول، اعالم كرده با توجه  كاهش مى يابد. اين مقام مس
به اهميت الحاق جزيره نگين به بندر بوشهر، مديركل 
ــهر در شناسايى سرمايه گذاران  بنادر و دريانوردى بوش
ــام فعاليت هاى بندرى در اين جزيره اقدامات  براى انج

الزم را به عمل آورد. 
ــود، كامل و واضح  ــد خبر به خودى خ ــه نظر مى رس ب
بود و نيازى به توضيح نداشت. پس سرمايه گذارانى كه 
عالقه مند سرمايه گذارى در حوزه هاى بندرى هستند، 

يك بار ديگر اين كالف را از اول تا آخر بخوانند! 

پرورش گياهان 
گوشتخوار در ايران 
صنعت نوپايى است 

و هنوز بسيارى 
از افراد ذهنيت 

درستى از آن ندارند، 
بنابراين بايد بتوانيد 

محصول خود را 
معرفى كرده و به 

فروش برسانيد

سرنخ اخبار

48

از مشاور طراحى ويترين 
تا تضمين سرمايه گذارى در بنادر

خبر

افزايش 160درصدى سرمايه گذارى 
در واحدهاى چهارمحال و بختيارى

ــش  ــارى از افزاي ــارت چهارمحال و بختي ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ريي
160درصدى سرمايه گذارى در واحدهاى بزرگ استان در سال جارى خبر داد. 

ــال اخير خوشه هاى  ــيدنعيم امامى با بيان اينكه در چند س ــنا، س به گزارش ايس
ــتان ايجاد شده است، اظهار كرد:  ــيمى در اس صنعتى بزرگى مانند فوالد و پتروش
ــال جواز تاسيس 335 طرح صنعتى جديد در استان صادر شده كه نسبت به  امس

سال گذشته 35/5درصد افزايش يافته است. 
ــرد و گفت:  ــاره ك ــتان اش ــرمايه گذارى ها در اس ــه افزايش 166درصدى س وى ب
ــتان  ــر در بخش صنعت اس ــزار و 566 نف ــتغال چهار ه ــه براى اش ــال زمين امس
ــل افزايش ــال قب ــابه س ــبت به مدت مش ــت كه 12/7درصد نس ــده اس ايجاد ش

داشته است. 
ــردارى از واحدهاى  ــته بهره ب ــال گذش ــبت به س ــال نس امامى با بيان اينكه امس
ــان كرد:  ــت، خاطرنش ــته اس ــتان 16درصد كاهش داش ــط اس ــك و متوس كوچ
ــن صنايع  ــت، زيرا اي ــط داش ــك و متوس ــه صنايع كوچ ــژه اى ب ــه وي ــد توج باي
ــدار نيز  ــتغال پاي ــاد اش ــد و در ايج ــرى نيازدارن ــه كمت ــر و هزين ــان كوتاه ت زم
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  ــيار موثرترند. وى همچنين به سياست هاى س بس

ــوزه  ح در  ــارى  چهارمحال و بختي
خروج از ركود تورمى اشاره كرد و 
افزود: سهم اين سازمان در راستاى 
ــش توليدات  ــروج از ركود افزاي خ

داخلى است. 
ــرد: اين امر تنها با  امامى اظهار ك
ــتم بانكى  ــت قاطعانه سيس مديري
ــود كه  ــق مى ش ــت محق در صنع
ــتان  ــئوالن اس ــالش مس ــام ت تم
ــن نيازمندى هاى بخش  ــز تامي ني
ــتانى ــع ملى و اس ــت از مناب صنع

 است. 

90 درصد تسهيالت سرمايه گذارى كشاورزى 
قرض الحسنه است

ــعه سرمايه گذارى كشاورزى  ــركت مادر تخصصى صندوق حمايت از توس مديرعامل ش
گفت: از ابتداى تشكيل صندوق تا پايان تيرماه سال 93، 90 درصد تسهيالت پرداختى، 

قرض الحسنه و با كارمزد حداكثر چهار درصد بوده است. 
ــى صندوق حمايت  ــركت مادر تخصص ــى، مديرعامل ش ــيدعبدالكريم رضوى اردكان س
ــاورزى در گفت وگو با فارس، در مورد نحوه ارائه وام هاى  ــرمايه گذارى كش ــعه س از توس
ارزان قيمت اين صندوق به كشاورزان، گفت: صندوق هاى استانى و تخصصى سهامدار ما 

محسوب مى شوند بنابراين وام به اين صندوق ها اختصاص مى يابد. 
وى افزود: تشكل ها بعد از دريافت وام از ما، پول وام را صرف خريد نهاده هاى كشاورزى 
مى كنند و نهاده هاى خريدارى شده را در بين اعضاى خود توزيع مى كنند كه تعداد اعضا 
ــت. مديرعامل شركت مادر تخصصى صندوق حمايت از  و محل آنها كامال مشخص اس
توسعه سرمايه گذارى كشاورزى تصريح كرد: در صندوق هاى شهرستانى، وام مستقيما به 
ــت كشاورز مى رسد و خود كشاورز سهامدار محسوب مى شود. رضوى اردكانى اظهار  دس
ــتانى، 0/4درصد صندوق زنان و بقيه  كرد: از كل صندوق هاى موجود 20 درصد شهرس
صندوق ها استانى و تخصصى هستند. وى افزود: از 84 صندوق غيردولتى حمايت از توسعه 
بخش كشاورزى 31 صندوق استانى، يك صندوق منطقه اى، شش صندوق تخصصى و 

ــتانى و 10  ملى، 31 صندوق شهرس
صندوق زنان است. مديرعامل شركت 
ــدوق حمايت از  ــادر تخصصى صن م
ــاورزى  ــرمايه گذارى كش ــعه س توس
ــهيالت  ــرد: از مجموع تس ــار ك اظه
ــى صندوق هاى غير دولتى به  پرداخت
سهامداران از ابتداى تشكيل تا پايان 
تيرماه سال 93، 90 درصد تسهيالت 
قرض الحسنه با نرخ كارمزد حداكثر 
ــع داخلى  ــد از محل مناب چهار درص
ــركت مادر تخصصى  صندوق ها و ش

تامين شده است. 

 
هنوز ذهنيت مناسبى از اين 
فعاليت در ايران وجود ندارد؛ 
ــم گياهان  اس ــراد  اف ــى  وقت
ــا  ــوند ب ــتخوار را مى ش گوش
جالب!  چه  مى گويند:  تعجب 
دوران  ــاى  كارتون ه ــاد  ي و 
ــد. اين  ــان مى افتن كودكى ش
ــود كه  ــه اى ب ــتين نكت نخس
ــه  ــركت بيش مدير فروش ش
سرخ در صحبت هايش به آن 
ــاره كرد. حوزه هاى توليد  اش
ــاورزى آن قدر  در بخش كش
باوجود  كه  ــت  اس ــترده  گس
ــوز  ــا هن ــاد، ام ــت زي پرداخ
چيزهاى جديدى براى عرضه 
ــرمايه گذارى دارد.  كردن و س
يكى از اين فرصت ها پرورش 
ــت؛  ــتخوار اس ــان گوش گياه
ــناخته  ناش تقريبا  ــى  موضوع
ــن گزارش  ــب كه در اي و جال
بيشتر با آن آشنا خواهيد شد. 

شروع سرمايه گذارى و 
امكانات الزم 

را  ــم فرصتى  امروز مى خواهي
ــم كه نه  ــان معرفى كني برايت
ــعت  ــاج به زمينى با وس احتي
ــالن  ــه براى س ــاد دارد، ن زي
ــوله مى خواهد و نه  ــد س تولي
ــرمايه آنچنانى. سالن توليد  س
شما براى شروع كار تنها يك 
آكواريوم 2/5 در 1/2 مترى و 
ــانتى متر است  به ارتفاع 60 س
ــا 500 هزار  ت كه حدود400 
ــان آب مى خورد.  تو مان برايت
ــته باشيد كه سقف  توجه داش
ــيده باشد.  بايد پوش آكواريوم 
ــى مى توانيد اين فضاى  يا حت
ــى را با يك چار چوب  آكواريوم
ــى فراهم كنيد  ــزى يا چوب فل
ــه از نايلن  ــاى شيش ــه ج و ب
استفاده كنيد كه حدود 100 
ــان هزينه  ــزار توم ــا 150 ه ت
بر مى دارد. در اين فضا مى توان 
1440 گياه گوشتخوار كشت 
ــوال در ايران  ــه معم ــرد ك ك
از ساير  گياه ونوس متداول تر 
گونه هاست. هر نشا يك ماهه 
ونوس حدود 7000 تومان در 
بازار قيمت دارد كه سر جمع 
ــدود 10 ميليونى براى  بايد ح
ــار بگذاريد عالوه  ــن كار كن اي
ــتگاه بخور سرد  براين يك دس
ــردن بخار آب  ــراى يونيزه ك ب
ــاى داخلى آكواريوم  براى فض
ــود  ــت كه باعث مى ش نياز اس
ــى  مرطوب و  ــوب  خ ــط  محي
براى گياه فراهم شود؛ قيمت 
بازار  ــتگاه در  ــن دس اي فعلى 
براى  ــت.  اس تو مان  180هزار 
ــب و انجام  ــور مناس ــن ن تامي
عمل فتو سنتز سه عدد المپ 
ــنت الزم است.  دو پايه فلورس
ــنت  ــدد المپ فلورس ــر ع (ه
ــد  براى رش تومان)  ــزار  30 ه

گياهان گوشتخوار بين 2700 
ــور جهت  ــا 6400 كلوين ن ت
انجام عمل فتوسنتز نياز است 
ــپ مى تواند  ــه الم كه اين س
ــن كند. توجه  اين نور را تامي
ــيد به هيچ وجه از  داشته باش
ــاى معمولى يا مهتابى  المپ ه
ــتفاده نكنيد اين كار باعث  اس
ــان  گياهان ت ــن  رفت ــن  بي از 
ــت بايد 30  ــود در نهاي مى ش
ــراى خريد  ــزار تومان هم ب ه
دستگاه تايمر به منظور تنظيم 
ــن و خاموش  نور و زمان روش
شدن المپ ها و دستگاه بخور 
ــت  بپردازيد كه معموال از هش
ــب در نظر  ــت ش صبح تا هش

گرفته مى شود. 

فرآيند توليد و سود بازار 
در حال حاضر حدود 250 گونه 
ــناخته  ش ــتخوار  گوش ــاه  گي
ــن ميان ونوس  ــده كه از اي ش
ــس كوهى  ــتاندارد و نپنت اس
ــد تجارى  ــه تولي ــران ب در اي
ــت ونوس  ــيده است. كش رس
رواج بيشترى دارد و از لحاظ 
ــت؛  ــادى به صرفه تر اس اقتص
گونه هاى ديگر مانند سراليناو 
ــل دوره بلوغ  ــه دلي نپنتس ب
طوالنى مدت (5 سال) احتياج 
به حوصله بيشترى دارد چون 
ــرمايه در اين گونه ها  خواب س
ــت. در مورد گونه  ــتر اس بيش
دروسرا نيز مانند ونوس دوره 
كشت و بلوغ مناسبى دارد، اما 
ــاى آن هزينه  قيمت باالى نش
ــرمايه گذارى را بسيار  اوليه س
ــاى  ــرد. هر دانه نش ــاال مى ب ب
ــا 40هزار  ــرا در بازار ت دروس
تومان قيمت دارد و اين يعنى 
ــرمايه  چيزى حدود 6 برابر س
ــا هاى  ــراى خريد نش ــه ب اولي
ونوس الزم است. بستر كشت 
ــتخوار نوع  ــن گياهان گوش اي
ــت كه در  خاصى از خاك اس
ــود و بايد  ــران توليد نمى ش اي
ــورهاى ديگر وارد شود  از كش
ولى در بازار موجود و هر بسته 

ــرى آن حدود 180  300 ليت
ــزار تومان قيمت دارد. براى  ه
ــت با مشخصات  يك دوره كش
ذكر شده تنها به 100ليتر آن 
ــى مجبوريد كل  نياز داريد ول
بسته را يكجا خريدارى كنيد. 
ــمت نگهدارى  ــن قس مهم تري
ــتخوار  ــد گياهان گوش و تولي
ــم  تنظي و  ــارى  آبي ــئله  مس
ــت كه در  ــت محيط اس رطوب
ــد و بلوغ گياه بسيار موثر  رش
ــته  ــت؛ فرآيند آبيارى بس اس
ــيدگى و شرايط  ــيوه رس به ش
محيطى فضاى كشت متفاوت 
ــه نياز  ــن زمين ــت و در اي اس
ــاال داريد.  ــه كارى ب ــه تجرب ب
محيط  رطوبت  تنظيم  فرآيند 

ــتگاه بوخور  كشت توسط دس
صورت مى گيرد؛ براى اين كار 
ــد از يك بطرى چهار  مى تواني
ــتفاده  ــرب اس ــرى آب ش ليت
ــن براى  ــالوه بر اي ــد. ع كني
ــد از آب دى  ــارى گياه باي آبي
ــتفاده كنيد كه هر  يونيزه اس
ــن 16 تا 20  ــر آن بي 20 ليت
ــان قيمت دارد. پس  هزار توم
ــه مرحله  اى  ــاه ب ــاه گي از 7 م
از  ــد  مى توان ــه  ك ــد  مى رس
كند،  تغذيه  محيط  ــرات  حش
براى اين كار يك روز در هفته 
ــوم را باز مى گذاريد.  در آكواري
ــان تقريبا از تمامى  اين گياه
ــرات از قبيل پشه، مگس  حش
پروانه و غيره تغذيه مى كنند. 
توجه داشته باشيد كه مورچه 

ــان در رژيم غذايى  و عنكبوتي
ــرد چون  ــان جاى نگي گياه ت
ــورت موجب از بين  در اين ص
ــاى گياه  ــى از تله ه رفتن يك
نباشيد  نگران  البته  ــود  مى ش
ــاه حدود 10 تله  چون هر گي
ــار دارد  ــراى تغذيه در اختي ب
ــه از بين رفتن يكى از تله ها  ك
نيست.  ــئله خيلى مهمى  مس
ــا هفت ماه طول  تقريبا پنج ت
ــه مرحله  ــا گياه ب ــد ت مى كش
ــاه بالغ  ــد. هر گي فروش برس
ــزار تومان  ــدود 40 تا 60ه ح
ــى رود، البته اگر  ــروش م به ف
ــته  توان نگهدارى گياه را داش
ــيد و كمى صبر و تحمل،  باش
ــت  ــتر كش مى توانيد يك بس
ــم كنيد تا گياه  بزرگ تر فراه
ــود و ارزش افزوده  بزرگ تر ش
ــترى برايتان داشته باشد  بيش
ــك گياه 12  ــورى كه ي به ط
ــازار 120  ــه در ب ــا 15 ماه ت
ــان خريد و  ــا 150 هزار توم ت
ــت  ــود. در نهاي ــروش مى ش ف
ــود 25 تا  ــك س ــد ي مى تواني
ــى به ازاى هر  100هزار تومان
گياه براى خود در نظر بگيريد 
ــبى  مناس ــود  س مى تواند  كه 
ــا هر  ــود طبيعت ــوب ش محس
ــان را  ــوزه فعاليت ت ــدازه ح ان
ــد و گياهان  ــترده تر كني گس
ــد  دهي ــرورش  پ ــترى  بيش
ــترى در انتظارتان  ــود بيش س
ــه اوليه  ــت كه البته هزين اس
ــراى  ب ــد  باي ــم  ه ــترى  بيش
ــاهاى گياه پرداخت خريد نش

 كنيد. 

شرايط بازار، فرصت ها و 
تهديدها

ــن  اي در  ــود آورى  س ــراى  ب
ــن  مهم تري و  ــتين  نخس كار 
و  ــى  بازارياب ــئله  مس ــه  نكت
ــت.پرورش گياهان  اس فروش 
ــران صنعت  ــتخوار در اي گوش
ــت و هنوز بسيارى  نوپايى اس
از افراد ذهنيت درستى از آن 
بتوانيد  بايد  ــن  بنابراي ندارند، 

محصول خود را معرفى كرده 
ــانيد. يكى از  و به فروش برس
ــات صحيح و  اين راه ها تبليغ
پيشنهاد  كه  ــت  اس ــب  مناس
امروز»  «فرصت  ــان  كارشناس
ــتفاده از تبليغات  ــما اس به ش
ــم  ــرا ه ــت زي ــى اس اينترنت
ــه كمترى دارد و هم برد  هزين
مى توانيد  ــى.  باالي ــى  تبليغات
يك وب سايت براى فعاليت و 
معرفى كار خود طراحى كنيد. 
با توجه به اينكه به گفته فرزاد 
ــركت  فروش ش مدير  فهيمى 
ــناخت مناسبى  بيشه سبز، ش
ــران  اي در  ــان  گياه ــن  اي از 
ــن دايره  ــدارد، بنابراي وجود ن
مشتريان شما بسيار محدود تر 
ــاير فعاليت هاى توليدى  از س
ــى باال و  ــت. روابط عموم اس
ــول  ــه محص ــت در ارائ خالقي
ــده  ــد تضـمين كنن مى توانـــ
ــه فعاليت تان در  فروش و ادام

بازار باشد. 
ــزود: محدود  ــه اف وى در ادام
بودن فعاالن بازار چه در حوزه 
ــر و توليد و چه در حوزه  تكثي
ــناخته بودن اين  فروش و ناش
ــما  بهترين فرصت ش فعاليت 
ــت.  ــازار اس ــه ب ــراى ورود ب ب
ــت بدانيد تعداد كل  جالب اس
ــدگان عمده در اين  توليد كنن
حوزه به تعداد انگشتان دست 

هم نمى رسد. 

يك توصيه جالب براى 
ورود به بازار 

ــاى  ــاره تهديد ه ــى درب فهيم
ــت:  گف ــازار  ب در  ــود  موج
ــن عاملى كه مى تواند  مهم تري
ــما را به مخاطره  ــرمايه ش س
ــيدگى نامناسب و  بيندازد رس
تلف شدن گياه است، از سوى 
ديگر بازاريابى و مباحث مربوط 
به فروش هم از اهميت بااليى

 برخوردار است.
ــان  ــازار در پاي ــال ب ــن فع اي
ــراى  ــم ب ــى ه ــه جالب توصي
ــت. ــن بازار داش ــه اي ورود ب

ــن  ــه اي ــخ ب ــى در پاس فهيم
ــه توصيه اى  ــش كه «چ پرس
ــا جهت ورود  براى تازه وارد ه
ــت:  ــد؟» گف ــازار داري ب ــه  ب
ــنهاد مى كنم كسانى كه  پيش
ــروع  مى خواهند اين كار را ش
ــد عدد از اين  كنند ابتدا چن
ــدگان  توليد كنن از  را  ــاه  گي
ــد  كنن ــعى  س و  ــدارى  خري
ــه فروش  ــازار ب ــا را در ب آنه
ــتند اين  ــانند اگر توانس برس
ــام دهند مى توانند  كار را انج
ــا بگذارند. ــه پ ــه اين عرص ب

ــنهاد جالب  ــاال با اين پيش ح
ــروش تصميم با  آقاى مدير ف

خودتان. 
ــدى را در  ــن توانمن اي ــر  اگ
ــاس مى كنيد  ــان احس خودت
ــت ندهيد و  فرصت را از دس

كار را شروع كنيد.

