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رييس سازمان خصوصى سازى دليل 
ــركت هاى  ــذارى برخى ش واگ عدم 
ــرژى را تاكنون  وجود  حوزه توليد ان
ــدى مبنى بر دو برابر  برآوردهايى ج
ــرژى مصرفى مردم  ــدن قيمت ان ش
ــوان كرد.  ــورت فروش آنها عن در ص
ــرف پورى  ــادا، على اش به گزارش ش
ــدت  ــينى، گفت: اقدامات به ش حس
ــوى  س از  ــده  ش ــام  انج ــه  پيگيران
ــان از وجود  ــت اندركاران امر نش دس
ــوى دولت براى  يك عزم جدى از س
ــپوليس و  ــگاه پرس واگذارى دو باش
استقالل دارد و مدارك نهايى مربوط 
ــگاه در حال  ــه واگذارى اين دو باش ب
ــازى است. پورى حسينى در  آماده س
ــوال ديگرى درباره پايان  پاسخ به س
قطعى واگذارى ها تا پايان سال 1393 

ــود را براى  ــا همه تالش خ افزود: م
انجام واگذارى ها تا پايان سال جارى 
ــش  ــرد، اما اگر بازار كش خواهيم ك
كافى را براى جذب سهام شركت هاى 
دولتى نداشته باشد، ادامه واگذارى ها 
ــى خواهيم گرفت.  ــال بعد پ را در س
ــخنان  ــرى از س ــش ديگ وى در بخ
خود در پاسخ به سوالى درباره داليل 
ــهام عدالت  ــدم واگذارى قطعى س ع
ــموالن، داليل تاخير به وجود  به مش
آمده را عدم تسويه اصل مبلغ سهام 
ــود ناشى از آن عنوان كرد  از محل س
و گفت تاكنون فقط 10 هزار ميليارد 
تومان از 38 هزار ميليارد تومان سهام 
عدالت واگذارى، تسويه شده است و 
ــكلى براى  دولت به هيچ عنوان مش
واگذارى نهايى سهام به مردم ندارد. 

ــرف پورى حسينى، با تاكيد  على اش
ــهام عدالت از  بر عدم فروش اوراق س
ــوى مردم تا پيش از اعالم رسمى،  س
ــهام  اظهار كرد: اين برگه ها، اوراق س
ــدارد و هر  ــت و هيچ اعتبارى ن نيس
ــخصى آنها را بخرد متضرر خواهد  ش
شد.  رييس سازمان خصوصى سازى در 
پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران درباره 
ــى باقيمانده،  ــركت هاى دولت ارزش ش
ــت موفق به  ــر دول ــان اينكه اگ ــا بي ب
ارزش گذارى شركت هاى باقيمانده شده 
ــود، تا به حال آنها را واگذار كرده بود،  ب
ــن حال در يك برآورد كلى  افزود: با اي
ــركت هاى  مى توان گفت كه ارزش ش
باقيمانده به اندازه مجموع شركت هايى 
ــذار كرده ايم.  ــروز واگ ــت كه تا ام اس
ــازمان خصوصى سازى،  رييس كل س

ــازى از ابتداى  آمار واقعى خصوصى س
تاسيس اين سازمان تا نيمه دوم سال 
ــزار ميليارد تومان  92 را حدود 53 ه
اعالم كرد و گفت: تنها 54 درصد سهام 
ــال گذشته،  ــده در 12/5س واگذار ش
ــازى واقعى تلقى مى شود. خصوصى س
ــهام واگذار شده  وى افزود: مجموع س
در 12/5سال گذشته، 97 هزار ميليارد 
تومان بوده كه 53 هزار ميليارد تومان 
ــهام در قالب  ــورت فروش س آن به ص
مزايده و خصوصى سازى واقعى بوده و 
ــزار ميليارد تومان نيز در  حدود 44 ه
قالب رد ديون و سهام عدالت تخصيص 
ــوع واگذارى با عرضه  يافته كه چون ن
ــاى رقابتى همراه  عمومى در يك فض
نبوده، از نظر ما خصوصى سازى واقعى 

تلقى نمى شود. 

رييس سازمان خصوصى سازى: 

واگذارى برخى شركت هاى دولتى، قيمت انرژى مصرفى مردم را 2 برابر مى كند

دولت با مديريت جهادى برنامه محور، دنبال تقويت بخش توليد است

سرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى براى فعال شدن طرح هاى معدنى

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى 
رييس جمهورى گفت: دولت تدبير و 
اميد با مديريت جهادى برنامه محور، 
ــد كارآفرينان و  به دنبال تقويت امي

رفع مشكالت عرصه توليد است.
ــا، محمدباقر نوبخت  ــه گزارش ايرن ب
ــتى با فعاالن صنعتى  ديروز در نشس
ــهر  ــتان گيالن در ش و اقتصادى اس
ــرد: دولت  ــت اظهار ك ــى رش صنعت
ــتر الزم را  يازدهم با كاهش تورم، بس
ــت هاى خروج از  براى اجراى سياس

ركود را آماده كرده است.
ــت در  ــزرگ دول ــكل ب وى دو مش
ابتداى فعاليت خود را ركود و تورم 
ــت: براى خروج از  عنوان كرد و گف
ــه تورم در  ــدا الزم بود ك ــود ابت رك
ــور كاهش يابد كه خوشبختانه  كش
اين پيش نياز با برنامه ريزى دقيق و 
ــى و بودجه اى به انجام  انضباط مال

افزود:  ــت  ــخنگوى دول ــيد. س رس
ــت براى مقابله با تورم به دنبال  دول
ــص بهينه و تزريق  مديريت تخصي
ــت و  اعتبارات در بخش عمرانى اس
مصمم هستيم براى خروج از ركود، 
ــرفت  پيش با  ــى  عمران ــاى  پروژه ه
فيزيكى باال را در اولويت قرار دهيم.
وى به اعتبار 35 ميليارد دالرى منابع 
ارزى فاينانس اشاره و اضافه كرد: اين 
اعتبار در ميان استان ها براى استفاده 
از پروژه هاى بخش دولتى و خصوصى 
ــت برنامه ريزى  ــده و معاون توزيع ش
ــردى رييس جمهورى  و نظارت راهب
ــتانى را  ــار دارد تا بودجه هر اس اختي
كه به خوبى از اين محل بهره نبرد، در 

اختيار استان موفق ديگر قرار دهد.
ــت  ــه داد: 170 فعالي ــت ادام نوبخ
ــروج از ركود تورمى  اجرايى براى خ
ــد منفى به رشد مثبت  و تبديل رش

اقتصادى در كشور در بسته حمايتى 
ــده است. وى  دولت در نظر گرفته ش
ــراى 30 فعاليت اين  گفت: براى اج
ــت  ــته حمايتى، به قانون نياز اس بس
ــه خروج از  ــاس، اليح كه بر اين اس
ــوراى  ركود تورمى تقديم مجلس ش
اسالمى شد و فعاليت هاى باقيمانده 
ــاس قوانين موجود  را مى توانيم براس
ــل قوه مجريه  و هماهنگى هاى داخ

انجام دهيم.
ــول  وص ــزان  مي ــت:  گف ــت  نوبخ
درآمدهاى دولت تا ششم شهريورماه 
جارى، 77 درصد بوده  گفت: اين آمار 
ــابه  ــتر از مدت مش 150 درصد بيش

سال گذشته است.
وى خاطرنشان كرد: در همين مدت، 
ــه و هفت دهم برابر نسبت  دولت س
ــته اعتبارات عمرانى را  به سال گذش

پرداخت كرده است.

ــورى همچنين  ــاون رييس جمه مع
ــعه ملى  ــارات صندوق توس ــه اعتب ب
اشاره  كرد و افزود: باوجود تنگناهاى 
بودجه اى، دولت 31 درصد از درآمد 
نفتى را براى استفاده بخش خصوصى 
به اين صندوق واريز مى كند. نوبخت 
استفاده از يارانه توليد را راهكار ديگر 
دولت براى حمايت از كارآفرينان ذكر 
كرد و افزود: دولت منابع كافى را براى 
حمايت از بخش توليد در اختيار دارد 
اما اين منابع را دقيق و براساس برنامه 

در جامعه تزريق مى كند.
ــخنانش  ــش ديگرى از س وى در بخ
ــال 94 از ابتداى  به تدوين بودجه س
ــاره و اظهار كرد: بودجه  ــال اش امس
سال 94، سر وقت به مجلس شوراى 
ــود. اين بودجه،  ــالمى ارائه مى ش اس
ــى و بدون تبصره هاى  با نگاه عمليات

تكرارى آماده مى شود.

ــردن طرح هاى معطل  براى فعال ك
ــش معدن و صنايع  و نيمه فعال بخ
ــى 700 ميليارد تومان در نيمه  معدن
دوم سال گذشته سرمايه گذارى شد. 
فعال كردن اين طرح ها كه بين 4 تا 
ــال دچار سكون و كم تحركى  12 س

شده بودند دو نكته شاخص داشت.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازى 
ــران  ــى اي ــع معدن ــادن و صناي مع
ــن طرح ها در  ــدرو)، تعداد اي (ايمي
بخش معدن و صنايع معدنى به عدد 
ــامل پروژه هاى  ــد كه ش 30 مى رس
ــوم جنوب،  ــتانى فوالد، آلوميني اس
ــكله  اس ــعه  توس الكترود گرافيتى، 

ــارس، معدن  ــه ويژه خليج ف منطق
ــوران،  زرش روى مهدى آباد، طالى 
زغال سنگ پروده 4 طبس، سيمان 
ــت. در اين مدت  ونزوئال و غيره اس
ــى پروژه هاى  ــدن ال س براى باز ش
ــتانى فوالد 1,8 ميليارد دالر از  اس
طريق چين اختصاص يافت. عالوه 
ــر از اقداماتى كه در  بر آن يكى ديگ
ــته براى كاستن از  ــش ماه گذش ش
ــازمان و  روان سازى  بار مالى اين س
ــد  ــن طرح ها انجام ش ــرفت اي پيش
ــدادى از  ــذارى 65درصدى تع واگ
ــت  ــوالد اس ــتانى ف ــاى اس پروژه ه
به گونه اى كه شركت هاى تخصصى 

ــركت هاى  در صنعت فوالد و نيز ش
ــرمايه گذارى متقاضى و  ــزرگ س ب

عهده دار سهام اين طرح ها شدند.
عالوه بر اين، در بخش آلومينيوم نيز 
ــمش اين  بزرگ ترين طرح توليد ش
فلز استراتژيك با ظرفيت 300 هزار 
تن به عنوان آلومينيوم جنوب، آماده 
گشايش ال سى شده است. همزمان 
طرح هاى ديگرى همچون توده هاى 
ــور  ــه ط ــر 5 و 6 (ب ــى گل گه معدن
جداگانه)، دو پروژه زغال سنگ طبس، 
استحصال منيزيوم از شورابه هاى قم، 
 بسته زغال سنگ خمرود و كك سازى 
زرند، با حضور سرمايه گذاران بخش 

ــى از چالش تامين مالى رها  خصوص
ــن طرح ها كه  ــدند. فعال كردن اي ش
ــكون و  ــال دچار س بين 4 تا 12 س
ــد دو نكته  ــده بودن ــم تحركى ش ك
شاخص داشت. نخست آنكه پروژه ها 
ــال اخير زير سايه  در كمتر از يك س
ــاره اى يافتند و  مديريت تحرك دوب
ــتر  پروژه هاى فوق با  ديگر آنكه بيش
ــرمايه گذاران داخلى فعال  حضور س
ــب رد ديون و اين  ــده اند نه در قال ش
به معناى عينيت يافتن اهداف اصلى 
سياست هاى كالن كشور در واگذارى 
ــى و اقتصاد  ــه بخش خصوص ــور ب ام

مقاومتى است.

بررسى بازار نوشت افزار در آخرين ماه تابستان
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ــيمى  اهميت صنعت پتروش
ــر هيچ كس  ــاد ملى ب در اقتص
ــت و با توجه به  ــيده نيس پوش
ــورد نياز آن  وجود مواد اوليه م
ــورت حمايت  در داخل، در ص
ــد دارد اما  اين صنعت جاى رش
توسعه آن به منابع مالى زيادى 
ــه  ــت به طورى ك ــد اس نيازمن
ــى،  ــود نقدينگ ــل نب ــه دلي ب
زمينه سازى براى ايجاد تمايل 
حضور سرمايه گذاران خارجى 
ــوى دولت و  در اين عرصه از س
بخش خصوصى زمزمه مى شود. 
ــل  ــش مديرعام ــدى پي چن
شركت ملى صنايع پتروشيمى 
از آماده ساختن فضا براى جذب 
سرمايه گذار خارجى در صنعت 
پتروشيمى خبر داد. درواقع قرار 
ــت، عالقه مندى خارجى ها  اس
ــود كه  ــن صنعت مهيا ش در اي

سرمايه گذار به ايران بيايد. 
ــت  ــن ميان نخس ــا در اي ام
ــوان و  ــور از ت ــت كش بهتر اس
ــى و  ــش خصوص ــت بخ ظرفي
ــى در  ــرمايه گذاران داخل س
ــيمى  ــت پتروش ــعه صنع توس
استفاده كند و در گام دوم فضا 
ــرمايه گذار خارجى  ــراى س را ب
ــازد. اما  با درايت تمام فراهم س
ــت كه به دليل  اين در حالى اس
ــادى و ركود  ــت بد اقتص وضعي
ــأ آن  ــور كه منش حاكم در كش
ــت گذارى دولت گذشته  سياس
است نقدينگى و سرمايه گذارى 
ــى در پروژه هاى  بخش خصوص

كالن به حداقل رسيده است. 

سرمايه گذار خارجى 
فرصت است نه تهديد

ــل  ــرى، مديرعام ــا امي رض
در  ــام  بندرام ــيمى  پتروش
ــت امروز»  ــا «فرص گفت وگو ب

در اين زمينه مى گويد: «حضور 
سرمايه گذار خارجى در بخش 
ــيمى به بهبود وضعيت  پتروش
اقتصادى كشور كمك مى كند 
ــرايط جذب را  و اگر بتوانيم ش
براى آنها فراهم سازيم بايد از آن 
به عنوان يك فرصت ياد كنيم نه 
تهديد براى بخش سرمايه گذار 
ــت  ــع فعالي ــى.»  به واق داخل
ــه  ــرژى ب ــت و ان ــوزه نف در ح
ــرمايه گذارى كالن نياز دارد  س
ــرايط كنونى نيز مويد اين  و ش
مطلب است كه بخش خصوصى 
اين توان را ندارد. اگرچه شركت 
ــيمى اعالم  ملى صنايع پتروش
ــر عالقه  ــه اگ ــت ك ــرده اس ك
ــراى حضور  ــرمايه گذاران ب س
ــد بايد  در ايران به فعليت برس
سه اصل تعيين قيمت خوراك 
ــه قابل رقابت با  در درازمدت ك
ــورهاى رقيب باشد، ايجاد  كش
ــط دولت و  ــاخت ها توس زيرس

ثبات قوانين را رعايت كنيم. 
ــان اينكه حضور  اميرى با بي

ــچ  ــى هي ــرمايه گذار خارج س
محدوديتى را براى سرمايه گذار 
داخلى ايجاد نمى كند، مى گويد: 
 «بايد بپذيريم كه سرمايه گذار 
ــرمايه گذار  ــوان س ــى ت داخل
ــويى به  ــى را ندارد، از س خارج
ــدن صندوق  ــل محدود ش دلي
ــل  ــدم تماي ــى و ع ــعه مل توس
ــرمايه گذارى  ــا براى س بانك ه
ــت به  ــت نياز اس ــن صنع در اي
ــت حضور داد،  خارجى ها فرص
بسيارى از طرح هاى توسعه اى 
ــل نبود  ــيمى ها به دلي پتروش
سرمايه گذار متوقف مانده است. 
من خود به شخصه تمايل دارم 
فعاليت پتروشيمى بندر امام را 
توسعه دهم كه اين امر مستلزم 
بودجه كافى است كه در داخل 

كشور مهيا نيست.»
ــت  ــفانه به دليل بازگش متاس
ــرمايه  در صنعت  ــگام س ديرهن
از  ــيارى  بس ــيمى  پتروش
ــرمايه گذاران تمايل ندارند در  س
اين صنعت حضور داشته باشند 

ــه بانك ها مى دانند كه  براى نمون
ــن بخش  ــرمايه گذارى در اي س
يعنى سرمايه گذارى بلندمدت، از 
اين رو كمتر به حمايت از صنعت 
پتروشيمى عالقه نشان مى دهند. 

سياست خارجى ريسك 
سرمايه گذارى را كاهش دهد

ــه اگر  ــت ك ــن درحالى اس اي
ــرمايه گذار خارجى  بخواهيم س
را جذب كنيم نياز است ريسك 
سرمايه گذارى را كاهش دهيم. 
شرايط كنونى و وجود تحريم ها 
فضاى سرمايه گذارى را به شدت 
ــد. مديرعامل  ــدود مى كن مح
ــام در اين  ــيمى بندرام پتروش
زمينه مى گويد: «اينكه بتوانيم 
ــرمايه گذار را  شرايط حضور س
فراهم كنيم به سياست خارجى 
ما بستگى دارد، درواقع تعامالت 
سازنده موجب مى شود ريسك 
سرمايه گذارى كاهش يابد و با 
فضاى حاكم نمى توان به اجراى 

مناسب اين ايده اميدوار بود.»

ــد از دولت  ــن اوصاف باي با اي
خواست تا درهاى بسته شده را 
باز كند تا سرمايه گذار خارجى 
ــرمايه گذار داخلى  ــار س در كن
ــند تا رونق و  حضور داشته باش
ــيمى را  ــعه صنعت پتروش توس

شاهد باشيم. 

سرمايه گذار داخلى 
فراموش نشود

ــتمى،  رس ــا  حميدرض
ــيمى  ــابق پتروش مديرعامل س
ــى از فعاالن در اين  برزويه و يك
ــاره به «فرصت  صنعت در اين ب
ــور  ــد: «حض ــروز» مى گوي ام
ــى ايرادى  ــرمايه گذار خارج س
ــرمايه گذار  ــا بايد از س ندارد ام
ــد. درواقع  داخلى نيز غافل نش
ــه اى رقم  ــرايط به گون ــد ش باي
بخورد كه فضاى سرمايه گذارى 
مهيا شود.»  صنعت پتروشيمى 
ــتغالزا  ــادر و اش جزو صنايع م
ــود كه به عنوان  محسوب مى ش
ــاير بخش هاى  تغذيه كننده س
صنعت مى تواند به عنوان موتور 
ــورهاى در  حركت اقتصاد كش
ــى  ــعه نقش اساس ــال توس ح
ــن ظرفيت  ــال اي ــا كند. ح ايف
ــد  ــود دارد و باي ــور وج در كش
ــتفاده  ــن اس از آن به نحو احس
ــرمايه گذار به جاى  ــا س كرد ت
ــورهاى  ــران در كش ورود به اي
ــرمايه گذارى  ــارس س خليج ف
ــون ايران ظرفيت  نكند. هم اكن
ــاالنه 60 ميليون تن  ــد س تولي
ــيمى را دارد  محصوالت پتروش
اما بنا به داليلى از جمله كمبود 
ــا از 68 درصد اين  خوراك، تنه
ــود،  ــتفاده مى ش ــت اس ظرفي
ــت كه مى توان  اين در حالى اس
ــى  ــرمايه گذارى خارج از س
ــت موجود  ــود وضعي براى بهب

بهره گرفت. 

ــور با هدف  ظرفيت پااليش نفت خام كش
ــى تا سال 1397 به  جلوگيرى از خام فروش
ــكه در روز افزايش خواهد  ــه ميليون بش س
يافت.به گزارش شانا، وزارت نفت و شركت 
ــاى نفتى  ــش و پخش فرآورده ه ملى پاالي
كشور براى اجراى سياست هاى جلوگيرى 
ــى به افزايش ظرفيت پااليش  از خام فروش
ــور مكلف شده اند.بر همين  نفت خام در كش
اساس در يك سال نخست دولت اقدام هاى 
ــور به جد  ــى كش ــش ظرفيت پااليش افزاي
ــرآورش نفت خام  ــد و ظرفيت ف پيگيرى ش
ــته به  ــال گذش ــكه در س از 1/8ميليون بش
ــيده  ــكه در حال حاضر رس 1/9ميليون بش
ــاخت پااليشگاه  ــت. همچنين تنها با س اس
ستاره خليج فارس به عنوان مهم ترين پروژه 
استراتژيك صنعت نفت پس از پارس جنوبى، 

ظرفيت پااليشى نفت خام كشور به بيش از 
دو ميليون و 200 هزار بشكه در روز خواهد 
ــزارش، افزايش توليد  ــيد.بر پايه اين گ رس
فرآورده هاى اصلى سبك با كيفيت و مطابق 
با استانداردهاى روز دنيا براى جلوگيرى از 
خام فروشى نفت نيز جزو اولويت هاى اصلى 

شركت ملى پااليش و پخش قرار دارد.
طرح هاى حمايت از مشاركت در پايانه ها 
و پااليشگاه ها در خارج از كشور (بخش هاى 
ــاركت در زنجيره  دولتى و خصوصى) و مش
ــا در بازارهاى  ــع فرآورده ه پااليش تا توزي
هدف با تمركز بر بازار آسيا با هدف تضمين 
برداشت نفت از ايران و تامين امنيت تقاضا 
ــن منظور در  ــور نيز به همي براى نفت كش
دستور كار وزارت نفت و شركت ملى پااليش 

و پخش قرار گرفته است.

در  ــه  پاي ــن  بنزي ــد  تولي ــط  متوس
ــتقرار  ــور از ابتداى اس ــگاه هاى كش پااليش
ــش از 15درصد  ــم تاكنون بي دولت يازده
رشد داشته است.  به گزارش شانا، در ابتداى 
استقرار دولت يازدهم، متوسط توليد بنزين 
ــور 51/1 ميليون ليتر در روز بود كه در  كش
يك سال گذشته به بيش از 60 ميليون ليتر 
ــت. همچنين مجموع صادرات  ــيده اس رس
فرآورده هاى نفتى اصلى از 20 ميليون ليتر 
ــت يازدهم  ــتقرار دول در روز در ابتداى اس
ــال  ــر در روز طى س ــه 24,5 ميليون ليت ب
ــت در  ــت.  گفتنى اس اول افزايش يافته اس
ــال مورد نظر، در اجراى طرح هاى بخش  س
ــه طرح هاى  ــتى نفت خام از جمل پايين دس
ــتاره  ــگاه ميعانات گازى س احداث پااليش
ــازى  ــش DRP بهينه س خليج فارس، بخ
پااليشگاه اصفهان و بنزين سازى پااليشگاه 
بندرعباس پيشرفت هاى زيادى ايجاد شده 
ــت.  بر پايه اين گزارش ارسال مستقيم  اس
ــگاه اراك و  ــورو 4 توليدى پااليش بنزين ي
بهره بردارى از طرح بنزين سازى پااليشگاه 
تبريز نيز در همين يك سال گذشته به ثمر 

نشسته است. 
ــى در  ــردارى از طرح هاى پااليش با بهره ب
دست اجرا تا اوايل سال آينده، توليد بنزين 
كشور به 68/3 ميليون ليتر در روز نيز خواهد 
ــل طرح هاى  ــت، تكمي ــيد. گفتنى اس رس

ــگاه آبادان از اواسط  افزايش ظرفيت پااليش
پاييز امسال، پااليشگاه الوان از اواخر امسال 
و پااليشگاه بندر عباس از اوايل تابستان سال 

آينده به توليد بنزين كشور مى افزايد. 

با صنعت سى ان جى 37 ميليارد 
دالر در مصرف بنزين صرفه جويى 

شده است
از ابتداى شكل گيرى صنعت سى ان جى 
در كشور تاكنون معادل 37 ميليارد دالر در 

مصرف بنزين صرفه جويى شده است. 
مدير طرح احداث جايگاه هاى سى ان جى 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور، 
ــمين همايش خودرو، سى ان جى و  در شش

ــوخت هاى جايگزين گفت: در بازه زمانى  س
ــارد متر مكعب  ــاله بيش از 36 ميلي 10 س
سى ان جى در كشور جايگزين همين مقدار 
ــده كه موجب  (36 ميليارد ليتر) بنزين ش
صرفه جويى قابل توجه ارزى در كشور شده 

است. 
ــرد: هم اكنون  ــى تصريح ك منصور رياح
ــور فعال  ــى ان جى در كش 2240 جايگاه س
ــت كه اين تعداد با پيگيرى هايى كه در  اس
اين زمينه صورت مى گيرد، به 2500 جايگاه 

افزايش خواهد يافت. 
وى گفت: پارسال در جهت احداث توسعه 
ــهرهاى  ــى ان جى در كالنش جايگاه هاى س
كشور فعاليت گسترده اى صورت گرفته به 

طورى كه 49 باب جايگاه در اين كالنشهرها 
ــد كه تنها 5 باب آن به كالنشهر  احداث ش
ــر طرح  ــت.  مدي ــاص داش ــران اختص ته
ــركت  ــى ان جى ش ــداث جايگاه هاى س اح
ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور اظهار 
ــا و ظرفيت هاى  ــرى از فضاه كرد: بهره گي
موجود نيز از ديگر مواردى است كه به منظور 
افزايش ظرفيت در جايگاه سى ان جى از آن 
بهره گرفته مى شود.  به گفته وى در پنج ماه 
نخست امسال 11 تجهيز به منظور افزايش 
ــه آنها افزوده  ظرفيت جايگاه هاى موجود ب
ــال نيز 14 تجهيز ديگر  شده و تا پايان امس
به جايگاه هاى موجود شركتى افزوده خواهد 
شد.  رياحى درباره تبديل كارگاهى خودروها 
ــى ان جى گفت: در اين  ــتفاده از س براى اس
بخش نيز فعاليت هاى خوبى صورت گرفته، 
ــتگاه  به گونه اى كه هم اكنون 920 هزاردس
خودرو به صورت كارگاهى گازسوز شده اند. 
ــر از موارد  ــل كارخانه اى نيز يكى ديگ تبدي
ــى ان جى در خودروهاست كه  ــتفاده س اس
ــه ميليون و 300 هزار دستگاه  هم اكنون س
ــده اند. در مجموع  ــوز ش از اين طريق گازس
ــتگاه خودرو به روش هاى  3700 هزار دس
مختلف (كارخانه اى، كارگاهى و كارگاه هاى 
ــده اند.   ــوز تبديل ش ــه گازس ــاز) ب غير مج
هم اكنون 9 شركت به منظور بازرسى فنى 

1540 جايگاه فعاليت مى كنند. 

برندگان مناقصه ساخت هشت پااليشگاه 
ــيراف تا پايان شهريورماه  ميعانات گازى س
ــت فنى،  ــى صالحي ــود. بررس اعالم مى ش
مالى و مديريتى حدود 50 شركت متقاضى 
ــى سيراف آغاز  طرح احداث فراگير پااليش
ــارت بر منابع  ــد. معاون برنامه ريزى و نظ ش
ــت در گفت وگو  ــورى وزارت نف هيدروكرب
ــتقبال خوبى از  ــاره به اينكه اس با شانا با اش
ــگاه ميعانات گازى  ــت پااليش ــاخت هش س
ــده، اظهار كرد: حدود 50 شركت  سيراف ش
ــيوم  ــا به صورت كنسرس ــى از آنه كه بعض
ــت پااليشگاه  ــاخت هش ــتند، براى س هس
سيراف اعالم آمادگى كردند. منصور معظمى 
ــى صالحيت فنى  ــان اينكه براى بررس با بي
ــكل از  ــگاه ها تيمى متش و مالى اين پااليش
ــت، گفت: اين  ــده اس افراد خبره تعيين ش

ــرده و قرار  ــى را آغاز ك تيم هم اكنون بررس
است تا پايان شهريورماه از ميان 50 شركت 
ــركت براى توسعه اين  ــت ش متقاضى، هش
ــود. وى افزود:  ــگاه انتخاب ش هشت پااليش
ــيراف در  ــى س طرح احداث فراگير پااليش
قالب هشت پااليشگاه ميعانات گازى مستقل 
ــكه در روز، با  هر يك به ظرفيت 60 هزار بش
ــاركت بخش خصوصى در منطقه ويژه  مش
اقتصادى انرژى پارس جنوبى (سايت پارس 
2) راه اندازى مى شود. زمين محل احداث اين 
ــاحت حدود250هكتار (حدودا  طرح به مس
30 هكتار براى هر پااليشگاه ميعانات گازى) 
است و از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادى 
ــايت 2 عسلويه به صورت  انرژى پارس در س
اجاره 20 ساله به متقاضيان بخش خصوصى 

واگذار مى شود.

به دليل كمبود نقدينگى در كشور

تمايل بخش خصوصى براى سرمايه گذارى خارجى ها در صنعت پتروشيمى

تشريح اقدام هاى دولت يازدهم در جلوگيرى از خام فروشى

ظرفيت پااليش نفت خام كشور 
به 3 ميليون بشكه مى رسد

در يك سال نخست دولت تدبير و اميد

توليد بنزين بيش از 51 درصد افزايش يافت

معاون وزير نفت: 

بررسى صالحيت 50متقاضى احداث 
پااليشگاه سيراف آغازشد

در تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى منتشر شد؛
 سهم 22 درصدى انرژى هاى 

تجديدپذير در تامين برق جهان
ــادى جديد و  ــاد مزرعه هاى ب ــى ايج ــد كنون نرخ رش
ــت اما آژانس معتقد  ــيدى قابل توجه اس پنل هاى خورش

است كه اين نرخ رشد كافى نيست. 
ــر انرژى هاى  ــيدى و ديگ ظرفيت انرژى بادى، خورش
ــد يافت و  ــالدى رش ــته مي ــال گذش تجديدپذير در س
ــق انرژى هاى  ــان ازطري ــون 22 درصد برق جه هم اكن

تجديدپذير تامين مى شود. 
ــرو (پاون)،  ــانى وزارت ني ــگاه اطالع رس به گزارش پاي
ــارد دالر در بخش  ــته ميالدى 250 ميلي ــال گذش در س
ــت.  ــده اس ــرمايه گذارى ش ــرق تجديدپذير س ــد ب تولي
ــاير فناورى هاى  ــود انرژى برق آبى و س پيش بينى مى ش
ــال 2020  ــبز توليد برق 26 درصد برق جهان را تا س س
ــاس گزارش آژانس بين المللى انرژى،  توليد كنند. براس
ــرمايه گذارى هاى انرژى تجديدپذير در زمان  ــطح س س
ــال 2011 كه 280 ميليارد دالر  ــه با س حاضر درمقايس
بوده، كمتر شده است و انتظار مى رود كه تا پايان اين دهه 
ــاالنه 230 ميليارد دالر در اين بخش  به طور ميانگين س

سرمايه گذارى شود. 
نرخ رشد كنونى ايجاد مزرعه هاى بادى جديد و پنل هاى 
ــت اما آژانس معتقد است كه  ــيدى قابل توجه اس خورش
ــت. در اين گزارش آمده است كه  اين نرخ رشد كافى نيس
ــاحل براى كشورهاى برزيل،  ــتفاده از انرژى باد در س اس
شيلى و آفريقاى جنوبى درمقايسه با ساير روش هاى توليد 

برق از سوخت هاى فسيلى ارجحيت دارد. 

مصرف برق خانگى مديريت بيشترى مى طلبد
به نوردهى المپ ها توجه كنيد

در ايران 32درصد از مصرف برق يعنى معادل يك سوم 
سهم انرژى الكتريكى در بخش خانگى مصرف مى شود. 

ــايل برقى مانند  ــرى توانير، وس ــزارش پايگاه خب به گ
يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويى، جاروبرقى، 
ــى جزو  ــى و سرمايش ــتگاه هاى گرمايش ــا و دس المپ ه
ــمار مى روند كه  ــش خانگى به ش مصرف كننده هاى بخ
ــى و  ــرف آن در بخش سرمايش ــش مص ــن بخ عمده تري
روشنايى است. در كشور ما حدود 32 درصد از برق يعنى 
ــهم انرژى الكتريكى، در بخش  معادل تقريبا يك سوم س

خانگى مصرف مى شود. 
ــار مختلف  ــان به اقش ــاس اين گزارش كارشناس براس
ــنهاد مى كنند كه با اعمال راهكارهاى ساده و  مردم پيش
ــرق، در هزينه هاى خود  كم هزينه ضمن كاهش مصرف ب

نيز صرفه جويى كنند. 
ــرژى ايران با  ــازمان بهره ورى ان در همين خصوص س
ــان داد كه امروزه گزينه هاى زيادى  ــى نش انتشار گزارش
ــنايى منازل و مراكز ادارى و  ــتم روش براى انتخاب سيس
ــتفاده  ــود دارد كه از جمله آنها مى توان به اس تجارى وج
از المپ هاى LED به جاى المپ هاى هالوژن و رشته اى 
اشاره كرد. به نظر آنها انتخاب المپ مناسب به كاربرى آن 
ــزان هزينه و ويژگى هاى  و مواردى ازجمله رنگ، نور، مي

المپ بستگى دارد. 
كارشناسان پيشنهاد مى كنند كه مردم به جاى آن كه 
فقط به ميزان انرژى مصرفى المپ ها فكر كنند بر ميزان 
ــن واحد ميزان نوردهى  نوردهى آنها نيز توجه كنند. لوم
المپ است. هرچه ميزان لومن يك المپ بيشتر باشد نور 
ــترى توليد مى كند. وات، توان مصرفى المپ است و  بيش
هرچه وات يك المپ كم تر باشد، هزينه قبض برق مصرفى 

شما كمتر خواهد شد. 
ــتفاده مى كنيد، مى توانيد  چنانچه ازالمپ رشته اى اس
ــا كم مصرف كه همان  به جاى آنها از المپ هاى LED ي
ــما  ــتفاده كنيد تا ميزان مصرف برق ش لومن را دارند اس

كاهش يابد. 
ــرژى المپ، حاوى  ــب ان اين گزارش مى افزايد: برچس
ــب لومن، توان  ــار نورى المپ برحس اطالعاتى مانند ش
ــب  ــب وات و طول عمر المپ برحس ورودى المپ برحس
ــت. هموطنان مى توانند با استفاده از اطالعات  ساعت اس
برچسب و اطمينان از نشان استاندارد، المپ مناسب خود 
ــراى جايگزينى المپ هاى  را خريدارى كنند. همچنين ب

رشته اى موجود مى توانند از جدول زير استفاده كنيد. 

معاون امور بين الملل و تبادل فناورى معاونت 
علمى رياست جمهورى: 

بسته حمايتى كسب و كار بين الملل 
فناورانه تدوين شد

ــاورى معاونت علمى  ــور بين الملل و تبادل فن معاون ام
ــب و كار  ــته حمايتى كس ــورى زگفت: بس ــت جمه رياس
بين الملل فناورانه تدوين شده و تا دو هفته ديگر فراخوان 
آن اعالم مى شود. به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت على 
ــيون تخصصى توسعه  بيرنگ، در نخستين جلسه كميس
ــب و كار بين الملل،  صادرات محصوالت دانش بنيان و كس
تصريح كرد: در حال حاضر دو پايگاه صادراتى محصوالت 
ــورهاى عراق و چين راه اندازى  دانش بنيان ايرانى در كش
شده و به زودى پايگاه سوم در كشور افغانستان راه اندازى 
ــگاه صادراتى  ــد. وى افزود: در آينده نيز دو پاي خواهد ش
ــترش  ــه اين پايگاه ها باعث گس ــد ك راه اندازى خواهد ش
صادرات محصوالت دانش بنيان كه يك موضوع جديد در 
بحث صادرات است، مى شود. معاون امور بين الملل و تبادل 
ــاره به حمايت از شركت هاى  فناورى معاونت علمى، با اش
ــادرات محصوالت توليدى، بيان  دانش بنيان در زمينه ص
ــركت هاى دانش بنيان در زمينه  كرد: با توجه به اينكه ش
صادرات چندان اطالعات درستى ندارند، كريدور خدمات 
ــيس كرده ايم تا  ــوالت دانش بنيان را تاس صادرات محص
ــايت مراجعه كرده و از خدمات اين  ــركت ها به اين س ش
كريدور استفاده كنند. وى خاطرنشان كرد: در اين پايگاه 
تخصصى ترين واقعيات موجود در جامعه براى شركت هاى 
ــركت ها با علم كافى  ــود تا اين ش دانش بنيان ارائه مى ش
ــرد: ظرفيت  ــوند. بيرنگ اظهار ك ــادرات ش وارد بحث ص
ــركت هاى دانش بنيان به حدى است كه اين شركت ها  ش
ــورها  مى توانند به راحتى محصوالت خود را به ديگر كش
ــركت ها را در  ــه همين دليل برخى از اين ش صادر كنند ب
ــركت مى دهيم تا محصوالت  نمايشگاه هاى بين المللى ش

خود را به نمايش گذاشته و خود را معرفى كنند.

بهاى نفت، گاز و فلزات گرانبها در بازارهاى جهانى 
كاهش يافت

نفت اوپك گران شد 
بهاى نفت و گاز روز سه شنبه در بازارهاى جهانى حدود 
ــفيد هم با  يك درصد كاهش يافت و طال، نقره و طالى س

كاهش قيمت روبه رو شد. 
ــازار نيويورك  ــكه نفت خام در ب به گزارش ايرنا، هر بش
ــان)، 95 دالر و 26  ــاه اكتبر (مهر – آب براى تحويل در م
ــمال در بازار  ــد. نفت «برنت» درياى ش سنت معامله ش
ــنبه با حدود يك درصد كاهش، به بهاى  لندن، روز سه ش

هر بشكه 102 دالر و 11 سنت فروخته شد. 
ــطح  ــت نفت اوپك به باالترين س در همين حال، قيم
خود در بيش از يك هفته اخير رسيد. براساس محاسبات 
دبيرخانه اوپك كه روز سه شنبه منتشر شد، قيمت روزانه 
هر بشكه سبد نفت اين سازمان 100 دالر و هشت سنت 
ــت از 14 اوت (23 مرداد) بود. بهاى  بود كه باالترين قيم
ــبت به روز پيش از آن، هشت دهم  پريروز نفت اوپك نس
درصد افزايش داشت. هر بشكه نفت اوپك جمعه گذشته 
ــد. مهم ترين  ــنت معامله ش ــت 99 دالر و 99 س به قيم
ــش تنش ها ميان  ــش قيمت نفت اوپك، افزاي عامل افزاي
روسيه و اوكراين و آماده شدن اتحاديه اروپا براى تحميل 
تحريم هاى جديد بر روسيه است. قيمت پايان روزى نفت 
ــمال ديروز همچنان بيش از 103 دالر در  برنت درياى ش
هر بشكه بود. الجزاير، آنگوال، اكوادور، ليبى، ايران، عراق، 
كويت، نيجريه، قطر، عربستان سعودى، امارات و ونزوئال 
از اعضاى تشكيل دهنده اوپك هستند. اوپك يك چهارم 

نفت مورد نياز جهان را تامين مى كند. 

از طريق بند «ق» بودجه 93 انجام مى گيرد 
اختصاص 600 ميليون دالر اعتبار 

به تكميل پروژه NGL خارك
ــركت نفت فالت قاره ايران از اختصاص  مديرعامل ش
ــعه و تكميل پروژه  600 ميليون دالر اعتبار به طرح توس
NGL خارك با استفاده از بند «ق» بودجه 93 و از محل 

صندوق توسعه ملى در سال جارى خبر داد.
ــانى  ــو با پايگاه اطالع رس ــعيد حافظى در گفت و گ س
 NGL شركت ملى نفت ايران با اعالم اين خبر گفت: پروژه

خارك هم اكنون حدود 47 درصد پيشرفت دارد.
ــاس برآوردهاى انجام شده براى  وى با بيان اينكه براس
ــش از 1/2ميليارد دالر  ــارك بي تكميل پروژه NGL خ
ــال 600 ميليون دالر  اعتبار نياز است، تصريح كرد: امس
ــعه ملى تامين مى شود و در  اعتبار از طريق صندوق توس

اين راستا نيز با بانك عامل مذاكراتى انجام شده است.
ــده در  به گفته حافظى، طبق پيش بينى هاى انجام ش
 NGL ــراى تكميل پروژه صورت تزريق مالى به موقع، ب
خارك حداقل 18 ماه زمان الزم است.هم اكنون عمليات 
ــعه كارخانه NGL خارك در دو  ــاخت و توس اجرايى س
ــاحلى و خطوط لوله دريايى در  بخش ساخت كارخانه س

حال انجام است.

معرفى 140 فقره نياز پژوهشى 
در مناطق نفت خيز جنوب

140 فقره نياز پژوهشى از سوى واحدهاى زيرمجموعه 
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب براى اجراى پروژه  ش

پژوهشى تهيه شده است.
رييس پژوهش و فناورى شركت ملى مناطق نفت خيز 
جنوب در اين باره گفت: براساس فرآيند تدوين شده هر 
ــدا در قالب فرم مخصوص اعالم نياز  ايده جديدى بايد ابت
ــازمان متقاضى تكميل و  ــط س ــى (RFP)  توس پژوهش

به طور رسمى به پژوهش و فناورى ارسال شود.
ــم افزود: تاكنون 140 فقره نياز پژوهشى    باقر پورقاس
ــراى قرارداد  ــده كه 10 فقره از آنها ب (RFP) دريافت ش
ــده اند. از 94 فقره اعالم نياز  رفته  اند و 46 فقره نيز رد ش
ــون داراى تعريف  پروژه  باقيمانده تعداد 73 فقره هم  اكن
ــى از  بوده كه از آن ميان براى 37 فقره پروپوزال پژوهش
مراكز تحقيقاتى سطح كشور دريافت شده و تعداد 31فقره 
مرحله داورى را پشت سر گذاشته اند و 15 پروژه پژوهشى 
ــى  ــد راهبرى نيازهاى پژوهش ــس از تكميل فرآين نيز پ
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب آماده ارسال به  در ش
ــى وزارت نفت  ــركت ملى نفت ايران و معاونت پژوهش ش
ــت. پورقاسم گفت:  براى طى مراحل تصويب خواهى اس
هم اكنون هفت فقره نياز پژوهشى آماده دريافت پروپزال  
است و روى وب سايت اينترنتى پژوهش و فناورى شركت 
ملى مناطق نفت خيز جنوب قرار دارد و 21فقره نيز آماده 
داورى است. پس از پايان مهلت تعيين شده براى دريافت 
پروپزال براى هر عنوان پروژه، پروژه جديدى جايگزين آن 
مى شود و اين روند ادامه پيدا مى كند، يعنى به طور مستمر، 
هميشه تعدادى پروژه براى دريافت پروپزال روى سايت 

پژوهش و فناورى مناطق قرار دارد.

ايران روزانه 2,5 ميليون ليتر نفت گاز 
به عراق صادر مى كند

ــراق، روزانه 2/5  ــران و ع ــدن قرارداد اي در پى نهايى ش
ميليون ليتر نفت گاز به عراق صادر مى شود.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با 
ــرارداد به تاييد طرف عراقى  بيان اينكه پيش نويس اين ق
ــيده و قرارداد صدور نفت گاز به اين كشور نيز نهايى  رس
ــاس اين قرارداد، به زودى  ــت، اظهار كرد: براس شده اس
ــر نفت گاز به خاك عراق  صادرات روزانه 2/5 ميليون ليت

عملياتى مى شود.
سيدناصر سجادى افزود: برپايه اين قرارداد، صدور نفت گاز 
به عراق با هدف تامين سوخت نيروگاهى اين كشور در بازه 
ــود. به گفته وى با عملياتى  ــال انجام مى ش زمانى يك س
ــازه زمانى  ــدن قرارداد صادرات نفت گاز به عراق در ب ش
ــيله  ــده، بيش از 900 ميليون ليتر نفت گاز به وس ياد ش
ــور (عراق)  ــا وارد خاك اين كش ــاى جاده پيم نفتكش ه
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى  خواهد شد. مديرش
ايران، تصريح كرد: در يك سال گذشته (مردادماه پارسال 
ــال) نيز 131 ميليون ليتر نفت گاز صادر  تا مردادماه امس

شده كه عمده آن به مقصد عراق بوده است.

بازار نفت

پايانه هاى نفتى

مناطق نفت خيز

صادرات

انرژى هاى نو

مصرف انرژى 
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شهرك هاى صنعتى، پديده اى 
ــكل گيرى اش در  كه از زمان ش
ــه با مشكل مواجه  ايران، هميش
ــود نقش مهمى كه  بوده و با وج
مى توانسته در توسعه اقتصادى 
ــور بازى كند، بيشتر درگير  كش
حاشيه ها و مشكالت زيرساختى 

بوده است. 
ــتين بار موضوع تجمع  نخس
در  ــى  صنعت ــركت هاى  ش
ــد و پس از  انگلستان مطرح ش
آن كشورهاى صنعتى غربى نيز 
از اين طرح با هدف دستيابى به 
ــتفاده كردند.  رشد صنعتى، اس
ــت تجميع  ــى نتيجه مثب در پ
ــركت هاى صنعتى در غرب،  ش
ــورهاى در حال توسعه نيز  كش

اين طرح را به كار گرفتند. 
ــال 1333  ــز در س ــران ني اي
ــود را  ــتين تالش هاى خ نخس
ــه صنعتى در  براى ايجاد ناحي
كرج به كار بست؛ تالشى كه با 
ــد. مهم ترين  شكست مواجه ش
ــت اين پروژه نبود  دليل شكس
ــاره  ــى درب ــزى اصول برنامه ري
ــاخت ها بود، مشكلى كه  زيرس
هنوز شهرك هاى صنعتى با آن 

دست و پنجه نرم مى كنند. 
از اين دست آزمون و خطاها 
ــكل گيرى  ش ــه  تاريخچ در 
ــهرك هاى صنعتى ايران كم  ش
نيست. تا اينكه پس از پيروزى 
انقالب اسالمى، احداث نواحى 
ــد خوبى داشت. در  صنعتى رش
همين راستا شركت شهرك هاى 

صنعتى نيز شكل گرفت. 
از سال 1372 تاكنون چندين 
ــور ايجاد  ناحيه صنعتى در كش
شد كه هفت شهرك چرمشهر، 
ساالريه، على آباد، شمس آباد، 
ــپيدار، عباس آباد و اشتهارد  س
ــتان تهران تعلق دارد، اما  به اس
ــهرك ها  ــود اينكه اين ش با وج
ــعه صنعتى  ــد در توس مى توانن
ــند، همواره با  ــور موثر باش كش
ــتند كه  ــكالتى مواجه هس مش

مانع فعاليت آنهاست. 

وقتى زيرساخت ها 
تكميل نمى شوند 

يكى از بزرگ ترين مشكالت 
ــهرك هاى صنعتى، تكميل  ش
ــا  ــاخت هاى آنه ــدن زيرس نش
متناسب با اندازه نياز واحدهاى 
صنعتى مستقر در آنهاست. مثال 

آب در اين شهرك ها وجود دارد، 
اما به اندازه نياز نيست كه خود 

عامل ايجاد بحران است. 
مهندس رضا جاللى، مديرعامل 
هيات امناى شهرك هاى صنعتى 
ــتان ها در اين باره به «فرصت  اس
ــد: «عدم تكميل  امروز» مى گوي
ــهرك هاى  ــاخت هاى ش زيرس
صنعتى يكى از مشكالت اساسى 
ــت. اين شهرك ها  شهرك ها اس
در همه زمينه هاى زيرساختى از 
جمله زمينه دسترسى، آسفالت، 
مخابرات و غيره با مشكل مواجه 

هستند.»

قوانينى كه در راستاى رونق 
سرمايه گذارى نيست

ــه از  ــى ك نع ــى از موا يك
ــتقرار واحدهاى صنعتى در  اس
شهرك هاى صنعتى جلوگيرى 
ــن نامه ها و  مى كند، وجود آيي
ــك طرفه  ــتورالعمل هاى ي دس
ــه به نفع  ــت كه به جاى آنك اس
ــد به  ــى باش ــاى صنعت واحده
ــع كوچك  ــازمان صناي نفع س
ــت.  ــهرك هاى صنعتى اس و ش
ــكلى كه صاحبان سرمايه  مش
ــهرك هاى صنعتى از آن  در ش

مى نالند. 
مهندس جاللى در اين زمينه 
بيان مى كند: «دفترچه واگذارى 
حق انتفاع زمين نمونه بارز يكى 
از همين دستورالعمل ها است. 
در اين دفترچه حق اعتراض را 
در هر مرحله اى از سرمايه گذار 
ــوى  ــت. از س ــلب كرده اس س
ــازمان صنايع كوچك  ديگر س
خودش واگذار كننده حق انتفاع 

ــت، اما داور مرضى الطرفين  اس
ــازمان  ــان خود اين س از كاركن
ــه منطقى  ــده ك ــخص ش مش

نيست.»
ــق اين  ــد: «طب وى مى افزاي
قانون، در هر مرحله اى سازمان 
صنايع كوچك مى تواند قرارداد 
خود را با شركت هاى مستقر در 
شهرك هاى صنعتى، به صورت 
يك طرفه فسخ كند. در همين 
راستا پول زمين سرمايه گذار را 
ــه مثال پنج  به همان قيمتى ك
ــدارى كرده،  ــال پيش خري س
ــاره زمين  ــد و دوب پس مى ده
(حق انتفاع) را به قيمت روز به 
سرمايه گذار ديگر واگذار كرده 
ــق درآمد هنگفتى  و از اين طري
ــهرك هاى  ــركت ش نصيب ش

صنعتى استان مى شود.»

هيات هاى امناى 
شهرك هاى صنعتى 

منحل مى شوند؟ 
ــاده  ــش از م ــد ش ــق بن طب
ــيس شركت  واحده قانون تاس
ــران  ــى اي ــهرك هاى صنعت ش
ــات  ــال 1362، هي ــوب س مص
ــراى  ــاتى ب ــا و موسس امناه
ــران  ــردارى و اداره عم بهره ب
ــهرك هاى صنعتى به وجود  ش
ــازمان  ــا اكنون س ــد، ام آمدن
صنايع كوچك قصد انحالل اين 
ــات و هيات هاى امنا را  موسس
ــركت هاى خدماتى  ــا ش دارد ت

ديگرى را جايگزين آنها كند. 
ــاى  ــات امن ــل هي مديرعام
ــهرك هاى صنعتى استان ها  ش
در اين باره توضيح مى دهد: «در 

ــون نحوه  ــاده 5 قان تبصره 2 م
ــهرك هاى  واگذارى مالكيت ش
صنعتى آمده است كه سازمان 
ــت براى  ــف اس ــع موظ صناي
ــهرك هايى صنعتى كه هنوز  ش
ــده اند، شركت هاى  واگذار نش
ــد، اما  ــكيل ده ــى تش خدمات
ــهرك هاى  ــون براى ش اين قان
ــت كه هنوز واگذار  صنعتى اس
ــازمان صنايع  نشده اند، ولى س
ــده گرفته و  اين موضوع را نادي
مى خواهد براى آن شهرك هايى 
كه داراى هيات امنا نيز هستند 
ــركت خدماتى تشكيل  هم، ش
ــن موضوع هزينه  دهد كه همي
ــرمايه گذاران  سنگينى را به س
ــهرك هاى صنعتى تحميل  ش

مى كند.»

مشكل در رعايت ضوابط 
زيست محيطى 

ــت ضوابط  ــكل در رعاي  مش
ــى  موضوع ــت محيطى،  زيس
ــت كه هر از چندى پررنگ  اس
ــود، اما  ــى كمرنگ مى ش و گاه
ــود. دليل  ــچ گاه حل نمى ش هي
ــرى موضوع فاضالب  اين درگي
شهرك هاى صنعتى است كه به 

زيرساخت ها برمى گردد. 
ــى از  ــهرك هاى صنعت  ش
ــهردارى ها مستثنى  قوانين ش
ــب اختيار  ــه موج ــتند و ب هس
زيرمجموعه سازمان صنايع قرار 
ــه ايجاد  ــد، بنابراين وظيف دارن
تصفيه خانه فاضالب ها بر عهده 
ــازمان صنايع كوچك است.  س
ــه ايجاد  ــن تصفيه خان وقتى اي
نمى شود، طبيعتا پسماندهاى 

شهرك هاى صنعتى مشكالت 
زيست محيطى به بار مى آورند. 
ــيارى از شهرك هاى  اكنون بس
ــه خانه  ــى داراى تصفي صنعت
فاضالب هستند، اما ظرفيت آنها 
متناسب با خروجى كارخانه ها 
ــد در ظرفيت آنها  ــت و باي نيس

تجديد نظر شود. 
ــل اين  ــى راه ح ــه جالل البت
ــرمايه گذارى  ــوع را در س موض
ــهرك هاى  ــوى شركت ش از س
ــنهاد و راه  صنعتى و ارائه پيش
ــت  ــوى محيط زيس حل از س
ــران بدانند  ــد تا صنعتگ مى دان

چه بايد كنند. 

