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فرصت هاى تازه براى سرمايه گذارى  در صنعت شيالت 

پرورش ماهى در قفس
فرصتى نو و كم رقيب

يك گفت وگوى جانانه در مورد طراحى لوگو 

حرفه اى ها
كمتر كپى مى كنند

مثبت و منفى
«صندوق زمين و مسكن»

ارزيابى كارشناسان و انبوه سازان از گام نخست دولت
براى خروج بازار مسكن از ركود

ــه اى، رهبر  ــت اهللا خامن حضرت آي
ــح  ــالمى، صب ــالب اس ــم انق معظ
ــدگان  ــدار نماين ــنبه در دي پنجش
ــه تحليلى  ــس خبرگان، با ارائ مجل
ــان، منطقه و  ــرايط جه جامع از ش
ــكل گيرى  ــانه هاى ش ــور و نش كش
ــا، به تبيين  ــم جديد» در دني «نظ
ــدن پايه هاى  علل اصلى متزلزل ش
ــلط غرب و  ــرى و عملى» تس «فك

نظم كنونى جهان پرداختند. 
ــانى  اطالع رس ــگاه  پاي ــزارش  گ به 
ــان  ــر مقام معظم رهبرى، ايش دفت
ــه  بره ــن  اي در  ــد:  كردن ــد  تاكي
ــاس مهم ترين وظيفه، افزايش  حس
ــراى تاثيرگذارى و  ــور ب اقتدار كش
نقش آفرينى در فرآيند شكل گيرى 
ــت كه اين  ــد جهانى اس نظم جدي
ــه پايه  ــش اقتدار مبتنى بر س افزاي
ــم و فناورى»، «اقتصاد»  اصلى «عل
و «فرهنگ» است. حضرت آيت اهللا 
ــان  ــن خاطرنش ــه اى همچني خامن
ــاز  ــى ني ــدت و همدل ــد: وح كردن
ــى كشور است و وظيفه همه،  اساس
ــتگاه هاى  ــت و دس ــت از دول حماي
ــت.  رهبر معظم انقالب  اجرايى اس
ــمردن عوامل  ــالمى بعد از برش اس
ــلطه  ــدى مبانى اقتدار س تزلزل ج
ــن عوامل و  ــد: همه اي ــرب گفتن غ
ــت كه نظام  ــانگر آن اس داليل نش
فعلى جهانى قابل استمرار نيست و 
ــكل گيرى  نظم جديدى در حال ش
ــت  ــوال اصلى اين اس ــت، اما س اس
ــاس  كه وظيفه ما در اين برهه حس
ــان در پاسخ به اين  ــت؟  ايش چيس
سوال دو نكته را متذكر شدند. نكته 
ــات جهان و منطقه را به  اول: واقعي
ــل غلط و  ــتى درك و از تحلي درس
واژگونه پرهيز كنيم. برخى افراد در 
ــور معتقدند كه  منطقه و حتى كش
ــتر  «ما در مقابل غرب يك راه بيش
ــليم است! اگر  نداريم و آن هم تس

ــليم  ــت خود تس با رضايت و خواس
ــار تحريم  ــويم، آنها ما را با فش نش
ــادى و زور نظامى  ــى و اقتص سياس
ــليم خواهند كرد.» اين  وادار به تس
تحليل، غلط و خطرناك است، زيرا 
ــانگر  ــات جهان و منطقه نش واقعي
ــدار غرب  ــدى مبانى اقت ــزل ج تزل
ــد واقعيات را به  ــت، بنابراين باي اس
درستى درك كرد تا گرفتار تحليل 
ــويم. دومين نكته اى كه  اشتباه نش
رهبر معظم انقالب اسالمى به عنوان 
ــى متذكر  ــرايط كنون وظيفه در ش

براى نقش آفرينى  ــدند، آمادگى  ش
ــى، از طريق  ــم جديد جهان در نظ

قوى تر كردن كشور بود. 
ــه اى الزمه  ــت اهللا خامن آي حضرت 
ــتفاده از همه  ــور را اس تقويت كش
ــى  ــى و خارج ــاى داخل ظرفيت ه
ــتند و گفتند: طرفداران نظام  دانس
ــالمى در منطقه عمق  جمهورى اس
ــتند ضمن آنكه در  راهبردى ما هس

امريكاى التين و قسمت هاى مهمى 
ــيا نيز، عمق راهبردى داريم  از آس
ــتى استفاده  كه بايد از آنها به درس

شود. 
ايشان «علم و فناورى»، «اقتصاد»، 
ــه عنصر كليدى  و «فرهنگ» را س
ــور بيان  ــش اقتدار كش ــراى افزاي ب
ــئوالن  كردند و افزودند: دولت، مس
ــه  ــور بايد در هر س و متنفذان كش
بخش فعال شوند و با كار پرتالش و 
ــر، زمينه تقويت بيش از پيش  پيگي

كشور را فراهم كنند. 

رهبرمعظم انقالب اسالمى، موضوع 
ــل جوان را  ــت و افزايش نس جمعي
ــيار مهم در  ــز يكى از عوامل بس ني
اقتدار ملى دانستند و درباره مقوله 
ــد:  كردن ــان  خاطرنش ــگ»  «فرهن
ــر كليدى براى  ــه عنص در ميان س
ــور، «فرهنگ»  ــش اقتدار كش افزاي
ــرا با باورها  ــت زي از همه مهم تر اس

و عقايد مردم مرتبط است. 

حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به 
ــرمايه گذارى گسترده رسانه هاى  س
ــر باورها  ــراى تاثيرگذارى ب غرب ب
ــردم، گفتند: پادزهر اين  و عقايد م
ــه طرح هاى تبيينى و  موضوع، تهي
ــت كه در  اقناعى در مورد باورهاس
ــش علما، گويندگان،  اين زمينه نق
ــى و تبليغاتى  ــازمان هاى فرهنگ س
ــيما در  ــانه ها به ويژه صدا و س و رس
ــا و عقايد دينى مردم  تعميق باوره

بسيار مهم است. 
ــان در اين باره، ارتباط علما با  ايش
ــل بى بديل  ــاد مردم را يك عام آح
دانستند و در مورد اهميت وحدت و 
همدلى در شرايط كنونى، افزودند: 
ــائل سياسى اختالف  اگرچه در مس
ــليقه وجود دارد، اما اين موضوع  س
ــور را از  نبايد وحدت و همدلى كش

بين ببرد. 
ــالمى با  ــالب اس ــر معظم انق رهب
ــت همه جانبه  ــد بر لزوم حماي تاكي
ــئوالن خاطرنشان كردند: به  از مس
ــئوالن در  ــد همه مس لطف خداون
دولت، قوه قضاييه و ساير دستگاه ها 
در حال كار و تالش هستند و دولت 
نيز در اين يك سال كارهاى زيادى 
انجام داده و توفيقات فراوانى داشته 

است. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تاكيد 
بر سختى كارهاى اجرايى و اداره 
كشور گفتند: حمايت از دولت و 
دستگاه هاى اجرايى وظيفه همه 
است. البته اين، به معناى انتقاد 
ــدن نقاط  ــرح نش ــردن و مط نك
ــت هاى  ــف برنامه ها و سياس ضع
ــت، اما اين انتقادها  اجرايى نيس
ــد.  ــد به صورت تخريب باش نباي
ام،  ــا گفته  باره ــه  همان گونه ك
ــيار روشن است و  افق آينده بس
ــور از همه جهات بهتر  آينده كش

خواهد بود. 

مقام معظم رهبرى:

حمايت از دولت و دستگاه هاى اجرايى وظيفه همه است

دانش  جغرافياى اقتصادى چگونه محيط مناسب
براى زندگى را به انسان نشان مى دهد؟

نسبت جغرافيا
 با فقر و غنا

بررسى ميدانى مشكالت شهرك صنعتى اشتهارد

فعال تر شدن صنايع دربزرگ ترين شهرك صنعتى

ــته در ساختمان  ــنبه هفته گذش ش
ــاى زمين و  ــورس از صندوق ه فراب
ــد تا به گفته  ــاختمان رونمايى ش س
وزير راه و شهرسازى، سرمايه هاى ُخرد 
مردم در راستاى خروج بازار مسكن 

از ركود جذب و توليد، فروش، عرضه 
و تقاضاى مسكن ساماندهى شود. بر 
ــاس، يونيت هاى (واحدهاى)  اين اس
ــى در  ــرمايه گذارى 1000 تومان س
پروژه هاى مسكن و ساختمان تعريف 

مى شود تا در قالب «صندوق پروژه » 
ساخت وسازها در كشور جان دوباره اى 
ــازى  ــا وزارت راه و شهرس بگيرد.  ام
ــاس آخوندى كه از  و در رأس آن عب
11 ماه پيش اين ايده را در ذهن خود 

ــت؛ در اين  ــود، معتقد اس پرورانده ب
پروسه انبوه سازان هم مى توانند نقش 
بسزايى را ايفا كنند. انبوه سازان چند 
سالى است درگير پروژه هاى مسكن 

مهر هستند و...

گزارش فايننشيال تايمز از بحرانى كه بر ايران سايه افكنده است

20 سال تا خشك شدن ايران 7 هزار ساله
رخوت بازار سرمايه ادامه دارد

گروه مالى، پيشتاز در ارزش معامالت

6

3

7

4

نوشين پيروز 

مشهور باش، فيك باش 

كمتر كپى مى كنند
11

15



شمــارهشنبه - 15 شهريور   21393 نفت و نيرو

قانون  ــاس  براس درحالى كه 
ــهم  س ــى  خصوص ــش  بخ
ــادرات  ص از  ــدى  درص  28
دارد  را  ــى  نفت ــاى  فرآورده ه
ــاس  براس ــت  حقيق در  ــا  ام
ــود در گمرگ  اظهارنامه موج
ــاى نفتى  ــادرات فرآورده ه ص
ــط بخش خصوصى كمتر  توس
ــد  از 10 درصد به ثبت مى رس
 60 ــت  واقعي در  ــه  درحالى ك
ــد از فرآورده هاى  ــا 65درص ت
ــركت هاى  ش ــط  توس ــى  نفت
ــادرات  ص ــى  بخش خصوص
ــه  ــود.  در حقيقت ريش مى ش
ــت  ــود هش ــئله وج ــن مس اي
ــراى  ــزوده ب ــد ارزش اف درص
ــت كه بايد  بخش خصوصى اس
ــادرات به صورت  ــال ص در قب
نقد توسط اين بخش پرداخت 
شود و بخش خصوصى تمايل 
ــغ را يكجا و در  ندارد اين مبل
ــت كند زيرا  ــان پرداخ آن زم
ــراى آن صرف  ــر مالى ب از نظ

نمى كند. 
ــهم  ــترين س هم اكنون بيش
از  نفتى  فرآورده هاى  صادرات 
ــد از آن صادرات  ــازوت و بع م
گازوييل به كشورهاى همسايه 
ــت. نفتا، نفت سفيد و گاز  اس
ــدار كمترى  ــز به مق LPG ني
ــادرات قرار دارد.  در برنامه ص
ــى در صادرات  بخش خصوص
گازوييلى كه خود توليد كننده 
ــتقيم  ــور مس به ط ــت  اس آن 
ــادرات  ص در  و  دارد  ــش  نق
ــش آن  ــا نق ــاير فرآورده ه س
ــتقيم است. كشورهاى  غيرمس
ــتان،  ــتـــان، پاكـــس افغانس
بيشتر  ازبكستان  و  گرجستان 
ــدى  تولي ــل  گازويي ــد  مقص

بخش خصوصى است. 

دولت اظهارنامه را به نام 
خود صادر مى كند

ــش  بخ ــى  نقش آفرين
ــورت  ــن ص ــه اي ــى ب خصوص
ــكل  ــه دليل مش ــت كه ب اس
ــركت هاى  ش ــزوده،  اف ارزش 
ــوى آب ها  خصوصى در آن س
نفتى  ــاى  فرآورده ه ــدار  خري

ــترى  ــتند تا آن را به مش هس
ــى گاهى  ــل بدهند. حت تحوي
ــق به  ــوالت متعل ــن محص اي
ــت  دول ــا  ام ــت  شركت هاس
اظهارنامه را به نام خود صادر 
مى كند.  حسن خسروجردى، 
ــه اتحاديه  ــات رييس عضو هي
فرآورده هاى  ــدگان  صادر كنن
ــيمى ايران  نفت، گاز و پتروش
در اين باره به «فرصت امروز» 
ــش خصوصى  ــد: «بخ مى گوي
همانند گذشته  براى صادرات 
ــت  ــا محدوديت مواجه نيس ب
ــقفى نيز  ــى براى آن س و حت
ــه دليل  ــا ب ــده ام ــن ش تعيي
افزوده  ارزش  ــدى  نق دريافت 
در  ــى  نام ــما  رس ــركت ها  ش
صادرات ندارند و اين نام دولت 
ــهم عمده اى را در  است كه س
ــود اختصاص  ــادرات به خ ص

داده  است.»
وى با تاييد آمارهاى موجود 
ــركت هاى  ش «چرا  مى افزايد : 
ــبه دولتى و متعلق به دولت  ش
ــزوده  اف ارزش  ــد  مى توانن
را  نفتى  فرآورده هاى  صادرات 
بعد از اتمام كار و دريافت وجه 
اما شركت هاى  پرداخت كنند 
ــش خصوصى  بخ ــه  ب متعلق 
ــد پرداخت  ــد به صورت نق باي
ــت دولت براى  كنند. بهتر اس
ــت واقعى به  ــكل و ثب اين مش
ــش خصوصى همكارى  نام بخ

بيشترى را با شركت ها داشته 
باشد. »

اين حقيقت تلخى است كه 
بخش خصوصى  ــركت هاى  ش
ــرمايه هاى  نگران خواباندن س
ــا بتوانند در  ــتند ت ــود هس خ
ــش  نق ــادرات  ص و  ــارت  تج
ــند. شرايط موجود  داشته باش
ــده تا  ــدودى موجب ش ــا ح ت
ــل كمترى  ــش تماي ــن بخ اي
ــادرات  ص در  ــور  حض ــراى  ب
ــند درحالى كه فضا  داشته باش
ــت.   ــراى فعاليت آن مهياس ب
ــاى  ــتر بازاره ــون بيش هم اكن
اروپايى در انحصار شركت هاى 
ــى  ــه بخش خصوص ــق ب متعل
ــادرات  ــت در ص ــت و دول اس
ــى  ــاى نفت ــت و فرآورده ه نف
ــورهاى چين، هند، ژاپن،  كش
ــه و عمان  ــى، تركي كره جنوب
دارد.  ــته اى  برجس ــش  نق
ــى در صورت  ــش خصوص بخ
ــادرات  ــراى ص ــت ب ورود دول
ــق هيچ گونه  ــورى ح ــه كش ب
ــر اينكه  ــدارد مگ ــادرات ن ص
ــازه را صادر  ــن اج ــت اي دول
ــئله كمتر رخ  كند كه اين مس

مى دهد. 
ــه اتحاديه  عضو هيات رييس
فرآورده هاى  ــدگان  صادر كنن
ــيمى ايران  نفت، گاز و پتروش
ــر با بخش  ــت: «اگ معتقد اس
خصوصى همانند بخش دولتى 

همكارى شود قطعا تاثير آن را 
ــدن آمار صادرات  در واقعى ش
ــركت هاى  ــد. ش ــم دي خواهي
به جاى  مى توانند  ــش  بخ اين 
ــك  ــد چ نق ــول  پ ــت  پرداخ
شش ماهه اى صادر كنند و اگر 
ــن مدت ماليات پرداخت  در اي
ــته  ــد، چك به اجرا گذاش نش

شود.»

بازارهاى اروپا در انحصار 
بخش خصوصى 

ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــش  بخ ــدگان  صادركنن
با  خوبى  ــارت  تج ــى  خصوص
ــتند كه به  ــور عراق داش كش
ــكالت امنيتى اين  ــل مش دلي
ــده  ــيار محدود ش تجارت بس
ــد: «هم اكنون  ــت، مى گوي اس
ــترى در  بخش خصوصى بيش
فعاليت  ــى  اروپاي ــورهاى  كش
ــده  ــرا دولت موفق نش دارد زي
اين ارتباطات را داشته باشد.» 
ــه در دوران  ناگفته نماند ك
تحريم ها بخش خصوصى يك 
ــار دولت  ــازوى خوب در كن ب
ــكالت  ــا در مواقع مش ــود ت ب
ــه در زمان  ــى ك و چالش هاي
ــود مى آيد به  ــا به وج تحريم ه
دولت كمك كند. خوشبختانه 
در اين مسير نيز با تالش هاى 
ــده  متعدد تاحدودى موفق ش
كه سهمى در بازارهاى موجود 

داشته باشد. 
ــته 80  ــال گذش در 20 س
ــد درآمدهاى ارزى ايران  درص
ــاى  درآمده از  ــد  54درص و 
منابع  ــط  توس بودجه  عمومى 
ــده و  ــى و انرژى تامين ش نفت
ــهم 65 درصدى از  ــروز س ام
ــاى نفتى  ــادرات فرآورده ه ص
ــى  خصوص ــش  بخ ــط  توس
ــيار  ــود و اين بس انجام مى ش
ــت به شرط  اميدواركننده اس
ــكل ارزش افزوده  ــه مش اينك
حل و فصل شود تا انگيزه اين 

بخش بيشتر شود. 

قوانين دست وپا گيرند
ــو  عض ــن،  گلچي ــرزان  ف
ــش  ــال بخ ــره و فع هيات مدي
ــوزه نيز  ــى در اين ح خصوص
ــه قوانين  ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
ــت وپاگير در گمرك مانع  دس
از آن مى شود كه شركت هاى 
به  بتوانند  ــى  ــش خصوص بخ
ــه ورود  ــن عرص ــى در اي خوب
ــا به  ــد: «تنه ــد، مى گوي كنن
دليل منفعت است كه با همه 
همچنان  ــود  موج ــارهاى  فش
بخش خصوصى در اين حوزه 
فعال است وگرنه اخذ 8درصد 
ارزش افزوده و دريافت نقدى 
آن در كنار ساير محدوديت ها 
ــن بخش  ــت اي ــع از فعالي مان
ــاهد  ــود، با اين وجود ش مى ش
آن هستيم كه بخش خصوصى 
ــهم قابل قبولى در صادرات  س

دارد.»
ــالح  «اص ــد:  مى افزاي وى 
مالياتى  ــت وپاگير  دس قوانين 
ــته هاى  خواس از  ــى  يك
بخش خصوصى  ــركت هاى  ش
ــادرات  ــاده براى ص ــت. ج اس
ــت و تالشى براى  هموار نيس
ــز وجود  ــردن آن ني هموار ك

ندارد.»
فرآورده هاى  خوراك  قيمت 
ــن  ــراى  اي ــى ب بخش خصوص
بخش مسئله ديگرى است كه 
ــالح و براى بخش  نيازمند اص
ــاز است و  خصوصى مشكل س
ــته  قيمت  خواس اين  تصحيح 

فعاالن است.

سهم 10 درصدى بخش خصوصى در اظهارنامه گمركى  در ابوموسى نيروگاه مى سازيم
ــريح برنامه هاى جديد ساخت  معاون وزير نيرو با تش
ــاخت  ــرق در جزاير ايرانى خليج فارس از س نيروگاه ب
ــى خبر داد و گفت:  يك نيروگاه برق در جزيره ابوموس
ــارس هم 500 مگاوات  ــن جزيره خليج ف در بزرگ تري

نيروگاه جديد راه اندازى مى شود.
ــريح  ــنگ فالحتيان در تش ــر، هوش ــزارش مه به گ
ــعه نيروگاه هاى برق  ــاخت و توس برنامه هاى جديد س
ــهريور ماه سال  در جزاير ايرانى خليج فارس، افزود: ش
ــيرين و  ــتين نيروگاه توليد همزمان آب ش جارى نخس
ــدار بهره بردارى قرار  ــم در م ــرق ايران در جزيره قش ب

گرفته است.
ــاون وزير نيرو در امور برق و انرژى ظرفيت توليد  مع
ــگاوات عنوان و اظهار كرد:  ــم را 50 م برق نيروگاه قش
ــال آينده مشكل  با راه اندازى اين نيروگاه تا چندين س
تامين آب و برق جزيره قشم به طور كامل مرتفع شده 

است.
ــه بهره بردارى از  ــئول با تاكيد بر اينك اين مقام مس
ــان آب و برق منجر به  ــتين نيروگاه توليد همزم نخس
ــگردى و جذب سرمايه گذار در بزرگ ترين  رونق گردش
ــد، تصريح كرد: در كنار  جزيره خليج فارس خواهد ش
ساخت و راه اندازى اين نيروگاه، ساخت دست  كم 500 
مگاوات نيروگاه ديگر با سرمايه گذارى بخش خصوصى 
ــم در دستور كار قرار گرفته  و غير دولتى در جزيره قش

است.
ــرق جزيره كيش  ــن آب و ب ــان درباره تامي فالحتي
ــگر پذيرترين جزيره ايرانى خليج فارس  به عنوان گردش
هم توضيح داد: آب و برق جزيره كيش نيز از چند سال 
گذشته به طور كامل خصوصى شده و با تمهيدهايى كه 
ــت، آب و برق در كيش به ميزان  ــده اس ــيده ش انديش

كافى توليد مى شود.
ــروگاه 10 مگاواتى با  ــاخت ني معاون وزير نيرو از س
ــرمايه بخش خصوصى در جزيره ابوموسى خبر داد  س
ــرح برقى مهم حمل و نصب  ــزود: تجهيزات اين ط و اف
ــده و براساس برنامه ريزى هاى انجام گرفته دو تا سه  ش

ماه آينده به بهره بردارى مى رسد.
ــرد:  ــان ك ــان خاطرنش ــئول در پاي ــام مس ــن مق اي
نيروگاه هاى جزيره كيش و ابوموسى فقط مخصوص به 
ــم مستقر  اين مناطق بوده، اما نيروگاه هايى كه در قش
ــت، از طريق خط 230 كيلوولت بندرعباس  ــده اس ش

–قشم تبادل انرژى دارد.
ــعه ملى براى  وى همچنين از توافق با صندوق توس
ــر داد و گفت:  ــت برق خب ــورد نياز صنع ــن ارز م تامي
ــعه ملى انجام شده كه  به تازگى توافقى با صندوق توس
ــهميه ارزى براى تامين برق موردنياز  ــاس آن س براس
ــا توجه به  ــهميه ب ــود.اين س ــور تخصيص داده ش كش
ــرفت طرح ها و نياز كشور به نيروگاه ها در چندين  پيش

حوزه تخصيص داده مى شود.
ــرد ايجاد  ــه با راهب ــا بيان اينك ــاون وزير نيرو ب مع
ــهميه اى براى  ــور، س ــرژى برق كش ــبد ان تنوع در س
ــر  ــيدى در نظ ــادى و خورش ــاى ب ــعه نيروگاه ه توس
ــرد: همچنين در همين  ــت، تصريح ك ــده اس گرفته ش
ــاى توليد  ــعه نيروگاه ه ــهميه اى براى توس ــتا س راس
ــص  CCHP تخصي CHP و  ــاى  ــده، واحده پراكن

يافته است.

برق توليدى نيروگاه هزار مگاواتى 
سياه بيشه به زودى وارد مدار مى شود

مسئول برنامه ريزى طرح سد و نيروگاه هزار مگاواتى 
تلمبه خانه - ذخيره اى سياه بيشه، گفت: قرار است برق 
توليدى تمامى واحدهاى اين طرح واقع در مسير جاده 

چالوس تا پايان شهريور وارد مدار شود.
ــرفت فيزيكى اين طرح را  عليرضا توفانى ميزان پيش
99 درصد اعالم كرد و گفت: اكنون عمليات واحدهاى 
ــيده و قرار  توليد برق باقى مانده اين طرح به پايان رس
ــت تا پايان ماه شهريور با حضور مسئوالن كشورى  اس

به بهره بردارى برسد.
وى با اشاره به اتمام عمليات اجرايى بيشتر بخش هاى 
ــت: با تخصيص اعتبارات الزم در  اين طرح، اظهار داش
ــال عالوه برتكميل دو واحد  ــال گذشته و امس اواخر س
ــات معمارى،  ــده همچنين عملي ــدى برق باقيمان تولي
ــامانه آن نيز  ــاماندهى س ــاد راه هاى كارگاهى و س ايج

انجام شده است.
آمارهاى موجود نشان مى دهد كه براى اجراى طرح 
ــد سياه بيشه  ــد و نيروگاه تلمبه خانه - ذخيره اى س س
ــارد تومان  ــزار و 200 ميلي ــوس تاكنون حدود ه چال
اعتبار هزينه شده است. اين طرح درمنطقه سياه  بيشه 
ــمال تهران و در 10  ــدران در 125 كيلومترى ش مازن
ــير رودخانه  ــل كندوان در مس ــمال تون كيلومترى ش

چالوس واقع است.

طرح هاى سدسازى بازنگرى شد
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه بازنگرى در طرح هاى 
ــت، گفت: در اين قالب  ــور انجام شده اس سدسازى كش
ــى از پروژه ها تغيير يافته، برخى  ــدى اجراى برخ زمان بن
طرح هاى مطالعاتى متوقف شده يا تغييرات جزئى در آنها 

اعمال خواهد شد. 
ــاره آخرين  ــو با مهر درب ــتار محمودى در گفت وگ س
اقدامات وزارت نيرو براى بازنگرى در پروژه هاى سدسازى 
ــر انتقادها درباره  ــال اخي ــور و اينكه در يكى، دو س كش
ــب اقتصادى انجام شده  ــازى ها بدون توجيه مناس سدس
ــال هايى كه در ايران سد ساخته شد،  است، گفت: در س
شرايط به گونه اى بود كه بايد از ذخاير آبى كشور استفاده 
مى كرديم. قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه سدسازى 
در بعضى از مناطق نياز ضرورى بوده و با هدف جلوگيرى 
از هدررفت آب در مناطق مختلف كشور انجام شده، اظهار 
ــازى ها به جلوگيرى از هدرروى آب به درياها  كرد: سدس

نيز منجر شد. 
ــازى ها بايد با  محمودى ادامه داد: در حال حاضر سدس
دقت بيشترى انجام شود و در طرح هاى مطالعاتى منابع 

قابل تخصيص آب حتما مورد توجه قرار گيرد. 
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه در گذشته 
طرح هايى نيز اجرا شدند كه شرايط مناسبى نداشته اند، افزود: 
با اين حال نمى توان گفت همه پروژه هاى سدسازى كشور 
دچار مشكل بوده اند و به صورت كلى سدسازى سرمايه اى بود 

كه باعث ذخيره منابع آبى كشور شد. 

قيمت نفت در بازار امريكا به 
كمتر از 95 دالر سقوط كرد

ــنبه (13  ــت نفت در معامالت پايانى روز پنجش قيم
ــهريور ماه) در پى كاهش سود بانك مركزى امريكا  ش

كاهش يافت. 
به گزارش خبرگزارى رويترز، قيمت نفت در معامالت 
ــنبه در پى كاهش تعجب برانگيز نرخ  پايانى روز پنجش
ــا و افزايش ارزش دالر، قيمت  ــود بانك مركزى اروپ س
ــش يافت. بانك  ــا دالر امريكا كاه ــاى مرتبط ب كااله
ــطح پايين تورم  ــاال بردن س ــزى اروپا به منظور ب مرك
ــود را به  ــد منطقه يورو، نرخ س ــت اقتصاد راك و تقوي
ــتقراض  ــطح كاهش داد و هزينه هاى اس پايين ترين س
ــاند. با اين اقدام، ارزش يورو با كاهش در  را به صفر رس
ــال  ــطح در بيش از يك س مقابل دالر به پايين ترين س

اخير رسيد. 
قيمت نفت خام دابليو تى اى امريكا در پايان معامالت 
روز پنجشنبه با يك دالر و نه دهم سنت كاهش به 94 
ــيد. نفت خام برنت درياى شمال  دالر و 45 سنت رس
ــنت  ــنبه با 94 س ــالت پايانى روز پنجش ــز در معام ني

كاهش، با قيمت 101 دالر و 83 سنت معامله شد. 
اندرو ليپو، مديرعامل موسسه ليپو اويل آسوشيتز در 
هوستون، اعالم كرد: «همزمان با آغاز زمان اوج اجراى 
ــگاه هاى امريكا در  عمليات تعمير و نگهدارى در پااليش

ماه اكتبر، قيمت ها نيز كاهش مى يابند.» 

شتاب در توسعه 
ميدان مشترك پارس جنوبى

ــات  عملي ــه،  صورت گرفت ــزى  برنامه ري ــاس  براس  
لوله گذارى فاز 22 ميدان گازى پارس جنوبى در خليج 

فارس تا آخر هفته به پايان مى رسد. 
نماينده شركت تاسيسات دريايى در كشتى لوله گذار 
ــيه بازديد خبرنگاران از تاسيسات  ــتر، در حاش سى مس
ــانا  ــاحل پارس جنوبى در گفت وگو با خبرنگار ش فراس
ــاره به اينكه تاكنون 100 كيلومتر از پروژه 110  با اش
ــته اى 32و 4 اينچ فاز 22  ــرى خط لوله دو رش كيلومت
ــت، تصريح كرد:  ــيده اس ــى به پايان رس ــارس جنوب پ
هم اكنون روزانه به طور متوسط 2 كيلومتر لوله گذارى 

در اين فاز انجام مى شود. 
محمدصادق كفايت با بيان اينكه عمليات لوله گذارى 
ــط شناور سى مستر تاكنون  فاز 22 پارس جنوبى توس
ــت: «عمليات  ــت، گف ــده اس ــر انجام ش ــدون تاخي ب
ــته صورت گرفته  لوله گذارى اين فاز طى 70 روز گذش
ــات در كمتر از 80 روز به  ــق برآوردها اين عملي و طب

پايان مى رسد.» 
ــاخه (هر شاخه 12  وى به ركورد لوله اندازى 225 ش
ــط شناور سى مستر در فاز 19 پارس جنوبى  متر) توس
اشاره و خاطر نشان كرد: «بهترين ركورد اين شناور در 

فاز 22 نيز روزانه 2/4 كيلومتر بوده است.» 
نماينده شركت تاسيسات دريايى در كشتى لوله گذار 
ــتر تصريح كرد: «اين شناور تاكنون در ميدان  سى مس
گازى پارس جنوبى بيش از 2 هزار كيلومتر لوله گذارى 

انجام داده است.» 
كفايت درباره زمان آغاز لوله گذارى دومين خط لوله 
ــى گفت: «تاكنون  ــاز 22 تا 24 پارس جنوب دريايى ف
ــط كارفرما  ــخصى براى اجراى اين كار توس زمان مش

مشخص نشده است.» 
به گزارش شانا، عمليات لوله گذارى خط لوله فاز 22 
ــكى  ــش لوله از دريا به خش پس از اتمام عمليات كش
ــاز و هم اكنون  ــاى 22 و23 پارس جنوبى، آغ در فازه
ــروع شده است.  ــمارش معكوس براى تكميل آن ش ش
ــود عمليات لوله گذارى فاز 22 پارس  پيش بينى مى ش

جنوبى تا 18 شهريور به پايان برسد. 

پارس جنوبى ركورد مى زند
ــات  ــركت تاسيس به گزارش ايرنا، مدير راه اندازى ش
ــى گفت: «با راه اندازى  ــى در فاز 12 پارس جنوب درياي
ــاز 12، تا پيش از آغاز فصل  ــكوهاى B و C ف كامل س
زمستان روزانه 50 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد 
گاز بزرگ ترين فاز پارس جنوبى افزوده خواهد شد.» 

شهام انوشه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزييات 
پيشرفت پروژه راه اندازى سكوى B فاز 12، اظهار كرد: 
ــه آذرماه و تا  ــكو در نيم «بهره بردارى كامل از اين س

پيش از فصل زمستان خواهد بود.» 
ــركت تاسيسات دريايى در فاز 12  مدير راه اندازى ش
 B ــروع به كار سكوى پارس جنوبى، افزود: «پس از ش
طى 5 روز كارى اين سكو به ظرفيت كامل توليد دست 
خواهد يافت.» انوشه ادامه داد: «سكوى C نيز 15 روز 
پس از راه اندازى عرشه B با ظرفيت توليد 25 ميليون 

مترمكعب در روز آغاز به كار خواهد كرد.» 
ــات هوكاپ  ــد عملي ــرد: «90 درص ــح ك وى تصري
ــك ماه ديگر ميزان  ــده و تا ي (نصب اتصاالت) انجام ش

پيشرفت بخش هوكاپ به 95 درصد خواهد رسيد.» 
ــركت تاسيسات دريايى در فاز 12  مدير راه اندازى ش
پارس جنوبى، افزود: «تا 3 ماه آينده مجموع پيشرفت 
ــيده و آماده  عرضه B فاز 12 به بيش از 90 درصد رس

راه اندازى مى شود.» 
ــات نصب و  ــرد: «تمام عملي ــان ك ــه خاطرنش انوش
ــط كاركنان  ــارس جنوبى توس ــكوهاى پ راه اندازى س

ايرانى انجام مى شود.» 

طرح تهاتب از محورى ترين 
طرح هاى وزارت نيرو است

ــد همزمان آب  ــرح تهاتب (تولي ــر نيرو گفت: ط وزي
ــت از جمله  ــدن در دول ــرق) درصورت پذيرفته ش و ب

مهم ترين طرح هاى وزارت نيرو است. 
ــاح پروژه هاى  ــم افتت ــد چيت چيان، در مراس حمي
ــزگان با اعالم اين نكته توضيح  صنعت آب و برق هرم
ــراى اين طرح  ــورت اج ــده، در ص ــى ش داد: پيش بين
ــيه درياى عمان و  بتوانيم در نوار 100 كيلومترى حاش
خليج فارس بتوانيم آب و برق مورد نياز را تامين كنيم 
ــتند و ما  ــعه هس ــاخت هاى اصلى توس زيرا اينها زيرس
ــته باشيم و از هم بازيافت  بايد بتوانيم هم نيروگاه داش
حرارت آن جهت شيرين كردن آب دريا استفاده كنيم 
و استان هاى جنوبى با بهره مندى از نعمت دريا بتوانند 

از اين امكانات استفاده كنند. 

بازار نفت

پارس جنوبى

نيرو

نيروگاه ها

برق

سد سازى
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20 هزار تن متانول پتروشيمى 
زاگرس صادر شد

ــار ميزبان معامله متانول  بورس انرژى تاكنون دوب
ــيمى زاگرس در رينگ صادراتى اين بورس  پتروش

بوده است.
ــانا  ــرژى، درگفت وگو با ش ــورس ان ــل ب مديرعام
ــبختانه روند  گفت: معامله ها در بورس انرژى خوش
ــدى را طى مى كند و در اين مسير ركورد  رو به رش

معامله ها هفته گذشته شكسته شد.
على حسينى افزود: روند معامله ها 
ــل بورس انرژى  در رينگ بين المل
ــت و به تازگى  ــال افزايش اس در ح
ــه متانول  ــار معامل ــر دوب افزون ب
ــيمى زاگرس به  ــى پتروش صادرات

ميزان20هزار تن انجام شد.

احتمال لغو تحريم شركت ملى 
نفتكش  تا يك ماه آينده

ــورهاى غربى به حكم  در صورت عدم اعتراض كش
ــركت  دادگاه امريكايى تا يك ماه آينده، تحريم ش

ملى نفتكش لغو مى شود. 
ــه گزارش فارس دادگاه عمومى امريكا 12 تيرماه  ب
ــه اروپا را براى  ــى، تصميم اتحادي در رأى غير قطع
ــران غيرقانونى  ــش اي ــركت ملى نفتك ــم ش تحري
ــن دادگاه، تصميم  ــاس تصميم اي اعالم كرد. براس

ــر 2012 ميالدى  ــورخ 15 اكتب م
ــركت  ــوراى اتحاديه اروپا كه ش ش
ــمول  ملى نفتكش ايران را نيز مش
ــده ضد  ــع ش ــاى وض محدوديت ه
ــود، باطل اعالم  ــرار داده ب ايران ق

شد.

زيرساخت الزم براى صادرات گاز 
به اروپا فراهم مى شود

اجراى 230 كيلومتر خط لوله 56 اينچ نهم سراسرى، 
ــر افزايش پايدارى انتقال گاز در مركز، غرب و  عالوه ب
شمال غرب كشور، زيرساخت هاى الزم را براى صادرات 
ــركت  ــز فراهم مى كند. مديرعامل ش ــه اروپا ني گاز ب
ــانا  ــعه گاز ايران در گفت وگو با  ش ــى و توس مهندس
ــر ورق هاى 230 كيلومتر  ــار كرد: «در حال حاض اظه
ــرى، حدفاصل مياندوآب تا  از خط 56 اينچ نهم سراس

دهگالن تامين شده و پس از تبديل 
ــى نصب آن  ــه، عمليات اجراي به لول
آغاز مى شود.» عليرضا غريبى افزود: 
ــرى، 110  «با تكميل خط نهم سراس
ميليون متر مكعب به ظرفيت انتقال 

گاز كشور افزوده مى شود.» 

ــر نفت در ديدار با دبيركل و  وزي
اعضاى خانه كارگر، از بيكارى در 
ــور ابراز نگرانى كرد و گفت:  كش
«بايد همگى دست به دست هم 
بدهيم و مشكل بزرگ بيكارى را 

در كشور حل كنيم.»
ــانا، بيژن زنگنه در  به گزارش ش
ــركل و اعضاى خانه  ديدار با دبي
ــبت هفته  ــه مناس ــر كه ب كارگ
دولت در وزارت نفت برگزار شد، 
ــت براى ايجاد  بر عزم وزارت نف
ــاره كرد و  ــتغال در كشور اش اش
ــت، لوكوموتيو خروج  گفت: «نف
ــور است و ما در  از ركود در كش
ــانى حركت بزرگى  بخش گازرس
ــر روز  ــم و ه ــروع كرده اي را ش
ــال مى كنيم تا به  ــز آن را دنب ني
رضايت مردم و ايجاد اشتغال در 

كشور منجر شود.» 
ــى از وضعيت  ــا ابراز نگران وى ب
ــانى  گازرس ــور،  كش در  بيكارى 
ــتاها و شهرهاى كوچك  به روس
ــزرگ در جهت رفاه  ــى ب را گام
ــل معضل  ــا حدى ح ــردم و ت م
ــرد و گفت:  ــوان ك ــكارى عن بي
ــور هميشه  «فضاى عمومى كش
ــا مدافع  ــت كه م ــه نحوى اس ب
ــتيم نه سرمايه دار.  كارگران هس
البته سرمايه دار هم جاى خود را 
دارد، اما جنس ما كارگرى است 
و بنده نيز در تمام عمرم جهادى 

بوده ام.» 
زنگنه با اشاره به اينكه طى هشت 
سال گذشته 600 تا 700 ميليارد 
دالر از بودجه كشور خرج شده اما 
ــته  نتيجه اى مطلوب در پى نداش

ــت، تصريح كرد: «عزم وزارت  اس
ــور  ــتغال در كش ــت، ايجاد اش نف
است و در اين راستا گازرسانى به 
روستاها و شهرهاى كوچك را در 

دستور كار قرار داديم.» 
ــه بحران  ــت با بيان اينك وزير نف
ــى را در  ــكالت فراوان بيكارى مش
كشور ايجاد كرده، گفت: «بسيارى 
از مشكالت كشور بعد از تحريم ها، 
ــطوح  س در  ــم  آن ه ــكارى،  بي
ــت، بنابراين از  تحصيلكردگان اس
ــه اقداماتى كه براى حل اين  جمل
ــود، بهبود  ــائل بايد انجام ش مس
ــت خارجى و توسعه روابط  سياس

با ديگر كشور هاست.» 
ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــه  زنگن
ــت در نظر  ــه وزارت نف «مجموع
ــه  ــده ب ــال آين ــه س دارد در س

ــون و 200 هزار خانه  ــج ميلي پن
ــانى كند و با توجه  جديد گازرس
ــدام 2 تا 3  ــا اين اق ــه اينكه ب ب
بخارى براى هر منزل الزم است، 
ــت ميليون  بنابراين هفت تا هش
تقاضا براى بخارى و 15 ميليون 
ــايل جانبى به  ــراى وس تقاضا ب
وجود مى آيد كه اين رويه ايجاد 

اشتغال مى كند. 
وى بيكارى را منجر به بروز فساد 
ــات اجتماعى  ــى و التهاب و ناآرام
ــت و گفت: «اين معضالت  دانس
است؛  احساس شرمندگى  باعث 
ــت به دست  لذا بايد همگى دس
ــكل  ــم دهيم تا بتوان اين مش ه

بزرگ كشور را حل كرد.» 
ــه اينكه  ــاره ب ــت با اش وزير نف
ــات كارگران  ــيارى از مطالب بس

ــده  و تامين اجتماعى محقق ش
ــت، افزود: «دليل تحقق اين  اس
ــر، انتخاب وزيرى براى وزارت  ام
ــت كه  كار از جنس كارگران اس
ــت بوده و  ــه حائز اهمي اين روي
براى جامعه  ــتثنايى  اس فرصتى 

كارگرى است.» 
ــندى از ظهور  وى با ابراز ناخرس
اتومبيل هاى  تردد  و  اشرافيگرى 
ــاردى در  ــت چند ميلي گرانقيم
ــور گفت: «پول  خيابان هاى كش
ــا  اتومبيل ه ــه  اين گون ــد  خري
ــدن  بادآورده و حاصل بدبخت ش
ــده اى از مردم بوده و صاحبان  ع
برخى از آنها رانت خوار و فاسدند 
ــاد  ــز به فس ــران را ني ــه ديگ ك

مى كشانند.»  

وزير نفت در ديدار با دبيركل و اعضاى خانه كارگر: 

وزارت نفت براى حل مشكل بيكارى مصمم است

الهه ابراهيمى 

خبر

بلوك هاى جديد اكتشافى – توسعه اى كشور معرفى شد
مدير اكتشـاف شـركت ملى نفت ايران از آماده سـازى موقعيت 40 بلوك 
جديد اكتشافى خبر داد و گفت: در دوره هاى گذشته مناقصات بلوك هاى 
اكتشـافى و توسعه اى كشور، نقاط قوت و ضعف داشـته كه براى برطرف 

كردن نقص ها رويكرد جديدى در مناقصات در نظر گرفته شـده اسـت. 
بـه گزارش شـركت ملى نفـت ايران، هرمـز قالوند افـزود: رويكرد مدل 
جديـد قراردادها بر ارتباط ريسـك پروژه ها به پـاداش قابل پرداخت به 
پيمانـكاران، تاكيد شـده و ضرورت تعيين ريسـك پروژه ها و ايجاد يك 

مدل علمى قابل قبول پيشـنهاد داده شـده اسـت. 

تمايل قزاقستان براى احياى سوآپ نفت با ايران
معـاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت با اشـاره به برنامه هاى ايران براى 
از سرگيرى سوآپ، گفت: قزاقستان بيشتر از ساير كشورها به احياى سوآپ 
تمايـل دارد اما هنوز به مرحله قرارداد نرسـيده و مذاكـرات ادامه دارد. على 
ماجدى در گفت  وگو با ايرنا با بيان اينكه ايران به دنبال احياى سـوآپ اسـت، 
افزود: مشـكلى كه پيش روى طرح احياى سـوآپ وجود دارد اين اسـت كه 
شـركت هايى كه از توقف سـوآپ ضربه خوردند، هنوز براى از سـرگيرى آن 
راضى نشده اند. قزاقستان بيشتر از ساير كشورها به احياى سوآپ تمايل دارد 

اما هنوز به مرحله قرارداد نرسيده و مذاكرات ادامه دارد. 

65 درصد صادرات فرآورده هاى نفتى توسط بخش خصوصى صورت مى گيرد
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شهرك هاى صنعتى با وجود 
ــش مهمى كه  ــابقه زياد و نق س
در اقتصاد كشور مى توانند بازى 
كنند، همواره با مشكل روبه رو 
بوده اند، يكى از بزرگ ترين اين 
ــهرك ها كه زمانى متعلق به  ش
ــود و اينك به  ــتان تهران ب اس
استان البرز تعلق دارد، شهرك 
صنعتى اشتهارد است كه نيمى 
ــده و  ــكالتش برطرف ش از مش
نيمى از آن همچنان پابرجاست. 
ــروز»، با  روزنامه «فرصت ام
ــكالت،  هدف انعكاس اين مش
ــتهارد  ــهرك صنعتى اش به ش
رفته و در جلسه اى با مشاركت 
ــئوالن به  صاحبان صنايع و مس
بررسى اين مشكالت پرداخت. 

شهرك صنعتى اشتهارد، در 
120 كيلومترى غرب پايتخت 
ــى كه آنتن دهى  قرار دارد؛ جاي
تلفن همراه به شدت ضعيف است 
و در سطح آن خبرى از امكانات 
ــئوالن اين  ــت. مس رفاهى نيس
شهرك آن را بزرگ ترين شهرك 
صنعتى با ظرفيت دو هزار واحد 
صنعتى مى دانند كه با وجود فاز 
توسعه اى در حال انجام، ظرفيت 

آن 1/5 برابر خواهد شد. 
ــزار  ــر دو ه ــال حاض در ح
ــد صنعتى در اين  واگذارى واح
شهرك صورت گرفته كه 800 
ــتند اما  ــه آن فعال هس كارخان
ــهرك  به گفته مدير اجرايى ش
ــتهارد، اين شهرك  صنعتى اش
با مشكالت زيادى روبه رو است. 
شقاقى، مدير اجرايى شهرك 
صنعتى اشتهارد در اين زمينه 
ــهرك  مى گويد: نبود درآمد ش
ــكالت  صنعتى يكى از اين مش
ــان  ــيارى از صاحب ــت، بس اس
ــراى كوتاهى در  صنايع از ما ب
ــه  دارند  ــات گالي ــام خدم انج
ــت اما از نظر  كه قابل قبول اس
ــيوه  مكانيزم هاى موجود و ش
ــوى دولت  ــه از س ــى ك انتقال
ــى (وجود  ــش خصوص ــه بخ ب

ــركت هاى خدماتى) صورت  ش
گرفته، راهكارها هنوز مشخص 
نشده است. طبق قانون مصوب 
ــوراى  ــال 1387 مجلس ش س
ــده  ــالمى، دولت موظف ش اس
ــور خدماتى را در  ــام ام كه انج
ــهرك هاى صنعتى به بخش  ش
ــد اما در  ــى واگذار كن خصوص
ــا اصالح  ــه باره ــن قانون ك اي
شده، هنوز مكانيزم ها مشخص 

نشده است. 
ــركت هاى  ــد: ش او مى افزاي
ــون به عنوان  ــه اكن صنعتى ك
ــى در  ــور خدمات ــى ام متول
ــهرك هاى صنعتى شناخته  ش
مى شوند در واقع شهردارى هاى 
ــتند اما  ــهرك ها هس ــن ش اي
متاسفانه ما را به عنوان ذى نفع 
ارزش افزوده نديده اند و حدود 
ــع ما همچنان  90 درصد صناي
ــه  ــود را ب ــزوده خ ف ارزش ا
ــهردارى تهران و 10 درصد  ش
به شهردارى اشتهارد پرداخت 

مى كنند كه هيچ گونه خدماتى 
هم به اين شهرك ها نمى دهد. 

كمبود نيروى خدماتى يكى 
ــكالت اين صنعت  ديگر از مش
ــقاقى به  ــت كه به گفته ش اس
ــورد نياز  ــروى م جاى 64 ني
اكنون 25 نيرو در حال فعاليت 

هستند. 

كارخانه هاى شهرك 
صنعتى اشتهارد فعال تر 

شده اند
ــال هاى گذشته  از آنجا كه س
ــوش براى  ــل اتفاقات ناخ حام
ــهرك صنعتى  صنعت بوده، ش
اشتهارد نيز از آن بى بهره نمانده 
تا جايى كه تعداد كارخانه هاى 

ــه 400  ــهرك ب ــال اين ش فع
ــته  ــت گذش ــه در دول كارخان
ــيده بوده اما اكنون به گفته  رس
مسئوالن اين شهرك، با آمدن 
دولت تدبير و اميد و تزريق اميد 
ــع كارخانه ها  به صاحبان صناي
10 درصد نسبت به سال گذشته 
فعال تر شده اند.  اما براى تداوم 
ــم كردن  ــت به فراه اين فعالي
زيرساخت ها بيشترى نياز است 
ــن اجراى فعاليت  تا بتواند ضام

آنها در سال هاى آينده باشد. 

شركت هاى خدماتى در 
نگاه بلند مدت

ــت امروز» در  روزنامه «فرص
شماره قبل خود در گزارشى به 
ــكالت شهرك هاى  بررسى مش
صنعتى پرداخته بود كه دربين 
آنها موضوع انحالل هيات هاى 
ــركت هاى  امنا و جايگزينى ش
ــوى رضا جاللى،  خدماتى از س
ــاى  امن ــات  ــل هي مديرعام

ــهرك هاى صنعتى استان ها  ش
مطرح شده بود، اما مدير شهرك 
صنعتى اشتهارد در اين زمينه 

اعتقاد ديگرى دارد. 
ــژاد با بيان اينكه  ميثم نيك ن
ــى  ــهرك صنعت ــكالت ش مش
ــتهارد مانند خودش بزرگ  اش
ــد: اتفاقاتى كه  ــت، مى گوي اس
ــته افتاده،  ــال هاى گذش در س
وضعيت اقتصادى كشور را در 
ــرار داده كه دولت  ــرايطى ق ش
ــروج از ركود  ــه فكر خ امروز ب
است. اين رويكرد درباره صنايع 
ــت. در  ــر اس ــك مثبت ت كوچ
سياست گذارى هاى انجام شده، 
رويكرد به سمتى است كه اداره 
ــهرك هاى صنعتى به  ــور ش ام
ــذار  ــى واگ ــاى صنعت واحده
ــود. اگر با نگاه بلند مدت به  ش
مصوبه مجلس بنگريم متوجه 
ــن مصوبه  ــوزانه بودن اي دلس
ــركت هاى  ــرا ش ــويم زي مى ش
ــتر از  دولتى از نظر قانونى بيش
يك بار نمى توانند براى توسعه 
ــاخت ها هزينه كنند اما  زيرس
تشكيل شركت خدماتى قدمى 
در راه توسعه زيرساخت هاست. 
ـــكـالت  مـش ــاره  دربـ او 
ــان  ــى بي ــهرك هاى صنعت ش
ــهرك هاى صنعتى  مى كند: ش
ــتند كه  موجودات زنده اى هس
توليد دارند، بنابراين مشكالت 
آنها نيز استمرار دارد. در جايى 
كه توليد صورت مى گيرد قطعا 
ــكالتى نظير منابع انسانى،  مش
ــاخت ها وجود  آلودگى و زيرس

دارد. 
ــود  نب ــى،  بانك ــكالت  مش
ــب درباره  ــانى مناس اطالع رس
ــهرك ها،  ــع موجود در ش صناي
ــراى  ــب ب ــاى مناس ــود فض نب
بازاريابى و فروش و وجود قوانين 
ــختگيرانه، از ديگر مشكالت  س
ــهرك  ــان صنايع در ش صاحب
صنعتى اشتهارد است كه در اين 
روزنامه در گزارش هاى متعدد 

به آن پرداخته خواهد شد .