گزارشى از توليد گياهان گوشتخوار

گوشتخواران در بازار گل مى كنند
عباس نعيم امينى



شمــارهدوشنبه - 10 شهريور 121393 مديريت بازاريابى و فروش

بازاريابى  ــاى  روش ه ــى  بررس
ــه  ــد ك ــان مى ده ــنتى نش س
ــات  ــاال در تبليغ ــاى ب هزينه ه
ــنتى از جمله موانع موجود  س
براى بسيارى از كسب  وكارهاى 
ــركت ها  ــت. اين ش كوچك اس
ــتفاده از  ــا وجود تمايل به اس ب
تبليغات، نمى توانند هزينه هاى 
ــل  متقب را  آن  ــه  ب ــوط  مرب
ــوند. همين رويكرد موجب  ش
ــى براى  ــى بازارياب ــور نوع ظه
كسب وكارهاى كوچك شده كه 
البته شركت هاى بزرگ امروزه 

بيشتر از آن بهره مى گيرند. 
ــى»  كماندوي ــى  «بازارياب واژه 
نخستين بار در سال 1984 توسط

  Jay Conrad Levinson
ــنده كتابى مشهور تحت  نويس
ــتفاده  ــن عنوان، مورد اس همي
ــت. وى در اين كتاب،  قرار گرف
ــك  ــى را ي ــى كماندوي بازارياب
روش غير متعارف، كم هزينه يا 
ــدون هزينه جهت ترويج كاال  ب
يا خدمات تعريف مى كند. البته 
ــه را بازاريابى  ــن روي برخى اي
را  آن  ــى  بعض و  ــارف  غير متع
بازاريابى افراطى و حتى عده اى 
ــى مخفيانه  ــز آن را بازارياب ني
ــد. اما همه اين عناوين  مى نامن
ــا و تاكتيك هاى  ــه راهبرده ب
ــه يا  ــيك و كم هزين غير كالس
ــه اين روش  ــى بدون هزين حت

اشاره دارد. 

خالقيت حرف اول را 
مى زند

ــوع بازاريابى،  ــن ن نام ديگر اي
ــت كه  «بازاريابى چريكى» اس
ــوان بازاريابى بدون  از آن به عن
ــود.  ــه نيز نام برده مى ش هزين
ــن روش دربرگيرنده نوعى از  اي
برنامه هاى بازاريابى است كه در 
آن سعى مى شود ترويجاتى بر 
ــت و برخالف عرف  پايه خالقي
متداول انجام شود كه به نسبت 
پايينش، داراى حداكثر  هزينه 
بازده است. اين نوع بازاريابى از 
حركات خالق و جالب توجه در 
صنعت بازاريابى بهره مى گيرد 
ــب و  ــان را متعج ــه مخاطب ك
جذب مى كند. درواقع اين نوع 
ــه اى كه براى  بازاريابى با هزين
ترويج و تبليغ مى كند حداكثر 
ــات مشترى را  توجه و احساس
ــه با بازاريابى سنتى  در مقايس
برمى انگيزد و باعث مى شود تا 
تبليغات عميقا به ياد مشتريان 
تبليغات  از  ــى  بماند. نمونه هاي
ــد از: تبليغات  ــى عبارتن چريك
 ،(WOM ) ن ــا ن به ده دها
ــــيله  ــه وس ــات   ب تبليغـــ
در  ــات  تبليغ  ،(SMS)ــك پيام
محل هاى فروش (POP)، ارسال 
پيام در وب سايت ها، ارسال نامه 

يا ايميل هاى دسته جمعى. 
براى روشن تر شدن موضوع بهتر 
است به برخى از خالقيت هاى 
ــات بازاريابى  ــود در تبليغ موج
ــود. يك  ــى پرداخته ش چريك
شركت توليدكننده شيشه هاى 
نشكن، 5 ميليون دالر را در يك 
ــه اى در ايستگاه  محفظه شيش
ــى  عموم ــار  انظ در  ــوس  اتوب
ــعار كه اگر  ــرار داده با اين ش ق
توانستى بشكنى پول ها متعلق 
به تو است. مثال ديگرى مشابه 
همين كار متعلق به يك شركت 
فروش محصول چسب است كه 
اين شركت سكه هاى طال را به 
وسيله چسب هاى محكم خود 
ــباند كه در  ــه اطراف مى چس ب
صورت كندن آنها سكه متعلق 

به شما مى شود. 
ــركت نيكون هم در كمپين  ش
ــود تعداد  ــات چريكى خ تبليغ
ــى از  ــالش در برخ ــادى ف زي
ــا نصب كرده كه هنگام  مكان ه
عبور افراد از اين مكان ها تصوير 
خبرنگارانى را نشان مى دهد كه 
ــان از  ــا دوربين و فالش هايش ب
اين افراد عكسبردارى و دوربين 

نيكون را معرفى مى كنند. 
ــركت خيريه هم تعداد  يك ش
زيادى كيف پول را روى زمين 
ــت و هنگامى كه افراد اين  ريخ
در  ــتند  برمى داش را  ــا  كيف ه
ــى مواجه  ــا با تبليغ درون آنه
ــدند كه حاوى اين پيام  مى ش
ــود را از جهنم نجات  ــود: «خ ب

دهيد». 

به كارگيرى همه شبكه هاى 
ارتباطى

ــناس  ــاالرى، كارش ــد س محم
بازاريابى درخصوص روش هاى 
به «فرصت  بازاريابى  كم هزينه 
امروز» مى گويد: «شغل شما هر 
ــد ارزش آن را دارد  چه كه باش
ــورد زواياى خيالى آن  كه در م
فكر كنيد تا بتوانيد فروش تان 
ــش دهيد. يك بازارياب  را افزاي

ــبكه  ــدو بايد از تمامى ش كمان
ارتباطاتى خود و كليه امكانات 
موجود، راه هايى را پيدا كند تا 
ــر  ــورد توجه قرار گرفته و س م
زبان ها بيفتد و مشتريان راجع 
ــات او صحبت  ــه كاال و خدم ب
ــوع بازاريابى در  ــن ن ــد. اي كنن
ــاغل كوچك و  ــدا براى مش ابت
حرفه هاى مستقل طراحى شده 
ــر مجموعه ها  ــت. البته ديگ اس

ــازمان هاى غير انتفاعى  نظير س
ــز مى توانند چنين  و خيريه ني
ــب تشخيص  ــى را مناس روش
دهند و از آن در راستاى اهداف 

سازمان خود بهره جويند.»
ــناس اضافه مى كند:  اين كارش
ــا چنين  ــك ب ــاغل كوچ «مش
ــدون صرف  ب بازاريابى،  ــه  روي
هزينه هاى متعارف براى طراحى 
بازاريابى  ــه  برنام ــدازى  و راه ان
ــب و كارهاى  كه اصوال براى كس
مى شود،  طراحى  چندسطحى 
ــغلى نائل مى آيند.  به توفيق ش
ــى  بازارياب ــه  ك ــب و كارى  كس
ــى را راهكار خود قرار  كماندوي
ــا انعطاف  ــد، مى تواند ب مى ده
ــى هر چه  ــا چابك ــب و ب مناس
ــرايط بازار  ــتر در برابر ش بيش
جهت تعيين نقاط نفوذ، بدون 
ــذار از مراحل  ــرف وقت و  گ ص
ــق نياز  ــازى ادارى، طب كاغذب
ــه بهترين  ــود ب ــه اى خ مرحل

عكس العمل ها دست بزند.»

ــراى  ب ــت  اس الزم  ــا  اينج در 
توضيح بيشتر ماهيت بازاريابى 
كماندويى به چند ويژگى مهم 

اين روش توجه كنيم:
ــر پايه  ــى ب ــى كماندوي بازارياب
ــان ها و نحوه  روان شناسى انس
قضاوت  و  ــل  تفكر، عكس العم
ــى در مورد آن  آنان و گمانه زن

استوار است. 
ــر  ب ــى  كماندوي ــى  بازارياب
ــط فروش  ــوددهى و نه فق س
ــد دارد.  بهترين  ــتر تاكي بيش
توفيق  ــى  بررس ــراى  ب مالك 
تعداد  ــى،  كماندوي ــى  بازارياب
ــه در يك  ــت ك ارتباطاتى اس
ــاد و  ــى ايج ــاص زمان دوره خ

حفظ كرده ايد. 
ــى به جاى  ــى كماندوي بازارياب
ــن  ــازار در بي ــالش در كل ب ت
ــتريان هدف بر يك كانون  مش
متمركز مى شود. اين تمركز با 
ــب و كار داراى  هدف رونق كس
ــخص است؛ايجاد  سه وجه مش
ارتباطات جديد، فروش بيشتر 
به مشتريان و فروش بيشتر به 

واسطه مشتريان. 
به جاى رقابت غير سالم با ديگر 
مشاغل، بازاريابى كماندويى به 
ــب و كارها  همكارى با ديگر كس
ــه  ــه گفت ــى ورزد.   ب ــرار م اص
ساالرى، بازاريابى كماندويى از 
ــتان تكنولوژى و فناورى  دوس
ــتفاده از روش  است. ضمن اس
ــى كماندويى تكنولوژى  بازارياب
را  ــف  مختل ــاى  فناورى ه و 
ــه كار گيريد،  ــتا ب در اين راس
ــتفاده  همچون اهرمى از آن اس
آن  از  ــت  نهاي در  و  ــد  كني

سود ببريد. 

موانع موجود بر سر راه 
بازاريابى چريكى

ــوان مدير  به عن ــى  صفا صيرف
ــركتى كه از اين روش براى  ش
ــب و كارها در  ــازمان ها و كس س
ــت، نيز  ــره گرفته اس ايران به
ــه «فرصت  ــن خصوص ب در اي

ــد: «ما به عنوان  امروز» مى گوي
ــئول  يك آژانس تبليغاتى مس
ــور  ــى در كش ــى چريك بازارياب
ــتيم اما مى توانيم در بحث  نيس
ــات و تبليغات، بازاريابى  ارتباط
چريكى انجام دهيم. چندوقتى 
است كه شركت ها كم كم به اين 
ــد اما تيم هاى  روش رو مى آورن
اجرايى براى اين كار در كشور 
وجود ندارد. به عالوه مشكالتى 
ــم در اين نوع بازاريابى وجود  ه
ــه طراحى  ــه اينك دارد از جمل
ــختى دارد، همچنين اجراى  س
ــا به  ــور م ــيوه در كش ــن ش اي
دليل كمبود بسترها، با مشكل 
ــت. از طرفى كمبود  مواجه اس
اخذ  كافى درخصوص  امكانات 
ــرا،  ــراى اج ــاى الزم ب مجوزه
ــركت ها براى  ــى ش ــه بى ميل ب
ــن به اين نوع بازاريابى،  پرداخت
ــا در مجموع  ــن مى زند. ام دام
ــور  ــوع بازاريابى در كش ــن ن اي
ــد است و با معرفى و  رو به رش
شناساندن آن گسترش خوبى 

خواهد داشت.»
ــناس ارشد تبليغات  اين كارش
ــوع  ــن ن ــد: «اي ــه مى كن اضاف
ــرايط،  ــى بايد بنا بر ش بازارياب
ــروى متخصص  ني ــيله  به وس
طراحى و اجرا شود تا به عنوان 
ــتيبان بتواند  ــك فعاليت پش ي

تاثيرگذار باشد. 
ــركت هاى  ما هم در جايگاه ش
ــتريان  مش ــراى  ب ــى  تبليغات
بازاريابى  ــش  بخ به عنوان يك 
ــه البته  ــنهاد مى دهيم ك پيش
چند مرتبه موافقت مشتريان را 
اخذ كرده و در فضاهاى مجازى 
ــوع بازاريابى را  ــى اين ن و واقع
ــم و بازخوردهاى  ــرا كرده اي اج
ــت.  ــده اس ــى دريافت ش مثبت
مثال ما در فعاليت هاى تجارى 
ــخ  براى يك مكان محدود پاس
ــوع بازاريابى  ــن ن ــى از اي خوب

دريافت كرده ايم.»
بايد به اين نكته هم توجه شود 
ــود امكانات  ــار كمب كه در كن
ــا از  ــاخت هاى الزم، م و زيرس
ــى، لهجه، زبان و  نظر جغرافياي
فرهنگ تنوع بسيارى در كشور 
داريم. در حال حاضر بازاريابى 
ــهرهاى  ــراى ش ــى را ب چريك
ــدود مى توانيم انجام دهيم  مح
ــور  ــن بازاريابى در كل كش و اي
ــان قابل اجرا  ــورت همزم به ص

نيست. 
ــد دامنه اين نوع  در نتيجه باي
ــد تا  ــر باش ــى محدودت بازارياب
ــته  ــترى داش تاثيرگذارى بيش
ــير به  ــد. با همه اين تفاس باش
كارشناسان،  از  بسيارى  اعتقاد 
ــى به عنوان  ــوع بازارياب ــن ن اي
ــتيبان در نظر  يك فعاليت پش
گرفته مى شود و خود نمى تواند 
ــل بازاريابى  ــت كام يك فعالي

تلقى شود. 

ويدئوهاى خود را در معرض ديد 
عموم قرار دهيد

ــايت  س در  ــه  روزان ــه  ك ــى  ويدئوي ــزار  ه  10 از 
ــرا تنها تعداد  ــرد، چ ــرار مى گي YouTube. com  ق
ــه خود اختصاص  ــترين بازديد را ب ــى از آنها بيش اندك
ــالش كرده اند فرمولى را براى  مى دهند؟ برخى افراد ت
اين موضوع به دست آورند يا ادعا مى كنند كه مى توانند 
مكررا به اين ميزان بازديد دست يابند، اما تعداد بسيار 
كمى از آنها به نتيجه قابل پيش بينى و مطلوبى دست 
پيدا مى كنند. به هر حال چندين عامل وجود دارد كه 

ويدئوها را پربازديد مى كند. اين ويدئوها:
*  مردم را مى خنداند. 

*  محتوايى آرامش بخش دارند. 
*  مخاطبان را شگفت زده مى كنند. 

*  حاوى يك پيام الهام بخش هستند. 
ــورد كودكان و  ــال اتفاق هايى كه در م ــد (مث *  بامزه ان

حيوانات رخ مى دهد). 
*  يك داستان بسيار جذاب نقل مى كنند. 

*  كوتاه هستند (كمتر از 2 تا 3 دقيقه). 
ــيارى از اين فاكتورها  ــتيابى به بس ــى كه دس  از آنجاي
ــيار بوده و از  ــت، همواره بايد هش ــوار اس ــبتا دش نس
رويدادها و حوادث پيرامون خود آگاهى داشته باشيد؛ 
چرا كه همگى مى توانند موضوع يك ويدئوى پربازديد 

باشند. 
ــايت   ــتراتژى بهترى براى جلب توجه مردم در س  اس
YouTube.com  تمركز بر ايجاد محتوايى با جريان 
ــه انجام عملى  ــت كه بازديدكنندگان را ب ــته اس پيوس
ــت ايميل ما  ــد (به عنوان مثال «به ليس ــوت مى كن دع
ــال اول تعداد اندكى  ــويد»). حتى اگر در س ملحق ش
ــد، در آينده  ــاهده كنن ــما را مش ــردم ويدئوى ش از م
ــيد كه ويدئوى شما موضوع بحث  زمانى فرا خواهد رس
و مكالمات بيشترى خواهد شد و در آن زمان به تدريج 
ويدئوى شما پربازديد خواهد شد. اگر محتواى ويدئوى 
شما سودمند يا سرگرم كننده باشد، ارزش ساخت دارد. 

يادآورى:
ــود را به صفحات  ــدگان ويدئوى خ ــر بازديدكنن *  اگ
ــن روش براى وارد  ــت lead ارجاع دهيد. بهتري درياف

كردن leadها در قيف خود است. 
ــود در YouTube از  ــراى نامگذارى اكانت خ *  ب
ــانگر برند شما  ــتفاده كنيد كه نش نام خالقانه اى اس

نيز باشد. 

در شماره بعدى بخوانيد:
24 ويدئوى مهم با موضوع بازاريابى و تبليغات 

طرح هاى نجات دهنده

بازار بسته بندى آجيل و خشكبار در ايران اوضاع جالبى 
ــكبار  ــا زمانى كه قصد خريد خش ــايد اكثر م ندا رد. ش
داريم به سراغ فروشگاه هاى بزرگ موادغذايى خشك و 
فاسدنشدنى مى رويم و با وارسى گونى هاى لپه و عدس 
ــدارى مى كنيم.  ــود محصول خود را خري ــا و نخ و لوبي
ــا وجود قيمت باالى  ــته بندى آجيل هم ب در مورد بس
ــايد بسته بندى هاى  اين محصول، چندان كه بايد و ش
ــمگيرى نمى بينيم. اين تصاوير آشنا براى همه ما  چش
ــت.  ــته بندى اين حوزه اس دال بر ضعف در صنعت بس
ــراى محصوالت  ــته بندى كه ب ــت خالقيت در بس نهاي
ــره اى مى بينيم يك  ــگاه هاى زنجي ــكبار در فروش خش
ــب گردوخاك  ــه اغل ــت ك ــتيك چهارگوش اس پالس
ــه نمايش  ــر جالبى را ب ــته، تصوي ــول داخل بس محص
نمى گذارد. البته در اين شلوغى بازار گاهى ممكن است 
طراحى روى يك بسته بندى معمولى هم توجه شما را 
ــراغش رفتيم  به خود جلب كند. طرحى كه امروز به س
ــته بندى اش همان پالستيك  اگرچه جنس و مدل بس
چهارگوش است اما طراحى زيباى روى بسته به خوبى 
ــد. اين طرح  ــود جذب كن ــب را به خ ــته مخاط توانس
توسط خانم يكتا جبلى طراح و گرافيست جوانى پياده 
ــت كه در اين حوزه موفقيت هاى بسيارى از  ــده اس ش
جمله  عنوان برگزيده جشنواره بسته بندى محصوالت 
ــنواره جوان  غذايى در بخش خرما و رتبه برگزيده جش
ــت آورده  ــازى را به دس ــى در بخش تصوير س خوارزم
ــت. گفت وگوى «فرصت امروز» با ايشان را در ادامه  اس

مى خوانيد. 
***

در مورد طرح برايمـان توضيح دهيد، ايده اوليه از 
كجا شكل گرفت؟ 

ــعه و تجارت يك مسابقه در  ــته سازمان توس سال گذش
ــه من آنجا  ــزار كرده بود ك ــته بندى برگ حوزه طرح بس
ــازمان ثبت  ــت طراحان س ــركت كردم و نامم در ليس ش
شد. درواقع راه ارتباطى من با توليدكننده ها و متقاضيان 
طراحى، سازمان توسعه و تجارت بود. اين طرح يك طرح 
ــتى از طرف مشترى بود. از شركت با من تماس  درخواس
گرفتند و خواسته هايشان را گفتند من هم براساس تجربه 
ــوب انجام دهم و  ــالش كردم يك طراحى خ ــم ت و دانش

