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جوانان با چه قوت و ضعف هایی یک حرفه را کلید می زنند؟

 آنچه کارآفرین 
جوان در آیینه بیند...

بایدها و نبایدهای معرفی تولیدات تازه

 روی دست مان نمی ماند
اگــر...

پارچه ایرانی سوخت، آتش واردات سرخ تر شد
واردات پارچه و نقش آن در کاهش تولید

بررسی شرایط سرمایه گذاری در قدیمی ترین صنعت کشور

 درهای سرمایه گذاری
برای نساجی باز می شود؟

خشکسالی چالش جدی این روزهای ایران

... و باز هم بحران

خیز شورای پول و اعتبار
برای کاهش نرخ سود بانکی

صفحه  5

نیروی انسانی
پشتوانه فکری سازمان

یکی از منابع اصلی بنگاه ها، سازمان های خصوصی و دولتی کارکنانی 
هستند که فعالیت های فکری و اجرایی را انجام می دهند. یعنی در واقع 
این نیروی انسانی است که کسب وکار را رونق می بخشد و آن را به خود 

می رساند. از این رو امروزه یک بخش از هر بنگاه را به مدیریت منابع 
صفحه 15انسانی اختصاص داده اند.
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بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری های کوچک در بنادر است

بادبان ها را بکشید

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: دولت به دنبال ارائه 280 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای 
ورود به فضای کس��ب و کار است که 
طبق توافق با بانک مرکزی 50 درصد 
این تسهیالت به اشتغال های جدید 

اختصاص می یابد.
علی ربیع��ی اظهار کرد: دولت به 
ق��ول خود مبنی ب��ر کنترل تورم و 
رس��اندن آن به 35 درصد در سال 
92 عمل کرده و تا پنج ماهه امسال 
نرخ تورم در کش��ور ب��ه 25 درصد 
رسید و تا پایان عمر دولت یازدهم 
آرزوی دیرینه دولت، که رس��اندن 
نرخ ت��ورم به میانگی��ن بین المللی 

اس��ت، محق��ق خواهد ش��د. وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی افزود: 
ام��روز دولت با تدبی��ر در قوانین و 
مق��ررات، برنامه ری��زی در حوزه ها 
و تس��هیالت در حوزه تولید، بهبود 
فض��ای کس��ب و کار و حمای��ت از 
تولیدات به دنبال کاهش نرخ تورم 
اس��ت. وی تاکید کرد: دولت فکری 
به جز رنج مردم ندارد، رنج مردم و 
زندگی سخت آنها همواره در یاد ما 
هست و باید برای همه مردم برنامه 

داشته باشیم.
ربیعی با اش��اره به تاکیدات مقام 
معظم رهب��ری بر لزوم گس��ترش 
تعاونی ه��ا، گف��ت: ای��ن موضوع را 

س��رلوحه کار خود ق��رار داده و در 
زمین��ه فرهنگ تعاون و گس��ترش 
تعاونی ه��ا در س��طح جامعه تالش 
می کنی��م، همه باید به س��طحی از 
توس��عه دس��ت یابند و این امر در 

قالب تعاونی ها ممکن است.
پیش بین��ی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
س��هم 25 درص��دی بخ��ش تعاون 
در اقتصاد کش��ور در پای��ان برنامه 
پنجم توس��عه اظهار ک��رد: در حال 
حاضر بخش تعاون در اقتصاد سهم 
چهار درصدی دارد و در کش��وری 
ک��ه 56 درصد کس��ری رش��د در 
برنامه پنجم توس��عه داشته، چگونه 
می ت��وان از بخ��ش تع��اون انتظار 

چنی��ن عملک��ردی داش��ت؟ وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضعف 
زنجی��ره ارزش آفرین��ی و ارتباطات 
تعاونی ها به عنوان مش��کالت بخش 
تعاون کش��ور نام ب��رد و افزود: اگر 
ب��ه دنبال جم��ع ک��ردن پول های 
خ��رد برای اقتصاد هس��تیم باید از 
طریق تعاونی ها عمل کنیم. ربیعی 
با تاکی��د بر اینکه هم��ه باید برای 
کاه��ش فقر و آس��یب ها در جامعه 
ت��الش کنیم، گفت: چال��ش امروز 
پیش روی کش��ور اش��تغال اس��ت 
ن��ه درگی��ری بین الملل��ی و هم��ه 
مس��ئوالن به دنبال غلب��ه بر غول 

بیکاری در کشور هستند.

مع��اون تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی ها 
از ظرفی��ت موج��ود اس��تفاده الزم 
نمی کنند و از آن بهره ور نیس��تند، 
گفت: توانمندس��ازی بهترین روش 
برای کارآم��د و به��ره وری فعالیت 
تعاونی هاس��ت. سیدحمید کالنتری 
در همای��ش تع��اون، به��ره وری و 
اقتص��اد مقاومت��ی ب��ا بی��ان اینکه 
برخی ذهنیت ها نس��بت ب��ه نحوه 
مدیریت در بخش تعاون مش��خص 
نیس��ت، اظهار کرد: بحث تعاون در 
دنیا بس��یار جدی است و نزدیک به 
میلیارد نفر در دنی��ا عضو تعاونی ها 

هس��تند و این تعاونی ها توانسته اند 
صد میلیون شغل ایجاد کنند. معاون 
تع��اون وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی اف��زود: تعاونی ها در همه 
عرصه ه��ا به خصوص در حوزه بانکی 
فعال هس��تند و وجود 4200 بانک 
تعاون��ی در دنیا نش��ان دهنده نقش 
مه��م تعاونی ه��ا در مدیریت منابع 
خرد است. وی با اش��اره به اهمیت 
اقتصاد  اقتص��اد مقاومت��ی گف��ت: 
مقاومتی به این معناست که اقتصاد 
در مقابل عنادها و رخدادها خودش 
را حفظ کند و اقتصاد مقاوم و پایدار 
آن است که ریش��ه در فعالیت های 

اقتصادی داش��ته باش��د. وی افزود: 
به ه��ر صنعتی که وارد می ش��ویم 
تعاونی باید در آن فعالیت اقتصادی 
داشته باش��د و ارتباط ریشه ای در 
این بخش موجب پایداری اقتصادی 
می ش��ود. کالنت��ری با بی��ان اینکه 
بخ��ش تع��اون از ظرفی��ت موجود 
و  نمی کن��د  را  الزم  بهره ب��رداری 
بهره ورز نیست، گفت: بخش تعاون 
هن��وز نتوانس��ته از روش های نوین 
مدیری��ت ب��رای به��ره وری تعاونی 
اس��تفاده کند. مع��اون وزیر تعاون 
اف��زود: ه��م از دول��ت بای��د توقع 
حمایت وجود داش��ته باش��د و هم 

ش��رکت های تعاونی از ش��بکه باید 
ب��رای به��ره وری تعاونی ه��ا تالش 
کنن��د. وی با بیان ای��ن مطلب که 
70 درصد اتحادیه ه��ای تعاونی به 
شرح وظایفش��ان عم��ل نمی کنند، 
ادامه داد: باید به این مس��ئله توجه 
شود که چگونه می توان این شبکه 
بزرگ را به��ره ور ک��رد. وی اضافه 
ک��رد: توانمند کردن تعاونی ها برای 
بهره ور کردن آنها باید انجام ش��ود 
چون االن ای��ن ذهنیت وجود دارد 
ضعیف  مجموعه هایی  تعاونی ها  که 
و با کیفیت پایین هس��تند که این 

ذهنیت باید اصالح شود.

مرک��ز آمار ای��ران از افزایش یک 
درص��دی نرخ بی��کاری بهار 93 به 
10.7 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
ف��ارس، خالص��ه  گ��زارش  ب��ه 
نیروی  یافته های ط��رح آمارگیری 
کار بهار سال جاری نشان می دهد 
مش��ارکت  ن��رخ  فص��ل  ای��ن  در 
اقتص��ادی در جمعی��ت 10 س��اله 
و بیش��تر که مربوط به ش��اغالن یا 
بیکاران اس��ت، در کل کشور 37.1 
درصد بوده اس��ت. این شاخص در 
بین م��ردان 62 درص��د و در بین 
زنان 12.2 درصد محاس��به ش��ده 
است.همچنین نتایج نشان می دهد 
درص��د جمعیت فعال 10 س��اله و 
بیش��تر در نقاط روس��تایی بیشتر 
از نقاط شهری است؛ به طوری که 
نرخ مش��ارکت اقتص��ادی در نقاط 

روس��تایی 39.8 درصد و در نقاط 
شهری 36.1 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله 
و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض 
شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل 
کشور 60.6 درصد به دست می آید.
این ش��اخص در بی��ن مردان 68.1 
درصد و در بین زنان 13.3 درصد، 
در نقاط ش��هری 39.3 درصد و در 

نقاط روستایی 44.1 درصد است.
همچنین مقایس��ه نرخ مشارکت 
اقتصادی در گروه های س��نی نشان 
می ده��د بیش��ترین نرخ مش��ارکت 
)55.7 درص��د( در گروه س��نی 40 
تا 44 س��اله بوده است. این شاخص 
در بین مردان گروه های سنی 35 تا 
39 س��اله با 94.9 درصد و زنان برای 
گروه های س��نی 25 ت��ا 29 و 30 تا 
34 س��اله با 19.6 درصد بیش��ترین 

مقادی��ر را ب��ه خود اختص��اص داده 
است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی نش��ان می دهد که در بهار 
93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
این ش��اخص در جمعیت 10 س��اله 
و بیش��تر 2.2 درصد کاهش داش��ته 
است. این ش��اخص در نقاط شهری 
2.3 درص��د، در نق��اط روس��تایی 2 
درصد، در بین مردان 2.4 درصد و در 
بین زنان 2 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در 
جمعیت 10 ساله و بیشتر در بهار 93 
نس��بت به زمس��تان 92، 1.7 درصد 
افزایش داشته است. براساس نتایج به 
دست آمده، در فصل بهار نرخ بیکاری 
جمعیت 10 س��اله و بیش��تر در کل 
کش��ور 10.7 درصد بوده اس��ت. این 
شاخص در بین مردان 9 درصد و در 
بین زنان 19.4 درصد محاسبه شده 

است. همچنین نرخ بیکاری در نقاط 
شهری بیشتر از نقاط روستایی است؛ 
ب��ه طوری که نرخ بی��کاری در نقاط 
ش��هری 12 درصد و نقاط روستایی 

7.5 درصد است.
آمار،  مرک��ز  گ��زارش  براس��اس 
بررس��ی نرخ بی��کاری جمعیت 10 
س��اله و بیشتر نش��ان می دهد این 
ش��اخص در به��ار 93 نس��بت ب��ه 
بهار 92 یک درص��د افزایش یافته 
اس��ت. این نرخ در نقاط شهری دو 
درصد کاهش و در نقاط روس��تایی 
یک درصد افزایش داش��ته اس��ت.

همچنین در بین مردان 2 درصد و 
در بین زنان 7 درصد افزایش نشان 
می دهد. بر این اساس، نرخ بیکاری 
جمعیت 10 س��اله و بیشتر در بهار 
93 نسبت به زمستان سال قبل نیز 

0.2درصد افزایش یافته است.

ارائه 280 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغالزایی

معاون تعاون وزارت تعاون: 

ضعف بخش تعاون در بهره وری سرمایه

مرکز آمار ایران خبر داد

نرخ بیکاری بهار امسال 10.7 درصد شد

مدیریت منابع انسانی چه می کند؟
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وزارت  دس��تورالعمل 
صنعت، معدن و تجارت برای 
محصوالت  قیمت  آزادس��ازی 
ب��ه گفته  پتروش��یمی گرچه 
مس��ئوالن دولتی »پر برکت« 
شمرده می ش��ود اما باید دید 
آی��ا نش��انی از ای��ن برکت در 
محص��والت  تولیدکنن��دگان 

نهایی دیده می شود یا نه. 
با قانون جدید و حذف نرخ 
ارز مبادل��ه ای در محص��والت 
پتروش��یمی صنای��ع تکمیلی 
ب��رای تهیه محص��والت مورد 
نی��از خود ب��ا ام��ا و اگرهایی 
مواجه ش��ده اند م��واردی که 
از دی��د برخ��ی از صاحب��ان 
بخش خصوصی مثبت و از دید 
برخ��ی دیگر منفی اس��ت، اما 
در ای��ن میان نکته مهم حذف 
واسطه ها است موضوعی که با 
نبود آن قیمت ها را به س��مت 

واقعی شدن می برد. 
تاری��خ دوازده��م تی��ر ماه 
امسال بود که قائم مقام وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به 
مدی��ر عام��ل ب��ورس کاالی 
ای��ران اب��اغ کرد ک��ه مبنای 
قیمت محصوالت پتروش��یمی 
در ب��ورس از ارز مبادله ای به 
ارز آزاد تغیی��ر یافته اس��ت تا 
ارز مبادل��ه ای ب��ه فراموش��ی 
سپرده ش��ود؛ مهم ترین دلیل 
ای��ن  ب��رای  صنع��ت  وزارت 
بساط  برچیدن  دس��تورالعمل 
دالل ها بود که ب��ا ایجاد بازار 
سیاه، محصوالت پتروشیمی را 
با نرخ ارز مبادله ای خریداری 
کرده و ب��ه نرخ آزاد به فروش 
می رس��اندند ک��ه موجب دور 
حقیقی  تولیدکنندگان  ماندن 
محص��والت نهای��ی از یاران��ه 

غیرمستقیم دولت می شد. 
از این زمان بود که نگرانی ها 
نسبت به تاثیرات این تصمیم 
دستی  پایین  بخش های  برای 
محصوالت  از  اس��تفاده کننده 

پتروشیمی آغاز شد. 
به عقیده فعاالن بورس کاال 
تولید کنن��ده  ش��رکت های  و 
محص��والت  مش��تری  و 
صنع��ت  وزارت  پتروش��یمی، 
می توانس��ت با ایجاد تغییرات 
و بهینه کردن س��ایت »بهین 
یاب« - سایت ثبت سفارش ها- 
به سلطه دالالن پایان دهد، اما 
با آزاد کردن بهای محصوالت، 
تولی��دات  مصرف کنن��دگان 

مجتمع های پتروش��یمی را با 
ضرر مواجه کرد. 

ای��ن ض��رر ب��ه ح��دی بود 
تولیدکنن��دگان  برخ��ی  ک��ه 
نام��ه ای به محم��د رضا  طی 
صنع��ت،  وزی��ر  نعم��ت زاده، 
مع��دن و تج��ارت ای��ن اقدام 
از  حمای��ت  ع��دم  را  دول��ت 
بخش خصوص��ی عنوان کردند 
که در واکنش به این انتقادها، 
گفته شد جلس��اتی برای حل 
این مشکل برگزار خواهد شد. 
گرچ��ه ای��ن دس��تورالعمل 
تقاضای  توانس��ت  حدودی  تا 
خرید محصوالت پتروش��یمی 
را »واقعی تر« کند، اما افزایش 
هزینه ه��ای تولید کنندگان به 
دلیل آزاد شدن بهای خوراک، 
آنها را با چالشی بزرگ مواجه 
کرد ک��ه گویا تمام��ی ندارد؛ 
تولیدکنندگان بخش خصوصی 
با تکلیف دول��ت برای تثبیت 
و  ب��وده  مواج��ه  قیمت ه��ا 
هس��تند، در حالی که افزایش 
چش��مگیر خوراک آنه��ا، این 
تولید کنن��دگان را در مس��یر 
داده  ق��رار  »غیراقتص��ادی« 

است. 
حس��ین  می��ان  ای��ن  در 
بورس  مدیرعام��ل  پناهی��ان، 
کاالی ای��ران، از ای��ن تصمیم 
وزارت صنع��ت حمایت کرد و 
این اقدام را باعث شفافیت در 
معامات دانست، این شفافیت 
یکی از نکات مثبت آزادسازی 

محصوالت پتروش��یمی است، 
ام��ا به به��ای ض��رر ده کردن 

فعالیت بخش خصوصی. 

بی توجهی به صنایع 
پایین دستی 

صفای��ی،  محس��ن  ام��ا 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
همارشتن در این باره با اشاره 
به اینکه در تصویب این مسئله 
نشد  از بخش خصوصی دعوت 
تا خواس��ته های ما را نیز جویا 
ش��وند، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »این اقدام هیجانی 
و ش��تاب زده بود و باید پیش 
از اجرای آن مطالعات عمیقی 
نس��بت به آن انجام می ش��د. 
بهتر بود در تصمیم گیری نگاه 

جامع تر به مسائل می شد.«
وی معتق��د اس��ت: در این 
سیاست بیش��تر به صنایع باال 

دس��تی توجه ش��ده تا صنایع 
تکمیل��ی و این ن��گاه موجب 
ای��ن صنایع  متض��رر ش��دن 

می شود. 
ام��ا نکته دیگر این مس��ئله 
ح��ذف ش��دن واس��طه ها در 
این می��ان اس��ت. صفایی در 
این زمینه نیز پاس��خ صریحی 
نمی دهد و می گوید: »باید دید 
در وضعی��ت کنون��ی اقتصاد، 
ایجاد  واسطه ها  مافیای جدید 
می شود یا نه؟ و از همه مهم تر 
می توانند  چقدر  پتروشیمی ها 
ب��ا یک جابه جای��ی درنرخ ارز 
کاالی خ��ود را با ن��رخ جدید 

عرضه کنند.«

اقدام ارزنده 
و مثبت است

نظ��ر،  ای��ن  م�ق�اب���ل  در 
ج�م�ش���ید ف��روزش، دبی��ر 
پودر  تولید کنندگان  ش��ورای 
از  یک��ی  به عن��وان  ش��وینده 
محصوالت  مصرف کنن��دگان 
را  اق��دام  ای��ن  پتروش��یمی 
مثب��ت ارزیابی می کن��د و به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»درست است که این تصمیم 
موج��ب گرانی مواد ش��وینده 
در ح��دود چه��ار درصد و در 
بخ��ش مایعات تا س��قف 12 
درص��د ش��ده، ام��ا س��ازمان 
حمای��ت از تولید کنن��دگان و 
افزایش  برای  مصرف کنندگان 
ن��رخ این اجازه را ب��ه ما داده 

اس��ت، ام��ا تاثیر نهای��ی این 
مصوبه حذف بازار س��یاه است 
و اینک��ه هم��ه چیز ب��ه طور 
منظق��ی پیش خواهد رفت. تا 
چه زمانی قرار است برای همه 

چیز سوبسیدتعیین شود.«
ای��ن  وی ه�م�چنی��ن ب��ر 
ب��اور اس��ت که واس��طه ها در 
فض��ای موج��ود تف��اوت نرخ 
ارز م�ب�ادل���ه ای محص��والت 
پتروش��یمی و ارز آزاد، س��ود 
20 درص��دی را عای��د خ��ود 
می کردند که این اقدام دولت 
موجب ش��ده این درصد سود 

دیگر نصیب این افراد نشود. 
ام��ا در ای��ن میان مس��ئله 
دیگر افزای��ش نرخ خوراک به 
پتروشیمی است، موضوعی که 
ف��روزش نیز از آن یاد می کند 
و می افزای��د: »به��ای خوراک 
پتروش��یمی افزای��ش یافته و 
ای��ن مس��ئله در کن��ار قانون 
موجب ش��ده ت��ا در مجموع 
مواد مورد نیاز صنایع تکمیلی 

نیز افزایش یابد.«

دالل ها همچنان حضور 
موثری دارند

در ای��ن میان فره��اد بهنیا، 
پیون��د  ش��رکت  مدیرعام��ل 
صنع��ت پیش��رو ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: دالل ها در 
گذش��ته و پیش از اجرای این 
قانون س��هم درصدی داشتند 
که این مس��ئله با قانون جدید 
داشت  وجود خواهد  همچنان 
زیرا بیش��تر صاحب��ان صنایع 
تکمیلی در مقایسه با این افراد 
وضعیت مالی مناسبی ندارند؛ 
از ای��ن رو ناچارند از این افراد 

کمک گیرند.«
می افزای��د:  همچنی��ن  وی 
ب��ه  تنه��ا  ق�ان���ون  »ای���ن 
نهای��ی ض��رر  مصرف کنن��ده 
به عن��وان  م���ا  م�ی رس���اند. 
محصوالت  اس��تفاده کنندگان 
قیمت  ناچاری��م  پتروش��یمی 
نهای��ی تولی��دات را افزای��ش 
دهی��م و چ��اره ای نداری��م و 
مصرف کنن��ده نهای��ی باید در 
بخشی بهای این تغییر نرخ ارز 

را پرداخت کند.«
بای��د منتظر  با ای��ن وجود 
مان��د و دی��د که تبع��ات این 
قانون در آینده نه چندان دور 
تا چه میزان ب��ر قیمت نهایی 
پتروشیمی  وابسته  محصوالت 

تاثیر گذار خواهد بود.

از واقعی شدن قیمت  محصوالت وابسته
به پتروشیمی تا حذف دالالن

با بهره برداری از مخزن ذخیره سازی شوریجه
نیاز ایران به واردات گاز

 از ترکمنستان کاهش یافت
بهره ب��رداری از مخزن ذخیره س��ازی ش��وریجه، نیاز 

ایران را به واردات گاز از ترکمنستان کاهش داد. 
به گزارش ش��انا، مع��اون عملیات ش��رکت ملی گاز 
ایران در حاش��یه بهره برداری از مخزن ذخیره س��ازی 
ش��وریجه در جمع خبرنگاران گفت: با حجم گازی که 
از ترکمنس��تان دریافت می کنی��م می توانیم در فصل 
زمستان در ش��مال کش��ور باالنس گاز را انجام دهیم 
و ب��ا بهره ب��رداری از این پروژه، وابس��تگی م��ا به گاز 

ترکمنستان کمتر خواهد شد. 
عبدالحس��ین ثمری افزود: پیش بینی ش��ده اس��ت 
امس��ال روزان��ه 10 میلیون متر مکع��ب از این مخزن 
برداش��ت شود و سال آینده این ظرفیت به 20 میلیون 

متر مکعب افزایش یابد. 
وی حج��م گاز وارداتی از ترکمنس��تان را براس��اس 
قرارداد روزانه ۴0 میلی��ون متر مکعب اعام و تصریح 
کرد: ترکمنستان روزانه به ایران 2۳ تا 2۴ میلیون متر 
مکعب گاز تحویل می ده��د که این موضوع در مراجع 

قانونی قابل پیگیری است. 
مع��اون عملیات ش��رکت مل��ی گاز ای��ران گفت: با 
بهره ب��رداری از مخزن ذخیره س��ازی ش��وریجه اگرچه 
از واردات گاز ترکمنس��تان بی نیاز نمی ش��ویم، اما نیاز 

واردات گاز از این کشور کاهش می یابد. 
ثم��ری تصری��ح کرد: گاز برداش��ت ش��ده از مخزن 
ش��وریجه وارد خط لوله سرخس- نکا می شود و بر این 
اساس فشار گاز در استان های خراسان شمالی، گرگان 

و استان های دیگر شمالی تقویت می شود. 
معاون عملیات ش��رکت ملی گاز ایران یادآور ش��د: 
مخزن ذخیره سازی شوریجه ظرفیت  ۴/7میلیارد متر 

مکعب گاز را دارد. 

قطب جدید پتروشیمی خوراک گاز 
در بحرین شکل می گیرد

بحرین با کمک عربس��تان به دنبال تش��کیل قطب 
جدید پتروش��یمی خوراک گاز در منطقه خلیج فارس 

است. 
به گزارش فارس به نقل از س��ایت المباش��ر، دولت 
بحرین به دنبال احداث واحد جدید صنعتی اس��ت که 

به جای سوخت مایع از گاز استفاده کند. 
بحری��ن معتقد اس��ت با س��اخت این واح��د جدید 
پتروش��یمی ک��ه 1/5میلی��ارد دالر هزین��ه در بردارد 
می توان��د 2000 تن اوره، 1۳00 تن آمونیاک و 1۳00 
تن متانول در روز تولید کند که مواد خام مورد نیاز در 

صنایع این کشور است. 
حکوم��ت پادش��اهی بحرین قصد دارد ب��ا راه اندازی 
واحده��ای جدید پتروش��یمی با خ��وراک گاز - که از 
س��ال 2006 در دس��تور کار ق��رار داده اما با مش��کل 
تامین خوراک مواجه بوده اس��ت - بتواند شرایط تولید 
محصوالت پتروشیمی را در منطقه خلیج فارس تغییر 

دهد. 
در ادامه گزارش س��ایت المباش��ر آمده است: دولت 
بحری��ن قص��د دارد بخش��ی از گاز مورد نی��از خود را 
برای تامین خوراک واحدهای پتروش��یمی از گازهای 
همراه به دس��ت آورد. در همین حال دولت عربس��تان 
نیز درخصوص جم��ع آوری گازهای همراه به حکومت 

پادشاهی بحرین  قول مساعد همکاری داده است. 
بحرین همچنین قصد دارد جهشی اساسی در زمینه 
تولی��د محصوالت پتروش��یمی در منطقه خلیج فارس 
ایجاد کند که پس از عربس��تان به عن��وان بزرگ ترین 

قطب پتروشیمی مطرح شود.

استفاده از فناوری نوین 
خط گرم در صنعت برق

مع��اون هماهنگ��ی تولی��د ش��رکت مادرتخصصی 
مدیری��ت تولید، انتق��ال و توزیع نی��روی برق ایران 
)توانی��ر( از رونق اس��تفاده از فناوری جدید خط گرم 
به منظور کاهش قطعی های برق ناش��ی از سرویس و 

نگهداری خبر داد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، عبدالرس��ول پیش��اهنگ اظهار 
ک��رد: در مجموع، در تمام جهان قطعی برق ناش��ی از 
چهار دس��ته کمبود تولید انرژی الکتریکی، سرویس و 
نگهداری ش��بکه، توسعه ش��بکه و قطعی برق ناشی از 

حوادث است. 
وی افزود: قطعی برق ناشی از سرویس و نگهداری 
و توس��عه ش��بکه قاب��ل کنترل اس��ت ک��ه ما تاش 
می کنی��م ای��ن دو نوع خاموش��ی را ب��ه پایین ترین 
می��زان برس��انیم و یکی از ای��ن راهکاره��ا، اجرای 
طرح ه��ا ب��ه روش خط گرم اس��ت، یعن��ی زمانی که 

ش��بکه برق دار اس��ت. 
برنامه ریزی ه��ای  ب��ا  داد:  ادام��ه  پیش��اهنگ 
صورت گرفته و اقدام های انجام شده در حال حاضر در 
تمام نقاط کش��ور و همه ش��رکت های برق منطقه ای 
گروه های خط گرم مستقر شده اند و عملیات خط گرم 

را انجام می دهند. 
وی اظهار کرد: قطعه هایی به نام ریکلوزر در ش��بکه 
متصل اس��ت که در ص��ورت قطعی ش��بکه، به صورت 
خودکار به وصل ش��بکه اقدام می کند و در صورتی که 
برای بار س��وم برق در ش��بکه برقرار نشد، دیگر فعال 
نمی ش��ود و موجب کاهش 60 درصدی خاموشی ها در 
شبکه می شود و کسانی که روی خط گرم کار می کنند، 
برای جلوگیری از عملکرد نامناس��ب این قطعه ها باید 

آنها را از مدار خارج کنند. 
وی خاطرنشان کرد: این فناوری در خطوط 20، 6۳ 

و 1۳2 کیلوولت اجرایی می شود.

وزیر نیرو خبر داد: 
انتقال آب ژرفای زمین 

برای جبران خشکی
وزی��ر نیرو ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در ح��ال حاضر از 
80 درصد آب تجدیدپذیر کش��ور اس��تفاده می کنیم، 
گف��ت: در صورتی ک��ه بیش از ۴0 درص��د از آب های 
تجدیدش��ونده در کشوری اس��تفاده شود، آن کشور از 
لح��اظ منابع آبی ب��ه ناپایداری می رس��د، بنابراین ما 
مجبوری��م بهره گیری از منابع آب تجدیدش��ونده را به 

نصف تقلیل دهیم.
به گ��زارش ایس��نا، حمی��د چیت چیان در مراس��م 
امضای هفت قرارداد مربوط به ش��ش استان در حوزه 
آب و فاضاب توس��ط بخش خصوصی و ش��رکت  آب و 
فاض��اب با تاکید بر اینکه کاهش اس��تفاده از آب های 
تجدیدپذی��ر راهکاری برای نجات تاالب ها از خش��ک 
ش��دن و س��فره های زیرزمینی از کاهش سطح است، 
گفت: رس��یدن ب��ه بهره گی��ری از ۴0 درصد آب های 
تجدیدپذیر هدفی اس��ت که در 15 الی 20 سال آینده 

به آن می رسیم.
وی تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر باید ب��ا مدیریت 
مصرف، اس��تفاده از آب های تجدیدپذیر را از80 درصد 
به 55 درصد برس��انیم؛ در مرحله اول باید این هدف را 
پیگی��ری کنیم که حجم مص��رف آب را به میزان یک 

چهارم حجم کنونی کاهش دهیم.

انتقال آب از ژرفای زمین به مناطق خشک
چیت چیان در پاس��خ به مسئله اس��تفاده از آب های 
ژرف که اخیرا مطرح ش��ده گف��ت: به غیر  از منابع آب 
زیرزمین��ی در برخ��ی نق��اط احتم��ال دارد در اعماق 
1500 ت��ا 2000 مت��ری آب وج��ود داش��ته باش��د؛ 
براساس مطالعات به دست آمده، سنجیده می شود که 
آیا می ت��وان از این آب ها برای نجات مناطق خش��ک 

استفاده کرد.

یک ونیم برابر اعتبار آب، قرارداد خصوصی بسته ایم
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در سال جاری 1/5 برابر 
اعتبارات بخش آب قرارداد مشارکت با بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاری غیر دولتی بس��ته ش��ده است، گفت: 
هفت هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در آب 

وجود دارد.
وزی��ر نیرو اظهار کرد: بخ��ش خصوصی می تواند در 
جلوگیری از پرت ش��بکه و احداث آب ش��یرین کن ها 
مشارکت چشمگیر داشته باشد. تاکنون 2100 میلیارد 
تومان پروژه توسط بخش خصوصی در بخش آب اجرا 

شده و در حال اجرا است.

۱۰جایگاه فرآورده های 
نفتی اضافه می شود

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی اس��تان 
ته��ران به افزایش روزان��ه 1/5 میلی��ون لیتری توزیع 
بنزین در شهریور ماه نسبت به متوسط پنج ماه ابتدای 
س��ال اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر روزانه 1۴/5 
میلیون لیتر بنزین در سطح شهر تهران توزیع می شود. 
به گزارش ایس��نا، مرتضی عابدینی، متوس��ط توزیع 
روزانه سی. ان. جی را 2/۴ میلیون متر مکعب عنوان و 
اظهار کرد: در پنج ماه ابتدایی سال جاری میزان توزیع 
نفت گاز، بنزین، نفت کوره و س��ی. ان. جی به ترتیب 
ی��ک میلیارد و 112 میلی��ون لیتر، بیش از دو میلیارد 
لیت��ر، ۴0 میلیون و 825 هزار لیتر و ۳12 میلیون متر 

مکعب بوده است. 
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی اس��تان 
ته��ران در ادام��ه به جزییات مصرف بنزین در اس��تان 
تهران اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در ح��ال حاضر 15 
درصد مصرف مربوط به بنزین ۴00 تومانی، ۴0 درصد 
مرب��وط به بنزین 700 تومانی و ۴5 درصد بنزین هزار 

تومانی است. 
عابدینی در ادامه به مذاکره وزیر نفت و شهردار تهران 
برای ساخت جایگاه های کوچک مقیاس در محله های 
تهران اش��اره و تصریح کرد: همچنی��ن مذاکراتی بین 
وزارت نفت، ش��هرداری تهران و فرمانده نیروی زمینی 
ارتش انجام شده تا در آینده نزدیک حداقل 10 جایگاه 
که قابلیت توزیع تمامی فرآورده های نفتی اعم از انواع 
بنزین موتور، نفت گاز و س��ی. ان. جی را داشته باشد، 

در زمین های متعلق به ارتش ساخته شود. 
وی به طرح توس��عه 25 جایگاه سی. ان. جی اشاره 
کرد و گفت: س��اخت این  جایگاه ها به پایان رس��یده و 
برای ساخت جایگاه های جدید در استان تهران تا پایان 

سال برنامه ریزی انجام شده است. 
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی اس��تان 
تهران به نظارت بر جایگاه های عرضه س��وخت اشاره و 
اظهار کرد: کیفی��ت، کمیت، نحوه عملکرد و چگونگی 
برخورد با مصرف کنندگان بررسی شده و در این راستا 

به شکایات شهروندان رسیدگی می شود. 
وی همچنین درباره نظارت اس��تاندارد بر س��وختی 
ک��ه در جایگاه ه��ا عرضه می ش��ود، گفت: در ش��رکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی، واح��دی ب��ه نام 
مهندس��ی فرآورده ها وجود دارد که جایگاه های عرضه 
فرآورده ه��ای نفتی را حداقل هفته ای یک بار بازرس��ی 
کرده و نظارت می کند و س��وخت قبل و بعد از آنکه با 
نفتکش بارگیری ش��ود تحت آزمایش و کنترل کیفیت 
قرار می گیرد. مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی اس��تان تهران با اشاره به اینکه ۹7 درصد بنزین 
مصرفی کش��ور تولید داخل است، افزود: بنزینی که در 
س��طح تهران توزیع می ش��ود، بنزین پ��اک و نفت گاز 

دارای استاندارد یورو چهار است. 
عابدین��ی در ادامه درباره برخ��ورد با عرضه کنندگان 
سوخت در خارج از جایگاه ها اظهار کرد: به جایگاه داران 
اع��ام کرده ایم که از ارائه س��وخت در داخل ظرف به 
مراجعه کنندگان خودداری کنند. همچنین با مسئوالن 
ش��هری نیز هماهنگی شده است که با عرضه کنندگان 
غیر مجاز سوخت برخورد کنند، اما شرکت پخش اجازه 

برخورد قانونی با این افراد را ندارد. 
وی ب��ه پایان آخرین عملی��ات درجه بندی جایگاه ها 
در ماه گذش��ته در اس��تان تهران اش��اره و اظهار کرد: 
88 جای��گاه دارای درجه ممتاز، 62 جایگاه درجه یک، 
16جای��گاه درج��ه دو، پن��ج جایگاه درجه س��ه و 2۳ 

جایگاه از درجه چهار برخوردار شدند. 

نیرو

انرژی

گاز

پتروشیمی

فناوری نوین
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ب��ا  نف��ت  وزی��ر  مع��اون 
بی��ان اینک��ه روس��یه ش��ریک 
اس��تراتژیک ایران اس��ت و در 
هر م��وردی که بتوانی��م با آنها 
گفت:  کرد،  خواهی��م  همکاری 
بخ��ش انرژی کش��ور به وزارت 
ش��ده  تقس��یم  نی��رو  و  نف��ت 
مدیریت  معتقدی��م  اما  اس��ت، 
باید  انرژی کش��ور  کان حوزه 

یکپارچه باش��د.
ف����ارس،  گ���زارش  ب���ه 
منصورمعظمی، در نشست خبری 
در وزارت نف��ت اظه��ار ک��رد: دو 
فصل نوی��ن در صنعت نفت ایران 
اتفاق افتاده اس��ت که یکی از آنها 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و 
از ظرفیت های  اس��تفاده  دیگری 
بن��د »ق«  تبصره دو قانون بودجه 
»ق«  بن��د  راس��تای  در  اس��ت. 
تاکن��ون 70 میلی��ارد دالر پروژه 
تعریف و به شورای اقتصاد ارسال 
کرده ایم که این پروژه  هزینه ها را 
کم صرفه جویی ان��رژی را محقق 

وحمل و نقل را متحول می کند.
مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت 
تاکید کرد: دول��ت و مجلس در 
نظر دارند برای س��ال آینده نیز 

این بند را تکرار کنند.

تا در خاورمیانه نفت هست 
وجود داعش و منازعات 

سیاسی طبیعی است
وی ب��ا بی��ان اینک��ه امری��کا 
و  تولید کنن��ده  بزرگ تری��ن 
مصرف کنن��ده نفت خام اس��ت، 

اضاف��ه ک��رد: از 1688 میلیارد 
بش��که ذخایر نفت دنیا، نزدیک 
50 درص��د در خاورمیان��ه قرار 
دارد؛ بنابراین داعش و اختافات 
و منازعات سیاسی در خاورمیانه 

طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه تا نفت در 
خاورمیانه اس��ت، منازعات وجود 
خواهد داشت، افزود: مصرف کننده 
به دنبال نفت ارزان و امن اس��ت 
و نقش ب��ازار مصرف کننده امروز 
از نقش تولید کنن��ده در این بازار 

بیشتر شده است.
ک��رد:  تصری��ح  معظم��ی 
س��مت  ب��ه  مصرف کنن��دگان 
ات��کای خود ب��ه نفت  کاه��ش 
به خص��وص  و  تولید کنن��دگان 
خاورمیان��ه حرک��ت کردند و به 
همی��ن دلیل نقش اس��تراتژیک 
خاورمیان��ه اگ��ر چ��ه کاه��ش 
نخواه��د یافت، ام��ا افزایش هم 

نخواهد یافت.

روسیه شریک استراتژیک 
ایران است

وی با اش��اره به فعال کردن و 
استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی 
گفت: ب��ا چینی ها و روس ها کار 
ج��دی را آغاز کردی��م، چنانکه 
وزیر نف��ت به جای وزیر خارجه، 
مش��ترک  کمیس��یون  ریی��س 
اقتصادی ایران و روس��یه اس��ت 
و برای اس��تفاده از ظرفیت ها و 
توانایی های مش��ترک کار خوبی 

را آغاز کرده ایم.
روس��یه  ک��رد:  تاکی��د  وی 
شریک اس��تراتژیک ایران است 
و در هر م��وردی که بتوانیم از 
جمل��ه نفت با آن ه��ا همکاری 

خواهی��م ک��رد.
معظمی اضافه کرد: با چینی ها 
هم کار جدی را آغاز کرده ایم که 

در آینده درباره آن اطاع رسانی 
می کنیم.

وی اظهار ک��رد: تحریم یعنی 
جن��گ تم��ام عیار اقتص��ادی و 
در جن��گ ه��م حل��وا قس��مت 
نمی کنند.طبیع��ی اس��ت که ما 
تحری��م را دور می زنیم، پش��ت 
س��د تحریم نمی مانی��م و از هر 
روشی برای شکستن آن استفاده 

می کنیم.
وی ادام��ه داد: در پن��ج ماهه 
نخس��ت امس��ال، صادرات نفت 
م��ا نس��بت ب��ه برنام��ه مصوب 
2/8 درص��د افزای��ش و تولی��د 
پتروش��یمی نی��ز پن��ج درص��د 

افزایش یافته است.

گاز فلر سال ها است که 
می سوزد و کسی هم 

ضجه نمی زند
وی در ادام��ه گف��ت: گاز فلر 

و  می س��وزد  ک��ه  سال هاس��ت 
قراردادی مثل کرس��نت بس��ته 
می ش��ود. کس��ی هم نه گریه ای 
می کن��د و نه ضج��ه می زند که 
س��االنه میلیارد ها دالر س��رمایه 
کش��ور می س��وزد.ما در راستای 
مهار ای��ن مس��ئلهNGL ها را 

تعیین تکلیف کردیم.
وی با بی��ان اینکه بن��ا داریم 
ظرفی��ت تولی��د نف��ت خ��ام و 
میعانات گازی را تا س��ه یا چهار 
سال آینده به 5/7 میلیون بشکه 
در روز برس��انیم، گفت: افزایش 
ظرفی��ت تولید ی��ا افزایش توان 
صادراتی، قدرت چانه زنی کشور 
را در صحن��ه بین المللی افزایش 
می ده��د. اگ��ر عربس��تان امروز 
می تواند بازیگر قیمت نفت باشد 
به این دلیل است که توان تولید 

دارد.
ب��ه طور  اظه��ار ک��رد:  وی 
مش��کات   ۹۳ س��ال  حت��م 
را   ۹2 س��ال  سوخت رس��انی 
نخواهیم داش��ت و ب��ه صنایع 
هریک  ک��رد  خواهی��م  اب��اغ 
خواهند  مصرف  سوخت  چقدر 
کرد. وی با بیان اینکه تا س��ه 
یا چهار سال آینده ۹7 درصد 
کش��ور زیر پوشش مصرف گاز 
خواهد رف��ت، گفت: وظیفه ما 
تولید  افزایش  دولت،  به عنوان 
افزای��ش  نتیج��ه  در  ث��روت 
تولی��د ناخال��ص مل��ی درآمد 
س��رانه و در   نهای��ت افزای��ش 

رفاه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت خبر داد:

دور جدید همکاری های نفتی با چین و روسیه

خبر

تغییر نرخ ارز در محصوالت پتروشیمی 

الهه ابراهیمی 

 وزارت صنعت 
می توانست با ایجاد 

تغییرات و بهینه 
کردن سایت »بهین 
یاب« - سایت ثبت 

سفارش ها- به سلطه 
دالالن پایان دهد، 
اما با آزاد کردن 

بهای محصوالت، 
مصرف کنندگان 

محصوالت 
پتروشیمی را با ضرر 

مواجه کرد
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از می��ان 217 اولوی��ت اعالم 
ش��ده س��رمایه گذاری از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
12 س��هم متعل��ق ب��ه صنعت 
نساجی کشور است که با وجود 
کوچک ش��دن بازارش، هنوز در 

حال جنگیدن برای بقا است. 
الی��اف اکریلی��ک، الیاف پلی 
استر، تولید پوشاك در مقیاس 
صنعت��ی ب��ا برن��د ش��ناخته 
ش��ده، پارچ��ه چادرمش��كی، 
مصنوعات چ��رم طبیعی به جز 
کفش، ریس��ندگی و بافندگی، 
رنگ��رزی، چ��اپ و تكمی��ل 
پارچه ه��ای سیس��تم پنبه ای، 
ریسندگی و بافندگی، رنگرزی، 
چ��اپ و تكمی��ل پارچه ه��ای 
سیستم فاس��تونی، نخ دوخت، 
محصوالت نساجی با استفاده از 
نانوتكنول��وژی و بیوتكنولوژی، 
نخ و پارچ��ه ابریش��می، پارچه 
و منس��وجات فن��ی و تكنیكال 
وصنایع نس��اجی که از نظر مواد 
اولیه، دارا بودن س��ابقه طوالنی 
تولی��د درکش��ور، پتانس��یل 
صادراتی و وجود زیرس��اخت ها 
و بخش ه��ای مكم��ل زنجی��ره 
ارزش موج��ه و از نظ��ر فن��ی، 
اقتصادی ومالی تایید می شوند، 
12 اولویت س��رمایه گذاری در 
صنعت نساجی هستند که هنوز 
ش��رایطش رو به بهب��ود نرفته 

است. 
این روزها کلم��ه »صنایع« را 

هر جا که به میان بیاورید، هیچ 
بخش��ی را نمی یابید که اوضاع 
خوب��ی داش��ته باش��د، رک��ود 
تنه��ا واژه ای اس��ت ک��ه از پس 
جست وجو در زیرمجموعه های 
صنای��ع بیرون می آی��د. صنعت 
نس��اجی نیز در طول سال های 
اخی��ر از این آس��یب ها بی بهره 
نمانده است. حاال وزارت صنعت 
برای کم��ک به ای��ن بخش 12 
عنوان یاد شده از صنعت نساجی 
را در فهرس��ت اولویت ه��ای 
سرمایه گذاری که دارای مزایای 
تش��ویقی نیز هس��ت، قرار داده 

است. 

انبارهای کارخانه های 
نساجی پر است 

یك����ی از عوامل�������ی که 
س������رمایه گذاران را ب�����ه 
سرمایه  گذاری ترغیب می کند، 
برقراری امنیت نسبی در زمینه 
س��رمایه گذاری ه��دف اس��ت. 
موضوع��ی که صنعت نس��اجی 
ایران در ش��رایط کنون��ی از آن 
بی به��ره اس��ت.  محم��د مروج 
انجم��ن  ریی��س  حس��ینی، 
نس��اجی ای��ران در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره ش��رایط 
س��رمایه گذاری صنعت نساجی 
می گوی��د: »اگر ش��رایط امروز 
صنعت نساجی را در نظر بگیریم، 
ش��رایط برای س��رمایه گذاری 
مناسب نیست، اما اگر آینده ای 
را در نظ��ر بگیریم ک��ه رکود در 

آن برطرف ش��ده، قطعا صنعت 
نس��اجی ظرفیت باالی��ی برای 
س��رمایه گذاری به وی��ژه در 
پروژه های م��درن دارد که البته 
جزو اولویت های اعالم ش��ده از 

سوی وزارت صنعت نیست. 
وی بزرگ ترین مشكل صنایع 
نس��اجی را در حال حاضر رکود 
می داند و بی��ان می کند: »دلیل 
رکود موج��ود در ای��ن صنعت، 
کوچک شدن بازار است، قدرت 
خرید م��ردم کم ش��ده و اکنون 
انبارهای کارخانه ه��ای ما پر از 

تولیدات است.« 

فعالیت کارخانه های 
 نساجی با ظرفیت زیر 

40 درصد
البت��ه کوچک ش��دن ب��ازار 
یكی از دالیل اس��ت، بسیاری از 
خریداران کیفیت پایین و قیمت 
باال را دلیل کم اقبالی محصوالت 
نس��اجی داخلی و ب��ه دنبال آن 
رک��ود کارخانه ه��ای نس��اجی 
می دانند. با این وجود نمی توان 
یک حقیقت را درباره این صنعت 
نادیده گرفت ک��ه این صنعت از 
ظرفیت اش��تغال زای��ی باالیی 
برخوردار اس��ت. در حال حاضر 
9 هزار و 818 واحد ثبت ش��ده 
نساجی در کشور وجود دارد که 
به گفته رییس انجمن نس��اجی 
ای��ران 70 درصد ای��ن واحدها 
ب��ا 40 درصد ظرفی��ت فعالیت 
می کنند. پیش��ینه این کاهش 

هم مشابه بیشتر صنایع به چند 
سال گذشته برمی گردد. 

چگونه صنعت نساجی 
شکوفا می شود؟ 

به گفت��ه م��روج حس��ینی، 
اکن��ون هش��ت ه��زار واح��د 
بخش خصوص��ی در صنع��ت 
نس��اجی فعالی��ت می کنند که 
بواس��طه آن 300 هزار نفر بیمه 
ش��ده در کش��ور وج��ود دارد. 
ب��ا در نظر گرفتن ای��ن موضوع، 
مطرح ک��ردن صنعت نس��اجی 
به عن��وان یك��ی از اولویت های 
سرمایه گذاری گامی مثبت برای 
اس��تفاده از هم��ه ظرفیت های 
صنع��ت نس��اجی اس��ت. برای 
رس��یدن به این ه��دف چه باید 

کرد؟ 
علی محمد ش��ریفی با سابقه 
فعالی��ت بی��ش از 40 س��ال در 
صنعت نس��اجی ای��ران درباره 
راهكارهای ش��كوفایی صنعت 
نس��اجی ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوی��د: »ب��رای رس��یدن به 
این ه��دف در صنعت نس��اجی 
باید اجناس��ی تولید ش��ود که 
مشتری پسند، دارای کیفیت و با 
قیمت رقابت پذیر باشد. این سه 
عامل مهم نجات دهنده صنعت 

نساجی است.«
وی در پاس��خ به این پرسش 
که چند درص��د از کارخانه های 
نس��اجی موجود کش��ور دارای 
ای��ن ش��رایط هس��تند، بی��ان 

می کن��د: »فق��ط کارخانه های 
بخش خصوص��ی هس��تند ک��ه 
درص��دی از این ش��رایط را دارا 
هستند زیرا کارخانه های دولتی 
توان رقابتی کردن فضا را ندارند 
و این بخش خصوصی است که به 

دنبال فضای رقابتی می رود.«
م��روج حس��ینی نی��ز بی��ان 
می کند: »در گذش��ته نسبت به 
صنعت نساجی بی توجهی هایی 
ش��ده ک��ه ام��روز آث��ار آن را 
در ای��ن صنع��ت می بینی��م. 
پیش��نهاد ما برای بهبود شرایط 
س��رمایه گذاری در صنع��ت 
نس��اجی، بهبود روابط خارجی 
اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا وجود 
تالش هایی مبنی ب��ر به نتیجه 
نرسیدن سیاست های دولت در 
روابط خارج��ی، دولت بتواند به 
نتیجه مثبت برسد تا ما نیز آثار 

مثبت آن را احساس کنیم. 
صنعت نس��اجی کشور، یكی 
از قدیمی تری��ن و بزرگ تری��ن 
صنای��ع موجود اس��ت ک��ه در 
میان زیرمجموعه ه��ای وزارت 
صنعت و نام های فوالد و خودرو 
کمرنگ ش��ده و در دولت دهم 
وزیر صنایع را وادار کرد که برای 
توضیح درب��اره بی توجهی های 
انجام شده نسبت به این صنعت، 
به مجلس پاسخگو باشد. حاال اما 
بوی تغییر در فضای این صنعت 
به مشام می رس��د، تغییری که 
 مستلزم تغییر ش��رایط دیگری 

است. 

بررسی شرایط سرمایه گذاری در قدیمی ترین صنعت کشور

درهایسرمایهگذاریبراینساجیبازمیشود؟
 خریداری دانش فنی 

تولید چادر مشکی

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینكه دانش فنی تولید چادر مشكی 
خریداری شده است، از راه اندازی واحد تولید چادر مشكی 

حجاب شهرکرد تا اواسط سال آینده خبر داد.
به گزارش ش��بكه اطالع رس��انی تولید و تجارت ایران، 
گلناز نصراله��ی گفت: ب��ا راه اندازی این واح��د تولیدی 
10میلیون متر انواع پارچه ساده و گلدار چادری با کیفیت 

مرغوب تولید می شود.
وی افزود: در این زمینه تمام گشایش اعتبارات ماشین 
آالت بافندگ��ی و رنگ��رزی و چ��اپ و تكمیل ب��ه ارزش 
20میلی��ون دالر انج��ام و دانش فنی آن ه��م خریداری 

شده است.
نصرالهی ادامه داد: شرکت کره ای دارنده دانش فنی آن 
تضمین صادرات 30 درصد از تولیدات را داد و امیدواریم 

از مهر ماه سال جاری واردات ماشین آالت انجام شود.
وی تاکید کرد: هر ساله بحث تولید پارچه چادر مشكی 
در اولویت سرمایه گذاری صنعت نساجی گنجانده می شده 
و این مس��ئله مورد پیگیری بوده و امسال هم در اولویت 
سرمایه گذاری قرار دارد و خوشبختانه پیگیری های قبلی 
برای ایجاد یک واحد تولید پارچه چادر مشكی با کیفیت 
مناسب نیز به نتیجه رسید. نصرالهی با اشاره به نیاز ساالنه 
70 تا 75 میلیون متر پارچه چادر مشكی در کشور، اضافه 
کرد: براساس نیاز ساالنه به استفاده از پارچه چادر مشكی، 
ظرفیت راه اندازی چهار تا پنج واحد مشابه دیگر در کشور 
وج��ود دارد. وی تاکید کرد: اعتقاد داری��م این نوع تولید 
باید از سوی بخش خصوصی انجام ش��ود و هم اکنون نیز 
 بخش خصوصی توانمند در این صنعت تولیدات مرغوب را 

ارائه می کند. 
نکاتی  درمورد مزی�ت های س�رمایه گذاری در 
این حوزه را می توانید در س�تون سرنخ صفحه 11 

بخوانید.