بررسى ميدانى مشكالت شهرك صنعتى اشتهارد

فعال تر شدن صنايع دربزرگ ترين شهرك صنعتى
در صورت همكارى بخش خصوصى 

شهر پوشاك ايجاد مى شود 
مدير كل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، 
ــنهاد ايجاد شهرك پوشاك را  معدن و تجارت گفت: پيش
به واحدهاى سرمايه گذار داده ايم و در صورت همكارى و 
ارائه طرح از سوى بخش خصوصى آماده هر گونه همكارى 

هستيم. 
ــاس يك كار تحقيقى نشان  گلناز نصرالهى افزود: براس
داديم كه در صنعت نساجى به خصوص دوزندگى تفاوت 
قيمت تمام شده تا قيمت فروش بيشتر دربخش بازرگانى 
و واسطه اى و توزيع و بيشترين سود نيز در اين بخش است 

كه از نقايص اين صنعت به شمار مى رود. 
ــاجى  ــن به واحدهاى نس ــه داد: بنابراي نصرالهى ادام
ــهر  ــش خصوصى براى ايجاد ش ــنهاد داديم اگر بخ پيش
پوشاك طرح توجيهى بدهد، آماده هستيم هماهنگى هاى 
ــت بازرگانى داخلى نيز در اين  الزم را انجام دهيم و معاون

زمينه همكارى مى كند. 
به گزارش شاتا، وى با اشاره به تاكيد وزير صنعت، معدن 
ــروف و معتبر خارجى در  و تجارت بر توليد برندهاى مع
ــت از توليد هم  ــور اظهار كرد: در اليحه حماي داخل كش
ــت كه در صورت توليد برندهاى معروف  تصريح شده اس
در داخل كشور اين توليدها تا 10 سال از معافيت مالياتى 
ــورت تصويب  ــن اليحه در ص ــتفاده خواهند كرد، اي اس

مى تواند در صنعت نساجى بسيار مفيد واقع شود. 
ــده را طرح  نصرالهى در ادامه، يكى از طرح هاى ارائه ش
ــازى ملى عنوان كرد و افزود: اين طرح به نوعى به  برند س
ــى از اتحاديه ها پيگيراين موضوع  توزيع برمى گردد و يك
است كه نحوه توزيع در صنعت نساجى ساماندهى شود و 
به اين منظور بايد فروشگاه هاى بزرگى را در بخش تجارى 
داشته باشيم كه تحت نام يك برند محصوالت نساجى را 

توليد كنند. 

برخى از طرح هاى فوالدى دوباره 
ارزيابى مى شوند

معاون امور معادن و صنايع معدنى اعالم كرد: به زودى 
با تشكيل كميته كارشناسى مركب از بخش خصوصى و 
تشكل هاى معدنى صاحب نظر، به ارزيابى دوباره برخى از 

طرح هاى فوالدى خواهيم پرداخت. 
ــدادى از  ــرقينى افزود: تع ــاتا، جعفر س ــزارش ش به گ
ــى از  ــدون مطالعه فنى و كارشناس ــوالدى ب طرح هاى ف
لحاظ آمايش سرزمين، مقياس و موقعيت جغرافيايى در 
مناطقى مطرح شده اند. اين طرح ها زيرساخت هاى الزم 
ــتم حمل  ــر آب، برق، گاز، جاده، سيس صنعت فوالد نظي
ونقل و غيره را ندارند و ضرورت دارد در مورد آنها بررسى 
بيشترى به عمل آيد. با توجه به اين مشكالت مقرر شد با 
تشكيل كميته اى فنى و تخصصى اين طرح ها دوباره مورد 

بررسى وارزيابى قرار گيرند.
ــاره به كمبود   معاون امور معادن و صنايع معدنى با اش
ــراى واحدهاى  ــون و 500 هزارتن گندله ب ــت ميلي هش
ــال جارى گفت: اگر امكان خريد گندله از  فوالدى در س
ــاخت هاى موجود در بنادر و نيز  خارج فراهم شود زيرس
ساير زيرساخت ها اجازه چنين وارداتى را به ما نخواهد داد.

ثبت ركورد جديد در واحد احياى 
مستقيم2 شركت فوالد مباركه اصفهان

كاركنان واحد احياى مستقيم دو شركت فوالد مباركه 
ــورد جديد توليد  ــدند در مردادماه 1393 به رك موفق ش
ــراه با حفظ  ــفنجى هم ــن آهن اس ــزار و 359 ت 127 ه

پارامترهاى كيفى دست يابند.
ــان، رحيم عبدى، مدير  به گزارش خبرنگار ما از اصفه
ــركت فوالد مباركه اصفهان با اعالم  ناحيه آهن سازى ش
اين خبر گفت: ركورد قبلى اين واحد به ميزان 122 هزار 

و 405 تن بود كه در خردادماه سال جارى محقق شد.

ركود 7 ساله عمليات اجرايى كارخانه 
كمپوست خرم آباد

شهردار خرم آباد در جريان بازديد از كارخانه كمپوست 
شهر خرم آباد به ضرورت احداث اين كارخانه اشاره كرد و 
گفت: احداث كارخانه كمپوست خرم آباد از سال 85 كليد 
ــفانه از آن زمان تا حدود شش ماه پيش  زده شد كه متاس

اين روند به صورت راكد باقى مانده بود.
ــهرى  ــاى ش ــرد: زباله ه ــار ك ــى اظه ــد مهراب محم
ــازى و به  ــد جداس ــاى عفونى باي ــوص زباله ه به خص
ــهر را از حيث  ــه محيط ش ــوند ك منطقه اى منتقل ش

ــتى به خطر نيندازد. بهداش
ــداث كارخانه  ــده براى اح وى به هزينه هاى صرف ش
كمپوست خرم آباد اشاره كرد و گفت: تا امروز حدود يك 
ــداث يك فاز اين  ميليارد و 300 ميليون تومان براى اح
ــده كه بخش عمده اى از اين مبلغ بابت  كارخانه هزينه ش

خريد تجهيزات و دستگاه هاى الزم بوده است.
ــهردار خرم آباد تصريح كرد: مرحله توليد كمپوست  ش
ــوددهى زيادى دارد و بهره بردارى از آن راحت تر انجام  س
ــود و در اين مرحله از كار، زباله هاى شهرى به كود  مى ش
كمپوست تبديل شده و براى مصارف كشاورزى استفاده 
ــد و همچنين درآمد جديدى براى شهردارى  خواهند ش

احصا مى شود.

سرمايه گذارى روى
 مولدهاى برق مقياس كوچك

ــرمايه گذارى  ــرق منطقه گيالن گفت: س مديرعامل ب
ــعه را  ــرق مقياس كوچك» مسيرتوس روى «مولدهاى ب

هموار مى كند.
ــورهاى  كريم آزادگان همچنين اظهار كرد: اغلب كش
ــان باال و  ــرف برق به راندم ــعه يافته در توليد و مص توس
ــيار دارند و از  ــتن عوارض زيست محيطى توجه بس نداش
ــتن اين  ــاس كوچك به دليل داش ــن رو مولدهاى مقي اي
مشخصه ها، حائز اهميت هستند. مديرعامل برق منطقه اى 
ــك از مزيت هاى  ــاى مقياس كوچ ــالن گفت: مولده گي
ــاير  ــبت به س غيرقابل انكارى در تامين و توليد برق نس
ــان باال، كاهش  ــا برخوردارند. وى افزود: راندم نيروگاه ه
ــت محيطى، قابليت  ــوارض زيس ــتن ع تلفات برق، نداش
مديريت مصرف توسط مصرف كننده و در نهايت نقش اين 
ــل از مزيت هاى اين مولدها  نيروگاه ها در پدافند غيرعام

محسوب مى شود.

تحويل خودروهاى دنا 
به مشتريان از مهرماه

معاون بازاريابى و فروش گروه صنعتى ايران خودرو اعالم 
كرد: «تحويل خودروهاى ثبت نامى دنا كه موعد تحويل 
ــال بود، از مهرماه  آنها ماه هاى تير، مرداد و شهريور امس

آغاز خواهد شد.» 
عبداهللا بابايى در گفت وگو با ايرنا، علت تاخير در تحويل 
ــت و تصريح كرد:  ــت دانس ــا را بحث كيفي اين خودروه
ــمار مى آيد،  ــودروى لوكس به ش ــا يك خ «خودروى دن
بنابراين به لحاظ كيفيت بايد نظر مشتريان را جلب كند. 
ــا در موعد مقرر  ــل خودروه ــودرو آمادگى تحوي ايران خ
ــراى مجموعه از  ــت، اما چون كيفيت خودروها ب را داش
ــت، مديريت تصميم گرفت  اهميت بااليى برخوردار اس
زمان تحويل را به تعويق بيندازد تا كيفيت خودروها مورد 

بازبينى و بررسى دوباره قرار گيرد.» 
ــاى دنا را  ــدگان خودروه ــداد ثبت نام كنن بابايى تع
ــمرد و گفت: «اين خودرو  حدود 10 هزار دستگاه برش
يكى از بهترين خودروهاى كيفى ساخت داخل خواهد 
ــتقبال و نظر مشتريان قرار  بود كه به طور قطع مورد اس

ــرد.»  مى گي
ــروش ايران خودرو، تمام  ــاون بازاريابى و ف به گفته مع
ــال جارى تحويل  ــاى ثبت نامى دنا از مهرماه س خودروه
مشتريان خواهد شد و سود تاخير نيز برابر با قراردادهاى 

منعقد شده به آنان پرداخت مى شود. 
ــومين محصول ملى گروه صنعتى  دنا (DENA) س
ــان راه اندازى پروژه اى  ــودرو، كار خود را از زم ايران خ
ــرد. خودروى  ــال 88 آغاز ك با نام NX7 در آذرماه س
ــود و از نظر ابعاد  ــمند ساخته مى ش دنا روى پلتفرم س
ــمند است.  خارجى و داخلى دقيقا مطابق با خودرو س
ــتند كه با  ــر آن داش ــعى ب ــان در طراحى دنا س طراح
استفاده از فاكتورهاى جديد، جذابيت و متفاوت بودن 
ــبى براى  ــز بتوانند جايگزين مناس ــاد كنند و ني را ايج
بازارهاى خارجى سمند (خاورميانه، امريكاى جنوبى، 
ــرانه هاى عرضه شده در اين  چين و آفريقا) بيابند. پيش
ــيلندر 1. 7 ليترى) است.  خودرو از نوع EF7 (چهار س
سيستم تعليق، ترمزگيرى و بخش فنى دنا نيز با سمند 
برابر است. سيستم ترمز ABS، سيستم تقسيم نيروى 
 MBA ــترهاى ــا EBD و نيز بوس ــراى چرخ ه ترمز ب
ــت در هنگام  ــه حفظ امني ــتاندارد وظيف به صورت اس

ــت.  ترمزگيرى را برعهده خواهند داش

پرايد 151 مى آيد
ورود 15 خودروى 

جديد چينى-ايرانى به بازار
ــايپا، 15 خودروى جديد خود را با مشاركت  شركت س
شركت هاى خارجى راهى بازار مى كند. مدير بازاريابى و 
فروش سايپا گفت: اين محصوالت عبارتند از: سراتو، تيبا 

2، پرايد 151، آريو كلئيوس، ريچ، سندرو و پادرا. 
ــر، مدير  ــن فروزان مه ــيم آنالين، حس به گزارش نس
ــايپا در مراسم  ــازى س بازاريابى و فروش گروه خودروس
ــركت خودروسازى چانگان  رونمايى از چهار محصول ش
ــيه چهاردهمين نمايشگاه بين المللى خودرو  كه در حاش
مشهد برگزار شده با اشاره به اينكه با شركاى چينى خود 
كه شركت هاى چانگان و برليانس هستند نيز محصوالت 
ــدل 75 و 35  V5 ،H320 ،H200 و CS را در دو م
و EADOهم توليد مى كنيم، گفت: مطابق برنامه ها نيو 
ــركت كياموتور هم توليد و عرضه  ــراتو محصولى از ش س

خواهد شد. 

دستور وزير صنعت، معدن وتجارت به خودروسازان: 
سطح خدمات پس از فروش خودروها 

در تمام استان ها متوازن شود
ــت گذارى خودرو گفت: وزير  سخنگوى شوراى سياس
صنعت، معدن وتجارت از شركت هاى خودروساز خواست، 
ــطح خدمات پس از فروش در تمام استان هاى كشور  س

شرايط متوازن داشته باشد. 
به گزارش شاتا، ساسان قربانى در نوزدهمين جلسه 
ــت خودرو،  ــت گذارى و نظارت بر صنع ــوراى سياس ش
به طور متمركز بر مباحث كيفى و خدمات پس از فروش 
پرداخته و در اين راستا گزارش كاملى از سوى شركت 
ــتاندارد ايران ارائه كرد و افزود:  ــى كيفيت و اس بازرس
ــاس روند كلى خدمات، بهبود يافته، اما براى  براين اس
ــتانداردهاى جهانى بايد روند بهبود،  ــتيابى به اس دس
ــزارش از يك  ــترى به خود بگيرد. اين گ ــرعت بيش س
ــزار و 429 نمايندگى  ــنجى درباره دو ه ميليون نظرس

تهيه شده است. 
سخنگوى شوراى سياست گذارى خودرو تصريح كرد: 
ــتور داد،  ــاس وزير صنعت، معدن و تجارت دس براين اس
ــانه هاى جمعى به اطالع  گزارش تهيه شده از طريق رس
ــود تا مردم از كم و كيف گزارش  ــانده ش عموم مردم رس

مذكور اطالع دقيق و شفاف داشته باشند. 
ــه نعمت زاده تاكيد داشت كه ما  وى گفت: در اين جلس
نبايد نگران اطالع رسانى و شفافيت اطالعات باشيم زيرا 
اين امر باعث رفع اشكاالت مى شود و مردم در جريان وقايع 

و اقدامات ما قرار مى گيرند. 
ــركت ها و  ــد؛ ش ــوى ديگر مقرر ش قربانى افزود: از س
نمايندگى هايى كه حائز شرايط مطلوب در زمينه خدمات 
ــه ماه اقدامات الزم را  ــتند در مدت س پس از فروش نيس

جهت ارتقاى سطح كيفى خود به عمل آورند. 
ــش عملكرد  ــه، پاي وى گفت: همچنين در اين جلس
ــتمر و جدى  ــازى به صورت مس شركت هاى خودروس
ــورا و مردم به  تداوم مى يابد و اين گزارش به اطالع ش
صورت دوره اى مى رسد. در شاخص هاى ارزيابى سطح 
ــازى و خدمات  ــركت هاى خودروس كيفى و عملكرد ش
ــه رضايتمندى  ــترين توجه ب ــروش، بايد بيش پس از ف

مشترى متمركز شود. 
ــت گذارى خودرو گفت: اين  ــوراى سياس سخنگوى ش
ــازمان حمايت  ــاس اطالعات دريافتى از س گزارش براس
ــركت هاى  ــدگان، ش ــدگان و مصرف كنن توليدكنن
ــدن و تجارت  ــازمان هاى صنعت، مع ــازى و س خودروس
ــى و وزارت متبوع تهيه  ــركت هاى بازرس ــتان ها و ش اس

شده بود. 
وى افزود: در اين گزارش نيز بيشترين نارضايتى تاخير 
در تحويل خودرو اعالم شده بود كه عامل اصلى آن كاهش 
ــر از تحريم هاى بين المللى  ــال 92 متاث تيراژ توليد در س
بوده، كه روند تحويل خودرو در سال 93 با توجه به تدابير 

اتخاذ شده، بهبود نسبى داشته است. 

خودرو نساجى

فوالد

اخبار استانى
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عسل داداشلو

ــز آمار  ــاس گزارش مرك براس
ــداد 3717 معدن در  ــران، تع اي
كشور وجود دارد كه 777 معدن 
ــنگ و 797 معدن سنگ  الشه س
تزئينى است. به گزارش فارس به 
ــاس  نقل از مركز آمار ايران، براس
ــز، تعداد 3717  گزارش اين مرك
ــود دارد كه  ــور وج معدن در كش
ــنگ و 797  777 معدن الشه س

معدن سنگ تزيينى است. 
منظور از معادن، معادن فعال در 
ــور به غير  از  حال بهره بردارى كش

شن و ماسه است. 
ــامل برق،  حامل هاى انرژى ش
زغال سنگ، گاز طبيعى، گاز مايع، 
بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، نفت 
كوره، اتان، هيزم و ضايعات چوبى 
و بخار بوده است كه بخار به دليل 
مصرف بسيار پايين در محاسبات 
ــده  ــرف كل انرژى آورده نش مص

است. 

ــال  ــادن در ح ــداد مع 1- تع
بهره بردارى

نتايج آمارگيرى از مقدار مصرف 
ــادن  ــرژى در مع ــاى ان حامل ه
در حال بهره بردارى كشور در سال 
ــان مى دهد كه تعداد  1391 نش
ــور وجود  ــدن در كش 3717 مع
داشته است. از اين تعداد، معادن 
ــنگ الشه به  ــنگ تزيينى و س س
ــترين  ترتيب با 797 و 777 بيش

تعداد معادن را دارا بوده اند. 
نتايـج آمارگيـرى از مقدار 
مصـرف حامل هـاى انـرژى 
و مولدهـاى مقيـاس كوچك 
معـادن در حـال بهره بردارى 

كشور - 1391
ــداد معادن  ــتانى تع توزيع اس
ــتان هاى  ــد كه اس ــان مى ده نش
اصفهان، مركزى و خراسان رضوى 
ــا 327، 294 و 291  ــب ب به ترتي
ــترين تعداد معادن در حال  بيش

بهره بردارى را داشته اند. 
2- مصرف كل انرژى

در اين طرح مقدار مصرف انرژى به 
تفكيك حامل هاى مختلف پرسيده 
ــت و پس از تبديل مقدار  شده اس
انرژى مصرفى به بشكه معادن نفت 
خام، كل مقدار انرژى مصرفى معادن 

محاسبه شده است. 
ــدار  ــرى از مق ــج آمارگي نتاي
ــرژى در  ــاى ان ــرف حامل ه مص
معادن در حال بهره بردارى كشور 
ــان مى دهد  ــال 1391 نش در س
كه كل انرژى مصرفى معادن در 
ــردارى، 8123 هزار  حال بهره ب
بشكه معادن نفت خام بوده است. 
ــرژى مصرفى  ــدار ان ــى مق بررس
ــوع فعاليت،  ــاس ن ــادن براس مع
ــاى دو رقمى  ــه تفكيك گروه ه ب
ــان  ــال 1391 نش ISIC در س
ــتخراج  مى دهد، گروه هاى «اس
سنگ مس» و «استخراج سنگ 

ــتخراج سنگ هاى  آهن» و «اس
ــا 2426، 1921 و  ــى» ب تزيين
ــادل نفت  ــكه مع 1214 هزار بش
خام بيشترين مقدار انرژى را در 
ــرف كرده اند  ــان گروه ها مص مي
ــهمى معادل  ــب س ــه ترتي كه ب
ــد از  29/9، 23/6 و 14/9 درص
ــته اند.  كل انرژى مصرفى را داش
ــرژى نيز در  ــرف ان كمترين مص
ــنگ كبالت،  گروه «استخراج س
ــوم» بوده كه  ــوان و تيتاني آنتيم
ــكه  ــه ميزان 495 بش مصرفى ب

ــت.  ــته اس معادل نفت خام داش
نتايـج آمارگيـرى از مقدار 
مصـرف حامل هـاى انـرژى 
و مولدهـاى مقيـاس كوچك 
معـادن در حـال بهره بردارى 

كشور - 1391
ــرژى مصرفى  ــى مقدار ان بررس
ــردارى به  ــال بهره ب ــادن در ح مع
ــور، نشان  تفكيك استان هاى كش

ــتان هاى كرمان و يزد  مى دهد اس
ــتان كهگيلويه و  ــترين و اس بيش
ــرز كمترين مصرف  بويراحمد و الب
انرژى را در ميان استان ها داشته اند. 
اين مقدار براى استان هاى كرمان 
و يزد به ترتيب 3407 و 917 هزار 
بشكه معادل نفت خام و براى استان 
ــد و البرز به  ــه و بويراحم كهگيلوي
ترتيب 10 و 11 هزار بشكه معادل 

نفت خام بوده است. 
3- سرانه

ــرف  ــدار مص ــرى از مق آمارگي
ــرژى در معادن در  ــاى ان حامل ه
ــور در سال  حال بهره بردارى كش
ــان مى دهد كه سرانه  1391 نش
ــور  ــرژى در معادن كش مصرف ان
ــكه معادل  ــزان 2185 بش به مي
ــت. همچنين سرانه  نفت خام اس
ــرانه  ــرف گازوييل 991 و س مص
ــكه معادل  ــرف برق 419 بش مص

نفت خام بوده است. 

ــر كاالى ممنوعه و  ــرف ه مص
ــتغال و اقتصاد  قاچاق ضربه به اش
ــى از  ــواره يك ــت. هم ــور اس كش
ــد و صادرات  ــكالتى كه تولي مش
ــور را به مخاطره انداخته و در  كش
ــى و وقفه هاى طوالنى  آن بى نظم
به وجود آورده، واردات «كاالهاى 
ــوع ورود به داخل  ــاق و ممن قاچ

كشور» است. 
ــران  ي ــوج، ا ــزارش م ــه گ ب
ــت كه توجه ويژه اى به  سال هاس
ــور داشته  دروازه هاى ورودى كش
است. بارها از اجراى قوانين گرفته 
تا فرمول هاى نظامى در گمركات 
استفاده كرده و مانع ورود كاالها و 
محصوالت قاچاق شده است، ولى 
ــع و فروش  ــاهد توزي همچنان ش
تمام اقالم قاچاق در سطح كشور 

هستيم. 
ــه تا  ــى گرفت ــاق چمدان از قاچ
ــاى  ــا و بازارچه ه ــذر از مرزه گ
ــه اين سوال باقى  مرزى... هميش

ــه دولتمردان  ــت: با توجهى ك اس
ــاى  ــرى از ورود كااله در جلوگي
ــان  ــور از خود نش ممنوعه به كش
مى دهند، چرا كاالهاى ممنوعه در 
ــوالت ايرانى را  بازار ها جاى محص
گرفته است؟ چرا همچنان عامالن 
ــوع كاالها و  پخش و توزيع اين ن
محصوالت در سطح بازار ها جوالن 

مى دهند؟ 
ــتند كه  ــئوالن مدعى هس مس
ــارزه با قاچاق  ــراى قانون مب با اج
ــر قاچاقچيان كاال  كاال عرصه را ب
ــعارى است  تنگ مى كنند. اين ش
ــه برآن  ــا تكي ــردان ب كه دولتم
ــته  مى خواهند عزم جهادى داش
ــا ورود  ــر مقابله ب ــند و كمر ب باش

كاالى قاچاق ببندند. 
ــه اين  ــه جالب توج ــى نكت ول
ــت براى  ــالش دول ــت كه ت اس
ــه  ــاى ممنوع ــدم ورود كااله ع
ــش توليد و  ــراى حمايت از بخ ب
صنعت با عملكردى كه در مقابله 

ــرى از ورود اين نوع  ــا جلوگي ب
ــان مى دهد،  ــا از خود نش كااله
ــو  مغايرت دارد. دولت از يك س
مخالفت خود را با ورود اين نوع 
ــان مى دهد و از سوى  كاالها نش
ــن كاالها  ــس از ضبط اي ديگر پ
ــروش و برگرداندن  ــه ف اقدام ب
ــه چرخه توزيع  اين محصوالت ب
ــع آورى كاالها  مى كند. اگر جم
ــرك  ــه در گم ــوان متروك به عن
براى حمايت از توليد است، چرا 
ــه چرخه  ــروش اين كاالها ب با ف
ــود؟  مصرف در بازار توزيع مى ش

ــير محمدى، مديرعامل  اردش
ــع آورى و فروش  ــازمان جم س
ــو  ــى در گفت وگ ــوال تمليك ام
ــاده 650 ميليارد  ــوج، از اع با م
ــه  ــاى متروك ــان از كااله توم
ــى در  ــكان اصل ــه مال گمرك ب
ــال جارى  ــداى س ــاه ابت پنج م
ــازمان در  ــت: س ــر داد و گف خب
ــادل 700 ميليارد  اين مدت مع

ــان كاالى متروكه از گمرك  توم
ــت. اگر در  ــه اس ــل گرفت تحوي
ــتاى حمايت از توليد عمل  راس
ــتيم  س مى خوا و  ــم  نمى كردي
ــم، تنها از 10  انتفاعى عمل كني
درصد سود فروش اموال يادشده 
مى توانستيم 70 ميليارد تومان 
درآمد كسب كنيم. طبق قانون، 
ــتگاه  ــازمان به عنوان يك دس س
ــت براى اموالى  دولتى مكلف اس
كه در اختيارش سپرده مى شود 
ــد. در واقع  ــف كن ــن تكلي تعيي
ــرده كه  ــخص ك قانون گذار مش
ــت و فروش  ــع آورى، مديري جم
ــه و  ــوال متروك ــدار ى ام و نگه
ضبط شده را پيگيرى و تا انتهاى 

مراحل حافظ باشد. 
ــه توضيح داد:  محمدى در ادام
ــروش كاالهاى  ــس از فرآيند ف پ
ــل از فروش  ــه مبالغ حاص متروك
ــاب خزانه  ــه حس ــق قانون ب طب
ــود. اگر كاالى  دولت واريز مى ش

متروكه اى باشد و صاحب آن براى 
ــروش مراجعه  ــت حاصل ف درياف
ــون مبلغ پس  ــاس قان كند، براس
ــى هزينه ها  ــر موارد قانون از كس

استرداد مى شود. 
ــان مى دهد كه  ــن گفته نش اي
اين مطلب است كه اگر حمايت 
از توليد در اولويت قرار دارد، چرا 
ورود كاالهاى متروكه به زنجيره 

توزيع همچنان ادامه دارد؟ 
ــئوالن پس از گذشت  چرا مس
ــال و مبارزه شعارى  اين همه س
ــا، تدبير  ــوع ورود كااله با اين ن
ــراى كاالهاى متروكه  جديدى ب
نمى انديشند؟ از اين رو مى توان 
ــزى براى  ــط قرم ــه خ گفت ك
ــود ندارد.  كاالهاى متروكه وج
ــتند  ــن هس ــودجويان مطمئ س
ــط كاالهاى  ــس از ورود و ضب پ
ــان  ــان هم به سودش وارداتى  ش
مى رسند و هم كاالها در زنجيره 

توزيع آورده مى شوند. 

معدن

گمرك

براساس گزارش مركز آمار ايران

3717 معدن در كشور وجود دارد

خط قرمزى براى كاالهاى متروكه وجود ندارد
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 12 ــه  ب ــى  منته ــه  هفت در 
و  ــارد  ميلي دو  ــهريورماه،  ش
ــهم به ارزش  ــون س 508 ميلي
ــارد  ــزار و 522 ميلي ــش ه ش
ــورس اوراق بهادار  ــال در ب ري
ــد. در اين  ــه ش ــران معامل ته
ــدت 63 هزار و 161 خريدار  م
ــزار و 293 دفعه به  در 211 ه
براساس  پرداختند.  ــتد  دادوس
ــار موجود در اين مدت يك  آم
ــهم  ميليارد و 658 ميليون س
ــزار و 134  ــه ارزش چهار ه ب
ــارد ريال به صورت خرد و  ميلي
ــده است. از  بلوك خريدارى ش
ــال، 69 ميليارد و  ابتداى امس
933 ميليون سهم و حق تقدم 
ــزار و 611  ــه ارزش 315 ه ب
ــده  ــتد ش ميليارد ريال دادوس
است. در اين مدت، تعداد يك 
ــزار و 368  ــون و 788 ه ميلي
ــرمايه گذار، در پنج ميليون  س
ــه  دفع  741 و  ــزار  ه  825 و 
ــهام را خريدارى  اين تعداد س
ــهام از ابتداى  كرده اند. بازار س
ــال، 109 روز كارى فعاليت  س

داشته است.

روند شاخص
اوراق  ــورس  ب كل  ــاخص  ش
ــت  بهادار در هفته اى كه گذش
ــش 1,62 درصدى به  ــا كاه ب
ــيد.  72 هزار و 121 واحد رس
ــاخص صنعت  در عين حال ش
ــدد  ع روى  ــه،  هفت ــر  آخ در 
ــتاد  ــزار و 67 واحد ايس 61 ه
ــه قبل،  ــاس با هفت ــه در قي ك
ــان  1,63 درصد كاهش را نش
ــازار اول در  ــاخص ب مى داد. ش
ــته با 1,30 درصد  هفته گذش
ــزار و 55  ــه 53 ه ــش ب كاه
ــازار دوم با  ــاخص ب واحد و ش
ــد كاهش به 142  2,36 درص
هزار و 352 واحد رسيد. اغلب 

كارشناسان، ابهامات موجود در 
ــته اى را مهم ترين  پرونده هس
ــن بورس در  ــرار گرفت دليل ق
حالت انتظار و ركود مى دانند و 
ابهامات  درصورتى كه  معتقدند 
ــود و  ــد برطرف ش ــن پرون اي
ــش  ــى كاه ــاى جهان تحريم ه
يابد، بورس روزهاى خوشى را 

تجربه خواهد كرد.

گروه مالى در صدر 
بيشترين ارزش معامالت

گروه مالى چهارشنبه بيشترين 
ــالت را به نام خود  ارزش معام
ــن گروه بيش  ثبت كرد. در اي
ــهم  و 305 س ــزار  ه از 104 
ــارد ريال  ــه ارزش 150 ميلي ب
گروه  همچنين  شد.  خريدارى 
ــت مالى  ــودرو پس از صنع خ
ــالت را  ــترين ارزش معام بيش
ــهم اين  ــت.46 ميليون س داش
ــه ارزش 75 ميليارد  ب ــروه  گ
ــال در بازار  و 371 ميليون ري

سهام دست به دست شد.
ــار، چاپ و تكثير  ــهام انتش س
ــاخت  نيز با 19,99 درصد، س

ارتباطى  ــايل  وس و  دستگاه ها 
ــد، محصوالت  با 15,24 درص
و  ــد  درص  6,65 ــا  ب ــى  چوب
ــا  ــزات ب ــين آالت و تجهي ماش
ــته  3,53 درصد در هفته گذش
ــترين تغيير در شاخص را  بيش
نسبت به ساير گروه ها به خود 

اختصاص دادند.
ــه،  هـفـتـ روز  ــن  آخـريـ در 
همچون  ازصنايعى  ــا  حقيقى ه
سرمايه گذارى ها، بانك ها، رايانه، 
خودرو  ــيميايى،  ش محصوالت 
ــدند  ــى خارج ش و فلزات اساس
ــت هتل و  ــل در صنع و در مقاب
كردند.  سرمايه گذارى  رستوران 
ــه دليل حاكم  ــه اين ترتيب ب ب
ــود در بورس  ــدن فضاى رك ش
ــى  ــهامداران حقيق ــران، س ته
نسبت به فروش سهام خود اقدام 
ــد به طورى كه 230 هزار و  كردن
761 ميليون سهم خريد كرده 
ــزار و 758  ــل 269 ه و در مقاب

ميليون سهم فروختند.

معامالت اوراق مشاركت
ــه دوازدهم  ــه منتهى ب در هفت

شهريور، تعداد 60 هزار و 330 
ــاركت به ارزش  برگه اوراق مش
ــال در بورس  ــارد ري 60 ميلي
ــد. اين  اوراق بهادار معامله ش
ــه از ابتداى  ــت ك در حالى اس
سال چهار ميليون و 201 هزار 
ــاركت  ــه اوراق مش و 699 برگ
ــزار و 206  ــه ارزش چهار ه ب
ــال در بورس اوراق  ميليارد ري

بهادار خريدارى شده است.

پيش بينى هفته آينده
ــازار  ب ــارات،  انتظ ــق  مطاب
ــدى مبهم و  ــا رون ــاكان ب كم
ــا آرامى  ــى رو به افول ام حت
ــير حركتى خود مواجه  در س
ــراى بهبود  ــار ب ــت و انتظ اس
اين روند در كوتاه مدت كمى 
ــد. فضايى  بعيد به نظر مى رس
كه هم اكنون بر روند معامالت 
ــده همان طور كه  ــايه افكن س
ــد،  ــه ش ــا گفت ــر باره پيش ت
قوى  ــى  محرك ــود  وج بدون 
ــازار نمى تواند  ــارج از ب در خ
ــود و اميد به آغاز  برطرف ش
روند صعودى ارزش سهام در 

ــاى مختلف نيز دور از  گروه ه
ــد. آنچه  ــن به نظر مى رس ذه
ــت طبق روندى كه  مسلم اس
ــاهد  ــر ش ــاى اخي در هفته ه
ــوان به رونق  آن بوديم، مى ت
ــبى معامالت در برخى از  نس
ــط يا كوچك  گروه هاى متوس
بازار آن هم به صورت مقطعى 
ــاكان  ــا كم ــت ام ــد داش امي
ــزرگ و بنيادى بازار  صنايع ب
ــار خواهند بود و به  تحت فش
ــاهد  ــد كه بايد ش ــر مى آي نظ
ــبى  ــا حتى اصالح نس ثبات ي
ــه پيش رو  ــاخص ها در هفت ش
ــيم. حجم معامالت نيز در  باش
هفته هاى اخير چشمگير نبوده 
و بخش قابل توجهى از ارزش 
ــالت روزانه نيز مربوط به  معام
حقوقى هاى  ــى  بلوك معامالت 
ــت. روند تضعيف گروه  بازار اس
ــم انداز  ــى با توجه به چش بانك
ــر ادامه دار  ــن صنعت به نظ اي
ــال  احتم ــا  ام ــود  ب ــد  خواه
ــروه از اواخر  ــت اين گ برگش
ــت.  ــه دور از انتظار نيس هفت
ــم بر بخش  فضاى مبهم حاك
سرمايه گذارى برطرف نخواهد 
شد. در گروه پتروشيمى ثبات 
نسبى پديد خواهد آمد. فشار 
نمادهاى فوالدى  بر  وارد شده 
ــد كرد.  ــى فروكش خواه كم
ــروه فلزات  ــر نمادهاى گ  ديگ
ــى نيز فضاى مبهمى را  اساس
ــر خواهند گذاشت.  ــت س پش
ــتيك و پالستيك با  گروه الس
ــه مختصر  ــالح قيمتى البت اص
ــود.  ــت مواجه ش ــن اس ممك
ــز كماكان  ــروه مخابرات ني گ
ــار خواهد بود اما از  تحت فش
ــط هفته مى توان اميدوار  اواس
ــه بهبود اوضاع در اين بخش  ب
نسبتا  معامالت  همچنين  بود. 
رو به افولى براى بخش معدنى 

پيش بينى مى شود.

رخوت بازار سرمايه ادامه دارد

گروه مالى پيشتاز در ارزش معامالت
نرخنامه

طال و ارز

بيمه

بورس اوراق بهادار

فرابورس

بورس كاال

بورس انرژى

شركت ها

نماگر بورس
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دومين ريزش بزرگ تابستانى
ــال شاخص  ــهريور امس در پايان معامالت دومين هفته ش
ــزار و 121  ــد كاهش به عدد 72 ه ــورس با 1191 واح ب
ــتين ريزش  ــيد تا به فاصله 9 هفته پس از نخس واحد رس
بزرگ 1373 واحدى در هفته دوم تير، دومين افت بزرگ 
ــتان امسال به ثبت برسد. دومين  شاخص بورس در تابس
ــتانى دماسنج بازار سرمايه در حالى هفته  افت بزرگ تابس
ــدت ارزش كل معامالت  ــته رقم خورد كه در اين م گذش

سهام و حق تقدم به 6522 ميليارد ريال رسيد.

معجزه بازار سرمايه در 
تنوع بخشى ابزارهاى مالى

ــابق بورس تهران گفت:  على رحمانى، مديرعامل س
ــود  ــى دارايى ها از كانال بورس معامله ش ــر تمام اگ
ــى در كل اقتصاد  ــرك مثبت ــه تح ــر اينك ــالوه ب ع
ــفافيت در عرصه اقتصاد به وجود  ــود ش ايجاد مى ش
ــت به جاى نگاه رقابتى به  مى آيد، بنابراين بهتر اس
ــا و دارايى ها به زير چتر  ــاير بازاره دنبال آوردن س
ــيم. وى افزود: صندوق هاى پروژه فرصت  بورس باش
ــرمايه در اختيار نظام  ــتند كه بازار س ــبى هس مناس

اقتصادى كشور قرار داد.

سفته بازى در اوراق 
تسهيالت مسكن به صفر رسيد

ــته  ــى، مديرعامل فرابورس گفت: در گذش ــر هامون امي
ــازار اوراق  ــازاد در ب ــفته بازى و م ــالت س ــزان معام مي
تسهيالت مسكن حدود پنج درصد بود و 95درصد بازار 
ــداران واقعى بودند. اما اكنون مى توان ادعا كرد كه  خري

همين پنج درصد تقاضاى سفته بازانه را نيز نداريم. 

رشد حجم معامالت در تاالر 
محصوالت صنعتى و معدنى

ــهريورماه، در حالى  در معامالت هفته منتهى به 13 ش
ــدود 409 هزار تن انواع كاال به ارزش بيش از 7029  ح
ــتد قرار  ميليارد ريال در بورس كاالى ايران مورد دادوس
ــد  ــاى كااليى آلومينيوم و مس، رش ــت كه گروه ه گرف
ــوالت صنعتى و معدنى  ــالت در تاالر محص حجم معام

را تجربه كردند. 

برق ركوردار معامالت شد
در جريان معامالت بورس انرژى در تابلوى مشتقه حدود 
10 ميليارد تومان برق معامله شد تا حد نصاب جديدى 
ــد. در جريان معامالت روز  در معامالت برق به ثبت برس
ــته بورس انرژى طى 279 نوبت معامالتى 8 هزار  گذش

و 144 قرارداد سلف موازى استاندارد برق بسته شد. 

پيش بينى 198 ريالى سود
 هر سهم آ.س.پ

ــهم سال مالى  ــود هر س ــركت آ.س.پ پيش بينى س ش
منتهى به 31 شهريورماه 94 را با سرمايه 800 ميليارد 
ريال مبلغ 198 ريال اعالم كرده است. هيات مديره اين 
ــال 94 را معادل 10  ــركت پيش بينى تقسيم سود س ش
ــودخالص اعالم كرده است. آ .س .پ پيش بينى  درصد س
ــود هر سهم سال مالى 93 را با سرمايه 200 ميليارد  س
ريال مبلغ 941 ريال و در آخرين پيش بينى مبلغ 751 

ريال اعالم كرده است. 

پيش بينى 552 ريالى
 سود هر سهم «سفارس»

ــتان پيش بينى درآمد  ــيمان فارس و خوزس ــركت س ش
ــرمايه چهار هزار و 500  ــال مالى 94 را با س ــهم س هر س
ميليارد ريال مبلغ 552 ريال اعالم كرده است. اين شركت 
ــال مالى 94 را  ــهم س همچنين پيش بينى تلفيقى هر س
ــهريورماه 93 مبلغ 651 ريال اعالم كرده است. اين  در ش
شركت پيش بينى سود تلفيقى هر سهم سال مالى 93 را 

در نخستين پيش بينى مبلغ 656 ريال اعالم كرد. 

انتشار پيش بينى هاى 93 سايپا
شركت سايپا پيش بينى سود (زيان) هر سهم سال مالى 
ــركت اصلى را با سرمايه 17 هزار و 443 ميليارد  93 ش
ــهريور ماه 93 مبلغ 9 ريال  ــون ريال، در ش و 306 ميلي

اعالم كرده است.

افزايش دالر در پى مثبت بودن 
شاخص هاى اقتصادى امريكا 

ــال و جواهر  ــتى آراى، رييس اتحاديه ط ــد كش محم
ــته ارزش دالر  ــر هفته گذش ــرد: در اواخ ــار ك اظه
ــيد.  ــود در چند ماه اخير رس ــطح خ به باالترين س
ــاخص هاى  ش ــودن  ب ــت  مثب ــت:  گف ــتى آراى  كش
ــد و  ــكا باعث افزايش ارزش دالر ش ــادى امري اقتص
ــورى ارزش پول آن  ــد اقتصاد هر كش طبيعتا با رش
ــان كرد: قيمت طال در  نيز باال مى رود. وى خاطرنش
ــال و قيمت ارز  ــور از دو عامل قيمت جهانى ط كش

تبعيت مى كند.

500 ميليون دالر ديگر
 از دارايى هاى ايران آزاد شد

ــاط اول و دوم  در چارچوب مرحله دوم توافقات ژنو اقس
ــدود شده به حساب  از محل 2,8 ميليارد دالر منابع مس
ــت كه بعد از  ــد. اين درحالى اس بانك مركزى واريز ش
ــده  ــازى 4,2 ميليارد دالر از دارايى هاى بلوكه ش آزادس
ــد تا با همان  ايران در توافق اول، دولت امريكا متعهد ش
ــرايط و ضوابط تفاهم ژنو كه درواقع آزادسازى مبلغ  ش
4,2 ميليارد دالر را در مقابل رقيق سازى و اكسيدسازى 
مواد 20 درصد مقرر كرده بود، اين بار مبلغ دو ميليارد 
ــده را در  ــاى بلوكه ش ــون دالر از دارايى ه و 800 ميلي
چهار قسط 500 ميليون دالرى و دو قسط 400 ميليون 
ــه هفته اى آزاد و در  ــل زمانى حدود س دالرى در فواص
اختيار ايران قرار دهد. با دريافت اين يك ميليارد دالر، 
ــون 5,2 ميليارد  ــوع دريافتى از توافق اول تاكن با مجم

دالر از دارايى هاى بلوكه شده ايران آزاد شده است. 

جريمه 650 ميليون دالرى بانك 
آلمانى براى نقض تحريم هاى ايران

ــده با رگوالتورهاى  ــك آلمان تا چند هفته آين كومرس بان
ــون دالر جريمه براى  ــى براى پرداخت 650 ميلي امريكاي
ــض تحريم هاى  ــات مربوط به نق ــه تحقيق ــان دادن ب پاي
ــك آلمانى با وزارت  ــيد. اين بان ايران به توافق خواهد رس
ــترى، بانك مركزى امريكا، دفتر دادستان منطقه  دادگس
منهتن و دپارتمان خدمات مالى نيويورك سرگرم مذاكره 
ــه 800 ميليون دالرى  ــت. تحليلگران بر مبناى جريم اس
ــك هزينه ضرر و زيان  ــى كرده بودند كومرس بان پيش بين
بالغ بر 300 ميليون يورو را ثبت خواهد كرد زيرا اين مبلغ 
ــرار بود براى پرونده  ــت كه اين بانك ق دو برابر ميزانى اس
ايران كنار بگذارد. به گفته منابع غربى، يكى از موارد تخلف 
ــات قرار دارد، مبادالت اين  كومرس بانك كه تحت تحقيق
بانك براى شركت كشتيرانى ايران است كه در سال 2008 

تحت تحريم هاى اقتصادى امريكا قرار گرفت. 

كاهش نرخ سود بانكى در دستور 
كارشوراى پول و اعتبار

ــافعى، عضو شوراى پول و اعتبار از طرح  غالمحسين ش
موضوع تغيير نرخ سود بانكى از سوى وزير امور اقتصادى 
ــوراى پول و  ــى و رييس كل بانك مركزى در ش و داراي
ــرايط فعلى بخش توليد  ــر داد و گفت: در ش اعتبار خب
ــته خاص هر چه تالش كنند نمى توانند  به جز چند رش
سودى باالى 25 درصد حاصل كنند. در اين شرايط كه 
دولت به دنبال شكستن ركود است، هزينه هاى مترصد 

بر توليد از جمله نرخ تسهيالت نيز بايد كاهش يابد. 

اكثر صندوق هاى بيمه ورشكسته اند
سيدابوالحسن فيروزآبادى، قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفت: از 18 صندوقى كه در كشور در حوزه بيمه 
داريم اكثر صندوق ها به جز صندوق لشكرى ورشكسته اند 
ــده است. وى  ــان ش ــتر از خروجى ش ــان بيش و ورودى ش
ــى،  تامين اجتماعى حق  افزود: طبق اصل 29 قانون اساس
همگانى تلقى شده است و طرح و برنامه ما بايد تمام افراد 

آسيب پذير را پوشش دهد. 

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

برترين تقاضا

برترين عرضه

سيدمحمد صدرالغروى

فروش خريد نوع ارز 

3164031740دالر امريكا

41890 41790يورو

5210052300پوند انگليس

86008670درهم امارات

1480014940لير تركيه

97309880رينگت مالزى

50305130يوآن چين

450600روپيه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدى

نرخ سكه و طال
فروشخريدعنوان

170,000  162,000  سكه يك گرمى
270,000  263,000  سكه ربع
477,000  472,000  سكه نيم

949,000  943,000  سكه امامى
948,500  942,500  سكه بهار آزادى

97,200  95,300  طال 18 عيار گرمى

هيجان در بازار دالر
ــت تا 3165  ــت دالر به يكباره در هفته اى كه گذش قيم
ــده  ــيد اما ديرى نپاييد تا هيجان ايجاد ش تومان نيز رس
فروكش كرد. هنوز چندساعتى از انتشار خبر تحريم هاى 
ــته بود كه به يكباره روند  جديد امريكا عليه ايران نگذش
ــد. در عين حال اتفاقى كه سبب  قيمت دالر صعودى ش
ــت دالر از تب وتاب بيفتد  ــش قيم ــد تا هيجان افزاي ش
ــده از دور جديد مذاكرات  ــار خبرهاى اميدوار كنن انتش

ايران با 1+5 بود. 

دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

يكشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 1 9 0

3 1 8 0

3 1 7 0

3 1 6 0

3 1 5 0

3 1 4 0

3 1 3 0

3 1 2 0

3 1 1 0

تعداد معامالت
4 5 0 0 0

4 4 0 0 0

4 3 0 0 0

4 2 0 0 0

4 1 0 0 0

4 0 0 0 0

3 9 0 0 0

3 8 0 0 0

3 7 0 0 0

3 6 0 0 0

حجم معامالت به ميليون
9 0 0

8 0 0

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0

ارزش معامالت به ميليون
1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

6 0 0 0 0 0

400000

2 0 0 0 0 0

0

روزهاى هفته

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سكه طرح قديم

950
948,5
948,5
945,5
946
946

سكه طرح جديد

949
948,7
948,7
946,5
947

946,2

نيم سكه

477
476
475
475
475
474

ربع سكه

268
267
267
268
267
266

سكه 1 گرمى

171
170
170
170
169
170

قيمت سكه در هفته گذشته (هزار تومان)
روزهاى هفته

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قيمت هر اونس طالى جهانى(دالر)

1288,2
1288,2
1287,3
1282,6
1267,40
1273,4

هر مثقال طالى 17 عيار(ريال)

4,215,000
4,215,000
4,210,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000

هر گرم طالى 18 عيار (ريال)

973,040
973,040
971,880
969,570
969,570
969,570

قيمت طال در ايران و جهان

تاريخ

93 /5 /11
93/5/12
93/5/13
93/5/14
93/5/15

شاخص كل

72,942
72,778
72,340
72,232
72,122

شاخص 50شركت برتر

3,067
3,059
3,037
3,030
3,024

شاخص شناور آزاد

82,036
81,841
81,553
81,453
81,348

شاخص هاى مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاريخ

93/5/18
93/5/19
93/5/20
93/5/21
93/5/22

حجم معامالت به ميليون

396
300
457
764
598

ارزش معامالت(ميليون ريال)

1132852
722790

1652987
1638430
1429558

تعداد معامالت

43965
39169
40861
43651
43647

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

6,576,617جمع 2,515211,293

سكه طرح قديم

يكشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 5 1

9 5 0

9 4 9

948

947

9 4 6

945

944

943

سكه طرح قديم - سكه طرح طرح جديد

يكشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 5 1

9 5 0

949

948

947

946

945

944

943

شاخص كل شاخص 50 شركت برتر شاخص شناور آزاد

93/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/11 93/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/1193/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/11

93/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/11 93/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/1193/6/8 93/6/10 93/6/1293/6/9 93/6/11

73,200

73,000

72,800

72 ,600

72,400

7 2 , 2 0 0

7 2 , 0 0 0

7 1 , 8 0 0

7 1 , 6 0 0

3 , 0 8 0

3 , 0 7 0

3 , 0 6 0

3 , 0 5 0

3 , 0 4 0

3 , 0 3 0

3 , 0 2 0

3 , 0 1 0

3 , 0 0 0

8 2 , 2 0 0

82 ,600

81 ,800

8 1 , 6 0 0

81 ,400

8 1 , 2 0 0

8 1 , 0 0 0

3168
4175
5263
867

3183
4190

5270
871

دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهيكشنبه
دالر:     
يورو:
پوند:
درهم:

شنبه
3158
4167
5270
864

3153
4161

5262
863

3138
4141

5242
859

3168
4190
5210
866

دلـار در بازار آزاد بازارهاى مــــالى در هفـته گذشته

دالر در مرز 3170 تومان
سكه در مرز 946 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 97 هزار تومان
هر اونس طالى جهانى در مرز 1273 دالر

بانك
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ــت اقتصادى  ــز بر مزي تمرك
ــراق زمينه  ــه به بازار ع و توج

توسعه صادرات است.
ــراق و  ــش در ع ــور داع حض
ــترده اش بخش  ــروى گس پيش
ــارت در  ــى از تج ــل توجه قاب
ــل كرد و  ــور را مخت ــن كش اي
ــورهاى  ــراق بزرگ ترين كش ع
ــت داد. واردكننده اش را از دس

ــه ايران  ــت ك اين در حالى اس
به عنوان نزديك ترين وارد كننده  
به اين كشور مى تواند بخشى از 
اين نيازمند ى ها را برطرف كرده 
ــور  و فضاى تجارى بين دو كش
را رونق دهد. مسعود خياط زاده 
كه به عنوان نماينده اتاق آبادان 
در تيرماه گذشته براى بررسى 
ــئله هاى تجارت  چالش ها و مس
ــفر  ــور س ــراق به اين كش با ع
ــت، تحريم  كرده بود معتقد اس
واردات كاال از كشورهايى مانند 
ــراق، همچنين  ــتان به ع عربس
ــف واردات از تركيه و چند  توق
كشور ديگر فرصت مغتنمى را 
ايجاد كرده است كه ايران بايد 
براى استفاده از آن برنامه ريزى 
هدفمند داشته باشد. عضو اتاق 
ــادان مى گويد: «ما  بازرگانى آب
ــور عراق  پيش از اين نيز با كش
ــته ايم، اما در حال  تجارت داش
حاضر مى توانيم حجم صادرات 
ــه چند برابر  ــور را ب به اين كش

افزايش دهيم.» 
ــكالت  خياط زاده درباره مش
ــلمچه  ــرز ش ــان در م بازرگان
«در حال  ــد:  ــح مى ده توضي
ــا 800  ــه تقريب ــر روزان حاض
ــون از اين مرز مى گذرد،  كامي
ــراى عبور از مرز  اما ناچارند ب
ــادى را منتظر بمانند  زمان زي
ــود  نب ــوارد،  م ــى  برخ در  و 
امكانات براى نگهدارى كاال ها 
ــكالت زيادى را براى آنها  مش

به وجود آورده است.» 