نتيجه كار طرحى شد كه مالحظه مى كنيد. 
درخواست مشتريان تان چه بود؟ 

ــس كار و نوع  ــد مثل جن ــات اوليه را مى دهن ــا اطالع آنه
ــتگاه هاى بسته بندى و وزن محصول، تقريبا بقيه موارد  دس
ــد و كار كند و با تحقيق  ــن خالق طراح بايد بشناس را ذه
ــازار داخلى و خارجى  ــص در نمونه هاى موجود در ب و تفح
ــركت مذكور مى خواست يك  طرح نهايى را پياده كند.  ش
كار متفاوت ارائه دهد و رقيبان اين صنف را كنار بزند، من با 
بررسى طرح ها متوجه شدم نياز به مقدارى خالقيت و تازگى 
ــت براى  در كار وجود دارد. اين طرح درواقع يك هويت اس
شركت و محصوالتش، كه در ذهن و خاطر مخاطب ماندگار 
شود. اين وظيفه طراح است كه بتواند يك هويت مشخص 
براى برند بسازد تا اعتماد و اطمينان مشتريان را نسبت به 
ــته با  ــود ظاهر بس برند جلب كند. اين هويت موجب مى ش

وجود تغيير محصول هم در ذهن مشترى ماندگار شود. 
المان هاى به كار برده شده در طرح چگونه طراحى 

شده اند؟ 
ــازار كاالى  ــوال در طرح هاى موجود در ب ــه معم اول اينك
ــركت از  ــود، از اين رو ش ــته ديده نمى ش موردنظر در بس
ــت طرح به گونه اى باشد كه مشتريان محصول  من خواس
ــته ببينند، پس من بخشى از طرح  و كيفيت آن را در بس
ــوى  ــورت بى رنگ طراحى كردم تا محصول از س را به ص
مشترى ديده شود، به اين صورت كه نصف بسته را پنجره 
ــتم تا محصول نمايان شود. به عالوه طرح ها همگى  گذاش
ــه به عنوان المان  ــت باال دارند ك ــمت راس يك فرم در س
ــود، از آنجايى كه لوگوى  تصويرى محصول ماندگار مى ش
ــعى كرده ام اين حالت در  ــركت فرم سنتى دارد من س ش
ــه  ــود. از جمله اين تالش، فرم گوش تمام طرح رعايت ش
ــت، زيرا هويت كلى برند و لوگو  ــت طرح اس ــمت راس س
ــمت سنتى شدن پيش مى رفت. سپس  (نستعليق) به س
براى هر محصول تركيب رنگ ها را هم تنظيم كرده ام مثال 
قالب بسته بندى كشمش آفتابى به رنگ سبز و كشمش 
تيزآبى به رنگ بنفش است تا هم متمايز بوده و هم زيبايى 
بيشترى داشته باشند. همچنين پيش بينى شده در صورت 
ــتفاده از اين طرح براى محصوالت  توسعه و گسترش اس
ديگر، رنگ هاى متمايز و مربوط به هر كاال در نظر گرفته 

شود. 
مشكالت اين صنعت را چگونه مى بينيد و راه چاره 

چيست؟ 
ــتقبال شركت ها و توليدكننده ها از طرح هاى جديد و  اس
خالق در اين صنف، نشان از توجه به صنعت بسته بندى 
است، اول از هر چيزى مديران بازاريابى و ماركتينگ بايد 
ــته باشند. امروز  ــئله بسته بندى توجه خاص داش به مس
ــترى بازار اهميت زيادى به  توليدكنندگان مى دانند مش
بسته بندى مى دهد و تنها كيفيت محصول كافى نيست. 
ــتا در حال  من تصور مى كنم گام هاى خوبى در اين راس
ــت. از طرفى سازمان توسعه و تجارت  برداشته شدن اس
گاهى با برگزارى همين مسابقه ها باعث آشنايى و ارتباط 
توليدكنندگان و طراحان مى شود. البته بهتر است اينگونه 
ــتر باشد و  ــازمان بيش ــط س حركت ها در اين حوزه توس

پشتيبانى گسترده ترى صورت گيرد. 
پيش بينـى شـما در مـورد فـروش محصـول بـا 

بسته بندى جديد چيست؟ 
ــته بندى در دست توليد است و تا چندوقت ديگر  اين بس
ــود. من پيش بينى مى كنم فروش خوبى  وارد بازار مى ش
داشته باشد و بتواند به يك رقيب خوب تبديل شود زيرا 
ــركت خوب است، هم يك  هم كيفيت محصوالت اين ش
بسته بندى متفاوت را به كار گرفته است. از نظر هزينه هم 
افزايشى نداشته است، چون جنس كار همان پالستيك و 

جنس چاپ متااليز و فقط طرح متفاوت است. 

كافه بازاريابى بازاريابى مجانى

اخبار بازاريابى
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راهكارهايى براى افزايش سهم بازار كسب و كارهاى كوچك

بازاريابى مخفيانه
شكوفه ميرزايى

ترجمه: حامد تقوى

جواد بيات

ركورد باريك ترين گوشى دنيا 
در چين ماند

ــت از باريك ترين  ــى درصدد اس ــركت چينى جيون ش
ــى دنيا با ضخامت پنج ميلى متر رونمايى كند. به  گوش
گزارش موبنا، شركت Gionee تيزرى طراحى كرده و 
روى آن اطالعاتى درباره يك گوشى بسيار باريك ارائه 
ــاس اطالعاتى كه درباره باريك ترين  ــت. براس داده اس
  Gionee Elifeــده، از گوشى ــى دنيا منتشر ش گوش
ــت و  ــر ضخامت داش ــط 5/5 ميلى مت ــه فق S5.5  ك
ــده بود،  ــى دنيا معرفى ش ــوان باريك ترين گوش به عن

باريك تر است. 
ــته  ــى هاى باريك گذش در اين تيزر همچنين از گوش
 XT910 ،ــل ــون 4 اپ ــوروال، آى ف ــون V8 موت همچ
ــت.  ــده اس موتوروال و Elife S5.5 جيونى نام برده ش
ــده، اما به ظاهر از  ــى داده نش اطالعى درباره اين گوش
ــد بود و در عين  ــيار باريكى برخوردار خواه باترى بس
ــا قرار  ــى هاى دني ــرفته ترين گوش ــال در رده پيش ح

مى گيرد. 

شيرينى با طعم جيرجيرك
شيرينى پز فرانسوى به نام سيلوين ماسكوار شيرينى هاى 
جديدش را به شيوه اى عجيب تهيه مى كند. به گزارش 
ــراتى مانند  ــيرينى پز از حش ــگاه خبرنگاران، اين ش باش
ــكالت هايش استفاده  كرم و جيرجيرك براى تزيين ش
مى كند. اين حشرات معموال با روكش ى از طال پوشانده 
ــته 9تايى از اين شكالت ها حدود 30  مى شوند. يك بس
دالر قيمت دارند. همان طور كه در گزارش سازمان ملل 
آمده است خوردن حشرات عالوه بر مفيد و مغذى بودن 

مى تواند به الغرى هم كمك كند. 

اجراى بازاريابى 
كم هزينه در كشور 
ما به دليل كمبود 
بسترها، با مشكل 
مواجه است. از 

طرفى كمبود امكانات 
كافى درخصوص 

اخذ مجوزهاى الزم 
براى اجرا، به بى ميلى 

شركت ها براى 
پرداختن به اين نوع 
بازاريابى، دامن مى زند

بدون شرح
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بازاريابى موفق 
در جهان تبليغات سنجيده

ــوب  ــش بازاريابى يك حرفه اى محس ــما در بخ اگر ش
ــان وانميكر  ــول را از ج ــن نقل ق ــويد، حتما اي مى ش
ــى از  ــم نيم ــن مى دان ــد: «م ــه مى گوي ــنيده ايد ك ش
تالش هاى من براى بازاريابى و تبليغات معموال به هدر 
ــت كه نمى دانم كدام نيمه به  ــكل اينجاس مى رود، مش

هدر مى رود.» 
حقيقت اينجاست كه در واقع نيمى از تالش هاى شما 
براى تبليغات به هدر نمى رود، اما در بازاريابى كسب و 
كار بايد از هر روشى كه احتمال مى دهيد ممكن است 
موجب شود تا زحمات شما به هدر رود، اجتناب كنيد. 
ــما  ــويد چنين اتفاقى در كار ش براى اينكه مطمئن ش
ــته باشيد كه در هر يك از  روى نمى دهد، در نظر داش
ــتراتژى هاى بازاريابى سنجش تاثيرگذارى تبليغات  اس
ــت كه بايد پيش از شروع كار  از مهم ترين گام هايى اس

برداريد. 
ــتريانم  ــن به تازگى تجربه اى را در كار با يكى از مش م
ــما بينش  ــن تجربه مى تواند به ش ــتم كه بيان اي داش
ــرايط براى يك تبليغات  ــنجش ش خوبى در زمينه س
ــترى در زمينه كرايه اتومبيل در  موفق بدهد. اين مش
ــنگتن دى سى فعاليت داشت و  محله هاى مختلف واش
من هم حدود 10 سال بود كه با او كار مى كردم. روزى 
ــات راديويى ديگر به  ــزد من آمد و گفت كه تبليغ او ن
ــته براى او كارآمد نيست و نمى تواند به آن  اندازه گذش
ــترى داشته  اندازه اى كه او نياز دارد برايش جذب مش

باشم. 
ــى كه در  ــم چالش هاي ــه بتوان ــت ك ــن اين اس كار م
ــش مى آيد را  ــتريانم پي ــراى مش ــات ب ــه تبليغ زمين
ــتم چه  ــه نمى دانس ــى در آن لحظ ــم ول ــرف كن برط
ــتريان  ــراى بقيه مش ــات راديويى ب ــرا تبليغ كنم، زي
ــه از آن رضايت  ــواب داده بود و هم ــه خوبى ج من ب

كامل داشتند. 
ــدم من  ــى كه انجام دادم متوجه ش ــد از تحقيقات بع
ــم به يك نكته مهم توجه نكرده بودم  در دوران كاري
ــه مردم به مرور عادت هاى خود را تغيير مى دهند.  ك
ــا تلويزيونى  ــى ي ــات راديوي ــايد در دوره اى تبليغ ش
ــتند و  ــد اما امروزه كافى نيس ــت موثر باش مى توانس
ــا بايد در كنار آنها تبليغات اينترنتى را هم قرار  حتم

دهيم. 
ــايت هاى  ــنوند، در س مردم درباره هر چيزى كه مى ش
ــايد بتوانند  ــد تا ش ــال آن مى گردن ــه دنب ــى ب اينترنت
ــترى درباره آن كسب كنند و زمانى كه  اطالعات بيش
چيزى نمى يابند امكان اعتماد به آن محصول خاص را 

هم از دست مى دهند. 
ــاب به يك  ــوان يك بازاري ــه بتوانيد به عن ــراى اينك ب
ــت براى دست يافتن به تبليغاتى موثر و  سنجش درس

موفق برسيد، بهتر است: 
ــيدكه از چه طريق با شما آشنا  ــترى خود بپرس از مش
ــما به عنوان صاحب كسب و  ــده است. اين كار به ش ش
ــتر  ــما بيش ــتريان ش كار كمك مى كند تا بفهميد مش
ــوند  ــما آگاه ش ــى مى توانند از وجود ش ــه طريق از چ
ــير را  ــود در آن مس ــد تبليغات خ ــپس مى تواني و س

تقويت كنيد. 
ــما  ــده تا با ش ــه نكته اى باعث ش ــيد چ ــا بپرس از آنه
ــك مى كند  ــما كم ــد. اين موضوع به ش ــاس بگيرن تم
ــا در آگهى هاى  ــدام نكته ه ــدن ك ــد گنجان ــا بفهمي ت
ــتر مشتريان تان  ــما مى تواند به جذب بيش تبليغاتى ش

كمك كند. 
ــاز دارند كه براى  ــتريانتان را رديابى كنيد؛ آنها ني مش
ــند كه اگر  ــته باش خود يك برنامه ريزى اقتصادى داش
ــان باشيد، مى توانيد بهترين  شما در اين مسير كنارش

راه ها را در مقابلشان قرار دهيد. 
ــام اين تحقيقات بودم،  ــغول انج در دورانى كه من مش
ــى را قطع كرد و در  ــترى من هم تبليغات راديوي مش
ــديد مشتريانش بود. درواقع  همان زمان شاهد افت ش
او آنجا بود كه فهميد بايد عالوه بر حفظ شيوه سنتى، 
ــتفاده از اينترنت را هم به تبليغات  ــيوه جديد و اس ش

خود بازگرداند. 
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گالبى به شكل كودك

ــاى چينى گالبى هايى پرورش مى دهند كه به  باغبان ه
ــت. به گزارش همشهرى، اين ميوه ها  شكل كودك اس
ــد داخل  ــتند هنگام رش ــهور هس كه به جوى فول  مش
ــكل دلخواه درآيند.  ــرار مى گيرند تا به ش يك قالب ق
ــده  ــكل تهيه ش ــت هر گالبى كه به اين ش گفتنى اس
ــكا دارد. يكى از  ــه تا چهار دالر آمري قيمتى معادل س
ــد: گالبى هاى  ــاى اين ميوه ها مى گوي پرورش دهنده ه
ــول جايگزين خوبى براى هله هوله هاى كودكان  جوى ف

هستند. 

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

ــد راديو توجهم  ــى صداى بلن ــدو ورودم به تاكس در ب
ــه انگار نه  ــاش ك ــرد. خانمى با صداى بش ــب ك را جل
ــراى تبليغ  ــت در حال اج ــح اس ــاعت 7 صب انگار س
آهنگ گونه اى بود كه بسيار سعى داشت در عين حفظ 
ــنونده را بچسبد و بگويد بخر،  ريتم متن تبليغ، يقه ش

برات خوبه به نفعته!
ــيد  ــود نفس عميقى كش ــنى ب ــده كه آقاى مس رانن
آورد،  ــر  پايين ت ــه  ــد درج را چن ــو  رادي ــداى  و ص
ــت: ما  ــتش كرد و گف ــافر بغل دس ــه مس ــى ب نگاه
ــب  ــه صب تا ش ــرف ك ــك ط ــم، از ي ــه نفهميدي ك
ــاى تبليغاتى  ــم بيلبورده ــهر مى چرخي توى اين ش
ــهر رو  ــه يكصدا ميگن ش ــه اين هم ــم ك رو مى بيني
ــران ديگه جا نداره  ــتيكى گرفته، ته زباله هاى پالس
ــواد غيرقابل تجزيه  ــتيك و نايلون و م و ديگه پالس
ــح به صبح مياد  ــد، از يه طرفم اين خانوم صب نخري
ــغ ميكنه كه آدم  ــتيك و نايلون رو جورى تبلي پالس
ــون خالى بخره  ــره همينجورى نايل ــش ميخواد ب دل

بذاره خونه. 
ــرا به خودش  ــى ذهن م ــب راننده تاكس ــرف جال ح
مشغول كرد. اين تناقضات در رسانه هاى ملى چقدر 
ــى  ــد كه حتى يك راننده تاكس ــد عميق باش مى توان
هم متوجه آن بشود؟ از طرفى تلويزيون و شهردارى 
ــزد  ــوزه تبليغات تصويرى به مردم گوش ــدام در ح م
ــتفاده از نايلون و پالستيك  مى كنند كه به جاى اس
ــتيكى، به ظروف كاغذى  و ظروف يكبار مصرف پالس
ــر رو بياورند، از طرف ديگر  ــاى تجزيه پذي و نايلون ه
يك توليدى نايلون و ظروف يكبارمصرف پالستيكى 
ــنيدارى رو مى آورد و روزى صد بار  به رسانه هاى ش
ــتيك و ظروف  ــردم مى خواهد كه نايلون و پالس از م

يكبار مصرف ما را بخريد. 
ــاعت ها  س ــانه ها  رس در  ــان  متخصص و  ــكان  پزش
ــك و تنقالت  ــه چيپس و پف ــد ك ــه مى گذارن برنام
ــان مضر است،  ــد كودكان و سالمت انس براى رش
ــى، آگهى هاى  ــت علمى آموزش اما بين همين نشس
ــك را تبليغ مى كنند  ــى چنان چيپس و پف بازرگان
ــرى به  ــدن ادامه برنامه س ــب براى دي ــه مخاط ك
ــك نايلون تنقالت  ــه مى زند و ي ــوپرماركت محل س

مى خرد. 
ــواع تبليغات ــد يك هماهنگى در ان ــر نه اينكه باي مگ

ــته باشد؟  ــانه وجود داش - فرهنگى يا تجارى- در رس
ــنيدارى و  ــانه هاى ديدارى و ش مگر نه اينكه بين رس
ــد؟  ــك جامعه بايد هماهنگى برقرار باش مكتوب در ي
اين دست تبليغات براى فرهنگ سازى چقدر مى تواند 
ــا توليدى يك  ــركت ي ــد، وقتى يك ش تاثير گذار باش
ــى به اجرا  ــانه مل ــى بر ضد آن تبليغ در يك رس آگه

مى گذارد؟ 
ــت كه در نهايت به سردرگمى  ــواالتى اس تمام اينها س
ــت دادن اعتمادش نسبت به آنچه در  مخاطب و از دس
رسانه ملى پخش مى شود منجر خواهد شد. شايد بهتر 
ــانه ها براى جلب اين اعتماد -كه بخشى از  ــد رس باش
ــت- با يكديگر هماهنگى   آن امروز خدشه دار شده اس
بيشترى داشته باشند و دست كم تبليغاتى را كه تبليغ 
ــترى  ــا آگهى ديگرى را نقض مى كند با احتياط بيش ي

پخش كنند. 

رسانه كافه تبليغات

ايستگاه تبليغات

نوبرانه
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ــاع افكار  ــانه ها در اقن نقش رس
ــيار  بس ــد  بى تردي ــى  عموم
ــت كه بتوان  پررنگ تر از آن اس
ــادگى از كنار آن گذشت.  به س
ــتم تاكنون  ــرن بيس ــاز ق از آغ
ــبت به قدرت تاثير رسانه ها  نس
ــه باور متفاوت  بر مخاطبان س
ــران وجود  ــان صاحب نظ در مي
ــت. باور نخست -كه  داشته اس
تا اواخر جنگ جهانى دوم ادامه 
داشت- مى گويد: رسانه ها بسيار 
ــد و اثر آنها  قدرتمند و بانفوذن
ــت. دومين ديدگاه تزريقى اس
- كه پس از پايان جنگ جهانى 
ــد و تا اواخر دهه  دوم شروع ش
1960 دوام آورد- اعتقاد داشت: 
رسانه ها نمى توانند عقايد و شكل 
ــان را تغيير  ــرش مخاطب يا نگ
ــه گونه هاى مختلف  دهند، بلك
ــال و باورهاى  ــات را ارس اطالع
موجود را تقويت مى كنند. اين 
ديدگاه تاثير رسانه ها را محدود 
ــت. ديدگاه سوم - كه  مى دانس
ــه 1970 به وجود  ــل ده از اواي
ــانه  ــد- به جاى «قدرت رس آم
در تاثير گذارى بر مخاطبان» به 
مقوله هاى جزئى ترى توجه كرد 
ــر رهيافت هاى تازه اى مانند  و ب
ــانه در ايجاد اعتماد  «توان رس
ــه حكومت» يا  ــبت ب مردم نس
«توان رسانه در برجسته سازى 
پيام ها»يى كه منتشر مى كنند، 
متمركز بود. با اين حال نگاهى 
ــاى  ــه «پيام ه ــه مقول ــى ب كل
ــا مى گويد، اين  بازرگانى» به م
ــتقيم  ــا به دو گونه «مس پيام ه
تقسيم بندى  ــتقيم»  غيرمس و 

مى شوند. 