خانه صنعت خراسان رضوی خواستار 
خط اعتباری ویژه برای صنعتگران شد

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
معدل معوقات بانكی صنعتگران این اس��تان از میانگین 
کشور پایین تر اس��ت، اما رفتار مسئوالن نس��بت به آنها 
حمایتی نیست زیرا بخش اعظم منابع بانكی به صنعتگران 
تهران اختصاص می یابد؛ بنابراین دولت باید خط اعتباری 

ویژه برای صنعتگران این استان ایجاد کند. 
 به گزارش ایرنا، فیروز ابراهیمی، خواستار تامین منابع 
مال��ی واحدهای تولیدی خراس��ان رضوی ش��د و تاکید 
کرد: باید دولت خط اعتب��اری ویژه ب��رای افزایش توان 
تس��هیالت دهی بانک ها برای صنعتگران در نظر گیرد تا 
بتوان اجرای پروژه های نیمه تمام صنعتی این اس��تان را 
که از پیشرفت نسبتا مطلوبی برخوردار است تكمیل کرد. 
وی افزود: مش��كل عمده صاحب��ان واحدهای تولیدی 
در خراسان رضوی کمبود س��رمایه در گردش در نتیجه 
بحران اقتصادی سال های اخیر است؛ بنابراین اختصاص 
خط اعتباری ویژه به اس��تان می تواند سرمایه در گردش 

کارخانه های دچار مشكل را برطرف کند.
دبیر خانه صنعت، مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی 
گفت: بی��ش از 90 درصد بخش تولید اس��تان از س��وی 
بخش خصوصی مدیریت می شود، بنابراین با توجه به نقش 
مهم آنها در اقتصاد خراسان رضوی و کشور، رفع مشكالت 

آنان باید در اولویت کاری مسئوالن دولتی قرار گیرد. 
وی با تاکید بر لزوم س��رمایه گذاری مستقیم دولت در 
صنایع زیربنایی و مادر افزود: بخش اعظم سرمایه گذاری 
حوزه تولیدی خراس��ان رضوی از سوی بخش خصوصی 
انجام گرفته، اما دولت به تكالیف خود در این زمینه عمل 
نكرده، بنابراین ض��رورت دارد در این زمینه فعاالن حوزه 

تولید استان را یاری دهد. 

676 میلیارد تومان برای طرح های 
نیمه تمام صنعتی لرستان 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: 
676 میلیارد تومان به 115 ط��رح نیمه تمام صنعتی در 

لرستان اختصاص داده شده است. 
قدرت اهلل ولدی افزود: در س��فر هیات دولت به استان 
لرستان، مصوباتی برای این استان در نظر گرفته شده که 
یكی از این مصوبات اختصاص هزار و 500 میلیارد تومان 
اعتبار برای واحدهای صنعتی در لرستان بوده است. وی 
با اش��اره به اینكه هدف اصلی ما اشتغال در زمینه صنعت 
است، یادآور شد: در س��ه ماه گذشته مشكالت واحدهای 
صنعتی را شناس��ایی کرده ایم و طرح های مشكل دار نیز 
بررسی شده اند که از س��وی کارشناس��ان مجرب انجام 
ش��ده اس��ت. رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
لرس��تان گفت: در بازرس��ی های به عمل آمده در سه ماه 
گذشته مجوز 50 طرح بزرگ صادر شده که برای گرفتن 

تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند. 

 تولید خودروهای برقی در دستور 
کار وزارت صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینكه، هم اکنون 
تنوع تولید خودروهای سواری مطلوب است، گفت: ترجیح 
می دهم به جای افزایش مدل های جدید، کیفیت و مسائل 

زیست محیطی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بازدید 
از ایران خودروی خراس��ان افزود: از نظر تن��وع در تولید 
خودروهای سواری شرایط مطلوبی وجود دارد، بنابراین 
ترجیح می دهیم به جای افزایش مدل های جدید، مواردی 
مانند کیفیت و موضوعات زیست محیطی را پیگیری کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر با جدیت 
به دنبال تولید محصوالتی با مصرف پایین سوخت هستیم 
و اولویت ما در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تولید ون 
و خودروهای برقی و هیبریدی اس��ت. بیژن زاهدی فرد، 
مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان در این بازدید با 
ارائه گزارشی از رشد 67 درصدی این سایت در پنج ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
خبر داد و گف��ت: در س��ال 93 تولید 92 هزار دس��تگاه 
خودرو در سایت خراس��ان هدف گذاری شده که تاکنون 

محقق شده است.

تنها 20 درصد از ال90 ساخت داخل است
بی��ش از 60 درصد از بازار لوازم یدک��ی خودرو از اقالم 
وارداتی است. خودروهایی نظیر ال90 که آقایان مدعی اند 
ساخت داخل اس��ت تنها 20 درصد از قطعات آن ساخت 
داخل بوده و بقیه آن از کش��ورهای چین، تایوان و ترکیه 
وارد می ش��ود. به گزارش ایلنا، عضو هیات رییسه انجمن 
قطعه سازان خودرو گفت: تنها 20 درصد از ال90 ساخت 
داخل است و مابقی از خارج کشور وارد می شود. محمود 
نجفی، عضو هیات رییس��ه انجمن قطعه س��ازان خودرو 
با اش��اره به وضعیت نابسامان قطعه س��ازان، اظهار کرد: 
سوال بنده این اس��ت که چرا مجلس، ش��ورای رقابت و 
دولت به ج��ای حمای��ت از تولید داخل ش��رایط را برای 
 واردات خودرو هموار کرده  و به نوعی تولیدکنندگان را با 

چوب می زند.
این عضو انجمن قطعه س��ازان با بیان اینك��ه  در  چند 
سال گذشته فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف 
شد، افزود: این تعطیلی ها نیز همچنان در دولت یازدهم 
ادامه دارد و اتفاق خاصی در زمینه احیای مجدد واحدها 

نیفتاده است.
نجفی با اش��اره به انتخابات انجمن قطعه سازان، گفت: 
هیات مدیره این انجمن انتخاب شده اند و در انتظار تایید 

وزارت کار هستیم تا این انجمن سروسامان گیرد.

 فوالد مبارکه تولید خود را افزایش 
می دهد

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان گفت: پنجمین 
ش��رکت برتر بورس امس��ال برای تولید 7.5 میلیون تن 
فوالد برنامه ری��زی کرده که از این رقم قرار اس��ت حدود 
20درصد به کشورهای منطقه، آس��یایی و اروپایی صادر 
شود.  به گزارش ایرنا، بهرام س��بحانی افزود: دستیابی به 
صادرات 1.5 میلیون تنی فوالد مبارکه در س��ال جاری، 
موجب رش��د ح��دود 50 درصدی نس��بت به س��ال 92 

خواهد شد.
وی اضاف��ه ک��رد: در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری 
صددرصد برنام��ه تولید مجتم��ع فوالد مبارکه، س��با و 
هرمزگان با وجود مش��كالت در زمین��ه آب و برق تحقق 
یافت. سبحانی یادآور ش��د: صادرات بیش از یک میلیون 
تنی مجتمع فوالد مبارکه در سال گذشته بیش از اهداف 
پیش بینی ش��ده بود و از این میزان 50 درص��د به اروپا و 
بقیه به کشورهای حاش��یه خلیج فارس و جنوب شرقی 

آسیا ارسال شد.
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینكه 
هدف گذاری صادرات 1.5 میلیون تن در برنامه امس��ال 
گنجانده ش��ده، افزود: در پن��ج ماهه اول امس��ال طبق 
برنامه صادرات انجام گرفت و تا ح��دودی بیش از میزان 

پیش بینی شده  بود.
وی در زمینه طرح های توسعه این مجتمع اظهار کرد: 
طرح تولید پنج میلیون تن کنس��انتره و پنج میلیون تن 
گندله در معادن س��نگان خراس��ان رضوی از برنامه های 
طراحی شده اس��ت که انتظار می رود تا پایان سال جاری 

تكمیل شود.
سبحانی، برنامه بازسازی هش��ت کوره فوالد مبارکه را 
به عنوان دیگر طرح های س��ال جاری ذکر کرد که ش��ش 
کوره این برنامه اجرا خواهد شد و دو مورد دیگر در دست 

اقدام قرار دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: برنامه های در دست اقدام این 
شرکت، موجب تحقق تولید 5.4 میلیون تنی این مجتمع 
شود و با واحدهای سبا و هرمزگان در مجموع به تولید 7.5 

میلیون تن دست یابیم.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: طرح توس��عه کارخانه 
فوالد سبا نیز در حال اجرا اس��ت و براساس آن تولید این 
واحد از 700 هزار تن به 1.5 میلیون تن خواهد رس��یدو 
قرار اس��ت تا پایان امسال کارس��اخت این واحد به اتمام 

برسد و اوایل سال آینده وارد مرحله راه اندازی می شود.

خودرو

فوالد

 نساجی

 صنعت

خبر
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عسل داداشلو

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران گفت: اگر امروز در ارتباط با شاخص های 
صندوق بین الملل��ی پول و بانک جهان��ی رتبه های 
پایینی داری��م دلیلش غفلت از فن��اوری اطالعات و 

نرم افزارها در این حوزه بوده است. 
به گزارش ایس��نا، احمد پورفالح گف��ت: باوجود 
محدودیت های��ی که در صنعت نمایش��گاهی وجود 
دارد ش��اهد حرکات روبه جلو در این حوزه هستیم 
و باید از موضوعاتی که کش��ور و دنیا را در دستیابی 
به توسعه و پیش��رفت کمک می کند ، حمایت شود.  
وی افزود: رش��ته های مختلفی چون صنعت، معدن 
و کش��اورزی بدون اتكا به صنایع نوی��ن نمی توانند 
به هدف ها و رکورده��ای قابل قبولی دس��ت یابند.  
پورفالح تاکید کرد: سازمان های اداری و دولتی که 
در این حوزه مس��ئولیت دارند باید به بحث فناوری 

اطالعات، انفورماتیک و تجارت الكترونیک بها دهند 
و برای این حوزه فضا ایج��اد کنند.  وی با بیان اینكه 
در زمینه نرم افزار با مشكالتی روبه رو هستیم، گفت: 
سخت افزار و نرم افزار  مكمل یكدیگر هستند و مانند 
دو بال  بایدهمزمان باهم حرکت کنند تا پرواز صورت 
گیرد.  به نقل از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی پور 
فالح اظهار امیدواری کرد بعد از حل مشكل تحریم 
در کشور شاهد حضور شرکت های قدرتمند خارجی 

در فضای مجازی باشیم. 
وی ادامه داد: اگر قرار است کشور طبق چشم انداز 
20 ساله در سال 1404 کشور اول منطقه شود باید 
به حوزه فناوری اطالعات بیش ازگذشته توجه شود،   
با توجه به حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
مس��لما انگیزه ب��رای حضور بخ��ش خصوصی چند 

برابر می شود. 

فرماندار شهرس��تان اهر از بهره برداری 
معدن مس انجرد در سه ماه آینده خبر داد. 
 رضا صدیقی طرح مس »شیور« را یكی 
از طرح های مهم شهرستان در حوزه معدن 
اعالم کرد ک��ه کارهای بس��یار خوبی در 
اجرای این طرح با حمایت مسئوالن منطقه 

انجام شده است. 
وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از 
این پروژه بزرگ بخش مهمی از متقاضیان 
اش��تغال منطقه در ای��ن مجموعه جذب 

شوند. 
وی اف��زود: ب��رای راه ان��دازی کارخانه 
تولید مس ش��یور صنایع جنب��ی طرح را 
نی��ز پیگی��ری می کنیم تا در شهرس��تان 

اهر فعال ش��وند، از جمله تولید گلوله های 
فوالدی که س��رمایه گذار پ��روژه عملیات 
اجرایی ط��رح را آغ��از ک��رده و کارخانه 

 فرومولیب��دن، آه��ک هیدرات��ه از جمله 
این طرح هاست. 

فرمان��دار شهرس��تان اهر اظه��ار کرد: 

در سال 90 توانس��تیم همایشی با عنوان 
فرصت های س��رمایه گذاری در شهرستان 
اهر ب��ا 9 هزار میلی��ارد ری��ال تفاهم نامه 
برگزار کنیم و مقیم��ی مجری طرح مس 
شیور یكی از س��رمایه گذاران این همایش 
در بخش معدن فعالیت خود را آغاز کرده 
و قطعا ما از هر س��رمایه گذاری که توانایی 
س��رمایه گذاری داش��ته باش��د حمایت و 

پشتیبانی  می کنیم. 
فرمان��دار اه��ر گف��ت: یك��ی از نتایج 
ای��ن همایش ه��ا ایج��اد مع��دن م��س 
انجرد اس��ت که تا س��ه ماه آینده ش��اهد 
 بهره ب��رداری از ف��از یک پ��روژه خواهیم 

بود. 

دلیل پایین بودن رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی چیست؟ 

معادن تازه مس به بهره برداری می رسد

خبر
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تعيين نرخ سود بانكى يكى از 
اصلى ترين چالش هاى سيستم 
بانكى در روزهاى پيش روست.  
ــود  ــرات متمادى نرخ س تغيي
ــادى  ــب بى اعتم ــى موج بانك
سرمايه گذاران شده و در نتيجه 
عدم سرمايه گذارى آنها را مهيا 
ــعه  مى كند.  برنامه پنجم توس
بانك مركزى را مكلف كرده كه 
ــب با نرخ تورم  هر ساله متناس
ــپرده هاى بانكى را  نرخ سود س
تعيين كند.  كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس هم 
ــود بانكى  ــرده نرخ س تاكيد ك
ــرخ تورم  ــا ن ــب ب بايد متناس
ــد. افزايش نرخ سود بانكى  باش
ــتان 1392 موجب شد  از زمس
ــى از نقدينگى به  حجم عظيم
ــود.  ــمت بانك ها هدايت ش س
پس از آن شوراى پول و اعتبار 
با توجه به تفاهم به عمل آمده 
ــات  ــا و موسس ــط بانك ه توس
ــزى در  ــارى و بانك مرك اعتب
ــت 1393 در  مورخ 8 ارديبهش
ــاب  ــود على الحس مورد نرخ س
ــا اعمال  ــپرده هاى بانكى، ب س
ــورد تفاهم (حداكثر  نرخ هاى م
ــپرده هاى  ــد براى س 22 درص
ــرد. در  ــاله)   موافقت ك يك س
ــوراى پول و  ــه ش ــرايطى ك ش
اعتبار نرخ سود تسهيالت بانكى 
ــرده، در  ــد اعالم ك را 22 درص
ــور  ــال حاضر بانك هاى كش ح
ــهيالت نرخ  براى پرداخت تس
سودهايى بين 26 تا 30 درصد 
را تعيين مى كنند. يكى ديگر از 
ــائلى كه در نظام بانكى در  مس
ــر عالوه بر كاهش  روزهاى اخي
ــپرده هاى بانكى  ــود س نرخ س
ــوع باال بودن  مطرح بوده موض
ــهيالت بانكى است.  ــود تس س
ــود باالى تسهيالت بانكى از  س
ــان كه بايد حمايت  توليد آنچن
نمى كند و اين موضوع به سود 

اقتصاد كشور نيست. 

رابطه مستقيم نرخ 
تسهيالت بانكى با تورم

امور  ــر  ــا، وزي ــى طيب ني عل
اقتصادى و دارايى با بيان اينكه 
براساس برنامه ريزى  شوراى پول 
ــود تسهيالت و  و اعتبار، نرخ س
سپرده ها كاهش مى يابد، گفت: 
ــى نرخ  ــه روند كاهش باتوجه ب
ــود بانكى  ــورم قاعدتا نرخ س ت
ــت.  ــى خواهد داش ــد نزول رون
ــو  عض ــافعى،  ش ــين  غالمحس
ــار از ارائه  ــول و اعتب ــوراى پ ش
طرح وزير امور اقتصاد و دارايى 
و رييس كل بانك مركزى براى 
ــود بانكى  تجديد نظر در نرخ س
به شوراى پول و اعتبار خبر داد 
و گفت: موضوع كاهش نرخ سود 
ــى در دستور  بانكى براى بررس
ــول و اعتبار قرار  ــوراى پ كار ش
ــت. عضو شوراى پول  گرفته اس
ــهيالت  ــار افزود: نرخ تس و اعتب
ــتقيم با تورم  ــى رابطه مس بانك
ــه  ــت ك ــدى نيس دارد و تردي
ــپرده گذاران نيز در اين ميان  س

ــول آنها  ــار دارند ارزش پ انتظ
حفظ شود. اما در شرايط فعلى 
ــته  ــش توليد به جز چندرش بخ
ــالش كنند  ــاص هر چقدر ت خ
ــاالى 25  ــودى ب نمى توانند س
درصد حاصل كنند. وى تصريح 
ــرايط كه دولت  كرد: در اين ش
ــتن ركود است،  به دنبال شكس
ــر توليد از  هزينه هاى مترتب ب
ــهيالت نيز بايد  ــه نرخ تس جمل
ــافعى،  ــش يابد. به گفته ش كاه
از آنجا كه تورم در حال كاهش 
است، قطعا نرخ سود تسهيالت 

نيز بايد تجديدنظر شود. 

كاهش سود تسهيالت 
فرآيندى زمانبر

ــود  درصورت كاهش نرخ س
ــده پول  ــى هزينه تمام ش بانك
خواهد  كاهش  ــا  بانك ه براى 
ــا  ــز ب ــهيالت ني ــت و تس ياف
ــت  ــود كمترى به دس ــرخ س ن
گرچه  مى رسد  توليدكنندگان 
ــود سپرده ها در  كاهش نرخ س

كوتاه مدت به كاهش نرخ سود 
ــود و  ــهيالت منجر نمى ش تس
ــى و زمانبر  ــدى تدريج فرآين
ــود  ــا كاهش نرخ س ــت. ب اس
ــهيالت بانكى سرمايه هاى  تس
ــاى  بخش ه در  ــرگردان  س
ــد و  توليدى جذب خواهند ش
به اين ترتيب هزينه هاى توليد 
تا حدود زيادى كاهش خواهد 
يافت و در نتيجه تورم كاهش 
ــت زمينه هاى  ــه و درنهاي يافت
داخل  توليد  ــاى  كااله رقابت 
ــاى جهانى را فراهم  در بازار ه
مى كنند. در عين حال كاهش 
ــابقه  ــود، مانع از مس ــرخ س ن
ــات مالى براى رسيدن  موسس
ــت  بى  بازگش ــه اى  نقط ــه  ب
انتظار  ــل  اما حداق ــود.  مى ش
ــود را در  ــى كه وجوه خ مردم
بانك ها مى گذارند حفظ ارزش 
ــت و نبايد در  ــى اس ــول مل پ
ــان  پايان دوره، قدرت خريدش
ــن بايد  ــد، بنابراي ــش ياب كاه
ــپرده هاى بانكى  ــود س نرخ س

ــد. الزم به  ــورم باش ــر با ت براب
ــت اعمال نرخ هاى باال  ذكر اس
به مشتريان اعتبارى در عقود 
ــپرده  ــاركتى كه از نرخ س مش
بانكى باالتر است بانك ها را به 

سود سرشارى رسانده است. 

ديدگاه مخالفان
كاهش سود بانكى

ــه  ــان ك ــى از اقتصاددان برخ
ــود بانكى  ــش س ــف كاه مخال
ــه دكتر بهمن  ــتند از جمل هس
ــدى تقوى  ــان و دكتر مه آرم
ــت تصميم  ــد اگر دول معتقدن
ــود بانكى را  ــه نرخ س بگيرد ك
ــن امر به خروج  كاهش دهد اي
ــاى  ــى و پس اندازه ــع مال مناب
ــتم بانكى منجر  مردم از سيس
ــرايطى به وجود  ــود و ش مى ش
ــد كه منابع مالى به جاى  مى آي
اينكه در بانك ها سپرده گذارى 
شوند، روانه فعاليت هاى داللى 
ــود  ــوند. زيرا مردم به س مى ش
مورد انتظار خود از بازار رسمى 
ــال راهى  ــند و به دنب نمى رس
براى كسب سود بيشتر از تورم 
هستند و از اين جريان عده  اى 
ــيارى مى برند  سودجو نفع بس
ــاى پولى و  ــد نهاد ه ــه رش و ب
ــوددهى كه مجوز بانك  مالى س
مركزى را ندارند منجر مى شود. 
ــور مثال  ــوى ديگر و به ط از س
ــيارى معتقدند كاهش نرخ  بس
ــپرده سبب خواهد شد  سود س
ــوى  ــت اخذ وديعه از س جذابي
مالكان منازل مسكونى كاهش 
ــبب  ــد و به همين دليل س ياب
افزايش اجاره  بها خواهد شد. در 
اروپا مهم ترين هدف از كاهش 
ــوى بانك  نرخ بهره بانكى، از س
ــك به افزايش  مركزى آن، كم
رشد و رونق اقتصادى و كاهش 
ــده است.  نرخ بيكارى اعالم ش
ــرخ بهره  ــزى اروپا ن بانك مرك
پايه بانكى را از 0/15 درصد به 
0/05درصد كاهش داده است. 

خيز شوراى پول و اعتبار
براى كاهش نرخ سود بانكى
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روز گذشته با بازگشت رونق به بسيارى 
ــرانجام شاخص هاى بورسى  از بخش ها، س
سيرى صعودى را تجربه كردند و گروه هاى 
ــدند. در نهايت  ــف با اقبال مواجه ش مختل
ــى، ليزينگى،  ــد خودروي ــى مانن گروه هاي
ــتگاه هاى برقى توانستند  حمل و نقل و دس
ــالت پررونقى را  ــان زمان بازار معام تا پاي
ــاخص كل  ــته ش ــه كنند. روز گذش تجرب
ــدى 149 واحدى به 71815  بورس با رش
ــت   ــيد. دو نماد كابل  البرز و افس واحد رس
ــت و فرآورده هاى   ــترين افزايش قيم بيش
ــز باالترين افت  ــوز پارس  و الميران  ني نس
قيمت را تجربه كردند. در شروع معامالت 
روز جارى به جز گروه هاى معدودى مانند 
ــاهد بهبود  ــى و معدنى، ش مخابرات، نفت
اوضاع در بسيارى از بخش هاى بازار به ويژه 
ــر به صعود  ــم و همين ام ــى بودي خودروي
شاخص كل منجر شد. از اواسط معامالت 
اما از تب و تاب اوليه معامالت كاسته شد 
ــاخص روند  ــد تا ش و اين موضوع باعث ش
صعودى خود را با شيبى بسيار ماليم ادامه 
ــهم و  ــروز تعداد 357 ميليون س دهد. دي
ــه ارزش 82 ميليارد تومان در  حق تقدم ب
ــد و  ــتد ش 41 هزار نوبت معامالتى دادوس
ــازارى بورس به بيش از 325 هزار  ارزش ب

ميليارد تومان رسيد. 
از ديگر خبرهاى مهم بازار سرمايه اعالم 
مديريت بازار فرابورس در عرضه صددرصد 
ــت و صنعت نيشكر  ــركت كش ــهام ش س
ــترش و  ــازمان گس هفت تپه متعلق به س
ــازمان  ــوى س ــازى صنايع ايران از س نوس
ــت. اين بلوك شامل  ــازى اس خصوصى س
ــهم  ــون و 741 هزار و 333 س 194 ميلي
ــوم فرابورس عرضه خواهد شد.  در بازار س
ــزار ميليارد ريالى متعلق  اين بلوك 1/5ه
به سازمان گسترش و نوسازى ايران است 
ــهم 8164 ريال با  كه به قيمت پايه هر س
ــرايط 15درصد نقد و بقيه اقساط شش  ش

ساله با نرخ 15 درصد واگذار مى شود. 

جايگاه بورس در تدوين برنامه 
ششم توسعه 

ــازار  ب ــته  گذش روز  ــم  مه ــار  اخب از 
ــئوالن  ــه مس ــرمايه مى توان به جلس س
ــازمان بورس  ــد وزارت اقتصاد و س ارش
ــرمايه در قانون  ــازار س ــش ب ــاره نق درب
ــاله ششم براى استفاده از  برنامه پنج س
ــرد. نقش بازار  ــاره ك ظرفيت هاى آن اش
ــرمايه در قانون برنامه پنج ساله ششم  س
ــتفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاى  با اس
ــت هايى از اين دست  بورس محور نشس
ــرمايه  ــت كه مديران دولت و بازار س اس

ــعه بازار سرمايه را در  سياست هاى توس
ــد و قرار  ــات پيگيرى مى كنن ــن جلس اي
ــت نظرات مديران بورس و مسئوالن  اس
ــدن به  ــاد پس از نهايى ش وزارت اقتص
ــراى تقويت بازار  ــود. ب ــال ش دولت ارس
ــوندگى بازار نيز  ــهام و افزايش نقدش س
ــد  ــت مطرح ش ــن نشس ــى در اي مباحث
ــم  ــاله شش ــه در قانون برنامه پنج س ك
ــتن  ــد تا با برداش ــد ش ــده خواه گنجان
ــا،  ــن مزاحم و ايجاد قوانين راهگش قواني

ــود.  كمبودها در اقتصاد برطرف ش

ورود سرمايه گذاران
 با ديد بلند مدت

ــس  ــى، نايب ريي ــا پورابراهيم محمدرض
ــت: بازار  ــيون اقتصادى مجلس گف كميس
ــرمايه انعكاس دهنده واقعيات اقتصادى  س
ــت و بورس نيز در شرايط فعلى  كشور اس
ــده چون اقتصاد ما هنوز در  دچار ركود ش
ركود است. وى با اشاره به بحث هاى كالن 
ــت هاى اتخاذ  اقتصادى و همچنين سياس
ــور تصريح كرد:  ــازار پولى كش ــده در ب ش
ــرمايه  ــرايط كنونى در بازار س آنچه در ش
مشاهده مى شود انعكاس واقعيت اقتصادى 
ــت. در چند ماه گذشته اقداماتى  كشور اس
ــپرده هاى بانكى  ــود س ــد افزايش س مانن
ــودآورى بنگاه هاى  ــار مخربى بر روند س آث
اقتصادى گذاشته است. عضو شوراى عالى 
ــورس و اوراق بهادار با بيان اينكه معموال  ب
ــرمايه گذاران  ــرمايه به س در حوزه بازار س
ــدت در  ــگاه بلندم ــود با ن ــه مى ش توصي
ــزود: در  ــرمايه گذارى كنند، اف ــورس س ب
ــال حاضر جاى نگرانى در بورس و حوزه  ح
سرمايه گذارى در بازار سرمايه وجود ندارد، 
چرا كه بورس دچار شرايط خاصى نيست و 
ورود سرمايه گذاران به بازار سرمايه بايد با 

ديد بلندمدت باشد. 

زمان مناسب براى 
تشكيل سبد سهام

ــول  ــورت حص ــى در ص ــور كل ــه ط ب
ــته اى و لغو برخى تحريم ها  توافقات هس
ــود بانكى  ــرخ س ــش ن ــن كاه و همچني
ــهام را در  ــد قيمت س مى توان انتظار رش
ــت. گرچه اين رشد با  ــرمايه داش بازار س
ــم انداز بنيادى شركت ها در  توجه به چش
ميان مدت حاصل خواهد شد و با در نظر 
ــبت قيمت به درآمد بسيارى  گرفتن نس
ــه در پايين ترين حد  ــركت ها ك از اين ش
ــوان زمان حاضر را  خود قرار دارند، مى ت
ــبد سهام  ــكيل س فرصت خوبى براى تش

قلمداد كرد. 

ارزش بازارى بورس به بيش از 325 هزار ميليارد تومان رسيد

صعود شاخص كل پس از 8 روز

گزارش 2

نرخنامه

فروش خريد نوع ارز 

3162031700دالر امريكا

41400 41300يورو

5155051700پوند انگليس

85608630درهم امارات

1484014940لير تركيه

97309880رينگت مالزى

50305130يوآن چين

450600روپيه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدى

نرخ سكه و طال
فروشخريدعنوان

170,000  163,000  سكه يك گرمى
267,000  261,000  سكه ربع
475,000  471,000  سكه نيم

945,500  941,000  سكه امامى
945,000  940,500  سكه بهار آزادى

96,900  95,100  طال 18 عيار گرمى

افزايش قيمت سكه
در بازار دوشنبه 17 شهريور ماه، قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادى طرح جديد با 500تومان افزايش قيمت 
ــكه طرح قديم با 1000تومان افزايش قيمت نسبت  و س
ــته به ترتيب 945 هزار تومان و 945 هزار  به روز گذش
و 500تومان به فروش رسيد. همچنين، قيمت نيم سكه 
ــان معامله  ــان افزايش 475 هزار توم ــا 1500توم نيز ب
شد.نيم سكه و سكه گرمى بدون تغيير قيمت به ترتيب 

267 و 170 هزار تومان قيمت گذارى شد.

 71,815,20شاخص كل
149,78ميزان تغيير
B 3,253,460,421ارزش بازار

B 822,650ارزش معامالت
M 357,928حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
2,56241,94فوالد
81728,07وبصادر
2,42020,66خودرو
14,18120,25فارس
1,24718,1خساپا

ارزشخريدنام كامل شركت
4,36015,425 پارس  الكتريك

2,26711,146 آهنگري  تراكتورسازي

ارزشفروشنام كامل شركت
4,66211,128 نسوز پارس

24,2886,245 پارس  پامچال

نماگر بورس
7 شاخص بورس تهران سبزپوش شدند

ــران،  ته ــورس  ب ــته  گذش روز  ــتدهاى  دادوس در 
ــاخص ها را پس از چند  ــرمايه گذاران رشد و رونق ش س
روز استراحت، شاهد بودند. در نتيجه دادوستدهاى روز 
گذشته بورس تهران، سبزپوشى هفت شاخص برتر بازار 
ــه اى بازگرداند. گفتنى  ــاط را به تاالر شيش توانست نش
ــاخص كل با رشدى 149واحدى مواجه  است ديروز ش
شد و به عدد 71هزار و 815 رسيد. شاخص صنعت نيز 

94 واحد باال رفت. 
بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

برترين تقاضا

برترين عرضه

بورس اوراق بهادار
بيشترين و كمترين نسبت P/E شركت ها

كمترين نسبتPبرE به سهام شركت آ.س.پ با برآورد 
 P/E ــود 751 ريالى اختصاص دارد. اين شركت نسبت س
ــه را به خود اختصاص مى دهد و به اين ترتيب  2,09 مرتب
ــبت PبرE قرار مى گيرد، پس  در صدر جدول كمترين نس
ــعه صنايع بهشهر و سرمايه گذارى  از آن شركت هاى توس
غدير در رديف هاى بعدى قرار مى گيرند. بيشترين نسبت 
ــازان ايران خودرو  ــركت محورس ــهام ش پى بر اى نيز به س
ــبت P/E «خمحور» با برآورد  ــاص مى يابد، زيرا نس اختص
سود يك ريالى، 2036 مرتبه محاسبه مى شود. بعد از آن 
ــه و صنايع ريخته گرى ايران در  ــركت هاى سايپا شيش ش

جايگاه هاى بعدى قرار مى گيرند. 

سيدمحمد صدرالغروى

طال و ارز

بانك

افزايش قيمت طال در بازار نيويورك
ــته به روند افزايشى جلسه قبل  قيمت طال روز گذش
ــازار نيويورك ادامه داد و با اندكى افزايش در  خود در ب
ــطح بيش از يك هزار و 260 دالر در هر اونس باقى  س
ــتغال غيركشاورزى آمريكا  ماند.گزارش نااميد كننده اش
در ماه اوت (10 مرداد تا 9 شهريور) و گسترش ناآرامى 
و بحران در اوكراين از عوامل افزايش قيمت طال در بازار 
ــت. در بازار كامكس نيويورك قيمت  نيويورك بوده اس
ــزار و 268 دالر  ــا 0/09 درصد افزايش به يك ه ــال ب ط
ــيد. در بازار لندن قيمت  ــنت در هر اونس رس و 40 س
ــا 0/1 درصد افزايش به 19 دالر و  ــل فورى نقره ب تحوي

16 سنت رسيد.

قرعه كشى بين دارندگان سپرده 
حامى تيم ملى در بانك پاسارگاد 

ــتين توپ طال بين دارندگان  مراسم قرعه كشى نخس
ــپرده حامى تيم ملى فوتبال ايران در بانك پاسارگاد،  س
ــا (ع) و در جوار حرم  ــرت امام رض ــالد حض ــب مي در ش

ملكوتى اش، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى بانك پاسارگاد، طى مراسمى با 
حضور مديرعامل، اعضاى هيات مديره و كليه مديران شبكه 
بانكى بانك پاسارگاد و با نظارت امور بازرسى و امور حقوقى 
اين بانك، پانيذ محمودى مشترى شعبه اراك، به قيد قرعه 
ــانس نخستين توپ طالى سپرده  به عنوان برنده خوش ش

حامى تيم ملى فوتبال ايران مشخص شد.
ــارگاد به عنوان حامى اصلى تيم ملى فوتبال  بانك پاس
ــهيل  ــپرده حامى تيم ملى فوتبال را جهت تس ايران، س
ــورمان  ــت مالى هم ميهنان گرامى از تيم ملى كش حماي
ــود  ــت. به اين ترتيب كه 50 درصد از س ــه كرده اس ارائ
ــاب  ــورت خودكار به حس ــپرده به ص ــق به اين س متعل
ــز و مابقى به  ــران واري ــم ملى فوتبال اي ــت از تي حماي
حساب سپرده گذار منظور مى شود. بانك پاسارگاد جهت 
ــتر به منظور مشاركت هموطنان عزيز  ايجاد انگيزه بيش
ــپرده گذاران  در اين طرح ملى عالوه بر عضويت كليه س
ــى تيم ملى فوتبال ايران به قيد  در كانون هواداران حام
ــه وزن يك كيلوگرم  با  ــال هركدام ب ــه3 عدد توپ ط قرع
كسب  امتياز هر يكصدهزار ريال يك امتياز در هر روز را 
براى سپرده گذاران در نظر گرفته كه مراسم قرعه كشى 
ــتين توپ طال در روز ميالد امام رضا(ع) و در جوار  نخس
حرم مطهر ايشان، برگزار شد. افتتاح اين سپرده تا پايان 
ــارگاد انجام  ــعبه هاى بانك پاس ــال 1393 در كليه ش س
ــتريان مى توانند با افتتاح اين حساب،  خواهد شد و مش

در قرعه كشى دو توپ طالى ديگر شركت كنند.

رشد پايه پولى كشور منفى است
ابوالفضل اكرمى، مديركل اقتصادى بانك مركزى گفت: 
نقدينگى در تير ماه سال جارى با 5,8 درصد رشد به 629 

هزار ميليارد تومان رسيده است.
وى افزود: عمده رشد نقدينگى در كشور در حال حاضر 
ــى مى شود كه اين رقم 12,4 درصد  از ضريب فزاينده ناش
ــد داشته، اما رشد پايه پولى منفى بوده است.اين مقام  رش
ــور  ــئول در بانك مركزى تصريح كرد: پايه پولى كش مس
ــد  ــت و رش منفى 5,9 بوده و پايه پولى كماكان منفى اس
نقدينگى با پول درونى و ضريب فزاينده ايجاد شده كه جزو 

سياست هاى بانك مركزى است.

افزايش توان تسهيالت دهى بانك ها 
به كمك اوراق رهنى

ــين عبده تبريزى، عضو شوراى عالى بورس و اوراق  حس
بهادار و مشاور وزير راه  و شهرسازى گفت: به طور معمول 
بايد بانك تا جمع شدن تدريجى اقساط صبر كند تا بتواند 
دوباره تسهيالت ارائه بدهد، اما بازار سرمايه از طريق انتشار 
ــور باز  اوراق رهنى، راه ديگرى پيش روى نظام بانكى كش
ــت. وى تصريح كرد: در اوراق رهنى اين مطالبات  كرده اس
ــرمايه فروخته مى شود و از اين  ــته بندى و در بازار س بس
ــاط امكان پرداخت  طريق، بانك قبل از پايان سررسيداقس

تسهيالت به مشتريان جديد و بيشترى را كسب مى كند.
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كانتينرهاى پارچه به واسطه 
دالل ها و از طريق مبادى رسمى 
به كشور وارد مى شود. اين خبر 
را رييس اتحاديه توليد كنندگان 
و صادركنندگان صنايع نساجى 
ــود  ــد. محم ــاك مى ده و پوش
ــال 1358 تا به  ــه از س نبوى ك
ــاجى فعاليت  امروز درحوزه نس
ــات اين  ــريح جزيي دارد، درتش
واردات  ــد:  مى گوي ــب  مطل
ــت، حتى  پارچه فاجعه آميز اس
ــرك  ــه گم ــم ك ــى ه آمارهاي
ــت،  ــد تكان دهنده اس مى ده
ــم بايد به  بگذريم كه قاچاق ه
آنها اضافه شود. وى معتقد است 
ــر بزرگ ترين  ــه دهه اخي در س
ــاجى از بين  ــاى نس كارخانه ه
ــاى  ــدد كارخانه ه ــت و ع رف
ــده حتى به تعداد  ــيس ش تاس

انگشتان دست هم نمى رسد. 
ــيلون  ــركت س وى مديرش
ــت و به گفته خودش پيش  اس
ــن صنعت دچار مرگ  از آنكه اي
ــود، صادر كننده  ــى ش تدريج
ــه بود. نبوى كه  پارچه به فرانس
ــال به عنوان صادركننده  سه س
نمونه معرفى شده است، ادامه 
ــال هاى اوج كار ما  مى دهد: س
ــال 1376 بود  ــادرات س در ص
ــال هاى 81-82  ــا س وحتى ت
ــان  ــم كارم ــر ه ــى بعد ت و كم
ــراى صادرات  ــت؛  ب رونق داش
ــتيم و  ــه 15درصدى داش ياران
ــترى و خواهان  ــان مش كااليم
ــال اقتصادى  ــن فع ــت. اي داش
ــت، امروزه بسيارى  معتقد اس
ــدگان تجارت را بر  از توليد كنن
ــح داده اند.  رييس  توليد ترجي
ــدگان و  ــه توليد كنن اتحادي
صادركنندگان صنايع نساجى 
ــت  ــن دس ــاك از قواني و پوش
ــد به عنوان  ــردر راه تولي و پاگي
يكى از بزرگ ترين معضل هاى 
ــرد و ادامه  اين صنعت نام مى ب
ــت  ــر روزى صنع ــد: اگ مى ده
ــغل خانوادگى  به عنوان يك ش
ــد، از حمايت  ــوب مى ش محس
ــل و حمايت ها و  ــن نس چندي
مشوق هاى دولت حيات داشت، 

امروز فرزندان ما مشكالت كار، 
ــادرات را از نزديك  ــد و ص تولي
ــتند پا در  ديده اند و حاضر نيس
ــركت  اين راه بگذارند.  مدير ش
توليدى-صادراتى بافران نيز با 
ديگر هم صنف خود هم عقيده 
است و از واردات بى رويه پارچه 
ــادى  ــاق و از مب ــق قاچ از طري
ــعيد  ــه دارد. س ــمى گالي رس
ــين زاده كه نزديك به 50  حس
سال در اين حوزه فعاليت كرده، 
ــت در مملكتى كه  ــد اس معتق
توليد سخت و راه پر پيچ و خمى 
ــوند  ــا پيدا مى ش دارد، دالل ه
ــمت  ــه س ــده ب و راه توليد كنن
ــود.  ــوى واردات كج مى ش و س
ــادى مى گويد:  اين فعال اقتص
ــه پيش پليس  اگر در چند ده
انگليس براى دوخت لباس هاى 
ــش پارچه مقدم را  فرم نيروهاي
ــور ما از  مى خريد، اما امروز كش
خريداران عمده پارچه از چين 

و تركيه است. 

واردات بر توليد مى چربد
حسين زاده به افزايش قيمت 
ــال هاى گذشته اشاره  ارز در س
ــد: ما فكر  ــرده و ادامه مى ده ك
ــن اتفاق واردات  مى كرديم با اي
بى رويه پارچه را نداشته باشيم، 
ــت نبود،  اما پيش بينى ما درس
چرا كه ما هر چقدر سعى كنيم 

ــم از قاچاق يا  باز هم نمى تواني
ــراى ورود  ــاى دولتى ب رانت ه
پارچه ممانعت كنيم، اين كار در 
دست ما نيست، فضاى رقابتى 
را از بين برده و بازار را انحصارى 

كرده است. 
عضو اتحاديه توليد كنندگان 
و صادركنندگان صنايع نساجى 
ــد:  ــه مى ده ــاك ادام و پوش
پارچه هاى وارداتى متنوع تر و با 
طرح و نقش هاى بيشترى است 
ــم مى توانيم آنها را  و البته ما ه
توليد كنيم، اما قيمت تمام شده 
براى ما از قيمت خارجى خيلى 
بيشتر مى شود وبه همين دليل 
ــده پارچه  هاى  قيمت تمام ش
وارداتى ارزان تر است و ارزان تر 
به دست مصرف كننده مى رسد. 
ــا و  ــه بازاره ــين زاده ك حس
ــدگان  ــا توليد كنن ــورت ب مش
ــرده  ــه ك ــى را تجرب خارج
ــا از ما  ــت، مى گويد: ترك ه اس
ــند چطور مى شود كه  مى پرس
ــما در كيفيت نقشه، طرح و  ش
ــى نداريد، اما  ــا تفاوت رنگ با م
ــود،  ــران تمام مى ش كارتان گ
يعنى براى آنها هم سوال است 
ــده در  ــرا قيمت تمام ش كه چ

كشور ما باال است. 
ــران از بين  ــركت باف مدير ش
ــين پارچه  ــگاه پيش رفتن جاي
ايران را در منطقه، عدم مديريت 

ــن صنعت با  ــى به اي و بى توجه
سابقه برشمرد. 

نساجى صنعت مادر
 سياووش اسماعيل پور، ديگر 
ــى  ــوزه، دسترس ــال اين ح فع
ــخت به مواد اوليه و تغييرات  س
پى در پى تعرفه ها را از مشكالت 
عمده اين صنعت عنوان مى كند. 
ــد: هزينه هاى باالى  او مى گوي
ــاق واردات را در  توليد كار قاچ

اين صنعت هموار كرده است. 
ــون توليد  ــركت كان مدير ش
ايران كه تا پيش از تحريم هاى 
بانكى ايران، هر هفته به كشور 
ــادر مى كرده،  ــا پارچه ص ايتالي
ــال ها  ــه مى دهد: ايران س ادام
ــى و  ــازار داخل ــده ب تامين كنن
ــا  ــاى ب ــده پارچه ه صادر كنن
كيفيت باال به اروپا بود وصنعت 
ــاجى از صنايع ممتاز كشور  نس
ــا حاال  ــاب مى آمد، ام ــه حس ب
صنايع پتروشمى و نفت وغيره 
مهم ترين صنايع كشور هستند 
و نساجى به عنوان يكى از صنايع 
ــفانه مرده است. اين  مادر متاس
در حالى است كه در بنگالدش، 
ــه، مالزى، هند  اندونزى، تركي
ــاجى  ــن روى صنايع نس و چي
ــان را  ــز كردند و كشورش تمرك

نجات دادند. 
ــاجى  او مى گويد: صنعت نس

ــاك  ــاك و پوش بر صنعت پوش
ــر مولفه هاى يك جامعه  بر ديگ
تاثيرگذار است و غفلت ازآن در 
طوالنى مدت اثرات مطلوبى بر 

جامعه خواهد داشت. 
ــامانه خبرى  ــزارش س به گ
ــدگان و  ــه توليد كنن اتحادي
صادركنندگان صنايع نساجى 
ــاز  نصراللهى،  ــاك، گلن و پوش
مديركل صنايع نساجى وزارت 
ــارت در  ــدن و تج صنعت، مع
نخستين روز بازديد از ششمين 
ــينى،  ــرش ماش ــگاه ف نمايش
ــوش و صنايع  ــت و كف  پ موك
ــاجى را  ــته، صادرات نس وابس
ــون دالر و  ــاالنه 850 ميلي س
ــخگوى  توليدات داخلى را پاس
ــاى داخلى  ــد از نياز ه 60 درص

عنوان كرد. 
ــه  ــت ك ــى اس ــن در حال اي
براساس آمار گمرك جمهورى 
ــار ماه  ــران در چه ــالمى اي اس
ــدود  ــال 1393 ح ــت س نخس
ــون دالر كاالى  411 ميلي /6
ــاجى بدون احتساب رنگ،  نس
ــتباف و ماشين آالت  فرش دس
ــده است كه  ــور وارد ش به كش
نسبت به چهار ماه نخست سال 
92 رشد هشت درصدى داشته 
است. در چهار ماه نخست سال 
ــارى، واردات انواع الياف بالغ  ج
ــون دالر بوده  ــر 115/5ميلي ب
ــه با واردات ساير  كه در مقايس
ــاجى در رتبه  ــوالت نس محص
ــت قرار گرفته است. پس  نخس
از آن واردات نخ به ارزش 113 
ميليون دالر در رتبه بعدى قرار 

دارد. 
ــت تاييد يا عدم  جهت درياف
تاييد گفته هاى فعاالن صنعت 
ــزارش باال  ــه در گ ــاجى ك نس
ــا دفتر  ــت ب ــده اس منعكس ش
ــى و دفتر  ــور گمرك ــاون ام مع
ــورى  ــرك جمه واردات گم
ــالمى ايران تماس گرفتيم  اس
ــوال به روز بعد  ــخ اين س و پاس
ــد. به محض دريافت  موكول ش
نظر از گمرك جمهورى اسالمى 
ــالع خوانندگان  ــه اط ــران ب اي

خواهد رسيد.

پارچه ايرانى سوخت، آتش واردات سرخ تر شد 
عسگر اوالدى به ايسنا خبر داد

كاالهاى صادراتى به روسيه امروز 
مشخص مى شوند

ــيه براى خريد 60 قلم محصول  درپى درخواست روس
ــترك  ــاورزى و مواد غذايى از ايران، رييس اتاق مش كش
ــرد: تفاهم نامه صادرات  ــيه اعالم ك بازرگانى ايران و روس
كاالهاى ايرانى به روسيه فردا - سه شنبه - منعقد خواهد 
شد.  به گزارش ايسنا، پس از تحريم روسيه توسط اروپا و 
امريكا و اعالم رييس جمهور اين كشور مبنى بر ممنوعيت 
ورود كاال از اتحاديه اروپا، روسيه فهرست اقالم مورد نياز 
ــت كه  ــراى واردات به ايران ارائه كرد. اين فهرس خود را ب
شامل 60 قلم كاالى غذايى و محصول كشاورزى مى شود، 
ــتركى بين وزارت جهاد كشاورزى،  با تشكيل كميته مش
ــترك بازرگانى ايران  سازمان توسعه صادرات و اتاق مش
ــداهللا عسگراوالدى،  و روسيه در حال پيگيرى است.  اس
ــيه در اين  ــى ايران و روس ــترك بازرگان رييس اتاق مش
ــاى كميته  ــال رايزنى با اعض ــت: در ح ــنا گف باره به ايس
مشترك هستيم و نتيجه مذاكرات با طرف روسى و اهداف 
معامالت، امروز پس از امضاى قراردادها مشخص مى شود.  
وى اظهار كرد: تا قبل از انعقاد تفاهم نامه نمى توان راجع به 

اهداف اين معامالت صحبت كرد. 

نايب رييس اتاق اصناف تهران: 
75درصد تلفن هاى همراه 

قاچاق هستند 
در حال حاضر 75 درصد تلفن هاى همراه در بازار قاچاق 
است و اگر تعرفه تلفن همراه صفر شود تلفن هاى همراه از راه 
قانونى وارد كشور مى شوند و فقط هشت درصد ارزش افزوده 
به قيمت آن اضافه خواهد شد و باال بردن تعرفه ها فقط قاچاق 

را افزايش مى دهد. 
 به گزارش ايسنا، ابراهيم درستى، رييس اتحاديه صوت و 
تصوير و تلفن همراه، اظهار كرد: با توجه به اينكه توليد تلفن 
ــيار كم و مصرف آن در كشور فراوان است، قاچاق  همراه بس
تلفن هاى همراه در كشور هم سود سرشارى دارد. همچنين 
به دليل حجم كوچك اين كاال و به دليل گستردگى مرز آبى و 

خاكى نمى توان آن را كنترل كرد. 
ــش درصدى تلفن هاى همراه،   وى افزود: بدون تعرفه ش
ــاالى 500 هزار تومان  ــى هايى كه ب 80 تا 85 درصد گوش
قيمت دارند به صورت قاچاق وارد مى شوند. البته اگر تعرفه 
شش درصدى صفر شود درآمد دولت نيز بيشتر خواهد شد 
زيرا خريدار، ماليات بر ارزش افزوده هشت درصدى مى دهد و 

كنترل و ساماندهى بازار دقيق تر مى شود. 
 درستى ادامه داد: در سال گذشته از 20 ميليارد دالر كاالى 
قاچاق بيش از دو ميليارد دالر مربوط به تلفن همراه شد و نياز 
است كه در اين زمينه كار كارشناسى صورت گيرد تا تعرفه 

تلفن همراه صفر و بازار ساماندهى شود. 
ــان اينكه بارها اعالم   نايب رييس اتاق اصناف تهران با بي
ــازار و جلوگيرى از قاچاق كاال  كرديم براى ايجاد ثبات در ب
تعرفه ها بايد اصالح شوند، تاكيد كرد: اگر تعرفه تلفن همراه 
ــود نه تنها درآمد هاى دولت كم نمى شود بلكه اين  صفر ش
درآمدها بيشتر خواهد شد چون هشت درصد ماليات بر ارزش 

افزوده پرداخت مى شود و بازار نيز به ثبات مى رسد. 