ــادان تاخير در  ــو اتاق آب عض
ــكالت  صدور ويزا را از ديگر مش
ــلمچه  ش ــرز  م در  ــان  بازرگان
ــه مى دهد:  ــوان كرده و ادام عن
پس  ناچارند  ــدگان  «صادركنن
ــا، 15 تا 20 روز منتظر  از تقاض
بمانند تا ويزا بگيرند و اين تعلل 
در حالى كه بازار عراق تقاضاى 
بااليى براى ورود كاال دارد نوعى 

بى تدبيرى به نظر مى رسد.» 
خياط زاده انتقادهاى ديگرى بر 
ــم بر تجارت ايران با  فضاى حاك
عراق دارد و مى گويد: «دادوستد 
ــكل  در اين مرز هنوز هم به ش
ــود كه در  ــنتى انجام مى ش س
تجارت تعريف نشده است.» وى 
ادامه مى دهد: «ايران و عراق بايد 
از طريق معرفى بانك ها به تجار، 
ــتد بانكى را فراهم  زمينه دادوس
ــور  ــد و تجارت بين  دو كش كنن
ــتانداردى  شكل رسمى تر و اس
ــرد.» اين عضو اتاق  به خود بگي
ــت،  ــى آبادان معتقد اس بازرگان
ــعه تجارت نيز در  سازمان توس
اين زمينه بايد فعاليتش را بيشتر 
كند.وى مى گويد: «شركت هاى 
ــورهاى مختلف  ــادى از كش زي
ــود دارد كه معرفى  در عراق وج

ــده اند، اما كسى شركت هاى  ش
ــرا  زي ــد،  را نمى شناس ــى  ايران
ــت  ــات به اندازه الزم نيس تبليغ
ــاى  پ ــاى  ج ــته اند  نتوانس و 
ــى را محكم  ــركت هاى ايران ش
كنند. خياط زاده از عدم تبليغات 
ــازمان  و تبليغات ضعيف اين س
ــرده و مى گويد:  ــاد ك ــز انتق ني
«نمايشگاه هاى بزرگى در عراق 
ــه حتى  ــت ك ــده اس برگزار ش
صادركنندگان بزرگ و نمونه در 
كشور ما از آن بى اطالع هستند 
و من فكر مى كنم سازمان توسعه 
ــش را در اين  ــارت بايد نقش تج

زمينه پر رنگ تر كند.» 

نگاه تخصصى در 
ديپلماسى اقتصادى 

ــاق بازرگانى اهواز  رييس ات
ــراق را در  ــا ع ــارت ب ــز تج ني
ــل طرح  قاب ــى  مختلف ــاد  ابع
مى داند. سليمانى مقدم معتقد 
ــترش روابط  ــت، براى گس اس
ــور بايد  ــادى با اين كش اقتص
زمينه سازى ها الزم انجام شود. 
ــد: «ما در  وى توضيح مى ده
زمينه نوع كاال هنوز شناسايى 
الزم را انجام نداده ايم و برآورد 

ــه ما در  ــايى و مطالع و شناس
ــا ز بازار هاى عراق  خصوص ني
ــته و برخى  ــه گذش مربوط ب
است.»  خارجى  ــركت هاى  ش
ــه اتاق ايران  عضو هيأت رييس
مى افزايد: «شرايط امروز عراق 
ــد كه ما آگاهانه  ايجاب مى كن
و  ــه  مطالع ــايى،  شناس ــا  ب و 
اين  بازارهاى  ــى  آسيب شناس
ــترش و افزايش  كشور به گس
ــادرت كنيم چرا  ــادرات مب ص
كه فضاى امروز اجازه صادرات 
ــور به  چند برابر را به اين كش
ــليمانى مقدم  ــا مى دهد. س م
ــرط  ــازى را ش ــن زمينه س اي
ــازار عراق  ــى به اوج ب دسترس

عنوان مى كند. 
ــعه  ــده توس ــن صادركنن اي
ــكالت  مش ــى،  داخل ــاوگان  ن
مبادالت بانكى و نگاه تخصصى 
ــازار هدف را در  ــى بر ب و مبتن
ــاه  ش ــادى  اقتص ــى  ديپلماس
تجارت  در  ــعه  توس كليدهاى 
بر شمرد و توضيح داد: «ما در 
اقتصادى عمومى  ــى  ديپلماس
ــم در حالى كه  ــار مى كني رفت
ــد متمركز بر  ــا باي ــرد م رويك
مزيت هاى اقتصادى و پاسخگو 

ــد.» اين  به نياز هاى عراق باش
ــال اقتصادى تمركز بر ارائه  فع
ــين  مهندس جامعه  ــات  خدم
مشاور را از بهترين خدمات به 
اين كشور و زمينه ساز افزايش 

حجم صادرات عنوان كرد. 
ــط عمومى  ــزارش رواب به گ
ــازمان توسعه تجارت، هفته  س
ــتى با معاونان  ــته نشس گذش
ــا  ــوار ب ــتاندارى هاى همج اس
ــى  ــراق براى بررس ــور ع كش
مشكالت و چالش هاى موجود 
در مسير گسترش صادرات به 

اين كشور برگزار شد. 
اعضاى حاضر در اين نشست 
ــور «مديريت  ــه مح درباره س
«تكميل  ــرزى»،  م ــه  يكپارچ
ــاى  پايانه ه در  ــاخت ها  زيرس
ــكالت  ــرزى»، «موانع و مش م
پيش رو در صادرات به عراق» 
به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
ــه  يكپارچ ــت  مديري ــاره  درب
ــت اعضا خواهان  مرزى، اكثري
ــدند  ارائه اين طرح به دولت ش
نماينده اى در  ــتانداران  اس كه 
ــى كنند  ــاى خود معرف مرزه
ــازمان هاى دولتى  تمامى س و 
ــر صادرات از جمله  فعال در ام
ــدارى و پايانه هاى  گمرك، راه
ــتورات وى  ــع دس ــرزى تاب م
ــل  تكمي ــه  زمين در  ــند.  باش
ــاى  پايانه ه در  ــاخت ها  زيرس
ــد به دولت  مرزى نيز مقرر ش
پيشنهاد شود به فراخور شرايط 
هر مرز و اولويت هاى صادراتى، 
ــتاى تكميل  بودجه اى در راس
زيرساخت ها اختصاص يابد. در 
ــكالت پيش  بخش موانع و مش
روى صادرات به عراق نيز اعضا  
ــى از جمله  به مباحث مختلف
ــل ارز در داخل،  ــان تبدي نوس
ــردخانه و  بيمه، فيبر نورى، س
ــروج كاال  ــكالت ورود و خ مش

اشاره كردند. 

راه هاى گسترش تجارت با عراق 

سازمان توسعه تجارت نقش بيشترى
در معرفى بازار هاى ايرانى دارد

رييس كميسيون عمران مجلس
مجلس آماده حمايت از پيشنهادهاى 

دولت براى توسعه حمل و نقل 
عباس نعيم امينى

ــور  در حال حاضر بيش از 90 درصد حمل و نقل كش
ــا 10 درصد  ــاده اى انجام مى گيرد و تنه ــش ج در بخ
ــا توجه به  ــت كه ب ــاير بخش هاس ــهم س باقيمانده س
ــت. اين  ــيار پايينى اس ــتاندارد هاى جهانى رقم بس اس
ــه به حجم باالى منابع مالى  ــت كه با توج در حالى اس
ــعه كشور  مورد نياز و جايگاهى كه حمل و نقل در توس
ــده تا با تعامل  ــن مهم برعهده دولت واگذار ش دارد اي
ــد زمينه هاى الزم را  ــكارى بخش خصوصى بتوان و هم
براى توسعه حمل و نقل و درنهايت توسعه پايدار كشور   

فراهم كند.
ــوى «فرصت امروز»  ــه خالصه اى از گفت وگ در ادام
ــيون عمران  ــدس على اكبر آقايى رييس كميس با مهن
ــائل و مشكالت حمل و نقل كشور  مجلس را درباره مس

مى خوانيد:
حمل و نقل ريلى و هوايى در كشور چه وضعيتى 

دارد؟ 
ــاده اى ظرفيت الزم  ــال حاضر در بخش غير ج در ح
ــخگويى به نياز هاى متقاضيان وجود ندارد به  براى پاس
ــافر، (تعطيالت و  ــن دليل  در زمان هاى پيك مس همي
ــى نمى تواند امكانات  ــن و حمل و نقل هواي اعياد)راه آه
ــافران قرار دهدو مى بينيد كه در  الزم را در اختيار مس
ــخ  مراجعه هاى ريلى تنها 25 تا 30 در صد نيازها پاس
ــود و به ناچار فشار ترافيكى در جاده ها باال  داده مى ش
ــته هاى جاده اى  مى رود ودر نتيجه آمار تصادفات و كش
ــده من بايد اقداماتى انجام گيرد تا  باال مى رود. به عقي
ايمنى الزم در بخش جاده اى براساس نيازها و امكانات 

موجود فراهم شود.
ــور نيازمند   ــش حمل و نقل كش ــر بخ ــوى ديگ از س
امكانات زير بنايى است كه دولت بايد آن را فراهم كند 
ــازى در حال حاضر 90  ــه به گفته وزير راه و شهرس ك
ــاالنه كشور است كه از اين  هزار ميليارد تومان نياز س
ــج هزار ميليارد در بودجه دولت گنجانده  مبلغ تنها پن

شده است. 
و  ــت  اس ــر  كمت ــكالت  مش ــاده اى  ج ــش  بخ در 
ــده، اما بايد بدانيم  ــرمايه گذارى هاى خوبى انجام ش س
ــت و  ــه به حمل و نقل جاده اى كافى نيس كه تنها توج
ــد تمام بخش ها را به طور همزمان و متوازن   پيش  باي
ــت به يك ساختار مناسب در  برد و با برنامه ريزى درس

حمل و نقل كشور برسيم.
 بخش خصوصى در توسعه حمل و نقل كشور چه 

جايگاهى دارد؟ 
ــازى  بخش حمل و نقل به خصوص در زمينه فراهم س
ــرمايه گذارى كالن است. در  ــاخت ها نيازمند س زيرس
شرايط فعلى بخش خصوصى امكانات الزم را برا ى اين 
ــوص در زمينه حمل و نقل  ــار ندارد، به خص كار در اختي
ــيار بااليى را مى طلبد.  ريلى و هوايى كه هزينه هاى بس
ــاخت ها براى  ــرمايه گذارى در زيرس ــرف ديگر س از ط

بخش خصوصى اقتصادى نيست.
ــاخت ها را فراهم كند و  ــد زيرس ــن دولت باي بنابراي
ــاوگان قرار دهد.  ــزش را روى ن ــى تمرك بخش خصوص
ــم به همين  ــل دريايى و هوايى ه ــش حمل و نق در بخ
ــت  ــت فقط در بخش حمل و نقل جاده اى اس ترتيب اس
ــايل  ــه بخش خصوصى در بحث خريد اتوبوس و وس ك
ــاخت آزاد  ــنگين و حتى در بحث س ــبك و س نقليه س
ــى انجام داده  ــرمايه گذارى خوب ــازى س راه و اتو بان س
ــت. البته در بخش حمل و نقل هوايى در حال حاضر  اس
ــرده و در  ــن عالقه مندى را پيدا ك ــى اي بخش خصوص
ــا و راه اندازى  ــى و خريد هواپيم ــل ناوگان هواي تكمي

خطوط جديد گام هاى خوبى برداشته است. 
دولت براى توسـعه حمل و نقل غير جاده اى چه 

اقداماتى انجام داده يا بايد انجام دهد؟ 
ــه در اختيار دارد  ــه دولت با توجه به توانى ك البت
ــال در بخش  ــت. مث ــى انجام داده اس ــات خوب اقدام
ــهيالت خوبى براى تشويق بخش  ريلى امكانات و تس
ــده است، در بخش هوايى  خصوصى در نظر گرفته ش
ــعه  ــوق هاى قابل قبولى براى توس هم امكانات و مش
ــاوگان اختصاص يافته و بخش خصوصى اين تمايل  ن
ــه نظر من دولت  ــود، اما ب ــه وارد عرصه ش را دارد ك
ــاخت هاى  هرچه مى تواند بايد براى مهيا كردن زيرس
ريلى و هوايى سرمايه گذارى كند و بخش ناو گان را 
ــر عهده بخش خصوصى بگذارد كه مى بينيم هم در  ب
ــاوگان ريلى و هم در ناوگان هوايى بخش خصوصى  ن
ــت، اما اين  ــرمايه گذارى هاى خوبى انجام داده اس س
ــراى ناوگان  ــاوگان هوايى و نه ب ــات نه براى ن اقدام

ــت.  ريلى كافى نيس
در بحـث حمل و نقل دريايى چطور؟ ما چقدر از 

ظرفيت هاى حمل و نقل دريايى استفاده كرديم؟ 
ــاير بخش هاى  ــعه اى كه در س در حال حاضر توس
ــل  ــاده در حمل و نق ــاق افت ــور اتف ــى كش حمل و نقل
ــود. البته ظرفيت هاى حمل و نقل  دريايى ديده نمى ش
ــور محدود تر است و تنها چند استان  دريايى در كش
ــتند و تنها در مورد  ــن قضيه هس ــاحلى درگير اي س
ــاحلى و حمل و نقل بين المللى كاربرد  ــتان هاى س اس
ــى حمل و نقل داخلى  ــد از بار ترافيك دارد و نمى توان
ــاحلى مى توانيم از  ــتان هاى س ــور بكاهد. در اس كش
ــاى دريايى  ــافر و اتوبوس ه ــل مس ــاى حم قابليت ه

ــتفاده كنيم. ــترى اس بيش
مجلس چه كمكى مى تواند انجام دهد؟ 

ــى، مجلس نمى تواند  مطابق اصل 75 قانون اساس
ــد دولت را كاهش  ــنهادى ارائه كند كه درآم پيش
ــات الزم را انجام  ــت بايد اقدام ــد بنابراين دول ده
ــته  دهد و اگر نياز قانونى در اين زمينه وجود داش
ــود كه قطعا مجلس حمايت  ــد بايد برآورده ش باش

خواهد كرد.

ــر صادرات به  ــت كه خب چند روزى اس
ــئوالن داغ شده است،  روسيه در بين مس
ــوان فرصتى  ــر مى تواند به عن ــرا اين ام زي
براى رشد صادراتى ايران باشد؛ ايرانى كه 
خودش سال هاست طعم تحريم را چشيده 
و با آن دست و پنجه نرم كرده است. حال 
مقامات روسيه در ديدار با دبيركل كانون 
ــت  ــاى صنايع غذايى ايران ليس انجمن ه
ــان را اعالم  كامل مواد غذايى مورد نيازش

كردند. 
ــتور  ــرس، پس از دس ــزارش فود پ به گ
ــيه در واكنش  ــور روس ــر رييس جمه اخي
ــدن  ــه تحريم هاى غرب مبنى بر  وارد نش ب
ــرايط  ــورهاى غربى، ش ــى از كش مواد غذاي
ــبات تجارى منطقه به ويژه  تازه اى در مناس
ــاورزى  بازار محصوالت صنايع غذايى و كش
ــت و از اين رو در پيگيرى ها  رقم خورده اس
ــئوالن  مس ــه،  صورت گرفت ــرات  مذاك و 
ــاورزى  ــى نيازمندى هاى غذايى و كش روس
ــگاه هاى زنجيره اى روسيه را به كانون  فروش

صنايع غذايى ايران اعالم كردند. 
بنابر اين گزارش، انواع ميوه و صيفى جات، 
ــوز، هندوانه،  ــيب زمينى، فلفل قرمز، م س
ــى،  ــال، نارنگ ــى (زرد)، پرتق ــيب طالي س
گريپ فروت، انگور سفيد و قرمز، گالبى، هلو، 
شليل، انواع گوجه و  خيار، انواع محصوالت 
لبنى مانند شير، كره، پنير از شير گوسفند 
ــفيد، پنير با كپك آبى،  و بز، پنير كپك س
ــى،  ــه اى، پنير روس ــودا، پنير خام ــر گ پني
ــفت، پنير  ــوه اى، پنير س ــت مي كفير، ماس
نيمه سفت، محصوالت شيرى، انواع بستنى، 
ــالمون تازه، فيله  انواع ماهى مانند ماهى س
ــالمون، قزل آال، ماهى دودى شده،  ماهى س

ــاه ماهى، ميگو، خرچنگ يخ زده، آجيل،  ش
آجيل مخلوط، بادام بوداده، سبزيجات مثل 
گل كلم يخ زده، سبزيجات تابستانى يخ زده، 
ــه اى تازه و  ــبزيجات ريش ــم بروكلى، س كل
ــبزيجات كنسروى، گوجه فرنگى  يخ زده، س
گيالسى، روغن زيتون، كنسرو صيفى جات، 
قارچ به صورت يخ زده و مخلوط، چاى، قهوه، 
ــكالت، آناناس، نخود و لوبيا قرمز از  انواع ش

جمله مواد غذايى مورد نياز روس هاست. 

تشكيل ستاد 
توسعه صادرات به روسيه

ــالم كرد: «با  ــاورزى اع  وزير جهاد كش
ــرايط ويژه بين اتحاديه  توجه به ايجاد ش
اروپا و روسيه، در وزارت جهاد كشاورزى، 
ــعه صادرات محصوالت غذايى  ستاد توس
ــكيل داده ايم و از اجناس  به روسيه را تش
اصلى كه به روسيه صادر مى شود، مى توان 
به مرغ و تخم مرغ  اشاره كرد.» به گزارش 
ــى در بازديد از يك  ــنا، محمود حجت ايس
ــمر  ــتان كاش واحد توليدى دام در شهرس
ــيه تالش  ــرد: «صادرات به روس اظهار ك
ــاى توليدى را مى طلبد تا با تامين  واحده
ــور و  ــوارد صادراتى در حفظ منافع كش م

اشتغالزايى گام بردارند.» 
ــور  ــزود: «واحدهاى توليدى كش وى اف
ــا تحصيلكرده  ــى كه ميليون ه در وضعيت
بيكار   دارد، با ايجاد اشتغال در بعد توليد 
ــتقالل مملكت تاثيرگذار  خودكفايى و اس
ــرد: «البته  ــح ك ــى تصري ــت.» حجت اس
ــئوالن  ــرى و بى توجهى برخى مس بى مه
توليدكنندگان  ــردى  دلس ــبب  س ــد  نباي

شود.» 

14هكتار از اراضى ملى در قشم 
رفع تصرف شد

ــات جغرافيايى و امالك  ــت اطالع ــت مديري سرپرس
ــرف 14 هكتار  ــم از رفع تص ــازمان منطقه آزاد قش س
ــم طى  ــورگان جزيره قش ــتاى ت ــى ملى در روس اراض

عمليات يك روزه از دست متصرفان خبر داد. 
محمد دهقانى با بيان اين مطلب افزود: «با شناسايى 
ــتاى تورگان  ــى در محدوده روس ــان اراضى مل متصرف
ــار اراضى ملى  ــم، 14 هكت ــش مركزى جزيره قش بخ
ــال در اين منطقه  ــه ارزش افزون بر 165 ميليارد ري ب
ــد. 12 قطعه از اراضى رفع تصرف شده  ــازى ش آزاد س
ــزار و 500 مترمربع  ــه متراژ 66 ه ــتاى تورگان ب روس
ــه نيز به صورت محور  ــنگى و 14 قطع در مرحله پى س
ــراژ 37 هزار و 500 مترمربع و حدود 36  بلوكى به مت
ــراى واگذارى  ــع نيز در قطعات كوچك ب هزار مترمرب

غير قانونى به مردم آماده سازى شده بود.» 

داليل اختالالت
 اينترنت همراه به روايت وزير

ــه وجود آمده در  ــر ارتباطات درباره اختالالت ب وزي
ــتم اينترنت 2 اپراتور همراه اول و ايرانسل گفت:  سيس
ــه خدمات اينترنت در  ــتم ارائ «با توجه به اينكه سيس
حال تغيير است، اين اختالالت طبيعى و موقت خواهد 
ــوم  ــل س ــراى اصالح و ارتقاى اينترنت به نس ــود و ب ب
ــنا،  ــت.» واعظى در گفت وگو با ايس ــر اس اجتناب ناپذي
ــدن برخى اختالالت در  ــاره به اينكه به وجود آم با اش
خدمات اپراتورهاى همراه اول و ايرانسل براى آمادگى 
ــل پيش بينى بود،  ــوم ارتباطى 3G  قاب ــل س ارائه نس
اظهار كرد: «درزمانى كه پروانه ارائه نسل سوم ارتباطى 
به اين اپراتورها داده شد، اعالم كردند با توجه به اينكه 
ــتم بزرگ در حال جايگزينى  ــور يك سيس در كل كش
ــتم قديمى است مردم بايد برخى مشكالت را در  سيس

اين زمينه تحمل كنند.» 

واردات خودروهاى لوكس فقط با 
مجوز هيات دولت

رييس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به ممنوعيت 
ثبت سفارش خودروهايى با حجم موتور بيش از 2500 
ــى از مهر 91 گفت: «خودروهايى كه تاكنون به  سى س
ــط افرادى مانند ورزشكاران بوده  كشور وارد شده توس

كه با مجوز هيات وزيران صورت گرفته است.» 
ــه ممنوعيت ثبت  ــاره ب ــى راد، با اش ــى اهللا افخم ول
ــش از 2500  ــا حجم موتور بي ــفارش خودروهاى ب س
ــى گفت: «از اول مهرماه سال 91 يعنى دو سال  سى س
ــفارش خودروهايى با حجم موتور بيش از  قبل، ثبت س
ــده مگر در موارد خاص كه  ــى ممنوع ش 2500 سى س
براساس مجوز هيات وزيران واردات انجام شده است.» 

مناطق آزاد

اختالل اينترنت

خودرو

گفت و گو
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روس ها فهرست مواد غذايى 
موردنيازشان را به ايران اعالم كردند

ظرفيت ترانزيت كاالى ايران بهتالش براى بازار روسيه
 14 ميليون تن درسال مى رسد

  وزير راه و شهرسازى ايران اعالم كرد: ايران در نظر دارد تا سال 2015 
ــيرهاى ترانزيتى، ميزان حمل و انتقال كاال  ميالدى و با بهره گيرى از مس
ــاند. به گزارش وزارت راه وشهرسازى،  ــال برس را به 14 ميليون تن در س
ــال آينده، ميزان  ــران قصد دارد ظرف پنج س ــاس آخوندى افزود: اي عب
ترانزيت كاال را 25 درصد ديگر افزايش دهد، ضمن آنكه داالن بين المللى 
ــتان و نيز كريدور ايران به چين و پاكستان از  و منطقه  اى ايران به افغانس

ديگر طرح  هايى است كه اين هدف را دنبال مى كنند. 

افزايش 60 درصدى درآمد
 بندر شهيد رجايى با لغو تحريم ها

به گزارش ايلنا مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه درآمد 
بندر شهيد رجايى در پنج ماه اول امسال نسبت به پنج ماه سال گذشته 
ــته است، گفت: بخش قابل توجهى از اين  بيش از 60 درصد افزايش داش
ــت.  محمد  ــهيد رجايى اس افزايش درآمدها مربوط به لغو تحريم بندر ش
سعيد نژاد ادامه داد: در حال حاضر پس از لغو تحريم بندر شهيد رجايى، 
الينرهاى جديد تايوانى و سنگاپورى در بندر شهيد رجايى پهلو مى گيرند 

كه تعدد ورود الينرها درآمدهاى اين بندر را افزايش داده است. 
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شنبه هفته گذشته در ساختمان 
فرابورس از صندوق هاى زمين و 
ساختمان رونمايى شد تا به گفته 
وزير راه و شهرسازى، سرمايه هاى 
ــتاى خروج  ــردم در راس ُخرد م
ــود جذب و  ــكن از رك ــازار مس ب
ــروش، عرضه و تقاضاى  توليد، ف
ــود. بر اين  مسكن ساماندهى ش
ــاس، يونيت هاى (واحدهاى)  اس
سرمايه گذارى 1000 تومانى در 
ــكن و ساختمان  پروژه هاى مس
ــا در قالب  ــود ت ــف مى ش تعري
«صندوق پروژه » ساخت وسازها 

در كشور جان دوباره اى بگيرد. 
ــازى و  ــا وزارت راه و شهرس ام
ــاس آخوندى كه  در رأس آن عب
ــده را در  ــش اين اي از 11 ماه پي
ــده بود، معتقد  ذهن خود پروران
است؛ در اين پروسه انبوه سازان 
ــزايى را  ــم مى توانند نقش بس ه
ايفا كنند. انبوه سازان چند سالى 
ــت درگير پروژه هاى مسكن  اس
مهر هستند و در اين سال ها هم در 
ساخت وساز توانمند شده اند. حال 
با رونمايى از صندوق هاى زمين 
و ساختمان يك بار ديگر مسئله 
«سودهاى آنچنانى » مطرح شده و 
كارشناس اقتصاد مسكن بر اين باور 
است كه انبوه سازان مى توانند در 
دستيابى به اهداف اين صندوق ها 
نقش برجسته اى ايفا كنند، البته 
اگر به سودهاى معقول قانع باشند. 

بورس بازى انبوه سازان را 
كم مى كند

ــان اقتصاد مسكن  كارشناس
ــن و  ــاى زمي ــه صندوق ه گرچ
ساختمان را راهكار مناسبى براى 
تامين مالى بخش مسكن ارزيابى 
ــن حال آن را  مى كنند، اما در عي
ــاز مسكن  براى حوزه ساخت و س
كافى نمى دانند. فردين يزدانى، 
كارشناس اقتصاد مسكن، يكى 

از مزيت هاى صندوق هاى زمين 
و ساختمان را كاهش بورس بازى 
انبوه سازان مسكن در بازار مى داند 
و در اين باره مى گويد: «مهم ترين 
خصلت صندوق ها اين است كه 
بورس بازى و منافع كالنى را كه 
سال هاست انبوه سازان مى برند 

كم مى كند. » 
ــا خبرنگار  ــو ب وى در گفت وگ
فرصت امروز افزود: «اگر بخواهيم 
ــه  كلى تامين  جهت گيرى  بهين
مالى در بخش مسكن را تعريف 
ــده كانال تغذيه  كنيم اصوال عم
منابع مالى سمت عرضه بايد از بازار 
سرمايه باشد و سمت تقاضا از بازار 
پول و اعتبارات بانكى تامين شود.» 
وى تصريح كرد: «در سمت بازار 
سرمايه ابزارهاى مختلفى وجود 
دارد كه بايد به تدريج از آنها استفاده 
شود.نخستين ابزار، صندوق زمين 
و مستغالت است كه در همه دنيا 
همچنين نهادهايى رايج راست.» 
ــه قاعدتا  ــا بيان اينك يزدانى ب
بايد به تدريج از صكوك مختلف 
ــوك اجاره  ــر از جمله صك ديگ
ــير استفاده شود،  هم در اين مس
خاطرنشان كرد: «بايد اصالحاتى 
ــدوق زمين  ــاى صن در فراينده
ــتغالت صورت بگيرد، در  و مس

ــاى زمين و  ــوع صندوق ه مجم
ــاختمان مى تواند ابزار مثبتى  س

براى بازار باشد.» 
ــناس اقتصاد مسكن در  كارش
پاسخ به اين پرسش كه انبوه سازان 
چگونه مى توانند وارد اين جريان 
ــازان اگر  ــوند، افزود: «انبوه س ش
زمين داشته باشند، براى تامين 
مالى مى توانند آن را به صندوق  
تبديل كنند.   مهم ترين خصلت 
صندوق ها اين است كه بورس بازى 
و منافع كالنى را كه سال هاست 
انبوه سازان مى برند كم مى كند.» 
ــه در  ــان اينك ــا بي ــى ب يزدان
صندوق هاى زمين و ساختمان 
ــهامى ايجاد  به نوعى شركت س
مى شود، تاكيد كرد: «به اين ترتيب 
انبوه سازان در جاهايى كه زمين 
ندارند و سهام خريدارى مى كنند 
به صورت پيمانكار يا سرمايه گذار 

وارد پروژه مى شوند.» 
وى با بيان اينكه   صندوق هاى 
ــاختمان راه را براى  ــن و س زمي
ــازان براى كسب درآمد  انبوه س
سالم نه رانتى باز مى كنند، اظهار 
ــفانه انبوه سازان به  كرد: «متاس
سودهاى آنچنانى عادت كرده اند 
و اگر دولت مصر باشد، انبوه سازان 
آرام آرام سود معقولى را به دست 

مى آورند كه مصرف كننده هم زير 
بار قيمت ها له نخواهد شد.» 

وى با بيان اينكه صندوق هاى 
زمين و ساختمان را مثبت ارزيابى 
مى كنم،  گفت:  «اين صندوق ها قدم 
الزم و مثبتى است و بايد مسئوالن 
پيگير ورود ابزارهاى جديد به بازار 
باشند و اصالحاتى نيز در اين زمينه 

صورت گيرد.» 

صندوق هاى زمين و 
ساختمان پر از ابهام است

ــت كه رييس  اين در حالى اس
انجمن سراسرى انبوه سازان كشور 
اعتقادى به اين موضوع ندارد كه 
ــازان به دنبال سودهاى  انبوه س
آنچنانى هستند.  برزگر با قاطعيت 
مى گويد: «همكاران ما به سودهاى 
ــتند. » جمشيد  معقول قانع هس
برزگر نقطه ضعف صندوق هاى 
زمين و ساختمان را شفاف نبودن 
آن مى داند و معتقد است تا زمانى 
ــن صندوق ها  ــات اي ــه جزيي ك
ــازان  ــود، انبوه س ــخص نش مش
ــراى  ــب آن ب ــد در قال نمى توانن
برنامه هاى آتى برنامه ريزى كنند. 
ــرى  ــن سراس ــس انجم  ريي
انبوه سازان با بيان اينكه ابهامات 
صندوق هاى زمين و ساختمان 

ــان كرد:  ــت، خاطرنش ــاد اس زي
ــه اين  ــود ك ــخص ش «بايد مش
ــت؛  ــا در اختيار كيس صندوق ه
ــت يا  واگذار كننده آن دولت اس
در اختيار شركت هايى هلدينگ 

سرمايه گذارى قرار دارد.» 
برزگر با بيان اينكه صندوق هاى 
مذكور يك پروژه شفاف، واضح و 
روشن نيست، بيان كرد: «همكاران 
ما قانع هستند. به عنوان نمونه در 
قالب طرح مسكن مهر، واحدها با 
قيمت هر مترمربع آن بين 320 
تا 400 هزار تومان ساخته شده 

است.» 
ــه داد: «اين واحدها با  وى ادام
همه امكانات ساخته شده و آمار 
ــان مى دهد كه مسكن مهر  نش
ــاخت و انشعابات  با احتساب س
مربوطه هر مترمربع كمتر از 400 
هزار تومان هزينه داشته است. به 
ــهرهاى باالى  عبارت ديگر در ش
ــر جمعيت هزينه  100 هزار نف
ــكن مهر با احتساب  ساخت مس
ــه  ــات، پروان ــن خدم ميانگي
ساختمانى بين 320 تا 400 هزار 
تومان بوده و انبوه سازان آن را به  

متقاضيان  تحويل داده اند.» 
رييس انجمن انبوه سازان در 
ــد: «آنهايى  عين حال يادآور ش
ــتند، در  ــر توليد نيس كه در ام
ــروش و واگذارى  زمان پيش ف
ــازن  ــى را از انبوه س واحدهاي
ــازان براى  ــد و انبوه س مى خرن
ــروژه بايد  ــن منابع مالى پ تامي
قيمت معقول واحدها را واگذار 
ــن موضوع  ــا در اي كنند. اتفاق
ــته ام كه اين  هميشه بحث داش

يك برداشت اشتباه است.» 
برزگر ادامه داد: « اين افراد كه نه 
براى پول مالياتى داده و نه اينكه 
توليدى انجام داده اند،    واحدهايى 
زيادى را از انبوه سازان خريدارى 
مى كنند و به دنبال سود بيشترى 

هستند.» 

ارزيابى كارشناسان و انبوه سازان از گام نخست دولت براى خروج بازار مسكن از ركود

مثبت و منفى «صندوق زمين و مسكن»
بافت تهران خط آسمان ندارد

ــاختمان هاى بى روح و كدر.  نماى شهر مملو است از س
كمتر ساختمانى در خيايان ها و كوچه پس كوچه ها وجود 
دارد كه حتى براى چند ثانيه هم كه شده نگاه رهگذران را 
به خود جلب كند. معمارى ها آن قدر شبيه به هم هستند 
كه ساختمان هاى ادارى و مسكونى فرقى با هم ندارند، اما 
ناهنجارى كه مختص كالن شهرها است و به خصوص در 
چند سال گذشته پيكره تهران را متشنج كرده، همسايگى 
ساختمان هاى پست و بلند در كنار هم است؛پديده اى كه 
نيازى شبيه به ارتودنسى دارد. به رديف كشيدن خانه هاى 
هم اندازه يكى از مهم ترين اصول در برنامه ريزى   و معمارى 
شهرى است كه اين روزها به اين اصل مهم شهرسازى كمتر 

توجه مى شود. 
خط آسمان همان نظم شهرى است كه مى گويد؛ در هر 
بافتى قد ساختمان ها بايد با هم بخواند و هم قد ها كنار هم 
چيده شود. خط آسمان حد فوقانى تاج ساختمان ها و فصل 
ــت كه اين روزها اين  مشترك كالبد خيابان با آسمان اس
خط در كالن شهرها مانند نمودار خطى شاخص بورس، 
باال و پايين زيادى دارد و معمارها معتقدند؛ اغتشاش خط 

آسمان بدترين اتفاق بصرى تهران است. 
مهرداد هاشم زاده، رييس هيات مديره كانون مهندسان 
معمار دانشگاه تهران در گفت و گو با  فرصت امروز،گم شدن 
خط آسمان تهران البه الى ساختمان هاى بد قواره را درد 
معمارى اين كالن شهر دانست و مقصر را اتخاذ تصميمات و 
اجراى سياست هاى غلط در هشت سال گذشته عنوان كرد. 

اينكه تهران خط آسمان ندارد، يعنى چه؟ 
خط آسمان در واقع همان نظم شهرى است، اينكه تمام 
ــه و خيابان هم قد   ــاختمان هاى يك محله و يك كوچ س
ــند. مجموعه اى ناهماهنگ از ساختمان هاى كوتاه و  باش
بلند؛ اين معمارى كج و معوج همان عاملى است كه خط 
آسمان تهران در آن گم شده است. اينكه تهران خط آسمان 
ندارد به اين معنا است كه آپارتمان هاى هم اندازه كنار هم 
چيده نشده اند و خانه هاى حياط دارى كه به اندازه يك يا 
ــكونى و ادارى گم  دو طبقه قد دارند در بين برج هاى مس
شده اند. اين در حالى است كه اگر در خيابان هاى قديمى 
ــازى  چند قدمى برداريد، متوجه رعايت اين اصل شهرس
ــويد؛ اصلى كه اين روزها كمتر بساز بفروشى به آن  مى ش

توجه مى كند. 

اين نظم شهرى از چه دوره اى به هم خورد؟ 
متاسفانه رعايت اصول شهرسازى در چند سال گذشته 
ــازها رفت. به خصوص در هشت سال  به مرور از ياد انبوه س
ــته با بى توجهى ناظران شهرسازى، بساز بفروش ها  گذش
ــترين استفاده را كردند و بدون  در اين غيبت ناظران بيش
درنظر گرفتن اصول شهرى، سليقه شهرسازى و خانه سازى 
را تغيير دادند. وقتى حداكثر سوددهى مالك قرار گرفت، 
نماى شهرى هم از بين رفت. در تاريخ، هر دوره اى با يك 
معمارى خاص معروف است، اما متاسفانه بدترين معمارى 

در اين دوره بر پيكره شهر نقش بست. 

امضافروشى عده اى از مهندسان ناظر 
مسكن مهر

ــد رييس جمهور و رييس  به گزارش ايسنا، مشاور ارش
ــور گفت: بخش  ــازمان نظام مهندسى ساختمان كش س
عمده اى از درآمد شهردارى ها از تخلفات ساختمانى تامين 
مى شود، به طورى كه در اجالس نوشهر شهرداران اذعان 
داشتند كه 80 درصد درآمدهايشان از كميسيون ماده 5 و 
كميسيون ماده 100 است.  وى ادامه داد: برخى مسكن هاى 
مهر حتما تخريبى اند چراكه از ابتدا بناى كار مطابق اصول 
ــكن هايى كه نازك كارى شان  فنى نبوده است. براى مس
مناسب نيست مى شود كارى كرد، اما آنهايى كه سازه شان 
مناسب نيست نبايد رها شوند و بايد براى شان تصميم گيرى 
كرد، زيرا بر نحوه ساخت آنها نظارت واقعى انجام نشده و 
عده اى از مهندسان ناظر امضا فروشى كرده اند.  وى با بيان 
اينكه عمر ساختمان هاى موجود در ايران 30 سال است، 
تاكيد كرد: الزاما طراحى ساختمان از سوى مهندس صاحب 
صالحيت انجام مى شود، اما حضور مجرى ذى صالح در همه 
جا الزامى نيست به طورى كه بعضى جاها گفته شده فقط 
براى بناهاى باالى هزار متر مجرى ذى صالح الزامى است. 

اطالعات جعبه هاى سياه هواپيماى 
ايران140 بازخوانى شد

رييس سازمان هواپيمايى كشورى از بازخوانى موفق همه 
اطالعات جعبه هاى سياه هواپيما در هشتمين جلسه كميته 

بررسى سانحه هواپيماى آنتونف 140خبرداد. 
به گزارش سازمان هواپيمايى كشور، عليرضا جهانگيريان 
ــان داخلى و  ــتمر كارشناس گفت: با تالش و پيگيرى مس
ــدن صدمات زياد به جعبه هاى  خارجى و با وجود وارد ش
سياه اين هواپيما، همه اطالعات ذخيره شده كه براى بررسى 
دليل سانحه نقش حياتى دارند با موفقيت بازخوانى شد و 
در اختيار كميته بررسى سانحه قرار گرفت. در اين جلسه 
ــى از بازديد قاضى پرونده و اعضاى معرفى شده از  گزارش
ــركت هواپيمايى  ــازمان بازرسى كل كشور از ش سوى س
سپاهان ارائه و مقرر شد در جلسات آينده بررسى يافته هاى 
تخصصى ديگر گروه هاى كميته به صورت كامل ارائه شود. 

تشكيل سازمان مستقل قطارهاى 
سريع السير

مديرعامل راه آهن از تشكيل سازمان مستقل قطارهاى 
ــكيل اين سازمان، تا  ــير خبر داد و گفت: با تش سريع الس
ــير تهران- اصفهان به  ــال آينده خط سريع الس چهار س
بهره بردارى مى رسد.  به گزارش مهر، محسن پور سيدآقايى 
افزود: قطار سريع السير تنها يك خط سريع نيست و يك 
سيستم است و تعيين سرعت، زيرساخت خطوط سريع، 
به روز كردن خطوط موجود، مواجهه با خطرات طبيعى، 
تعميرات و نگهدارى، ايمنى و امنيت در قطارهاى سريع، 
ــاختار كشورهاى  ــرمايه گذارى، س خصوصى سازى و س
مختلف، فناورى و اطالعات، تعرفه ها و سيستم فروش بليت 
از اجزاى اين سيستم است كه بايد در كنار هم ديده شود. 

خبر گفت و گو
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بحران آب در ايـران توجه 
رسـانه هاى ديگر كشورها را 
نيز به خود جلب كرده اسـت. 
جداى از برخـى ديدگاه هاى 
خـاص و نه چنـدان معتبر در 
اين نـوع گزارش ها پرداختن 
اين رسانه ها به موضوع بحران 
آب در ايران نشان از عميق و 

جدى بودن موضوع دارد.
***

ــه روزگارى در  ــاورزانى ك كش
ــرزمين هاى حاصلخيز اطراف  س
ــد، حاال و  ــده رود كار مى كردن زاين
پس از خشك شدن رودخانه قلب 
اصفهان مجبور شده اند تا راهى تازه 
ــد. زاينده رود  براى كار كردن بيابن
ــهر  ــال پيش در قلب ش از هزار س
باستانى اصفهان جارى بود، اما حاال 
بستر رودخانه به زمينى بزرگ و پر 
ــنگريزه اى مى ماند كه آفتاب  از س

جانش را ستانده است. 
ــاكنان  ــى از س ــين، يك افش
ــع  ب ــه از توا ــتان ورزن شهرس
ــه علف هاى  ــان در حالى ك اصفه
ــتر رودخانه مى كند،  هرز را از بس
ــك  چنيـــن مى گويـــد: «خش
ــى اينكه  ــده رود يعن ــدن زاين ش
ــد زمين هاى  ــورم قي ــن مجب م
ــه را بزنم و  ــاورزى ام در ورزن كش
ــراز تومان در  ــراى روزى 15ه ب

شهردارى اصفهان كار كنم.»
به گفته مصطفى حجه فروش، 
رييس كميسيون كشاورزى اتاق 
ــك شدن  بازرگانى اصفهان، خش
زاينده رود به معناى از دست رفتن 
درآمد براى حدود دوميليون نفر 
از ساكنان حوزه رودخانه، معادل 
40درصد جمعيت منطقه است. 
ــد: «اگر اين  حجه فروش مى گوي
وضعيت ادامه يابد، اين جمعيت 

بايد به فكر تغيير شغل باشد.»
ــتر  ــه از ميان مى رود بيش آبى ك
ــوءمديريت و مصرف  ــل س حاص
ــت تا خشكسالى.  بيش از اندازه اس
در واقع اين آب پشت سد زاينده رود 
ــود و به مصارف خانگى  انبار مى ش
ــد. يازده پل روى  و صنعتى مى رس

زاينده رود حاال بيشتر خأل بى آبى را 
نمايش مى دهند. 

بيابان شدن زاينده رود اثرى عميق 
بر شهرى گذاشته كه به محوريت اين 
ــده بود. درست مانند  رودخانه بنا ش
لندن كه به محوريت رودخانه «تايمز» 
احداث شد و پاريس كه به واسطه رود 

«سن» پا گرفت. 
اما خشك شدن زاينده رود تنها 
ــى از بحران بى آبى است كه  بخش
ــال پياپى گريبانگير ايران  14 س
ــت. حيات هزاران روستا  شده اس
ــت.  ــته به تانكرهاى آب اس وابس
ــت كه صاحبان  اين در حالى اس
ــب و كار نيز از اينكه بى آبى به  كس
ــيب مى زند،  كسب و كارشان آس

شكايت دارند. 
به گفته يك مقام آبى در ايران 
ــود،  ــت نامش فاش ش كه نخواس
دست كم 12 استان از 31 استان 
ايران در صورت ادامه روند كم آبى 
ــال آينده دچار مشكل  در 20 س
ــوند، مگر اينكه اين  جدى مى ش
ــتور كار مسئوالن  بحران در دس

مربوط قرار گيرد. 

ــبق  ــى كالنترى، وزير اس عيس
ــاورزى، با بيان اينكه وضعيت  كش
خشكسالى فعلى حتى مى تواند از 
اين هم بدتر شود، هشدار داد: «اگر 
روند سريع و گسترده تخريب منابع 
آبى زيرزمينى به همين ترتيب ادامه 
يابد، ايران با هفت هزار سال قدمت و 
تاريخ، تا 20 سال آينده قابل زندگى 

كردن نخواهد بود.»
ــت: «بحران  وى همچنين گف
ــر  ــى بزرگ ت ــود آب معضل كمب
ــاى  ــر از بحران ه و خطرناك ت
ديگرى است كه ايران با آن دست 
ــد.» مقامات  ــرم مى كن و پنجه ن
ــه نياز  ــدار داده اند ك ــران هش اي
ــران  ــهميه بندى آب در اي ــه س ب
ــون تنها به  ــود دارد، اما تاكن وج
ــت از پرمصرف ها براى  درخواس

كاهش مصرف اكتفا كرده اند. 
روحانى، رييس جمهور ايران بارها 
بر حل بحران آب تاكيد و خواستار 
ــده  ايجاد اصالحاتى در اين باره ش
ــات نيازمند  ــت، اما اين اصالح اس
تامين منابع مالى است. معضل آب 
در ايران مسئله اى كامال خودساخته 

است. در ايران به طور متوسط تنها 
ــال يعنى يك  200 ميلى متر در س
سوم متوسط جهانى باران مى آيد 
ــا تنها در  ــد اين بارش ه و 75درص
25درصد مناطق روى مى دهد. با 
اين حال ايران  در زمينه مهندسى 
آب سابقه اى طوالنى دارد. سدهاى 
عظيم و سيستم سنتى حفر قنات 
ــه  ــودى از جمل ــفت هاى عم و ش
ــى آب  اين راهكارها براى مهندس
ــفت، عضو دورانى يا رفت  است. ش
ــت كه به تونل هاى  و برگشتى اس
ــود و آب را  ــيب دار وصل مى ش ش
بدون نياز به پمپاژ به مناطق باالتر 
ــا مهم ترين  ــد.  ام ــال مى ده انتق
معضل در بحران آب ايران مربوط 
ــتم يارانه اى بخشى است  به سيس
كه منجر به هدررفت آب مى شود. 
در واقع بزرگ ترين مشكل بحران 
ــاورزى  ــوط به بخش كش آب مرب
ــت. بيش از 90درصد آب ايران  اس
اكنون در بخش كشاورزى مصرف 
ــى به  ــاورزان ايران ــود. كش مى ش
ــاى زيرزمينى و  روش پمپاژ آب ه
غرقابى، محصوالت خود را پرورش 

مى دهند، غافل از اينكه به سختى 
مى توان بعدها جايگزينى براى اين 

آب هاى زيرزمينى يافت. 
ــازمان غذا و  براساس اعالم س
ــازمان ملل متحد،  كشاورزى س
ــتخراج آب هاى زيرزمينى در  اس
ــه 1970 تا  ــال هاى ده فاصله س
ــد، در حالى  2000 چهار برابر ش
كه تعداد چاه ها پنج برابر شده اند. 
ــه  ــد ك ــران مى گوين تحليلگ
ــارد دالر  ــتر از 100 ميلي بيش
ــه آينده  ــرمايه گذارى در ده س
براى بهبود سيستم هاى آبيارى و 
جايگزينى محصوالت آب بر مانند 

گندم مورد نياز است. 
ــران به  ــران آب در اي اگرچه بح
ــردد اين  ــش برمى گ دهه هاى پي
معضل در طول سال هاى 84 تا 92 
ــيدكه دادن اختيار  به اوج خود رس
ــت مركزى به  ــت آب از دول مديري
استان ها يكى از اين سياست ها بود؛ 
سياستى كه اصفهان را قربانى كرد. 
در سال 2006 رييس جمهور وقت 
با سفر به استان چهارمحال و بختيارى 
اعالم كرد كه كشاورزان منطقه براى 
ــى به آب اولويت دارند. اين  دسترس
سياست باعث تشويق كشاورزان اين 
ــت محصوالت آب بر  منطقه به كش
ــى چون  ــه مناطق ــد. در حالى ك ش
ــد بودند،  ــان در حال رش يزد و كاش
ــر  ــك و كوچك ت ــده رود كوچ زاين

مى شد. 
مراد كاويانى راد، استاد دانشگاه 
خوارزمى مى گويد: «بحران هاى 
ــه معناى  ــوط به آب ب عميق مرب
ايجاد بحران هاى ملى خواهد بود؛ 
ــه در كم آبى  بحران هايى كه ريش

خواهد داشت.»
ــران تنها به  ــران آب در اي اما بح
اصفهان محدود نمى شود. درياچه 
ــت  اروميه تبديل به معضلى زيس
محيطى شده و اكنون 95درصد آن 
خشك است. بيش از 80هزار پمپ 
آب زيرزمينى و 37 سد براى آبيارى 
ــاورزى در حوزه  ــاى كش زمين ه
ــت. اين  درياچه به كار مى رفته اس
به معناى ميزان باالتر برون رفت آب 
از اين درياچه نسبت به آب ورودى

 به آن است. 