نبود ضوابط كافى براى 
توسعه واحدهاى صنعتى 

ــى براى  ــط كاف ــود ضواب نب
ــاى صنعتى و  ــعه واحده توس
ــا داراى  ــر كاربرى واحده تغيي
دو بخش مجزا است، يكى براى 
ــق و ديگرى  صنعت گران موف
براى صنعتگران ناموفق مستقر 

در اين شهرك ها. 
ــى در اين باره  مهندس جالل
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
ــه  ك ــى  موفق ــاى  «واحده
ــعه ظرفيت  ــد توس مى خواهن
ــه  ــى ك ــد و واحدهاي بدهن
مى خواهند تغيير كاربرى بدهند 
با مشكل مجوز روبه رو هستند. 
ــا وزارت  ــكل ب ــه اين مش البت
ــت  صنعت، معدن و تجارت اس
ــتورالعمل اجرايى  كه طبق دس
ــدور مجوز اين  موجود براى ص
ــكل به وجود آمده كه ما در  مش
ــر محترم صنعت،  نامه اى از وزي
ــته ايم  ــدن و تجارت خواس مع
ــران را نيز در اين  نظر صنعت گ
دستورالعمل مدنظر قرار دهد.»

ــل هيات  ــه مديرعام به گفت
ــهرك هاى صنعتى  ــاى ش امن
ــكالت  ــاره مش ــتان ها، درب اس
ــهرك ها به  ــود در اين ش موج
ــوراى گفت  ــاق بازرگانى، ش ات
ــت، معدن و  و گو، وزارت صنع
ــوان عدالت ادارى  تجارت و دي
مراجعه شده و همچنان پرونده 
ــت. با  ــكالت در جريان اس مش
ــر صنعت  ــه اينكه وزي توجه ب
ــهرك هاى  ــا بر اهميت ش باره
صنعتى تاكيد كرده است، بايد 
ــد و ديد دولت براى  منتظر مان
رفع موانع بر سر راه صنعتگران 

چه كار مى كند. 

بررسى مشكالت شهرك هاى صنعتى

حاشيه هاى پررنگ تر از متن در شهرك هاى صنعتى
بهره بردارى از دو پروژه ملى

 در استان گلستان
ــى.ان.جى گاليكش  هم زمان با هفته دولت جايگاه س
ــازى بنزين انبار نفت گرگان افتتاح  و مخزن ذخيره س
ــركت ملى پخش  ــى، مدير ش ــود. امير بنى كريم مى ش
ــورد مخزن  ــتان درم ــاى نفتى منطقه گلس فرآورده ه
ــرى فرآورده هاى نفتى  ــازى 20 ميليون ليت ذخيره س
ــت: با بهره بردارى از اين مخزن  در انبار نفت گرگان گف
ــن به مقدار 40  ــازى بنزي ضمن افزايش توان ذخيره س
درصد، ظرفيت ذخيره سازى فرآورده هاى نفتى استان 
از 198 ميليون به 218 ميليون ليتر افزايش مى يابد و 
ــهيل در روند دريافت، ذخيره سازى و توزيع  سبب تس
ــژه بنزين  ــتان به وي ــى مورد نياز اس فرآورده هاى نفت

خواهد شد. 
امير بنى كريمى به پروژه ها و برنامه هاى ديگر شركت 
اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تعداد 13 باب جايگاه 
ــتان در حال ساخت  ــوخت مايع در سطح اس عرضه س
ــه باب آنها راه اندازى  ــال تعداد س است كه تا پايان س
ــه بهره بردارى  ــال 94 ب ــه عرضه ديگر در س و 10 نقط

خواهند رسيد. 

پروژه هاى افزايش توان توليد در 
مناطق نفت خيز جنوب شتاب مى گيرد

ــركت ملى نفت  ــترك مديرعامل ش ــت مش در نشس
ــى مناطق  ــركت مل ــل و مديران ش ــران و مديرعام اي
ــى به پيشرفت  نفت خيز جنوب راهكارهاى شتاب بخش
ــق نفت خيز  ــوان توليد در مناط ــاى افزايش ت پروژه ه

جنوب بررسى شد. 
ــت و مديرعامل  ــاون وزير نف ــوادى، مع ركن الدين ج
ــت گفت: پروژه هاى  شركت ملى نفت ايران در اين نشس
مهم مناطق نفت خيز جنوب به منظور تسريع در تكميل و 
راه اندازى، در اولويت تامين مالى و نقدينگى شركت ملى 

نفت ايران قرار خواهند گرفت. 
ــركت ملى مناطق نفت خيز   حميد بورد، مديرعامل ش
ــركت  ــروژه مصوب در اين ش ــون 284 پ ــت: هم اكن گف
ــاظ بزرگى و  ــت كه برخى از آنها از لح ــت اجراس در دس
پيچيدگى هاى فنى و عملياتى در صنعت نفت كم نظيرند. 

805 صنعت در گيالن به شبكه گاز 
متصل هستند

مديرعامل شركت گاز گيالن گفت: در حال حاضر 805 
صنعت در سطح استان به شبكه گاز متصل هستند. 

ــاليكوبى،  ــع چاى، ش ــزود: صناي ــيد ظهيرى اف جمش
مرغدارى ها، سيمان و ساير موارد امروز در استان از نعمت 

گاز طبيعى بهره مند هستند. 
وى همچنين اظهار داشت: يكى از سياست هاى كالن 
اجرايى كشور استفاده از منابع انرژى براى توسعه مطمئن 

و متوازن زيرساخت ها به ويژه در بخش توليد است. 

بهره بردارى از 22پروژه آبفاى لرستان 
در هفته دولت 

ــتان  ــهرى اس ــركت آب و فاضالب ش مديرعامل ش
ــتان اظهار كرد: همزمان با هفته دولت امسال 22  لرس
پروژه در حوزه آب و فاضالب شهرى استان لرستان به 
ــدى اكبريان مجموع  ــيد. مه بهره بردارى خواهند رس
ــردارى از اين تعداد  ــده براى بهره ب اعتبارات هزينه ش
پروژه آب و فاضالب شهرى لرستان را 302800 ميليون 

ريال عنوان كرد. 

بهره بردارى از 40 پروژه 
آب و فاضالب استان اصفهان 

ــتان اصفهان  ــالب اس ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــروژه در بخش آب و فاضالب  گفت: در هفته دولت 40 پ
با هزينه اى حدود 170 ميليارد ريال در شهرهاى اصفهان، 
ــتان، بادرود، چادگان، دولت آباد، برخوار، سميرم،  اردس
شهرضا، مباركه، كوهپايه، فريدونشهر، نايين و نجف آباد 

به بهره بردارى مى رسد. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، هاشم امينى با اشاره 
ــانى به  ــالم كرد: آبرس ــانى اع به اجراى طرح هاى آبرس
ــهر برف انبار، خط انتقال آب  ــهر، آبرسانى به ش فريدونش
شهر عالمه مجلسى، آبرسانى به نيروگاه برق شركت صعود 
گستر، آبرسانى به واحدهاى صنعتى شهر قهجاورستان، 
ــانى  ــالن همايش هاى اصفهان و آبرس خط انتقال آب س
ــگان از  ــدى فرهنگيان خوراس ــه 104 واح ــه مجموع ب
ــتند كه در هفته دولت به  ــانى هس جمله طرح هاى آبرس

بهره بردارى مى رسند. 

ساالنه 150 كيلومتر شبكه فرسوده در 
بندرعباس بازسازى مى شود

ــال حاضر از  ــزگان گفت: در ح مديرعامل آبفاى هرم
ــهر  ــبكه توزيع آب در ش مجموع هزار و 200 كيلومتر ش
ــوده است كه  ــبكه فرس بندرعباس، 300 كيلومتر آن ش

ساالنه 150 كيلومتر اصالح و بازسازى مى شود. 
حسين خادمى همچنين درخصوص كيفيت آب شرب 
ــرب شهر بندرعباس  اين شهر اطمينان  خاطر داد: آب ش
از كيفيت مطلوبى برخوردار بوده و داراى استانداردهاى 

ملى است.

در مراسم افتتاح پست 400 كيلوولت 
نيروگاهى ايسين عنوان شد

ــين با حضور  ــت نيروگاهى ايس ــت 400 كيلوول پس
ــرو در امور برق  ــر ني ــنگ فالحتيان، معاون وزي هوش
ــم فالحتيان گفت:  ــد. در اين مراس ــرژى افتتاح ش و ان
ــين از پست هاى كليدى برق  پست 400 كيلوولت ايس
ــود كه اين ايستگاه  دراستان هرمزگان محسوب مى ش
ــروگاه 1000 مگاواتى گنو را  ــت انرژى ني 400 كيلوول
دريافت و به مناطق موردنظر در سطح استان هرمزگان 
ــه در اين محل  ــد و از طريق خطوطى ك منتقل مى كن
ــده به مقاصد ديگرى در استان هاى همجوار  احداث ش

ــود.  نيز منتقل مى ش
او افزود: اين پست از نوع DCS و با آخرين تكنولوژى 
روز دنيا توسط همكاران ما در برق منطقه اى هرمزگان و با 
اعتبارى بالغ بر 400 ميليارد ريال و  به رغم شرايط دشوار 

تحريم به ثمر نشسته است. 

آمادگى سازمان ملل براى پشتيبانى از 
فرش دستباف ايرانى

نماينده سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) در 
ايران با حضور در مركز ملى فرش ايران براى پشتيبانى از 

توليد و تجارت فرش دستباف ايران اعالم آمادگى كرد.
ــاره به فعاليت هاى  ــاندرو آماديو در اين ديدار با اش الس
ــاط ميان  ــرارى ارتب ــطه ها و برق ــدو در حذف واس يوني
توليدكنندگان با بازار مصرف كه به كاهش بهاى تمام شده 
و افزايش توليد مى انجامد، فرش دستباف ايران را اشتغالزا 

و قابل حمايت از سوى يونيدو دانست.
وى حمايت از بسط و توسعه تجارت الكترونيك در حوزه 
فرش دستباف، ترويج و تبليغ اصالت و ارزش فرش ايرانى 
در بازارهاى جهانى با داشتن گواهى هاى تاييدى يونيدو و 
ارزش آفرينى بيشتر براى فرش از طريق اتصال گردشگران 
ــه توليد فرش را از  ــان خارجى با قاليبافان و بدن و مخاطب

جمله موارد قابل احصا در اين مسير برشمرد.
آماديو با اشاره به حمايت يونيدو از برخى توليدكنندگان 
زعفران در ايران، خواستار همراهى مركز ملى فرش ايران 

براى اتصال يونيدو با توليدكنندگان فرش دستباف شد.
سرپرست مركز ملى فرش ايران نيز با استقبال از حمايت 
يونيدو از قاليبافان و توليدكنندگان فرش ايرانى، با طرح 
ــارت الكترونيك فرش  ــر راه تج ــكالت موجود بر س مش
ــى از تحريم ها در نقل و انتقال  ــكالت ناش دستباف و مش
پول، خواستار ارائه پيشنهاد هاى اجرايى از سوى يونيدو 
براى بررسى هاى بيشتر شد. در پايان اين ديدار مقرر شد 
برنامه پيشنهادى و گام به  گام از سوى يونيدو به مركز ملى 

فرش ايران ارائه شود.

كميسيون تحقيق و تفحص مجلس 
مستندات كاهش قيمت خودرو را ارائه نكرد

ــوراى رقابت اعالم كرد: كميسيون تحقيق و تفحص  ش
مجلس شوراى اسالمى مستندات كاهش قيمت خودرو 

را ارائه نكرده است.
ــه  به گزارش ايرنا، مركز ملى رقابت اعالم كرد: در جلس
ــت و عليلو، عضو  ــى رقاب ــترك نمايندگان مركز مل مش
كميسيون صنايع و معاون و مسئول طرح تحقيق و تفحص 
ــد كه وى با توجه به دسترسى به  از خودروسازان قرار ش
ــده متعلقات خودرو مثل  ــناد مربوط به هزينه تمام ش اس
ــين و تبديل يورو 2 به يورو 4  كيسه هواى راننده و سرنش
ــتند و مكتوب را به مركز ملى رقابت ارسال  اطالعات مس
ــنادى به اين مركز  ــن لحظه چنين اس كند كه البته تا اي

ارسال نشده است.
مركز ملى رقابت آماده دريافت اطالعات جديد و شركت 
در جلسات كارگروه پيشنهادى كميسيون صنايع و معادن 
است. اين مركز در اطالعيه ديگرى هم اعالم كرد: با توجه 
ــتى كه در مورد ورود هزينه هاى مالى  به اطالعات نادرس
ــتورالعمل تنظيم قيمت خودرو  ــال پايه دس در قيمت س
مصوب شوراى رقابت كه در رسانه ها منتشر شده به اطالع 
ــر  ــوراى رقابت پس از كس ــاند كه ش عالقه مندان مى رس
ــال پايه را تعيين كرده است.  هزينه هاى مالى، قيمت س
ــن،  مديرعامل وقت  ــورد اعتراض نجم الدي اين موضوع م

ايران خودرو قرار گرفت.

رييس اتاق اصناف ايران عنوان كرد 
رشد چشمگير توليد 

لوازم خانگى در چند سال اخير
ــم افتتاحيه سومين  رييس اتاق اصناف ايران در مراس
ــد  ــى در مصلى تهران، گفت: رش ــگاه لوازم خانگ نمايش
ــال اخير قابل  ــوازم خانگى در چند س توليدات داخلى ل
تحسين است و نشان از توان باالى توليدكنندگان ايرانى 

دارد.
على فاضلى ديروز در اين مراسم، تصريح كرد: در توليد 
برخى از لوازم خانگى خارجى نيز بيش از 70درصد قطعات 
ــوى توليدكنندگان داخلى انجام شد كه با وجود  آن از س
مشكالت فراوان، توليد اين مجموعه قطعات اوليه و مهم 

كاالهاى مدرن، قابل تحسين است.
وى افزود: برگزارى اين گونه نمايشگاه ها باعث مى شود 
ــدات داخلى را  ــئوالن نظام كه دغدغه خاطر تولي تا مس
دارند، بيش از پيش با توانايى هاى توليدكنندگان داخلى 
آشنا شوند و مشكالت را نيز از نزديك شاهد باشند و براى 

رفع آن بكوشند.

وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
700هزار صنف 

بدون مجوز فعاليت مى كنند
ــه ميليون  وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود س
ــور داريم كه 600 تا 700 هزار صنف بدون  صنف در كش
مجوز فعاليت مى كنند كه 45 درصد از اين اصناف توزيعى، 
حدود 30 درصد توليدى و 25 درصد باقيمانده خدماتى 

هستند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، محمدرضا 
ــر كشور  ــتانداران سراس نعمت زاده كه در گردهمايى اس
حاضر شده بود در يك گفت وگو و تبادل نظر با استانداران 
ــور  بر ضرورت نقش آفرينى بيش ازپيش نظام بانكى كش

در جهت رونق توليد و رشد اشتغال در كشور تاكيد كرد.
ــت اظهار كرد: فعاليت هاى اقتصادى  وى در اين نشس
ــارت بين 38 تا  ــه وزارت صنعت، معدن و تج زيرمجموع
40 درصد توليد ناخالص ملى را تشكيل مى دهند كه اين 
امر بار مسئوليت ما را زياد مى كند و از طرفى خوشحاليم 
ــد ناخالص ملى را  ــر از 40 درصد تولي كه مى توانيم كمت

راه اندازى كنيم.
ــور  ــه وجود 90 هزار واحد صنعتى در كش نعمت زاده ب
اشاره كرد و افزود: با سرمايه گذارى در اين بخش مى توان 

2/8 ميليون شغل در كشور ايجاد كرد.
ــود 80 تا 81 هزار  وزير صنعت، معدن و تجارت به وج
ــور اشاره كرد و گفت: از اين  واحد صنعتى كوچك در كش
تعداد 13 تا 14 هزار واحد متوقف شده است.22 هزار واحد 
با ظرفيت زير 50 درصد و 18 هزار واحد با ظرفيت بين 50 

تا 75 درصد فعاليت مى كنند.
ــده اگر 10 هزار  به گفته وى براساس بررسى انجام ش
ــده  ــازى واحدهاى متوقف ش ميليارد تومان براى فعال س
ــرمايه گذارى كنيم حدود 190 هزار شغل  و نيمه فعال س

ايجاد مى شود.

صنايع دستى

خودرو

رشد صنعت

اصناف

اخبار شهرستان

50

عسل داداشلو

ــوزى  ــر بيمه هاى آتش س مدي
بيمه ايران گفت: 60 درصد صنايع 
ــهامى بيمه  كشور نزد شركت س
ايران بوده و از خدمات اين شركت 

استفاده مى كنند. 
ــران، محمد  به گزارش بيمه اي
ــل گرايش  ــاره دالي ــى درب رضاي
صنايع داخلى به استفاده از پوشش 
بيمه هاى آتش سوزى اين شركت، 
ــريع در پرداخت  ــرد: تس اظهار ك
خسارت، ارائه خدمات باكيفيت و 
بنيه مالى و فنى باالى اين شركت 
دليل اصلى گرايش بيمه گذاران به 

اين شركت بيمه اى است. 
ــردش كار و  وى درخصوص گ
پرداخت خسارت به بيمه گذاران 
ــان اين  ــرد: كارشناس ــوان ك عن
ــوع  ــالم وق ــس ازاع ــركت پ ش
ــرعت در محل  آتش سوزى به س
ــده و بررسى هاى  حادثه حاضر ش
خود را دراين ارتباط آغاز مى كنند 
ــوع و اعالم  ــل وق ــان اواي و درهم
ــمتى  ــراى جبران قس حادثه و ب
ــوان  ــى را به عن ــا مبلغ از هزينه ه
ــاب در وجه بيمه گذار  على الحس

پرداخت مى كنيم. 
 مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه 
ايران تصريح كرد: سپس به سرعت 
ــود را براى  ــى هاى خ نتايج بررس
ــارت وارده جمع بندى  جبران خس
ــل مدارك  ــس از تكمي ــرده و پ ك
ظرف كمتر از يك هفته غرامت به 

بيمه گذار پرداخت مى شود. 
ــان اينكه  ــى در ادامه با بي  رضاي
 خدمات و سرويس هاى بيمه ايران 
ــه باز نمى گردد،  تنها به وقوع حادث
ــركت بيمه اى  ــرد: اين ش اظهار ك
درجريان عقد قرارداد با بيمه گذاران 
خود سه سرويس رايگان مديريت 
ــى اموال  ــك و ارزياب ــى، ريس ايمن
ــت روز را به  ــاى به قيم و دارايى ه

بيمه گذاران ارائه مى كند. 
ــه اين  ــا ارائ ــاد وى ب ــه اعتق ب
ــيارى از چالش ها كه  خدمات بس
ــركت هاى  ــل اختالف بين ش مح
ــت،  ــذاران اس ــه اى و بيمه گ بيم
كاسته خواهد شد و ارائه خدمات 
ــرى  ــطح باالت ــت درس باكيفي
دراختيار آنان قرار خواهد گرفت. 
ــات مورد  ــن خدم ــه ارائه اي البت
ــتقبال بيمه گذاران قرارگرفته  اس
ــان را از خدمات  و رضايتمندى آن

بيمه اى افزايش داده است. 
ــاى  ــه داد: واحده  وى ادام
ــرمايه هاى ملى  ــزو س صنعتى ج
ــتند و معتقديم براى  ــور هس كش
پيشگيرى ازحوادث بايد بهترين 
ــن كيفيت به  ــا باالتري خدمات ب
ــود تا صنايع  بيمه گذاران ارائه ش
در امنيت كامل به توليد بپردازند. 
ــوزى  ــاى آتش س ــر بيمه ه مدي
بيمه ايران درباره خدمات مديريت 
ريسك و اينكه دراين سرويس چه 
ــذاران يادآور  ــواردى را به بيمه گ م
ــويد، تصريح كرد: شناسايى  مى ش
ــه واحد هاى  ــك و خطراتى ك ريس
صنعتى درمعرض آن قراردارند با اين 
سرويس به بيمه گذاران ارائه مى شود 
و  همچنين دراين سرويس تفكيك 

ريسك نيز صورت مى گيرد. 
 به گفته وى با ارائه اين خدمات 
ــگان در اختيار  ــورت راي كه به ص
بيمه گذاران قرار مى گيرد كاهش 
ــش نگرانى هاى  ــه و كاه حق بيم

بيمه گذاران رخ داده است. 
وى درخصوص مديريت ارزيابى 
ــفانه مديران  اموال نيز گفت: متاس
ــاى صنعتى  ــئوالن واحده و مس
ــت دفترى  ــود را به قيم ــوال خ ام
ــع بروز  ــد كه درموق بيمه مى كنن
حادثه و دريافت خسارت مشمول 
ــه  ــوند، بيم ــى مى ش كم بيمه گ
ــرويس و استفاده از  ايران با اين س
كارشناسان ارزيابى متخصص درهر 
رشته صنعتى، اموال اين واحد ها را به 
قيمت روز محاسبه و ارزيابى مى كند 
و آن را به اطالع بيمه گذار مى رساند 
ــبت به  ــا آگاهى كامل نس تا آنان ب
ــدام كنند تا  خريدارى بيمه نامه اق
هنگام بروز خسارت و دريافت غرامت 

با هيچ گونه مشكلى روبه رو نشوند. 
رضايى درخصوص ميزان پرداخت 
خسارت هاى اين شركت در رشته 
ــوزى در چهارماهه ابتدايى  آتش س
سال جارى نيز گفت: طى اين چهار 
ــارت  ــاه 359 ميليارد ريال خس م
ــود پرداخت  ــذاران خ ــه بيمه گ ب

كرده ايم كه نسبت به مدت مشابه 
ــد 128 درصدى  سال گذشته رش
داشته است.   وى درپاسخ به پرسش 
ديگرى مبنى براينكه تناسب ميزان 
ــركت نسبت  ــارت هاى اين ش خس
ــركت هاى فعال در بازار  ــاير ش به س
بيمه اى كشور چقدر است نيز اظهار 
كرد:  بيمه ايران به تنهايى به اندازه كل 
خسارت هاى پرداختى در شركت هاى 
ديگر غرامت به بيمه گذاران پرداخت 
ــركت  مى كند؛ به عنوان مثال اين ش
در دو پرونده مهم شركت روغن نباتى 
گلناز كرمان و پارس سرام به ترتيب 65 
و 45 ميليارد ريال خسارت پرداخت 
كرده كه هر كدام به تنهايى مجموع 
خسارت هاى چند شركت بيمه اى را 

شامل مى شود. 
ــوزى  ــر بيمه هاى آتش س مدي
ــران  ــه اي ــهامى بيم ــركت س ش
ــن  ــاى اي ــوص فعاليت ه درخص
ــور نيز  ــارج از كش ــركت در خ ش
ــيه  ــورهاى حاش گفت: ما دركش
ــتان، عراق  ــارس، افغانس خليج ف
ــوار  ــورهاى همج ــاير كش و س
ــه  ب ــه اى  بيم ــش هاى  پوش

بيمه گذاران ارائه مى كنيم. 
 وى درپاسخ به پرسش ديگرى 
ــش تحريم ها و اثرآن بر  مبنى بر نق

ــوزى نيز  صدور بيمه هاى آتش س
گفت: خوشبختانه تحريم ها هيچ 
اثر سوئى در بيمه هاى آتش سوزى 
ــته و ما با قدرت به كار خود  نداش
ــور ادامه  ــل و خارج از كش در داخ
ــوص  ــى درخص ــم. رضاي مى دهي
ــركت به  بيمه گذاران بزرگ اين ش
ــادر در صنعت نفت،  اكثر صنايع م
ــيمى، هلدينگ هاى  گاز و پتروش
ماموت، شيرين عسل، شركت هاى 
ــع  ــو و صناي ــروه نيك ــى، گ داروي
ــت: تمامى  ــاره كرد و گف فوالد اش
ــران بيمه  ــع نزد بيمه اي اين صناي
ــات دريافت  ــتند و از ما خدم هس
مى كنند. وى درباره ساير خدمات 
كه مديريت بيمه هاى آتش سوزى 
ــه مى كند نيز  ــذاران ارائ به بيمه گ
ــا امكان  ــن مديريت م گفت: دراي
صدور بيمه نامه هاى خاص براساس 
ــتى  ــى و درخواس ــاى واقع نيازه
ــم كه فقط در  بيمه گذاران را داري
ــت.  مدير  ــركت اس انحصار اين ش
بيمه هاى آتش سوزى دراين ارتباط 
به صدور بيمه نامه جامع icp اشاره 
ــن بيمه نامه جامع  كرد و افزود:  اي
مخصوص واحدهاى صنعتى بزرگ 
است، دراين نوع بيمه نامه ما تمامى 
نيازهاى بيمه گذار، اعم از پوشش 
وسايل نقليه، باربرى و حمل و نقل 
كاال، درمان، مسئوليت و مهندسى 

را به بيمه گذار ارائه مى كنيم. 
رضايى درباره ساير بيمه نامه هاى 
مديريت آتش سوزى بيمه ايران نيز 
گفت: بيمه نامه هاى جامع واحدهاى 
مسكونى شهرى، جامع روستايى، 
ــه در توليد، بيمه نامه  بيمه نامه وقف
ــرمايه گذارى بلند مدت  ــا (س صب
آتش سوزى) و بيمه نامه سفر هاى 
تابستانى و نوروزى از ديگر خدمات 
مديريت آتش سوزى بيمه ايران براى 

بيمه گذارا ن است. 

خبر

60 درصد صنايع، تحت پوشش بيمه ايران



 72,232,40شاخص كل
(107,42)ميزان تغيير
B 3,272,424,933ارزش بازار

B 1,276,914ارزش معامالت
M 451,867حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
6,77921,85رمپنا
1,38920,56وپست
2,39519,6خودرو
1,97415,01وبملت
7,37714,3شاراك

ارزشخريدنام كامل شركت
3,99716,630 پارس  الكتريك

5,0759,172نسوز پارس 

ارزشفروشنام كامل شركت
28,6225,706كاغذسازي كاوه
25,0814,830پارس  پامچال 
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ــيب هاى  نش و  فراز  به دنبال 
ــرخ ارز و تالطم  ــاله ن چند س
ــك و بازار،  ــا بين بان قيمت ه
ــار بانك  ــاهد تاكيد ديگر ب ش
مركزى بر تك نرخى كردن ارز 
ــه گفته هاى  ب با توجه  بوديم. 
ــك مركزى در  ــس كل بان ريي
ــت  ــته، قرار اس روزهاى گذش
ــدن قيمت  زمينه تك نرخى ش

ــود. دالر فراهم ش
ــت شاهد  بازار ارز مدت  هاس
وجود دو نرخ مبادله اى و آزاد 
ــت كه اين امر باعث ايجاد  اس
رانت مى شود. ساليان گذشته 
ــرخ ارز در  ــه تدريج فاصله ن ب
بازار آزاد و ارز دولتى افزايش 
ــه دليل  ب ــت. دولت دهم  ياف
ــكاف قيمتى،  ــش اين ش افزاي
ــاماندهى بازار ارز  ــدف س با ه
ــز  ــرخ دالر، مرك ــرل ن و كنت
ــدازى  ــادالت ارزى را راه ان مب
ــه نرخ  ــه در نهايت س كرد ك
ــاد ايران  ــراى ارز در اقتص را ب
ــئوالن  ــت. مس داش به همراه 
ــالم كرده اند  دولت يازدهم اع
ــازى  يكسان س ــان  هدفش
ــت.  ــال آتى اس نرخ ارز در س
ــال دولت در نظر دارد  به احتم
ــازار آزاد را به  ــرخ دالر در ب ن
ــده در بودجه  ــرخ تعيين ش ن
ارز  ــه مثبت  نزديك كند. وج
ــت كه  تك نرخى بودن آن اس
ــازار خارج  ــازان از ب ــفته ب س
ــته زمانى  ــوند. در گذش مى ش
ــان  3000 توم ــه  ب دالر  ــه  ك
ــا ارز 1226  ــود، ب ــيده ب رس
تومانى چندين هزار دالر كاال 
ــد، اما بيشتر كاالها با  وارد ش
ــده 1226 تومان  قيمت تمام ش
ــيدند  ــردم نرس ــت م ــه  دس ب
ــان دهنده  ــود نش ــه اين خ ك
سوء استفاده از ارز دولتى بود. 
ــدن  ــو، اگر ثابت ش از ديگر س
ــرا  ــتى اج ــه درس ــرخ ارز ب ن

قيمت  افزايش  امكان  ــود،  نش
ــى را به وجود  ــاى اساس كااله
ــترين تاثير را  ــى آورد و بيش م
ــت، زيرا  بر دارو خواهد گذاش
ــدن دالر  ــى ش ــر تك نرخ اگ
قيمت  ــش  افزاي ــاى  معن ــه  ب
ــد، كاالهاى  ــى باش دالر دولت
ــى نيز با دالر گران وارد  اساس
ــى  ــن وقت ــوند. همچني مى ش
ــل، قيمتش  ــك كاال در داخ ي
ــور متفاوت  ــارج از كش ــا خ ب
ــث قاچاق  ــت، اين امر باع اس
ــرايط را  ــد و ش كاال خواهد ش
نامتعادل مى كند، به طورى كه 
ــت مثال براى جلوگيرى از  دول
ــوخت، قيمت آن را  قاچاق س
افزايش مى دهد و اين خود با 
توجه به كسرى بودجه دولت، 
ارز  زمينه ساز تك نرخى شدن 
و در نتيجه افزايش قيمت آن 

در بازار خواهد بود. 

اطمينان از روابط 
بين الملل، پيش نياز
تك نرخى شدن ارز

ــيف، رييس كل  ــى اهللا س ول
ــاره به تك  بانك مركزى با اش
نرخى شدن ارز گفت: آمادگى 

الزم براى تك نرخى شدن ارز 
ــبى  وجود دارد، زيرا ثبات نس
مورد نظر حاكم است، اما پيش 
ــز الزم داريم و  نياز ديگرى ني
ــط  ــان در رواب ــم اطمين آن ه
ــت. رييس كل  ــى اس بين الملل
ــزود: به دليل  بانك مركزى اف
ــاى كارگزارى در  محدوديت ه
ــون نبايد به  ــى اكن نظام بانك
سمت تك نرخى كردن برويم؛ 
برايمان هزينه دار  ممكن است 
باشد، اما به محض اطمينان از 
ــرايط بين المللى با توجه به  ش
ثباتى كه داريم در دوره زمانى 
پنج يا شش ماهه مى توانيم ارز 

را تك نرخى كنيم. 

ارز تك نرخى، مهم ترين 
راهكار خروج صنايع از ركود
ــد رضا  ــدى پيش محم چن
ــت با  ــر صنع ــت زاده، وزي نعم
انتقاد از تفاوت قيمتى بين ارز 
ــه اى و ارز آزاد مهم ترين  مبادل
از  ــع  صناي ــروج  خ ــكار  راه
ــك نرخى اعالم  ــود را ارز ت رك
ــا زمانى كه  ــت: ت ــرد و گف ك
و  آزاد  ارز  از  ــدگان  توليدكنن
ــدگان از ارز مبادله اى  واردكنن

استفاده مى كنند، توليد داخلى 
ــت. وى  ــكل مواجه اس ــا مش ب
ــت: تفاوت نرخ ارز دولتى و  گف
مبادله اى از مشكالت اقتصادى 
كش را ور است و تنها راه حل 
ــك نرخى  ــاماندهى و ت آن، س

شدن ارز است. 

ناكارآيى ها و 
ناكارآمدى هاى تعدد 

نرخ هاى ارز
ــاد، عضو  بيدآب ــژن  بي دكتر 
ــت، اقتصاد  ــيون مديري كميس
ــى  عال ــوراى  ش ــى  بازرگان و 
ــاورى  ــات و فن ــوم، تحقيق عل
ــه مديريت  ــه اينك ــاره ب با اش
ــدد نرخ  ــى از تع ــرخ ارز ناش ن
ــت  مديري از  ــه  بلك ــت،  نيس
ــراز  ت و  ــى  پول ــت هاى  سياس
ــت، گفت: آنچه  پرداخت ها اس
ــت گذارى هاى  سياس لحاظ  از 
ــل  اص ــك  ي ــوان  به عن ارزى 
ــود  ــده تلقى مى ش پذيرفته ش
ــدد نرخ هاى  ــت كه تع اين اس
ــواع  ــث ان ــوع باع ارز در مجم
ــدى در  ــا و ناكارآم ناكارآيى ه
ــع در  ــه مناب بهين ــص  تخصي
ــود. وى با اشاره  اقتصاد مى ش

ــى از كاالها با  ــه واردات برخ ب
ــر از نرخ  ــاى ارز پايين ت نرخ ه
ــت  بازار در زمان اجراى سياس
ــت:  ــى، اظهار داش ــد نرخ چن
برهمين اساس، يارانه پنهان به 
آن كاالها ارائه مى شود كه اين 
يارانه در مجموع باعث مى شود 
ــع نه تنها در  تا تخصيص مناب
بخش واردات با نرخ ارز ارزان، 
بهينه مصرف شود، بلكه تعادل 
ــادى  ــاى اقتص ــاير بخش ه س
ــد. بيدآباد  ــز برهم مى زن را ني
ــرد: نرخ هاى متعدد  تصريح ك
ارز عالوه بر ايجاد ناكارآيى هاى 
ــاد، رانت  اقتصادى به انواع فس
و تخلفات مالى منجر مى شود 
ــه زمينه را براى عدم رعايت  ك
ــم مى كند. وى در  اخالق فراه
ــزود: از آنجا كه بانك  ــه اف ادام
مركزى تك نرخى كردن ارز را 
در شش ماهه دوم سال جارى 
در دستور كار دارد، به احتمال 
ــاد در پى كاهش فاصله نرخ  زي
بانكى ارزها با قيمت بازار آزاد 

است. 

روند تغييرات نرخ ارز
در اقتصاد ايران

ــد تغييرات  ــه رون ــى ب نگاه
نرخ ارز در اقتصاد ايران نشان 
مى دهد، در فروردين 72 براى 
ــار ارز در اقتصاد  ــتين ب نخس
ــد كه اين  ايران تك نرخى ش
روند هفت ماه تداوم يافت. در 
سال 80 دوباره نرخ بازار آزاد 
و دولتى يكسان شد و تا سال 
ــرد. به طور  ــه پيدا ك 89 ادام
ــائلى كه  كلى، از مهم ترين مس
ــكاف قيمتى بين  ــش ش افزاي
ــرخ ارز مرجع و بازار آزاد در  ن
ــته موجب شده،  ساليان گذش
حضور سودجويان در اين بازار 
ــتفاده از ارز مرجع براى  و اس
ــرورى  غير ض ــاى  كااله ورود 

بوده است. 

چگونه مى توان از فعاليت هاى ناسالم در بازارهاى پولى جلوگيرى كرد؟ 

ارز تك نرخى، مهار دالالن
نرخنامه

طال و ارز

بانك

بورس بين الملل

فرابورس

شركت ها

نماگر بورس

50

ادامه روند نزولى شاخص كل
ــنبه  ــه ش ــاخص كل بورس و اوراق بهادار ديروز س ش
ــى افت را تجربه كرد و با 107 واحد  چهارمين روز پياي
ــزار و 232 واحد عقب  ــاع 72 ه ــا كاهش ارتف ــر ت ديگ

نشست. 
ــاخص 30 شركت بزرگ 11 واحد،  در همين حال ش
ــناور100 واحد، شاخص بازار اول 109  شاخص آزاد ش
ــاخص صنعت  ــازار دوم 25 واحد و ش ــاخص ب واحد، ش

100 واحد افت كرد. 
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

برترين تقاضا

برترين عرضه

سيدمحمد صدرالغروى

فروش خريد نوع ارز 

3150031590دالر امريكا

41610 41530يورو

5205052200پوند انگليس

85508600درهم امارات

1475014850لير تركيه

97309880رينگت مالزى

50305130يوآن چين

450600روپيه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدى

نرخ سكه و طال
فروشخريدعنوان

168,000  161,000  سكه يك گرمى
268,000  261,000  سكه ربع
475,000  471,000  سكه نيم

948,000  942,500  سكه امامى
947,000  941,500  سكه بهار آزادى

96,950  95,200  طال 18 عيار گرمى

افزايش قيمت دالر و يورو
ــهريورماه، دالر با 10  ــنبه 10 ش در بازار ديروز سه ش
ــيد و يورو با 2  تومان افزايش 3159 تومان به فروش رس 
ــد. در بازار  تومان افزايش 4161 تومان قيمت گذارى ش
ــكه يك گرمى بدون تغيير  ــكه ديروز، ربع و س طال و س
ــد. در عين حال، قيمت هر قطعه سكه  قيمت معامله ش
ــيد.  تمام طرح قديم نيز بدون تغيير قيمت به فروش رس
ــكه نيم، بهار آزادى و طالى 18 عيار ديروز با كاهش  س

قيمت جزيى مواجه شدند.

بيمه

قيمت جهانى طال تحت تاثير دالر
ــت تاثير افزايش  ــال در بازارهاى جهانى تح قيمت ط
ارزش دالر، 8,31 دالر كاهش يافت و 1277,69 دالر در 
هر اونس معامله شد. در آستانه نشست سياست گذارى 
بانك مركزى اروپا در هفته جارى ارزش دالر باال رفت و 
انتشار آمارهاى بخش غيركشاورزى امريكا، تاجران طال 
را نگران كرده است كه قيمت طال در چند جلسه آتى به 
سطح پايين ترى كاهش يابد. بازارها عمدتا روى نشست 
بانك مركزى اروپا در روز چهارشنبه تمركز كرده اند زيرا 
آنها به دنبال مشخص شدن تصميم هاى اين بانك براى 
ــفته اصالحات در منطقه  ــد آش از بين بردن تورم و رش

يورو هستند.

كمبود منابع مالى و ساختار بانك محورى 
اقتصاد، زمينه ساز ركود فعلى

على طيب نيا، وزير امور اقتصاد و دارايى كه در مراسم 
ــخن مى گفت،  ــيس بانك سپه س ــالگرد تاس نودمين س
ــت: مردم در بانك ها سپرده گذارى نمى كنند  اظهار داش
ــود، بلكه مى خواهند  تا پول آنها صرف پرداخت يارانه ش
ــاى موجه توليدى و  ــى آنها را در فعاليت ه بانك، داراي
ــود  ــرمايه گذارى كرده و از اين ناحيه به س اقتصادى س
ــود منابع مالى و  ــت يابند. وى كمب ــالم و موجه دس س
ــاختار بانك محورى اقتصاد را عوامل زمينه ساز ركود  س
ــت و افزود: در سياست هاى اقتصادى دولت  فعلى دانس
ــت قبل و بعد افزايش  ــراى بازگرداندن توليد به وضعي ب
ــرمايه در  ــد آن، بانك ها مامور تامين س درصد نرخ رش
ــط براى استفاده تمام  گردش بنگاه هاى كوچك و متوس

ظرفيت توليدى آنها شده اند.

حذف صفرهاى پول ملى 
در زمان تورم تك رقمى

ولى اهللا سيف، رييس كل بانك مركزى در حاشيه نشست 
ــتانداران سراسر كشور درباره برنامه بانك مركزى براى  اس
ــه يا چهار صفر  حذف صفرهاى پول ملى گفت: حذف س
حتما بايد اتفاق بيفتد، اما بررسى هاى ما نشان مى دهد بهتر 
است در زمانى انجام شود كه تورم تك رقمى باشد و ثبات 
را در اقتصاد شاهد باشيم. وى افزود: در آن هنگام يكى از 
اقدامات حذف سه يا چهار صفر خواهد بود و براى هر دوى 
اين موارد كار كارشناسى انجام شده و ديگر اينكه نياز كشور 

به قطع اسكناس متناسب با شرايط روز است.

سهم 51 درصدى بانك ها در بنگاه دارى
ــك مركزى گفت:  ــر، معاون نظارتى بان حميد تهرانف
ــهم بانك ها در بنگاه دارى 40 درصد  درحالى كه بايد س
باشد، اما اين رقم در حال حاضر معادل 51 درصد است. 
ــا از بنگاه هايى  ــرد: البته برخى از بانك ه وى تصريح ك
كه ايجاد كرده اند، سوءاستفاده هايى نيز مى كنند. حتى 
دولت مى خواست از اين طريق، صرافى بانك ها در بازار 
ــش ايفا كند، اما هم اكنون اين اولويت از بين  آزاد ارز نق
ــت: هرچند در زمان حاضر  ــت. وى اظهار داش رفته اس
ــرمايه گذارى بانك ها انتقاد مى شود  ــركت هاى س به ش
ــيس  ــال هاى 67 و 68 مجبور به تاس ــا بانك ها در س ام

شركت هاى سرمايه گذارى يا ايجاد صرافى شدند.

بيمه مركزى فقط 
وظايف نظارتى و حاكميتى دارد

رشيدى، كارشناس بيمه مركزى با بيان اينكه اين نهاد 
ــى دارد، اعالم كرد: غير  از  فقط وظايف نظارتى و حاكميت
اين موارد، هيچ نوع خدمات يا كااليى عرضه نمى كنيم. وى 
تاكيد كرد: خوشبختانه با همكارى و هوشيارى شهروندان 
ــد كيت كاهنده  ــا كاالهايى مانن ــث فروش خدمات ي بح
ــوخت با ادعاى تاييد بيمه مركزى برطرف شده  مصرف س
ــت اما همچنان بايد در برابر فريبكاران هوشيار باشيم.  اس
ــرد يا نهادى از طرف بيمه مركزى   وى تاكيد كرد: هيچ ف
محصولى براى فروش عرضه نمى كند و هر گونه ادعايى در 

اين باره كامال دروغ و بى اساس است.

رشد قيمت سهام در پى افزايش 
تقاضاى روغن پالم

ــش تقاضا براى خريد روغن پالم در مالزى قيمت  افزاي
ــى چشمگيرى  ــتقه اين كاال را با روند افزايش اوراق مش
ــركت Sime Darby به عنوان يكى از  ــراه كرد. ش هم
بزرگترين توليد كننده هاى روغن پالم در مالزى از لحاظ 
ــازار در پى افزايش تقاضا براى خريد روغن پالم  ارزش ب
ــد بى نظير قيمت سهام در بورس مالزى رو به رو  با رش
 Sime Darby شد. بر اين اساس، قيمت سهام شركت
ــده و هر سهم آن 9  ــد 0,2 درصدى همراه ش نيز با رش

رينگيت مالزى داد و ستد شده است.

ــوان  ــروزا به عن ــى في ــركت مهندس ش
يكصدو شصت وچهارمين نماد معامالتى در 

بازار پايه فرابورس درج شد.
ــوان  ــروزا به عن ــى في ــركت مهندس ش
يكصدوشصت وچهارمين نماد معامالتى در 

بازار پايه فرابورس درج شد.
ــاده 99 قانون  ــتناد تبصره «ب» م به اس
برنامه پنجم توسعه و موافقت كميته عرضه 
شركت فرابورس، شركت مهندسى فيروزا در 

فهرست نرخ هاى بازار پايه درج شد.
ــوان  ــروزا به عن ــى في ــركت مهندس ش
معامالتى  نماد  ــصت وچهارمين  يكصدوش
ــين آالت و تجهيزات فعاليت  در حوزه ماش

مى كند.
عرضـه 82 هـزار تـن ورق فوالدى 

شركت فوالد مباركه اصفهان
ــورت تقاضا،  ــنبه)، در ص ديروز (سه ش
ــواع ورق فوالدى  ــزار تن ان ــدود 82 ه ح
ــان در تاالر  ــوالد مباركه اصفه ــركت ف ش
محصوالت صنعتى و معدنى بورس كاالى 

ايران عرضه مى شود.
 ديروز، در صورت تقاضا، حدود 82 هزار 
تن انواع ورق فوالدى شركت فوالد مباركه 
ــوالت صنعتى و  ــاالر محص ــان در ت اصفه
معدنى بورس كاالى ايران عرضه مى شود.

ــان، در  ــه اصفه ــوالد مبارك ــركت ف ش
ــورت تقاضا، با 40 هزار و 700 تن ورق  ص
C، به قيمت پايه 17 هزار و 77 ريال، در 
ــوالت صنعتى و معدنى حضور  تاالر محص
ــركت همچنين، 28 هزار  مى يابد. اين ش
ــرم B را به قيمت پايه  ــن ورق گ و 600 ت
ــه مى كند. از  ــزار و 707 ريال عرض 16 ه
ديگر محصوالت عرضه شده شركت فوالد 
ــن روز مى توان به  ــه اصفهان در اي مبارك
ــرد B، چهار هزار  ــش هزار تن ورق س ش
ــزه G  و 2500 تن ورق  ــن ورق گالواني ت

قلع اندود اشاره كرد.
توقف دو نماد در بازار ديروز 

ــركت معدنى  در بازار ديروز نماد دو ش
ــرمايه گذارى ساختمان ايران  دماوند و س

متوقف شد.
در پايان معامالت ديروز نماد معامالتى 
ــراى برگزارى  ــى دماوند ب ــركت معدن ش
ــه منظور  ــاده ب ــى فوق الع ــع عموم مجم
تصميم گيرى درخصوص افزايش سرمايه، 

متوقف شد.
ــركت  ــاد مـعـامـالتى ش ــروز نـمـ ديـ
سرمايه گذارى ساختمان ايران با توجه به 
تعديل پيش بينى درآ مد هر سهم، متوقف 

شد.

ــون و 327 هزار  ــته 11 ميلي روز گذش
ــفيد نى ريز به ارزش 272  سهم سيمان س
ــال به صورت  ــون ري ــارد و 86 ميلي ميلي

بلوكى خريدارى شد.
ــهم  ــروز 11 ميليون و 327 هزار س دي
ــه ارزش 272  ــز ب ــفيد نى ري ــيمان س س
ــال به صورت  ــون ري ــارد و 86 ميلي ميلي

بلوكى خريدارى شد.

 11 تعداد  ــهريورماه  دوشنبه دهم ش
ــادل  ــهم مع ــزار س ــون و 327 ه ميلي
ــركت  ش ــهام  س از  ــد  درص  22,65
ــركت  از طرف ش نى ريز  ــفيد  سيمان س
ــر  غدي ــت  صنع و  ــرمايه  س ــعه  توس
ــه قيمت پايه  ــا و نقد ب ــورت يكج به ص
ــهم 24 هزار و 21 ريال در نماد  هر س

سنير4 عرضه و خريدارى شد.

مهندسى فيروزا در بازار پايه درج شد

معامله بلوكى «سنير» به ارزشى بالغ بر 272 ميليارد ريال 

ــته بازار با صف خريد ميليونى  روز گذش
براى نماد تازه وارد ثرود و صف خريد براى 
سمگا شروع شد. برخى سهام شركت هاى 
ــى قرار  ــى مهم ــاط حمايت ــزرگ در نق ب
گرفتند و معادن در محدوده 270، فملى 
ــدوده  ــاد در مح ــدوده 240 و كچ در مح

580 از اين نمونه هستند. 
ــان و نماد  ــاذر بامحدوديت نوس نماد ف
ــدون محدوديت  ــاخت بعد از تعديل ب وس
ــت. وپست و  ــان آماده بازگشايى اس نوس
ــوند، گره پامچال با  ــهد هم باز مى ش قش
ــهم مجدد  ــده و س ــون گره هم بازنش قان
ــمى شدن برنامه  صف فروش دارد. با رس
ــهم صف خريد  ــرمايه تكمبا س افزايش س

سنگين تشكيل داد. حكشتى ديروز براى 
ــرمايه متوقف  ــش س ــرى افزاي تصميم گي
خواهد شد، وپست بعد از افزايش سرمايه 
ــايى موفقى داشته و با رشد نزديك  بازگش
به 30 درصدى در 140 تومان صف خريد 
ــى  ــد. اما خودرويى ها حال و روز خوش ش
ــه دار مثبت  ــاى دامن ــتند. گزارش ه نداش
قطعه سازان كه ديروز با تعديل مثبت 50 
درصدى خكار تكميل شد نشان از افزايش 
ــازان دارد كه بديهى است  توليد خودروس
ــركت هاى  ش ــر  ب آن  ــرى  اثرپذي ــان  زم
ــك بازه تاخير و  ــاز پس از طى ي خودروس
ــان در گزارش هاى  آنها  فروش محصوالتش

نيز نمايان خواهد شد. 

صف خريد «ثرود» و «سگما»
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ــر  ــر از 50 روز ديگ كمتــ
ــوالت  ــدگان محص صادر كنن
ــدان رقابت  ــه مي ــى ب غير نفت
ــا بهترين هاى  ــد رفت ت خواهن
ــور معرفى  صادركنندگان كش
ــوند. روز 29 مهر كه از سال  ش
1376 نشان روز ملى صادرات 
را بر خود دارد، روز رقابت براى 
ــت كه براى  توليدكنندگانى اس
ــاى  ــدن در عرصه ه ــده ش برن
ــهم قابل توجهى  بين المللى س
ــور را بر  از اقتصاد غير نفتى كش
دوش كشيدند و بازار داخلى را 
ــد. مدير صادرات  متحول كردن
ــيميايى بهداد، يكى  شركت ش
ــال  ــدگان نمونه در س از برگزي
گذشته معتقد است، مهم ترين 
عاملى كه اين شركت را برگزيده 
كرد، شناخت و مطالعه بازار هاى 
ــه  ــت دادن ب ــى و اهمي خارج
ــترى است. احمد  خواسته مش
ــت  ــوع و كيفي ــرج زاده، تن ف
محصول را از ديگر ويژگى هاى 
ــركت عنوان  محصوالت اين ش
ــرايط  مى كند و مى گويد: ما ش
ــور  و و ويژگى هاى جامعه كش
ــم،  ــايى كردي ــدف را شناس ه
براى ما مهم است مشترى مان 
ــق  ــيم و مطاب ــال بشناس را كام
ــته اش براى او  ــليقه و خواس س
ــم. او  ــى كني ــول طراح محص
مى افزايد: خواسته مشترى در 
ــته بندى نيز  ــن و نوع بس ديزاي
ــت دارد. مدير  ــا اهمي ــراى م ب
ــيميايى  ــركت ش ــادرات ش ص
ــه اى بالغ بر دو  ــداد كه تجرب به
ــادرات را تجربه كرده،  دهه ص
ــراى ورود به  ــه مى دهد: ب ادام
صادرات اعم از فرش، محصوالت 
غذايى، شوينده هاى بهداشتى 
ــت كه  ــى مهم اس و غيره خيل
ــيد  ــدف را بشناس بازار هاى ه
ــا وقت  ــايى آنه ــراى شناس و ب
ــرمايه بگذاريد و مهم تر از  و س
ــان حمايت  همه از محصوالتت
ــا بتوانيد  ــتيبانى كنيد ت و پش
ــدت  ــترى را در طوالنى م مش
ــد. اين فعال اقتصادى  نگاه داري

ــته  ــد: ديگر مثل گذش مى گوي
نيست كه توليد كنيد و بنشينيد 
تا مشترى بيايد و كاالى شما را 
بخرد، بلكه بايد برويد مشترى 
ــيد چه  ــد و از او بپرس پيدا كني
ــه كيفيت و چه  محصولى با چ
ــد.  ــته بندى مى خواه ــوع بس ن
ــى در  ــن كار را گام مهم او اي
گرفتن بازار از رقبا عنوان كرده 
ــال ما در  ــح مى دهد: مث و توضي
ــى قوى مثل  ــته بندى رقيب بس
ــما اگر به يك  تركيه داريم، ش
ــك پودر با  ــگاه برويد و ي فروش
بسته بندى ايرانى و ترك ببينيد 
ــد.  ــرك را مى خري ــول ت محص
ــرف اول را نمى زند،  كيفيت ح
ــت  ــته بندى اس ــا بس در اينج
ــن دارد و  ــى براى گفت كه حرف
مشترى را جذب مى كند. مدير 
صادرات شركت بهداد شيميايى 
ــور صادرات دارد،  كه به 16 كش
ــتكار و بردبارى را در مقابل  پش
ــادرات از  ــكالت و موانع ص مش
ــركت  ديگر ويژگى هايى اين ش

در عرصه صادرات عنوان كرد. 
ــايش،  ــاجى آس مجتمع نس
ــرش  ــده ف ــان توليد كنن كاش
ــينى صادر كننده ديگرى  ماش
ــته  ــال گذش ــه در س ــت ك اس
ــدگان  ــت صادركنن درفهرس
نمونه معرفى شد. مدير بازرگانى 

ــركت  ــركت نيز مانند ش اين ش
ــايى و  ــيميايى بهداد شناس ش
مطالعه بازار هدف را عامل مهمى 
ــه بازار هاى  ــت يافتن ب در دس
ــد. آرش  ــى عنوان مى كن جهان
ــم مى گويد: به نظر من  پورقاس
كار صادرات مثل شناختن يك 
فرش است، فرش كرمان نقش 
و طرح و اصالت خودش را دارد، 
كرمان جور ديگرى نقش مى زند 
و تبريز يا كاشان هم همين طور. 
بايد همه اينها را شناخته باشيم 
ــه  ــترى مان چ ــم مش ــا بداني ت
ــن فعال اقتصادى  مى خواهد. اي
ــراى بازاريابى  ــا ب ــد: م مى گوي
ــترى و  ــليقه مش ــگ و س فرهن
ــى و  ــورهاى هدف را بررس كش
مطالعه كرديم تا محصولمان بر 
خواسته مشترى منطبق باشد. 