وزير ارتباطات: 
 اختالالت تلفن همراه در آينده  

نزديك برطرف مى شود 
ــات گفت: اختالالت  ــات و فناورى اطالع  وزير ارتباط
تلفن همراه در روزهاى گذشته به دليل ايجاد تجهيزات 
ــوم تلفن همراه است كه در  و فناورى الزم براى نسل س
ــتان ها انجام  ــهرهاى بزرگ و مراكز اس مرحله اول در ش
ــد.   ــك برطرف خواهد ش ــده اى نزدي ــود و در آين مى ش
محمود واعظى با اشاره به ابالغ سياست هاى كالن اقتصاد 
مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى اظهار كرد: مهم ترين 
پيام آن استفاده از مشاركت بخش خصوصى است كه در 
ــه اى را با اپراتورهاى تلفن  اين زمينه هفته گذشته جلس
همراه برگزار كرديم و مديران عامل و اعضاى هيات مديره 
ــت از توليد و  ــركت ها تصميم گرفتند براى حماي اين ش
ــتن  ــى به ويژه گروه هاى دانش بنيان، نوش پژوهش داخل
ــپارند و  برنامه هاى كاربردى را به متخصصان داخلى بس
ــردى در اپراتورهاى تلفن  مادامى كه از برنامه هاى كارب
ــود حقوق نويسنده آن پرداخت  شود.    همراه انجام مى ش
ــاق تلفن همراه  ــراى كاهش قاچ واعظى با بيان اينكه ب
ــورت گرفته تا  ــى ص ــت برنامه  ريزى هاي در وزارت صنع
ــرويس هاى پشتيبان و  ــود از س كاالهايى كه وارد مى ش
ــند، گفت: اين كار مردم  گارانتى هاى الزم برخوردار باش
را براى خريد كاالهايى كه به صورت قانونى وارد مى شود 

تشويق مى كند. 

تعرفه پيامك تلفن ثابت و بين الملل 
تصويب شد

ــيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه  كميس
ــقف تعرفه پيامك تلفن ثابت و بين الملل و خدمات  خود س
شبكه خصوصى مجازى (VPN) بين الملل روى پهناى باند 
ــيون تنظيم مقررات و  اينترنت را تصويب كرد.  دبير كميس
ارتباطات راديويى با اعالم اين خبر گفت: سقف تعرفه پيامك 
ــتانى، معادل تعرفه دو  از تلفن ثابت به تلفن ثابت داخل اس
دقيقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان تعيين شده كه 
در حال حاضر 60 ريال است. على  اصغر عميديان افزود: سقف 
تعرفه پيامك از تلفن ثابت به تلفن ثابت بين استانى و از تلفن 
همراه به تلفن ثابت و از تلفن همراه به تلفن ثابت معادل تعرفه 
چهار دقيقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان تعيين 
ــت. وى درباره تعرفه  ــده كه در حال حاضر 120 ريال اس ش
پيامك صادره بين الملل گفت: براساس تصميم كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن 
ثابت و همراه مى توانند تعرفه هر پيامك صادره بين الملل را 
براساس توافق با اپراتورهاى كشورهاى مقصد تعيين كنند 
ــاى توافقى را به  ــتند تعرفه ه و دارندگان پروانه موظف هس
ــانى كنند. عميديان همچنين درباره  مشتركان اطالع رس
تعرفه خدمات شبكه خصوصى مجازى (VPN) بين الملل 
ــقف تعرفه برقرارى  روى پهناى باند اينترنت اظهار كرد: س
اين خدمت 972 هزار تومان است كه فقط در زمان دايركردن 
خدمت دريافت شده و در زمان تمديد اين تعرفه نبايد دريافت 
شود. وى سقف تعرفه خدمات VPN بين الملل روى پهناى 

باند اينترنت را ماهانه 270 هزار تومان اعالم كرد. 

درآمد 5,5 ميليارد دالرى ايران از 
صادرات به عراق

دبير كل اتاق مشترك بازرگانى ايران و عراق گفت: عراق 
بعد از چين دومين شريك تجارى ايران است؛ به گونه اى 
كه در پنج ماهه ابتدايى امسال حجم معامالت با عراق دو 
ــادرات بوده كه اگر درآمد  ميليارد و 200 ميليون دالر ص
توريستى و صادرات برق و نفت را اضافه كنيم به رقم 5,5 

ميليارد دالر مى رسيم.
ــيرازى در گفت وگو با ايسنا، به  جهانبخش سنجابى ش
نوع رابطه  ايران و عراق اشاره كرد و گفت: صادرات به عراق 
با توجه به ورود گروهك داعش به عراق با افت مواجه شده 
ــت، اما تراز تجارى ايران و عراق 98,5 درصد مثبت به  اس

نفع جمهورى اسالمى ايران است.
به گفته وى، حجم واردات از عراق كه شامل كاالهايى 
مثل آهن قراضه، شمش هاى فلزى و بعضى اقالم مصرفى 

مى شود 1,5 درصد از تراز تجارى ما را تشكيل مى دهد.
ــنجابى اظهار كرد: براى حضور در بازار عراق با توجه  س
به ناامنى هاى اخير سه برنامه در نظر گرفته ايم.فاز اول اين 
برنامه ، آموزش تجار ايرانى در زمينه بازار عراق و شرايط 

اجتماعى و سياسى عراق و نياز هاى فعلى بازار است.
ــترك بازرگانى ايران و عراق افزود: در  دبيركل اتاق مش
ــا طرف هاى عراقى براى حل  فاز دوم هدف ما البى گرى ب
ــى در بازار  ــران و حضور كاالهاى ايران موانع تجارت با اي
است.در فاز سوم اين برنامه بستر سازى و ايجاد پايگاه براى 

زيرساخت هاى پولى و بانكى مدنظر قرار دارد.
ــادرات به عراق  ــه در اولويت ص وى گفت: كاالهايى ك
قرار دارد شامل مواد مصرفى و غذايى مورد نياز خانواده، 
ــكى و دارو، مصالح ساختمانى و تجهيزات  تجهيزات پزش

برقى و آبى مى شود.
سنجابى بيان كرد: در حال حاضر به جز مرز خسروى كه 
پيش تر هم معامالت تجارى بااليى از آن مسير نداشتيم، 
ــتند.در مرز پرويز خان با  بقيه مرزها با مشكل مواجه نيس
ــا در مرز هاى  ــديم، ام كاهش مبادالت تجارى مواجه ش
مهران و شلمچه افزايش ميزان مبادالت داشتيم.در مرز 

قاسم آباد نيز با ثبات روبه رو بوده ايم.
ــترك بازرگانى ايران و عراق،  به گفته دبيركل اتاق مش
ــرايط روز با كاهش يا  بازارچه هاى مرزى نيز با توجه به ش

افزايش مبادالت مواجه هستند.

عضو كميسيون كشاورزى مجلس: 
واردات ميوه بايد از انحصار عده اى 

معدود خارج شود

ــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس  عضو كميسيون كش
شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه واردات ميوه بايد از انحصار 
ــود باغداران به جيب  ــود، گفت: س عده اى معدود خارج ش
دالالن مى رود. به گزارش ايرنا به نقل از خانه ملت، شمس اهللا 
ــريعت نژاد با انتقاد از انحصار واردات ميوه از سوى عده اى  ش
خاص، افزود: حمايت از توليد كننده در كمترين حد ممكن 
است و سود باغداران به جيب دالالن مى رود. وى با تاكيد بر 
اينكه بازار و واردات نبايد در انحصار افراد خاص باشد، ادامه داد: 
دولت بايد واردات برخى از محصوالت مرتبط با تشكل ها را در 
اختيار آنها قرار دهد. به عنوان مثال اتحاديه برنج كاران؛ مسئول 
واردات برنج باشد و در صورت نياز اين كار انجام شود. نماينده 
مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد در مجلس همچنين با انتقاد 
از افزايش بى رويه قيمت ميوه و نابسامانى در بازار محصوالت 
ــاورزى، گفت: تا زمانى كه با متخلفان و دالالن برخورد  كش
ــت. وى از  ــود، وضعيت موجود ادامه خواهد داش جدى نش
دولت، قوه قضاييه و به ويژه سازمان تعزيرات حكومتى خواستار 
پيگيرى اين موضوع شد و افزود: مجلس تنها در حد تذكر، 
ــدار و ارائه رهنمود مى تواند در اين موضوع وارد شود و  هش
دستگاه هاى نظارتى بايد حضور پررنگ ترى در ساماندهى بازار 
و برخورد با دالالن داشته باشند. عضو كميسيون كشاورزى، 
آب ومنابع طبيعى مجلس گفت: داللى در همه زمينه ها در 
جامعه فراوان است و در حالى كه مى دانيم توليد كننده در چه 
شرايط نامطلوبى قرار دارد، حمايت از توليد كننده در كمترين 
حد ممكن انجام مى گيرد. شريعت نژاد تنها راهكار مقابله با 
اين شرايط را ايجاد تشكل هاى توليدى در بخش بازرگانى و 
تقويت و رشد اين تشكل ها دانست. عضو كميسيون كشاورزى 
ــكل هاى توليدى از سوى  مجلس تاكيد كرد: حمايت از تش
بخش بازرگانى در قالب آموزش و تامين امكانات و تسهيالت 
ــود تا بتوانند در  ــد به صورت جدى پيگيرى ش مورد نياز باي

شرايط مناسب ترى توليدات خود را عرضه كنند. 

حجم سرمايه گذارى داخلى منطقه آزاد 
چابهار امسال 47 درصد رشد كرده است

مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجارى- صنعتى چابهار، 
از رشد 47 درصدى حجم سرمايه گذارى داخلى انجام شده 
در اين منطقه در پنج ماهه نخست سال 93 در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته خبرداد. به گزارش روابط عمومى 
ــه آزاد چابهار، حامدعلى  ــازمان منطق و امور بين الملل س
مباركى با تاكيد بر اينكه جلب اعتماد و اطمينان و فراهم 
كردن شرايطى براى ايجاد حس امنيت سرمايه گذار يكى 
ــت، افزود: حجم  ــرمايه گذارى اس از مهم ترين مسائل س
ــده در پنج ماهه امسال  ــرمايه گذارى داخلى انجام ش س
افزون بر 102 ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه 
ــال 92) 47 درصد رشد را  سال گذشته (پنج ماهه اول س
نشان مى دهد. به گفته وى، بيشترين حجم سرمايه گذارى 
انجام شده در بخش هاى صنايع، بازرگانى و خدماتى بوده 
ــان كرد: در مدت ياد شده از مجموع  است. وى خاطر نش
92 فقره مجوز فعاليت ثبت شده 78 فقره شركت صنعتى، 
بازرگانى و خدماتى است كه از اين تعداد بيش از 70 فقره 
آن داخلى است و 57 فقره پروانه بهره بردارى نيز از طريق 

حوزه سرمايه گذارى صادر شده است.

 صادرات

 واردات 

 مناطق آزاد 

 اتاق بازرگانى  
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مينوگله

گلكسى نت4
سامسـونگ كه چند سـالى اسـت به يكى از رقباى اپل تبديل شـده با رونمايى از فبلت جديد خود به نام 
Galaxy Note 4  خواسـت تا بار ديگر قدرت خود را به رخ رقيبان بكشـد. اين فبلت با نمايشگر فوق العاده 
باكيفيـت Super AMOLED با رزولوشـن 2560 در 2500 پيكسـل و بـا وجود 518 پيكسـل در هر اينچ 
 Qualcomm توجه بازديدكنندگان را به خود جلب كرد. پردازنده اين دسـتگاه از نـوع 2,7 گيگاهرتزى و

Snapdragon 805  بوده است. سيستم عامل اين دستگاه 6,5 اينچى اندرويد 4,4,4 است. 

فرزند جديد گوگل و موتوروال
شركت موتوروال نيز مدل جديد گوشى هوشمند Moto X  را به نمايش گذاشت. اين گوشى هوشمند با بدنه 
فلزى ساخته شده است. بدنه پشتى آن برحسب سليقه كاربر مى تواند از مواد مختلف از جمله چوب، چرم و 
غيره ساخته شود. اين گوشى هوشمند مدل به روز شده Moto X موتوروال محسوب مى شود كه سال گذشته 
روانه بازار شد.  نمايشگر اين گوشى 5,2 اينچى و با رزولوشن 1080 در 1920 است. يك پردازشگر اسنپدراگون 
801 با فركانس 2,5 گيگاهرتز در اين دستگاه تعبيه شده كه از يك حافظه رم دو گيگابايتى هم بهره مى برد. 

IFA 2014 معرفى بهترين گوشى هاى نمايشگاه
هرسال با شروع ماه سپتامبر عالقه مندان به فناورى منتظر گشايش يكى از 
قديمى ترين و معتبرترين نمايشگاه هاى فناورى هستند كه  به IFA معروف 

است. IFA امسال طبق عادت هر ساله در شهر برلين آلمان برگزار شده كه در آن 
بعضى از غول هاى فناورى از آخرين دستاورد هاى خود رونمايى كرده اند. 

گوشى جديد هواوى
هواوى چين هم كه به تازگى رقيب سرسختى براى ديگر توليدكنندگان موبايل شده 
در IFA امسـال از مـدل Ascend Mate7 خود پرده برداشـت. مهم ترين مزيت اين 
گوشى نمايشـگر 6 اينچى آن اسـت كه در ميان محصوالت رقيب بى همتاست. در اين 
گوشى از پردازنده جديدى به نام Kirin 925 استفاده شده كه با شبكه هاى نسل چهارم 
تلفن همراه سازگارى دارد و از نوع هشت هسته اى اسـت. تا به حال سابقه نداشته كه 
در يك گوشى همراه از پردازنده هاى هشت هسـته اى استفاده شود. اما گوشى مذكور 
داراى چهار هسـته كوچك تر A7  و چهار هسته بزرگ تر A15 اسـت تا بتوانند فشار 

كارى را بين خود تقسيم كنند. 

گوشى Z3 پرچمدار سونى
در نمايشگاه  IFA 2014 سـونى هم كه چند وقتى است قرار بود گوشى جديد 
خود به نام Z3 xperia را معرفى كند در اين نمايشـگاه از آن پرده برداشت. اين 
گوشى 5,2 اينچى با پردازنده Qualcomm Snapdragon 801  و قدرت 2,5 
گيگاهرتزى و يك حافظه رم سـه گيگابايتى عرضه مى شود و تا عمق سه مترى 

زير آب قابل استفاده است. 

لومياى جديد نوكيا
در اين نمايشگاه نوكيا و مايكروسافت هم از نمونه جديد گوشـى خود به نام Lumai 830 پرده برداشتند. 
نمايشـگر 5 اينچى، دقت 720p و وجود 293 پيكسـل در هر اينچ، وضوح تصوير و تفكيك رنگ فوق العاده، 
محافظت از نمايشگر با استفاده از شيشه ضدخش و ضربه خاص، قاب فلزى و پوشش پشتى جداشدنى از جمله 
امكانات آن است. اين گوشى سبك ترين و باريك ترين گوشى عرضه شده توسط مايكروسافت تا به حال است 
و از امكانات جالبى براى عكاسى و فيلمبردارى در شرايط كم نور، قابليت استخراج عكس از ويدئو و غيره هم 

برخوردار است كه كاربران عادى را از استفاده از دوربين هاى عكاسى ديجيتال بى نياز مى كند. 

واردات پارچه و نقش آن در كاهش توليد
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ــهيدرجايى  لغو تحريم بندر ش
و به تبع آن ورود نخستين كشتى 
الينر تايوانى (ون هاى) به لنگرگاه 
اين بندر نشان داد، محدوديت هاى 
چندساله بزرگ ترين بندر تجارى 
ــته كه  ايران اثراتى بر جاى گذاش
ــرويس دهى  مهم ترين آن عدم س

مناسب به كشتى هاست.  
ــته وزير راه  آبان ماه سال گذش
ــر تغيير  ــازى با تاكيد ب و شهرس
ــل دريايى  ــم در حمل  ونق پاراداي
ــه درد ما  ــورى ب ــرد اپرات اعالم ك
ــد.  ــه بازارياب باش ــورد ك مى خ
آخوندى در مراسم معارفه رييس 
سازمان بنادر و دريانوردى گفت: 
«قطعا بخش خصوصى اپراتورها و 
كارگزاران بنادر هستند كه مى توانند 
در سطح جهانى بازاريابى كرده و با 
افزايش تقاضا بسترهاى الزم براى 
تجهيز بنادر را فراهم آورند. اپراتورى 
كه تجهيزات مناسبى در اختيار دارد 
و بهترين سرويس را ارائه مى دهد 
ــدارد به درد  اما قدرت بازاريابى ن
ما نمى خورد چون با وجود صرف 
هزينه، تقاضايى براى حمل و نقل 

دريايى ايران ايجاد نمى شود.»
ــه  ــر، راه را ب ــه وزي ــن جمل اي
ــال در حوزه  ــى فع بخش خصوص
ــان داد؛ اينكه  ــادر و دريايى نش بن
در اين حوزه قدرت بازاريابى حرف 
اول را مى زند و در مقايسه با سرمايه 

و امكانات در اولويت است. 

سود 30 درصدى 
سرمايه گذارى در حوزه دريا 

ــد با لغو تدريجى  به نظر مى رس
ــتى هاى  ــا و ورود كش تحريم ه
ــورهاى خارجى به  ــرى كش الين
بنادر ايران فضا براى حضور موثرتر 
ــور  بخش خصوصى در بنادر كش
ــر چند در  ــت. ه ــده اس فراهم ش
ــته به دليل شدت  سال هاى گذش
تحريم هايى كه در حوزه بنادر و دريا 
وجود داشت سهم بخش خصوصى 
از ميزان سرمايه گذارى هاى بندرى 
و دريايى به حداقل رسيده بود اما 
ــئوالن از فرصت به  اين روزها مس
وجود آمده در اين حوزه براى حضور 
ــرمايه گذاران بخش خصوصى  س
حرف مى زنند و اين فرصت را هم 

تضمين مى كنند.  على جهانديده، 
ــازمان بنادر  معاون امور بندرى س
ــت امروز»  ــو با «فرص در گفت وگ
توسعه همكارى با سرمايه گذاران 
از  ــى  يك را  ــى  بخش خصوص
ــازمان بنادر  اولويت هاى كارى س
ــا توجه به  ــت: ب ــرد و گف اعالم ك
موقعيت استراتژيك ايران در منطقه 
ــاخت هاى  ــه بايد زيرس خاورميان
ــش ظرفيت بنادر  الزم براى افزاي
كشور را به حدود 190 ميليون تن 

فراهم كنيم. 
وى با اشاره به اينكه برنامه  ريزى 
دولت در راستاى سرويس  دهى به 
ــياى ميانه و قفقاز  كشورهاى آس
ــت گفت: به  طور متوسط براى  اس
ايجاد يك شغل در كشور بايد حدود 
ــود،  300 ميليون تومان هزينه ش
اين در حالى است كه در حوزه دريا 
هزينه ايجاد يك شغل شش برابر 
كمتر از ميانگين كشور يعنى 50 

ميليون تومان است. 
ــتقبال از  ــا اس ــده ب جهاندي
بخش خصوصى براى سرمايه گذارى 
در حوزه دريا از بررسى پيشنهادها 
در اين زمينه خبر داد و افزود: يكى 
از راهبردهاى اساسى سازمان بنادر 
و دريانوردى استفاده از سرمايه هاى 
بخش خصوصى براى تجهيز بنادر 
كشور به خصوص بنادر اصلى كشور 
است. در اين راستا ساخت، تامين و 

تجهيز بنادر بايد به بخش خصوصى 
واگذار شود زيرا اين بخش خيلى 
سريع تر از بخش دولتى اين كار را 
انجام مى دهد.  وى همچنين با تاكيد 
ــرمايه گذارى در حوزه  بر اينكه س
دريا سود تا 30 درصدى را نصيب 
ــرمايه گذار مى كند از تضمين  س
ــرمايه گذارى بخش خصوصى  س
توسط دولت خبر داد و اظهار كرد: 
در كنار دعوت از بخش خصوصى 
ــرمايه گذاران  داخلى از حضور س
خارجى نيز براى توسعه بنادر كشور 

استفاده خواهيم كرد. 

سرمايه گذارى بلندمدت
به صالح بخش خصوصى نيست

در سال هاى اخير يكى از ايراداتى 
ــى همواره بر آن  كه بخش خصوص
تاكيد داشته عدم توجه به قابليت ها 
و توانمندى هاى اين بخش در همه 
حوزه هاى اقتصادى توسط دولت 
ــن بخش ها  ــت. يكى از اي بوده اس
ــور بوده كه كارشناسان  بنادر كش
ــش حداقل از  ــن بخ ــاالن اي و فع
ــى  عملكرد دولت دهم دل خوش
ندارند و فعاليت هاى مديران سابق 
ــازمان بنادر و دريانوردى را در  س
ــتاى تقويت احصار در برخى  راس
ــى مى كنند. البته آنها  بنادر ارزياب
رويكرد دولت تدبير و اميد در حوزه 
دريا و بنادر را مثبت ارزيابى كرده 

و از دعوت جهانديده براى حضور 
ــرمايه گذارى بنادر استقبال  در س

مى كنند. 
بهزاد سيف اللهى، كارشناس و 
سرمايه گذار حوزه بنادر و دريا در 
اين باره به «فرصت امروز» گفت: 
بخش خصوصى چه در حوزه فنى 
ــرمايه گذارى  ــوزه س و چه در ح
ــى دارد،  ــاى خوب توانمندى ه
به طورى كه تقريبا مى توان گفت 
ــكار خارجى به آن  در بنادر پيمان
شكل نداريم، ضمن آنكه مهندسان 
مشاور و طراح بنادر نيز اكثرا ايرانى 
ــتند.  وى افزود: در ارتباط با  هس
ــرمايه گذارى در بنادر چندين  س
ــرمايه گذارى  ــت كه س سال اس
بخش خصوصى در بنادر كوچك 
ــه  ــكالتى ك ــه مش ــود هم باوج
ــوده آغاز  ــش روى اين بخش ب پي
ــرمايه گذارى هاى  شده است. س
بزرگ مانند ترمينال جديد در بندر 
شهيدرجايى يا احداث اسكله هاى 
جديد به ميزان سرمايه گذارى ها 
بستگى دارد. اگر سرمايه گذارى 
ــد  ــادى باش ــك و اقتص كوچ
ــى آمادگى حضور  بخش خصوص
در آن را دارد.  وى تصريح كرد: اما 
ــرمايه گذارى هاى بزرگ  براى س
ــى دارند و  ــه اثر مل در بنادرى ك
ــر نمى كنم  ــه اى فك بنادر منطق
كه سرمايه گذارى حاضر باشد در 

زيربناهاى بندر مانند موج شكن  ها 
و اسكله ها سرمايه گذارى كند. 

ــناس بندرى و دريايى در  كارش
پاسخ به اين پرسش كه مشكالت 
ــى در  ــش روى بخش خصوص پي
ــت، گفت:  ــرمايه گذارى چيس س
ــرمايه گذارى  در بنادر كوچك س
ــارى دارد،  بخش خصوصى گرفت
ــه اين  ــراى آنك ــوان مثال ب به عن
بخش بتواند كارى در بنادر انجام 
ــوز از حدود  دهد نيازمند اخذ مج
12وزارتخانه است. به عنوان مثال 
بندر آفتاب در كيش با اينكه هشت 
سال است آماده بهره بردارى است، 
ــاى كوتاه مدت كار  ــا مجوزه اما ب
مى كند چون هنوز نيروى انتظامى 
مرز آن را به رسميت نشناخته است. 
ــان كرد:  سيف اللهى خاطرنش
ــتار هم كه توسط شركت  بندر آس
كاوه ساخته شده همچنان درگير 
مجوزهاست، مجوزهايى كه البته 
از اختيار سازمان بنادر و دريانوردى 

نيز خارج است. 
ــارات  ــه اظه ــش ب وى در واكن
ــازمان بنادر  معاون امور بندرى س
ــود 30 درصدى  ــوص س درخص
ــادر، گفت:  ــرمايه گذارى در بن س
اين ميزان سود امكان پذير است، 
ــف بندرى وجود  پروژه هاى متخل
دارد كه مى تواند براى سرمايه گذار 
بيش از اين هم سود به همراه داشته 
باشد، البته اين مسئله به جانمايى و 

مكان بندر بستگى دارد. 
مديرعامل سابق شركت تايدواتر 
خاطرنشان كرد: در وضعيت فعلى 
سرمايه گذارى بخش هاى خصوصى 
در بنادر كوچك متعلق به صنايع 
ــان را  ــه بار خاص خودش خاص ك
ــرمايه گذارى  ــند س ــته باش داش
مناسبى است. در بنادر بزرگ كه اثر 
ملى در كشور دارند سرمايه گذارى 
در بخش تجهيزات و خريد و تجهيز 
بنادر و بهره بردارى از آنها مى  تواند 
سرمايه گذارى اقتصادى اى براى 
بخش خصوصى باشد. سيف اللهى 
ــرمايه گذارى  تاكيد كرد: براى س
ــى مانند  ــاى زيربناي در بخش ه
اسكله ها و اليروبى كه در بلند مدت 
ــند حضور  به بهره بردارى مى رس
بخش خصوصى به لحاظ اقتصادى 

به صالح نيست. 

بخش خصوصى آماده سرمايه گذارى هاى كوچك در بنادر است

بادبان ها را بكشيد
نامه نعمت زاده به آخوندى درباره 

اجراى جاده هاى بتنى
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در نامه اى به وزير راه و 
شهرسازى از وى خواستم در مناطقى از كشور كه آب وهواى 
خيلى سرد يا خيلى گرم دارد، به جاى آسفالت قيرى از بتن 
ــود.  به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده ادامه  استفاده ش
داد: بايد جاده هاى بتنى جايگزين جاده هاى قيرى (آسفالت) 
كشور شود. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در نامه اى به 
وزير راه و شهرسازى اجراى جاده هاى بتنى در نقاطى از كشور 
كه آب وهواى خيلى سرد يا خيلى گرم دارند را خواستار شدم 
زيرا در اين مناطق، آسفالت قيرى مشكالتى دارد.  نعمت زاده 
با بيان اينكه توليد پااليشگاه ها به سمت يورو 4 و يورو 5 است 
ــاس، حجم توليد قير در پااليشگاه ها  بيان داشت: بر اين اس
ــن را جايگزين قير  ــرد از اين رو اگر بت كاهش پيدا خواهد ك

نكنيم در آينده نزديك با كمبود قير مواجه خواهيم شد. 

راه اندازى آموزشگاه خلبانى 
هليكوپترى غيرنظامى 

ــان اينكه در  ــرى ايران با بي ــركت هليكوپت مديرعامل ش
ــتيم چهار فروند هليكوپتر امريكايى  ــرايط كنونى توانس ش
R44 نو وارد ناوگان اين شركت كنيم، از راه اندازى نخستين 
آموزشگاه خلبان هليكوپتر غيرنظامى در كشور خبر داد.  به 
گزارش «فرصت امروز»، كاپيتان سيدمحمود آذين در مراسم 
راه اندازى نخستين آموزشگاه خلبانى هليكوپترى غيرنظامى 
ــركت 30 هليكوپتر آماده به كار  گفت: در حال حاضر اين ش
ــداد ناوگان به  ــاب هليكوپترهاى جديد تع دارد كه با احتس
ــد.  وى ادامه داد: توانسته ايم با  بيش از 40 هليكوپتر مى رس
ــطه  وجود تحريم ها چهار فروند هليكوپتر نو از آمريكا با واس
ــاوگان كنيم. آذين درباره  به قيمت 2,5 ميليون دالر وارد ن
ــى گفت: قيمت دوره آموزشى براى  قيمت دوره هاى آموزش
هر متقاضى چيزى حدود 250 ميليون تومان تمام مى شود 

كه بخشى از آن به دليل سوخت گران اين هواپيماست. 

 زمين هاى خوب تامين مالى مى شوند
يك مسئول سازمان بورس با اشاره به راه اندازى دومين 
ــن پيشنهاد كرد:  صندوق زمين و ساختمان به نام آويش
كسانى كه زمين آماده و بدون مشكل و داراى سابقه خوب 
ــاختمان به همراه  دارند از طريق صندوق هاى زمين و س
ــبت به تامين مالى پروژه هاى  شركت هاى ساختمانى نس
ــنا، ايوب باقرتبار، مدير  خود اقدام كنند.  به گزارش ايس
ــازمان با اعالم اين خبر گفت:  نظارت بر نهادهاى مالى س
ــان دومين صندوق زمين و  ــته مجمع موسس روز گذش
ساختمان برگزار شده و صندوق آويشن به عنوان دومين 
ــت مى كند.  ــى خود را درياف ــوز پذيره نويس صندوق مج
ــاى جديد تا پايان  ــن از راه اندازى صندوق ه وى همچني
ــت  ــر اين چند درخواس ــزود: عالوه ب ــال خبر داد و اف س
جديد براى تاسيس صندوق هاى زمين و ساختمان ارائه 
ــال چند صندوق ديگر نيز  شده كه اميدواريم تا پايان س

پذيره نويسى شود. 

نقش صندوق توسه ملى در توسعه 
بخش حمل و نقل 

از ابتداى شروع به كار صندوق 
توسعه ملى بنا شد كه 20 درصد 
ــهم فروش نفت و ميعانات  از س
ــدوق واريز  ــاب اين صن به حس
شود و هر ساله بسته به شرايط 
ــه آن اضافه  موجود، درصدى ب
ــن موضوع  ــود. البته چون اي ش
از جمله سياست هاى ابالغى به 

شمار مى آيد بنابر اين در صورتى كه ضرورتى وجود داشته 
باشد مى توان اين درصد را كم كرد يا بر مقدار آن افزود. در 
شرايط فعلى اين رويكرد با مخاطراتى روبه رو شده و در نهايت 
دولت هم در اليحه رفع موانع توليد به دنبال آن است تا اين 

عدد را ثابت نگه دارد. 
در مورد صندوق توسعه ملى چند رويكرد اساسى وجود 
ــاب ذخيره ارزى فرق دارد،  دارد؛ اول اينكه صندوق با حس
ــود دو باره به آن  ــته مى ش يعنى بايد پولى كه از آن برداش
بازگردد. دوم اينكه دولت حق استفاده از اين منابع را ندارد، 
ــئله  ــار بخش خصوصى قرار گيرد و مس بلكه بايد در اختي
سوم اين است كه بايد اين منابع به فعاليت هاى سرمايه اى 

اختصاص يابد.  
در بخش حمل و نقل و گردشگرى هم به همين ترتيب اگر 
قرار است منابعى اختصاص يابد بايد اين نكات رعايت شود، 
ــرار دارد اين منابع به  ــود مجلس اص البته در اين بخش خ
منظور توسعه ناوگان حمل و نقل اختصاص يابد كه مى تواند 
چند فايده مهم به همراه داشته باشد. در مرحله اول شاهد 
كاهش مصرف بنزين در كشور خواهيم بود، از سوى ديگر 
ــت محيطى و فراهم كردن هواى پاك  ــائل زيس تامين مس
ــهروندان (كاهش آلودگى هوا)كه از اهميت بااليى  براى ش
برخوردار است و در نهايت به شهردارى ها كمك مى شود تا 
ــام آن عاجزند از طريق  براى كارى كه در كوتاه مدت از انج

اين منابع تامين مالى شوند. 
در مورد تبعاتى كه ارائه اين تسهيالت از صندوق توسعه 
ملى به ناوگان حمل و نقل مى تواند داشته باشد اين است كه 
به هر دليل حمل و نقل موضوعى مهم و از سوى ديگر هزينه بر 
است و عاملى براى نشان دادن رضايت يا نارضايتى اجتماعى 
ــاب مى آيد. بنابراين اگر حمل و نقل به حدى توسعه  به حس
يابد كه نياز به وسايل نقليه خصوصى در جامعه كاهش يابد 

مى تواند فوايدى را براى جامعه حاصل كند.
ــود و جابه جايى ها با  اول: جيب مردم كمتر خالى مى ش

هزينه كمترى صورت مى پذيرد.
دوم: نياز به افزايش حقوق و دستمزد را كمتر مى كند

ــالم تر خواهد ماند و آلودگى هوا  ــوم: محيط زيست س س
كمتر خواهد شد. 

چهارم: نياز به ساخت آزادراه و بزرگراه كمتر خواهد شد.
پنجم: نياز به پاركينگ و هزينه ساخت توقفگاه ها كاهش 

مى يابد.

يادداشت اخبار كوتاه
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بهنام آزاد

ايرج نديمى
عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
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 »روس��یه خواس��تار واردات 
و  کش��اورزی  محص��والت 
اس��ت.  ای��ران  از  مواد غذای��ی 
تولیدکنن��دگان  و  بازرگان��ان 
آماده حض��ور در ب��ازار جدید 
اروپ��ا باش��ند و از این فرصت 
به دست آمده بهره ببرند.« این 
جمله ها چند روزی اس��ت که 
با مطالع��ه و بی مطالعه از زبان 
مدیران و مس��ئوالن مربوط در 
اخبار رس��انه ها مطرح می شود 
و موج تازه ای در کش��ور ایجاد 

کرده است. 
نی��از روس��یه ب��ه 60 قل��م 
و  کش��اورزی  محص��ول 
)می��وه، س��بزی،  مواد غذای��ی 
صیف��ی و محصوالت گوش��تی 
ب��ه  تمای��ل  و  پروتئین��ی(  و 
تامی��ن آنها از ای��ران به عنوان 
نزدیک تری��ن کش��وری ک��ه با 
اش��تراکات  دارای  این کش��ور 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی اس��ت، 
ارزان ت��ر  قیم��ت  همچنی��ن 
می توانس��ت  کااله��ا،  ای��ن 
فرصت مناس��بی ب��رای بخش 
کش��اورزی و صنای��ع وابس��ته 
 کشورمان ایجاد کند. از سال ها 
)دهه ه��ا(ی اخی��ر که کش��ور 
از نظ��ر اقتص��ادی زیر فش��ار 
ق��رار دارد،  تحریم ه��ای غرب 
اگ��ر دولتم��ردان و مس��ئوالن 
وق��ت ب��ه بخش کش��اورزی و 
صنای��ع وابس��ته ب��ه آن توجه 
کافی می کردند و مزیت اقتصاد 
کش��ور را ب��ر پایه کش��اورزی 
می گذاش��تند، اکنون نه تنها با 
رش��د منفی 8میلی��ارد دالری 
بازرگان��ی کش��اورزی روب��ه رو 
نبودیم بلکه همراه با برنامه های 
س��ند چش��م انداز توس��عه 20 
ساله، به یکی از تامین کنندگان 
محص��والت  و  مواد غذای��ی 
کش��اورزی در منطق��ه تبدیل 
می ش��دیم. در روزه��ای اخیر 
وزارت جه��اد کش��اورزی، اتاق 
بازرگان��ی ایران و اس��تان ها و 
تشکل ها و اتحادیه های تولیدی 
در کش��ور به تکاپو افتاده اند و 

هر کدام جداگانه با فرس��تادن 
نماین��دگان خ��ود به روس��یه 
می خواهند گوی س��بقت را از 
ه��م بربایند و اقدام به صادرات 
کنن��د. تصمیمات ش��تابزده و 
سلیقه ای  اقدامات  احساس��ی، 
و ب��دون برنامه، م��وازی کاری 
بخش دولتی و خصوصی بدون 
در نظر گرفت��ن امکانات تولید 
زیرساخت های  آماده س��ازی  و 
صادرات��ی در این زمینه نه تنها 
کارس��از نخواهد ب��ود بلکه بر 
مش��کالت و حت��ی قیمت های 

داخلی کاالها نیز می افزاید. 
در تولید برخی از محصوالت 
مانند مرغ، تخم مرغ و س��بزی 
و صیفی مازاد نیاز در کش��ور 
وج��ود دارد ام��ا ای��ن کاالها 
تنها ب��رای مص��رف در داخل 
س��لیقه  و  نی��از  براس��اس  و 
ایرانی تولید  مصرف کنن��دگان 
صادرات��ی  مش��تری  و  ش��ده 
ندارن��د. برای نمون��ه، معاونت 

جه��اد  وزارت  دام  ام��ور 
مرغ،  صادرات  برای  کشاورزی 
سیاس��ت تولید مرغ س��ایز را 
ارائه داده است اما هنوز نتیجه 
قاب��ل اعتنایی در ای��ن زمینه 
به دس��ت نی��اورده و کمابیش 
مرغداران براس��اس خواست و 
سلیقه مصرف کنندگان داخلی 
مرغ های چ��اق پرچرب با وزن 
ب��اال تولید می کنن��د که حتی 
در کش��ورهای آس��یایی مانند 
ع��راق هم خواهان ن��دارد. در 
زمین��ه تخم مرغ نی��ز وضعیت 
به همین شکل است و کیفیت 
ضمانتی  تولیدی  تخم مرغ های 
بازاره��ای  در  ف��روش  ب��رای 

خارجی ایجاد نمی کند. 

مرغداران تایلند گوی 
سبقت را ربودند

دبی��ر  اصغری ف��رد،  س��عید 
انجمن صنای��ع طیور ایران، در 
این باره اظهار می کند: تولیدات 

ما هنوز اس��تانداردهای الزم را 
برای ص��ادرات ندارند و اعضای 
انجمن صنای��ع طیور برنامه ای 
برای ص��ادرات ارائ��ه نداده اند. 
روسیه قرار است مرغ مورد نیاز 
خ��ود را از تایلند تامین کند و 
گران ش��دن مرغ در تایلند این 

موضوع را تایید می کند. 
ب��ا  می کن��د:  تاکی��د  وی 
ش��ناختی که از تولیدکنندگان 
و تش��کل های مرب��وط داری��م، 
برای  برنام��ه ای  هن��وز کس��ی 
صادرات نداده و البته سفارش��ی 
نیز از س��وی روسیه انجام نشده 
است. تولیدات ما استانداردهای 
الزم صادرات��ی را ندارند و برای 
صادرات م��رغ و تخم م��رغ اگر 
طرف روس��ی تخفیفاتی بدهد، 
می توان بخش��ی از ظرفیت های 
تولیدی را به صادرات اختصاص 

داد. 
ص��ادرات  ب��رای  اصغ��ری 
تخم م��رغ امیدوارت��ر اس��ت و 

تخم مرغ  در صادرات  می گوید: 
دس��ت ما بازتر است و بخشی 
از تولی��د تخم م��رغ در کش��ور 
دارای استانداردهای قابل قبول 
هس��تند اما برای مرغ زمینه ها 
و زیرساخت ها باید آماده شود. 

کیفیت محصوالت 
کشاورزی قابل تغییر است

برای صادرات سبزی و صیفی 
نی��ز با موانعی مواجه هس��تیم. 
بخشی از این مشکالت و موانع 
به باقیمانده های ش��یمیایی در 
محصوالت کشاورزی و استفاده 
بی رویه از سموم و آفت کش ها 
مربوط می شود. بخش دیگر نیز 
به نداشتن امکانات و شبکه های 
بهداشتی حمل و نقل محصوالت 

و مواد غذایی اختصاص دارد. 
ام������ا ش������مس عل���ی 
ه��ادی زاده معل������م، رییس 
کش���اورزی                                                                   کمیس�������یون 
معتقد  ای��ران،  بازرگانی  ات��اق 
محص��والت  کیفی��ت  اس��ت: 
تغییر  قابل  به آسانی  کشاورزی 
اس��ت و می توان در اندک زمان 
و  ایج��اد  را  تغیی��رات  ای��ن 
براس��اس س��لیقه و خواس��ت 
مصرف کنن��دگان و مش��تریان 
اروپایی محصول را تولید کرد. 

وی تاکی��د می کن��د: ب��رای 
دستیابی به این مهم، تنها باید 
بازار هدف را شناسایی و طبق 
خواس��ته و نیاز آنها کاال تولید 
کرد. حجم باالیی از محصوالت 
کش��اورزی ما قاب��ل رقابت در 
بازاره��ای صادراتی هس��تند و 
ت��وان رقاب��ت را در این زمینه 

داریم. 
ح��ال بای��د دید ک��ه وزارت 
جه��اد کش��اورزی ب��ا توج��ه 
به بح��ران منابع آبی کش��ور، 
ابه��ام در کیفی��ت و س��المت 
برخ��ی محصوالت کش��اورزی 
و مواد غذای��ی، وج��ود ش��بکه 
گس��ترده داللی در بازاررسانی 
محص��والت و نابس��امانی بازار 
داخلی، آی��ا می تواند از حضور 

در بازار روسیه طرفی ببندد؟ 

نیاز بازار روسیه به محصوالت کشاورزی همسایگان

زیرساخت های صادراتی ایران 
ناتوان از رقابت

فوتبال در مزرعه

اتفاق هایی که این روزها در بخش کشاورزی کشور 
رخ می ده��د، خاطر ه های��ی از بچگ��ی را برایم زنده 
می کند. بچه که بودیم در تعطیالت تابستان در دیار 
گیالن، مثل تمام بچه ها فوتبال را دوس��ت داش��تیم. 
برنج  که درو می شد، زمین کشاورزی کنار خانه مادر 
ب��زرگ عرصه خوبی برای هنرنمایی بود. با دوس��تان 
جمع می ش��دیم و پ��س از جم��ع آوری باقیمانده ها 
و س��اقه های به جا مانده از کاش��ت برن��ج )اصطالحا 
اش��کل می گفتند( زمینی ناهموار، بی ش��کل و البته 
نامنظ��م ب��رای فوتبالی بدون س��وءنیت و بدون آزار 
آماده می کردیم. پیش نگاره ما از این ره قابل تحمل 
اس��ت که این روزه��ا فوتبال عالوه ب��ر عالقه مندانی 
ک��ه در جامعه عمومی دارد به جامع��ه تخصصی نیز 
س��رایت کرده البته نه فقط از سر تماشا، بلکه همگی 

ای��ن روزه��ا بازیکنان��ی قهارن��د! 
آن زم��ان ک��ه م��ا از س��ر بچگ��ی فوتب��ال بازی 
می کردی��م هی��چ گاه تص��ور نمی کردی��م تکنولوژی 
این قدر پیش��رفت کند که روزی را ببینیم که مردانی 
بزرگ ت��ر از ما ه��م بتوانند در مزرع��ه فوتبال بازی 
کنن��د؛ حت��ی روش بازی ه��م تغییر کرده، روش��ی 

منحصر به ف��رد و نوین ت��ر از ام��روز. 
رخداده��ای پیش روی بخش کش��اورزی هریک 
به مس��ئولی مرتبط می ش��ود، هریک باید مسئولی 
داش��ته باش��د؛ مس��ئولی ک��ه م��ورد س��وال قرار 
می گی��رد، اما پاس��خ خود را به س��وی دیگر زمین 
ش��وت کند و به دنبال آن ن��ه 11 نفر بلکه چندین 
هزار کش��اورز پله س��ازمان ها و ارگان های ذی ربط 
را ب��اال و پایین می روند. این گون��ه می نماید که در 
ای��ن ب��ازی مفرح برای مس��ئوالن، کش��اورزان در 
جای��گاه توپ جمع کن های زمین به هر س��متی که 
اما اغلب دستی  مسئوالن ش��وت می کنند می روند 

به توپ نمی رس��د! 
م��ا بچگی هایم��ان اش��کل ها را از زمی��ن جم��ع 
می کردی��م و ام��روز مس��ئوالن محترم س��عی بر آن 
دارن��د که اِش��کال ها را یکی پ��س از دیگری از این 
مزرع��ه ناهم��وار بردارن��د. البته به جای برداش��تن 
اش��کال ها ترجیح بر پاس کاری آن اس��ت که همان 
هم بیش��تر به یک ب��ازی ناهماهنگ می نماید تا رفع 
و رجوع مش��کالت؛ جالب اینکه بازیکنان این عرصه 
به ق��دری حرفه ای ب��ازی می کنند ک��ه در این بین 
حتی اگر داوری کارکشته تالشی برای حل مشکالت 

تیم و س��ایرین کند، مغلوب می ش��ود. 
اگر به نحوه پیگیری، پاس��خگویی و رفع معضالت 
بخش کش��اورزی این روزهای کش��ور نظری افکنده 
ش��ود آنچه ملموس است تش��ابه برخوردها با فوتبال 
م��ا در مزرعه خودنمایی می کن��د؛ برای مثال در آن 
فوتب��ال پاس��کاری می کردند، یارگی��ری می کردند، 
تیمی را حذف می کردند، حتی اگر داور هم داش��تند 
ب��ه او توجهی نمی کردند و خطاه��ای پی در پی اصل 
کار ب��ود، تازه گاهی با داور درگیر هم می ش��دند، به 
تماشاچیان هم که احترامی الزم نبود گذاشته شود، 
بازیکن ساالری هم که رسالت تیم بود، با وجود همه 
این تش��ابهات با عملکرد امروز مسئوالن، اگر قدری 
با تعمق بنگری��م برتری های دیگری هم وجود دارد. 
گاهی برای دفاع از منفعت طلبی شخصی، دروازه بان 
خوب��ی می ش��وند، دف��اع از دروازه ای ک��ه می تواند 
دروازه ص��ادرات محصوالت کش��اورزی به بازارهای 
جهانی باش��د، دروازه ای که می تواند از ورود بی رویه 
محص��والت خارج��ی جلوگیری کن��د. دروازه ای که 
می ش��د بهتر محافظت شود تا نقش خود را در تولید 
ناخالص ملی، اش��تغال کشور، برقراری امنیت غذایی 

و غیره بیش��تر ایفا کند. 
پیش��نهاد ما به مسئوالن این اس��ت بیایید فرق بین 
توپ فوتبال و مشکالت کشاورزاِن بی پناه را بشناسید، 
از پاس��کاری مشکالت دس��ت بردارید، اگر کارت زرد 
گرفتی��د نگران کارت دوم و اخراج باش��ید و در نهایت 
به داور احترام بگذارید. همه با هم متفق القول ش��وید 
که معضالت و مش��کالت بخش کشاورزی کشور بدون 

پاسکاری حل می شود. 

افزودن پالم به محصوالت لبنی
با استانداردهای جدید 

ریی��س اتحادیه های فرآورده ه��ای لبنی گفت: تمام 
ش��رکت های لبنی از م��اه آینده طبق اس��تانداردهای 
جهانی تعریف ش��ده داخلی ب��ه محصوالت خود روغن 

پالم اضافه می کنند.
محمدرضا اسماعیلی اظهار کرد: در سال جاری 750 
هزار تن روغن پالم وارد کشور شد که سهم شرکت های 
لبنی در استفاده از این روغن 20 هزار تن بوده و بقیه 

مشخص نیست که در کجا استفاده شده است.
وی افزود: ش��رکت های لبنی، روغن پالم را بیشتر در 
محصوالت لوکس خود مانن��د پنیر پیتزا، کره گیاهی، 
خام��ه ای و بس��تنی آن هم ب��ه دالیل فنی اس��تفاده 

می کنند.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، ریی��س اتحادیه 
تعاونی ه��ای فرآورده های لبنی ضمن تایید ش��یرها و 
محصوالت برگشتی به خاطر گرانی و استفاده از روغن 
پال��م اضافه کرد: در روزهای اول این محصوالت تا 50 
درصد به کارخانه برگشت داده شد ولی در حال حاضر 
گرانی بر محصوالت برگش��تی ب��ه کارخانه ها بی تاثیر 

نبوده است.

نگاهی آماری به بحران آب

70درصد مس��احت کش��ور م��ا در اقلیم خش��ک و 
نیمه خشک قرار دارد. تبخیر آب نیز در کشور ما حدود 
سه برابر متوس��ط جهانی و میزان بارندگی ما یک سوم 
متوس��ط بارش در جهان اس��ت. 75درص��د بارندگی 
صورت گرفته در کش��ور ما از نظ��ر زمانی با فصل نیاز 
محصوالت ما همخوانی ندارد و از نظر مساحت نیز تنها 
25درصد مساحت کش��ور ما بارندگی مناسب دریافت 
می کند. توزیع خاک های حاصلخیز در کشور ما بسیار 
متغیر بوده و حاصلخیزی خاک ها نیز در معرض تهدید 
قرار گرفته اس��ت. میزان فرسایش در کشور ما 10برابر 

متوسط جهانی یعنی حدود 17 تن در هکتار است. 
برخی آمارهای تایید نش��ده حاکی از بیابانی ش��دن 
س��االنه یک میلیون هکتار از اراضی کشور است که به 
انحای مختلف از جمله ش��ور شدن خاک های شیرین 
در اثر آبیاری با آب های شور، مورد کشت قرار نگرفتن 
زمین های حاصلخیز و فرسایش آنها، تخریب جنگل ها 

و مراتع و سایر موارد صورت می گیرد. 
وضعیت فعلی منابع آب کشور نیز نگران کننده است. 
ما بی��ش از 80درصد از منابع آب های تجدیدش��ونده 
خ��ود را مصرف می کنیم و از نظر ش��اخص جهانی به 
این معناست که به مرز بحران رسیده ایم. در چند دهه 
گذشته متوسط بارش ما حدود 130میلیارد مترمکعب 
در س��ال ب��ود ک��ه در دهه گذش��ته ب��ه 124میلیارد 
مترمکع��ب کاه��ش یافت و در پنج س��ال گذش��ته به 
115میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت. آمارها حکایت 
از مص��رف 92درصدی آب در بخش کش��اورزی دارد 
که این میزان س��وال جدی در بخش کشاورزی ایجاد 
کرده و س��بب تحلیل های نادرس��ت در آن شده است. 
اگرچ��ه ما معتقدیم تولید به ازای هر لیتر آب در بخش 
کش��اورزی پایین و حدود 900 گرم است و این میزان 
حدود یک س��وم متوسط دنیاس��ت، اما اگر متغیرهای 
دیگر از جمله حاصلخیزی خاک و سایر موارد را به آن 

اضافه کنیم موضوع کامال تغییر خواهد کرد. 
در گزارش های ارائه شده هیچ گاه از راندمان مصرف 
آب در صنع��ت و آب ش��هری و روس��تایی صحبتی به 
میان نیامده، اما به نظر می رس��د که بازده مصرف آب 
در بخش های اش��اره ش��ده نیز از بازده مصرف آب در 
بخش کش��اورزی باالتر نیست. موضوع بعدی این  است 
که متاسفانه در کش��ور ما با وجود مشکالت عدیده ای 
ک��ه در زمین��ه آب داری��م در حوزه اس��تحصال آب و 
فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری که سبب کاهش 
تبخیر آب، افزایش ذخیره آب در سفره های زیرزمینی 
و کاهش فرسایش و رس��وب می شود، متاسفانه کاری 
نکرده ایم. در نتیجه بحران آب در کش��ور جدی  اس��ت 
و باید اول عوامل تغییر اقلیم درکش��ور مطالعه شود تا 
متوس��ط بارش س��االنه بهبود یابد؛ دوم اینکه بارش ها 
به نحو مطلوب جذب و ذخیره شود و سوم بازده مصرف 
آب در هم��ه بخش های کش��اورزی، صنعتی، خانگی و 

سایر موارد افزایش یابد. 