گزارش فايننشيال تايمز از بحرانى كه بر ايران سايه افكنده است

20سال تا خشك شدن ايران 7 هزار ساله سفر وزير جهادكشاورزى 
به خراسان رضوى

ــان رضوى سفر كرده اند تا از  گويا هيات دولت به خراس
نزديك در جريان امور بخش هاى مختلف قرار گيرند. وزير 
جهادكشاورزى، روز گذشته در سفرى به خراسان رضوى، 
از پروژه هاى مختلفى بازديد كرده است. يكى از اعضاى گروه 
مجازى، اطالع رسانى اين سفر را به صورت كوتاه به عهده 
ــاورزى در جريان اين بازديد عنوان  گرفت. وزير جهادكش
كرده شرايط طبيعى مانند خشكى، سرما، تگرگ و غيره از 
ويژگى هاى كشور و به كارگيرى تكنولوژى هاى جديد براى 
غلبه يا سازگارى با اين شرايط جهت پايدارى كشاورزى و 
توليد از اولويت هاى وزارت جهادكشاورزى است.  آن طور 
كه از خبرهاى كوتاه برمى آمد، محمود حجتى از اختصاص 
1300ميليارد تومان اعتبار براى اجراى سيستم هاى آبيارى 
ــر داده وگفته: دولت  ــتان خب ــار در اين شهرس تحت فش
85درصد اجراى سيستم هاى نوين آبيارى (اجراى آبيارى 
ــار) را تقبل مى كند و اعتبار مناسبى را به استان  تحت فش

خراسان رضوى تخصيص داده است. 
اين مقام مسئول اعالم كرده، استحصال آب با همكارى 
ــود و از طريق توسعه عمليات  وزارت نيرو مديريت مى ش
ــفره هاى زيرزمينى  ــت شهرها، س آبخيزدارى در باالدس
ــده و باعث افزايش ظرفيت مى شود. وى با اشاره  تغذيه ش
ــد به گونه اى از  ــالى گفته: باي به مباحث كم آبى و خشكس
سفره هاى زيرزمينى استفاده كنيم كه در سال هاى آينده 
دچار مشكل نشويم. وزير جهادكشاورزى در جريان بازديد 
از شركت گياهان دارويى پرند كاشمر بيان كرده با توجه به 
اقليم و منابع ژنتيكى متنوع و غنى گياهان دارويى ايران و 
استقبال بازارهاى داخلى و خارجى از كاربردهاى مختلف 
ــعه زراعت، فرآورى،  اين گياهان، ساماندهى توليد و توس
ــتيبانى از صادرات گياهان دارويى در  ــانى و پش بازاررس
دستور كار وزارتخانه قرار دارد.  البته اين اطالع رسانى كه 
ــخنان برخى از اعضا به  به حق مفيد و قابل تامل بود، با س
چالش كشيده شد. تعدادى بر اين عقيده بودند كه اگرچه 
اطالع رسانى الزم و ضرورى است اما اگر قرار بود با اين ديد 
ــاورزى حل شود، تا به حال  و بازديدها مشكل بخش كش

حل شده بود. 
ــد  ــو ديگرى گفت: به نظر مى رس پس از اين پيام، عض
همين كه دوستان بدانند حداقل در ظهر جمعه مسئوالن 
ارشد بخش كشاورزى خواب نيستند و در جهت پيشبرد 
اهداف دولت تالش مى كنند، كافى است.  اما نكته جالب و 
البته كمى نگران كننده از طرف يكى از اعضاى گروه ديگرى 
ــاورزى فعاليت دارد، عنوان شد.  كه آن هم در زمينه كش
اينكه چرا رسانه هاى كشاورزى هيچ جايگاهى در سفرهاى 
رييس جمهور و كنفرانس ها و نشست هاى خبرى او ندارند. 
ــفر، بحث كشاورزى، آب،  اين در حالى است كه در هر س
ــتاييان از زبان وى نقل مى شود. حداقل  امنيت غذا و روس
در سفرهايى كه وزيركشاورزى، رييس جمهور را همراهى 
مى كند و ده ها طرح كشاورزى افتتاح يا مورد بازديد قرار 
مى گيرد، بايد چند رسانه كشاورزى وى را همراهى كنند. 
ــفانه به دليل حجم  ــى گفت: متاس در اين حين كارشناس
ــتان به استفاده  باالى رسانه هاى كشاورزى ترجيح دوس
از خبرنگاران خبرگزارى هاست تا نشريات تخصصى. اين 
ــفر، حداقل دو مجله  ــت كه مى توان در هر س در حالى اس
ــه را كه صفحه  ــزارى و يك روزنام ــى، يك خبرگ تخصص

كشاورزى دارد، گنجاند. 

خريد گندم مازاد كشاورزان 
گلستانى 30درصد افزايش يافت

ــركت خدمات بازرگانى دولتى استان  مدير كل غله و ش
ــاورزان  ــدم مازاد از كش ــتان گفت: ميزان خريد گن گلس
ــبت به مدت مشابه  ــال زراعى جارى نس ــتانى در س گلس

سال قبل حدود 30 درصد افزايش دارد.
محمدرضا افشار در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: باوجود 
ــال زراعى جارى، طبق آخرين  كم آبى و خشكسالى در س
ــر مصرف از  ــن گندم مازاد ب ــدود 600 هزار ت گزارش ح

كشاورزان استان گلستان خريدارى شده است.
وى اضافه كرد: اين در حالى است كه ميزان گندم مازاد 
ــال زراعى قبلى حدود  خريدارى شده از كشاورزان در س

463 هزار تن بود.
ــال براى نخستين بار  مدير كل غله گلستان افزود: امس
ــه گندم  ــتان ك ــاورزان گندمكار اس ــام مطالبات كش تم
ــتان  ــركت غله و بازرگانى دولتى گلس مازاد خود را به ش

فروخته اند، به حساب آنها واريز شده است.
ــارى بابت خريد  ــال زراعى ج ــار اظهار كرد: در س افش
ــش هزار و 350 ميليارد ريال وجه نقد به حساب  گندم ش
ــتان از طريق بانك عامل واريز  كشاورزان گندمكار اين اس

شد.
مدير كل غله و شركت بازرگانى دولتى استان گلستان 
ــدم در داخل  ــازى گن ــوز ذخيره س ــدور مج در مورد ص
ــتانى نيز گفت: در داخل استان افزون بر يك  انبارهاى اس
ــازى گندم ساماندهى شده  ميليون تن ظرفيت ذخيره س
ــده را در آن  كه مى توان تمام محصول گندم خريدارى ش

ذخيره سازى كرد.
وى درخواست استان گلستان از وزارت صنعت، معدن 
ــازى گندم در  ــارت را دريافت مجوز صدور ذخيره س و تج
ــر مناطق پس از  ــردن آن به ديگ ــتان و صادر ك داخل اس
ــت اين وزارتخانه  تبديل به آرد اعالم كرد كه مورد موافق

قرار گرفته است.
ــه آرد  ــتان 32 كارخان ــتان گلس ــزود: در اس ــار اف افش
ــت دارند كه  ــن فعالي ــك ميليون ت ــت بيش از ي با ظرفي
ــتان بدون انجام فرآورى،  خروج گندم مازاد بر مصرف اس

تهديدى براى اشتغال پايدار در اين واحدها است.

خريد 86 ميليارد تومان برگ سبز 
چاى از كشاورزان

رييس سازمان چاى از خريد بيش از 86ميليارد تومان 
برگ سبز چاى از استان هاى شمالى كشور خبر داد و گفت: با 
توجه به روند اختصاص بودجه خريد تضمينى اين محصول 
مطالبات چايكاران به صورت روزانه پرداخت مى شود. على 
ــرد: از ابتداى فصل  ــنا، اظهار ك محرر در گفت وگو با ايس
ــبز چاى تاكنون بيش از 61 هزار و 800  برداشت برگ س
ــمالى كشور به ارزش  تن از اين محصول از استان هاى ش

86 ميليارد و 700 ميليون تومان خريدارى شده است.

نرخ خريد توافقى خرماى 
خوزستان تعيين شد

نرخ خريد توافقى خرماى استعمران (صادراتى) خوزستان 
با احتساب هزينه هاى جانبى يك هزار تومان تعيين و به 
ــاورزى استان  ــازمان جهاد كش واحدهاى صادراتى و س
ــد. نايب رييس انجمن توليدكنندگان  خوزستان اعالم ش
ــت: به صورت  ــتان در گفت وگو با ايانا گف خرماى خوزس
جسته و گريخته برداشت خرماى خوزستان از نخل هاى 
بلندارتفاع آغاز، اما برداشت محصول ساير نخل ها، موكول 
به بعد از رطوبت هوا شده است. على خضرى درباره قيمت 
ــتان ادامه داد:  توافقى و تضمينى اين محصول در خوزس
ــتان اعالم  ــتان خوزس قيمت خريد تضمينى خرما در اس
نشده، اما نرخ خريد توافقى اين محصول به سازمان جهاد 
ــتان و اتحاديه خشكبار كشورى اعالم شده  كشاورزى اس
است. نايب رييس انجمن توليدكنندگان خرماى خوزستان 
يادآور شد: هزينه هاى جانبى كرايه حمل و نقل، باسكول، 
فرآورى و بسته بندى خرما نيز بر عهده واحدهاى بسته بندى 
است كه حدود 250 تومان براى هر كيلوگرم هزينه دارد. 

شركت پشتيبانى امور دام خريد 
مرغ سنگين وزن را متوقف كرد

به منظور ترويج توليد و مصرف مرغ سايز كوچك، شركت 
پشتيبانى امور دام، خريد مرغ سنگين وزن را متوقف كرد.

مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور در 
گفت وگو با ايانا با اعالم اين خبر گفت: شركت پشتيبانى 
ــايز  ــازى توليد و مصرف مرغ س امور دام براى فرهنگ س
ــتورالعمل خريد خود را بر مبناى الشه يك  كوچك، دس
تا 1/8 كيلوگرمى قرار داد. همايون دارابى افزود: اين امر، 
ضريب تبديل توليد مرغ را باال مى برد و مصرف دان طيور 
ــور نيز تامين مى شود، كاهش مى دهد.  را كه از خارج كش
وى خاطرنشان كرد: مصرف مرغ سايز كوچك نيز كيفيت 
و سالمت بهترى براى مصرف كننده دارد كه وزارت جهاد 
كشاورزى براى ترويج توليد مرغ سايز كوچك از اين طريق 
ــت.مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران  وارد شده اس
گوشتى كشور درباره داليل توليد مرغ سنگين وزن در كشور 
ادامه داد: توليد مرغ سنگين وزن به دليل فرهنگ نادرست 
در بازار مصرف و تمايل بيشتر كشتارگاه ها به جذب مرغ 
سنگين بيشتر است، زيرا افت الشه كمترى براى آنها دارد.

سطح زير كشت محصول كلزا 
به يك ميليون هكتار افزايش مى يابد

معاون مديركل دفتر پنبه و دانه هاى روغنى وزارت جهاد 
كشاورزى اعالم كرد: براساس برنامه اين وزارتخانه سطح 
ــال هاى آينده به يك ميليون هكتار  زير كشت كلزا در س

افزايش مى يابد.
ــكارى در نخستين همايش  به گزارش ايرنا، شاهپور ش
ــا تاكيد بر  ــتان قزوين ب ــت كلزا در اس برنامه ريزى كاش
اقتصادى كردن توليد اين محصول در كشور افزود: دولت 
ــت محصول كلزا  ــت هاى خوبى براى توسعه كش سياس

اتخاذ كرده است.
وى اظهار داشت: 20 رقم بذر جديد از كشورهاى خارجى 
ــده كه اين ارقام تكثير و با هزينه كمتر در  وارد كشور ش

اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت.
شكارى با يادآورى اينكه با كشت رقم هاى جديد، ميزان 
توليد كلزا در كشور به 9 تن در هكتار خواهد رسيد، گفت: 
پيش بينى مى شود با اجراى طرح افزايش توليد دانه هاى 
روغنى به ويژه كلزا در كشور، ميزان سطح زير كشت اين 
محصول به يك ميليون هكتار و ميزان توليد نيز به بيش 

از دو ميليون تن برسد.
وى با تاكيد بر اينكه اهتمام به امر كشت كلزا در كاهش 
واردات روغن نيز موثر است، افزود: كلزا يكى از محصوالت 
راهبردى در كشور است و سياست هاى حمايتى از كشت 

اين محصول اجرا مى شود.
ــكارى اظهار كرد: دولت از كشت اين محصول توسط  ش
كشاورزان بسيار حمايت مى كند و اعطاى بذرهاى يارانه دار، 
خريد تضمينى و تامين بخشى از كود مورد نياز كشاورزان 
ــت. معاون مديركل دفتر پنبه،  بخشى از اين حمايت هاس
دانه هاى روغنى و گياهان صنعتى وزارت جهاد كشاورزى 
به اهميت كشت محصول كلزا در كشور اشاره كرد و گفت: 
كشت اين گياه در پايدارى عملكرد توليد غالت بسيار حائز 
اهميت است. شكارى يادآور شد: برخى از كشورها به روغن 
كلزا نيازى ندارند، ولى به دليل اهميت كشت اين محصول، به 
ادامه كشت كلزا در مزارع خود اقدام مى كنند. وى اظهار كرد: 
توسعه كشت كلزا در مزرعه مى تواند مصرف سموم و آفت ها 
را كاهش دهد و همچنين باعث افزايش توليد محصوالتى 
ــال هاى بعد مى شود و در  همچون گندم، جو و ذرت در س
بهره ورى آب نيز بسيار موثر است. شكارى با اشاره به اينكه 
ــت محصول كلزا فراتر از بحث توليد روغن در  اهميت كش
ــان كرد: با يك سال كشت محصول  كشور است، خاطرنش

كلزا در مزارع 90 درصد آفت ها كنترل مى شود.
وى گفت: اعطاى 15 ميليون ريال وام سرمايه در گردش 
ــد نهاده هاى  ــت محصول كلزا و خري براى هر هكتار كش
كشاورزى، باال بردن قيمت خريد تضمينى اين محصول 
به 23 هزار و 500 ريال و تامين كود مورد نياز كشاورزان 
ــت اين  ــت هاى حمايتى دولت براى كش از جمله سياس

محصول است.
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ــازمان خواروبار جهانى  ــزارش س بنا به گ
ــان 67 ميليون نفر به  ــون در جه (فائو) اكن
كمك هاى اضطرارى مواد غذايى نياز دارند 
ــنگى  ــر از آنها از گرس ــزار نف و روزى 25 ه
ــاعت حدود 105 نفر  مى ميرند كه در هر س
ــود. از اين 9  و در سال 9 ميليون نفر مى ش
ميليون نفر تلفات، شش ميليون كودك زير 

پنج سال هستند. 
به گفته سازمان ملل گرسنگى عمدتا ناشى 
از فقر است، ولى ساير عوامل نيز در آن نقش 
ــى از آنها عبارتند از:  عمده اى دارند كه برخ
سيل، مناقشات مسلحانه، ناآرامى هاى سياسى 
ــالى و كمبود آب با  كه در اين ميان خشكس
كيفيت مناسب براى شرب و توليد محصوالت 

كشاورزى نقش اصلى را بازى مى كند. 
اين، وضع موجود غذا در جهان است؛ حال 
ببينيم در آينده چگونه خواهد شد. در آينده 
با توجه به رشد جمعيت و افزايش تقاضا براى 
ــدن كره  ــرف آب از يك طرف و گرم ش مص
ــرف آب از طرف ديگر  زمين و افزايش مص

پيش بينى مى شود وضع بدتر از اين شود. 

بحران غذا در ايران
ــن آمار وزارت  در حال حاضر طبق آخري
جهاد كشاورزى كل توليدات كشاورزى در 
سال حدود 65 تن است كه اين توليد هنوز 
ــه زيادى دارد. هنوز  با مرز خودكفايى فاصل
باوجود صادراتى كه در زمينه ميوه و خشكبار 

ــتراتژيك از  ــتر اقالم مهم اس داريم در بيش
ــاى روغنى، قند و  ــو، دانه ه قبيل گندم، ج
ــتيم. با توجه به  شكر واردكننده عمده هس
ــد جمعيت و محدود بودن منابع آب در  رش
كشور پيش بينى مى شود اگر چاره انديشى 
ــت بدتر خواهد  نشود وضع از اينى كه هس
شد. جمعيت كشور در حال حاضر حدود 60 
ميليون نفر است كه پيش بينى شده در 50 
سال آتى به دو برابر يعنى 120 ميليون نفر 
برسد. آيا امكان دارد براى حفظ وضع موجود 
ميزان توليدات كشاورزى به دو برابر يعنى 
ــد. اگر توجه كنيم كه  130 ميليون تن برس

ــد 65 ميليون تن  در حال حاضر براى تولي
محصول حدود 85 ميليارد متر مكعب آب 
ــى مصرف آب:  ــم (با كارآي مصرف مى كني
0/7 كيلوگرم محصول براى مصرف هر 1000 
كيلوگرم آب) به اين واقعيت تلخ پى مى بريم 
ــاورزى  كه هر چند به قدر كافى زمين كش
ــيم منابع آب كشور  ــته باش در اختيار داش
ــت  اين اجازه نخواهد داد كه دو برابر برداش
فعلى را كه 170 ميليارد متر مكعب مى شود 
داشته باشيم. درحالى كه كل پتانسيل منابع 
آب تجديد شونده كشور 130 ميليارد متر 
ــال برآورد شده است كه از اين  مكعب در س

مقدار حداكثر 115 ميليارد مترمكعب قابل 
برداشت بوده و پنج ميليارد متر مكعب نيز 
به مصارف غيركشاورزى از قبيل بهداشت، 
صنعت و شرب مى رسد كه با افزايش جمعيت 

اين مقدار نيز افزايش مى يابد. 

جنگ آب
بايد پذيرفت كه در جهان امروز، آب ديگر 
ــت. آب امروزه يك  يك كاالى مصرفى نيس
كاالى استراتژيك، راهبردى، اقتصادى و بسيار 
ارزشمند است و دارندگان آن قدرت چانه زنى 
و برهم زدن معادالت سياسى و منطقه اى را 
ــورهايى كه داراى  دارا هستند. در مورد كش
ــئله جنگ آب  رودهاى مرزى هستند، مس
اهميت بيشترى دارد. ايران با داشتن چندين 
رود مرزى مانند اترك، ارس، اروند، هريرود و 

هيرمند در اين مسئله درگير است. 
به عنوان مثال طبق معاهده سال 1351 
هجرى شمسى بين ايران و يكى از كشورهاى 
همسايه،  بايد ساالنه 800 ميليون مترمكعب 
آب از رودخانه هاى مشترك وارد ايران شود، 
بنابراين اين مقدار آب در سال هاى اخير عمال 
ــت. گفتنى است قطع جريان  صفر بوده اس
ــوى ايران عواقب بسيار  آبى رودخانه به س
ــاكنان ذى نفع از آب  ناخوشايندى براى س
رودخانه در داخل ايران داشته كه مى توان 
ــك شدن كامل تاالبى  در اين زمينه به خش

بين المللى اشاره كرد. 

وقتى تشنگى كشاورزى، فقر را گسترش مى دهد

صيادان كشور به آب هاى دور مى روند
رييس سازمان شيالت ايران گفت: چندين تفاهم نامه و قرارداد بين المللى در دستور 

كار داريم كه صيادان كشور را به آب هاى دور بفرستيم.
ــن صالحى، معاون وزير جهاد كشاورزى در سفر به چابهار و در  به گزارش ايسنا، حس
بازديد از صنايع شيالتى اظهار كرد: در بخش صيد و صيادى توجه به آب هاى بين المللى 

و دور است.
ــيالت ايران گفت: طبق برنامه در تالش هستيم كه ظرفيت صيد  رييس سازمان ش

كشور را به بيش از يك ميليون تن برسانيم.
صالحى افزود: بيش از 80 درصد صيد ماهيان كشور از گونه تن ماهيان است كه در اين 
رابطه مى طلبد تا كارخانه هاى كنسروسازى و فرآورى در مناطق ساحلى به ويژه سواحل 

جنوب كشور احداث شود.
ــور تصريح كرد: وضعيت صنايع  ــيالت كش رييس سازمان ش
ــعه اين صنايع در استان هاى  ــور مطلوب و توس شيالتى در كش

برخوردار در حال اقدام است.
ــان كرد: با توجه به پايان پديده مونسون در  صالحى خاطرنش
چابهار و آغاز فصل ماهيگيرى بايد رفع مشكالت و موانع پيش روى 

صيادان مورد توجه قرار گيرد.

حل مشكل فاضالب دو كارخانه  لبنى تهران
ــهر تهران از برطرف شدن مشكل  رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراى ش
فاضالب دو كارخانه در منطقه يافت آباد تا يك ماه آينده خبر داد.  به گزارش ايسنا، رحمت اهللا 
حافظى كه اين هفته در تهران گردى احمد مسجدجامعى، عضو كميسيون شوراى شهر حضور 
داشت، اظهار كرد: با توجه به وجود صنايع آالينده زيادى كه در منطقه يافت آباد تهران قرار 
دارد، كارشناسان كميسيون سالمت هفته گذشته در بازديد تعدادى از اين صنايع از جمله 
دو كارخانه «پاك»  و «پگاه» داشتند و قرار شد مشكل فاضالب آنها تا يك ماه ديگر برطرف و 
وضعيت شان كنترل شود.  وى افزود: شهردار منطقه 17 تهران قول داد كه به تمام مشكالت 
موجود در اين زمينه رسيدگى كند.  وى همچنين درباره حضورش در تهران گردى اين هفته 
رييس سابق شوراى شهر تهران اظهار كرد: معتقدم حضور من در اين بازديد مى تواند كمكى 

در اين زمينه باشد كه كسى احساس نكند آقاى مسجدجامعى تنها 
مانده است؛ هر چند وى عضو كميسيون سالمت است.  او عملكرد 
مديريت در شوراى شهر را در طول يك سال گذشته خوب ارزيابى كرد 
اما درباره عملكرد منشى هاى هيات رييسه ايرادهايى را وارد دانست 
و گفت: درباره شمارش آرا در روز انتخابات شوراى شهر با مشكالتى 
مواجه شديم و انحرافاتى وجود داشت كه منشى هاى هيات رييسه 

بايد مسئوليت آن را بر عهده گيرند. 



فيلم توقيفى از اول ساخته نشود
ــينمايى، آرامش حاكم بر سينماى ايران را تنها  رييس سازمان س
به دليل سياست هاى سازمان سينمايى ندانست و گفت: اين آرامش 
ــينما در يك  مرهون زحمت و تالش هاى فراوان هيات مديره خانه س
سال گذشته نيز هست. خانه سينما در يك سال گذشته بيش از 30 
انتخابات برگزار كرد كه برخى از اين انتخاب ها سخت و پرتنش بود. 

ايوبى درباره برنامه ويژه سازمان سينمايى در روز ملى سينما افزود: 
ــينما به همراه ديگر اهالى سينما به افتخار روز ملى  اعضاى خانه س
ــينمايى ترتيب داده است،  ــينما در ضيافت شامى كه سازمان س س
ــوند. در اين ضيافت سينمايى صحبت هايى درباره يك  حاضر مى ش
سال سينمايى كه از سر گذرانده ايم ارائه مى كنم و پس از آن به اهالى 

سينما اخبار خوشى براى آينده سينماى كشور ارائه خواهم كرد. 
ــت كه در يك جريان  وى در ادامه افزود: نقطه نظر على جنتى اين اس
تعاملى با همديگر قرار بگيريم تا تهيه كننده، كارگردان و ديگر عوامل فيلم 
و همچنين سازمان هاى مختلف دچار زحمت نشوند و درنهايت مخاطب 
سينماى ايران از اين توليدات بهره ببرد. فيلم هايى كه گمان مى رود ممكن 

است در اكران مشكل پيدا كنند از همان ابتدا نبايد ساخت. 

بيانيه 300 عكاس در حمايت از دو عكاس
ــكايت  ــدن ش ــدن يا نش درجريان كش وقوس هاى پس گرفته ش
ــتان قزوين از دو عكاسى  ــگرى اس مديركل ميراث فرهنگى و گردش
ــالق محكوم شده بودند، 300 نفر از اهالى  كه به تحمل 75 ضربه ش
ــزى را در حمايت از اين عكاس ها  ــگ و هنر، بيانيه اعتراض آمي فرهن
صادر كردند و خواستار تجديدنظر در اين حكم شدند. چندى پيش 
نيز 240 عكاس نامه اى را در حمايت از اين دو عكاس قزوينى صادر 
ــتن نقدهاى وارد شده به كتابى  كرده بودند كه ضمن حرفه اى دانس
ــركل ميراث فرهنگى و  ــاى قزوين به تاليف مدي ــه حاوى جاذبه ه ك
ــگرى اين استان است، اعالم كردند كه امضا كنندگان اين نامه  گردش
نيز به عنوان منتقدان اين كتاب هستند و آمادگى دريافت شكايت از 

سوى مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى قزوين دارند. 

سرعت اينترنت و قعرنشينى ايران
ــل  همزمان با برنامه ريزى وزارت ارتباطات براى بهره بردارى از نس
ــاى روز كاربران و  ــخگويى به نيازه ــوم و باالتر اينترنت براى پاس س
توسعه كشور، محمود واعظى وزير ارتباطات توسط برخى نمايندگان 
تهديد به استيضاح شد. در حالى كه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
ــالمى چندى پيش گزارش داده بود كه كاربران فضاى مجازى در  اس
ايران مجبورند بيشترين پول را در جهان بابت اينترنت بپردازند، يك 
گزارش تازه منتشر شده بين المللى به قعر نشينى اين دستاورد بزرگ 
بشرى در كشور اشاره مى كند. از سوى ديگر، اريتره جنگ زده و كوبا 
از جمله كشورهايى هستند كه پس از ايران الك پشتى ترين اينترنت 
ــمالى هم كه هيچ ارتباطى با اين فناورى  را در جهان دارند و كره ش
ندارد. همزمان با قعرنشينى ايران در اين زمينه، سرعت حدود 6/05 
مگابايت را تجربه مى كنند. قطرى ها هم با سرعت 3/19 كار مى كنند، 
بحرين 2/31، سوريه 1/57 و در پاكستان هم اينترنت 1/46 مگابايت 

سرعت دارد. 

مرگ شيرها بر اثر تعلل مدير سيرك
رييس اداره ساماندهى و هماهنگى امور مناطق سازمان محيط زيست 
از مرگ پنج قالده شير در سيرك «پرشين» در آذربايجان شرقى خبر 
ــيرك «پرشين» داراى سه شير،  ــين داداشى افزود: س داد. امير حس
ــون و يك خرس بوده و براى اجراى نمايش قصد انتقال به  يك ميم
شهرستان بوكان در آذربايجان شرقى را داشت كه در آنجا شير ماده 
ــك پيدا مى كند و بنا به تجويز  در حالت وضع حمل نياز به دامپزش
ــزارين اقدام مى كردند. طى زايمان به دليل  ــك بايد براى س دامپزش
اينكه توله شير اول جثه بزرگى داشت، جلوى رحم را مى گيرد و تلف 
مى شود. به دنبال آن نيز دو توله ديگر اين شير مرده به دنيا مى آيند. 
ــير ماده دچار عفونت  ــه توله شير، ش ــدن س پس از زايمان و تلف ش
ــود و از بين مى رود. پس از آن شير نر نيز به ظاهر بر اثر سكته  مى ش

تلف مى شود. به گفته وى، اين حادثه سه شنبه رخ داده بود. 

پرسپوليس، پوالدى و زور اسلحه
ــرارداد مهرداد  ــپوليس در مورد عقد ق ــگاه پرس مديرعامل باش
ــرد: هر  ــه اظهار نظر ك ــرى اين گون ــگاه قط ــا يك باش ــوالدى ب پ
ورزشكارى مى تواند در هر كشورى قرارداد ببندد، اما براى رسميت 
ــيون آن كشور ITC بازيكن را  ــيدن به آن قطعا بايد فدراس بخش
ــال كند كه مشكل از آنجا شروع مى شود.  براى باشگاه جديد ارس
قطعا فدراسيون براى صادر كردن ITC مهرداد پوالدى براى تيم 
ــه به مداركى كه در  ــان را مى خواهند كه ما با توج ــرى، نظرم قط

اختيارمان است، اجازه صدور ITC اين بازيكن را نمى دهيم. 
رحيمى با اشاره به اينكه پوالدى در سال 91 با پرسپوليس قرارداد 
ــال 93 رسميت دارد، افزود: در  امضا كرده كه اين قرارداد تا پايان س
ــيده كه در  ــيون به ثبت رس ــال 92 قراردادى با پوالدى در فدراس س
ــده به جز اين قرارداد هرگونه توافقى كه منعقد  ماده پنج آن قيد ش
شود، براى سازمان و فدراسيون معتبر نيست. بنابراين توافق پوالدى 
ــت. ما حتى با خود اين بازيكن و مدير  با مديرعامل قبلى معتبر نيس
برنامه هايش جلسه داشتيم و گفتيم بايد اين مشكل را حل كنيم زيرا 

با اسلحه نمى خواهيم جلوى او را بگيريم. 

تيم نوجوانان ايران در راه جام جهانى شيلى
تيم فوتبال نوجوانان ايران با هدايت مصطفى قنبرپور به تايلند سفر كرده 
تا در رقابتى سخت با تيم  هاى زير 16 سال آسيا، سهميه حضور در جام 
جهانى شيلى را به دست آورد. جام شانزدهم نوجوانان از امروز آغاز مى شود 
ــنبه به مصاف  ــتين ديدارش در اين جام، روز يكش و تيم ايران در نخس
قطر مى رود. شانزدهمين دوره رقابت هاى فوتبال قهرمانى زير 16 سال 
(نوجوانان) آسيا در حالى از شنبه اول مهرماه در تهران آغاز مى شود كه 
تيم ايران با هدايت مصطفى قنبرپور كار سختى را براى كسب سهميه جام 
جهانى و دومين جام قهرمانى در تاريخ اين مسابقات پيش رو دارد، جامى 
كه تنها يك بار آن هم در سال 2008 و توسط شاگردان على دوستى مهر 
در موزه افتخارات فوتبال ايران در اين رده قرار گرفت. تيم فوتبال نوجوانان 
ــت اين مسابقات در گروه D به مصاف تيم هاى قطر،  ايران در دور نخس
سوريه و عربستان مى رود كه در صورت صعود به مرحله دوم، براى كسب 
سهميه حضور در جام جهانى نوجوانان 2015 - شيلى، احتماال برابر يكى 

از دو تيم ازبكستان و كره شمالى قرار خواهد گرفت. 

12 ساعت و دو روز مذاكره
مذاكرات دوجانبه ايران و امريكا در سطح معاونان وزراى خارجه 
ــت سيدعباس عراقچى و وندى شرمن كه از روز گذشته  و به رياس
ــده بود همچنان ادامه دارد. مذاكرات روز پنجشنبه  در ژنو آغاز ش

در دو نوبت صبح و بعدازظهر به مدت شش ساعت برگزار شد.
مذاكره بين ايران و امريكا كه پس از توافق جديد براى تمديد مذاكرات 
ــت كه صورت مى گيرد براى رفع موارد  تا 24 نوامبر دومين مرتبه اس
اختالفى و پرانتزهاى باقيمانده در توافق جامع است كه گفته مى شود 
اصلى ترين آنها بحث تعداد سانتريفيوژها، ميزان غنى سازى، آب سنگين 
اراك، فردو و مبحث لغو تحريم هاست. اين مذاكرات بعدازظهر جمعه 
نيز ادامه داشت. رياست تيم مذاكره كننده ايران را سيدعباس عراقچى 
ــده دارد و مجيد تخت روانچى، حميد بعيدى نژاد، محمد اميرى،  برعه
ــا و همچنين رحيميان ديگر اعضاى تيم مذاكره كننده  داوود محمدني
هستند. طرف مقابل نيز ويليام برنز، وندى شرمن، جك ساليوان و ديگر 

مشاوران و كارشناسان امريكايى اعضاى تيم را تشكيل مى دهند. 

سازوكار اعضاى خانه احزاب
ــمتيان، دبيركل جمعيت مستقل ايران با بيان اينكه  قدرتعلى حش
ــوراى مركزى آخرين دوره خانه احزاب همچون گذشته جلسات  ش
ــدن پنج نفر از  ــود را به صورت ماهانه برگزار مى كند، از تعيين ش خ
ــتقل خبر  اين اعضا براى تعامل با احزاب اصولگرا، اصالح طلب و مس
ــين كاشفى رييس خانه احزاب در دور پنجم، كنعانى مقدم  داد. حس
از اعضاى هيات رييسه، قدرتعلى حشمتيان رييس كميته نظارت بر 
انتخابات، مهدى عليخانى از اعضاى هيات رييسه و واليتى از بازرسان 
به عنوان اعضاى اين كميته هستند. قرار شده اين كميته با توجه به 
مصوبه جلسه روز چهارشنبه كه در دفتر سركار خانم طالقانى برگزار 
شد و در آن پانزده نفر از اعضاى شوراى مركزى حاضر بودند، تماس 
ــتقل  و ارتباط با دبيران كل احزاب اعم از اصولگرا، اصالح طلب و مس
كه پيگير برگزارى مجمع عمومى خانه احزاب هستند را دنبال كند. 

عضو كميسـيون فرهنگى مجلس شوراى اسـالمى با بيان اينكه 
نيازمند شناسـاندن خطوط قرمز نظـام در امر فرهنگ به بخش هاى 
خصوصى هسـتيم، گفـت: با ترسـيم سياسـت هاى كالن فرهنگى 

مى توان اجراى آن را به بخش هاى مردمى واگذار كرد. 
نمايشگران عروسكى در آستانه برگزارى جشنواره تئاتر عروسكى 
تهران، مبارك، با حضور بر مزار هنرمندان درگذشته نمايش عروسكى 

به اين هنرمندان اداى احترام مى كنند. 
جشنواره فيلم در امريكاى شمالى از پنجشنبه فرش قرمز خود را 

زير پاى ستارگان فيلم هاى مطرح جهان پهن كرد. 

شـهردار اصفهـان اظهار كـرد: با برگـزارى اجالس و جشـنواره 
بين المللـى ميراث فرهنگى ناملموس اصفهـان درصدد حذف ايران 

هراسى در جهان هستيم. 
 «ايسـت به احترام زندگى» اين نـام طرح جديد پليس راهنمايى 
و رانندگى تهران بزرگ اسـت كه بنا است به زودى در سراسر كشور 

فراگير شود.
مديـركل نشـر و توزيع مواد آموزشـى وزارت آمـوزش و پرورش 
درباره افزايش قيمت كتاب هاى درسى گفت: با توجه به مسائلى نظير 
افزايش قيمت نرخ ارز، امسـال ميزانـى از افزايش قيمت كتاب ها را 

خواهيم داشت. 

ديدارهاى دوسـتانه ملى پنجشنبه شب با برترى تيم هاى ايتاليا و 
فرانسه مقابل هلند و اسپانيا پيگيرى شد. 

سـرمربى تيم ملـى واليبال ايران گفت: بازيكنان فرانسـه بهتر از 
ايرانى ها بازى كردند و بايد به آنان پيروزى را تبريگ گفت. 

فدراسـيون فوتبال كره جنوبى، اولى اشتيليكه آلمانى را به عنوان 
سرمربى جديد تيم ملى اين كشور معرفى كرد. 

علـى تاجرنيا گفـت:  اگر دولـت وارد فضاى شـفافى شـود و نور 
اطالع رسانى صحيح به اجزاى مختلف تابانده شود آنگاه اين موضوع 
به دولت كمك خواهد كـرد تا مواجهه صحيحى در مقابل رفتارهاى 

نقادانه يا تخريبى داشته باشد. 
ظهر چهارشنبه نشست كميته سياسـى مشترك ايران و قطر در 

تهران برگزار شد. 
 «عبـاس عراقچـى»، معـاون وزيـر امورخارجـه در گفت و گـوى 
اختصاصى با راديو بين المللى فرانسه درباره دستيابى به توافقى جامع 
با گروه 1+5 ابراز خوش بينى كرد و گفت كه ما تا آخرين لحظه پاى ميز 

مذاكرات حضور خواهيم داشت. 

نمايش «پرده بردارى» كه هنرمندان كم توان ذهنى در آن به ايفاى 
نقش مى پردازند در سالن مشايخى در حال اجراست

فرمانده يگان عمليات و كنترل طرح هاى ترافيكى پليس از برخورد با 
بيش از 160 نمايشگاه متخلف اتومبيل در حريم پياده روها خبر داد 

نيمار به عنوان كاپيتان جديد تيم ملى برزيل در ديدار دوستانه 
مقابل كلمبيا معرفى شد

ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى دوشنبه به رياست 
جهانگيرى موضوع زمين خوارى را در دستور كار خود خواهد داشت
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كشف گورى دسته جمعى
ــت: جنگنده هاى  ــع امنيتى عراقى گف ــل از الفرات، يك منب به نق
ــه الفتحه در  ــت هاى داعش را در منطق ــش، خودروهاى تروريس ارت
ــمال تكريت مركز استان صالح الدين بمباران كردند. اين خودروها  ش
ــگاه بيجى بودند كه هدف حمالت  ــمت پااليش در حال حركت به س
هوايى ارتش قرار گرفتند، در اين حمله 6 خودرو منهدم شدند و 20 

تروريست داعش به هالكت رسيدند. 
ــت هاى تكفيرى كه به  مقاومت جانانه مردم آمرلى در برابر تروريس
شكسته شدن محاصره 81 روزه اين شهر منجر شد، سبب روى آوردن 
اعضاى اين گروهك خطرناك به انفجار منازل مردم در مناطق ديگر 

از جمله روستاى بشير شده است. 
براساس گزارش الفرات، مردم روستاى البشير واقع در استان كركوك، 
ــازمان هاى حقوق بشر بين المللى و دولت عراق خواستند 11 نفر از  از س
ــت ها ربوده اند آزاد كنند. به گفته  ــه زنان و كودكانى را كه تروريس جمل
مردم البشير، تروريست هاى داعش پس از شكست در آمرلى، حمالت به 
ــتا را تشديد كرده اند. تروريست هاى داعش، انفجار منازل مردم  اين روس
ــتاى البشير را افزايش داده اند و اجساد 30 شهيد از ماه رمضان  در روس
ــتا روى زمين مانده و تروريست ها  ــته همچنان در داخل اين روس گذش

اجازه نزديك شدن مردم و دفن اجساد را نمى دهند. 
ــته در معرض حمالت  ــير از 20 ژوئن گذش ــتاى البش ــردم روس م
ــد و تكفيرى ها به هتك  ــرار دارن ــت هاى داعش ق ــيانه تروريس وحش
ــردم ادامه  ــودكان و غارت اموال م ــر بريدن ك ــت نواميس و س حرم
ــاد  ــده و اجس ــتا هم ربوده ش مى دهند، بيش از 50 نفر از مردم روس
ــا را قتل عام كردند،  ــت هاى داعش آنه ــيارى از مردم كه تروريس بس

روى زمين افتاده است. 
از سوى ديگر منابع امنيتى در استان صالح الدين از كشف يك گور 
دسته  جمعى در منطقه سليمان بيك در شرق تكريت خبر مى دهند. 
ــتان صالح الدين عراق اعالم كرد: «نيروهاى  يك منبع امنيتى در اس
ــليمان بيك در  ــته جمعى در منطقه س امنيتى به تازگى يك گور دس
90 كيلومترى شرق تكريت كشف كرده اند. نيروهاى امنيتى مشترك 
ــته جمعى را كشف  ــته اين گور دس ــب گذش ــمرگه، ش ارتش و پيش
ــته جمعى پيدا شده  ــد 24 نفر در اين گور دس كرده اند. تاكنون جس
ــت. اين افراد بيشتر از رانندگان كاميون بوده اند كه توسط داعش  اس

پنج ماه پيش در منطقه سليمان بيك ربوده شده بودند. 

على اصغر ميرمحمد صادقى، مديركل اعتبارات بانك 
ــهيالت ازدواج  مركزى با بيان اينكه روند پرداخت تس
ــت، اظهار كرد: «با مصوبه شوراى  ــد بوده اس رو به رش
پول و اعتبار، اولويت پرداخت تسهيالت قرض الحسنه با 
پرداخت تسهيالت ازدواج است. در يك ماه اخير تعداد 
افراد در صف دريافت وام ازدواج از يك ميليون و 200 
ــزار نفر به حدود يك ميليون نفر كاهش يافته و اين  ه
در حالى است كه در اين مدت افراد جديدى متقاضى 

دريافت تسهيالت ازدواج شده اند.» 
ــخ به  ــك مركزى در پاس ــارات بان ــر كل اعتب مدي
ــامانه  ــوال كه آيا بانك هاى ديگرى هم به س اين س
پرداخت تسهيالت ازدواج متصل خواهند شد، گفت: 
ــه جمع بانك هاى  ــا بانك هاى خصوصى هم ب «قطع
ــهيالت ازدواج مى پيوندند. اتصال  پرداخت كننده تس
ــده  ــامانه تقريبا نهايى ش ــاى خصوصى به س بانك ه

است.» 
ــه بانك هاى  ــاره به جلس ــى با اش ــد صادق ميرمحم
خصوصى با بانك مركزى گفت: «در اين جلسه تاكيد 
ــامانه ازدواج  ــى بايد به س ــد كه بانك هاى خصوص ش
متصل شوند تا روند پرداخت تسهيالت ازدواج سرعت 
بيشترى بگيرد. براساس برنامه بانك مركزى، هر بانكى 
كه سپرده قرض الحسنه جذب مى كند، بايد تسهيالت 

ــنه ازدواج پرداخت كند، مگر اينكه به طور  قرض الحس
كلى جذب سپرده قرض الحسنه را متوقف كند.» مدير 
ــال هاى  كل اعتبارات بانك مركزى با بيان اينكه در س
ــط 800 تا 900 هزار تسهيالت  ــته به طور متوس گذش
ــنه ازدواج پرداخت مى شد اظهار كرد: «به  قرض الحس
همان ميزان و حتى بيشتر تقاضاى تسهيالت ازدواج به 
ثبت مى رسد؛ بنابراين اگر سرعت تسهيالت پرداختى 
را افزايش دهيم، تعداد افراد در صف دريافت تسهيالت 

كاهش مى يابد.» 
ــكالت  ــاره به برخى مش ــى با اش ــد صادق ميرمحم
ــدا فرصت مراجعه  ــت وام ازدواج گفت: «در ابت پرداخ
ــود كه برخى افراد  ــدارك حدود 12 روز ب و تكميل م
ــده مدارك را نهايى نكرده و امكان  در مهلت تعيين ش
ــه همين دليل  ــهيالت پيدا نمى كردند. ب دريافت تس
مهلت مراجعه به بانك و تكميل مدارك از 12 روز به دو 
ماه افزايش يافت، تا در اين محدوده زمانى فرصت كافى 
ــود.» مدير كل اعتبارات بانك  براى متقاضيان ايجاد ش
مركزى، معرفى ضامن معتبر را مشكل ديگر پرداخت 
ــوان كرد و افزود: «در برخى موارد ايجاد  وام ازدواج عن
ــت كه متقاضى نمى تواند ضامن  صف به دليل اين اس
ــتيم تا روند  معتبر به بانك معرفى كند؛ در تالش هس

پرداخت تسهيالت ازدواج سرعت گيرد.» 

ــه متهم به آزار  ــدارس تهران ك ــم يكى از م ناظ
سه دانش آموز است، با حكم قضات دادگاه كيفرى 
ــال محروميت از فعاليت  ــال تبعيد، دو س به دو س
ــى و 100 ضربه شالق  ــى و ورزش فرهنگى، آموزش

محكوم شد.
ــه به پليس آگاهى با  ــدى قبل مردى با مراجع چن
ــت رفتارهاى  ــكايتى گفت: «چند روزى اس طرح ش
ــت. براى اطالع از  ــاله ام تغيير كرده اس ــر 11 س پس
ــر رفتارش چند بار با وى صحبت كردم تا اينكه  تغيي
ــه مورد آزار و اذيت قرار  ــوى ناظم مدرس گفت از س

گرفته است.»
پس از اين شكايت، تيمى از ماموران تحقيقات در 
اين زمينه را آغاز كرده و در جريان بررسى هاى خود 
ــاله عالوه بر اين كودك،  ــدند ناظم 32 س متوجه ش
ــورد آزار و اذيت قرار  ــد دانش آموز ديگر را نيز م چن

داده است. 
ــعبه 79 دادگاه  ــه ش ــال ب ــس از انتق ــم پ مته
ــر  ــا منك ــران در بازجويى ه ــتان ته ــرى اس كيف
ــه اينكه  ــا توجه ب ــد، اما ب ــه اتهامى ش ــر گون ه
ــت، قاضى محمدى  ــى عليه وى وجود داش داليل
ــكولى، رييس دادگاه وى را با قرار بازداشت  كش

روانه زندان كرد. 

ــهرك دانشگاه در  ــه اى در ش متهم، ناظم مدرس
ــت كه اقدامات مجرمانه وى باعث  غرب تهران اس
شد والدين دانش آموزان با تجمع در مقابل وزارت 
ــوند.  ــتار برخورد با وى ش آموزش و پرورش خواس
ــيت موضوع و جو ايجادشده در  با توجه به حساس
ــه، وزير آموزش و پرورش نيز طى نامه اى به  جامع
دادگاه، خواستار رسيدگى به اين پرونده و برخورد 

با تخلفات شد. 
ــه دادگاه با حضور  ــتين جلس ــه نخس درحالى ك
ــاكى برگزار شده بود، دو كودك ديگر نيز  يك ش
ــتان  ــعبه 79 دادگاه كيفرى اس ــا مراجعه به ش ب
ــن ناظم  ــت عليه اي ــام آزار و اذي ــران به اته ته

ــكايت كردند. ش
ــان داد قربانيان بين 8 تا  ــكايات نش ــى ش بررس
ــته آخرين  ــه گذش ــتند. هفت ــن داش ــال س 11 س
ــد و ناظم جوان به دفاع  ــات متهم برگزار ش دفاعي
ــات دادگاه پس از  ــر اتهامات پرداخت. قض در براب
ــور درباره پرونده، متهم را به دو سال محروميت  ش
ــى، دو سال  ــى و ورزش از فعاليت فرهنگى، آموزش
ــالق محكوم كردند. دوشنبه  تبعيد و 100 ضربه ش
ــخنگوى قوه قضائيه نيز از صدور حكم خبر داده  س

بود. 

دو سال تبعيد و 100 ضربه شالق براى ناظم متجاوزتسهيالت ازدواج و بانك هاى خصوصى و دولتى

آيت اهللا همچنان رئيس خبرگان
پس از جلسه خبرگان كه هفته پيش برگزار شد، سيداحمد خاتمى، عضو هيات رييسه 
مجلـس خبرگان رهبـرى در برنامه پنجشنبه شـب ديـروز امروز فردا در مورد شـرايط 
آيت اهللا مهدوى كنى و نحوه مواجهه خبرگان با اين مسئله گفت: «طبق آيين نامه داخلى 
خبرگان، استعفا يا فوت هر يك از اعضاى خبرگان رهبرى نياز به جايگزين دارد و در آن 
بيمارى ذكر نشـده است، بنابراين براسـاس اين آيين نامه، آيت اهللا مهدوى كنى همچنان 
رييس مجلس خبرگان هسـتند. همچنين اعالم كرديم كه در اين اجالس انتخاب رييس 
جديد را نداريم، چرا كه ضرورتى بر اين امر وجود ندارد و در اصل فلسـفه وجودى نايب 

رييس اول و دوم براى چنين شرايطى است.» 



 گزارش «فرصت امروز» از مديريت يك فروشگاه فرش

چطور بر صندلى فرش فروشى 
تكيه بزنيم؟

ترس از تفويض اختيار
مديريت يعنى كاركردن با افراد و به وسيله افراد و گروه ها 
براى تحقق هدف هاى سازمانى. بررسى ها نشان داده است 
ــه مديران انجام  ــد فعاليت هايى را ك كه بيش از 70درص
مى دهند مى توانند به زيردستان خود تفويض كنند يا به 
عبارت ديگر زيردستان قادر به انجام دادن آنها هستند.  هر 

مديرى در هر جايگاهى كه قرار گرفته باشد، حتما يكبار 
ــت. در ادبيات مديريت  عنوان توانمندسازى را شنيده اس
كلمه Empowerment از فعل Empower  به معنى 
«دادن قدرت يا اختيار به شخصى براى انجام عملى» گرفته 
شده و بر «توانمندسازى فردى» داللت دارد. توانمندسازى 

ــتر در  ــاركت بيش ــويق افراد براى مش افراد به معنى تش
ــت كه بر فعاليت آنها موثر است؛  تصميم گيرى هايى اس
يعنى فضايى براى افراد فراهم شود تا بتوانند ايده هاى خوبى 
ــازى،  را بيافرينند و آنها را به عمل تبديل كنند. توانمندس
عنصر حياتى كسب و كار در دنياى نوين است. اهدافى مانند 

نزديك تر شدن بيشتر به مشترى، بهبود خدمات پس از 
ــت  فروش، ارائه مداوم نوآورى، افزايش بهره ورى و در دس
گرفتن ميدان رقابت براى سازمان هايى به دست خواهد آمد 
كه راه هاى جديدى براى توانمند ساختن افرادشان يافته اند. 
صفحه 14

كلينيك كسب و كار

تبليغات  ايميلى
10

سرنخ
سرمايه گذارى در توليد قطعات لوازم 

11خانگى و توليد سوخت از باكترى

رسانه

تبليغات خاص
13

داستان زندگى محمود خليلى

تابستان داغ 
16

فرصت هاى تازه براى سرمايه گذارى 
در صنعت شيالت 

پرورش ماهى در قفس؛
 فرصتى نو و كم رقيب

گستردگى صنعت شيالت و قابليت هاى آبزى پرورى در ايران 
آنقدر باالست كه همواره فرصت سرمايه گذارى در آن فراهم است. 

يك گفت وگوى جانانه در مورد طراحى لوگو 

حرفه اى ها كمتر 
كپى مى كنند

مى گويند طراحى لوگو نسبت به ديگر فعاليت هاى گرافيكى 
سخت تر است. 

بايدها و نبايدهاى طراحى شعارهاى تبليغاتى

شعار تبليغاتى ايرانى 
براى برند ايرانى

در تعريف امروزى  يك شـعار تبليغاتى گفته شـده كه بهترين 
شعارهاى تبليغاتى آنهايى هستند كه ...

مازاد توليد قيمت ها را ثابت نگاه  داشته است

تخم مرغ  
شايد به روسيه برود

چندماهـى اسـت كه هـر روز خبرى مبنى بـر ارزانى يا گرانى 
تخم مرغ و مشـكالت صادراتش تيتر يك خبرگزارى ها و سـاير 

رسانه مى  شود. 