تبليغات مستقيم 
ــغ، پيام دهنده  در اين نوع تبلي
ــگ و لعاب  ــود را با رن ــام خ پي
ــرده و  ــا همراه ك ــوق و كرن و ب
ــه مخاطب  ــروا ب ــح و بى پ صري
ــد. مهم ترين فايده  ابالغ مى كن
تبليغ مستقيم براى گيرندگان 
ــا از  ــه آنه ــت ك ــام، آن اس پي
تبليغى بودن پيام باخبرند و از 
ــوند  اين جهت غافلگير نمى ش
ــا رد آن  ــرش ذهنى ي و در پذي
مختارند. از ويژگى هاى تبليغات 
مستقيم، گسترده بودن ميدان 
ــت.  ــراى تبليغ گران اس عمل ب
ــتر ابزارها و  در اين روش، بيش
وسايل تبليغى را مى توان به كار 

ــه در طراحى و  گرفت و با اينك
ــتقيم،  برنامه ريزى تبليغات مس
ــى  نازك بين و  ــر  تدب ــل،  تام
ــود، اما  ــرف مى ش ــرى ص كمت
تاثير گذارى آن سريع تر و البته 

سطحى تر است. 

تبليغات غيرمستقيم 
اين نوع تبليغات، نمود و ظهور 
ــيوه  علنى و صريح ندارد، در ش
تبليغى  ــداف  اه ــتقيم  غيرمس
ــده پنهان و  پيام هاى منتشرش
ــوس است. در تنظيم  غير محس
ــاى تبليغات  طرح ها و برنامه ه
غيرمستقيم به سادگى نمى توان 
ــترس  ــه امكانات در دس از هم
استفاده كرد و آماده سازى آنها 
ــمندى، اطالعات  زيركى، هوش
ــادى را مى طلبد و  ــه زي و تجرب
ــرايط، اوضاع و احوال  عوامل، ش
ــب موفقيت يا  مختلف در كس
ــت دارد. بعضى  ــدم آن، دخال ع
از پيام هاى تبليغات غيرمستقيم 
ــيار موثر و نافذ هستند، اما  بس
ــيارى ديگر نه تنها موفقيتى  بس
بر عكس  ــب نمى كنند كه  كس
اذهان را خسته و كسل كرده و 
موجب انزجار مخاطب مى شوند 
و بعضى ديگر نيز با بى تفاوتى و 
بى اعتنايى افكار عمومى روبه رو 
ــوند. از ديگر ويژگى هاى  مى ش
پيام هايى  ــتقيم،  تبليغ غيرمس
ــاى نامرئى  ــت كه از كانال ه اس
ــا غير منتظره عبور  ــى ي و پنهان
ــان  مخاطب و  ــوند  مى ش داده 
به طور غافلگيرانه آنها را دريافت 
ــد و در حقيقت به آنها  مى كنن
تحميل مى شود.  پ. محمد پور 
ــانه اى  رس ــات  تبليغ ــاره  درب
مى گويد: «بسيارى از آگهى هاى 
ــى تاثير خوبى دارند، اما  بازرگان
گاهى بعضى از «تبليغ» ها چنان 
تبديل به «ضد تبليغ» مى شوند 
كه ساخته نشدن شان به مراتب 
ــت»  زيان كمترى خواهد داش
ــاره اى است به  ــايد اش و اين ش
بازرگانى  ــاى  پيام ه از  ــى  بعض
ــرايط خاص جامعه را در  كه ش
ــد، او همچنين  ــر نمى گيرن نظ
ارزش هاى  مى افزايد: «برحسب 
ــود در فرهنگ هر جامعه،  موج
افراد به محتواى تبليغ، احساسى 
ــدا مى كنند؛  ــد پي ــا ب خوب ي
ــاى فرهنگى  ــه ارزش ه ب پس 
ــاخت تبليغات بايد توجه  در س
ــهروند همچنين  كرد.» اين ش
ــه ديدگاه  ــد: «توجه ب مى افزاي

ــاره مصرف،  بينندگان درب
صــــرفه جويى،  درآمد، 
ــا  ي ــى  تجمل گرايــــ
ــى مانند رفتار  ارزش هاي

ــودكان و  ــالخوردگان، ك ــا س ب
روابط  ــى  و چگونگ ــان  نوجوان
ــر و فرزندان  ــن با يكديگ والدي
و  ــان  جوان ــن  بي ــه  رابط و 
ــات  تبليغ در  ــالخوردگان،  س
ــت.» اگرچه  ــم اس ــيار مه بس
ــانه هاى  رس ــن  بي ــوان  نمى ت
ــتارى، شنيدارى و ديدارى  نوش
ــد، اما به دليل  تفكيكى قائل ش
پوشش جغرافيايى بيشتر و در 
دسترس تر بودن تلويزيون، بايد 
حساب ويژه اى روى آن باز كرد. 
تلويزيون در حال حاضر به عنوان 
ــاى  ــن ابزاره ــى از مهم تري يك
ــده  ــده و تعيين كنن جهت دهن
ــدرن ايفاى نقش  در زندگى م
فراوان  ــاى  مى كند و كاركرده
ــى، اجتماعى  و  خبرى، آموزش
ــون جايى  ــره دارد و هم اكن غي
ــزل براى  ــژه در پذيرايى من وي
ــت و  ــت و پا كرده اس خود دس
ــر خانواده انكارناپذير  تاثير آن ب

است. 
تلويزيون، تاثيرگذارتر از 

هميشه
درباره  تبليغات  كارشناس  يك 
تاثيرگذارى تلويزيون مى گويد: 
ــون رمزهاى فنى و  «در تلويزي
چگونگى انتخاب و چينش آنها 
ــيارى برخوردار  ــت بس از اهمي
ــت. اندازه نما، زاويه دوربين،  اس
ــدى،  ــى، تركيب بن ــوع عدس ن
نورپردازى،  رمزهاى  ــنى،  روش
ــره از اين  ــاى رنگ و غي رمزه
دسته اند كه مى توانند از سوى 
القاى  ــت  ــازنده پيام درجه س
ــه كار  ــر وى ب ــوم موردنظ مفه

ــوند.» او با  گرفته ش
تاكيد به نقش لوازم 
عوامل صحــنه در 
تبليغات مى گويــد: 
«چــگونــــگــى 

ش  ز ا د ــر پــ
و  ــه  صحـــن

ــه  ك ــايلى  وس
ــود  ــه وج در صحن

ــاى ارتباط  دارند، رمزه
ــه  ــى ك ــى و رمزهايـ غيركالم
ــى آرايش و  مى توان از چگونگ
ــتــخراج و استـنباط  لباس اس
ــام اثرگذار  ــر مفهوم پي كرد، ب
است.» براى اثربخشى تبليغات، 
امروز راه هاى گوناگونى پيشنهاد 
ــراى اين  ــى ب ــده و هر از گاه ش
ــته مى شود  امر گام هايى برداش
ــا و  ــتفاده از تئورى ه ــه اس ك
يكى  روان شناسى  تكنيك هاى 
ــت.  محمد.ق كه مدير  از آنهاس
ــاخت تبليغات  ــركت س يك ش
ــد:  ــت، مى گوي ــى اس تلويزيون
ــده در  ــاخته ش ــاى س «الگوه
ــانه هاى همگانى رفتارهاى  رس
ــوان  ــد و به عن ــو را مى آموزن ن
ــانه اى از حقانيت و درستى  نش
ــد كه اين  ــار عمل مى كنن رفت
ــت.» يك  باعث تاثيرگذارى اس
مسئله مهم در تبليغات، ارزيابى 
اثربخشى آن است و تشخيص 
ــا بودجه  ــى كه ب ــه تبليغ اينك
فراوان ساخته ايم، چقدر به ما در 
هدفى كه تعيين كرده ايم كمك 
ــهروند نيز  خواهد كرد؟! يك ش
درباره آگهى هاى موثر مى گويد: 
«در خيلى از موارد، محصوالت 
ــى با يكديگر  رقيب هيچ تفاوت
ندارند، اما آگهى ها باعث تمايز 

مى شوند.»

تبليغات زياد و بى اعتنايى 
مخاطب

همان طور كه پيش تر نيز گفته 
شد؛ رسانه ها نقش انكارناپذيرى 
ــتريان  مش ــدى  رضايت من در 
دارند. اينكه توقع مثبتى ايجاد 
ــوند تجربه  ــبب  ش ــد و س كنن
استفاده از يك محصول مثبت 
ــد، يكى از آنهاست. تجربه  باش
ــت افراد اغلب  ــان داده اس نش

خود را در معرض مطالبى قرار 
ــه آن عالقه مند  مى دهند كه ب
هستند يا با آن موافقت بيشترى 
معتقدند  ــان  كارشناس ــد.  دارن
ــب  ــاد موج ــيار زي ــغ بس تبلي
ــود و  ــى مخاطب مى ش بدگمان
ــروز گرايش هاى محتاطانه  به ب
ــود و اين گرايش ها  منجر مى ش
نيز مقاومت مخاطب را به دنبال 
ــت. «پل لزرسفلد»  خواهد داش
اين نوع تبليغات را «كژكاركرد 
تخديرى» مى نامد، به اين دليل 
كه جذب بيش از حد اطالعات 
بى اعتنايى مخاطب  ــه  ب منجر 
ــده  توليد كنن ــر  ه ــود.  مى ش
ــتريان قديم و  ــراى حفظ مش ب
ــتريان جديد،  ــدن مش فراخوان
ــت و  ــه بازاريابى اس ــر ب ناگزي
ــه ارتباطى  ــت برنام موظف اس
مناسبى را براى تامين نيازهاى 
ــتريان طرح ريزى  اطالعاتى مش
ــر  و اجرا كند و اين امروز ميس
نخواهد بود جز با اطالع رسانى، 
كه «تبليغات» يكى از ابزارهاى 
ــب و كار  ــم ارتباطى در كس مه
است.   موفقيت يا عدم شكست 
بسيارى از سازمان ها و شركت ها 
ــاى  ــروى فعاليت ه ــز در گ ني
تبليغاتى آنهاست. در اين ميان 
نبايد از نقش رسانه هاى نوظهور 
ــانه هايى كه  نيز غافل شد؛ رس
ــاى قابل مالحظه اى  از مزيت  ه
برخوردار هستند كه از آن جمله 
مى توان به ايجاد ارتباط دوطرفه 
ــك پيوند  ــا مخاطب، ايجاد ي ب
به ليست محصوالت،  مستقيم 
ــاى  ــرى پوي ــى هدف گي تواناي
ــتريان، دسترسى جهانى و  مش
ــبانه روزى، ارسال و نگهدارى  ش
ــان، قابليت  ــانى آس و به روز رس
اندازه گيرى، طراحى پيام آگهى 

و قابليت فروش اشاره كرد. 

تبليغات خالق

Lindt آگهى شكالت
!Blueberry شكالت تلخ با طعم

آژانس تبليغاتى: Savannah College of Art and Design, Savannah, Georgia, اياالت متحده آمريكا

افشين معشورى

شكوفه ميرزايى

ترجمه: منيژه صادقى

كارشناسان معتقدند 
تبليغ بسيار زياد 
موجب بدگمانى 

مخاطب شده و به 
بروز گرايش هاى 
محتاطانه منجر 
مى شود و اين 

گرايش ها نيز مقاومت 
مخاطب را به دنبال 
خواهد داشت. «پل 
لزرسفلد» اين نوع 

تبليغات را «كژكاركرد 
تخديرى» مى نامد

نقش رسانه ها در باورپذيرى تبليغات

جاى آگهى ما كجاس ت؟ 

تاكسى هاى فضايى در راهند

ــركت ها و موسسات فعال در زمينه هوا فضا به دنبال  ش
ــتند تا فضانوردان را از  ساخت تاكسى هاى فضايى هس
 ISS ايستگاه هاى مختلف به ايستگاه بين المللى فضايى
ــركت هاى فضايى  ــنيم، ش منتقل كنند. به گزارش تس
 Blue Origin ،ــا، اسپيكس ايكس، بوئينگ مانند ناس
ــتركى را براى ساخت  و Sierra Nevada قرارداد مش
تاكسى هاى فضايى و جابه جايى فضانوردان امضا كردند. 
ــط بوئينگ ارائه  ــن فضانورد فضايى توس طرح اوليه اي

شده است. 
 ،Space Xــى فضاي ــركت  ش ــر،  اخي ــاى  ماه ه در 
ــت.  ــون 9 را تكميل كرده اس ــد فالك ــى مانن پروژه هاي
ــاب  پرت در  را  ــدى  جدي ــاى  برنامه ه ــركت  ش ــن  اي
ــا ماهواره هايى  ــش روى خود قرار داده ت ــا پي ماهواره ه
ــتر  ــدرت انتقال بيش ــتد كه داراى ق ــا بفرس ــه فض را ب
ــه يا تعداد نفرات  ــال محمول اطالعات و همين طور ارس

بيشترى باشند. 
ــخنگوى ناسا در مصاحبه اى گفت:  استفانى مارتين، س
ــركت  ــروژه به كمك چندين ش ــراى تكميل اين پ «ب
ــركت  ــتيم به همين دليل عالوه بر ش فضايى نياز داش
ــاخت  ــيارى را در س ــپيس ايكس كه تالش هاى بس اس
ــركت هاى  ماهواره و راكت هاى فضايى انجام داده، از ش
ديگر نيز كمك خواستيم. بوئينگ نيز يكى از موسساتى 
است كه در اين تحقيقات و پروژه حضور خواهد داشت. 
پيش بينى مى كنيم كه اين پروژه ميلياردها دالر هزينه 
دربر خواهد داشت. طرح هاى اوليه تاكسى هاى فضايى 
ــال 2014 ميالدى يعنى اواخر آگوست  قبل از پايان س

يا اوايل سپتامبر آغاز خواهد شد.»
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رايگان بازديد كنيد
ــيارى از امكانات رايگان براى  ــت با بس برلين شهرى اس
ــى.  موزه ها و گالرى هاى  بازديدكنندگان داخلى و خارج
ــهر درهاى خود را  ــتند كه در سطح اين ش بسيارى هس

رايگان به روى گردشگران گشوده اند. 
ــا گنبد  ــاختمان ب ــن س ــتاگ: اي ــاختمان ريشس 1-  س
ــه اى خودش كه طراحى نورمن فوستر است، يكى  شيش
ــاختمان هاى رايگان براى گردشگرى شهر برلين به  از س
گردشگران معرفى شده است. اين ساختمان كه در واقع 
به عنوان رصدخانه ساخته شده بود امروز به عنوان يكى از 

مقاصد گردشگرى شهر برلين خودنمايى مى كند. 
ــور پياده روى هاى  ــاده روى در برلين: ت 2-  تور روزانه پي
ــى از معروف ترين و  ــهر برلين به عنوان يك طوالنى در ش
جذاب ترين تورهاى قاره سبز شناخته شده است. طى اين 
ــگران هنگام پياده روى با تاريخ اين شهر آشنا  تور گردش

شده و به نوعى خود را در همان تاريخ حس خواهند كرد. 
ــاعته كه از دروازه برندنبورگ  طى اين پياده روى 3/5 س
Brandenburg شروع مى شود، گردشگران اطالعات 

خوبى درباره شهر و تاريخچه آن دريافت خواهند كرد. 
ــت: اين بناى يادبود از كشته شدگان  3-  يادبود هولوكاس
ــط پتر ايشمن ساخته  ــت در زمان هيتلر توس هولوكاس
ــازه بتنى با ابعاد  شده است. اين بنا كه در واقع 2711 س

مختلف است. 
ــى از مهم ترين  ــن دروازه يك ــورگ: اي 4-  دروازه برندنب
ــهر برلين شناخته شده كه در  جاذبه هاى توريستى در ش
سال 1788 ميالدى ساخته شده است. جالب ترين نكته 
درباره اين سازه قديمى اين است كه از تمام حوادث مثل 
جنگ جهانى، تخريب هاى انسانى و عوامل محيطى جان 

سالم به در برده و سالم مانده است. 
ــع يكى از  ــن مركز در واق ــى چارلى: اي ــز بازرس 5-  مرك
ــده  ــهر برلين معرفى ش ــگرى ش مهم ترين مراكز گردش
است. اين مركز در واقع به عنوان محل كنترل پاسپورت 
بين برلين شرقى و غربى ساخته شده بود. اين سازه براى 
بازديدكنندگان به صورت رايگان درنظر گرفته شده است، 
ــا بايد مبلغ  ــد از موزه هاى اطراف آن حتم اما براى بازدي

وروديه را پرداخت كنيد. 
6-  ديوار برلين: اين ديوار در واقع مهم ترين نماد پيشرفت 
ــت. اگرچه يادآور  ــهر برلين و ورود به دنياى مدرن اس ش
ــد و قدم زدن در  ــوده، اما امروز بازدي خاطرات ناگوارى ب
ــگران  ــاس خوبى براى گردش كنار بقاياى اين ديوار احس

ايجاد مى كند. 
ــه و كنار برلين  ــه موزه ها در گوش 7-  موزه ترور: اين گون
ــهر در دوران جنگ  بسيار ديده مى شود و از نقش اين ش
جهانى دوم پرده برمى دارد و خاطرات زمان جنگ را براى 
بازديدكنندگان دوباره زنده مى كند. موزه گشتاپو يكى از 

اين گونه آثار و نمادهاى برلين است. 
ــرقى ديوار برلين: اين گالرى يكى از  8-  گالرى بخش ش
ــناخته شده  ــگرى برلين ش مهم ترين جاذبه هاى گردش
ــى هاى كشيده  ــت. جذابيت اين بخش به خاطر نقاش اس
ــى از ديوار برلين بوده، اما به تازگى تعداد  شده روى بخش
ــه نمايش درآمده كه  ديگرى از آثار هنرى در كنار آنها ب

باعث رونق گردشگرى منطقه شده است. 

گران  ترين تابلوى نقاشى جهان
ــا و  ــى زيب ــوى نقاش تابل
جالب جيغ، اثر يك نقاش 
نروژى به نام ادوارد مونك 
ــى  ــن اثر نقاش گران تري
ــت. اين نقاشى  جهان اس
تصوير شخصى است كه 
وحشت زده در حال جيغ 
كشيدن است. او روى پلى 
ايستاده و فرياد مى كشد. 
اين اثر با ارزش در حراج 

ساتبى نيويورك به قيمت 120ميليون دالر به فروش رفت 
و همه را متعجب كرد. 

