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نقش ارتباطات  درتوسعه  روابط جهانی

 ایرانیان
پشت میز مذاکره

10

گفت وگویی با رییس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران 

 ژورنال موی مردانه
در راه است

خروج مسکن از رکود
شاید وقتی دیگر

تس��هیالت  افزای��ش  مس��ئله 
مس��کن موضوعی است که این 
متفاوت  اظهارنظر ه��ای  روزه��ا 
کارشناس��ان را در پ��ی داش��ته 
اس��ت. گروه��ی معتقدن��د ک��ه 
افزای��ش تس��هیالت در بخ��ش 

مس��کن می توان��د باعث تحرک 
در بازاری ش��ود که در دو س��ال 
گذشته در خوابی عمیق فرورفته 
و ش��رایط رک��ودی را س��پری 
می کن��د ام��ا ع��ده ای، دیگر از 
کارشناس��ان نظر متفاوتی دارند 

و ب��ر ای��ن نظرن��د ک��ه افزایش 
می توان��د  مس��کن  تس��هیالت 
اث��رات تورمی را نه تنها در بخش 
مس��کن بلکه در تمام بخش های 
اقتصادی به دنبال داش��ته باشد 
با این استدالل که بخش مسکن 

جزو بخش های پیشرو در اقتصاد 
کشور اس��ت و می تواند به عنوان 
لکوموتی��وی س��ایر بخش ه��ای 
اقتص��ادی را ب��ه دنب��ال خ��ود 
بکش��اند. این دیدگاه دوم کمی 

منطقی تر به نظر می رسد. 

صفحه 13

واکاوی ارائه تسهیالت در بازار مسکن

 در روزهای گذش��ته مس��ئوالن مختلف کش��ور درباره تقویت روابط 
با روس��یه و افزایش صادرات غیرنفتی به این کش��ور، به ویژه صادرات 
موادغذایی و مصالح س��اختمانی صحبت کردند. تقریبا همه این افراد 
روی این نکته که به دلیل تنش میان روسیه و غرب، فرصت مناسبی 
در اختی��ار ایران قرار گرفته اس��ت تا مبادالت تج��اری خود را با این 
کش��ور به طور چش��مگیری افزای��ش دهد تاکید کرده ان��د، حتی این 
واقعی��ت یک مرحله هم جل��و رفته و همایش هی��ات تجاری ایران و 
روس��یه دیروز در محل اتاق بازرگانی ایران ب��ا حضور نمایندگان 80 
ش��رکت بزرگ روس��ی برگزار شد که نش��ان از جدیت دوطرف برای 
تحول و گس��ترش روابط دارد. اینکه روس��یه کش��وری بزرگ است و 
اقتصاد روبه رش��دی دارد و تقاضا برای کااله��ای مختلف در آن رو به 
گسترش است بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چرا تا به حال ایران یا 
تولیدکنندگان و بازرگانان کش��ورمان از این فرصت استفاده نکرده اند، 
محل پرسش است. آیا حضور کم رنگ کاالهای ایرانی در روسیه دلیلی 
ج��ز کیفیت پایین تر یا قیمت نامناس��ب تر کاالهای ایرانی در قیاس با 
کاالهای کش��ورهای رقیب داش��ته اس��ت؟ برای حضور پایدار در یک 
ب��ازار باید تالش ک��رد و کیفیت را افزایش و قیم��ت را تقلیل داد. در 
این ش��رایط نیازی به دوپینگ تحوالت سیاس��ی نیست. امروز ممکن 
اس��ت بنا بر دالیل سیاس��ی و تنش میان غرب و روس��یه بتوانیم در 
روس��یه حضور پررنگ تری داش��ته باش��یم اما فردا چه تضمینی برای 
اس��تمرار حضور وجود دارد؟ اگر روابط روس��یه و غ��رب دوباره عادی 
ش��د آیا کاالهای ایرانی توان رقابت دارند؟ آیا رقبای دیگری از س��ایر 
نقاط دنیا به بازار روس��یه چش��م  ندوخته اند؟ وقتی دالیل اقتصادی و 
مناس��بات بازار دلیل تصاحب یک بازار ش��د، می توان به حضور در آن 
دلخوش کرد، اما اگر بر اثر تحوالت سیاسی در عرصه بین الملل مردم 
روس��یه ناچار از خرید کاالهای ایرانی شدند، به همان سادگی که بازار 
را در اختیار گرفتیم، به همان س��ادگی نیز ممکن است آن را از دست 
بدهیم. به نظر می رس��د اکنون که این فرصت را یافته ایم، باید تالش 
کنی��م با افزای��ش بهره وری، حضور کاالهای ایرانی را در بازار روس��یه 
ثابت کنیم و کیفیت را بهبود بخشیم و رضایت خاطر مصرف کنندگان 
روسی را جلب کنیم. حضور بلند مدت را هدف قرار دهیم و سودآوری 

کوتاه مدت را فراموش کنیم. 

 مالحظاتی در باب
گسترش روابط اقتصادی با روسیه

 باگ های کوچک،
بالی جان اپلیکیشن های ایرانی

6

2

7

سهم کمتر از 10 درصدی بخش خصوصی در تولید برق 

قطع نشدن برق مدیون رکود صنایع است
انتقاد صریح پژوهشگر بین المللی آب از مهندسان و تکنوکرات ها: 

نخستین نسلی هستیم که کف کارون و زاینده رود را دیده ایم

مدیرمسئولدکتر محمدرضا قدیمی

ابالغ بخشنامه بودجه 94  تا چند روز آینده
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از ابالغ بخش��نامه بودجه 
94 تا چند روز آینده به دس��تگاه های اجرای��ی خبر داد و گفت: به طور قطع 
آثار بودجه نویس��ی عملیاتی در زندگی مردم بیشتر قابل مشاهده خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در چند روز آینده بخشنامه بودجه 
سال آینده به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ خواهد شد، تصریح کرد: این جلسه 
آخرین اعالم به دستگاه های اجرایی است تا به عزمی که در معاونت برنامه ریزی 
برای ارائه بودجه و تهیه و تنظیم آن براساس عملکرد وجود دارد، اطمینان یابند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه مبانی قانونی این اقدام به تبصره 48 قانون بودجه س��ال 80 
بازمی گردد، افزود: هم اکنون بعد از 14 س��ال این سیاس��ت اجرایی خواهد شد. 
نوبخت با اش��اره به بودجه سال قبل، گفت: این بودجه 210 هزار میلیارد تومان 
ب��ود که با یک اصالحیه به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، البته در پایان 
سال قبل 147.5 هزار میلیارد تومان تحصیل شد که این رقم در یکی، دو روز اول 
سال برابر با 150 هزار میلیارد تومان شد؛ بنابراین پیش بینی کارشناسان معاونت 
برنامه ریزی درست بود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ادامه 
داد: بای��د به کوتاهی خود در س��ال قبل اذعان کنیم ک��ه در آن مقطع به دلیل 
فاصله کوتاه زمانی بعد از تشکیل دولت فقط توانستیم بودجه را زودتر به مجلس 
ارائ��ه دهیم، اما امس��ال هیچ عذری برای یک دولت قانونمدار موجه نیس��ت که 
بودج��ه را بدون بودجه ریزی عملیاتی به مجلس تقدیم کن��د. وی با بیان اینکه 
امسال نیز بودجه را به وقت و به صورت عملیاتی به مجلس ارائه خواهیم کرد، 
افزود: همان طور که ب��ه مجلس قول دادیم، بنا نداریم بودجه را با تبصره ها و 
ماده های قدیمی تحویل مجلس دهیم، در بودجه س��ال بعد دیگر تبصره های 
تکراری نخواهیم داش��ت. نوبخت با بیان اینک��ه تبصره های تکراری و قدیمی 
را جمع بندی کرده و بعد از بررس��ی در دولت به کمیس��یون برنامه و بودجه 
داده ای��م، گفت: بنابراین همین کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس در حال 