ــه مدير  ــرى ك ــئله ديگ مس
ــر  ــركت ب ــن ش ــى اي بازرگان
ــار  ــد، رفت ــد مى كن آن تاكي
ــب بازار  صادركننده پس از كس
است، او توضيح مى دهد: بسيار 
ــه صادر كننده  ــده ك ــش آم پي
ــترى  ــول را به مش ــك محص ي
ــفارش گرفته  معرفى كرده، س
ــرده اما  ــه را دريافت ك و بيعان
ــاوت با كيفيت يا  محصولى متف
نوع محصول معرفى شده براى 
ــال كرده است.  ــترى ارس مش

ــت ايران  ــم معتقد اس  پور قاس
ــادرات از اين رفتار  در بخش ص
ــه زيادى  ــدگان ضرب صادر كنن
ــا محصول  ــون آنه خورده، چ
ــورهاى ديگر  ــى را در كش ايران
ــد و جامعه  ــار مى كنن بى اعتب
ــران بى اعتماد  بين المللى به اي
ــى و  ــود. وى خوش قول مى ش
ــول و  ــه موقع محص ــال ب ارس
ــى را از  ــاى بين الملل رصد رقب
ــركت  ديگر ويژگى هاى اين ش
برشمرد.  پور قاسم، درباره تداوم 
ــركت هاى ايرانى در  حضور ش
ــى مى گويد:  ــاى خارج بازار ه
ــى براى  ــدگان ايران صادركنن
ــت و ماندن  ــتن ثبات قيم داش
در بازار بين المللى راه سختى در 
پيش دارند، زيرا مثال در كشور 
ــود بانكى پايين است  تركيه س
ــا حمايت دولت  و همچنين آنه
ــركت هاى  را دارند، بنابراين ش
ــى تالش كنند  ايرانى بايد خيل
تا در بازارهاى بين المللى باقى 
ــركت  ــل ش ــد.  مديرعام بمانن
ــده  توليد كنن ــيماكفش  ش
ــاجى،  ــواد نس ــوالت و م محص
ــه نزديك به  ــاك و چرم ك پوش
ــال در اين حوزه فعاليت  17 س
مى كند، معتقد است باتوجه  به 
ــه توليد مى كنيم  نوع كااليى ك
ــل در  ــن عوام ــد مهم تري باي

معرفى كاال را بشناسيم. محمد 
ــت  ــرب مى گويد: ممكن اس ع
ــوالت طراحى  در برخى محص
ــتين  ــته بندى نخس يا رنگ بس
چيزى باشد كه توجه مشترى را 
جلب مى كند، اما در مورد كفش 
ــيار مهم  ــت و قيمت بس كيفي
ــت، به خصوص قيمت توجه  اس
بازار را بيشتر جلب مى كند. اين 
ــادى ادامه مى دهد:  فعال اقتص
ــه به  ــه تبليغات هميش اگر چ
فروش و معرفى محصول كمك 
مى كند، اما كااليى مثل كفش تا 
كيفيتش به مشترى ثابت نشده 
ــت نمى آورد.  بازارش را به دس
مديرعامل شركت شيماكفش با 
بيان اينكه با توليد و ارائه كفشى 
ــب در  با كيفيت و قيمت مناس
كشورهاى منطقه مانع از توجه 
ــدند توضيح  بازار به چينى ها ش
مى دهد: چينى ها با كپى بردارى 
ــت  ــى باكيفي ــتند كفش توانس
ــد اما  ــد كنن ــا تولي ــركت م ش
نتوانستند با قيمتى كه ما به بازار 
عرضه كرديم، رقابت كنند. اين 
فعال اقتصادى نظم در صادرات، 
ــك پذيرى و تحمل موانع  ريس
ــر عوامل  ــكالت را از ديگ و مش
ــيماكفش  ــركت ش موفقيت ش
ــادرات عنوان كرد.  در عرصه ص
ــعه تجارت ايران  سازمان توس
زير نظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برگزار كننده اين رقابت 
ــاله با فراخوانى از  است و هرس
ــدگان دعوت مى كند  صادركنن
ــازمان در  ــق ضوابط اين س طب
ــركت كرده  ــابقه ش ــن مس اي
ــور  ــاى صادرات كش ــه ارتق و ب

كمك كنند.
 اين سازمان هدفش را توسعه 
ــادرات  ــى ص ــگ عموم فرهن
كشور و تشويق صادركنندگان 
ــادى و بازرگانى  و فعاالن اقتص
كشور عنوان كرده و معتقد است 
انتخاب يك روز از سال به عنوان 
ــترش  روز ملى صادرات به گس
ــگ صادراتى در  ــر و فرهن تفك

جامعه خواهد انجاميد. 

برخى صادركنندگان نمونه سال گذشته نظر دادند: 

صادركنندگان متقلب سهم ايران را كاهش دادند
معاون گردشگرى مطرح كرد

ضرورت وجود قانون جامع ملى 
در گردشگرى كشور

معاون گردشگرى  سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
با اشاره به اينكه گردشگرى كشور از نبود يك قانون جامع 
ــن حوزه قانون  ــگرى رنج مى برد، گفت: در اي ملى گردش
جامعى بايد براى گردشگران وجود داشته باشد تا اهداف 

سازمان به توسعه گردشگرى منجر شود. 
ــگاه خبرنگاران، مرتضى رحمانى موحد  به گزارش باش
ــت به صورت  ــعه 15 سياس ــزود: در برنامه پنجم توس اف
مستقيم و غيرمستقيم با حوزه گردشگرى مرتبط بودند. 

وى با اشاره به اينكه مديريت يكپارچه گردشگرى در هر 
كشورى موجب رشد و توسعه اين صنعت مى شود، گفت: 
در سند چشم انداز 20ساله قرار به تامين تسهيالت بود تا 
در 1404 ورود 20 ميليون گردشگر تحقق پيدا كند، اما 

ما فاصله زيادى با اين موضوع داريم. 
ــت  ــرد: نماى كلى سياس ــگرى بيان ك ــاون گردش مع
ــگرى پايدار، رشد با تكيه بر  دولت مبنى بر هدف گردش
ــى فعال و اقدامات ابتكارى مشاركت ذى نفعان  ديپلماس

طراحى شده است. 
ــگرى  ــزود: اهداف كلى معاونت گردش وى در ادامه اف
ــگران خارجى و رونق گردشگرى  ــاس جذب گردش براس

داخلى و خارجى است. 
رحمانى گفت: گردشگرى كشور از نبود يك قانون جامع 
ــگرى رنج مى برد تا در اين حوزه قانونى جامع  ملى گردش
ــازمان به توسعه  ــگران قرار دهد و اهداف س براى گردش

گردشگرى منجر شود. 

مهلت بازپرداخت تسهيالت 
گيرندگان ارزى از بانك ها تمديد شد

ــرمايه گذارى و تامين مالى اتاق  ــيون س رييس كميس
ــويه  بازرگانى تهران گفت: طبق مصوبه دولت مهلت تس
ــاب ارزى در  ــاط معوق گيرندگان تسهيالت از حس اقس
بانك ها كه 24 مردادماه به پايان رسيده بود تا پايان سال 

تمديد شد.
ــس زاده  افزود: در  ــا، محمدمهدى ريي به گزارش ايرن
ــاط معوق  ــت تصويب كرد، اقس ــهريورماه دول چهارم ش
ــاب ذخيره ارزى كه موعد  ــهيالت از حس گيرندگان تس
ــيده بود تا پايان  ــى آن در 24 مردادماه به پايان رس قانون
ماه هاى آبان، بهمن و اسفند تمديد شود تا بانك ها دوباره 
ــتريان را گرفتار نكنند، ضمن اينكه اين موضوع روز  مش

گذشته در روزنامه رسمى نيز به چاپ رسيده است.
ــاب  ــه بانك ها نبايد بابت معوقات حس وى با بيان اينك
ــت بدحسابان خود  ــتريان را در فهرس ذخيره ارزى، مش
ــراد و واردكنندگان كه  قرار دهند، اظهار كرد: برخى از اف
ــتفاده كرده اند، به رغم بازپرداخت  از تسهيالت ارزى اس
ــوان كردند كه  ــه آنها عن ــهيالت بانك ها ب ــى از تس برخ
ــد در غير اين صورت  ــرخ ارز را بپردازن بايد مابه التفاوت ن

تسهيالت به آنان پرداخت نخواهد شد.
ــتورالعمل اين مصوبه  ــرد: دس ــار اميدوارى ك وى اظه
ــود تا شاهد حل  ــبكه بانكى ابالغ ش هرچه سريع تر به ش

مشكالت باشيم.
رييس زاده افزود: البته از سوى ديگر به دليل تحريم ها، 
ــته و به همين  ــرايط خاصى قرار داش بانك مركزى در ش
ــه و از آنجا كه  ــل را نپرداخت ــهم بانك هاى عام دليل، س
ــد، براين  ــهامداران خود را بپردازن ــود س بانك ها بايد س
ــتريان  ــده در نهايت به مش ــاس بار مالى به وجود آم اس

تحميل شده است.
ــى  ــن مال ــرمايه گذارى و تامي ــيون س ــس كميس ريي
ــكل بايد در  ــرد: براى حل اين مش ــران تصريح ك اتاق ته
ــون آن مبلغى  ــده و در بخش دي ــال آين اليحه بودجه س
ــا كلمات  ــا همگى ب ــن روزه ــود، زيرا اي ــى ش پيش بين
ــا حرف حل | ــن اينكه اين معضل ب بازى مى كنند، ضم

نخواهد شد.

سخنگوى وزارت خارجه افغانستان خبر داد 
اهميت ويژه «بندر چابهار» 

براى افغانستان
سخنگوى وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اهميت 
ــتان گفت:  ــدر چابهار براى افغانس اقتصادى و تجارى بن
تالش ها براى امضاى هر چه سريع تر توافقنامه سه جانبه 

بين افغانستان، ايران و هند جريان دارد. 
ــكيب مستغنى»  به گزارش فارس در كابل، «احمد ش
ــتان روز گذشته در يك  سخنگوى وزارت خارجه افغانس
ــاره به اهميت اقتصادى و  ــت خبرى در كابل با اش نشس
ــتان اظهار كرد: تالش ها  تجارى بندر چابهار براى افغانس
ــه جانبه بين  ــريع تر توافقنامه س براى امضاى هر چه س

افغانستان، ايران و هند جريان دارد. 
ــم اهللا محمدى»  ــركت «بس ــد احتمال ش ــا تايي وى ب
ــورهاى  ــت رهبران كش ــتان در نشس ــر دفاع افغانس وزي
ــام در نتايج نهايى  ــز» گفت: به دليل ابه عضو ناتو در «ول
ــده  ــور آين ــدن رييس جمه ــخص نش ــات و مش انتخاب
ــور در نشست ولز شركت  ــتان، وزير دفاع اين كش افغانس

خواهد كرد. 

روانشناسى مشتريان در بازارهاى 
هدف راز موفقيت در صادرات 

 توجه به صادرات و محور قرار گرفتن آن در برنامه هاى 
ــناخته شده منجر  ــتيابى به بازارهاى ناش شركت به دس
مى شود. همچنين سبب افزايش سهم در بازارهاى جهانى 
ــد. اين افزايش هم به دليل شناسايى بازارهاى  خواهد ش
جديد و هم به دليل ورود موفق تر به بازارهاى شناخته شده 
به وجود آمده است. افزايش كيفيت كاال هاى توليدى يكى 
از مزاياى توجه به صادرات است. كيفيت يكى از مهم ترين 
معيارهاى مشتريان در بازارهاى جهانى بوده و در صورت 
پايين بودن كيفيت، صدور هيچ كااليى امكان پذير نخواهد 
شد. از طرفى، پيش نياز بهبود كيفيت، آشنايى با الزامات 
بازارهاى خارجى، استانداردهاى آنها و همچنين اميد به 

فروش و ورود به بازارها خواهد بود. 
ــركت  ــن، ايجاد قابليت صادرات در يك ش  به اعتقاد م
ــت و  ــاده اى نيس و به ويژه توليدكننده غذايى موضوع س
ــى در صنعت مربوط،  ــه قابليت هاى خاص عالوه بر نياز ب
ــترى در نهادهاى پشتيبان نياز  به قابليت هاى بسيار بيش
ــركت ها، حاضر به افزايش قابليت هاى  دارد. بسيارى ازش
ــود حمايت هاى  ــا وج ــتند، ام ــراى صادرات هس خود ب
پشتيبانى مرتبط، آنها را از سرمايه گذارى در شركت خود 
ــاخت هاى مناسب  مايوس مى كند.  از طرف ديگر زيرس
ــارت بين الملل،  ــته بندى، تج حمل و نقل، انباردارى، بس
ــتند كه براى صادرات  گمرك و غيره الزامات مهمى هس
هر صنعتى ضرورى است. يك شركت توليدى به تنهايى 
ــا را به وجود آورد، در صورتى  نمى تواند همه اين چرخه ه
ــور باشد، اين اميد  كه «صادرات» محور فعاليت ها در كش
ــاخت ها و بسترهاى  ــور زيرس ــود كه در كش ايجاد مى ش
ــت و اين خود به  ــعه صادرات مهيا اس مناسب براى توس
توسعه بنيان هاى توليدى منجر خواهد شد. ادغام مدبرانه 
دو وزارت صنايع و بازرگانى قدمى در راه ايجاد اين راهبرد 
و از نخستين اقدامات موثر براى توسعه صادرات محسوب 

مى شود. 
ــد، عالوه بر توجه   درصورتى كه «صادرات» محور باش
ــركت هاى توليدى فعلى به توسعه زنجيره  ــعه ش به توس
ــود. اين موضوع خود به شناسايى  ارزش نيز توجه مى ش
ــه خدمات منجر  ــبى براى توليد و ارائ فرصت هاى مناس
ــعه اشتغال  ــود. توجه به اين فرصت ها  سبب توس مى ش
شده و  به توسعه توليدات فعلى منجر خواهد شد. از ديگر 
ــت بازارهاى  ــناخت درس موضوعات مهم در صادرات، ش
ــور هاى  ــتريان مختلف در كش ــى مش هدف و روانشناس
ــطح  ــتن تحقيقات بازار در س ــا داش ــت كه ب مختلف اس
بين المللى كه تجربه ثابت كرده، نبايد توانسته ايم بر اين 
ــه به نو آورى  ــوى ديگر نبايد از توج مهم فائق آييم. از س
مداوم در توليد و ارائه محصول نقطه تمايز محصوالت در 

كشور هاى هدف  غافل شد. 
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ــوم تلفن همراه  ــدن نسل س همگانى ش
ــد خورد،  ــته كلي ــد روز گذش ــه طى چن ك
ــى نهاد ها و  ــرف بعض ــى را از ط نگرانى هاي
ــد تا وزير  ــئوالن برانگيخت و باعث ش مس
ارتباطات سخنانى را در اين باره مطرح كند 
ــن نگرانى ها را  ــد مقدارى از اي تا بلكه بتوان
ــش آيت اهللا ناصر  برطرف كند.  چند روز پي
ــخنانى از نگرانى  ــيرازى، طى س مكارم ش
ــن همراه  ــوم تلف ــل س خود در رابطه با نس
ــوراى عالى فضاى مجازى  گفت و افزود: ش
ــاط به من دادند و  توضيحاتى را در اين ارتب
ــاس كردم كه در اين خصوص خطرى  احس
ــود كه درنهايت تذكر دادم، اما  ايجاد مى ش
ــن صحبت هاى من  ــفانه برخى ها اي متاس
ــر اينكه ما  ــف كردند. وى با تاكيد ب را تحري
مخالف تكنولوژى نيستيم، افزود: به نظر ما 
استفاده از تكنولوژى واجب است، زيرا وقتى 
ــى و انقالبى  ــلمانان داراى نهضت علم مس
ــطى را  ــا دوران قرون وس بودند، اروپايى ه
طى مى كردند، از اين رو ما موافق تكنولوژى 
ــكالت اقتصادى  ــزود: مش ــتيم.  وى اف هس
متوليان زيادى دارد، ولى مشكالت فرهنگى 
داراى متوليان كمترى است، از اين رو ما بر 

مشكالت فرهنگى كشور تاكيد مى كنيم. 
ــود واعظى وزير ارتباطات  ديروز نيز محم
ــراى رفع اين نگرانى ها  و فناورى اطالعات ب
ــت كه رايتل  ــال اس اعالم كرد: حدود دو س

با مجوز خدمات نسل سوم فعاليت مى كند 
تاكنون هيچ مشكل خاصى بروز نكرده است. 
مطمئنا با ارائه خدمات توسط اپراتور اول و 
دوم، فرآيند نظارت وكنترل فضاى مجازى 
طبق قوانين و مقرراتى نظير آنچه در رايتل 
ــود.   وى افزود: بنا  ــت، اجرا مى ش بوده اس
نيست خدمت جديدى فراتر از آنچه طى دو 
سال قبل مجوز آن صادر شده، انجام شود. به 
هرحال، ما به تمامى ارزش هاى واالى نظام 
پايبند هستيم و به حفظ ارزش هاى موجود 

در جامعه نيز متعهديم. 
ــاره به سخنان آيت اهللا مكارم  واعظى بااش
شيرازى اظهار كرد: ما نيز به مدد توصيه ها 
ــع عالى قدر، هيچ گونه  و رهنمودهاى مراج
ــوم و چهارم  ــل س ــراى نس ــتابى در اج ش
ــائل فرهنگى نداريم و بر  بدون توجه به مس
سالم سازى فضاى مجازى با استفاده از شبكه 
ملى اطالعات تاكيد مى كنيم. زيرا راه اندازى 
اين شبكه مى تواند كمك شايانى در استفاده 
ــالمى داشته  از محتواهاى بومى ايرانى- اس
باشد. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه 
ــان و متخصصان و مسئوالن  داد: كارشناس
ــاورى اطالعات نيز  ــات و فن وزارت ارتباط
ــى و مطالعاتى و  ــا كار كارشناس طى ماه ه
ــورتى  ــاى مش ــتفاده از ظرفيت ه ــز اس ني
ــور و با علم  متخصصان فنى و فرهنگى كش
به ارائه خدمات و محتواهاى پاك در فضاى 
ــيب هاى  ــاندن آس اينترنت و به حداقل رس

ــى آن مبادرت به اعطاى  اجتماعى و فرهنگ
نسل سوم تلفن همراه كرده اند. 

مخالفتى براى استفاده از فناورى 
وجود ندارد 

ــهريارى دبير  ــد ش ــالم حمي حجت االس
شوراى عالى اطالع رسانى و عضو شوراى عالى 
ــتفاده از نسل  فضاى مجازى نيز درباره اس
ــوم گفت: حوزه علميه با فناورى مخالف  س
ــعه بدون  ــت، بلكه نگرانى موجود توس نيس
مالحظات است. ما مخالفتى با پهناى باند، 
شبكه هاى ارتباطى مكالمه تصويرى و غيره 
ــت ولى اگر  نداريم كه تمام اينها فناورى اس
شرايط و مالحظاتى كنار آن نباشد شرايطى 
حاصل مى شود كه اين فناورى به ضد خود 
ــهريارى افزود: از جمله  تبديل مى شود.   ش
شرايطى كه مى تواند سيستم 3G، مكالمه 
ــترده اطالعات در  ــه گس ــرى، مبادل تصوي
ــبكه هاى اجتماعى را به ضد خود تبديل  ش
كند كاربرد اين فضا در ترويج فحشا و منكر، 
اعمال خالف امنيت ملى و خالف حفظ نظام 
جمهورى اسالمى است.   وى يادآورشد: هيچ 
استاد حوزه علميه اى نمى گويد، فناورى بد 
ــت، اگر صدايى بلند مى شود بخش دوم  اس
ــه در دنياى  ــت. نگرانى هايى ك موضوع اس
امروز وجود دارد اين است كه اگر بخواهند 
در شبكه ما رخنه كنند بايد چه كارى انجام 

دهيم. 

رفع نگرانى ها با فرهنگ سازى 
ــناس فضاى  ــى، كارش اميرعباس فالح
مجازى درباره احتمال سوء استفاده از نسل 
ــوم موبايل مى گويد: به نظر من 3G هم  س
ــا مزايا و معايب خود  مثل همه تكنولوژى ه
را دارد. اين تكنولوژى در همه دنيا با امكان 
برقرارى تماس تصويرى عرضه مى شود اما 
ــتفاده از اين  در كشور ما در حال حاضر اس
ــت و فكر مى كنم  ــت  امكان پذير نيس قابلي
ــرعت  ــى زيادى از اينترنت پرس نبايد نگران

داشت.  
ــرعت همراه  وى افزود: اگر اينترنت پرس
ــه ايجاد  ــكلى براى جامع ــت مش مى توانس
ــتفاده كنندگان  ــا سوءاس ــد مطمئن كن
ــور  ــيم كارت هاى اپرات ــن از س ــش از اي پي
ــتفاده  ــود اس ــداف خ ــراى اه ــل ب رايت

مى كردند. 
ــه اين  ــث ديگرى ك ــت: بح  فالحى گف
ــش مى دهد وجود نرم افزار  نگرانى ها را كاه
ــتفاده  ــت كه اس ــور اس فيلترينگ در كش
ــازى را رصد مى كند  ــران از فضاى مج كارب
تا امكان سوء استفاده محتوا  توسط كاربران 
ــد.  وى افزود: استفاده از هر  به حداقل برس
فناورى اى بايد در چارچوب  فرهنگ باشد و 
مسئوالن و خانواده ها بايد پيش از استفاده از 
يك تكنولوژى ابتدا فرهنگ آن را در جامعه 
ــتفاده  ــواده رواج دهند و بعد از آن اس و خان

شود. 

وزير ارتباطات: 

كنترل بر نسل سوم تلفن همراه مانند قبل انجام مى شود
محمد ممتازپور 

محسن امينى 
مديرعامل شركت زرماكارون، صادر كننده ممتاز سال 1392

مشاور رييس جمهور: 
توقعات از مناطق آزاد 

محقق نشده است
ــاور رييس جمهور و دبير شوراى هماهنگى مناطق  مش
ــور با بيان اينكه از تحقق  آزاد تجارى-صنعتى و ويژه كش
ــت: توقعاتى كه  ــق آزاد فاصله داريم، گف اهداف در مناط
مردم از مناطق آزاد دارند، محقق نشده است. به گزارش 
ــبكه دوم  ــركان» در برنامه وي  ژه خبرى ش ــا، «اكبر ت ايرن
ــداف در مناطق آزاد  ــيما افزود: در ارتباط با تحقق اه س
ــتيم كه البته اين مسائل ناشى  ــكالتى روبه رو هس با مش
ــور وجود  ــتم ادارى كش ــت كه در سيس از معضالتى اس
ــائلى را كه جامعه به آن مبتالست ،  دارد. وى يكى از مس
فساد ادارى دانست و گفت: سيستم ادارى در مناطق آزاد 
ــكل مفاسد ادارى مبتال  نيز همچون ساير اداره ها به مش
ــاد ادارى را ايجاد شفافيت  است. تركان راه مبارزه با فس
ــانى گسترده يكى از راه هاى  اعالم كرد و افزود: اطالع رس
شفاف سازى در كشور است. مشاور رييس جمهور و دبير 
ــق آزاد تجارى-صنعتى و ويژه  ــوراى هماهنگى مناط ش
ــته ام، هرگونه  ــور گفت: از مديران مناطق آزاد خواس كش
فعاليت اعم از مناقصه و مزايده را به اطالع مردم برسانند 
ــبت به از بين بردن هرگونه  و با اطالع رسانى گسترده نس
ــوراى عالى مناطق آزاد  ــاد و رانت اقدام كنند. دبير ش فس
ــاره كرد و گفت:  كشور به هفت منطقه آزاد در كشور اش
اين مناطق با محوريت گردشگرى، صنايع سنگين، فوالد، 
ــده اند.  صنعت نفت، مبادالت تجارى و ترانزيت ايجاد ش
ــازى اقدامات مناطق  ــئوليت نظارت بر شفاف س وى مس
ــوراى عالى مناطق آزاد كشور  آزاد را برعهده دبيرخانه ش
دانست و افزود: در صورت بروز تخلف با خاطيان برخورد 
خواهد شد. تركان، رتبه ايران را از نظر فضاى كسب و كار 
ــرد: در مناطق آزاد  ــان ك ــب ارزيابى  و خاطرنش نامناس
ــى، ماليات، كار، پول، بانك  باتوجه به معافيت هاى گمرك
ــعه و بهبود فضاى كسب و كار  و رواديد امكان رشد و توس
ــرمايه گذارى در مناطق آزاد را به  ايجاد شده است. وى س
ــريح كرد و گفت: در  دو شيوه زيرساختى و اقتصادى تش
سرمايه گذارى زيرساختى، دولت از منابع مالى عمومى و 

درآمدهاى اختصاصى اقدام به اين امر مى كند. 
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وضع ماليات بر خانه هاى خالى از راهكارهاى 
مبارزه با احتكار مسكن و كاهش قيمت آن 
است، اما تاكنون هيچ دولتى نتوانسته از پس 
ــور بربيايد، اين در  اجراى اين قانون در كش
ــيارى از كشورها با  حالى است كه دولت بس
ــكن و احتكار آن را  همين قانون، گرانى مس

مهار كرده اند. 
ــر كار  ــر دولتى كه بر س ــور ما هم ه در كش
ــفت و سخت اين  مى آيد به دنبال اجراى س
ــى از خيرش  ــد از مدت ــت، اما بع قانون اس
مى گذرد و پيگيرى قانون بر دوش دولت بعد 
ــال  مى افتد. مهم ترين قدمى كه در چند س
ــذ ماليات از  ــراى قانونمند كردن اخ اخير ب
خانه هاى خالى از سكنه برداشته شد به سال 
ــال نمايندگان  86 بازمى گردد كه در آن س
ــكن و  ــدف كاهش قيمت مس مجلس با ه
اجاره بها، طرحى  با عنوان «واگذارى زمين و 
وضع ماليات برخانه  هاى خالى» با قيد يك 
فوريت و در سه ماده تقديم مجلس كردند، 
ــديد  اما در آن زمان اين طرح با مخالفت ش
ــد  ــد و هيچ گاه از س ــدگان مواجه ش نماين

تصويب مجلس عبور نكرد. 
ــراى ماليات بر  ــه اج ــم هم ب دولت يازده
خانه هاى خالى از سكنه تاكيد دارد، اسفند 
ــته در جريان بررسى اليحه  ماه سال گذش
اصالح قانون ماليات هاى مستقيم، به چندين 
ــه خانه  هاى خالى  ــال بالتكليفى در قضي س
پايان دادند و با تصويب «اخذ ماليات» قرار 
شد، آپارتمان هايى كه بيش از يك  سال خالى 
باشند، براى سال دوم خالى  بودن، مشمول 
مالياتى معادل «نصف ماليات اجاره» شوند. 
ــاره، 15درصد  ــر ماليات بر اج در حال حاض
ــرخ منطقه اى  ــه  اى اجاره بها –ن نرخ منطق
ــت  حدود 60 درصد مبالغ روز اجاره بها اس
ــد مبالغ  ــاب معادل 9 درص ــا اين حس كه ب
ــود. در نتيجه ماليات بر  اجاره واقعى مى ش
ــد اجاره بهاى  خانه  خالى، معادل 4/5 درص
ــال براى  ــود كه به عنوان مث ــاالنه مى ش س
آپارتمان 200ميليون تومانى در تهران كه 
اجاره ماهانه اش 900 هزار تومان است، اگر 
ــالى حدود 500هزار تومان  خالى بماند، س

ماليات آن خواهد بود. 
اما قانونى كه در سال 86 تصويب شد اين بود 
كه واحدهاى مسكونى واقع در شهرهاى با 
جمعيت بيش از 100هزار نفر كه به استناد 
ــامانه ملى امالك و اسكان به عنوان واحد  س
ــال دوم به  ــايى مى شوند، از س خالى شناس
بعد مشمول ماليات بر اجاره شوند. براساس 
اين مصوبه مى افزايد: در سال دوم، يك دوم 
ــوم، برابر ماليات  ماليات متعلقه، در سال س
متعلقه و سال چهارم به بعد، يك ونيم برابر 
ــمول واحدهاى  ماليات متعلقه، ماليات مش

خالى مسكونى خواهد شد. 
ــات بر خانه هاى  نكته اى كه در اجراى مالي
خالى وجود دارد، محتواى قانون نيست، بلكه 
ــايى خانه هاى خالى است كه طرح ها  شناس
ــنهادهاى دولت ها و رؤساى سازمان  و پيش
امور مالياتى و متوليان مسكن در چند سال 

گذشته را كيش و مات كرده است. 

آمارها واقعى نيستند
ــت هاى مالياتى  در حال حاضر تمام سياس
ــور براساس آمار  ــازمان امور مالياتى كش س
400 هزار خانه خالى در تهران و يك ميليون 
و 200 هزار واحدى در كشور طرح و تدوين 
ــان  ــود، آمارى كه به گفته كارشناس مى ش
ــخص  منبع موثق ندارد و نحوه تهيه آن مش
نيست. غالمرضا حيدرى كرد زنگنه، رييس 
ــازمان هاى خصوصى سازى و امور  سابق س
ــت امروز»  ــو با «فرص ــى در گفت وگ ماليات
ــتند و  ــه اين آمارها واقعى نيس با بيان اينك
نمى توان براساس آن طرح هاى جامع پياده 

ــار 400 هزار واحد  كرد، گفت: براى اين آم
ــتنداتى وجود ندارد و هيچ  خالى هيچ مس
سرشمارى اى نمى تواند آمار خانه هاى خالى 

را بازگو كند. 
وى ادامه داد: اگر هم اين آمار درست باشد 
ــده مالياتى  ــم تاكنون چند پرون بايد ببيني
ــكيل شده است كه  با توجه به اين آمار تش
ــده  ــكيل ش مطمئنا تعداد پرونده هاى تش
ــاى خالى به 10  براى اخذ ماليات از خانه ه

هزار مورد هم نمى رسد. 
ــروى، رييس  ــن مصطفى قلى خس همچني
پيشين اتحاديه امالك كشور در گفت و گو 
ــان اينكه آمارهايى  با «فرصت امروز» با بي
كه شهردارى، سازمان امور مالياتى و مركز 
آمار از تعداد خانه هاى خالى ارائه مى كنند، با 
هم نمى خوانند، گفت: اين تعدد آمار بيانگر 
اين است كه نحوه تهيه آمار درست نبوده و 
ــك از اين آمارها  ــت نمى داند بر كدام ي دول
اعتماد كند و نمى تواند ميزان درآمدهايش را 
تخمين بزند و تاكنون هم دولت هيچ گاه در 
اجراى قانون اخذ ماليات از خانه هاى خالى 
ــار واقعى از تعداد  موفق نبوده زيرا اصال آم

خانه هاى خالى نداريم. 

مردم قانون را دور مى زنند 
كارشناسان معتقدند، اگر ماليات ها در جهت 
ــكن باشد  ــويق براى اجاره و توليد مس تش
ــاى تعزيراتى خواهد بود.  مثبت تر از طرح ه
به گفته كرد زنگنه اخذ ماليات از خانه هاى 
خالى مى تواند از قيمت مسكن به ميزان قابل 
توجهى بكاهد. وى معتقد است: در حالى كه 
دولت ساز وكارهاى متعددى   براى كاهش 
قيمت خانه دنبال مى كند نبايد از اين قانون 
ــيارى از كشورها جواب  تاثيرگذار كه در بس

داده است، غافل شود. 
ــود دارد اين  ــه داد: نكته اى كه وج وى ادام
ــت كه دولت نبايد 10 ريال هزينه كند  اس
كه 9 ريال ماليات بگيرد كه متاسفانه درباره 
ماليات بر خانه هاى خالى اين اتفاق مى افتد 
ــى از وصول  ــور ماليات ــازمان ام و درآمد س

ماليات از خانه هاى خالى بسيار كم است. 
ــروى با بيان اينكه مردم  همچنين قلى خس
ــد، گفت:  ــى را نمى پذيرن طرح هاى تنبيه
ــت هاى تنبيهى  ــا سياس ــون دولت ه تاكن

متعددى براى اخذ ماليات مصوب كرده اند 
ــق نبوده اند و  كه در اجراى هيچ كدام   موف
ــراى دور زدن قانون  ــه مردم راهى ب هميش
دارند و اگر راهى هم نداشته باشند، راه را با 

عقد قراردادهاى صورى مى سازند. 
ــه خالهاى  ــن با توجه ب ــزود: بنابراي وى اف
قانونى زيادى كه وجود دارد توصيه مى كنم، 
دولت به جاى قانون هاى تنبيهى قانون هاى 
ــد. در اين صورت  ــان كن ــويقى را امتح تش
ــكار كاهش مى يابد و  قطعا انگيزه براى احت
ــمت بازار اجاره كشيده  صاحبخانه ها به س

مى شوند. 
قلى خسروى با اشاره به وضعيت اخذ ماليات 
ــعه يافته گفت: در ساير  در كشورهاى توس
كشورها به خصوص اروپايى ها آنقدر سيستم 
ــن آنقدر قدرت  ــت و قواني مالياتى قوى اس
ــر مالياتى خالى بودن  اجرا دارند كه دردس

خانه ها، انگيزه احتكار خانه را از بين مى برد 
و صاحبخانه ترجيح مى دهد آنقدر اجاره را 
ــاره برود و خالى  پايين بياورد تا خانه به اج

نماند. 

ماليات مستغالت را 
به شهردارى بسپاريد

ــى از مهم ترين  ــد يك همان طور كه گفته ش
ــد راه اجراى قانون ماليات بر  عواملى كه س
خانه هاى خالى است، عدم توانايى شناسايى 
ــت.  خانه هاى خالى در نهادهاى متولى اس
ــابقه مديريتى در سازمان  كردزنگنه، كه س
امور مالياتى دارد، در اين باره معتقد است، 
ــايى  ــئوليت شناس ــد تنها يك نهاد مس باي
ــته باشد زيرا  خانه هاى خالى را برعهده داش
ــور تجربه كار گروهى را  ــازمان هاى كش س
ــود داده هاى  ندارند و همين امر باعث مى ش
ــت آمده حاصل از كار گروهى بدون  به دس
هماهنگى، اعتبار نداشته باشد. وى پيشنهاد 
داد: در زمان مديريت خودم هم اين پيشنهاد 
ــت داده بودم كه بحث  را به وزير اقتصاد وق
اخذ ماليات از خانه هاى خالى و مستغالت و 
پيگيرى آن بايد به شهردارى ها واگذار شود، 
ــهردارى ها اطالعات بيشترى از  زيرا هم ش
وضعيت پر و خالى بودن خانه ها دارند و هم 
اينكه با توجه به تعدد شعبات منطقه  امكان 
ــايى خانه را به صورت تخصصى تر و  شناس

منطقه اى دارند. 

مظنه ماليات خانه هاى خالى 
ــف ديگرى كه دارد  قانون ماليات نقطه ضع
ــت كه براى تعيين نرخ ماليات هيچ  اين اس
ــت؛ موضوعى  فرمولى  پيش بينى نكرده اس
ــت.  ــان هم اس ــد كارشناس ــورد نق ــه م ك
ــاره به اين خأل قانونى گفت:  كردزنگنه با اش
متاسفانه در حال حاضر هيچ فرمولى وجود 
ــه خالى را  ــوان نرخ ماليات خان ندارد كه بت
پيش بينى كرد و در حال حاضر نرخ ماليات 
ــود كه ميزان  ــاس محاسبه مى ش بر اين اس
ــراف را در نظر  ــه خانه هاى اط اجاره ماهان
ــاس  ــد و ماليات آن خانه هم براس مى گيرن
ميزان اجاره خانه و واحد همسايه مشخص 
مى شود. قلى خسروى هم در اين باره گفت: 
ــاس متراژ خانه و  معتقدم ماليات بايد براس
ارزش ساختمان و موقعيت آن محاسبه شود 

نه اينكه همسايه چقدر اجاره مى دهد. 

ــعه يافته در اخذ ماليات از  دولت كشورهاى توس
خانه هاى خالى قدرت بسيارزيادى دارد به طورى 
كه صاحب خانه ها به اجاره پايين هم رضايت مى 
ــت اخذ ماليات  دهند تا خانه خالى نماند. وضعي
ــورهاى اسپانيا، آمريكا،  از خانه هاى خالى در كش

فرانسه و انگليس به قرار زير است:    
روزانه 9 يورو جريمه در اسپانيا

دولت ايالتى اسپانيا مالكان واحدهاى خالى را به 
ــورو جريمه مى كند. با اتخاذ اين  ميزان روزانه 9 ي
تصميم از سوى دولت ايالتى اسپانيا در صورتى كه 
ملك مورد نظر براى سال دوم نيز خالى بماند مقدار 
جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مى يابد. 
دولت ايتاليا معتقد است، در شرايطى كه بسيارى از 
مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاى خالى 
از سكنه غير قابل قبول است و پيش بينى مى شود 
در صورت اعمال اين قانون مى توان تعداد 2600 
واحد مسكونى را براى افراد جوان كه فاقد توانايى 
خريد خانه جديد هستند، فراهم كرد. گفتنى است 
در سال 2005 ميالدى وجود 54 هزار ملك خالى 
در منطقه باسك تخمين زده شده كه از اين ميان 

تعداد 20 هزار واحد، خانه هاى دوم بوده اند. 

 ماليات 10 درصدى در امريكا
بنابر يك مصوبه قانونى در امريكا، خانه هايى كه به 

ــب سود در آينده خالى  اميد افزايش قيمت و كس
نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها بايد مالياتى 
معادل 10 درصد ارزش ملك  بپردازند. اين ماليات 
بر خانه هايى اعمال مى شود كه براى مدت زمان يك 
سال خالى ثبت شوند. براساس اين گزارش كشور 
امريكا جزو كشورهايى است كه شكست را در بازار 
مسكن تجربه كرده است. براى مثال دهه 1980 
ــت كه بازار مسكن  ميالدى يكى از دوره هايى اس
امريكا با اين شرايط مواجه شده و در حال حاضر نيز 
از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است. الزم به 
ذكر است كه به همين منظور در برخى از مناطق 
امريكا قوانينى مبنى بر وضع ماليات بر خانه هاى 
خالى به تصويب رسيده كه از اين ميان مى توان به 

ايالت رود آيلند و شهر پنسيلوانيا اشاره كرد. 

ميزان عرضه مسكن در فرانسه 
ماليات  را مصوب كرد

ــع ماليات بر  ــه اقدام به وض مقامات دولتى فرانس
خانه هاى خالى در شهر پاريس و شهرهاى باالى 
ــاس طرح  200 هزار نفر جمعيت كرده اند. براس
توسعه منطقه پاريس و حومه ساالنه بايد 53 هزار 
واحد مسكونى در اين منطقه عرضه شود، اين در 
ــاالنه مسكن در اين  حالى است كه آمار عرضه س
ــت. براساس  منطقه نزديك به 41 هزار واحد اس

ــه براى رفع اين كسرى  اين گزارش دولت فرانس
در بخش هايى از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر 

خانه هاى خالى كرده است. 

مالياتى به اندازه كل ارزش خانه 
ــتون  ــمير و نس ــاى محلى در بندر اس دولت ه
انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاى 
خالى به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار 
مسكن گرفته اند. بنابراين تصميم پس از شش 
ماه خالى ماندن خانه اى در اين منطقه، مالياتى 
ــر خانه هاى  ــد از كل ماليات ب معادل 50 درص
ــال خالى  ــود و بعد از يك س خالى وضع مى ش
ــدازه كل ارزش  ــه بايد به ان ماندن، صاحب خان
ــاس اين گزارش  ــكن ماليات بپردازد. براس مس
ــته اند كه ماليات بر  مسئوالن محلى اظهار داش
خانه هاى خالى به معناى افزايش قابل توجهى 
ــاى محلى نبوده و هدف  در درآمدهاى دولت ه
ــن خانه ها به  ــن قانون بازگرداندن اي اصلى از اي
ــن قانون  ــت. اي ــازار خريدوفروش و اجاره اس ب
ــت.  ــل 2007 به اجرا درآمده اس جديد از آوري
گفتنى است بندر اسميرونستون در حال حاضر 
ــت كه بين شش تا  داراى بيش از 100 ملك اس
ــوده و 154 ملك كه بيش از يك  12 ماه خالى ب

سال خالى بوده اند. 

دولت ها از پس اجراى قانون ماليات بر خانه هاى خالى برنمى آيند

مصائب خانه هاى خالى براى دولت و صاحب خانه ها

قانون ماليات خانه  هاى خالى در كشورهاى اروپايى

نقش صندوق هاى زمين و ساختمان 
در توسعه اقتصادى و بازار سرمايه

با عنايت به نقش مهم و اساسى صنعت ساختمان و مسكن 
در توليد ناخالص داخلى (GDP) و نقش مسكن در توسعه 
اشتغال، صنعت فوالد و سيمان و ساير بخش هاى اقتصادى 
ــعه  ــوق ها و انگيزه هاى الزم براى توس ــرورت دارد مش ض
ــرايط فعلى صنعت ساختمان  ــود تا ش اين بخش فراهم ش
ــود. در اين رابطه  ــدارد، دگرگون ش كه وضعيت مطلوبى   ن
نقش مجلس براى تصويب قوانين انگيزشى و سياست ها و 
تخفيف هاى مالياتى و نقش دولت در فراهم آوردن امكانات 
ــرمايه گذاران و به ويژه جذب  ــكاران و س ــاز پيمان مورد ني
سرمايه گذاران خارجى و نقش شهردارى ها در قيمت گذارى 
ــريفات زدايى و  ــى ها و تش منطقى، تراكم و حذف بروكراس
شفاف سازى مجوزها به منظور حذف پيچ و خم هاى اضافى 
ادارى و نقش بازار پول و بازار سرمايه در تامين منابع مالى مورد 
نياز، از اهميت ويژه اى برخوردار است. تقاضا در بازار مسكن نيز 

مانند بازار پول به سه طريق خواهد بود: 
ــكن كه در رابطه با خريدوفروش  1. تقاضاى معامالتى مس
مسكن و معامالت مسكن براساس نيازهاى اشخاص وجود 

دارد؛
2. تقاضاى احتياطى مسكن كه براساس پس انداز و جبران 

تورم خريدارى مى شود؛
ــب سود و  ــاس كس ــودگرانه كه صرفا براس 3. تقاضاى س
منفعت طلبى صورت مى گيرد  و همين تقاضا نيز موجب رونق 
بخش مسكن و ساختمان خواهد بود، در صورتى كه معموال 
سياست ها عليه اين بخش از تقاضا اتخاذ مى شود و از آنجا كه 
تقاضا ارتباط زيادى با عرضه خواهد داشت و قيمت مسكن 
نيز محل تالقى عرضه و تقاضا خواهد بود، الزم است دولت به 
نحوى سياست گذارى كند كه اوال تعادل بين تقاضا و عرضه 
وجود داشته باشد، ثانيا رونق بازار مسكن، مستمر، پايدار و 
ــت، توجه دولت به هر سه تقاضاى  منطقى باشد. بديهى اس
بالقوه در بخش مسكن و ساختمان مى تواند موجب خروج 
بخش مسكن از ركود شود و رونق بخش مسكن موجب رونق 

و نيل به اهداف توسعه اقتصادى خواهد شد. 
ــكن و  يكى ديگر از روش هاى مطلوب براى رونق بخش مس
ساختمان، تامين نقدينگى است كه در اين رابطه بازار پول 
ــت هاى خاص تشويقى و  و بازار سرمايه مى توانند با سياس
حتى جذب مشاركت هاى مردمى و مشاركت هاى خارجى يا 
انتشار اوراق ارزى و ريالى در بخش مسكن تامين مالى كرده و 

به رونق اين بخش بيفزايند. 
ــى كه اخيرا  ــن منابع مال ــا و روش هاى تامي يكى از ابزاره
ــكن و شهرسازى  مورد توجه مقامات اقتصادى و وزارت مس
ــاختمان است. اگرچه  قرار گرفته ، صندوق هاى زمين و س
ــق فورى و پايدار  انتظار چندانى از اين صندوق ها براى رون
ــاختمان نمى رود، ولى به عنوان يك محرك  ــكن و س مس
مى تواند نقش خود را ايفا كند. اين صندوق ها با جمع آورى 
نقدينگى و سرمايه هاى خرد مى توانند پروژه ها و طرح هاى 
ــاز را تامين مالى كنند و از اين طريق ضمن  مهم ساخت و س
جمع آورى نقدينگى كه مى تواند در كاهش تورم نقش داشته 
باشد از يكسو و افزايش اشتغال و سرمايه گذارى از سوى ديگر، 
ايفاى نقش كنند. چنانچه اين صندوق ها، به ويژه صندوق ارزى 
ــاختمان، قادر به جذب سرمايه گذارى خارجى  مسكن و س
باشند و انتظار افزايش بى رويه قيمت ارز در آينده نيز وجود 
نداشته باشد، در آن صورت منابع ارزان قيمت ارزى به بخش 
مسكن و ساختمان تزريق خواهد شد كه موجب كاهش قيمت 
تمام شده بخش مسكن خواهد شد. انگيزه هاى ديگرى كه 
ــب رونق اين صندوق ها  دولت مى تواند فراهم كند و موج
شود، در اختيار قراردادن زمين ارزان تر و با امكانات مناسب 
به منظور تامين مسكن ارزان قيمت براى افراد كم درآمد و 
متوسط جامعه است. توسعه و تقويت بازار رهن ثانويه نيز كه 
مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته است، مى تواند به رونق 
صندوق ها بيفزايد.  بازار سرمايه پتانسيل الزم را به منظور 
ــكونى و طرح ها   دارد و  تامين مالى ساخت و سازهاى مس
مالكان زمين مى توانند از نهاد «صندوق زمين و ساختمان» 
براى تأمين منابع موردنياز براى احداث طرح ها و پروژه هاى 
ساختمانى خود استفاده كنند. بانك ها و فعاالن بازار پول نيز 
مى توانند در بازار سرمايه جهت مشاركت و خريد واحدهاى 
سرمايه گذارى صندوق هاى زمين و ساختمان فعاليت كنند 
و موجب رونق صندوق ها شوند. بديهى است چنانچه اين 
ــروع، مورد حمايت قرار گيرند، به تدريج  صندوق ها در ش
ــرمايه از  اعتماد مردم را جلب و به خروج اقتصاد و بازار س
ركود نيز كمك شايانى خواهند كرد. وزارت مسكن و وزارت 
اقتصاد و دارايى و سازمان بورس، بايد نهايت تالش خود را 
مبذول رونق صندوق ها كنند تا از شكست اين صندوق ها  

جلوگيرى كنند. 

انتقال بخشى از پروازهاى داخلى 
به فرودگاه امام

ــركت فرودگاه ها اعالم كرد  معاون عمليات هوانوردى ش
كه در راستاى كاهش ظرفيت فرودگاه مهرآباد پروازهاى 
ــاعت به فرودگاه امام خمينى منتقل  داخلى باالى 1/5س
ــترى با اعالم اين  مى شود. به گزارش ايلنا، ابراهيم شوش
ــد، ظرفيت فرودگاه  ــت هاى جدي خبر گفت: طبق سياس
ــش پيداكند اين  ــافر كاه مهرآباد بايد به 10 ميليون مس
درحالى است كه در حال حاضر بيش از 13 ميليون مسافر 
ــوند. وى ادامه داد: براى  از فرودگاه مهرآباد جابه جا مى ش
ــه 10 ميليون نفر  ــافران مهرآباد ب كاهش جابه جايى مس
ــت و برخاست پروازهاى داخلى  در سال قرار است، نشس
كه بيش از 1/5ساعت هستند از فرودگاه امام انجام شود. 
ــاره به مقاصدى كه احتمال انتقال آنها به  شوشترى با اش
فرودگاه امام وجود دارد، گفت: احتماال پروازهاى چابهار، 
كيش، قشم، زاهدان و بندرعباس از اين پس در فرودگاه 
ــوند، البته اين يك طرح خام است و نياز به  امام انجام ش

مطالعه بيشترى دارد.

وزن ساختمان بايد كاهش يابد
جمشيد منيرى، كارشناس عمران با بيان اينكه استفاده 
از مواد پركننده سبك در كاهش وزن ساختمان تاثير دارد 
ــاخته مى شوند. گفت: سقف ها به روش هاى مختلفى س

ــت كه يك  ــاى قديمى اس ــى از روش ه روش طاق ضرب
ــود.  ــل آن با آجر و گچ پر مى ش ــبكه آهنى بوده و داخ ش
ــاره كرد و  ــه روش تيرچه اى اش ــنا وى ب به گزارش ايس
ــده  ــكيل ش افزود: روش تيرچه اى خود از چند بخش تش
ــاخته و  ــت. تيرچه هاى قديمى كه با ميلگرد و بتن س اس
ــت خوبى ندارند و  ــوند كيفي در محل پروژه مونتاژ مى ش
ــت كه بايد جوش صنعتى  نوع ديگر تيرچه هاى فلزى اس
داشته باشند، در اين صورت اين تيرچه ها كيفيت بهترى 
ــان كرد: به جاى بتن از  خواهند داشت. منيرى خاطرنش
مواد پركننده پالستيكى كه به صورت مكعب هاى توخالى 
ــود به صورتى كه در جاهاى خالى  هستند استفاده مى ش
گذاشته مى شوند و روى آنها بتن ريخته مى شود و مزيت 

اين مواد سبك كردن و كاهش مصرف بتن است.

89 واگن مسافرى در راه رجاء
ــافرى  ــتگاه واگن مس عمليات اجرايى واگذارى 89 دس
جديد به رجاء با تحويل نخستين واگن آغاز شد. به گزارش 
ايسنا، مديرعامل شركت حمل و نقل ريلى رجاء در اين باره 
گفت: اين قرارداد كه از ساليان گذشته منعقد و به داليل 
ــده بود، در دولت يازدهم پيگيرى و در  مختلف متوقف ش
ارديبهشت ماه سال جارى توافق نامه اجرايى آن امضا  شد. 
ــاره به سياست اين شركت  سيدحسن موسوى نژاد با اش
ــعه ناوگان از كارخانه هاى توليد واگن  براى خريد و توس
ــور در جهت حمايت از توليد داخل  ــافرى داخل كش مس
ــركت پلور سبز براى  افزود: ارزش قراردادى كه رجاء با ش
ساخت 89 دستگاه واگن مسافرى منعقد كرده بيش از 57 

ميليون يورو است.

خبر يادداشت
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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

نازيال مهديانى
محمدرضا رهبر 

كارشناس بازار سرمايه
محمدرضا رهبر 
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ــور  ــع آبى كش ــت مناب وضعي
به ويژه در كالنشهرها و شهرهاى 
ــيار بحرانى است و در  بزرگ بس
اين ميان پايتخت كشور وضعيت 
ــاميدنى  نامطلوبى دارد. آب آش
ــهر تهران از چهار سد الر  كالنش
و لتيان در شرق و كرج و طالقان 
در غرب تامين مى شود اما ميزان 
ــدهاى الر و لتيان كه آب  آب س
آشاميدنى مناطق شرق و جنوب 
شرق تهران را تامين مى كنند، به 
كمترين ميزان رسيده و در شرايط 
بحران قرار دارد. بر همين اساس 
شركت آبفاى تهران با احداث يك 
خط انتقال «آب اضطرارى» به نام 
خط انتقال سهروردى، قصد دارد 
با استفاده از ذخاير سدهاى كرج و 
طالقان، بخشى از كمبودهاى آب 

در شرق تهران را تامين كند. 

آب اضطرارى براى شرق 
پايتخت

ــاون نظارت  فريد ظهيرى، مع
ــركت آبفاى  ــردارى ش بر بهره ب
ــبكه توزيع و آبرسانى  تهران، ش
شهر تهران را داراى گستره وسيع 
ــب ارزيابى  ــا قابليت هاى مناس ب
ــط انتقال  ــاره خ ــد و درب مى كن
ــران مى گويد:  آب اضطرارى ته
ــى در تامين آب  «محدوديت هاي
آشاميدنى شرق تهران داريم كه به 
منابع آبى بيشترى در اين مناطق 
ــت. بنابراين، پروژه هايى  نياز اس
ــت اجرا  را براى تامين آب در دس
ــال اضطرارى  داريم كه خط انتق
سهروردى (غرب به شرق) تهران 

يكى از آنهاست.»
ــن اين پروژه  وى از پايان يافت
تا پايان شهريورماه خبر مى دهد 
ــط انتقال آب از  و مى افزايد: «خ

ــرق تهران با ظرفيت  غرب به ش
نيم مترمكعب (500 ليتر بر ثانيه) 
ــرجمع 2مترمكعب  است كه س
ــن آب  ــت تامي ــه ظرفي بر ثاني
آشاميدنى براى شرق تهران ايجاد 
مى شود. در سامانه آبرسانى شرق 
ــترى  تهران محدوديت هاى بيش

داريم و بايد آن را جبران كنيم.»