دانش  جغرافياى اقتصادى چگونه محيط مناسب 
براى زندگى را به انسان نشان مى دهد؟

نسبت جغرافيا 
با فقر و غنا

از تمام ساكنان كره زمين كه امروز تعدادشان از هفت ميليارد 
نفر هم تجاوز كرده است، تنها عده معدودى ثروتمند هستند.
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سهراب على اكبرى

ــالوه بر كارايى فراوانى  فرش ع
ــاى  ــى از هنره ــه دارد، يك ك
دستى ايران به حساب مى آيد 
ــه دارد. كار  ــابقه اى ديرين و س
ــاده  ــازار فرش به نظر س در ب
ــه از  ــره اى ك ــد، خاط مى رس
گذشته از فرش به ياد ما مانده، 
تصوير فرد مسنى است كه در 
ــته  ــى نشس حجره فرش فروش
ــوان خانه زاد  ــد كارگر ج و چن
كار  او  ــراى  ب ــش  فرزندان ــا  ي
مى كنند و خانواده از وضعيت 
ــوردار  ــى هم برخ ــى خوب مال
ــه در جريان  ــت. اين صحن اس
ــروس و  ــرش براى ع خريد ف
ــراى منزل هم تكرار  داماد يا ب
مى شود. اما به راستى مديريت 
ــگاه ها به همان  ــن فروش در اي
ــت كه تاكنون  ــادگى اى اس س
ــال بايد در  ــم؟ چند س ديده اي
ــيم تا  ــغل زحمت بكش اين ش
ــك صندلى بزرگ تكيه  روى ي
ــت هايمان را روى  بزنيم و دس
ــه  ــم و در حالى ك ــز بگذاري مي
ــود  ــترى وارد مغازه مى ش مش
ــاگرد مغازه را صدا بزنيم كه  ش
ــدازد و  ــترى را راه بين كار مش
ــاب و كتاب با  فقط موقع حس

مشترى  جلوى او بنشينيم. 
ــى را  ــازه فرش فروش ــك مغ ي
ــد. فرش هاى روى  ــور كني تص
ــده و فرش هايى  هم چيده ش
ــرف مغازه روى  كه در يك ط
ــراى  ب ــى  آلبوم ــاى  تخته ه
ــوش كرده اند.  ــا خ نمايش ج
ــن فرش ها را به  چطور بايد اي
فروش برسانيم؟ آيا بايد منتظر 
تا خودش  ــينيم  بنش مشترى 
ــود و فرش مورد  وارد مغازه ش
ــندند يا بايد  ــر خود را بپس نظ
مدام به مشترى پيشنهادهاى 
تازه بدهيم و با او همراه شويم. 
پاسخ اين  سواالت را مى توانيد 

در اين گزارش پيدا كنيد. 

فوت و فن هاى 
صادرات فرش

ــس  ــم ح ــه بتواني ــراى اينك ب
ــگاه فرش را از  مديريت فروش
نزديك حس كنيم به نمايشگاه 
ــتباف تهران مراجعه  فرش دس
ــگاه  ــم. از ابتداى نمايش كردي
ــاى  فرش ه آن  ــاى  انته ــا  ت
ــاهده مى شد، اما  بسيارى مش

ــوه ديگرى  ــى از آنها جل برخ
ـــين  ــيد غالمحس ــت. س داش
ــدى، نايب رييس اتحاديه  ناهي
ــتباف  ــندگان فرش دس فروش
ــود كه در  ــرادى ب ــى از اف يك
نمايشگاه حضور پيدا كرده بود. 
ــته صادرات فرش  وى در گذش
ــته اما  به امريكا را برعهده داش
ــت كه به علت  چهار سالى اس
تحريم ها از اين كار منع شده  و 
در حال حاضر فعاليت خود را 
در داخل كشور گسترش داده 

است. 
ــدى درخصوص چگونگى  ناهي
ــه  ــرش ب ــازار ف ــت در ب فعالي
ــد:  ــروز» مى گوي ــت ام «فرص
ــت  ابتدا بايد بدانيد كه قرار اس
ــته  در كدام بخش فعاليت داش
باشيد. اگر قرار است توليدات 
فرش در داخل كشور به فروش 
ــد بازار آن فراهم است اما  برس
ــت فرش صادراتى  اگر قرار اس
ــب  ــود بايد بر حس ــد ش تولي
سليقه افراد كشور صادركننده 

توليد شود. 
او اضافه مى كند: به عنوان مثال 
كشورهايى مانند برزيل و سوئد 
كه آب و هوايى متفاوت دارند 
ــرح و رنگ  ــا از يك ط طبيعت
ــنديد و مديران  ــد پس نخواهن
فرش  توليد كننده  شركت هاى 
ــوع توجه  ــن موض ــد به اي باي
ــته باشند و هر چند  ويژه داش
مدت يكبار مشاور خود را براى 
ــورها  ــليقه ها به كش جذب س
ــادرات ادامه  ــا ص ــتند ت بفرس

داشته باشد. 

مديريت فروشگاهى
نايب   رييس اتحاديه فروشندگان 
ــوص  در خص ــران  ته ــرش  ف
ــگاه  فروش ــك  ي ــت  مديري
ــت  «فرص ــه  ب ــى  فرش فروش
ــد: مدير يك  ــروز» مى گوي ام
ــد كه از  ــد بدان ــگاه باي فروش
ــراژى و چه  ــرش چه مت هر ف

ــدادى در مغازه و انبار دارد،  تع
ــود تا  اين موضوع باعث مى ش
بهتر بتواند ارائه خدمات كند. 
اضافه  ــدى  ناهي ــين  غالمحس
ــرش از كجا  ــد: اينكه ف مى كن
ــود داراى اهميت  ــه مى ش تهي
ــت  ــت. ممكن اس ــراوان اس ف
برخى فروشندگان خود داراى 
توليدى فرش باشند اما برخى 
ديگر از توليدى هاى ديگر تهيه 

كنند. 
ــت نيز كه يكى  عليرضا سرمس
ــازار فرش  ــاالن ب ــر از فع ديگ
اردكان  ــه  منطق در  و  ــت  اس
ــه ما مى گويد:  فعاليت دارد، ب
ــترى  ــوه برخورد با هر مش نح

ــود. هر فردى  بايد تفكيك ش
ــخصيت متفاوت  داراى يك ش
ــگاه بايد  ــت و مدير فروش اس
ــى بااليى  از قدرت روان شناس
ــد تا بتواند مدل  برخوردار باش
ــورد نظر را به فرد ارائه دهد.  م
ــون  ــد: اكن ــه مى كن وى اضاف
ديگر مانند گذشته نيست كه 
ــك صندلى تكيه دهيم  روى ي
ــود،  ــترى وارد مغازه ش تا مش
ــازار رقابتى  ــه اين دليل كه ب ب
ــى بايد بتواند  ــده و هر كس ش
ــرون  ــود را از آب بي ــم خ گلي
بكشد. اين فعال بازار همچنين 
ــد مى كند كه تبليغات در  تاكي
بازار فعلى نقش مهم و موثرى 
ــوان  ــرات مى ت ــه ج ب و  دارد 
ــدون تبليغات بازار  گفت كه ب
ــرش معنايى  ــروش ف خريدوف

نخواهد داشت. 
ــه مى گويد:  ــت در ادام سرمس
ــگاه فرش بايد  مدير يك فروش
ــدى مانند  ــد نكته كلي به چن
ــوع چيدمان،  ــاى مغازه، ن فض
نورپردازى مناسب و همچنين 
ــى كه مورد پسند  طرح و نقش
ــت توجه داشته  عموم بازار اس
ــرد همه  ــك ف ــر ي ــد. اگ باش
ــاى گران قيمت خود را  فرش ه
به نمايش بگذارد به قطع بيشتر 
افرادى كه وارد مغازه مى شوند، 
ــتند و قدرت  ــاچى هس تماش
گران قيمت  ــاى  فرش ه خريد 
براى همه مقدور نخواهد بود، 
ــا اگر ويترين هاى مختلف را  ام
ــه كند تا  ــازه خود تعبي در مغ
همه افراد توانايى خريد داشته 

باشند هيچ كسى دست خالى 
از حجره بيرون نخواهد رفت. 

ــى چه  اينكه مغازه فرش فروش
ــدى  ــث بع ــراژى دارد بح مت
ــگاه است.  مديريتى اين فروش
ــدود  ــما مح ــاى ش ــر فض اگ
ــن هاى  پارتيش ــد  باي ــد  باش
ــرار دهيد كه  خود را طورى ق
ــد و جلوى  ــت و پا گير نباش دس
ــترى را نيز  ــه مش ــش ب نماي
ــد  ــته باش نگيرد. در نظر داش
ــه براى يك  حداقل فضايى ك
احتياج است  ــگاه فرش  فروش
ــا بتوانيد با  ــوده ت 100 متر ب
ــن ها و  در نظر گرفتن پارتيش
همچنين تفكيك آنها به راحتى 
ــترش  ــب و كار خود را گس كس
ــر امكان اجاره  دهيد. البته اگ
چنين مغازه اى را نداريد جاى 
ــت، مى توانيد در  ــى نيس نگران
ــروع و انبار  ــاى ديگر ش فضاه
ــل كنيد و از هر  خود را تكمي
فرش و با هر طرح يك عدد در 
مغازه بگذاريد تا از همه فضاى 

مغازه استفاده شود. 

مديريت برخورد با مشترى
ــب و كار  ــوزه از كس ــن ح در اي
ــا،  ــاير حوزه ه ــد س ــم مانن ه
ــردم دارى  ــترى مدارى و م مش
ــرف اول را مى زند. طورى با  ح
مشترى برخورد كنيد كه وقتى 
وارد مغازه شد، دست خالى از 
ــترى را به  آن بيرون نرود. مش
ــود رها نكنيد و هر جا  حال خ
ــرعت و با  ــوالى دارد، به س س
روى خوش به او پاسخ بدهيد، 
ــس آزادى انتخاب را از  اما ح
ــى را فراهم  او نگيريد و فضاي
ــترى در مغازه  ــا مش ــد ت كني
پرسه بزند و به خريد خود فكر 
كند. به خاطر داشته باشيد كه 
محصولى كه مى فروشيد جزو 
ــبتا گران قيمت و  كاالهاى نس
بادوام است و قرار است سال ها 
ــترى باشد.  ــم مش مقابل چش
ــق بدهيد  ــترى ح پس به مش
ــواس به  ــه در خريد آن وس ك
ــرج دهد و در تصميم گيرى  خ
آهسته عمل كند. اگر براى تان 
مقدور است، تخفيفى هرچند 
ــتريان در نظر  ناچيز براى مش
بگيريد تا براى كسب و كار شما 
ــتريان ديگرى را  ــغ و مش تبلي
ــما دعوت  ــگاه ش هم به فروش

كنند. 

نحوه برخورد با هر 
مشترى بايد تفكيك 

شود. هر فردى 
داراى يك شخصيت 
متفاوت است و مدير 

فروشگاه بايد از 
قدرت روانشناسى 
بااليى برخوردار 

باشد تا بتواند مدل 
مورد نظر را به فرد 

ارائه دهد

سرانجام

امروز 
حضوراً:

ــادت نره ها!  ــش دارى ي ــون هر كى كه دوس -  توروج
ــدن فقط بابت  ــايت همگى يه لنگه پا مون ــا تو س اونج
ــتى، بدبخت  ــيخ ها وا!... يادت نره بفرس ــن ميخ و س اي
مى شيم ها! ديگه سفارش نكنم. اول وقت زنگ مى زنى 
هماهنگ مى كنى، ماشين مى گيرى، راننده به دردبخور 
ــيخ و ميخ ها رو... من رفتم  تيز و بز ورداره ببره اين س
ــه فرستادن سيخ  ديگه. بچه  ها خداحافظ. فراموش نش
ــن، ميخ را آويزه  ــت ك ــيخ را آويزه يك گوش و ميخ. س

آن يكى...
تلفنًا!:

ــه خبرا؟ از  ــالمتى؟ چ ــيد س -  خوبى؟ ميخى؟ ببخش
ــين نگرفتى  ــيخ و ميخ ها چه خبر؟ ... هنوز كه ماش س
ــت مى گى ديگه فردا قرار بود بفرستى،  هان؟... آره راس
ــزم... فراموش  ــه عزي ــم. مهم ــادآورى كن ــم يه ي گفت
ــت! ...  ــپار پروژه رفتنى اس ــى، ميخ را به خاطر بس نكن

هه هه هه...

فردا 
تلفن همراهًا!:

ــين و ارسال سيخ و  ــالم جوون، ... چه خبر از ماش - س
ميخ... چى؟ چه كارت كردم؟.... بى تربيت دارم پيگيرى 
ــم منو بدبخت  ــره... خب يادت بره ه ــم يادت ن مى كن
ــم مديرعامل و  ــركتو، ه كردى، هم گروهمونو، هم ش
ــه  هيات مديره و غيره رو... بَده هى بهت مى گم؟... باش
ــت گلت درد نكنه،  ــب... حاال زنگ زدى ديگه؟ دس خ
پس دارن بار ميزنن. ديگه خيالم راحت شد... پير بشى 

جوون...

پس فردا 
تلفنًا!

-   سال م مهندس، قربان شما... شما خوبين؟ ... جان؟ ... 
ــيخ و ميخ ها نرسيده؟.... نه بابا ديروز ماشين  چى؟... س
گرفتيم، فرستاديم... آره بابا... خودم لحظه به لحظه در 
ــروه.... نه بابا حواس  ــان بودم... يكى از بچه هاى گ جري
جمعه... نه مهندس جان هشتصد هزار بار بهش گفتم... 
ــيده؟ چه  ــما مطمئنين نرس ــتاده.... ش مطمئنم فرس
ــايته ديگه... كارگاه تو بيابوناى چابهار... ما  مى دونم، س
ــى بهشون نداريم... يهو مى بينى حاال دارن  كه دسترس
ــم مهندس، اجازه بدين  بهونه مى آرن كار نكنن... چش

من چك كنم... چشم...

روز بعد از پس فردا
حضوراً:

ــا، آبرو و حيثيتمون رفت به باد فنا. كار بود كردى  -  بي
ــقى؟ بى انضباط...  ــت؟ عاش ــت كجاس ــو بچه؟ حواس ت
ــد بار نگفتم چابهار چابهار؟ تازه هر  گيج... من چهارص
ــود هى گفتم  ــيخ و ميخ با هم ب ــه تاكيد كردم س دفع
ــيخارو  ــتى س ــيخ و ميخ... تو ورداش ــيخ و ميخ، س س
ــد؟ تو  ــتادى مرن ــارو فرس ــرخس، ميخ ــتادى س فرس
ــتى؟...  ــد اينجورى بفرس ــردى باي ــورى فكر ك چه ج

آبرومون رفت. 
ــول زيادى  ــين بگيرى؟ پ ــو گفت دو تا ماش ــى به ت ك
ــه اينارو  ــين جديد ك ــول دو تا ماش ــين، پ دو تا ماش
ــه، چهار روزه گروه  ــن ببرن چابهار، عالفى س برگردون
ــاب كنم كه از حقوق  ــايت، همه رو حس نصب توى س
ــرون... و اين بود  ــرو بي ــه، ب ــتر مى ش ــالت بيش يك س
ــرانجام داستان، سرانجام انجام كارى كه خيلى مهم  س
ــپرده  ــودم آن را به كف باكفايتى س ــود و به زعم خ ب

بودم. 
ــم؟ باالخره اينها هم  ــه چرا اطمينان نكن فكر كردم ك
بايد راه بيفتند و مسئوليت گردن بگيرند. اگر كار را به 
ــپارم و به اندازه كافى پيگيرى كنم بعيد است كه  او بس
كار خراب شود، غافل از اينكه يك ضرب المثل در زبان 
ــت كه مى گويد: مى خواهى حتما انجام  ــى هس انگليس

شود، خودت انجامش بده.

اركان جهت ساز سازمان
ــم انداز و اصول ارزشى  ــتيد ماموريت، چش آيا مى دانس
ــاز  ــه گانه تحت عنوان اركان جهت س به عنوان مثلث س
ــده و در تدوين استراتژى ضرورى  سازمان شناخته ش

محسوب مى شوند؟ 
برخالف تصور بسيارى از مديران، اين اركان جهت ساز 
ــى و انشايى نداشته و تدوين صحيح  تنها جنبه نمايش
ــتراتژيك  ــا يكى از گام هاى مهم در برنامه ريزى اس آنه

محسوب مى شود. 
ماموريت يك سازمان فلسفه وجودى و چرايى فعاليت 
ــخ به يكسرى نياز ايجاد  ــت. هرسازمانى در پاس آن اس
ــود و هدف از آن رفع آن نياز است بنابراين قبل  مى ش
ــود چه نيازهايى منجر به  ــخص ش از هر اقدام بايد مش

تشكيل سازمان شده اند. 
ــازمان را  ــوب س ــت مطل ــازمانى وضعي ــم انداز س چش
ــازمان را  ــتاى حركت س ــيم، راس ــده دور ترس در آين
ــزه ايجاد  ــتا انگي ــراى حركت در اين راس ــف و ب تعري

مى كند. 
ــى مجموعه اى از اصول اعتقادى و باورهاى  اصول ارزش
ــات  ــى مديران نش ــه از جهان بين ــتند ك ــى هس ماندن
مى گيرند و ترجيحات را در موقعيت هاى گوناگون رقم 

مى زنند. 

مرحله  در  ــناس:  كارش ــخ  پاس
نخست بايد توجه داشته باشيد 
كه اگر براى معرفى محصوالت 
ــدا بايد  ــايت نداريد، ابت تان س
يك سايت مناسب را راه اندازى 
كنيد. اگر امكان خريد اينترنتى 
ــز روى  ــان را ني ــوالت ت محص
ــيار  ــايت فراهم كنيد كه بس س
ــت؛ در غير اين صورت  ــر اس بهت
ــفارش و آدرس  شماره تلفن س
نمايندگى فروش را خيلى واضح 
ــايت قرار  ــه اول س روى صفح
دهيد. توجه داشته باشيد تبليغ 
ــدون وجود  ــق ايميل ب از طري
ــر را خواهد  ــايت كمترين اث س

داشت. 
در مرحله بعد يك ايميل كوتاه 

ــذاب انتخاب كنيد.  با عنوان ج
ــد،  هر چه عنوان جذاب تر باش
ــدن ايميل تان  ــاز ش ب احتمال 
بيشتر است. توجه داشته باشيد 
ــم ايميل هايى كه افراد  كه حج
ــيار زياد  ــت مى كنند، بس درياف
ــى باز  ــا ايميل هاي ــت و تنه اس
مى شوند كه عنوان بسيار جذاب 
ــته باشند.  و هيجان انگيزى داش
ــت  البته اغراق اصال خوب نيس
ــس اغراق آميز  ــر كاربر ح و اگ
ــل را باز نكرده  بودن كند، ايمي
ــذف خواهد كرد. متن ايميل  ح
ــيار مهم است. متن بايد  هم بس
ــم  ــه و محك ــن محترمان در عي
ــد. از  ــتانه هم باش بودن، دوس
ــد  ــتفاده كني ــى اس عبارت هاي

ــب كند روى  ــراد را ترغي كه اف
ــايت شما كليك كنند  لينك س
ــات كامل و عكس هاى  و اطالع
ــما  ــايت ش محصول را روى س
ــه  ــد هم ــعى كني ــد. س ببينن
ــل ايميل  ــات را در داخ اطالع
ــط جنبه هايى را در  ندهيد. فق
ايميل بنويسيدكه فرد را جذب 
مى كند. ايميل بايد كوتاه باشد. 
ــعى كنيد هم در داخل متن  س
ــك  ــاى آن لين ــم در انته و ه
سايت تان قرار بگيرد. المان هايى 
ــركت شما را نشان  كه اعتبار ش
ــد لوگو، آدرس،  مى دهند، مانن
تلفن و... را هم در انتهاى ايميل 

بياوريد. 
ــوارد،  ــه اين م ــر از هم مهم ت

ــال ايميل است.  چگونگى ارس
ــما در  ــه ايميل ش ــراى اينك ب
اينباكس دريافت كنندگان قرار 
گيرد، بايد از شركت هاى معتبر 
چيمپ  ــل  مي مانند  ــى  خارج
ــتفاده  اس  (mail chimp)
ــك اكانت و  ــا ايجاد ي كنيد. ب
ــل، از  ــك ايمي ــد يك بان خري
ــركت ها اقدام به  طريق اين ش
ــد. به هيچ  ــال ايميل كني ارس
عنوان فريب تبليغات اينترنتى 
كه ادعا مى كنند ايميل شما را 
براى ميليون ها نفر در اينباكس 
ــد.  نخوري ــد،  مى كنن ــال  ارس
ــتفاده از  ــا راه مطمئن اس تنه
ــطه  ــر واس ــركت هاى معتب ش

خارجى است. 

تبليغات 
ايميلى

پرسـش: صاحب يك شركت توليدى هسـتم و قصد دارم از طريق ارسـال ايميل محصوالت شركتم را تبليغ كنم. اما 
نمى دانم دقيقا چه مسيرى را بايد طى كنم. لطفا من را راهنمايى كنيد. 

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

د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

كلينيك كسب و كار(51)

آيا مى دانستيد

تعطيلى پنجمين شعبه 
مك دونالدز در روسيه

ــيه  ــت مواد غذايى در روس ــر كيفي ــر ب ــش ناظ بخ
ــعبه مك دونالدز در  ــتور تعطيلى موقت يك ش دس
ــهر يكاترينبورگ در منطقه اورال را صادر كرده  ش
ــعبه مك دونالدز در روسيه  ــت. اين پنجمين ش اس
ــت كه در هفته هاى گذشته به دنبال كنترل هاى  اس
ــود. تعطيلى  غيرمنتظره به طور موقت تعطيل مى ش
ــعب مك دونالدز در روسيه زمانى انجام مى شود  ش
ــور يك جنگ اقتصادى را با كشورهاى  كه اين كش
ــت. با  ــران اوكراين آغاز كرده اس ــر بح غربى بر س
ــت وزير  اين وجود آركادى دووركوويچ، معاون نخس
ــور برنامه اى براى  ــيه تصريح كرد كه اين كش روس

ــف  توق و  ــى  تعطيل
ى  ــا ليـــت هــ فعا
رستــوران هاى مك 
ــتور  دس در  دونالدز 

كار ندارد. 

غرامت 600 ميليون دالرى 
جنرال موتورز به خانواده قربانيان

ــركت  ــرال موتورز گفته اند اين ش ــران اجرايى جن مدي
ــل نقص ايمنى در  ــاى قربانيانى كه به دلي به خانواده ه
ــركت جان خود را از دست داده اند،  اتومبيل هاى اين ش
ــد داد. به گزارش ماركتينگ نيوز و به نقل  غرامت خواه
ــى ان ان، كن فينبرگ، سخنگوى جنرال موتورز كه  از س
ــركت براى رسيدگى به جبران خسارت  از سوى اين ش
حادثه ديدگان استخدام شده است، اعالم كرد كه 100 نفر 
بر اثر نقص فنى در خودروهاى جنرال موتورز جان خود 
را از دست داده  و 184 نفر آسيب ديده اند. جنرال موتورز 
متعهد شده است تا به خانواده هاى افرادى كه اتومبيل آنها 
به داليلى مانند خاموش شدن ناگهانى موتور يا غيرفعال 

شدن كيسه هوا يا نقص 
فنى در سيستم احتراق 
ــت  ــان خود را از دس ج
ــيب ديده اند،  داده  يا آس

مبلغى را بپردازد.

انتقاد برنده نوبل از آمازون
ــندگان  الفريد يلينك به همراه حدود 1200 نفر از نويس
ــازون پرداختند. به  ــت هاى آم ــى به انتقاد از سياس آلمان
گزارش گاردين و به نقل از ماركتينگ نيوز، اين نويسندگان 
ــر (Bonnier) نامه اى عليه  آلمانى در حمايت از بونى ي
ــارات  ــته اند. بونى ير يك انتش ــت هاى آمازون نوش سياس
ــتراتژى هاى فروش آمازون  سوئدى است كه به دليل اس
ــر قيمت كتاب هاى  ــت. اختالف بر س در حال نابودى اس
ــد؛ زمانى كه آمازون گزينه  الكترونيكى در ماه مى  آغاز ش
ــارات هچت  پيش فروش را براى برخى از كتاب هاى انتش
حذف كرد. آخرين رمان جنايى جى كى رولينگ يكى از 
اين كتاب ها بود. برخى از معروف ترين نويسندگان جهان 
مانند استفن كينگ، فيليپ پولمن، جان گريشام، دانا تارت 

ــى بيوور در ميان  و آنتون
900 نويسنده اى هستند 
كه نامه سرگشاده اى عليه 
سياست هاى آمازون امضا 

كرده اند.

درس هايى كاربردى از عملكرد برندهاى جهانى (11)
اچ اس بى سى؛ درك صحيح از مبحث 

جمعيت شناسى

دنيا به سرعت در حال تغيير است. يكى از اين تغييرات كه 
درنهايت كم توجهى بسيارى از ما ايجاد شده و اثرات بسيار 
مفيدى در زندگى بشر داشته تحوالت جمعيت شناختى 
ــاختى امن و  ــرات مى تواند زيرس ــت. درك اين تغيي اس

فرصت هاى كسب و كار قابل توجهى ايجاد كند. 

ايده 
ــت: با درك صحيح از مبحث  ــيار ساده اس اين ايده بس
ــى فرصت ها و تهديد ها در آينده نمايان  جمعيت شناس
ــه اهميت  ــه در اين مورد ك ــن نمون ــوند. بهتري مى ش
ــى را به خوبى درك كرده بانك  موضوع جمعيت شناس
ــى و  ــب جمعيت ــناخت تركي ــت. ش ــى اس اچ اس بى س
ــات و توقعات  ــنايى با مطالب ــى تغيير آن و آش چگونگ
ــما يك  ــه ش ــى چنانچ ــاى اجتماع ــك از گروه ه هري
ــترده خصوصا در زمينه ارائه  ــيع و گس كسب و كار وس
خدمات مالى را اداره مى كنيد براى كسب موفقيت در 
درازمدت حياتى است. براى درك بهتر اين موضوع به 
ــايت اچ اس بى سى ارسال  اين ايميل كه از طريق وب س

شده است توجه كنيد: 
دوران  ــه  ك ــد  معتقدن ــزى  اندون ــردم  ــد م 57درص
ــتگى زمانى براى استراحت است، اين درحالى  بازنشس
ــت كه 58درصد كانادايى ها اعتقادشان بر اين است  اس
ــتگى آغاز يك دوره جديد از فعاليت و كار  كه بازنشس
ــما  ــما با كدام يك موافقيد؟ نظر ش ــت. ش و تالش اس
چيست؟ با توجه به افزايش طول عمر بشر اين (دوران 
بازنشستگى) مسئله اى است كه بايد بيشتر به آن توجه 
ــويم كه 22درصد از  كرد. خصوصا وقتى متوجه مى ش
ــال 2050 در دوران بازنشستگى  جمعيت جهان در س

زندگى خواهند كرد.»
ــى در حال توسعه يك مدل تجارى پويا در  اچ اس بى س
ــرمايه گذارى؛  ــت. دريافت مقررى و س زندگى افراد اس
ــيارى از تغييرات در  ــروع كار است. بس اما اين تازه ش
ــى استوار شده  ــى بر مبناى جمعيت شناس اچ اس بى س
ــخيص دقيق نيازها  ــت. براى مثال اين بانك با تش اس
ــرقى به مقصد  ــه از اروپاى ش ــات مهاجرانى ك و توقع
ــاب بانكى وام  ــدند نظير نياز به حس بريتانيا وارد مى ش
ــى در بريتانيا  ــابقه بانك ــانى كه هيچ گونه س براى كس
ــت كارگران مهاجر  ــتند و همچنين آگاهى از ني نداش
ــت به  ــان توانس ــال پول براى خانواده هايش جهت ارس
ــد. اين تنها  ــخ ده ــى به اين نيازها و توقعات پاس خوب
يك رويداد و خدمات محدود به يك گروه كوچك نبود 
ــاب مى آمد و  بلكه يك ابتكار در تجارت جهانى به حس
اچ اس بى سى ضمن گسترش و توسعه اين خدمات، آن 

را در مناطق مختلف نيز ارائه كرد. 
ــاهد تغييرات جمعيتى بى نظيرى بود.  ــتم ش قرن بيس
ــال هاى 1900 تا  ــل س ــان در حد فاص ــت جه جمعي
ــد. اين باالترين  ــا چهار برابر ش ــالدى تقريب 2000 مي
ــان ممكن براى  ــت در كوتاه ترين زم ــد جمعي نرخ رش
ــدن جمعيت بود و اين اتفاق در ميان دوران  دوبرابر ش
رياست جمهورى جان اف كندى و بيل كلينتون روساى 
جمهورى اياالت متحده امريكا اتفاق افتاد. اين موضوع 
ــد.  ــابقه زادوولد و مرگ ومير همراه ش ــا كاهش بى س ب
وقوع مهاجرت هاى گسترده در سطح جهان و گسترش 
ــب ايجاد  ــه موج ــازى در نتيج ــينى و شهرس شهرنش

ابرشهر ها در دنيا شد. 
واضح است كه تحوالت جمعيتى در حال تغيير جهان 
ــترين ميزان افزايش جمعيت در  ــت. بيش اطراف ما اس

هند، پاكستان، بنگالدش، نيجريه و اندونزى است. 
به مثال هاى زير توجه كنيد: 

ــرخ زادوولد و  ــمگير ن ــن انتظار دارد با كاهش چش ژاپ
ــال 2100 كاهش قابل  ــا س ــت آن ت ــرت جمعي مهاج

توجهى را تجربه كند. 
ــك ميليون  ــا بيش از ي ــده در ايتالي ــال آين در 10س
ــت و در ميان  ــن خواهند داش ــال س نفر باالى 90 س
كشورهاى اروپايى ايتاليا، آلمان و روسيه كاهش شديد 

جمعيت را تجربه خواهند كرد. 
اياالت متحده امريكا تنها كشور صنعتى خواهد بود كه 
ــرت جمعيت آن افزايش خواهد يافت. تا  به دليل مهاج
سال 2050 جمعيت آمريكا به حدود 400 ميليون نفر 
ــورهاى درحال توسعه  ــيد. با وجود اين كش خواهد رس

شاهد بيشترين نرخ رشد جمعيت خواهند بود. 
ــب خانواده در  ــوالت جمعيتى در حال تغيير تركي تح
ــت و نتيجه اين امر آن  ــورهاى درحال توسعه اس كش
ــيار پررنگ تر شده  ــت كه نقش زنان در جامعه بس اس

است. 
جمعيت جهان پير تر از هميشه خواهد شد با پيامدهاى 
جدى براى رفاه، حقوق بازنشستگى، ماليات، اشتغال و 
ــورهاى  هزينه كردن در اقتصادهاى متاثر از بحران كش

توسعه يافته. 
ــده است. در  ــيار گسترده و فراگير ش ــينى بس شهرنش
ــال 2006 ميالدى براى نخستين بار در تاريخ ميزان  س
شهرنشينى از روستا نشينى فراتر رفت. اين مهاجرت به 
ــهرها نظير بسيارى ديگر از تحوالت جمعيتى  سوى ش
تاثير عميقى بر رفتار و انتظارات مردم خواهد داشت. 

آنچه بايد در عمل انجام دهيم
ــته باشيد كه مبحث جمعيت شناسى چگونه  توجه داش
ــما را تحت تاثير قرار دهد؟  ــت كسب و كار ش ممكن اس
ــا و تهديد ها را  ــت؟ فرصت ه روند تغييرات چگونه اس
ــايى كنيد و شناخت خوبى از مشتريانتان داشته  شناس
ــتريان شما درحال  ــت كه بدانيد مش ــيد. مهم اس باش
ــانى  ــتند و در آينده چه كس ــانى هس ــر چه كس حاض

متقاضى خدمات شما خواهند بود؟ 

الگوهاى طاليى

 گزارش «فرصت امروز» از مديريت يك فروشگاه فرش

چطور بر صندلى فرش فروشى تكيه بزنيم؟

على معروفى
كارشناس مديريت

چرك نويس هاى يك مدير اينجايى



 نبود سرمايه گذارى در كشاورزى
ــازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى  رييس س
ــاورزى گله كرد  ــرمايه گذارى در بخش كش از نبود س
ــرمايه گذارى هاى كالن  ــت: در اين زمينه بايد س و گف
ــن موضوع  ــور به اي ــرد، چرا كه آينده كش ــورت گي ص

بستگى دارد. 
ــاون وزير جهاد  ــد، مع ــكندر زن ــنا، اس به گزارش ايس
ــتين كنفرانس بين المللى  ــاورزى در حاشيه نخس كش
ــيا و اقيانوسيه  ــتايى در آس ــاوره اى ، روس خدمات مش
ــگاه زنجان برگزار شد، از مشكالت  كه به ميزبانى دانش
ــاورزى در ايران گفت و خاطرنشان كرد: مهم ترين  كش
ــت. تغيير اقليم و  ــش بحث آب اس ــش در اين بخ چال
ــت از آب در بخش  ــردارى نادرس ــود آب و بهره ب كمب
ــده كه آب به بزرگ ترين چالش در  كشاورزى باعث ش

اين بخش تبديل شود. 
ــاورزان را  ــى كش ــش فن ــطح دان ــد س ــزود: باي وى اف
ــج برنامه هاى  ــوزش و تروي ــه آم ــوص در زمين به خص
ــه آن افزايش دهيم.  ــاورزى و تكنولوژى مربوط ب كش
ــيون  ــاورزان به مكانيزاس ــد در خصوص تجهيز كش زن
ــوزه رو به  ــرد در اين ح ــرد: عملك ــان ك نيز خاطرنش
ــرمايه گذارى  ــت كه انتظار مى رود با س ــرفت اس پيش
ــن زمينه ــاورزان در اي ــكالت كش ــن بخش، مش در اي

 حل شود. 
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تنوع زياد فرصت هاى سرمايه گذارى 
در بخش هاى شيالتى

 

ــان اينكه  ــيالت هرمزگان با بي ــرورى ش ــاون آبزى پ مع
فرصت هاى سرمايه گذارى در بخش هاى شيالتى بسيار 
ــكارى با بخش  ــيالت آماده هم ــت، گفت: ش متنوع اس
ــر و پرورش آبزيان  ــعه صنعت تكثي خصوصى براى توس

است.
ــعه  ــزود: براى توس ــى كريمى اف ــا، عل ــزارش برن به گ
ــه تنوع فرصت هاى  ــاى آبزى پرورى با توجه ب فعاليت ه
ــو و پرورش  ــرورش ميگ ــت پ ــرمايه گذارى در فعالي س
ــيالت هرمزگان  ــان دريايى در قفس، اداره كل ش ماهي
ــرمايه گذاران بخش  ــتقبال از س ــكارى و اس ــاده هم آم
ــعه صنعت تكثير و پرورش ميگو و  خصوصى براى توس

پرورش ماهيان دريايى است.
ــزگان داراى ظرفيت هاى زيادى  ــا بيان اينكه هرم وى ب
ــى از  ــت، گفت: تنها بخش ــه پرورش آبزيان اس در زمين
ــه مرحله اجرا در  ــاى آبزى پرورى هرمزگان ب ظرفيت ه
ــن زمينه مى تواند  ــرمايه گذارى در اي آمده و توجه و س
تحوالت اقتصادى را در اين صنعت براى استان و كشور 

به ارمغان آورد.
ــاى پرورش ميگوى مولد يا مادر و  كريمى ايجاد طرح ه
ــذار را كه از اصلى ترين حلقه هاى بنيادى پرورش  تخم گ
ــن بچه ميگوى مورد نياز مزارع پرورش  ميگو براى تامي
ميگو و به ويژه توليد ميگو مولد عارى از بيمارى و مقاوم 
به بيمارى كه در سطح جهان به spf شناخته مى شود، 
است از فعاليت هاى مهم و  داراى ظرفيت سرمايه گذارى 

اين صنعت خواند.
ــت آرتميا كه  ــد بيوماس و سيس ــن به تولي وى همچني
ــتفاده در مناطق  ــاى بالاس ــور و زمين ه در آب هاى ش
ــيارى در  ــت و كاربرد بس ــل توليد اس ــاحلى قاب غير س
ــاره كرد و افزود:  تغذيه ميگو در مرحله الروى دارد، اش
ــتفاده  توليد كرم خونى (در تغذيه ميگوى مولد مورد اس
ــرورش ماهيان دريايى در  ــرار مى گيرد) و همچنين پ ق
ــت كه از  ــرمايه گذارى اس قفس از جمله فرصت هاى س
ــى و فنى و مديريتى  ــرمايه گذاران داراى توانايى مال س
ــى  ــرح خود و پس از بررس ــا ارائه ط ــود ب دعوت مى ش
ــه دريافت  ــبت ب ــنجى، نس ــت ها و ظرفيت س درخواس

مجوزهاى الزم در آن رابطه اقدام كنند.

احداث كارخانه الستيك سازى با 
 سرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى

ــداث كارخانه  ــراى اح ــتان از پيگيرى ب ــتاندار لرس اس
الستيك سازى با سرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى در 

لرستان خبر داد.
ــد بر ضرورت  ــنگ بازوند با تاكي ــزارش مهر، هوش به گ
ــرمايه گذاران در استان بر ضروت برداشتن  حمايت از س

موانع پيش روى جذب سرمايه گذارى تاكيد كرد.
وى از احداث كارخانه الستيك سازى در استان به عنوان 
ــعه صنعتى لرستان ياد كرد و  ــروعى براى توس نقطه ش
بيان داشت: اين كارخانه در صورت بهره بردارى مى تواند 

نقطه عطفى در توسعه استان باشد.
ــازى با  ــزود: كارخانه الستيك س ــتان اف ــتاندار لرس اس

سرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى احداث مى شود.
بازوند ادامه داد: احداث صنعت الستيك سازى و احياى 
ــتان مى تواند نقطه شروع  ــت و صنعت لرس مجتمع كش

مجددى در بخش احياى صنعت استان باشد.
وى همچنين به فعاليت هاى انجام شده در حوزه عمران 
شهرى اشاره كرد و بيان داشت: احداث مجتمع تجارى 
ــكونى كيو نقش مهمى در تغيير چهره شهر و بهبود  مس
ــتاندار لرستان با اشاره  وضعيت مبلمان شهرى دارد.اس
ــه احداث اين مجتمع در قالب دو برج 30 طبقه افزود:  ب
ــگاه هاى بزرگ نيز در نظر  ــاى اين مجتمع فروش در فض
ــت.بازوند به مطالعه احداث چهار تقاطع  گرفته شده اس
غير هم سطح در خرم  آباد اشاره كرد و بيان داشت: احداث 
ــهرى موثر خواهد  اين تقاطع ها نيز در ارتقاى مبلمان ش
ــاخت ها و بهبود  ــاره به نقش ارتقاى زيرس بود.وى با اش
ــرمايه گذار افزود:  ــهرى در جذب س وضعيت مبلمان ش
ــن پروژه ها چهره خرم آباد را تغيير  اميدواريم احداث اي
ــتان با تاكيد بر ضرورت رفع مشكالت  دهد.استاندار لرس
ــازى خرم آباد ابراز اميدوارى كرد كه  احداث الستيك س
ــبت به رفع اين مشكالت با  در كمترين زمان ممكن نس
همكارى دستگاه ها اقدام شود.بازوند با بيان اينكه تسريع 
ــرمايه گذاران نيز  در اجراى اين طرح مورد توجه ديگر س
قرار خواهد گرفت، يادآور شد: اگر بتوانيم نياز سرمايه گذار 
اين طرح را تامين كنيم تا نگرانى بابت تامين زيرساخت ها 
ــته باشد اجراى اين طرح مى تواند به عنوان يك الگو  نداش
ــاره به پيشنهاد  ــور مطرح شود.وى با اش و نمونه در كش
چند گزينه براى محل احداث كارخانه الستيك سازى به 
ــرمايه گذار پروژه تصريح كرد: جمع بندى در اين زمينه  س
ــرمايه گذار است كه كدام گزينه را براى احداث  به عهده س
ــتان عنوان كرد: ما اين  كارخانه انتخاب كند.استاندار لرس
ــش ماه دوم سال و با آغاز اجراى  قول را مى دهيم كه در ش
ــازى را  ــات مربوط به اين كارخانه الستيك س پروژه، جلس
به صورت هفتگى يا 15 روزه برگزار كنيم.بازوند با تاكيد بر 
حمايت ويژه از احداث كارخانه الستيك سازى ادامه داد: به 
ــتمر با برگزارى جلسات متعدد ضمن رصد روند  طور مس
كار موانع پيش روى احداث كارخانه را رفع خواهيم كرد.

كالف اول: 
ايران  اتاق اصناف  رييس 
ــدات  تولي ــد  رش ــه  گفت
ــى  ــوازم خانگ ــى ل داخل
ــر  اخي ــال  س ــد  چن در 
و  ــت  اس ــين  تحس قابل 
ــاالى  ب ــوان  ت از  ــان  نش
ــن از توليد  ــى دارد. وى همچني ــدگان ايران توليدكنن
70درصدى قطعات مورد نياز براى لوازم خانگى توسط 
ــخنان  كارخانه هاى ايرانى خبر داد، اما آن طور كه از س
ــدود 30درصد  ــد، ح ــئول به نظر مى رس اين مقام مس
ــود. در  ــور وارد مى ش ــورد نياز از خارج كش قطعات م
ــد لوازم خانگى نيز در حد  عين حال، كارخانه هاى تولي
ــت. شايد بتوان سخنان  قابل توجهى افزايش يافته اس
ــه اى قرار داد براى دو  ــس اتاق اصناف ايران را بهان ريي
ــايد بازار  ــرمايه گذارى، زيرا اكنون ش دو تا چهارتاى س
توليد اين لوازم در حال اشباع شدن باشد. از آن طرف 
ــا هنوز به برخى از قطعات يدكى احتياج داريم. پس  ام
عقل حكم مى كند كه سرمايه گذارى در اين راستا سود 

بيشترى نصيب سرمايه گذار خواهد كرد. خود دانيد! 

كالف دوم: 
ــركت ملى  ــل ش مديرعام
نفتى  فرآورده هاى  پخش 
ــا 3 ميليون  گفته ايران ب
ــودروى  خ ــزار  200ه و 
اول  ــه  رتب ــوز،  دوگانه س
تعداد خودروهاى گازسوز 
ــت. اين مقام  ــاص داده اس ــه خود اختص ــا را ب در دني
ــئول اعالم كرده براى رساندن سهم سى ان  جى در  مس
سبد سوخت به 35 تا 40درصد بايد الزامات آن فراهم 

و شركت هاى جديد تاسيس شود. 
ــركت ملى پخش  ــا خبر خوب تر اينكه مديرعامل ش ام
ــال آينده 40  فرآورده هاى نفتى تاكيد كرده تا پايان س
ــور اضافه مى شود كه بايد  تا 50درصد به توليد گاز كش
ــعه صنعت سى ان  جى استفاده  از اين فرصت براى توس

كنيم. 
ــى اتومبيل ها در مقابل  ــا همه ما صف هاى طوالن تقريب
ــم. يكى از مهم ترين  ــى ان  جى را ديده اي جايگاه هاى س
ــت با  ــت. چه خوب اس ــل آن، كمبود جايگاه  اس دالي
شناسايى مكان هايى كه نياز به اين جايگاه دارند، براى 
ــرمايه گذارى در اين زمينه اقدام كنيم. در ارتباط با  س
ــيد،  ــته باش تامين گاز مورد نياز هم هيچ نگرانى نداش
ــا 50درصد به  ــئول، ت ــا به گفته مقام هاى مس زيرا بن
ــور افزوده مى شود. پس با احداث جايگاه  توليد گاز كش

سى ان جى، آينده تان تضمين است. 

كالف سوم: 
ــرى را  ــنويد خب حال بش
ــنا منتشر شده  كه در ايس
است. شايد در آينده شما 
ــوه اين  ــه توليد انب هم ب
ــول پرداختيد. فقط  محص
ــود  ــتيد س وقتى كه داش
پول هاى تان را در كارخانه 
بزرگ خود محاسبه مى كرديد، يادى از ما هم بكنيد! 

ــال كالج لندن،  ــگاه امپري ــمندان دانش ــه گفته دانش ب
ــرى روده براى توليد  ــوان از نوعى باكت ــده مى ت در آين
ــتفاده كرد كه جايگزين بنزين و سوخت  ــوختى اس س

ديزلى خواهد شد. 
ــتفاده از باكترى روده E.coli عامل  اين محققان با اس
ــد گاز پروپان ارائه  ــيوه جديدى براى تولي ــهال، ش اس

داده اند. 
 CAR ،thioesterase ــه آنزيم به نام هاى دانشمندان س
ــه  و  aldehyde-deformylating oxygenase را ب
ــتخراج  اين باكترى افزودند و اين امر به آنها امكان اس
ــى الزم براى توليد  ــيدبوتريك (نوعى تركيب اساس اس

پروپان) را داد. 
به گفته دكتر «پاتريك جونز» از دانشگاه امپريال كالج 
لندن، اگرچه اين تحقيق در مراحل بسيار ابتدايى  است، 
اما احتماال شيوه اى براى توليد سوخت هاى تجديدپذير 
ارائه مى دهد كه هم اكنون توسط ذخاير فسيلى تامين 
ــده به اين  ــوخت هاى تجديدپذير توليدش مى شود. س
ــن، گاز طبيعى و  ــزل، بنزي ــدا مكمل دي روش، در ابت
ــن آنها  ــپس جايگزي ــت خواهند بود و س ــوخت ج س
ــيلى محدودى  ــوخت هاى فس ــد. ذخاير س خواهند ش
ــت و با رشد بى رويه جمعيت، بايد شيوه هاى نوينى  اس
ــوخت هاى تجديدپذير، پايدار و به صرفه  براى توليد س

ارائه داد. 

براساس مطالعات 
انجام شده امكان 
پرورش بيش از 

800 هزار تن ماهى 
در قفس در كشور 
وجود دارد كه سال 

گذشته اين رقم كمتر 
از 100تن بود

سرنخ اخبار
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سرمايه گذارى در توليد قطعات لوازم 
خانگى و توليد سوخت از باكترى

خبر
تسهيل صدور رواديد و اقامت سرمايه گذاران خارجى

ــاد و رييس كل  ــر اقتص ــاون وزي ــد خزاعى، مع محم
ــرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى  ــازمان س س
ــه كار و اقامت  ــدور رواديد، پروان ــهيل ص ايران از تس
سرمايه گذاران خارجى و افراد وابسته به آنان خبر داد. 
ــرمايه گذارى و  ــازمان س ــه گزارش روابط عمومى س ب
ــادى وفنى ايران، خزاعى افزود: هيات  كمك هاى اقتص
ــتناد اصل يك صد و سى و هشتم قانون   وزيران به اس
ــالمى ايران براى ايجاد تحرك  ــى جمهورى اس اساس
ــرمايه گذارى و بهبود  ــادى، رفع موانع توليد و س اقتص
ــب و كار كشور، ماده (35) آيين نامه اجرايى  فضاى كس
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى مصوب 

سال 1381 را اصالح كرد. 
ــاده (5) تصويب نامه  ــاس م ــه افزود: براس وى در ادام
ــط از جمله  ــتگاه هاى اجرايى ذيرب ــران، دس هيات وزي
ــاون، كار  ــور و تع ــور خارجه، كش ــاى ام وزارتخانه ه
ــازمان  ــاس تاييد و معرفى س ــى براس ــاه  اجتماع و رف
ــادى و فنى ايران  ــاى اقتص ــرمايه گذارى و كمك ه س
ــوص صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه  درخص
ــته آنان  ــرمايه گذاران خارجى و افراد وابس كار براى س

مطابق ترتيبات مشخص اقدام مى كنند. 
معاون وزير اموراقتصادى و دارايى اظهار اميدوارى كرد 

كه با تعامل مثبت و سازنده بين سازمان سرمايه گذارى 
ــتگاه هاى متولى صدور مجوزهاى مذكور،  ــاير دس و س
ــهيل و تسريع امور سرمايه گذاران  بستر الزم براى تس

خارجى در كشور بيش از پيش فراهم شود.

همكارى با نيكاراگوئه در زمينه سرمايه گذارى
ــانتوس لوپز، وزيرامورخارجه نيكاراگوئه كه  ساموئل س
ــورمان  ــمى از كش در رأس هياتى به منظور ديدار رس

ــازمان  ــت، با خزاعى در محل س ــده اس وارد تهران ش
سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى وفنى ايران ديدار 

و گفت وگو كرد. 
ــاره به نقش نيكاراگوئه در  ــى در اين ديدار با اش  خزاع
ــالمى  امريكاى التين، تصريح كرد: دولت جمهورى اس
ــع و چالش هاى  ــه موان ــت كلي ــران ايران آماده اس اي
ــع  ــن را مرتف ــى مابي ــادى ف ــط اقتص ــترش رواب گس
ــاى تجارى و  ــراى ارتقاى همكارى ه ــا زمينه ب كند ت
ــرمايه گذارى دو كشور فراهم شود. وزير امورخارجه  س
ــكر از مسئوالن كشورمان به  نيكاراگوئه نيز ضمن تش
ــور اشاره و از طرف دولت  سابقه همكارى هاى دو كش
ــئوالن جمهورى  ــورش از حسن نيت مس و مردم كش
ــترك  ــران در رفع موانع همكارى هاى مش ــالمى اي اس
ــور نيكاراگوئه  ــت كش ــى كرد. الزم به ذكر اس قدردان
پيشرفت هايى را در جهت دستيابى به اهداف توسعه اى 
به ويژه از بين بردن فقر و ارتقاى عدالت اجتماعى داشته 
ــبت سرمايه گذارى  ــت. همچنين در اين كشور نس اس
مستقيم خارجى به توليد ناخالص داخلى 13/5درصد 
ــه با كشورهاى امريكاى التين رقم  است كه در مقايس

قابل توجهى است.  