بررسی بودجه سال 94 است.

رییس جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه 
اقتص��اد ای��ران در کان��ون توج��ه 
بین المللی قرار گرفته اس��ت، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با موقعیت 
ممت��از خ��ود در ثب��ات و امنی��ت 
منطقه و با تکیه بر س��رمایه انسانی 
فرهیخته و زیرساخت های گسترده 
یک��ی از امیدبخش تری��ن فضاهای 
س��رمایه گذاری در دو دهه آینده را 

نوید می دهد.
ب������ه گ������زارش ای���رن�����ا، 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن 
روحانی عصر سه ش��نبه در همایش 
و  صنای��ع  صاحب��ان  بازرگان��ان، 
قزاقس��تان  و  ای��ران  کارآفرین��ان 
ب��ا اش��اره ب��ه ن��وع ن��گاه دول��ت 
تدبی��ر و امی��د به مقول��ه اقتصاد و 
همکاری های اقتصادی با کشورهای 
همس��ایه به ویژه قزاقس��تان افزود: 
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت جدید، 
در  نوینی  اقتص��ادی  دیدگاه ه��ای 
دس��تور کار قرار گرف��ت که اهداف 
آن در بلند مدت توس��عه اقتصادی 
کش��ور و در کوتاه م��دت، افزای��ش 
قدرت خرید خانوارها، رش��د تولید 
ملی و افزایش کافی سرمایه گذاری 

و بهبود فضای کسب و کار است.
ب��ه  نی��ل  ب��رای  داد:  ادام��ه  وی 
ای��ن اه��داف دول��ت بای��د ناظر و 

و  باش��د  دقیق��ی  سیاس��ت گذار 
از اقتص��اد دس��توری بپرهی��زد و 
اج��ازه دهد فع��االن اقتصادی امور 
تصدی گ��ری اقتصاد را در دس��ت 
بگیرند تا تولی��د در بخش صنعت، 

کشاورزی و خدمات رونق یابد.
وی تاکی��د کرد: در 
نتیج��ه این تحوالت 
ش��رایط  بهب��ود 
سیاس��ی و اقتصادی 
ارتقای  در داخ��ل و 
جای��گاه منطقه ای و 
جمهوری  بین المللی 
را  ای��ران  اس��المی 
ش��اهدیم و تمای��ل 
بزرگ  ش��رکت های 
ب��رای  بین الملل��ی 
مراوده  باب  گشودن 
ایرانی  با شرکت های 
در حوزه های مختلف 
موی��د  خوب��ی  ب��ه 
ای��ن مطلب اس��ت. 
ی  ر ییس جمه��و ر

گفت: اقتصاد ایران در کانون توجه 
بین المللی قرار گرفته و با موقعیت 
ممت��از خ��ود در ثب��ات و امنی��ت 
منطقه و با تکیه بر س��رمایه انسانی 
فرهیخته و زیرساخت های گسترده 
یک��ی از امیدبخش تری��ن فضاهای 

س��رمایه گذاری در دو دهه آینده را 
نوید می دهد.

تقویت همکاری ها  اف��زود:  روحانی 
و تعام��ل ب��ا کش��ورهای منطقه از 
جمهوری  دولت  خاص  اولویت های 
اسالمی است و در این راستا توسعه 

مناس��بات دوس��تانه با قزاقس��تان 
جای��گاه خاصی دارد. وی ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
قزاقس��تان عالوه ب��ر همکاری های 
دوجانب��ه، ظرفی��ت قاب��ل توجهی 
برای همکاری در قالب ساختارهای 

منطق��ه ای ازجمل��ه اکو، س��ازمان 
همکاری های اسالمی، سیکا و دیگر 

موقعیت ها را دارند.
روحان��ی اف��زود: بر این ب��اورم که 
امکانات و فرصت های بسیار خوبی 
در دو کش��ور وج��ود دارد ک��ه در 
ص��ورت به��ره مندی و 
اس��تفاده بهینه می تواند 
ب��ه افزای��ش مناس��بات 
کش��ور  دو  م��راودات  و 
منج��ر ش��ود. وی ادامه 
کش��ور  برخورداری  داد: 
قزاقس��تان از آب و ه��وا 
و خاک متن��وع، معادن، 
اراضی وس��یع کشاورزی 
و همچنی��ن توانمن��دی 
ایران  اسالمی  جمهوری 
در زمین��ه خدمات فنی 
و مهندس��ی، داروسازی 
از  نی��روگاه  س��اخت  و 
زمینه های مس��اعد برای 
به  مش��ترک  هم��کاری 
ش��مار می آی��د. روحانی 
اظهار کرد: توس��عه سرمایه گذاری، 
در  مش��ترک  طرح ه��ای  اج��رای 
زمینه زیربنای��ی، عمرانی، خدمات 
مهندس��ی - فنی، صنعتی، معدنی، 
حمل و نقل، ترانزی��ت، نفت و گاز و 
گردشگری می تواند به عنوان بخش 

مهمی از اس��تراتژی های توسعه ای 
دو جانبه مدنظر قرار گیرد.