سياست آبفا؛ تامين 
بى درنگ آب آشاميدنى

ــره آب  ــرى، ميزان ذخي ظهي
ــدهاى تهران (الر،  ــت س در پش
ــبت  لتيان، كرج و طالقان) را نس
ــال گذشته،  ــابه س به زمان مش
ــش روبه رو  ــد كاه ــا 20درص ب
ــد: «در اوايل  ــد و مى افزاي مى دان
شهريورماه 92، در همين روزها، 
ميزان ذخيره آب سدهاى اطراف 
تهران به 462ميليون مترمكعب 
مى رسيد كه با 20درصد كاهش، 
امسال اين ميزان به 387 ميليون 
مترمكعب رسيده است.» وى بر 
سياست هاى شركت آبفاى تهران 

در تامين بى درنگ آب آشاميدنى 
ــينان تاكيد مى كند  پايتخت نش
ــد: «اولويت ما بر تامين  و مى گوي
آب براى شهروندان تهرانى است. 
در موقعيت كنونى حتى با ايجاد 
ــرارى آب نيز  ــال اضط خط انتق
ــرق تهران حل  مشكل كم آبى ش
نمى شود و بايد برداشت بيشترى 
از منابع زيرزمينى داشته باشيم. 
24 حلقه چاه در مناطق مختلف 
ــت حفارى است و  تهران در دس
براى 30 حلقه ديگر نيز جانمايى 
ــت.»  معاون نظارت بر  ــده اس ش
بهره بردارى شركت آبفاى تهران، 
ادامه مى دهد: «30درصد از آب 
آشاميدنى تهران از منابع و ذخاير 
زيرزمينى تامين مى شد كه امسال 
ــدود 40درصد  ــزان به ح اين مي
رسيده است. خشكسالى و كاهش 
ــارهاى زيادى به  بارندگى ها، فش
ــتيم  ما تحميل كرد و ناچار هس
ــاز از  ــن آب مورد ني ــراى تامي ب
منابع زيرزمينى بيشتر استفاده 
كنيم. اميدواريم با بارندگى هاى 

ــبى كه در روزها و ماه هاى  مناس
آتى خواهيم داشت اين برداشت ها 

جبران شود.»
صادرات و واردات آب، 

منطقى است! 
ــه بـخـش هاى  درحــالـى كـ
ــور با بحران  ــترده اى از كش گس
ــود منابع آبى  ــديد آب و كمب ش
ــيارى از  ــتند و بس ــه رو هس روب
ــهرهاى كشور با  ــتاها و ش روس
تانكر آبرسانى مى شوند، عده اى 
ــرو نيز بر  ــئوالن وزارت ني از مس
صادرات و واردات آب پافشارى 
مى كنند.  عليرضا دائمى، معاون 
ــور اقتصادى  ــزى و ام برنامه ري
ــادرات و واردات  وزارت نيرو، ص
ــاط  ــى از نق آب را در بخش هاي
ــور كه رودهاى پرآب  مرزى كش
ــان دارد، منطقى و  در آنها جري
ــد و مى گويد:  ــه مى دان به صرف
ــت زيادى در  ــاى باكيفي «آب ه
ــبالن و زاگرس  كوهپايه هاى س
غربى داريم كه مناسب صادرات 
هستند. همچنين در نقاطى كه 

ــد و وارد  ــه دريا مى ريزن رودها ب
ــوند نيز مى توان  آب شور مى ش
ــرى و همان ميزان  از آن جلوگي
آب شيرين را به كشورهاى ديگر 
ــن موضوع منطقى  صادر كرد. اي
ــد و بايد روى آن  به نظر مى رس
ــار مى كند:  ــرد.» وى اظه كار ك
ــناد  ــادرات آب هنوز در اس «ص
ــت اما در  ــتى نيامده اس باالدس
ــى قرار دارد و  طرح هاى مطالعات
ــت هاى راهبردى  تنها در نشس
ــرو از مبادله (صادرات  وزارت ني
ــت به ميان  و واردات) آب صحب
ــادرات آب نيز  ــد. براى ص مى آي
ــده  ــوز معاهده اى منعقد نش هن
است. واردات آب براى مناطقى 
ــان كه  ــان و كرم ــد خراس مانن
محدوديت هاى شديد آبى دارند، 
مى تواند از مشكالت اين استان ها 
ــت، افزون بر  بكاهد.» گفتنى اس
ــه  ــى ك ــكالت و چالش هاي مش
كم آبى و كاهش شديد منابع آب 
شيرين براى مصارف روزانه مردم 
ــد، پيامدهاى آن بر  ايجاد مى كن
ــاورزى، دامپرورى،  اقتصاد، كش
ــت  محيطى  صنايع غذايى و زيس
ــيار خطرناك تر خواهد بود.  بس
ــان  ــه  كارشناس ــور ك همان ط
ــاى آينده  ــى، جنگ ه بين الملل
ــتيابى به  ــر دس ــان را بر س جه
ــيرين دانسته اند و  منابع آب ش
ــدارهايى  از دهه هاى پيش هش
ــد. بنابراين  در اين زمينه داده ان
ــر زيرزمينى آب،  ــش ذخاي كاه
افت سطح آب هاى روان و رودها 
ــد ايران،  ــور كم آبى مانن در كش
مى تواند پيامدهاى نامطلوبى به 
ــه مطالعات جدى و  بار بياورد ك
بهره گيرى از نظر كارشناسان و 
ــان توانمند و مستقل  فن شناس

مى تواند راهگشا باشد. 

با احداث لوله از غرب به شرق تهران 

آب تهران 
به «خط اضطرارى» رسيد

گزارش وايبرى(4) 
باز هم بحران آب

ــانى  ــد در بحث هاى گروه اطالع رس ــر مى رس به نظ
ــوع آب از درجه  ــازى، موض ــاورزى در فضاى مج كش
ــت. زيرا كارشناسان  اهميت فوق العاده اى برخوردار اس
ــرات خود را عنوان مى كنند و  متعددى راجع به آن نظ
هركدام داليل خاصى براى اثبات حرف خود دارند كه 

در جاى خود شنيدنى است. 
ــاس عضوى كه به تازگى وارد گروه شده  بر همين اس
ــه راهبردى  ــتراتژى و برنام ــتن اس ــود، گفت: «نداش ب
ــت كه  ــتگاه ها بزرگ ترين عاملى اس ــى در دس عمليات
ــكل مواجه  ــا مش ــاورزى را ب ــش آب و كش ــروز بخ ام
ــتى فراوانى در تمام  ــت. اگرچه اسناد باالدس كرده اس
ــود اما  ــور تدوين و ابالغ مى ش ــاى اجرايى كش حوزه ه
مشكل اينجاست كه اين اسناد با يك روح واحد، تهيه 

و تدوين نمى شوند.»
ــوزه آب حداقل دو وزارتخانه نيرو  وى افزود: «در ح
ــاى الزم را ندارند. انواع  ــاورزى هماهنگى ه و جهادكش
ــه اى و ملى بين  ــطح محلى، منطق ــا در س تفاهم نامه ه
ــوند اما در حد يك  اركان اين دو وزارتخانه امضا مى ش

خبر رسانه اى باقى مى مانند.»
ــى در ايران  ــناس، بحث آب وقت ــه گفته اين كارش ب
به عنوان يك دغدغه نگران كننده نيست كه يك همت 
ــئوالن  ــردم به وجود آيد. البته مس ــى در تمام م درون
ــتادى و اجرايى نيز بايد بسترهايى از نوع اجبارهاى  س
ــوق هاى  ــن ترافيكى يا مش ــون قواني ــى همچ اجتماع
ــادى مثل كاهش ماليات براى كارخانه ها و مراكز  اقتص
ــرف آب همراهى مى كنند،  توليدى كه در كاهش مص

به صورت فراگير در نظر بگيرند.»
ــناس دوم با تاييد سخنان اين عضو بيان كرد:  كارش
ــانه ها  «بدنه وزارتخانه در برقرارى ارتباط به ويژه با رس

بسيار ضعيف است.»
ــه اى را عنوان كنيم؛  ــت در اينجا نكت ــه الزم اس البت
ــاهرخ رمضان نژاد به عنوان  اينكه با مسئوليت پذيرى ش
ــار و گفتار  ــوع رفت ــط عمومى، ن ــز رواب ــت مرك رياس
ــتادى اين وزارتخانه نسبت به قبل، بسيار  مسئوالن س
ــم، مديران قبول  ــه عبارتى كم ك ــت. ب تغيير كرده اس
ــانه ها نه تنها  ــا خبرنگاران و رس ــد كه ارتباط ب كرده ان

مشكل ساز نيست بلكه راهگشاست. 
ــود را عنوان كرد،  ــومين نفرى كه نظر خ در ادامه، س
ــى بود كه عقيده داشت مشكل اصلى استفاده  كارشناس
نكردن از پتانسيل هاى موجود براى فرهنگ سازى چه در 
بخش آب و چه در بخش كشاورزى است. وى گفت: «ما 
ــاورزى  ــنتى در بخش كش هنوز مى خواهيم به صورت س
مخاطب جمع كنيم و آموزش بدهيم. هنوز كشاورزان ما 
به روز نيستند. وقتى اصل برنامه مشكل دارد نبايد انتظار 
داشت كه به خودى خود كشاورزى امروز ما به عنوان يك 
بخش مدرن در جامعه شناخته شود. اما بهترين راهكار، 

استفاده از ظرفيت هاى هنرى و رسانه اى است.»
ــور ما در مرحله اى قرار دارد كه بايد  به هرحال، كش
ــا  ــراى امنيت غذايى آن كرد. چه  بس ــى ب فكرى اساس
ــاز از همين بحث ها در فضاى  تصميمات بزرگ و كارس
ــود و موجبات نجات كشور را فراهم  مجازى شكوفا ش

آورد. 

ادعا و رد ادعا

ــد كه رييس هيات مديره  ــتان از جايى شروع ش داس
انجمن صنفى گاوداران با بيان اينكه هنوز كارخانجات 
ــم بازار مبنى  ــتاد تنظي ــع لبنى زير بار مصوبه س صناي
ــان نرفته اند،  ــه قيمت 1440 توم ــيرخام ب بر خريد ش
ــفانه سازمان حمايت در اين زمينه سكوت  گفت: متاس
اختيار كرده و ما پيگير برگزارى جلسه اى با رييس اين 

سازمان هستيم. 
ــيرخام از دامداران را  ــى، نرخ خريد ش احمد مقدس
ــرد و افزود: در  ــان عنوان ك ــن 1100 تا 1250توم بي
بيشتر موارد شيرخام زير 1200تومان از دامدار خريده 

مى شود. 
ــل صنايع لبنى  ــاور مديرعام ــاس، مش بر همين اس
ايران در جوابيه اى عنوان كرد: تخلف در مقابل تعهد و 

به خاطر عدم انجام آن رخ مى دهد. 
ــور تاكنون  ــير كش ــين چمنى افزود: صنعت ش حس
هيچگونه تعهدى براى خريد شيرخام به قيمت ادعايى 
ــت كه تخلفى را مرتكب شده باشد.  دوستان نداده اس
ــانه ها  ــتباه در رس ــفانه چندين بار اين ادعا به اش متاس

مطرح شده است. 
وى عنوان كرد: تصميم گيرى در مورد قيمت شيرخام 
ــه طرف هاى ذى نفع از  ــا لحاظ كردن منافع هم بايد ب
ــه دامداران، صنايع تبديلى و با توجه به آثار تغيير  جمل
ــام گيرد. در  ــت فرآورده هاى لبنى انج ــت در قيم قيم
تصميم ستاد تنظيم بازار براى افزايش قيمت شيرخام 
نظر صنايع تبديلى لحاظ نشده است. در صورت خريد 
ــيرخام به قيمت 1440 تومان، دولت بايد با افزايش  ش
ــت 35درصدى فرآورده هاى لبنى موافقت كند كه  قيم
ــت. اين ميزان  ــده اس ــا با 15درصد آن موافقت ش تنه
افزايش قيمت تنها پاسخگوى افزايش هزينه هاى توليد 
ــت و  ــى از اجراى مرحله دوم هدفمندى يارانه هاس ناش

تغيير قيمت شيرخام در آن لحاظ نشده است. 
ــت كه مردم  ــر صنايع لبنى معتقد اس ــوى ديگ از س
ــى را در صورت افزايش  ــدرت خريد فرآورده هاى لبن ق
ــد و از اين رو با اين افزايش  35درصدى قيمت ها ندارن

قيمت مخالف است. 
ــرايطى كه صنعت شير  چمنى در پايان افزود: در ش
ــور با برخوردهاى غير منصفانه و نسنجيده، بخشى  كش
ــت داده،  حفظ  از بازارهاى داخلى و صادراتى را از دس
قيمت موجود شيرخام نيز بسيار مشكل است و كسانى 
ــكل را به وجود آورده اند بايد خود نسبت به  كه اين مش

حل آن اقدام كنند. 

همه با هم همهمه

ــعارى كه روزهاى  ــازندگى» ش  «همه با هم، جهاد س
ابتدايى انقالب بر ذهن همگان نقش بست و روحيه توليد 
و سازندگى را در جاى جاى كشور پديدار ساخت، در پى 
آن با شكل گيرى وزارت جهادكشاورزى اين شعار به صورت 
«همه با هم، جهاد كشاورزى» بر آرم و سربرگ ها، سردِر 
سازمان هاى متبوعه، در اتومبيل هاى سازمانى، گونى هاى 
ــد، اما شايسته تر بود كه اين شعار  دولتى و غيره حك ش
ــود كه گويا هنوز «همه با  بر نقاط مهم ترى هم الصاق ش

هم...» اندر خم كوچه هاست تا جايى براى تثبيت بيابد. 
ــت  ــايد از ابتدا، جان و دس ــه مأمن و هدف، ش نقط
ــت اندركاران بود تا اين شعار  ــئوالن و دس مديران، مس
پرمعنا از قالب «فقط يك شعار يك ساله» دربيايد و از 
ــر زبان ها تبديل به يك جامه آراسته براى جامعه اى  س

مستحق شود و با ذهن و جان همگان عجين شود! 
ــت چند دهه از شكل گيرى اين  جالب آنكه امروز با گذش
شعار و اهداف آن، وزارت جهاد كشاورزى همچنان توصيه و 
تاكيد براى انجام كارها با روحيه جهادى و اشتراكى دارد! و 
شايد بهتر آن است ما هم توصيه و تلنگرى مستقيم به اين 
وزارت بزنيم كه «گواهِ شاهِد صادق، در آستين باشد.» اينكه 
بهتر است بدانيد توصيف و تبيين اين گزاره براى ترويج آن در 
جامعه، بايد از مديران و سپس كاركنان ذى ربط شروع شود تا 

در پى آن به جامعه و مردم تزريق شود. 
ــاركتى را  حركت آغازين «همه با هم» مديريتى مش
ــاورزى» هم  ــم و اجرا مى طلبد و «جهاد كش در تصمي
كه بايد شمايل دنياى توليد، اشتغال، خودكفايى و نيز 

تعهد در عرصه كار و تالش اقتصادى باشد. 
متاسفانه اين روحيه مشاركتى همه با هم به يك همهمه 
همه گير تبديل شده است؛ به طورى كه جهاد كشاورزى 
ــازمان توسعه تجارت از ثبت  سفارش كاال نمى دهد و س
سفارش سخن مى راند! سازمان دامپزشكى مجوز فروش 
شير فله اى را صادر مى كند و وزارت جهاد كشاورزى از اين 
موضوع بى اطالع است! كره و مواد خوراكى سفارش داده 
ــود و در گمرك بر سر اختالف نظرهاى ارزى ماه ها  مى ش
گير مى كند! نرخ خريد تضمينى بدون كارشناسى تعيين 
مى شود و كشاورزان، مصيبت برداشت مى كنند! نهاده ها 
ــرر مى چينند!  ــوند و باغداران ض ــاب و گران مى ش كمي
ــوند و گندمكاران زيان  گندم هاى وارداتى وارد بازار مى ش
درو مى كنند. همين مى شود كه كسى هم نيست سربلند 
ــد هر چه كنى به خود كنى، گر همه نيك و  كند و بگوي

بد كنى! 
وزارتخانه اى كه سهم توليد ناخالص حدود 20درصدى 
برعهده اوست، سهم اشتغال حدود 30درصدى در حيطه 
ــت، برقرارى امنيت غذايى از وظايف بى حديث او به  اوس
ــتى كه نيازمند چنين شعارى  ــمار مى رود و... به راس ش
ــت، اما تا عمل به اين شعار راه درازى در پيش داريم.  اس
ــت اندازهاى قانونى، عدم  ــوده، دس ــاى بيه موازى كاره
ــب وظايف، به حاشيه راندن مباحث اصلى  تقسيم مناس
ــى، تعلل در تصميم گيرى هاى اضطرارى و  با انگ سياس
شتاب زدگى در تصميم گيرى هاى فاقد اولويت تنها بخشى 
ــت. صداقت در گفتار و  ــه اين ناهماهنگى ها اس از همهم

بزرگى در كردار بايد توشه راه باشد. 

بازار مواد غذايى روسيه 
در گرو تعهد مسئوالن

ــى  برخ واردات  ــت  ممنوعي
ــواد  م ــاورزى،  ــوالت كش محص
ــورهاى  خام و مواد غذايى از كش
ــه  ــا علي ــده تحريم ه اعمال كنن
ــى براى  ــى طالي ــيه فرصت روس
ــدگان مواد غذايى ايران  صادركنن
ــركل  ــران، دبي ــت. كاوه زرگ اس
ــران در گفت وگو با  ــاى صنايع غذايى اي كانون انجمن ه
فودپرس، گفت: روسيه ساالنه 30ميليارد دالر مواد غذايى 
ــد و با توجه به فرمان  ــاورزى وارد مى كن و مواد خام كش
ــاورزى، مواد  ــت واردات برخى از محصوالت كش ممنوعي
خام و مواد غذايى از كشورهاى اعمال كننده تحريم ها عليه 
روسيه كه از سوى رييس جمهور روسيه امضا شده است، 
صنايع غذايى ايران مى تواند از اين فرصت به نحو مطلوبى 

بهره بردارى كند. 
ــود را با 16  ــرد: روس ها مذاكرات خ ــح ك وى تصري
كشور از جمله ايران براى جايگزينى واردات محصوالت 
غذايى و كشاورزى آغاز كرده اند و در صورتى كه برخى 
ــائل  ــل مانده درباره مس ــئوالن پروتكل هاى معط مس
ــتى را هرچه زودتر نهايى كنند، مى توانيم شاهد  بهداش

رشد صادرات صنايع غذايى ايران باشيم. 

هشدار فائو نسبت به تبعات ابوال 
براى امنيت غذايى

سازمان خواروبار و كشاورزى 
ملل متحد (فائو) با اعالم اينكه 
ابوالى جهان  ــى  اپيدم بدترين 
ــوالت در غرب  ــت محص برداش
ــرار داده  ــر ق ــا را در خط افريق
ــش قيمت هاى  ــب افزاي و موج
ــده است، هشدار  مواد غذايى ش
داد اين مشكالت در ماه هاى آتى وخيم تر خواهند شد. 
ــاره كرد  ــنا، فائو در گزارش خود اش ــه گزارش ايس ب
محدوديت هاى وضع شده براى رفت و آمد مردم و ايجاد 
مناطق قرنطينه براى جلوگيرى از گسترش تب خونى، 
ــذا و افزايش  ــت زده، كمبود غ ــه خريد وحش منجر ب
ــى برخورد با  ــده كه آمادگ ــورهايى ش قيمت ها در كش

چنين شوكى را نداشتند. 
ــنت مارتين، مدير واحد فائو در داكار كه  به گفته وينس
ــت، حتى پيش از  ــده واكنش اين نهاد اس هماهنگ كنن
شيوع ابوال خانواده ها در برخى از مناطقى كه اين بيمارى 
ــدود 80درصد از هزينه  ــت ح در آنجا فراگيرتر بوده اس
ــد و اكنون افزايش قيمت ها،  ــود را صرف غذا مى كردن خ
ــت. بحران  ــترس آنها قرار داده اس غذا را كامال دور از دس
غذا ممكن است مانع مهار اين بيمارى شود كه معموال از 

طريق مايعات بدن بيمار منتقل مى شود. 
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ــت  ــتر براى كش مهم ترين بس
زمين  ــاورزى،  كش ــوالت  محص
ــن قابليت  ــن زمي ــت. اما اي اس
كشت را در تمام مناطق نداشته 
و بايد حاصلخيز باشد. بنابراين، 
ــت محدوديتى در  ــوان گف مى ت
ــت و  ــن براى كش ــاب زمي انتخ
كشاورزى  محصوالت  ــت  برداش
وجود دارد كه بايد در حفظ آنها 

كوشيد. 
ــر از چندگاهى خبرهايى از  ه
ــه و كنار به گوش مى رسد،  گوش
ــاى  ــه زمين ه اينك ــر  ب ــى  مبن
كشاورزى در حال تغيير كاربرى 
هستند. به عبارتى، اين قطعه ها 
ــبز  ــه س اگرچه مى توانند هميش
باشند و غذاى ما را تامين كنند، 
ــترى  ــاى خاكس خانه ه ــه  ب اما 
ــا نياز  ــده اند كه تنه ــل ش تبدي
ــد؛  ــرآورده مى كنن ــكن را ب مس
ــل خوراك،  ــه در مقاب نيازى ك

كمترين اهميت را دارد. 
ــن اتفاق  ــرا اي ــا ببينيم چ ام
ــاورز ما  ــد؟ اصال چرا كش مى افت
ــت زمينى را كه در آن  حاضر اس
ــب وكار خود را بنا كرده، به  كس
ــوده خاطر  ــاند و آس فروش برس
ــر  ــود پولش س باقى عمر را با س
ــى در اين  ــا محرك هاي كند. آي
ــاورز را  ميان وجود دارد كه كش
ــمت سوق مى دهد؟ به  به اين س
يقين اگر محركى در كار نباشد، 

اين امر اتفاق نخواهد افتاد. 
ــاى مختلف به  ــر از زاويه ه اگ
ــايد با منطق  موضوع بنگريم، ش

ــاورز رأى  ــادى به نفع كش اقتص
ــورش را كنيد زمينى  دهيم. تص
ــما  در اختيارتان قرار گرفته و ش
بايد يك سال روى آن كار كنيد 
ــود ناچيزى در  ــان، س تا در پاي
البته  ــرد؛  گي ــرار  ق ــان  اختيارت
ــبينانه  ــيار خوش ــگاه بس ــن ن اي
ــه چيز  ــرا در آن هم ــت. زي اس
ــق روال پيش مى رود و هيچ  طب
ــه اى در انتظار  ــاق غيرمترقب اتف
ــت. اما در  ــما نيس محصوالت ش
ــى فرق  ــع به كل ــت، وض واقعي
ــا، تغييرات  ــرما، گرم مى كند. س
جوى، خشكسالى، آفت و بدتر از 
ــى براى گرفتن كود  همه دوندگ
يا سم از جمله مسائلى است كه 

شما را به شدت درگير مى كند. 
ــه  ــى ك ــى، در گزارش از طرف
ــرده، آمار  ــر ك دهقان نيوز منتش
ــف برانگيزى  تاس البته  و  عجيب 
به چشم مى خورد كه در نهايت، 
ــن متبادر  ــه ذه ــه ب ــن نتيج اي

ــكل در جاهاى  مى شود كه مش
ــن گزارش  ــه دارد. اي ديگر ريش
كشاورزى  «زمين هاى  مى گويد: 
ــت محصوالت  ــرى كش ــا كارب ب
ــاورزى مترى 10هزار تومان  كش
ارزش قيمت دارد، اما به محض 
تغيير كاربرى و تبديل آن به ويال 
ــرى يك ميليون  ــان مت و آپارتم
ــد و  ــدا مى كن ــان ارزش پي توم
ــود  ــاورز ترجيح مى دهد س كش
ــال زحمت خود را در  چندين س

يك سال دريافت كند.»
ــاورزى  البته، معاون جهاد كش
در  ــى  «وقت ــه:  گفت ــدران  مازن
يا  ويال  ــاورزى،  ــاى كش زمين ه
ــاخته  ــاختمانى غيرقانونى س س
ــرق و گاز  ــود، اگر آب و ب مى ش
ــر قابليت  ــند ديگ ــته باش نداش
ــت؛  داش ــد  نخواهن ــتفاده  اس
ــى، ادارات  ــكل اصل بنابراين مش
ــه با  ــتند ك ــده هس خدمات دهن
ــر اراضى  ــالع از تغيي ــود اط وج

ــال و آپارتمان  ــاورزى به وي كش
ــرق و گاز  ــالن آن آب، ب به عام
ــه اعمال نفوذ برخى  مى دهند ك
ــازمان ها موجب  افراد در اين س

ايجاد تخلف مى شود.»
ــه اى ديگر  ــد از زاوي ــا بيايي ام
ــم؛ فرض  ــگاه كني ــه ن ــه قضي ب
ــاورز خرده پا يك  كنيد يك كش
ــود را  ــاى خ ــار از زمين ه هكت
ــرى 10هزارتومان  ــت مت به قيم
مى فروشد. بنابراين، بايد حداقل 
از خريدار،  ــان  توم 100ميليون 
ــن پول را  ــول بگيرد. اگر همي پ
ــود  ــك بانك با كمترين س در ي
ــپرده گذارى  س ــد)  (20درص
ــون و  ــك ميلي ــى ي ــد، ماه كن
ــچ  هي ــدون  ب ــان  800هزارتوم
زحمتى به حسابش واريز خواهد 
شد. اين در حالى است كه همين 
ــت برنج  يك هكتار، مثال با كش
ــبينانه ترين حالت، تنها  در خوش
ــا 800هزارتومان ماهانه  ت  700

برايش درآمد خواهد داشت؛ آن 
هم با تحمل دردسرهاى فراوانى 
ــداد آن افزوده  ــه هر روز بر تع ك

مى شود. 
ــه همين جا ختم  ــتان ب اما داس
ــى يك ويال  ــود، زيرا وقت نمى ش
ــاخته شود،  ــط شاليزار س در وس
ــاورزان ديگر به تكاپو  كم كم كش
مى افتند و دوست دارند كه مانند 
ــان زندگى راحت ترى  همسايه ش
ــن، آنها  ــد. بنابراي ــه كنن را تجرب
ــان  ــراى فروش زمين هايش هم ب
ــى اين  ــوند. وقت ــه مى ش وسوس
ــت آن زمين ها  ــاق افتاد، قيم اتف
رونق مى گيرد و كشاورزان بعدى 
ــيار  به احتمال زياد با قيمتى بس
باالتر از كشاورز اول، زمين خود را 
واگذار مى كنند. بيشتر خريداران 
ــط و روابطى كه  ــا به ضواب هم بن
ــوط دارند، با  ــاى مرب ــا ارگان ه ب
ساختمانشان  ــكل،  مش كمترين 
ــازند و با فروش آنها پول  را مى س
ــب مى زنند.  در  ــى به جي هنگفت
ــت هاى اتهام  ــه انگش صورتى ك
ــاورزان را نشانه مى رود  تنها كش
ــى اين تغيير  ــا را بانى اصل و آنه
ــوال  ــد. حال س ــرى مى دان كارب
كه  محترمى  اينجاست،  مسئول 
ــاورز را  ــروى گره كرده كش با اب
ــن زمين هاى  ــر از بين رفت مقص
ــاورزى مى داند، اگر جاى او  كش
ــن كار را نمى كرد؟ آيا  بود، همي
بهتر نيست به جاى تنگ كردن 
عرصه بر كشاورزان، مشكل را از 
جاى ديگرى ريشه يابى كنيم تا 

دست سودجويان كوتاه شود؟ 

تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى تا كى؟ 

زمينت را بفروش و راحت زندگى كن! 

كارن هژيرنژاد

رضا عفت دوست
كارشناس كشاورزى

گزارش 

وحيد زندى فخر

عراق، لزوم ثبت سفارش براى مواد غذايى را حذف كرد
ــور عراق، برخى  ــراى واردات كاالهاى ايرانى به كش ــاى فراوان ب ــل تقاض به دلي
ــان  ــاى ايرانى و با نش ــا برنده ــود را ب ــوالت خ ــه اى محص ــركت هاى تركي از ش

Made In Iran  صادر مى كنند.
به گزارش ايانا، دبيركل اتاق مشترك بازرگانى ايران و عراق در همايش كاربران 
ــور عراق نياز به  ــرايط فعلى، در كش تجارت با عراق با اعالم اين خبر گفت: در ش
مصرف به شدت باال رفته و تامين به شدت كاهش يافته كه اين امر فضاى مناسبى 

براى صادرات توليدات ايرانى به اين كشور فراهم كرده است.
جهانبخش سنجابى شيرازى افزود: نقد رسانه ها به حاميان داعش باعث كاهش 

مصرف كاالهاى عربستانى، تركيه اى و كشورهاى اروپايى شده 
و تمايل براى واردات كاالهاى ايرانى افزايش يافته است.

ــم در همين جا اعالم كنم كه عراق  ــر داد: الزم مى دان وى خب
براى سرعت و تسهيل در واردات، لزوم ثبت سفارش مواد غذايى 
را برداشته   كه اين امر تسهيالت مناسبى براى صادرات توليدات 

صنايع غذايى كشور فراهم كرده است.

روسيه بازار اصلى كيوى ايران 
رييس اتحاديه ميوه و سبزى گفت: قيمت كيوى در ابتداى برداشت خوب بوده؛ 
ــت، اما  ــده اس به طورى كه هر كيلو كيوى روى درخت 2400تومان خريدارى ش
به تدريج هرچه كه به فصل پاييز نزديك مى شويم قيمت آن كاهش يافته تاجايى 

كه هر كيلو كيوى 800تومان قيمت گذارى شده است. 
ــال جارى،  ــين مهاجران در رابطه با وضعيت كيوى در س به گزارش ايلنا، حس
ــايز آن  ــته، اما س ــال جارى بار آورى خوبى داش اظهار كرد: بوته هاى كيوى در س
ــت. مهاجران تصريح كرد: بازار خوبى  ــال گذشته اس ــايز كيوى س كوچك تر از س

براى كيوى در روسيه وجود دارد. 
وى با اشاره به اينكه رقباى كيوى ايران كشورهاى فرانسه، ايتاليا 
و تركيه هستند، افزود: كيوى توليد ايران داراى وجهه خوبى است؛ 
ــه و ايتاليا كشورمان از  به طورى كه با وجود رقبايى همچون فرانس
بازار خوبى در روسيه برخوردار است. ويژگى ظاهرى كيوى توليد 
ــورهاى ديگر است به همين دليل  ــيار بهتر از كيوى كش ايران بس

تمايل براى خريد كيوى ايرانى بيشتر از ساير كشورها است. 



30 سال سكوت
ــال سكوت كرده ام و اين راه  ــواليه آواز ايران گفت: من 30 س ش
ــت و فكر مى كنم  ــه خواهم داد. اين اخالق قديمى من اس را ادام
بايد همين طور حركت كنم، زيرا اگر بخواهم حرف بزنم يك سينه 

سخن دارم.
شهرام ناظرى كه قرار است به زودى در تاالر وزارت كشور كنسرت 
داشته باشد، افزود: برنامه هاى من سال گذشته در خدمت امور خيريه 

بود. 
ــين آباد افتاد مرا تحت تاثير قرار داد و  ــه ش اتفاقاتى كه در مدرس
ــى را هم براى بيماران جزامى و بيماران بى بضاعت  از طرفى اجراهاي

سرطانى كردستان داشتيم. 

تعطيلى به جرم تبليغ فرهنگى
ــت  ــى ايران خواس ــز فرهنگ ــان مرك ــودان از كاركن ــت س دول
ــد.  كنن ــرك  ت را  ــودان  س ــاك  خ ــاعت  س  72 ــدت  م در 
ــمى  ــون درباره اين اقدام به طور رس ــودان تاكن وزارت خارجه س

موضع گيرى نكرده است. 
ــد وزارت خارجه  ــع آگاه مطلع ش ــودان تربيون» از مناب «س
ــن تصميم  ــنبه، اي ــفير ايران در روز دوش ــودان با احضار س س
ــدام ناگهانى با  ــالع داد. اين اق ــودانى را به وى اط ــات س مقام
ــت. نزديكى  نزديكى روابط ميان تهران و خارطوم در تعارض اس
ــورهاى عربى از جمله  ــودان باعث نگرانى كش روابط ايران و س

عربستان سعودى و امارات شده است.
ــد تصميم دولت  ــودانى مدعى ان ــانه هاى س ــمارى از رس ش
ــى ايران در  ــى فرهنگ ــى دفتر رايزن ــاره تعطيل ــودان درب س
ــدار  ــه دليل نگرانى و هش ــراج كاركنان آن ب ــوم و اخ خارط
ــترش و تبليغ  ــودانى در برابر گس ــانه اى س مراكز دينى و رس
ــفارت و مركز فرهنگى ايران در  ــت. آنها س ــيعه اس مذهب ش
ــازى مردم  ــيع و شيعه س ــودان را به تالش براى تبليغ تش س

سودان متهم مى كنند. 

انتقاد احمدى مقدم از يك سريال
ــاره به لزوم  ــه ناجى هنر با اش احمدى مقدم، در بازديد از موسس
تدوين سند راهبردى براى «ناجى هنر» در راستاى توسعه فيلم و 
سريال ها در نيروى انتظامى به سريال «انقالب زيبا» كه هم اكنون 
ــبكه يك در حال پخش است، اشاره كرد و گفت: اگرچه اين  از ش
ــريال  ــتان و تكنيك خوبى دارد، اما پليس در اين س ــريال داس س
ــيده كه حتى  ــى را به تصوير كش ــده و پليس ــان داده ش عقب نش
ــى  ــگردهاى پليس ــى ندارد و از ش ــن ابزار و امكانات پليس كمتري
ــت. اقتدار در حوزه هاى مختلفى چون، ابزار و امكانات،  بى بهره اس
ــالوده نيروى انتظامى است و  تكنولوژى و توجه به بعداجتماعى ش
بايد به عنوان عنصرى مشترك در تمام فيلم ها و سريال هاى توليد 

شده ناجا وجود داشته باشد. 

كشف نيم تن ترياك در اتوبان همت
ــك وانت پيكان در اتوبان  ــه 500 كيلوگرمى ترياك از ي محمول
ــف بيش از  ــايت پليس در گزارشى از كش ــد. س ــف ش همت كش
ــوى عوامل پليس راهور در بزرگراه  500  كيلوگرم مواد مخدر از س

همت خبر داد. 
ــينى، رييس پليس راهنمايى و رانندگى  ــرهنگ تيمور حس س
ــتر از اين عمليات را تشريح كرد  تهران بزرگ، نيز جزئياتى بيش
ــت پليس  ــاعت پنج صبح ديروز مأموران گش و گفت: حوالى س
ــل كن در بزرگراه همت به  ــى و رانندگى در محدوده پ راهنماي
ــتگاه وانت پيكان مشكوك شدند و دستور توقف آن را  يك دس
ــدارهاى  ــادر كردند، اما راننده اين خودرو بدون اعتنا به هش ص
ــز ميان اين  ــات تعقيب و گري ــرار اقدام كرد. عملي ــس به ف پلي
ــت  ــرانجام پس از گذش ــد. س خودرو و مأموران پليس انجام ش
ــى و رانندگى موفق  ــدود 10 دقيقه، مأموران پليس راهنماي ح
ــا راننده با  ــدند، ام ــردن خودروى وانت پيكان ش ــه متوقف ك ب

ــد.  ــتفاده از تاريكى هوا از محل متوارى ش سوءاس

راز شماره هشت هاى پرسپوليس
ــنا از زندگى  ــوى مفصلى با ايس ــى در گفت و گ ــر محمدخان ناص
ــى از  ــت. محمد خانى در بخش ــه ايش گفته اس ــخصى و حرف ش
ــواره بهترين بازيكنان  ــوال كه  چرا هم مصاحبه در جواب اين س

پرسپوليس پيراهن شماره 8 را پوشيده اند؟
ــد؟ مى گويد: موضوع شماره 8  ــما شروع ش  آيا اين موضوع از ش
پرسپوليس از من آغاز نشد. اين پيراهن به من هم به ارث رسيده 
ــماره 8 مى پوشيد اما نمى دانم قبل  بود. قبل از من آقاى كالنى ش
از آقاى كالنى ديگر چه كسى شماره 8 پوشيده است. هرچند من 
ــه بازيكن ثابت بودم اما  ــپوليس با اينك يك دوره كوتاهى در پرس
شماره 16 مى پوشيدم اما پس از مدتى على پروين پيراهن شماره 

8 را به من داد. 
ــيد و در  ــماره 8 پوش مجتبى محرمى هم از بازيكنانى بود كه ش
ــيار عالى بازى كرد. على  ــد بس ــتى كه به كار گرفته ش هر پس
ــى از اين پيراهن  ــه عنوان آخرين نفر به خوب ــى هم كه ب كريم

حراست كرد.

مهم ترين عناوين فوتبالى
ــوع تمديد قرارداد  ــن هفته فوتبال موض مهم ترين موضوع اي
ــيون  ــود حضور رييس فدراس ــى روش بود كه باوج ــوس ك كارل

فوتبال باز هم بالتكليف ماند.
ــدى از تمديد قرارداد  ــر جدي ــيان به طوركلى خب على كفاش
ــكل اصلى  ــى روش يا قطع همكارى با او نداد. عالوه براين مش ك
ــارت پرداخت شده  تمديد قرارداد اين مربى پرتغالى ميزان خس
ــد. همچنين سخنگوى  ــخ قرارداد عنوان ش به او در صورت فس
وزارت ورزش سعى داشت كه دخالت وزير ورزش و صحبت هاى 
ــيون فوتبال به منظور  ــت خبرى را بر تصميم فدراس او در نشس

تمديد قرارداد كى روش انكار كند.
ــرارداد كى روش در تيم  ــدم موافقت با تمديد ق ــت يا ع موافق
ــه در پايان 73 درصد  ــه 90 بود ك ــوال اين هفته برنام ــى س مل
ــدگان مخالف تمديد  ــد رأى دهن ــق و 27 درص ــان مواف مخاطب

قرارداد اين مربى پرتغالى با تيم ملى فوتبال بودند. 

الريجانى در جمع بسيجيان 
على الريجانى، در گردهمايى معاونان روابط عمومى بسيج، بسيج 
را يك حركت منحصربه فرد در امت اسالمى عنوان و خاطرنشان كرد: 
ــتقامت ملى كشور ماست و  ــرايط امروز بسيج ركن مهم در اس با ش
بدون بسيج، هيمنه انقالب نمى تواند ظهور كند. در چنين شرايطى 
ــكون، آرامش و امنيت است به يمن حضور بسيج و  اينكه ايران در س
صحنه گردانى آن است و سپاه و بسيج بايد بتوانند اين پديده زيبا را 
منعكس كنند تا زمينه بيشترى براى حضور در صحنه، عمومى كردن 
ــود. به گفته الريجانى از ابتداى  اخالص و ايجاد بازدارندگى فراهم ش
پيروزى انقالب حركت هاى بسيجى وار از طريق جهاد سازندگى ايجاد 
ــد و عده اى از جوانان براى رفع ظلم و محروميت و با حركت هاى  ش
مردمى و داوطلبانه به مناطق مختلف رفتند، آنها در روستاهاى محروم 

كار مى كردند تا امكانات زيربنايى به مردم برسد. 

امتياز امريكايى ها به ايران
سردار سرلشكر سيديحيى رحيم صفوى گفت: جمهورى اسالمى 
ــت، تاثيرگذار اصلى در منطقه غرب آسيا باشد و  ــته اس ايران توانس
امريكايى ها مجبور هستند به ايران قدرتمند امتياز بدهند، زيرا دست 
ــاور عالى فرماندهى معظم كل قوا  ــت. دستيار و مش برتر با ايران اس
كه در جمع شوراى فرماندهان و مسئوالن سپاه ثاراهللا استان كرمان 
ــاره به رسالت كنونى سپاه پاسداران انقالب  سخنرانى مى كرد، با اش
اسالمى، افزود: رسالت ما پاسداران در دهه چهارم انقالب سخت تر از 
دهه هاى قبل شده است. ممكن است تهديدات از لحاظ سخت افزارى 
ــند، ولى از نظر نرم افزارى پيچيدگى مسائل بيشتر  ــده باش كمتر ش
ــده و علت اصلى آن هم درهم تنيدگى مسائل فرهنگى، اقتصادى  ش
ــت. به نظر مى رسد پاسداران براى دفاع  ــى با امنيت ملى اس و سياس
ــل و مولفه هاى  ــاخصه ها، عوام ــالمى، به ش همه جانبه از انقالب اس
ــوند. قدرت امريكايى ها رو به كاهش مى رود و  جديدى بايد مجهز ش

ديگر مانند گذشته نمى توانند در مسائل منطقه يكه تاز باشند. 

اسامى 15 اثر غيرداستانى به عنوان نامزدهاى مرحله نخست جايزه 
20 هزار پوندى «ساموئل جانسون» 2014 اعالم شد. 

مجموعه مقاالت و سـخنرانى هاى باسـتانى پاريزى با نام «كوه ها 
با هم اند» اكنون آماده چاپ شـده و تا زمسـتان در نشر علم منتشر 

مى شود. 
كارگردان «انقالب زيبا» كه سـريالش به تازگـى با انتقاد فرمانده 
نيروى انتظامى مواجه شده بود، تاكيد كرد: براى قضاوت كردن درباره 

اين سريال كمى عجيب و زود است. 

با توجه به تحقيقات انجام شده در استان كرمان وضعيت موادمخدر 
در دانشگاه ها مطلوب نبوده و مصرف الكل در پسران دانشجو 13 و در 
دختران دانشجو 18 درصد و در دختران غيردانشجو 2 درصد است. 

رييـس اداره پيونـد و بيمارى هـاى خـاص وزارت بهداشـت از 
مذاكـرات در حال انجام براى درج «رضايت افراد به اهداى عضو» در 

«كارت هاى ملى» خبر داد. 
تمايل گردشگران ايرانى براى سفر به دوبى درحالى در سال هاى اخير 
كاهش يافته  كه عالوه بر افزايش قيمت ارز، بحث تامين امنيت گردشگران 
ايرانى در اين شيخ نشين نيز در اين امر تاثيرگذار بوده است. اين ناامنى با 

واقعه تجاوز به بانوان ايرانى شكل حادى به خود گرفته است. 

سرمربى تيم راه آهن مى گويد به على كريمى پيشنهاد داده است با 
حضور در كادر فنى، به اين تيم كمك كند. 

 حضور احسـان حاج صفى در تيم فولهام منتفى شد، ولى مهرداد 
پوالدى ديگر بازيكن ايرانى همچنان به لژيونر شدن و بازى در يك تيم 

اروپايى اميدوار است.
قهرمان المپيك لندن مى گويد كه شيب  دار بودن تخته باعث شد 

اكثر ملى پوشان وزنه هاى خود را بيندازند. 

معـاون وزير خارجـه جمهورى اسـالمى ايران با اشـاره به تالش 
طرف هاى حاضر در مذاكرات هسته اى ايران و 1+5 تاكيد كرد برنامه 

هسته اى ايران صلح آميز بوده و صلح آميز خواهد ماند.
 بنابر اعالم دبيرخانه فراكسـيون حمايت از حقوق معلوالن، مجوز 
فعاليت گمركى خودرو جهت استفاده حدود 4500 نفر از معلوالن را با 

محدوديت پنج سال خريدوفروش صادر كرده است. 
در پى سـرنگونى يك پهپاد رژيم صهيونيسـتى توسط نيروهاى 
سپاه در ايران، مقامات رژيم صهيونيستى در تالش براى جبران اين 
شكست سعى دارند با نسبت دادن اين پهپاد به ايران ثابت كنند كه 

قادر به اقدام واكنشى در اين زمينه هستند. 

غالمعلى پورعطايى، نوازنده دوتار و خواننده آوازهاى عارفانه و 
عاشقانه خراسان در بستر بيمارى است

دكتر ناصر كاتوزيان، پدر علم حقوق ايران، كه كتب و مقاالت 
بسيارى در حوزه حقوق مدنى تاليف كرده بود درگذشت

در پايان دور نخست رقابت هاى جهانى واليبال سيدمحمد موسوى 
و فرهاد قائمى در صدر برترين هاى اين رقابت ها قرار گرفتند

دوران مسئوليت كاترين اشتون در مقام مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا به پايان رسيد

جامعهفرهنگ سياستورزش

روزنامه اقتصادى - مديريتى
صاحب امتياز: مهدى صيافى

مدير مسئول: محمدرضا قديمى
شوراى سردبيرى:

محمدرضا قديمى،حميدرضا اسالمى، شهريار شمس مستوفى

چاپ: شركت رواق روشن مهر توزيع: نشر گستر امروز
دفتر مركزى: 88895433(خط ويژه)

روابط عمومى: 88895433
سازمان آگهى ها: 62 و 88928539  

سامانه پيامكى: 50001243
  info@forsatnet.ir :ايميل

www.forsatnet.ir :سايت
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واليباليست ها در اوج

27 درصد فقر مطالعه در تهران
ــى ميزان مطالعه شهروندان  ــاس نتايج طرح پژوهشى «بررس براس
تهرانى» 27/4درصد پاسخگويان اظهار كرده اند كه اصال اهل مطالعه 
نيستند، 40/4درصد در حد «كم يا خيلى كم» و تنها 32/2درصد در 
ــتند. چكيده طرح پژوهشى  حد «زياد يا خيلى زياد» اهل مطالعه هس
«بررسى ميزان مطالعه شهروندان تهرانى» از سوى مركز افكارسنجى 
ــد.  ــر ش ــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتش و رصد فرهنگى پژوهش
ــاس اين گزارش، در اين نظرسنجى، ابعاد مختلف ميزان مطالعه   براس
ــت. روش اين پژوهش، پيمايش  ــهروندان تهرانى بررسى شده اس ش
ــنامه مبتنى بر  ــتفاده از ابزار پرسش ــوه گردآورى اطالعات با اس و نح
مصاحبه است و حجم نمونه 1000 نفر بوده است. حدود يك چهارم 
ــخگويان (27/4درصد) اصال اهل مطالعه نبوده و 40/4درصد در  پاس
حد «كم يا خيلى كم» و 32/2درصد در حد «زياد يا خيلى زياد» اهل 
ــخگويان (مطالعه كننده) از طريق  ــتند. 24/7درصد پاس مطالعه هس
ــنايان» و 23/6 درصد از طريق «اينترنت» از انتشار  ــتان و آش «دوس

كتاب هاى جديد مطلع مى شوند. 

چمران رييس شورا؛ طاليى نايب رييس
ــوراى شهر تهران  ــال رياست برش ــابقه 10 س مهدى چمران كه س
ــهر تهران انتخاب شد.  ــوراى ش را دارد با 18 رأى به عنوان رييس ش
ــهر تهران انتخابات هيأت رييسه  ــال تشكيل شوراى ش در دومين س
ــابقه رياست بر شوراى شهر دوم و سوم  برگزار و مهدى چمران كه س

را داشت به عنوان دومين رييس شوراى شهر چهارم برگزيده شد. 
در اين انتخابات احمد مسجد جامعى از سوى اصالح طلبان كانديداى 
ــده بود كه با 13 رأى رياست شورا را به چمران واگذار  ــت شورا ش رياس
ــدن با  كرد. احمد حكيمى پور و مرتضى طاليى نيز براى نايب رييس ش
ــور 15 رأى و طاليى 15 رأى  ــم رقابت كردند كه در نهايت حكيمى پ ه
اخذ كردند و يك رأى سفيد بود به همين دليل رأى گيرى دوباره برگزار 
ــد كه پس از رأى گيرى مجدد طاليى با 17 رأى انتخاب شد. ساعى،  ش
راستگو، قناعتى، جديدى و تندگويان نيز براى منشى اول و دوم كانديدا 
ــى اول  ــدند كه در نهايت ابوالفضل قناعتى با 18 رأى به عنوان منش ش
ــد. با توجه به مساوى شدن رأى الهه راستگو و محمد مهدى  انتخاب ش
ــرانجام  ــى دوم رأى گيرى دوباره انجام و س تندگويان براى انتخاب منش

راستگو با 16 رأى به عنوان منشى دوم انتخاب شد. 

ــوراى  ــس ش ــران در مجل ــده ته نماين
اسالمى گفت: براى حفظ آرامش فرهنگى 
ــا را رها كرد و  ــا ماهواره ه ــد مقابله ب نباي
فيس بوك و توييتر نبايد رفع فيلتر شوند. 
ــب،  ــنبه ش ــى حداد عادل دوش غالمعل
ــال  ــعار س ــى كه با عنوان «ش در همايش
ــد، درباره  ــوش نكنيم» برگزار ش را فرام
فضاى سياسى كنونى كشور اظهار كرد: از 
ــاى روحانى آمد ما به او گفته ايم  وقتى آق
ــادى در  ــكالت اقتص ــما براى حل مش ش
ــد و ما هم به  ــور به آرامش نياز داري كش
ــن آرامش به  ــك مى كنيم تا اي ــما كم ش
ــما را قبول داريم  ــورد. اعتدال ش هم نخ
ــود مسائل  چراكه با افراط و تفريط نمى ش
ــراى حفظ آرامش فرهنگى  را حل كرد. ب
ــا را رها كرد، نبايد  نبايد جلوى ماهواره ه
ــوند، مسئوالن  فيس بوك و توييتر آزاد ش
كشور نبايد افتخار كنند كه در فيس بوك 
چه مى كنند، اگر اينها را رها كنيد، باعث 
تشنج فرهنگى مى شود. نبايد كليد كارها 
ــت كسانى سپرد كه در فتنه 88  را به دس

مقصر بودند، من صريحا به آقاى روحانى 
ــياه و  ــمان س گفتم آدم مار گزيده از ريس

سفيد مى ترسد. 
ــرد: براى  ــان ك ــادل خاطرنش حداد ع
ــخت بود،  ــتيضاح وزيرعلوم هم س ــا اس م
ــتيضاح  ــه ما عقده اس ــت ك اين طور نيس
ــيم، واقعا نمايندگان 9 ماه به  داشته باش
ــاالن فتنه را در  ــر علوم مى گفتند فع وزي
ــت هاى كليدى منصوب نكنيد، واهللا و  پس
باهللا استيضاح به دليل بورسيه ها نبود، اگر 
قرار باشد روزى پرونده بورسيه ها باز شود 
ــن اتفاق بيفتد،  ــال پيش اي بايد از 20 س
آن موقع معلوم مى شود كه ما طلب كاريم 

يا بدهكار. 
وى يادآور شد: چند سال پى در پى است 
ــعار اقتصادى  ــر معظم انقالب ش كه رهب
ــت از اهميت  ــاب مى كنند كه حكاي انتخ

ــال طوالنى تر از  ــعار امس اقتصاد دارد، ش
ــل و دربردارنده  ــال هاى قب ــعارهاى س ش
ــوم اصلى بود: اقتصاد، فرهنگ،  چهار مفه
عزم ملى و مديريت جهادى. ما از ابتداى 
ــكل اقتصادى داشتيم، اما در  انقالب مش
اين دو، سه سال اخير بعد از تحريم ها اين 

مسئله بيش از گذشته شده است. 
ــاى  ــت آق ــرد: دول ــان ك وى خاطرنش
روحانى راه حلى كه براى رفع تحريم ها در 
ــت.  پيش گرفته كه عمدتا راه مذاكره اس
ــت و شايد  بحث مذاكره خيلى مطرح اس
بعضى ها فكر كنند مشكل اقتصادى ما در 
ژنو حل مى شود، رهبر انقالب با مذاكرات 
ــتند. موضوعى كه مهم است  مخالف نيس
ــلطه  ــليم زورگويى و س ــود كه تس اين ب
ــويم، درباره اين دولت هم ايشان منع  نش
ــدا گفتند: «من به  ــد منتهى از ابت نكردن

ــتم، اما به تيم  امريكايى ها خوش بين نيس
مذاكره كننده خوشبينم.»

نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى 
در بخش ديگرى از سخنان خود به توضيح 
ــينى دو واژه فرهنگ و اقتصاد  دليل هم نش
ــعار امسال پرداخت و بيان كرد: غير از  در ش
ــت، يك  ــه فرهنگ داراس ــت ذاتى ك اهمي
نگرانى هم هست، بعضى ها فكر مى كنند راه 
موفقيت در مذاكرات اين است كه در مسائل 
فرهنگى كوتاه بياييم، اين نگرانى قرائنى هم 
در صحبت هايى كه در روزنامه ها مى بينيم 
ــتند  ــم انقالب مى خواس ــر معظ دارد، رهب
ــت، اما  ــادآورى كنند كه اقتصاد مهم اس ي
فكر نكنيد با ناديده گرفتن مسائل فرهنگى 

مى توانيد مشكالت اقتصادى را حل كنيد. 
ــبك زندگى و اقتصاد  وى تاكيد كرد: س
مقاومتى دو روى يك سكه و از هم جدايى 

ــتند، بدون اسالمى شدن سبك  ناپذير هس
ــاد مقاومتى  ــم به اقتص ــى نمى تواني زندگ
ــب بخواهم  ــيم، من اگر 365 روز و ش برس
درباره مضامين غلطى كه از فرهنگ غربى 
ــود دارد صحبت كنم، باز  ــور ما وج در كش
ــدن ما از سبك  هم در ارائه مضمون دور ش
ــى آورم، خوردن،  ــم نم ــالمى ك زندگى اس
ــى و عزا  ــيدن، عروس خوابيدن، لباس پوش
ــاك و غيره ما تطبيق دقيقى  گرفتن، پوش
با سبك زندگى اسالمى ندارد. ريشه سبك 
ــت، نخستين قدم براى  زندگى فرهنگ اس
ــت كه در  ــالمى اين اس ــبك زندگى اس س

سبك زندگى غربى شك كنيم.
ــد و  ــاختمان هاى بلن ــه س ــت ب  آدمي
ــت فرهنگ  ــت، اهمي ــت نيس هايپرمارك
براى يك ملت مثل هواست براى زندگى، 
ــم بكنيم  ــا مى تواني ــل كارى كه م حداق
ــت،  اى كاش ما در  ــرف اس مديريت مص
ــوارد از غربى ها تقليد مى كرديم،  بعضى م
من 100 سفر خارجى رفته ام، كمتر ملتى 

به اندازه ما اسراف مى كند. 