ــيالت  ــت ش ــتردگى صنع گس
ــرورى  آبزى پ ــاى  قابليت ه و 
ــت كه  ــدر باالس ــران آنق در اي
ــرمايه گذارى  همواره فرصت س
ــا نگاهى  ــت. ب در آن فراهم اس
ــزان توليدات و  ــا و مي به آمار ه
ــال هاى  ــادرات آبزيان در س ص
ــعت بازار هاى  گذشته و نيز وس
ــى در اين بخش  داخلى و خارج
مى توان به عمق مسئله پى برد. 
درسال هاى اخير توجه به بخش 
شيالت و آبزى پرورى در كشور 
ــته  داش ــمگيرى  افزايش چش
ــت. پرورش ماهى در قفس  اس
يكى از حوزه هاى نوين به شمار 
ــد فرصت  ــه مى توان ــى رود ك م
ــرمايه گذاران  مناسبى براى س
بخش خصوصى محسوب شود. 
در ادامه گزارش به اين موضوع 

مى پردازيم. 
ــوع پرورش  ــى موض به طوركل
آبزيان طى شش دهه گذشته در 
ــور هاى مختلف  دستور كار كش
ــه طور جدى از  قرار گرفت، اما ب
چهار دهه پيش به آن پرداخته 
شده است. سيدحسن صالحى، 
رييس سازمان شيالت كشور با 
ــب مى گويد: اگر  بيان اين مطل
بخواهيم به عنوان يك محصول 
تامين كننده پروتئين به مسئله 
ــم  بپردازي ــان  ماهي ــرورش  پ
خواهيم ديد كه توليد و پرورش 
آبزيان در ميان توليدات غذايى 
ــته، اما  ــد را داش بيشترين رش
ــت كه  ــه قابل توجه اين اس نكت
آب  ــع  مناب ــاى  محدوديت ه
ــيرين در جهان و به خصوص  ش
ــا توجه به  ــده ت ايران موجب ش
سمت پرورش ماهيان آب شور و 
استفاده از منابع آب هاى دريايى 
و آزاد جلب شود. امروزه توجه به 
دريا ها و اقيانوس ها براى توليد 
غذا از اهميت ويژه اى برخوردار 
است وى در ادامه مى افزايد: در 
ــود درياى خزر  ــور ما با وج كش
ــبختانه  ــارس خوش ــج ف و خلي
ــود دارد.  اين قابليت بالقوه وج
ــد صعودى  ــاره به رون وى با اش
ــور تاكيد  ــرورى در كش آبزى پ
مى كند: براساس مطالعات انجام 
شده امكان پرورش بيش از 800 
هزار تن ماهى در قفس در كشور 
ــته  ــال گذش وجود دارد كه س
ــر از 100تن بوده  اين رقم كمت
است. نكته كليدى اين است كه 
ــن دو عدد خود  اختالف بين اي
ــت از سوى  گوياى همه چيز اس
ــت  ديگر، آمارها حاكى از آن اس
ــدات زيربخش  ــزان تولي كه مي
ــته  ــال گذش آبزى پرورى در س
371 هزار تن است كه اين رقم 
ــال 91 از رشد  ــه با س در مقايس
ــوردار بوده  ــدى برخ 10 درص
است، به طورى كه در سال 91 
كل توليدات بخش آبزى پرورى 
كشور حدود339 هزار تن اعالم 
ــا نگاهى  ــوى ديگر ب ــد. از س ش
ــته مى توان  ــال هاى گذش به س
ــرورش و توليد  ــه پ ــت ك درياف
ــال منتهى  آبزيان در طول 5 س
ــط با  ــال92 به طور متوس به س
رشد حدود 12 درصدى مواجه 
ــن طبق  ــت. همچني ــوده اس ب
ــده از سوى سازمان  آمار ارائه ش
ــور، ميزان صادرات  شيالت كش

آبزيان كشور در سال 91 معادل 
ــه 262  ــوده ك ــن ب 64000 ت
ميليون دالر درآمد ارزى نصيب 
ــت. در حال  ــرده اس ــور ك كش
ــازمان  حاضر طبق آمارهاى س
شيالت كشور، بالغ بر 200 هزار 
ــور  ــيالت كش نفر در صنعت ش
ــغول به كارند كه با توجه به  مش
توانمندى هاى بالقوه كشور، رقم 

قابل توجهى به نظر نمى رسد. 

محدوديت هاى آبزى پرورى 
در منابع آب هاى داخلى 

ــاون  مع ــكورى،  ش ــدى  مه
ــازمان  س ــرورى  آبزى پ
ــور نيز با تاكيد بر  ــيالت كش ش
ــور در  ظرفيت هاى طبيعى كش
ــرورى مى گويد: با  حوزه آبزى پ
ــاى آب  ــه محدوديت ه توجه ب
شيرين در كشور ترجيح بر اين 
ــتر به قابليت هاى  است كه بيش
ــى  ــمالى و جنوب ــواحل ش س
ــا منابع  ــود، ام ــور توجه ش كش
ــت سد ها،  داخلى مانند آب پش
ــزرگ و منابع  ــاى ب آب بندان ه
ــى و غير طبيعى  آب هاى طبيع
ــش از 15  ــه عمق بي داخلى ك
ــند براى اين كار  متر داشته باش
ــت. وى در ادامه با  ــب اس مناس
ــتفاده  ــاره به داليل عدم اس اش
ــى باال  ــيل طبيع ــن پتانس از اي
ــور اظهار مى دارد: يكى  در كش
ــودن اين  ــناخته ب از داليل ناش
حوزه عدم ورود سرمايه گذاران 
ــوى ديگر در رابطه با  است. از س
پرورش ماهى در قفس در منابع 
آبى داخلى به دليل محدوديت 
ــواره رقابت در  ــع هم اين مناب
ــن بخش  ــتر، بي ــب بيش تصاح
ــاورزى و آبزى پرورى وجود  كش
ــل اين  ــه براى ح ــه البت داردك
مشكل، پرورش در محيط هاى 
محدود پيشنهاد مى شود، به اين 
ــتر قفس ها همان  طريق كه بس
ــت. وى  محيط هاى طبيعى اس
با بيان اين مطلب مى  افزايد: در 
ــال 91 ميزان پرورش ماهى  س
ــاى داخلى  ــس در آب ه در قف
450 تن بود كه اين رقم در سال 
ــيد.  ــته به 1000 تن رس گذش
سومين محدوديت در خصوص 
ــاى  ــع آب ه ــتفاده از مناب اس
داخلى مسئله تامين آب شرب 
ــت كه براى همه در  ــور اس كش
ــرار دارد و دليل اين  ــت ق اولوي
ــتفاده از منابع  تعارض رژيم اس

آبى  است. 

زمينه هاى فعاليت بخش 
خصوصى 

ــى  ــش خصوص ــاركت بخ مش
همواره به عنوان يك عامل مهم 
ــام  ــاى نظ ــذار در ارتق و تاثير گ
ــش بهره ورى  ــادى و افزاي اقتص
ــت. در همين  و توليد مطرح اس
ــع مالى بخش  حال جذب مناب
ــاى  فعاليت ه در  ــى  خصوص
ــواره از اولويت هاى  توليدى هم
ــمار مى رود.  هر اقتصادى به ش
در زمينه پرورش ماهى در قفس 
هم بايد به همين ترتيب باشد، 
به گونه اى كه شرايطى را فراهم 
آوريم تا بخش خصوصى امكان 
فعاليت و توليد داشته باشد. در 
ــتفاده  ــر در مورد اس حال حاض

ــور  از منابع آبى دريايى و آب ش
محدوديت خاصى وجود ندارد، 
ــع آب هاى  ــا در رابطه با مناب ام
ــى داخلى  ــى و غير طبيع طبيع
شرايط به گونه اى متفاوت است 
ــازمان  ــاون آبزى پرورى س مع
ــو  ــور در گفت وگ ــيالت كش ش
ــروز» مى گويد:  ــت ام با «فرص
ــى آب هاى  ــع داخل عمده مناب
ــط  ــت كه توس ــت سد هاس پش
ــود  ــرو مديريت مى ش وزارت ني
ــتفاده از اين منابع نيازمند  و اس
تعامالتى با اين وزارتخانه است. 
اخيرا با پيگيرى شيالت درباره 
ــرو مذاكراتى  تعامل با وزارت ني
ــه مطابق آن  ــورت گرفته ك ص
ــد مارون و  ــتفاده از س براى اس
كارون 3 در خوزستان توافقات 
ــه البته  ــده ك ــه حاصل ش اولي
موكول به انجام مطالعات بيشتر 
ــت. در همين راستا در رابطه  اس
ــد رييس على  ــتفاده از س با اس
ــهر هم  ــتان بوش دلوارى در اس
اين تعامل صورت گرفته است و 
در حال حاضر بخش خصوصى 
ــرمايه گذارى در اين  در حال س

حوزه است. 

به گفته شكورى امكان استفاده 
ــور در  ــاى ش ــع آب ه از از مناب
ــت و با  ــور فراهم اس شمال كش
ــى  توجه به اينكه طرح آزمايش
آن با موفقيت به پايان رسيده و 
نتيجه مثبت ارزيابى شده بخش 
ــروع  خصوصى مى تواند براى ش
ــرمايه گذارى اقدام كند. وى  س
ــزود: آن چيزى كه  ــه اف در ادام
شيالت به دنبال آن است تعيين 
ــتقرار قفس ها و  محل دقيق اس
تهيه نقشه جامع توسعه در اين 
خصوص است و هدف اين است 
كه تا پايان سال اين كار به اتمام 
برسد البته امكان سرمايه گذارى 
ــم وجود دارد،  در حال حاضر ه
ــق به منظور  اما مكان يابى دقي
تعيين محل استقرار قفس ها به 

عهده خود سرمايه گذار است. 

شرايط سرمايه گذارى و 
امكانات الزم

ــام  ــا انج ــى ب ــرايط فعل در ش
مطالعات اوليه اجراى آزمايشى 
ــمال و جنوب كشور  طرح در ش
ــش خصوصى  ــكان ورود بخ ام
ــت. به گفته شكورى  فراهم اس
ــازمان  ــاى س ــده كمك ه عم
ــى و  ــيالت در بخش آموزش ش
مشاوره است كه تماما به صورت 
ــت و سازمان شيالت  رايگان اس
ــى  ــات كارشناس ــور خدم كش
ــم در  ــود را ه ــى خ و آموزش
ــم در خصوص  زمينه توليد و ه
ــردارى و در جريان آن به  بهره ب
ــه مى دهد.  ــرمايه گذاران ارائ س
ــتفاده از  عالوه بر اين، امكان اس
ــهيالت بانكى نيز با توجه به  تس
تاكيد وزير كشاورزى و اولويتى 
ــت اين حوزه  كه به منظور تقوي
ــود  ــده وج ــه ش ــر گرفت در نظ
ــد:  ــه مى افزاي دارد. وى در ادام
ــرمايه الزم براى  ــه س با توجه ب
ــن حوزه  ــرمايه گذارى در اي س
ــون) بخش  ــدود 700 ميلي (ح
خصوصى بايد توان تامين آورده 
ــل 150  ــزان حداق اوليه به مي
ــته باشد تا بتواند  ميليون را داش
ــى بهره مند  ــهيالت بانك از تس
ــود. وى همچنين با اشاره به  ش
استفاده از منابع آب هاى داخلى 
مى گويد: حجم سرمايه گذارى 
ــع انعطاف پذيرى  ــن مناب در اي
ــه  ــبت ب ــترى دارد و نس بيش
آب هاى آزاد و دريايى به سرمايه 
ــت و مى توان از  كمترى نياز اس
سازه هاى با تكنولوژى پايين تر و 

قيمت كمتر استفاده كرد. 
ــرح  ــا ط ــه ب ــكورى در رابط ش
ــس  قف در  ــى  ماه ــرورش  پ
به خصوص به منظور استفاده از 
ــوردر مقايسه با استخر ها  آب ش
ــرورش ماهى معمولى  و مزارع پ
ــه به  ــا توج ــى دارد: ب ــار م اظه
اينكه منابع آبى داخلى محدود 
ــا ماهى در  ــتند در رابطه ب هس
ــن محدوديت ها كمتر  قفس اي
ديده مى شود، از سوى ديگر در 
اين روش هزينه هاى پمپاژ آب 
ــه مهم تر  ــدارد و از هم وجود ن
ــارض با  ــت و تع ــه در رقاب اينك
ــت و از منابعى  آب شيرين نيس
ــه كمتر  ــود ك ــتفاده مى ش اس
استفاده هاى ديگر دارد، بنابراين 
ــده  ــه تمام ش ــد هزين مى توان
پايين ترى را براى توليد كننده به 

ارمغان بياورد. 

يك نمونه موفق 
ــزان توليد در  در حال حاضر مي
ــدود 1000  آب هاى دريايى ح
ــت و طرح هاى آزمايشى  تن اس
ــتان داخلى و  در بيش از 12 اس
ــاحلى به اجرا در آمده  استان س
است. شكورى با بيان اين مطلب 
خاطر نشان مى كند: در مناطق 
ــور چهار بهره بردار  ــمال كش ش
ــاز  ــه كار را آغ ــوان نمون به عن
ــد، همچنين در آب هاى  كرده ان
خوزستان هم چهار حلقه قفس 
ــاى آزاد داريم كه فعال  در آب ه
ــت و البته يك مزرعه هم در  اس
ــود دارد  ــتان هرمزگان وج اس
ــر غير فعال  ــال حاض ــه در ح ك
ــمامى يكى از  ــت. احمد س اس
نمونه هاى موفق سرمايه گذارى 
ــمالى  در اين طرح در مناطق ش
ــت كه در شهرستان  كشور اس
ــور پرورش  ــاد به منظ عباس آب
ــرمايه گذارى  ماهى در قفس س

كرده است.
 سمامى در گفت وگو با «فرصت 
امروز» در رابطه با آشنايى با اين 
ــنايى  طرح مى گويد: نقطه آش
ــرورش ماهى  من با اين روش پ
ــايت  ــت و س ــق اينترن از طري
ــيالت كشور ــازمان ش خود س

 بود.
ــه كار را روى زمين  ــمامى ك س
ــرده بود،  ــخصى خود آغاز ك ش
ــه  ــه مرحل ــر ب ــال حاض در ح
بهره بردارى رسيده و به توسعه 
ــد. اين نمومه  كارش فكر مى كن
موفق در رابطه با مزيت هاى اين 
ــن روش  ــد: در اي روش مى افزاي
بچه ماهى هاى 50 تا 60 گرمى 
ــده و در قفس ها  ــدارى ش خري
ــه پس از  ــود ك نگهدارى مى ش
پنج تا شش ماه به وزن مناسب 
ــد (800  ــروش مى رس براى ف
ــرح در ايران تقريبا  گرم) اين ط
ــت خوبى  ــت و فرص جديد اس
براى سرمايه گذارى وجود دارد. 
ــيژن دهى  از طرف ديگر به اكس
ــدارد و احتمال  و غذا دهى نياز ن
ــن روش به دليل  بيمارى در اي
شور بودن آب بسيار كمتر است، 
ــيار  به همين داليل فرآيند بس

مقرون به صرفه است. 
ــه نظر  ــزود: ب ــان اف وى در پاي
ــكان پرورش  ــر ام ــد اگ مى رس
ــن  اي در  ــارى  خاوي ــان  ماهي
ــد اين طرح آينده قفس ها باش

 خوبى دارد. 

فرصت هاى تازه براى سرمايه گذارى  در صنعت شيالت 

پرورش ماهى در قفس  ؛فرصتى نو و كم رقيب
عباس نعيم امينى
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لوگو يا نشانه چه جايگاهى 
در سازمان ها دارد؟ 

ــدگان، برندها  معموال مصرف كنن
ــرى آنها  ــاى بص ــا جلوه ه را ب
ـــــانه،  ـــــند و نش مى شناس
ــاخص ترين جلوه بصرى هر  ش
ــت. براى مثال سونى  برند اس
ــانه آن ميان  ــط از روى نش فق
ــناخته مى شود.  عامه مردم ش
ــت كه مفهوم  اين در حالى اس
برند گستردگى زيادى دارد و 
ــامل موارد زيادى مى شود.  ش
ــورات و خاطرات ما از يك  تص
محصول يا يك نام مى تواند در 
اين محدوده جاى بگيرد. برند 
فقط شامل لوگو نيست. براى 
ــروع بايد مسير برند ترسيم  ش
ــراغ  ــد از آن به س ــود و بع ش
ــم. براى  ــو بروي ــى لوگ طراح
ــد بايد مراحل  طراحى هر برن
ــى كنيم. اصلى ترين  مهمى ط
ــوع در  ــن موض و تاثيرگذارتري
ــتراتژى اى  اس برند،  ــى  طراح
ــركت  ــب ش ــه صاح ــت ك اس
ــد برند  ــاس آن مى خواه براس
ــكل دهد. استراتژى  خود را ش
ــده  ــد تعيين كنن ــب برن صاح
اصلى است، چون براساس آن، 
طراح برند بايد براى آينده آن 
ــازمان برنامه ريزى كند، اما  س
ــوال از  ــد نيز معم ــب برن صاح
ــود اطالعى  ــازمان خ آينده س
ــراح  ــال ط ــراى مث ــدارد. ب ن
ــا تصورى  ــد مطمئن مك دونال
درباره آينده برند خود نداشته 
ــاال  احتم آن  ــم انداز  چش و 
ــتراتژى و آمال و  براساس اس
ــركت  آرزوهاى صاحب آن ش
ــط  ــه فق ــى ك ــوده ؛ آرزوهاي ب
تعريف  ــدف  ــاس يك ه براس
مهم ترين  لوگو  ــت.  اس ــده  ش
ــت و  جزء بصرى يك برند اس
طراحى آن دقت بسيار زيادى 

مى طلبد. 
لوگو چگونه  ايده طراحـى 

شكل مى گيرد؟ 
ــردازى براى طراحى  در ايده پ
ــر آثار  ــد ديگ ــو نيز مانن لوگ
گرافيك، با روش هاى مختلف 
ــير  ــردازى مى توان مس ايده پ
ــتيابى  ــراى دس ــت را ب خالقي
ــود، اما اگر از  به ايده بكر پيم
ــور اصلى بحث، يعنى برند  مح
ــوم بايد بگويم  نخواهم دور ش
ــده براى يك لوگو،  در خلق اي
ــيار تاثيرگذار  صاحب برند بس
ــگاه طراح را  ــت. چون او ن اس
نسبت به آينده برند مشخص 
صحبت هاى  ــى  تمام مى كند. 
در  ــد  مى توان ــد  برن ــب  صاح
كار  ــد.  باش تاثيرگذار  طراحى 

ــخت است چون  طراح لوگو س
ــاى اوليه به او  فقط صحبت ه
ــير  ــود و بقيه مس گفته مى ش
ــع ترجمه خالقانه  را كه درواق
آن صحبت هاست بايد خودش 
ــده گرفتن  ــى كند. نحوه اي ط
ــو مختص خود  درباره هر لوگ
ــركت ها فقط  طراح است و ش
ــردازى  ــكل گيرى ايده پ در ش

مى توانند تاثيرگذار باشند. 
درباره عناصر تشكيل دهنده 
يك لوگو براى مان بگوييد. 
از محتوا و معانى درونى نهفته 
ــو كه بگذريم، فرم،  در هر لوگ
شكل و رنگ اجزاى اصلى اند. 
ــوى نايك كه  ــل لوگ فرم، مث
ــرعت  ــب فقط حس س مخاط
ــرد و مابه ازاى  را از آن مى گي
نمى توان  آن  ــراى  ب ــى  طبيع
ــا  ــى لوگوه ــا برخ ــت، ام ياف
ــده اند و  ــت ش ــكل درس از ش
ــى مى تواند  به راحت ــب  مخاط
ــه آن لوگو  ــخيص دهد ك تش
ــت مانند لوگوى  تصوير چيس
ــترك  ــگ، عنصر مش ــل. رن اپ
تمام فرم ها و شكل هايى است 
ــازند. هر سه  كه لوگو را مى س
ــدازه در  ــوارد به يك ان اين م
ــو اهميت دارند و  طراحى لوگ
ــورد تغيير آنها بايد دقت  در م
ــرد. براى مثال وقتى  زيادى ك
ــى  برند پپس لوگوى  ــن  ديزاي
ــن  ــه در اي ــرد، آنچ ــر ك تغيي
ــته بود، فرم لوگو  تغيير برجس
ــى يعنى  ــون رنگ قبل بود چ
ــورمه اى  ــفيد و س ــز و س قرم
ــود. در اين مورد  باقى مانده ب
ــاس كرده بود كه  طراح احس
ــت؛ در  فرم لوگو امروزى نيس
ــدارى در فرم تغيير  نتيجه مق
ــت  ايجاد كرد. اين درحالى اس
كه وقتى اپل خواهان تغيير در 
ــود بود، در  طراحى لوگوى خ
رنگ تغييراتى ايجاد كرد چون 

احساس مى كرد رنگ آن بايد 
متناسب با صنعت امروز باشد. 
ــه لوگوى رنگين قبل  در نتيج

را به رنگ نقره اى تغيير داد. 
برخـى بـر ايـن باورند كه 
درحـوزه طراحـى لوگو در 
چندانى  خالقيـت  كشـور 
مشاهده نمى شود. چقدر با 

اين گفته موافقيد؟ 
متاسفانه اين روزها كپى كارى 
ــاى  عرصه ه ــى  تمام در  را 
در  ــگ  برندين و  ــات  تبليغ
ــتيم، اما اين  كشور شاهد هس
مشكل هنوز به طور كامل وارد 
ــده، به  حوزه طراحى لوگو نش
ــركت هاى  نظرم چون هنوز ش
ــوزه طراحى  وارد ح تبليغاتى 
ــور ما  ــده اند. در كش لوگو نش
ــاى اين حوزه  لوگو به طراح ه

ــا  ــود و طراح ه ــپرده مى ش س
ــه كپى كارى  ــوال كمتر ب معم
ــوال طراحان  گرايش دارند. معم
ــور ما، از آژانس هاى  لوگو در كش
ــتند و اين  ــى دور هس تبليغات
ــوع به آنها كمك مى كند  موض
ــى كارى دور بمانند.  كه از كپ
ــينه خوبى در طراحى  ما پيش
لوگو داريم، اما درك صاحبان 
سازمان ها از اهميت و جايگاه 
ــن ميان مهم  ــز در اي لوگو ني

ــى  ايران ــركت هاى  ش ــت.  اس
ــوى خود  ــراى لوگ ــوال ب معم
ــد.  ــى نمى كنن ــه چندان هزين
ــكل  درمورد موضوع لوگو مش
ــم، بلكه  ــو نداري ــى لوگ طراح
ــكل سفارش دهنده  بيشتر مش

داريم. 
آيا نام يك شركت مى تواند 
در طراحـى خالقانـه لوگو 

تاثيرگذار باشد؟ 
ــر، نام تاثيرى   به طور كلى خي
ــى  ول ــدارد،  ن ــت  خالقي در 
ــراى طراحى  ــا ب ــى نام ه برخ
ــا به لحاظ بصرى  راحت ترند ي
ــه  ب ــته  بس ــد.  خوش فرم ترن
ــيوه هاى  ــفارش ش موضوع س
ــر  تغيي ــز  ني ــو  لوگ ــى  طراح
مى كند. ما لوگوهاى تصويرى 
ــتارى داريم.  ــاى نوش و لوگوه
ــوع لوگوها  ن اين  از  ــدام  هرك
ــيم  تقس ــن بخش  ــه چندي ب
ــوند. بسته به آن صنعت  مى ش
ــراح گرافيك  ــت ط ــا فعالي ي
ــخيص مى دهد كه از كدام  تش
شيوه بيان استفاده كند. براى 
ــراى طراحى محصول  ب مثال 
ــوزه مواد غذايى  ــژه در ح به وي
ــت دارد و  ــيار اهمي ــم بس اس
ــتارى  بايد حتما يك فرم نوش
ــود.  ــتفاده ش ــى اس در طراح
ــرورت، بودن  ــى تعيين ض حت
ــو  ــم روى لوگ ــودن اس ــا نب ي
ــراح آن دارد.  ــه ط ــتگى ب بس
ــايد در طراحى  براى مثال ش
ــم  ــودرو نياز به اس لوگوى خ
نداشته باشيد و بهتر باشد كه 
از تصوير و فرم استفاده كنيد. 
اسـم  طراحـى  مـورد  در 
بايد  محصول چه مـواردى 

لحاظ شود؟ 
ــا بايد  ــن خصوص حتم در اي
ــتارى  ــانه نوش ــم يا نش از اس
ــر  ــال هن ــد. ح ــتفاده كني اس
ــت كه آن نوشتار را  طراح اس

طورى طراحى كند كه حامل 
ــد. براى  پيام آن محصول باش
ــته به صنعت و حوزه  مثال بس
ــتار  ــت، امكان دارد نوش فعالي
يكديگر  ــا  ب مختلف  لوگوهاى 
فرق داشته باشد. در اين حوزه 
ــتارى  نوش ــانه  نش از  مى توان 
استفاده كرد كه در بطن آن از 
تصوير نيز استفاده شده باشد. 
در آخر درباره ضربه اى كه 
كپـى يك لوگو به يك برند 

مى زند، توضيح دهيد. 
را  ــيارى  بس ــوارد  م ــه  روزان
ــه  ك ــم  مى كني ــاهده  مش
ــالن طراح، فالن  مى گويند: ف
ــت. به  ــو را كپى كرده اس لوگ
ــى المان ها براى  نظر من برخ
ــت،  ــى لوگو جهانى اس طراح
ــك طراح  ــن به عنوان ي اما م
ــخصى براى  لوگو، تعريف مش
كپى كارى در اين صنف دارم. 
براى مثال فرم دايره اى ممكن 
ــت به ذهن طراح ايرانى و  اس
طراح امريكايى همزمان برسد. 
ــوع گريز ناپذير  ــن يك موض اي
ــن اينچنين  ــت. به نظر م اس
ــت. ولى  نيس طراحى اى كپى 
مشخص است اگر اجزاى يك 
طرح  براى  ــن  عين به عي طرح 
ــود، كپى  ــتفاده ش ديگرى اس
محسوب مى شود. كپى كردن 
كار خوبى نيست، ولى استفاده 
ــيوه ها و  ــده گرفتن از ش و اي
ــد  مى توان ــق  موف ــاى  طرح ه
ــد. براى مثال، طراح  مفيد باش
ــى  لوگوى يك اپراتور با بررس
ــود در جهان  ــابه خ موارد مش
ــد  مى تواند به اين نتيجه برس
از برخى اشكال  ــتفاده  كه اس
براى لوگوى اين صنف مناسب 
ــت و بهتر است كه از فرم  نيس
ــتفاده  اس اپراتور  لوگوى  براى 
ــر براى  ــى از دواي ــد يا حت كن
ــر بهره  بگيرد.  ايجاد حس بهت
ــواج نيز  ــر از ام ــر در تصوي اگ
ــد، مى تواند بهتر  ــتفاده كن اس
ــكل گوشى  ــتفاده از ش از اس
ــق  ــد. سرمش باش در طراحى 
ــرد  عملك ــيوه  ش دادن  ــرار  ق
ــت،  ــاى موفق مفيد اس لوگوه
ــى لوگو به طور  اما كپى طراح
ــب نيست و حتما  كامل مناس
ــازمان ضربه خواهد زد.  به س
ــوردن از جنس  ــن ضربه خ اي
ــى وقتى  ــت، يعن فرهنگى اس
ــد كرد،  ــه مرور اين برند رش ب
ــا ديدن مكرر اين لوگو  مردم ب
ــبت به آن  ــاد خود را نس اعتم
ــردم  م ــد.  مى دهن ــت  دس از 
ــبت  وقتى ببينند آن برند نس
ــت خود صادق  به حوزه فعالي
ــه آن وفادار  ــر ب ــوده، ديگ نب

نخواهند بود. 

از خودتان فيلم بسازيد

ــار ويدئو از خود به  ــتفاده از انتش براى اينكه بتوانيد با اس
ــب و كارتان كمك كنيد و سهم بيشترى  ــرفت كس پيش
ــت چهره جذابى  ــت بياوريد، نياز نيس ــازار به دس را از ب
ــبى  ــه نظر خود چهره مناس ــيد. حتى اگر ب ــته باش داش
ــايت ــد، باز هم از خود ويدئو تهيه كنيد. اگر در س نداري
ــرف كنيد، خيلى  ــان ص ــى زم  YouTube.com كم
ــه پى مى بريد كه تمام افرادى كه از خود  زود به اين نكت
ويدئو تهيه مى كنند و در اين سايت قرار مى دهند، لزوما 
ــتند.  ــيوا و با مهارت هاى تدوين نيس زيبا، داراى بيانى ش
ــناس قرار بگيريد،  ــر مى خواهيد در جايگاه يك كارش اگ
بايد بر تمام موانعى كه باعث مى شود تا شما را نسبت به 
تهيه ويدئو و قرار دادن آن در فضاى مجازى دلسرد كند، 
غلبه كنيد.  هنگامى كه از ويدئو براى ارائه ايده ها و نظرات 
ــتفاده مى كنيد، اگر تالش كنيد كه بيش از حد  خود اس
مرتب و شيك به نظر برسيد، اين امر اهداف شما را تامين 
نمى كند و حتى باعث مى شود كه نتيجه معكوس حاصل 
ــانى را مى پسندند كه  ــتريان كارشناس شود. امروزه مش
ــاده و معمولى باشند و محتواى ارزشمند و سودمندى  س
ــيك بودن تصوير و كارشناس براى آنها  را ارائه دهند. ش
ــوان گفت كه در هنگام تهيه ويدئو  اهميتى ندارد. نمى ت
بايد به طور كلى كيفيت را فراموش كنيد، اما هرگز نبايد از 
قرار دادن محتوايى كه نگران هستيد عالى نباشد، منصرف 

شويد. 
ــل دوربين قرار بگيرند،  ــراد از اينكه در مقاب ــى از اف  برخ
خجالت مى كشند. اگر شما هم اينطور هستيد، راه حل هاى 
مناسبى وجود دارد. در ويدئويى كه تهيه مى كنيد حتما 
نبايد صدا و تصوير شما وجود داشته باشد. بازديدكنندگان 
ــتر به محتواى ويدئو توجه مى كنند تا اينكه  ــما بيش ش
ــه مقابل دوربين  ــخصى ك بخواهند به چهره و صداى ش
ــت، دقت كنند. بسيارى از تاثيرگذارترين  قرار گرفته اس
ــى را نشان نمى دهند، اما  ويدئوهاى من اصال چهره كس
ــون و ابزارهاى  ــايت هاى گوناگ در عوض نمايى از وب س
ــان داده ام. من  ــت، نش ــورد بحث اس ــى را كه م اينترنت
هنگامى كه ويدئوهاى آموزشى توليد مى كنم، از نرم افزار 
ــايت را  ــتفاده مى كنم تا محتواى وب س  Camtasiaاس
ــط كنم و در عين حال بتوانم توضيحات خود  كپچر و ضب

را روى تصاوير قرار دهم. 
ــتان مربوط به  مثال عينى از تاثير ويدئو هاى آنالين، داس
تد ويليامز است. تد در اوايل سال 2011 فرد بى خانمانى 
ــان خود را صرف  ــك رهگذر مهربان، زم ــود؛ تا اينكه ي ب
ــوى آن را در  ــگفت انگيز تد كرد و ويدئ ــط صداى ش ضب
ــو در دو روز 5  ميليون  ــرار داد. اين ويدئ  YouTubeق
ــنهاد كارى بسيار ارزشمندى به  بازديد داشت و تد پيش
ــت آورد. به نظر خود تد، چهره او فقط مناسب راديو  دس
بود، اما تاثير اين ويدئو كه در اينترنت بسيار مورد استقبال 
قرار گرفت، به او زندگى دوباره بخشيد. امتحان اين روش 

ضررى ندارد، پس هر چه سريع تر دست به كار شويد. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
خود را نويسنده بناميد

ساالد «بيمه» با سس «مشاوره»
شرحى بر استثنائات بيمه نامه!

ساالد «بيمه» امروز، مزه گسى دارد، مثل مزه ميوه كال 
ــيده اى كه تا نرسد مصرف هم نمى شود و اگر هم  و نرس

بشود، ذائقه را ارضا نمى كند. 
ــتثنائات  ــى از اس ــهروندان محترم، عموما دل  خوش ش
ــى، آن را بهانه اى مى دانند  ــه اى ندارند و حتى برخ بيم
ــه از زير بار  ــركت هاى بيم ــت عمليات فرار ش در خدم
ــال قانونى و  ــود، آن هم به صورت كام ــئوليت هاى خ مس

موجه! 
ــتثنائات  ــس و از ديد برخى، بى مزه اس ــتان مزه گ داس
بيمه، قصه اى است كه در شرايط عمومى و خصوصى هر 
بيمه نامه اى درج مى شود تا شايد خوانده شود، آن هم نه 
يكبار و دو بار، بلكه چندين بار! زيرا استثنائات بيمه نامه، 
حكم نيمه خالى ليوانى را دارد كه اگرچه وجود دارد ولى 
ــم مى آيد، چون ترجيح عموم شهروندان،  كمتر به چش
اين است كه فقط نيمه پر ليوان را ببينند و البته اشكالى 
ــئوليت هاى هر  هم ندارد. از اين رو يكى از مهم ترين مس
مشاور بيمه اين است كه اين نيمه خالى را نشان دهد و 
توضيح دهد كه چرا «صنعت بيمه» بدون استثنائات آن 
ديگر يك «صنعت» نيست بلكه مى شود يك «صندوق 
ــرمايه آن، نبايد و  ــى كه س ــارات». صندوق تامين خس

نمى تواند، از محل پرداخت حق بيمه ها تامين شود. 

ــه اى مى خواهد اين  ــتثنائات هر بيمه نام به عبارتى، اس
ــتريان خود بدهد كه: از من بيمه (صنعت  پيام را به مش
بيمه)، توقع معجزه نداشته باشيد. كار من چيزى شبيه 
ــت. مثال 100 نفر به من  صندوق هاى قرض الحسنه اس
ــنه) بتوانم  ــد تا من (صندوق قرض الحس قرض مى دهن
ــم و 99 نفر ديگر بايد صبر  ــط به يك نفر قرض بده فق
كنند تا شايد بتوانم (در صورت خوش حسابى اعضا)، به 
ــاب و از  نفر دوم هم، قرض بدهم و الى آخر. با اين حس
ــتر،  ــر صنعت بيمه، بايد، حداقل 1000 نفر يا بيش منظ
ــدوق تعاونى بيمه)  ــود را به من (صن ــق بيمه هاى خ ح
بدهند تا بتوانم از پس هزينه هاى يك نفر خسارت ديده 

برآيم! 
ــتثنائات بيمه را از  ــتان اس ــيار خوب، حال كه داس بس
ــنيديم، بايد دست به كار شرح و تفسير  زبان خودش ش
ــير هم  ــرح و تفس ــويم. همان طور كه مى دانيد ش آن ش
ــانى و  ــود را دارد، اينكه از منظر يارى رس ماجراهاى خ
ــير كنيم يا از منظر قواعد بده  ــتى شرح و تفس نوع دوس
ــتان بازار پول يا از ديدگاه سومى كه نتيجه ادغام دو  بس

ديدگاه قبلى است يا. . . 
ــر قواعد اقتصاد  ــه در اينجا، از منظ ــت ك انتظار اين اس
بيمه اى به شرح و تفسير اين داستان بپردازيم، از اين رو، 
با كسب اجازه از ساير شارحان و مفسران محترم، شرح 

و تفسير زير، تقديم حضورتان مى شود: 
اگر بپذيريم كاركرد صندوق تعاونى بيمه، چيزى شبيه 
ــت، آن وقت مى شود اين  صندوق هاى قرض الحسنه اس
ــت را گرفت كه مثال اگر صندوقى  نتيجه منطقى و درس
ــارت،  بر مبناى پنج فاكتور: تعداد حوادث منجر به خس
ــارت، مبلغ حق بيمه،  ــن تقريبى هزينه هر خس ميانگي
ــدوده زمانى مورد نظر، طورى  ــداد بيمه گذاران و مح تع
طراحى و تهيه شود كه توان پرداخت دو خسارت در يك 
ــته باشد، قاعدتا قادر به پرداخت  محدوده زمانى را داش
خسارت سوم در آن بازه زمانى نخواهد بود. مشترى نيز 
بايد توجيه شود كه در غير اين صورت، مجبور است حق 

بيمه اى هم سنگ خسارت احتمالى پرداخت كند! 
بنابراين واقع بينانه است كه شرايط بيمه نامه به صورتى 
ــود كه مثال انواع خطرات فراگير نظير سيل،  تنظيم ش
توفان، زلزله، آتشفشان و همچنين جنگ، شورش، بلوا، 
ــته اى، اقدامات خرابكارانه و نظاير اينها،  تشعشات هس
ــى ديگر كه بيان آنها  ــا برخى خطرات ديگر، به داليل ي
ــت از شمول تعهدات  ــتار خارج اس از حوصله اين نوش
ــتثنائات بيمه نامه  ــوند و در رديف اس بيمه اى خارج ش

قرار گيرند. 
ــتثنائات  آگاهى بيمه گذار از اينكه، چه مواردى جزو اس
ــت و چرا، از حقوق مسلم شهروندى وى  بيمه نامه او اس

است كه بايد از سوى مشاور بيمه اى او رعايت شود. 
ــه راهكار نصفه نيمه را براى خروج  ــرايط فعلى، س در ش
ــنهاد  ــه اى يادآورى و پيش ــتثنائات بيم ــت اس از بن بس
ــود را ترغيب كنيم تا  ــترى خ مى كنيم. يكى اينكه مش
ــتثنائات قابل خريد را تهيه كند. براى مثال پوشش  اس
(استثنا) زلزله در بيمه نامه آتش سوزى، البته بهتر است 
كه مشترى بداند حق بيمه آن ممكن است از كل «حق 
ــود. دوم آنكه به  ــتر ش ــوزى نيز بيش بيمه پايه» آتش س
ــويم تبليغ بيمه به نفع خود او  ــترى خود يادآور ش مش
است، زيرا هر صندوقى كه اعضاى بيشترى داشته باشد، 
ضمن آنكه قدرت پرداخت بيشترى پيدا مى كند، امكان 
ــتثنائات  ــش حق عضويت آن و همچنين تعداد اس كاه
ــوم اينكه از طريق  ــود. س آن صندوق نيز فراهم تر مى ش
ــنهاد ايجاد  ــكل هاى صنفى و حتى غير صنفى، پيش تش
صندوقى را به مجلس محترم شوراى اسالمى بدهيم كه 
ــرايطى، خسارات استثنائات بيمه اى را پرداخت  تحت ش
ــارات بدنى» كه همه  ــد، مانند «صندوق تامين خس كن
ــوادث رانندگى را  ــانحه ديدگان ح هزينه هاى درمانى س
ــته باشد يا خير  اعم از اينكه مقصر حادثه، بيمه نامه داش
(يعنى استثنا) و همچنين صرف نظر از اينكه هزينه هاى 
ــتثناى ديگر)  ــود (يك اس درمانى مصدوم چقدر مى ش
ــمت  ــش رايگان مى دهد. (البته در حال حاضر، قس پوش
اعظم سرمايه اين صندوق از جرايم بيمه نامه هاى شخص 
ــود كه اين موضوع مورد نظر راقم اين  ثالث تامين مى ش

سطور نيست.)
ــهروندان  ــيارى ش ــر حال، هش ــت كه در ه ــلم اس مس
محترم در خصوص انتخاب مشاور حقوق بيمه اى خود، 

مهم ترين و بهترين پشتيبان بيمه اى آنان است. 

كپى طراحى لوگو 
به طور كامل مناسب 

نيست و حتما به 
سازمان ضربه خواهد 
زد. اين ضربه خوردن 

از جنس فرهنگى 
است، يعنى وقتى به 
مرور اين برند رشد 
كرد، مردم با ديدن 

مكرر اين لوگو اعتماد 
خود را نسبت به آن از 

دست مى دهند
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موزيال گوشى هوشمند 33 دالرى را 
به بازار هند پيشنهاد مى كند

گوشى هوشمند جديد موزيال نخستين حركت به سوى 
ــيا به شمار مى رود. شركت موزيال در تالش براى  بازار آس
گرفتن سهمى از بازار هند شروع به عرضه نخستين گوشى 
ارزان قيمت در اين كشور به قيمت 1999 روپيه (33 دالر) 
ــرايط كنونى سريع ترين بازار در حال  مى كند. هند در ش

رشد جهان براى چنين ابزار هايى محسوب مى شود. 
ــش بازاريابى محصول در  ــو، مدير بخ به گفته جين هس
  Cloud FXــى ــعبه اين شركت در چين تايپه، گوش ش
مجهز به سيستم عامل Firefox بوده و از طريق فروشگاه 
ــر نرم افزار ها را به كاربران  ــاى خود بازى ها و ديگ برنامه ه
ــى 128 مگابايت  ــه مى دهد. به اعتقاد وى، اين گوش ارائ
ــته و به يك دوربين دو مگاپيكسلى و يك  حافظه رم داش
پردازشگر يك گيگاهرتزى مجهز است. عرضه اين گوشى 
هوشمند ارزان موزيال شايد بهترين محصول براى جذب 
ــور افراد بيشتر از  ــد زيرا در اين كش كاربران در هند باش
طريق گوشى هوشمند و نه كامپيوتر به اينترنت دسترسى 
دارند. به گفته براد ريس، مدير عامل يك شركت بازاريابى 
 ،«Mediacells» ــام ــئوليت محدود در لندن به ن با مس
كاربران هندى امسال حدود 225 ميليون دستگاه گوشى 

هوشمند خواهند خريد. 
ــى  ــو، با رجوع به تعداد كاربران گوش ــه گفته خانم هس ب
ــدود اينترنت مدام به  ــمند كه با وجود قابليت مح هوش
ــوند، بزرگ ترين مانع بر سر راه كاربران گوشى  روز مى ش
هوشمند در آينده قيمت و امكان استفاده از آن است. به 

اعتقاد او اين بهترين گوشى براى آنها خواهد بود. 
ــمند  ــى هوش ــازنده گوش Intex Technologies، س
 Cloud FXدر دهلى نو، چند روز پيش شروع به فروش 
 Snapdeal.ــايت تجارت الكترونيكى اين گوشى در س
ــى  ــر هفته جارى يك گوش ــال اواخ ــرد. موزي  com ك
ــركت ــط ش ــد كرد كه توس ــى خواه 38 دالرى را معرف
 Spice Mobility با مسئوليت محدود نزديك دهلى نو 
ساخته مى شود. خبر ديگر معامالت با سازندگان گوشى 

هوشمند در هند در هفته هاى آينده اعالم خواهد شد. 
ــى هاى با قيمت  ــال 2013 از گوش موزيال در جوالى س
ــط خود در امريكاى التين و اروپا رونمايى كرد كه  متوس
كمك هزينه آن را شركت هاى ارائه دهنده اينترنت وايرلس 
مى پردازند. امروزه در 15 كشور جهان، اين نخستين اقدام 

موزيال با هدف ورود به بازار آسيا به شمار مى رود. 
www.adage.com

مى گويند طراحى لوگو نسـبت به ديگر فعاليت هاى گرافيكى سخت تر 
اسـت. اهميت اين طراحى به اين خاطر اسـت كه طراح بايد از طريق 
تصويرى كوچك، تمام دغدغه هاى بصرى يك برند را به مصرف كننده 
برسـاند، امـا در هميـن تصوير كوچـك بايد تمـام قواعـد مربوط به 
طراحـى لوگو را رعايـت كند. لوگو عالوه بر داشـتن جلوه بصرى، بايد 

ارتبـاط خوبى نيـز با مخاطب برقـرار كند و در زمانـى كوتاه در ذهن 
مصرف كننـدگان باقى بماند. آنچه در ادامـه مى خوانيد، گفت و گوى ما 
با ايمان مالجعفرى، طراح باسـابقه لوگو و مدرس نشانه شناسى است. 
مالجعفـرى در اين مصاحبه درباره عناصر لوگـو و اهميت آن براى ما 

توضيح مى دهد. 

بدون شرح
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طنز تبليغات را تاثيرگذارتر مى كند؟ 

مى توان گفت طنز در تبليغات جايگاه قابل توجهى دارد 
ــا نيمى از آگهى هاى تبليغاتى با گونه اى خاص  و تقريب
از طنز ساخته مى شوند و همين امر آنان را به تبليغاتى 
ــد تبليغات را  ــل مى كند. طنز مى توان ــذار تبدي تاثيرگ
لذت بخش تر كند و مخاطب بيشتر قادر خواهد بود آن 

را به خاطر بسپرد. 
ــيد كه در  ــته باش ــويى ديگر بايد توجه داش ــا از س ام
ــت با زياده روى در استفاده از طنز  شرايطى ممكن اس
ــود با مخاطب منحرف  ــير روابط تجارى برند خ از مس
ــع از تاثيرگذارى نام  ــرايط طنز مان ــويد و در اين ش ش
ــد. در مجموع بايد گفت درك  ــما خواهد ش تجارى ش
ــر جهان متفاوت است و همين  مردم از طنز در سراس
ــود محدوديتى براى شما ايجاد شود  نكته باعث مى ش
ــر  ــه نتوانيد از يك تبليغات طنز گونه ثابت در سراس ك

جهان استفاده كنيد. 
ــود دارد، در  ــف وج ــات مختل ــه در تبليغ ــزى ك طن
ــترك هستند و آن استفاده  بخش هايى همه با هم مش
ــت كه سهم بزرگى  ــاد و بامزه در تمام اس از فضايى ش
در به خاطر ماندن تبليغات در ذهن مردم ايفا مى كند. 
ــر نقاط مورد  ــز بيش از ديگ ــمال امريكا كه طن در ش
ــتفاده قرار مى گيرد، ميزان تاثيرگذارى تبليغات هم  اس
ــت. طنز و تاثيرگذارى رابطه مستقيمى  69 درصد اس
ــرا روح طنز مى تواند ذهن ديگران  با يكديگر دارند، زي
ــب در خاطرماندن و  ــد و همين امر موج را درگير كن

تاثيرگذارى آگهى مى شود. 

طنز و نام تجارى
ــى قابل توجهى در  نام تجارى به نوبه خود بايد اثربخش
ذهن مخاطب ايجاد كند و در نگاه اول به نظر نمى رسد 
ــد. در كل، زمانى كه در يك  ــته باش ربطى به طنز داش
تبليغ، نام تجارى و طنز در كنار هم قرار مى گيرد، يك 
تركيب قدرتمند در راستاى موفقيت همان نام تجارى 
ــود. البته در اين زمينه موارد  به خصوص تشكيل مى ش
استثنايى هم وجود دارد. ممكن است يك تبليغ مربوط 
ــه در آن بايد معرف  ــد ك ــه يك آگهى انتخاباتى باش ب
ــيد و در اين شرايط طنز ديگر  ــخصيت يك فرد باش ش

جايى ندارد. 
ــويق مخاطب  ــاط، ترغيب و تش ــاى ارتب ــز به معن طن
ــارى، هر  ــز و نام تج ــره طن ــروه دو نف ــر گ ــت. اگ اس
ــراف  ــه انح ــم ب ــرى را ه ــند ديگ ــف باش ــك ضعي ي

خواهند كشاند. 
ــغ برخورديم كه  ــال، روزى به يك تبلي ــه طور مث ب
ــود اما در اين  ــده ب ــر ش به خوبى در همه جا منتش
ــه نظر مردم خيلى هم  ــغ نكته طنزى بود كه ب تبلي
ــغ بى مزه و  ــوان يك تبلي ــود و از آن به عن ــزه نب بام
خسته كننده و رنج آور ياد مى كردند. ما به دارندگان 
ــنهاد كرديم توصيفات برند خود  آن نام تجارى پيش
ــه دارند اما از طنزى امروزى تر براى اين تبليغ  را نگ
ــتفاده كنند. با طنزى قوى تر مردم هم از اين اثر  اس
بيشتر لذت بردند و بايد گفت تاثيرگذارى آن تبليغ 

هم چندين برابر شد. 
ــويق و ترغيب  ــز نمى تواند به تنهايى بار تش ــه طن البت
ــما را به دوش بكشد و نام تجارى  مخاطب به سوى ش
ــد.  ــذارى الزم برخوردار باش ــد از اثرگ ــم باي ــما ه ش
ــاظ فرهنگى  ــى و معموال به لح ــز يك مقوله درون طن

خاص است. 
ــيد كه گونه هايى از طنز وجود  ــته باش بايد توجه داش
ــه در تبليغات خود از آنها  ــد كه نبايد به هيچ وج دارن
ــخره كردن، تقليد و طنز تلخ، بهتر  استفاده كنيد: مس
است به جاى اين موارد به سمت ريزبينى هاى زيركانه 
ــوى شما  ــتر مى تواند مخاطبان  را به س برويد كه بيش

جلب كند. 
منبع: 

/http://www.millwardbrown.com

وقتى زندان ماندال به يك پوستر 
كاغذى تبديل مى شود

ــورك به تازگى  ــى Interbrand نيوي ــس تبليغات آژان
ــه موردتوجه طراحان  ــترى ويژه طراحى كرده ك پوس
ــيارى در سراسر دنيا قرار گرفته است. در نگاه اول،  بس
ــتر فقط پيام ساده «او دنيا را از يك  شايد در اين پوس
سلول دو و نيم مترى روشن كرد » به چشم بيايد كه با 
ــياه و سفيد در پس زمينه اى زرد نقش بسته  فونتى س
ــاده را در  ــزى فراتر از يك پيام س ــتر چي اما اين پوس
ــت. پوستر فوق بيش از يك صفحه  خود جاى داده اس
داشته و با قرار دادن آن روى زمين از هم باز و به يك 
ــتطيل بزرگ 2 در 2,5 مترى تبديل مى شود. اين  مس
پوستر تقريبا با ابعاد سلول زندان ماندال در جزيره روبن 

طراحى شده است. 

تبليغات خاص! 

ــتيم» اين يك  ــبزتان هس «هم اكنون نيازمند يارى س
شعار آشنا بود كه سال ها قبل در يك آگهى تلويزيونى 
براى حمايت از بيماران خاص استفاده شد؛ يك آگهى 
ــعارش در  تاثيرگذار كه مدت ها در ذهن باقى ماند  و ش
ــد. آگهى با تصوير دختربچه اى شروع  يادها ماندگار ش
ــودى مى گويد: «خداى  ــود كه با صداى بغض آل مى ش
ــم را درميان  ــوب و مهربان، قلب كوچك من خداى خ
ــته ام تا از كبوتران،  ــكوفه هاى بهارى درختان گذاش ش
ترانه محبت بياموزد» و در ادامه موسيقى حزن آلودى 
روى تصوير بيننده را همراهى مى كند. كودكان بازيگر 
ــالت خود را  ــان حس اندوهى جم ــا بيمار) با آنچن (ي
پى درپى در آگهى مى گويند كه بيننده با ديدن چنين 
ــود. استفاده از  صحنه اى در جاى خود ميخكوب مى ش
ــدن تصاوير آنها روى تصاوير  كودكان بيمار با همراه ش
ــون از تصاوير  ــتان و چكه چكه كردن قطره خ بيمارس
ــت. آگهى با تصوير همان دخترى  خاص اين آگهى اس
كه با آن شروع شده به پايان مى رسد. دختربچه آرزوى 
بهارى سبز و شيرين مى كند كه همه از آن لذت ببرند. 
ــاران خاص به  ــازمان حمايت از بيم ــپس لوگوى س س
ــعار معروف «هم اكنون نيازمند يارى سبزتان  همراه ش

هستيم» به نمايش درمى آيد. 