اسکان زنبورداران با دستگاه  چی پی اس 
برای نخستین بار در بستان آباد

فرصت امروز: اداره تولی��دات دامی مدیریت جهاد 
کش��اورزی شهرس��تان بس��تان آباد برای نخس��تین بار 
با بهره گیری از سیس��تم چی پی اس اقدام به اس��کان 

زنبورداران مهاجر شهرستان کرده است. 
علی عنایتی، سرپرس��ت مدیریت جهادکش��اورزی 
شهرس��تان بس��تان آباد با بیان این خبر افزود: تاثیر 
ای��ن ط��رح اجرای��ی، کاهش خس��ارات وارد ش��ده 
ب��ه زنب��ورداران بوم��ی و مهاجر، کاه��ش نزاع های 
محل��ی زنب��ورداران، اش��تغال و ایج��اد درآمد برای 
فارغ التحصیالن رشته علوم دامی، کاهش هزینه های 
حمل و نقلی س��ازمان جهاد کش��اورزی شهرس��تان و 
کاهش هزینه های زنبورداران است که رضایت مندی 

زنب��ورداران را در پ��ی دارد. 
بس��تان آباد  شهرس��تان  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
یک��ی از مناط��ق مس��تعد تولید عس��ل در اس��تان 
آذربایجان ش��رقی اس��ت اظهار کرد: این شهرستان 
با توجه به داش��تن مراتع گس��ترده و همچنین واقع 
شدن در دامنه های کوه س��هند مکان مناسبی برای 

تولید محصول عس��ل اس��ت. 
عنایتی افزود: در حال حاضر ش��مار زنبورداران فعال 
این شهرس��تان 401 نفر اس��ت که به طور مستقیم در 
این ش��غل فعالیت می کنند. همچنین تعداد کندوهای 
بومی این شهرس��تان بیش از 6 ه��زار و 600 کلنی با 

تولید 20 تن عسل در سال است. 
سرپرس��ت مدیری��ت جهادکش��اورزی شهرس��تان 
بستان آباد تعداد کندوهای مدرن این شهرستان را 15 
هزار و 900 کندو دانست و گفت: از این تعداد بیش از 
100 تن عس��ل خالص تولید می شود. درمجموع تولید 
محصول عسل شهرستان بستان آباد با )کندوهای بومی 

و مدرن( ساالنه بیش از 120 تن است. 
 

قلع و قمع 9 مورد تغییر کاربری در 
شهرستان شبستر

فرصت امروز: سرپرس��ت مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان شبستر، گفت: 9 مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
در زمین های زراعی و باغی منطقه صوفیان شهرستان 

شبستر قلع و قمع شد. 
حس��نعلی فتحی اف��زود: در اجرای دس��تور قضایی 
دادگاه صوفی��ان جهت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور نمایندگان 
مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان شبستر، دادگاه و 
نیروی انتظامی صوفیان، 9 مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
از جمل��ه حصار با بلوک بتنی و س��اختمان ویالیی در 

بخش صوفیان شهرستان شبستر تخریب شد. 
وی افزود: تغییر کاربری غیرقانونی از جمله مشکالت 
اراضی زراعی و باغی در منطقه صوفیان است که به یک 
معضل جدی تبدیل و موجب خارج شدن اراضی زراعی 
و باغی منطق��ه از چرخه تولید و ایجاد خس��ارت های 

زیادی شده است. 
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گزارش

مولود غالمی

ای��ران قدم به قدم بیش��تر به 
خشکس��الی و بی آب��ی نزدی��ک 
می شود. این را نه تنها آمارهای 
داخلی، بلکه آمارهای بین المللی 

نیز تایید می کند. 
خشکس��الی از دیرباز به عنوان 
طبیعی  بالیای  بی سروصدا ترین 
درحالی  این  شناخته شده است. 
اس��ت که خطر و خس��ارت های 
ناش��ی از خشکس��الی به مراتب 
بیش��تر از س��ایر بالیای طبیعی 
مانند سیل، توفان، آتش فشان و 

حتی زلزله است. 
وقوع ی��ک دوره خشکس��الی 
ب��ر  ع��الوه  می توان��د  ش��دید 
خسارت های آش��کار که به طور 
معمول به محصوالت کشاورزی، 
فضای س��بز و دامپ��روری وارد 
می کند، باعث قحطی هم ش��ود. 
از  بس��یاری  حاض��ر  ح��ال  در 
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند 
باع��ث  در جه��ان  آب  بح��ران 
می ش��ود که جنگ های آینده بر 
س��ر آب باشد و استعمار آبی در 

راه است. 
به این معنا که محدودیت منابع 
آب��ی س��بب کمب��ود محصوالت 
غذایی کافی برای بخش عمده ای 
از جمعی��ت جهان می ش��ود که 
در مناطق خش��ک و نیمه خشک 
زندگی می کنن��د و از طرف دیگر 
باع��ث افزای��ش قیمت غ��ذا در 
کش��ورهایی که منابع آبی کافی 
دارند، خواهد ش��د. به این ترتیب 
می ت��وان آب را یک��ی از ابزارهای 
قدرتمند برای استثمار و استعمار 

آینده عنوان کرد. 

همی��ن چند وق��ت پیش بود 
که »بنیاد توسعه پایدار سازمان 
انتش��ار آماری  با  ملل متح��د« 
اعالم کرد: ممکن است جهان در 
کمتر از 30 س��ال آینده بحران 

آبی شدیدی را تجربه کند. 
اس��ت ک��ه  ای��ن در حال��ی 
در  واشنگتن پس��ت  به تازگ��ی 
گزارش��ی ب��ه بررس��ی بح��ران 
بی آبی در ایران پرداخته اس��ت. 
واش��نگتن پس��ت با اش��اره به 
اینک��ه تغییرات جوی در جهان 
ب��ر منابع آبی تاثیر گذاش��ته و 
به سوی کاهش می رود، درباره 
بحران آب در ایران می نویس��د: 
ایران به س��وی بح��ران آب در 
ابع��اد گس��ترده پی��ش می رود 
و راه��کار کمی ب��رای حل این 
ت��داوم  مش��کل که ی��ک دهه 
ایرانی ها  دارد.  داش��ته، وج��ود 
روزان��ه 66گال��ن آب مص��رف 
می کنن��د ک��ه در مقایس��ه ب��ا 
ش��هروندان آمریکایی که روزانه 
105 گالن آب مصرف می کنند 
کمتر اس��ت، ولی ایران و دیگر 
فراوانی  از  کشورهای خاورمیانه 
آب ت��ازه موج��ود در اروپ��ا و 

آمریکا برخوردار نیس��تند. 
طب��ق تحقیقی که در س��ال 
2013 از س��وی یک موسس��ه 
منابع جهانی انجام ش��ده، ایران 
در رتب��ه 24 کش��ورهای جهان 
قرار گرفته که با مش��کالت آب 

روبه رو است. 

در هر حال، هش��دارهای چند 
سال اخیر در مورد کم آبی آنقدر 
جدی ش��ده که مسئوالن تامین 
آب پایتخ��ت از همان تابس��تان 
س��ال گذش��ته اعالم کردند که 
اگر مردم 20درص��د در مصرف 
آب صرفه جویی نکنند، با قطعی 
و جیره بن��دی آب در پایتخ��ت 
مواج��ه خواهیم ش��د ک��ه البته 
آماره��ا می گویند این مش��کل، 

مخصوص تهران نیست. 
 ش��هرهای ب��زرگ ای��ران از 
جمل��ه اصفهان، مش��هد، اهواز 
و غی��ره ه��م با مش��کل تامین 
مناب��ع آب مواج��ه ش��ده اند و 
حاال خبر رسیده بحران آب در 
آنقدر  استان های شمالی کشور 
جدی اس��ت ک��ه مازندرانی ها 
که خ��ود منبع آب هس��تند با 

جیره بندی مواجه ش��ده اند. 
در واقع در ایران میزان سرانه 
آب تجدیدپذیر در س��ال 1300 
ح��دود 13000 مترمکعب بوده 
که درحال حاضر میزان س��رانه 

آب در کش��ور ب��ه حدود 1900 
مترمکعب تقلیل یافته و درآینده 
به مراتب وضع بدتر خواهد شد. 
ام��ا در ای��ن می��ان یک��ی از 
هدر رفت  راه ه��ای  اصلی تری��ن 
آب در کش��ور، بخش کشاورزی 
اس��ت زیرا آبیاری در این بخش 
همچنان به روش س��نتی انجام 
می ش��ود و ش��اید بهتر باشد به 
ج��ای سد س��ازی های م��داوم، 
شبکه های فرس��وده را بازسازی 
کرد ی��ا روش صنعت��ی آبیاری 
جایگزین روش سنتی در بخش 
که  اتفاق��ی  ش��ود؛  کش��اورزی 
تاکن��ون نیفتاده اس��ت و هنوز 
هم س��االنه 85 ت��ا 90 میلیارد 
متر مکعب آب ارزش��مند کشور 
در کش��اورزی غیر علمی مصرف 
می ش��ود و ب��ه نوع��ی ب��ه هدر 

می رود. 
جه��اد  وزی��ر  چن��د  ه��ر 
کش��اورزی حفظ و بهره برداری 
بهین��ه از منابع آبی کش��ور را 
از مهم تری��ن اولویت های دولت 
تدبی��ر و امید عنوان کرده و به 
وزارتخانه های جهاد  مهر گفته: 
کش��اورزی و نیرو، همراه هم و 
به طور مشترک سیاست دولت 
را در مدیری��ت صحیح و بهینه 
آب در کش��ور پیگی��ری و اجرا 
می کنند و س��پس با اش��اره به 
محدودیت  و  خشکس��الی  بروز 
مناب��ع آبی در کش��ور بر لزوم 
اس��تفاده صحی��ح و بهین��ه از 

ضروری تری��ن  به عن��وان  آب 
و  تاکی��د  کش��اورزی  نه��اده 
خاطرنش��ان کرده: ب��ا حمایت 
و پش��تیبانی دول��ت و مجلس 
بی��ش از 1300 میلیارد تومان 
برای توس��عه روش ه��ای نوین 
کش��اورزی  بخش  در  آبی��اری 
در بودجه س��ال 93 پیش بینی 
شده اس��ت، اما هنوز آب ایران 
در کش��اورزی غیر اصول��ی ب��ه 
یغم��ا می رود و انتقادات به این 

مس��ئله ادامه دارد. 
همچنی��ن پورمه��دی، معاون 
عمران��ی اس��تاندار آذربایج��ان 
ش��رقی ب��ا بی��ان اینک��ه بخش 
 90 ح��دود  ب��ا  کش��اورزی 
درص��د بزرگ تری��ن و مهم ترین 
کش��ور  در  آب  مصرف کنن��ده 
به ش��مار م��ی رود و بیش از 80 
درصد منابع آب ب��ه دلیل بهره 
نبردن از تکنولوژی های پیشرفته 
آبیاری در بخش کشاورزی هدر 
می رود، به مهر یادآور شد به باور 
بس��یاری از کارشناسان چنانچه 
از 15 درصد اتالف منابع آب در 
بخش کشاورزی جلوگیری شود، 
دیگر شاهد کمبود و بحران آب 

نخواهیم بود. 
با این تفاس��یر بح��ران بی آبی 
در کش��ور کامال جدی اس��ت و 
اگر در بخش کشاورزی تدابیری 
ایران  به زودی  نش��ود  اندیشیده 
کشوری خش��ک خواهد بود که 
نیازمند واردات آب از کشورهای 
دیگر اس��ت. البت��ه در این میان 
نمی ت��وان نقش آموزش فرهنگ 
صرفه جویی به م��ردم را نادیده 

گرفت.

خشکسالی چالش جدی این روزهای ایران

... و باز هم بحران

ایوب فصاحت
مدیرکل سابق دفتر هماهنگی سازمان جنگل ها

ایلیا پیرولی

دبی��ر انجم��ن صنای��ع لبنی 
کش��ور گفت: طبق مجوز س��تاد 
بازار، قیمت فرآورده های  تنظیم 
لبنی مبتنی ب��ر نرخ محصوالت 
ب��ا  گذش��ته  س��ال  اس��فندماه 
محاسبه شده  افزایش  15درصد 
و در ص��ورت افزای��ش مجدد و 
خودسرانه قیمت از سوی برخی 
برخورد  متخلف��ان  ب��ا  صنای��ع 

قانونی می شود. 
گفت وگ��و  در  باک��ری  رض��ا 
افزایش  درخص��وص  ایرن��ا،  ب��ا 

قیمت های خودسرانه محصوالت 
لبنی، افزود: هرگونه مغایرتی در 
قیمت این محصوالت با نرخ های 
تعیی��ن ش��ده از س��وی صنایع 
لبنی، تخلف محس��وب می شود 
انتظ��ار می رود دس��تگاه های  و 
متخلفان  ب��ا  مرب��وط  نظارت��ی 

به شدت برخورد کنند. 
ب��ه گفته وی، به دلیل افزایش 

نرخ شیرخام در سال جاری قرار 
ش��د برای جلوگی��ری از ضرر و 
زی��ان کارخانج��ات لبنی حدود 
30درصد نرخ فرآورده های لبنی 
نی��ز افزایش یابد که ب��ا مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار در اوایل ماه 
رمضان 15درصد افزایش قیمت 
روی محصوالت لبنی اعمال شد. 
15درصد مابق��ی نیز با مخالفت 

س��تاد تنظیم ب��ازار و س��ازمان 
و  تولید کنن��دگان  از  حمای��ت 
مصرف کنن��دگان تاکنون محقق 

نشد. 
وی اظهار داشت: چندی پیش 
به دلیل احتم��ال مصرف روغن 
پالم توسط برخی از کارخانجات 
لبنی تا ح��دودی میزان فروش 
پرچ��رب  لبن��ی  فرآورده ه��ای 

کاه��ش یافت که در این راس��تا 
برخی از کارخانجات برای جبران 
خس��ارات خود اقدام به افزایش 
نرخ خودس��رانه محصوالت خود 

کردند. 
انجم��ن صنای��ع  وی گف��ت: 
قیم��ت  ب��ر  نظارت��ی  لبن��ی 
فرآورده های لبنی در بازار ندارد 
و از دستگاه های نظارتی مربوط 
متعادل سازی  برای  تا  خواس��ت 
قیمت ها در بازار با گران فروشان 
و متخلفان برخورد قانونی شود. 

رضا عفت دوست
کارشناس کشاورزی

هشدار دبیر انجمن صنایع لبنی به متخلفان: 
کارخانه های لبنی قیمت ها را خودسرانه افزایش ندهند



مدير خانه سينما  در آستانه جشن خانه سينما
ــايى اين نهاد  ــينما مى گويد كه پس از بازگش مدير عامل خانه س
ــكيل نداده اند و همچنين معتقد است  صنفى، «كميته مجازات» تش
ــه رفتارها كنار بگذاريم و  ــال گذشته را بايد براى مقايس كه چهار س
ــد ما بايد مدام لباس  ــه دارد از اينكه چرا بعضى ها فكر مى كنن گالي
ــتانه 21 شهريور ماه و  ــيم. محمدمهدى عسگرپور در آس رزم بپوش
ــايى خانه سينما در گفت وگويى با ايسنا به برخى  يك سالگى بازگش
ــينما و  ــينماگران، مديريت س ــغلى س انتقادات، وضعيت امنيت ش
وضعيت اين نهاد صنفى در يك سال گذشته پاسخ داد. او در بخشى 
از مصاحبه اش در پاسخ به برخى انتقادات نسبت به اعالم عدم موضع 
ــى موضوعات گفت كه  ــينما درباره برخ صريح هيات مديره خانه س
«نبايد اين طور تصور شود كه در هر صنفى كه مشكلى پيش آمد من 
ــوپرمن به وسط ماجرا بپرم و آن را حل  به عنوان هيات مديره مثل س
كنم زيرا معتقدم اين كار به نوعى دور زدن يك صنف تلقى مى شود.»

كانون نويسندگان و صحبت مقامات
سيدعباس صالحى درباره احياى مجدد كانون نويسندگان، گفت: 
وزارت ارشاد در احياى كانون نويسندگان دخالتى نداشته است. معاون 
ــاد اسالمى درباره احياى مجدد كانون  فرهنگى وزارت فرهنگ و ارش
ــندگان و اظهارات محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه درباره  نويس
اين كانون گفت: من درباره  صحبت هاى آقاى اژه اى حرفى ندارم اما 
كانون نويسندگان مسئله خاصى به وزارت ارشاد ارجاع نداده كه ارشاد 
ــد در آن دخالتى كند و نظر بدهد. از برگزارى مجمع عمومى  بخواه
كانون نويسندگان و چگونگى برگزارى آن هم بى اطالع هستم و ارشاد 
ــدن مجمع عمومى نه اطالعى دارد و نه نظرى داده  درباره برگزار ش
ــته است. حقيقت اين است كه ما  و در برگزارى آن هم دخالتى نداش
ــور جايگاهى رسمى دارند ارتباطات و  با نهادهاى امنيتى كه در كش
تعامالت خوبى داشته ايم؛ نهادهاى امنيتى همچون وزارت اطالعات، 
نيروى انتظامى و مجموع نهادهايى كه در حوزه امنيت جايگاه رسمى 
دارند. مطلوب اين است كه نهادهاى امنيتى رسمى در كارها دخالت 
كنند تا امكان گفت وگو و تعامل فراهم شود و ارتباطات شفاف باشد. 

باند سرقت مشهد بازداشت شد
ــهد در تشريح اين  ــرهنگ حجت نيكمرام فرمانده انتظامى مش س
عمليات گسترده گفت: در اجراى مرحله ديگرى از طرح تشديد مبارزه 
با سرقت ها، پيگيرى پرونده سرقت هاى سريالى خودروهاى سوارى پرايد 
و پژو پارس در مشهد در دستور كار تيم هاى آگاهى سركالنترى شرق 
ــهد قرار گرفت و تيم هاى آگاهى كالنترى طبرسى  و غرب پليس مش
شمالى در مرحله اول اين عمليات ضربتى، مخفيگاه سارقان را در خيابان 
طبرسى شمالى 41 پاكسازى كرد و با دستگيرى سه نفر از گردانندگان 
ــبكه، پنج دستگاه خودروى پرايد مسروقه كه سارقان در حال اوراق  ش
ــوازم و قطعات خودروهاى  ــردن آن بودند، به همراه مقادير زيادى ل ك
ــد. در دومين مرحله از اين  ــرقتى و مقاديرى مواد مخدر كشف ش س
عمليات غافلگيرانه تيم هاى آگاهى كالنترى الهيه با هدايت سرهنگ 
سلطانى فر، تحقيقات خود را آغاز كردند و دو نفر ديگر از گردانندگان 
ــم آباد، بلوار الدن و پيروزى مشهد مرتكب  ــبكه كه در مناطق قاس ش

سرقت خودروهاى پژو پارس مى شدند را شناسايى و دستگير كردند. 

اهميت دارو و سطح داروسازان 
ــاى انجمن  ــى داروخانه ه ــوراى عال ــى رزازان، دبير ش ــر عل دكت
داروسازان گفت: مردم از اطالعات دارويى داروسازان به خوبى استفاده 
نمى كنند. وى درخصوص چرايى اين موضوع اظهار كرد: داروسازان 
ــتر كشورهاى  ــرايطى مدرك دكترا دارند كه در بيش ــور در ش كش
اروپايى و آسيايى و حتى امريكا مدرك داروسازان در حد كارشناسى 
ــورهايى همچون ايران  ــت اين در حالى است كه در معدود كش اس
مدرك داروسازان، دكتراست. پزشكان در اين كشورها فقط بيمارى 
را تشخيص مى دهند و اين داروساز است كه كار تجويز دارو را براى 
بيمار بر عهده دارد زيرا داروساز بيشتر از پزشك از چگونگى تركيب 
ــاس شرايط جسمانى بيمار، دارو  داروها اطالع دارد و مى تواند براس
تجويز كند. دكتر داروساز نسبت به تمام بيمارى ها اطالعات عمومى 
دارد و براى هر بيمار از آنجا كه به تركيب دارو تسلط دارد مى تواند 

دارويى متناسب با بيمارى تجويز كند. 

كواچ: ما سخت كار مى كنيم
ــروزى برابر پورتوريكو  ــرمربى واليبال مردان ايران پس از پي س
ــحالم،  ــا بيان اينكه خيلى خوب بازى كرديم و از اين بابت خوش ب
ــند.  ــتند برنده باش گفت: بازيكنانم واقعا عالى بازى كردند و توانس
ــيون واليبال، «اسلوبودان كواچ» افزود: يك مقدار  به نقل از فدراس
ــدن  ــتم كه مبادا بعد از پيروزى برابر بلژيك و قطعى ش ترس داش
ــيم كه اين طور نبود  ــته باش صعودمان، نتوانيم نمايش خوبى داش
ــدند. كواچ  ــان با ذهنيت آماده و خوبى در بازى ظاهر ش و بازيكن
همچنين درباره روند موفقيت هاى امسال تيم ملى ايران با اشاره به 
نظرات منتقدانش گفت: در جريان مسابقات ليگ جهانى، بعضى از 
خبرنگاران خارجى به من گفتند كه موفقيت ايران فقط در همين 
ــود، ولى من به آنها گفتم شما  ــت و تكرار نمى ش ليگ جهانى اس
ــا ايجاد تغييراتى در  ــخت كار مى كنيم و ب ــتباه مى كنيد. ما س اش
حال پيشرفتيم. نتايج ما در اين مسابقات نشان مى دهد كه در كار 

خودمان موفق بوده ايم. 

ويليامز، نفر نخست تنيس زنان 
ــابقات تنيس آزاد امريكا ملقب به «يو اس اوپن» چهارمين و  مس
آخرين گرنداسلم سال 2014 بامداد دوشنبه با قهرمانى سرنا ويليامز 
ــينگ ميدوز نيويورك به كار خود پايان داد. سرنا  امريكايى در فلش
ويليامز امريكايى با كسب مقام نخست، هجدهمين عنوان قهرمانى 
ــلم كسب كرد. تنيس باز شماره يك  خود را در رقابت هاى گرنداس
جهان در بخش زنان در فينال مقابل كارولين ووزنياكى از دانمارك 
در دو ست كه حدود يك ساعت و 15 دقيقه طول كشيد با نتيجه 
مشابه 6 بر 3 به پيروزى رسيد. ويليامز كه در سه مسابقه گرنداسلم 
ــتم نهايى صعود كند،  ــال 2014 نتوانسته بود از مرحله يك هش س
ــب عنوان قهرمانى گفت: «از اينكه ركورد قهرمانى هايم  پس از كس
ــلم افسانه اى شده خوشحالم؛ شش ماه براى  در رقابت هاى گرنداس
ــيدن به اين هدف تالش كردم و در نهايت به آنچه مى خواستم  رس

رسيدم.»

سفر رييس جمهور به قزاقستان
حسن روحانى، رييس جمهور اسالمى كشورمان، به منظور انجام 
ــركت در اجالس شانگهاى تهران را به  ديدارهاى دوجانبه و نيز ش
ــتان ترك كرد. قرار است رييس جمهور در قزاقستان  مقصد قزاقس
ــپس عصر  ــور ديدار و گفت وگو كند. روحانى س با مقامات اين كش
ــد تا ضمن مالقات با مقامات  ــنبه خواهد ش ــنبه راهى دوش سه ش

تاجيكستان در اجالس شانگهاى هم شركت كند. 
ــت، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، على جنتى،  گفتنى اس
ــالمى، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت،  ــاد اس وزيرفرهنگ و ارش
ــاورزى، عباس  ــى، وزير جهاد كش ــارت، محمود حجت ــدن و تج مع
آخوندى، وزير راه و شهرسازى، نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور، 
ــلطانى فر، رييس  ــعود س ــى ربيعى، وزير كار و راه اجتماعى، مس عل
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و حسين فريدون، دستيار ويژه 

رييس جمهور نيز روحانى را در اين سفر همراهى مى كنند. 

اعتراض دولت ژاپن نسبت به اسرائيل
دولت ژاپن نسبت به تصميم جديد رژيم صهيونيستى براى اشغال 
ــراض كرد و از اين رژيم  ــى از اراضى كرانه غربى رود اردن، اعت بخش
ــد. وزارت امور خارجه ژاپن با  ــن اقدام خوددارى كن ــت تا از اي خواس
انتشار بيانيه اى نسبت به اين اقدام رژيم اشغالگر قدس واكنش نشان 
ــف عميق خود را از تصميم  داد. در اين بيانيه دولت ژاپن مراتب تاس
رژيم صهيونيستى در تملك غيرقانونى چهاركيلومتر مربع از اراضى 
ــكار با  ــش جنوبى كرانه غربى رود اردن ابراز و آن را در تضاد آش بخ
تالش هاى جامعه بين المللى در جهت دستيابى به توافقنامه آتش بس 
در غزه دانست. از نظر ژاپن، شهرك سازى رژيم صهيونيستى در اراضى 
ــور از اسرائيل  ــطينيان مغاير با حقوق بين الملل بوده و اين كش فلس

خواسته تا اين گونه فعاليت ها را متوقف كند. 

يكصد منتقد سـينماى ايران در يك نظرسـنجى تخصصى فيلم 
«باشـو غريبه اى كوچك» سـاخته بهـرام بيضايـى را بهترين فيلم 

سينماى كودك و نوجوان ايران انتخاب كردند.
نامزدهاى دريافت تنديس عكس، پوستر، آنونس و لوح تقدير تيزر 

و عنوان بندى شانزدهمين جشن سينماى ايران معرفى شدند.
تهيه كننده غرب و انقالب اسالمى از حضور اين مستند در هشتمين 

جشنواره بين المللى فيلم مستند ايران، سينماحقيقت خبر داد.

رييس سـازمان داوطلبان هالل احمر با اشـاره به لزوم حمايت از 
داوطلبان هالل احمر هنگام وقوع جنگ ها و خشونت ها گفت: فعاليت 

مستمر داوطلبان نيازمند حمايت فراگير از آنان است. 
181 دانش آموخته ورودى قبل از سـال 2009 دكتراى دندانپزشكى 
خارج كشور، بعد از فارغ التحصيلى و شركت در آزمون دوره تكميلى 
وزارت بهداشت نتوانستد حداقل نمره حد نصاب آزمون را كسب كنند. 
نخسـتين همايش «دختران آفتاب» با موضوع تجليل از دختران 
شـهدا و ايثارگران استان تهران با حضور استاندار تهران و جمعى از 

مسئوالن برگزار شد. 

دور مقدماتى هجدهمين دوره مسـابقات واليبال قهرمانى مردان 
جهان با برگزارى 60 ديدار در مدت 9 روز پيگيرى شد و با معرفى 16 

تيم صعود كننده به مرحله دوم اين رقابت ها به پايان رسيد. 
كميل قاسمى آزادكار وزن 125 كيلوگرم تيم ملى با شكست حاجى 
مراد گاتسـالوف دارنده هفت مـدال طالى جهان و المپيك به فينال 

پيكارهاى كشتى آزاد قهرمانى سال 2014 جهان راه يافت. 
معاون توسعه ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت ورزش و جوانان از 

ارائه پاداش و تسهيالت به  قهرمانان مدال آور خبر داد. 

معاون امنيتى و انتظامى وزير كشـور گفت: 39 درصد از اعتبارات 
سـال 93 مربوط به اقدامات الزم براى كنترل مرزها به دستگاه هاى 

مرتبط اختصاص يافته است
فرمانـده قـرارگاه پدافند هوايـى خاتم االنبيـا با اشـاره به فرود 
هواپيماى موسوم به ائتالف در فرودگاه بندرعباس گفت: طرح پروازى 
اين هواپيما مشكالت و ابهاماتى داشت كه پدافند هوايى با استفاده از 
سامانه هاى موشكى و اخطارهاى راديويى اين هواپيما را براى بررسى 

و پس از رفع ابهامات و احراز هويت  آن را به زمين نشاند. 
معاون كنسولى وزارت امورخارجه گفت: ايران خواستار توضيحات 
الزم از سوى عربستان در مورد روند محاكمه، نحوه دسترسى متهم 

مذكور به وكيل قانونى و مترجم و قضاوت عادالنه است. 

انيميشن «لگو» به عنوان موفق ترين دستاوردهاى دنياى انيميشن 
در سال هاى اخير شناخته شده و نظر منتقدان را جلب و فروش 

موفقى داشته  است

يك فعال محيط زيست از فعاليت اره هاى موتورى براى قطع 
درختان و تخريب باغ زيباى پسيان در خيابان وليعصر خبر داد

كاپيتان تيم ملى فوتبال ساحلى ايران شرايط تيم پارس جنوبى را 
كه به نيمه نهايى ليگ برتر صعود كرده است، مطلوب توصيف كرد 

و گفت: هدف اين تيم رسيدن به قهرمانى در ليگ است

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در گفت و گو با راديو تلويزيون 
دانمارك: اگر امريكا از خود صداقت نشان دهد

مى توان همكارى كرد

جامعهفرهنگ سياستورزش

روزنامه اقتصادى - مديريتى
صاحب امتياز: مهدى صيافى

مدير مسئول: محمدرضا قديمى
شوراى سردبيرى:

محمدرضا قديمى،حميدرضا اسالمى، شهريار شمس مستوفى

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

روابط عمومى: 88895433
سازمان آگهى ها: 62 و 88928539  

سامانه پيامكى: 50001243
  info@forsatnet.ir :ايميل

www.forsatnet.ir :سايت
ميرزاى شيرازى، نبش چهارم پالك 68، طبقه سوم 

اول مهر با وسايل نقليه رايگان

آمار خودكشى ايران به نسبت جهان
ــيب هاى اجتماعى وزارت تعاون كار  بنابر اظهارات مديركل دفتر امور آس
ــالمى ايران در زمره كشورهاى با نرخ پايين  و رفاه اجتماعى، جمهورى اس
خودكشى محسوب مى شود. روزبه كردونى در آستانه «روز جهانى پيشگيرى 
ــى در جهان گفت: طبق  ــن تحليل وضعيت خودكش ــى» ضم از خودكش
گزارش هاى سازمان بهداشت جهانى، ساالنه 800 هزار نفر بر اثر خودكشى 
فوت مى كنند و 20 برابر اين تعداد، اقدام به خودكشى مى كنند كه 75 درصد 

از اين تعداد در كشورهاى با درآمد پايين و متوسط جان مى بازند.
ــى بين  ــى از خودكش وى با تاكيد بر اينكه نرخ جهانى مرگ ومير ناش
ــورهاى كره جنوبى،  ــت اظهار كرد: كش 11 تا 12 در هر صد هزار نفر اس
مجارستان، روسيه، ژاپن و اسلوانيا با نرخ باالى 20 نفر در هر صد هزار نفر 
در زمره كشورهاى با نرخ باالى خودكشى محسوب مى شوند در حالى كه 
كشورهاى ايران، مكزيك، تركيه، يونان و ايتاليا با نرخ خودكشى زير پنج 

نفر در زمره كشورهاى با نرخ پايين خودكشى به شمار مى روند.
ــاون ، كار و رفاه  ــيب هاى اجتماعى وزارت تع ــركل دفتر امور آس مدي
اجتماعى درخصوص الگوى جنسى خودكشى نيز گفت: الگوى جنسى 
ــتر «مردانه» است و در اين  ــى در كشورهاى با درآمد باال بيش خودكش
ــورها مردان سه برابر بيشتر از زنان در اثر خودكشى جان خود را از  كش
ــت مى دهند اما در كشورهاى با درآمد متوسط و پايين مرگ و مير  دس

ناشى از خودكشى در مردان حدود 1,5 برابر بيشتر از زنان است.
وى با اشاره به اينكه نسبت جنسى خودكشى مردان به زنان در كشورهاى 
امريكا و استراليا حدود چهار است ولى اين نسبت در كشورهايى نظير چين 
و كره به ترتيب 1,2 و 1,9 است گفت: نسبت خودكشى مردان به زنان در 
كشور ما 2,5 تا 3 است كه در اين شاخص با كشور هند تشابه دارد. تحقيقات 
بين المللى نشان مى دهد كه يك ارتباط منفى معنادارى بين گرايش به اسالم 
و خودكشى وجود دارد و اين به اين معناست كه خودكشى در بين مسلمانان 

به شكل معنادارى پايين تر است.
كردونى اظهار كرد: به طور كلى مى توان ادعا كرد ايران در زمره كشورهاى با 
نرخ پايين خودكشى است و جز در برخى مناطق غربى كشور نرخ خودكشى 
ــتر استان هاى كشور يك سوم يا نصف نرخ خودكشى جهانى است.  در بيش
استان هاى تهران، خوزستان، زنجان، مازندران و البرز كمترين نرخ اقدام به 
خودكشى را در كشور دارند. مقايسه نرخ خودكشى در سال 1391 و 1383 
ــان مى دهد استان هاى مازندران، اردبيل، هرمزگان و گلستان بيشترين  نش

كاهش نرخ خودكشى در كشور را داشته اند.

ــرزاده، معاون وزير  ــدس على باق مهن
ــازمان  س ــس  ريي و  ــرورش  آموزش و پ
ــور با توجه به  ــوادآموزى كش نهضت س
ــيدن روز جهانى سواد آموزى 8  فرارس
ــهريورماه، به  ــپتامبر مقارن با 17 ش س
ــور اشاره  ــوادآموزى در كش وضعيت س
ــنى  ــور گروه س ــت: در كش ــرد و گف ك
ــال و در دنيا باالى  ــواد را از 10 س باس
15 سال مى سنجند و اين امتيازى براى 
ــت، اما درصد بيسوادى را از شش  ماس
ــنجيم اين در حالى است كه  سال مى س
ــوادى در سال هاى 75  قدر مطلق بى س

ــت يعنى در سال  تا 90 ثابت مانده اس
ــتيم. در  ــواد داش 75، 10 ميليون بيس
ــون و 974 هزار  ــك ميلي ــال 65، ي س
ــنى 10 تا 19 سال  ــواد در گروه س بيس
داشتيم. 10 سال بعد يعنى در سال 75 
آمار بيسوادى در سنين 20 تا 29 سال 
به رقم يك ميليون و 124 هزار و 882 
ــال 85 نيز اين آمار در گروه  نفر و در س
ــنى 30 تا 39 سال به يك ميليون و  س

190 هزار و 750 نفر رسيد.
ــازمان نهضت سوادآموزى  رييس س
ــوادى نيز  ــت به بيس به اهميت بازگش

ــرد: اكنون 9ميليون  ــاره و عنوان  ك اش
ــواد و 10 ميليون و  ــزار بيس و 700 ه
ــيابى  ــواد داريم. ارزش 600 هزار كم س
ــى را كاهش  توصيفى، كيفيت آموزش
داده و با برگزارى جشن هاى بيسوادى، 
ارضاى كاذب به جامعه تزريق كرده ايم 
ــوادى در جامعه براى  و باور وجود بيس

سياست گذاران سخت شده است.
بيسوادى از اركان فرهنگ «سكوت» 
است. فرهنگ سكوت مى تواند تمدن و 
فرهنگ يك كشور را به خاموشى ببرد. 
ــرورش نيز  ــر آموزش و پ ــى، وزي فان

ــذارد و  ــم صحه مى گ ــن امر مه ــر اي ب
ــش روى خود تاكيد  ــاى پي در برنامه ه
فراوانى بر مبارزه با بيسوادى دارد. وى 
ــواد  ــا تاكيد بر اينكه از مهر 93 بى س ب
ــد نخواهيم كرد، مى گويد: هرچند  تولي
ــا اجازه  ــق خانواده ه ــى مناط در برخ
ــود را در مدارس  ــام دختران خ ثبت ن
نمى دهند، اما امسال به مديران آموزش 
ــرورش تاكيد جدى كرده ام كه بايد  و پ
خانه به خانه مراجعه و دانش آموزان در 
ــايى و در مدارس  پايه ابتدايى را شناس

ثبت نام كنند.

معاون خدمات  عبداللهى،  مجتبى 
ــهردارى تهران با اشاره به  شهرى ش
ــهردارى در زمينه  ــات ويژه ش اقدام
ــاه و  ــر م ــراى اول مه ــل ب حمل و نق
ــگاه ها  دانش و  ــدارس  م ــايى  بازگش
ــزار  ــر 250 ه ــت: در روز اول مه گف
نفر به ظرفيت حمل و نقل اتوبوسرانى 
پايتخت اضافه مى شود. اضافه كردن 
173 اتوبوس دوكابين و 16 اتوبوس 
ــوط بى آر تى براى  تك كابين به خط

ــانى به مردم در اول مهر  خدمات رس
در دستور كار داريم. 16هزار دستگاه 
ــرويس حمل و نقل  براى س ــى  تاكس
مدارس نيز براى اول مهر پيش بينى 
شده است. در مترو نيز با پيش بينى 
ــر  ــتر در روز اول مه ــاى بيش قطاره

خدمات الزم به مردم ارائه مى شود.
ــتفاده  عبداللهى از رايگان بودن اس
ــراى  ــاه ب ــرو در روز اول مهرم از مت
ــجويان  ــى دانش آموزان و دانش تمام

خبر داد و با اشاره به ترافيك سنگين 
ــار كرد: با هماهنگى  در اين روز اظه
ــتادى  ــكيل س ــا پليس راهور و تش ب
ــت  ــت معاون ــه هم ــهردارى ب در ش
ــهردارى در  حمل و نقل و ترافيك ش
ــن زمينه نيز اقدامات الزم را انجام  اي

خواهيم داد.
ــود در  ــخنان خ ــه س وى در ادام
ــان اينكه  ــا بي ــران 20، ب ــه ته برنام
ــال دو  ــهردارى تهران در طول س ش

ــهر را انجام  ــت ش ــه كار نظاف مرحل
ــا براى اول  ــه يكى از آنه مى دهد ك
ــت خدمات  ــت، گفت: معاون مهر اس
ــهردارى تهران با همكارى  شهرى ش
مناطق 22 گانه اقدامات گوناگونى را 
در بيش از 85 آيتم در مدت 40 روز 
در زمينه نظافت شهر انجام مى دهد 
كه اين خدمات از 10شهريور شروع 
ــه پايان  ــاه نيز ب ــده و 20 مهر م ش

مى رسد.

عيادت
مقامات ارشد كشور
از مقام معظم رهبرى

ــروز صبح حضرت آيت اهللا  ــى عمل جراحى دي در پ
خامنه اى كه حدود 30 دقيقه و بدون بيهوشى كامل 
صورت گرفت، دكتر مرندى، سر تيم پزشكى ايشان، 
ــل جراحى را موفقيت آميز اعالم كرد و از وضعيت  عم
ــى مقام معظم  رهبرى پس از عمل ابراز رضايت  عموم
ــتات براى افراد  كرد. دكتر مرندى افزود: عمل پروس
ــنى سالمندى و حتى ميانسالى، عمل  در محدوده س
ــتن  ــب موارد نياز به برداش ــت كه در اغل رايجى اس

پروستات به وجود مى آيد. 
ــوالى درباره زمان ترخيص  ــخ به س مرندى در پاس
ــتان نيز گفت: به طور  ــر معظم انقالب از بيمارس رهب
ــراى همه  ــد از اين عمل ب ــاى بع ــول مراقبت ه معم
ــتان انجام مى شود  بيماران بين 3 تا 5 روز در بيمارس
و در خصوص ايشان نيز همين روند طى خواهد شد. 
ــز مانند همه  ــص ني ــس از ترخي ــه داد: پ وى ادام
بيماران، در دوره نقاهت، محدوديت هاى بعد از عمل 
از لحاظ ميزان فشار كارى وجود دارد و ايشان اگرچه 
ــا بايد مدت چند  ــتند، ام فردى فوق العاده پركار هس
ــى كارها را نيز  ــار كارى خود كم و برخ ــه از فش هفت
حذف كنند، البته اراده ايشان بر اين است كه هر چه 

زودتر به حالت طبيعى بازگردند. 
ــال  ــس از انتق ــه پ ــت ك ــى  اس ــا حاك گزارش ه
ــد كشورى  مقام معظم رهبرى به بخش، مقامات ارش
از ايشان عيادت كردند. رييس جمهورى، سران قواى 
ــخيص مصلحت  ــه و مقننه، رييس مجمع تش قضايي
نظام، دبير شوراى نگهبان و حجت االسالم سيدحسن 

خمينى از جمله عيادت كنندگان ايشان بودند. 
آيت اهللا گلپايگانى، مسئول دفتر مقام معظم رهبرى 
نيز با بيان اينكه حال مقام معظم رهبرى بسيار خوب 
است، گفت: مقام معظم رهبرى پس از گذراندن 5-6 

روز دوران نقاهت به منزل منتقل مى شوند. 

بسط بيسوادى؛ اركان فرهنگ سكوت



چطور و چگونه سرپناهى سيار و مناسب براى گلگشت هايمان بخريم

فصل، فصل خريد چادر مسافرتى
چند سالى است فرهنگ استفاده از چادرهاى مسافرتى 
ميان گردشگران وطنى رنگ و روى ديگرى به خود گرفته 
ــره يا 24نفره برزنتى  و ديگر خبرى از آن چادرهاى 12نف
ــت كه گاهى در پيك نيك هاى آخر هفته  ــنگين نيس س
دوران كودكى به همراه كل فاميل آنها را سرپا مى كرديم. اما 

بسيارى از خريداران چادرهاى سفرى امروز هيچ اطالع و 
آگاهى از انواع و اقسام چادرهاى موجود بازار ندارند و از روى 
اجبار يا توصيه دوستان دست به خريد مى زنند و معموال به 

سرعت از خريد خود پشيمان مى شوند. 
با كمى توجه به مراكز توليد و فروش چادرهاى مسافرتى 

در شهرمان متوجه مى شويم كه هم اكنون پرفروش ترين 
نوع چادر مسافرتى ميان توليد كنندگان نمونه هاى فنرى و 
مخروطى شكلى است كه معموال براى بك پكرها استفاده 
ــوند؛ يعنى هيچ امكانات ويژه اى در اين نوع چادرها  مى ش
در نظر گرفته نشده و فقط سرپناهى براى دورى از محيط 

ــيار متفاوتى از  ــت؛ درحالى كه نمونه هاى بس اطراف اس
ــافرتى در بازار موجود است كه  چادرهاى خانوادگى و مس
مى توان روى امكانات آنها همچون خانه اى كوچك حساب 

كرد و از تعطيالت لذت برد. 
صفحه10

سرنخ
سرمايه گذارى روى طرح هاى آبرسانى و 

11توليد پارچه مشكى

منطقه آزاد

روايت ناگزير تلفن همراه
16

داستان زندگى محمود خليلى

42 روز در زندان
16

جوانان با چه قوت و ضعف هايى 
يك حرفه را كليد مى زنند؟

آنچه كارآفرين 
جوان در آيينه بيند...

 تجربه بيكارى در اوايل دوران جوانى ممكن اسـت لطمه هايى 
را به فرد وارد كند...

«فرصت امروز» از هزينه هاى ميلياردى يك 
صنعت كالسيك گزارش مى دهد

سرمايه گذارى در
تار و پودهاى خاردار نساجى
امروز قرار اسـت در حوزه نسـاجى سرمايه گذارى كنيم. قرار 
اسـت بزنيم به دل تار و پودهاى خاردار پر از ريسـك سـال هاى 

اخير اين صنعت. 

بايدها و نبايدهاى معرفى توليدات تازه

روى دست مان 
نمى ماند اگ ر...

حتما اتفاق افتاده محصولى را در دسـت دوسـتى، آشنايى، 
فاميلى و حتى يكى از اعضاى خانواده ديده ايد كه...

هميشه پاى 
سياست گذارى 

در ميان است
بازار چرم ايران از جمله بازارهاى ارزآورى است كه در سال هاى 

گذشته وضعيت پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته است.

مديريت منابع انسانى چه مى كند  

نيروى انسانى پشتوانه 
فكرى سازمان

يكـى از منابـع اصلـى بنگاه هـا، سـازمان هاى خصوصى و 
دولتـى كاركنانى هسـتند كه فعاليت هـاى فكرى و اجرايى را 

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

به طور مستقل، وجود ندارد.

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

مى كنند.

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

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

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

تماس بگيريد.

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

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

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

فـرم اشــتراك
ويژه تهران

چند نما از تبليغات سينما
صفحه 13

نگاهى به خالقيت هاى تبليغاتى 
در صنعت سينما

كلينيك كسب و كار

بازگرداندن مشترى
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ــه  ــران از جمل ــرم اي ــازار چ ب
ــت كه در  ــاى ارزآورى اس بازاره
سال هاى گذشته وضعيت پرفراز 
ــت سر گذاشته  ــيبى را پش و نش
ــت. از يك طرف سياست هاى  اس
ــرف ديگر وضعيت  دولت و از ط
ــات قديمى  ــوب كارخانج نامطل
ــده كه اين صنعت در  موجب ش
حالت بحرانى قرار بگيرد. از طرفى 
ــر  مطابق آمار و ارقامى كه منتش
ــران در رديف چهار  ــود، اي مى ش
ــور بزرگ صادركننده چرم و  كش
ــطح جهان است  ساالمبور در س
كه طى ساليان گذشته به كمك 
ــته ارز آورى  ــادرات توانس اين ص
مناسبى داشته باشد. البته نبايد 
ــته  ــه را از نظر دور داش اين نكت
باشيم كه صادرات چرم در مرحله 
ــرم خام  ــاالمبور، صادرات چ س
ــود و اگر امكانات  محسوب مى ش
تبديلى آن به محصول نهايى در 
كشور وجود داشته باشد، ارزآورى 
ــت.  ــن برابرى خواهد داش چندي
ــئوالن، صادرات  البته برخى مس
چرم در مراحل ساالمبور و وت بلو 
را چرم خام محسوب نمى كنند. از 
طرفى بسيارى از توليدكنندگان 

نظرى برخالف آنها دارند. 

تبديل كنيم يا صادر؟ 
با همه اين تفاسير در ماه هاى 
ــم رتبه چهارم  اخير، ايران كم ك
ــرم را از  ــادرات چ ــى در ص جهان
ــاالن اين  ــت. فع ــت داده اس دس
ــوزه  ــن ح ــئوالن اي ــازار و مس ب
ــاله  داليل مختلفى براى اين مس
برشمرده اند. نبود تجهيزات مدرن 
تبديلى و سياست هاى دولت مبنى 
بر ممانعت از صادرات چرم خام، 
عمده ترين داليل كاهش صادرات 
اين كاال بوده است. بر هيچ كس 
پوشيده نيست كه صادرات كاالى 
نهايى توليد شده از چرم، ارزآورى 

بيشترى به همراه خواهد داشت، 
ــتن  اما صادركنندگان عدم داش
تمكن مالى براى خريد تجهيزات 
و عدم حمايت هاى دولتى را دليل 
ــى روى آورى آنها به صادرات  اصل

مى دانند. 

فعاالن بازار چه مى گويند؟ 
فتح اهللا فتحى از كارخانه داران 
ــاالمبور در اين ارتباط  چرم و س
ــروز» مى گويد:  ام ــت  به «فرص
ــرم در ايران  ــد چ وضعيت تولي
ــه  ــت و در نتيج ــب نيس مناس
وضعيت صادرات آن نيز مطلوب 
نيست. وى در ادامه دليل خوب 
ــد در ايران  نبودن وضعيت تولي
ــوده  را تجهيزات قديمى و فرس
ــد و اظهار  ــت مى دان ــن صنع اي
ــد كارخانه  ــد كه تنها چن مى كن
ــرم ممتاز كه  ــدود مانند چ مح
سرمايه مناسبى دارند، توانسته اند 
ــى وارد كنند و  ــزات خوب تجهي
ــند، اما  ــته باش توليد خوبى داش
ــاير توليدكنندگان تجهيزات  س
ــبى ندارند. فتحى در مورد  مناس
كيفيت چرم توليدى ايران اضافه 
ــدى ايران  ــرم تولي ــد: چ مى كن
قدرت رقابت با نمونه هاى خارجى 

را ندارد چون كيفيت الزم را دارا 
نيست.

ــد حالجى،  محم ــن  همچني
ــركت «پى اندپى»  مديرعامل ش
ــش چرمى  ــه توليدكننده كف ك
ــت چرم در  ــت، در مورد قيم اس
ــه «فرصت امروز»  بازار داخلى ب
ــت  ــال هفت تا هش ــت: امس گف
ــته است و به  درصد افزايش داش
نسبت با سال گذشته كه 100تا 
ــتيم،  داش افزايش  ــد  200درص
ــى را شاهد نبوده ايم.  بازار پرتنش
ــال قبل تاثير  ولى اين افزايش س
ــازار را راكد  ــته و ب خود را گذاش
ــن گرانى  ــت. البته اي ــرده اس ك
ــى نيز تاثير  ــر محصوالت چرم ب
گذاشته است هرچند كه بعضى 
ــد پالتو افزايش چند  كاالها مانن
ــا مانند  ــرى و بعضى كااله براب
كفش افزايش كمترى داشته اند، 
ــورت تاثير خود را  ولى در هر ص
ــت.  ــته اس روى محصوالت داش
حالجى درباره تجهيزات شركت 
ــال  خود مى گويد: در يكى دو س
ــته اقدام به ورود تجهيزات  گذش
ــه خودمان  ــراى كارخان جديد ب
ــتيم توليد خوبى  كرديم و توانس
ــيم ولى همكاران ما  داشته باش

ــش توليد  ــن افزاي ــتند اي نتواس
ــند. وى حمايت  ــته باش را داش
دولت را براى تجهيز بخش هاى 
زيربنايى توليد ضرورى مى داند. 