تيم ملى واليبال ايران با پيروزى مقتدرانه برابر 
ــابقات قهرمانى  آمريكا به دومين برد خود در مس
ــردى كه در يك  ــت.  دومين ب ــت ياف جهان دس
تورنمنت پاياپاى اتفاق افتاد و در ست پنجم تيم 
ــان به لب كردن  ــران با تالش فراوان و ج ملى اي
ــت يك پيروزى شيرين  تماشاچيان ايرانى توانس

را رقم بزند.
ــان ايران بعد از يك شروع طوفانى در  ملى پوش
ــان و پيروزى مقابل  ــابقات قهرمانى جه آغاز مس
ايتاليا، در گام دوم از ساعت 15:30 روز سه شنبه 
ــتند قهرمان  برابر آمريكا به ميدان رفتند و توانس
ــو درآورند. تيم ملى  ــگ جهانى 2014 را به زان لي
ايران با حساب 3 بر 2 مقابل قهرمان ليگ جهانى 
2014 پيروز شد تا انتقام شكست برابر حريف در 
ديدار نيمه نهايى ليگ جهانى را بگيرد. شاگردان 
ــت هاى اول، دوم و پنجم را  كواچ در اين بازى س
ــه ترتيب با امتيازات 25 بر 23، 25 بر 17 و 17  ب
ــدند و تنها ست سوم را 25 بر 19  بر 15 برنده ش

و 25 بر 18 به حريف واگذار كردند.
پيروزى بر تيم واليبال آمريكا كه در بازى هاى 
ــين تيم ايران را در چند قدمى طالى جهان  پيش
ــخت  ــيرين انتقامى س ــف كرده بود طعم ش متوق
ــت هاى  ــود از اين تيم مدعى و مغرور. واليباليس ب
ــتر به بازى  ــن پيروزى با اميدى بيش ــى با اي ايران
ــاى بعد مى روند و اين پيروزى ارزش هاى تيم  ه
ــال را در اين دوره ليگ جهانى واليبال  ملى واليب

تثبيت تر خواهد كرد.
ــته  ــال آمريكا يكى از قدرت هاى اين رش واليب
ــت كه چهار مدال المپيك  ــى در جهان اس ورزش
ــان واليبال  ــز در پرونده خود دارد. ملى پوش را ني
ــال  اياالت متحده امريكا در بازى هاى المپيك س
ــئول)  ــس)، 1988 (س ــس آنجل ــاى 1984 (ل ه
ــدال طالى  ــب م ــن) موفق به كس و 2008 (پك

مسابقات واليبال المپيك شده اند.

ديدگاه هاى حداد عادل درباره توييتر و فيس بوك و وضع امروز

ما عقده استيضاح نداريم



چالش هاى بازاريابى براى محصوالت كشاورزى

سالم يا ارگانيك؟ مسئله اين است 
صفحه 12

گزارش «فرصت امروز» از بازار داغ كوله هاى مدارس

افزايش 2برابرى قيمت كيف دانش آموزى
ــال اوج  خريد كيف  براى  مدارس  است،  شهريورماه هر س
به  همين  جهت  وقتى براى  خريد كيف  وارد بازار مى شويد 
چه مواردى در درجه اول  برايتان  حائز اهميت است؟ اينكه 
 جنس  خارجى  بخريد يا ايرانى؟ اينكه  كيف  دستى  باشد يا 

كوله پشتى؟ اينكه  كوله پشتى موردنظر داراى آپشن هايى 
چون جاى  لپ تاپ و ضدضربه  باشد يا خير؟ اگر چه  ممكن 
است  خريد كيف مدرسه كمى ساده به  نظر برسد، اما انتخاب 
اصولى آن  مى تواند سالمت جسمانى فرزندان تان را در برابر 

عوارض استفاده از كيف نامناسب چون افتادگى شانه ها و 
ــتون فقرات تامين كند. به همين جهت خريد  انحراف س
كوله پشتى از كيف دستى مناسب تر است، چرا كه كوله مانند 
وزنه اى است كه  به دو طرف  تقسيم شده و مانع خميدگى 

دانش آموز به يك طرف و انحراف ستون فقرات و كشيدگى 
عضالت عصبى  مى شود، همچنين كوله بايد جادار، داراى 
پد، قابليت شست وشو، نرم و جنس آن بافتنى يا نايلون باشد.  
صفحه 14

كلينيك كسب و كار

عدم موفقيت طرح كسب و كار
10

سرنخ
گل بى گلدون پروين و سرمايه گذارى 

11براى ساخت دارو

ديدگاه

نقدينگى، چالش صنعت تبليغات
13

داستان زندگى محمود خليلى

خدمات و صدمات برخى رجال 
16

نقش هوش عاطفى در بهبود مديريت

انسان محتاج تعامل 
عاطفى با ديگران است

بحـث معنويـت و هـوش عاطفى در مديريـت از مباحث نوين و 
جديدى اسـت كه مى تواند رضايت بيشتر و انگيزه هاى باالترى 

را در سازمان ها فراهم آورده و ...

رازهاى تاسيس دفتر وكالت

من يك وكيلم
كنار برويد!

مردى شـيك پوش، كت وشـلوار گران قيمتى به تن كرده است، 
كيف شكيلى دست گرفته و وارد سالن مى شود. 

بررسى بازار نوشت افزار در آخرين ماه تابستان

تحصيل با خودكار 
و دفتر خارجى

با توجه به نزديك شـدن به ماه مهر و بازگشـايى مدارس، فروش 
نوشت افزار در كشور به اوج خود مى رسد...

كارت سوخت موجب  
53 ميليارد دالر 
صرفه جويى شد

تخصص اصلى او در زمينه دولت الكترونيك و به طور كلى معمارى 
فناورى اطالعات در حوزه انرژى است. 
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11

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

نگاهى به كمپين تئورى سرگرمى شركت 
فولكس واگن

مسئوليت اجتماعى
در خدمت برندسازى

چند روز پيش در ميان خيل فيلم ها و تصاويرى كه ميان شبكه هاى 
اجتماعى دست به دست مى شوند، به فيلم بسيار جالبى برخوردم 
كه در نگاه اول به هيچ وجه يك فيلم تبليغاتى به نظر نمى رسيد. 
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عطيه عظيمى
كارشناس ارشد مديريت

بحث معنويت و هوش عاطفى 
ــث نوين  ــت از مباح در مديري
ــه مى تواند  ــت ك و جديدى اس
ــتر و انگيزه هاى  ــت بيش رضاي
ــازمان ها فراهم  باالترى را در س
آورده و در جهت تامين اهداف 
ــازمان و بهره ورى بيشتر آن  س
ــاى واقعى  ــد. در دني عمل كن
ــهم  ــد از س ــار درص ــا چه تنه
ــغلى به هوش  موفقيت هاى ش
ــوط بوده و بيش از  منطقى مرب
نود درصد به شعور مرتبط است. 
در نتيجه نمى توان اين واقعيت 
ــه آنچه در  ــده گرفت ك را نادي
ــتفاده از  ــا اهميت دارد، اس دني
هوش عاطفى در جهت رسيدن 

به اهداف است. 
ــده در زمينه  تحقيقات انجام ش
ويژگى هاى رهبر نشان مى دهد، 
ــد فردى باهوش بوده و  رهبر باي
ــغلى  ــش كافى در زمينه ش دان
ــا هوش  ــد، ام ــته باش خود داش
ــى و مهارت هاى تكنيكى  منطق
آغازين  ــاى  توانايى ه ــوان  به عن
ــتند  ــران مطرح هس براى رهب
ــرط كافى براى  ــود آنها ش و وج
رهبرى نيست. در اين ميان، هر 
فردى كه بخواهد عملكرد بهترى 
ــد هوش  ــد، نيازمن ــته باش داش
عاطفى و بهره گيرى از آن است 
ــطوح باالتر  و هر چه افراد به س
سازمان راه مى يابند، نيازشان به 

هوش عاطفى بيشتر مى شود. 

هوش عاطفى و ايجاد انگيزه 
در كارمندان

ــت كه از   رهبرى موضوعى اس
ديرباز موردنظر محققان و عامه 
ــت. امروزه  ــازمان ها بوده اس س
ــان خود را  ــران بايد كاركن رهب
ــك كنند،  ــد و تحري برانگيزانن
ــى را در محيط كار  عقايد مثبت
رواج دهند و در ميان آنها حس 
ــد. در اين  همكارى ايجاد كنن
ميان يكى از متغيرهاى اساسى 
كه به تازگى به عنوان يك ويژگى 
ــران مطرح  ــراى رهب ــوه ب بالق
ــود، هوش عاطفى است.  مى ش

ــوش عاطفى مانند  اصطالح ه
ــه مجموعه اى  ــت ك چترى اس
ــا و خصايص فردى  از مهارت ه
ــع كرده  ــود جم ــر خ را در زي
ــن ويژگى ها  ــت. معموال اي اس
ــوس  نامحس ــاى  مهارت ه را 
ــاى درون فردى و  ــا مهارت ه ي
ــردى نام گذارى مى كنند.  بين ف
ــه اى  به گون ــا  مهارت ه ــن  اي
هستند كه با حوزه هاى سنتى 
ــل  ــص از قبي ــارت و تخص مه
دانش مشخص، هوش عمومى، 
ــى و حرفه اى  ــاى فن مهارت ه
ــاط چندانى ندارند و از آنها  ارتب
ــوش عاطفى  ــتند. ه جدا هس
ــتن نسبت  ــامل آگاهى داش ش
ــف و چگونگى ارتباط  به عواط
ــف با بهره  ــل اين عواط و تعام
ــت. يعنى فردى كه  هوشى اس
مى خواهد در زندگى خود موفق 
بوده و جزو بهترين افراد باشد، 
بايد از عواطف و احساسات خود 
ــوده و از اين  ــران آگاه ب و ديگ
عواطف استفاده اى منطقى ببرد. 

ارتقاى هوش عاطفى
ــان ها درباره احساسات،  اگر انس
ــاى خود با  ــف و تجربه ه عواط
ــو كنند، اين امر به  هم گفت وگ
نوعى موجب يادگيرى عاطفى 
آنها خواهد شد. البته يادگيرى 
ــه اين گونه  ــورد عواطف ب در م

ــت كه چند تمرين خاص  نيس
را انجام داده و نتيجه يادگيرى 
ــاهده كرد؛ بلكه  را بالفاصله مش
ــوع يادگيرى در  ــن ن نتيجه اي
تعامل با افراد و در فعاليت هاى 
گروهى نمايان خواهد شد. براى 
ــوش عاطفى بايد در  آموزش ه
ــات و  ــبت به احساس افراد نس
عواطف حساسيت ايجاد كنيم 
ــبت  و آگاهى و دانش آنها را نس

به ابعاد عاطفى موجود در درون 
انسان ها افزايش دهيم. انسان ها 
همزمان با آگاه شدن نسبت به 
عواطف و احساسات خود سعى 
ــه تاثير عواطف  خواهند كرد ك
ــالت  ــات را در تعام و احساس
خود با ديگران نيز درك كنند. 

ــر روابط  ــه آگاهى ها ب اين گون
اجتماعى كاركنان و كار گروهى 
آنها تاثير مثبت خواهد گذاشت. 
ــان گفته  ــته به كاركن در گذش
مى شد، عواطف و احساسات خود 
ــركار  را در خانه رها كرده و به س
بيايند. اما اين رويه زمان زيادى 
به طول نينجاميد، زيرا انسان ها 
ــا گروهى كه  ــازمان ي در هر س
مشغول بوده و با انسان هاى ديگر 
ــر و كار داشته باشند، محتاج  س
ــا ديگران  ــى ب ــالت عاطف تعام
ــتفاده از مهارت هاى  هستند. اس
ــتن  عاطفى در محيط كار و داش
كاركنانى با هوش عاطفى برتر از 
دو جهت براى سازمان سودمند 
است: اوال افراد مى توانند بر خود 
ــند و خود را  كنترل داشته باش
اداره كنند و ثانيا روابط اجتماعى 
بين افراد نيز بهبود خواهد يافت 
كه موجب برقرارى ارتباط موثر 
در بين كاركنان خواهد شد. اين 
ــازمانى  ــر مى تواند در امور س ام
ــون كاهش مقاومت در مقابل  چ
ــت قوانين و  ــر، بهبود رعاي تغيي
و  ــازمانى  س ــتورالعمل هاى  دس
ــا، بهبود مكاتبات  احترام به آنه
ــعه  ــازمانى، توس و ارتباطات س
ــاركتى، ايجاد جو  ــگ مش فرهن
مطلوب و خانوادگى در سازمان 
ــازمانى)، ايجاد  (ايجاد خانواده س
تعلق خاطر و دلبستگى كاركنان 

ــاد انگيزش به  ــازمان، ايج به س
روش هاى غيرمادى در كاركنان، 
ــوآورى در  ــت خالقيت و ن تقوي
سازمان، بهبود رابطه با مشتريان 
در  ــترى مدارى  مش ــت  تقوي و 
ــا كاركنان  ــاوره ب ــازمان، مش س
ــكل آفرين  ــژه كاركنان مش به وي
ــا، افزايش  ــار آنه ــود رفت و بهب
و  ــت  كيفي ــود  بهب ــره ورى،  به
ــده به  ــت تمام ش ــش قيم كاه
ــتقيم در بلند مدت  طور غيرمس

تاثيرگذار باشد. 

روحيه رهبر سازمان
 مسرى است

ــش خود  ــاى نق ــران در ايف رهب
با ديگران  ــترده اى  تعامالت گس
داشته و بيش از ساير افراد سازمان 
ــى و دامنه  ــه مهارت هاى عاطف ب
وسيعى از مهارت هاى فردى نياز 
دارند. تحقيقات نشان داده، حدود 
دو سوم از بهترين كارهاى انجام 
ــادى قابل  ــط افراد ع گرفته توس
استناد به شايستگى هاى عاطفى 
ــت، نه مهارت هاى فنى و  آنهاس
ــناختى. اين در حالى است كه  ش
ــورد رهبران به 80  اين رقم در م
ــد. روحيه  ــد مى رس تا صددرص
ــرى و  ــازمان كامال مس رهبر س
قابل انتقال است و به سرعت در 
سراسر محيط سازمان گسترش 
ــت كه  مى يابد. در نتيجه الزم اس
مديران از طريق تحليل فكورانه، 
نحوه تاثيرگذارى رهبرى عاطفى 
ــات و فعاليت هاى  خود بر روحي
ــرده و  ــخص ك ــازمان را مش س
ــابه، رفتار  ــپس با نظمى مش س
خود را براساس آن اصالح كنند. 
رهبرسازمانى كه از لحاظ عاطفى 
ــت، مى تواند شخصا و  باهوش اس
ــات خود را كنترل  آگاهانه روحي
ــق خودگردانى آنها  كند، از طري
را بهبود بخشد، از طريق همدلى 
تاثير آنها را درك كند و از طريق 
ــيوه اى رفتار  مديريت روابط به ش
كند كه روحيه ديگران را باال ببرد.  
چنين رهبرى مى تواند به راحتى 
با مسائل و مشكالت برخورد كند، 
راه حل هاى بهترى ارائه دهد و در 
تصميم گيرى هاى خود خشك و 

نامنعطف نباشد. 

تحقيقات نشان 
داده كه حدود 

دو سوم از بهترين 
كارهاى انجام 

گرفته توسط افراد 
عادى قابل استناد 
به شايستگى هاى 

عاطفى آنهاست، نه 
مهارت هاى فنى و 

شناختى. اين در حالى 
است كه اين رقم در 
مورد رهبران به 80 تا 

صددرصد مى رسد

5 كليد مراقبت كارآفرينان از خود 

ــان در مراقبت از خود  ــيارى از مديران و كارآفرين بس
تنبلى مى كنند. آنها: 

*  هر روز براى ساعات طوالنى كار مى كنند. 
*  هميشه انتظار دارند كه بيشتر و بهتر كار كنند. 

ــد: آنها تنها  ــه فكر مى كنن ــتى دارند ك ــاور نادرس *  ب
كسانى هستند كه بايد همه كارها را انجام دهند، چون 

بقيه كارها را خراب مى كنند. 
ــاس گناه مى كنند، چون  ــتراحت كردن احس *  از اس

هميشه كارهاى زيادى براى انجام دادن وجود دارد. 
ــت رفته يا  *  تمام روز خود را با نگرانى از آنچه از دس

آنچه «بايد مى شد» سپرى مى كنند. 
ــان مراقبت  ــما از خودت ــت كه اگر ش ــكل اينجاس مش
نكنيد، هيچ شخص ديگرى اين كار را براى شما انجام 
ــك مراجعه كننده صحبت  ــد. چندى پيش با ي نمى ده
ــى از كار كامال  ــار ناش مى كردم كه مى گفت تحت فش
ــت. او به طور تمام وقت كار مى كرد و  ــوده شده اس فرس
ــت  ــت. با اين حال نمى توانس راهى جز كار كردن نداش
ــود  كارش را تحمل كند يا به نوعى به آن عالقه مند ش

و از آن لذت ببرد. 
ــيار  ــن گفت، زندگى بس ــرى به م ــده ديگ مراجعه كنن
ــغله اى دارد و از اين موضوع تقريبا كالفه است.  پر مش
ــه كسب و كار موفق را اداره مى كرد، در حال طالق  او س
ــى پيش،  ــود و همچنين مدت ــرش ب ــن از همس گرفت
ــاب امضا كرده بود.  ــتن يك كت قراردادى را براى نوش
ــت  ــيار هيجان زده بود و مى دانس او در مورد كتاب بس
كه به موفقيت بزرگ بعدى او منجر مى شود. اما مهلت 
ــود و او زمان و  ــدن ب تحويل كتاب در حال نزديك ش

انرژى كافى را براى تكميل آن نداشت. 
خب، بگذاريد با شما روراست باشم. من ادعا نمى كنم، 
ــخت كار كند. اما اين را  ــت س يك كارآفرين الزم نيس
ــود مراقبت مى كنيد، بدن  ــما از خ بدانيد زمانى كه ش
ــن امكان را  ــر كار مى كنند و آنگاه اي ــما بهت و مغز ش
ــام كار بهينه، از انجام  ــه عالوه بر انج پيدا مى كنيد ك
ــى را كه به  ــد.  در اينجا راه حل هاي ــز لذت ببري آن ني
ــز در ميان  ــما ني ــم ارائه كردم، با ش ــه كنندگان مراجع
ــعى كنيد آنها را به كار ببريد. آنگاه حتى  مى گذارم. س
ممكن است ببينيد كه با تقويت خودتان، كسب و كارتان 

نيز به رشد بيشترى نائل مى شود. 
ــراى تعطيالتى كوتاه مدت برنامه ريزى كنيد. مثال  1-  ب
يك تعطيالت آخر هفته سه روزه، يا يك روز مرخصى، 
ــافرت  ــا دو بار در ماه. لزومى ندارد حتما به مس يك ي
ــيد. فقط به  ــته باش ــى پرهزينه داش ــد و تعيطالت بروي
كارهاى لذت بخشى فكر مى كنيد كه مدتى است انجام 
ــد. مثال براى قدم زدن به پارك برويد. براى يك  نداده اي
ــاحل دريا برويد. در يك فروشگاه جديد وقت  روز به س
بگذرانيد و خريد كنيد. يك كتاب لذت بخش بخوانيد. 
به سينما برويد يا يك رستوران جديد را امتحان كنيد. 
مى بينيد كه كارهاى تفريحى از اين قبيل هرگز تمامى 

ندارند. 
2-  براى تفريح با دوستان خود وقت بگذاريد. دوستان 
ــتان  ــد. در اينجا منظور ما دوس ــى دارن ــواع مختلف ان
ــت، نه كسانى كه شما  روحيه دهنده و انرژى بخش اس
ــتانى كه واقعا  ــيد، بلكه دوس ــد» با آنها باش «مجبوري

«مى خواهيد» با آنها باشيد. 
ــواب كافى، خوردن  ــيد. خ 3-  به تغذيه بدن خود برس
ــما  ــوى و همچنين ورزش كردن براى ش ــاى مق غذاه
ــت مثل موتور يك خودرو  ــما درس ضرورى اند. بدن ش
ــد، بهتر كار  ــتر مراقبت كني ــه از آن بيش ــت، هرچ اس

مى كند. 
4-  هر روز يك ساعت به خود استراحت دهيد. از محل 
كار خود فاصله بگيريد و سعى كنيد همه افكار مربوط 
ــرون كنيد. زمانى را به خنديدن يا  به آن را از ذهن بي
گريه كردن- اگر به آن نياز داريد- بگذرانيد. براى خود 
ــت كنيد. با دوستى  ــمزه درس يك ناهار خوب و خوش
ــن فعاليت ها، كار را  ــاده روى برويد و در همه اي به پي

فراموش كنيد. 
و مهم تر از همه

ــازه دهيد تا گاهى بازى كنيد. زمان  5-  به خودتان اج
ــما به خودتان  ــت. هنگامى كه ش بازى زمان خالق اس
ــران كامل و  ــد و ديگر نگ ــردن مى دهي ــازه بازى ك اج
ــذت و تفريح دوباره  ــتيد، ل ــص بودن كارها نيس بى نق
ــما با اين فعاليت ها دوباره  به شما را نشان مى دهد. ش
ــويد و با انگيزه بيشتر به كار خود بر  هيجان زده مى ش

مى گرديد. 
ezinearticles. com

تفكر سيستمى چيست؟
ــتيد بهره گيرى از تفكر سيستمى مى تواند  آيا مى دانس
ــازمان مورد  ــوان رويكردى كارآمد در مديريت س به عن

استفاده قرار گيرد؟ 
ــوه متفاوتى از  ــت كه نح ــى اس ــتمى دانش تفكر سيس
ــتمى  ــيدن را معرفى مى كند. هدف تفكر سيس انديش
ــى مشترك  ايجاد انگيزه يادگيرى به منظور خلق بينش
ــت. يكى از  ــت و آگاهانه اس ــراى تصميم گيرى درس ب
ــتمى در سازمان  ــتفاده از رويكرد تفكر سيس منافع اس
ــتيابى به روشى جديدتر و بهتر براى  را مى توان در دس
ــن نقاط قوت و نيز  ــائل، يافت ايجاد راهبردها، حل مس
ــا و زمينه هاى  ــراى درك روابط، الگوه ــى ب ارائه روش
ــه يابى مشكل فعلى سازمان  ــائل و رويدادها و ريش مس
دانست. هدف اصلى به كارگيرى تفكر سيستمى، ايجاد 
ــت كه در آن اجزا  ــتم كل گرا در سازمان اس يك سيس
ــوى يكديگر  ــده و از س به صورت يكپارچه مديريت ش

تقويت مى شوند. 

ــك  پاسـخ كارشـناس: در ي
ــب و كار تمامى موارد  طرح كس
ــى،  اجراي ــاى  برنامه ه از  ــم  اع
ــودآورى  ــا، فروش و س هزينه ه
ــه كه  ــود. اين گون ــده مى ش دي
ــما برمى آيد، در  ــش ش از پرس
ــراى برنامه ها و انجام  بخش اج
ــا كوتاهى صورت  تمام هزينه ه
نگرفته و شرايط عمومى حاكم 
ــز رخ  ــب و كار ني ــرح كس بر ط
ــت، اما پيش بينى هاى  داده اس
ــراى فروش و  ــورت گرفته ب ص
ــودآورى محقق نشده است.  س

ــد در  ــه مى داني ــور ك همان ط
ــب و كار، براساس  يك طرح كس
ــى ميزان  يك برآورد كارشناس
ــود. هر  فروش پيش بينى مى ش
ــا و اعداد دقيق تر  اندازه معياره
باشد، پيش بينى دقيق تر خواهد 
بود؛ اما باز هم پيش بينى است 
ــا واقعيت  ــز نمى تواند ب و هرگ
كامال منطبق باشد. به احتمال 
ــه طرح  ــانى ك ــاد، كارشناس زي
ــما را نوشته اند،  ــب وكار ش كس
ــبينانه  را خوش ــروش  ف ميزان 
ــازارى كه  ــرآورد كرده اند يا ب ب

ــد، آن  ــت مى كني در آن فعالي
ــه امكان  ــت ك قدر پيچيده اس
پيش بينى مناسب در آن وجود 
ــنهاد  ندارد. در هر صورت پيش
مى كنم با كارشناسان اوليه كه 
ــن كرده اند، يك  ــرح را تدوي ط
ــى  بار ديگر طرح را مورد بررس
ــت عدم تحقق  قرار دهيد و عل
ميزان فروش را مشخص كنيد. 
ــن ارزيابى به طور قطع  در همي
راهكارهايى براى فروش بيشتر 
مشخص خواهد شد. حتى شايد 
به اين نتيجه برسيد كه از ابتدا 

دوره بازگشت را كوتاه ديده ايد 
ــر كنيد تا  ــتر صب ــد بيش و باي
فروش افزايش يابد. نتيجه بدتر 
ــه در ارزيابى  اين خواهد بود ك
ــيد كه  دوباره به اين نتيجه برس
هزينه ها و درآمدها هماهنگ و 
ــتند. در اين  طرح سودآور نيس
ــروژه را متوقف  ــرايط بايد پ ش
حتما  مى كنيم  پيشنهاد  كنيد. 
ــى جديد  با يك گروه كارشناس
ــد و نتايج  ــورت كني ــم مش ه
ــى كنيد و  ــروه قبلى را بررس گ
در نهايت تصميم آخر را بگيريد. 

عدم موفقيت 
طرح كسب و كار
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تهيه كرده بودم، پيروى مى كردم، اما هنوز شركت به سوددهى چندانى نرسيده است. اين در حالى است كه طرح اوليه 
مورد تاييد كارشناسان بود و در اين مدت براى اجراى برنامه ها هيچ مانعى وجود نداشت. در اين شرايط بايد چه كار كنم؟ 

اگـر شـما هـم د  ر كسـب و كار 
روبـه رو  چالشـى  بـا  خـود   
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عوايد 100 ميليون دالرى 
چالش سطل يخ

ــن  انداخت راه  ــه  ب ــا  منش اس  ال  اى  ــن   انجم
ــدان و  ــردم، هنرمن ــن م ــخ بي ــطل ي ــش س چال
ــارى كه به  ــارزه با نوعى بيم ــكاران براى مب ورزش
ــرده تاكنون  ــالم ك ــود، اع ــدن منجر مى ش فلج ش
ــى دريافت  ــون دالر كمك مال ــد ميلي ــش از ص بي
ــبكه  ــرگ، بنيانگذار ش ــارك زاكرب ــت.  م كرده اس
ــود كه با  ــتين فردى ب ــبوك نخس ــى فيس اجتماع
ــر خود، اين چالش را آغاز كرد.  ريختن آب يخ بر س
ــا در امريكا حدود 30ميليون نفر به  پس از وى تنه
ــركت هاى  اين چالش تن دادند.  اين چالش براى ش
ــته است. فروش  تهيه و توليد يخ نيز رونق در پى داش
اين شركت ها دربريتانيا حدود 20درصد افزايش داشته 
است. فروش يخ سوپرماركت تسكو يكى از بزرگ ترين 
شركت هاى خرده فروشى دنيا تنها در هفته گذشته به 
مرز 36ميليون قطعه رسيده است.  اين شركت نيز به 

انجمن اى ال اس كمك مالى كرده است. 

استفاده از پستچى هاى پرنده 
در گوگل و آمازون

ــاس با هواپيماهاى  ــركت گوگل پروژه تحويل اجن ش
ــين را گسترش مى دهد. براساس  كوچك بدون سرنش
ــادر خواهند بود  ــركت ق اين پروژه، پهپادهاى اين ش
بسته هايى با اندازه به نسبت كوچك را تحويل صاحبان 
ــال  ــى نيز در ماه اوت س آنها دهند. پروازهاى آزمايش
ــت. با اين وجود گوگل  ــده اس جارى ميالدى انجام ش
اعالم كرده هنور چند سال زمان الزم است تا خدمات 
كامل تحويل اجناس از طريق اين اشياى كوچك پرنده 
ــد روزانه  ــترش پيدا كند و قادر باش به طور كامل گس
بسته هاى متعددى را جابه جا كند. شركت آمازون نيز 
ــابه در حال كار است. آمازون اعالم  روى پروژه اى مش
ــال 2015 به مرحله اجرا خواهد  كرده اين پروژه در س
ــارى ميالدى از  ــال ج ــيد. آمازون در ماه ژوئيه س رس
مقامات هوانوردى اياالت متحده تقاضا كرده بود براى 
ــين اين شركت بر فراز  پرواز هواپيماهاى بدون سرنش

آسمان امريكا مجوز صادر كنند. 

تعديل نيروى كار 
در هواپيمايى مالزى

ــانحه  ــركت هواپيمايى مالزى كه به دنبال دو س ش
هوايى در مدت زمانى كوتاه در آستانه فروپاشى قرار 
دارد تا پيش از معرفى مدير عامل جديدش از ميزان 
نيروى كار خود مى كاهد. اين شركت حدود 6 هزار 
از 20 هزار نفر نيروى كار خود را حذف خواهد كرد. 
صندوق سرمايه گذارى خزانه ملى، با مديريت آزمان 
ــهام اين كمپانى را در اختيار  مختار كه 70درصد س
ــه تعديل نيروى كار،  ــراى اين برنام دارد در ازاى اج
يك ميليارد و 440ميليون يورو به شركت هواپيمايى 
ــقوط هواپيماى ام  مالزى كمك مالى خواهد كرد. س
ــال جارى ميالدى و انهدام  اچ 370 در ماه مارس س
يك فروند بويينگ 777 اين شركت در ماه ژوئيه در 
ــمان اوكراين كاهش قابل توجه ميزان مسافران  آس
ــركت  ــت. پيش از اين، ش ــته اس آن را به دنبال داش
هواپيمايى مالزى از سال 2011 ميالدى با مشكالت 

مالى زيادى درگير بود. 

نسكافه، تغيير معناى قهوه فورى

هنرى نستله، داروساز، شيميدان و كارآفرين سوئيسى 
ــتفاده از تركيبات مختلف شير  آلمانى تبار بود كه با اس
ــكر، غذاى جايگزينى را براى نوزادانى كه  گاو، آرد و ش
ــرد. او توليد اين  ــير مادر محروم بودند، فراهم ك از ش
ــتله» در  ــام «الكتوز فارينا نس ــول جديد را با ن محص
ــپس در همان سال نستله  ــال 1866 شروع كرد. س س
ــتره محصوالت غذايى اش را وسيع تر كرد و  كم كم گس
ــى از برندهاى مواد غذايى را توليد كرد كه  انواع مختلف

نسكافه  Nescafé يكى از آنهاست. 
ــن  بزرگ تري از  ــون  هم اكن ــى  سوئيس ــركت  ش ــن  اي
ــى و فرآورده هاى  ــيدنى، مواد غذاي ــدگان نوش توليدكنن
ــتله، در سال  ــمار مى آيد. هنرى نس قندى جهان، به ش
ــد و از مديريت شركت كنار رفت  ــته ش 1875 بازنشس
ــهامش در شركت را نيز واگذار كرد، اما اين پرسش  و س
ــود، نحوه مديريت اين شركت چگونه است  مطرح مى ش
ــرى دارد و  ــبت به ديگر محصوالت برت ــكافه نس كه نس
ــند. در دهه 1930، اقتصاد  ــا همه آن را مى شناس تقريب
ــن رو، برزيل براى  ــد. از اي ــار ركود ش ــاره امريكا دچ ق
ــر مى كرد و دولت  ــاس خط كاهش صادرات قهوه احس
ــه صادرات  ــا راهى بيابد ك ــت ت ــتله خواس برزيل از نس
ــتله بعد از هشت  ــپس نس قهوه برزيل كاهش نيابد، س
ــنهاد  ــكافه» را ابداع و پيش ــال تحقيق و تالش، «نس س
ــط ژاپنى ها توليد  ــورى» قبال توس ــرد. البته «قهوه ف ك
ــل اعمال  ــد آن، به دلي ــا در فرآيند تولي ــده بود،  ام ش
ــادى تغيير مى كرد و  ــاال مزه قهوه تا اندازه زي حرارت ب
تلخ مى شد. بنابراين، نستله پس از هشت سال زحمت، 
ــى در فرآيند توليد قهوه فورى ايجاد كرد  تغيير بنيادين
ــالر - Max Morgenthaler كه در  و مكس مورگنت
ــتله را به عهده داشت، در سال  ــال ها مديريت نس آن س
ــكافه را نه تنها به برزيل، بلكه به سراسر دنيا  1938 نس
ــكافه  (Nescafé) تركيبى از دو كلمه  معرفى كرد. نس
نستله  (Nestle)و شكل ايتاليايى قهوه (ee�ca) است.  
امروزه، برند نسكافه يكى از مهم ترين و توزيع شده ترين 
ــه در بيش از 180  ــت ك برندهاى قهوه فورى در دنياس
ــور به فروش مى رسد. اين نوشيدنى به دومين برند  كش
ــيدنى در دنيا معروف شده كه همچنان توسط  برتر نوش
ــتله توليد مى شود. به اين ترتيب نسكافه در  كارخانه نس
ثانيه، 4 هزار فنجان قهوه مى فروشد و به تنهايى نيمى  از 

بازار قهوه فورى را در دنيا در دست دارد. 

هوشمندى و صداقت در تبليغات
ــمندى در تبليغات  ــكافه، هوش ــارز برند نس ــى ب ويژگ
ــمندى  ــكافه با هوش ــت. نس ــى آن اس و جامعه شناس
ــتفاده  ــه در تبليغات خود دارد و با اس فوق العاده اى ك
ــا را با ذائقه هاى  ــات» تمام مردم دني ــدرت تبليغ از «ق
ــم تحقيقاتى  ــاند. تي ــمت خود مى كش ــف به س مختل
ــتريان خود  ــاى مش ــتى از نيازه ــكافه درك درس نس
ــكافه  ــه اى عمل مى كند كه نس ــه به گون دارد و هميش
ــده و براى  ــناخته ش ــيدنى ش در بين صدها برند نوش
ــكافه  ــد. تيم تبليغاتى نس ــواع ذائقه ها محبوب باش ان
ــى و كامل را  ــق، واقع ــا اطالعات دقي ــت ت متعهد اس
ــج  ــا را گي ــذارد،  آنه ــدگان بگ ــار مصرف كنن در اختي
ــان را در آنها  ــس اطمين ــب ح ــه اين ترتي ــد و ب نكن

به وجود آورد. 

حدس زدن ذائقه مصرف كنندگان
ــات و ويژگى هاى  ــدا روحي ــكافه ابت تيم تبليغاتى نس
شخصيتى مردم مختلف دنيا را ارزيابى مى كند، سپس 
ــورهاى مختلف با  ــود در كش ــغ محصوالت خ به تبلي
ــيوه هاى گوناگون مى پردازد. براى مثال،  ــعارها و ش ش
به سه شعار تبليغاتى مختلف نسكافه در اياالت متحده 

امريكا، آرژانتين و آلمان توجه كنيد: 
در آرژانتين نسكافه با شعار: روزى متفاوت را آغاز كن

در آلمان با شعار: به خودت استراحت بده در امريكا با شعار: 
يك انتخاب هوشمندانه تبليغ مى شود.

ــه مردمى  خونگرم و  ــا توجه به روحيه آرژانتينى ها ك ب
رمانتيك، باهوش و خالق و پر انرژى هستند، اين شعار 
ــد. قهوه اى كه بتوان  ــد آنها را مجذوب خود كن مى توان
ــت  يك روز متفاوت را با آن آغاز كرد، همان چيزى اس
ــروع هر روز براى آنها  كه اين مردم مى خواهند. زيرا ش
يك خبر شادى بخش و يك آغاز دلپذير است. بنابراين، 
ــعار «روزى متفاوت را آغاز كن!» بهترين انتخاب به  ش
ــد. آلمانى ها مردمى  منطقى، سخت كوش،  نظر مى رس
ــجم  ــاد به كار يكنواخت و داراى برنامه ريزى منس معت
ــكافه مى تواند اين  ــد چگونه نس ــتند. فكر مى كني هس

چنين مردمى  را وسوسه كند؟ 
ــط  ــده!» اين جمله در اواس ــتراحت ب ــه خودت اس «ب
ــنهاد خوبى است و اما  ــلوغ و پردغدغه پيش يك روز ش
ــتاب و رقابت جو هستند و  امريكايى ها كه مردمى  پرش
هر لحظه به دنبال پيشى گرفتن از رقيبان خود تالش 
ــعارى آدم هايى با چنين  مى كنند، فكر مى كنيد چه ش
ــد؟ «يك انتخاب  ــه دنبال خود مى كش ــه اى را ب روحي
ــايد بهترين گزينه براى جذب چنين  هوشمندانه»؛ ش

روحياتى باشد.
 

بسته بندى و تفاوت
عالوه بر اين، استفاده از استراتژى يكپارچه در طراحى 
ــته بندى، ديجيتال ماركتينگ و ارتباطات مداوم و  بس
ــترى، از نكته هاى كليدى در موفقيت هاى  موثر با مش
ــت. تمركز بر  ــرو در بازار قهوه فورى اس اين برند پيش
ــه كار بردن يك فونت  ــادگى در بازطراحى لوگو با ب س
ــتفاده از شكل دسته ماگ  نرم تر در لوگو تايپ آن و اس
ــان لوگو از مهم ترين ويژگى ها در لوگوى جديد  در نش

نسكافه است. 

حكايت برندها

جواد بيات

نقش هوش عاطفى در بهبود مديريت

انسان محتاج تعامل عاطفى با ديگران است
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احياى ميراث ارزشمند با 
سرمايه گذارى مطلوب در مازندران

معاون سياسى- امنيتى استاندار مازندران گفت: منطقه 
ــهر بايد به منطقه آزاد تجارى  ويژه اقتصادى اميرآباد بهش
ــود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سارى يونسى  تبديل ش
ــهر افزود: مازندران،  ــتان بهش ــئوالن شهرس در جمع مس
ــادى در اين زمينه  ــاتيد زي ــراوان و اس ــتى ف صنايع دس
ــگاه ها، مى تواند  دارد كه راه اندازى اين گونه مراكز و نمايش
ــاخته ها و ايجاد انگيزه  موجب فروش بيشتر اين دست س
ــود. وى تصريح كرد: گردشگرى،  بيشتر در هنرمندان ش
ــب درآمد كشورهاى توسعه يافته است كه  دومين راه كس
ــوردارى از اماكن متعدد تاريخى و  ــفانه باوجود برخ متاس
ــب از آن نشديم.  طبيعى، هنوز موفق به درآمدزايى مناس
ــافران  ــتاندار مازندران گفت: حضور فراوان مس معاون اس
ــال، فرصت و ظرفيت  ــام گوناگون س ــگران در اي و گردش
ــبى براى كسب درآمدهاى بيشتر و بهره ورى  بسيار مناس
اقتصادى است كه الزم است با برنامه ريزى مناسب از اين 
توانمندى ها، استفاده بيشترى كرد. يونسى به تالش براى 
تكميل جاده هاى دسترسى مازندران به تهران اشاره كرد 
و افزود: با نگاه وي ژه دولت و تخصيص اعتبارات مورد نياز، 
اين جاده ها در آينده نزديك تعريض شده و به بهره بردارى 
خواهد رسيد. وى، بهشهر را داراى ظرفيت فراوان در حوزه 
گردشگرى و ميراث فرهنگى دانست و تصريح كرد: يكى از 
ــتور كار قرار بگيرد، احياى اين  برنامه هايى كه بايد در دس
ــرمايه گذارى مطلوب در اين بخش  ميراث ارزشمند با س
ــت. معاون سياسى امنيتى استاندار مازندران گفت: در  اس
ــرق مازندران دچار  ــب اين طرح، اقتصاد ش صورت تصوي
تحول بسيار مثبتى مى شود و رونق اقتصادى، در شهرهاى 

اين مناطق رخ خواهد داد. 
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خزاعى خبر داد:
 افزايش مراجعه سرمايه گذاران 

خارجى به كشور

محمد خزاعى، معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در 
ــم افتتاحيه مركز جذب و خدمات سرمايه گذارى  مراس
ــت: در طول يك سال گذشته  ــتان تهران اظهار داش اس
ــه ايران،  ــرمايه گذارى خارجى ب ــه هيات هاى س مراجع

500 درصد افزايش داشته است. 
ــرمايه گذارى و  ــازمان س به گزارش روابط عمومى س
ــادى و فنى ايران، خزاعى با بيان اينكه  كمك هاى اقتص
ــرمايه گذارى در ايران،  ــت براى س رشد باالى درخواس
ــور  ــان دهنده اقبال بين المللى از فضاى حاكم بر كش نش
ــركت هاى بزرگ اروپايى كه  ــت، افزود: بسيارى از ش اس
ــان با ايران قطع بوده است، با توجه به  مدت ها روابط ش
ــس از انتخابات، براى  ــاى مثبت بين المللى پ ايجاد فض

بررسى فرصت هاى سرمايه گذارى به ايران آمده اند. 
ــا مراجعه  ــان كرد: عموم ــال خاطر نش وى در عين ح
ــرمايه گذاران به اين معنى نيست كه بالفاصله منجر  س
به سرمايه گذارى شود، چراكه در سرمايه گذارى مراحل 
الزم از ايده، ارزيابى، فرصت يابى، بازار سنجى و غيره بايد 
صورت گيرد تا تبديل به يك طرح سرمايه گذارى شود. 
ــرمايه گذارى خارجى  ــر اهميت س ــى با تاكيد ب خزاع
ــور،  ــراى تامين مالى پروژه هاى كش ــوان منبعى ب به عن
ــد: الزم است دو حوزه مورد بررسى واقع شود  يادآور ش
ــن مورد اصالح  ــد مقررات و قواني ــه در حوزه اول باي ك
ــكيل كارگروه هايى  و بازنگرى قرار گيرد كه البته با تش

مشغول اين اصالحات هستيم. 
ــئله دوم در حوزه  ــر اقتصاد ادامه داد: مس معاون وزي
ــاعه استفاده از سرمايه گذارى داخلى  سرمايه گذارى، اش

و خارجى در سطح كشور است. 
ــاد در حوزه  ــت وزارت اقتص ــرد: سياس ــد ك وى تاكي
ــرمايه گذارى به گونه اى است كه نبايد خدمات تنها به  س
ــرمايه  خارجى در  ــود و جذب س ــتان محدود ش يك اس
ــتان ها و به ويژه استان هاى محروم مورد توجه  تمامى اس

قرار گيرد. 
ــل تصريح كرد:  ــازمان مل ــابق ايران در س نماينده س
ــويق و حمايت  ــون تش ــب قان ــس از تصوي ــال 82 پ س
ــز خدمات  ــيس مراك ــى، تاس ــرمايه گذارى خارج از س

سرمايه گذارى به تصويب رسيد. 
خزاعى در عين حال خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه 
مقوله سرمايه گذارى خارجى فرا دستگاهى است و براى 
ــتگاه هاى مختلف  ــرمايه گذارى دس تحقق يك طرح س
ــت وزارت اموراقتصادى  ــتند، سياس ــل هس در آن دخي
ــد با توجه به  ــتانداران بتوانن ــت كه اس و دارايى اين اس
ــتگاه هاى اجرايى دارند در  احاطه اى كه به استان و دس

اين مسير سازمان سرمايه گذارى را كمك كنند. 
ــى اظهار اميدوارى  ــاون وزيرامور اقتصادى و داراي مع
كرد مراكز خدمات سرمايه گذارى كه زير نظر استانداران 
قرار دارند، به مشكالت سرمايه گذاران داخلى هم توجه 

كنند. 
ــاح مركز خدمات  ــم افتت ــت در مراس الزم به ذكر اس
ــرمايه گذارى تهران، على طيب نيا وزير امور اقتصادى  س
ــحاق رييس  ــتاندار تهران، آل اس ــمى اس و دارايى، هاش
ــازمان امور  ــاق بازرگانى تهران و احمدوند مديركل س ات

اقتصادى و دارايى استان تهران حضور داشتند. 

سرمايه گذارى 8  ميليارد تومانى
 در كرمان

شهردار كرمان از اجراى پروژه كوثر در كرمان خبر داد 
ــرقى- غربى در شهر كرمان  و گفت: اين پروژه محور ش
ــود و تا  ــروع مى ش ــوده و از كوه هاى جاده كوهپايه ش ب
فرودگاه ادامه دارد. به گزارش مهر، ابوالقاسم سيف اللهى 
در خصوص پروژه بدنه سازى ميدان شهداى كرمان بيان 
ــت: 74 طاق و شش دروازه يا خيابانى كه به ميدان  داش
ــهدا راه پيدا مى كند در اين ميدان ايجاد مى شود.اين  ش
مسئول تصريح كرد: 8 ميليارد تومان براى اجراى پروژه 

ياد شده سرمايه گذارى صورت گرفته است.
ــهردارى تعهداتى در خصوص پروژه  وى ادامه داد: ش
ــرمايه گذار داده و تملك ها  ــا به س ــت مال ه گودال خش
ــى در حال  ــتم قضاي ــت.كار در سيس صورت گرفته اس
انجام بوده و بخشى از پول به سيستم دادگسترى واريز 
ــئله تملك ها نهايى شده و  ــت و به زودى مس ــده اس ش

سرمايه گذار كار خود را آغاز خواهد كرد.
ــئول همچنين گفت: پروژه كوثر محور شرقى-  اين مس
ــت كه از كوه هاى جاده كوهپايه  ــهر كرمان اس غربى در ش
ــده و تا فرودگاه ادامه دارد. وى ابراز داشت: براى  شروع ش
ــى از اين پروژه توافقاتى با بنياد قدس و اهالى  اجراى بخش
حسن آباد و مالكين اين منطقه صورت گرفته و اين محور 
ــهردار كرمان تصريح  ــود. ش ظرف دو ماه آينده آزاد مى ش
ــرمايه گذارى  ــط مشاور و شركت س ــى نيز توس كرد: بخش
ــه ماه به  ــت كه طرح آنها ظرف مدت س ــده اس طراحى ش
ــود. وى  ــتاندارى ارائه مى ش حوزه معاونت امور عمرانى اس
تصريح كرد: مصوبات الزم از شوراى عالى شهرسازى توسط 
حوزه امور استاندارى گرفته شده و جهت اجرا ابالغ مى شود 
كه اميدواريم اين پروژه ها به سرانجام برسد.سيف اللهى در 
ــى در اجراى  ــت از نظر زمان ــد: ممكن اس ــان يادآور ش پاي
ــن امر مانع از انجام  ــا تغييراتى به وجود  آيد، اما اي پروژه ه

كالف اول: 
ما  ــنايان  آش از  ــى  يك
ــى  ــان زندگ ــه در آلم ك
ــه موقعى  مى كند، هميش
ــران مى آيد ايده   كه به اي
ــب  ــراى كس ــدى ب جدي
ــد دارد. او در عين  درآم
ــودش فراهم كرده، از  ــرگرمى جالبى براى خ اينكه س
ــت.  ــت آورده اس ــن راه درآمدهاى خوبى هم به دس اي
«پروين خانم» قصه ما، دفعه گذشته كارت پستال هايى 
را طراحى كرده بود كه در ايران و آلمان، فروش خوبى 
ــوان گفت كه هزينه  ــت. بين خودمان بماند؛ مى ت داش

سوغاتى هايش به كلى تامين شد! 
ــار از ايده   ــته، فكرش هميشه سرش از شوخى گذش
ــه براى  ــيده بود ك ــه ذهنش رس ــار هم ب ــت. يكب اس
مبلمان منزل، زيرپايى بسازد. باورتان نمى شود همين 
ــه فروش رفت. به  ــه اى 50هزار تومان ب زيرپايى ها دان
طورى كه به خانه هر كدام از افراد فاميل مى رويم، يك 
ــايد همين  يا دو تا از آنها وجود دارد. در صورتى كه ش
ــان براى وى هزينه  ــا در نهايت 20هزار توم زيرپايى ه
ــد. پروين خانم، بازارياب خوبى هم هست  ــته باش داش
ــد كه مردم به چه چيزى احتياج دارند.  و خوب مى دان
ــفر كرد، با ايده بسيار جالبى آمد  اين بار كه به ايران س
كه تحسين همگان را برانگيخت. او دسته گل مصنوعى 
ــت و نامش را  ــه گلدان نداش ــاخته بود كه نيازى ب س
ــاخه  ــدون پروين!» چند ش ــود «گل بى گل ــته ب گذاش
ــده اند  ــته كنار هم جمع ش ــه به صورت يك دس گل ك
ــته اى زيبا از شن نرم قرار  ــان بس و در انتهاى شاخه ش
ــر كجاى خانه قرار داد.  ــود در ه دارد. اين گل را مى ش
ــان تعيين كرده. البته اين  ــش را هم 25هزار توم قيمت
خالقيت ها هيچ كدام در سطح كالن به فروش نمى رود، 
اما همين كه درآمدى از اين راه به دست آدم مى رسد، 
ارزشمند است. پروين خانم روى ايده هايش به درستى 
ــاز چندانى به  ــد و اغلب آنها ني ــرمايه گذارى مى كن س
ــما هم مى توانيد مثال از گل خشك  ــرمايه ندارند. ش س
براى ساختن دسته گل يا سبد گل هاى بسيار كوچك 
استفاده كنيد. اين تزئينات كوچك و زيبا را مى توان با 

قيمت ارزان، اما به ميزان زياد فروخت.
 

كالف دوم: 
كميسيون  رييس  نايب 
بهداشت و درمان مجلس 
ــه  ــالمى گفت ــوراى اس ش
ــيون در حال  ــن كميس اي
طرح  ــك  ي ــازى  آماده س
ــت  براى ارائه به دولت اس
ــاالنه 20درصد واردات دارو كاهش  ــاس آن س كه براس
ــوى ديگر امكانات ارزى و ريالى در اختيار  يافته و از س

داروسازان قرار گيرد. 
اين مى تواند خبرى خوشحال كننده براى داروسازان 
ــازى  ــه در صنايع داروس ــد ك ــرمايه گذارانى باش و س
ــه قصد دارند وارد اين  ــرمايه گذارى مى كنند يا اينك س
ــا مى كنند هيچ  ــد همه مردم دع ــوند. هرچن بخش ش
ــته باشد،  ــى احتياجى به دارو و درمان نداش وقت كس
ــده گرفت.  ــواد را نمى توان نادي ــم اين م ــا نقش مه ام
ــادى از همين داروها براى بهبود  ــاالنه مقدار زي زيرا س
ــود.  ــط بيماران مصرف مى ش بيمارى هاى مختلف توس
حال كه قرار است واردات دارو كاهش يابد، خوب است 
سرمايه گذاران عالقه مند وارد ميدان شوند و مخصوصا 
ــور  ــه آن از خارج كش ــه براى تهي ــى ك روى داروهاي
ــن داروهاى  ــود دارد و همچني ــكالت فراوانى وج مش
ــد. با هر قرصى كه  ــى كنن بيماران خاص، فكرى اساس
راه را براى بهبودى بيمار هموار مى كند، سودى نصيب 

دنيا و آخرت شما خواهد شد.

بايد دقت كرد ميزان 
دخل و خرج در 

دفاتر مختلف حقوقى 
با توجه به منطقه 
آن متفاوت است. 
در مناطق مختلف 
شهر پرونده هاى 

ارجاع داده شده به 
دادسراها ارزش مالى 

مختلفى دارند

سرنخ اخبار
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گل بى گلدون پروين و سرمايه گذارى 
براى ساخت دارو

خبر

رقابت خوزستان در سرمايه گذارى صنعتى
ــتان ظرفيت ها و  ــتان خوزس ــدن و تجارت اس ــازمان صنعت، مع ــت س سرپرس

پتانسيل هاى استان خوزستان را عنوان كرد. 
ــتان به لحاظ سرمايه گذارى صنعتى جزو دو  مهرداد محمدى وكيل گفت: خوزس
ــت كه در اين خصوص رقابت نزديكى با استان اصفهان دارد.  ــتان اول كشور اس اس
وى افزود: از نظر ميزان صادرات غيرنفتى استان اول كشور، در توليدات پتروشيمى 
ــتان دوم كشور هستيم و  ــتان اول كشور و در فوالد اس ــكر نيشكرى اس و توليد ش
ــتان خوزستان  ــغلى در اس حدود 2 هزار واحد صنعتى با بيش از 90هزار فرصت ش
داريم. محمدى وكيل با بيان اينكه حدود 104 واحد صنفى داراى پروانه كسب در 
ــتند، ادامه داد: سال گذشته نيز حدود 8 هزار پروانه  ــتان در حال فعاليت هس خوزس
ــتان، تنها استان كشور  ــب جديد صادر شده است. وى همچنين افزود: خوزس كس
است كه سه اتاق بازرگانى دارد و در بحث تجارت خارجى نيز از استان هاى شاخص 
كشور محسوب مى شويم. به گزارش جوان آنالين، سرپرست جديد سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خوزستان با اشاره 
به بخش صنعت و وجود واحدهاى 
ــيمى، فوالد  بزرگ صنعتى، پتروش
ــكرى گفت: در  ــاى نيش و واحده
بخش صنعت با ظرفيت هاى اسمى 
ــمى و در  ــا نزديك به ظرفيت اس ي
و  ــيمى  پتروش ــوالد،  ف بخش هاى 
ــتم از نظر  ــيمان كه استان هش س
ــتيم، وضعيت  ــد هس ــزان تولي مي

مناسبى وجود دارد. 

سرمايه گذارى 100 ميليون دالرى هند براى توسعه 
بندر چابهار

ــعه بندر چابهار در ايران و استفاده از آن براى  هند 100 ميليون دالر براى توس
گسترش مبادالت خود با افغانستان و ديگر كشورها اختصاص خواهد داد. 

ــد اعالم كرد  ــتان در هن ــفير افغانس ــه نقل از پتى نيوز، س ــه گزارش فارس ب ب
ــار ايران اختصاص  ــعه بندر چابه ــد بالغ بر 100 ميليون دالر براى توس ــت هن دول

داده است. 
بر همين اساس، يكى از اهداف هند، دسترسى راحت تر به افغانستان و گسترش 
مبادالت تجارى خود با اين كشور و ديگر كشورهاى آسياى مركزى خواهد بود. 