روحان��ی افزود: جمهوری اس��المی 
ع��الوه ب��ر موقعی��ت منحصربه فرد 
عظیم طبیعی،  مناب��ع  جغرافیایی، 
منابع انسانی با دانش و مهارت باال 
و زیرساخت های مناسب به ویژه در 
مساعدی  شرایط  حمل و نقل  زمینه 
برای توس��عه مناسبات اقتصادی با 

قزاقستان دارد.
وی ادام��ه داد: اج��رای برنامه های 
توس��عه ای به خص��وص در بخ��ش 
از  بهره من��دی  مس��تلزم  صنع��ت 
تکنولوژی ه��ای نوی��ن اس��ت ک��ه 
جمهوری اس��المی ایران با تکیه بر 
دانش بومی و متخصصان داخلی در 
س��ال های اخیر در زمینه دستیابی 
ب��ه فناوری ه��ای نو در ح��وزه نانو 
پیش��رفت های  بیوتکنول��وژی  و 
قابل مالحظ��ه ای یافت��ه و کش��ور 
قزاقس��تان نی��ز در ای��ن زمینه از 
ظرفیت های قابل توجهی برخوردار 
است که می توان با تبادل تجربیات 
و دانش فنی به رش��د و توس��عه دو 

کشور کمک کرد.
رییس جمه��وری گف��ت: در حوزه 
ترانزی��ت  و  حمل و نق��ل  صنع��ت 
وج��ود کری��دور ش��مال- جن��وب 
و دسترس��ی ب��ه آب ه��ای آزاد و 

آهن  خ��ط  راه ان��دازی  همچنی��ن 
قزاقس��تان - ترکمنس��تان - ایران 
در آینده نزدیک و وجود زیرساخت 
و امکان��ات فراوان در بنادر، ایران را 
به عنوان مس��یری ام��ن و ارزان در 

منطقه شاخص کرده است.
موفق  برگ��زاری  اف��زود:  روحان��ی 
س��یزدهمین اج��الس کمیس��یون 
مشترک همکاری های اقتصادی دو 
کشور که هفته گذش��ته در تهران 
برگزار شد، نقشه راه جدیدی برای 
توس��عه همه جانب��ه فعالیت ه��ای 
اقتصادی دو کش��ور فراه��م کرده 

است.
وی ادام��ه داد: انتظ��ار دارم تمامی 
دس��ت اندرکاران، مسئوالن، فعاالن 
اقتص��ادی و تج��ار دو کش��ور ب��ا 
اس��تراتژی و برنامه ریزی بلند مدت 
ت��وأم با همدلی ش��رایط مناس��بی 
برای افزایش سطح مبادالت تجاری 

فیمابین فراهم آورند.
وظیفه  کرد:  تاکید  رییس جمهوری 
دولت ها نیز فراهم کردن بسترهای 
اقتص��ادی  امنی��ت  تامی��ن  الزم، 
وظیف��ه  و  تج��اری  تس��هیالت  و 
شناس��ایی  نی��ز  بخش خصوص��ی 
فرصت های اقتصادی و تحقق سود 
متقابل در همکاری های مش��ترک 

است.

رییس جمهوری: اقتصاد ایران در کانون توجه بین المللی قرار گرفته است

معاون اول رییس جمهوری اعالم کرد
 شرایط ورود بخش  خصوصی به طرح های نیمه تمام دولتی 

در  رییس جمه��وری  اول  مع��اون 
واگذاری  نح��وه  توجیهی  نشس��ت 
طرح ه��ای نیمه تم��ام دولت��ی ب��ه 
بخش خصوصی و تعاونی، خواس��تار 
ورود بخش خصوص��ی به طرح های 
ب��ا پیش��رفت کمت��ر از 50 درصد 
و تکمی��ل آنها ش��د و گف��ت: آنها 
می توانند به صورت اجاره 10س��اله 
یا در اختی��ار گرفتن کامل طرح ها 
اق��دام کنند و دولت خدمات آنها را 
می خرد. اس��حاق جهانگیری گفت: 
بند )س( تبصره 3 بودجه سال 93 
به بودجه اجازه می دهد طرح های با 
پیش��رفت فیزیکی زیر 50 درصد را 
به بخش خصوصی برای تکمیل آن 

واگذار کند.
وی افزود: حس��اب ذخیره ارزی که 
در برنامه س��وم در س��ال 80 ایجاد 
ش��د، نوعی اطمینان بخش��ی برای 
سیاس��ت گذاران کشور بود مبنی بر 
اینکه 50 درصد از این حس��اب به 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 

واگذار شود و 50 درصد برای زمانی 
باق��ی بماند که قیم��ت نفت پایین 
می آید، کش��ور دچار بحران نش��ود 
که اگر چنین رویه ای اجرا می ش��د 
هم اکنون باید 250 میلیارد دالر در 
حس��اب ذخیره ارزی پول داشتیم 
ک��ه در این صورت دغدغه تحریم و 
جهانگیری  نداشتیم.  نفت  نخریدن 
گف��ت: به دلی��ل اس��تفاده بی رویه 
از حس��اب ذخی��ره ارزی، صندوق 
توس��عه ملی ایجاد ش��د که در آن 
سه قوه نقش دارند و قرار شد سال 
اول 20درصد از درآمد فروش نفت 
و بعد از آن هر س��ال سه درصد به 
آن اضافه و به صندوق توس��عه ملی 
واریز شود همچنین سال 90 حدود 
صدمیلی��ارد دالر درآم��د حاصل از 
فروش نفت داشتیم که 20 میلیارد 
دالر به صندوق توسعه ملی رفت و 
با 80 میلیارد دالر کشور اداره شد.

وی اضافه کرد: ام��ا کل پیش بینی 
امس��ال درآم��د نفت کمت��ر از 60 

میلیارد دالر اس��ت که گفته ش��ده 
31درص��د آن بای��د ب��ه حس��اب 
صن��دوق توس��عه ملی وازیر ش��ود 
یعن��ی ب��ا رقمی ح��دود 25 تا 26 
میلیارد دالر دولت باید خود را اداره 
و طرح های عمران��ی را اجرا کند و 
باید راه باز شده را برای کاهش اتکا 

به درآمد نفتی ادامه دهیم.
جهانگیری با اش��اره به این مطلب که 
پیش��نهاد کردیم تا پنج س��ال آینده 
مبلغ واریزی به صندوق توس��عه ملی 
در حد هم��ان 20درصد باقی بماند و 
افزایش س��ه درصدی س��االنه به این 
مبلغ لحاظ نشود که امیدواریم مجلس 
آن را تصویب کند، گفت: 12درصد از 
واگذاری ها ب��ه بخش خصوصی و بقیه 
رد دیون دول��ت، تهاتر یا از نهادی به 

نهاد دیگر بود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر 
اینکه بای��د واگذاری ها را به گونه ای 
بخش خصوصی  ک��ه  کنیم  طراحی 
واقع��ی ب��ه صحنه بیای��د و در یک 

س��ال گذش��ته واگذاری ه��ا را ب��ه 
بورس بردیم و ب��ه بخش خصوصی 
واقع��ی واگذار ش��د، تصری��ح کرد: 
البته تاکن��ون واگذاری ها در بخش 
تولید خ��وب بوده اما در بخش های 
خدمات��ی و فرهنگی خ��وب نبوده 
اس��ت، به طور نمونه باید گفت که 
سرانه دانش آموز در مدارس دولتی 
ی��ک میلی��ون و 800 ه��زار تومان 
است اما مدارس غیردولتی حاضرند 
نیمی از این مبلغ را از دولت بگیرند 