سياست هاى دولت، صادرات 
را كاهش داد 

ــال 92  ــرم در س ــادرات چ ص
نسبه به سال گذشته 28/9درصد 
ــته كه يكى از داليل  كاهش داش
آن عوارض صادرات بوده است. در 
همين رابطه نايب رييس اتحاديه 
صادركنندگان  و  توليدكنندگان 
ساالمبور و چرم ايران در گفت وگو 
ــروز» بحث ركود  ــا «فرصت ام ب
ــور  در بازار را يك اپيدمى در كش
دانسته و دليل اين ركود در صنعت 
ــرم را اين گونه مطرح مى كند:  چ
ــاالمبور به  ــت چرم و س در صنع
دليل تصميم گيرى هاى نادرست 
ــور، ركود بيشتر  ــئوالن كش مس
ــرايط  ــده و در حال حاضر ش ش
نامساعدى بر اين بازار حاكم شده 
ــت.  محمد الهوتى مى افزايد:  اس
ــت  وضعي در  ــا  توليدكننده ه
ــتيصال قرار گرفته اند. به طور  اس
ــته شايعه  مثال در ماه هاى گذش
شد كه عوارض صادرات ساالمبور 

زياد خواهد شد و توليدكنندگان 
مجبور به صادرات بيشتر شدند و 
وقتى مشتريان آنان در كشورهاى 
هدف متوجه اين وضعيت نامساعد 
از  ايرانى شده اند،  صادركنندگان 
ــتفاده كرده و كاالها  آنها سوء اس
را پايين تر قيمت مقرر خريدارى 
كرده اند. در واقع صادركنندگان با 
ترس از عوارض نامشخص، با ضرر 
15 تا 20درصدى كاالهاى خود 

را فروختند. 
ــد: در دولت  ــه مى ده وى ادام
دهم، پنج درصد عوارض صادرات 
ــت، اما  ــاالمبور تعلق گرف ــه س ب
ــن عوارض  ــت يازدهم اي در دول
ــى 10درصدى  ــد يعن دو برابر ش
ــد. هر چند در آن زمان اندك،  ش
30ميليارد تومان عوارض گرفتند، 
ــديدى را  ــادرات افت ش ولى ص
ــرده كه در واقع ارزآورى  تجربه ك
را كاهش داده است. البته در يكى 
ــت با هدف  ــته دول دو ماه گذش
ــوارض را  ــت از بازار اين ع حماي
ــايعات برقرارى  حذف كرد، اما ش
عوارض باال بر بازار سايه انداخته 

و اين بازار را رها نمى كند. 
ــراض به عوارض  وى دليل اعت
بر چرم صادراتى را اين گونه بيان 
مى كند: ساالمبور 20 تا 25درصد 
ــى مى كند و  ــه توليد را ط پروس
ــوب نمى شود  كاالى خام محس
ــدودى ايجاد ارزش افزوده  و تا ح
ــن نبايد عوارض  مى كند. بنابراي
ــود.  صادراتى براى آن تعيين ش
ــان اظهار مى كند:  الهوتى در پاي
ــور 25ميليون استحصال  در كش
ــت داريم كه هفت ميليون  پوس
آن پوست بزى است كه صادرات 
ــت و 10درصد نيز  آن ممنوع اس
در داخل مصرف مى شود و مابقى 
ــود. بنابراين  به خارج صادر مى ش
ــت ارزآورى خوبى براى  اين صنع
كشور دارد و جا دارد كه دولت و 
تيم اقتصادى و بازرگانى دولت از 

اين صنعت حمايت كنند. 

هميشه پاى سياست گذارى در ميان است زرده هاى طاليى؛ حقيقت يا... 

ــرغ و تخم مرغ هر روز  ــتان م ــاال بعد از اينكه داس ح
ــك روز در  ــودش مى گيرد و ي ــى به خ ــتان جالب داس
ــا تخم مرغ، برگ ديگرى  ــود ي ميان يا مرغ گران مى ش
ــئله اى  ــرغ و تخم مرغ ورق خورده و مس ــتان م از داس
ــت! اينكه  ــودن زرده ها را رو كرده اس ــه نام طاليى ب ب
ــتند  ــد طبيعى هس ــا چه ح ــراق ت ــاى ب ــن رنگ ه اي

يا غيرطبيعى؟ 
ــد يا خير و  ــراى مصرف كننده دارن ــررى ب اينكه ض
ــنا اين روزها  ــوال هايى از اين دست. به گزارش ايس س
ــترى براى خريد  ــردم رغبت بيش ــازار تخم مرغ م در ب
ــد قيمت  ــد و حاضرن ــى دارن ــاى زرده طالي تخم مرغ ه
ــى بپردازند،  ــبت به تخم مرغ هاى معمول ــترى نس بيش
ــتر  ــت كه زردى بيش ــه اينجاس ــه قابل توج ــا نكت ام
ــت و عامل آن  ــى نيس ــينى طبيع ــاى ماش تخم مرغ ه
ــاى غذايى مانند پودر  ــاى طبيعى و مكمل ه رنگدانه ه
ــى  ــاى رب گوجه فرنگ ــات كارخانه ه ــه و ضايع يونج
ــتفاده  ــور مورد اس ــه در تغذيه طي ــت ك ــره اس و غي

قرار مى گيرد. 
ــته هاى دورى كه  ــداران پيش از اين و در گذش مرغ
ــه مرغدارى هايمان  ــينى بود و ن نه زندگى چندان ماش
ــا رنگدانه اى به  ــذاى اضافه ي ــدون آنكه غ ــى، ب صنعت
ــى را روانه  ــد تخم مرغ هاى محل ــود بدهن مرغ هاى خ
ــت و رنگ  زرد  ــم خوبى داش ــد كه طع ــازار مى كردن ب
ــب مى كرد تا حداقل يك  ــى را ترغي طاليى آن هر كس
ــاص دهد اما  ــه تخم مرغ اختص ــى اش را ب ــده  غذاي وع
ــويم همه چيز  ــه از آن دوران دورتر مى ش ــا هر چ گوي

تغيير مى كند. 
زيرا حاال ديگر نه خبرى از آن تخم مرغ هاى محلى و 
باكيفيت است نه از طبيعى بودن رنگ و طعم آنها؛ چون 
ــان  رنگدانه هاى طبيعى و مكمل هاى غذايى كار خودش
ــازند كه طبيعى  ــد و زرده هاى طاليى مى س را مى كنن
ــتند، البته به گفته مرغداران و برخى كارشناسان  نيس
ــى و مكمل هاى  ــن رنگدانه هاى طبيع ــه كردن اي اضاف
ــه و غيره ممكن  ــودر يونج ــد زردچوبه، پ غذايى مانن
ــد چون  ــته باش ــت زيانى براى مصرف كننده نداش اس
ــك كارخانه فرآورى  ــواد در بدن مرغ ها مانند ي اين م
ــندگان تخم مرغ براى  ــود. به گفته يكى از فروش مى ش
ــا را تحت عنوان تخم مرغ زرده طاليى  اينكه تخم مرغ ه
ــترى بفروشند، مقدارى از ادويه زردچوبه  با قيمت بيش
ــر چه در دان  ــوط مى كنند زيرا ه ــا دان مرغ مخل را ب
ــد در رنگ، بو و طعم تخمش تاثير مى گذارد؛  مرغ باش
ــى زردچوبه را همراه دان مى خورد زردى  از اين رو وقت

زرده اش بيشتر مى شود. 
ــرى  ــه هدايت اصغرى، مديرعامل اتحاديه سراس البت
مرغداران مرغ تخم گذار در اين باره مى گويد مرغداران 
از زردچوبه استفاده نمى كنند زيرا بايد براى آنها صرفه 
اقتصادى داشته باشد. وى افزود: به عنوان مثال اگر در 
خوراك مرغ به جاى ذرت، گندم باشد زردى تخم مرغ 
ــه گفته اصغرى مرغداران  ــود و بالعكس.  ب كمتر مى ش
براى اين كار از رنگدانه هاى طبيعى و مكمل هاى غذايى 
ــازى مانند پودر يونجه يا ضايعات كارخانه هاى رب  مج
گوجه فرنگى در دان مرغ استفاده مى كنند كه مشكلى 
ــالمت مصرف كنندگان ندارد.  هم از نظر تغذيه اى يا س
ــان هم بى ضرر  ــنا، حتى اگر كارشناس ــه گزارش ايس ب
بودن اين مكمل ها و رنگدانه هاى غذايى را تاييد كنند، 
ــه اى كه بابت  ــد بدانند پول اضاف ــدگان باي مصرف كنن
ــت؛ در واقع  زرده  طاليى تخم مرغ مى دهند براى چيس
ــتر را براى پودر يونجه، ذرت  مصرف كنندگان پول بيش

و رنگدانه خوراك مرغ را مى دهند. 

قالى كرمون

ــان در حراج  ــته يك نمونه از قالى كرم ــال گذش س
ــاتبى به قيمتى بيش از 33ميليون دالر يعنى 120  س
ــيد تا ركورددار فروش در  ميليارد تومان به فروش رس
ــرش در حال حاضر گران ترين  ــد. اين ف اين زمينه باش
ــهور با  ــى رود. اين فرش مش ــمار م ــرش جهان به ش ف
ــتر از 360  ــر و قدمتى بيش ــدازه 67/2 در 96/1 مت ان
ــه برابر گران ترين فرشى  ــتر از س ــال به قيمتى بيش س
ــده به فروش رفت و  ــه در جهان تاكنون فروخته ش ك
ــنده آن يعنى موزه  ــم فروش ــاتبى و ه هم حراجى س
ــب زدند. قبل  ــى بابت آن به جي ــوران پول خوب كورك
ــتباف متعلق  ــن ركورد گران قيمت ترين فرش دس از اي
ــه در بهار 2010 در  ــر ايرانى بود ك ــه يك فرش ديگ ب
حراجى كريستى لندن به بهاى 9 ميليون و 600 هزار 

دالر فروخته شد. 

عالءالدين با مالكيت يك نفره

و  ــران  ته ــى  قديم ــان  بازاري از  ــن  عالءالدي ــر  ناص
ــورى و حافظ  ــع خيابان جمه ــان تقاط پالستيك فروش
ــل فعاليت دارد.  ــال  1350 در اين مح ــت كه از س اس
ــال هاى 73 تا 79 سه فاز مغازه پالستيك فروشى  در س
ــاژى بزرگ براى كامپيوتر و لوازم جانبى  خود را به پاس
كامپيوتر تبديل كرد و بعد از مدتى كه موبايل در سطح 
ــاژ به بازار موبايل تبديل  جهان و ايران رونق يافت، پاس
ــن بازارهاى موبايل  ــد و در حال حاضر از معروف تري ش
ــر بود بعد از  ــاژ كه ابتدا محدودت ــت. اين پاس ايران اس
ــاى اطراف و احداث يكى از  ــال با خريد زمين ه چند س
بزرگ ترين پاركينگ هاى شهر، آن را در قالب 11 طبقه 
ــعه داد كه در حال حاضر  ــا با 1200مغازه توس و تقريب
ــغول به كار  ــاژ مش تقريبا 3500نفر در طبقات اين پاس

هستند. 

آينده روشن بازار موبايل
ــال حاضر در ايران  ــمى در ح طبق آمارهاى غيررس
ــراه وجود دارند  ــترك تلفن هم تقريبا 30ميليون مش
ــازار و آينده  ــهروندان به اين ب ــان دهنده نياز ش كه نش
روشن بازار موبايل است. در همين رابطه، عظيم، يكى 
ــاژ به «فرصت امروز» گفت: در طول  از مغازه داران پاس
ــت 35 تا 40 هزار نفر از  روزهاى آخر هفته ممكن اس
ــتن  ــاژ ديدن كنند. هر چند به دليل قرار داش اين پاس
ــاژ در منطقه طرح ترافيك اين آمار در طول هفته  پاس
ــت نمى دهد.  ــروش خود را از دس ــت، ولى ف كمتر اس
ــتريان  ــر از داليل مراجعه باالى مش ــم يكى ديگ عظي
ــتقرار بازار موبايل در خيابان حافظ  به اين پاساژ را اس
ــته  ــت كه هر چند بر بازار عالءالدين تاثير گذاش دانس
ــت كه شهروندان به اين منطقه  ولى خود هم دليلى اس
مراجعه كنند تا كاالى مناسب را بخرند. اما اين شلوغى 
ــز دارد و آن هم مغازه ها  ــازار موبايل وجهه ديگرى ني ب
ــاژ عالءالدين  ــت. در پاس ــازه  اس ــاى آن مغ و هزينه ه
ــان 12مترى و  1200مغازه وجود دارد كه 95درصدش

بقيه در اندازه هاى گوناگون هستند. 

عمده فروش ها و گردش مالى باال
رحمان يكى از فروشنده هايى كه در طبقه ششم فعال 
ــت، به «فرصت امروز» گفت: در طبقه ششم به دليل  اس
ــودن مغازه ها گردش بااليى وجود دارد كه  عمده فروش ب
ــت، ولى در مغازه هاى طبقات ديگر شايد  رقم نجومى اس
ــود كه اين به  روزانه حدود 20 تا 100 ميليون جابه جا ش
روزهاى هفته و طبقات نيز بستگى دارد. مثال در طبقات 
ــت، ولى در طبقات باالتر رقم كمترى  اول اين رقم باالس
ــود اين فروش را تقريبا  ــت. وى همچنين حاشيه س اس
10درصد اعالم كرد. رحمان همچنين در مورد رقم اجاره 
ــته  مغازه ها اظهار كرد: قرارداد به صورت اجاره ماهانه بس
ــه يا چهار نوبت از اجاره  ــود كه معموال مستاجر س مى ش
ــول پيش پرداخت مى كند و بقيه به صورت  را به صورت پ

ماهانه پرداخت مى شود. 

اجاره هاى سرسام آور عالءالدين
ــاژ عالءالدين را  ــم اجاره ماهانه مغازه هاى پاس وى رق
ــش تا  ــرح داد. طبقه اول زيرزمين بين ش ــه ش اين گون
ــت ميليون،  12ميليون، طبقه دوم زيرزمين حدود هش
ــه همكف 25 تا 35 ميليون در ماه، طبقه اول از 9  طبق
تا 17 ميليون، طبقه دوم از هشت تا 11 ميليون، طبقه 
ــت  ــت تا 11 ميليون، طبقه چهارم از هش ــوم از هش س
ــا 11 ميليون،  ــت ت ــا 11 ميليون، طبقه پنجم از هش ت
ــت تا 11 ميليون و تا طبقه يازدهم  ــم از هش طبقه شش
ــت.  اين در حالى  ــز حول و حوش همين قيمت هاس ني
است كه اجاره كردن مغازه در پاساژ بسيار دشوار است، 
ــى نمى مانند و عمدتا متقاضيان  زيرا اغلب مغازه ها خال
ديگرى در صف تقاضا قرار دارند. رحمان در مورد فروش 
مغازه گفت: مالكيت مغازه ها به صورت سرقفلى است كه 
ــد و مالك ها  ــه مبلغ يك تا 1/5 ميليارد تومان مى رس ب
حق ندارند اين معامله را بين خودشان انجام دهند، بلكه 
اگر كسى به هر دليلى قصد فروش مغازه اش را دارد بايد 
آن را به مالك پاساژ يعنى به حاج آقا عالءالدين بفروشد 

و او  مغازه را به خريدار واگذار كند. 

فروش فوق العاده بّال 

ــايى مدارس، بازار  ــدن به روزهاى بازگش با نزديك ش
كاالهاى مربوط به دانش آموزان و دانشجويان حسابى داغ 
مى شود. كفش هم در اين ميان از اهميت زيادى برخوردار 
ــت، به همين دليل برندهاى كيف و كفش حراج هاى  اس
اين فصل خود را آغاز كرده اند. برند بال هم كه همه آن را 
با كفش هايش مى شناسند، تا پايان شهريور، براى اجناس 
خود تخفيف هاى 10 تا 15درصدى در نظر گرفته است. 
اين جشنواره فروش تا پايان شهريور و در همه شعبه هاى 

اين برند ادامه دارد. 
آدرس بعضى از شعبه هاى برند بّال در تهران: 

تهران - منطقه 12 – انقالب/  تهران - منطقه 06 – 
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كف بازار

على رمضانيان

ــگ  ــت فرهن ــالى اس ــد س چن
ــافرتى  ــاى مس ــتفاده از چادره اس
ــى رنگ و  ــگران وطن ميان گردش
روى ديگرى به خود گرفته و ديگر 
ــاى 12نفره يا  خبرى از آن چادره
24نفره برزنتى سنگين نيست كه 
گاهى در پيك نيك هاى آخر هفته 
دوران كودكى به همراه كل فاميل 
ــرپا مى كرديم. اما بسيارى  آنها را س
از خريداران چادرهاى سفرى امروز 
هيچ اطالع و آگاهى از انواع و اقسام 
ــازار ندارند و از  ــاى موجود ب چادره
روى اجبار يا توصيه دوستان دست 
به خريد مى زنند و معموال به سرعت 

از خريد خود پشيمان مى شوند. 
ــز توليد  ــى توجه به مراك با كم
ــافرتى در  ــروش چادرهاى مس و ف
ــويم كه  ــه مى ش ــهرمان متوج ش
ــون پرفروش ترين نوع چادر  هم اكن
توليد كنندگان  ــان  مي ــافرتى  مس
ــى  مخروط و  ــرى  فن ــاى  نمونه ه
ــت كه معموال براى بك  شكلى اس
پكرها استفاده مى شوند؛ يعنى هيچ 
امكانات ويژه اى در اين نوع چادرها 
در نظر گرفته نشده و فقط سرپناهى 
ــت؛  براى دورى از محيط اطراف اس
ــيار  ــاى بس ــه نمونه ه ــى ك درحال
ــاى خانوادگى و  متفاوتى از چادره
ــافرتى در بازار موجود است كه  مس
مى توان روى امكانات آنها همچون 
ــرد و از  ــاب ك خانه اى كوچك حس
تعطيالت لذت برد. اگر قصد خريد 
ــافرتى را داريد بد نيست  چادر مس
قبل از خريد، اين گزارش را بخوانيد 

و بعد دست به جيب شويد. 

تك پوشش يا دواليه
همان طور كه مى دانيم چادرهاى 
ــازار در انواع و  ــدى و موجود ب تولي
ــام مختلف توليد مى شوند، اما  اقس
تفاوت عمده در نوع پوشش آنهاست 
ــش و دو  ــه دو گروه تك پوش كه ب
ــده اند. اگر  پوشش تقسيم بندى ش
ــفر به مناطق خشك و به  قصد س
ــد مى توانيد  ــت را داري دور از رطوب
ــك  ت ــاى  چادره ــات  امكان روى 
ــاب كنيد، اما اگر به  ــش حس پوش
دنبال ماجراجويى و سفر به مناطق 
مرطوب هستيد بهترين گزينه شما 
ــه ها هستند، اما فراموش  دو پوشش
ــا به كارگيرى  ــر دو ب ــد كه ه نكني
امكانات ويژه نانو قابليت انتقال هوا 
را از داخل به بيرون دارند در حالى 

ــه نه رطوبت و نه هواى بيرون به   ك
داخل وارد نمى شوند. اين درحالى 
است كه اگر بخواهيم از لحاظ نوع 
ــرى چادر ها   ــكل ظاه طراحى و ش
صحبت كنيم، سخن  مى توانيم از 
اين مدل ها ياد كنيم: تونلى، رودررو، 
ــك، گنبدى،  ــگرى، ژئودزي گردش
ــى و چهارچوب دار. حاال  گرده ماه
ــر از موارد  ــا توجه به موارد باال اگ ب
ــى و خيلى ويژه در چادرها  تخصص
ــه چادرهاى  ــم، مى توانيم ب بگذري
خانوادگى مناسب براى گردشگران 
ــفر در آخرين  ــه قصد س عادى ك
روزهاى تابستان را در كشور دارند 

بپردازيم . 
جنس چادر

ــتين و اساسى ترين گزينه  نخس

ــب ترين چادر،  براى انتخاب مناس
جنس مواد اوليه تشكيل دهنده آن 
ــگران است، همان طور  براى گردش
ــن چادرها از  ــه مى دانيد اكثر اي ك
ــتيكى)  ــى پوليمر (مواد پالس نوع
ــزان تراكم  ــده اند، ولى مي توليد ش
ــى اين مواد  ــش بين مولكول و كش
متفاوت است كه باعث تفاوت مورد 
ــت.  ــده اس مصرف اين چادرها ش
ــال مى توان  چادرهاى  به عنوان مث
ــت، مقاوم  ــق، ضد رطوب ضد حري
درمقابل باد شديد، ضدسرما و عايق 
صوتى و حتى دفع كننده حشرات و 

حيوانات را نام برد. 

وزن چادر همراه لوازم جانبى
ــن موضوعى  دومي

ــه بايد مورد توجه ويژه قرار دهيد  ك
ــت كه چادرهاى مسافرتى  اين اس
ــايل جانبى متعددى دارند كه  وس
ــايل باعث اضافه وزن چادر  اين وس
ــن وزن اضافه هنگام  ــوند. اي مى ش
راهپيمايى هاى طوالنى تا رسيدن به 
محل كمپ براى گردشگران معموال 
دردسرساز خواهد بود. به ياد داشته 
ــيد كه هميشه اتومبيل شما تا  باش
ــد؛ بنابراين  ــك كمپ نمى رس نزدي
ــت كه عالوه بر كوله پشتى  الزم اس
ــادر را نيز حمل  ــايل، چ و ديگر وس
كنيد؛ همچنين با كمى دورانديشى 
ــورد نيازتان به  هنگام خريد چادرم
ــته  وزن خالص آن كامال توجه داش
ــوال وزن خالص چادر  ــيد. معم باش
ــته بندى آن چاپ شده كه  روى بس
ــر  با توجه به آن مى توانيد از دردس
ــده جلوگيرى كنيد  ــى درآين بزرگ
ــما باعث  چون گاهى وزن چادر ش

انصراف شما از ادامه سفر مى شود. 
 

ظرفيت چادر
ــيد  ــته باش به ياد داش
نسبت  هر چادر  ظرفيت 
ــف آن در  ــاى ك ــه فض ب
ــود  مى ش ــه  گرفت ــر  نظ

ــا  ــر ب ــر نف ــدن ه ــراى خوابي و ب
ــتاندارد تعيين  ــه خواب اس كيس
ــت؛ بنابراين طبق يك  ــده اس ش
ــه در بين  ــل قديمى ك ضرب المث
ــگران  ــر ماجراجويان و گردش اكث
رواج دارد اگر قصد خريد چادرى 
با ظرفيت پنج نفر را داريد، حتما 
چادرى با ظرفيت شش نفر تهيه 
ــما  ــايل همراه ش كنيد چون وس
ــك نفر فضا نياز  ــا به اندازه ي يقين

دارند. 

ارتفاع چادر
به ياد داشته باشيد تفاوت بسيار 
ــاى خانوادگى  ــادى بين چادره زي
ــفرهاى تفريحى تابستانى  براى س
ــه اى براى  ــما و چادرهاى حرف ش
ــود دارد كه يكى از  كوهنوردى وج
ــت.  آنها ارتفاع داخل اين چادرهاس
در واقع چادرهاى خانوادگى خانه اى 
كوچك و سيار هستند كه وظيفه 
حفظ خانواده در يك سفر تابستانى 
بر عهده آنهاست و نياز به امكانات 
ويژه اى در اين نوع چادرها نيست؛ 
بنابراين ايستادن راحت شما هنگام 
ــا داخل  ــن فضا ي ــن در اي راه رفت
ــاى اين نوع چادر  چادر از مزيت ه
ــما و خانواده شماست پس  براى ش
ــه هنگام خريد سعى كنيد  هميش
چادرهايى را كه حداقل يك متر و 
70 سانتى متر ارتفاع دارند انتخاب 

كنيد. 
 

استقامت وسايل جانبى و 
ميله هاى نگهدارنده

ــى چادرها  ــا و لوازم جانب ميله ه
ــزاى اين  ــن اج ــع اصلى تري در واق
ــتند؛  ــى هس ــاى خانوادگ چادره
ــايل و  ــتقامت اين وس بنابراين اس
طول عمر آنها باعث بهبود كيفيت 
چادر شما خواهد شد. پس هنگامى 
ــفرى به  ــراى خريد چادر س كه ب
فروشگاه رفته ايد ابتدا به لوازم جانبى 
و خدمات پس از فروش اين وسيله 
ــى از اين  ــا اگر يك ــه كنيد ت توج
وسيله ها، ميله ها و بست ها خسارت 
ديد بتوانيد به سادگى آن را تعويض 
ــن امتياز باعث  ــا تعمير كنيد. اي ي
مى شود كه در صورت بروز خسارت 
ــايل، چادر خود را به  براى اين وس
ــد و به دنبال  انبارى منزل نيندازي
پس انداز كردن براى خريد چادرى 

جديد نباشيد.
travelstyle2013 :منبع 

قيمت ريالتعداد نفراتتوليد كنندهبرند

FIT21950000چين

TENT IRAN41450000ايران

TENT IRAN81550000ايران

LAKE155تا23850000 تا 4آلمان

LAKE43550000 (اتوماتيك)آلمان

WAY BEST22800000 (اتوماتيك)ايتاليا

COLOMBOS83600000اسپانيا

EUROPA320123700000لهستان

Northwest1010000000 با لوازم جانبىامريكا

Ozark88500000 با كليه امكانات امريكا

Ozark1412000000 با كليه امكانات امريكا

Ozark 41300000 ساده امريكا

چطور و چگونه سرپناهى سيار و مناسب براى گلگشت هايمان بخريم

فصل، فصل خريد چادر مسافرتى
مترجم: عماد عزتى
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ــاجى  نس ــوزه  ح در  ــت  اس ــرار  ق ــروز  ام
ــت بزنيم به  ــرمايه گذارى كنيم. قرار اس س
ــك  ــاردار پر از ريس ــار و پودهاى خ دل ت
ــت. دل و جرات  ــال هاى اخير اين صنع س
ــرا برنامه هايى از  زيادى مى خواهد، اما اخي
ــى بر حمايت  ــده مبن طرف دولت اعالم ش
ــهيالتى به  از توليد داخلى و اختصاص تس
ــرمايه گذاران كه همين امر هم كافى بود  س
ــك پذير هستيم،  تا ما كه اصوال ملتى ريس
بار ديگر چشم مان را ببنديم و عشق مان را 
ــما از فرصت هاى  به كار بيندازيم تا براى ش
ــرمايه گذارى در حوزه توليد نخ نساجى  س
بنويسيم. با ما همراه باشيد البته قبل از هر 
چيز، عابربانك اصلى تان را در جيب سمت 

چپ كت تان بگذاريد! 

اين مسير، ورود ممنوع نيست
ــان مى آيد،  ــاجى كه به مي ــت از نس صحب
ــون  ــد؛ چ ــى رخ مى نمايانن ــاى بزرگ نام ه
ــراى  ب ــه روزگارى  ــدران ك ــاجى مازن نس
خودشان آقايى مى كردند اما در حال حاضر 
با چند كيلومتر واژه هايى از اين دست همراه 
شده اند: ورشكسته، عدم سوددهى، ريسك 
سرمايه گذارى و... به هر حال ورود به حوزه 
ــدرت مالى باال،  ــاجى به خاطر نياز به ق نس
هميشه با كمى ترس و لرز همراه است. اما 
همان طور كه ذكر شد اعالم حمايت دولت 
از صنايعى مانند نساجى و اختصاص دادن 
تسهيالت ويژه به توليد داخلى، نور اميدى 
ــت.  به دنياى تاريك اين صنعت تابانده اس
ــد،  بنابراين اگر حمايت واقعى در ميان باش
مى توان همه ريسك هاى سرمايه گذارى در 

وضعيت كنونى كشور را به جان خريد. 

ميزان سرمايه اوليه
ــاجى به خاطر رسته هاى شغلى  صنعت نس
ــزان توليد ماهانه و  ــى كه دارد و مي متنوع
ساالنه ، سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف 
ــرض را بر اين  ــت. اما اگر ف آن متفاوت اس
ــال كارخانه  ــى بخواهد مث بگذاريم كه كس
ــندگى نخ احداث كند، بسته به اينكه  ريس
ــه ميزان در نظر  ــم توليد خود را به چ حج
بگيرد، مقدار سرمايه گذارى اش نيز متفاوت 
ــت. مثال اينكه قرار را بر اين بگذارد كه  اس
ــا مثال 20  ــخ توليد كند ي ــن ن روزى 10 ت
ــتان كامال متفاوتى خواهد داشت.  تن، داس
اگر خط توليد ريسندگى الياف مصنوعى يا 
ــه با ظرفيت 10تن نخ در روز را در نظر  پنب
بگيريم، سالى 3500 تن نخ توليد مى شود. 
ــاتى  ــن ميزان توليد به امكانات و تاسيس اي
ــرمايه گذارى  ــاز دارد كه تحت عنوان س ني
ــد زمين،  ــود و خري ــف مى ش ــت تعري ثاب
ــوله و خريد وسايل  ــات، احداث س تاسيس
ــاز راه اندازى خطوط توليد را در بر  مورد ني

مى گيرد. 
عليرضا حائرى، دبير انجمن صنايع نساجى 
ــت امروز»  ــورد به «فرص ــن م ــران در اي اي
ــت اوليه براى تهيه  ــرمايه ثاب مى گويد: «س
ــوله ها و سالن ها  و تدارك زمين، احداث س

حدود 20ميليارد تومان است.»
وى همچنين اشاره مى كند كه زمين مورد 
نياز براى اين حجم توليد بين 4 تا 5 هكتار 
است. همچنين اگر قرار باشد كه سال هاى 
ــود، مى توان از  ــعه داده ش آينده طرح توس
ــش هكتار در  ــان ابتدا زمين را مثال ش هم
نظر گرفت. انبار محصوالت، مهمانسرا، انبار 
مواد اوليه از جمله ساختمان هايى است كه 

بايد ساخته شوند. 
ــاجى ايران در ادامه اضافه  دبير انجمن نس
ــين آالت مورد  مى كند: «عالوه بر اينها ماش
نياز براى راه اندازى كارخانه ريسندگى هم 
ــه خود اختصاص  ــه قابل توجهى را ب هزين
ــرمايه ثابت  ــد كه باز هم در زمره س مى ده
ــرار مى گيرند. در اين زمينه دو نوع خريد  ق
مى توانيد داشته باشيد. ماشين آالت هندى 
ــين آالت اروپايى كه معموال  و چينى و ماش
ــترى نسبت به  كيفيت باالتر و قيمت بيش
نمونه هاى چينى و هندى دارند. براى خريد 
ــين آالت چينى و هندى بايد 5ميليون  ماش
ــدود 15ميليارد تومان هزينه  دالر يعنى ح
ــى تقريبا با 8  ــين آالت اروپاي ــد. ماش كني
ــتند كه  ــون دالر قابل خريدارى هس ميلي
چيزى حدود 24 ميليارد تومان مى شود.»

نيروى انسانى
ــانى  ــده با نيروى انس اما همه موارد ياد ش
معنا مى يابند. براى چنين كارخانه اى حدود 
ــانى الزم است. 70 تا  110 نفر نيروى انس
ــون تا يك  ــر حقوقى بين يك ميلي 80 نف
ميليون و 500هزار تومان دريافت خواهند 
ــدود 3 ميليون  ــرد. 20 تا 30 نفر هم ح ك
ــر جمع  ــت. س ــوق ماهانه خواهند داش حق
مى توان گفت كه تنها براى پرداخت حقوق 
نيروى انسانى به صورت ماهانه حدود 200 

ميليون تومان سرمايه الزم است. 

سرمايه در گردش
هزينه هاى ياد شده مربوط به سرمايه ثابت 
ــت، اما كارخانه كه به اصطالح استارت  اس
بخورد، هزينه هاى در گردش شما روى خود 
ــان مى دهند. اين هزينه ها را مى توان  را نش
ــه  ــته بندى كرد؛ براى س به اين صورت دس

ماه بايد مواد اوليه خريدارى و ذخيره كنيد. 
سه ماه هم بايد براى توليد صبر كنيد و سه 
ــاه هم بايد منتظر فروش محصوالت خود  م
ــيد. فروش هم كه هميشه نقد نيست.  باش
ــوال چند ماه  ــود هم معم ــا چك پاس ش ت
ــدود 9 ماه بعد از  ــد. يعنى ح طول مى كش
ــت شما هيچ  راه اندازى كارخانه، ممكن اس
درآمدى نداشته باشيد، همه هزينه ها را هم 
داريد. زيرا در اين مدت نيروى انسانى شما، 
ــواد اوليه و هزينه هاى  حامل هاى انرژى، م
ــاب و ذهاب و بيمه و ماليات را داريد كه  اي

بسيار سنگين است. 
ــال حاضر پنبه هر كيلو  عالوه بر اين در ح
6هزار تومان است. براى توليد روزانه 10 تن 
نخ، روزى 11 تن پنبه الزم است. 11 ضربدر 
6 هزار، 66ميليون تومان مى شود. براى سه 
ــن هزينه اى را  ــد از جيب تان چني ــاه باي م

بپردازيد. يعنى 90 روز هر روز 66 ميليون 
ــود.  تومان كه حدود 6 ميليارد تومان مى ش
سه ماه بايد حقوق نيروى انسانى خود را كه 
ــت، بپردازيد  حدود 200 ميليون تومان اس
كه تا 6 ميليارد تومان مى رسد. هر ماه بين 
ــا 150 ميليون تومان هم هزينه آب  100 ت
و برق و اياب و ذهاب و سرويس و نگهدارى 
ــين آالت را داريد. يعنى چيزى بين 8  ماش
ــه در گردش  ــان هزين ــا 10ميليارد توم ت
ــت هم كه حدود  ــرمايه گذارى ثاب داريد. س
ــرمايه گذارى در  34 ميليارد تومان بود و س
گردش هم نزديك به 10 ميليارد تومان كه 
سر جمع بايد روى 40 ميليارد تومان براى 

ــندگى  ورود به كارخانه دارى در حوزه ريس
ــن هزينه مربوط  ــاب كنيد. همه اي نخ حس
ــت.  ــط اس به راه اندازى يك كارخانه متوس
كارخانه هايى هم هستند كه روزى 25 تن 
نخ توليد مى كنند كه ترجيح مى دهيم قبل 
از آمپر سوزاندن شما از اين بحث بگذريم! 

تسهيالت
ــيار زيادى كه  ــرمايه اوليه بس با توجه به س
ــروع  ــه اين بخش نياز دارد، براى ش ورود ب
ــه دنبال گرفتن  ــن كارى حتما بايد ب چني
ــهيالت دو نوع  ــيد. اين تس ــهيالت باش تس
ــت. حائرى در مورد تسهيالت و شرايط  اس
اعطاى آن مى گويد: «بخشى، ارزى است و 
بخشى، ريالى. بخش ارزى را كه براى مواد 
اوليه و ماشين آالت مورد نياز شماست، بايد 
از صندوق توسعه ملى دريافت كنيد. شيوه 
كار هم به اين صورت است كه طرح خود را 
به اين نهاد ارائه مى دهيد و اگر كارشناسان 
ــازمان بازده سرمايه گذارى در حوزه  اين س
ــد كنند يعنى  ــما را تايي ــرح ش كارى و ط
ــود كه اين طرح در بازه زمانى  مشخص ش
ــه و نيم سال بازدهى الزم را  ــه تا س بين س
ــت، تسهيالت الزم را در اختيار  خواهد داش
ــد.» وى مى افزايد: «در  ــما قرار مى دهن ش
ــود.  ــه هزينه ها بايد ذكر ش ــن طرح هم اي
ــم نبايد  ــم غيرواقعى ه ــدد و رق ــچ ع هي
ــد، زيرا  ــته باش ــرح وجود داش ــن ط در اي
ــان اين حوزه به راحتى مى توانند  كارشناس
ــا  ــما را رد ي ــاى ش ــقم آماره ــت و س صح
ــد كنند. يعنى نبايد به زور آمار و ارقام  تايي
غيرواقعى طرح را اقتصادى و به صرفه جلوه 

داد. 
ــه براى خريد  ــن بخش ريالى را ك همچني
ــوله و خريد ديگ بخار و  زمين و احداث س
كمپرسور و غيره الزم داريد، بايد از بانك ها 

دريافت كنيد.
ــد بين 30  ــرمايه گذار هم باي ــى س  از طرف
ــاى طرح را  ــد از كل هزينه ه ــا 50درص ت
ــال زمين را  ــوان آورده تقبل كند. مث به عن
ــوله ها را بسازد. اين تسهيالت را  بخرد و س
ــاس پيشرفت كار و طى چندين  بانك براس
قسط در اختيار سرمايه گذار قرار مى دهد.»

بازگشت سرمايه
ــه صورت  ــرمايه در اين زمين ــت س بازگش
ــان. اگر موانع  ــت زم مى گيرد البته با گذش
ــد نكند چون نياز به  ــى توليد را تهدي خاص
ــاك به اندازه نياز به غذا  نخ براى توليد پوش
ــك توليدكننده با  ــت دارد، هيچ گاه ي اهمي
ــت محصولش مواجه نمى شود. البته  انباش
ــن امر در صورتى رخ مى دهد كه كيفيت  اي
الزم را در محصوالتش رعايت كرده باشد و 
ــبى هم روى ليبل محصولش  قيمت مناس

درج شود. 

ريسك ها و تهديدها
ــه به ويژه اگر  ــر زمين ــرمايه گذارى در ه س
توليد باشد، ريسك بااليى دارد، به خصوص 
ــان پول در ميان  ــى پاى ميلياردها توم وقت
ــدادى از صنايع  ــد دولت تع ــت. هر چن اس
ــرار داده و  ــرمايه گذارى ق ــت س را در اولوي
ــان در نظر گرفته  ــى را براى ش حمايت هاي
ــته در حوزه نساجى  ــت كه چندين رش اس
ــندگى و توليد نخ را شامل  و از جمله ريس
مى شود اما حضور در چنين صنعتى تنها با 
ــت. فراهم كردن  جيب پر از پول ممكن اس
ــترهاى همكارى  ــى و بس زمينه هاى سياس
اقتصادى با ساير كشورها، راه هاى صادراتى 
ــاز مى كند و همين امر مى تواند موجب  را ب
پايين آمدن ضرردهى احتمالى سرمايه گذار 
ــد، زيرا صادرات مى تواند حجم زيادى  باش
ــرمايه گذارى را برگرداند.  ــاى س از هزينه ه
ــد نيز بر همين  ــرد دولت تدبير و امي رويك
ــوال بوده و اين خود مى تواند تا حدودى  من
ــا بزرگ ترين  ــد. حائرى ام ــش باش اميدبخ
ــرف رقبا  ــرمايه گذارى را از ط ــك س ريس
مى داند. وى اضافه مى كند: «تركيه و چين 
در حال حاضر بزرگ ترين توليدكنندگان در 
اين حوزه هستند كه محصوالت باكيفيت و 
ارزان قيمت ترى نسبت به نمونه هاى ايرانى 
ــتان و ازبكستان هم  ارائه مى كنند. هندوس
ــتند. البته اگر  ــده بزرگ نخ هس توليدكنن
ــد، مى توان بر  ــادى باش ــت تنها اقتص رقاب
ــائل  ــه كرد اما وقتى پاى مس حريفان غلب
سياسى هم در ميان باشد و به نوعى رقابت 
ــته باشد، مشكالت  سياسى هم وجود داش

بيشترى به وجود مى آيد.»

يكى، دو سال اخير اوضاع بهتر شده 
است

ــاجى ايران در پايان اشاره  دبير انجمن نس
ــال  ــل و انتق ــاى نق ــه هزينه ه ــد ك مى كن
ــوزد،  ــول و زمانى كه در اين ميان مى س پ
ــى را از رقبا عقب نگه  ــرمايه گذاران ايران س
ــتى جويانه اى  مى دارد اما با رويكردهاى آش
ــش گرفته  ــر و اميد در پي ــه دولت تدبي ك
ــاى  ــادى و بازاره ــاى اقتص ــت، فضاه اس
مساعدى نصيب سرمايه گذاران و بازرگانان 

ايرانى شد.»
ــرمايه گذارى در اين حوزه  بنابراين جا براى س
وجود دارد. البته به شرطى كه تحريم سيستم 
ــود، زيرا االن در مبادالت  ــته ش بانكى برداش
ــت پايين محصول  جهانى كيفيت باال و قيم
است كه مى تواند رقيبان را از ميدان به در كند. 

«فرصت امروز» از هزينه هاى ميلياردى يك صنعت كالسيك گزارش مى دهد

سرمايه گذارى روى طرح هاى سرمايه گذارى در تار و پودهاى خاردار نساجى
آبرسانى و توليد پارچه مشكى

كالف اول: 
هيچ مى دانيد مديرعامل 
ــــى  ــركــت مهــندس ش
ــور  ــالب كش فاضــ و  آب 
ــروژه در قالب  گفته 131 پ
ــانى، اجراى  طرح هاى آبرس
شبكه فاضالب و نمك زدايى 
در استان هاى كشور در حال مطالعه و تهيه است؟ آن  وقت 
ــرمايه خود را در بانك گذاشته ايد و منتظر سود  ــما س ش
ــئول اعالم كرده حمايت  ــر ماه هستيد؟! اين مقام مس س
سرمايه گذاران و اعتماد وزارت نيرو در اجراى اين پروژه ها 
بسيار تاثيرگذار است و در حال حاضر صنعت آبفاى كشور 
ــى گام بزرگى در  ــرمايه گذاران بخش خصوص با اتكا به س
جهت تحقق اهداف چشم انداز وزارت نيرو برداشته است. 
ــت، بهترين  ــور بحرانى اس اكنون كه وضعيت آب كش
ــن را همه  ــت. اي ــتفاده از فرصت هاس موقعيت براى اس
مى دانند كه هر تهديدى مى تواند به فرصت تبديل شود، 

البته اگر ما بخواهيم. 

كالف دوم: 
ــد  باش ــان  خاطرت ــر  اگ
ــته راجع به  چند روز گذش
ــد  ــرمايه گذارى در تولي س
ــتون با  ــادر در همين س چ
ــت كرديم. حال  هم صحب
ــدى را  ــنويد خبر جدي بش
كه در خبرگزارى ايسنا منتشر شده است. مدير كل دفتر 
صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــكى حجاب شهركرد  از راه اندازى واحد توليدى چادر مش
ــال آينده خبر داده و گفته با راه اندازى اين  ــط س تا اواس
ــاده و گل دار  واحد توليدى 10ميليون متر انواع پارچه س
چادرى با كيفيت مرغوب توليد مى شود. اين مقام مسئول 
ــاله بحث توليد پارچه چادر مشكى در  عنوان كرده هر س
اولويت سرمايه گذارى صنعت نساجى گنجانده مى شد و 
ــال هم در اولويت  ــئله مورد پيگيرى بوده و امس اين مس
ــت و پيگيرى هاى قبلى براى ايجاد  ــرمايه گذارى هس س
يك واحد توليد پارچه چادرمشكى با كيفيت مناسب به 
نتيجه رسيد. طبق گفته مدير كل دفتر صنايع نساجى و 
ــاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، كشور ما ساالنه  پوش
ــاز دارد. پس به نظر  ــكى ني به 75ميليون متر پارچه مش
مى رسد سرمايه گذارى در اين زمينه ريسك كمى دارد و 
مطمئنا نهادهاى دولتى هم از شما حمايت خواهند كرد. 
ــما پيدا شوند تا كشور را در  مگر سرمايه گذارانى مثل ش

تمام زمينه ها خودكفا كنند. 

با رويكردهاى 
آشتى جويانه اى 
كه دولت تدبير 
و اميد در پيش 

گرفته ، فضاهاى 
اقتصادى و بازارهاى 

مساعدى نصيب 
سرمايه گذاران و 
بازرگانان صنعت 
نساجى شده است

سرنخ

خبر
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توليد زعفران و ابريشم 
تربت حيدريه حمايت شود

ــوراى  ــه در مجلس ش ــردم تربت حيدري ــده م نماين
ــالمى گفت: از توليد زعفران و ابريشم تربت حيدريه  اس
ــردم تربت حيدريه، زاوه و مه  ــود. نماينده م حمايت ش
ــهيد مدرس شهرستان مه والت را از  والت، فرودگاه ش
اولويت هاى استان خواند كه در اين باره به عدالت رفتار 
ــم به اقتصاد  ــدم حمايت از زعفران و ابريش ــده و ع نش

استان خسارات زيادى وارد مى كند. 
ــهل آبادى در گفت وگو با ايسنا  ابوالقاسم خسروى س
ــت خارجى رويكرد دولت مثبت،  گفت: در بحث سياس
ــران و حقانيت  ــوده و نگاه ديگرى به اي ــر و فعال ب موث
نظام جمهورى اسالمى در دنيا ايجاد شده است. امروز 
دنيا به اين نتيجه رسيده كه بدون حضور ايران اسالمى 
ــكالت منطقه خصوصا بحران هاى فعلى  ــائل و مش مس

حل نخواهد شد. 

گزارش

ــه  ـــــت بى روي برداش
ــودى  ناب ــا و  از جنگل ه
محيط زيست، امروز زراعت 
ــك گزينه  ــه ي ــوب را ب چ
ــن و جايگزين براى  مطمئ
تامين اين محصول تبديل 

كرده است. 
جنگل هاى هيركانى در 
ــع اصلى  ــمال ايران منب ش
تامين بخشى از چوب مورد 
ــور هستند.  نياز صنايع كش
ــا 1/9 ميليون  اين جنگل ه
هكتار وسعت دارند و ساالنه 
حدود 600 هزار متر مكعب 
ــت  ــا برداش ــوب از آنه چ

مى شود. 
با اين حال ساالنه از زراعت 
چوب در ايران 2/5ميليون 
متر مكعب معادل 58 درصد 
چوب مصرفى در كشور به 
ــه از اين  ــت مى آيد ك دس
ــدود 90 درصد به  ميزان ح
صنوبركارى اختصاص دارد. 
ــتان  به گزارش ايرنا، اس
ــتان  ــالن فعال ترين اس گي
ــركارى  ــور در صنوب كش
ــت صنوبر  است كه با كاش
در 62 هزار هكتار از اراضى 
ــاالنه حدود  اين استان، س
410 هزار مترمكعب چوب 

برداشت مى شود. 
ــت صنوبر  فرهنگ كاش
ــتان گيالن به قدرى  در اس
ــه اغلب  ــترش دارد ك گس
ــتن  ــردم در صورت داش م
ــى، در آن صنوبر  زمين خال
مى كارند، ولى در استان هاى 

ديگر، حتى استان هاى واقع 
ــته كوه زاگرس كه  در رش
زمينه كاشت صنوبر در آنها 
ــت، اين درخت  مساعد اس

زياد كاشته نمى شود. 
ــى،  ــد موالي ــيد احم س
كشاورز صنوبر كار گيالنى 
تقويت صنوبركارى را يكى 
از راه هاى مهم براى استفاده 
ــره،  ــاى بى به از زمين ه
ــدون  ــاورزى و ب غيركش

استفاده معرفى مى كند. 
وى تاكيد دارد كه اگر به 
ــوب توجه  بحث زراعت چ
ــيم، در  ــته باش كافى نداش
آينده با كمبود مواد سلولزى 
مواجه خواهيم شد و از اين 
ــتم  رو براى حفظ اكوسيس
ــور  ــف كش ــق مختل مناط
نيازمند توسعه درختكارى 

هستيم. 
مواليى گفت: صنوبر كارى 
با وجود فوايد بسيار و توليد 
اكسيژن فراوان با وجود نياز 

آبى كم، مى تواند در زمينه 
ــتغال جوانان و كاهش  اش
واردات چوب نيز موثر باشد. 
صنوبركار گيالنى تاكيد 
ــد حاصل از  ــه درآم دارد ك
صنوبر كارى باالتر از كاشت 
ــت و  ــان جنگلى اس درخت
ميانگين برداشت چوب در 
پنج سال در هر هكتار بين 
20 تا 25 متر مكعب است 
كه 15 ميليون تومان ارزش 

اقتصادى دارد. 
ــى  ــع عموم ــو مجم عض
ــر  ــى صنوب ــيون مل كميس
ــور هزينه اوليه ساالنه  كش
نگهدارى هر هكتار از صنوبر 
كارى را يك ميليون تومان 
ــزود: اين  ــرد و اف عنوان ك
ــال هاى  ميزان هزينه در س
ــزار تومان  آينده به 300ه
كاهش مى يابد كه در مقايسه 
با ساير محصوالت كشاورزى 
ــيار  هزينه صنوبر كارى بس

اندك است. 

  اعطاى تسهيالت كم 
بهره به صنوبركاران

ــد  ــناس ارش يك كارش
ــت:  ــز گف ــگل دارى ني جن
امروزه باوجود پيشرفت علوم 
جنگل شناسى و جنگل دارى 
و مشخص شدن ارزش هاى 
متنوع اين نعمت الهى، هنوز 
اغلب نياز بشر به مصنوعات 
ــلولزى از جنگل تامين  س

مى شود. 
«ايمان تيرى مشهدسر» 
ــرايطى  افزود: در چنين ش
استفاده از گونه هاى درختى 
ــد براى تامين نياز  تند رش
ــود،  ــلولزى بارزتر مى ش س
ــه نظر منفى  زيرا با توجه ب
ــان درباره ايجاد  كارشناس
ــت، زراعت  جنگل تك كش

چوب اهميت يافته است. 
ــه به  ــت: با توج وى گف
ــور،  ــى كش ــرايط اقليم ش
سازمان جنگل ها و مراتع از 
زراعت ارقام مختلف صنوبر و 

اكاليپتوس حمايت مى كند. 
ــد  ــناس ارش ــن كارش اي
ــد كرد:  ــگل دارى تاكي جن
اهميت صنوبركارى زمانى 
روشن تر مى شود كه بدانيم 
از هر هكتار جنگل، ساالنه 
ــور ميانگين  مى توان به ط
ــوب  ــب چ ــر مكع 7/5 مت
ــا در هر  ــت كرد، ام برداش
ــن ميزان  هكتار صنوبر، اي
ــب و در  ــر مكع ــا 25 مت ت
زمين هاى پربازده تا 30 متر 
ــد. دولت  مكعب نيز مى رس
ــاورزان به  براى ترغيب كش
ــه ازاى هر  ــركارى ب صنوب
هكتار تا 100 ميليون ريال 
تسهيالت كم بهره مى دهد، 
ــه تيرى، اين رقم  اما به گفت
ــه هزينه هاى زياد  با توجه ب
ــوص در بخش هاى  به خص
ــت نهال و  چاله كنى و كاش
ــور كردن  همچنين محص
ــراى جلوگيرى از  عرصه ب
ورود دام و استفاده از برگ 
ــوراك صنوبر، اين  خوش خ
ــت. اين  ــغ ناكافى اس مبل
كارشناس ارشد جنگل دارى 
يادآور شد: از چند سال پيش 
ــاى كمتر  ديگر به زمين ه
ــر مربع چنين  از 5 هزار مت
وام هايى تعلق نمى گيرد كه 
ــطوح كوچك  با توجه به س
ــق  ــب مناط ــن در اغل زمي
ــور، به ويژه در  ــمال كش ش
نواحى مركزى و غربى استان 
مازندران، اين اقدام منطقى 

به نظر نمى رسد. 