گرايش موسسات خيريه به ساخت آگهى 
ــه در آن زمان  ــدود آگهى هايى بود ك ــن تيزر از مع اي
ــاخته و از استقبال خوبى نيز برخوردار شد. به گفته  س
ــال خون فعاليت  ــازمان انتق ــانى كه در س يكى از كس
مى كرد، با ديدن اين آگهى افراد زيادترى براى همراهى 
و اهداى خون به سازمان انتقال خون مراجعه كردند و 
ــته  اين آگهى تاثيرى را كه از آن انتظار مى رفت، گذاش
بود. بعد از مدتى پخش اين آگهى براى مدتى كمرنگ 
شد و شايعات زيادى نيز پيرامون آن ايجاد شد، ولى از 
سال گذشته تا االن چندين بار شاهد پخش دوباره اين 
ــا اينكه در بازپخش اين  ــى در تلويزيون بوديم و ب آگه
آگهى كيفيت آن روزبه روز پايين تر مى آيد، ولى هنوز 

همان تاثيرگذارى را بر مخاطب دارد. 

حضور بازيگران معروف در تبليغات خيريه اى 
بعد از اين آگهى بسيارى از موسسات خيريه و شركت ها 
به منظور حمايت از بيماران خاص شروع به فعاليت هاى 
ــاهد اين بوديم كه  ــترده اى كردند. بارها ش تبليغاتى گس
ــهور جامعه كنار يكديگر جمع  ــگان و افراد مش هنرپيش
ــر آگهى تبليغاتى را  ــده اند و براى حمايت از اين قش ش
ساخته و از طريق آن كمك هاى مادى و معنوى زيادى را 
براى اين بيماران جمع كرده اند. به تازگى هم يك آگهى 
تبليغاتى با حضور بازيگران برجسته ساخته شده و دست 
به دست ميان مردم مى چرخد و بدون هيچ هزينه اى براى 
ــش، بر مردم تاثير مى گذارد. اين كليپ به كارگردانى  پخ
ــداد زيادى از  ــى و با بازى هنرمندانه تع ــين دهباش حس
ــاخته و اجرا شده است. در اين  بازيگران كنار يكديگر س
آگهى، بازيگران از ارزش ها مى گويند. تصوير اين بازيگران 
و صداى آنها به همراهى موسيقى خوب، تاثيرگذارى اين 
ــت. تدوين اين آگهى  ــتر و بيشتر كرده اس آگهى را بيش
ــتر  و قرارگرفتن صحنه هايى از فيلم هاى مختلف كه بيش
ــاى مجيد مجيدى و ابراهيم حاتمى كيا انتخاب  از فيلم ه
ــده، بر ماندگارى آگهى مى افزايد. در قسمتى از كليپ  ش
ــالم مى كنند و  ــران صحبت از ارزش قطره خون س بازيگ
ــى مى گويند. دراين  ــارى و هزينه هاى درمان درباره بيم
ــادر» على حاتمى انتخاب  ــمت صحنه اى از فيلم «م قس
ــا متن دارد. عالوه بر  ــده كه به نظر هماهنگى خوبى ب ش
اين تصاوير چكيدن قطره هاى خون و صحنه تزريق خون 
به بيماران خاص با صداى بازيگران و موسيقى هماهنگى 
ــت. در اين قسمت از فيلم امين  جالبى را ايجاد كرده اس
تارخ جمله «ارزش يك قطره خون سالم را كسى مى داند 
كه بيمار است يا بيمارى دارد» را به زبان مى آورد و فيلم 
با صحنه هايى از بيمارستان ادامه پيدا مى كند. اين فيلم 
از رسانه اى پخش نشده و دست به دست ميان مخاطبان 
ــت. به طور كلى وقتى آگهى مربوط به  درحال پخش اس
ــه در ميان مردم  ــه دليل محبتى ك ــد ب امور خيريه باش
ايجاد مى كند، توزيع آن راحت تر و تاثيرگذارى آن بيشتر 
مى شود. اين شيوه پخش آگهى نشان مى دهد اين روزها 
ــت كه  ــانه هاى مختلف نيازى نيس با توجه به ظهور رس
ــر سام آور براى پخش از  به دنبال پرداخت هزينه هاى س
طريق رسانه هاى مختلف بود و اگر آگهى خالقانه طراحى 
شود، ميان رسانه هاى اجتماعى مختلف به راحتى توسط 

خود مردم پخش مى شود. 

خون بازى
ــق تلويزيون آگهى  ــتا به تازگى از طري ــن راس در همي
ــال خون درحال پخش  ــازمان انتق ديگرى نيز براى س
ــت. در اين آگهى از تصاوير بصرى قوى و موسيقى  اس
خوبى استفاده شده و سعى دارد مخاطب را با استفاده 
ــى و غيره تحت  ــرت و مردانگ ــد غي ــى مانن از واژه هاي
ــى از صحنه هاى بيمارى  ــرار دهد. در اين آگه تاثير ق
ــتان يا تزريق خون استفاده نشده و آگهى به  و بيمارس
ــدن خون در صحنه شروع مى شود.  يكباره با پخش ش
ــاس كنيد  ــى نگاه نكنيد احس ــايد اگر دقيق به آگه ش
ــى را مى خواهد به تصوير  كارگردان صحنه اى از خودكش
ــاخت آگهى به عقيده برخى  ــد. با اينكه تكنيك س بكش
ــت، ولى به  ــان تبليغات خوب و هنرمندانه اس كارشناس
عقيده بينندگان اين آگهى آن تاثيرى را كه بايد بگذارد، 
در آنها نگذاشته است. شايد اگر كارگردان تالش كرده بود 
تصاوير بهترى را با بازى خون در آگهى همراه كند، تاثير 

بيشترى در مخاطب مى گذاشت. 

رسانه  كافه تبليغات
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يك شعار تبليغاتى 
بايد ادعايى متفاوت 
از ادعاى رقباى خود 
داشته باشد. بنابراين 
نمى توان آن را كپى 
يا الگوبردارى كرد، 

چرا كه فلسفه وجودى 
شركت ها و سازمان ها 
منحصربه فرد است 
و شعارى كه آن را 
ترويج و يادآورى 
مى كند نيز بايد 

منحصر به فرد باشد

ــعار  ــف امروزى  يك ش در تعري
تبليغاتى گفته شده كه بهترين 
ــى  ــى آنهاي ــعارهاى تبليغات ش
هستند كه به هسته اصلى برند 
ــاره دارند و تالش مى كنند  اش
ــك برند را  ــى كوتاه ي با عبارت
ــايرين متمايز كنند. شعار  از س
تبليغاتى يكى از ابزارهايى است 
كه مى توان از طريق آن ارتباط 
ميان مشترى و برند را تقويت و 
به مشتريان بالقوه دليلى براى 
خريد محصول يا خدمت خود 
ــن ابزار تصويرى  عرضه كرد. اي
ــا  ــت ي ــك خدم ــاوت از ي متف
محصول ترسيم مى كند. از اين 
رو برندها هميشه توجه ويژه اى 
به شعار تبليغاتى خود داشته و 
ــا تغيير آن هزينه  در طراحى ي
و زمان زيادى صرف مى كنند. 

اهميت شعار تبليغاتى تا حدى 
است كه امسال فيفا (فدراسيون 
ــاوت با  ــال) متف ــى فوتب جهان
ــين از تيم هاى  ــاى پيش جام ه
ــركت كننده خواست تا براى  ش
ــعارى تبليغاتى داشته  خود ش
ــرح  ــابقات مط و آن را در مس
كنند. به نظر مى رسيد اين كار 
ــد هويت تيم هايى كه  باعث ش
ساير ملت ها از آن چندان آگاه 
ــتند، تا حدى معرفى شده  نيس
ــاط ميان  ــيله ارتب و بدين وس
ــش از پيش در آيين  ملت ها بي
جام جهانى فوتبال تقويت شود. 

شروعى مبتنى 
بر سعى و خطا

ــعار  ــه ش ــل توج ــرات قاب تاثي
ــت  ــده اس ــى باعث ش تبليغات
برندهاى ايرانى نيز اخيرا به آن 
ــترى داشته باشند و  توجه بيش
تالش كنند محصول يا خدمت 
ــعار  ــراه با يك ش ــود را هم خ
تبليغاتى معرفى كنند. تاريخچه 
ــعار تبليغاتى در  استفاده از ش
ــيارى از  ــم مانند بس ــران ه اي
ــر تبليغاتى،  ــاى ديگ فعاليت ه
ــروعى غيرحرفه اى و مبتنى  ش
ــته است.  ــعى و خطا داش بر س
ــازه آژانس هاى  در زمانى كه ت
ــا گرفته  ــى در ايران پ تبليغات
ــى)، در  ــد (دهه30 شمس بودن
ــزرگ  ــاى ب ــد از آژانس ه تقلي
ــعار  ــى خارجى، يك ش تبليغات
ــترى  ــز براى مش ــى ني تبليغات
ــد كه  ــى مى كردن ــود طراح خ
ــعار  ــا ترجمه اى از ش ــب ي اغل
ــى محصول وارداتى بود  تبليغات
ــدون گذراندن يك  ــا اينكه ب ي
ــعارى كه  ــمند، ش فرآيند روش

بيشتر مبتنى بر ظرايف كالمى 
ــعر بود، پيشنهاد  و ادبيات و ش
ــى كيا،  ــد. فرشيد پارس مى ش
ــى  ــاب «100 آگه ــف كت مول
تبليغاتى» كه در برگيرنده 100 
ــال 1320  آگهى تبليغاتى از س
ــت، در اين زمينه  تا 1357 اس
گفته است: «بحث شعارنويسى 
يكى از پيچيده ترين بحث هاى 
ــتر  ــت. بيش طراحى آگهى اس
شاعران آن دوران در اين حوزه 
فعاليت مى كردند و محمدعلى 
ــپانلو از معدود كسانى است  س
كه اين موضوع را علنى مطرح 
ــد، اما بايد قبول كرد كه  مى كن
ــاعر  ــعارنويس ها ش بهترين ش

نبودند.»
تبليغاتى  ــاى  آژانس ه واقع  در 
ــاز فعاليت  ــان آغ ــران از زم اي
ــود، فاقد بخش ها و نيروهاى  خ
ــنده  ــه نويس ــه اى از جمل حرف
 (copywriter)تبليغاتى متن 
بودند و در اين زمينه از مهارت 
برخى نويسندگان ادبى يا گاهى 
روزنامه نگاران بهره مى بردند. به 
همين دليل بود كه بسيارى از 
ــعارهاى تبليغاتى آن زمان،  ش
ــى  مضمون و  ــوده  ب ــن  آهنگي
ــعرگونه داشتند. مثال به اين  ش
شعار تبليغاتى از بانك ملى در 
سال 1336 توجه كنيد: «جلوه 
ــمان تو و روشنى  بهار در چش
ــت هاى توست» يا  فردا در دس
ــعار تبليغاتى از شركت  اين ش
عالءالدين كه مى گفت: «شب ها 
ــد».  مى درخش ــيد  خورش هم 
ــعارهاى تبليغاتى  ــع ش در واق
ــتر از اينكه  ــت بيش از اين دس
ــاى خاص  ــد مزاي ــعى كنن س
ــارى يا محصوالت  يك نام تج
ــان دهند،  ــات آن را نش و خدم
تالش داشتند يك نوع زيبايى 
ــع خلق كرده و از  كالمى و بدي
ــق تصويرى ماندگار را  اين طري
ــترى ايجاد كنند.  در ذهن مش

با توجه به اينكه شعر و ادبيات 
ــت ايرانى عجين  با روح و سرش
ــوع  ــن ن ــيارى از اي ــت، بس اس
شعارهاى تبليغاتى مورد توجه 
ــى موجب  ــرار گرفتند و حت ق
فروش بيشتر هم شدند، اما اين 
ذائقه بعدها دستخوش تغييراتى 
شد و خود را به معيارهاى غربى 
ــى  نزديك تر كرد. بنابراين روش
ــتور كار قرار  ــاوت در دس متف

گرفت. 
طراحى شعار تبليغاتى نيازمند 
و  ــمند  روش ــدى  فرآين ــى  ط
ــه پيش تر  ــت ك ــه اى اس حرف
آژانس هاى تبليغاتى ايرانى فاقد 
ــن ابزارها  ــد. يكى از اي آن بودن
ــى خالق  ــوردارى از گروه برخ
ــت كه قادر باشد با استفاده  اس

ــوم در مورد برند و  از يك مفه
ــمند،  با تكيه به فرآيندى روش
ــذار خلق كند،  ــعارى تاثيرگ ش
ــد دانش  ــا اخيرا به مدد رش ام
ــركت ها به  تبليغات و توجه ش
ــر فروش و  ــازى ب تاثير برندس
ــترى، زمينه توليد  وفادارى مش
ــى موثر در  ــعارهاى تبليغات ش
ــر گرفتن  ــورمان با در نظ كش
ــين و تحوالتى  روش هاى پيش
و  ــى  بازارياب ــاى  دني در  ــه  ك
ــته  به وقوع پيوس ــازى  برندس

بيش از پيش فراهم شده است. 

رشد اقتصادى و گسترش 
فعاليت آژانس ها 

در دهه 70 كه كشور ما شاهد 
رشد اقتصادى سريع تر و حضور 
ــرمايه گذارى  س ــركت هاى  ش
ــاى  آژانس ه ــود،  ب ــى  خارج
ــد  تبليغاتى نيز به تبع اين رش
در ايران، جانى دوباره گرفتند. 
ــركت هاى  ــودى كه ش ــا وج ب
توليدى به اهميت تبليغات پى 
برده بودند، اما هنوز آژانس هاى 
تبليغاتى در ايران توانايى توليد 
ــعارهاى تبليغاتى خالقانه را  ش
ــتند. از اين رو شعارهاى  نداش
ــن  ــط اي ــه توس ــى ك تبليغات
ــدند،  آژانس هاى طراحى مى ش
ــد ارتباط و  ــدف برن ــا ه اوال ب
همبستگى نداشتند و در ثانى 
مفاهيم به كار رفته برگرفته از 
معادلى خارجى و فاقد جذابيت 
ــترى ايرانى  بودند و توجه مش
ــود معطوف  ــه خ ــدان ب را چن
نمى كردند. شعارهاى تبليغاتى 
ــراى بانك ها در اين دوران  كه ب
ــر از اين  ــدند، متاث طراحى ش
ــرد مقلدانه و عارى از  نوع رويك

اثربخشى بودند. 
براى طراحى يك شعار تبليغاتى 
ــخصى وجود  علمى مش روش 
ــن مجال قصد  ــا در اي دارد و م
نداريم اين موضوع را مورد بحث 
و بررسى قرار دهيم، اما به طور 
ــعار  كلى مى توان گفت يك ش
تبليغاتى بايد ادعايى متفاوت از 
ادعاى رقباى خود داشته باشد. 
بنابراين نمى توان آن را كپى يا 
الگوبردارى كرد، چرا كه فلسفه 
و سازمان ها  وجودى شركت ها 
ــت و شعارى  منحصربه فرد اس
ــادآورى  ــج و ي ــه آن را تروي ك
مى كند نيز بايد منحصر به فرد 
ــاوت زمينه اى  ــد تا اين تف باش
ــه يادماندن و  ــب براى ب مناس

دليلى براى انتخاب باشد. 
ــركت هاى تبليغاتى  با ظهور ش
ــريكى  ــر كه اغلب ش حرفه اى ت
خارجى نيز داشتند و همچنين 
ــد علم تبليغات و بازاريابى  رش
تبليغاتى  ــعارهاى  ايران، ش در 
ــدند كه  زيبايى نيز طراحى ش
بسيار مورد توجه قرار گرفتند. 
ــما را داريم» يكى از  «هواى ش
اين شعارهاى تبليغاتى بود كه 
ــت. اين  ــه اوجنرال تعلق داش ب
شعار طراحى خالقانه اى داشت 
ــيار در دل مى نشست. يا  و بس
مثال شعار تاثيرگذار همراه اول؛ 
ــت» كه با  «هيچكس تنها نيس
وجود استفاده از كلماتى منفى، 
مفهومى  ــه  خالقان ــه اى  به گون

كامال مثبت را القا مى كرد. 

زبان شناسى در خدمت 
طراحى شعار تبليغاتى

طراحى شعار تبليغاتى مى تواند 
ــط يك نويسنده متن هاى  توس
ــرد يا  ــورت بگي ــى ص تبليغات
اينكه توسط گروهى خالق كه 
ــى هم  ــات و زبان شناس در ادبي
پذيرد،  انجام  دارند،  ــته  سررش
اما به هر حال اين فعاليت، يك 
ــت  ــت كامال حرفه اى اس فعالي
ــتلزم در دست داشتن  كه مس
مفهومى از برند است. مفهومى 
ــت مورد تاكيد قرار  كه قرار اس
گيرد و به نوعى عالوه بر تاكيد 
ــد آن را از  ــاى برن ــر مزيت ه ب
ــد. در حال  ديگران متمايز كن
ــعار تبليغاتى  حاضر اهميت ش
ــد در ايران  ــراى صاحبان برن ب
ــناخته شده  بيش از پيش بازش
است. همچنين فرآيند طراحى 
شعار تبليغاتى نيز در كشورمان 
ــركت ها  ــده و ش حرفه اى تر ش
زمان و نيروى بيشترى را براى 
اين موضوع در سازمان خود - با 
ــدون كمك بخش خالقيت  يا ب
ــى- صرف  ــاى تبليغات آژانس ه

مى كنند. 
ــم انداز روشن  با توجه به چش
ــت  رقاب و  ــران  اي ــاد  اقتص
ــده ميان صنايع مختلف،  فزاين
ــاهد  ــك در آينده ش بدون ش
شعارهاى تبليغاتى جذاب تر و 
ــوى برندهاى  تاثيرگذارتر از س
ــى خواهيم بود.  ــف ايران مختل
مى توانند  حتى  كه  شعارهايى 
در سطحى بين المللى نيز برد 
ــتريان  ــته و به جذب مش داش

وفادار كمك كنند. 
ــالش  ت ــده  آين ــال  مج در 
ــه  ب ــتر  بيش ــرد  ك ــم  خواهي
و  ــم  بپردازي ــوع  موض ــن  اي
را  ايرانى  تبليغاتى  ــعارهاى  ش

تحليل كنيم. 

تبليغات خالق

Fleischmann پودر كيك
شعار: مقاومت در برابر آن غير ممكن است!
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ــر روز  ــت كه ه ــى اس چندماه
خبرى مبنى بر ارزانى يا گرانى 
تخم مرغ و مشكالت صادراتش 
ــاير  تيتر يك خبرگزارى ها و س
ــود. توليدكننده  ها  رسانه مى  ش
ــكالتى چون مازاد عرضه را  مش
ــد و در اين ميان  عنوان مى كنن
ــى دولت را  ــاى حمايت وعده ه
ــرف مى دانند.  ــد ح تنها در ح
ــدن اين  ــداران از گران ش خري
ــوى مى نالند و  ماده غذايى مق
ــفته بازار  ــن آش ــه در اي خالص
ــر  ــه نظ ــى ب ــس راض هيچ ك

نمى رسد. 
ــز همچنان  ــدگان ني توليدكنن
محصول خود را زير قيمت تمام 
شده مى فروشند و زيان دهنده 
اصلى بازار هستند. هرچند براى 
ــران، صادرات  خروج از اين بح
ــئوالن قرار  ــتور كار مس در دس
ــته  دارد، اما صادرات نيز نتوانس
ــت 20هزار تن مازاد توليد  اس
تخم مرغ را كاهش دهد، چراكه 
رقم صادرات، متناسب با مازاد 

كاال نيست. 

روسيه؛ آرى يا خير
يكى از بازارهاى مستعد و جديد 
ــادرات تخم مرغ ايران،  براى ص
كشور روسيه است. بحران  هاى 
پيش روى روسيه و تحريم هاى 
احتمالى كه شايد روسيه را در 
ــرار دهد،  ــاى اقتصادى ق تنگن
ــار  ــبى در اختي ــت مناس فرص
ــد كه با توجه  ايران قرار مى ده
ــبات مثبتى كه با اين  به مناس
كشور دارد، بازار مناسبى براى 
ــل فراهم  ــرغ توليد داخ تخم م
ــود. اما صادرات به اين بازار  ش
ــت دولت  ــاز به حماي جديد ني
ــه وقتى  ــل اينك ــه دلي دارد، ب
ــل زياد  ــد در داخ ــه تولي هزين
ــد صادركننده رغبتى براى  باش

صادرات نخواهد داشت. 

اخبار ضد و نقيض
ــر و در همين  طى روزهاى اخي
زمينه هدايت اصغرى، دبيركل 
كانون سراسرى مرغ تخم گذار 
ــا مهر با  ــور در گفت وگو ب كش

ــكل اصلى ما در  بيان اينكه مش
صادرات تخم مرغ اين است كه 
ــه نمى دهد،  ــه آن ياران دولت ب
ــت  ــر قيم ــت: اگ ــزوده اس اف
ــيه نيز همان  تخم مرغ در روس
ــداول در بازارهاى  ــت مت قيم
ــد،  1 دالر) باش /3 ــى ( جهان
صادرات تخم مرغ به اين كشور 
نيز مشكل مازاد توليد ما را حل 

نخواهد كرد. 
ــيدفرزاد طالكش،  از طرفى س
ــن توليدكنندگان  رييس انجم
تخم مرغ شناسنامه  دار با اشاره 
ــى از بازار  ــا اطالعات به اينكه م
داخلى روسيه نداريم و تاكنون 
هيچ هيأت تجارى از اين كشور 
ــت، اظهار  وارد ايران نشده اس
مى  كند: تنها چيزى كه مى تواند 
به صنعت تخم مرغ كمك كند، 
ــوق صادراتى از  ــت مش پرداخ
ــادرات اين  ــوى دولت به ص س
محصول است. طالكش افزايش 
ــى يك ماه  ــت تخم مرغ ط قيم
اخير را مورد اشاره قرار مى دهد 

ــاه پيش،  ــد: تا يك م و مى گوي
مرغداران در هر كيلوگرم توليد، 
1500 تومان ضرر مى كردند كه 
هم اكنون اين ميزان به كيلويى 

500 تومان رسيده است. 

هر روز پيچيده  تر از ديروز
ــا  ــده تقريب ــه ش ــب گفت مطال
ــاى  چالش ه از  ــده اى  چكي
تخم مرغ در ماه هاى اخير بوده 
ــن زمينه و طى  ــت. در همي اس
ــت امروز»  ــى كه «فرص ارتباط
ــرى، مديرعامل  با هدايت اصغ
ــدگان مرغ  ــه توليد كنن اتحادي
تخم گذار برقرار كرد، وى مسائل 
ــوان مى كند. براى  جديدى عن
ــى  ــاس بررس ــرغ براس تخم م
ــر  ــاورزى ه ــاد كش وزارت جه
ــت  ــان قيم ــو 4500توم كيل
ــرآورد و 20 تا 23   ــده ب تمام ش
ــاى جارى از  مورد نيازهزينه ه
ــرف در نظر گرفته  توليد تا مص
ــت، بنابراين هروقت  ــده اس ش
ــت  قيم ــر  زي ــده  توليدكنن

ــده،  4500تومان كه توافق ش
ــده  ــى متضرر ش ــد يعن بفروش
ــن  ــرى همچني ــت.  اصغ اس
ــر كيلو  ــوص قيمت ه در خص
ــراى مصرف  كننده  ــرغ ب تخم م
گفت: قيمتى كه براى هر شانه 
ــده  ــرغ در نظر گرفته ش تخم م
ــت  حداكثر 10500تومان اس
ــق كرده  ايم كه  ــت تواف و با دول
در دامنه 10درصد باال و پايين 
ــد و  ــت منطقى باش رفتن قيم
ــت تخم مرغ  ــز قيم ــط قرم خ
ــال  ــان تا پايان س 12000توم
است و هر وقت احساس شود كه 
ــط قرمز يعنى  اين قيمت به خ
ــده،  ــان نزديك ش 12000توم
اتحاديه با عرضه مستقيم قيمت 
را كاهش مى دهد. در واقع هدف 
اتحاديه اوال جلوگيرى از فشار به 
ــده و ثانيا عدم ضرر  مصرف كنن

توليدكننده است. 

اتحاديه؛ تعديل  كننده بازار 
مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان 

ــذار همچنين در  ــرغ تخم گ م
ــى قيمت در  ــه پيش بين زمين
ــال اظهار كرد:  شش ماه دوم س
برنامه هاى اتحاديه براى كنترل 
ــش ماهه دوم سال  قيمت در ش
اين است كه تخم مرغ هاى مازاد 
را ذخيره كنيم يا در موقع لزوم 
بفروشيم يا صادر كنيم و از اين 
طريق ديگر توليدكننده مجبور 
ــود، بنابراين  به كشتار مرغ نش
ــش ماهه  قيمت تخم مرغ در ش
دوم سال نيز در دامنه 10500 
ــا كنترل  ــان خواهد بود و ب توم
ــتيم كه به  اتحاديه درصدد هس
ــن دامنه  ــه قيمت از اي هيچ وج

بيشتر نشود. 
اصغرى در مورد حمايت دولت 
ــرغ  ــدگان تخم م از توليدكنن
ــه تنها  ــت ن ــرد: دول ــالم ك اع
ــى را كه به  ــون يارانه هاي تاكن
توليدكنندگان وعده داده بود، 
ــت بلكه قرار  پرداخت نكرده اس
بود كه 50ميليارد تومان مجوز 
صادرات بدهد كه آن هم عملى 

نشده است. 

تخم مرغ هاى ايران در 
نمايشگاه روسيه

ــد مازاد  ــوص تولي وى در خص
ــرغ و برنامه هاى اتحاديه  تخم م
ــه كرد: در  ــن زمينه اضاف در اي
ــور 20هزار  حال حاضر در كش
ــد داريم. بنابراين  تن مازاد تولي
ــا قيمت  ــادرات ب ــا ص ــد ب باي
ــان توليدكننده را  ــب، زي مناس
ــم. االن تخم  مرغ  ــش دهي كاه
ــب  ترى از  ــت مناس ــا قيم را ب
ــده مى خريم و صادر  توليدكنن
ــا توليد  كننده كمتر  مى كنيم ت

ضرر كند. 
اصغرى در پايان ضمن رد عدم 
شناخت از بازار روسيه مى  گويد: 
در اين زمينه اقدامات خوبى در 

حال اجراست. 
ــگاهى در  به عنوان نمونه نمايش
پايان شهريور در روسيه برگزار 
ــود كه ايران براى عرضه  مى ش
ــود غرفه اى  ــاى خ تخم مرغ ه
ــع در  ــار دارد. در واق در اختي
ــم  ــيه ورود كرده  اي ــازار روس ب
ــوذ خود  ــعه نف ــال توس و در ح

هستيم. 

مازاد توليد قيمت ها را ثابت نگاه  داشته است

تخم مرغ   شايد به روسيه برود
هر خانه يك آزمايشگاه مواد غذايى

ــرب و  ــنيك و س پيش از اين كه موضوع  آلودگى و آرس
راديواكتيو و فلزات سنگين و چه و چه بحث داغ خانه ها و 
محافل مادرانه نبود، اگر از كدبانوى خانه در باب سالمت 
ــه تجربيات و  ــك ب ــيديم با تمس ــا چيزى مى پرس غذاه
ــينيان خود داشت در تشخيص  آموخته هايى كه از پيش
هرگونه آلودگى، خرابى و... به  چشم به هم زدنى پاسخى 
در آستين ارائه مى داد، البته بدون تجهيزات آزمايشگاهى! 
ــام آور تكنولوژى، گويا  ــرفت سرس در قرن حاضر با پيش
تهديدات سالمتى و غذايى و آلودگى بيش از پيش هم به 
ــايد جلوتر از آنها پيشرفت  نوعى همگام با نوآورى ها يا ش

كرده اند.
 ديگر از مادران و مادربزرگان و چشمان تيزبين و حواس 
ششگانه شان كارى ساخته نيست، ديگر كار از تشخيص 
تخم مرغ سالم از ناسالم، پنير سالم از فاسد و گوشت تازه 
ــت. در بطن برخى اقالم غذايى  ــته اس از كهنه و... گذش
آلودگى هايى پيدا شده كه گاهى با وجود تجهيزات مدرن 
ــى و  ــترده نيز قابل بررس ــگاهى و تحقيقات گس آزمايش

شناسايى نيست. 
اگر چه مفهوم فساد به عنوان پيدايش تغييرات نامطلوب و 
زيان بخش در مواد غذايى با مفهوم آلودگى به عنوان ورود و 
اضافه شدن عوامل بيمارى زا و نامطلوب به مواد خوردنى 
متفاوت است، اما به هر صورت، هم آلودگى و هم فساد، هر 
دو به كاهش كيفيت يا غير قابل مصرف شدن مواد غذايى 

منجر مى شود. 
ديگر دركنار  ظاهر سبزى كه بايد خوش آب و رنگ باشد 
ــتن كافى از بين برود،  و گل و الى تنيده در آن كه با شس
موضوع مهم ترى كه بايد در كانون توجه مصرف كنندگان 
ــت كه آيا آب مورد نياز براى كشت اين  قرار بگيرد اين اس
ــالم بوده  ــده يا آب س ــبزيجات از فاضالب ها تامين ش س

است؟! 
ــگاه مجهز مواد غذايى در  اينجاست كه جاى يك آزمايش
خانه خالى است كه تشخيص دهد آيا سبزيجات خريدارى 
ــنگين و آلودگى ها هستند يا ذرات  شده مملو از فلزات س

ويتامين نيز در آنها يافت مى شود؟!
ــالم ديگر نيز  ــاده و به اق ــا را فراتر نه  تكنولوژى امروز پ
ــايعات مربوط به  ــت، ش ــوده اش را ماليده اس ــت آل دس
ــت كه مردم  آلودگى برنج هاى وارداتى نيز ديرزمانى اس
ــت، از  ــى مصرف و عدم مصرف قرار داده اس را بين دوراه
ــت، اين ماده پروتئينى خوش  ــراغ گوش طرفى اگر به س
ــمى از  ــانه هاى رس قيمت برويم، خواهيم ديد كه در رس
ــده كه گوشت هاى  ــت ها گزارش هايى ش وضعيت گوش
ــتند كه  ــواد راديواكتيو هس ــوده به م ــى عمدتا آل واردات
ــته و هر چه  ــخگويى داش ــعى بر پاس البته مديران ما س
ــالم كردند  ــرده و اع ــا ارزانى ك ــتند انصاف در توان داش
ــده، ولى توزيع ــت هاى آلوده وارد ش درست است گوش

 نشده است. 
گويى داستان آلودگى مواد غذايى پايانى ندارد و اين روزها 
ــت  هاى راديو اكتيو، مرغ  هاى مسموم و  قرار نيست گوش
ــير پالم دار و... پاى شان را  ــت و ش برنج  هاى آلوده و ماس
از سفره هاى مردم ما كوتاه كنند هر روز با خبرى تازه در 
رفت و آمدند كه البته اين شل  كن سفت كن هاى مديران 
ــوى مديرى  ــب آن از س ــار آلودگى و تكذي ــالم اخب و اع
ــردم منجر  ــم م ــا به بى اهميتى ماجرا در چش ديگر، تنه

شده است. 
ــزل به اين  ــگاه و تجهيزاتى در من ــن آزمايش وجود چني
ــز از آلودگى اين  ــا راه گري ــه تنه ــت ك دليل ضرورى اس
ــتين ها را باال زده و كارى براى سالمتى  است كه خود آس
ــه از ديِگ روى اجاق  كودكان و خانواده ها بكنيد، حال ك
ــوختن آن به  ــود و تنها دود س ــرم نمى ش مديران آبى گ
ــى را به  ــت خودكفاي ــكم ما مى رود الزم اس ــم و ش چش
ــى كه از بازار  ــانيده و در كنار اقالم غذاي منصه ظهور رس
ــگاهى و لوازم مورد  خريدارى مى كنيد كيت هاى آزمايش
ــزو لوازم  ــموميت را هم ج ــخيص آلودگى و مس نياز تش
جانبى آن ماده غذايى تهيه كنيد. الزم است كه به همان 
ــى وارداتى  ــالل بودن مواد غذاي ــه به فاكتور ح ميزانى ك
ــز در رأس توجه  ــالمت آنها ني ــود، س اهميت داده مى ش
ــور ما، اينچنين با  ــالمت غذايى كش قرار بگيرد تا رتبه س
ــته باشد. به طور حتم  استانداردهاى جهانى فاصله  نداش
هرچقدر هم قانون وضع كنيم، تا زمانى كه به اجرا درنيايد، 
ــاى اينچنينى  ــانه خالى كردن ه ــكالت و ش ــاهد مش ش
ــيب هاى  ــانى كه در اين ميان آس خواهيم بود و تنها كس
ــاى از همه جا بى ــودكان و خانواده ه جدى مى بينند ك

 خبر هستند. 

اين كوچه تجارى

دوقلوهاى قديمى تهران را همه مى شناسند. بيش از نيم 
قرن قدمت و هزاران خاطره ريز و درشتى كه براى مردم 
ساخته اند موجب شده تا اسم شان را كه بياورى هر كسى 
ــه هاى ذهنش بزند تا روزى بارانى يا آفتابى  نقبى به گوش
ــال  ــلوغ به ياد بياورد. تا همين س را در اين كوچه هاى ش
ــط كوچه حال هر كسى را در  ــته هم گل و الى وس گذش
فصل زمستان حسابى جا مى آورد. حرف از دو كوچه مهران 
و برلن است كه اين روزها اقتصادى ترين كوچه هاى تهران 
ــمار مى روند. كمى پايين تر از چهارراه مخبرالدوله،  به ش
ــاى قديمى تهران  ــده اند كه به دوقلوه دو كوچه واقع ش
ــود كه در آن محدوده  مشهورند. كمتر كسى پيدا مى ش
ــرى به  ــد و س و حتى نقاط ديگر تهران زندگى كرده باش
ــد. دو كوچه تجارى و خاطره انگيز  اين دو كوچه نزده باش
ــت در كنار يكديگر خاطرات ريز و  كه سال هاى سال اس
ــندگان رقم زده اند. حاال  درشتى براى خريداران و فروش
ــك و تا حدودى  ــن كوچه هاى باري ديگر قدم زدن در اي
دراز پايتخت با جيب پر از پول گره خورده است. هر چند 
ــبت به  ــده در اين كوچه ها هنوز هم نس اجناس عرضه ش

بسيارى از بازارهاى ديگر قيمت هاى مناسب ترى دارد. 

وقتى كوچه هنوز خواب است
ــت و هنوز مغازه هاى زيادى  ــاعت حدود 10 صبح اس س
ــتند كه در حال باال دادن كركره هاى مغازه هايشان  هس
ــا پايين  ــران را از باال ت ــتند. يك بار طول كوچه مه هس
مى روم و برمى گردم. خريداران انگار زودتر از فروشنده ها 
ــدن مغازه ها،  ــده اند و بعضا در انتظار باز ش وارد كوچه ش
ــى از مغازه ها  ــى دارند. وارد يك ــتاصلى برم قدم هاى مس
مى شوم كه پسر نوجوانى در حال مرتب كردن اجناس آن 
ــخوان ها را بيرون گذاشته اند و در حال چيدن  است. پيش
ــتند. مى دانم كه نبايد اطالعات زيادى  اجناس شان هس
داشته باشد در مورد قدمت كوچه و اين جور چيزها. ولى 
آدرس خوبى مى دهد به يكى از قديم هاى اين كوچه. حاج 
محسن يوسفى كه رييس پاساژ كويتى هاى كوچه برلن هم 
هست در مورد قدمت كوچه به سابقه 46 ساله خودش در 
اين بازار اشاره مى كند. وى سابقه بازار و دكان دارى در اين 
كوچه را بيش از نيم قرن مى داند. يوسفى در ادامه در مورد 
رهن و اجاره و تعداد مغازه هاى واقع شده در كوچه مهران 

اطالعاتى در اختيارمان مى گذارد. 

هر چيزى كه فكرش را بكنيد
ــده اند. در  ــن كوچه واقع ش ــته اي بيش از 70 مغازه در راس
ــگاه در حال فعاليت  ــاژهاى كوچه هم حدود 60 فروش پاس
هستند. هزينه هاى رهن و اجاره در اين كوچه با توجه به متراژ 
آنها از چهار ميليون تومان براى اجاره شروع مى شود و تا 10 
ميليون تومان هم مى رسد. به گفته حاج محسن يوسفى، اجاره 
ــترى نسبت به دريافت  براى مالكان مغازه ها از اهميت بيش
رهن برخوردار است. به همين دليل معموال هزينه اى با عنوان 

رهن دريافت نمى شود. 

كوچه اى براى همه اجناس
ــن مردانه و  ــفره عقد گرفته تا پيراه ــه از لوازم س در اين كوچ
ــايل مورد نياز براى آشپزخانه به  لباس هاى خانگى و انواع وس
فروش مى رسد. قيمت  ها هم تا دل تان بخواهد متنوع است. به 
طور كلى رنج قيمت ها در اين كوچه خيلى باال نيست. به همين 
دليل بازارى مناسب براى اقشار با سطح درآمد متوسط است. 
بيش از 70درصد از اجناسى كه در فروشگاه ها عرضه مى شود، 
چينى هستند. البته اجناسى هم از توليدى هاى داخلى در اين 
بازار عرضه مى شود كه بيشتر لباس هاى خانگى را شامل مى شود. 

اهميتى به اندازه بازار بزرگ
خريداران و فروشندگانى كه در اين كوچه رفت و آمد مى كنند، 
ــازار بزرگ تهران  ــى را كم از ب ــنتى و قديم اهميت اين بازار س
ــت، اما  نمى دانند. هر چند چنين ديدگاهى خالى از اغراق نيس
صادقانه بايد بپذيريم كه در طول روز ده ها هزار نفر در اين كوچه ها 
رفت و آمد مى كنند و گردش مالى بااليى در اين بازار وجود دارد. 

راسته ديدگاه
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على رمضانيان 

پنج اسكنر خانگى 
زير 500 هزار تومان

 Canon CanoScan LiDE 210
Scanner

360 هزار تومان 
مشخصات كلى: ابعاد: 250x365x39 ميلى متر 

A4 :وزن: 1/6 كيلوگرم - سايز اسكن -
 CIS :ــكن ــكنر: تكنولوژى اس مشخصات اس
ــن  Contact Image Sensor)) - رزولوش
ــن  ــكال: dpi 4800x4800 - رزولوش اپتي
ــرعت  ــال: dpi 19200x19200 - س ديجيت
اسكن رنگى: 33/3 ثانيه به ازاى هر برگ - سرعت 
اسكن سياه و سفيد: 11/1 ثانيه به ازاى هر برگ 

 OCR قابليت تشخيص متن -
2,0 USB ساير قابليت ها: پورت

 Epson Perfection V37
Photo Scanner

320 هزار تومان 
 41 x 430 x   280 :ــخصات كلى: ابعاد مش
ميلى متر - وزن: 2/2 كيلوگرم - سايز اسكن: 

A4
 CCD :مشخصات اسكنر: تكنولوژى اسكن
 - dpi 4800x9600 :ــن اپتيكال - رزولوش
رزولوشن ديجيتال: dpi 12800 - سرعت 
ــكن عكس در 14 ثانيه -  ــكن رنگى: اس اس
سرعت اسكن سياه و سفيد: اسكن عكس در 
ــكن نگاتيو - قابليت تشخيص  11 ثانيه - اس
2,0 USB ساير قابليت ها: پورت،OCR متن

 HP ScanJet 200
Photo Scanner

210 هزار تومان
 373x274x44,5 :ــخصات كلى: ابعاد مش
ميلى متر - وزن: 1/76كيلوگرم - سايز اسكن: 

A4
ــكن:  ــوژى اس ــكنر: تكنول ــخصات اس مش
ــكال: تا  ــن اپتي Flatbed-CIS - رزولوش
ــكن رنگى: 20 تا  ــرعت اس dpi 2400 - س

30 ثانيه 
سرعت اسكن سياه و سفيد: 20 تا 30 ثانيه - 

OCR قابليت تشخيص متن
2,0 USB ساير قابليت ها: پورت

 Avision MiWand 2 Pro WIFI
Scanner

340 هزار تومان
 69x322x57 :ــاد ــى: ابع ــخصات كل مش
ــايز  ــر - وزن: 0/663 كيلوگرم - س ميلى مت
ــكنر: تكنولوژى  اسكن: A4-مشخصات اس
ــن اپتيكال: تا 1200  اسكن: CIS - رزولوش

  dpi
ــراى ــه ب ــى: 1/6 ثاني ــكن رنگ ــرعت اس س
ــياه و سفيد: 0/6   هر برگ -سرعت اسكن س
ــخيص متن  ثانيه براى هر برگ - قابليت تش

OCR
2,0 USB ساير قابليت ها: پورت

 Epson Perfection V370
Photo Scanner

420 هزار تومان
 67 x 430 x   280 :ــخصات كلى: ابعاد مش
ميلى متر - وزن: 2/8  كيلوگرم - سايز اسكن: 
ــكنر: تكنولوژى اسكن:  A4-مشخصات اس
 4800x9600 :ــن اپتيكال CCD - رزولوش
 - dpi 12800 :ــن ديجيتال dpi - رزولوش
سرعت اسكن رنگى: اسكن عكس در 14 ثانيه 
- سرعت اسكن سياه و سفيد: اسكن عكس در 

11 ثانيه - اسكن نگاتيو 
قابليت تشخيص متن OCR،ساير قابليت ها: 

2,0 USB پورت

كاال

برندهاى مختلف ، اسـكنرهايى بـا قيمت هاى 
متنوع راهى بازار كرده اند. همين امر دست هر 
خريدارى با هر توان مالى را باز گذاشته است تا 
بتواند كاالى مورد نياز خـود را تهيه كند.براى 
مصارف خانگى كه حجم بااليى از اسـكن را در 
برنمى گيرد، اسكنرهايى پيشـنهاد مى شود.با 
توجه به نيازتان و اينكه چـه انتظارى به جهت 
كيفيت از دسـتگاه داريد و مهم تر اينكه براى 
داشـتن يك اسـكنر چه هزينه اى مى خواهيد 
بكنيد، مى توانيد يكى از اسـكنرهاى پيشنهاد 
شده را انتخاب كنيد.اين دستگاه ها حتى براى 
محيط هاى ادارى كه تعداد اسـكن روزانه آنها 

محدود است نيز مناسب است.

ــيله  مديريت يعنى كاركردن با افراد و به وس
ــق هدف هاى  ــراى تحق ــا ب ــراد و گروه ه اف
سازمانى. بررسى ها نشان داده است كه بيش 
از 70درصد فعاليت هايى را كه مديران انجام 
مى دهند مى توانند به زيردستان خود تفويض 
ــتان قادر به  ــه عبارت ديگر زيردس كنند يا ب

انجام دادن آنها هستند. 
ــه قرار گرفته  هر مديرى در هر جايگاهى ك
ــازى  ــار عنوان توانمندس ــد، حتما يكب باش
ــت. در ادبيات مديريت كلمه  ــنيده اس را ش
   Empowerاز فعلEmpowerment 
ــه  ــار ب ــا اختي ــدرت ي ــى «دادن ق به معن
ــده  ــام عملى» گرفته ش ــخصى براى انج ش
ــت دارد.  ــازى فردى» دالل و بر «توانمندس
ــويق افراد  ــازى افراد به معنى تش توانمندس
براى مشاركت بيشتر در تصميم گيرى هايى 
ــت؛ يعنى  ــت كه بر فعاليت آنها موثر اس اس
ــا بتوانند  ــود ت ــراى افراد فراهم ش فضايى ب
ــى را بيافرينند و آنها را به عمل  ايده هاى خوب
ــازى، عنصر حياتى  تبديل كنند. توانمندس
كسب و كار در دنياى نوين است. اهدافى مانند 

ــترى، بهبود  ــدن بيشتر به مش نزديك تر ش
ــه مداوم نوآورى،  خدمات پس از فروش، ارائ
ــت گرفتن ميدان  افزايش بهره ورى و در دس
ــت خواهد  ــازمان هايى به دس رقابت براى س
آمد كه راه هاى جديدى براى توانمند ساختن 
افرادشان يافته اند. موضوع به اين جالبى و به 

اين كابردى اغلب از نظر دور مى ماند، چرا؟ 
ــورد اين موضوع  ــران در م زمانى كه با مدي

صحبت مى كنم اغلب يك عبارت كليشه اى 
ــد: «كارمندان  ــا مى گوين ــنوم، آنه را مى ش
ــت ندارند.»  ــدرت تصميم گيرى درس من ق
ــس كارهاى  ــدان از پ ــا مى گويند «كارمن ي
ــن بخواهم تصميم  ــان برنمى آيند م خودش
ــه اى تامل بفرماييد. قبل  هم بگيرند؟» لحظ
از آنكه فرد را در تصميم گيرى دخالت دهيم 
بايد از قبل او را به ابزارهايى توانمند ساخته 

ــيم. اين ابزارها توانايى هايى است كه هر  باش
فردى براى هرتصميم گيرى به آنها نيازمند 
ــت. توانايى هاى افراد بايد در حدى باشد  اس
كه بتوانند به ما در تصميم گيرى كمك كنند. 
ــتر توضيح دهم،  بگذاريد بايد يك مثال بيش
ــاله داريد و  ــما كودكى چهار س فكر كنيد ش
ــيد كه به نظرت براى تعطيالت  از او مى پرس
ــا زمانى كه به  ــما ت ــم. مطمئنا ش كجا بروي
كودك تان مهارت كنترل هيجانات، انگيزش، 
ــئله را آموزش  تصميم گيرى موثر و حل مس
نداده باشيد، انتظار تصميم گيرى درست از 
ــت. اين شرايط دقيقا مشابه  او نخواهيد داش
ــدون مهارت هاى تصميم گيرى  كارمندان ب
است. براى توانمند سازى بايد ابتدا كارمندانى 
ــته باشيد، سپس با  با توانمندى فردى داش
ايجاد شرايطى كه بتوانند از اين توانايى ها بهره 
ببرند، آنها را توانمند سازيد و سپس بايستيد و 
نگاه كنيد كه كارمندان شما مانند موتورهايى 
خودكار هستند و نيازى نيست كه شما دائما 
آنها چك كنيد و زمان خواهيد داشت كه به 

گسترش اهداف تان بپردازيد. 

ترس از تفويض اختيار
مديريت

رضا عفت دوست
كارشناس كشاورزىكارشناس كشاورزىكارشناس كشاورزىكارشناس كشاورزى
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طـور  بـه  عظيميـان  آقـاى 
واضح تعريف تـان از جغرافياى 

اقتصادى چيست؟ 
ــع  توزي ــادى  اقتص ــاى  جغرافي
ــان را  ــادى انس ــاى اقتص فعاليت ه
ــه  ــد و ب ــل مى كن ــه و تحلي تجزي
ــان مى دهد مردم با  نحو علمى نش
ــرايط زندگى مختلف  روحيات و ش
ــده اند.  ــتقر ش در چه مناطقى مس
ــه در اين  ــرى ك ــه بحث ديگ البت
ــاندن  ــده شناس مقوله گنجانده ش
ــب تر براى زندگى  محيط هاى مناس
ــان مى كند  ــت كه بي ــراد اس به اف
چگونه هر قسمتى از جهان توسط 
انسان مورد استفاده قرار مى گيرد يا 
اينكه هر كدام از اين موارد استفاده 
ــب رضايت افراد  تا چه ميزان موج

خواهد شد. 
اين موضوع از نگاه كلى اتفاق 
آسـانى به نظر مى رسد كه نياز 
زيـادى بـه تجزيـه و تحليل و 
كار علمـى نـدارد، زيـرا مردم 
بـا توجـه بـه احتياجات شـان 
مناطق مناسب را براى سكونت 
انتخـاب مى كنند. اتفاقى كه در 
قرن هـاى پيش و حتى در ميان 
انسـان هاى اوليه رخ داده بود. 
حال با اين وجـود چه نيازى به 
تعميم و اشـاعه علم جغرافياى 

اقتصادى است؟ 
ــهل و ساده   به نظر اين بحث س
ــرايطى  ــا اين تنها در ش مى آيد ام
است كه بخواهيم به اين موضوع كه 
بيان احتياجات، نياز هاى بسيارى از 
مردم را مرتفع نمى سازد، بپردازيم. 
ــت اين مفهوم نيازمند  مشخص اس
پردازش بيشترى است ولى به واقع 
ــر و سرزمين هايى  بايد گفت كه بش
كه اشغال كرده به قدرى نامناسب 
ــوزه  ح ــان  كارشناس ــه  ك ــت  اس
ــادى از ديدن آن  ــاى اقتص جغرافي
ــف مى خورند. براى مثال اشاره  تاس
افريقايى؛  ــورهاى  ــه كش ب مى كنم 
ــاى آن منطقه  ــاره اى از بيابان ه پ
ــيله آبيارى مورد  ــوان به وس را مى ت
ــرار داد، همان طور كه  ــتفاده ق اس
منطقه طويلى در صحراهاى افريقا 
در دره نيل، احتياجات 20 ميليون 
ــخ داده  ــكونت پاس ــر را براى س نف
ــت. ساير بيابان ها داراى منابع و  اس
ــتند كه انسان  معادن متعددى هس
سال ها به آن بى توجهى كرده است. 
ــد گفت كه جغرافياى  در ضمن باي
ــب  ــا مناطق مناس ــادى تنه اقتص
ــان  ــكونت را به افراد نش ــراى س ب
ــخص مى كند  ــد، بلكه مش نمى ده
ــه مناطقى در  ــتفاده بهينه از چ اس

ــت.  جهان تاكنون مغفول مانده اس
ــاورزى و آبيارى  بعضى مردم از كش
ــزه) اطالعى ندارند و  مدرن (مكاني
در زمين هاى نا مناسب مشغول كار 
ــناخت  ــتند، در حالى كه با ش هس
ــاى آن  ــن و جغرافي ــر از زمي بهت
ــير بهترى را در كشت  مى توان مس

و زراعت و زندگى مهيا كرد. 
تفـاوت  و  سـليقه  اختـالف 
رفتـارى انسـان ها در انتخـاب 
محـل زندگى يـا محلـى براى 
بهره بردارى از زمين نيز نمايان 
اسـت. به نظر شـما ايـن عامل 
در تقسـيمات جفرافيايـى چه 

تاثيرى دارد؟ 
ــاره كرديد،  به موضوع خوبى اش
ــى هر ناحيه اى از جهان  زيرا بررس
ــال و مهارت هاى  از نظر تفاوت امي
ــى نيروهاى درونى آنان  افراد و حت
ــل زندگى را  ــراى انتخاب مح ماج
ــر مى كند. براى مثال برخى  بغرنج ت
ــخت و  ــه دنبال كارهاى س مردم ب
پيچيده مثل كاشت برنج و باغبانى 
ــه بعضى ديگر  ــتند در حالى ك هس
ولى  ــاك  ــاى خطرن كاره ــد  مايلن
ادامه دار مانند شكار را پيشه كنند. 