و به دانش آموز تعلیم دهند.
وی گفت: خ��روج از رکود با حضور 
قاطع بخش خصوصی ممکن اس��ت 
و هم اکن��ون در تولی��د کااله��ای 
کش��اورزی، خودرو، سیمان و فوالد 
رش��د قابل توجهی داریم که نشان 
می دهد خروج از رکود آغاز ش��ده، 
البته به نظام بانکی نیز تاکید شده 
منابع بیش��تری به صحنه بیاورد و 
بنا بر صحبت های رییس کل بانک 
مرک��زی، این بانک ب��رای پرداخت 

280 میلی��ارد دالر تس��هیالت ب��ه 
تولید خ��ود را تجهیز کرده و منابع 
صندوق توسعه ملی نیز در خدمت 

بخش خصوصی است.
جهانگیری اف��زود: اولویت بعدی ما 
توجه ب��ه صادرات غیرنفتی اس��ت 
ک��ه در ای��ن ب��اره بخش خصوصی 
نق��ش قابل توجه��ی دارد البته در 
پنج ماه امس��ال ص��ادرات کاالهای 
غیرنفتی 20 درصد رش��د داش��ت 
که نشان می دهد این واحدها فعال 
ش��ده اند و حرکت به سمت خروج 
از رکود آغاز شده است. جهانگیری 
با اشاره به حوزه آب شیرین کن در 
مناطق س��احلی کشور گفت: اعالم 
کرده ایم که هرکس تاسیس��ات آب 
شیرین کن احداث کند آب شیرین 
را ب��ه قیم��ت باالتری ک��ه وزارت 
نیرو اع��الم کرده خریده و با قیمت 

پایین تر به مردم می فروشیم.
مع��اون اول رییس جمهور همچنین 
گفت: بازار عراق را نباید به س��ادگی 

از دس��ت دهیم زیرا با ویرانی که در 
این کشور اتفاق افتاده و درآمد صد 
میلیارد دالری ناشی از فروش نفت، 
این کش��ور نیاز به بازس��ازی دارد و 
این فرصت خوبی برای شرکت های 
ایرانی است، البته شرکت های ایرانی 
زمان��ی ک��ه پ��روژه ای را می گیرند 
باید تا حد ممکن نیروی انس��انی و 

تجهیزات را از ایران تامین کنند.

فعال شدن میلیاردها دالر 
فاینانس چینی

جهانگی��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
توافق��ات خوبی با چین داش��تیم و 
اصالح��ات این توافقات نیز در حال 
انجام اس��ت، گفت: فکر می کنیم با 
دیدار س��ومی که در یک سال اخیر 
میان روسای جمهور دو کشور انجام 
می ش��ود، قادریم میلیاردها دالر از 
فاینانس چین در طرح ها اس��تفاده 
کنی��م ک��ه اولوی��ت ب��ا طرح های 

بخش خصوصی است.

تجارت و خدمات سرمقاله
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گرچه از سوی مسئوالن وزرات 
نیرو بارها سهم بخش خصوصی 
در تولید برق بیش از 40 درصد 
اع��ام ش��ده ام��ا در واقعی��ت 
بخش خصوص��ی معتقد اس��ت 
که این سهم رقمی کمتر از 10 
را به خود اختصاص داده اس��ت 
به طوری که س��هم بخش های 
عمومی غیردولتی  در این میان، 
بیش از 20 تا 25 درصد است، با 
وجود این شرایط شاهد قطعی 
برق نیس��تیم البته یادمان نرود 
اقتصاد کشور در حال رکود است 
و بیشتر صنایع ما  وضعیت نیمه 

تعطیلی برخوردارند. 
براس��اس اصل 44 قانون باید 
س��هم بخش خصوصی در تولید 
برق به 80 درصد برسد، در این 
راس��تا نیز باید دولت شرایط را 
برای فعالیت این بخش مهیا کند 
تا تمای��ل بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در تولی��د برق 
جلب شود. اما در واقعیت شاهد 
دور شدن بخش خصوصی در این 

حوزه تولیدی هستیم. 
هم اکن��ون ت��وان تولی��دی 
نیروگاه ه��ای کش��ور 70 هزار 
مگاوات برق است که رقم خوبی 
به حس��اب می آید  به طوری که 
موجب شده ایران چهاردهمین 
ظرفی��ت تولی��د ب��رق جهان و 
بزرگ ترین ظرفی��ت تولید برق 
خاورمیانه را در اختیار داش��ته 
باش��د. این در حالی است که از 
این ظرفیت 50 هزار مگاوات آن 
عملیاتی می ش��ود، زیرا همواره 
تع��دادی از نیروگاه هااوره��ال 
می شود، اما در مجموع در شرایط 
کنونی در پیک س��اعت مصرف 
45 تا 50 هزار مگاوات برق مورد 

مصرف قرار می گیرد. 

بخش خصوصی به جای 
دولت وام گرفت

بای��د بپذیری��م ک��ه فض��ای 
کس��ب و کار برای ش��رکت های 
بخش خصوصی در صنعت تولید 
برق مهی��ا نیس��ت. حمیدرضا 
صالحی، نایب رییس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی تهران و عضو 
هیات مدیره سندیکای صنعت 
ب��رق در گفت وگو ب��ا »فرصت 
ام��روز« در این ب��اره مهم ترین 
مش��کل تولید ب��رق را اقتصاد 
کان کشور می داند و می گوید: 
»به دلیل مش��کات نقدینگی 
بده��ی دولت ب��ه پیمان��کاران 
بخش خصوصی به موقع پرداخت 
نشد و موجب شد با وجود افزایش 
هزینه های تولی��د برق درآمد از 
این مح��ل به حد کافی نباش��د 
و  این مس��ئله موجب انباش��ت 
بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 
بخش خصوصی ش��ده اس��ت. 
درس��ت در این فضا پیمانکاران 
برای اینکه پروژه ها روی زمین 
نماند از بانک ها وام دریافت کردند 
در واقع به جای اینکه دولت وام 
بگیرد پیمانکاران بخش خصوصی 
براساس توافقاتشان وام گرفتند 
و این مسئله به خودی خود برای 
این افراد مشکل ساز شد، زیرا توان 
پرداخت این وام ها را با سود باال 

نداشتند.«

بخش خصوصی نحیف 
شده است 

هم  اکن��ون پیمانکاران بخش 
 خصوصی در تولید برق از محل 
پروژه های خود سه تا چهار هزار 
میلی��ارد توم��ان از دولت طلب 
دارند. این بدهی که میراث باقی 
مانده از دولت گذشته است باید 
توس��ط دولت یازدهم پرداخت 