زراعت چوب راهكارى براى جلوگيرى از تخريب جنگل

تهمينه سهرابى
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راهكارى 
براى پيشرفت سريع در فروش

ــما را  ــم را كردم تا ش ــام تالش ــته تم ــث گذش در بح
ــود را يك  ــريع خ ــد خيلى س ــه باي ــم ك ــد كن متقاع
ــبى باشد  ــايد اكنون زمان مناس ــنده بناميد. ش نويس
ــاب واقعى محقق  ــوع را با تاليف يك كت ــه اين موض ك

كنيم. 
ــيد. براى اينكه يك نويسنده خوب شويد   نگران نباش
ــنده بزرگ شويد يا حتى نوشتن  حتما نبايد يك نويس

را دوست داشته باشيد. 
ــت،  ــروزه در اختيار ماس ــزارى كه ام ــوژى و اب تكنول
ــار آن را  جمع آورى و تاليف محتواى با كيفيت و انتش

نسبت به گذشته، بسيار آسان كرده است. 
ــهولت تاليف يك كتاب  ــت دارم امروز در مورد س دوس
ــود، از طريق  ــى كه مى تواند اهدا ش ــث كنيم؛ كتاب بح
ــايت Amazon.com به فروش برسد يا حتى در  س

كتابفروشى ها توزيع شود. 
 در اين زمان عذر و بهانه شما اين است: 

ــندگان  ــيارى از نويس ــه بس ــت ك ــه اينطور نيس «مگ
ــود  ــغل خ ــابى از ش ــت و حس ــد درس ــز درآم هرگ

ندارند؟»
ــا تمامى  ــه تقريب ــم ك ــت را مى دان ــن حقيق ــن اي م
ــتن يك  ــد از طريق نوش ــه مى خواهن ــندگانى ك نويس
ــوند، شكست مى خورند.  ــهور ش كتاب، ثروتمند و مش
ــت كه برخى از اين طريق به اهداف خود  ــت اس درس
ــت كه  ــده اس ــا اين واقعيت پذيرفته ش ــند، ام مى رس
ــيارى از آنها توفيقى كسب نمى كنند. منظور  تعداد بس
ــف كتاب  ــما براى تالي ــه تالش ش ــت ك من اين نيس

بى ارزش است. 

ــيار خوبى خواهيد داشت،  ــلما در آينده درآمد بس مس
ــد آورد و تاثير و  ــت خواهي ــبى به دس ــت مناس موقعي
ــد داد، اما همگى اين  ــترش خواهي اعتبار خود را گس
ــما  ــه دليل حجم فروش كتاب ش ــتاوردها صرفا ب دس
ــما  ــخه از كتاب ش ــى اگر چند نس ــود. حت ــد ب نخواه
ــما  ــمندى براى ش ــد، موفقيت ارزش ــروش برس ــه ف ب

محسوب مى شود. 
 در اينجا چند نمونه از اين موضوع را بيان مى كنيم تا 

مشخص شود كه تعداد فروش اهميتى ندارد. 
ــه اعضاى  ــن، ب ــى م ــايت هاى عضويت ــى از س در يك
ــه چگونه  ــى مى آموزيم ك ــى اينترنت ــتاق بازارياب مش
ــب و كار  ــاى واقعى كس ــه دني ــى را ب ــم بازارياب مفاهي
ــه كار بندند؛  ــورت عملى آنها را ب ــط دهند و به ص بس
ــتفاده از  ــون چگونگى اس ــه تاكن ــب و كارهايى ك كس
اينترنت را به عنوان ابزارى موثر در بازاريابى كامال درك 

نكرده اند. 
ــايت توصيه مى كنم هنگامى  من همواره به اعضاى س
ــد، كارت ويزيت خود  ــات مى كنن ــرادى مالق كه با اف
ــا را ترغيب مى كنم  ــوض آنه ــا ندهند، در ع ــه آنه را ب
ــراد بدهند، كتابى كه  ــاب كوچك به اين اف تا يك كت
ــرح  ــول كلى بازاريابى اينترنتى را ش ــد اصل از اص چن

مى دهد. 
ــما صاحب يك  ــال، فرض مى كنيم كه ش به عنوان مث
ــهر كوچكى هستيد.  ــگاه حيوانات خانگى در ش فروش
ــما مى آيد و  ــگاه ش ــوان مودبى به فروش ــك روز ج ي
مى گويد: «من مى دانم كه چگونه با استفاده از اينترنت 
ــم و مى توانم اين  ــترش ده ــما را گس ــب و كار ش كس
ــما ثابت كنم. كتابى را كه در مورد اين  موضوع را به ش
ــت كه فكر مى كنم ايده هاى  ــته ام اينجاس موضوع نوش
ــمندى را در اختيار شما قرار مى دهد. من خودم  ارزش
ــت دارم به شما كمك  ــق حيوانات هستم و دوس عاش
ــد و نتيجه را به صورت  ــم، لطفا اين كتاب را بخواني كن

تلفنى به من اطالع دهيد. 
ــگاه حيوانات  ــر تمايلى به انجام اين كار نداريد، فروش اگ
ــهر وجود دارد كه من چند  خانگى ديگرى نيز در اين ش
روز آينده به آنجا مراجعه مى كنم و فقط با يك نفر از شما 
ــپس او يك كتاب با ظاهرى  مى توانم همكارى كنم.» س
زيبا و محتوايى ارزشمند و با كيفيت، با مضمون راهنماى 
كسب و كارهاى كوچك براى ورود به عرصه تجارت اينترنتى 

به من داد. 
ــالن ورزش هاى رزمى داريد.  ــما يك س  مثال ديگر: ش
ــه اى از خود كه در  ــا تصاويرى حرف ــك كتاب زيبا ب ي
ــت، به كسانى كه با آنها مالقات مى كنيد،  يك كاور اس
ــت: 10 مزيتى كه  ارائه مى دهيد. عنوان كتاب اين اس
ــما دارد. حتى  ــاى رزمى در زندگى كودك ش ورزش ه
ــاز نكنند (اكثر آنها هيچ گاه اين كار  اگر آنها كتاب را ب
را انجام نمى دهند)، از يك كارت ويزيت يا يك بروشور 

بسيار مناسب تر است. 
 در هر كدام از اين موارد، اگر شخصى هستيد كه كتاب 

را دريافت مى كنيد، اين سواالت را از خود بپرسيد: 
* آيا تحت تاثير قرار گرفته ايد؟ 

* آيا در هر مورد، كتاب بهتر از كارت ويزيت يا رزومه است؟ 
* آيا اين فرد را به عنوان يك كارشناس مى شناسيد؟ 

ــتيابى  ــده دس ــش ديگر: آيا در مثال هاى ارائه ش  پرس
ــود؟ البته  ــنده هدف نهايى ب ــگاه بهترين فروش به جاي
ــيار  ــوان ابزار بس ــاب همچنان به عن ــا كت ــه خير، ام ك
ــا اينچنين  ــت، آي ــى اس ــد در بازارياب ــر و قدرتمن موث

نيست؟ 
ــخه از  ــيم. حتى اگر چند نس ــد يك كتاب بنويس بيايي
ــما به فروش برسد، موفقيت ارزشمندى براى  كتاب ش

شما محسوب مى شود. 

در شماره بعدى بخوانيد: 
چگونه كتاب بنويسيم

بسته بندى مرباى شيرين

ــه همه  ــتان باز كردن شيش همه ما حداقل يك بار داس
ما حداقل يك بار داستان باز كردن در شيشه مرباهاى 
ــخت و دشوار كه  ايرانى را تجربه كرده ايم؛ فرآيندى س
ــت كه فاميل و  ــه آن طى كردن تمام مراحلى اس الزم
ــيب كمترى درحين باز كردن  دوستان براى اينكه آس

ببيند به شما پيشنهاد كرده اند. 
ــو را به زير درش  ــع باز كردن چاق ــى مى گويد موق يك
ــود، ديگرى  ــود و راحت تر باز ش بگذاريد تا هوا وارد ش
ــايد منقبض  مى گويد آن را زير آب جوش بگيريد تا ش
ــه مربا به شما  ــود و بعد از آن محتواى داخل شيش ش
ــا ميان همه اين راه ها  ــدى پرمهر نثار كند و... ام لبخن
ــه  ــود دارد، اينكه شيش ــان تر هم وج ــك ميان بر آس ي
ــا در آن را براى  ــم كنيد ت ــه مرد خانه تقدي ــا را ب مرب
ــايد. براى دلگرم كردن مرد خانه بهتر است  ــما بگش ش
ــا او حس ملوان  ــمش كنيد ت ــى را ضميمه اس مهندس
ــردا در مربا  ــراى صبحانه ف ــه خود بگيرد و ب ــل را ب زب
ــود. حتى برخى مصرف كنندگان مربا به شوخى  باز ش
ــرادى كرمانى،  ــنگ م ــدى عنوان مى كنند هوش يا ج
داستان كتاب مرباى شيرين را از زندگى آنها در هنگام 
ــتى كه از فرنگ  ــت. دوس ــته اس بازكردن در مربا نوش
ــاز كردن مربا  ــور ب ــده مى گفت كه در خارج از كش آم
ــتان ندارد و من تازه متوجه شدم كه اين  اين همه داس
نيز سوغات توليدكنندگان ايرانى براى مصرف كنندگان 
ــت. ولى با تمام اين توصيفات، چندى پيش  وطنى اس
ــور متوجه بسته بندى  ــفرى به شمال شرقى كش در س
متفاوتى از مربا شدم. اين بسته بندى نه نياز به مهندس 
ــه راحتى باز  ــرم و چاقو، بلكه در آن ب ــت نه آب گ داش

مى شد. 

بسته بندى كه شيشه اى نبود 
ــاير بسته بندى هاى موجود  اين بسته بندى برخالف س
ــتيك بود.  ــه اى نبود و جنس آن از پالس در بازار شيش
ــد و مصرف كننده  ــته بندى از قسمت باال باز مى ش بس
ــته را  ــتفاده از محتواى آن بس ــكان اس ــه راحتى ام ب

داشت. 
ــته بندى نيز متفاوت  ــده براى اين بس ليبل طراحى ش
ــده  ــب با ميوه هاى آن طراحى ش و از رنگ هاى متناس
ــتفاده شده بود  ــادى اس بود. در طراحى از رنگ هاى ش
ــى را در ابتداى روز  ــت حس خوب كه به نظر مى توانس
ــر بصرى كنار  ــل كند. تركيب عناص ــترى منتق به مش
ــمت خود جلب  ــگاه بيننده را به س ــم از هر جهت ن ه

مى كرد. 

عناصر بصرى با رنگ پذيرى باال 
ــته بندى كه  ــراح ليبل اين بس ــدى معتمدى كيا ط مه
مدت هاست به اين كار مشغول است، در گفت وگويى با 
«فرصت امروز» مى گويد: اين يك طرح سفارشى براى 
ــرف آن آماده براى  ــته بندى مربايى بود كه ظ روى بس
ــتاده شده بود. اين يك بسته بندى  طراحى به من فرس
ــاده بود كه با بررسى هاى الزم ايده طراحى ليبل آن  س

را به مشترى دادم. 
ــترى  ــروع، طرح اصلى و تركيب رنگ ها به مش براى ش
ــى را آغاز كردم.  ــد و با پذيرش او، طراح ــنهاد ش پيش
ــتفاده از عناصر  ــد امكان اس ــته بندى تا ح در اين بس
ــت قرار دادم. در  ــا رنگ پذيرى باال را در اولوي بصرى ب
ــوه را با توجه  ــكل هر مي ــته بندى ش طراحى ظرف بس
ــاره آن ميوه با  ــته به همراه عص به محتواى داخل بس
ــوه روى ليبل طراحى  ــوص همان مي ــاى مخص برگ ه
ــول را روى  ــوان محص ــم عن ــت ه ــردم و در نهاي ك

بسته بندى گذاشتم. 

استفاده از فونت انگليسى 
براى استقبال مشترى 

ــترى ها  ــه مى گويد: «به نظرم مش ــراح در ادام اين ط
ــته بندى  ــا نمايش محتواى محصول روى بس معموال ب
ــاط خوبى برقرار مى كنند. من هم غالبا در طراحى  ارتب
ــام مى گيرم.  ــده در محصول اله ــتفاده ش ــواد اس از م
ــى از عكاس هايى كه  ــراى طراح ــوال ب ــن معم همچني
ــن برند براى يكى  ــتفاده مى كنم. اي خودم گرفته ام اس
ــت و در همان جا نيز به  ــهرهاى شمالى كشور اس از ش

فروش مى رسد. 
از فونت انگليسى براى طراحى نام مربا در كار استفاده 
ــرا از آن  ــود و اكث ــترى جالب ب ــراى مش ــردم كه ب ك
ــام محصول از طرح  ــتقبال خوبى كردند. همراه با ن اس
لوگوى شركت توليدكننده مرباى مارال نيز روى ليبل 

استفاده كردم. 
ــه توليدكننده  ــته بندى اين بود ك نكته جالب اين بس
ــد اين جنس  ــه هزينه هايش را كاهش ده ــراى اينك ب
ــطح  ــت و با توجه به س ــرده اس ــاب ك ــرف را انتخ ظ
ــن محصول در  ــده و منطقه اى كه اي ــى توليدكنن مال
ــز برخوردار  ــود از بازخورد خوبى ني ــا توزيع مى ش آنج
ــتان توليد و پخش  ــد. اين محصول در چند شهرس ش

مى شود.»
بعد از اتمام صحبت هاى معتمدى متوجه شديم اينكه 
ــود، درست  مى گويند محدوديت باعث خالقيت مى ش
ــت. باتوجه به اينكه شهرى كه اين محصول در آنجا  اس
ــت به نظر مى تواند بازار  ــود توريستى اس توزيع مى ش

خوبى را نيز به دست بياورد. 

براى معرفى محصول 
تازه بايدمشاوره 

بگيريم، مخاطب را 
شناسايى كنيم، رقباى 

خود را بشناسيم،  
بسته بندى جذاب 

طراحى كنيم، از ابزار 
ترويج به جا استفاده 
كنيم، سياست توزيع 

درستى را به كار 
گيريم، قيمت گذارى 
شايسته اى داشته 

باشيم و جامعيت نگرى 
را جدى بگيريم    

بازاريابى به سبك ايرانى

كافه بازاريابى

بازاريابى مجانى
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ترجمه: حامد تقوى
شكوفه ميرزايى

محصولى  ــاده  افت اتفاق  حتما 
ــت دوستى، آشنايى،  را در دس
فاميلى و حتى يكى از اعضاى 
ــد كه پيش از  خانواده ديده اي
ــته ايد  آن اطالعى از آن نداش
و نمى دانستيد چنين خوراكى 
ــا تكنولوژى اى وجود  يا ابزار ي
ــت اين  ــت. واقعي ــته اس داش
ــد سريع  ــت كه بر اثر رش اس
توليدكننده ها  ــن  بي ــع،  جوام
ــراى عرضه  ــديدى ب رقابت ش
محصول وجود دارد. از گوشى 
موبايل، تبلت و لب تاپ گرفته 
و  جورواجور  ــاى  خوراكى ه تا 
ــباب بازى ها، اما آيا تاكنون  اس
از خود پرسيده ايد چرا بعضى 
ــر از زمانى  محصوالت را ديرت
ــت مى داشتيد،  كه شايد دوس

شناخته ايد؟ 
امروز شركت ها و كمپانى هاى 
پيشرفته شناخته شده جهانى 
محصول  ــد  مى خواهن ــى  وقت
ــتند  بازار بفرس ــازه اى را به  ت
ــب مى دهند و  ــمى ترتي مراس
ــتاوردهاى تازه شان  در آن دس
ــد، اما اين  را رونمايى مى كنن
ــى محصوالت  راه معرف ــا  تنه
ــكل هاى ديگرى  ــت و ش نيس
ــود دارد كه  ــى نيز وج از معرف
ــليقه،  ــوان با توجه به س مى ت
ــوع مصرف كننده و  بودجه و ن
طبقات اجتماعى آنها اقدام به 
توليدى  شناساندن محصوالت 
ــناس بازاريابى  كرد. يك كارش
در اين باره معتقد است: «وارد 
ــردن محصوالت تازه به بازار  ك
ــى از  ــام اقدامات ــد انج نيازمن
ــنجى،  بازارس جمله در زمينه 
ــزى  برنامه ري و  ــات  تحقيقــ

راهبردى است.»

راه هاى معرفى محصول 
به بازار

ــگاه هاى  نمايش در  ــركت  ش
و  كاال  ــتقيم  مس ــه  عرضـــ
ــاله  ــگاه هايى كه هر س نمايش
در گوشه و كنار ايران و جهان 
ــى اجناس تازه برپا  براى معرف
مى شود، برگزارى كنفرانس هاى 
از  ــانتيون  اش ــش  پخ خبرى، 
ــه  ك ــگاه هايى  فروش ــق  طري

را  عرضه محصوالت شركت ها 
ــار  بر عهده دارند، چاپ و انتش
ــركت  ــور و كاتالوگ، ش بروش
ــمينارهاى علمى و ارائه  در س
ــع در همايش ها  مقاالت، توزي
ــوان ميان وعده پذيرايى،  به عن
ــه هاى تبليغاتى در  نصب قفس
ــتفاده از  ــوپر ماركت ها، اس س
ــايت  س در  معرفى  بيلبوردها، 
در  ــغ  تبلي ــه  البت و  ــركت  ش
روزنامه ها و تلويزيون راه هايى 
است كه مى توان انتخاب كرد 

و انجام داد. 
ــهروندانى كه  «رضا- م» از ش
ــش «فرصت امروز»  مورد پرس
ــاره  ــن ب ــه، در اي ــرار گرفت ق
فروش  براى  ــما  مى گويد: «ش
ــاز چندانى به  يك اتومبيل ني
با  ــد، چون  نداري ــاندن  شناس
به زودى  ــودرو  خ چند  فروش 
ــناخته خواهيد  ــردم ش بين م
شد، اما براى بعضى محصوالت 
نياز  قدرتمندى  ــنده  فروش به 
ــى از پس  ــه خوب ــت كه ب اس
ــد  ــول برآي ــى آن محص معرف
ــه محصول  ــن تا زمانى ك و اي
ــازار پيدا  ــگاه خود را در ب جاي

كند، ادامه خواهد داشت.» 
ــباب بازى  اس توليد كننده  يك 
ــى  آموزش ــك  كم ــوازم  ل و 
ــدر و مادرها  ــت: «پ معتقد اس
ــزم مى دانند براى  ــود را مل خ
ــرى بخرند.  ــازى فك ــا ب بچه ه
ــى  برندهاي ــوال  معم ــا  آنه
ــه  ك ــد  مى كنن ــاب  انتخ را 
ــند يا شناخت نسبى  مى شناس
ــر محصوالت  ــد و در براب دارن
و  ــد  مى كنن ــت  مقاوم ــازه  ت
كمتر حق  ــان  فرزندان ش ــه  ب

انتخاب مى دهند.» 
ــاره به  ــن توليد كننده با اش اي
روش سنتى كه عرضه از طريق 
بنكدارها و عمده فروشان است، 
ــم  ــرى ه ــد: «راه ديگ مى گوي
محصوالت  مى توان  كه  هست 
ــد  ــزى مانن ــق مراك را از طري
و شهردارى  پرورش  آموزش و 
ــرد و زمينه فروش  ــى ك معرف
ــر چه اين  ــم آورد.» اگ را فراه
ــده يا  ــر آزموده ش روش كمت
مى توان  ــا  ام ــت،  نيس فراگير 
آزمود و از نتايج آن درس هاى 

تازه اى گرفت. 

نمايشگاه؛ فرصتى براى 
«رونمايى»

حضور در نمايشگاه هاى كاال از 
ــت كه به نظر  ديگر راه هايى اس
در شناساندن محصوالت كارا و 
مفيد است. «عليرضا-ع» كه از 
توليد كنندگان و صادر كنندگان 
ــت،  سال هاس ــن  اي ــق  موف
را  مى گويد: «نقش بسته بندى 
ــه محصول  ــز نبايد در عرض ني
ــده گرفت و اين راهى  تازه نادي
ــاير  ــت كه بايد در كنار س اس
ــاره  موارد رعايت كرد.» او با اش
ــگاه هاى  به حضورش در نمايش
داخلى و خارجى مى گويد: «در 
نمايشگاهى كه اتفاقا بيشتر به 
ــوالت جديدمان  ــه محص عرض
مادربزرگى  ــم،  مى كردي ــر  فك
هنگام خريد از ما با خوشحالى 

گفت: «خوشحالم كه مى توانم 
ــاس ايرانى با كيفيت براى  اجن
ــتم و  ــه بفرس نوه هايم درفرانس
ــدگان اينجا  ــم توليد كنن بگوي
ــت معتقدند و  ــه كيفي ــم ب ه
ــترى  ــوب به مش ــس مرغ جن
ــايد در  مى دهند.» البته اين ش
ــى به معرفى  ــگاه اول ارتباط ن
ــترى  ــه مش ــازه ب ــول ت محص
ــد، اما مرغوبيت و  نداشته باش
بسته بندى نيز مى تواند بخشى 
ــد،  ــى كاال باش ــروژه معرف از پ
همچنان كه استفاده از فضاى 
ــه هاى  ــوپرماركت ها و قفس س
تبليغاتى بخشى از اين فرآيند 
است، البته شركت هاى بسيارى 
از اين روش استفاده كرده اند و 

مى كنند. 
ــك  ــه ي ــى» ك ــد رضاي «حمي

ــــت،  خرده پاس توليد كننــده 
ــوپرماركت ها را مكان بسيار  س
مناسبى براى تبليغ محصوالت 
ــناخته مى داند. او با  ــازه و ناش ت
اشاره به بعضى برندهاى مشهور 
كه از اين طريق اجناس شان را 
به مصرف كننده معرفى كرده اند، 
بازاريابى هاى مان  مى گويد: «در 
ــتيم  ــگاه خواس ــد فروش از چن
ــاى  ــى از فض ــمت كوچك قس
قفسه هاى شان را به محصول ما 
اختصاص دهند. بعد از موافقت، 
ــى كرديم و  ــه طراح چند قفس
محصوالت مان را در آن چيديم. 
در مدت زمان كوتاهى بازدهى 
ــس از آن بر  ــت و پ خوبى داش
ــهرهاى  ــه ها در ش تعداد قفس
ــاور افزوديم. ما از اين روش  مج

جواب مثبتى گرفتيم.»

بروشور، سمينار و حضور 
آنالين

ــوان  مى ت ــه  ك ــرى  ديگ راه 
ــى  ــازه را معرف ت ــوالت  محص
ــور  ــك چاپ بروش كرد، بى ش
ــت. اگر چه اين روش اغلب  اس
ــى  صنعت ــوالت  محص ــراى  ب
ــا بازدهى  ــى رود، ام ــه كار م ب
ــر-م» كه  ــبى دارد. «امي مناس
ــركتى صنعتى  ــل ش مديرعام
است، مى گويد: «در كنار تبليغ 
ــق  ــد از طري ــوالت جدي محص
ــا كاتالوگ توليدات  اينترنت، م
ــر مى كنيم و  تازه را نيز منتش
در دسترس مصرف كننده قرار 
ــم.» او تبليغ اينترنتى  مى دهي
ــبى مى داند  را نيز راهكار مناس
ــايت هاى  ــت: «س و معتقد اس
ــتند كه به صورت  بسيارى هس
تبليغ  را  ــوالت  ــگان محص راي
ــت و تبليغ در  مى كنند. عضوي
ــدارد و تنها با  ــا هزينه اى ن آنه
ــاعت از وقت  اختصاص چند س
ــوان به اين  ــك كارمند مى ت ي
ــه البته ما  ــكل تبليغ كرد ك ش
با فردى خارج از مجموعه اين 

هدف را پيگيرى مى كنيم.»
ــوان راهكار  ــن همه نمى ت با اي
ــركت توليدى- صنعتى  يك ش
ــده  عرضه كنن ــك  ي ــراى  ب را 
ــب  ــى مناس ــوالت غذاي محص
ــال  مث ــوان  به عن ــت،  دانس
و  ــوه  «آب مي ــه  عرض ــراى  ب

ــه  ك ــازه  ت ــيرينى جات»  ش
ــر  ــود آن خب ــتريان از وج مش
ندارند، بهترين مكان سمينارها 
ــش  پخ ــت.  كنفرانس هاس و 
ــگاه هايى  فروش در  ــانتيون  اش
ــان را توزيع  ــه محصوالت م ك
ــاده  ــز راهكار س ــد ني مى كنن
ــت  اس ــرى  ديگ ــه  كم هزين و 
ــا  ــود. قطع ــوان آزم ــه مى ت ك
ــك  ــى ي ــده ناراض مصرف كنن
ضد تبليغ براى ما است و كسى 
كه از نمونه هاى رايگان استفاده 
ــد  مى كند، چنانچه راضى باش
ضمن مصرف دائمى، اطرافيان 
ــتفاده از  ــز به خريد و اس را ني
محصوالت ترغيب خواهد كرد. 
ــد گريزى هم به  شايد بد نباش
ــه در يك  ــوع خوراكى ك يك ن
ــى زبان  ــه تلويزيونى فارس برنام
ــيار از آن نام برده  ــى بس خارج
ــن برنامه  ــد، بزنيم. در اي مى ش
نوعى دسر معرفى شد كه البته 
ــب اينكه در  ــى نبود و جال ايران
«مجموعه تلويزيونى دودكش» 
كه در ماه رمضان دو سال پيش 
ــد نيز تكرار شد و  پخش مى ش
مدتى در فهرست مواد پرفروش 
ــرار گرفت و  ــوپرماركت ها ق س
اين مى تواند نشان دهنده نقش 
برنامه هاى محبوب تلويزيونى در 
ــوراك دادن به مخاطبان هم  خ
باشد، اگر چه در آيين نامه هاى 
پيش بينى شده خالف محسوب 
شود، اما چند سالى است كه در 

تلويزيون اجرا مى شود. 
ــان توصيه  با اين حال كارشناس
ــراى معرفى محصول  مى كنند ب
ــاوره بگيريم، مخاطب  تازه «مش
را شناسايى كنيم، رقباى خود را 
ــيم، فهرست ويژگى هاى  بشناس
ــه كنيم، برترى  محصول را تهي
ــيم،  باش ــته  داش منحصر به فرد 
بسته بندى جذاب طراحى كنيم، 
ــتفاده  ــزار ترويج به جا اس از اب
ــت توزيع درستى  كنيم، سياس
ــم، قيمت گذارى  را به كار گيري
ــيم و  ــته باش ــته اى داش شايس
جامعيت نگرى را جدى بگيريم.» 
ــراى محصوالت تازه  بازاريابى ب
ــت  ــدان پيچيده اى نيس كار چن
اگر از راهكارهاى علمى درست 
ــتفاده كنيم و هزينه مناسب  اس

به آن اختصاص دهيم. 

بايدها و نبايدهاى معرفى توليدات تازه

روى دست مان نمى ماند اگ ر...

افشين معشورى

ــزار  ــرا از دو اب ــونگ اخي سامس
ــيدنى جديد خود رونمايى  پوش
ــك هدفون  ــامل ي ــرده كه ش ك
ــدن دور  ــت پيچيده ش ــا قابلي ب
ــن  ــود. اي ــر مى ش ــردن كارب گ
ــت يك  ــگام درياف ــون هن هدف
ــا پيامك جديد  ــاس تلفنى ي تم

مى لرزد. 
ـــــيم  بى س ــاى  هدفـــون هــ
ــا  ب ــد  مى توانن  Gear Circle
ــر براى  ــمند كارب ــى هوش گوش
پيامك هاى  و  تماس ها  يادآورى 
از  و  ــده  ش ــت  جف ــى  دريافت
ــيقى پخش  طريق بلوتوث موس
ــران همچنين قادر  ــد. كارب كنن
خواهند بود با استفاده از ارتباط 
بلوتوثى Gear Circle فرامين 

ــد. در صورت  ــى صادر كنن صوت
 Gear ــه ــتفاده، دو لب عدم اس
ــتفاده  ــد با اس Circle مى توانن
ــى دور  ــك قالب مغناطيس از ي
ــوند.  گردن كاربر به هم وصل ش
ــد از ماه اكتبر  هدفون هاى جدي
ــياه، آبى و سفيد  در رنگ هاى س
ــود، اگر چه  ــود خواهند ب موج
ــچ قيمتى  ــونگ هنوز هي سامس
ــول اعالم  ــن محص ــراى اي را ب

نكرده است. 
ــاعت  س همچنين  ــونگ  سامس
ــه  روان را   Gear S ــمند  هوش
ــه دومين نمونه از  بازار كرده ك
سامسونگ  هوشمند  ساعت هاى 
ــش منحنى به  ــه نماي ــا صفح ب
شمار مى رود. بزرگ ترين تغيير، 

ــكان برقرارى  ــردن ام ــه ك اضاف
ــت كه  ــوع 3G  اس ــاط از ن ارتب
ــراى برقرارى  ــرايط الزم را ب ش
ــى  دسترس و  تلفنى  تماس هاى 
به اينترنت بدون داشتن گوشى 
خود در همان نزديكى به وجود 

مى آورد. 

ــه يك  ــد مجهز ب ــاعت جدي س
  AMOLED ــوپر  س نمايشگر 
ــتم  ــى و نرم افزار سيس دو اينچ
به  ــونگ  عامل مخصوص سامس
ــت و شامل يك  نام Tizen اس
ــب  ــرى برنامه در حوزه تناس س
ــود.  ــه بردارى مى ش اندام و نقش
ــار و ضد آب  ــاعت ضد غب اين س
بوده و باترى آن به مدت حدود 

دو روز كار مى كند. 
خود  كنونى  اعتبار  ــونگ  سامس
ــوآورى در  ــطه ارائه ن را به واس
ــيدنى به  ــوزه تكنولوژى پوش ح
ــته  ــال گذش ــت آورده و س دس
ــاعت   ــتين س نيز با عرضه نخس
ــپتامبر  Galaxy Gear  در س
ــروع به معرفى يك  ــته، ش گذش

سرى ابزار هاى مبتكرانه كرد. 
ــل و رييس  ــه مدير عام به گفت
بخش  آى تى و ارتباطات موبايل 
سامسونگ، اين شركت از طريق 
ــرى نوآورى هاى  ــك س ــه ي ارائ
ــرفته در حوزه  ــج پيش ــه تدري ب
جالب و به سرعت در حال رشد 
تكنولوژى هاى پوشيدنى سرآمد 

همه است. 
ــونگ  سامس  Gear S ــاعت  س
تعريفى مجدد از ايده تكنولوژى 
ــمند و فرهنگ  ــيدنى هوش پوش
ارتباطات از طريق موبايل را ارائه 
مى دهد و براى مصرف كنندگان 
ــيوه اى واقعا  امكان زندگى به ش
ــاى ارتباطى امروز  مدرن در دني

را به وجود مى آورد. 

رونمايى از گردنبندهاى ويبره سامسونگ 
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برنامه ريزى رسانه هاى تبليغاتى
ــروز،  ــاى ام ــات در دني ــزون تبليغ ــعه روزاف ــا توس ب
ــانه ها و همچنين  ــاى رس ــان و فض ــروش زم خريدوف
برنامه ريزى براى تهيه آنها، به يك تجارت بزرگ تبديل 
شده است. در يك مبارزه تبليغاتى، رسانه ها 80 تا 85 
درصد بودجه تبليغاتى را به خود اختصاص مى دهند. 

بودجه باقيمانده، صرف تحقيقات، طراحى پيام، توليد، 
ارزيابى و سود آژانس تبليغاتى مى شود، بنابراين انتخاب 
درست رسانه ها و برنامه ريزى صحيح براى آنها بيش از 
ــه تبليغات  ــى بودج ــه تصميمات ديگر در اثربخش هم

اهميت دارد. 
ــى با رويكردى  ــانه هاى تبليغات ــاب برنامه ريزى رس كت
ــت  ــبى اس ــارى راهنماى مناس ــام تج ــه مديريت ن ب
ــات راهبردى  ــد تصميم ــه مى خواهن ــانى ك براى كس
ــانه هاى  ــراى رس ــزى ب ــه برنامه ري ــود را در زمين خ
ــر فرعى  ــند. همچنان كه تيت ــود بخش ــى بهب تبليغات
ــاب درباره  ــرد اصلى كت ــد، رويك ــان مى ده كتاب نش
ــر فرآيند  ــام تجارى ب ــذارى مديريت ن ــوه تاثيرگ نح
ــانه هاى تبليغاتى  برنامه ريزى و تصميم گيرى براى رس

است. 
كتاب در14 فصل تدوين 
ــول  فص در  ــه  ك ــده  ش
ــر اين  ــعى ب ــى س ابتداي
ــت كه اهميت رسانه  اس
ــه ارتباط  ــف پاي و تعاري
ــت مطرح و  ــا اين صنع ب
ــواردى  ــود؛ م معرفى ش
هر  ــه ازاى  ب هزينه  نظير 
 .CDI و BDI ،مخاطب
ــعى  در مجموع كتاب س
بازاريابى  مفاهيم  تا  دارد 
و رسانه را در قالب محاسبات رياضى ساده فرمول كند. 
ــازى مشتريان سيستم هاى  اين فرمول ها در متقاعد س
ــت.  ــيار مفيد اس ــى و مديران تصميم گير بس تبليغات
ــن كتاب به فهم  ــاده و به روز اي همچنين مثال هاى س

هرچه بيشتر مفاهيم آن كمك مى كند. 
ــازمان  ــى مرجع س ــى از كتب آموزش ــاب يك اين كت
ــزى  برنامه ري ــوزه  ح در   (AAI) ــات  تبليغ ــى  جهان
ــه همه  ــدن آن ب ــت و خوان ــى اس ــانه هاى تبليغات رس
ــات، مديريت  ــته هاى بازاريابى، تبليغ ــجويان رش دانش
ــود تبليغ مى كنند،  ــى كه براى نام تجارى خ و مديران

توصيه مى شود. 
ــته  ــى، نوش ــانه هاى تبليغات ــزى رس ــاب برنامه ري كت
ــو جاگن هيمر و ترجمه  ــى - دونالد دبلي ــرى دى. كل ل
ــدم در 168 صفحه به  ــتا - فرزاد مق دكتر احمد روس
ــارات سيته منتشر  ــط انتش قيمت 75000 ريال توس

شده است. 

لبخند به باغ وحش 

ــفته امروز  ــدر زندگى مدرن و آش ــت كه چق مهم نيس
ــان را تحت فشار قرار مى دهد، به هر حال طبيعت  انس
ــته كه يك نوع شادى كودكانه را  چيزى جادويى داش
ــال خواهد كرد. خنده دار بودن، جذابيت و  درونمان فع
كنجكاوى حيوانات وحشى هميشه روى چهره هايمان 
ــگفتى مى آفريند. آژانس تبليغاتى  ــانده و ش لبخند نش
JANDL Bratislava  با استفاده از همين موضوع، 
 Bratislava ــش ــى باغ وح ــراى معرف ــى را ب كمپين
ــرده كه براى لحظاتى خنده را روى لب هاى  طراحى ك
ــد از باغ وحش  ــاند و آنها را به بازدي ــان مى نش مخاطب

دعوت مى كند.
شاخه: سرگرمى و اوقات فراغت

 Bratislava مشترى: باغ وحش
 JANDL Bratislava :آژانس تبليغاتى

كشور: اسلواكى
مدير ارشد خالقيت: برند فليسر

پيام پنهان در پوسترهايى با الگوهاى 
هيپنوتيزم كننده

ــتراليا به نام «گرت چانگ»  ــك طراح گرافيك در اس ي
مجموعه اى از پوستر هاى هيپنوتيزم كننده را گردآورى 
ــاى  ــر از الگو ه ــگ او پ ــاى تك رن ــت. كاره ــرده اس ك
ــا فضا هاى  ــازى ب ــيله ب ــت و به وس ــه و خط اس نقط
ــارت را از ديگران  ــمندانه يك عب مثبت و منفى هوش

پنهان مى كنند. 
ــرى عالقه مند  ــه هنر هاى بص ــه ب اين هنرمند هميش
ــه  بوده و تعادل عالى ميان فضا ها، ابعاد، تكرار و هندس
ــاهده حركت گول مى زند، براى  ــم ها را در مش كه چش
ــه ديد، خوانا  ــت. فاصله و تغييرات زاوي وى جذاب اس
ــرى  بودن كلمات و حروف خاص، آغازگر طراحى يكس

پوستر ها و تصاوير گرافيكى از سوى او بود.

گرايش هاى جديد در تبليغات مدرن

ــرات در جهان به صورت خطى اتفاق  امروزه ديگر تغيي
ــل پيش بينى در خريد  ــد. مردم رفتارى غيرقاب نمى افت
ــت در طول  ــان داده و به راحتى ممكن اس از خود نش
روز، نسبت به برندهاى مختلف تغيير عقيده دهند. به 
اين ترتيب الزم است شركت ها همگام با اين تحوالت، 
ــته اصلى برنامه هاى تبليغاتى خود تغيير ايجاد  در هس
ــد در تبليغات كه  ــه چند گرايش جدي ــد. در ادام كنن
ــان كنونى از آنها  ــراى انطباق با تغييرات جه برندها ب

بهره مى برند، معرفى خواهد شد: 

گرايش به سمت روايت غيرخطى در تبليغات
ــى ماجرا، به  ــير اصل ــيوه تبليغات، خط س ــن ش در اي
ــى در اين گونه  ــدف اصل ــود. ه ــب آورده نمى ش ترتي
ــات، برانگيختن حس كنجكاوى مخاطب و جلب  تبليغ
ــهر مملو است  ــطح ش ــت. س توجه او از اين طريق اس
ــوال برانگيز يا  ــى كه تنها با يك جمله س از بيلبوردهاي
يك تصوير غيرقابل فهم براى مدتى در كنار بزرگراه ها 
خودنمايى مى كنند و مانند سريال هاى تلويزيونى پس 
ــه مى  توان از  ــى و در چند مرحل ــت مدت زمان از گذش

ــايى كرد. اين شيوه تبليغات در ويدئو هاى  آنها رمزگش
ــرى از تكنيك  ــرد دارد. با بهره گي ــى نيز كارب تبليغات
ــما مى توانيد با  روايت غيرخطى ماجرا در تبليغات، ش
ــوال در ذهن مخاطبان، جايگاهى  ايجاد يك عالمت س

مطمئن و فراموش نشدنى براى برندتان پيدا كنيد. 

گرايش به سمت تبليغات مبتنى بر مكان
ــود تا با  ــيوه جديد از تبليغات تالش مى ش  در اين ش
ــراه و در نظر  ــرويس مكان ياب تلفن هم ــتفاده از س اس
ــر در آن قرار  ــى كه مخاطب در حال حاض گرفتن مكان
ــب با نياز وى روى تلفن همراه او  دارد، خدماتى متناس
پيشنهاد شود. نمونه ساده تر اين نوع تبليغات، بازاريابى 
تلفنى  است كه برمبناى پيش شماره  تلفن منازل انجام 
ــت كه  ــيوه تبليغات به دنبال آن اس ــرد. اين ش مى گي
ــا را گروه بندى  ــتريان، آنه ــايى نيازهاى مش ــا شناس ب
ــب با  ــى و متناس ــرده و تبليغات را به صورت سفارش ك

نيازمندى هاى مشتريان به انجام برساند. 

گرايش به سمت تبليغات انگيزشى
ــى يكى از ابزارهاى تبليغاتى است كه  تبليغات انگيزش
ــتريان به منظور ترغيب  ــاد انگيزه در مش در آن از ايج
آنها به خريد محصول يا خدمت استفاده مى شود. يكى 
از پركاربردترين راه هاى استفاده از تبليغات انگيزشى، 
ــت. درست  ــتريان اس ارائه هدايايى در ازاى خريد مش
ــتفاده از اين تكنيك ممكن است در ابتدا  است كه اس
هزينه زا به نظر برسد، اما استفاده از اين روش مى تواند 
ــش ميزان  ــل افزاي ــى از قبي ــدت مزاياي در طوالنى م
ــتريان و در نتيجه سودآورى بلند مدت  وفادارى در مش
شركت را به دنبال داشته باشد. مثالى رايج از اين شيوه 
ــعار «يكى بخر، دوتا ببر» است كه همه ما  تبليغاتى، ش
ــنيده ايم. اين كار مى تواند حتى توجه  ــيار ش آن را بس
ــته اند  ــما را نداش افرادى را كه قصد خريد محصول ش
ــراى لحظه اى به خود جلب كند. اين مى تواند آغازى  ب
ــنا كردن آنها با محصوالت شركت شما باشد.  براى آش
درصورتى كه كيفيت محصول به گونه اى باشد كه بتواند 
رضايت آنها را تامين كند، ممكن است در آينده بدون 
ــدام به خريد محصول  ــنهادى نيز اق وجود چنين پيش

شما كنند. 

گرايش به سمت تبليغات محتوايى
در مقابل استفاده از روش هاى سنتى بازاريابى، تبليغات 
ــيار كم هزينه تر بوده و يكى از  محتوايى قرار دارد كه بس
جديدترين روش هاى برقرارى ارتباط با مخاطبان است. 
ــتفاده از توليد  ــت كه با اس اين تكنيك به دنبال آن اس
ــب، گروه خاصى از  ــواى هدفمند و مرتبط و مناس محت
جامعه را هدف قرار دهد. يكى از بزرگ ترين منابع براى 
ــتن اين محتواها، شبكه هاى اجتماعى  به نمايش گذاش
ــما با استفاده از اين تكنيك، به  هستند. در حقيقت ش
ــيد،  جاى آنكه تنها به دنبال فروش محصوالت خود باش
ــتيد كه آگاهى  ــه محتوا و مفاهيمى هس ــه دنبال ارائ ب
ــبت به عملكرد شما باالتر مى برد و در  ــتريان را نس مش

نتيجه وفادارى آنها را نسبت به شما افزايش مى دهد. 

افزايش فروش شركت لگو

ــباب بازى سازى لگو در  ــركت اس فروش محصوالت ش
ــال جارى ميالدى با 11 درصد رشد  ــش ماه اول س ش
ــارد و 110 ميليون دالر  ــراه بوده و به رقم 2 ميلي هم
ــده درباره لگو  ــت. موفقيت فيلم ساخته ش رسيده اس
يكى از عوامل باال رفتن ميزان فروش اين شركت بوده 
است. سود خالص لگو در زمان مشابه نيز به رقم 498 

ميليون دالر رسيده كه 14 درصد رشد دارد. 
 (Mattel) ــل ــركت مت ــالن مالى ش ــن بي ــو با اي لگ
بزرگ ترين شركت اسباب بازى سازى دنيا را پشت سر 
ــود خالص اين شركت كمى بيش از  گذاشته است. س

17 ميليون دالر بوده است. 

كافه تبليغات

از ميان خبرها

كتابخانه

اخبار تبليغات
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تهيه كنندگى سينما 
ديگر به كسب و كارى 
تبديل شده كه براى 
رسيدن به سوددهى، 

بايد بخش هاى 
مختلف آن را مديريت 

كرد. يكى از اين 
بخش ها هم مديريت 
كمپين هاى تبليغاتى 

است

اين روزها خالقيت هاى تبليغاتى 
به حوزه سينما هم راه پيدا كرده 
است. تهيه كنندگان سينما ديگر 
ــتفاده از فالن  فهميده اند كه اس
ــهور يا كارگردان  هنرپيشه مش
ــنا به تنهايى براى فروش  نام آش
فيلم كافى نيست. تهيه كنندگى 
ــب و كارى  ــينما ديگر به كس س
ــده كه براى رسيدن  تبديل ش
ــد بخش هاى  ــوددهى، باي به س
ــت كرد.  ــف آن را مديري مختل
يكى از اين بخش ها هم مديريت 

كمپين هاى تبليغاتى است. 
ــايد بتوان گفت سير تحول  ش
ــى حوزه  تبليغات ــاى  كمپين ه
ــينما از جايى شروع شد كه  س
ــى ايران نوين به  آژانس تبليغات
ــاى  فيلم ه ــى  تهيه كنندگ كار 
ــى  ــينمايى روى آورد؛ آژانس س
ــات خود  ــدام در تبليغ ــه م ك
ــن و  ــد بزرگ تري ــا مى كن ادع
حرفه اى ترين آژانس ايران است. 
ــار توليدى  ــاالى آث ــم ب از حج
ــراى جنجال    ــن ماج و همچني
ــار ايران نوين در  ــز انحص برانگي
ــال  ــن فوتب ــات دور زمي تبليغ
ــد كه اين  ــم اين طور برمى آي ه
آژانس اگر حرفه اى ترين نباشد، 
ــت. اين آژانس  بزرگ ترين هس
كه سال ها براى افزايش فروش و 
مقبوليت مشتريان ريز و درشت 
ــود، با روى  ــود تالش كرده ب خ
آوردن به عرصه سينما ناگهان 
با چالش افزايش فروش توليدات 
خود مواجه شد. جالب اينجاست 
ــن توليدات  ــى از اي ــه بعض ك
ــينماى هنرى و به  متعلق به س
و  بودند  ــنواره اى  اصطالح جش
ــه ها  اميد چندانى به فتح گيش
نداشتند. هنوز مشخص نيست 
اين آژانس در انتخاب فيلمنامه 
ــى  ــر چه اساس ــردان ب و كارگ
ــرا كارنامه  ــد؛ زي ــل مى كن عم
تهيه كنندگى ايران نوين از فيلم 
ــرش قرمز» تا  ــند «ف گيشه پس
ــند «ماهى و  فيلم جشنواره پس
ــه» را دربرمى گيرد؛ فيلمى  گرب

از فيلمساز خالقى كه فيلم هاى 
قبلى اش حتى رنگ اكران را هم 
به خود نديده است، چه رسد به 
ــه. با اين همه، دست  فتح گيش
ــرى  ــن اث ــتن روى چني گذاش
ــد كه  مى تواند حاكى از آن باش
ــن آژانس براى حضور در اين  اي
ــزى بلندمدت  ــه برنامه ري عرص
ــايد حتى مى خواهد با  دارد و ش
ترفندهاى تبليغاتى خود، سليقه 
ــى را هم عوض  ــب ايران مخاط
ــعار  كند. البته اين رويكرد با ش
اصلى اين آژانس نيز همخوانى 
ــود  ــه در آن ادعا مى ش دارد ك
«فلسفه كارى ما اثر گذاشتن بر 

دنياى اطراف شماست.» 

بازسازى پوستر فيلم مقابل 
سينما

ــراى فيلم هايى كه  ايران نوين ب
ــده  ــى آن را بر عه تهيه كنندگ
دارد، برنامه هاى ويژه اى ترتيب 
ــاى  ــه  ه افتتاحي از  ــد؛  مى ده
تبليغات  تا  گرفته  ــروصدا  پرس
محيطى، تلويزيونى و چاپى. از 
همه جالب تر اما حركت جالبى 
ــت كه در مورد فيلم «فرش  اس
ــاخته در حال  قرمز» آخرين س
اكران اين آژانس اتفاق افتاد. تيم 
تبليغات «فرش قرمز» تصميم 
گرفت براى جلب توجه عابران 
ــالن هاى  ــاندن آنها به س و كش
ــتر فيلم را به نوعى  سينما پوس
مقابل سينماهاى نمايش دهنده 
آن بازسازى كند. نتيجه آن شد 
ــينماها فرش  ــه در مقابل س ك
ــد و ماكتى از رضا  قرمز پهن ش
ــر اصلى فيلم در  عطاران بازيگ
ــكان دادن براى  ــت ت حال دس
ــرار گرفت. به  حضار روى آن ق
گواه تماشاگران فيلم، اين ايده 
تبليغاتى جذاب و چشمگير بود 
ــش فروش فيلم تاثير  و در افزاي
گذاشت. البته اين ايده بالفاصله 
ــهر موش ها»  ــم «ش ــراى فيل ب
ــا اين  ــرا درآمد، ب ــه اج ــم ب ه
ــرش قرمز جمع  ــه ف تفاوت ك
ــاران ماكت  ــد و به جاى عط ش
و  ــوب  محب ــخصيت هاى  ش

مقابل  نوستالژيك شهر موش ها 
ــينماهاى نمايش دهنده قرار  س
ــهر موش ها  ــد. البته ش گرفتن
ــات فيلم خود بيش  براى تبليغ
در  ــات  تبليغ روى  ــه  هم از 
ــانه هاى آنالين و شبكه هاى  رس
ــرمايه گذارى كرده  اجتماعى س
ــئله اى كه از توانايى  است؛ مس
ــم و  ــن فيل ــات اي ــم تبليغ تي
شناخت دقيق آنها از مخاطبان 
ــد. تيم طراحى  حكايت مى كن
ــت  كمپين به خوبى فهميده اس
ــى فيلم آنها  كه مخاطبان اصل
ــداران پر و پا قرص  ــاال به طرف ح
ــى تبديل  ــبكه هاى اجتماع ش
شده اند و زنده كردن نوستالژى 
ــازى  ــاى مج ــى در فض كودك
مى تواند آنها را به تماشاى فيلم 

ترغيب كند. 

ماكت هاى سينمايى 
در معابر شهرى

ــى كه  ــر از فيلم هاي ــى ديگ يك
ــر، تبليغات  ــد وقت اخي در چن
ــى را براى خود ترتيب داد،  جالب
ــينمايى «تلفن همراه  ــم س فيل
ــور» بود؛ فيلمى كه  رييس جمه
ــتاره هاى جوان و  در آن نه از س
محبوبى كه حضورشان براى به 
دست آوردن ركورد فروش كافى 
است، خبرى بود و نه جلوه هاى 
ــه مخاطبان  ــرى خاصى ك بص
ــن و با هر سليقه اى  را در هر س
به سالن سينما بكشاند، اما تيم 
ــن فيلم در  ــات اي خالق تبليغ
ــينمايى و  مقابل پرديس هاى س

شهر،  تازه تاسيس  ــينماهاى  س
ــى از يك تلفن همراه  ماكت هاي
عظيم الجثه و كيوسك هاى تلفن 
عمومى به نمايش گذاشت. اين 
كيوسك ها درست در پياده روى 
مقابل سينماهاى نمايش دهنده 
ــت و در ابعاد  ــرار داش ــم ق فيل
كيوسك هاى واقعى طراحى شده 
بود. تنها تفاوتى كه وجود داشت 
ــود كه يك عالمت ضربدر  اين ب
ــتگاه  بزرگ قرمز رنگ روى دس
تلفن عمومى قرار گرفته بود و در 
پايين و باالى كيوسك، تصاوير 
ــم با فونت  ــامى عوامل فيل و اس
ــم مى خورد. اين  درشت به چش
ــان نگاه اول  ابتكار عمل در هم
ــه خود جلب  ــه عابران را ب توج
مى كرد.  يكى ديگر از فيلم هايى 
ــن ماكت هاى تبليغاتى را  كه اي
ــرار داد، فيلم  ــتفاده ق مورد اس
ــوع» بود. در  « ورود آقايان ممن
طول اكران اين فيلم، براى جلب 
ــك تابلوى ورود  توجه عابران ي
ــينماها  ممنوع بزرگ مقابل س
ــود كه اين بار  ــده ب قرار داده ش
ــردم را از ورود به جايى منع  م
نمى كرد، بلكه اتفاقا نوعى دعوت 
ــمى بود به داخل سالن هاى  رس

سينما. 