ــخه از اين نقاشى را با تكنيك هاى  ادوارد مونك چهار نس
مختلف خلق كرده است كه در حراج ساتبى نسخه پاستل 
آن به حراج گذاشته شد. ركورد گران ترين تابلوى نقاشى 
پيش تر در اختيار تابلويى از پيكاسو بود كه دو سال قبل به 

قيمت 106/5 ميليون دالر به فروش رفت. 
ــار تابلوى مجموعه  ــيده يكى از چه تابلوى به فروش رس
«فرياد» يا جيغ است كه در سال 1895 به وسيله ادوارد 
ــت نروژى  مونك (1863-1944)، نقاش اكسپرسيونيس
خلق شد. اين تابلو تنها قطعه اين مجموعه چهارگانه است 
كه در اختيار يك مجموعه دار خصوصى قرار دارد. يكى از 
اشعار مونك كه به داستان خلق مجموعه «فرياد» اشاره 

كرده، بر قاب اين تابلو نقش بسته است. 
ــنده «فرياد» يك تاجر نروژى بود كه پدرش رابطه  فروش
نزديكى با ادوارد مونك داشته است. مبلغ حاصل از فروش 
ــاخت يك موزه و مركز  ــت براى س تابلوى مونك قرار اس
ــه اين تابلو  ــود. قيمت پاي هنرى جديد در نروژ هزينه ش
50 ميليون دالر اعالم شده بود. «فرياد» معروف ترين اثر 
ادوارد مونك، يكى از شاهكارهاى هنر مدرن و از الگوهاى 
ــناخته مى شود. مونك  آشناى سبك اكسپرسيونيسم ش
در اواخر دهه 1890 و در طول نخستين دهه قرن بيستم 
ــته اى از  ــاد» را در چهار تابلوى رنگى و رش موتيف «فري
طرح هاى قلمى و زغالى به نقاشى كشيد. سه نسخه ديگر 
«فرياد» در اسلو، پايتخت نروژ نگهدارى مى شود؛ دو تابلو 
در موزه مونك و سومى در ناسيونال گالرى نروژ. دو قطعه 
ــال هاى 1994 و 2004 ربوده ولى  ــا در س از اين تابلوه

سپس كشف شدند. 

انتخاب لباس كارمندى مناسب 
ــته پوشش هايى است كه  لباس كارمندان مرد از آن دس
شايد حساسيت خاصى در جامعه روى آن نباشد، اما قطعا 
ــرفت و عملكرد افراد موثر  انتخاب نوع پوشش، روى پيش
ــت كه در دنياى امروز  ــت. لباس از جمله مباحثى اس اس
تعاريف متعددى را به خود اختصاص داده است تا جايى كه 
براى هر جايگاهى نوع خاصى از لباس تعريف مى شود، به 
ــب براى فضاى كارى از  همين خاطر انتخاب لباس مناس
جمله مالك هاى مهم براى پيشرفت كارى افراد و آرامش 

بصرى محيط كار است. 

لباس سبك انتخاب كنيد
ــام كارمندان از جمله مرد  يكى از مهم ترين نكاتى كه تم
ــت. وزن لباس  و زن بايد به آن توجه كنند، وزن لباس اس
يكى از مباحثى است كه شايد كمتر كسى هنگام خريد به 
آن توجه كند، اما واقعيت اين است كه يك لباس سنگين 
ــاعت كارى مى تواند  ــى بالغ بر 8 س آن هم در مدت زمان
باعث خستگى فرد و كالفگى او شود، زيرا تحمل يك وزن 
ــتگى بدن و اندام مى شود  ثابت طى اين مدت باعث خس
كه مستقيما روى عملكرد فرد نيز اثر مى گذارد. استفاده 
از پارچه هاى سبك و استفاده كمتر از دكمه و خرج كار از 
جمله مواردى است كه به كاهش وزن لباس كمك مى كند. 
البته توجه به فصل نيز در انتخاب لباس اهميت دارد. قطعا 
ــتان مفيد است، اما بايد توجه  پوشيدن يك پالتو در زمس
داشته باشيد كه سرماى محيط كار به اندازه بيرون نيست 
لذا پوشيدن يك لباس سبك و در عين حال گرم براى اين 

فصل ضرورى است. 

زيباتر از رييس تان نپوشيد! 
لباس يكى از نشانه هاى درجه بندى كارى در هر محيطى 
است، لذا كارمند نبايد به نحوى لباس بپوشد كه رده كارى 
او ديده نشود و مخاطب نتواند افراد باالدست را تشخيص 
بدهد. انتخاب نوع پارچه خود روند مهم ديگرى است كه 
ــد، لذا يك كارمند  ــيارى از افراد به آن توجه نمى كنن بس
مى تواند از يك كت خوش دوخت و زيبا بهره ببرد، اما قطعا 
ــتم ادارى و  ارزش و قيمت اين لباس نبايد به لحاظ سيس
ــا و افراد بلند پايه را پايين دست  ادب طورى باشد كه رؤس

نشان دهد. 

به رنگ لباس تان توجه كنيد
رنگ هاى روشن براى افرادى كه در يك فضاى تجارى 
ــت، اما براى فعاليت هاى  ــب اس ــر مى برند مناس به س
ــتفاده  ــه خاطر حفظ انرژى بدن اس پرجنب و جوش ب
ــورمه اى  ــاى معقول تر نظير نوك مدادى و س از رنگ ه

ــود.  توصيه مى ش

يك خيابان، يك تجربه
ــيخ بهايى را به  ــتم و تندتند راسته خيابان ش عجله داش
ــر ظهر بود و آفتابى هم  ــمت مالصدرا باال مى رفتم. س س
ــت كمى ماليم تر بتابد، آن  ــى گفته قرار اس كه هواشناس
ــده، تندتر و تندتر از هميشه  روز انگار از سر لج هم كه ش
ــم به اين اخبار  مى تابيد. گاهى با خودم فكر مى كنم گوش
هواشناسى بدهكار نباشد. چون تجربه ثابت كرده كه اگر 
ــا آن روز دو آفتاب توامان طلوع  خبر از باران بدهند حتم

خواهند كرد. 
سعى كردم به حرف هايم در جلسه اى كه داشتم فكر كنم. 
اما از حرف خودم در مورد طلوع همزمان دو آفتاب به جاى 
ــا خودم تكرارش  ــم آمده بود و ب آمدن باران خيلى خوش
ــير مى كردم كه  مى كردم و خالصه در همين خياالت س
ــتش را ديدم. با اينكه وقت نداشتم و حسابى  ــاره دس اش
ديرم شده بود، دلم نيامد توجهى نكنم. به سمتش رفتم و 
آه از نهادم برآمد. با چهره اى روشن كه انگار سال هاى دور و 
درازى به عمد رويش دويده باشند، گوشه خيابان ايستاده 
بود. خطوط عميق و به هم چسبيده اى روى گونه هايش 
جا خوش كرده بودند كه تصويرى از تاريخ و زمان و عبور و 

مرور و گذشت جوانى را منعكس مى كردند. 
دست پر چين و چروكش مى لرزيد و با صداى لرزان ترى 
گفت: دخترم بلدى اس ام اس بزنى؟ من هم با تجربيات ناب 
چندين ساله و گاه و بى گاه روز و شب به سخن درآمدم كه 
بله.  تكه كاغذى مچاله شده در دستش بود. شماره تلفنى 
ــه هزار و نهصد و فالن مثال هم رويش. از اينهايى  از آن س
ــابى جيب مردم را خالى مى كنند. سوالى و چهار  كه حس
ــن مضمون:  ــده بود با اي ــته ش جواب هم روى كاغذ نوش
ــت؟ و گزينه يك هم  تربيت كردن فرزندان، وظيفه كيس

اين بود: پدر و مادر. 
ــقانه ترين  ــه روزگارى دور، عاش صاحب صداى لرزان ك
الاليى هايى را شايد خوانده بود با دستان چروك خورده 
ــال گرم ترين  ــيد ابزار خوبى براى انتق كه به نظر مى رس
احساس ها مى توانسته باشد، گفت: جواب شماره يك رو 

براى همون شماره بفرست. 
ــما دارد؟ با قيافه  ــده اى براى ش ــادر جان چه فاي گفتم م
ــفيهى گفت: كلى جايزه  حق به جانب و نگاه عاقل اندر س
داره. حج عمره داره، نيم سكه داره. در حالى كه جا خورده 
ــر ظهر و زير اين آفتاب سوزان اين  بودم كه چه چيزى س
پيرزن بيچاره را به خيابان كشانده تا منتظر كسى مثل من 
بايستد تا برايش پيامكى بفرستد كه شايد جايزه اى و شايد 
اقبالى و هزار شايد دردآور ديگر... فكر كنم از چهره درهم 
فرورفته و بهتر بگويم فروكوفته ام متوجه اين همه سوال 
در ذهنم شد كه فى البداهه گفت: من به پول احتياج دارم. 

هر چقدر كه باشه. اينم يه شانسه ديگه... 
پيامك را كه فرستادم. تلفن تاشوى سامسونگش را پس 
دادم و ديگر متوجه آفتاب و هواشناسى و اينكه ديرم هم 
شده بود، نبودم. توى جيبم دنبال دستمال كاغذى بودم 

كه البته هيچ گاه نبود. سر بزنگاه هيچ گاه نبود... 

مديريت

مديريت

گردشگرى

ترين ها
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شايد يكى از دغدغه هاى امروز 
گردشگران ايرانى بحث گرانى 
ــش هزينه  ــه افزاي دالر و البت
ــفرهاى خارجى آنهاست.  س
ــرف  ــراى برط ــه ب در حالى ك
كردن اين نگرانى راهكارهاى 
ــيار زيادى وجود دارد كه  بس
ــتفاده از آنها  ــد با اس مى تواني
ــت و البته  ــفرى ارزان قيم س
ــب را به خودتان هديه  دلچس

دهيد. 
ــته باشيد كه ارزان  شك نداش
سفر كردن به معنى بى كيفيت 
ــه  ــت بلك ــردن نيس ــفر ك س
ــش تقاضاى  ــه به افزاي با توج
سفرهاى ارزان سراسر جهان 
كشورهاى گردشگرپذير سعى 
ــردن نيازهاى  ــرآورده ك در ب
اين گروه از گردشگران دارند 
ــان هم كم  ــه تعدادش كه البت

نيست. 
حمل و نقل ارزان قيمت، اقامت 
ــه خوراك  ارزان قيمت و البت
ــت  ــرايطى اس ارزان، همه ش
ــت اين گونه  ــط دول ــه توس ك
ــده تا گروه  ــورها مهيا ش كش
ــگران وارد  بيشترى از گردش
ــوند. بنابراين  مرزهايشان ش
چرا شما جزو اين گروه نباشيد 
كه اقتصادى سفر مى كنيد تا 
ــترى را از  بتوانيد مقاصد بيش

نزديك ببينيد. 
ــفر  ــن هزينه هاى س مهم تري
براى گردشگران به سه بخش 
عمده يعنى خوراك، اقامت و 
حمل و نقل تقسيم بندى شده 
است. بنابراين اگر بتوانيم اين 
ــه بخش را مديريت كنيم  س
باقى كار بسيار ساده مى شود. 
ــتيد  ــفر هس پس اگر آماده س
ــت كمى  ــه چيز مهياس و هم
صبر كنيد و به توصيه هاى اين 
هفته ما خوب دقت كنيد چون 
مى خواهيم از راه و رسم سفرى 
ــه برلين برايتان  ارزان قيمت ب

بگوييم. 
از  ــى  يك ــن  برلي ــد  هرچن

ــهرهاى  ش ـــهورترين  مـش
ــت  اروپاس ــگرپذير  گردش
ــداد زيادى از  ــاله تع كه هر س
عالقه مندان به تاريخ و مدرنيته 
ــب مى كند اما  ــود جل را به خ
ــفر به اين  هزينه هاى گران س
كشور ممكن است گروه زيادى 
ــگرى  ــن جاذبه گردش را از اي
ــرده و راهى ديگر  منصرف ك

نقاط جهان كند. 
اما با همين شرايط هم راه هايى 
ــتن از هزينه هاى  ــراى كاس ب
ــفر به برلين وجود دارد كه  س
ــتفاده از آنها از  مى توان با اس
ــن  ــان در برلي ــت خودت اقام
ــد و كمتر پول خرج  لذت ببري
ــر آماده ايد،  كنيد. بنابراين اگ
ــا با هم  ــدان را برداريد ت چم
ــن بار با  ــم، اما اي حركت كني

كمترين هزينه. 

اقامتگاه خود را 
هوشيارانه انتخاب كنيد 

ــهر مهمانپذيرها  برلين به ش
ــن  ــت و بهتري ــروف اس مع
ــافرت هاى  ــراى مس ــهر ب ش
ــته جمعى  ــا دس ــى ي گروه

گردشگران است. 
ــوم بوده  ــام مرس از قديم االي
برخى افراد با حضور در مراكز 
گردشگرى شهر به گردشگرانى 
كه به دنبال اقامتگاهى مناسب 
و ايمن هستند، پيشنهادهاى 
ــى مى دهند كه  ــيار جالب بس
ــروزه به  ــنهاد ها ام ــن پيش اي
ــورى، در  ــاى معرفى حض ج
ــوان  ــا عن ــازى ب ــاى مج دني
ــه  ادام  roomsharing

يافته است.  
در اين روش برخى از خانواده ها 
ــود را كه  يك اتاق از منزل خ
بالاستفاده مانده، به مسافرانى 
ــال صرفه جويى در  كه به دنب
ــتند،  هزينه اقامتگاه خود هس
اجاره مى دهند به خاطر داشته 
ــتر در  ــيد اين امكان بيش باش
اطراف شهر مهياست و زياد به 
مركز گردشگرى شهر نزديك 

نخواهيد بود. 

ــت در مركز  اما اگر قصد اقام
شهر را داريد، مى توانيد روى 
امكانات هتل هاى ارزان قيمت 
ــابى ويژه باز  يا هاستل ها حس
كنيد. در اين هتل ها اتاق براى 
ــما از 15 تا 25 دالر هزينه  ش
ــت، در صورتى كه  خواهد داش
اگر به هاستل ها مراجعه كنيد 
ــته  ــما بازهم كاس ــه ش هزين

مى شود. 
ــيد تعداد  ــته باش به ياد داش
ــم آپارتمان اجاره اى  زيادى ه
ــهر به شما پيشنهاد  در اين ش
مى شود. بنابراين اگر به صورت 
گروهى سفر مى كنيد حتما از 
ــتفاده كنيد.  اين امتيازات اس
ــن آپارتمان ها  البته قيمت اي
ــتر  ــا كمى بيش ــر هفته ه آخ

خواهد شد. 

هزينه خوراك را كم كنيد 
شايد متوسط منوى رستوران ها 
در اين شهر پرجاذبه براى شما 
ــته  حدود 30دالر هزينه داش
باشد. اما اگر از قوانين موجود 
در رستوران هاى برلين آگاهى 
ــيد، مى توانيد با  ــته باش داش
ــه وعده غذايى  كمترين هزين
ــبى را نوش جان  لذيذ و مناس

كنيد. 
ــت فودها يا  در بسيارى از فس
اغذيه فروشى هاى خيابان هاى 
برلين مى توانيد سينى غذاى 
ــا 7 دالر ميل  كاملى بين 5 ت
كنيد و از وعده غذاى خود لذت 
ببريد. در برخى از خيابان هاى 
ــيار  ــتوران هاى بس برلين رس
ارزان قيمتى هستند كه هنگام 
ــتند و غذاهاى  ــاز هس ناهار ب
ارزان قيمتى را براى مشتريان 
گرسنه خود تهيه كرده اند؛ اما 
ــيد كه اگر  ــته باش به ياد داش
هنگام اقامت  در برلين هاستل 
ــما آشپزخانه  محل اقامت ش
دارد بهترين روش براى كاستن 
ــذا پخت و پز داخل  از هزينه غ

منزل است. 
ــد از بازارهاى محلى  مى تواني
ــى را  ــه ارزان قيمت مواد اولي

ــزل غذا  ــد و در من تهيه كني
ــتوران ها  ــد. برخى از رس بپزي
ــن هم كه در  و كافه هاى برلي
ــنتى شهر  منطقه قديمى و س
ــتند يك يا دوروز از هفته  هس
غذاهاى خود را حراج مى كنند. 
ــه اين  ــد ب ــن مى تواني بنابراي
ــد.  ــرى بزني ــتوران ها س رس
ــتوران ها  ــن رس ــى در اي گاه
ــده غذاى  ــد يك وع مى تواني
كامل را با كمتر از دو دالر تهيه 

كنيد. 

هزينه حمل ونقل را 
كنترل كنيد

قيمت بليت تك سفره مترو در 
ــهر برلين حدود سه يورو و  ش
براى بليت يك روزه 6/30 يورو 
از طرف شهردارى تعيين شده 
است. بنابراين بليت يك روزه 
ــگرانى كه قصد  ــراى گردش ب
ــهرى دارند  سفرهاى درون ش
بهترين گزينه براى صرفه جويى 
ــوع بليت هاى  ــن ن ــت. اي اس
ــگران  ــه گردش ــك روزه ب ي
ــك روز  ــازه مى دهد كه ي اج
ــوا و مترو با  ــوس، ترام از اتوب
همان مبلغ حدود هفت يورو 

استفاده كنند. 
ــر چندين بار قصد  بنابراين اگ
ــته  ــهرى داش ــفر درون ش س
ــيار زيادى  ــيد، مقدار بس باش
صرفه جويى كرده ايد. اما براى 
جلب گردشگران در شهر برلين 
شهردارى امكانات ويژه اى ارائه 

داده است. 
به عنوان مثال كارت هايى كه 
ــه برلين خوش  معروف به «ب
ــتند، براى مدت  آمديد» هس
48ساعت، 72ساعت يا پنج روز 
به گردشگران اجازه مى دهند 
ــدك از كليه  ــى ان كه با مبلغ
ــل عمومى  خدمات حمل و نق
برلين تا زمان اعتبار اين كارت 

استفاده كنند. 

اتوبوس گردشگرى
اكثر شهرهاى گردشگرپذير در 
ــر جهان اين امكانات را  سراس

براى گردشگران فراهم كرده اند 
ــه اين  ــم از جمل كه برلين ه
شهرهاست. شهردارى برلين با 
برنامه اى برخى از اتوبوس هاى 
ــهرى را كه از رده  فرسوده ش
ــازى  ــده اند با بازس ــارج ش خ
ــى  ــاى تفريح ــه اتوبوس ه ب
ــل  ــگران تبدي ــراى گردش ب

كرده است. 
ــا معموال داراى  اين اتوبوس ه
دو طبقه هستند و طبقه باالى 
ــورت فانتزى تزيين  آنها به ص
ــده و گاهى هم براى فصل  ش
تابستان بدون سقف هستند. 
ــن معروف  ــاى برلي اتوبوس ه
ــماره 200»  ــه «اتوبوس ش ب
ــن مى توانيد  ــتند. بنابراي هس
ــن اتوبوس ها  ــتفاده از اي با اس
ــيار  ــت مبلغى بس ــا پرداخ ب
ــتر جاهاى ديدنى  اندك بيش
ــد  ــن را بازدي ــى برلي و تاريخ

كنيد. 

Bike the city
ــبز اكثر كشورهاى  در قاره س
گردشگرپذير اقدام به راه اندازى 
مراكزى براى اجاره دوچرخه 
كرده اند كه با اين كار دو هدف 
را دنبال مى كنند؛ يكى اينكه 
جلوى آلودگى هوا را مى گيرند 
و دوم اينكه از ترافيك شهرى 

ــد.  مى كاهن
ــالمتى خود  ــه س ــاال اگر ب ح
ــوان  ــد و ت ــت مى دهي اهمي
ــوارى هم داريد،  دوچرخه س
ــه برلين را  ــاره دوچرخ با اج
ــار و مراكز  ــن آث ــد. اي ببيني
ــن تنها  ــگرى در برلي گردش
بخش كوچكى از مراكز رايگان 
گردشگرى در شهر برلين است 

كه به شما معرفى شد. 
ــفر به  بنابراين هرگز براى س
ــه برنامه ريزى  ــا عجل برلين ب
ــراى بازديد  ــد و هرگز ب نكني
ــهر نيز  از مراكز ديدنى اين ش
عجول نباشيد و كامال تحقيق 
كنيد و سپس به برلين برويد 
ــمارى در  چون امكانات بى ش

انتظار شماست. 