ــياى ميانه را به جنوب آسيا متصل خواهد كرد و بر همين  در واقع اين بندر، آس
اساس دولت هند بودجه موردنياز توسعه چابهار را اختصاص داده است. 

توافق بر سر توسعه اين بندر در سال 2003 و در سفر رييس جمهور وقت ايران، 
سيدمحمد خاتمى به هند صورت گرفت، اما در اين 11 سال اقدامات جدى در زمينه 

توسعه اين بندر از سوى هند انجام 
نگرفته است.

ــر  نظ ــه  ب ــر  ديگ ــوى  س از   
ــد  ــى هن ــش نگران ــد افزاي مى رس
ــت رفتن فرصت  ــبت به از دس نس
ــرمايه گذارى در اين بندر باعث  س
ــور تمايل  ــن كش ــت اي ــده اس ش
ــرمايه گذارى  س ــراى  ب را  ــود  خ
ــده  ــاى آين ــى روزه ــار ط در چابه

ابراز كند.   

ــيك پوش،  ش ــردى  م
به  ــى  گران قيمت ــلوار  كت وش
ــت، كيف شكيلى  تن كرده اس
ــالن  ــه و وارد س ــت گرفت دس
مى شود. او ابتدا به حضار نگاه 
ــه دوربين  ــپس ب مى كند و س
ــد كم رنگى  ــد. لبخن زل مى زن
ــود و ما  بر لب وى ظاهر مى ش
تاثيرگذارى  ــيقى  صداى موس
ــنويم. حاال مرد شروع  را مى ش
ــخن گفتن؛  ــه س ــد ب مى كن
ــده. اين  ــا و كوبن محكم، رس
ــى از وكال در فيلم هاى  نمايش

سينمايى  است. 
ــى آن را هم به  ــه وطن نمون
ــايد  ــم، اما ش ــات ديده اي دفع
ــوب و  از وكالى محب ــوان  بت
ــبز  ــريال خانه س محجوب س
به عنوان خاطره  انگيزترين آنها 
مهربان  زن وشوهرى  كرد.  ياد 
ــغل  ــناس كه به ش و وظيفه ش
ــغلى كه  ــغولند؛ ش وكالت مش
در سريال رنگ و لعاب خيلى 
ــخصيت  خوبى دارد و از دو ش
ــتان، تصوير زن و  ــى داس اصل
مردى قوى و نيرومند و البته 

انسان دوست به ما مى دهد. 

وكالت يعنى چه؟ 
فريبنده اى  ــر  تصاوي ــا  اينه
هستند كه مى توانند نوجوانان 
ــد كنكور را به راحتى  پشت س
ــوص وقتى  ــوا كنند. به خص اغ
كه رشته حقوق در ذهن عامه 
ــته  مردم به عنوان باالترين رش
ــگاهى گروه علوم انسانى  دانش
ــى  ــى و محكم ــگاه قديم جاي
ــد از آن  ــت. اما بع ــه اس يافت
ــدن به  چطور؟ براى تبديل ش
يك وكيل بايد از چه مراحلى 

عبور كرد؟ 
ــد  ــوق باي ــجويان حق دانش
ــى حدود  كارشناس دوران  در 
135 واحد درسى را بگذرانند 
ــال، آنها را راهى  ــا با اين ح ام
ــمى كشور  رس دادگاه هاى  به 
ــنايى  ــت مگر بتوانند آش نيس
ــد.  كنن ــدا  پي ــود  خ ــراى  ب
تحصيلكرده هاى جوان بسيارى 
ــتند كه بعد از طى كردن  هس
چند ترم، توانسته اند از طريق 
ــرف در دادگاه ها  ــنا و مع آش
حضور پيدا كنند، اما بعد اتفاق 
ــت و آنها با  جالبى رخ داده اس
ــديدى از احساسات  هجمه ش
ــده اند.  قوى و عميق روبه رو ش
دادگاه ها ديگر سكانسى از يك 
فيلم نبودند. آدم هاى واقعى با 
ــكالتى واقعى در دادگاه ها  مش
ــده بودند، بر  دور هم جمع ش
ــيدند،  فرياد مى كش ــر هم  س
ــه يقه  ــت ب ــر دس ــا يكديگ ب
را  احساسات شان  ــدند،  مى ش
ــم، فرياد، گريه، نفرين  با خش
ــى  بزرگ نماي ــاى  رفتاره و 
ــان مى دادند.  ــده  ديگر نش ش
ــجويان  ــه اى كه به دانش تجرب
ــد اگر  ــدار مى ده ــوان هش ج
ــى،  ــت وكيل آنها باش قرار اس
بايد قلبت را در سپرى آهنين 
ــى و  پنهان كنى، منطقى باش
ــا جايى كه مى توانى و قانون  ت
دستت را باز مى گذارد از حق 

ــاع كنى.  ــان حق دف و صاحب
واقعى  كامال  سازوكارى  يعنى 
ــامدها و اثراتى حقيقى  با پيش

و قابل لمس. 
ــه  ــك دانش آموخت ــراى ي ب
ــته حقوق، دريافت مدرك  رش
كارشناسى تازه اول راه است. 
ــركت در  بعد از آن نوبت به ش
ــته به  آزمون كانون وكال وابس
البته  ــد.  مى رس ــه  قضايي قوه 
ــگان  ــر دانش آموخت ــالوه ب ع
ــه هاى  ــته حقوق، ليسانس رش
ــم  ه ــول  اص و  ــه  فق ــته  رش
ــون  آزم ــن  اي در  ــد  مى توانن
ــاال ممكن  ــد. ح ــركت كنن ش
ــد در اين  ــت فردى نخواه اس
ــركت كند، آن وقت  آزمون ش
ــتيار  ــا مى تواند دس وى صرف
ــود يا مشاور حقوقى  وكيل ش

شركت ها. 
ــدگان اين آزمون  پذيرفته ش
رتبه اى  ــاس  براس ــد  مى توانن
ــد از ميان  ــب كرده ان كه كس
جغرافيايى،  متعدد  كانون هاى 
ــه  ــراى ادام ــون را ب ــك كان ي
ــاب  ــود انتخ ــاى خ فعاليت ه
ــپس به ايشان اجازه  كنند. س
ــود براى خود يك  داده مى ش
وكيل سرپرست انتخاب كنند. 
ــه بايد 18 ماه پيش  وكيلى ك
وى دوره كارآموزى خود را از 

سر گذرانده باشد. 

مجوزهاى الزم
در اين 18 ماه وكالى جوان 
مجوزهايى  براساس  مى توانند 
ــا  ــار آنه ــون در اختي ــه قان ك
ــذارد، وكالت پرونده هاى  مى گ
ــدد در حوزه هاى مختلف  متع
را در دادگاه بپذيرند، از دادگاه 
ــه تا دادگاه هاى  خانواده گرفت
ــوال پرونده هاى  مالى. اما معم
ــورى  پيچيده ديوان عالى كش
ــتان را  ــا دادگاه كيفرى اس ي
ــد،  كنن ــت  وكال ــد  نمى توانن
ــل قتل يا  ــى از قبي پرونده هاي

جرائم اقتصادى سنگين. 
ــد از طى  ــوان بع وكالى ج
ــاه اگر آزمون نهايى  اين 18 م
يا همان امتحان اختبار را نيز 
ــپرى كنند، بايد  با موفقيت س
ــهادتى  ــم وكالت را كه ش قس
ــوگند طبابت است،  ــبيه س ش
ياد كنند تا پروانه وكالت پايه 
ــان صادر شود. آن گاه  يك ايش

ــر اين عزيزان  ــازار كار منتظ ب
است. 

ــوان بايد در همان  وكيل ج
ــه  ــق مصوب ــه طب ــهرى ك ش
ــه  ــون وكال در آن پذيرفت كان
ــر وكالت  ــت، به ام ــده اس ش
مشغول شود. اين يعنى اينكه 
ــاس  براس ــد  نمى توانن وكال 
ــهر  ش ــخصى  ش عالقه مندى 
ــاب  ــود را انتخ ــل كار خ مح
ــال  ــوز انتق ــر مج ــد، مگ كنن
ــذ  ــون وكال اخ ــود را از كان خ
ــراى آنها امكان  كنند. البته ب
موردى  ــاى  پرونده ه پذيرش 
ــهرهاى ديگر هست، اما  در ش
ــهر  ــد در ش ــز كارى باي تمرك

اصلى باشد. 

ــغل  وكالت نيز مانند هر ش
ــود را  ــكالت خ ــرى، مش ديگ
ــكالتى كه با معضل  دارد؛ مش
ــود.  مى ش ــاز  آغ كار  ــل  مح
ــما وكيل جوانى را در نظر  ش
ــران بزرگ  ــد كه در ته بگيري
ــر كار  ــال يافتن دفت ــه دنب ب
ــتين مواجهه  ــردد. نخس مى گ
ــاد و بعضا  ــا قيمت هاى زي او ب
ــارى و  ــز تج ــكن مراك كمرش
ــت. از طرفى تجهيز  ادارى اس
دفتر، استخدام منشى و ديگر 
امور مرتبط نيز مستلزم تامين 
ــت. براى  ــى اس ــه باالي هزين
ــعى  ــا معموال س ــه، آنه مقابل
سرپرست  وكيل  نزد  مى كنند 
خود بمانند، يا در دفتر وكيلى 
باتجربه براى خود اتاق يا ميز 
ــد. گاهى هم  ــاره كنن كار اج
ــوان با يكديگر  چند وكيل ج
و به صورت مشاركتى اقدام به 

اجاره دفتر مى كنند. 
ــد دقت كرد ميزان  البته باي
دخل و خرج در دفاتر مختلف 
ــه منطقه  ب ــا توجه  ب حقوقى 

ــت. در مناطق  آن متفاوت اس
ــاى  پرونده ه ــهر  ش ــف  مختل
ــده به دادسراها  ارجاع داده ش
ــى دارند.  ــى مختلف ارزش مال
ــت  ــرا ممكن اس در يك دادس
به  مربوط  ــتر  بيش ــا  پرونده ه
ــا  ــند ب ــى باش ــزاع خانوادگ ن
ــبتا پايين و در  حق الزحمه نس
دادگاه ديگرى بيشتر پرونده ها 
مربوط به امالك شوند كه در 
معموال حق الزحمه  موارد  اين 
ــك  مل ارزش  از  ــدى  درص
محسوب مى شود و اين يعنى 

دريافت حق الزحمه باالتر. 
پايين  دفترهاى  از  پيداست 
ــرى اخذ  ــات كمت ــهر مالي ش
ــى كه براى  ــود، در حال مى ش
ــه، معموال ماليات  مناطق مرف
ــت.  اس على الراس  ــورت  به ص
ماليات هاى سنگين را بگذاريد 
ــنگين تر در  كنار اجاره هاى س
ــه همين خاطر  اين مناطق، ب
براى انتخاب دفاتر كارى بايد 
به مسائل متعددى توجه كرد. 
ــه به طور  ــه بعدى ك مرحل
آن  ــوان  ج وكالى  ــى  عموم
ــد، پذيرش  ــه مى كنن را تجرب
ــدو امر  ــا در ب ــواع پرونده ه ان
است. آنها اصوال از قبول هيچ 
ــاز نمى زنند،  ــر ب پرونده اى س
ــر حق الزحمه پايينى  حتى اگ
ــد يا روند حل آن  داشته باش

طوالنى باشد. 
اوايل  ــه  ــد ك ــا مى دانن آنه
ــد ماه با  ــت چن كار ممكن اس
ــده كارى روبه رو  برهوت پرون
ــوند و درآمد ثابتى نداشته  ش
ــده فكر  ــه آين ــا ب ــند، ام باش

مى كنند. 
به وكيلى  ــده اى  پرون وقتى 
ارجاع مى شود، نوبت به تعيين 
قيمت و هزينه مى رسد. كانون 
وكال براى پرونده هاى مختلف، 
ــخصى تعيين كرده  تعرفه مش
ــتند  ــت و وكال موظف هس اس
ــند،  ــه اين تعرفه پايبند باش ب
اما آنچه در عمل رخ مى دهد، 
ــت كه دليل  خالف اين امر اس
آن مى تواند پايين بودن تعرفه 
ــد، طورى كه  ــده باش اعالم ش
ــا كار و  ــبى ب همخوانى مناس
ــده ندارد. به  فعاليت انجام ش
ــل و موكل  همين خاطر وكي
ــق  ــه تواف ــد ب ــعى مى كنن س
پيشنهادى  رقم  برسند. وكيل 

خود را بر پايه حدس و گمانى 
ــختى كار دارد، طول  كه از س
ــر آن خواهد  ــى كه درگي زمان
ــود، تحقيقاتى كه بايد انجام  ب
دهد و تالشى كه صرف پرونده 
مى شود، اعالم مى كند. گاهى 
وكيل مبلغى را براى زمانى كه 
پرونده در جريان است در نظر 
ــرد و مبلغى را هم براى  مى گي
ــل نتيجه نهايى. اگرچه  تحصي
ــون، وكيل متعهد به  طبق قان
ــت، بلكه به موكل  نتيجه نيس
دوره اى  مى شود،  متعهد  خود 
كه پرونده در جريان است، به 
خوبى و با وجدان كارى از آن 

دفاع كند. 
ــر پرونده  ــراى ه ــوال ب معم
ابتدا دادخواست ارائه مى شود 
ــى از  ــراى برخ ــه جديدا ب ك
ــى  ــاوى و در بعض ــه دع اقام
دادسراها، مى توان دادخواست 
ــورت الكترونيكى ارائه  را به ص

كرد. 
ــد از آن پرونده براى نوبت  بع
ــى به دادگاه ارجاع داده  دادرس
ــود. در دادگاه بدوى، دو  مى ش
ــود را بيان  ــرف دفاعيات خ ط
ــد  ــه اگر نياز باش ــد ك مى كنن
دادگاه حكم به كار كارشناسى، 
ــتماع  ــات محلى يا اس تحقيق
شهادت شهود مى دهد. سپس 
ــود كه  حكم اوليه صادر مى ش
ــاص، قابل  ــر  از مواقع خ به غي

تجديدنظرخواهى است.
ــران، 20 روز و  ــاكنان اي  س
ــور  ــارج از كش ــراد مقيم خ اف
ــدور حكم  ــا دو ماه بعد از ص ت
ــت  ــه فرصت ارائه درخواس اولي
اين  دارند.  ــى  تجديدنظرخواه
ــا حضور قاضى  ــب ب دادگاه اغل
ــورت  به ص و  ــار  مستش دو  و 
غيرحضورى و در نبود طرفين 
پرونده تشكيل مى شود تا رأى 
نهايى صادر شود. اين رأى ديگر 
قطعى خواهد بود. درضمن اگر 
ــته  ــى نياز به وكيل داش متهم
ــاس آيين دادرسى  باشد، براس
كيفرى فعلى تا ختم تحقيقات 
مقدماتى به وكيل متهم اجازه 
مداخله در پرونده را نمى دهند.

وكالت 
جنسيت نمى شناسد 

ــا زنان؛ بعضى ها معتقدند  و ام
از آنجايى كه در باور عامه مردم 
ــوب  ــت كارى مردانه محس وكال
ــود، زنان وكيل براى ثابت  مى ش
ــختى  ــردن موقعيت خود، س ك
ــوند  ــترى را متحمل مى ش بيش
ــد گفته  كه البته به نظر مى رس
ــد  غيرمنطقى و غير واقعى نباش
ــت كه  ــوب اين اس ــا خبر خ ام
ــان مانند  ــال هاى اخير زن در س
ــته اند در امر  ديگر حوزه ها توانس
ــل كنند.  ــت نيز موفق عم وكال
ــه دادگاه ها مراجعه  اكنون اگر ب
ــيارى  بس ديد  ــد، خواهيد  كني
ــم را به  ــوكالن، وكيل خان از م
ــد، چراكه  ــح مى دهن ترجي آقا 
ــد خانم ها دقت و تمركز  معتقدن
ــترى بر كار دارند، متعهدتر  بيش
ــعى دارند  ــار مى كنند و س رفت
ــاى قانونى را  ــه راه ه حتما هم
ــه پيروزى در پرونده  براى نيل ب

طى كنند. 

رازهاى تاسيس دفتر وكالت

من يك وكيلم، كنار برويد! 
معصومه كلهر
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ــايعات و  ــن روزها بازار ش اي
ــوالت  ــاره محص ــات درب واقعي
داغ  ــيار  بس ــل  داخ ــد  تولي
ــدن  ــت. عده اى با بر مال ش اس
ــن پالم» به كلى  موضوع «روغ
اعتمادشان به محصوالت توليد 
ــت داده اند و در  داخل را از دس
ــترى به  اين ميان با ترديد بيش
نگاه  ــات و ميوه ها»  «صيفى ج
ــت  ــد، اما چاره اى نيس مى كنن
ــد از همين محصوالت در  و باي
دسترس استفاده كنند. عده اى 
ــته تمايل  ــه از گذش ــر ك ديگ
ــان  ــالم تر نش به محصوالت س
ــت وجوهاى  جس در  مى دادند، 
ــى چون  ــه نام هاي ــان ب تازه ش
ــو،  ــك، بي ــوالت «ارگاني محص
ــتى و...» رسيده اند؛  سالم، زيس
ــا به هر  ــه اين روزه ــى ك القاب
كسب و كارى بچسبند، موفقيت 

آن را تضمين مى كنند. 
ــوالت ارگانيك  ــه محص اينك
ــت، البته نياز چندانى به  چيس
توضيح ندارد، اما در كوتاه ترين 
ــت نوعى  ــى مى توان گف معرف
و  ــد  تولي در  ــه  ك ــاورزى  كش
از  آن،  ــوالت  محص ــرآورى  ف
ــموم،  س ــيميايى،  ش كودهاى 
ــتكارى هاى  ــا و دس هورمون ه
ژنتيكى استفاده نمى شود و تمام 
مراحل تقويت زمين، كاشت و 
ــتفاده از نهاده هاى  داشت با اس
ــتى،  مانند كود زيس ــى  طبيع
سودمند  كمپوست ها، حشرات 
ــاورزى  ــت. اين نوع كش و... اس
ــا  ــور م ــش در كش و محصوالت
ــالم و در  ــام محصوالت س با ن
ــورهاى اروپايى و امريكايى  كش
ــتى  ــاورزى زيس ــام كش ن ــا  ب
ــا  ي   (Organic farming)
  (Bio) ــك ــاورزى بيولوژي كش

شناخته مى شود. 

ما محصول ارگانيك 
نداريم

ــل  ــم دلي ــت بداني ــد نيس ب
استفاده از محصوالت ارگانيك 
ــاير نقاط جهان  ــران و س در اي
تفاوت چندانى ندارد. مزه بهتر، 
خواص غذايى بيشتر و طبيعى 
ــبت به محصوالت سيستم  نس
ــده  از  ــى رايج و اصالح ش زراع
داليل مشتركى است كه كشور 
ــورها پيوند  ــاير كش ما را با س
ــن مروتى»،  ــد. «محس مى ده
ــه  ــأت علمى موسس ــو هي عض
ــكى درباره  تحقيقات گياه پزش

ــموم  تاثير ميوه هاى آلوده به س
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
ــموم،  ــر بودن س ــدا از مض ج
ــى و هندى  ــوع چين واردات ن
ــت.  آن بر اين معضل افزوده اس
ــزى به عنوان  ــران چي ما در اي
ــك نداريم،  ــوالت ارگاني محص
ــالم داريم كه  اما محصوالت س
ــا  آنه در  الزم  ــتانداردهاى  اس
ــت.» حال اين  رعايت شده اس
پرسش مطرح مى شود كه اين 
ــالم كه گاهى آن  محصوالت س
ــند،  را با نام ارگانيك مى فروش
ــازار را به خود  ــدار از ب چه مق
ــت و چگونه  اختصاص داده اس
ــى پيدا  مى توان به آن دسترس

كرد؟ 

بى اعتمادى مشتريان
ــهرهاى بزرگى  اگرچه در ش
مانند تهران مكان هايى پراكنده 
(و اغلب در مناطق باالى شهر) 
به عرضه محصوالت سالم (و به 
ــغولند؛  زعم خود ارگانيك) مش
ــهروندان و  ــيارى از ش ــا بس ام
ــه اين  ــادى ب ــتريان اعتم مش
ــوالت ندارند، يكى  گونه محص
از همين شهروندان به «فرصت 
ــت  اس امروز» مى گويد: «بهتر 
ــبزيجاتى استفاده  از ميوه و س
ــم از آب  ــه مطمئني ــم ك كني
ــبى براى آبيارى استفاده  مناس
ــى كه براى  ــد. كودهاي مى كنن
ــبزى استفاده  تقويت ميوه و س
مى شود، معموال با يك يا چند 
ــو تميز مى شود،  بار شست وش
ــب آبيارى  اما اگر با آب نامناس
ــد محصول صددرصد  شده باش
مضر بوده و نبايد مورد استفاده 
ــرد.» اگر چه ايده اين  قرار بگي
ــهروند در باب مطمئن بودن  ش
از آب مصرفى خوب و منطقى 
ــانه هايى كه بر  ــا نش ــت، ام اس
ــالمت محصول داللت كند  س
به راحتى قابل تشخيص نيست. 
معيارهاى  ــى  كل ــور  ط ــه  ب
تشخيص سبزى ها و ميوه هاى 
ــمرده  ــك اين گونه برش ارگاني
شده است: سبزى ها و ميوه هاى 
طبيعى  رنگ  داراى  ــك  ارگاني
ــتند، داراى بافتى مناسب،  هس
نه خيلى نرم و نه خيلى سفت 
ــان متناسب با  بوده و پوست ش
ميوه است و زياد كلفت نيست. 
ــخصات مى توان  ــر مش از ديگ
ــاره كرد.  ــب اش به اندازه مناس
ــتريانى كه  ــه اكثر مش با اينك
ــوالت ارگانيك  به دنبال محص
هستند، اين نكات را مى دانند، 

ــا باز هم برخى از فعاالن اين  ام
بازار سعى مى كنند سر مشترى 

كاله بگذارند. 

مصرف كنندگان 
«بى چاره»

«پ. كوچكى» ديگر مخاطب 
ــد  مى گوي ــت.  ماس ــش  پرس
ــترى  ــت و مش ــوار اس گياهخ
ــرص صيفى جات و  ــا ق ــر و پ پ
گياهان، اما معتقد است: «زياد 
دلخوش به محصوالت ارگانيك 
ــيد. همان طور كه  ــا نباش اينج
ــال  ــل پنج س ــد حداق مى داني
ــراى اين  ــود و... ب ــد از ك نباي
ــرد و  ــتفاده ك ــوالت اس محص
ــت  ضمنا كنترل وزارت بهداش
ــاير ارگان هاى بهداشتى را  و س
مى طلبد كه اين كار در بعضى 
مرسوم  اروپايى  ــورهاى  كش از 
ــر، با  ــا در ايران خي ــت، ام اس
ــتم اكثرا بدون  اينكه وگان هس
ــبزيجات استفاده  وسواس از س
ــال چاره اى  ــم، چون فع مى كن

ندارم.»
ــن قصه مواد  ــن حال اي با اي
مصرفى تازه است، اگر بخواهيم 
به مواد غذايى آماده نظير «رب 
گوجه فرنگى» نگاهى بيندازيم؛ 
به موارداسفبارى بر مى خوريم. 
ــدگان  از مصرف كنن ــيارى  بس
ــى كه در  ــد «رب» هاي معتقدن
ــود، طعم  ــه مى ش ــازار عرض ب
ــد. گاهى  ــگ واقعى ندارن و رن
ــود اغلب ايرانى  ــنيده مى ش ش
ــت و در بشكه هايى بزرگ  نيس
در  و  ــود  مى ش وارد  ــن  از چي
ايرانى  با بسته بندى  كارخانه ها 
به دست مصرف كننده مى رسد. 
ــه مواد  ــت ك ــايع اس حتى ش
ــكيل دهنده آن چيزى غير  تش
 از رب و مشخصا «كدوى رنده 

شده» است. 
ــا. ع» از  ــه «عليرض ــر چ اگ

ــع غذايى معتقد  ــاالن صناي فع
ــايعه اى  ــت: «اين مطلب ش اس
ــه قيمت  ــت، چرا ك بيش نيس
ــتر از يك  ــك كيلو كدو بيش ي
ــت و  ــه فرنگى اس ــو گوج كيل
اين براى توليد كننده به صرفه 
ــدو را جايگزين  ــت كه ك نيس
ــد.» با اين حال مدير  گوجه كن
ــاى توليد  از مجموعه ه ــى  يك
ــد: «ما  ــع غذايى مى گوي صناي
ــاورزى  در كنار كارخانه، به كش
ــتر  بيش داريم،  ــتغال  اش ــز  ني
ــرف  مص ــه  ك را  ــى  گوجه هاي
مى كنيم، توليد خودمان است و 
بقيه نيازمان را نيز از كشاورزان 
ــدارى مى كنيم.»  ــى خري محل
اين البته ايده خوبى است، كار 

كشاورزى در كنار توليد. 

خودكفايى مشتريان
 اما «سيما ر»، دبير آموزش 
ــه از اهالى گيالن  و پرورش ك
ــاورش  «ب ــد:  مى گوي ــت،  اس
سخت است، اما در تكه زمينى 
ــى كه بتوانم  ــه داريم تا جاي ك
ــى كارم و  ــبزى م ــى و س صيف
ــرآورده  ــان ب ــب نيازهاى م اغل
مى شود و گاهى هم به دوستان 
و همسايگان چيزى مى رسد.» 
او البته در پاسخ اينكه آيا ميان 
ــى را مى شناسد  اطرافيان كس
كه به صيفى جات و سبزيجات 
ــان دهد،  ارگانيك عالقه اى نش
ــد:  ــز مى گوي ــنى طن ــا چاش ب
ــتريان ايرانى به سم  «بدن مش
ــت.»  ــادت كرده اس ــود ع و ك
ــود  ــاره وج ــن درب او همچني
ــگاه هاى ويژه محصوالت  فروش
ارگانيك مى گويد: «كشاورزانى 
كه اين نوع محصول را پرورش 
ــادى  ــول زي ــد، محص مى دهن
ــيار  ــرود بس ــد و در لنگ ندارن

كم است.»
ــه خوبى  ــته ب ــل گذش  نس
ــاط  ــاى رب را در حي پاتيل ه
ــه زنان  ــاد دارند ك ــه به ي خان
ــايه با بار گذاشتن آن به  همس
ــى رب تازه  ــته جمع طور دس
مى پختند و هر يك سهمى بر 
مى داشتند، اگر چه اين روزها 
ــومى دست نيافتنى  چنين رس
ــت، اما «محبوبه. الف» كه  اس
ــت در اين  ــى خانه دار اس بانوي
ــن روزها  ــد: «اي ــاره مى گوي ب
ــم نمى توان  ــه آب معدنى ه ب
ــت، چه رسد به  اطمينان داش
ــبزيجات. من تا  ميوه جات و س
ــم بعضى مواد  ــى كه بتوان جاي
مثل رب، آب ليمو، خيارشور و 

شربت را خودم تهيه مى كنم.» 
شايد نسخه اين بانوى پرتالش 
ــترس  ــراى همگان قابل دس ب
نباشد، اما داشتن غذايى سالم، 
ــدون آلودگى هاى  ميوه هايى ب
ــبزيجاتى تازه حق  سمى و س

هر شهروندى است. 
پرسش ديگر اينكه آيا همين 
ــدود توليدكنندگانى كه در  مع
ــه توليد  ــار ايران ب ــه و كن گوش
مواد غذايى ارگانيك مشغول اند، 
ــان  ــتند و براى ش ــى هس راض
ــادى دارد؟ در اين  ــه اقتص صرف
ــى  متفاوت ــرات  نظ ــوص  خص
ــا غالمرضا نورى  وجود دارد؛ ام
ــيون  قزلجه، نايب رييس كميس
ــاورزى مجلس در اين باره  كش
مى گويد: «توليد محصول سالم، 
ــترى دارد. يكى از  ــه بيش هزين
ــراى توليد  ب ــاى اصلى  بحث ه
محصول ارگانيك و سالم، هزينه 
است كه نيازمند فرهنگ سازى 
ــت.» اين در حالى است كه  اس
تحقيقات نشان داده عرضه اين 
نوع محصوالت در بازار بين 10 تا 
30 در صد گران تر از محصوالت 
ــت.   با اين همه به  ــابه اس مش
ــد محل هاى عرضه  نظر مى رس
ــاورزى  اين نوع فرآورده هاى كش
ــت. به طور مثال در  محدود اس
ــران در  ــهرى مانند ته كالن ش
ــايد  ش حالت  خوش بينانه ترين 
ــت  ــتان دو دس ــر از انگش كمت
باشد  ــته  داش ــگاه وجود  فروش
ــه عرضه چنين  ــه منحصرا ب ك
ــغول اند. به نظر  محصوالتى مش
ــتقبال  ــد با توجه به اس مى رس
ــهروندان ايرانى از  ــزون ش روزاف
ــك، نهادهاى  محصوالت ارگاني
مسئول (وزارت بهداشت، جهاد 
ــاورزى و...)  بايد راهكارهاى  كش
ــا ضمن  ــند، ت ــازه اى بينديش ت
ــى چنين  ــرل كمى و كيف كنت
محصوالتى، راه را براى گسترش 
ــردن كيفيت بازتر  توليد و باالب
ــته از شهروندان  كنند تا آن دس
ــرمايه گذارى در  ــه مايل به س ك
ــتند با  ــن پروژه هايى هس چني
ــه توليد و  ــر اقدام ب طيب خاط

عرضه كنند.
در  و  ــى  فعل ــرايط  ش در   
ــايعات در  ــازار ش ــى كه ب حال
ــوالت خوراكى  خصوص محص
ــانى مى توان  داغ است، به آس
ــك  ارگاني ــوالت  ــراى محص ب
ــرط آنكه  بازاريابى كرد، به ش
ــيم و  ــادق باش ــترى ص با مش
ــه  توج او  ــته هاى  خواس ــه  ب

نشان بدهيم.

ابزار اصلى و ضرورى در بازاريابى
 از طريق ويدئو

ــاى كاربردى  ــى از طريق ويدئو ابزاره ــراى بازارياب ب
ــاره  فراوانى وجود دارد كه در ادامه به مهم ترين آنها اش

مى كنيم. 
 Flip يا دوربين ويدئويى Kodak Zi8 ــن *  دوربي
ــن Kodak Zi8 در حال  ــى موبايل). دوربي (يا گوش
ــيارى از  ــاى مورد عالقه بس ــى از دوربين ه ــر يك حاض
ــته  ــت. اين دوربين از آن دس ــب و كار اس صاحبان كس
ــت كه يك ميكروفون  دوربين هاى ويدئويى كوچك اس
ــوان صداى با كيفيتى را  ــز دارد و از اين طريق مى ت ني
ــى هاى تلفن همراه نيز  ضبط كرد. امروز با كمك گوش

مى توان ويدئوهاى با كيفيت و مناسبى تهيه كرد. 
ــزار در حال  ــن نرم اف ــزارSony Vegas. اي *  نرم اف
حاضر به عنوان نرم افزار اصلى اديت ويدئو براى بسيارى 

از بازارياب هاى اينترنتى محسوب مى شو د. 
 YouTube، Viddler، Vimeo،ــايت هاى س   *
ــايت  س  .Easy Video Playerــه برنام و   EZS3
ــى  همگ  Vimeo و    YouTube، Viddler
سايت هاى ميزبان ويدئو هستند كه مى توانيد ويدئوى 
خود را در آنها نمايش دهيد. اين سايت ها، سرويس هاى 
ــتند كه در آنها بازديدكنندگان  دسترسى عمومى هس
ــاهده مى كنند. بسيارى از  احتماال ويدئوى شما را مش
ــرفته ترى در اين حوزه،  ــا براى كارهاى پيش بازارياب ه
ــايت با  ــتفاده مى كنند. اين س ــرويس EZS3 اس از س
ــيه هاى زيبا  ــاى پخش ويدئو، حاش ــتفاده از ابزاره اس
ــما قرار  ــه  play را روى ويدئوى ش ــن دكم و همچني
مى دهد. پس از آن، اين سرويس ويدئوها را روى تمام 
سايت هاى شما قرار مى دهد و در اين سايت ها امكانات 
ــد. من از اين  ــا ارائه مى ده ــود را براى اين ويدئوه خ
ــرويس براى يكى از دوره هاى آموزشى خود استفاده  س
ــا، 100 درصد به صورت  ــردم كه محتواى اين دوره ه ك

آنالين به شاگردان ارائه مى شد. 
و    Camtasia، OpenO�ceــرويس هاى س   *
ــى از روش هاى موثر نمايش ويدئو، فرمت  Gmail. يك
ــت. اين  ــداى خارج از تصوير اس PowerPoint  و ص
ــرعت باال انجام دهيد. فقط آنچه را كه روى  كار را با س
تصوير است، نخوانيد. شما به راحتى مى توانيد اين نوع 
ويدئوها را با استفاده از نرم افزار كپچر و ضبط از صفحه 
نمايش همانند Camtasia تهيه كنيد. اگر نمى توانيد 
جلوى دوربين قرار بگيريد، اين نرم افزار بسيار مناسب 
 PowerPoin ــت.  براى تهيه يك ويدئو به سبك اس
ــتفاده  اس  PowerPoin ــه  برنام از  ــد  مى تواني
ــايت  ــزار نمايش ويدئو را در س ــه نرم اف ــد يا اينك كني
ــد. همچنين  ــت وجو كني �OpenO  جسine. org
ــود در  Google (كه با  ــاى موج ــد از فايل ه مى تواني
يك اكانت Gmail بصورت رايگان در اختيار شما قرار 
مى گيرد) استفاده كنيد. دو مورد اخير امكانات زيادى 

دارند كه در عين حال هيچ هزينه اى ندارند. 
ــترى را در زمينه  اگر مى خواهيد اعتماد به نفس بيش
ويدئوهاى آنالين به دست آوريد، يك نمايش اساليدى 
ــد.  ــر ديجيتال تهيه كنيد كه پنج دقيقه باش از تصاوي
ــايت animoto انجام مى پذيرد.  ــن كار از طريق س اي
اگر مى توانيد از e-mail استفاده كنيد و مى دانيد كه 
ــل attach كنيد،  ــر را به پيام ايمي ــه يك تصوي چگون
آنگاه تمامى مهارت هاى الزم را براى استفاده از سايت 
ــا از طريق  ــد. تنه ــار داري animoto.com در اختي
  create ــك روى دكمه ــد عكس و كلي بارگذارى چن
ــيار زيبايى را تحويل بگيريد؛ به  مى توانيد ويدئوى بس
ــادگى.  كارشناسان ويدئو تهيه مى كنند. اگر  همين س
شما مى خواهيد به عنوان يك كارشناس معرفى شويد، 
ــه كنيد و آنها را در معرض  ــد ويدئوهاى زيادى تهي باي

ديد عموم قرار دهيد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
از خودتان فيلم بسازيد

بسته بندى گياهان دارويى؛
راه هاى نو 

ــته هاى دور تا به امروز گياهان دارويى براى  از گذش
مردم كشور ما جايگاه ويژه اى داشته و دارد، به گونه اى 
ــردردهاى  ــتگى هاى كار و س ــه اغلب براى رفع خس ك
ــكن ها،  روزانه قبل از مراجعه به داروهاى صنعتى و مس
ــرى به گل گاوزبان و چاى سبز و عطارى ها مى زنيم  س
ــاى طبيعى عالج كنيم.  ــا دردهاى خود را به روش ه ت
همه ما بوى مشك و صابون هاى عطارى ها را از راه دور 
ــيم و حضور در فضاى اين گونه فروشگاه ها با  مى شناس
ــتالژيك براى مان همراه است، گونى هاى  جذابيتى نوس
ــبز و ريحان در كنار  ــزرگ پونه و چاى س ــك و ب كوچ
ــت عطارى ها  ــج پاى ثاب ــه هاى گالب و بهارنارن شيش
ــه مى نمايد كه  ــا اين گون ــراى همه م ــتند. گويا ب هس
ــى از گونى ها  ــيدنى هاى داروي ــان و نوش ــد گياه خري
ــى و ارگانيك  ــان از تازگ ــته بندى هاى فله اى نش و بس
ــه  ــت. يعنى تصور ما هميش ــودن اين محصوالت اس ب
ــته محصوالت برابر با از دست  ــته بندى اين دس از بس
ــت، حال آنكه  ــى از ارگانيك بودن آنهاس ــن بخش رفت
ــته بندى گياهان دارويى نه تنها  ــت واقعا بس ممكن اس
ــا حذف نكند، بلكه بر  ــزى از ارزش هاى گياهى آنه چي

استانداردهاى بهداشتى آنها نيز بيفزايد. 
ــته بندى گياهان  ــان طرحى جالب از بس ــن مي در اي
دارويى ما را برآن داشت كه پاى صحبت هاى مصطفى 
سيدابراهيمى فارغ التحصيل رشته گرافيك بنشينيم و 
ــته  ــته بندى اين حوزه گفت و گويى داش در خصوص بس

باشيم. 

***
با وجود عدم رعايت اسـتانداردهاى بسته بندى 
در اين حوزه چرا اين محصول را براى بسته بندى 

در نظر گرفتيد؟ 
ــگاهى بود كه  ــده اصلى اين كار از يك پروژه دانش اي
ما تصميم گرفتيم به دليل ضعف و كمبودهاى موجود 
ــته بندى را  ــرى طراحى ليبل و بس در اين حوزه، يكس
ــايد در اين حوزه از  ــن حوزه انجام دهيم تا ش براى اي
اين حالت فله اى - با عدم رعايت بهداشت كافى در اين 
ــده و بتوانيم يك كاالى  نوع گياهان خوراكى- خارج ش
ــاه و چگونگى  ــى به تاريخچه گي ــتى با دسترس بهداش
ــرف آن بدون نياز به دريافت اطالعات از عطارى ها  مص

به دست مصرف كنندگان برسانيم. 
در مورد بسته بندى اين طرح بگوييد. 

ــاده و كامال در  ــه اى كه مى بينيد يك طرح آم شيش
دسترس است كه با الهام از شكل و شمايل شيشه هايى 
ــتفاده مى شده،  ــته هاى دور در طبابت اس كه در گذش
ــده است. جنس شيشه و مدل آن به راحتى  انتخاب ش
قابل توليد است و گمان مى كنم مشكل كمبود دستگاه 
ــين آالت الزم براى ساخت اين شيشه در كشور  يا ماش

نداشته باشيم. 
بـراى طراحـى ليبـل روى كار چـه ايده هايى 

داشتيد؟ 
ــادى در  ــى هاى زي ــن كار بررس ــى اي ــراى طراح ب
كتاب هاى طب و پزشكى سنتى و كتاب هاى تاريخچه 
گياهان دارويى در ايران انجام دادم تا در نهايت طرحى 
ــراى برقرارى  ــت. در واقع ب ــكل گرف ــه مى بينيد ش ك
ــود از رنگ ها و  ــترى نياز ب ــب با مش يك ارتباط مناس
المان هاى مرتبط استفاده شود تا از ارزش هاى دارويى 
ــود.  ــترى، چيزى كم نش ــم مش ــن گياهان در چش اي
ــينا  ــى به جا مانده از ابوعلى س ــخ قديم كتاب ها و نس

و ديسقوريدس منابع اصلى ايده  اين بسته ها بوده اند. 
ــكل نگارش خط در كتاب هاى  به عالوه با توجه به ش
ــتفاده كنم تا آن  قديمى تالش كردم از فونت هايى اس
ــود، همچنين همان طور  ــنتى در كار حفظ ش حالت س
كه حاشيه نويسى در نسخ خطى رايج بوده است، سعى 
شده تا اطالعات دارويى نيز به اين شكل طراحى شود. 
ــول) داخل  ــى از گياه (محص ــزى كه عكس طرح مرك
شيشه است نيز برگرفته از تصاوير اين گياهان در كتب 
ــقوريدس است. در زير اين عكس هم كه نام برند  ديس
ــده تا  ــى روى هم كار ش ــى و انگليس به دو زبان فارس
ــد. در نهايت هم  ــته باش بتواند جنبه صادراتى هم داش
ــده است. زمينه  نام گياه به دو زبان روى ليبل آورده ش
اصلى ليبل هم به رنگ كاغذ هاى قديمى طراحى شده 
كه به القاى حس سنتى بودن محصول كمك مى كند. 

تگى كه به بسته متصل است چيست؟ 
به نظرم در خصوص اين گونه گياهان كه خيلى تنوع 
ــتور مصرف مخصوص به  ــد همچنين هر كدام دس دارن
ــت مشترى يكسرى اطالعات در  خود را دارند، الزم اس
ــاه، كاربرد آن و همچنين ميزان  خصوص تاريخچه گي
ــه اين اطالعات  ــد ك ــته باش و طريقه مصرف گياه داش
ــته متصل است در  ــيله همين كاغذى كه به بس به وس

اختيار مصرف كننده قرار مى گيرد. 
در مجمـوع وضعيت بسـته بندى ايـن حوزه را 

چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــتند كه داروهاى طب سنتى را  برخى شركت ها هس
بسته بندى مى كنند، اما در مجموع شركتى كه به طور 
جدى و با يك برند يا هويت مشخص در اين حوزه كار 
كند گمان نمى كنم وجود داشته باشد. ما نياز داريم در 
ــه اى برنامه ريزى و كار كنيم؛  اين حوزه به صورت حرف
ــته بندى. قبال هم  ــم از نظر طراحى هم در حوزه بس ه
ــت ما به  ــم چون تنوع در اين حوزه خيلى زياد اس گفت
ــاوت نياز داريم.  ــته هايى با ظرفيت هاى گرمى متف بس
ــوزه بازخورد خوبى  ــته بندى در اين ح فكر مى كنم بس
ــترى خواهد داشت، البته به شرط اينكه از  از طرف مش

كيفيت محصول چيزى كم نشود. 

بسيارى از 
مصرف كنندگان 

معتقدند «رب» هايى 
كه در بازار عرضه 

مى شود، طعم و رنگ 
واقعى ندارند. گاهى 
شنيده مى شود اغلب 
ايرانى نيست و در 

بشكه هايى بزرگ از 
چين وارد مى شود 
و در كارخانه ها با 

بسته بندى ايرانى به 
دست مصرف كننده 

مى رسد

كافه بازاريابى بازاريابى مجانى

 ايستگاه بازاريابى

50

چالش هاى بازاريابى براى محصوالت كشاورزى

سالم يا ارگانيك؟ مسئله اين است 
افشين معشورى

شكوفه ميرزايىترجمه: حامد تقوى

افتتاح بخش بيزنس كالس 
در هواپيمايى رايان اير

ــر، از ارائه  ــى ارزان قيمت رايان اي ــركت هواپيماي ش
ــر داد. حدود 25  ــات بيزنس كالس خب ــت و خدم بلي
ــتريان  ــافر اين كمپانى مش ــد از 83 ميليون مس درص
بيزنس كالس خواهند بود. رايان اير كه براى گسترش 
ــافران از قشرهاى گوناگون را  خود سياست جذب مس
ــتور كار قرار داده، يك سال پيش پروازهايى به  در دس
ــل  مقاصد و قطب هاى تجارى بازرگانى از جمله بروكس
ــت رايان اير در راستاى  يا رم به راه انداخت. اين سياس
ــركت هواپيمايى ارزان  ــر ش ــا ايزى جت ديگ رقابت ب
ــافر حدود 30 درصد  ــت كه درآمد آن از مس قيمت اس

بيشتر از رايان اير اعالم شده است.

كتابخانه

ــتخدام  ــى  اغلب آگهى هاى اس به تازگ
ــبى  ــنده و بازارياب با جواب مناس فروش
ــه  عالق ــر  به ظاه ــوند.  نمى ش ــه رو  روب
بازاريابان به ادامه اين شغل و تازه واردان 
ــت.  ــش يافته اس ــاب آن، كاه ــه انتخ ب
ــازار،  ــدى ب ــوان در ب ــت آن را مى ت عل
ــادى، نازل بودن كارمزدهاى  ركود اقتص
ــغلى و احساس  بازاريابى، نبود امنيت ش
بى بهره بودن از شأن و منزلت اجتماعى 
ــت وجو كرد. اما كتاب «25 عادتى  جس
كه منجر به فروش بيشتر مى شوند» يك 
ــر را به اين عوامل اضافه  دليل مهم ديگ
مى كند كه همان نبود شناخت كافى از 
تكنيك ها و روش هاى بازاريابى و فروش 

ــا بحران  ــغل مهم را ب ــت كه اين ش اس
هويت روبه رو كرده است. 

ــغل بازاريابى، كه عنوان  ــفانه ش متاس
ــندگى شخصى است،  درست آن فروش
در جامعه ما شغل كم مايه و ساده اى به 
نظر مى رسد و اينگونه برداشت مى شود 
ــه موفق به گذراندن دوره هاى  افرادى ك
ــغل  ــده اند براى اين ش ــگاهى نش دانش
مناسب ترند و نيازى به فراگيرى دانش و 
فنون اين حرفه نيست و دقيقا مشكل از 

همينجا آغاز مى شود. 
ــى كه منجر به فروش  كتاب 25 عادت
ــراى چند  ــوند، مى تواند ب ــتر مى ش بيش
ــد: اول  ــته از خوانندگان مفيد باش دس

افرادى كه سال هاست به كار فروشندگى 
ــغولند و مى خواهند براى بهبود كار  مش
ــانى  ــود، كارى انجام دهند. دوم كس خ
ــتند  ــندگى هس كه در ابتداى كار فروش
ــاب مى توانند  ــتفاده از اين كت كه با اس
ــت  از همين ابتدا ماهيت رفتارهاى درس
ــه آن خو  ــند و ب ــندگى را بشناس فروش
بگيرند و سوم، استادانى كه مهارت هاى 
ــس  ــى را تدري ــط عموم ــروش و رواب ف

مى كنند. 
كتاب همان گونه كه از نامش برمى آيد 
ــت براى اينكه در  ــامل 25 عادت اس ش
ــود كه منجر به  ــما موجب رفتارى ش ش
ــتفان شيفمن  ــود. اس ــتر ش فروش بيش

ــنده كتاب و دكتر محمد احمدى  نويس
ــت. كتاب 119  ــن كتاب اس ــم اي مترج
صفحه است و به قيمت 25000ريال به 

فروش مى رسد. 

25 عادتى كه به فروش بيشتر منجر مى شوند
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نقدينگى، چالش صنعت تبليغات

ــى كه موسسات تبليغاتى  اين روزها بزرگ ترين چالش
ــركت هاى  ــود كه همان ش ــتريان خ ــل با مش در تعام
توليدى و خدماتى هستند، مواجهند، مسئله نقدينگى 
ــات معموال به  ــت. پرداخت هزينه تبليغ به موسس اس
ــتريان آنها  ــود و مش دو صورت آنى و آتى انجام مى ش
اكثرا صورتحساب شان را به صورت پرداخت آتى تسويه 
ــود. در نتيجه  ــد و اين كار با تاخير انجام مى ش مى كنن
ــانه اقدام به  ــه تبليغاتى كه از طريق كاال يا رس موسس
ــن تاخير در  ــتريان مى كند با اي ــرويس به مش ارائه س
ــود كمترى  ــترى ناچارا به س ــول مطالبات از مش وص
بسنده مى كند و در اين ميان اگر از بانك ها براى انجام 
ــه اين تاخير در  ــد ك امور تبليغاتى وام هم گرفته باش
ــت هزينه در حالت مقروض بودن به بانك، خود  پرداخ

مشكلى مضاعف ايجاد مى كند. 
ــه تبليغات براى كاال  ــور كه مى دانيم در عرص همان ط
ــوى  ــام مدل هاى تبليغى از س ــات انواع و اقس و خدم
ــنهاد مى شود. با  ــات تبليغاتى به مشتريان پيش موسس
ــكالت صنعت  ــى ديگر از بزرگ ترين مش اين حال، يك
تبليغات، نبود تنوع در اين عرصه است. ما در ايران يك 
ــام روش هاى تبليغى  ــاوال تبليغاتى با انواع و اقس كارن
ــه بايد به تبليغ در  ــاى گوناگون نداريم، بلك و هزينه ه
ــامل راديو و تلويزيون و مطبوعات يا تبليغ  رسانه ها ش
ــاه اپراتورهاى تلفن همراه  ــتم پيام كوت از طريق سيس
ــامل بيلبوردها در بزرگراه ها و...  يا تبليغات محيطى ش
ــاره همه اينها زمان تبليغ كه  اكتفا كنيم كه البته در ب
ــت يا در مورد بيلبوردها اينكه در  ــاعاتى هس در چه س
ــده، در انتخاب آژانس  ــدام بزرگراه يا خيابان واقع ش ك
ــى با در نظر گرفتن  ــات تبليغات تاثير مى گذارد. موسس
ــترى ارائه  ــود را به مش ــنهاد خ ــه اين عناصر پيش هم
ــنهادها به  مى كنند كه البته تنوع چندانى در اين پيش

چشم نمى خورد. 
ــوم در ساير كشورهاى  يكى از روش هاى تبليغاتى مرس
ــت كه  دنيا، تبليغات كم هزينه يا اصطالحا چريكى اس
ــفانه در كشور ما چندان به آن بها داده نمى شود.  متاس
اين روش به نوعى يك مدل خالقانه با ايده پردازى هاى 
ــم مى خورد. علت  ــت كه امروزه كمتر به چش نوين اس
ــت كه موسسات تبليغاتى به هر  اين كم توجهى اين اس
ــطح و درجه  ــركت توليدى يا خدماتى با توجه به س ش
ــد آن برنامه  ــاظ نام و برن ــت و جايگاهش از لح اهمي
ــركت داراى  ــنهاد مى دهند و اگر يك ش تبليغاتى پيش
ــركت هاى خودروساز كه  ــد مثل ش جايگاه بااليى باش
ــتند يا بانك هاى معتبر و... نمى توان  انحصارى هم هس
براى اينها از روش هاى ارزان قيمت و درجه پايين براى 
ــغ كمتر از حد  ــرد، چرا كه اگر تبلي ــتفاده ك تبليغ اس
ــد برايش نوعى ضدتبليغ به  ــركت باش و اندازه يك ش
ــد و اندازه  ــد. گاه حتى اگر تبليغ در ح ــاب مى آي حس
ــود اطالع رسانى صرف، تا آنجا  خودش باشد هم مى ش
ــت. براى تبليغ  ــده اس كه گويى اصال تبليغى انجام نش
ــود به  ــتى فراتر از واقعيت و انتظار حرفى زده ش بايس
ــنى كار كرد  نوعى بايد كمى بزرگنمايى و غلو را چاش
ــود تبليغ. به بيان ديگر، به هر شركتى  ــمش بش تا اس
بايد با توجه به ابعادش، اشكال مختلف تبليغ پيشنهاد 
شود. مثال به شركت هاى كوچك و تازه تاسيس، انجام 
تبليغات كم هزينه كه بودجه كمترى نياز دارد توصيه 
ــئله اى است كه برخى از فعاالن اين  شود. اين هم مس
ــان نمى دهند و براى  ــه آن توجه چندانى نش ــه ب عرص

همه، يك نسخه مى پيچند. 

وقتى آگهى هاى تبليغاتى از لباس 
خوراكى مى سازند

آژانس تبليغاتى Shopping Itaguaçu مخاطبان خود 
ــويق مى كند. اين  ــان تش را به اهداى لباس هاى قديمى ش
آژانس تبليغاتى پوستر هاى تبليغاتى فوق العاده هوشمندانه 
ــان به  ــويق افراد به اهداى لباس هاى قديمى ش را براى تش
ــرد. اين آگهى هاى  ــازمان هاى خيريه محلى طراحى ك س
تبليغاتى تصاويرى از لباس هاى مختلف با چيدمانى شبيه 
ــادآورى اين نكته را  ــيده و قصد ي به غذا را به تصوير كش
ــتفاده نشده به  به مصرف كنندگان دارد كه لباس هاى اس
سادگى تبديل به غذاى بيدها و حشرات موذى مى شوند. 

ــبيه ژاكت، پيراهن،  اين آگهى هاى تبليغاتى چيزهايى ش
ــلوار و كمربند را شامل شده و با طراحى مجدد از آنها  ش
ــبيه غذاهاى محبوب مردم مى سازند. براى  چيز هايى ش
مثال، ژاكت هاى سفيد و صورتى با طراحى تازه شبيه به 
ــى شده و كمربند هاى مختلف در كنار  رول هايى از سوش
چند تى شرت يك همبرگر به ظاهر خوشمزه را مى سازند. 
هر آگهى تبليغاتى پوشاك لذيذ عنوانى هوشمندانه دارد: 
«اجازه ندهيد كه لباس هايتان به غذاى بيدها و حشرات 
موذى تبديل شوند. آنها را اهدا كنيد.» هدف از چاپ اين 
ــويق بينندگان به نجات از دست لباس هاى  آگهى ها تش

قديمى خود و اهداى آنها به يك دليل خوب است. 