تبليغات چريكى 
براى فيلم پارتيزانى

ــكار عمل  ــن ميان اما ابت در اي
ــم «چ» از  ــت اندركاران فيل دس
ــود. در زمان  ــر ب ــه جالب ت هم
ــم كاركنان  ــن فيل ــش اي نماي
ــوان  به عن آزادى  ــينما  س
ــده فيلم  ــرگروه نمايش دهن س
ــد روز به  ــدت چن ــه م «چ» ب
ــاى ويژه  ــرت ها و كاله ه تى ش
ــينمايى ملبس  ــم س ــن فيل اي

شدند. 
ــم «چ» تصميم  ــئوالن فيل مس
گرفتند براى سينماى سرگروه 
ــن و كاله را با نقش  100 پيراه
ــم «چ» در اختيار  ــوى فيل لوگ
كاركنان اين سينما قرار دهند. 
ــينما و  ــان س ــش كاركن پوش
ــن فرم جديد  ــكاران با اي پيمان

ــروش فيلم «چ»  ــغ و ف در تبلي
مثمر ثمر بود و روز چهارشنبه 
17 ارديبهشت ماه با وجود افت 
فروش در فيلم هاى ديگر، «چ» 
از فروش حدود چهار ميليون و 
300 هزار تومانى برخوردار شد. 
«نارنجى پوش»  سينمايى  فيلم 
ــه فيلم هايى بود كه  هم از جمل
ــروصدايى داشت.  تبليغات پر س
ــوش  نارنجى  پ ــت اندركاران  دس
ــاگران به  ــب تماش ــراى ترغي ب
ــاى فيلم فيلمساز بزرگى  تماش
كه به اعتقاد برخى ها دوران افول 
برنامه هاى  ــد،  خود را مى گذران

خاصى را ترتيب دادند. 
ــان براى تبليغ  گروهى از جوان
ــى از  ــوش مهرجوي ــم داري فيل
ــينما به سمت  جنوبى ترين س
ــينماى تهران  ــمالى ترين س ش
ــان  ــوارى و مخاطب دوچرخه س
ــا خود همراه كردند.  زيادى را ب
ــئله، حركت  ــار اين مس در كن
به  ــگ  نارنجى رن ــاى  اتوبوس ه
ــراه تبليغ كنندگان فيلم در  هم
ــهرى هم  خطوط حمل و نقل ش
ــه كمپين  ــل توج ــكات قاب از ن
تبليغاتى اين فيلم سينمايى بود. 
ــروش فيلم هاى  ــى آمار ف بررس
ــر دنيا در سال هاى  موفق سراس
اخير نشان مى دهد كه اكثر اين 
ــيوه هاى تبليغاتى  فيلم ها از ش
قابل قبولى براى افزايش فروش 
ــد يا از  ــتفاده كرده ان ــود اس خ
ــرف بودجه هـــاى  ــق ص طري
كـــالن براى تبليغات محيطى، 
ــى و غيره يا به  تلويزيونى، چاپ
ــالق و  ــاى خ ــردن ايده ه كار ب
بكرى كه به بهتر ديده شدن كار 

كمك مى كند. 
ــان  ــال هاى اخير نش تجربه س
ــازندگان  س ــه  ك ــت  اس داده 
ــى اگر در  ــينمايى حت ــار س آث
پردازش مضامين و تكنيك هاى 
فيلم سازى حرف اول را نزنند، اما 
ــر از دانش تبليغاتى بهره مند  اگ
ــات  ــت تبليغ ــوده و در صنع ب
ــادى براى گفتن  حرف هاى زي
داشته باشند، قطعا به موفقيت 

دست پيدا خواهند كرد. 

تبليغات خالق

Chevrolet آگهى اتومبيل
شعار: نقطه كور نمى تواند براى مدت زيادى نقطه كور بماند!

Alejandro López :مدير هنرى -Javi Carro, Breno Cotta :مكزيكو سيتى، مكزيك- كارگردانان خالقيت ,McCann :آژانس تبليغاتى
كپى رايتر: Breno Cotta, Alejandro López, Eduardo Espinoza- عكاس: Ale Bursetv- انتشار: 2014 مارس
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چند نما از تبليغات سينما
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گزارش ها نشان 
مى دهد جوانان 

صاحب كسب وكار 
سهم قابل توجهى 
در نوآورى و ارائه 

محصوالت و 
خدماتى دارند كه 
كسب وكارهاى 
بسيار كمى اين 

محصوالت يا خدمات 
را ارائه كرده اند يا 

مصرف كنندگان تا به 
حال اين محصوالت را 

نديده اند
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ــكارى در اوايل دوران   تجربه بي
جوانى ممكن است لطمه هايى را 
به فرد وارد كند كه اثرات منفى 
آن حتى تا سال ها بعد در وجود 
ــد و اميدوارى  ــان باش وى نماي
ــت آوردن شغل  فرد را در به دس
ــب درآمد كاهش  مناسب و كس
ــرات منفى  ــر اث ــالوه ب دهد. ع
ــر توانايى  ــكارى جوانان ب كه بي
ــب درآمد  ــغل و كس ــن ش يافت
ــت  ــن معضل ممكن اس دارد، اي
ــائلى  تا مدت هاى زيادى بر مس
ــغلى و  ــادى، رضايت ش چون ش
ــته  نامطلوبى داش اثر  ــالمت  س
ــاغل سنتى به تدريج  باشد.  مش
ــان  ــد و جوان ــال كاهش ان در ح
ــاس  ــاز را در خود احس ــن ني اي
ــه مى توانند به عنوان  مى كنند ك
يك نيروى كمكى در وارد كردن 
ــازار كار و  ــالن خود به ب هم نس
ــغل در جامعه در نظر  افزايش ش
ــوند. اين گونه مى شود  گرفته ش
كه به كارآفرينى روى مى آورند. 
ترويج كارآفرينى در ميان جوانان 
ــاد ديگرى  زي همچنين مزاياى 
ــت كه در ادامه  دربر خواهد داش
ــاره  ــه برخى از آنها اش مطلب ب

مى شود. 

 ارتباط كارآفرينان جوان با 
نوآورى 

ــان جوان  ــا كه كارآفرين  از آنج
محصوالت  ارائه كننده  ــتر  بيش
ــاط  ــد، ارتب ــات جديدن و خدم
ــته و  ــى با نوآورى داش تنگاتنگ
ــعه  ــر قابل توجهى بر توس تاثي
ــا  ــد. گزارش ه ــادى دارن اقتص
ــان مى دهد جوانان صاحب  نش
قابل توجهى  ــهم  س كسب وكار 
ــه محصوالت  ــوآورى و ارائ در ن
ــه  ك ــد  دارن ــى  خدمات و 
كسب وكارهاى بسيار كمى اين 
ــات را ارائه  محصوالت يا خدم
كرده اند يا مصرف كنندگان تا به 
حال اين محصوالت را نديده اند. 
اين ميزان باالى نوآورى به نوبه 
ــعه  ــر مثبتى بر توس خود تاثي

اقتصادى در جامعه دارد. 

 درك بازار
ــه با   كارآفرينان غالبا در مقايس
ــركت هاى  همتايان خود در ش
ــان  بزرگ تر به بازار موردنظرش
ــوع  ــن موض ــد و اي نزديك ترن
كارآفرينان  درمورد  به خصوص 
ــتر صادق است. اين  جوان بيش
ــود كارآفرينان  امر باعث مى ش
ــود را با  ــوان بهتر بتوانند خ ج
ــا افزايش  ــط ي ــرات محي تغيي
ــد. به عالوه  ــت تطابق دهن رقاب

ــن در بازاريابى  جوانان كارآفري
ــاالن خود  ــن و س ميان همس
ــه  ــه ب ــد ك ــى دارن توانايى هاي
ــل مالحظه آنها در  موفقيت قاب

بازار كمك مى كند. 

 ايجاد اشتغال براى جوانان
 احتمال اينكه كارآفرينان جوان، 
ــود را به  ــاالن خ ــن و س هم س
كار بگيرند خيلى بيشتر است. 
ــتغال  بنابراين آنها در ايجاد اش
ــان در جامعه نقش  ــراى جوان ب

مهمى ايفا مى كنند.  

افزايش رضايت از زندگى 
جوانانى كه خوداشتغالى دارند 
رضايت بيشترى از زندگى شان 
ــد. كارآفرينى براى جوانان  دارن
ــن فرصت را  ــكار و نااميد اي بي
ــا زندگى قابل  ــاد مى كند ت ايج
تحملى  را براى خود ايجاد كنند 
ــانس همراهى با جامعه را  و ش

داشته باشند.  

توسعه مهارت هاى جديد 
ــوزش در زمينه  ــا آم ــه ي تجرب
ــعه  توس ــث  باع ــى  كارآفرين
مهارت هاى جديدى در جوانان 
ــود كه مى تواند به آنها در  مى ش
ــكالت و برطرف  مواجهه با مش
كردن آنها و چالش هاى ديگرى 
ــت در زندگى  با  ــه ممكن اس ك
ــوند كمك كند.  آنها روبه رو ش
از قبيل تشخيص  مهارت هايى 
فرصت، نوآورى، تفكر انتقادى، 
ــرى، تصميم گيرى،  انعطاف پذي
ــرى مى تواند  ــى و رهب كار تيم
ــان  ــراى جوانان در زندگى ش ب
ــيارى داشته  ــتفاده هاى بس اس
ــراد قصد  ــن اف ــه اي ــد چ باش
كارآفرينى يا ادامه آن را داشته 

باشند چه نداشته باشند. 

 موانع كارآفرينى جوانان و 
پيشنهادهايى براى كمك 

به آنها 
 اما اين موضوع قابل انكار نيست 
كه كارآفرينان جوان با چالش ها 
و موانع بسيارى روبه رو هستند 
ــتيابى آنها به  ــه در عدم دس ك
ــان نقش اساسى دارد.  اهداف ش
ــات  اوق ــى  گاه ــت،  حقيق در 
ــك امتياز  ــودن خود ي جوان ب
اين  ــود.  منفى محسوب مى ش
ــتباه كه كارآفرينان  ذهنيت اش
ــه  و ناكارآمدند  ــوان بى تجرب ج
ــراوان آنها  ــتياق ف اغلب بر اش
ــى در  ــيار مهم ــه عامل بس ك
كسب موفقيت شان است سايه 
ــر آن موارد  ــد.   عالوه ب مى افكن
ــى  ــل دسترس ــرى از قبي ديگ
ــه منابع مالى، كمبود  محدود ب
فقدان  ــب،  مناس ــاى  مهارت ه

ــود  وج ــدم  ع ــاخت ها،  زيرس
كافى  ــى  حمايت ــاختارهاى  س
ــه  ــاوره از جمل ــدان مش و فق
ــر راه  ــتند كه بر س موانعى هس
ــى جوانان وجود دارند  كارآفرين
ــا مى توان  ــايى آنه كه با شناس
را  ــنهاداتى  پيش و  ــا  راهكاره
ــه موفقيت  ــت كمك ب در جه
ــوان ارائه كرد. از  كارآفرينان ج
ميان اين پيشنهادات مى توان به 
موارد زير كه از اهميت بيشترى 

برخوردارند اشاره كرد: 

 افزايش دسترسى به 
سرمايه

ــايد بيان اين موضوع از نظر   ش
ــيارى از افراد تكرار مكررات  بس
ــاره  ــاز هم بايد اش ــد، اما ب باش
ــى به  ــرد كه به واقع دسترس ك

ــى بدون  ــع مال ــرمايه و مناب س
ــى از عوامل مهم در  ــد يك تردي
توانمندسازى كارآفرينان جوان 
ــيارى از كارآفرينان  ــت. بس اس
جوان اظهار داشته اند كه تامين 
ــى از موانع كليدى در  مالى يك
مسير راه اندازى كسب وكارشان 
ــه  ك ــى  زمان ــژه  به وي ــت  اس
ــابقه معتبر  احتمال داشتن س
ــر بوده.  ــوى براى آنها كمت و ق
ــيارى  كارآفرينان جوان در بس
موارد مجبورند براى تامين مالى 
به سراغ  اوليه شان  فعاليت هاى 
يا قرض  پس اندازهاى شخصى 
كردن از خانواده و دوستان شان 
ــن موضوع به خصوص  بروند. اي
ــه  ارائ در  ــت  محدودي ــث  باع
ــب وكارهاى نوآورانه توسط  كس
ــود، حداقل تا زمانى  آنها مى ش
ــترى بتواند  ــرمايه بيش ــه س ك
ــيع ترى از محصوالت  دامنه وس
ــن كارآفرينان را  ــات  اي و خدم

پوشش دهد. 
ــى از كارآفرينان  ــا اينكه برخ ب
ــته اند با استفاده از  جوان توانس
پس اندازهاى شخصى و كمك 
ــب وكار خود  نزديكان شان كس
ــا زمانى كه  ــروع كنند، ام را ش

مرحله رشد  به  كسب وكارشان 
ــيده، تامين مالى  و پايدارى رس
بيرونى براى آنها اهميت بسيار 

زيادى پيدا كرده است. 
ــت آوردن منابع   به عالوه به دس
ــرمايه بيرونى، خود  ــى و س مال
براى  ــيارى  بس ــكالت  ــا مش ب
ــت.  كارآفرينان جوان همراه اس
ــى  ــع مال ــت مناب ــراى درياف ب
و ــات  موسس از  ــيارى  بس از 

ــت وام از  ــا درياف NGO ها ي
بانك ها، كارآفرينان جوان غالبا 
ــب وكارى را ارائه  بايد مدل كس
دهند كه تضمين كننده موفقيت 
و پايايى كسب وكارشان است و 
ــان دهند كه  در ضمن بايد نش
ــع مالى ديگرى  ــرمايه و مناب س
نيز دارند. همچنين در بسيارى 
از موارد دسترسى به منابع مالى 
از طريق اين موسسات نيازمند 
ــاختارهاى  عبور از مراحل و س
بسيار پيچيده اى است كه توسط 
آنها ارائه مى شود و در بسيارى از 
موارد باعث مى شود كارآفرينان 
جوان براى تامين مالى به سراغ 
اين موسسات يا بانك ها نرفته يا 
ــه راه از اين كار منصرف  در ميان

شوند. 

 تشويق به مشاوره 
ــى به سرمايه   با اينكه دسترس
ــى براى  يك گام اوليه و اساس
ــت كه  ــان جوانى اس كارآفرين
ــعه  ــه دنبال راه اندازى و توس ب
كسب وكارشان هستند، دريافت 
ــان اندازه  ــاوره نيز به هم مش
ــيارى از آنها جهت  ــراى بس ب
ــت  مهم و  ــه موفقي ــيدن ب رس
ــداد زيادى  ــت. تع ضرورى اس
ــير  از كارآفرينان جوان در مس
ــان  كسب وكارش ــدازى  راه ان
ــاس تنهايى كرده  يا براى  احس
ــود بدون  ــب وكار خ اداره كس
ــى يا  ــت بيرون ــت حماي درياف
ــاوره دچار مشكل شده اند.  مش
ــود برنامه هايى  پيشنهاد مى ش
ــان منابع مالى  كه به كارآفرين
ــا  ــراى آنه ــد ب ــه مى دهن ارائ
نظير  ــى  غير مال ــاى  حمايت ه
آموزش و مشاوره هاى مقدماتى 
نيز در نظر بگيرند؛ برنامه هايى 
ــان جوان  ــراى كارآفرين ــه ب ك
ــاى  ــعه مهارت ه ــت توس فرص
ــب وكار را فراهم  ارزشمند كس
ــيار مهم  مى كند. همچنين بس
ــاوران حمايت  ــه مش ــت ك اس
ــى از كارآفرينان جوان  صحيح
داشته باشند. آنها بايد به دقت 
بررسى  را  كارآفرينان  نيازهاى 
ــاوره  كرده و مطابق آنها به مش
ــت  بپردازند. به عالوه، بهتر اس
ارائه مشاوره  آمادگى  مشاوران 
ــت از كارآفرينان جوان  و حماي

را براى مدت چند سال داشته 
ــند تا بتوانند به آنها هنگام  باش
مواجهه با تصميمات مشكل يا 
هنگامى كه گره اى در كارشان 
ايجاد مى شود مشاوره هاى الزم 
را بدهند و از آنها حمايت كنند. 

 ايجاد شبكه
  ايجاد شبكه ها همچنين مى تواند 
ــوان فوايد  ــراى كارآفرينان ج ب
زيادى داشته باشد، شبكه ها در 
ايجاد انگيزه و الهام بخشيدن به 
جوانانى  كه صاحب كسب و كار 
ــوده و به  ــتند مفيد ب خود هس
رشد كسب وكارهاى شان كمك 
ــوال اتفاق مى افتد  مى كند. معم
ــان جوان به وجود  كه كارآفرين
شبكه هايى در حيطه كارى خود 
احساس نياز مى كنند. برخى از 
ــن نياز  ــه به اي ــى ك ــا زمان آنه
مى رسند و نمى توانند شبكه اى 
از افراد را در زمينه مورد نظرشان 
بيابند خودشان به ايجاد شبكه  

اقدام مى كنند. 

 تقويت مهارت هاى ضرورى 
كسب وكار

 آخرين عامل براى توانمندسازى 
ــان جوان كه از اهميت  كارآفرين
ــعه  ــت توس بااليى برخوردار اس
كسب وكار  ضرورى  مهارت هاى 

است. 
ــيارى از كارآفرينان جوان به  بس
ــى برده اند كه از  ــن موضوع پ اي
كمترى  كسب وكار  مهارت هاى 
ــاى  مهارت ه ــا  ب ــه  مقايس در 
ــد. درحالى كه  ــى برخوردارن فن
ــى  ــوال برخ ــوان معم ــراد ج اف
ــى را از والدين  ــاى فن مهارت ه
ــان مى آموزند يا  ــا اطرافيان ش ي
ــاى ضرورى  به بعضى مهارت ه
مرتبط با حوزه IT حتى تا پايان 
ــت  دس ــه اى  مدرس تحصيالت 
ــا مهارت هاى  ام پيدا مى كنند، 
مديريتى و كسب وكارى كه براى 
موفقيت شان نقش كليدى دارد 

در آنها كمتر است. 
بسيارى از جوانان كارآفرين آنقدر 
ــان  روى راه اندازى كسب وكارش
ــرى  يادگي ــه  ك ــد  متمركزن
ــى و ضرورى  ــاى اساس مولفه ه
اداره آن را ناديده مى گيرند. اين 
موضوع خود به ايجاد مشكالت و 
مسائلى در زمينه تامين مالى و 
ساير نيازهاى كليدى كسب وكار 

منجر مى شود.  
ــت  ــم اس ــيار مه ــن بس   بنابراي
كارآفرينى  ــاى  مزاي درحالى كه 
ــان را در نظر مى گيريم به  جوان
موانع احتمالى بر سر راه آنها نيز 
ــرده و در جهت برطرف  توجه ك
كردن شان تدابيرى انديشيده و 

دست به اقداماتى بزنيم.    

لزوم معنويت براى تغيير در سازمان

ــازمان ها با محيط رقابت  در طليعه قرن جديد كه س
ــه اى و  جهانى مواجه اند، همواره نياز به تغييرات ريش
ــاس مى شود. نيروى رقابتى  خالقيت هاى كارى احس
ــت  ــازمان هاى امروزى را مجبور كرده اس جهانى، س
ــا و رويه هاى  ــال پيگيرى روش ه ــه بعد از ده ها س ك
ــت خود، روش هاى كارى جديد را در پيش  كارى ثاب
بگيرند؛ به گونه اى كه مى توان گفت سازمان ها داراى 
ــبى  ــا از نوعى ثبات نس ــتند و تنه ــات كارى نيس ثب

برخوردارند. 
ــب نيفتند، توجه خود را  ــا براى اينكه از قافله عق آنه
ــجاعت  ــازمانى معطوف كرده اند و با ش به رهبران س
ــعى در ايجاد تغييرات بنيادى  ــارت خاصى س و جس
ــاد تغيير  ــرا رهبرى با ايج ــد؛ زي ــازمان دارن درون س

سروكار دارد. 
ــكار  ــتابان آش ــع در حال حاضر يك نيروى ش در واق
ــه جهانى  ــازمانى و جامع ــر س ــراى تغيي ــان ب و نماي
ــه رهبرى  ــن رو نياز ب ــت. از اي ــال حركت اس در ح
ــار عرصه  ــت كه چه ــده اس ــود آم ــر به وج مقدس ت
ــم (فيزيكى)، ذهن  ــى ماهيت انسان يعنى جس اساس
ــات)  ــت (عواطف و احساس ــى)، سرش ــر منطق (تفك
ــن  ــراد در چني ــد. اف ــام مى كن ــم ادغ و روح را در ه
سازمان هايى توانمند هستند و صالحيت دستيابى به 
ــازمانى را به طور نمايانى دارند.  ــم انداز روشن س چش
ــن  چني در  ــوى  معن ــرى  رهب ــود  وج ــن  بنابراي
ــول و موفقيت  ــر و تح ــتلزم تغيي ــازمان هايى مس س

مستمر است. 
ــازمان  ــوع اهميت و ضرورت معنويت در س در مجم
ــت كه مى تواند براى سازمان ها، انسانيت  آنچنان اس
ــئوليت را  و براى اجتماع، فعاليت و براى محيط، مس

به ارمغان آورد. 
ــته از درون انسان ها  برخى از افراد، معنويت را برخاس
ــت چيزى فراتر از قواعد  مى دانند و مى گويند معنوي
ــى و  ــه جريان معنابخش ــوط ب ــوده و مرب ــى ب مذهب
خوديابى درونى است كه بدون توجه به مذهب افراد 
ــكل مى گيرد. اگر چه در اين ديدگاه  در وجود آنها ش
ــه ميان مى آيد كه  ــور قطع صحبت از قدرتى ب به ط
ــرد، ولى در عين  ــمه مى گي ــر فرد سرچش از درون ه
ــاس مرتبط بودن فرد  ــامل احس حال اين ديدگاه ش
ــداران اين  ــود. طرف ــا كار خود و ديگران نيز مى ش ب
ــت در محيط كار  ــه معنوي ــده دارند ك ــدگاه عقي دي
ــت: زندگى درونى، كار با معنا و ــه جزء اس شامل س

اجتماع. 
ــود  ــب مى ش ــازمان ها موج ــوى در س ــرى معن رهب
ــود را درك  ــغل خ ــاى واقعى ش ــان معن ــه كاركن ك
ــوند.  ــغلى كه دارند، اهميت قائل ش ــد و براى ش كنن
ــت مى دهد كه  ــاس دس ــن به آنها اين احس همچني
ــان از نظر سازمان و ساير همكاران نيز داراى  شغل ش

اهميت است. 
ــتركى براى  ــم انداز و ارزش هاى مش اين رهبران چش
كاركنان ايجاد و موجبات توانمندى تيمى و سازمانى 
ــطح رفاه  ــه در نهايت س ــم مى كنند ك ــان را فراه آن
ــتى كاركنان و همچنين  زيستى و سالمتى و تندرس
ــازمانى آنان افزايش خواهد يافت.  بهره ورى و تعهد س
ــت كه بقاى  ترويج معنويت در محيط كار ابزارى اس
ــاى نامطمئن كنونى  ــازمان ها را در برابر محيط ه س

بيمه مى كند. 
ــا ويژگى هاى منحصر به فرد  در واقع، رهبر معنوى ب
ــاد كرده  ــازمان ايج ــم اندازى از آينده س ــود، چش خ
ــه آنان به  ــان نفوذ مى كند ك ــه اى در كاركن و به گون
ــد و به آينده  ــازمان ايمان آورن ــم انداز س تحقق چش
ــند؛ به اين ترتيب انگيزه درونى  سازمان اميدوار باش
ــش مى دهد.  ــتر افزاي ــراى تالش بيش ــان را ب كاركن
ــتى موجب  ــا رواج فرهنگ نوع دوس ــرف ديگر ب از ط
ــود و زندگى  ــه عميقى به خ ــود كه افراد توج مى ش
گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبى با ديگران 

برقرار كنند. 
ــت كه با استفاده از  ــى اس در واقع رهبر معنوى كس
ارزش ها، طرز تلقى ها و رفتار هايى كه الزمه انگيزش 
ــاى معنوى اعضاى  ــت، بق ــى خود و ديگران اس درون

سازمان را فراهم كند. 
ــد:  مى ده ــام  انج ــه  مرحل دو  در  را  كار  ــن  اي وى 
ــازمان  1- در حالى كه هر يك از رهبران و پيروان س
ــا اهميت و  ــغل ب ــه داراى ش ــد ك ــاس مى كنن احس
ــه ايجاد  ــوى، اقدام ب ــتند، رهبر معن ــادارى هس معن
ــر معنوى با  ــد. 2- رهب ــترك مى كن ــم انداز مش چش
ــاس  ــى براس ــازمانى- اجتماع ــگ س ــتقرار فرهن اس
ــه كاركنان  ــود ك ــانى موجب مى ش ــاى انس ارزش ه
ــان دهند و اين  ــى به خود و ديگران نش عالقه خاص
ــايرين نيز  ــه  وجود مى آيد كه س ــاس در آنان ب احس
ــان قدردانى  ــد از آنان به دليل شغل ش ــد و باي مهم ان

شود. 
ــط كار و رهبرى معنوى را مى توان  معنويت در محي
ــى از فرآيند  ــى و مقدمات ــك بخش جزئ ــوان ي به عن
ــازمانى در نظر گرفت. در واقع طرفداران  ــعه س توس
ــه همه  ــن باورند ك ــر اي ــط كار ب ــت در محي معنوي
ــازمان مى شوند، داراى ويژگى ها و  افرادى كه وارد س
ــتند، ولى همگى آنها  ــات منحصر به فردى هس روحي
ــت وجوى تعالى روحى و همبستگى در محل  در جس
كارند. در اين ميان نقش رهبران معنوى تحريك و بر 
ــتفاده از چشم انداز معنوى و  انگيختن كاركنان با اس
ايجاد زمينه هاى فرهنگى براساس ارزش هاى انسانى 
است تا كاركنانى فعال، داراى بهره ورى باال، متعهد و 

باانگيزه را تربيت كنند. 

بازگرداندن 
مشترى

ــنهاد  ــناس: پيش ــخ كارش پاس
ــم ابتدا دليل اين تغيير  مى كني
ــف كنيد. طى  ــى را كش ناگهان
يك دعوت رسمى و محترمانه 
ــب مدير  ــه مناس ــك بهان با ي
ــار دعوت  ــركت را براى ناه ش
كنيد و در يك فضاى دوستانه 
وى را در جايگاه يك فرد دانا و 
مطلع قرار دهيد و درباره نقاط 
ــركت خود از  ــوت و ضعف ش ق
ــوال كنيد. حتما طى اين  او س
ــخ ها مى توانيد  ــش و پاس پرس
ــر تصميم او پى  ــه علت تغيي ب
ــا اين  ــه ديگر م ــد. توصي ببري
فعاليت هاى شركت  ــت كه  اس

رقيب براى مشترى خودتان را 
ــر بگيريد و حتى  كامال زير نظ
ــد.  ــق كني ــورد آن تحقي در م
فعاليت هاى فعلى را با اقدامات 
ــان قبال  ــى كه خودت و كارهاي
ــترى انجام مى داديد،  براى مش
ــه كنيد؛  از ابعاد مختلف مقايس
ــرعت وغيره  كيفيت، قيمت، س
ــايد  ــه ش در جريان اين مقايس
ــترى شما  دريابيد كه چرا مش
ــته است.  به اين  را كنار گذاش
ــيد كه  ــته باش نكته توجه داش
صرف نتيجه نگرفتن مشترى از 
ــنهادهاى شما به اين معنا  پيش
نيست كه پيشنهادهاى بهترى 

وجود داشته است. شايد نتيجه 
با هزينه انجام شده هماهنگى 
نداشته يا پيشنهادهاى بهترى 
ــترى  ــران به مش ــط ديگ توس
ــت. شما در حال  داده شده اس
ــد تمركزتان را روى  حاضر باي
ــت بگذاريد. اگر با  دريافتن عل
ــاز هم به  ــاى مذكور ب روش ه
نتيجه نرسيديد، ديگر چاره اى 
جز انجام كارهاى كلى در همه 
ــت. بايد  زمينه ها نخواهيد داش
ــد  ــود تجدي ــاى خ در قيمت ه
ــراى خريد بهتر  ــد؛ ب نظر كني
ــدام كنيد، اتاق  ــانه ها اق از رس
ــه ايده پردازى  ــو د را ك فكر خ

ــد، تقويت كنيد تا نمونه  مى كن
كارهاى خالقانه ترى ارائه شود 
ــت تاثير  ــترى قبلى تح و مش
قرار بگيرد. بايد نمونه كارهاى 
ــترى  مش ــراى  ب را  ــان  خودت
ــنهادهايى  پيش و  كنيد  ارسال 
ــى به قيمت  ــه انگيز حت وسوس
ــه او ارائه  ــرر كنيد، ب اينكه ض
دهيد. حتى مى توانيد يك كار 
ــيار خالقانه طراحى كنيد و  بس
ــيار  ــانه بس درج آن در يك رس
ــورت رايگان به او  قوى را به ص
ــه بدهيد تا تحت تاثير قرار  ارائ
ــورد كار، او را به  بگيرد و بازخ
بازگشتن نزد شما ترغيب كند. 

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  .

پرسـش: صاحب يك آژانس تبليغاتى هستم كه مدت هاسـت درآمد خود را از همكارى با چند شركت خاص به دست 
مى آورد. چند وقتى است كه يكى از مشتريان اصلى شركت ديگر با ما كار نمى كند و به سراغ يكى از رقبا رفته است. 
اين در حالى است كه تا به حال از پيشنهادهاى ما نتايج خوبى مى گرفت. از آنجا كه اين مسئله به شدت به شركت آسيب 

رسانده، درصدد هستم هر طور شده دوباره نظر اين مشترى را جلب كنم. پيشنهاد شما چيست؟ 

كلينيك كسب و كار(54)
سيكو همچنان دقيق است

ــبانه روز با آن  ــراد ش ــت كه اف ــيله اى اس ــاعت، وس س
ــول روز ده ها بار  ــت در ط ــد و ممكن اس ــاط دارن ارتب
ــى هاى  ــد. اگرچه اين روزها همه گوش ــگاه كنن آن را ن
ــركت هاى توليد  ــا ش ــاعت مجهزند، ام ــه س ــل ب موباي
ــتند  ــترش و توليد هس ــان در حال گس ــاعت همچن س
ــى از بزرگ ترين  ــد. يك ــاردى دارن ــاى ميلي و درآمده
ــت  صنع در  ــرو  پيش ــدگان  توليد كنن ــن  معتبرتري و 
ساعت سازى جهان «سيكو» است كه ساخت ساعت هاى 
ــارات بزرگ آن  ــاال از افتخ ــك با دقت ب ــق اتوماتي دقي

به شمار مى آيد. 
ــال 1881 و افتتاح  ــركت به س آغاز فعاليت هاى اين ش
ــى «كى. هاتورى» در  ــاعت و جواهر فروش فروشگاه س
ــط «كينتارو هاتورى» باز  ناحيه «گينزاى» توكيو توس
ــال 1892، هاتورى  ــال بعد يعنى در س مى گردد. 11 س
ــاعت با  ــيس و توليد س كارخانه اى با 10 نفر كارگر تاس

برند «سيكوشا» را آغاز كرد. 
در سال 1895، توليد ساعت هاى جيبى اين شركت آغاز 
ــركت هاتورى توليد ساعت هاى زنگدار را در سال  شد. ش
ــال 1902، ساعت هاى  1899 آغاز كرد و پس از آن در س
روميزى و موزيكال نيز وارد خط توليد اين شركت شدند. 
ــاعت هاى مچى  ــورى ايده توليد س ــال 1912، هات در س
ساخت ژاپن را در ذهن مى پروراند و يك سال بعد نخستين 
ساعت مچى «الئورل» (Laurel) و البته نخستين ساعت 

مچى كه در ژاپن توليد شده بود، روانه بازار شد. 
ــاز فعاليت هاى  ــان آغ ــال از زم ــت 43 س پس از گذش
ــتين ساعت مچى سيكو توليد شد. سيكو  هاتورى، نخس
ــت  ــان ژاپنى به معنى «موفقيت» يا «نفيس» اس در زب
ــى و به بازار  ــال 1924 رونماي ــمى در س كه به طور رس

معرفى شد. 
ــدن برندهاى  ــال و به وجود آم ــت اين همه س با گذش
مختلف در اين حوزه، سيكو همچنان يكى از قدرت هاى 
ــوب مى شود.  ــازى جهان محس برتر در صنعت ساعت س
ــاعت خودكوك  ــتين س ــيكو نخس ــال 1956، س در س
ــال 1964  ــپس در س ــن را معرفى كرد. س ــاخت ژاپ س
ــتين كورنومتر كوارتز در جهان را معرفى كرد كه  نخس
ــنج رسمى مسابقات المپيك تابستانى توكيو  به زمان س

مبدل شد. 
ــان ادامه  ــيكو همچن ــراى س ــتين ب ــوان نخس ــن عن اي
ــاعت  ــتين س ــيكو نخس ــال 1968، س ــت تا در س داش
ــال بعد،  ــان را معرفى كرد. يك س ــز جه ــوارى كوارت دي
ــاعت مچى كوارتز نيز از سوى اين شركت  ــتين س نخس
ــيكو  ــاخت س ــترون» (Astron) س ــد. «آس عرضه ش
ــك خودروى  ــان با ي ــى تقريبا يكس ــان قيمت در آن زم

نو داشت. 
ــن  ــيكو چندي ــز س ــس از آن ني ــال پ ــد س ــى چن ط
ــاص داد  ــود اختص ــه خ ــر را ب ــتين ديگ ــوان نخس عن
ــاعت  ــتين س ــه مى توان به توليد نخس ــه از آن جمل ك
ــاعت  ــتين س ــد نخس ــوره، تولي ــد منظ ــال چن ديجيت
ــش رقمى و  ــگر ديجيتالى ش ــا نمايش ــز ب  LCDكوارت
ــال 1982  ــاعت تلويزيونى در س ــتين س ــد نخس تولي
اشاره كرد. در سال 1985، اورينت و سيكو كارخانه اى را 

طى يك سرمايه گذارى مشترك راه اندازى كردند. 
ــپرينگ  ــاعت «اس ــور س ــر 2005، موت ــم اكتب در هفت
ــد كه نيروى الزم براى  ــوى سيكو عرضه ش درايو» از س
72 ساعت كار براى ساعت هاى مكانيكى و سه سال براى 
ساعت هاى باترى دار كوارتز را فراهم مى كرد. نوآورى هاى 
ــته و در سال 2012، «سيكو  سيكو همچنان ادامه داش
آسترون»، نخستين ساعت خورشيدى GPSدار جهان 
ــود را همواره به  ــيكو كه خ ــد.  كمپانى س روانه بازار ش
آخرين تكنولوژى هاى روز مجهز مى كند، افتخارات خود 
را روز به روز افزايش مى دهد. مثال ساخت تمام زمان سنج ها 
در المپيك توكيو و بارسلونا از افتخارات اين كمپانى است. 
ــيارى از ابداعات در عالم ساعت هاى مچى محصول   بس
ــرى تقويمى سيكو است،  ــرى ديگر، س سيكو است. س
ساعت هايى كه تاريخ شان براى 100 سال آينده تنظيم 
ــرى  ــورد. به عالوه، مى توان به س ــده و به هم نمى خ ش
ــاعت هايى با طراحى كالسيك  ــاعت هاى ورزشى، س س
اروپايى و مجموعه جواهرات زنانه به عنوان ديگر توليدات 

سيكو اشاره كرد. 

اپل گران ترين برند جهان شد

ــاس گزارش سه رسانه، برند  بنا به تحليل تلگراف براس
ــى و تبلت، گران ترين برند جهان  اپل، توليد كننده گوش
ــد. به گزارش فارس، ارزش اين برند 117  ــناخته ش ش
ميليارد دالر معادل 70 ميليارد پوند انگليس برآورد شده 
ــت. پس از اپل، گوگل با ارزش تقريبى 107 ميليارد  اس
ــده است. پس  دالر دومين برند گران در جهان اعالم ش
ــا ارزش 76 ميليارد دالر در  ــد  اى بى ام، ب ــن دو برن از اي
ــوم قرار گرفته است. مايكروسافت و كوكاكوال  جايگاه س
ــى 71 و 65 ميليارد دالر  ــه ترتيب با ارزش تقريب نيز ب
ــد. جنرال الكتريك،  ــاى بعدى قرار گرفته ان در جايگاه ه
ــونگ، آمازون و تويوتا نيز در جايگاه  مك دونالد، سامس
پنجم تا دهم ارزشمندترين برندهاى جهان قرار گرفتند. 

حكايت برندها

از ميان خبرها

جوانان با چه قوت و ضعف هايى 
يك حرفه را كليد مى زنند؟

آنچه كارآفرين 
جوان در آيينه بيند...

عطيه عظيمىشكوفه ميرزايى
كارشناس ارشد مديريت

ديدگاه

 نستوه نوچيان
كارشناس ارشد كارآفرينى
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ــع اصلى بنگاه ها،  يكى از مناب
سازمان هاى خصوصى و دولتى 
كاركنانى هستند كه فعاليت هاى 
فكرى و اجرايى را انجام مى دهند. 
يعنى در واقع اين نيروى انسانى 
ــب وكار را رونق  ــت كه كس اس
ــود  ــه خ ــد و آن را ب مى بخش
ــاند. از اين رو امروزه يك  مى رس
بخش از هر بنگاه را به مديريت 
منابع انسانى اختصاص داده اند.

ــم در يك تعريف  اگر بخواهي
ــانى را  ــع انس ــت مناب مديري
ــع مى توان  ــم، در واق بيان كني
ــه  ــر را ك ــه اى از تدابي مجموع
براى استخدام، آموزش، حفظ 
ــدارى و انگيزش دادن به  و نگه
كاركنان به كار گرفته مى شود، 

مديريت منابع انسانى گفت.
اگر در گذشته نيروى انسانى 
ــت» تلقى  صرفا به عنوان «دس
ــدى آن  ــه از توان ي ــد ك مى ش
استفاده مى شده، امروزه نيروى 
انسانى تحصيلكرده كه پشتوانه 
فكرى دارد در بنگاه ها مشغول 
ــتند، لذا مديريت بر  به كار هس
آنها نياز به تدابيرى دارد كه بايد 
ــده  ــر اصول تدوين ش مبتنى ب

علمى باشد. 
البته «هنر به كار گرفتن اين 
ــه مديريت  ــت ك اصول اين اس
منابع انسانى را موفق يا ناموفق 

مى كند.»

كارگران انديشمند در 
منابع انسانى

ــازار كار،  ــت رقابتى ب وضعي
تغييرات جمعيتى نيروى كار 
ــدن «كارگران  كه به پديد آم
 knowledge) «ــمند انديش
ــت،  ــده اس worker) انجامي
ــنلى،  افزايش هزينه هاى پرس
وضعيت متغير اقتصادى جامعه 
كه گاه موجب رونق و گاه موجب 
ــرايط تورمى  ــت و ش ركود اس
قيمت ها كه كاركنان را متوقع 

ــا تورم  ــب ب مى كند تا متناس
دريافتى هاى آنها افزايش يابد، 
فراتر رفتن انتظارات كاركنان 
درخصوص عوامل نگهدارنده و 
انگيزشى و تحوالت ساختارى 
سازمان كه به سازماندهى مجدد 
نيروهاى انسانى نياز دارد، همه 
اينها موجب مى شود تا نياز به 
مديريت قوى منابع انسانى در 
بنگاه ها احساس شود و لذا اولين 
اقدام هر شركتى كه مى خواهد 
ــت و بازار موفق  در عرصه رقاب
ــد، عالوه بر فعاليت اصلى  باش
كه توليد كاال و محصول يا ارائه 
ــت، بهره گيرى از  خدمات اس
مدير منابع انسانى قوى است. 
اين مدير الزم است به قوانين 
ــد و از روش هاى  كار آشنا باش
ــظ و  ــتخدام و حف ــن اس نوي
نگهدارى پرسنل آگاهى داشته 

باشد. 

كاركنان شايسته
 انتخاب كنيد

در وهله اول برنامه ريزى نيروى 
انسانى يكى از وظايف اصلى مدير 
منابع انسانى است. به اين معنا 
كه استخدام كاركنان مناسب و 

شايسته براى يك پست خالى، 
ــگام  ــان هن ــى كاركن جابه جاي
ــاختارى و نيازهاى  تغييرات س
سازمانى، تعيين افراد موردنياز 
ــود در  ــغل هاى موج ــراى ش ب
ــازمان به كمك مديران صف  س
ــه  ــى) از جمل ــران اجراي (مدي
ــت كه مدير منابع  اقداماتى اس

انسانى انجام مى دهد.
ــوزش و  ــه دوم آم در وهل
توسعه نيروى انسانى نيز يكى 
از وظايفى است كه مدير منابع 
انسانى انجام مى دهد. كاركنان 
ــركت  تازه وارد كه با قوانين ش
آشنايى ندارند، يا از فرآيند كارى 
بنگاه آگاه نيستند يا براى انجام 
ــت از اطالعات و  كارها الزم اس
ــوردار  ــدى برخ ــارت جدي مه
ــوند، همچنين كاركنانى كه  ش
ــان به روز  بايد دانش و مهارتش
شود به آموزش هاى بدو خدمت 
ــاز دارند. در  و حين خدمت ني
ــت كه مديريت  اين شرايط اس
منابع انسانى به كمك مسئول 
آموزش كه معموال زير نظر اوست 
ــعه و  برنامه هاى آموزش، توس
يادگيرى را در دستور كار خواهد 

قرار مى دهد.

مرحله سوم، ارزيابى عملكرد 
ــت تا مشخص شود  پرسنل اس
ــى كاركنان در  كه ميزان بازده
ــت، به لحاظ  شركت چقدر اس
ــتانداردها و قوانين  ــت اس رعاي
ــاس  ــه مقدار احس ــركت چ ش
ــا اينكه  ــئوليت مى كنند ي مس
ــد و ارتقا و جابه جايى  براى رش
ــب تر هستند و  كدام افراد مناس
غيره. اينها از وظايف مدير منابع 

انسانى است. 
ــارم، تعيين  ــه چه در مرحل
ــب  ــتمزد متناس ــوق و دس حق
ــغلى و فردى  ــا ويژگى هاى ش ب
كاركنان و نياز شركت، يكى از 
ــانى  وظايف مديريت منابع انس

است. 
ــت  ــن پرداخ ــر اي ــالوه ب ع
پاداش ها، مشخص كردن افراد 
واجد شرايط دريافت وام يا دادن 
ــى از قبيل تامين  امكانات رفاه
ــه و غيره  ــذا، رفت و آمد، بيم غ
برعهده مدير منابع انسانى است.

در مرحله پنجم رسيدگى به 
حضور و غياب پرسنل، بررسى 
تاخيرها و غيبت هاى آنان و اتخاذ 
تصميمات مقتضى درخصوص 
افراد منظم و غيرمنظم از جمله 

ــت كه مدير منابع  اقداماتى اس
انسانى انجام مى دهد.

ــور  ــام ام ــرانجام انج و س
بازنشستگى و خاتمه خدمت و 
ــركت و  قطع ارتباط كارى با ش
ــت پاداش هاى پايان كار  پرداخ
جزو وظايف مديرمنابع انسانى 

است.
عالوه بر اينها وظيفه مديريت 
ــرايط  ــانى تحليل ش منابع انس
پرسنلى، بررسى نيازهاى شركت 
و تهيه گزارش هاى جهت دهنده 
ــد شركت  و واقعى به مدير ارش
است تا هيات مديره بتواند فعل 
ــانى موجود در  ــاالت انس و انفع
ــتى درك و  ــركت را به درس ش
تصميمات مقتضى را اتخاذ كند. 

مدير منابع انسانى، مغز 
متفكر امور پرسنلى

مدير منابع انسانى از قوانين 
كار و استخدامى رايج در كشور 
ــت و ضوابط و قوانين  مطلع اس
موجود در بنگاه را طورى تنظيم 
ــه اوال مغاير با قوانين  مى كند ك
ــورى نباشد، ثانيا  و ضوابط كش
ــدارى، انگيزش و  به حفظ، نگه

توسعه پرسنل بينجامد.
امروزه مديران ارشد شركت ها 
ــزون مديريت  به اهميت روزاف
منابع انسانى پى برده اند و معموال 
ــانى يكى از  ــران منابع انس مدي
بازوهاى اصلى و مغز متفكر امور 

پرسنلى در شركت هستند.
ــانى را با  ــع انس ــون مناب اكن
ــانى هم  ــرمايه هاى انس نام س
ــه قول  ــرا كه ب ــد، چ مى خوانن
ــگاه اقتصادى  بيل گيتس «بن
ــه دارد از خالقيت، توان و  هرچ
ــت» و  مهارت هاى كاركنان اس
ــرمايه هاى مالى،  لذا در كنار س
تجهيزات و هنر مديريت، وجود 
كاركنان توانا، با انگيزه و مبتكر 
ــت رقابتى خاصى  مى تواند مزي
ــركت به وجود آورد كه  براى ش
سرانجام به يك بنگاه اقتصادى 

سرآمد تبديل شود.

مديريت منابع انسانى چه مى كند  

نيروى انسانى پشتوانه فكرى سازمان
زنان بيشتر از مردان در محيط كار 

مورد انتقاد قرار مى گيرند

آيا تا به حال به تاثير جنسيت در نوع بازخوردى كه از كار 
كارمندان گرفته مى شود، توجه كرده ايد؟ 

به نظر نمى آيد كه به چنين چيزى فكر كرده باشيد اما 
خوب است بدانيد كه مطالعات تازه نشان مى دهد مديران 
شركت هاى فناورى، در صحبت كردن با كارمندان زن و 

مرد تفاوت قائل مى شوند. 
در مقاله اى كه در مجله فورچون به چاپ رسيد، كيه 
دايسلر، نويسنده، از تعدادى كارمند زن و مرد در بخش 
ــت تا با او در زمينه ارزيابى عملكردشان  فناورى خواس
همكارى كنند. هدف او از اين كار اين بود كه ببيند آيا 
ــيت فرد تغيير مى كند  محتواى ارزيابى براساس جنس

يا خير. 
خانم دايسلر 248 ارزيابى از 180 نفر را در اين تحقيق 
مورد بررسى قرار داد كه 105 نفرشان مرد و 75 نفرشان 
زن بودند. اين كارمندان در 28 شركت فناورى كوچك و 

بزرگ كار مى كردند. 
بررسى هاى اسنايدر نشان داد كه 71 زن بازخورد منفى 
از ارزيابى هايشان دريافت كردند. اين در حالى بود كه اين 

آمار براى مردان تنها 2 نفر بود. 
ــر از مردان تنها  روى ديگر ماجرا اما اين بود كه 81 نف
بازخورد مفيد دريافت كردند، حال آنكه اين رقم در ميان 

زنان فقط 23 نفر بود. 
در زمينه نوع بازخورد در ارزيابى ها، 94 زن مورد انتقاد 
ــاد در امان  ــا 13 نفر از انتق ــد درحالى كه تنه قرار گرفتن
ماندند. در ميان مردان نيز از 83 نفر انتقاد شد و براى 58 

نفر انتقادى در كار نبود. 
ــنهادهاى سازنده  خانم دايسلر نوشت: «مردان پيش
ــازنده  ــنهادهاى س ــد. زنان هم پيش ــت مى كنن درياف
دريافت مى كنند اما در عين حال به آنها گفته مى شود 

كه حرف نزنيد.»
درحالى كه بازخورد مردان به سمت وسوى پيشنهاد براى 
بهبود مهارت هاست، بازخورد براى زنان بيشتر به سمت 

نكوهش شخصيت آنهاست. 
ــى از 83 مورد ارزيابى  اين نوع انتقاد فقط در دو ارزياب
ــد. اما در ميان زنان 71 ارزيابى از كل 94  مردان ديده ش

ارزيابى انتقادى با نكوهش همراه بود. 
ــيت مديرى  ــن دريافت كه جنس اين مطالعه همچني
ــت بازخورد تفاوتى  ــام مى داد در ماهي كه ارزيابى را انج

ايجاد نكرد. 
ــه داده هاى او  ــلر درحالى ك ــته خانم دايس به نوش
ــخص براى  ــانه اى مش ــت اما «نش ــال علمى نيس كام
ــتر در اين باره  ــت تا بيش ــانى اس مديران نيروى انس

ــد.» واكاوى كنن
ــتين بررسى درباره زبان متفاوت  اين پژوهش نخس
ــت.  ــى كارمندان زن و مرد نيس مديران براى ارزياب
ــال هاى  ــرى بين س ــم مطالعه  ديگ ــن ه ــش از اي پي
ــان دوبرابر مردان  ــان داد كه زن 1990 تا 2012 نش
ــش»  ــا «ارباب من ــه برابر آنه ــده» و س «تحميل كنن

ــوند.  خطاب مى ش
به نوشته خانم دايسلر: «در اكثر شركت هاى به نسبت 
بزرگ فناورى، مديران نيروى انسانى بر امتيازات ارزيابى 
نظارت مى كنند تا الگوهاى تعصبات سيستماتيك را كشف 

و تصحيح كنند.»