ش��ود ت��ا بنگاه ه��ای اقتصادی 
خصوصی بتواند روی پای خود 
بایستند و سهم مشارکتی خود 
را در تولید برق داش��ته باشند. 
متاس��فانه با این رقم بدهی این 
بخش بسیار نحیف شده و از آنجا 
که موج��ودی وزارت نیرو خالی 
است انتظاری برای پرداخت این 

بدهی ها با سرعت وجود ندارد. 
دولت در گذشته برای پرداخت 
دیون خود ب��ه بخش خصوصی 
نیروگاه هایی را واگذار می کرد تا 
عاوه بر کمک در تولید برق بتواند 
بدهی خ��ود را نیز پرداخت کند 
اما از آنجا ک��ه درآمد و هزینه ها 
مطابقت نداش��ت ازاین رو این 

نیروگاه ها نیز به دردسر دیگری 
ب��رای بخش خصوص��ی مبدل 

شدند. 
نکته مهم برای حل مش��کل 
وزارت نی��رو در قصه بدهی ها به 
بخش خصوص��ی از بی��ن رفتن 
اعتم��اد بانک ه��ا اس��ت ای��ن 
مس��ئله مورد تایید نایب رییس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ته��ران نی��ز اس��ت و می گوید: 
 »متاس��فانه ب��ه ج��ای اینک��ه 
بخش خصوصی رش��د داش��ته 
باشد س��هم آن در تولید برق به 

کمتر از 10 درصد رسیده است 
در این شرایط شاهد آن هستیم 
که دولت نیروگاه های خود را به 
س��ازمان ها و نهادهای عمومی 
همچون شهرداری تهران یا بنیاد 
شهید واگذار می کند همچنین 
شاهد آن هس��تیم که برخی از 
سازمان های  در تولید برق بیش 
از بخش خصوصی فعالیت دارند به 
طوری سهم آن   20 تا25 درصد 

تخمین زده می شود.«

راهکارهای پیشنهادی
پرداخت خس��ارت چند سال 
گذش��ته ب��ه بخش خصوص��ی 
نخستین خواس��ته این بخش از 
دولت است. در شرایطی  که در 
تمام دنیا بخش خصوصی مورد 
اقبال و احترام است دولت به جای 
حمای��ت همه جانبه، پروژه های   
را ب��ه بخش غیردولت��ی واگذار 
می کند. صالح��ی در این زمینه 
معتقد است. »ایرادی ندارد اگر 
این پروژه ها واگذار شود، اما خوب 
است کار به دس��ت حرفه  ای ها 

برسد.«
هم اکن��ون دولت ب��ا حداقل 
کمک بخش خصوصی می تواند 
تولید برق مورد نیاز خود را تولید 
کن��د و این ش��اید به ای��ن معنا 
باشد که چرخه تولید برق بدون 
حمایت و حض��ور این بخش نیز 
میسر است. اما سوال اینجاست 
ک��ه ای��ن برداش��ت ت��ا چقدر 
می تواند درست باشد. این فعال 
بخش خصوصی در این زمینه نیز 
می گوید: یادمان باشد که اگر در 
ش��رایط کنونی با مشکل قطعی 
برق مواجه نیستیم به دلیل نیمه 
تعطیل بودن صنعت است و اگر 
قرار باشد صنعت از رکود کنونی 
خارج شود با این میزان تولید برق 

در مصارف روزانه نیز به مشکل 
برخورد خواهیم کرد.«

قیمت تولید برق
 واقعی نیست

در این زمینه علیرضا کاهی، 
نای��ب ریی��س هیات مدی��ره 
س��ندیکای صنعت ب��رق ایران 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مش��کل 
اصل��ی تولیدکنن��دگان برق در 
بخش خصوص��ی، واقعی نبودن 
قیمت تولید برق است، می گوید: 
»ق��رار ب��ود ب��ا اجرایی ش��دن 
هدفمندی یارانه سود حاصله به 
وزارت نیرو و بخش خصوصی واریز 
شود، اما در نهایت صرف پرداخت 
یارانه ش��د. بخش خصوصی در 
تولی��د برق از حداقل سوبس��ید 
برخوردار است، در حالی که بخش 
دولتی با دریافت سوبسیدکمتر 
متض��رر می ش��ود. بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان ای��ن بخ��ش 
نیروگاه های مورد نی��از خود را 
با دریافت فاینان��س خریداری 
کردند، اما در نهایت درآمدهای 
حاصله نتوانسته است هزینه ها 
را پاسخگو باش��د.« وی معتقد 
است: »دولت بدهی متعددی به 
شرکت های بخش خصوصی دارد، 
اما بیشترین بدهی آن به شرکت 
»مپنا« است. در چند سال گذشته 
دولت برای پرداخت بدهی خود 
نیروگاه هایی را در قالب تهاتر به 
پیمانکاران ب��زرگ واگذار کرده 
است که این مسئله به خودی خود 
مشکل جدیدی شده است.« در 
واقع اگر امروز شاهد فروغ کمتری 
از سوی بخش خصوصی در تولید 
برق هستیم به دلیل روشن نبودن 

آینده سرمایه گذاری آن است. 

مدیر عامل سازمان انرژی های نو: 
یك نیروگاه بادی

 در كردستان نصب می شود

مدی��ر عام��ل س��ازمان انرژی های نو در نشس��ت با 
مدیر عامل و معاونان ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
کردس��تان از نصب ی��ک نیروگاه ب��ادی در دامنه کوه 

آبیدر سنندج در آینده نزدیک خبر داد. 
محم��د یوس��ف آرمودلی که برای بررس��ی وضعیت 
انرژی های نو به این اس��تان س��فر کرده اس��ت، گفت: 
هم اکنون ایس��تگاه باد س��نجی برای بررسی و مطالعه 
وضعیت وزش باد در ارتفاعات کوه آبیدر سنندج نصب 
شده است و درصورت کسب نتایج الزم از این مطالعات 
توربین بادی با ظرفیت 660 کیلووات در منطقه نصب 

خواهد شد. 
وی افزود: ش��رط الزم برای ایج��اد توربین بادی در 
هر منطقه وزش باد با س��رعت بیش از پنج متر برثانیه 
است که به احتمال زیاد این امکان در دامنه کوه آبیدر 
فراهم اس��ت و در آینده نزدیک شاهد نصب توربین در 

این منطقه خواهیم بود. 
مهندس آرمودلی با بیان اینکه پش��ت بام دانش��گاه 
آزاد س��نندج درش��هرك بعث��ت نیز پتانس��یل خوبی 
ب��رای نص��ب توربین بادی دارد و بای��د در این مناطق 
نیز ایس��تگاه های باد س��نجی نصب شود، افزود: از سال 
گذش��ته در منطقه زرینه اوباتو هم ایستگاه باد سنجی 
نصب ش��ده اس��ت و مطالعات روی وضعیت باد منطقه 