نتيجه لطف به اجبار

نگاه اول:
ــلوغ تبليغات، موسسات زبان و  اين روزها در اين بازار ش
آموزشگاه هاى موسيقى و فروشگاه هاى كتاب هم از قافله 
عقب نمانده اند و از روش ها و تكنيك هاى مختلفى براى 
ــان به مخاطبان  تبليغات و معرفى محصوالت و خدماتش
استفاده مى كنند. يكى از مهم ترين اين روش ها دادن بن 
ــت كه اين بن ها  ــجويان و متقاضيان اس تخفيف به دانش
ــتفاده هاى متفاوتى دارد؛ مثل خريدن كتاب با  اغلب اس
تخفيف، مشاوره هاى تحصيلى رايگان، انجام پايان نامه هاى 

دانشجويى و... 
ــكلى مى آيد چراكه  طراحى اين گونه بن ها به نظر كار مش
بايد مخاطب را قانع كند كه اين بن اگرچه به صورت رايگان 
در اختيار شما قرار مى گيرد، ولى حكم يك مبلغى را دارد 
ــر  ــما -در قبال دريافت خدمات ما- كس ــه از هزينه ش ك
ــود، اما وقتى اين بن را وسط خيابان و سرچهارراه و  مى ش
كنار ميدان با خواهش و گاهى اجبار به رهگذران مى دهند 
چطور ممكن است مخاطب به اين باور برسد كه اين كاغذ، 
ــت اگر چندمتر آن  ــم پول را برايش دارد و طبيعى اس حك
ــب پيشكشى را در سطل زباله بيندازد و با  طرف تر اين اس
ــود فكر كند: اين روزا هيچ چيز به دردبخور را مجانى به  خ

آدم نمى دهند!
ــترى ندهيد، حتى   اصل اول: هيچ چيز را به اجبار به مش
نمونه مجانى محصول خود را اگر مشترى براى دريافت آن 
اكراه دارد او را در معذوريت قرار ندهيد، چرا كه ارزش كار 

در نزد مشترى فرومى ريزد. 

نگاه دوم:
ــد وقتى عجله داريد و يك  ــايد حس خوشايندى باش ش
كارت پخش كن دستش را دراز مى كند و يك ورق تراول 
50هزار تومانى را -كه از دور ديده ايد به همه عابران تقديم 
مى كند- در اختيارت قرار مى دهد! البته اين حس خيلى 
طول نمى كشد چرا كه چند قدم نرفته متوجه مى شويد 
ــت، بلكه يك بن تخفيف است كه با  اين يك تراول نيس

طرح يك تراول 50هزار تومانى طراحى شده است. 
شايد بتوان ته مانده خوشحالى را براى به كار بردن چنين 
خالقيتى خرج كرد و لذت برد كه حداقل من خودم خواستم 
و اين بن را گرفتم كسى به زور آن را به من نداد و به جاى 
دور انداختن آن حتى ممكن است همين 50هزار تومانى 
ــه ميزكار، يا بين عكس هاى كيف پول  الكى را زير شيش
قرار بدهيد كه هميشه حس كنيد يك تراول با خود حمل 

مى كنيد. 
ــردن به ديگران نيازى به اجبار  اصل دوم: براى لطف ك
نيست، كافى است لطف تان را در يك بسته زيبا و جذاب 
ــد. گاهى يك طراحى خوب و جالب مى تواند  تقديم كني
ــذب كند كه خود براى دريافت آن به  عابران را چنان ج

سمت شما بشتابند. 

ديدگاه كافه تبليغات

ايستگاه تبليغات

اخبار تبليغات

50

اين روش بر يك 
اصل ساده بنا نهاده 
شده است؛ اينكه 

مردم اغلب دوست 
دارند كارى را كه 
از انجام آن لذت 
برده و سرگرم 
مى شوند انجام 

دهند تا فعاليتى كه 
سرگرم كننده نيست 

ــش در ميان خيل  ــد روز پي چن
ــه ميان  ــرى ك ــا و تصاوي فيلم ه
به  اجتماعى دست  ــبكه هاى  ش
ــوند، به فيلم بسيار  دست مى ش
ــى برخوردم كه در نگاه اول  جالب
به هيچ وجه يك فيلم تبليغاتى 
ــا وقتى  ــيد. ام ــه نظر نمى رس ب
ــه اصطالح  ــاى نهايى يا ب به نم
پك شات رسيدم، از ايده خالقانه، 
ــى كه صاحب  نحوه بيان و روش
آگهى براى جلب نظر مخاطبان 
به كار گرفته بود، حيرت كردم. 

ــتان اين فيلم با نماهايى از  داس
ــتگاه مترو در  پله برقى يك ايس
ــود. پله برقى  سوئد شروع مى ش
پرازدحام است، درحالى كه افراد 
ــاى معمولى  ــدودى از پله ه مع
ــپس اين جمله  باال مى روند. س
پرسشى كوتاه روى صفحه نقش 
ــوان تعداد  ــدد كه آيا مى ت مى بن
بيشترى از افراد را به باال رفتن از 
پله به جاى استفاده از پله برقى 
ترغيب كرد؟ معناى ضمنى اش 
ــت كه بايد كارى كرد تا  اين اس
ــان  ــالمتى خودش مردم براى س
ــده از پله برقى كمتر  هم كه ش
استفاده كنند. اما چگونه مى توان 
مردم را به انجام اين كار تا حدى 
دشوار مجاب كرد؟ يا حتى كارى 
كرد كه باال رفتن از پله برايشان 

لذت بخش شود؟ 
ــروه از  ــدى، يك گ ــاى بع در نم
كار  ــال  ح در  را  ــان  متخصص
گذاشتن حسگرهايى خاص روى 
پله ها مى بينيم. بعد از چند نماى 
سريع از فعاليت كارگران، پله ها با 
پوشش سفيد و مشكى رنگ كه 
كليدهاى پيانو را تداعى مى كنند، 
ظاهر مى شوند. افراد از پله ها باال 
ــان  مى روند و با قرار دادن پايش
روى هر پله صداى يك نت پيانو 
ــد. در نماهاى  ــوش مى رس به گ
بعدى افرادى را مى بينيم كه به 
ــتادن روى پله برقى،  ــاى ايس ج

ــان و درحالى كه از صداى  بازيكن
نت ها لذت مى برند، از پله ها باال 
مى روند. سپس اين جمله نقش 
مى بندد كه تعداد باالروندگان از 
پله هاى معمولى با اين روش 60 

درصد بيشتر شده است. 

تئورى سرگرمى 
ــى از يك  اين فيلم در واقع بخش
كمپين تبليغاتى است كه شركت 
ــازى فولكس واگن در  خودروس
ــال 2009 آغاز كرد و حاال كه  س
گوشى هاى هوشمند و اندرويددار 
ــر و  ــده اند و تصاوي ــر ش همه گي
ــتراك  ــب به اش ــاى جال فيلم ه
بينندگان  ــوند،  ــته مى ش گذاش
ــيارى  ــدى پيدا كرده و بس جدي
با مشاهده چنين ابتكارى آن را 
ــين مى كنند. صرف نظر از  تحس
تاثيرى كه شبكه هاى اجتماعى 
ــانه هاى قدرتمند  ــوان رس به عن
ــدن چنين  امروزى بر فراگير ش
ــه نظر  ــد، ب ــى دارن كمپين هاي
ــد كه واكاوى ايده خالقه  مى رس
ــم و عبرت آموز  ــن كمپين مه اي

باشد. 
ــوالى كه در ذهن  ــتين س  نخس
ــدن لوگوى  ــد از دي ــده بع بينن
فولكس واگن در نماى پك شات 
ــت كه  ــود اين اس ــاد مى ش ايج
ــب مردم به باال رفتن از پله  ترغي
ــن روش، چه ربطى  آن  هم به اي
به شركت خودروسازى فولكس 
ــركت  ــرا اين ش ــن دارد؟ چ واگ
ــده  اقدامى ش ــر چنين  اسپانس

است؟ 
همان طور كه ذكر شد، اين فيلم 
ــى از يك كمپين بزرگ تر  بخش
ــازى فولكس  ــركت خودروس ش
ــام «تئورى  ــه ن ــت ب ــن اس واگ
سرگرمى» (eory� Fun) كه 
ــركت براى حفظ سالمت  اين ش
ــت به  افراد جامعه و محيط زيس
ــته مركزى  ــت. هس اجرا گذاش
اين كمپين نيز ترغيب مردم به 
ــوار با افزودن  انجام فعاليتى دش
ــده  خن و  ــرگرمى  س ــنى  چاش

ــن بخش هاى  ــت. اين كمپي اس
ــتن كمربند  ديگرى از جمله بس
ــا موضوع  ــز دارد كه ب ايمنى ني
ــازى يا توليد مدل هاى  خودروس
ارتباط  ــت  محيط زيس دوستدار 
ــاير  اما س دارند،  ــتقيم ترى  مس
بخش هاى كمپين اين ارتباط را 

برقرار نمى كند. 

ــرگرمى از نظر  كمپين تئورى س
ــاخص  ــش ش ــى دو بخ محتواي
دارد؛ اول اينكه بايد آن را نمونه 
ــيار خوبى از انجام مسئوليت  بس
ــركت ها  ش ــط  توس ــى  اجتماع
ــت. در حال حاضر موضوع  دانس
اجتماعى شركت ها  ــئوليت  مس
ــيار جدى است. تا  مقوله اى بس
ــركت هاى بزرگ  ــه ش حدى ك
ــاالنه اى درباره  جهان گزارش س
مسئوليت اجتماعى خود منتشر 
ــى از مواردى كه  مى كنند. برخ
ــورد توجه  ــن گزارش ها م در اي
قرار مى گيرد عبارتند از: كاهش 
هزينه ها، توجه به محيط زيست، 
توجه بيشتر به سودآورى شركت 
و صرفه جويى در منابع، احساس 
ــبت به كاركنان و  مسئوليت نس
و  و مصرف كنندگان  سهامداران 

حفاظت بيشتر از منافع آنها. 
ــاخص در  ــوع ش ــن موض دومي
ــن روش  ــن كمپي ــواى اي محت
بسيار موثر تغيير رفتار انسان ها 
ــرگرمى و  ــتفاده از س است؛ اس
خنده. در محيط كار اصلى ترين 
ــول  پ ــى  انگيزش ــاى  تكنيك ه

ــى  ــا وقت ــتند. ام ــرس هس و ت
ــار افراد را تغيير  مى خواهيد رفت
ــى ديگر عمل  دهيد بايد به روش
ــر يك اصل  ــن روش ب كنيد. اي
ــده است. اين  ــاده بنا نهاده ش س
اصل كه مردم اغلب دوست دارند 
كارى را كه از انجام آن لذت برده 
و سرگرم مى شوند انجام دهند تا 
فعاليتى كه سرگرم كننده نيست. 

نمايش تمايز
ــاخص در كنار   وقتى اين دو ش
ــد، اين پيام را  ــم قرار مى گيرن ه
ــركت فولكس  مى رسانند كه ش
ــان و  ــالمت انس واگن اوال به س
محيط زيست اهميت مى دهد و 
ــى انجام  دوما اين كار را به روش
ــوارى  ــد كه كمترين دش مى ده
ــرده و  ــل ك ــردم تحمي ــه م را ب
ــرگرم كند. در  ــان را س حتى آن
ــا اين كار  ــع فولكس واگن ب واق
ــردن خود از  ــال متمايز ك در ح
ديگر خودروسازان است. شركت 
مذكور تالش كرده تا اين فعاليت 
ــته كرده و مورد تاكيد  را برجس

قرار دهد. 
ــن در واقع فقط به  ــس واگ فولك
ــئوليت اجتماعى  انجام يك مس
ــالش كرد  ــد، بلكه ت ــع نش قان
ــت، به  ــش اين فعالي ــا نماي تا ب
ــزد جامعه و  ــاى برند خود ن ارتق
مشتريانش نيز بپردازد. از مجرى 
كمپين تئورى سرگرمى خواسته 
ــل كار در  ــد كه از تمام مراح ش
ــر يك از پروژه هاى اين تئورى  ه
فيلمبردارى شود تا در قالب يك 
فيلم تبليغى در اختيار مخاطبان 
ــيارى از شركت ها  قرار گيرد. بس
اقداماتى را در راستاى مسئوليت 
اجتماعى به انجام مى رسانند، اما 
كمتر شركت يا برندى را مى توان 
ــه از اين موضوع در  پيدا كرد ك
ــتاى متمايز ساختن خود از  راس
ديگران و برندسازى بهره بگيرد. 

ــن فعاليت  ــت خالقانه اي جذابي
تبليغاتى باعث شده كه با وجود 
گذشت بيش از پنج سال از آغاز 

ــراى مخاطبان  ب ــان  آن همچن
ــه اى  ــته و به گون ــت داش جذابي
ــى در ميان آنان و توسط  ويروس
رسانه هاى مختلف و شبكه هاى 

اجتماعى بيننده داشته باشد. 
ــراى اينكه  ــروزه ب ــات ام تبليغ
ــه اهداف خود  اثربخش بوده و ب
ــت يابد بايد خالقانه تر باشد  دس
تا توجه بيشترى را از مخاطبان 
ــب كند.  ــه خود جل ــش، ب هدف
ــوان ايده هايى را  ــن مى ت بنابراي
ــرد كه مخاطبان  خلق و اجرا ك
ــط نظاره گر  ــه فق ــاى آنك به ج
ــاركت كرده  ــند، در آن مش باش
ــن نوع  ــد. اي ــذت ببرن و از آن ل
ايده ها معموال در ذهن مشتريان 
ــوند و پس از اجرا به  حك مى ش
حيات خود ادامه مى دهند. حتى 
مى توانند مخاطبان را به بحث و 
گفت و گو در مورد خود واداشته 
و ذهنشان را مشغول كنند. ايده 
ــن را در اجراى اين  فولكس واگ
كمپين بايد از اين دست ايده ها 

دانست. 
ــيارى  ــن نمونه بس ــن كمپي اي
خوبى براى مسئوليت اجتماعى 
از آن  ــه  پل ــك  ي و  ــركت ها  ش
ــازى است. فعاليت  باالتر، برندس
ــركت ها در حوزه هاى مشابه  ش
(مثال بانك ها) نسبت به گذشته 
ــبيه شده است.  بسيار به هم ش
ــاى  دني در  ــد  باي ــه  درحالى ك
پر رقابت كسب و كار براى دوام و 

رشد، متمايز بود. 
ــل بنيادين در  ــان اص ــن هم اي
ــت. براى متمايز  ــازى اس برندس
ــه  ــه هم ــى ك ــدن در فضاي ش
ــبيه شده اند،  فعاليت ها به هم ش
ــى منحصر  ــر ويژگى هاي ــد ب باي
ــى  ــرد در برند خود به روش به ف
ــايد  ــرد. ش ــد ك ــاوت تاكي متف
ــى در جايى  ــئوليت اجتماع مس
ــه انجام  ــركت ها ب ــه ش كه هم
ــد، چندان  ــادرت مى ورزن آن مب
متمايزكننده نباشد، اما روشى كه 
مى توان اين مسئوليت را به انجام 
رساند، مى تواند تمايزبخش باشد. 

تبليغات خالق

Cia Athletica باشگاه
شعار: بدون قدرت بدنى، انسان تبديل به يك طعمه مى گردد! (باشگاه ورزشى و بدنسازى Cia Athletica با حدود 

30 سال سابقه، برنامه هاى ويژه اى را براى تمامى گروه هاى سنى دارد)
Daniel Zini :سائو پائولو، برزيل- كارگردان خالقيت/كپى رايتر ,Portal Publicidade :آژانس تبليغاتى

مدير هنرى: Bruno Mota- عكاس: Guto Bordoni- انتشار: 2014 آگوست

شكوفه ميرزايى محمد قيامتى
مديرعامل آژانس تبليغاتى طرح باران

نگاهى به كمپين تئورى سرگرمى شركت فولكس واگن

مسئوليت اجتماعى در خدمت برندسازى

يادآورى بى خانمان ها 
با تبليغ پوشش ضدآب

ــتان، شهر كيپ تاون در آفريقاى جنوبى  در طول زمس
ــهرها در  ــرد ترين و بارانى ترين ش ــل به يكى از س تبدي
ــتان هاى سخت، زندگى  ــور مى شود. اين زمس اين كش
ــكل خواهد كرد.  ــرد بى خانمان مش ــراى 7 هزار ف را ب
ــهر  ــئوالن ش ــادآورى اين موضوع به مردم،مس براى ي
 King James ــس تبليغاتى ــپ تاون از طريق آژان كي
Cape Town  دست به انجام اقدامى ابتكارى زده اند 
كه در هواى بد ضمن آگاه سازى مردم آنها را به حمايت 
ــش ضدآب  ــى دارد. يك پوش ــان وا م ــراد بى خانم از اف
پيام هايى را در سرتاسر شهر منتشر خواهد كرد. چنين 
ــروع  ــك نامرئى بوده اما با ش پيامى در آب وهواى خش
بارش باران سطح ضدآب با دفع قطرات باران، زمينه اى 
را براى مشاهده پيام هاى منتشر شده به وجود مى آورد. 

شاخه: امور خيريه
مشترى: شهر كيپ تاون

 King James Group :آژانس تبليغاتى
 Audio Visual Alchemy :شركت تهيه كننده

كشور: آفريقاى جنوبى
مدير ارشد خالقيت: آليستير كينگ

نويسنده: راد مك كال

هواپيمايى با سوخت
روغن سرخ كردنى

گريسد اليتنينگ (به معنى صاعقه چرب) نامى است كه 
كارشناسان ناسا روى هواپيماى عجيب و غريبى نهاده اند 
كه از سيستم پيش رانش دومرحله اى بهره مى برد كه 10 
ــخ را مى چرخاند. به گزارش خبرآنالين، اين هواپيماى  مل
مدل سه مترى با نام كامل جى. ال 10 گريسد اليتنينگ 
به موتور ديزلى مجهز است كه درون كابين هواپيما نصب 
ــتق شده از روغن سرخ كردنى را براى  شده و سوخت مش
توليد برق مصرف مى كند. برق توليدى نيز براى چرخاندن 
10 موتور اين هواپيما استفاده مى شود كه هشت تاى آنها 
ــر روى بالچه هاى عقب نصب  ــا و دو تاى ديگ روى بال ه
شده اند. نخستين آزمايش اين هواپيما به تازگى با موفقيت 
ــت در آزمايش هاى بعدى  ــده و ناسا اميدوار اس انجام ش
ــى اقتصادى و نوين براى  بتواند با تكميل اين ايده به روش

كاهش آاليندگى كربن پروازهاى تجارى دست يابد.

حسن بنانج
كارشناس ارشد تبليغات
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ــدن به  ــه نزديك ش ــا توجه ب ب
ــايى مدارس،  ماه مهر و بازگش
ــت افزار در كشور به  فروش نوش
ــه طورى  ــد؛ ب اوج خود مى رس
ــه منظور  ــهريورماه ب كه در ش
ــت افزار  ــه نوش ــاز ب ــن ني تامي
فضايى فراهم شده تا در بيشتر 
صنوف مرتبط براى پاسخگويى 
ــندگان  به ميزان تقاضا، فروش
خريدهاى خود را آغاز كنند تا به 
ــتريان كه همان خريداران  مش
عمده بازار هستند، عرضه شود. 
ــايل  ــاب فروش اين وس تب و ت
ــيده  ــان هم رس به دست فروش
است. البته دست فروشان ايرانى 
ــه مازراتى هم  چيزى نمانده ك
عرضه كنند، چون نه حساب و 
ــى دارند و نه اجاره  كتاب ماليات
ــال  مغازه. با توجه به اينكه امس
ــزه فروش  ــگاه هاى پايي نمايش
ــد، در  ــزار نش ــت افزار برگ نوش
ــگاه هاى زنجيره اى چون  فروش
ــهروند و رفاه مايحتاج  سپه، ش
ــل كيف و  ــوزان از قبي دانش آم
كفش و لوازم التحرير و روپوش 
مدارس به صورت متنوع و كافى 
عرضه مى شود. البته قرار است 
ــل  ــى در مح ــاى صنف واحده
ــا تخفيف مصوب  فروش خود ب
اتاق اصناف ايران به عرضه اين 

لوازم بپردازند. 
بورس اصلى فروش لوازم التحرير 
ــران و به ويژه  ــازار ته معموال ب
ــت  ــن اس ــته بين الحرمي راس
ــن مراكز بورس،  كه در كنار اي
ــره اى هم  ــگاه هاى زنجي فروش
ــراى خريد  ــبى ب ــكان مناس م
ــوب مى شوند،  اينچنينى محس
اما ميزان پراكندگى فروش اين 
ــهر هم بسيار  ــطح ش كاال در س
ــن جهت  ــت، به همي ــاد اس زي
ــرى به مغازه هاى فروش اين  س
ــهر تهران  ــاس در مركز ش اجن
ــوص وضعيت  ــم و درخص زدي
فروش امسال بازار لوازم التحرير 
ــه عقيده  ــو كرديم. ب پرس و ج
يكى از فروشندگان اين كاالها، 
ــاالنه به قيمت لوازم التحرير  س
شركت هاى مارك دار چون فابر 
كاستل و استدلر افزوده مى شود، 
ــم افزايش  ــه به  رغ به طورى ك
ــر  ــت لوازم التحري ــورم، قيم ت
ــرح خارجى  ــركت هاى مط ش
ساالنه 3 تا 7درصد گران شده، 
اما قيمت جنس هايى كه تاجران 
ــه علت واردات  وارد مى كنند ب
مستقيم پايين تر آمده است. در 
كل امسال قيمت لوازم التحرير 
نسبت به سال گذشته افزايش 
ــون 90درصد  ــرده، چ پيدا نك
ــور  لوازم التحرير موردنياز كش
ــرخ اين كاال  ــت و ن وارداتى اس
براساس دالر محاسبه مى شود. 

برند ايرانى در مغازه ها 
وجود ندارد

ــته  ــال هاى گذش ــر در س اگ
ــداد  ــك و م ــودكار بي ــا خ تنه
ــان در بازار موجود  سوسمارنش

ــان و ورود  ــت زم بود، با گذش
برندهاى مختلف در بازار، تنوع 
ــيار زياد شده و  در اين بازار بس
ــهم واردات هم  به دنبال آن س
بسيار افزايش پيدا كرده است. 
ــا نگاهى گذرا  به همين جهت ب
به مغازه ها متوجه خواهيد شد 
كه كااليى ايرانى در آنها وجود 
ندارد. البته دفترچه هايى با نام 
ــهم  ــى مى توان ديد كه س ايران
ــار  ــازار را در اختي ــادى از ب زي

ندارند. 

كودكان، طرح هاى ايرانى را 
نمى پسندند

ــال اخير بحث هاى  طى چند س
ــود  ــر وج ــى ب ــادى مبن زي
ــا فرهنگ  ــاى مغاير ب تصويره
ــت افزار و  ــى روى نوش ن يرا ا
ــته  ــدارس وجود داش ــف م كي
ــمينارهاى فراوان و  ــت. س اس
ــى هم در  ــه هاى گوناگون جلس
ــد اما  ــتا برگزار ش ــن راس همي
ــازار مى بينيم همان  آنچه در ب
تصاوير با تغييرات اندك است. 
ــدگان داخلى با تاييد  توليدكنن
طراحى روى جلد دفتر از سوى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــا طراحى  ــه دفترچه ب ــه ارائ ب
ــالمى پرداخته اند،  ايرانى- اس
ــه اين طراحى ها  اما تا زمانى ك
ــازى  ــخصيت و قهرمان س ش
ــوع لوازم التحرير  ــوند اين ن نش
ــودكان قرار  ــتقبال ك مورد اس
نمى گيرد. به طورى كه اگر 10 
دانش آموز هفت ساله دبستانى 
ــوند،  ــرده ش ــازه ب ــك مغ به ي
ــام و جرى،  ــر بچه ها دفتر ت پس
جومونگ، بتمن و مرد عنكبوتى 
ــا دفاتر با طراحى  و دختربچه ه
سيندرال، كيتى و باربى و غيره 
ــد. به هيچ  ــاب مى كنن را انتخ
ــر بچه هفت  عنوان توجه دخت
ــاله به دفترچه اى با طراحى  س
ــه  ــالمى از جمل ــى- اس ايران
ــان  مختار و دختر خورشيدنش
ــود. در چند سال  جلب نمى ش
ــد ايرانى  ــته فقط يك برن گذش
ــتقبال دانش آموزان  ــورد اس م
ــه  ــت ك ــرار گرف ــتانى ق دبس
ــخصيت هاى  ــى ش ــا طراح ب
شكرستان بود، آن هم به دليل 

اينكه از قبل رسانه و تلويزيون 
ــخصيت ها را در كارتون  اين ش
ــازى  ــودكان قهرمان س براى ك
ــا اكنون به علت  كرده بودند، ام
ــارى توليد اين  واگذارى انحص
ــخصى خاص قيمت  كاال به ش
ــيار  ــوع دفترچه ها بس ــن ن اي
افزايش پيدا كرده و از توان مالى 

خانواده ها خارج است. 

جوالن برندهاى خارجى در 
بازار ايران

ــر  برندهاى خارجى  درحال حاض
ــب  به علت نبود طراحى مناس
ــليقه  س ــا  ب ــق  عدم تطاب و 
دانش آموزان، بازار لوازم التحرير 
ــت  ــران را به اصطالح در دس اي
گرفته اند، به طورى كه برخى از 
برندها از جمله فكتيس در ايران 
توليد مى شود، اما توليدكننده 
روى كاال ساخت كشور اسپانيا 
ــه دليل   ــه عبارتى ب ــد! ب مى زن
ــازى  ــند بازار و عدم بازارس پس
براى كاالى ايرانى، توليدكننده 
ــوددارى  ــران خ ــام اي از درج ن
مى  كند. همچنين برخى ديگر 
ــدگان ايرانى نيز با  از توليدكنن
ــاى غربى در حال  همان طرح ه
ــاخص  ــتند و برند ش توليد هس
ايرانى در اين زمينه وجود ندارد. 

نبود ثبات در بازار عرضه 
و تقاضا 

در صنف لوازم التحرير هميشه 
ــا بوده  ــتر از تقاض ــه بيش عرض
است، اما واردكنندگان بيشتر با 
ركود اقتصادى مواجه شده اند، 
ــال گذشته  به طورى كه در س
ــور  ــه كش ــدادى ب واردات جام
ــه همين جهت  ــد، ب ممنوع ش
ــبت  به دليل كمبود عرضه نس
ــيار  به تقاضا قيمت اين كاال بس
ــال  ــدا كرد، اما امس افزايش پي
ــور  ــه كش ــدادى ب واردات جام
ــقف  ــر گرفتن س ــدون در نظ ب
ــده كه  ــزان واردات آزاد ش مي
ــزان عرضه  به علت افزايش مي
ــت اين  ــه تقاضا قيم ــبت ب نس
ــش پيدا كرده  كاال در بازار كاه
ــت. به عنوان مثال مسئوالن  اس
با تصميمات ناگهانى خود بدون 
ــن ظرفيت و قدرت  درنظرگرفت

ــه منظور  ــاى صنعتى ب واحده
ــى تصميم  ــد داخل ــق تولي رون
مى گيرند كه مانع واردات مداد 
ــوند، اما به  ــور ش رنگى به كش
علت اينكه در طول سال ميزان 
ــيار  ــبت به تقاضا بس عرضه نس
كاهش پيدا مى كند، با افزايش 
شديد قيمت مداد رنگى مواجه 
مى شوند. به همين جهت، سال 
ــران به واردات  آينده تمام تاج
ــى مى پردازند كه اين  مداد رنگ
ــات در بازار  ــانه نبود ثب امر نش
ــت افزار  ــه و تقاضاى نوش عرض

است. 
 

نمايشگاه، مهم ترين 
مشكل مغازه داران 

نوشت افزار
ــزه فروش  ــگاه هاى پايي نمايش
ــن  مهم تري از  ــت ا فزار  نوش
ــت،  ــكالت مغازه داران اس مش
ــهريورماه و  ــه در ش به طورى ك
نزديك شدن به فصل بازگشايى 
ــه فروش  ــنده ب مدارس، فروش
ــگاه  ــر در نمايش لوازم التحري
ــازه دار بايد  ــردازد، اما مغ مى پ
ــردازد و با  ــال ماليات بپ يك س
ــت و  ــكالت ركود بازار دس مش
ــه در آخر  ــد ك ــرم كن پنجه ن
ــندگانى  ــداران از فروش خري
ــر  ــف لوازم التحري ــه در صن ك
ــگاه كاالى  ــتند در نمايش نيس
ــدارى  ــود را خري ــاز خ موردني

كنند.
ــاله باعث ركود و   اين امر هر س
ضرر مالى شديد مغازه داران در 

سطح شهر شده است. 
با توجه به اينكه تاكنون فروش 
ــت افزار مغازه داران نسبت  نوش
ــگاه هاى زنجيره اى  ــه فروش ب
پايين تر بوده است، اين قيمت ها 
براساس ميانگين قيمت از چند 
ــوازم در  ــگاه عرضه اين ل فروش
ــهر تهران تهيه شده  ــطح ش س
ــاط  ــت در نق ــن اس ــه ممك ك
ــاوت قيمت وجود  مختلف، تف

داشته باشد. 

بررسى بازار نوشت افزار در آخرين ماه تابستان

تحصيل با خودكار و دفتر خارجى
عباس هدايتيان شيرازى، رييس اتحاديه 
نوشت افزار و لوازم مهندسى مطرح كرد 
رهايى افسار بازار نوشت افزار 

از دست تشكيالت
بايد طرح هايى از سوى توليدكنندگان ارائه شود كه عالوه 
ــالمى، براى كودكان  ــاد اس بر تاييد وزارت فرهنگ و ارش
دلنشين باشد، براى مثال طرح مختار روى دفترچه هاى 
ــتانى  ــراى دانش آموز مقطع دبس ــق به هيچ عنوان ب مش
ــه به عاليق  ــت. در حقيقت بايد با توج ــند نيس موردپس
ــخصى  ــاليق ش ــراى آنها طراحى كنيم، نه س كودكان ب
خودمان.  عباس هدايتيان شيرازى درخصوص وضعيت 
ــدن به فصل مدارس گفت:  بازار نوشت افزار با نزديك ش
ــور وارداتى است، به  90درصد نوشت افزار مورد نياز كش
ــورهاى هند،  ــت افزار از كش طورى كه عمده واردات نوش

كره، چين، اندونزى، تايوان و ژاپن صورت مى گيرد. 
ــا كيفيت هاى  ــاس متفاوت و ب ــورها داراى اجن اين كش
گوناگون هستند، اما بيشترين ميزان واردات مداد مربوط 
ــور چين هم سهم بااليى در  به كشور اندونزى است و كش

بازار نوشت افزار كشور دارد. 

كارخانه هاى فعال مدادسازى
تامين  كننده 50 درصد نياز بازار 

وى در ادامه اضافه مى كند: توليدكنندگان داخلى به علت 
عدم حمايت دولت فقط توانايى توليد مدادرنگى، مداد و 
تا حدى پاك كن را در كشور دارند و مابقى نوشت افزار كه 
ــوى تاجران و شركت هاى مارك دار  صدها قلم است از س
وارد مى شود. به همين جهت اگر دولت از توليدكنندگان 
ــى اقالم  ــك مابق ــت عملياتى كند، بى ش ــى حماي داخل
نوشت افزار هم در كشور توليد خواهد شد. درحال حاضر 
ــى و مداد  ــد مدادرنگ ــى 50درص ــدگان داخل توليدكنن
ــور را توليد مى كنند و 50درصد باقى مانده  مورد نياز كش
نيز از طريق واردات تامين مى شود.  تنوع بازار نوشت افزار 
موجب شده تا اين رقم توليد مداد در كشور هم به چشم 
نيايد و زير سايه واردات 90درصدى قرار بگيرد، در حالى 
ــيار مطلوبى  كه محصوالت داخلى از جنس و كيفيت بس

هم برخوردار هستند. 

رهايى افسار بازار نوشت افزار از دست تشكيالت
به علت اينكه افسار بازار اين كاالها از دست تشكيالت رها 
ــت، واردكنندگان متعددى در اين بازار فعاليت  شده اس
مى  كنند كه بدون در نظر گرفتن ميزان مورد نياز كشور، به 
واردات مى پردازند. به همين جهت هميشه نسبت عرضه 
ــت.  به منظور كاهش  ــور بيشتر بوده اس به تقاضا در كش
ــقفى براى ميزان  ــور بايد دولت س ميزان واردات به كش
واردات اين لوازم در نظر گيرد كه واردكننده فقط نسبت 
ــده و موردنياز كشور به واردات  به همان ميزان تعيين ش
ــور به  ــرآورد ميزان موردنياز كش بپردازد. دولت بايد با ب
ــگاه سقفى براى  يك كاال از مقطع ابتدايى تا مقطع دانش
ميزان واردات آن كاال قرار دهد كه فقط همان ميزان عدد 
ــود.  ثبت سفارش كاال بايد  از سوى تاجران وارد كشور ش
ــور صورت گيرد و چنانچه  ــاس ميزان مورد نياز كش براس
سقف واردات كاال تكميل شد، نبايد ثبت سفارشى از سوى 
ــود.  درحال حاضر هر كسى  دولت به ديگر تاجران داده ش
به واردات نوشت افزار مى پردازد، به طورى كه واردكننده 
ــين در حمل بار خود به واردات نوشت افزار هم  لوازم ماش
اقدام مى كند. به همين جهت اگر هر فردى در رشته خود 
ــك ميزان نوشت افزار بيشتر از  فعاليت داشته باشد بى ش

تقاضا و در نتيجه ركود توليد داخلى نخواهد شد. 

98درصد از توليدات 
در بخش دفترچه داخلى است

متولى بخش دفترچه اتحاديه صنف صحاف معتقد است 
كه حدود 98درصد دفاتر مورد نياز براى سال تحصيلى از 
ــوى توليدات داخلى كارخانجات تهران، كرج و شيراز  س
ــاد اسالمى مجوز  ــود. وزارت فرهنگ و ارش تامين مى ش
ــق  ــاى روى جلد دفترچه مش ــراى چاپ طرح ه الزم را ب
مدارس صادر مى كند، به طورى كه طرح هاى موجود روى 
ــوى وزارت فرهنگ تاييد شود.  براى  دفترچه ها بايد از س
استفاده از طرح هاى ايرانى- اسالمى، بايد طرح هايى كه 
ــوى طراحان و توليدكنندگان ارائه مى شود عالوه بر  از س
تاييد از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى كودكان 
دلنشين هم باشد.  امسال آن طور كه بايد و شايد اثرى از 
طرح هاى ايرانى مانند دارا و سارا روى جلد دفترچه هاى 
ــت، به همين جهت در طراحى،  ــده اس مدارس ديده نش
ضعيف عمل كرديم و طرح هايى كه براى كودكان دلنشين 
ــرمايه گذارى چندانى روى  ــده اند يا س باشد، يا توليدنش
ــت، در حالى كه برندهاى  طراحى آنها صورت نگرفته اس
ــرمايه را روى طراحى مى گذارند تا  خارجى بيشترين س
ــوخ كند.  وى در پايان  ظاهر توليدات در ذهن بچه ها رس
خاطرنشان مى كند: چون امسال عرضه نسبت به تقاضاى 
موجود براى نوشت افزار زياد شده، قيمت ها نسبت به سال 
ــت. حتى در برخى اقالم كاهش  گذشته تغيير نكرده اس
ــت. اين كاهش قيمت را در  ــاهده شده اس قيمت هم مش

مورد مدادرنگى ها مى توان ديد. 
 

هوشمندسازى مدارس ايران
خيالى يا واقعى

ــت و كنترل و  ــه اى فيزيكى اس مدرسه هوشمند مدرس
ــبكه انجام  ــت آن، مبتنى بر فناورى كامپيوتر و ش مديري
ــتم  ــود و محتواى اكثر دروس الكترونيكى و سيس مى ش
ارزشيابى و نظارت آن هوشمند است. در چنين مدرسه اى 
يك دانش آموز هوشمند با صرف وقت روى موضوعات به 
شكل مستمر، منابع و قابليت هاى اجرايى خود را توسعه و 
تغيير مى دهد و اين نكته اى است كه به مسئوالن مدرسه 
اجازه مى دهد با توجه به تغييرات به وجود آمده و افزايش 
ــطح اطالعات دانش آموزان، آنها را براى اخذ اطالعات  س
جديد آماده كنند. دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش 
ياددهنده و يادگيرنده برعهده دارند. يعنى در اين مدارس 
برنامه درسى محدودكننده نيست و به دانش آموزان اجازه 
داده مى شود از برنامه هاى درسى خود فراتر گام بردارند. 
در اين مدارس روش تدريس براساس دانش آموزمحورى 
است و تاكيد بر مهارت فكر كردن و فراهم ساختن محيط 
ياددهى و يادگيرى از راهبردها و خط مشى هاى مدارس 
ــتعداد يادگيرى،  ــت. دانش آموز خالق، اس هوشمند اس
ــلط و انتقال  ــب، آموختن با هدف تس توجه به فهم مطال
آن، ارزيابى آموخته ها به شكل متمركز، غلبه بر مشكالت 
مدرسه به عنوان يك سازمان آموزشى از اهداف كليدى و 

اصلى هوشمندسازى مدارس است. 
ــيون آموزش و  ــو كميس ــلطانى صبور، عض ــاءاهللا س عط
تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با خبرنگار 
«فرصت امروز» در خصوص ميزان درصد هوشمندسازى 

ــازى در مدارس  مدارس كشور گفت: ميزان هوشمندس
شهرى و روستايى متفاوت است. در بيشتر مدارس شهرى 

حداقل چند كالس هوشمند وجود دارد. 
در مناطق روستايى كشور ميزان هوشمندسازى مدارس 
ــى از مدارس  ــورى كه در برخ ــيار محدود بوده، به ط بس
روستاهاى بزرگ يك كالس هوشمند وجود دارد و تاكنون 
در روستاهاى كوچك هوشمندسازى مدارس انجام نشده 
است. در حالى  كه حداقل بستر و زيرساخت مناسب براى 
ــهرى و روستاهاى  ــازى در بيشتر مدارس ش هوشمندس
ــده، در برخى از مدارس هنوز زيرساختى  بزرگ فراهم ش
از سوى مسئوالن براى هوشمندسازى آماده نشده است. 
در مجموع نمى توان  گفت  تا امروز چند درصد از مدارس 
ــتم آموزشى هوشمند  روستايى و شهرى كشور به سيس
ــى از سوى وزارت  ــده اند، چراكه تاكنون گزارش مجهز ش
ــازى  ــوص درصد هوشمندس ــوزش و پرورش درخص آم

مدارس ارائه نشده است. 
ــمند در  ــتم هوش ــتفاده صحيح از سيس به طور حتم اس
ــيارى براى فضاى آموزشى كشور به  مدارس مزاياى بس
ــتفاده شود نه تنها  دنبال خواهد داشت، اما اگر ناقص اس
مزيتى ندارد، بلكه خود مقدمه اى براى ايجاد مشكالت در 

فضاى آموزش و تعليم و تربيت خواهد شد. 
برخى از مدارس در سطح كشور سيستم هوشمندسازى را 
نصب كرده اند تا فقط گزارش استفاده از سيستم هوشمند 
ــتفاده بهينه  ــتم اس ــد، در حالى كه از اين سيس را بدهن
ــود كه اين عملكرد به هيچ عنوان مطلوب نيست،  نمى ش
اما اگر با استفاده بهينه از تجهيزات الزم، فضاى آموزشى 
كشور را متنوع و هدفمند كنند، بى شك هوشمندسازى 
مدارس عملكرد بسيار مطلوبى در فضاى آموزش و تعليم 

و تربيت خواهد داشت. 

دريچه ديدگاه

50

بازار

 سوگندالسادات چاوشى

قيمتنام كاال

2300 توماندفترچه 60 برگ نيمه فانتزى

3500 توماندفترچه80 برگ نيمه فانتزى

4500 توماندفتر100 برگ نيمه فانتزى

6000 توماندفتر 200 برگ نيمه فانتزى

3000 توماندفترچه 60 برگ فانتزى گالسه

4000 توماندفترچه80 برگ فانتزى گالسه

8000 توماندفتر200 برگ سيمى مرغوب

1000 تومانخودكار ايرانى

2000 تومانخودكار خارجى

3600 تومانمداد اتود

1000 تومانمداد

600 تومانپاك كن

1600 توماندفترچه يادداشت فانتزى

A4  50 تومانبرگه

3000 توماندفترچه فانتزى نقاشى

3500 توماندفترچه زبان انگليسى فانتزى

ــال اوج  خريد كيف  براى  ــهريورماه هر س ش
ــت، به  همين  جهت  وقتى براى   مدارس  اس
ــويد چه مواردى   خريد كيف  وارد بازار مى ش
ــت؟  ــه اول  برايتان  حائز اهميت اس در درج
اينكه  جنس  خارجى  بخريد يا ايرانى؟ اينكه 
ــتى؟ اينكه  ــد يا كوله پش ــتى  باش  كيف  دس
 كوله پشتى موردنظر داراى آپشن هايى چون 
ــد يا خير؟ اگر  جاى  لپ تاپ و ضدضربه  باش
ــت  خريد كيف مدرسه كمى  چه  ممكن اس
ــد، اما انتخاب اصولى آن   ــاده به  نظر برس س
مى تواند سالمت جسمانى فرزندان تان را در 
برابر عوارض استفاده از كيف نامناسب چون 
ــتون فقرات  ــانه ها و انحراف س افتادگى ش
تامين كند. به همين جهت خريد كوله پشتى 
از كيف دستى مناسب تر است، چرا كه كوله 
ــت كه  به دو طرف  تقسيم  مانند وزنه اى اس
ــوز به يك  ــده و مانع خميدگى دانش آم ش
ــيدگى  ــتون فقرات و كش طرف و انحراف س
ــود، همچنين كوله  ــى  مى ش عضالت عصب
ــو،  ــادار، داراى پد، قابليت شست وش بايد ج
نرم و جنس آن بافتنى يا نايلون باشد.  بازار 
ــرى از مراكز  بزرگ تهران و خيابان منوچه
بورس فروش كيف مدارس هستند،  براساس 

گفته فروشندگان صنف كيف در بازار تهران، 
ــبت به پارسال  ــتى نس قيمت كيف كوله پش
ــورد نياز  ــواد اوليه م ــدن م به علت گران ش
توليدكنندگان چون زيره، پارچه رويه، زيپ 
ــر زيپ و افزايش نرخ دستمزد كارگران  و س
ــورى كه  ــت، به ط ــده اس ــا دو برابر ش دقيق
 كوله اى كه  پارسال 30هزار تومان خريدارى 
ــال بايد بيش از 60هزار تومان  مى شد، امس
ــت باوجود  ــه همين عل ــود، ب خريدارى ش
ــوز بازار  ــت هن ــهريور ماه اس اينكه نيمه ش
كيف رونق چندانى پيدا نكرده و به دليل عدم 
توانايى مالى، دانش آموزان از كيف هاى سال 
گذشته خود استفاده مى كنند. تنوع قيمت 
كوله پشتى در بازار به وفور مشاهده مى شود، 
ــتى ايرانى از  ــت كوله پش ــوال قيم ــا معم ام
25هزار تومان تا 180هزار تومان است. كوله 
ــودكان مهدكودكى  25هزار تومانى براى ك
ــت، اما براى  ــب اس ــتانى مناس و پيش دبس
ــنى باالتر كمترين قيمت كوله پشتى  رنج س
ــتى  ــزار تومان، كوله پش ــاده ايرانى 40 ه س
ــى حدود 58 تا  ــاپ دار و ضدضربه ايران لپ ت
ــاپ دار و  ــتى لپ ت 60 هزارتومان و كوله پش
ــزار تومان  ــى 95 تا 180 ه ضدضربه خارج

ــه داراى جاى  ــت. معموال كوله هايى ك اس
ــتند،  ــفنج هاى ضدضربه هس لپ تاپ و اس
ــاس   ــزار تومان گران ترند.  براس 15 تا 20 ه
ــط  ــتر جنس متوس گزارش بازار، مردم بيش
ــدود 40 تا 55  ايرانى را  كه قيمت آن در ح
هزار تومان است، خريدارى مى كنند و جنس 
خارجى هم به علت گرانى به ندرت خريدارى 
مى شود.  به گفته  فروشندگان كيف در بازار 
ــان منوچهرى  ــت كوله  در خياب تهران، قيم
ــاير  ــه برابر قيمت كوله  در بازار و س دو تا س
كيف فروشى ها در ساير مناطق تهران است، 
چراكه در خيابان منوچهرى جنس متوسط 
وجود ندارد و كوله اى زير 250 هزار تومان به 

ندرت پيدا مى شود. 

گزارش «فرصت امروز» از بازار داغ كوله هاى مدارس

افزايش 2 برابرى قيمت كيف دانش آموزى

55 الى 65 هزار تومانكوله پشتى لپ تاپ دار ضدضربه ايرانى

35 الى 45 هزار تومانكوله پشتى لپ تاپ دار ساده ايرانى

95 الى 180 هزار تومانكوله پشت لپ تاپ دار  ضدضربه خارجى

15 الى 25 هزار تومانكوله پشتى مقطع پيش دبستانى

44 هزار تومانكوله پشتى مقطع راهنمايى و متوسطه

77 ميليارد دالر، ارزش كوكاكوال

شركت تجارى «اينتر برند» كه يك شركت مرجع در بررسى 
ــت، هر ساله فهرست برترين  برندهاى تجارى در جهان اس
ــت  و گران ترين برندهاى دنيا را اعالم مى كند. در اين فهرس
برندى مربوط به حوزه مواد غذايى به نام كوكاكوال قرار دارد. 
ــيزدهمين سال  كوكا كوال: 839. 77 ميليارد دالر. براى س
ــن مارك هاى دنيا  ــوال در رتبه اول گران تري متوالى، كوكاك
ــابه، حضور گسترده اى در  قرار دارد. كوكاكوال، سازنده نوش
ــال از  ــت 126 س قاره هاى مختلف جهان دارد. بعد از گذش
حيات كوكاكوال، برترى اين شركت معروف تهديد نشده است. 
مليت شركت امريكايى است و نوع فعاليت توليد نوشيدنى. 
ــال هاى 2011 تا 2012 رشد اقتصادى اين شركت بين س

هشت درصد و رتبه سال 2011 آن اول است. 

ترين ها

جشنواره كتاب و نشريات برتر كنگره 
ملى گل و گياهان زينتى ايران

جشنواره كتاب و نشريات برتر گل و گياهان زينتى با هدف 
معرفى آثار برتر حوزه نشر در زمينه گل و گياهان زينتى و 
موضوعات مرتبط با محورهاى كنگره، در حاشيه نخستين 
ــود.  ــى گل و گياهان زينتى ايران برگزار مى ش كنگره مل
بخش هاى مختلف اين جشنواره شامل دو قسمت اصلى 
كتاب و نشريات است. فعاالن حوزه كتاب و نشر كه آثارى 
ــر كرده اند، مى توانند براى شركت در  در اين زمينه منتش
اين جشنواره، سه نسخه از آثار خود را با عنوان كتاب برتر 
ــال 1393 به دبيرخانه جشنواره  ــهريورماه س تا پايان ش
كتاب كنگره به آدرس ذيل ارسال كنند. از بين كتاب هاى 
تاليفى و ترجمه اى كه مطابق محور هاى جشنواره پذيرفته 
شوند، بهترين كتاب ها پس از داورى انتخاب خواهند شد. 
همچنين از بين نشريات چاپ شده در زمينه گل و گياهان 
ــوزه، بهترين آثار  ــا اين ح ــى و زمينه هاى مرتبط ب زينت
ــد. برگزيدگان اين جشنواره  انتخاب و معرفى خواهند ش
ــاه 1393 معرفى  ــره در مهرم ــم اختتاميه كنگ در مراس
مى شوند و جوايز و تنديس كنگره را دريافت خواهند كرد. 
اين جشنواره در كرج، مجموعه سالن هاى همايش موسسه 

اصالح نهال و بذر برگزار مى شود. 
نشانى دبيرخانه جشنواره كتاب كنگره: كرج، بلوارشهيد 
ــكده  ــاورزى، پژوهش ــك كش ــه روى بان ــده، روب فهمي
بيوتكنولوژى كشاورزى است. اين نمايشگاه از 29 تا 30 

مهرماه سال جارى برگزار مى شود. 

نمايشگاه



15 چهار شنبه - 12 شهريور 1393 كافه مديرانشمــاره

*آقـاى نظرى آى تى بـه مثابه يك 
ابزار چه نقش هايى را در توسـعه ملى 
ايجـاد مى كند كـه ما در كشـورمان 

نسبت به آن غافل هستيم؟ 
ــوان از دو منظر  ــوع را مى ت ــن موض اي
ــرار داد. در اقتصادهاى  ــى ق ــورد بررس م
ــت.  ــعه اس دانايى محور،   آى تى هدف توس
ــش و نرم افزار  ــا در نظر داريم دان يعنى م
ــزار براى  ــت نرم اف ــم و صنع ــد كني تولي
ــود.  ــك هدف مطرح مى ش ــا به عنوان ي م
ــا چنين هدفى را  ــعه اى م برنامه هاى توس
دنبال نمى كند. اقتصاد مبتنى بر دانش در 
ــور ما مطرح  ــعه در كش برنامه چهارم توس
ــد ولى متاسفانه در حد شعار باقى ماند.  ش
بايد بگويم در كشور ما اقتصاد دانش بنيان 
ــعه  ــه پنجم توس ــه و برنام ــكل نگرفت ش
ــوان هدف قرار  ــزى را به عن همچنين چي
ــاى دانش بنيان،  ــت. در اقتصاده نداده اس
ــت، اما  ــى از اهداف اقتصاد اس ــى يك آى ت
ــوم  آى تى تنها  ــان س ــاى جه در اقتصاد ه
ــت  ــت و جزو اهداف نيس ــعه اس ابزار توس
ــد. به اين  ــاى نقش مى كن ــه ايف و اين گون
ــعه را  ــا اگر محور توس ــور م معنا كه كش
ــاورزى، در  ــرژى قرار دهد يا نفت يا كش ان
ــى مى تواند نقش خودش  ــام ابعاد  آى ت تم
ــورى كه با  ــد. براى مثال كش ــا كن را  ايف
مسائل و مشكالت زيادى دست به گريبان 
ــكالت  ــهرها، مش ــائل كالنش ــت، (مس اس
زيست محيطى و غيره) حل اين مسائل را 
ــعه اى خود هدفگذارى  در برنامه هاى توس
ــت كه از ابزار فناورى  مى كند و بديهى اس
ــائل هدفگذارى  ــراى حل مس ــات ب اطالع
شده بهره مى برد و اين بدون شك يكى از 
قوى ترين ابزارهاى توسعه است. ما سال ها 
ــوى مصرف در  ــود الگ ــود صحبت از نب ب
حوزه انرژى مى كرديم، بايد اشاره كنم كه 
ــرف ما در زمينه هاى آب، برق،  الگوى مص
ــت و در تمام  ــن، گاز و غيره غلط اس بنزي
ــعه اول تا چهارم در مورد  برنامه هاى توس
ــوى مصرف بايد مورد توجه  اينكه اين الگ
قرار بگيرد بحث شده اما به دليل اينكه ما 
ابزار قدرتمندى براى آن نداشتيم، هميشه 

ناموفق بوده ايم. 
*در مـورد مصرف بنزين و مديريت 
مصرف آن، فعاليت هايى انجام شد كه 
شـما به عنوان مشـاور در آن فعاليت 
داشتيد. در خصوص اين طرح  قدرى 

توضيح دهيد؟ 
مصرف بنزين در كشور ما بين سال هاى 
ــد  60 تا اواخر دهه 70 يك روند رو به رش
ــت و از انتهاى دهه 70  ــته اس قطعى داش
ــد،  ــط دهه 80 اين روند رو به رش تا اواس
ــش رفت، يعنى  ــل پيش بينى تر پي غير قاب
ــن رخ داد كه  ــتاب در مصرف بنزي يك ش
نشان دهنده وضعيت بد در شاخص شدت 
ــروژه اى به عنوان  ــود. آن زمان پ ــرژى ب ان
ــوان يك  ــوخت به عن ــمند س كارت هوش
ــكل گرفت  ــروژه ملى در حوزه  آى تى ش پ
ــش بى رويه  ــئله افزاي ــل مس ــراى ح تا ب

ــش  ــب آن افزاي ــن و متعاق ــرف بنزي مص
افسارگسيخته واردات، از راه حل مبتنى بر 
تكنولوژى به  جاى راه حل هاى تبليغاتى و 
زيرنويس هاى تلويزيونى بهره گرفته شود. 
ــزار  آى تى از ابزار  ــن زمينه قبل از اب در اي
ابزار هاى  و  ــت گذارى  فرهنگسازى، سياس
ــتفاده شد، اما  ــانى به اندازه كافى اس انس
اين ابزارها ناكارآمد بودند و اثرى در روند 
ــتابنده مصرف بنزين نداشتند. تصميم  ش
ــد ابزار تكنولوژى مورد استفاده  بر اين ش
ــد اين  ــرار گيرد و در عمل هم اثبات ش ق
ــعه اى يك  ــراى تحقق اهداف توس ابزار ب
ــور (به دليل ماهيت آن) از قوى ترين  كش

ابزارهاست. 
* چه سياست هايى براى اجراى اين 
طرح داشـتيد و چه زيرسـاخت هاى 

سخت افزارى را تغيير داديد؟ 
ــخص ابزار  ــت مش ــراى يك سياس ما ب
ــخصى را تعيين كرديم و براى معضل  مش
ــارى  از معم ــوخت  ــوازن س نامت ــع  توزي
ــور  ــده اى در كش انعطاف پذير و تجربه نش
ــودرو يك كارت  ــره برديم. براى هر خ به
سوخت تعريف و كل توزيع بنزين براساس 
ــهميه بندى شد.  الگوى نرم افزارى س يك 
ــدند و كارت ها  ــا كالس بندى ش خودروه
ــد. آن زمان تعداد كارت ها حدود  صادر ش
ــون بود در صورتى كه كارت هاى  18 ميلي
كل بانك ها در سال 85 به 10 ميليون هم 
ــيد، به نوعى بايد گفت اين پروژه  نمى رس
ــن پروژه آى تى خاورميانه در آن  بزرگ تري

ــوز روى نازل هاى  زمان بود. 30 هزار پ
ــات  ــد و قطع ــب ش ــوختگيرى نص س
ــخت افزارى تغيير داده شد  قديمى و س
ــنگين  ــه اين خود يك چالش فنى س ك
ــور  براى ما بود. همچنين بانك هاى كش
ــود و هيچ كدام  ــان مگنت ب كارت هايش
ــتم  مجهز به چيپ براى قرار دادن سيس
عامل و برنامه نرم افزارى نبودند. بنابراين 
ــور شكل گرفت كه  تجربه نوينى در كش
ــمند  تجربيات آن براى كارت هاى هوش

ــازمان ها مورد  ــى س ــه در برخ ــدى ك بع
استفاده قرار گرفت، مغتنم و مبارك بود. 