انجمن منابع انسانى 

به منظور تقويت و ارتقاى قابليت و توان مديران منابع 
ــعه اقتصادى،  علمى،   ــتاى كمك به توس انسانى در راس
ــه هاى صنعتى و خدماتى كشور و  فنى و بازرگانى موسس
ايجاد آمادگى براى راهيابى به بازارهاى جهانى،   «انجمن 
مديريت منابع انسانى ايران» تشكيل شده و داراى شخصيت 
حقوقى مستقل و استقالل مالى است و به صورت صنفى و 

غير انتفاعى فعاليت مى كند.  
ــاعه  ــتاى اش ــانى در راس انجمن مديريت منابع انس
ــطح پژوهش در  ــش و ارتقاى س ــعه دان فرهنگ،  توس
ــانى در نظر دارد بين محققان  حوزه مديريت منابع انس
ــش مديريت منابع  ــه به گونه اى با دان و متخصصانى ك
ــروكار دارند،   ــعه نظام هاى مربوطه س ــانى و توس انس

ارتباط برقرار كند.  
ــادل اطالعات،   ــت تب ــب جه ــاى مناس ايجاد فض
ــائل مشترك و صنفى  تجربيات،  ايده ها و بررسى مس
ــت كه در  ــاى انجمن اس ــه برنامه ه ــاى از جمل اعض
ــكيل گردهمايى هـاى  ــدف تش ــن ه ي جهت تحقق ا
ــطح  ــانى درس ــا مديريت منابع انس ــى مرتبط ب علم
ــزام نماينده به  ــى و اع ــه اى و بين الملل ــى،  منطق مل

ــت.  ــابه مدنظر اس گردهمـايى هاى مش
همچنين ايجاد بانك هاى اطالعاتى از آخرين دستاوردها 
ــار كتب و نشريات و طراحى  و پيشرفت هاى علمى،  انتش
نرم افزارهاى مرتبط كه مى تواند بسيار سودمند باشد،  در 

دستور كار قرار دارد.  
انجمن مديريت منابع انسانى به عنوان ارگانى تخصصى 
ــاى ذى ربط،  در  ــا نهاده ــر دارد ضمن همكارى ب در نظ
سياست گذارى و تدوين قوانين و مقررات مربوط مشاركت 
كند.  شناخته شدن به عنوان يك مرجع حرفه اى و پيشتاز 
ــانى در سطوح  از مهم ترين موضوعات مديريت منابع انس

منطقه است.  
اهداف انجمن 

 اشاعه فرهنگ مديريت منابع انسانى و توسعه دانش و 
ارتقاى سطح پژوهش و ايجاد فضاى مناسب جهت تبادل 

اطالعات و تجربيات؛ 
توانمندى در انجمن در جهت ارائه پيشنهادها و نظرات 
ــت گذارى و تدوين قوانين و  به منظور مشاركت در سياس

مقررات؛
 توسعه حرفه منابع انسانى.

جايزه تعالى منابع انسانى برگزار مى شود 

ــود.  ــانى آبان ماه برگزار مى ش ــى منابع انس جايزه تعال
ــه، تقديرنامه و  ــطح گواهينام ــه س ــن جايزه داراى س اي
اعطاى نشان است. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 
http: // 88807908 تماس بگيريد يا به سايت انجمن

www. hrmsociety. ir/ قسمت جايزه مراجعه كنيد. 
انجمن مديريت منابع انسانى ايران براى ارزيابى شركت هاى 
ــانى در يك اقدام كليدى  متقاضى جايزه تعالى منابع انس
تربيت ارزياب را سرلوحه كار خود قرار داد و در همين راستا 
از شروع جايزه تعالى منابع انسانى يعنى سال 1387 تاكنون 
ــطح ذيل به اجرا گذاشت.  دوره هاى آموزشى را در دو س
متقاضيانى كه اين دو سطح را با موفقيت طى كنند به عنوان 
ارزياب جايزه تعالى منابع انسانى محسوب شده، عالوه بر 
ارائه خدمات به سازمان خود در فرآيند ارزيابى هاى جايزه 

با انجمن همكارى خواهند كرد. 
سطح1) به مدت 2 روز كامل «16 ساعت» شامل دروس 
مديريت منابع انسانى، مدل هاى تعالى منابع انسانى، نحوه 

خودارزيابى سازمان ها، تدوين اظهارنامه. 
سطح2) به مدت 2 روز كامل «16 ساعت» شامل منطق 
ــات تركيب و اجماع،  ارزيابى رادار، ارزيابى انفرادى جلس
ــراه كارگاه هاى  ــل «Site visite» به هم بازديد از مح

آموزشى و غيره.

شبكه هاى اجتماعى
ابزارى مناسب براى جذب نيرو

شبكه هاى اجتماعى اين روزها در ميان فرهنگ و زندگى 
مردم به شدت رسوخ كرده اند. روزى نيست كه بسيارى از 
اهالى اينترنت سرى به شبكه هاى اجتماعى نزنند. نفوذ اين 
نوع شبكه ها عالوه بر سرگرمى و ايجاد آگاهى هاى عمومى 
مى تواند در بخش هاى تخصصى گوناگون استفاده شود. 

يكى از اين بخش ها دپارتمان منابع انسانى است. 
ــات و  ــراى ارتباط ــزارى ب ــى اب ــبكه هاى اجتماع ش
همكارى هاى بين المللى و متقابل هستند كه شركت هاى 
ــتفاده مى كنند.  ــر جهان از آنها اس گوناگون در سراس
مديران منابع انسانى بايد در برنامه ريزى و تصميم گيرى 
درباره اين روش ارتباطى و همكارى جدى باشند، چون 
ــگ همكارى و مديريت گره  اين روش ارتباطى با فرهن
ــت. اين به آن معناست كه براى بخش منابع  خورده اس
ــه گفته كاترينا  ــانى چاره اى جز اين وجود ندارد. ب انس
هيور، كارشناس اين حوزه، داشتن مهارت هاى مرتبط 
با شبكه هاى اجتماعى اكنون به يك «بايد» براى منابع 
انسانى تبديل شده است. او اضافه مى كند كه شبكه هاى 
اجتماعى حاال نقشى حياتى در بازاريابى منابع انسانى 
ــبكه هاى اجتماعى اين امكان را به  دارند. همچنين ش
ــاى غيرمتمركز كار كنند.  مردم مى دهند كه در گروه ه
ــت  ــراى كارمندان جوان مفيد اس اين امكان به ويژه ب
ــاركت هاى قوى تر هستند.  كه خواهان ارتباط ها و مش
ــن امكان را براى كارمندان جوان  ابزارهاى اجتماعى اي

ــد.  ــاد مى كن ايج
ــت كه گرايش به سمت «فرهنگ  خانم هيور معتقد اس
ــكل هاى  ــاركت» مى تواند در جاى جاى جهان به ش مش

مختلف نمود پيدا كند. 
ــبكه هاى اجتماعى  ــد، ش ــار همه آنچه گفته ش در كن
تصويرى از شركت متبوع شان را به جهانيان نشان مى دهند. 
شركت هاى مختلف براى شناساندن خود و جذب كارمندان 
ــبكه هاى اجتماعى  ــركت در ش جديد از پروفايل هاى ش
ــت كه آنها بايد واقعيت خود  ــتفاده مى كنند. اينجاس اس
ــغل براى بخش منابع انسانى  ــان دهند. اين يك ش را نش

به شمار مى آيد. 
خانم هيور مى گويد: «اگر شركت هاى گوناگون تصويرى 
غير از واقعيت را در شبكه هاى اجتماعى از خود منعكس 
كنند، اعتبارشان در دنياى واقعى از سوى دنياى مجازى 

زير سوال مى رود.»
ــاس يك پژوهش در آلمان، اتريش و سوئيس،  براس
استفاده از شبكه هاى اجتماعى براى اهداف منابع انسانى 
در اين كشورها موضوع بحث است. اهميت اين بحث در 
ــت كه توسعه دهندگان نرم افزار  اين كشورها تا آنجا اس
ــى در نرم افزارهاى  ــبكه هاى اجتماع به كاركردهاى ش
ــان مى دهند. با اين  ــانى خود توجه ويژه نش منابع انس
حال استفاده هاى سنتى و معمول از نرم افزارهاى منابع 
ــت. يك بررسى حكايت  انسانى هنوز هم مرسوم تر اس
ــركت ها از نرم افزارهاى  ــد ش ــه 95درص از آن دارد ك
ــانى براى تنظيم صورت پرداخت ها استفاده  منابع انس
ــى همچنين دريافت كه 70درصد  مى كنند. اين بررس
ــنل  ــاز را براى اداره پرس ــاى مورد ني نهادها راهكاره

ــترش مى دهند.  گس
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چگونه مى توان كاركنان را مديريت كرد
چگونه مى توان كاركنان را مديريت كرد، عنوان كتابى است 
كه به همت انجمن مديريت منابع انسانى ايران چاپ و منتشر 
شده است. نويسنده كتاب مايكل آرمسترانگ و مترجمان آن 
ــيداحمد طباطبايى، محمدرضا بابائى و زهرا دولتى مقدم  س
است.نويسنده جنبه هاى كليدى مديريت و رهبرى كاركنان را 
به طور كاربردى بيان مى كند و در فصل هاى مختلف به مباحثى 
نظير: توانمندسازى، سازماندهى و برانگيختن كاركنان، تيم 
سازى، مديريت تغيير و عملكرد مى پردازد. اين كتاب براى 
مديران به منزله تعالى ديدگاه با نگرش مديريت منابع انسانى 

ــانى كشور توصيه  ــت، و به همين دليل مطالعه آن به مديران، به ويژه مديران منابع انس اس
مى شود.چگونه مى توان كاركنان را مديريت كرد، در حجم كم و مدت زمان محدود، مديران 

را با نگرش منابع انسانى در بحث مديريت كاركنان آشنا مى كند.

كتاب دانشگاه سازمانى
   (HAND BOOK) كتاب «دانشگاه سازمانى» دستنامه اى
است گردآورى شده از تجربيات مديران منابع انسانى و مديران 
آموزش و توسعه سازمان هاى پيشرو كه اقدامات مربوط به 
آموزش و توسعه منابع انسانى خود را در يك چارچوب مدون 
ــازماندهى كرده اند. ــگاه سازمانى، س و يكپارچه به نام دانش
هدف از گردآورى و تاليف اين كتاب توسط «دكتر مارك آلن» 
ــاير مديرانى كه هنوز اقدامى براى  اين بوده است كه براى س
يكپارچه سازى فعاليت هاى آموزش و توسعه منابع انسانى خود 
به صورت استراتژيك نكرده اند، يك راهنماى عملى فراهم كند. 

اين راهنما، تجربيات گرانبهايى از صنايع مختلف را در قالب فعاليت هاى استاندارد آموزش 
و توسعه در خود گنجانده است.

پرورش راهبردى منابع انسانى
انجمن مديريت منابع انسانى ايران در راستاى تحقق يكى 
از اهداف خود در زمينه توسعه دانش و ايجاد توانمندى هاى 
مورد انتظار در مديران، اقدام به چاپ و انتشار كتاب «پرورش 
راهبردى منابع انسانى» كرده است.  كتاب مذكور با نگرشى 
استراتژيك تدوين شده و به ويژه به استراتژى و توسعه منابع 
انسانى مى پردازد كه هم به جهت گيرى كلى سازمان كمك 

مى كند و هم يادگيرى افراد را تسهيل مى بخشد. 

بررسى سالمت كاركرد منابع انسانى
ــيع و عميق در زمينه  اين كتاب كه حاصل پيمايشى وس
ــر اروپا است، به موضوعات  مديريت منابع انسانى در سرتاس
ــازمانى، فرهنگ، توسعه فردى و  كليدى مانند استراتژى س
ــانى را از  نگهدارى كاركنان مى پردازد و مديريت منابع انس

جنبه هاى مختلف بررسى مى كند. 
كتاب «بررسى سالمت كاركرد منابع انسانى» ابزار بهينه 
كاوى بسيار ارزشمندى را در اختيار متخصصان منابع انسانى 
قرار مى دهد تا كار واحد خود را درون سازمان ارزيابى كنند 
ــرد آن تصميم بگيرند. گزارش ها  و بتوانند براى بهبود عملك

به گونه اى طراحى شده اند كه به مديران اجازه مى دهد تا با بكار بستن درس هاى اين پژوهش ها 
در سازمان هاى خود، رويه هاى برتر را در گستره صنايع موردنظر توسعه دهند. 

ــوى انجمن مديريت منابع انسانى ايران  اين كتاب توسط غالمحسين لك ترجمه و از س
انتشار يافته است. 

كارگاه آموزشى مديريت نام تجارى 
كارگاه آموزشى مديريت نام تجارى 9 آذرماه برگزار مى شود. 
 Brand اين كارگاه با هدف آشنايى با مفاهيم ايجاد و توسعه
ــى حمايت و تقويت آن از  و تفاوت آن با نام تجارى و چگونگ
طريق خلق ارزش هاى جديد در سازمان است. اين كارگاه با 
سخنرانى مهندس روشن ضمير با هزينه 200هزار تومان برگزار 
مى شود. شهريه برنامه شامل كتاب، جزوه، وسايل آموزشى، 

ناهار و پذيرايى است. 
ــى و حقوقى و  ــاى حقيق ــراى اعض ــد تخفيف ب 10درص
سازمان هايى كه بيش از پنج نفر معرفى كنند در نظر گرفته 

شده است. به كسانى كه در اين انجمن شركت كنند، گواهينامه رسمى انجمن با اعتبار وزارت 
علوم و تحقيقات و فناورى، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، شركت ملى نفت 

ايران، شهردارى تهران و سازمان مديريت و برنامه ريزى داده مى شود. 
عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام با تلفن هاى 88827878-88824886 و 88309413 
تماس حاصل كنند و شهريه مربوطه را به حساب 0104465257007 به نام انجمن مديريت 
ــيد آن را به شماره 88835278  ايران نزد بانك ملى ايران شعبه كريمخان زند واريز و رس

فاكس كنند. 

سمينار فنون سرپرستى برگزار مى شود 
سمينار فنون سرپرستى، با هدف كسب دانش مرتبط با فنون 
سرپرستى و چگونگى كنترل و ارتقاى كاركردهاى افراد تحت 

سرپرستى در سازمان 15 دى ماه برگزار مى شود. 
ــتمى 180 هزار  ــخنرانى دكتر رس اين سمينار به س
ــايل آموزشى، ناهار،  ــامل كتاب، جزوه، وس تومان و ش

پذيرايى است. 
ــى و حقوقى و  ــاى حقيق ــراى اعض ــد تخفيف ب 10درص
سازمان هايى كه بيش از پنج نفر معرفى كنند در نظر گرفته 

شده است. 
به كسانى كه در اين انجمن شركت كنند، گواهينامه رسمى انجمن با اعتبار وزارت علوم 
و تحقيقات و فناورى، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، شركت ملى نفت ايران، 

شهردارى تهران و سازمان مديريت و برنامه ريزى داده مى شود. 
عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام با تلفن هاى 88827878-88824886 و 88309413 
تماس حاصل كنند و شهريه مربوطه را به حساب 0104465257007 به نام انجمن مديريت 
ــيد آن را به شماره 88835278  ايران نزد بانك ملى ايران شعبه كريمخان زند واريز و رس

فاكس كنند. 

نخستين دوره پرورش كارشناس آموزش حرفه اى برگزار مى شود
ــناس آموزش حرفه اى 19  ــتين دوره پرورش كارش نخس
ــن دوره ارتقاى دانش و  ــود. هدف از اي آبان ماه برگزار مى ش
ــتقرار  ــان آموزش براى طراحى و اس مهارت هاى كارشناس
سيستم مديريت آموزشى براساس استانداردهاى بين المللى 
و نظارت بر اجراى آنهاست. در انتهاى اين دوره دو گواهينامه 
انجمن مديريت ايران با اعتبار وزارت علوم تحقيقات و فناورى- 
شركت ملى نفت ايران- سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى 
ايران- شهردارى تهران- سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
و گواهينامه بين المللى شركت ICS انگلستان داده مى شود. 

شهريه اين دوره دو ميليون و 500 هزار ريال و شامل كليه هزينه هاى آموزشى، پذيرايى و صدور 
گواهينامه است. عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام با تلفن هاى 88827878 – 88824886 
ــهريه مربوطه را به حساب 0104465257007  و 88309413 تماس حاصل نمايند و ش
ــعبه كريمخان زند واريز و رسيد آن را به  به نام انجمن مديريت ايران نزد بانك ملى ايران ش

شماره 88835278 فاكس كنند.

وقايع اتفاقيهپيشخوان

سارا گلچين

سيدحبيب شاهركنى
مدرس دانشگاه

ترجمه : سارا گلچين
hrmonline.ca :منبع

ترجمه : سارا گلچين
news-sap. com :منبع

مديريت منابع انسانى

 سمينار فنون سرپرستي     

 هدف :
كسب دانش مرتبط با فنون سرپرستي و چگونگي كنترل و ارتقاء كاركردهاي افراد تحت سرپرستي 

 در سازمان مي باشد.

 

 محتواي برنامه :
 

 سرپرست و انواع سرپرستي . -فرد در ارتباط با سازمان -روابط انساني در امر سرپرستي - 1
 وظايف سرپرست در رابطه با مافوق و در ارتباط با گروه تحت سرپرستي . -  2
 وظايف عمومي سرپرستان شامل :  - 3

اثـرات تقـسيم      -حدود تقسيم كـار     -اصول طراحي مشاغل -سازماندهي ( فوايد كار  - 3  – 1
 الگوهاي سازماني ) . -كاربركارائي كاركنان

 استاندارد كردن كارها واستفاده از فرم ها ) . -كنترل عمليات ( الگوهاي عقالئي كنترل- 3 – 2
 ايجاد انگيزش در كاركنان - 3 – 3
ويژگـي هـاي      -اداره گروه هاي كار ( چگونگي تشكيل گروه هاي رسمي و غيررسـمي     - 3 – 4

 گروه هاي كار در سازمان و ارتباطات سازماني ) .
 

 93/10/15تاريخ برگزاری: 
 لایر 1/800/000هزينه: 

 آقای دکتر رستمیسخنران: 
 

نفر معرفي مي نمايند. 5% تخفيف براي اعضاء حقيقي و حقوقي و سازمان هائي كه بيش از 10توجه:  

پذيرايي ) مي باشد. -ناهار -وسايل آموزشي -جزوه -شهريه برنامه شامل ( كتاب  

اعطاي گواهينامه رسمي انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 
 شركت ملي نفت ايران، شهرداري تهران و سازمان مديريت و برنامه ريزي.

تماس حاصل نمايند و شهريه  88309413و  88824886-88827878عالقمندان مي توانند جهت ثبت نام با تلفن هاي 
بنام  انجمن مديريت ايران نزد بانك ملي ايران شعبه كريمخان زند واريز و رسيد   0104465257007مربوطه را به حساب 

فاكس نمايند. 88835278آن را به شماره   

 * امکان اجرای برنامه به صورت اختصاصی و يا ارائه خدمات مشاوره نيز ميسر می باشد.

 

 * امکان اجرای برنامه به صورت اختصاصی و يا ارائه خدمات مشاوره نيز ميسر می باشد.

 5طبقه  -1شماره  -نبش کوچه عسجدی -روبروی ايرانشهر -نشانی: کريمخان زند
 88835278نمابر:           88309413-88824886-88827878تلفن:

   iranmanagement1339@gmail.comپست الکترونيکی:         iranmanagement.orgسايت: 

 اولين دوره عالی تخصصی پرورش کارشناس آموزش حرفه ای

 ويژگی و امتيازات دوره:
 IWA2, ISO10015ارائه چند مدل کاربردی بر اساس استاندارد بين المللی  •

 بازديد از يکی از شرکت های برتر در حوزه مديريت آموزشی •

 ”  مجله مديريت ” معرفی نفرات برتر در  •

انجمن مديريت ايران برای اولين بار برگزار می نمايد:
 

 ارائه دو گواهی نامه يا تائيد از مراجع زير:
 انجمن مديريت ايران با اعتبار : -1

ش�ه�رداری  -سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی اي�ران -شرکت ملی نفت ايران -وزارت علوم تحقيقات و فناوری
 سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور        -تهران

 انگلستان ICSگواهينامه بين المللی شرکت  - 2  

 ساعت 80مدت دوره: 
دو ميليون و پانصد هزار لایر که شامل کليه هزينه های آموزشی،پذيرايی و صدور گواهی نام�ه خ�واه�د شهريه:  

 بود.
 روزهای دوشنبه و سه شنبه 1393آذرماه  18آبان ماه الی  19تاريخ شروع برنامه: 

 بعداز ظهر 4صبح تا  8ساعت برنامه: از 

تماس حاصل نمايند و شهريه        88309413و    88824886  –  88827878عالقمندان مي توانند جهت ثبت نام با تلفنهاي            
بنام انجمن مديريت ايران نزد بانك ملي ايران شعبه كريم خان زند واريز و رسيد آن را           0104465257007مربوطه را به حساب  

 فاكس نمايند.   88835278به شماره 

5طبقه  – 1شماره  –نبش كوچه عسجدي  –روبروي ايرانشهر  –نشاني : كريمخان زند    
:         88309413 - 88824886 – 88827878تلفن :  88835278نمابر   

 iranmanagement1339@gmail.comپست الكترونيكي :     iranmanagement.orgسايت : 

 اساتيد: 
 دکتر مهرداد پيدائی -دکتر کامبيز باغبان -دکتر اباصلت خراسانی -دکتر آذر صائميان -دکتر نسرين جزنی

 5طبقه  -1شماره  -نبش کوچه عسجدی -روبروی ايرانشهر -نشانی: کريمخان زند
 88835278نمابر:           88309413-88824886-88827878تلفن:

   iranmanagement1339@gmail.comپست الکترونيکی:         iranmanagement.orgسايت: 

 هدف: 
و تفاوت آن با نام تجاري و چگونگي حمايت و تقـويـت آن              Brandآشنايي با مفاهيم ايجاد و توسعه  

 از طريق خلق ارزش هاي جديد در سازمان مي باشد.
 محتوی برنامه:

 تعاريف و ويژگي هاي نام ، آرم ، لوگو ، عالمت تجاري ، نشان و نشانه  ◊
 اشاره اي به بازاريابي ، تبليغات ، ارتباطات و روابط عمومي  ◊
 روشهاي انتخاب نام و مزايا و معايب هر يك  ◊
 )Brand Equityارزش نام تجاري ( ◊
 ويژگي هاي براند هاي موفق  ◊
 Brandچگونگي خلق  ◊
 Brandبيست قانون مهم براي تثبيت  ◊
 Brandپيشنهادات پورتر براي جا  انداختن  ◊
 )Positioningپيشنهادات مايكل تريسي و آلفرد ويزرما براي ساخت جايگاه محصول ( ◊
 انجام كار عملي ◊

 

 93/09/09تاريخ برگزاری: 
 لایر 2/000/000هزينه: 

 آقای مهندس روشن ضميرسخنران: 
 

نفر معرفي مي نمايند. 5% تخفيف براي اعضاء حقيقي و حقوقي و سازمان هائي كه بيش از 10توجه:   

پذيرايي ) مي باشد. -ناهار -وسايل آموزشي -جزوه -شهريه برنامه شامل ( كتاب  

اعطاي گواهينامه رسمي انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 
 شركت ملي نفت ايران، شهرداري تهران و سازمان مديريت و برنامه ريزي.

تماس حاصل نمايند و شهريه  88309413و  88824886-88827878عالقمندان مي توانند جهت ثبت نام با تلفن هاي 
بنام  انجمن مديريت ايران نزد بانك ملي ايران شعبه كريمخان زند واريز 0104465257007سمينار مربوطه را به حساب 

 فاكس نمايند. 88835278و رسيد آن را به شماره 

* امکان اجرای برنامه به صورت اختصاصی و يا ارائه خدمات مشاوره نيز ميسر می باشد.

كارگاه آموزشي مديريت نام تجاري  



استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد.

اونوره دو بالزاك

ــت وزير  ــاه 1323 وزير جنگ نامه اى به نخس بهمن م
ــه علت اعتصاب  ــاره مى كندكه ب ــد و در آن اش مى نويس
ــده اى از  ــت ع ــرق تهران مدتى اس ــران كارخانه ب كارگ
ــربازان فنى در كارخانه مزبور مشغول كار هستند و از  س
ــت وزير مى خواهد دستور دهد سربازان به محل كار  نخس

خود بازگردند. شهردار هم فورا نامه را به من ارجاع داد.
ــت  ــهردار تهران از من خواس در تاريخ 1324/1/12 ش
ــهردارى مركب از چه  او را مطلع كنم كه اتحاديه برق ش
ــانى هستند. من ضمن نامه مشروح و مفصلى شرايط  كس
ــرح  ــهردارى را ش ــود و وضعيت اتحاديه كارگران ش موج
ــت وزير نوشت و  ــهردارى تهران نامه اى به نخس دادم. ش
ــت هرچه زودتر جلسه اى با حضور آقايان وزرا  از او خواس
ــبى براى حل مشكالت  ــود تا بتوان راه مناس ــكيل ش تش

برق پيدا كرد.
ــى در  ــى راجع به خاموش در 1323/10/20 مذاكرات
برخى نقاط شهر تهران انجام مى شد. براى روشن شدن 
ــتند  و از من مى خواستند كه  علت، نامه  اى به من نوش
ــى ها بدهم. در  ــع به اين خاموش ــات كافى راج توضيح
ــى ها به وزير  ــخ، نامه اى مفصل در رابطه با خاموش پاس
ــوه كار بنگاه  ــتم، همچنين ايراداتى به نح ــور نوش كش
ــه نفر ديگر پاسخى  ــتقل برق گرفتم و به اتفاق س مس
ــرايط  ــال كرديم و در چنين ش ــور ارس ــه وزارت كش ب
ــامانى توانستم با سختكوشى هم اخالل  هاى حزب  نابس
توده را بدون اثر كنم، هم كارگرها و مهندسان را راضى 
ــه  در آن زمان جنگ  ــر از همه اينك ــه دارم و مهم ت نگ
ــده را اداره كنم و  ــهر تهران اشغال ش و ناامنى، برق ش
ــهر، نشان لياقت  ــبب شد تا شوراى ش همين عوامل س

ــور  ــن اهدا كند. در آن هنگام نامه اى به وزير كش به م
نوشتم و در زمينه بهتر شدن وضع برق و برآورده شدن 
ــردم بهترين راه اداره كردن  ــنهاد ك نيازهاى مردم پيش
ــركت بازرگانى برق» است، به  اداره برق به صورت «ش
ــد و  ــهردارى باش ــهامدار بزرگ آن ش اين ترتيب كه س
ــهامداران جزء، اشخاص عادى و با سرمايه اى معادل  س
ــيم مى شود و  ــهم تقس 361/555/000 ريال كه به س
ــهردار وقت به نمايندگى از  آقاى غالمحسين ابتهاج ش

طرف شهردارى صاحب سهم مى شود.
ــات متعددى بررسى پيشنهاد را  هيات دولت طى جلس
قبول و موافقت كرد تا از اين پس اداره كل برق به صورت 
ــى درآيد و اين امر در  ــركت بازرگانى نيمه خصوص يك ش

تاريخ 1324/5/1 انجام پذيرفت.
اين شركت به ثبت رسيد و من تصور روزى را مى كردم 
ــتفاده از آن، نظير  كه تهران از نظر توليد نيروى برق و اس

شهرهاى بزرگ پيشرفته دنيا شود.
ــدن اداره  ــى تاب نيمه خصوصى ش ــزب توده كه حت ح
ــيار  ــت به كار انجام توطئه هاى بس ــرق را نمى آورد، دس ب
ــراوان در آن جو  ــد و با تالش ف ــده و تازه اى ش حساب ش
ــالم و روزگار متالطم سعى كرد از آب گل آلود ماهى  ناس
ــان  بگيرد و با توفيق در يكى از پروژه هاى موفقيت آميزش
ــدم و مدت  ــرى كاركنان دولت ش ــه زندان كيف من روان
ــت و به اين ترتيب  ــرم در آن دخمه گذش 42 روز از عم
ــدن اداره كل برق در نطفه خفه شد.  موضوع بازرگانى ش
ــان و ماموران بازرسى كه به خوبى  ولى در عوض مهندس
ــن نيت در آشفته بازار آن  مى دانستند من در نهايت حس
ــتم برآمده براى همكاران،  ــياه، آنچه از دس زمان تلخ و س
ــم از مهندس و كارمند و كارگر، كوتاهى نكرده ام، نامه  اع

سپاسگزارى به من نوشتند. 
ادامـه دارد...

تاثير بودجه  در سياست امريكا 
لس آنجلس  گزارش  به 
ــا بر مدارك ارائه  تايمز، بن
مختلف  كشورهاى  شده، 
تالش مى كنند تا با پرداخت هزينه هاى موسسات پژوهشى 
امريكايى به طرق مختلف بر راهبردهاى ارائه شده به دولت 
ــت خارجى تاثير گذاشته و  امريكا به ويژه در عرصه سياس
سياست هاى مطلوب خود را در دولت امريكا پيگيرى كنند. 
ده ها موسسه پژوهشى مستقر در واشنگتن ده ها ميليون 
دالر كمك هزينه از دولت هاى خارجى طى سال هاى اخير 
دريافت كرده اند و در مقابل با فشار بر مقام هاى امريكايى 
تالش كرده اند سياست هاى دولتى را با اولويت هاى سياسى 
ــورهاى حامى خود منطبق كنند. هم اكنون بسياى از  كش
انديشكده هاى امريكايى تبديل به واسطه البى گرى براى 
ــيارى از انديشمندان نيز  ــده اند. بس دولت هاى خارجى ش
ــدن آزادى بيان و انديشه در تحقيقات خود  به محدود ش
ــار بر آنها براى اعالم نتايج پژوهش  اذعان كرده اند و از فش
ــت هاى كشور تامين كننده  به گونه اى كه مطابق با سياس

بودجه پروژه پژوهشى است، خبر داده اند. 

احيا و ركود در دو سوى آتالنتيك
ــزارش رويترز،  ــه گ ب
ــارى  آم در  را  ــاوت  تف
ــته  كه آخر هفته گذش
درباره شرايط اقتصادى اروپا و امريكا منتشر شد مى توان 
ــا با هراس از  ــو بانك مركزى اروپ ــرى كرد. از يكس ردگي
بازگشت ركود كامل به قاره سبز، سياست هاى «تسهيل 
كمى» را تصويب كرده و از سوى ديگر آمار منتشر شده از 
سوى دولت اياالت متحده تاييدكننده ادامه احياى اقتصاد 
امريكاست. نشست شوراى سياست گذارى بانك مركزى 
ــد كه همه بازارهاى مالى جهان  اروپا در حالى برگزار ش
در انتظار اعالم نتايج آن بودند. مهم ترين تصميمات اين 
نهاد وابسته به نرخ سود و محرك هاى پولى بود كه هر دو 
ــكلى رقم خورده اند كه تالش مقامات اروپايى براى  به ش
ثبت رشد متناسب اقتصادى را به رخ مى كشد. نرخ سود 
ــه پيش تر هم نزديك به صفر بود (15 صدم  اين بانك ك
درصد)، با اعالم رقم 5 صدم درصد بيش از پيش به سوى 
ــت. از سوى ديگر اعالم شده اين نهاد  صفر ميل كرده اس
ــدارى خواهد كرد تا از  ــك تريليون يورو دارايى را خري ي
اين طريق پول بيشترى به اقتصاد لرزان اروپا تزريق شود. 
ــت هاى انبساطى هستند كه براى  هر دو برنامه از سياس
ــده اند، جالب آنكه فدرال  ــد به كار گرفته ش تحريك رش
ــت هايى است  رزرو، بانك مركزى امريكا با چنين سياس
ــد بيشتر از 4درصدى  كه هم اكنون نه فقط احيا كه رش
ــت. بحران  را براى بزرگ ترين اقتصاد جهان رقم زده اس
مالى جهانى سال 2008 از بازار مسكن امريكا آغاز شد و 
بعد تمام بازارهاى مالى اين كشور و جهان را تحت تاثير 
قرار داد. رشد امريكا حتى در سال 2012 به 47/3درصد 

رسيد تا نرخ بيكارى هم تحت تاثير اوضاع بد باال رود. 

راه سبز زندگى
ــزارش گاردين،  ــه گ ب
كنفرانس   در  متخصصان 
بين المللى ساختمان هاى 
ــازندگان،  ــش روى س ــى را پي ــبز 2014، راهكارهاي س
ــازمان ها و محققان براى افزايش ايجاد ساختمان هاى  س
ــلكوويتز، يكى از محققان  ــتفن س ــبز، قرار دادند. اس س
ــت  ــبز معتقد اس ــاختمان هاى س ــه س ــرو در زمين پيش
ــش گازهاى گلخانه اى بايد روى صنعت  تالش براى كاه
ــود، زيرا ساختمان ها جايى  ــازى معطوف ش ساختمان س
ــتند كه بيشترين مقدار كربن را توليد مى كنند. وى  هس
افزود: در امريكا ساختمان ها در مجموع 40 درصد انرژى 
ــت محيطى،  ــائل زيس را مصرف مى كنند كه جدا از مس
فرصت هاى اقتصادى بسيار بزرگى در زمينه صرفه جويى 

انرژى در ساختمان ها به وجود آورده است. 

كاله ايمنى هوشمند
ــتريت ژورنال،  به گزارش وال اس
روز به روز به ليست هوشمند شدن 
ــايل مختلف اضافه مى شود. در  وس
جديدترين عنوان استارت آپى با نام 
ــمند  Daqri يك كاله ايمنى هوش
مجهز به اندرويد و نوعى قابليت واقعيت افزوده را طراحى 
كرده است.  اين كاله از نظر ظاهرى بسيار شبيه به يك 
ــت اما در زير آن از سنسورها،  ــوارى اس كاله دوچرخه س
ــفاف -كه نقش نمايشگر را ايفا  دوربين ها و يك نقاب ش
ــده. برخالف گوگل گلس كه براى  ــتفاده ش مى كند- اس
تمام كاربران ساخته شده، اين كاله ايمنى هوشمند تنها 
ــان  ــرف صنعتى دارد و تنها براى كارگران و مهندس مص

صنايع مناسب است. 

ــه نتايج گزارش هفتگى  ــك مركزى با اعالم خالص بان
ــى برخى مواد خوراكى در  ــط قيمت خرده فروش متوس
تهران در هفته منتهى به 93/06/07 اعالم كرد: قيمت 
ــابه ماه قبل 20/7 درصد  ــبت به هفته مش تخم مرغ نس
ــازه 19/2 درصد كاهش  ــت ميوه هاى ت ــش و قيم افزاي
ــروه لبنيات  ــورد گزارش در گ ــت. در هفته م يافته اس
ــبت به هفته قبل بدون  ــت تمام اقالم اين گروه نس قيم
ــد افزايش  ــرغ معادل 7 درص ــود. بهاى تخم م تغيير ب
ــانه اى 88000 الى 110000 ريال فروش  ــت و ش داش
مى رفت. در اين هفته در گروه برنج، قيمت داخله درجه 
ــت بود. در گروه حبوب، بهاى نخود  يك و درجه دو ثاب
ــفيد 0/6 درصد و لوبيا قرمز  معادل 0/3 درصد، لوبيا س
ــد كاهش ولى قيمت بقيه اقالم اين گروه بين  0/1 درص
ــا 1/2 درصد افزايش يافت. در هفته مورد  0/7 درصد ت
بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى انجير عرضه كمى 
ــبزى تازه كه تعدادى  ــت ولى ساير اقالم ميوه و س داش
ــاير ميوه فروشى ها  ــه با س از آنها از نظر كيفى در مقايس
ــازمان ميادين ميوه و  ــاوت بودند، به نرخ مصوب س متف
ــد. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقالم  تربار عرضه مى ش
ــبزى هاى تازه را عرضه مى كردند كه در گروه  ميوه و س
ــدون تغيير بود. قيمت آلو  ــاى تازه بهاى گالبى ب ميوه ه
معادل 1/4 درصد، انگور 1/5 درصد، طالبى 2/3 درصد 
ــاير اقالم اين  ــزه 1/8 درصد افزايش ولى بهاى س و خرب
ــا 17/6 درصد كاهش يافت. در  گروه بين 1/4 درصد ت
گروه سبزى هاى تازه قيمت سبزى هاى برگى ثابت بود. 
بهاى خيار معادل 0/7 درصد، سيب زمينى 4/9 درصد و 
پياز 3/1 درصد كاهش ولى قيمت ساير اقالم اين گروه 

بين 0/8 درصد تا 8/7 درصد افزايش يافت. 

42 روز در زندان

حداقل دستمزد  قانونى و واقعى
با توجه به آمارهاى رسمى مى توان گفت متوسط نسبت حقوق پرداختى واقعى به حداقل 

دستمزد معادل 1/58 برابر است كه با اين ضريب مى توان گفت در سال هاى 91 و 92 به ترتيب 
متوسط پرداختى به هر كارگر ماهانه رقمى معادل 616 تا 770 هزار تومان در ماه بوده است. 

ــه صبحانه بخورم به  ــتا و قبل از اينك امروز صبح ناش
خاطر اينكه نوبت آزمايشگاه داشتم از خانه بيرون آمدم 
ــگاه خون رفتم. برنامه ام هم اين بود  و به سمت آزمايش
ــه خودپرداز بروم و  ــگاهم ب كه بعد از انجام كار آزمايش
ــيدم  ــگاه كه رس كار روزنامه ام را انجام دهم. به آزمايش
ــاعت نزديك به 8 صبح بود، چند نفرى از من جلوتر  س
ــته بودند. نوبتم  ــف آزمايش زنبيل گذاش ــده و در ص آم
ــتم. چيزى كه در  ــم و روى صندلى انتظار نشس را گرفت
ــدت زمان انتظار توجهم را جلب كرد دفترچه بيمه اى  م
ــن از آن بى بهره  ــتند ولى م بود كه همه منتظران داش
ــد كه اين دفترچه بيمه تا چه حد  ــوال ش بودم. برايم س
ــه درد مى خورد.  ــار دارد و به چه ميزان ب ارزش و اعتب
ــراغ صندوق دار رفتم و گفتم: «ببخشيد خانم! من  به س
ــاب  ــده 35 هزار تومان، با احتس هزينه بدون بيمه ام ش

بيمه چقدر مى شه؟»
گفت: «چه بيمه اى؟»

گفتم: «نمى دونم اصال چه بيمه هايى داريم؟»
گفت: «بيمه خدمات درمانى يا بيمه تامين اجتماعى 

يا بيمه شخصى؟ بسته به بيمه تون فرق مى كنه.»
گفتم: «مثال بيمه تامين اجتماعى؟»

ــه تامين  ــاب بيم ــگاه ما طرف حس ــت: «آزمايش گف
اجتماعى نيست!»

گفتم: «خب! چه مى دونم مثال خدمات درمانى!»
ــه باز هم  ــون خدمات درمانى باش ــت: «اگر بيمه ت گف

بستگى داره بيمه تكميلى باشيد يا نه!»
گفتم: «فرض كنيد بيمه تكميلى باشم.»

گفت: «ما بيمه تكميلى قبول نمى كنيم.»
گفتم: «اى بابا! چه بساطى شد. شما اونى رو كه قبول 
ــال همون خدمات درمانى بدون بيمه  مى كنيد بگيد. مث

تكميلى!»

گفت: «بستگى داره آزمايشتون چى باشه!»
ــونو قبول مى كنه  ــم: «مگه فرق داره؟ بيمه همش گفت

ديگه؟!»
گفت: «فرق مى كنه، خيلى هم فرق مى كنه. مثال اگر 
آزمايشتون به قصد عمل زيبايى باشه قبول نمى كنيم.»
ــديم. فرض كنيد من  گفتم: «اى بابا! چه گرفتارى ش
ــون يك درد و مرضى دارم و مى خوام آزمايش  دور از ج
ــما بگو با بيمه خدمات درمانى و بدون احتساب  بدم، ش

بيمه تكميلى چقدر ميشه؟»
گفت: «آزمايشتون گفتيد چى بود؟»

گفتم: «آزمايش اسيداوريك و قند و چربى خون!»
گفت: «بسته به اسيداوريكتون مبلغش فرق داره!»

گفتم: «چه ربطى داره؟!»
ــيداوريكتون باال باشه يعنى اينكه شما  گفت: «اگر اس
ــت قرمزتون باالست! كسى كه تو اين دوره  مصرف گوش
ــت قرمز زياد مصرف مى كنه حتما اوضاع  و زمونه، گوش
ــش خيلى خوبه! اين آدم بيمه مى خواد چكار! الكى  مالي
ــه همين خاطر ربط  ــاى يك عده اى رو تنگ كرده، ب ج

داره!»
گفتم: «فرض كنيد اسيداوريكم باال نيست.»

ــتون با  ــرايط مبلغ آزمايش ــن ش ــب! با اي ــت: «خ گف
احتساب بيمه و همه كسورات مى شه 34هزار تومان!»
ــان توم  1000 ــد  ش ــه  اينك ــب!  «خ ــم:  گفت

ارزون تر!»
ــه! تازه  ــد چقدر كمتر بش ــب! انتظار داري گفت: «خ
ــه  ــاب نكردم اگرنه مى ش ماليات و ارزش افزوده رو حس

349 تومان و 8 زار!»
گفتم: «يعنى دوزار كمتر؟!»

گفت: «بله! همين دوزارهاست كه مهمه.»
ــمند و حياتى  اينجا بود كه فهميدم بيمه چقدر ارزش
است. نوبتم شد و رفتم كه آزمايشم را انجام دهم. البته 

قند خونم تو همين چند دقيقه كلى افت كرده بود. 

در حالى كه هنوز سـازوكار پرداخت وام 80 ميليون تومانى مسـكن و نحوه بازپرداخت آن به طور دقيق 
مشخص نشده است برآوردها نشان مى دهد اگر به روال تسهيالت قبلى ارائه شود متقاضى بايد در مجموع 

170 ميليون تومان و حتى بيشتر را به عنوان اصل و سود آن به بانك بازگرداند. 
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همين دوزارى هاست كه مهمه
سعيد هوشيار 

ــد  ــده پيرامون نرخ رش ــا ارقام اعالم ش ــاط ب در ارتب
ــم 4 درصد  ــه رق ــم ك ــد مى دان ــده بعي ــادى، بن اقتص
ــان دهنده  ــود دارد نش ــد. عالئمى كه وج ــت باش درس
ــد منفى  ــال از نرخ رش ــت كه در طول يك س اين نيس
ــيده باشيم. بايد  ــد مثبت و چهار درصد رس به نرخ رش
ــالم آمارهايش  ــراى اع ــود منابع دولت ب ــخص ش مش

كجاست.
ــت هم مثل  ــاس مى كنم اين دول ــور كلى احس به ط
ــت كافى ندارد. نه  ــى در اعالم آمارهايش دق دولت قبل
ــالم مى كنند به  ــد، اما ارقامى كه اع ــه دروغ بگوين اينك
ــه رييس جمهور در  ــد. مثل آنك نظر غيرمنطقى مى رس
ــفر اخير خود به مشهد گفت كشور وارد دوران رونق  س

اقتصادى شده است.
ــويم بايد  ــاى رونق اقتصادى مى ش ــى ما وارد فض وقت
ــد اقتصادى باشد. به دنبال آن  همراه با افزايش نرخ رش
در آمار و ارقام اعالم شده از سوى سازمان هاى گوناگون 
بايد شاهد افزايش تقاضا و فرصت براى اشتغال باشيم. 

ــد به 4 درصد مى رسد انتظار داريم كه  وقتى نرخ رش
ــرود. در حالى كه چنين  ــراى افزايش كار باال ب تقاضا ب
ــا پيش از اين به  ــود. افرادى كه ت ــى ديده نمى ش عالئم
ــم  ــى كه من مى شناس ــا جاي ــتند ت ــال كار مى گش دنب

همچنان دنبال كار مى گردند.
ــه بخش خصوصى عالئمى  ــا نمى بينيم ك همچنين م
ــد 4درصدى  ــت يا رش را دال بر اينكه متقاضى كار هس

تجربه شده باشد، نشان دهد.
ــت  ــى از درون دول ــار متفاوت ــم آم ــاال ه ــن ح همي

ــود.  ــادى اعالم مى ش ــد اقتص ــم نرخ رش ــورد رق در م
ــيار  ــالم آمار و ارقام بس ــى در اع ــئله عدم هماهنگ مس

بد است. 
اين دولت به صورت فاحش از نحوه اعالم آمار و ارقام 
ــته انتقاد كرده است. اگر در دولت فعلى  در دولت گذش
ــار آمار دقت  ــود آيد كه در انتش ــم اين ترديد به وج ه
ــيار بدى  كافى صورت نمى گيرد، در اعتماد مردم اثر بس

خواهد گذاشت. 
ــن آمار در  ــار اي ــده اى اعتقاد دارند كه انتش ــه ع البت
ــت. من  ــاد فضاى روانى مثبت در جامعه اس جهت ايج
ــى اعتقاد  ــردن انتظارات روان ــخصه به برطرف ك به ش
ــه وجود آوردن اثرات ماندگار  ندارم. اين عمل قابليت ب

را ندارد. 
وقتى شما واقعيت را پنهان مى كنيد طولى نمى كشد 
كه واقعيت از گوشه اى ديگر نمايان مى شود. وقتى شما 
از رشد اقتصادى و رونق سخن مى گوييد، جامعه انتظار 
ــود و بعد كه مى بيند فضاى  ــا فضاى كار ايجاد ش دارد ت
موجود با گفته هاى دولت تناسب ندارد، اين باعث ايجاد 

عدم اعتماد مى شود. 
ــتند.  ــت كه مردم به دنبال نتيجه هس واقعيت اين اس
ــادى و رونق  ــد اقتص ــكار به دنبال نتيجه رش ــوان بي ج
ــدا نمى كند  ــغلى پي ــوان بيكار ش ــى كه ج ــت. وقت اس
ــى مثبت به او تزريق  ــدر هم كه اميد و موج روان هرچق
ــاهد ايجاد  ــدارد.  در ادامه اين روند ش ــود فايده اى ن ش
ــود. عدم  ــديدتر خواهيم ب ــادى ش ــدى و بى اعتم ناامي
ــت مى تواند اثرات مخرب  ــاور جوانان به گفته هاى دول ب
ــه همراه  ــت ب ــاى دول ــه فعاليت ه ــديدترى در ادام ش

داشته باشد.

ــراه با  ــازار مى آيد هم ــه به ب ــيله جديدى ك ــر وس ه
ــى منحصر به فردى مى آورد. شما  خودش زيبايى شناس
ــكل  ــزرگ نمى توانيد زواياى جديد و ش ــا دوربين ها ب ب
ــد. موبايل ثبت كننده  ــت را تجربه كني متفاوتى از رواي
ــت. بعضى اوقات فيلمسازان اخالقيات  خاطره هاى ما اس
ــدار مى دهند كه اين وسيله  را هدف قرار مى دهند. هش
مى تواند لحظاتى را ثبت كند كه ممكن است ضد حريم 

شخصى شما عمل كند. 
ــا ويژگى هاى  ــنهاداتى مى دهند. همه اينه ــم پيش دائ
ــارج از ايران  ــه خ ــفر هايى كه ب ــت. در س ــل اس موباي
ــاهده كردم كتاب هايى از عكس هاى انتشار  ــتم مش داش
ــت. عكاسى  ــيده اس ــتاگرام به چاپ رس يافته در اينس
ــت. به نظر من  ــراى من خيلى جذاب اس ــتاگرام ب اينس
ــت.  ــما فقط برقرارى تماس نيس ويژگى تلفن همراه ش
ــيله عوض مى شود. اتفاق  ــم اين وس مطمئنم زمانى اس
ــت. اينكه  ــاز از زاويه تلفن همراه اس ــگاه فيلمس مهم ن
ــود در اطراف خودش  ــاز با امكانات موج چطور فيلمس

فيلم مى سازد. 
ــوند كه  ــد وارد فضا مى ش ــدى دارن ــاى جدي آماتوره
ــراد دنياى  ــد. اين اف ــادابى دارن ــيار ش ــازى بس فيلمس
ــر مى كنم اينها  ــد. من فك ــت مى كنن ــان را رواي خودش
قصه گو هاى جديد عصر ما هستند. من اتفاقا در چند روز 
گذشته يك گوشى تلفن همراه جديد تهيه كرده ام، چرا 
كه عادت دارم تجربه هاى جديد كسب كنم. كارهايى را 
ــعى مى كنم براى خودم آيين كنم. هر روز مى نويسم  س
ــم. يكى از اين آيين ها آيين عكاسى است.  و بايد بنويس

وقتى قرار است از دوربين حرفه اى استفاده شود طبيعتا 
كار سخت تر مى شود. استفاده از دوربين تلفن همراه اين 
كار را آسان تر مى كند. خيلى اوقات عكس هايى را كه با 
ــا دوربين حرفه اى  ــل گرفته ام از عكس هايى كه ب موباي
ــتفاده از  ــت دارم. موبايل و اس ــتر دوس تهيه كردم بيش
جنبه هاى مفيد آن را بايد به يك راه و رسم براى زندگى 

خودمان تبديل كنيم. 
ــه زودى زود به  ــى ما ب ــاى موبايل ــدوارم عكس ه امي
ــار مثل كتاب، سايت  ــيله جنبه هاى متفاوت تر انتش وس
يا جشنواره توسط حرفه اى تر ها ديده شود. خيلى از اين 
فيلمسازانى كه االن در جشنواره هاى فيلم و عكس تلفن 
همراه حضور دارند، قبال فكر نمى كردند بشود با موبايل 
ــدان و چهره هاى  ــن فيلم ها را هنرمن ــاخت و اي فيلم س
ــا به عنوان  ــان مى دهد م ــد. اين نش ــر ببينن حرفه اى ت
ــهروند- فيلمساز همان فيلمسازان آماتور نسل جديد  ش
ــتيم كه مى توانيم حرف هاى مان را با موبايل منتقل  هس

كنيم. 
ــده اى كه به دنبال  ــن زمينه داريم؛ ع ــروه در اي دو گ
ــب تجربه هاى جديد به  ــاى حرفه اى براى كس فعاليت ه
ــر نيز كه براى دل  ــراغ موبايل رفته اند و عده اى ديگ س
ــان ديده شود.  ــت دارند آثارش خود كار مى كنند و دوس
ــس موبايلى نظير  ــنواره هاى فيلم و عك به نظر من جش
ــنواره فيلم و عكس همراه تهران كه در حال  همين جش
ــت. ايران  ــاق فرخنده اى اس ــت، خيلى اتف برگزارى اس
ــش مى برد. من  ــا دارد اين زمينه را پي ــان با دني همزم
ــتم و مى بينم  ــوى از اين پيكره هس ــحالم كه عض خوش
ــن حركت خيلى كامل تر  ــر چه پيش مى رويم بدنه اي ه

مى شود. 
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