شيدا رمزى 

صرفه جويى در خانه
1- دستكارى يا تعمير لوازم گازسوز از سوى 
ــم از لحاظ ايمنى  ــاوارد و بى تجربه، ه افراد ن
ــب برهم خوردن  ــم اينكه موج خطر دارد ه
ــش مصرف  ــوز و افزاي ــيله گازس تنظيم وس
ــايل گازسوز  ــود. بهتر است كه وس آن مى ش
ــوز تعميرات  ــوى افرادى كه داراى مج از س
ــتند و مهارت كافى در اين زمينه دارند،  هس
ــى و افزايش  ــود. زيرا كاهش ايمن تعمير ش
ــايل گازسوز  مصرف كه در نتيجه تعمير وس
از سوى افراد ناوارد انجام مى گيرد، مى تواند 
موجب بروز خسارت هاى مالى و جانى جبران 
نشدنى شود، ضمن اينكه مصرف گازطبيعى 

را بى مورد افزايش مى دهد. 
ــل از  ــط داخ ــاى محي ــظ دم ــراى حف 2- ب

بازگذاشتن در و پنجره ها جدا خوددارى شود. زيرا با باز ماندن در و پنجره ها، دماى اتاق تحت 
تاثير هواى خارج قرار مى گيرد و انرژى وسايل گازسوز كه براى تامين دماى مورد نياز مى سوزد، 
ــتات يا خودكار در اين مواقع با قدرت  ــوز داراى ترموس هدر مى رود. همچنين وسايل گازس
بيشترى سعى بر رساندن دما به حد مطلوب مى كنند، اما چون با نيروى مخالف (هواى خارج) 

مواجه مى شوند، تنها مصرف و استهالك  آنها باال مى رود. 

روالن
ــاك بچگانه  برند روالن  كه عرضه كننده پوش
است براى محصوالت خود 20 درصد تخفيف 
در نظر گرفته است كه تا پايان شهريور ادامه 

دارد.
ــت:  ــعبه هاى تهران از اين قرار اس آدرس ش
ــار، پالك 105  ــاختمان به ــان بهار، س خياب
ــان وليعصر، باالتر  (77616110 021) خياب
از پارك ساعى، جنب كارواش سابق، روبه روى 
ــاعى دوم (88881294 021)  ــه س كوچ
ــنايى، ضلع جنوبى ميدان سنايى خيابان س

 (88321897 021) خيابان نارمك، گلبرگ 
ــدان 63، پالك 63  ــش ورودى مي غربى، نب
ــهرآرا، نبش  ــان ش (77184910 021) خياب
خيابان 16 مترى محمدى (66552580 021)

ــاژ  ــه منوچهرخانى يكم، پاس ــدك، كوچ ــار  راه گلوبن ــه چه ــيده ب ــام، نرس ــان خي  خياب
ــتان  ــهروند بوس ــتان، ش ــاژ بوس ــك، ميدان پونك، پاس ــس (66960998 021) پون آماتي
ــهروند بيهقى  ــوار بيهقى، ش ــى، ميدان آرژانتين، جنب پارك س (44498716 021) بيهق
ــهرك مخابرات،  ــرو، ش ــعادت آباد، باالتر از ميدان س (88542316 021) بهرود، خيابان س

شهروند بهرود (22113319 021).
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بـراى  اسـماعيلى،  آقـاى 
در خصوص عالقه  شـروع 
عمومى به مقوله مديريت و 
ايـن امر كه آيا برخى افراد 
يا  مديـر متولد مى شـوند 
خير قدرى توضيح دهيد؟ 

ــى است كه  ــوال اساس اين س
ــر متولد  ــده مدي ــك ع آيا ي
ــالت دارند  مى شوند و آيا رس
ــع را مديريت كنند،  ــا جوام ت
ــن پديده طى يك  يا اينكه اي
ــراى يك عده  ــد تنها ب فرآين
اتفاق مى افتد؟ بايد اشاره كرد 
ــى در ميان ما  كه حس غريب
ــود دارد كه فكر  ــان وج ايراني
مى كنيم بايد مديريت كنيم و 
اين تسلط بر ديگران برايمان 
يك فرصت محسوب مى شود. 
ــع تمايل براى مديريت  به واق
در كشور ما به اين خاطر زياد 
ــت و كارمندان بخش هاى  اس
ــكار و  ــه نوعى آش ــف ب مختل
ــد به مديريت  پنهان عالقه من
ــتند، اما در پاسخ به اين  هس
موضوع كه آيا همه مى توانند 
ــا اينكه يك  ــت كنند ي مديري
ــا مى آيند  ــرى مدير به دني س
ــابق بر اين،  بايد بگويم كه س
ــدگاه اين گونه بود كه تنها  دي
يك عده خاصى مدير هستند 
ــدادادى براى اين  و قدرت خ
مقوله دارند اما بعد از تغييرات 
ــرد تفكرى به  دوران جنگ س
ــان مى داد  ــود آمد كه نش وج
اين فضا را مى توان تغيير داد 
ــم جهانى  ــاس يك نظ و براس
افراد ديگرى را هم به گردونه 

مديران وارد كرد. 
براى مثال اين تفكر مى گفت 
كه هر كسى مى تواند مديريت 
ــرايط  ــن فضا در ش ــد و اي كن
ــت مى آيد. در  ــى به دس رقابت
ادامه مطالعات و تجارب واقعى 
ــه مديريت،  ــرده ك ــكار ك آش
تمايالت  ــرى  مستلزم يك س
ــت  اس ــاى درونى  و ويژگى ه
ــه در افراد مختلف، متفاوت  ك
ــى از اين تمايالت  است. بخش
ــش زيادى از آن  وراثتى و بخ
حاصل پرورش دوران كودكى 

و بزرگسالى فرد است. 
در تفكر مدرن چه مسيرى 
پيش بينى  مديـران  بـراى 
شـده اسـت و بـا توجه به 
موفق  مدير  عناصـرى  چه 

انتخاب مى شود؟ 
اكنون ما تفكر 50 سال پيش 
ــد  ــم كه گفته مى ش را نداري
كنند  رقابت  ــد  مى توانن همه 
و مدير شوند. ما معتقديم كه 
ــتعداد مديريتى اثرگذارى  اس
ــر حال  ــه ه ــادى دارد و ب زي
ــج  ــك رن ــا در ي ــران م مدي
ــتند.  ــه باال هس ــالگى ب 18 س
ــت كه بخشى از  مهم اين اس
استعدادها تا پيش از اين سن 
ــه و افراد  ــكل گرفت در فرد ش
ــند كه چقدر  بايد متوجه باش
ــت  ــا مديري ــان ب گرايشات ش

سازگار است. 
اين در حالى است كه در دنيا 
ــنين پايين تر و  ــن كار از س اي
ــگاه ها انجام  از مدارس و دانش
مى شود و تمايالت افراد براى 
رهبرى سازمانى و تاثيرگذارى 
ــالت براى  ــران و تماي بر ديگ
ريسك پذيرى  و  قدرت  اعمال 
ــنجيده مى شود و اينها  آنها س

ــت كه  ــرى اس عناص
ــان مى دهد فرد  نش
توانايى  ــزان  مي چه 
ــت  مديري ــراى  ب
متاسفانه  ــت.  داراس
ما  ــور  كش در  چون 
ــرش وجود  ــن نگ اي
ندارد، در يك فضاى 
ــى و بر مبناى  رقابت
روابط و فرصت هايى 
ــط به افراد  كه محي
ــد  رش ــد  مى ده
ــاهد  ش را  مديريتى 
مثال  براى  هستيم. 
در مدتى كه مسئول 
مركز ارزيابى توسعه 
ــركت  ش ــران  مدي

ــودم، 700 نفر  ــت ب ــى نف مل
ــت  نف ــت  صنع ــران  مدي از 
ــتانداردهاى  اس ــر  نظ از  را 
ــى كرديم و  ارزياب ــى  مديريت
ــيارى را ديدم كه در  افراد بس
ــنين باال زمانى كه واكاوى  س
مى شدند، استعداد ها و گرايشات 
اجتماعى شان، مشخص مى كرد 
ــت مديريتى نه  كه در موقعي
ــه راضى  ــوند و ن ــاع مى ش اقت
ــه  ك ــت  گف ــد  باي ــتند.  هس
ــأ  ــن اتفاق منش ــد اي بى تردي
آسيب هاى بسيار زيادى است. 
بايد بر اين موضوع تاكيد كنم 
ــا دانه هاى نمك  كه هيچ گاه ب

ــاخت و  ــوان كله قند س نمى ت
ــالم به مديران  يك جامعه س
ــاز دارد. ما بدون  ــد ني توانمن
اينكه دانه ها را درست انتخاب 
ــم يك جامعه  كنيم نمى تواني
ــته  داش ــح  صحي ــى  مديريت

باشيم. 
پـرورش  تحقيـق  بـراى 
چـه  كارآمـد  مديـران 
كارهايى انجام شده است؟ 
ــات كه  ــرى از موسس يك س
ــت و  ــده اس به تازگى باب ش
ــا هم در آنها فعاليت داريم،  م
ــت  كانون ارزيابى مديران اس
ــتگى هاى آنان را  ــه شايس ك
ارزيابى مى كند. در اين روش 
و  عمومى  ــاى  مصاحبه ه ــا  ب
ــود  ــالش مى ش ــى ت تخصص
كشف كنيم تا چقدر اين افراد 
براى مديريت مناسب اند و در 
عين حال چه خأل هايى دارند. 
اين حوزه كارى 15 سالى در 
ــت دارد، اما  ــورمان قدم كش

ــت كه به طور  چند سالى اس
ــود.  پيگيرى مى ش ــر  جدى ت
ــاى مختلفى در  ــه تيم ه البت
ــج گروه)  ــور (چهار يا پن كش
ــى مديران  ــون ارزياب كار كان
ــد كه همه  ــال مى كنن را دنب
ــتند.  آنها هم افراد جوان هس
ــيار  بس فعاليت هاى  ــا  ب آنان 
ــراد را به طور  ــتراتژيك اف اس
واقف  درونيات شان  به  عميق 
گرايش هاى  زيرا  ــازند.  مى س
درونى يك فرد اگر مديريتى 
ــم به او  ــر چقدر ه ــد ه نباش
ــت  ــوزش دهيم، بعيد اس آم
كه از آن يك مدير تمام عيار 

ساخته شود. 
آموزش هـاى  و  اسـتعداد 
مديريت و رهبرى سازمانى 
در سيسـتم آموزشى ما تا 

چه ميزان ديده مى شود؟ 
ــتعداد  ــا اس ــام ي ــتعداد ع اس
مديريت و رهبرى سازمانى در 
ــى ما به شدت  سيستم آموزش
خالى است، اما كارهايى انجام 
شده كه امكان دارد در آينده 
ــك ظرفيت هايى در اين  نزدي
ــود. به طور  ــاد ش ــه ايج زمين
ــهاب» كه  ــال در طرح «ش مث
ــايى و هدايت  ــف شناس مخف
استعدادهاى برتر است و براى 
دانشجويان سال آخر دانشگاه 
ــش از  ــه پي ــده ك ــف ش تعري
ــگاه گرايشات و  خروج از دانش
استعدادهاى خود را بشناسند. 
ــى كه تا  ــد مى كنم، كس تاكي
ــته است  نتوانس ــالگى  25 س
ويژگى هاى خاصى را در خود 
ــاورد تنها مى توان رفتار  بار بي
ــا  ام ــعه داد،  او را توس
ــوان او  ــچ گاه نمى ت هي
ــل كرد. زيرا اگر  را كام
ــى در  ــات درون گرايش
كسى در 20 سال اول 
ــود  ــى ايجاد نش زندگ
مى تواند  سخت  خيلى 
ــر كامل تبديل  به مدي

شود. 
بــه طـــور كلـى 
شـاخصـــه هـاى 
يـك مديـر  اصلـى 
موفـق و واقعـى چه 
موضوعاتـى اسـت، 
يا اصـال مدير موفق 

كيست؟ 
تخصصى  ــات  ادبي در 
ــى  ــدل تخصص ــد م مى گوين
ــت.  مديري ــتگى هاى  شايس
ــم  داري ــرى  مدي ــك  ي ــا  م
ــت،  اس ــوى ديگران  الگ ــه  ك
ــران  ــه مدي ــا  از اين گون بعض

ديده ايم. 
يك موسسه ارزيابى و پرورش 
ــراى  ب ــكا  امري در  ــران  مدي
ــناخت بهتر، مدير كامل و  ش
ــم را معرفى كرده  ــوش فه خ
ــن  ــتگى هاى اي ــت. شايس اس
ــروه تعريف  ــه گ ــر در س مدي
ــت؛ مديريت بر خود،  شده اس
مديريت بر ديگران و مديريت 
ــراى مثال هايى در  بر كارها. ب

ــه گروه بايد اشاره كنم  اين س
ــه مى گوييم مديرى  زمانى ك
ــم مديريت دارد  بر خودش ه
ــت كه در آن، مدير  اتفاقى اس
ــى بر  ــى، آگاه ــر خودآگاه ب
ــا و مداخله كردن در  توانايى ه
هيجانات خود تسلط دارد. در 
ــرايط است كه از مدير  اين ش
ــد  ــار مى رود مديرى باش انتظ
كه بتواند خشم خود را كنترل 
كند و احساسات خودش را در 
ــاى مختلف بفهمد.  موقعيت ه
او بايد شادى هايش را كنترل 
تصميمات خوشبينانه  تا  كند 

نگيرد. 
ــوان  ت و  ــرى  انعطاف پذي
ــط از ديگر  ــازگارى با محي س
ــد  باي ــر  مدي ــت.  اس ــوارد  م
ــود و  ــه ش ــرات را متوج تغيي
ــازگار  ــرايط س خودش را با ش
كند. يك مدير ايده آل بايد در 
برخى مواقع خودش را تغيير 
دهد و اگر شخصيت وسواسى 
ــاس  دارد، بايد در جايى براس
حدس و گمان تصميم بگيرد. 
در مبحث مديريت بر ديگران، 
به كسى مى گوييم مدير موفق 
كه نيازهاى ديگران را بفهمد 
و احساس آفرينى كند. او بايد 
ــا كاركنان خود مواجه  وقتى ب
را  دغدغه هايشان  بتواند  است 
ــرا اكنون  ــخيص بدهد. زي تش
ــا  ــر قلب ه ــت ب دوران مديري

است. 
ــت بدون  ــر دوران مديري ديگ
ــت و  ــه ديگران نيس ــه ب توج
ــويق صرف  ــان تنبيه و تش زم
ــد  ــر باي ــت. مدي ــته اس گذش
ــته  ــذارى داش ــون تاثير گ اكن
ــى از هنرهايى كه  ــد. يك باش
ــان مديران ايرانى كمتر  در مي
ديده شده است توان تفويض 
ــت. اين  اختيار به ديگران اس
ــر را از   ــت، مدير برت خصوصي
متمايز مى كند.  مديران  ديگر 
ــه ويژگى  ــن مقوله ب در آخري
ــاره شده  مديريت بر كارها اش
است. در اين مبحث مدير بايد 
بتواند اهداف بزرگ را بشكند 
ــر  ــاى كوچك ت ــه هدف ه و ب
تقسيم كند. مدير بايد بفهمد 
ــازمانش در چه نقطه اى  كه س
ــرار دارد و فعاليت ها را براى  ق
برنامه ريزى  ــى  آت ــال هاى  س

كند. 

دكتـر محمدرضا اسـماعيلى فعاليت هايش را از 
سـال 1379 آغاز كرده اسـت. او پـس از اتمام 
تحصيالتـش در رشـته برق و  آى تـى به خاطر 
دغدغه هايـش در حوزه مديريت، اين شـاخه را 
در مقطـع دكترى و به صورتـى تجربى تر دنبال 
كـرد. او كه تفكر نظام منـد را از دوران تحصيل 
در مهندسـى بـرق وام گرفتـه بـود، طرح هاى 

اسـتراتژى و تحـول را در اليه هـاى مختلـف 
مديريتى پياده سـازى كرد و كارش را تا فعاليت 
روى سيسـتم هاى سـازمانى در مقوله مديريت 

نيز ادامه داد. 
و  نخبـگان  پـرورش  مقولـه  در  همچنيـن  او 
تعريـف فـرد نخبـه همكارى هايـى بـا بنيـاد 
فنـاورى  علمـى  معاونـت  و  نخبـگان  ملـى 

رييس جمهور داشته است. اكنون دكتر اسماعيلى 
با چندين سال تجربه در امور مديريتى، به نگاهى 
علمى و به روز در خصوص بحث پرورش مديران 
و ارزيابـى ايشـان رسـيده اسـت. گفت و گوى 
خواندنـى مـا را بـا وى در خصـوص چالش هاى 
پيـش روى يـك مديـر و ويژگى هاى اساسـى 

مديران در ادامه بخوانيد. 