در جریان است. 
وی قیمت پایین برق مصرفی را از عوامل اصلی عدم 
استقبال الزم از انرژی های تجدید پذیر دانست و تاکید 
ک��رد: افزایش قیمت حامل های ان��رژی به ویژه برق در 
س��ال های آینده ناگزیر اس��ت، از این رو سرمایه گذاری 
در زمینه انرژی های نو در آینده نزدیک بس��یار سودده 

خواهد بود. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برق ب��ا قیم��ت کیلوواتی 
خواه��د  خری��داری  تولیدکنن��دگان  از  460توم��ان 
ش��د، تصریح ک��رد: ب��رای توس��عه انرژی ه��ای نو به 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی نی��از داریم و دولت به 
تنهای��ی با نصب چند توربی��ن نمی تواند در این زمینه 
موف��ق عمل کند و س��رمایه گذاران مطمئن باش��ند با 
تغییر تعرفه ها و افزایش قیمت انرژی این صنعت بسیار 

سودده خواهد بود. 
مهندس آرمودلی در ادامه تاکید کرد: کردستان جزو 
استان های پیشرو و فعال در زمینه انرژی های نو بوده و 
عملکرد این ش��رکت در مقایسه با سایر شرکت ها قابل 

تقدیر است. 
وی در پای��ان تاکید کرد: یکی دیگ��ر از دالیل عدم 
استقبال مردم از انرژی های نو، عدم اطمینان به دانش 
فنی و تخصص و نیز خدمات پس از فروش اس��ت.  از 
این رو انتظار م��ا از آموزش و پرورش، فنی حرفه ای و 
دانشگاه ها این اس��ت که در زمینه پرورش متخصصان 

برق خورشیدی و بادی همکاری کنند. 
مدیرعامل س��ازمان انرژی های نو خبر داد: س��اخت 
نیروگاه بادی در آبیدر س��نندج شرط الزم برای ایجاد 
توربین بادی در هر منطقه، وزش باد با سرعت بیش از 
پنج متر بر ثانیه است که به احتمال زیاد این امکان در 
دامنه کوه آبیدر فراهم اس��ت و در آینده نزدیک شاهد 

نصب توربین در این منطقه خواهیم بود. 

همکاری جدی نفتی با چین و روسیه 
 مع��اون وزیر نفت از برنام��ه همکاری جدی با چین 
و روس��یه در زمینه پروژه ه��ای صنعت نفت و گاز خبر 
داد. منصور معظمی به فعال کردن دیپلماس��ی انرژی و 
استفاده از ابزار انرژی برای پیشبرد اهداف کشور اشاره 
و گف��ت: جزییات همکاری با چین و روس��یه در آینده 

اعام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اعمال تحریم ها به معنای جنگ 
تمام عیار اقتصادی است، افزود: استکبار با تمام وجود 
به دنبال زمین زدن ما است، اما ما بیکار نمی نشینیم و 
از همه توان برای دورزدن تحریم ها استفاده می کنیم.

وی در ادام��ه درباره قرار داد ه��ای جدید نفتی گفت: 
این قرار داد ها با اس��تفاده از تمامی مدل های قرار دادی 
از سوی گروهی که از نظر ما صاحب نظر هستند تهیه 
شده و منتظریم که پس از ارائه آن در سطح بین المللی 

به هیات دولت ارائه دهیم.
مع��اون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نفت با اشاره به اینکه منتظر برگزاری کنفرانس 
لندن هس��تیم، گفت: البته از ش��رکت های بزرگ برای 

تهیه این قرار داد ها کمک گرفته ایم.
وی با اش��اره به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
استفاده از ظرفیت های بند »ق« تبصره دو قانون بودجه 
فصل نوینی را در صنعت نفت ایجاد کرده است، افزود: 70 
میلیارد دالر پروژه برای بررسی در شورای اقتصاد تعریف 

شده که حرکت جدی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
معظمی تصریح کرد: هم از نظر شدت انرژی و هم از نظر 
مصرف فرآورده ها پرمصرف ترین هس��تیم و حجم زیادی 
ان��رژی را هدر می دهیم و در این راستاس��ت که مصرف 
بهین��ه انرژی و مدیریت بهینه مصرف از اس��تراتژی های 
وزارت نفت است و خوش بین هستیم که عملی شدن این 

برنامه ها اتفاق بزرگی را در کشور رقم بزند.
معظمی با اشاره به اینکه نزدیک به 50 درصد از 1668 
میلیارد بش��که ذخایر نفت دنی��ا در خاورمیانه قرار دارد، 
اضافه کرد: در چنین ش��رایطی پدیده داعش و اختافات 
در خاورمیانه طبیعی است، چرا که خاورمیانه مرکز ثقل 
انرژی اس��ت.تا زمانی ک��ه هماهنگی بین تولید کنندگان 
وجود نداشته باشد، تولید کنندگانی مانند عربستان که از 
ظرفیت باالی تولید برخوردار هستند می توانند با ورود به 

بازار حجم تولید ایران یا لیبی را پوشش دهند.

 تشکیل موسسه موزه ها 
و  اسناد صنعت نفت ایران

موسس��ه موزه ه��ا و اس��ناد صنع��ت نفت ب��ا هدف 
شناس��اندن علمی جایگاه تاریخی و واقعی این صنعت 
به عنوان س��رمایه فرهنگ��ی، اقتص��ادی و میراث ملی 

تشکیل می شود.
به گزارش ش��انا، موسسه موزه ها و اسناد صنعت 
نفت ایران با هدف شناس��ایی و شناس��اندن علمی 
جای��گاه تاریخ��ی و واقع��ی صنع��ت نف��ت کش��ور 
به عن��وان س��رمایه فرهنگی، صنعت��ی، اقتصادی و 
می��راث مل��ی و اه��داف فرهنگی تصریح ش��ده در 
قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران، همچنین 
ب��ا التزام به رعای��ت مقررات موضوعه کش��وری از 
جمل��ه م��اده 1٣ برنام��ه چهارم توس��عه فرهنگی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی کش��ور و آیین نام��ه اموال 
تاریخ��ی، فرهنگ��ی و هنری مص��وب هیات دولت 
و ضواب��ط حاک��م بر تاس��یس موسس��ات و مراکز 

فرهنگی تش��کیل می ش��ود.
براس��اس ای��ن گ��زارش، وزارت نفت، ط��رح ایجاد 
موزه های صنع��ت نفت را در ش��هرهای تهران، آبادان 
و مس��جد سلیمان در دس��تور کار قرار داده است تا از 
این طریق، تاریخ تح��والت اجتماعی، علمی، صنعتی، 
فرهنگ��ی، سیاس��ی و حتی هنری صنع��ت نفت را به 

مخاطبان معرفی کند.

تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها

براساس پیش��نهاد اعضای کمیسیون مشترك، نحوه 
محاس��به قیمت خوراك پتروشیمی ها براساس قیمت 
سال ٩٣ و درصد تغییرات قیمت ساالنه نفت در بودجه 

تعیین می شود. 
به گزارش ش��انا، کمیس��یون مش��ترك ک��ه بنا به 
تصمیم هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسامی برای 
بررسی الیحه تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت 
به مش��هد مقدس س��فر کرد در چند روز گذشته به 
ط��ور فش��رده صبح و عص��ر در حال بررس��ی الیحه 

مذکور اس��ت.
بر این اس��اس روز گذشته اس��ماعیل جلیلی، عضو 
کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس به 
ش��انا گفت: براس��اس پیش��نهاد ارائه ش��ده، قیمت 
خوراك پتروش��یمی ها براس��اس قیمت س��ال ٩٣ و 
درصد تغییرات قیمت س��االنه نفت در بودجه تعیین 

می شود. 
جلیلی افزود: در جلسات اخیر موادی از الیحه تنظیم 
مقررات مالی دولت در مورد رابطه مالی دولت و وزارت 
نفت را که در بودجه س��االنه بررس��ی می شود تصویب 
شد تا در صورت موافقت نهایی مجلس به صورت قانون 

دائمی درآید. 
غامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
نیز به شانا گفت: کار بررسی ماده »یک« الیحه تنظیم 
 بخش��ی از مق��ررات مالی دول��ت پایان یاف��ت و مواد 

٣٣ تا ٣7 با اصاحاتی تصویب شد. 
کمیسیون مشترك، متشکل از نمایندگانی از دولت، 
دیوان محاس��بات، مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��امی و اعضای کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 

است.

ابراز امیدواری افریقای جنوبی به 
ازسرگیری واردات نفت از ایران

نوما ایندیا امفکتو مع��اون وزیر امور خارجه افریقای 
جنوبی روز س��ه ش��نبه اع��ام کرد که کش��ورش به 
ازسرگیری واردات نفت از ایران و رفع موضوع تحریم ها 

ظرف سه ماه آینده امیدوار است. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری رویترز از پرتوری��ا، افریقای 
جنوبی ژوئن 2012 خرید نفت خام از ایران را به دلیل 

فشارهای غرب متوقف کرد. 
افریقای جنوب��ی در ماه قبل از توقف واردات نفت 
از ایران، حدود 68 هزار بشکه در روز نفت خریداری 
می ک��رد که این رقم تقریبا یک چهارم مایحتاج نفت 
خام این کش��ور ب��ود. در همین ح��ال، معاون وزیر 
ام��ور خارجه افریقای جنوبی پس از یک روز مذاکره 
ب��ا همتای ایرانی اش در پرتوریا، از امیدواری کش��ور 
خود به ازسرگیری واردات نفت از جمهوری اسامی 

خبر داد. 
براس��اس این گزارش، ص��ادرات ای��ران به چین، 
هن��د، ژاپن و کره جنوبی، چه��ار خریدار اصلی نفت 
کش��ور، در نیمه نخست س��ال 2014 به یک میلیون 
و 200هزار بش��که در روز رسیدکه این رقم در مدت 
مش��ابه یک س��ال قبل ٩61 هزار و 2٣6 بش��که در 

روز بود. 

به روز رسانی نرم افزار سیستم 
كنترل آماک مارون

مدیر عملیات ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
گفت: سیستم کنترل DCS آماك مجتمع شماره سه 
مارون از س��وی متخصصان این ش��رکت و با همکاری 

تامین کنندگان داخلی به روز رسانی شد. 
داریوش ش��کرخدایی افزود: با توجه به لزوم توسعه 
این نرم افزار، ارتقای نس��خه نرم افزاری و به روز رسانی 
آن در دس��تور کار متخصصان ش��رکت قرار گرفت که 

این مهم با موفقیت محقق شد. 
وی ادام��ه داد: به روزرس��انی این نرم اف��زار از ایجاد 
وقفه ها، گازسوزی و حجم کارهای عملیاتی پیشگیری 

می کند.

نفت در موزه

قیمت  محصوالت

فروش نفت

خبر استانی

 انرژی پاک

همکاری های بین الملل
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 اگر در شرایط کنونی 
با مشکل قطعی برق 
مواجه نیستیم به دلیل 

نیمه تعطیل بودن 
صنعت است و اگر 
قرار باشد صنعت از 
رکود کنونی خارج 
شود با این میزان 

تولید برق در مصارف 
روزانه نیز به مشکل 
برخورد خواهیم کرد

براس��اس اص��ل 44 قان��ون 
اساس��ی، به منظور فرصت دهی 
به بخش خصوص��ی و منع دولت 
برای س��رمایه گذاری در ساخت 
پاالیش��گاه، با انتق��ال 20درصد 
س��هام پاالیش��گاه آناهیت��ا ب��ه 
شرکت س��رمایه گذاری صندوق 
بازنشس��تگی صنع��ت نفت، این 
پاالیشگاه به طور کامل خصوصی 

می شود. 
مدی��ر برنامه ری��زی تلفیق��ی 
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی کش��ور در 
گفت وگ��و با ش��انا اظه��ار کرد: 
ترکیب جدید سهامداران کنونی 
این شرکت عبارت از ٣٣,٣ درصد 
س��هم ش��رکت س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تامین 

، ٣٣،٣ درص��د س��هم صن��دوق 
بازنشستگی کشوری، 20 درصد 
س��هم ش��رکت مل��ی پاالی��ش 
و پخ��ش و 1٣،4 درص��د نی��ز 
س��هم ش��رکت س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان 
صنعت نفت اس��ت.  شهاب الدین 
متاجی کجوری گفت: براس��اس 
موافق��ت هیات مدیره ش��رکت 
ملی پاالی��ش و پخش ب��ا انتقال 
20 درص��د س��هام این ش��رکت 
ب��ه ش��رکت س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان 
صنع��ت نف��ت، مراح��ل نقل و 
 انتقال س��هام در دست پیگیری 

است. 
وی افزود: در صورت اتمام روند 
خصوصی شدن کامل این شرکت، 

آغ��از کار س��اخت پاالیش��گاه، 
منوط به ارائ��ه برنامه زمان بندی 
معین برای تامی��ن مالی و توزیع 
س��رمایه گذاری در ط��ول دوره 

ساخت خواهد بود. 
به گزارش ش��انا براساس اصل 
44 قان��ون اساس��ی، ب��ه منظور 
فرصت دهی به بخش خصوصی، 
دولت از سرمایه گذاری در ساخت 
پاالیشگاه منع شده است؛ از این 
رو برای س��اخت پاالیشگاه های 
جدید که به منابع مالی گسترده 
نیاز دارد، ضرورت خصوصی سازی 
کامل آنها ب��رای معرفی به منابع 
مالی همچون صندوق توس��عه و 