بخشى ديگر از افراد در محيط هاى 
صنعتى و شهرى به سمت كارهايى 
ــودرو و  ــاجى، صنعت خ مانند نس
ــغول مى شوند و  ــى مش خرده فروش
ــراد مزيت هاى  ــام اين اف ــه تم البت
ــان مى دهند.  رقابتى را از خود نش
ــه كشاورز كه داراى  به طورى كه س
ــتند  ــى هس ــت طبيع ــك موقعي ي
ــول و اهداف  ــود اص ــه خ در مزرع
جداگانه اى را پيش مى گيرند. حال 
ــم جغرافياى  ــم به عل ــر يك عال اگ
ــاحت هاى  با مس بخواهد  اقتصادى 
ــته باشد  ــر و كار داش بزرگ ترى س
ــه عناصر علمى كار را جلو  با نگاه ب
ــد نوعى الگو  ــن مى توان ــرد. اي مى ب
ــد؛ كشاورزانى  براى كشاورزان باش
ــق مختلف از الگوهاى  كه در مناط
ــتفاده مى كنند  ناقص و متنوعى اس
ــان  ــبى از فعاليت ش و بهره نامناس

مى برند. 
تقسيمات جهانى منابع آبى و 
مناطق خشك در تصميم گيرى 

افراد چقدر موثر است؟ 
ــان ها  ــك تصميمات انس بدون ش
ــيمات  برگرفته از همين موضوع تقس
است. در مثال دريا اين موضوع به طور 

ــت. انسان از طريق  كامل مشهود اس
دريا عبور و مرور و صيد ماهى مى كند 
ــود را روى  ــى خ ــتر زندگ ــى بيش ول
خشكى و از طريق زراعت، گله دارى، 
ساخت مصنوعات و فعاليت هاى اين 
ــد. براى اين جنس  چنينى مى گذران
ــك بازار اقتصادى  زندگى دريا تنها ي
ــاب مى آيد. قاره هاى مختلف  به حس
ــطح كره زمين  ــدود 30 درصد س ح
ــه باتالق ها  ــد و البته ك را فرا گرفته ان
ــكى ها را با  ــند تا سطح خش در تالش
گسترش خود تقليل دهند؛ از طرفى 
اقيانوس ها براى بسيارى از اقتصادها 
ــتند و عامل موثرى در  ــب هس مناس
ــاب مى آيند. بسيارى  تجارت به حس
ــى به  ــث نزديك ــكى ها از حي از خش
اقيانوس ها حاصلخيز شده اند و بدون 
ــن آب و  ــى كه از اي ــك زمين هاي ش
ــكل بيابان هاى  ــوا بى بهره اند، به ش ه
ــده اند. در نهايت بايد  ــتفاده ش بى اس
ــيمات جهانى در سبك و  گفت تقس

روند زندگى افراد نقش موثرى دارد. 
يعنـى به نظر شـما اسـتفاده 
شـرايط  و  درياهـا  از  مـردم 
اقيانوسى در حد مطلوبى نبوده 

است؟ 

ــت.  ــور اس ــبت همين ط ــه نس ب
ببينيد! منابع غذايى درياها به طور 
مداوم در حال استفاده توسط مردم 
ــت و در شرايطى كه منابع  بوده اس
ــيب  ــتر هم آس ــى زمين بيش غذاي
ــتفاده  ــد، گرايش مردم به اس ببين
ــتر  ــى دريايى بيش ــع غذاي از مناب
ــه به وجود  ــد. البت ــد ش ــم خواه ه
ــتخراج  آمدن ابزار حمل و نقل و اس
ــرفت آن  ــى از دريا و پيش مواد غذاي
در توسعه اين مسير بى تاثير نبوده 
ــت. حمل و نقل دريايى ارزان و  اس
پاك هم از ديگر عوامل است. براى 
ــذارى اقيانوس ها به نام  مثال نامگ
شاهراه هاى آزاد به اين دليل است 
ــارج جانبى براى  كه هيچگونه مخ
ساخت و پرداخت اقيانوس ها به كار 
ــير ها،  نمى رود در حالى كه اين مس
بى نظيرى  ــى  دسترس ــيرهاى  مس

هستند. 
تاثيرات اقتصادى دشـت ها و 
خصوصيـات آنهـا در اين بحث 
چيسـت؟ آيـا ايـن مناطق هم 
براى زندگى و كسـب درآمد از 

زمين مناسب هستند؟ 
ــت ها مناطق  ــل اينكه دش به دلي

ــواى  ه و  آب  ــتند  هس ــيعى  وس
يكنواختى هم دارند و كوهى هم در 
ــدارد كه از انتقال  اين ميان وجود ن
ــكار و توليدات  ــردم، اف ــت م و حرك
ــاى  مرزه ــد.  كن ــرى  جلوگي ــا  آنه
ــى و طبيعى كه  ــادى، فرهنگ اقتص
ــكل مى گيرد خطوط  در دشت ها ش
انعطاف پذيرى هستند كه به سادگى 
منتقل مى شوند. البته كه يكنواخت 
ــت ها در برخى  ــاختار دش ــودن س ب
ــه تغييرات  ــبت ب ــا را نس ــع م مواق
ــد تاكيد  ــد. باي ــل مى كن در آن غاف
ــه تنهايى  ــچ نيرويى ب ــم كه هي كن
ــات جزيى در  ــرات خصوصي در تغيي
ــت. مواد معدنى  ــت ها موثر نيس دش
ــمندى نظير  ــع طبيعى ارزش و مناب
نفت، زغال سنگ، گازهاى طبيعى و 
ــنگ هاى رسوبى در  نمك در زير س
ــت ها به وجود مى آيد كه محل  دش
انسان هاست.  براى  ــت  معيش كسب 
ــر بايد گفت اين ناحيه هم در  در آخ
ــان ارزش هاى بااليى  جاى جاى جه
ــا كمتر توجه  ــراد به آنه دارد كه اف

كرده اند. 
در آخـر چـه توصيـه اى بـه 
افراد براى شناخت بهتر محيط 
زندگى شـان و تغيير آن داريد؟ 
به نظر شـما تغييرات گسترده 
محل زندگى در شـرايط كنونى 
از نواحـى معتـدل بـه نواحـى 
خشـك يا بالعكس چقدر حالت 
عملياتى دارد و مردم نسبت به 

آن خوشبين هستند؟ 
ــناخت  ش اول  ــه  وهل در  ــث  بح  
مناسب از محيط، ويژگى ها و خواص 
ــى آن  ــه در پ ــت ك ــى اس جغرافياي
ــاى اقتصادى نيز  صرفه ها و مزيت ه
ــد. البته مهاجرت و  فراهم خواهد آم
ــط (به خصوص  ــال از يك محي انتق
ــهرى و صنعتى) به  ــاى ش محيط ه
ديگر مناطق، امرى است كه نزديك 
به واقعيت نيست و افراد كمتر به آن 
روى خوش نشان مى دهند كه اين نيز 
برگرفته از روحيات و عناصر فرهنگى 
ــت، زيرا همان طور كه  هر جامعه اس
گفته شد، انسان ها بايد بنا بر ساليق 
ــان مسير زندگى شان را  و نيازهاى ش
ــور  ــن كنند. اتفاقى كه در كش تعيي
ــت و افراد تنها  ــا كمتر رخ داده اس م
ــهرى  ــر اينكه در چه ش ــتناد ب با اس
ــى و ادامه  ــا آمده اند به زندگ به دني
ــان مى پردازند، در حالى كه  حيات ش
ــا امكانات  ــر، ب ــرايطى بهت ــايد ش ش
ــبك زندگى متفاوت تر در  باالتر و س
انتظارشان باشد، اتفاقى كه در مقوله 
ــادى به آن پرداخته  جغرافياى اقتص

شده است. 

از تمام سـاكنان كره زمين كه امروز تعدادشـان از هفت ميليارد نفر 
هم تجاوز كرده اسـت، تنهـا عده معدودى ثروتمند هسـتند. از اين 
تعـداد تنهـا نيمى از مردم به قدر كافى خوراك، پوشـاك و مسـكن 
دارند، در حالى كه ديگر اقشار جامعه در فقر به سر مى برند. چنين فقر 
عالمگيرى در حالى در جاى جاى جهان گسـترانيده شده كه يكسان 
نبودن تقسـيمات جهانى براى افراد به اين بى عدالتى ها افزوده است. 
براى مثال تقسـيمات جغرافيايى و يكسـان نبودن ارزش زمين؛ چه 

بخش هاى گرم و خشـك را در نظر بگيريم چه سرد و مرطوب. به اين 
منوال انسان وظيفه دارد تنها از محيط زندگى كه در آن رشد مى يابد و 
بقايش را ادامه مى دهد به نوعى براى منبع درآمد، تغذيه و به طور كلى 
معاش خود اسـتفاده كند. شكى نيسـت كه ابداعات جديد آدمى هم 
در ايـن ميان نقش قابل توجهى دارد كه اين خود در گسـترش زمين 
به عنوان ابزارى براى زندگى به دسـت انسـان ها ابعاد وسيع ترى پيدا 
مى كند. در نهايت موضوع تغذيه است كه به عنوان مهم ترين دغدغه 

مردم عالم خودنمايى مى كند. بدون شك عمده ترين هدف جغرافياى 
اقتصادى در سـطور باال نهفته اسـت. براى بسـط بيشتر اين موضوع 
و تشـريح اهداف علم مديريت جغرافياى اقتصادى با پناه عظيميان، 
پژوهشـگر حـوزه كشـاورزى و فارغ التحصيل دانشـگاه ايلينويز به 
گفت وگو نشستيم.  او كه چندين سال در زمينه نواحى مهم اقتصادى، 
تشـكيالت اقتصادى و اسـتفاده از منابع، تحقيقات گسترده داشته 

است در اين گفت وگو به موضوعات جالبى اشاره مى كند. 

دانش  جغرافياى اقتصادى چگونه محيط مناسب براى زندگى را به انسان نشان مى دهد؟

نسبت جغرافيا  با فقر و غنا
در بازه فقر و توسعه دموكراتيك

در بحث هاى پيرامون فقر بايد توجه داشته باشيم 
ــبى و فقر مطلق. فقر  ــه دو نوع فقر داريم؛ فقر نس ك
ــتانداردهاى بين المللى سنجيده  مطلق براساس اس
ــورد نياز فرد و نيازهاى  ــود. مثال مواد غذايى م مى ش
بهداشتى و درمانى و نيازهاى اساسى ديگر را حساب 
ــانى كه درآمدشان زير آن باشد زير  مى كنند و كس
خط فقر و فقير مطلق محسوب مى شوند. فقر نسبى 
ــت.  من شايد خودم  اختالف بين طبقات جامعه اس
ــتضعف يا سرايدار غنى ولى در  را در مقابل يك مس
ــاز بفروش يا بازارى فقير  ــه با كارخانه دار، بس مقايس
ــت در جوامعى كه مراحل توسعه  بدانم. مهم اين اس
ــت و  ــى را گذرانده اند، حجم فقر محدود اس نيافتگ
ــت. توسعه  ــعه نيافته اين حجم باالس در جوامع توس
ــمت  ــور اگر به س ــا فقر رابطه تنگاتنگى دارد. كش ب
ــازماندهى و رهنمون شود به  ــعه اى س تحوالت توس
ــعه اجتماعى، اقتصادى مى رود و حجم  ــمت توس س
ــور عقب مانده تر و  ــود و هرچه كش ــر كمتر مى ش فق
ــد، اين حجم باالتر است. مثال  ــعه نيافته تر باش توس
ــه كنيد  ــا هم مقايس ــى را ب ــمالى و كره جنوب كره ش
ــال 1952 از هم جدا شدند.كره جنوبى به  كه در س
ــعه حركت كرده و اين رفتن به سمت  ــمت توس س
ــده حجم  ــت در اين اقتصاد باعث ش ــعه و رقاب توس
ــور محدود شود. اما كره شمالى چون  فقر در آن كش
ــدارد و در مقابل، عقب مانده  ــعه گرايى ن دولت توس
ــده كه  ــت، باعث ش و غير دموكراتيك و توتاليتر اس
نه تنها حجم فقر كاهش نيابد بلكه روز به روز افزايش 
ــاختار زندگى افراد،  ــور در س و ابعاد فقر در اين كش
ــدت مشهود  حمل و نقل عمومى و مظاهر ديگر به ش
باشد. پس هرچه كشور به سمت تحوالت توسعه اى 
ــوژى در چارچوب منافع  ــتفاده بهينه از تكنول و اس
ملى حركت كند حجم فقر محدود مى شود و هرچه 
ــتبدادى  با روش هاى غير دموكراتيك و تحكمى و اس

اداره شود حجم فقر افزايش خواهد يافت. 
ــداق دارد.  ــل جوامع هم مص ــئله در داخ اين مس
ــاس آمايش ها  ــتانى كه براس ــور، اس ــل كش در داخ
ــت، حجم فقر در آن محدود است  توسعه يافته تر اس
ــنتى استفاده  و در جايى كه از تكنولوژى بدوى يا س
ــعه فاصله دارد حجم فقر باالست  ــود و با توس مى ش
ــود مهاجرت به مناطق مركزى  و همين باعث مى ش
ــد. بعضى از دوستان  ــتان ها بيشتر باش در بعضى اس
ــدن در حالى كه  ــعه يعنى غربى ش فكر مى كنند توس
ــكان ندارد  ــى و ام ــرفت و تعال ــى پيش ــعه يعن توس
ــعه رهمنون نشود ولى فقر  ــورى به سمت توس كش
ــورى به سمت  ــه كن شود. پس اگر كش در آن ريش
ــد  ــعه برود حجم فقر در آن محدود خواهد ش توس
زيرا استفاده بهينه از تكنولوژى باعث افزايش توليد 
ــود؛ درآمد سرانه يعنى درآمد  ــرانه مى ش و درآمد س
ــورى كه به  ــيم بر جمعيت. در كش كل جامعه تقس
سمت توسعه دموكراتيك حركت مى كند، حتى اگر 
ــد درآمد  ــت افزايش پيدا كند وقتى نرخ رش جمعي
ــد جمعيت افزايش پيدا كند شاهد  بيش از نرخ رش

كاهش حجم فقر خواهيم بود.
ــد از انقالب آنجايى  ــه قبل و چه بع ــران، چ در اي
ــت.  موفق بوديم كه حجم فقر كاهش پيدا كرده اس
ــل از انقالب برنامه  ــن برنامه اقتصادى قب موفق تري
ــال هاى 51-47 اجرا شد و  ــت كه در س چهارم اس
ــوم بود كه در  بهترين برنامه بعد از انقالب برنامه س
ــد. بحث اين نبود كه با  ــال هاى 83-79 اجرا ش س
ــه كن مى شود ولى مهم اين  توسعه يافتگى فقر ريش
ــد اقتصادى مستمر  ــت كه وقتى در جامعه رش اس
مى شود و به صورت مستمر افزايش مى يابد مى تواند 
ــد. راه هاى كاهش فقر در جامعه،  فقر را محدود كن
ــتمر اقتصادى  ــد مس ــش توليد ملى و رش اول افزاي
ــتم توزيع عادالنه  ــن كار، طراحى يك سيس و دومي
ــتم توزيع نيز از دو راه  ــدن سيس ــت. عادالنه ش اس
ــر مى شود؛ اول اينكه يك سيستم مالياتى كارا  ميس
طراحى شود تا از طبقاتى كه در اثر فعل و انفعاالت 
ــدند، ماليات مثبت  اقتصادى صاحب درآمد زياد ش
بگيرد و دوم اينكه يك سيستم تامين اجتماعى كارا 
ــود تا به كسانى كه زير خط فقر هستند  طراحى ش
ــات منفى تعلق بگيرد يعنى به آنها كمك مالى  مالي
ــط فقر دارند را تامين  ــد و مابه التفاوتى كه تا خ كن
ــازمان  ــن اجتماعى نيز تنها به معناى س كند. تامي
ــت، بهزيستى هم جزئى از اين  تامين اجتماعى نيس
ــتم توزيع  ــت و تالش مى كند تا سيس ــتم اس سيس

عادالنه شود. 
ــك غذايى و بن به  ــازمان وظيفه دارد كم ــن س اي
ــان را بهبود بخشند.  افراد بدهد تا كيفيت زندگى ش
ــكانديناوى است.  ــورهاى اس نمونه موفق آن در كش
ــت و آنها از  ــورها اقتصاد بازار رقابتى اس در اين كش
ــتفاده بهينه مى كنند تا توليد باال رود  تكنولوژى اس
ــد. در آنجا دولت  ــد اقتصادى افزايش پيدا كن و رش
ــتم مالياتى از كسانى كه درآمد باال  طبق يك سيس
دارند ماليات مى گيرد و از طريق تامين اجتماعى به 
ــت مى دهد. تامين اجتماعى در آن  اقشار پايين دس
ــورها يعنى از لحظه اى كه فرد به دنيا مى آيد تا  كش
ــد حمايت مى شود.  زمان مرگ، اگر زير خط فقر باش
ــم و بايد با  ــكل داري ــتم مش ما در طراحى آن سيس
مشكالت اقتصاد برخورد علمى كنيم تا جامعه را به 

سمت اقتصاد سالم سوق دهيم.
ــكالت اجتماعى و  ــا مش ــد اگر ب ــاى جدي در دني
ــعه  ــمت توس ــورد علمى كنيم به س ــى برخ فرهنگ
ــويم. ما مى خواهيم جامعه اى صنعتى  هدايت مى ش
ــم و به همين دليل  ــنتى اداره كني را با مديريت س
ــويم. به نظر من  ــكل مى ش ــعه دچار مش در راه توس
ــور را  ــر مى خواهيم فقر را محدود كنيم، بايد كش اگ
ــعه رهنمون كنيم. به ژاپن نگاه كنيد  به سمت توس
ــت و از نظر  ــوم ايران اس ــعت يك س ــه از نظر وس ك
ــت و منابع طبيعى هم ندارد  جمعيت 1/5 برابر ماس
ــم و علم در  ــا مى خرد ولى چون نظ ــت را از م و نف
ــت و از دستاوردهاى بشرى استفاده  آن حكمفرماس
ــت و  بهينه كرده اند، حجم فقر فوق العاده محدود اس
ــاخص هاى رفاه از كشورهاى توسعه يافته  به لحاظ ش
محسوب مى شود و فقر كه محصول و معلول توسعه 

نيافتگى است در آن جامعه محدود است.

يادداشت

51

مهدى پازوكى
كارشناس اقتصادى

ــر كارگر وقتى كه يك درصد جزيى  ما قش
ــطح  حقوق  مان باال مى رود از آن طرف در س
ــه، هر كاال چند برابر در دفعات مختلف  جامع
ــود. فقر، زندگى كارگران و  ــال گران مى ش س
ــر زحمتكش و حقوق بگير را بسيار مورد  قش
ــده كه  ــد. فقر باعث ش ــرار مى ده ــش ق چال
ــمكش، نزاع و  ــا كارگران، كش ــى م در زندگ
ــش آيد. زندگى  ــاى خانوادگى پي درگيرى ه
ــل فقر مضاعف  ــران به دلي ــيارى از كارگ بس
ــتان من به  به چالش و زندگى خيلى از دوس
ــيده شده است. ما هميشه قربانى  جدايى كش
يك برنامه ريزى كارشناسى شده در اين زمينه 

هستيم.
 به طور خاص گرانى هاى اجناس را ببينيد؛ 
ــبى با گرانى ها، دارد؟  آخر حقوق ما چه تناس
بسيارى از كاالها در سال چهار، پنج بار گران 
مى شوند، اما تنها 20 درصد به حقوق ما اضافه 
مى شود. اين 20 درصد چه ارتباطى مى تواند 
ــد؟  ــته باش ــوق ماهانه يك كارگر داش با حق
كرايه خانه، كرايه ماشين، هزينه هاى خوراك 
ــاك و غيره؛ درآمد و هزينه اصال با هم  و پوش
جور در نمى آيد و كامال بى ارتباط هستند. به 
قول يكى از دوستان ما، درآمد هاى مان ريالى 

ــت، كار از دالرى  و هزينه هاى مان پوندى اس
ــه هيچ وجه  ــت. اين درآمد ب ــته اس هم گذش
ــرمنده  ــت. من به ش جوابگوى هزينه ها نيس
ــادت كرده ام، به  ــدن جلوى زن و بچه ام ع ش
ــب ها با خود به  ــه در نهايت چيزى كه ش اينك
ــد.  ــيب زمينى باش خانه مى برم چند كيلو س

حقوق ما به روز پانزدهم ماه هم نمى رسد.
ــرى كه مى تواند به معناى واقعى   تنها قش
معناى فقر را درك كند، قشر كارگر است؛ زيرا 
حتى براساس همان اطالعات و معيار هايى كه 
دستگاه هاى مختلف ارائه مى دهند، كارگران 
ــى مى كنند. طبق تعاريف  زير خط فقر زندگ
ــور، فردى كه حقوق پايين تر  خط فقر در كش
از يك ميليون و 800 هزار تومان داشته باشد 
ــط فقر قرار مى گيرد و البته اين را هم  زير خ
ــتن اين حقوق تنها مى تواند  بگويم كه با داش
ــط را بگذراند، در حالى كه  ــك زندگى متوس ي
ــزار تومان تعريف  ــك كارگر 602 ه حقوق ي
شده است؛ اين حقوق با چه چيزى همخوانى 
دارد؟ هزينه ما؟ عقل؟ بنابراين طبيعى است 
ــه امروز تنها به فكر  ــه ما كارگران در جامع ك
ــارهاى  ــيم و با فش تامين نان روزانه خود باش

روانى مختلف روزگار بگذرانيم.
ــته تجربه اينكه  ــال هاى گذش  من در س
ــم  به طور مداوم چهار ماه حقوق نگرفته باش
ــته ام. بى نظمى هاى بسيارى در نحوه  را داش

ــود دارد. اين اتفاق  ــت حقوق ما وج پرداخ
ــلما روحيه كار كردن را از ما مى گيرد و  مس
ــر نمى توانيم آن طور كه بايد كار كنيم.  ديگ
ــده كه ما بارها  ــئله فقر باعث ش همين مس
ــود قرارداد  ــويم با كارفرمايان خ مجبور ش
ــيم و بدون اطمينان  سفيد امضا داشته باش
ــه كار كردن كنيم.  ــروع ب از دريافت پول ش
ــى با وام  ــغول زندگ ــا كارگر ها مش همه م
ــتيم و زير بار قسط لِه شده ايم. زندگى  هس
ــده  ــط ها به هم ريخته ش كارگران با اين قس
ــت. زندگى ها ديگر ثبات قديم را ندارند  اس
ــتر مى شود ثبات  و فقرى كه روز به روز بيش
ــت. در اين زندگى  را از خانواده ها گرفته اس
ــه نرم  ــت و پنج ــا فقر دس ــه ب ــات ك بى ثب
ــوارد و حركت هاى  ــم جايى براى م مى كني
ــيار  ــد. درصد بس ــى نمى مان ــى باق فرهنگ
ــود دارند كه  ــى از آدم ها در جامعه وج كم
ــد. همه اين  ــى ندارن در زندگى خود چالش
ــتى و فقر به وجود  ــا را هم تنگدس چالش ه
ــت كه فقر  ــن اس ــت اي ــت. واقعي آورده اس
ــن و همكارانم را به چالش  ــواده خود م خان
ــانده و اگر بخواهم در اندازه بزرگ ترى  كش
ــه را به هم ريخته و  ــت كنم فقر جامع صحب
ــيب هاى اجتماعى به وجود آورده است.  آس
چه راهى جز اين مى تواند روبه روى يك فرد 

فقير وجود داشته باشد؟ 
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انسان آنقدر ترقى مى كند تا به جايى مى رسد كه ديگر كارآيى خود را از دست مى دهد.

 پيتر دراكر

ــى، سعدى، حافظ و  توده اى ها بزرگانى چون فردوس
ــينه هاى پربار و  ــخر گرفته و پيش موالنا را به باد تمس
ــارات و نبردهاى پيروزمندانه ايران را مورد انتقاد  افتخ

قرار مى دادند.
ــار و  بركن از كار  را  ــان  ــزاران و ترقى خواه خدمتگ
ــوق  ــينى و عزلت س ــت و افترا به گوشه نش ــا با تهم ي
ــب و تعطيلى  ــد. راه و روش اين حزب، تخري مى دادن
ــدى و اقتصادى بود  ــتگاه هاى دولتى و تولي ــام دس تم
ــتى  ــلط دولت بيگانه اى را كه مدعى سوسياليس تا تس
ــان تر و راحت تر بر اين مرز و بوم  ــتراكى بود آس و اش
ــورى واقع در  ــت كه در كش فراهم كنند! و گفتنى اس
ــت  ــم توانس منطقه خاورميانه تنها در ايران، كمونيس

ــدى اين چنين پيدا كرده و دوام يابد. رش
ــى بزرگ در غرب و  حضور دو نيروى نظامى و سياس
شرق ايران كه براى مقابله با دشمن خود، يعنى آلمان 
ــده بودند و در عين حال  هيتلرى، با يكديگر متحد ش
ايدئولوژى متضاد هم داشتند، وضعيت سياسى خاصى 
ــايد حضور آنها يكى از  ــور ايجاد كرده بود و ش در كش
ــزاب و جمعيت هاى  ــود آمدن اح ــل اصلى به وج دالي
ــون مانند  ــكار و عقايد گوناگ ــددى با اف ــى متع سياس
ــركردگى  ــالم و حزب اراده ملى به س گروه فدائيان اس
ــيدضياء در آن دوران بود. ولى نيروهايى كه مدعى  س
ــردن قدرت هيات حاكم  ــتعمار و مهار ك قطع نفوذ اس
ــتقرار دموكراسى بودند در دو جبهه قرار داشتند  بر اس
ــد. يكى حزب توده  ــروى مى كردن ــت پي و از دو سياس
ــت و در اين  ــوروى الهام مى گرف ــود كه از اهداف ش ب
ــت اتحاد جماهير شوروى را  راه فرمانبردارى از سياس

ــت. كامال مجاز مى دانس
نيروى ديگر، ملت طرفدار دكتر مصدق بود. حزب 

ــده پيروزى  ــت را تعيين كنن ــروى مل ــوده ايران ني ت
ــتيابى به هدف هاى خود  ــت. بلكه براى دس نمى دانس
ــروزى اردوى  ــى و پي ــوالت بين الملل ــار تح در انتظ

ــم بود. سوسياليس
ــتفاده از حضور نيروهاى شوروى  حزب توده با اس
ــرده و در ميان  ــب ك ــدرت فراوانى كس ــران ق در اي
ــت و خود را  ــنفكر طرفداران فراوانى داش طبقه روش
ــورد نظر آنها معرفى  ــواه برنامه اصالح طلبانه م هواخ
ــه تن از ميان پيروان  ــرد و اين گونه بود كه س مى ك
ــوام دعوت  ــه كابينه ق ــراى همكارى ب ــن حزب ب اي

شدند.
ــال 1322 هياتى به  ــم خرداد س ــت و يك در روز بيس
ــلطنه  ــى قوام الس ــاون سياس ــروز، مع ــت مظفرفي رياس
ــات نمايندگى دولت با  ــدند. مذاكرات هي ــز ش وارد تبري
نمايندگان فرقه دموكرات كه دنباله مذاكرات تهران بود 
در تاريخ 23 خرداد 1325 منجر به امضاى موافقت نامه 

15 ماده اى به امضاى پيشه ورى و مظفر فيروز شد.
ــه دموكرات آذربايجان، به  به اين ترتيب حكومت فرق
ــته به حكومت مركزى تبديل و  ــازمانى ادارى و وابس س
ــتاندارى آن  ــالم اهللا جاويد از طرف دولت به اس دكتر س

ايالت منصوب شد.
ــتيبانى بى قيد  ــتر رهبران حزب توده نيز با پش بيش
ــان و فرمانبردارى  ــرط از فرقه دموكرات آذربايج و ش
ــوروى ها و اجراى دستورات حزب  بى چون و چرا از ش
ــت شوروى نشان مى دادند كه سرنوشت ايران  كمونيس
ــود و همين  ــاى آن تعيين ش ــد در خارج از مرزه باي
ــتگى آنها به يك حكومت بيگانه و در نظر گرفتن  پيوس
منافع آن حكومت موجب شد پس از مدتى مردم باور 
ــت داده و اين  خود را به اين حزب و ايده هايش از دس
ــت سياسى و اخالقى بزرگى  عدم اعتماد موجب شكس

ــد.  براى  آنها ش
ــه دارد... ادام

پرداخت الكترونيكى با ساعت اپل
ژورنال،  ــتريت  وال اس گزارش  به 
ــيارى در  ــت شايعات بس مدتى اس
ــيدنى اپل به  ــا گجت پوش رابطه ب
ــى  ــد. اما در گزارش ــوش مى رس گ
ــده  ــر ش ــه در اين روزنامه منتش ك
ــاعت اپل  ــه س ــد ك ــر مى رس خب
ــد بود به همراه  ــام احتمالى آن iWatch  خواه ــه ن ك
ــط آن  ــود و امكانات پرداخت توس NFC عرضه مى ش
ــت. با كمك اين ساعت  ــده اس براى كاربر پيش بينى ش
 Tap-to-Pay ــا قابليتى كه با نام كاربران مى توانند ب
ــگاه ها با كمك ساعتشان  ــود در فروش ــناخته مى ش ش
ــاعت در دو  فاكتورها را پرداخت كنند. همچنين اين س
اندازه متفاوت عرضه خواهد شد. در گزارش وال استريت 
ژورنال آمده كه: «اين ساعت در دو اندازه عرضه مى شود 
ــگر خميده و  ــع هر دو از نمايش ــه گفته برخى مناب و ب
ــد.  ــره مى برن ــوع light-emitting diode  به از ن
همچنين سنسورهايى براى ردگيرى وضعيت سالمت و 

فعاليت فيزيكى نيز در آن تعبيه شده است.» 

غول را آرام نگهدار
ــزارش  بـــــه گـــــ
اگر  تايمز،  لس آنجلس 
از هر دولتمرد امريكايى 
ــفيد يا نيروهاى اطالعاتى اين كشور بپرسيد  در كاخ س
كه بزرگ ترين دشمن بالقوه امريكا كيست، بالاستثنا با 
ــد: «چين» و پاسخ  ــخ كوتاه روبه رو خواهيد ش يك پاس
ــن تهديدى طوالنى مدت  ــت كه پك تكميلى نيز اين اس
ــت. جمله باال بخشى  ــت كه بايد آن را آرام نگه داش اس
از مقدمه كتاب استيفن هلدمن، تحليلگر و ستون نويس 
ــتر مقامات  ــد بيش ــه مى گوي ــت ك ــتار» اس «تورنتواس
ــك تهديد بزرگ مى دانند. آنها،  امريكايى، «چين» را ي
ــل جاه طلبى هايش خطر بزرگى  ــژه به دلي پكن را به وي
ــيفيك مى دانند. «كيشور  ــورهاى منطقه پاس براى كش
ــازمان ملل درباره  ــنگاپور در س محبوبانى»، نماينده س
ــيفيك مى گويد: «اين  ــى امريكا در حوزه پاس ديپلماس
ــى كه چين  ــت. از زمان ــده اس ــك راز فاش ش ــر ي ديگ
ــترش قدرتش نشان داد  جاه طلبى هاى خود را براى گس
ــوب مى شوند.»  آنها بزرگ ترين خطر براى امريكا محس
ــوزه اقتصاد و  ــن، چين در ح ــتيفن هلدم ــه گفته اس ب
ــعى دارد كه رقابتش را با واشنگتن ادامه  ديپلماسى س
ــور را در عرصه  ــت دارد اين كش دهد و گاهى هم دوس
بين المللى به زير بكشد. اين در شرايطى است كه برخى 
ــه زودى به عنوان «يك  ــد چين ب ــان مى گوين كارشناس
ابرقدرت نورس» ظاهر خواهد شد. در اين ارتباط گفته 
ــادى دومين قدرت  ــن در عرصه اقتص ــود كه چي مى ش
جهان است، اما اقتصاد براى چين به عنوان مكملى است 
تا پكن بتواند جاه طلبى هاى نظامى خود را پيش ببرد. 

نقض تحريم توسط تحريم كننده
ــزارش لوموند،  ــه گ ب
ــال تحريم  با وجود اعم
عليه  اروپايى  كشورهاى 
روسيه، سفر رييس دوماى اين كشور به پاريس انجام شد 
ــه ديدار و گفت وگو كرد.  و وى با نمايندگان مجلس فرانس
نمايندگان مجلس فرانسه پذيراى «سرگئى ناريشكين»، 
ــائل  ــيه بودند و با وى درخصوص مس رييس دوماى روس
ــفر اين مقام  ــور گفت وگو كردند. س ــورد عالقه دو كش م
ــه نام وى در  ــه در حالى صورت گرفت ك ــه فرانس روس ب
ــيه كه با اعمال سياست تحريم  ميان شخصيت هاى روس
ــه  ب ــد  نمى توانن ــكو،  اروپا عليه مس ــه  اقتصادى اتحادي
ــفر كنند، ديده مى شود. نمايندگان  كشورهاى اروپايى س
ــه و رييس دوماى روسيه درخصوص اوضاع  مجلس فرانس

اوكراين به تبادل نظر پرداختند. 

اعتصاب كارگران در امريكا
به گزارش يورواكتيو، 
ــان بخش غذاى  كاركن
روز  متحده طى  اياالت 
ــته در اعتراض به پايين بودن سطح دستمزدهاى  گذش

خود اعتصاب كردند. 
ــتار افزايش  ــران خواس ــن كارگ ــاس اي بر همين اس
ــاعت كار بودند.  ــه 15 دالر به ازاى هر س ــوق خود ب حق
ــن از كار و ارائه غذاهاى آماده به  ــن كارگران همچني اي

شهروندان امريكايى خوددارى كردند. 
افزايش سطح دستمزدها به يكى از اصلى ترين مسائل 
ــطح اياالت متحده در چند  ــادى و اجتماعى در س اقتص

ماه گذشته تبديل شده است. 
ــيارى از شهرها و ايالت هاى امريكا، به دليل نااميد  بس
شدن از موافقت كنگره با دولت اين كشور براى افزايش 
ــتمزدها، به صورت منطقه اى دستمزدهاى  سراسرى دس

كاركنان ساكن خود را افزايش داده اند. 
ــت كه دولت امريكا در تالش است تا موافقت  ماه هاس
ــرى سطح دستمزدها در اين  كنگره براى افزايش سراس
ــور با هزينه بر  ــب كند اما كنگره اين كش ــور را كس كش

خواندن اين اقدام تاكنون با آن موافقت نكرده است. 

ــزارش اخير بانك مركزى كه با عنوان «خالصه   در گ
ــده،  ــال 90 بانك كارآفرين» تهيه ش ــزارش ارزى س گ
ــت: مجموع خالص منابع ارزى بانك كارآفرين  آمده اس
ــوده و  ــون دالر ب ــارد و 856 ميلي ــك ميلي ــادل ي مع
ــاس اطالعات اخذ شده از بانك يادشده  همچنين براس
ــارد و 839 ميليون دالر  ــارف ارزى مبلغ يك ميلي مص

است.
ــارف ارزى بيانگر مغايرتى  ــه ارقام منابع و مص مقايس
ــزار و 244 دالر بوده،  ــزان 16 ميليون و 590 ه ــه مي ب
ــى از طريق مدير اداره  ــط گروه بازرس لذا موضوع توس
بين الملل بانك كارآفرين مورد پيگيرى قرار گرفت كه 
ــد.  ــخ و يا اطالعاتى ارائه نش ــوى بانك مذكور پاس از س
ــيه سود 2 هزار و  ــاب حاش بنابراين مبلغ فوق با احتس
ــارد و 617  ــر دالر، مبلغ 39 ميلي ــراى ه ــال ب 388 ري
ــده كه جزء بدهى  ــون و 502 هزار و 672 ريال ش ميلي

بانك كارآفرين محاسبه شد.
ــزارش بانك مركزى، به «عدم  ــش ديگرى از گ در بخ
وجود پروانه سبز گمركى» اشاره و عنوان شده است: با 
ــى برخى از پرونده هاى ارزى سال 90 و اطالعات  بررس
ــد كه برخى از  ــخص ش دريافتى از بانك كارآفرين، مش
ــنادى فاقد پروانه سبز گمركى  پرونده هاى اعتبارات اس
ــز از تاريخ تحويل  ــاه فرصت ارائه ني ــت. ( مدت 6 م اس

اسناد سپرى شده است.)
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مقايسه شاخص بهاى تورم و شاخص بهاى 
يكمتر مربع زمين و واحد مسكونى در شهر تهران

ــد مى گيرد،  ــم به خري ــى تصمي ــن روز ها وقتى كس اي
به خصوص با وارد شدن امكان جست وجو در اينترنت، بهتر 
ــه كاالى موردنظر به  ــت قبل از خريد تحقيق كرده ك اس
چه قيمتى، با چه مشخصاتى، در كدام فروشگاه، با چه نام  
تجارى يا در كدام كشورها با چه تنوعى توليد و عرضه شده 
ــت و بعد از مقايسه و داشتن اطالعات كافى خريدى را  اس
انجام دهد. البته قيمت كاال هم در كنار كيفيت و گارانتى و 
شرايط و خدمات پس ازفروش، يكى از مهم ترين عامل هاى 

تعيين كننده انتخاب و خريد كاالست. 
ــازه دار درباره  ــنده و مغ ــال قبل، هرچه فروش تا چند س
ــترى اطالع  ــنده به مش كااليى مى گفت ُحجت بود. فروش
ــور است و با چه  ــاخت كدام كش مى داد مثال جاروبرقى س
ــور يا توليد مى شود. كدام كيفيت  نام تجارى اى وارد كش
بهترى دارد و مصرف كنندگان از خريد كدام مارك، بدون 
ــايد تنها امكان  در نظر گرفتن قيمت، راضى تر بوده اند. ش
ــيدن و تحقيق درباره درستى قيمت  اضافه مشترى، پرس
ــور يا در شهرى  كاالى مورد نظر آن هم فقط در همان كش
ــنيدن دو  ــل تهران، پرس وجو از دو محله مختلف و ش مث
قيمت متفاوت براى يك كاالى يكسان بود؛ درهرجاى دنيا، 
اگر نوشته «نمايندگى» روى تابلوى مغازه اى وجود داشت، 
با اطمينان وارد مغازه شده و تحقيق و پرس وجوى بيشتر 

ضرورت نداشت. 
ــى به  ــوع در توليد كاال ها، دسترس ــت، هرچه تن در  نهاي
ــداد نمايندگى هاى فروش  ــاى گوناگون و حتى تع بازاره
ــان تر و فراوان تر شد،  ــتر و امكان خريد آس در جهان بيش
كارخريدار براى انتخاب كاال به مراتب از قبل سخت تر شد. 
يكى از دردسرهاى تازه خريد در دنيا، وجود اجناس تقلبى 

و تصميم براى خريدن يا نخريدن آنهاست. 
ــران بودن به تنهايى  ــت كه در دنيا ارزان يا گ سال هاس
ــوب  ــراى بد و خوب بودن كيفيت كاال ها محس معيارى ب
ــده اند از انواع  ــاى جهان پرش ــى بازار ه ــود. از طرف نمى ش
كاالهاى تقلبى، فيك، غيراُورجينال (يا هرنامى كه معنى 
غيراصل بودن را مى دهد) كه متاسفانه نه تنها كيفيت خوبى 

ــيارى از مواقع چندان ارزان هم نبوده يا به جاى  ندارند، بس
كاالى اصل در بازارسياه فروخته مى شوند. 

ــرد عينك و كيف هاى  ــندگان دوره گ در «ايتاليا» فروش
ــى از جاذبه هاى  ــاى معروف، تبديل به يك تقلبى طراح ه
ــى يا هيچ  ــت چين ــده اند، اما هيچ توريس ــتى ش توريس
شهروند افريقايى هرگز از آنها خريد نمى كند. همان طوركه 
ــت فروش  ــت ها از دس ــا» هيچ كس به جز توريس در «كوب
ــه» و «تايلند» اگر  ــا در «تركي ــيگاربرگ نمى خرد. ام س
بيشترين مشترى البسه تقلبى توريست هاى ايرانى نباشند، 

متاسفانه از بهترين مشترى هاى اينجور بازار ها هستند. 
ــت كه ممكن است مثال كمربند «فيك»   بايد توجه داش
ــد، يا اينكه  ــتى» مصرف كننده آن باش نمادى از «مارك پرس
ــد كه با انتخاب خود، مجانى براى  مصرف كننده ُمبلغى باش
مارك خاصى تبليغ كرده و به ازاى كار تبليغ خود، دستمزدى 
ــب پرداخته و از اين ضرر  كه نگرفته هيچ، مبلغى هم از جي
مادى خوشحال هم هست، البته استفاده او از كمربند با آرم 
تقلبى وكيفيت بد آن آسيب جانى براى ديگران ندارد، ولى با 
استفاده يا فروش داروى تقلبى يا خريد و استفاده از لِنت ترمز 

قالبى جان خود و ديگران را به خطر خواهد انداخت. 
كاالى تقلبى در همه جاى دنيا وجود دارد. دركشورهايى 
ــترى و  ــتند، حقوق مش ــنديكا هس ــه اصناف داراى س ك
مصرف كنندگان مورد حمايت بوده و قانون ضمانت اجرايى 
دارد و بيشتر جلوى ورود، ساخت و پخش كاالهاى تقلبى 
گرفته مى شود. بزرگ ترين توليدكننده هاى كاالهاى تقلبى 
ــتند، اما  ــورهايى مثل چين و هند هس يا بى كيفيت كش
بزرگ ترين مصرف كننده و بهترين بازارفروش و بيشترين 
ــا اين خود  ــتند؟ آي ــانى هس ــدار اين كاال ها چه كس خري
ــت كه خريدار اجناس «فيك» به جاى  مصرف كننده نيس
ــور «چين» بوده يا  ــدون آرم و عالمت توليد كش كاالى ب
متقاضى كاالى «هندى» به جاى كاالى بى نشان اما توليد 
ــت؟ يك ضرب المثل انگليسى مى گويد: «آنقدر  داخلى اس
ــتم كه جنس ارزان بخرم» اما شايد اين روز ها  پولدار نيس
ــد كه بگوييم «آنقدر پولدار نيستم كه  ــت تر آن باش درس
ــازار درهمه دنيا  ــد كه ب جنس قالبى بخرم». يادمان باش
ــترى عرضه  ــك قانون پيروى مى كند: «كااليى  به مش از ي

مى شود كه تقاضا دارد.» شما چه مى خواهيد؟ 

ــى ما دچار  ــود نظام بانك ــت كه عنوان مى ش سال هاس
ــت. بايد دقيق تر بررسى شود كه آيا واقعا  مشكل شده اس
ــتم  ــت يا خير؟ در سيس ــكل اس نظام بانكى ما دچار مش
ــوندى وجود دارد به نام «اسالمى»، يعنى  بانكدارى ما پس
ما نظام بانكدارى اسالمى داريم. در نظام بانكدارى اسالمى 
موسسات و بانك ها سپرده هاى قرض الحسنه راه مى اندازند، 
پول مردم را در آن مى گذارند و اگر هم كسى به وام احتياج 
داشت بدون گرفتن بهره به او وام مى دهند. در حال حاضر 
ــا با اين روش كار  ــتم بانكدارى م نمى توان گفت كه سيس
مى كند. دو حالت از فعاليت در نظام بانكدارى وجود دارد؛ 
ــق اصول بين المللى  ــتند طب بانك هايى كه متجددتر هس
ــپرده  ــد. با نرم هاى جهانى س ــدارى فعاليت مى كنن بانك
ــد، وام مى دهند و خدمات ارائه مى كنند. البته در  مى گيرن
زمينه نحوه سپرده گذارى و دادن وام اغلب رضايتمندى از 

هر دو طرف وجود ندارد.
ــودى آنچنان تعلق  ــد س ــپرده كوتاه مدت باش اگر س

نمى گيرد و در صورتى هم كه سپرده بلندمدت باشد باز 
رضايتمندى وجود ندارد. بانك هاى قديمى تر هم كه به 

صورت كلى فاجعه هستند.
در درجه اول براى اينكه نظام بانكدارى بتواند خدمات 
ــام تالش خود را انجام  ــرى ارائه دهد دولت بايد تم بهت
ــود. تا  ــود تورمى خارج ش ــن وضعيت رك ــد تا از اي ده
ــته باشد از اساس نمى توان  وقتى اين وضعيت ادامه داش
وضعيت مناسب مالى را تجربه كرد.در سال هايى كه هنوز 
وضعيت اقتصادى دچار ركود تورمى نبود مردم سرمايه هاى 
خودشان را داشتند، در بانك سرمايه گذارى  كرده و به رونق 

توليد داخلى كمك مى كردند.
ــار ركود  ــا دچ ــادى م ــت اقتص ــه وضعي ــى ك از زمان
ــوان اداره زندگى  ــر حتى ت ــد، خيلى ها ديگ ــى ش تورم
ــد به اينكه بتوانند در بانك ها  ــتند چه رس خود را نداش
سرمايه گذارى كنند. بانك در چنين وضعيتى نمى تواند 
ــوم خود را داشته باشد. ابتدا بايد  تعريف متعادل و مرس
ــود تا بانك ها به كاركرد  ــت از ركود تورمى خارج ش دول
قبلى و توان استاندارد خود بازگردند و سپس مى توانيم 

 موضوع اصالح  نظام بانكدارى را مطرح كنيم.

امروز ساعت 12 ظهر بود كه از خواب بيدار شدم و تصميم 
گرفتم به خيابان بيايم و سراغ خودپرداز جديدى بگردم تا 
ــته تحرير دربياورم. قبل  مطلب خودپردازى خود را به رش
ــد از خانواده خودم و  ــم باي از اينكه ادامه مطلبم را بنويس
تمامى دوستان تشكر كنم چون سال ها بود منتظر بودم از 
«رشته تحرير» استفاده كنم و االن كه اين فرصت نصيبم 
ــده، دوست دارم از همه دوستان و افرادى كه به من در  ش

مسيرم كمك كردند تشكر كنم.
ــرى يك خودپرداز در خيابان پيدا  خالصه با چه دردس
ــت،  ــى جلوى آن حضور نداش كردم كه خلوت بود و كس
ــود و گفت وگوى  ــان ش ــدم تا افرادى پيدايش ــر مان منتظ

خودپردازى خود را انجام دهم.
بعد از چند دقيقه چهار، پنج نفر آمدند كه دو نفر از آنان بسيار 
ــت تلخ بودند و فرصت صحبت ندادند ولى دو نفر  چغر و گوش
ديگر، خود را بسيار مشتاق نشان دادند و مشغول صحبت شديم.

ــما مى دانيد دليل گرانى تخم مرغ  ــتان، ش گفتم: «دوس
ــانه اى  ــت تخم مرغ به ش ــرا قيم ــد چ ــت؟ مى داني چيس

10هزارتومان رسيده است؟»
ــتگى به  نفر اول: «به نظر من قيمت تخم مرغ كامال بس
نتيجه مذاكرات ايران و گروه 1+5 دارد! تا االن نتيجه نهايى 

حاصل نشده و اين افزايش قيمت بستگى به آن دارد.»
ــال مقوله اى  ــت تخم مرغ كام ــش قيم ــر دوم: «افزاي نف

حساس تر و بنيادى تر از اين حرف هاست.»
گفتم: «ميشه زحمت بكشن بيشتر توضيح بدين؟»

نفر دوم: «نگاه كنيد در قضيه روغن پالم در شير، مقصر 
چه كسى بود؟»

گفتم: «چه مى دونم كى بود، شما مى دونى؟»
ــير و روغن پالم بعد از تحقيقات  نفر دوم: «در قضيه ش
ميدانى كه انجام شد، متوجه شديم كه مقصر اصلى گاوها 
ــان هم  ــان روغن بود، اصال از خودش ــد كه در شيرش بودن

پرسيديم، مدام گفتند ما، ما، ما و...».
گفتم: «آها پس اينطور، اين چه ربطى به تخم مرغ داره؟»
ــكل و  نفر دوم: «در قضيه تخم مرغ هم دقيقا همين مش
ــه را داريم، ما بعد از تحقيقات ميدانى كه انجام داديم  قضي
متوجه شديم كه مشكل اصلى و مسبب اصلى افزايش قيمت 
تخم مرغ، خود مرغ ها هستند و آنها هستند كه با كارهايى كه 

مى كنند موجب گرانى قيمت تخم مرغ ها مى شوند.»
گفتم: «چى ميگى؟ چه جورى مرغ ها مى تونن اين كارو 

بكنن؟»
ــون و اينكه  ــت: «مرغ ها بعد از گرانى قيمت خودش گف
ديدند ميزان كشته شدنشون داره زياد ميشه، سعى كردند 
با افزايش قيمت تخم مرغ، مرغداران رو ترغيب به پرورش 

مرغ هاى تخمى كنند تا مرغ هاى گوشتى!»
ــتان ما در موارد مختلف  ــكر به لطف اين دوس خدا را ش
ــخيص  ــت تش ــى اتفاقات را  مى فهميم و درس دليل اصل

مى دهيم.

ــه  ــس از اينك ــو پ ــاوس» در موناك ــكاى پنت ه «اس
ــون يورو  ــت 300 ميلي ــود، با قيم ــاختش كامل ش س
ــن آپارتمان جهان خواهد بود. اين پنت هاوس  گران تري
ــه اى بين دريا و  ــر به عنوان خان ــاحت 3300 مت با مس

ــرج لوكس  ــر تاج ب ــده كه جواه ــف ش ــمان توصي آس
ــه اى، 70  ــرج 49 طبق ــن ب ــت. اي ــون» اس «تور اودئ
ــاحلى  ــود جاى داده و در خط س ــاوس را در خ پنت ه

ــت. موناكو در فرنچ ريويه را قرار گرفته اس

عضـو جمعيت مبارزه با اسـتعمال دخانيـات ايران تخمين زد: سـاالنه 10 هزار 
ميليـارد تومان براى خريد سـيگار و درمان بيمارى هاى ناشـى از آن در ايران 

هزينه مى شود. 
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