*از اين تجربه  آى تى در كشـورمان 
چه جزييات ديگرى را در ذهن داريد؟ 
اين نخستين پروژه فناورى اطالعات بود 
ــور با اين مقياس تعريف شد و  كه در كش
ــد هيچ تجربه مدون  همان طوركه گفته ش
قبلى هم در كشور وجود نداشت، پيمانكار 
ــانى  ــا آن، نيروى انس ــب ب داخلى متناس
ماهر، ساختار تشكيالتى مرتبط در دولت 
و استانداردهاى مورد نياز هم در دسترس 
ــه اينچنينى با عنوان  نبود و به واقع تجرب
سهميه بندى سوخت در دنيا انجام نگرفته 
ــروع  ــال 86 ش بود. اين پروژه از 6 تير س
ــه 75 ميليون  ــد. ما آن زمان نزديك ب ش
ــرف مى كرديم و به مجرد  ليتر بنزين مص
ــت اين  ــكل گرف ــهميه بندى ش ــه س اينك
ميزان به 55 ميليون ليتر رسيد. به تدريج 
ــه دليل توليد  ــتيم كه ب دوباره انتظار داش

ــيكلت ها،  و پالك گذارى خودرو و موتورس
ــج تا 10  ــش پن ــاالنه افزاي ــورت س به ص
درصدى داشته باشيم كه باوجود همه اين 
ــال قبل ميانگين توزيع به  افزايش ها در س
68 ميليون ليتر رسيده است كه موفقيت 
ــوخت در مهار مصرف  سامانه هوشمند س
ــال 86  را نمايان مى كند. در مجموع از س
ــارد دالر صرفه جويى در  ــا 92، 53 ميلي ت
ــت. يعنى اگر همان  ــن مقوله انجام گرف اي
ــاالنه بنزين را مدنظر قرار  روند افزايش س
ــال 92 بايد 140 ميليون ليتر  دهيم، ما س
ــم، در صورتى كه  ــع مى كردي بنزين توزي
ــر توزيع  ــون ليت ــه 68 ميلي ــون روزان اكن
ــور  مى كنيم. 53 ميليارد دالر بودجه كش
ــت شد؛  به اين صورت صرفه جويى و انباش
ــو و تلويزيونى  ــزار تبليغاتى و رادي هيچ اب
ــن چنينى را فراهم  ــكان صرفه جويى اي ام

نمى كرد. 
ــرمايه دود  ــود اين س ــن ابزار نب ــر اي اگ
ــت كمك كند  ــد اما اين ابزار توانس مى ش
ــعه اى كشور  تا اين مبلغ در طرح هاى توس

سرمايه گذارى شود. 
*بـه نظـر شـما اسـتفاده از ابـزار 
فرهنگـى در قيـاس بـا ابـزار  آى تى 
چـه مزيت هايـى دارد؟ آيـا در مقوله 
صرفه جويى اسـتفاده از ابـزار  آى تى 

موفقيت آميز تر است؟ 
ــگ ما يك  ــم كه فرهن ــاره كن ــد اش باي
ــت و تجربه نشان  فرهنگ چندوجهى اس
داده دولت هرچقدر در زمينه فرهنگسازى 

ــه به مردم پيش قدم بوده موفقيت  و توصي
ــت. براى  ــده اس خاصى برايش حاصل نش
ــدى يارانه ها در  ــال در ثبت نام هدفمن مث
ــوا از مردم  ــت با تمام ق ــه دوم، دول مرحل
ــت تا ثبت نام نكنند، اما توفيقى در  خواس
ــا همين روش،  ــد. ب اين زمينه حاصل نش
دولت  اكنون نمى خواهد با خواهش كردن 
از مردم موضوع مصرف آب را كنترل كند 
ــه موفقيت آميز نخواهد بود. توصيه بنده  ك
ــى براى  ــاى تكنولوژيك ــتفاده از ابزاره اس
ــت. من مخالف  منطقى كردن مصرف اس
كار فرهنگى نيستم، ولى واقعيت اين است 
ــانى و سياستى  كه ابزارهاى فرهنگى، انس
ــتند ليكن  در عمل قابل اندازه گيرى نيس
ــتفاده از ابزار تكنولوژيكى اين امكان را  اس
ــزان موفقيت ابزار،  ــم مى آورد كه مي فراه
ــد. نتيجه  ــدد و رقم قابل نمايش باش با ع
اينكه، اگر كارت سوخت نبود ما بايد 140 
ــوخت توزيع  ــق آمار س ــون ليتر طب ميلي

ــم، اما ما آن را تغيير داديم و اين  مى كردي
هنر تكنولوژى است. 

*آيا اسـتفاده از اين ابـزار هزينه بر 
نيست؟ 

ــازى طرح  ــى در پياده س ــور كل ــه ط ب
كارت هاى سوخت100 ميليون دالر هزينه 
ــت سرمايه كارت  شده است. دوره بازگش
ــا 15 روز بوده،  ــوخت، براى دولت تنه س
يعنى دولت 15 روز ورود بنزين را متوقف 
ــراى اين  ــب هزينه اج ــرد و بدين ترتي ك
ــت. به عبارت ديگر،  طرح به دولت بازگش
ــور  در قبال 100 ميليون دالر هزينه، كش
صاحب 53 ميليارد دالر شده است. حتى 
ــتخراج از معدن طال چنين بازدهى اى  اس

ندارد. 
*پيـش از اجـراى ايـن طـرح چه 
آسـيب هايى متوجه مصـرف بنزين و 

خصوصا مقوله قاچاق بود؟ 
ــخ به اين سوال بايد بگويم كه  براى پاس
در ابزار  آى تى، سرعت، دقت و اندازه گيرى 
ــركت  ــود دارد. پيش از اين ش بااليى وج
ــى، بنزين  ــش فرآورده هاى نفت ــى پخ مل
ــل جايگاهداران  ــع مى كرد و تحوي را توزي
مى داد و بعد از اين ديگر كنترلى روى آن 
ــود. اكنون تمام تراكنش ها چك و دقت  نب
ــود تا سوخت تا باك خودروى مردم  مى ش
انتقال يابد. البته همچنان پديده قاچاق در 

كشور وجود دارد. 
ــن  ــا كمتري ــم ت ــه درصددي ــا هميش م
ــيم. هكرها  ــته باش ــزان قاچاق را داش مي
كارت  ــدى  ج ــب  رقي ــان  قاچاقچي و 
ــراى  ب ــتند.  هس ــوخت  س ــمند  هوش
ــرمايه گذارى  ــد س ــا آنها باي ــه ب مقابل
ــى  تكنولوژيك ــش  بخ در  ــترى  بيش

انجام دهيم. 
از  استفاده  براى  *پيشـنهاد تان 
ابزار  آى تى در راستاى صرفه جويى 

در چه حوزه هايى است؟ 
ــم طراحى  ــن جزو تي ــته م در گذش
ــه فناورى  ــودم كه بر پاي ــتگاهى ب دس
ــن ابزار  ــود. اي ــده ب ــاخته ش اطالعات س
ــه روى  ــت ك ــى اس ام اس ــى اس ج جى پ
ــاس  براس و  ــوده  ب ــى  ديزل ــاى  خودروه
ــودرو تحويل  ــش، گازوييل را به خ پيماي
ــه در قبال  ــت ك مى دهد. بايد توجه داش
ــافر ديزلى  ــودروى حمل بار يا مس يك خ
ــهميه بندى بنزين   ــد س ــوان همانن نمى ت
عمل كرد و آن را محدود كرد، زيرا فعاليت 
ــت با توليد  ــبكه حمل و نقل مساوى اس ش
ناخالص داخلى و ايجاد هرگونه محدوديت 
ــب  ــتقيما موج ــل مس ــع گازويي در توزي
 (GDP) ــص داخلى ــش توليد ناخال كاه
ــود. AFM روى خودروهاى ديزلى  مى ش
ــود و مسافت طى شده توسط  نصب مى ش
ــى آورد و به ميزانى  ــت م خودرو را به دس
ــوخت  ــافت كرده س ــودرو طى مس كه خ

مى گيرد. 
نامى كه براى آن گذاشتيم AFM است 
كه مكانيزم آن در حال بررسى است. سال 

ــاختيم و 450  ــه آن را س ــه اولي 88 نمون
ميليارد تومان براى اجراى آن بودجه الزم 
ــا كمبود بودجه در  ــد ب بود كه مصادف ش

دولت آقاى احمدى نژاد. 
*براى سـوال آخر؛ برآورد شـما از 
ميـزان پيشـرفت دولـت الكترونيك 
در چند سـال اخير چقدر اسـت و آيا 
با توجه به سرعت رشد علم و توسعه 

در ايران منطقى بوده است؟ 
ــعه بانكدارى  ــم كه توس ــاره كن بايد اش
الكترونيك در كشور در سال هاى گذشته 
ــت ولى در  با ابزار IT صورت پذيرفته اس
ــدارى الكترونيكى  ــا بانك ــاى دني همه ج
ــه G2C. بنابراين دولت  ــت ن B2C  اس
ــى از فعاليت هاى  ــم به جز بعض نهم و ده
ــدارى الكترونيك، تحركى  ــا بانك مرتبط ب
ــعه  ــت. توس ــته اس ــه IT نداش در زمين
ــعه  ــك به معناى توس ــدارى الكتروني بانك
ــت و روند فزاينده  ــت الكترونيك نيس دول
ــعه بانكدارى الكترونيك به دليل نياز  توس
ــور به پرداخت الكترونيكى بوده است.  كش
ــال هاى  ــده در س ــت هاى اعمال ش سياس
گذشته دركشور، مبتنى بر توسعه فناورى 
ــعه IT در  ــوده و مدل توس ــات نب اطالع
ــبتى ــدل جهانى هيچ نس ــور ما با م كش

 ندارد.
 ضريب نفوذ اينترنت ما با ديگر كشورها 
ــى از مهم ترين  ــت. يك ــه نيس قابل مقايس
ــن زمينه، نگاه  ــل عقب  ماندگى در اي دالي
ــكل گيرى زندگى  امنيتى به اينترنت و ش
ــتيم  ــت. ما مى توانس الكترونيكى بوده اس
ــته باشيم و فعاليت  هاى  اينترنت پاك داش
مبتنى بر توسعه دولت الكترونيك و زندگى 
ــبى دنبال  ــى را در فضاى مناس الكترونيك
ــت گذارى مناسبى در اين  كنيم كه سياس
زمينه انجام نشد. همه جاى دنيا خانواده ها 
ــالمت خانواده  براى فيلترينگ و حفظ س
ــد و تامين كنندگان  ــه مى كنن ــول هزين پ
ــان از محل  ــت يكى از درآمدهاى ش اينترن

فيلترينگ سايت هاى مخرب است. 
ــور ما دولت هزينه فيلترينگ را  در كش
مى دهد و متهم به سانسور نيز مى شود ما 

بايد روند را تغيير دهيم.
ــويق  ــدود نكنيم و تش ــت را مح  اينترن
كنيم خانواده ها با اخذ سرويس فيلترينگ 
ــت  ــت، از امني ــدگان اينترن از تامين كنن
ــت كنند.  ــودكان خود مراقب ــى ك اجتماع
ــوزه  آى تى  ــر بخواهيم در ح ــع اگ در واق
پيشرفت كنيم بايد سرعت مان را با سرعت 
تكنولوژى جهان تطبيق دهيم. البته ما در 
ــتيم. آنتى ويروس ها،  حوزه ابزار عقب نيس
ــدود 6 ماه  ــا و اپالينس ها با ح ديوايس ه
ــور ما مى آيند، اما در زمينه  تاخير به كش
ــال از دنيا عقب  ــزار ما تقريبا 50 س نرم اف
ــتيم يا در صنعت الكترونيك ما 100  هس
ــكاف معنا دارى  ــتيم و ش ــال عقب هس س
وجود دارد. در اين شرايط طبيعى است كه 
ــاد مبتنى بر دانايى در حوزه نرم افزار  اقتص

معنا دار نباشد. 

تخصص اصلى او در زمينه دولت الكترونيك و به طور كلى معمارى 
فنـاورى اطالعـات در حوزه انرژى اسـت. وى نخسـتين مدير پروژه 
معمارى سازمانى در كشـور است كه در سال 82 به عنوان پايلوت در 
استان گلستان كليد خورد. اگرچه فعاليت هاى آن دوره اش به داليلى 
نظير پايان دولت هشتم و بى اهميتى دولت نهم به فناورى اطالعات به 

نوعى ناقص ماند، اما او امروز همچنان به فعاليت هاى ديروزش اعتقاد 
دارد. در ميانه صحبت هايش از مديريتش بر پروژه شـهر الكترونيك 
پرند در دولت آقاى خاتمى مى گويد؛ پروژه اى كه با اجراى آن قرار بود 
به پيروى از مدل مالزيايى ماهاتير محمد، شهر الكترونيكى كوچكى 
در كنار پايتخت راه اندازى شـود كه به دليل تغييـر دولت و آغاز كار 

دولـت نهم تا امروز متوقف مانده اسـت. مهندس نظرى كه هم اكنون 
مشاور كارت هوشمند سوخت است، معتقد است ابزار  آى تى مى تواند 
نقش هاى بسيارى را در زمينه صرفه جويى انرژى و منابع و نيز توسعه 
ملى ايفا كند. او مثال هاى جالبى را در اين خصوص گوشـزد مى كند. 

گفت و گوى خواندنى «فرصت امروز» با وى را در ادامه بخوانيد.

كارت سوخت موجب  53 ميليارد دالر صرفه جويى شد
چگونه ابزار  آى تى، مصرف ايرانيان را در حوزه انرژى مديريت كرد

نوستالژى تكنولوژى تلفن همراه! 

ــاى دور باز مى گردد،  ــتالژيك به زمان ه معموال خاطرات نوس
ــه از خاطر ات  ــى پيش از والدت ك ــه زمان هاى كودكى يا حت  ب
ــا مى افتد و بعد به  ــود و ج ــاى بزرگ تر ها منتقل مى ش و ادعاه
ــمى  صورت هايى آميخته با تخيل و مبالغه به نوعى گنگ تجس
شبه واقعى مى يابد! اما چيزهايى مانند ايميل و تلفن همراه آنقدر 
ــت كه مشكل بتوان به آن يا به ايام اوليه آن به صورت  جديد اس
نوستالژيك انديشيد! با اين حال ويژگى اين گونه پديده ها را هم 
نبايد ناديده گرفت  كه بر پايه نانوتكنولوژى و ريزپردازنده ها قرار 
ــرعت حاكم بر مبادالت اطالعات الكترونيكى درونى و  دارند و س
بيرونى و نرم افزارى  و سخت افزارى آنها به   همان سرعت برق(نور) 
ــد! بنابراين اگر آن را با  ــى 300 هزار كيلومتر بر ثانيه مى رس يعن
سرعت هاى نوستالژيك زمانى مقايسه كنيم كه در همين تهران، 
در كودكى من، سوار درشكه مى شديم و آب نوشيدنى خود را از 
ــير منبعى كه بر گارى آب فرمانفرما با قدرت قاطرى يا االغى  ش
حمل مى شد، در كوزه مى ريختيم،  مى توان به اين نتيجه رسيد 
ــتالژى بر پايه سرعت سير االغ، شصت سال و هفتاد  كه اگر نوس
سال پيش باشد، نوستالژى الكترونيك مى تواند به زمان هاى بسيار 
كوتاه ترى بازگردد!  مى دانيد كه تلفن همراه از زمانى كه بى سيم 
ــر به صورت آرمانى دست يافتنى درآمد.  ــد براى بش وارد كار ش
در واقع برخى وقايع مانند جنگ هاى جهانى و بين المللى به نوعى 

در راه اين موفقيت تاثيرگذار بود. 
منتها آن دستگاه ها متكى به باترى ها و ابزارهاى فنى سنگينى 
بودند كه بر پشت سربازى در رسته خاص مخابرات حمل يا روى 
جيپ و كاميونى نصب مى شد و افراد صف و جبهه را با ستادهاى 
ــت. بعد ها با  ــه در ارتباط نگاه مى داش ــت جبه فرماندهى يا پش
ــرفت فنى از وزن و حجم آن دستگاه ها كاسته شد و نوبت  پيش
تاكى واكى رسيد كه به عبارتى به معناى تلفن همراه بود!  در زبان 
انگليسى تاكِى آن كوتاه شده صحبت كردن و واكى آن كوتاه شده 
ــت و گفت!» به ياد داريم  ــن بود، يعنى چيزى مانند «رف راه رفت
[يعنى موضوع نوستالژيك شد!] كه چگونه همين تاكى واكى ها 
ــعاع برد محدودى هم داشتند چقدر محرمانه و حراستى  كه ش
ــدند! و داشتن آن براى خدماتى مانند بندر و معدن  تلقى مى ش
ــت!  بعد نوبت  ــه بگير و ببند ها و چه مقرراتى داش ــت چ و صنع
ــيار رسيدكه آن هم تجهيزات سنگين گيرنده و  به تلفن هاى س
فرستنده اى داشت كه تلفن را از خانه به اتومبيل آقاى مديرعامل 
منتقل مى كرد. يعنى مديرى كه دقايقش ارزش داشت در طى راه 
ــت تماس تلفنى خودش را با  و در اتومبيل خودش نيز مى توانس
دفتر و كارخانه و مقامات و مشتريان و فروشندگان حفظ كند و 
ــت ندهد! اين كار پر هزينه بود،  وقت را كه برايش طال بود از دس
ــراى دارنده اش اعتبار و حيثيتى نيز به بار  ــتن اين ابزار ب  اما داش
ــتن آن نيز نصب تجهيزات نسبتا  سنگين در  مى آورد. الزمه داش

اتومبيل بود.  
در مقوالت بازرگانى مى گويند هميشه اين تقاضا نيست كه مادر 
ــت، بلكه در موارد ابتكارى اين عرضه است كه  توليد و عرضه اس
تقاضا ايجاد مى كند. مثال  تا زمانى كه كوكاكوال به بازار عرضه نشده 
بود هيچ تقاضايى هم براى آن وجود نداشت! اما البد جذابيت هايى 
ــرعت و براى زمانى طوالنى به صورت يكى از پر  ــت كه به س داش
ــدات در آمد. يعنى چيزى مانند  ــودآور ترين تولي رونق ترين و س
نويسندگى و كتاب است. براى آن تقاضاى موردى خاصى وجود 
ندارد، اما كيفيت و ماهيت توليد آن مى تواند ايجاد تقاضا كند،  به 
همين دليل چاپ دوم و سوم پاسخ به تقاضاى بازار است. وقتى 
توليد بر مبناى تقاضاى قبلى صورت مى گيرد ريسك آن كمتر و 
سود آن بيشتر است. مى خواهم بگويم كه در مقوله تلفن همراه 
تقاضاى بالقوه، آن هم با حساسيت بسيار در بازار موجود بود! در 
ــادى با ويرايش و اصالحات  ــع تلفن همراه چاپ دوم تلفن ع واق
ــه همين دليل  ــت جديد» بود! ب ــالح «تحت مديري ــه اصط و ب
كمپانى ها به شدت به دنبال آن بودند و وقتى هم توفيق يافتند، 
ــعه  ــودهاى ميليارد دالرى بردند! موفقيت در اين بازار با توس س
صنعت الكترونيك و با توسعه همزادش يعنى كامپيوترهايى كه 
ــرانجام  از حجم هاى چند تنى به ابعاد كامپيوتر هاى خانگى و س
ــر از تلفن همراه درآورد و  ــيد، س به لپ تاپ ها و نوت بوك ها رس
سرانجام با ازدواجى ميان كامپيو تر و تلفن همراه، هم تماس دائمى 
ــبكه اى ايميل و  تلفنى، حتى همراه با تصوير و هم ارتباطات ش
جست وجوهاى اينترنتى را با حركت انگشتى بر صفحه اى به اندازه 
كف دست امكان پذير كرد! اين تحول سريع، از ابزارهاى ابتدايى 
در همين 10 سال پيش تا بدينجا كه آن ابزارهاى سنگين كم بُرد 
را از دور خارج كرده و به موزه ها سپرده است، نوستالژيك نيست؟  
ــگ و كمبودهاى  ــال هاى جن ــى تلفن همراه،  به دليل س وقت
اساسى و فقرزدگى دير تر از بازار جهانى به ايران آمد،  همان كف 
ــتى هاى سنگين و بى قيافه كه به زحمت و با تكرار، ارتباطى  دس
ــرار مى كرد و در تعداد محدود براى مديران دولتى و مقامات  برق
و توانمندان عرضه شده بود، به صاحبش چنان اعتبار و تبخترى 
مى بخشيد كه موضوع داستان سازى ها و شوخى هاى بسيار شد! به 
ياد دارم در تلويزيون نمايشى گذاشته بودند مانند دوربين مخفى 
از بازيگرى در نقش گدا كه ضمن گدايى، در تلفن همراه به طرف 
ــى مى گفت «چند هزارتومان كم دارم،  اگر كمى صبر كنى  فرض
ــوزى به او پولى  دارم جورش مى كنم!» و بانويى كه از روى دلس
ــراه و نوع مذاكره، لجش گرفته و  ــود با ديدن آن تلفن هم داده ب
ــت و به زور پولش را از دست آن گداى موبايل دار،  البد  برمى گش
ــردم براى تلفن همراه  ــر، پس مى گرفت! و از همين رو م ميليون
ــاخته بودند، زيرا  نام هاى طنزى تقريبا به معناى «ُقمپزُفن» س
صاحبانش به بهانه هايى با به رخ كشيدن آن ُقمپزى در مى كردند 
و جالب بود.  به ياد دارم در   همان ايام يعنى حدود 11-10 سال 
پيش براى كارى به بنگالدش رفته بودم.  از ديدن اين ُقمپزُفن ها 
در آن كشور فقير كه به فراوانى و در دست هر كسى ديده مى شد 
تعجب كردم. از خودم پرسيدم، «اينها كه همه ميليونر هستند، 
ــت؟» البته به زودى دردهاى بسيارى را هم  ــان چيس  پس دردش
ديدم. از جمله كارگاه هاى لباس دوزى كمپانى هاى اروپايى از نوع 
همان كه چند وقت پيش فروريخت و صد ها نفر را كشت! بارى! به 
من توضيح دادند كه در آن كشور فقير و  پر آب، خريد كابل هاى 
مسى روكش شده و تاسيسات سنگين تلفن ثابت و هزينه هاى 
كندن زمين و نصب لوله هاى حفاظتى و پست هاى منطقه اى و 
محله اى و غيره بسيار گران تمام مى شود  و توسعه آن از توان آن 
كشور خارج است. از اين رو با به ميدان آمدن سيستم ارزان مايكرو 
ويو و نصب چند ايستگاه اخذ و بازتاب امواج، خصوصا در كشورى 
هموار مانند بنگالدش، به راحتى توانسته اند با توزيع آسان و ارزان 
تلفن همراه از سنگينى تقاضاى تلفن هاى ثابت كه بسيار هم گران 
ــتان نيز بعد از رهايى از واپسگرايى طالبان به  بود بكاهند! افغانس
سرعت به توسعه سيستم تلفن همراه روى آورد،  زيرا در نبود پول، 
راه حل ديگرى نداشت! سرانجام اين تحوالت در توسعه بازار تلفن 

همراه ايران نيز اثر گذاشت. 
ــون چنان به آن عادت كرده ايم كه فراموش كردن و همراه  اكن
ــتن آن براى مان از همراه نداشتن كيف پول تزلزل انگير تر  نداش
است! نوستالژى اين است كه گاهى فكر مى كنيم،  آن قديم و نديم 
ــال پيش!) كه تلفن همراه نبود چگونه  (يعنى همين 12-10 س

زندگى مى كرديم! 
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فريدون مجلسى
نويسنده و مترجم

يكى از مهم ترين داليل عقب  ماندگى 
در زمينه دولت الكترونيك، نگاه امنيتى به 
اينترنت و شكل گيرى زندگى الكترونيكى 

بوده است. ما مى توانستيم اينترنت 
پاك داشته باشيم و فعاليت  هاى مبتنى 
بر توسعه دولت الكترونيك و زندگى 

الكترونيكى را در فضاى مناسبى دنبال 
كنيم كه سياست گذارى مناسبى در اين 

زمينه انجام نشد



مديريت يكى از چيزهايى اسـت كه نمى توان آن را به كسى محول كرد يا بايد آن را اجرا 
كنيد يا از آن كناره گيرى كنيد. 

 رابرت گوى زويتا

رييس سـازمان نظام مهندسى ساختمان اسـتان تهران با بيان اينكه در حال حاضر تهران 20 هزار 
مهندس ساختمان بيكار دارد، گفت: اين آمار جداى از آمار مهندسانى هستند كه توان كار در رشته 
خود را ندارند و به سمت رشته هاى ديگر رفته اند. اين 20 هزار مهندس بيكار، آمار تفكيك شده اى 
از تعداد مهندسانى است كه به صورت پاره وقت يا پروژه اى مشغول به كار هستند. از شش ماه آخر 
سـال گذشـته تا به امروز 1400 گودبردارى در تهران انجام شـده است كه 300 تا 400 پروژه ساخت 
و عمرانى را به دليل غير مجاز بودن گودبردارى ها متوقف كرديم. اعالم اين آمار در حالى اسـت كه 
طبق آخرين اظهارنظرها، هزينه ايجاد هر شغل در كشور به سقف 300 ميليون توما ن رسيده است. 
يعنى با احتساب 20هزار مهندس بيكار، هزينه اى بالغ بر 6000ميليارد تومان براى ايجاد اشتغال اين 

افراد الزم است.

سود    وكو

پس از اتفاقات و حوادث شهريور سال 1320 كه خأل قدرت 
در ايران آشكار شد، با كمك حكومت استالين، تأسيس حزب 
ــران آن  ــكار گرديد و چون ظاهرا س ــما آش توده در ايران رس
ــانده حكومت روسيه  ــتند خود را دست نش حزب نمى خواس
ــوروى قلمداد كنند، حزب جديد را «حزب توده ايران» نام  ش
نهادند، ولى در نهان همچنان گوش به فرامين و احكام مسكو 
ــران حزب توده و شايد مهم ترين  داشتند. از معروف ترين س
آنها ايرج اسكندرى، شاهزاده قاجار بود كه از حكومت خاندان 
پهلوى كينه به دل داشت و پس از او دكتر رادمنش، بقراطى، 
ــاورز و عده  ــزب)، دكتر كش ــان طبرى (نظريه پرداز ح احس

ديگرى مانند كيانورى بودند كه بعدا به اين حزب پيوستند.
ــتى يا جهان ميهنى  ــا ديدگاه انترناسيوناليس حزب توده ب
ــت و اعتقادات  هرگونه تعصب و هويت ملى را مردود مى دانس
ــرمايه داران براى  ــتعمار و استثمار س ــيله اس مذهبى را وس
ــش و رنجديده  ــر و بى بضاعت و زحمتك ــق مردم فقي تحمي
قلمداد مى كرد. گرچه گذشت زمان نشان داد كه مسكو قلب 
ــوروى چگونه تضادهاى وحشتناكى از پيشرفت و  روسيه ش
ــعارهاى فريبنده ترقى  عقب ماندگى را در خود با تظاهر به ش
ــم آثار ضعف و  ــاى داده بود و به همين جهت ه ــى ج و تعال
درماندگى حزب سوسياليست شوروى بالفاصله پس از روى 
ــچف جانشين استالين، به خوبى آشكار شد  كار آمدن خروش
ــورى كه اولين انسان را به فضا فرستاد چگونه با  و ديديم كش

مشكل برآوردن نيازهاى اوليه مردم خود روبه رو بود. 
در ايران نه تنها مردم زحمتكش و كارگر و كشاورز ما به دام 
حزب توده كشيده شدند، بلكه متأسفانه تعداد زيادى افسران 
وطن پرست و دلسوز هم به سركردگى افرادى چون سرهنگ 

مبشرى و سرگرد خسرو روزبه فريب آن وعده هاى توخالى را 
خوردند و يك شاخه نظامى را براى كودتا و در دست گرفتن 
ــبك روسيه شوروى تشكيل دادند. شوروى ها  حكومتى به س
ابتدا به اين فكر افتادند كه با پشتيبانى اين حزب آذربايجان و 
كردستان را از ايران جدا سازند. لذا حزب دموكرات آذربايجان 
ــدن اين هدف تشكيل شد  ــتان در جهت برآورده ش و كردس
ــه ورى در آذربايجان خود را  ــيدجعفر پيش ــردى به نام س و ف
ــى به سركردگى غالم يحيى  رييس جمهور اعالم كرد و ارتش

تشكيل داد.
همچنين در كردستان فردى به نام قاضى محمد حكومت 
ــن دو حكومت  ــالم كرد كه البته اي ــار جمهورى اع خودمخت
بقايى نيافتند و با حمله ارتش «البته با موافقت سازمان ملل و 
امريكا» به آذربايجان، موجب برچيده شدن حكومت پيشه ورى 
ــتان نيز حكومت خودمختار قاضى محمد  گرديده و در كردس

دوامى نيافت و خود او نيز به دار مجازات آويخته شد.
ــى چون  ــخصيت ها و رجال سياس ــاره كنم كه ش بايد اش
ــن  ــدق در اي ــر مص ــاد دكت ــلطنه و رزم آرا و زنده ي قوام الس
پيشامدهاى ناگوار تاريخى هركدام اثراتى به گونه هايى مثبت 

يا منفى داشته اند كه البته در اين شرح مختصر نمى گنجد.
ــلم است در اعمال و رفتار حزب توده در ايران  اما آنچه مس
هيچ نقطه مثبت و روشنى وجود نداشت و زيان هايى كه اين 

حزب سرسپرده به كشور وارد كرد غيرقابل جبران است. 
ــى جلوگيرى  ــعه و آبادان ــرفت و توس آنها از هرگونه پيش
مى كردند. كارخانجات را به تعطيلى كشانده و هر روز كارگران 
ــور  را براى تظاهرات كوركورانه كه هيچ نفعى براى آنها و كش
ــت به خيابان ها مى كشاندند. توده اى ها با آداب و  و ملت نداش

رسوم و سنن و ادبيات و فرهنگ ايران مخالف بودند.
ادامه دارد...

براى ساعتى مخفى شويد
ــامل تمام  يك مدير پركار هر روز صبح يك پرونده ش
ــت  ــازمان هاى زيردس ــى را كه بايد در مورد س چيزهاي
ــد قضيه در آن چيزى  ــود بداند دريافت مى كند. كلي خ
نيست كه اين پرونده حاوى آن است، بلكه نكته چيزى 
ــاى بى فايده،  ــت: ايميل ه ــت كه در اين پرونده نيس اس
ــته هاى ديگران و هزاران چيز  عكس هاى مختلف، نوش
بى ارزش ديگر. به اين ترتيب او مى تواند روى آن چيزى 
ــش به  ــز كند كه واقعا ارزش دارد، چرا كه حواس تمرك
ــائل بى ارزش پرت نخواهد شد، ولى احتماال  واسطه مس
ــى ارزش وقت  ــكل را داريد و اطالعات ب ــما اين مش ش

بسيارى از شما مى گيرند. 
در كتاب «ذهن ساماندهى شده» اين طور آمده است كه: 
امروز، فيلترهاى توجه ما به سادگى سرريز مى شوند. 
ــى دارند –  ــوان مال ــرادى كه ت ــا اف ــق – ي ــراد موف اف
ــتخدام مى كنند تا فقط  ــه اى از كارمندان را اس مجموع
ــانند. اين يعنى كه  ــت آنها برس اطالعات الزم را به دس
مديران شركت هاى بزرگ، رهبران سياسى، ستاره هاى 
ــمند  ــينما و افراد ديگرى كه زمان و توجه آنها ارزش س
ــت افرادى را دارند كه به ذهن آنها كمك مى كند و  اس
مسئوليت فيلتر كردن توجه آنها را كه توسط مغز انجام 

مى شود به عهده مى گيرند. 
ــما از اين گاليه داريد كه در طول روز اطالعات بيش  ش
از حدى را دريافت مى كنيد، اما همان طور كه ِكلِى شيركى 
مى گويد: «مسئله اطالعات بيش از حد نيست، بلكه ناتوانى 
فيلتر شماست.» توجه شما محدود و ارزشمند است، پس 
به اطالعات كمترى نياز دارد و اين يعنى فيلترهاى خوبى 

الزم است. 
ــت باز به سراغ كتاب «ذهن ساماندهى شده»  خوب اس

برويم تا توضيح بيشترى در اين مورد به شما بدهيم: 
ذهن ما قابليت دارد اطالعاتى را كه مى گيريم پردازش 
ــت  كند، اما اين كار يك هزينه هم برايمان دارد: ممكن اس
ــائل مهم به مشكل  ــائل فرعى از مس ما در جدا كردن مس
بربخوريم و تمام اين فرآيند پردازش اطالعات هم مى تواند 
ما را آهسته كند. نورون ها يك مجموعه از سلول هاى زنده 
ــاز دارند. آنها براى زنده ماندن،  ــوخت و س هستند كه س
ــيژن و گلوكز مى خواهند و وقتى كه سخت مشغول  اكس

كار باشند، ما احساس خستگى خواهيم كرد.
ــت كه براى قسمتى از روز مخفى  يك راه خوب اين اس
ــتم. جايى برويد كه آدم ها به  شويم. من كامال جدى هس
ــند و كارهاى اساسى خود را  ــما دسترسى نداشته باش ش
ــتم كه اين گزينه براى  انجام دهيد. من كامال متوجه هس
همه مهيا نيست. مسئله اى هم ندارد. تكنولوژى حتما نبايد 
ــما را  ــود و ش تبديل به يك منبع نامتناهى از اطالعات ش
ــاد كنيد. فقط در  ــته كند. براى خود فيلترهايى ايج خس
ــراغ ايميل ها و پيغام هاى خود  ــخصى به س زمان هاى مش
ــد. اين زمان  ــت خود را صرف آنها نكني ــد و تمام وق بروي
ــد. در واقع كارى كه بايد  ــد ابتدا يا انتهاى روز باش مى توان
بكنيد اين است كه زمانى براى ديگران مشخص كنيد تا با 
شما در ارتباط باشند و به آنها اجازه ندهيد تمام وقت تان را 

بگيرند يا مكررا براى شما مزاحمت ايجاد كنند. 
با اعمال كردن اين نكات در مورد يادآورى ها و فيلترهاى 
ديگر قرار نيست كه شما با نگرانى به اين سو و آن سو بدويد، 
اما وقتى كه بنشينيد تا كار كنيد متوجه خواهيد شد كه 
هنوز كار بسيارى براى انجام دادن داريد. پس سوال بعدى 
ــت كه وقتى آنقدر تصميم براى گرفتن وجود دارد  اين اس

چگونه بايد آرامش خود را حفظ كنيد؟ 

بازگشت شركت هاى ماهواره اى
ژورنال،  ــتريت  وال اس به گزارش 
ــت  ــات دول ــازه مقام ــد از اج بع
ــه ورود و فعاليت مجدد  امريكا ب
«اينتل  ماهواره اى  ــركت هاى  ش
ــت» و «يوتل ست» در ايران،  س
ــدد با  ــراى كار مج ــرگرم تالش ب ــركت ها س ــن ش اي
شبكه هاى دولتى ايران هستند. با اين وجود گروه هاى 
ــبكه هاى دولتى ايران  ــر مى گويند ش حامى حقوق بش
ــراى اعتبار  ــش مى كنند كه خطرى ب ــواردى را پخ م
ــران، به  ــت. كاهش تحريم هاى اي ــركت ها اس اين ش
ــت به ايران  ــركت ها فرصت تازه اى براى بازگش اين ش
ــران و امريكا به  ــن اي ــر مذاكرات بي ــت و اگ داده اس
ــركت ها مى توانند فعاليت خود  موفقيت برسد، اين ش

را گسترش دهند. 

نگاه دوباره به امارات
ــال تايمز،  ــزارش فايننش ــه گ ب
ــه  ك ــى  زمان  2012 ــال  س در 
عليه  امريكا  ــى  بانك تحريم هاى 
ــدت  ــته اى ايران ش ــه هس برنام
ــاب  يافت، بانك هاى جهانى حس
ــراى محافظت  ــاع ايرانى را ب اتب
ــدود كردند. در همين حال مقامات  از منافع خود مس
ــيارى  ــارات متحده عربى از تمديد اجازه اقامت بس ام
ــه آنها داراى  ــادى ايرانى به دليل آنك ــاالن اقتص از فع
ــى نبودند،  ــاى امارات ــى در بانك ه ــاب هاى بانك حس
ــن نيست كه چه تعداد شركت  خوددارى كردند. روش
ــل تحريم ها  ــده عربى به دلي ــارات متح ــى در ام ايران
ــال مذاكره با  ــون  ايران در ح ــدند، اما اكن متوقف ش
ــه توافق جامع و  ــتيابى ب قدرت هاى جهانى براى دس
نهايى تا تاريخ 20 ژوالى است- ضرب االجلى كه قابل 
ــت- بسيارى از ايرانيان كه مسير خود را به  تمديد اس
كويت، عمان، اردن و تركيه تغيير داده بودند به دنبال 

آن هستند تا به امارات بازگردند. 

تحركات تحريمى امريكا
ــس  ل ــزارش  گ ــه  ب
مقامات  تايمز،  آنجلس 
ــكارى  هم ــى  امريكاي
ــراى تنظيم زمان  ــات اتحاديه اروپا ب ــى با مقام نزديك
ــيه دارند.  ــده ضد روس ــدت تحريم هاى اعمال ش و ش
ــورهاى اتحاديه اروپا روز شنبه توافق كردند  سران كش
ــاده كردن  ــه براى آم ــرف يك هفت ــى را ظ گزينه هاي
ــاده كنند. يك مقام  ــيه آم تحريم هاى جديد عليه روس
ــنگتن در حال بحث  ــكا گفته واش ــه امري وزارت خارج
ــيه با متحدان خود  ــاره اقدام هاى بعدى عليه روس درب
در اروپا و ساير كشورهاست. همزمان گزارش شده قرار 
است مقامات دخيل در تحريم ها هفته آينده با مقامات 

اتاق بازرگانى امريكا ديدار كنند.  خدمات و صدمات برخى رجال 

متوسط اجاره ماهانه يك واحد مسكونى 100 مترى در تهران

در ارتباط با اعالم آمار و ارقام  گوناگون از رشد اقتصادى 
ــتر به دنبال ايجاد يك  و نرخ تورم فكر مى كنم دولت بيش
حركت روانى است. يكى از باليايى كه اقتصاد ما به آن دچار 
است، انتظارات تورمى است. به اين معنى كه هر وقت همه 
ــمت خريد كردن  فكر مى كنند قيمت ها باال مى رود به س
مى روند تا بتوانند سود كنند، در نتيجه چون  به اندازه كافى 

وجود ندارد، قيمت ها باال مى رود و تورم به وجود مى آيد.
ــال است  ــت. 25 س اين انتظارات تورمى  كامال نابجا اس
كه در كشور ما قيمت ها پايين نمى آيند و تنها درصد رشد 

قيمت ها است كه باال و پايين  مى شود.
اگر به دنبال بحث روانى باشيم در حالى كه رشد آمارها 
ــد كار بى معنى  ــته باش نمود عينى و پايه هاى واقعى نداش
ــاد فضاى روانى  ــر مى كنيم با ايج ــام داده ايم. اگر فك انج
ــم ميزان خريد را پايين بياوريم تا نرخ تورم نيز به  مى تواني
تبع آن پايين بيايد، بايد گفت اين اثر نهايتا يك تا دو سال 
مى تواند تاثير داشته باشد. آمارى كه ما در ايران براى رشد 
اقتصادى اعالم مى كنيم، تركيبى از رشد در دو حوزه توليد 
و داللى است. يعنى فرقى بين فعاليت هاى اقتصادى رانتى 
با بحث توليد قائل نمى شويم. همين كه فعاليت ها افزايش 
ــاى توليدى و  ــته ايم. فعاليت ه ــد داش پيدا كند يعنى رش
غيرتوليدى را يكى فرض مى كنيم و در ظاهر ارزش افزوده 
به دست آورده ايم، اما نرخ رشدى كه براساس ميزان توليد 
ــت. حاال بياييم تفكيك كنيم آمار  محاسبه شود اصل اس
رشد اعالم شده را و ببينيم وضعيت داللى در بازار چگونه 

است و توليدكنندگان ما در چه وضعيتى قرار دارند.
ــى و كارخانه دار بخش  ــخاص حقيقى، حقوق عده اى اش

عظيمى از سرمايه مردم را در دست دارند و چون سود در 
توليد  نيست، وارد فرآيندهاى داللى شده اند. همين ثروت 
را تحت عنوان نقدينگى شركت هاى خصوصى نام مى برند 
و ارزش افزوده آن را مبنايى براى اعالم نرخ رشد مى دانند.
ــار دارند، در  ــى بااليى در اختي ــن افراد رقم هاى مال  اي
ــود كه بالغ بر 620  ــه دارند و از نقدينگى خ بانك ها رابط
هزار ميليارد تومان است براى تاثيرگذارى بر بازار  استفاده 
ــران از لحاظ ارزى چقدر  مى كنند. آنها مى دانند درآمد اي
ــت. فكر دولت را مى خوانند و كاالهاى مورد نياز  ــده اس ش
را وارد مى كنند. اينگونه نبض بازار را در دست مى گيرند و 

بازار داللى را داغ نگه مى دارند.
ــا ايجاد فضاى روانى  ــت ب در اين حين دولت معتقد اس
يك تا دو سال زمان بخرد و توافق قدرت هاى جهانى را به 
ــت آورد تا بتواند نفت بفروشد. اينكه ما را به سال هاى  دس
ــاد مبتنى بر فروش  ــد. ما دوباره به اقتص قبل برمى گردان
نفت برمى گرديم. اين فضا دوباره براى ايجاد رانت و داللى 

مساعد خواهد بود.
در حالى كه دشمن با تحريم هاى ناعادالنه اش به ما حمله 

كرده است، هر كسى به فكر منافع خودش است.
ــت،  جنگى كه االن وجود دارد و ابزار آن هم تحريم  اس
ــاله    دفاع مقدس دارد؟ آنجا  چه تفاوتى با جنگ هشت س
ــتان خالى تا پيروز شديم، اينجا هم  مقاومت كرديم با دس

بايد مقاومت كنيم.
معدود توليد كنندگانى هستند كه مقاومت مى كنند، اما با 
روند فعلى اينها هم دوام نمى آورند. ما بايد نگاه كنيم كه در 
صنايع دفاعى چگونه به خودكفايى رسيديم و آن الگو را در 
ديگر بخش هاى توليد نيز به كار ببريم. توجه به اهميت اين 

موضوع به آينده اقتصادى كشور مربوط است.

ــود امروز به خودپرداز  ــور كه در جريانيد، قرار ب همان ط
ــهر بروم و اتفاقاتى را كه در آنجا رخ داده بررسى  ــرق ش ش
كنم. نزديك 5 عصر بود كه به يكى از خودپرداز هاى شرق 
تهران رسيدم. منتظر بودم تا چند نفرى پيدايشان شود و 

مطلبم را بنويسم كه يكباره سر و كله لهراسب پيدا شد. 
گفتم: «چطورى لهى! خوبى؟ چه خبر؟»

ــو كميته  ــب، عض ــيارا! روح اهللا مومن نس ــت: «هوش گف
ــه 90 درصد محتواى  ــق محتواى مجرمانه گفته ك مصادي
ــت و حضور در  چت و نرم افزار هاى موبايل غير اخالقى اس

فيس بوك بازى در زمين دشمن است.»
ــب اين خبر را داد، كمى به فكر فرو رفتم و  وقتى لهراس
ــعى كردم اين صحبت را از زواياى مختلف خودپردازى  س
ــر ماندم تا چند نفر  ــى كنم. به همين منظور منتظ بررس
بيايند و از آنها نظرشان را بپرسم. پنج نفر آمدند و اين خبر 
را براى شان مطرح كردم. تقريبا همه دوستان خودپردازى 
ــان يك فكت نيز  اين گفته را تاييد كردند و براى تاييدش

آوردند. 
ــما محتواى  نفر اول: «به نظر من دقيقا همين طوره، ش
بازى نينجا فروت رو ببينيد!؟ مدام بايد ميوه هاى مختلف را 
تكه پاره كنيد. خب باالخره اين خودش مجرمانه است. در 
واقع ترويج مصرف گرايى است، آن هم در شرايطى كه ميوه 

كيلويى اقل كم 5 هزار تومان است.»

ــن هايى است  نفر دوم: «كندى كراش يكى از اپليكيش
ــما در اين بازى بايد  ــت از محتواى مجرمانه! ش كه پر اس
شكالت و آب نبات هاى مختلف را از بين ببريد و آنها را به 
ــر تبديل كنيد. آيا چيزى غير  از ترويج  آب نبات هاى ديگ

چاقى و اضافه وزن است!؟»
نفر سوم: «دقيقا همين طور است. حضور در فيس بوك 
ــمن است. به نظر من ما بايد بازى را به  بازى در زمين دش
ــازى را از زمين  زمين خودمان برگردانيم و بتوانيم بازى س
خودمان شروع كنيم و سپس دوباره با باالترين تعداد نفرات 
ــينگ شديد به زمين حريف برگرديم، به نظرم تنها  و پرس
در اين صورت است كه مى توانيم بازى را 3- صفر ببريم.»

نفر چهارم: «مثال شما به نرم افزار تانگو دقت كنيد. اين 
نرم افزار به شكل هوشمندانه اى طراحى و نامگذارى شده و 

هدفش ترويج حركات موزون غربى است با همين نام!»
نفر پنجم: «براين اساس چت مجرمانه است.»

گفتم: «آقا خب چت همون گفت وگو ميشه ديگه!»
ــتفاده  ــرادى نداره، منتها اس نفـر پنجم: «گفت وگو اي
ــام گفت وگوى عادى  ــت. حتى اگر ن ــت مجرمانه اس از چ
خودتون با يك نفر رو چت بگذاريد يكهو تبديل به حركت 

مجرمانه ميشه.»
بعد از صحبت با اين پنج نفر سريعا گوشى ام رو برداشتم 
ــى نرم افزار هاى مجرمانه رو از روى آن پاك كرده و  و تمام
ــكن از آن استفاده  مى خواهم از اين به بعد به عنوان قند ش
 كنم. با اين شرايط مجرمانه نيست و تازه فايده هاى بسيارى 

نيز دارد. 

ــم بايد توجه قابل مالحظه اى به  ــعه شش در سند توس
ــود. بايد مواد قانونى مناسبى براى  بخش صنايع دستى ش
حمايت از اين بخش در سند مورد نظر قرار بگيرد. در عين 
حال توجه مسئوالن امر و طراحان استراتژى هاى سازمانى 

نيز بايد معطوف به اين موضوع باشد.
چند نكته وجود دارد كه بايد در ساليان گذشته نسبت 
به آنها توجه مى شد. در سندهاى توسعه اى گذشته، توجه 
به اين نكته ها كم بوده است. در اجراى برنامه پنجم نيز كه 

به صورت كلى به فراموشى سپرده شد.
بحث اول تمركز تمام فعاليت هاى مربوط به صنايع دستى 
در يك محور واحد است. بايد به اين موضوع و ايجاد انسجام 
درونى در توليد كنندگان صنايع دستى پرداخته شود. بحث 
ــهم صنايع دستى در توليد ناخالص ملى و  بعدى ارتقاى س
سبد صادرات غير نفتى است. همان طور كه ساير كشورها 

از پتانسيل اين صنعت استفاده كرده اند. 
ــته هاى دانشگاهى موجود و  نكته ديگر حفظ كليه رش
ــتى و احياى رشته هايى است كه در  مرتبط با صنايع دس
گذشته وجود داشتند و در طول ساليان از فضاى آكادميك 
حذف شدند. مورد بعدى تالش براى حفظ شغل هاى فعلى 
و تالش براى ايجاد شغل هاى جديد در حوزه صنايع دستى 
است. حوزه صنايع دستى يكى از كم هزينه ترين حوزه ها در 
بحث ايجاد اشتغال است. اگر به اين بخش و ايجاد اشتغال 
در اين حوزه توجه مى شد، امروز با اين حجم بيكارى مواجه 

نبوديم. 
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى  بنده به مديران س
ــه انرژى مصرفى  ــگرى مداركى را در مورد هزين و گردش
ــك كارگاه  ــه داده ام. ي ــتى ارائ ــع دس ــاى صناي كارگاه ه
شيشه گرى با ميزان مصرف سوخت ثابت در سال 1389، 
با 161 هزار مترمكعب مصرف گاز 3/5 ميليون تومان پول 
گاز پرداخت كرده است، درحالى كه  همين ميزان مصرف 

در سال 1390 به مبلغ 20 ميليون تومان رسيد.
ــرايطى چطور بايد يك كارگاه توليد صنايع  در چنين ش
دستى دوام بياورد. اگر در سند توسعه ششم به اين موضوع 
ــتى از اين هم ضعيف تر  ــود، جايگاه صنايع دس توجه نش

خواهد شد.

ــاد بازارچه ها و  ــى در جهت ايج ــد از بخش خصوص باي
ــود. جلب  ــتى حمايت ش ــهرك  هاى توليد صنايع دس ش
همكارى هاى بين المللى در اين زمينه بايد در سند توسعه 
ــود دارد كه  ــكالتى در حال حاضر وج ــردد. مش لحاظ گ
امكان توسعه يافتگى را از صنايع دستى گرفته است. يكى 
ــت كه دريافت آن  ــكالت موضوع تسهيالت اس از اين مش
ــيار زيادى دارد. امسال البته تغييراتى به  دشوارى هاى بس
وجود آمد كه كافى نيست و بايد بيشتر شود. در بحث مواد 
اوليه ما با فقدان استاندارد مواجه هستيم. در اين بخش بايد 
ــتاندارد مناسب تالش بيشترى  براى تهيه مواد اوليه با اس

شود.
در زمينه ارتباط و هماهنگى با مراكز آموزش عالى بايد 
ــورت پذيرد تا فضاى آكادميك در جهت  تمام تالش ها ص
توسعه صنايع دستى به ايجاد كرسى هاى درسى و رشته ها 

گام بردارد.
ــناخت  ــه وجود دارد عدم ش ــكل بزرگ ترى هم ك مش
كافى از بازارهاى جهانى است. بنده به عنوان رييس هيات 
مديره و مديرعامل مجمع هنرمندان و صنعت گران صنايع 
دستى ايران اين مشكل را اصلى ترين دليل تضعيف جايگاه 
صنايع دستى كشور در منطقه مى دانم. الزم است تا شتاب 
ــناخت كافى، محصوالت مان را با توجه به نياز  كنيم و با ش
مشترى بين المللى توليد كنيم. براى پيشرفت در اين زمينه 
ــتفاده كامل را ببريم. عده اى  بايد از امكانات توليد انبوه اس
ــد براى حفظ اصالت هنر بايد از تكنولوژى دورى  مى گوين
ــتى ساخت كشورهاى  كنيم، اما اگر مردم ما از صنايع دس
ديگر استفاده مى كنند و بازار ما پر از اين محصوالت است 
به اين دليل است كه ما نتوانسته ايم نياز مخاطب را برطرف 
كنيم. در حوزه صدور مجوز براى بخش صنايع تلفيقى بايد 
ــكالت اين حوزه شود. عدم نظارت  ــترى به مش توجه بيش
ــتمر و كامل به توليدات، عدم تبليغات مناسب و رواج  مس
ــى و حضور نمونه هاى  ــتفاده از محصوالت خارج تفكر اس
ــابه صنايع دستى ما در كشورهاى رغيب و عدم وجود  مش
ــكالتى  قوانين مربوط به حق مالكيت معنوى از ديگر مش
ــط دولت و مجلس محترم به  ــت كه انتظار داريم توس اس
آنها توجه شود تا صنايع دستى ما جايگاه خود را پيدا كند.
* مديرعامل مجمع هنرمندان و  صنعت گران 
صنايع دستى
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خودپرداز

منطقه آزاد

كيوسك

نمودار امروز

حركت روانى و شكست آخر

كندى كراش، مجرم خاموش 
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طبق برخى آمارها در حال حاضر ساالنه بيش از 100 ميليون دالر چادر مشكى  به صورت رسمى وارد 
كشور مى شود و آمار واردات غيررسمى و قاچاق نيز زياد برآورد مى شود.
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