توانمندسازى و پرورش مديران موفق در گفت و گو با محمدرضا اسماعيلى

ضرورت ها و زواياى مديريت توليد مدير

پرورش و توسعه مديران

ــغلى تيپ، فرد براساس نياز به تحقق  در يك مسير ش
ــازمان در يك حوزه، به استخدام سازمان در  اهداف س
مى آيد، وظايف محول شده را به خوبى انجام مى دهد، 
ــعه پيدا  ــد، دامنه فعاليتش توس ــب مى كن تجربه كس
ــا نه لزوما  ــازمان و فرد، هر دو، ام ــد، كم كم س مى كن
ــرد مى تواند  ــه اين ف ــاس مى كنند ك ــان، احس همزم
ــتر براى سازمان داشته  ــتاوردهايى بزرگ تر و بيش دس
ــت كه اين كارشناس اليق و  ــد. معموال همينجاس باش

شايسته، به يك سمت مديريتى ارتقا پيدا مى كند. 
از اينجا دو مسير ممكن است پيش روى فرد قرار گيرد. 
ــتاوردهايى را كه در  ــت همان دس يا اين فرد قادر نيس
ــى داشته، به عنوان يك مدير محقق  رده هاى كارشناس
ــود كه ديگر  ــد و تبديل به يك مدير ناموفق مى ش كن
امكان بازگشت به رده كارشناسى را هم ندارد، يا اينكه 
ــتاوردهاى بهتر و بيشترى  در سمت مديريتى هم دس
ــتر و گاهى  ــاى بيش ــبب ارتق ــد كه س ــل مى كن حاص
ــمند كانادايى، پيتر الرنس  ــريع تر او مى شود.  دانش س
(Laurence Johnston Peter:1919-1990) در 
ــرح كرده و آن را در كتابى  اين خصوص نظريه اى مط
ــه همه  طنزگونه تحت عنوان: «اصل پيتر: چرا هميش
چيز بد پيش مى رود» در سال 1969 به طور مشترك 
ــتين  با ريموند هال (Raymond Hull) براى نخس
ــت. اصل پيتر به طور ساده مى گويد  بار ارائه كرده اس
ــطح عدم  ــى ارتقا پيدا مى كنند كه به س ــراد تا زمان اف

لياقت خود برسند. 
ــراد تا جايى در  ــت كه اف ــن اصل بيان كننده آن اس اي
سازمان باال مى روند كه شايستگى هاى آنها اجازه دهد 
ــوب  ــمت باقى مى مانند (رس و از آن پس در همان س

مى كنند). 
ــد؛  ــل رخ مى ده ــابهى در دوره تحصي ــت مش وضعي
ــتعد كه باوجود نتايج خوب و گاهى  دانش آموزانى مس
ــده وقتى را به مطالعه و حل  ــته، كمتر ديده ش برجس
ــى ادامه پيدا  ــت تا جاي ــد. اين موفقي ــن بپردازن تمري
ــتعداد ذاتى آنها  ــد كه پيچيدگى درس ها بر اس مى كن
غلبه مى كند و از آن پس همان دانش آموز (يا دانشجو) 
دچار افت شديد تحصيلى شده و چه بسا از هم رده هاى 

متوسط خود عقب مى ماند. 
راستى درد كجاست؟ 

ــناس خوبى كه ديگر مدير خوبى نيست،  چه آن كارش
ــتعدى كه ديگر برجسته نيست،  چه آن دانش آموز مس
ــد. آنها باور  ــاد بگيرن ــاد نگرفته اند كه بايد ي ــز ي هرگ
نكرده اند كه عمده قابليت ها، مهارت ها و شايستگى ها، 
ــتند و تاوان اين عدم آموختن را با درجا  آموختنى هس

زدن و در نهايت جا ماندن، مى دهند. 
ــا و قابليت هايى كه براى  ــاور كه مهارت ه امروز اين ب
ــتند، ژنتيك و مادرزادى  ــد و توسعه مورد نياز هس رش
هستند، منسوخ شده است. انسان ها در برخوردارى از 
اين قابليت ها يكسان نيستند، اما واقعيت آن است كه 
تفاوت ژنتيك انسان ها در برخوردارى از اين شاخصه ها 

(استعداد) با آموزش قابل جبران است. 
ــازمان ها  ــت كه س از اصل پيتر جالب تر، تمهيداتى اس

براى مواجهه با اين اصل برگزيده  اند: 
ــراى موفقيت در  ــاى كاركنان ب ــه به قابليت ه *  توج

رده هاى باالتر به جاى ارتقا براساس عملكرد جارى 
ــاغل بعدى  ــب با مقتضيات مش *  آموزش هاى متناس

براى افراد مستعد ارتقا 
ــازمان  ــرد «ارتقا يا خروج» در س ــازى رويك *  پياده س
براى خداحافظى با افرادى كه به علت عدم شايستگى 
ــخصى در  ــاى باالتر، بيش از زمان مش ــا به رده ه ارتق
ــير رشد بقيه افراد و نيز  يك رده باقى مى مانند، تا مس

سازمان مسدود نشود. 
ــان دهنده چند نكته بسيار كليدى  تمام اين موارد نش

هستند: 
ــتعدادهاى ذاتى، افراد را تا سطوح مشخصى باال  *  اس
مى برند، پس از آن بايد قابليت هاى الزم را كسب كرد. 
*  كسب قابليت هاى بيشتر نيازمند يك برنامه و هدف 

مشخص است. 
ــرم  ن ــاى  مهارت ه و  ــى  مديريت ــاى  قابليت ه   *
ــد، اما با  ــى و ژنتيك دارن ــه ذات ( Skills�So) زمين

آموزش مناسب و مداوم، قابل ارتقا هستند. 
ــر مديرانى كه  ــدت رقابتى امروز، ديگ ــاى به ش در دني
ــاه و به هر قيمتى  ــوب را در مدتى كوت ــاى خ نتيجه ه
ــراى  ــود را ب ــدت خ ــت درازم ــد، جذابي ــل كنن حاص
سازمان هاى بالغ از دست داده اند. سازمان ها دريافته اند 
ــر از نتايجى كه  ــزى فرات ــدگارى به چي ــه براى مان ك
ــاى پيچيده  ــد و كنترل ه ــتورات تن ــه دس ــى ب متك
ــاز  ني ــتند،  هس  (Command and Control)
ــازمان ها مى دانند كه ديگر خوب بودن كافى  دارند. س
نيست، بايد عالى باشند و در اين راه دشوار به مديرانى 
ــه بتوانند به  ــعه يافته و آموزش ديده نياز دارند ك توس

كاركنان انگيزه الزم را براى عملكرد بهتر بدهند. 
ــى از آخرين  ــه يك ــاره ب ــتا، اش ــايد در همين راس ش
پژوهش هاى* منتشر شده در اين زمينه، خالى از لطف 

نباشد: 
«بسيار بعيد است سازمان ها از فعاليت هاى خود در حوزه 
توسعه مديريت چشم پوشى كنند، حتى اگر از اثربخشى 
ــتا اجرا كرده اند، كامال راضى  برنامه هايى كه در اين راس
ــاى روزمره،  ــئوليت مديريت تقابل ه ــند. مس نبوده باش
مديريت عملكرد، حتى پرداختن به مسائلى كه كاركنان 
ــوند، روز به روز  ــا آن مواجه مى ش ــط بيرونى ب در محي
ــتر بر عهده مديران سازمان ها گذاشته مى شود. هم  بيش
ــد و هم از مديران عملياتى انتظار مى رود  از مديران ارش
ــد، فعاليت هاى  ــا را ارتقا دهن ــطح انگيزش در تيم ه س
ــى را هدايت كنند  ــتخدام و جايگزين حوزه جذب و اس
ــاد و پيامدهاى آن را بر  ــازمان ايج ــز تغيير را در س و ني
تك تك كاركنان مديريت كنند.»حاال شما به عنوان يك 
مدير فعلى يا كارشناس موفقى كه در انديشه مدير شدن 
هستيد، با خود فكر كنيد كه براى توسعه و پرورش خود 
ــن مهارت ها براى  ــه اى داريد؟ آيا به نياز به اي چه برنام
ــب  ــاور داريد؟ چه برنامه اى براى كس ــدن، ب موفق تر ش
ــاى الزم جهت ايفاى اين نقش ها، براى خود يا  مهارت ه
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«تفكر طراحى» در تقابل 
مديري ت سنتى و مديريت مدرن

واژه اى  ــه  ب ــت  مديري ــى  اصطالحات ــگ  فرهن در 
ــخنرانى هاى  ــتر آن را در س ــه بيش ــم ك برمى خوري
ــتراتژى سازمانى  مديريتى و كتاب هاى مربوط به اس
ــا خوانده ايم.  ــنيده ايم ي ــر ديزاين» ش ــام «تفك با ن
ــاظ نيروى  ــد كه از لح ــر بگيري ــازمانى را در نظ س
ــده است. در هر واحد از  سازمانى بسيار گسترده ش
ــاس وظايف  ــازمان، نيروهاى كار زيادى براس اين س
ــخص فعاليت  آن واحد با تحصيالت و معلومات مش

مى كنند. 
ديدگاه سنتى مديريتى نگاهى چارچوب بندى شده 
ــنتى اگر  ــازمان دارد. از نگاه مدير س به كاركنان س
ــازمان فعاليت  كارمندى در بخش  مونتاژ در يك س
ــت و  ــخص فقط متخصص مونتاژ اس مى كند، آن ش
حتى در ديگر شاخه هاى مربوط به مونتاژ كه ممكن 
ــتم ديگرى به صورت ديگر طراحى و  است در سيس
ــته و اصال نبايد داشته باشد.  اجرا شود آگاهى نداش
اغراق نيست اگر بگوييم در سيستم مديريت سنتى 
آگاهى كارمندان در حيطه هاى غيرمرتبط با وظيفه 
ــازمانى آنها جرم محسوب مى شود و اصال  و رتبه س
ــا واقعيت زندگى  ــتقبال قرار نمى گيرد. ام مورد اس

چيز ديگرى است.
ــنتى بتواند در چارچوب فيزيكى  ــايد مديريت س ش
ــد، اما كنترلى  ــد را محدود كن ــازمان يك كارمن س
ــته باشد. درست  نمى تواند بر ذهن برخى از آنها داش
است كه بيشتر افراد در چارچوب هاى سازمانى رنگ 
ــليقه  ــب با س ــود را مى بازند و به موجودى مناس خ
سازمان تبديل مى شوند، اما هميشه افرادى هستند 
ــليقه اى مدير  ــوب عقيده اى، س ــه خارج از چارچ ك
سنتى به عاليق و ساليق خود در خارج از محل كار 

اهميت الزم را مى دهند. 
ــتعداد  هايى جديد در  ــن روند موجب پيدايش اس اي
ــه در ظاهر  ــود. افرادى ك ــازمان مى ش افراد يك س
ــك واحد  ــادى در ي ــد ع ــك كارمن ــته اى از ي پوس
ــن موجوديتى  ــا در باط ــت دارند، ام ــازمانى ثاب س
ــاى  ــا و دانش ه ــا آگاهى ه ــى ب ــال و چندوجه فع
ــنتى  ــاوت دارند. بزرگ ترين ضررى كه مدير س متف
ــه به اين  ــود عدم توج ــه رو ش ــا آن روب ــد ب مى  توان

نكته است. 
ــاير  ــراى برطرف كردن س ــال ب ــنتى هر س مدير س
ــادى را به  ــيار زي ــازمان خود مبالغ بس ــاى س نيازه
بنگاه ها يا پيمانكاران مى  دهد كه مى تواند آن نيازها 
ــدان در داخل خود  ــيل كارمن ــا توجه به پتانس را ب

سازمان انجام دهد.
اينگونه مدير سنتى گردش 
مالى را به خارج از سازمان 
ــد  ــل مى كن ــود منتق خ
با  ــر  ــروه ديگ ــك گ و ي

ــا  ب ــترك  غيرمش ــع  مناف

ــازمان شريك مى سازد، اما  سازمان را در سرمايه س
ــازمان ها مى خواهد كه  مديريت مدرن از مديران س
ــازمانى و واحدهاى ادارى،  ــه به واحد س بدون توج
پتانسيل ها و استعدادهاى كارمندان شان را شناسايى 

كنند. 
ــايد در دل يك سازمان دولتى يا يك  براى مثال ش
كارخانه تجارى كارمند حسابدارى از قضا دستى در 
دنياى گرافيك داشته باشد. توجه به اين اصل باعث 
مى شود تا قالب سازمان از لحاظ انجام دگرگونى هاى 

مثبت به صورت پويا و فعال دربيايد. 
ــدان جايگاه  ــود تا كارمن ــن زمينه باعث مى ش همي
ــازمان پيدا  ــان در س ــا توجه به عاليق ش ــود را ب خ
ــود  ــد خ ــه كارمن ــدرن ب ــت م ــر مديري ــد. اگ كنن
و  ــى  روح ــاى  نيازه ــدن  ش ــرآورده  ب ــت  جه در 
ــه آن  ــد، نتيج ــك كن ــى اش كم ــتعدادهاى ذات اس
ــازمان  ــه جانبه افراد و س ــرفت هم چيزى جز پيش

نخواهد بود.
ــازمان  ــرف ديگر با اين نوع ديدگاه مديريتى س از ط
ــريك خارجى بى نياز مى شود.  از هر نوع همكار يا ش
ــازمان  ــود س ــى در درون خ ــردش مال ــه گ اينگون
ــتم  ــب تمام سيس ــود آن نصي ــد و س ــى مى مان باق

خواهد شد. 
ــر مدرن با  ــنتى و مدي ــاوت نحوه تعامل مدير س تف
ــت كه مدير سنتى با نوع  كارمندان خود در اين اس
ــازمانى  ــگاه خود، كارمندان ناراضى و در نتيجه س ن
منفعل را خواهد ساخت، اما مدير مدرن به ساختن 
ــحال و راضى  ــا كارمندانى خوش ــه اى پويا ب مجموع
ــت  ــخص اس ــگاه خود فكر مى كند. نيك مش از جاي
ــرى در دنياى خود  ــران مدرن نام ماندگار ت كه مدي

خواهند بود.
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در پاسخ به اين موضوع كه 
آيا همه مى توانند مديريت 

كنند يا اينكه يك سرى مدير 
به دنيا مى آيند بايد بگويم كه 

سابق بر اين، ديدگاه اين گونه 
بود كه تنها يك عده خاصى 

مدير هستند و قدرت خدادادى 
براى اين مقوله دارند اما بعد 
از تغييرات دوران جنگ سرد 
تفكرى به وجود آمد كه نشان 

مى داد اين فضا را مى توان تغيير 
داد و براساس يك نظم جهانى 
افراد ديگرى را هم به گردونه 

مديران وارد كرد

على وفايى
مهدى هاشمىمشاور حوزه رفتار سازمانى

كارشناس مديريت



تجربه نامى است كه شخص براى اشتباهاتش انتخاب مى كند. 

اسكاروايلد

چيزى كه در خصوص تحريم نفتى ايران داراى اهميت بااليى ب ه نظر مى رسـيد، بررسـى وابسـتگى 
كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به نفت ايران و عدم همراهى بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت ايران با 
تحريم نفتى بود. مطابق آمار صادرات نفت خام ايران در سال 2011 ميالدى، 27 كشور اتحاديه اروپا 
تنها 18درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازى ايران را به خود اختصاص داده اند و كشـور هايى 
چون ايتاليا، اسپانيا و يونان 13تا 14 درصد از نياز نفت خود را از ايران تامين مى كنند؛ اين درحالى 
اسـت كه سهم بيشتر صادرات نفت ايران به ديگر كشور هاى جهان اختصاص دارد: چين 22درصد، 

ژاپن 14درصد، هند 13درصد، كره جنوبى 10درصد، تركيه 7درصد و ساير كشور ها 16درصد.

سود    وكو

ــتم و در شهر  ــفرى به خوزستان داش ــال 1329 س در س
ــى از فرآورده هاى  ــاهده كردم كه يك ــليمان مش مسجدس
ــى مردم و عدم  ــى گاز، بر اثر بى اطالع ــرارزش نفت، يعن پ
ــرمايه هاى اين  ــمردن س دخالت متخصصان و بى ارزش ش
ــترس مردم ناآگاه  ــط دولت انگلستان از دس مملكت توس
ــده و بيهوده سوزانده مى شود. در  كشور دور نگه داشته ش
ــت را از اين  ــا ارزش ترين انرژى جهان يعنى نف حقيقت ب
مملكت به يغما مى بردند و گاز حاصل از آن را بر سر چاه ها 
ــفر مسجدسليمان من به اتفاق  آتش مى زدند. در ادامه س
ــدارى با رييس  ــدم دي ــتى به آبادان رفتم و موفق ش دوس
شركت نفت انگليس و ايران داشته باشم. از رييس شركت 
ــتم كه سيلندر گازى به تهران فرستاده شود تا نحوه  خواس
ــان دهم. آقاى رييس قول داد  احتراق گاز را به جوانان نش
ــيلندر گازى به تهران بفرستد، ولى  در كوتاه ترين مدت س

ــرر تلفنى و تلگرافى، نه  ــى ماه ها و پس از مراجعات مك ط
ــد نه سيلندر گازى! من بارها و  جوابى از آبادان دريافت ش
بارها از اين مالقات و اين بى حرمتى به تلخى ياد كردم. گاز 
ــوزانده مى شد و آشپزخانه هاى منازل  سر چاه هاى نفت س
ــه دودزده و  ــبب مصرف هيزم و ذغال و نفت هميش به س
ــود. خانم هاى خانه دار براى تهيه غذا مجبور بودند  كثيف ب
ساعت هاى طوالنى در آشپزخانه به سر برند و با چشم هايى 
ــك آلود شده بود و لباس هايى كه  كه در اثر دود قرمز و اش
بوى دود هيزم و نفت در تار و پود آنها نفوذ كرده آشپزخانه 
را ترك كنند. بخارى هاى ذغال سنگى در مدارس در شروع 
ــتند  ــاگردان نمى توانس ــدند كه ش به كار، چنان داغ مى ش
ــاعت فضاى كالس  ــتند و پس از چند س نزديك آن بايس
ــد كه بچه ها مى لرزيدند. صنايع بزرگ و  آنقدر سرد مى ش
ــتفاده از چنين  ــور هم كه طبيعتا از نعمت اس كوچك كش

انرژى اى محروم بودند.
ادامه دارد

ذهن را خالى نگه داريد
براى يك مدير موفق ويژگى هاى گوناگونى شـناخته 
شـده اسـت و هريـك از صاحب نظران رشـته هاى 
مديريت و علوم رفتارى نيز نسـبت به دسته خاصى 
از اين ويژگى ها توجه بيشترى نشان داده اند. در علوم 
مديريت نسبت به سبك هاى خاص مديريتى در زمينه 
برنامه ريزى شخصى و سازمانى تاكيد فراوانى مى شود 
و در زمينه روان شناسى مديريت ابعاد  ما بين انسان ها 
مورد توجه قرار مى گيرد. مديرى را در نظر بگيريد كه 
از لحاظ رعايـت ويژگى هاى رفتارى و ظاهرى به همه 
وظايـف خود عمل كرده، به حتم كاركنان سـازمان و 
شركاى طرف قراردادش از همكارى با او بسيار راضى 
و خشـنود خواهند بود. در اين قسـمت به بيان آداب 
متعارف در سبك رفتار و ظاهر يك مدير موفق خواهيم 
پرداخت. همچنين در بخش هايى نيز چگونگى كنترل 

كيفيت در رفتارهاى سازمانى را بررسى مى كنيم. 
مطمئن باشيد كه مدير هيچ وقت تالشى مذبوحانه نخواهد 
ــد را به ياد بياورد. او  ــت تا كارهايى كه بايد انجام ده داش
ــئوليت تمام كارهاى آتى را به كارمندان خود سپرده  مس
ــت و در نتيجه مى تواند تمام توجه خود را روى كارى  اس
ــت. يك اصل كليدى  ــه اكنون پيش رويش اس بگذارد ك
وجود دارد كه مى توانيد از آن استفاده كنيد: مسائل ديگر 

را از ذهن خود بيرون برانيد. 
لويتين، نويسنده بزرگ دنياى مديريت اينطور نوشته است: 
ــه دنياى بيرون  ــاماندهى برنامه ها را از ذهن خود ب ــار س ب
منتقل كنيد… يادداشت كردن اين برنامه ها، آنها را از ذهن 
ــما را از هرج و مرجى كه  ــما خارج خواهد كرد و مغز ش ش
نمى گذارد تمركز خود را روى آنچه بگذاريد كه قصد انجام 
ــد، خالى مى كند. هرچيز كه تا به حال در مورد  آن را داري
آن نگران بوده ايد، هر كارى كه براى انجام دادن داريد و هر 
نگرانى كه داريد را در يك مكان مشخص يادداشت كنيد. 
فقط يكى. اين نوشته را در ميان دفترچه هاى يادداشت خود 
ــود در محل كار، ايميل،  ــى تلفن و تبلت خ در خانه، گوش
ــه ذهن غير قابل اعتماد  ــب هايى روى مانيتور و البت برچس
خود پخش نكنيد. اگر يادداشت هاى برنامه ريزى شما پخش 
باشد، هميشه شك خواهيد داشت كه آيا چيزى را فراموش 
ــان داده اين باعث اضطراب  كرده ايد يا خير و تحقيقات نش
ــود.  پس برنامه ها را از ذهن خود خارج كنيد و آنها  مى ش
را در يك ليست كنار هم بياوريد. بعد از آن، همان گونه كه 
ديويد آلن، نويسنده كتاب «به انجام رساندن كارها» گفته 

است، آنها را به 4 دسته تقسيم كنيد: 
1- انجامش بده
2- محولش كن
3- عقبش بنداز
4- رهايش كن

ــته باشيد، خواهيد دانست  ــت را داش وقتى كه اين 4 ليس
كه واقعا نياز است چه كارى را انجام دهيد و همه چيز هم 
ــده است. داشتن همين ليست به  در يك جا يادداشت ش
تنهايى يك قدم بزرگ از سوى مدير براى به دست آوردن 

آرامش است. 

اشتغال زنان در امريكا
ــزارش لس  آنجلس  ــه گ ب
تايمز، در امريكا 55 درصد 
ــان در مقابل دريافت  از زن
دستمزد كار مى كنند، ولى همه آنها با تبعيض روبه رو هستند، 
چرا كه شمار اندكى از زنان ترفيع مى گيرند و كسانى كه در 
مشاغل تخصصى و مديريتى هستند به مراتب كمتر از همتاى 
ــن پديده در همه جا،  ــود، حقوق دريافت مى كنند. اي مرد خ
ــات بازرگانى، بنيادهاى علمى ، حقوقى و پزشكى  در موسس
ــتاد، 80 تا 95 درصد  ــم مى خورد. در پايان دهه هش به چش
ــاغل مى گفتند: از تبعيض شغلى و نابرابرى دستمزد  زنان ش
ــد. در اين دهه، 70 درصد زنان از آزار و اذيت مردان  ناراضى ان
ــتند. به طورى كه «مارلين فرنچ» در اين باره  ــكايت داش ش
مى گويد: همه مردان در هر طبقه كارى كه باشند، حتى اگر 
عده اى از آنها شركت فعال نداشته باشند و فقط بيننده باشند، 
در رساندن آزار جنسى به زنان همكار، باهم همدست هستند. 
طبق شهادت زنانى كه در شركت هاى آتش نشانى امريكا كار 
ــى هستند كه  مى كنند، آنها به قدرى مورد اذيت و آزار جنس

خطرى براى زندگى آنها به شمار مى رود. 

تحليلى از تحريم هاى جديد ايران
ــال،  ــتريت ژورن ــزارش وال اس ــه گ ب
تحريم هاى جديد دولت امريكا عليه 
ــرات  ــور را در مذاك ــن كش ــران اي اي
ــروه 1+5 در  ــران و گ ــته اى اي هس
ــرار خواهد داد.   ــى ق موقعيت حساس
امريكا سرى جديدى از تحريم ها را به منظور اعمال فشار عليه 
ايران و جلوگيرى از گير افتادن رهبران تجارت بين المللى در 
اقدامات مجازات گونه امريكا وضع كرده است. خبر به كارگيرى 
ــوى دولت اوباما براى اعمال تحريم هاى  اقدامات جديد از س
بيشتر عليه شركت ها و موسسات مالى به بهانه نقض تحريم ها 
ــت كه امريكا بيش از  ــده اس ــر ش عليه ايران در حالى منتش
گذشته از اين هراس دارد كه ايران حاضر نيست امتيازات الزم 

براى دستيابى به توافق هسته اى را بدهد. 

اميديار هنوز در ليست 
ثروتمندترين ها

ــس، پيير اميديار،  به گزارش فورب
بنيانگذار و رييس ايرانى- امريكايى 
ــايت حراج  اى بى (ebay) است.  س
ــال 1967 از  ــار در س ــر اميدي پيي
مادرى ايرانى به نام الهه ميرجاللى 
اميديار در پاريس به دنيا آمد. 6 ساله بود كه با خانواده اش 
ــالگى با نوشتن دومين  به مريلند امريكا رفت و در 14 س
برنامه رايانه اى براى كتابخانه مدرسه پا به دنياى تكنولوژى 
گذاشت. او در دانشگاه تافتز درس خواند. فقط 28 سالش 
ــت  ــه در چند روز تعطيلى آخر هفته، بكوب نشس بود ك
ــت كه بعدها به يكى  ــت رايانه و برنامه چيزى را نوش پش
ــد. سايت  ــايت هاى اينترنتى تبديل ش از معروف ترين س
حراجى eBay. اين سايت 4 سپتامبر 1995با نام بى مزه 
ــروع  ــى) كار خودش را ش Web Auction (وب حراج
ــس از مدتى نامش به eBay تغيير پيدا كرد،  كرد، ولى پ
البته اول مى خواستند بگذارند Echo Bay كه نام شركت 
 echobay.com مشاوره اى اميديار بود، ولى نشانى سايت
موجود نبود و نشستند كلى فكر كردند و Echo Bay را 

eBay كردند. 

سفر به خوزستان 

فراز و فرودهاى نرخ رشدصنعت (درصد)

ــت.  ــكالت امروز جامعه و اقتصاد ماس بيكارى يكى از مش
آمار بيكاران قابل مالحظه است، فارغ التحصيالن، كارهاى 
موردنظرشان را پيدا نمى كنند و اين معضل اجتماعى البته 
پيامدهاى وسيع ديگر هم دارد، مثل باال رفتن سن ازدواج. 

اما راستى مشكل كجاست و ريشه اين بيكارى چيست؟
ــكل بيكارى، ريشه در  ــى از مش ــت كه بخش ــكى نيس ش
ــت،  ــكالتى اس اوضاع اقتصادى دارد. اقتصاد ما درگير مش
ــكالت، توان و انگيزه  ــازمان هاى ما با توجه به اين مش س
ــت  ــك پذيرى خود در حوزه هايى با بار مالى را از دس ريس

داده اند و استخدام هم البته يكى از اين حوزه هاست. 
اگر به عملكرد سازمان ها، اعم از كوچك و بزرگ در حوزه 
استخدام نگاه كنيد، متوجه اين تغيير روش خواهيد شد. 
به همان ترتيب كه سازمان ها در استخدام محتاط تر عمل 
ــان ميزان هم از كمبود نيرو رنج مى برند.  مى كنند، به هم
ــده است. سازمان ها  اين معضل تبديل به يك دور باطل ش
ــتخدام نيروى جديد  ــا نمى توانند براى اس نمى خواهند ي
ــك كنند، پس نمى توانند تمام اهداف خود را محقق  ريس
ــانى مناسب، نخستين  كنند، اهدافى كه وجود نيروى انس
ــه طور خالصه،  ــت. ب ــن پيش نياز تحقق آنهاس و مهم تري
ــازمان ها به نيروهاى كارآمد نياز دارند، اما نمى توانند به  س
ــيدن به اين نياز ريسك كنند. نتيجه  اندازه كافى براى رس
اين شده كه بيكاران، بيكار و سازمان ها فاقد نيروهاى الزم 
باقى مى مانند.  اين وضعيت سبب توقف كسب و كار مى شود 

و سازمان و متقاضيان كار، هردو از آن متضرر مى شوند. 
چاره چيست؟ 

ــازمان ها كم شود تا بتوانند  ــت كه ريسك س چاره اين اس

ــتخدام كنند. برنامه هايى كه  افراد را با دغدغه كمترى اس
براى باالبردن توان مالى سازمان ها در دست است، زمان بر 
است. شايد زمانى كه يك فرد جوياى كار بتواند با اميد به 
اين برنامه ها كارى پيدا كند، طوالنى شود. پس چاره براى 

كارجويان صبر است، اما صبر توام با عمل، نه انفعال. 
كارجويان چه مى توانند بكنند؟ 

كارجويان مى توانند و به نظر نگارنده بايد همان طور كه به 
دنبال فرصت هاى شغلى هستند، سطح مهارتى خود را ارتقا 
دهند. همان طور كه مى دانيد، مهارت با دانش تفاوت دارد. 
به طور خالصه دو نوع مهارت هست كه براى سازمان ها مهم 
ــت: مهارت هاى شغلى و مهارت هاى رفتارى. كارجويان  اس
ــعه دهند، اين مهارت ها  بايد اين مهارت ها را در خود توس
آموختنى هستند و در عين حال، به شرايطى برنده – برنده 
ــازمان فكر كنند؛ تفكرى كه اكنون نه تمام  براى خود و س
ــان و نه تمام كارفرمايان، ندارند. اينكه كارجو فقط  كارجوي
در فكر امنيت شغلى خودش باشد و منافع شركت برايش 
مهم نباشد، منجر به روابط كارى خوب و با دوامى نخواهد 
ــنا شدن با نيازهاى طرف مقابل، براى طرفين اين  شد. آش
ــت. كارجو بايد تهديدها و دغدغه هاى  فرآيند، ضرورى اس
ــوارض و وضعيت بازار را  ــا، مثل بيمه و ماليات و ع كارفرم
درك كند و در عين حال، كارفرما هم بايد متوجه نگرانى ها 
ــد، بايد بداند  و نيازهاى كارجويان تحصيلكرده و جوان باش
ــغلى، مسير شغلى و مواردى از اين دست براى  كه آينده ش
هر جوانى مهم است. هر دو بايد به اين تعريف كوتاه و عميق 
از استخدام باور عملى داشته باشند كه استخدام، يافتن فرد 

مناسب، براى سمت مناسب در زمان مناسب است. 
اين ستون دوشنبه ها منتشر مى شود
vafalik@gmail.com 

سينماى دفاع مقدس در وضعيت مناسبى به سر نمى برد. 
ــته در  ــال هاى گذش در واقع خروجى فيلم هايى كه در س
حوزه دفاع مقدس ساخته شده چشم گير نبوده است. دليل 
ــاده اى براى بيان وجود ندارد،  اما اگر به صورت مستقيم  س
ــم در درجه  اول فيلمى خوب از آب  بخواهيم برخورد كني
ــاخته شود. در درجه  درمى آيد كه با تمام ذهن و تمركز س

بعدى، انگيزه و دغدغه ساخت نيز اهميت دارد.
ــاخته  ــه از دفاع مقدس در دهه 60 و 70 س فيلم هايى ك
ــد به مراتب بهتر از فيلم هاى دو دهه 80 و 90 بوده  مى ش
است. دليل آن هم وجود كارگردانانى بود كه واقعا دغدغه 
دفاع مقدس را داشتند. مثل مرحوم مالقلى پور، حاتمى كيا، 
ــتند نيز در  ــتانى كه حاال مدعى هس درويش و غيره. دوس
آن سال هاى دور فيلم هاى بهترى ارائه مى كردند. آن موقع 
ــد از آن دو دهه فضا چرخيد. دولت   ــا خالص تر بود. بع فض
ــينماى دفاع مقدس ورود كند. بنابر  تصميم گرفت در س
ــينماى  همين وظيفه با در نظر گرفتن بودجه اى براى س
دفاع مقدس شروع به سفارش دادن كرد. با توجه به اينكه 
فضاى توليد در سينماى جنگ بسيار دشوار و سخت است، 
ــزات با همكارى نهادهايى كه تمايلى براى همكارى  تجهي
ندارند بايد تهيه شود و همچنين با كاسته شدن فضاى كار 
براى فيلمسازان، خيلى از كارگردانان عطاى ساختن فيلم 

جنگى را به لقاى آن بخشيدند.
در اين بين نهاد دولت تنها به فكر قرار دادن آثار مربوط به 
ــدس در پرونده كارى خود بود، به همين دليل با  دفاع مق
ــفارش دادن اقدام به ساخت فيلم در حوزه دفاع مقدس  س
ــينما كه اتفاقا در دوران خودش جذابيت هايى  كرد. اين س
ــينماى بى خاصيتى تبديل شد كه به  ــت، عمال به س داش

مخاطب پيام «من را نبين» ارسال مى كرد. 
ــتانى كه از دل خود دولت وارد سينماى دفاع مقدس  دوس
شدند، در 8 تا 9 سال گذشته كارنامه خوبى در اين حوزه 
نداشتند. نظير فيلم «شب واقعه» ساخته آقاى ميرعاليى 

كه در دوران خودش اكران نمى شد. البته يك يا دو تا فيلم 
متفاوت مى شود نام برد كه با اغماض مى توان گفت داراى 
ــتند. عمًال در اين دوران فيلمسازان  كيفيت متوسط هس
ضعيف و نابلد وارد حوزه دفاع مقدس شدند و كارگردانان 
كاربلدتر از دايره بيرون ماندند. حضور در اين حوزه نيازمند 
ــدس و هم از عالم  ــب هم از دفاع مق ــتن درك مناس داش
فيلمسازى است. نمونه هايى بوده كه كارگردانان مرتبط با 
سينماى دفاع مقدس آثار بى كيفيتى ارائه داده اند و برعكس 
كارگردانانى كه به سينماى جنگ مرتبط نبوده اند با درك 
مناسب هر دو حوزه فيلم مناسبى ساخته اند. نمونه اش فيلم 

سينمايى «اتوبوس شب» از كيومرث پوراحمد است.
در حال حاضر تلقى از فعاليت در سينماى جنگى اين است 
ــت  ــه دولت بايد پول بدهد تا ما بتوانيم كار كنيم. درس ك
ــت، دولت پول مى دهد اما مشخص نيست به كى  هم هس
مى دهد. هزينه سينماى جنگى خيلى باالست. در نتيجه 
ــينماى خصوصى وارد اين حوزه نمى شود و  تهيه كننده س
ــراغ فيلم هاى عامه پسند برود. طبيعى  ترجيح مى دهد س
ــرمايه گذارى كرده و انتظار دارد كه  ــت تهيه كننده س اس
ــرمايه اش بازگردد. در حالى كه اكران دست دولت است  س
و اگر اكران بد نصيب يك فيلم بشود تمام دارايى آن نابود 
ــرمايه گذار سينماى جنگ در  خواهد شد. براى همين س
ــد. در دولت هاى گذشته آثارى  حال حاضر بايد دولت باش
ــترداد» ساخته شد  ــنبه» و «اس ــكارچى ش همچون «ش
ــند اما نتوانستند و  ــتند متفاوت باش كه در اصل مى خواس
«استرداد» كه اساسا خيانت به منافع ملى و تماميت ارضى 
ــد  ما بود. بودجه هايى كه براى پروژه هاى ناموفق خرج ش
مى توانست به پروژه هاى بهتر و كارگردانان بهتر اختصاص 
يابد. نمى گويم كه آثار متفاوت ساخته نشود، اما وقتى در 
ــينماى جنگ مشكل وجود دارد بايد با استراتژى دقيق  س
در اين زمينه عمل كرد. ما فيلمى داريم كه زير 50 ميليون 
ــم ناصر تقوايى در  ــت، در حالى كه فيل تومان فروخته اس
ــت. به نظرم دغدغه  ــورد دفاع مقدس نياز به كمك داش م
دولت سينماى دفاع مقدس نيست، دولت فقط مى خواهد 

بيالن كارى اش پر شود.

ــرده بودم،  ــرض ك ــروز خدمتتان ع ــه دي ــور ك همان ط
ــرو را  از زاويه  ــم يكى ديگر از اتفاقات داخل مت مى خواه
ــى كنم. يكى ديگر از اتفاقاتى كه داخل مترو  خودم بررس
به وضوح قابل رويت است، حضور فروشندگانى است كه 
ــل مترو اقدام به فروش اجناس مختلف مى كنند.  در داخ
ــغل هاى ديگر قوانين و مقررات  ــغل مانند تمام ش اين ش
ــى از آن موجب ضربات  ــورى كه تخط ــود را دارد، ط خ
ــد. تعدادى از قوانين اين شغل  جبران ناپذيرى خواهد ش

به قرار زير است: 
قانون اول

ــتر از يك  ــويد، بيش ــر زمانى كه وارد مترو ش ــما در ه ش
ــه اين صورت كه در هر زمان  ــنده را نخواهيد ديد. ب فروش
تنها يك فروشنده مى تواند در هر واگن باشد. حضور دو يا 
بيشتر فروشنده در يك واگن به صورت همزمان طبق ماده 
2 قانون تعدد فروشندگان؛ اتحاديه فروشندگان زيرزمينى، 

تخلف محسوب مى شود. 
قانون دوم

ــود،  ــى كه براى فروش به داخل مترو آورده مى ش اجناس
ــگاه هاى بيرون  ــت و معموال در فروش ــاس خاصى اس اجن
مترو ديده نمى شود. به اين صورت كه شما به بازار تشريف 
مى بريد و اجناسى را كه در بازار وجود دارد ولى خيلى در 
مغازه ها و فروشگاه ها ديده نمى شود، انتخاب كرده و با خود 
به داخل مترو مى آوريد. مثال دفترچه عكس هاى متحرك! 
كمربند هاى 5000 تومانى! مسواك هاى اوالل سى با كيفيت 
مرغوب! آدامس هاى مغزدار و عسلى و... در مانيفست اين 

فروشندگان آمده است كه در صورت رشد و پيشرفت اين 
گروه، در آينده اى نزديك شاهد فروش اتومبيل شاسى بلند 
رنگ عنابى (به علت نبود در بازار)، لب تاپ هاى تبلت شو با 

مارك سن لوئيس (در بازار نيست) و... خواهيم بود. 
قانون سوم

لحن بازاريابى و جذب مشترى در مترو، لحن خاصى بوده و 
نياز به تمرين و ممارست دارد. مثال وقتى شما مى خواهيد 
براى فروش يك كفى كفش بازاريابى كنيد، بايد جمله زير 

را به صورت ريتميك و با يك تن صدايى بگوييد. 
ــور سن   «خانوم ها و آقايان! كفى هاى طبى، محصول كش
ــراى جلوگيرى از بوى بد پا!  ــته به ذرات نانو ب مارينو آغش
ــان! 5000 تومان بازار و مغازه رو  ــط و فقط 2000 توم فق

2000 تومان بخريد.»
قانون چهارم

ــتگاه زمان  ــما براى فروش محصول خود تنها يك ايس ش
داريد. در نتيجه بايد طورى سرعت حركت خود را در واگن 
ــتگاه بعد كل واگن را  ــيدن به ايس تنظيم كنيد كه تا رس
ــيد. همچنين بايد حركات ژيمناستيك نيز  كاور كرده باش
ــلوغى مترو بايد  ــيد. به اين صورت كه در مواقع ش بلد باش

به صورت آكروباتيك طول واگن را طى كنيد. 
قانون پنجم

ــد  ــازى كنيد. زنگ صداى تان بايد طورى باش بايد صدا س
ــداى واگن حرف مى زنيد در انتهاى واگن  كه وقتى در ابت

صداى تان را بشنوند. 
ببخشيد من رسيدم ايستگاه تهرانپارس! بايد پياده شوم. به 
اميد خدا ان شاء اهللا فردا ماجرا هاى خودپرداز شرق تهران را 

خدمتتان عرض خواهم كرد.

عكس

پروفايل

منطقه آزاد

خودپرداز

كيوسك

نمودار امروز

بيكارى و آرزوى استخدام

سينماى دفاع مقدس و سرمايه گذارى دولت

مترو، اتفاق دوم

سبك
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محمود خليلى | بنيان گذار صنايع بوتان |

وفاعلى كماليان | مديرعامل پوينده دهكده جهانى|

كيوان كثيريان | منتقد سينما|

سعيد هوشيار | طنز نويس|

صادرات نفت ايران به كشورهاى آسيايى افزايش يافت.

سينماى دفاع مقدس و سرمايه گذارى دولت

وزير صنعت، معدن و تجارت از مثبت شـدن نرخ رشد صنعت خبر داد. هرچند براى ايران رقم قابل مالحظه اى 
نيست، اما با توجه به رشد منفى طى 2 سال 91 و 92، اين پيشرفت قابل مالحظه اى به حساب مى آيد. نرخ سال 

92 برآورد اوليه و نرخ سال 93 پيش بينى اوليه است. منبع ساير ارقام بانك مركزى جمهورى اسالمى است.