غیره وجود دارد. 
براس��اس این گ��زارش، طرح 
س��اخت ش��رکت پاالی��ش نفت 

آناهیت��ا ب��ا ظرفی��ت 150 هزار 
بش��که در روز واق��ع در کیلومتر 
15 بزرگراه کرمانشاه-همدان در 
س��ال 1٣85 برای تحقق اهداف 
برنامه چهارم توس��عه اقتصادی 
و اجتماع��ی، همچنی��ن تامین 
فرآورده های نفتی موردنیاز غرب 
کشور از س��وی  هیات وزیران به 
تصویب رس��ید. پ��س از امضای 
تفاهمنامه در ماه های پایانی سال 
1٣85، مشارکت نامه ای در سال 
1٣86 بی��ن س��هامداران به این 
منظور امضا ش��د و متعاقبا جواز 
تاسیس پاالیشگاه اخذ و شرکت با 
نام »شرکت پاالیش نفت آناهیتا« 
به ثبت رس��ید. با بهره برداری از 
ای��ن پاالیش��گاه روزان��ه حدود 
هفت میلیون لیتر بنزین به سبد 

سوختی کشور افزوده می شود. 
همچنی��ن ع��اوه ب��ر تامین 
فرآورده ه��ای نفت��ی اس��تان 
کرمانشاه و غرب کش��ور، امکان 
ص��دور بخش��ی از فرآورده های 
تولیدی به کش��ورهای همسایه، 
تامین خوراك صنایع پتروشیمی 
و پایین دس��ت، جایگزین کردن 
پاالیشگاه موجود، توسعه فناوری 
اس��تان کرمانش��اه، بهره برداری 
از س��رمایه گذاری غیردولتی در 
توس��عه پاالیش��گاه های کشور، 
تولید فرآورده های نفتی مطابق با 
استاندارد فرآورده های نفتی یورو 
پنج اروپا و رعایت اس��تانداردها 
و ماحظات زیست محیطی نیز 
از دیگر اهداف اج��رای این طرح 

محسوب می شود. 

به منظور فرصت دهی به بخش غیر دولتی 

پاالیشگاه آناهیتا خصوصی می شود

پاالیشگاه

با حضور رییس جمهور سد و نیروگاه ایرانی در 
تاجیکستان افتتاح می شود 

بهره برداری رس��می از سد و نیروگاه سنگ توده 2 به عنوان نخستین سد و نیروگاه 
ایرانی در تاجیکستان، در س��فر دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسامی ایران 

به کشور تاجیکستان آغاز می شود. 
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، رییس جمهوری در این س��فر، 
بهره برداری رس��می از س��د و نیروگاه 220 مگاواتی س��نگ توده 2 را که با دانش و 

تاش متخصصان ایرانی در تاجیکستان ساخته شده است، آغاز می کند. 
مهران لطفی، مدیرعامل شرکت فراب در این باره گفت: سد و نیروگاه 220 مگاواتی 
س��نگ توده با توجه به مش��کات ناشی از کمبود ش��دید برق تاجیکستان در فصل 
س��رما، می تواند منبع مطمئنی برای تامین انرژی برق در این کش��ور باشد. بنابراین 
از ای��ن طرح به عنوان برگ زرینی در صادرات خدمات فنی و مهندس��ی متخصصان 

توانمند شرکت فراب یاد می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه واحد نخس��ت نی��روگاه برق  آبی س��نگ توده 2 در تاریخ دهم 
دی ماه 1٣٩0 وارد ش��بکه برق جمهوری تاجیکستان شده است، گفت: مجموع برق 
تولیدش��ده در این نیروگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیارد کیلووات س��اعت بوده 
اس��ت. با راه اندازی طرح سد و نیروگاه سنگ توده 2، تولید انرژی برق آبی جمهوری 

تاجیکستان به میزان یک هزار گیگاوات ساعت در سال افزایش یافته است. 

70 هزار میلیارد ریال فرصت سرمایه گذاری 
در صنعت آب و فاضالب

اف��زون بر 70 هزار میلیارد ریال فرصت س��رمایه گذاری در صنعت آب و فاضاب 
وجود دارد. ش��رکت های آب و فاضاب در طول مدت فعالیت خود از ش��رکت های 
وابس��ته به بودج��ه دولتی به خوبی به س��مت تجهیز و تامین مناب��ع از بخش های 
غیردولتی و مش��ارکت با بخش خصوصی حرکت کرده اند و این همان مسیری است 

که سازمان های موفق در کشورهای پیشرفته داشته اند.
وزی��ر نیرو با اش��اره ب��ه اعتماد بخش خصوص��ی برای مش��ارکت در بخش آب و 
فاضاب، گفت: نیاز به آب و ش��بکه های فاضاب یک نیاز رو به گس��ترش در کشور 
اس��ت؛ اکنون در موقعیتی هس��تیم که در بسیاری از شهرها آب از کیلومترها دورتر 
منتقل می شود و در بخش فاضاب نیز به دالیل محیط زیستی و بهداشتی ضرورت 

اجرای این طرح ها بیشتر از پیش شده است.
چیت چی��ان ادامه داد: برای انجام ای��ن حجم از طرح ها، منابع مالی دولت محدود 
اس��ت و ما گزینه دیگ��ری  جز همکاری با م��ردم، موسس��ه های خصوصی و بخش 
غیردولت��ی نداریم. وزیر نیرو با بیان اینکه هر زمان از مش��ارکت مردم بهره برده ایم 
کار موفق بوده است، ادامه داد: انتظار ما از سرمایه گذاران فقط سرمایه نیست، بلکه 
خاقیت و فناوری هم اس��ت و تاکنون در هر طرحی که بخش خصوصی وارد شده، 

بهره وری و کیفیت در آن بخش تضمین شده است.

سهم كمتر از 10 درصدی بخش خصوصی در تولید برق 

قطع نشدن برق مدیون رکود صنایع است

الهه ابراهیمی 
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فیلترین��گ؛ موضوع��ی پ��ر 
اهمیت ام��ا این ب��ار ن��ه برای 
اینترنت بلک��ه برای صنعتگران 
اس��ت. اس��تفاده از فیلترهای 
صنعتی به معن��ای بیمه کردن 
همه یک سیس��تم در صنایع و 
اس��تفاده نکردن از آنها ریسک 
از بین بردن همه سیس��تم را به 
دنب��ال دارد، اما ب��ه دلیل نبود 
تکنولوژی الزم در تولید برخی 
از فیلتره��ا در داخل کش��ور و 
وجود تحریم ها، اکنون بسیاری 
از نیروگاه ها، پتروش��یمی ها و 
صنایع دیگر ب��ا دغدغه واردات 
فیلترهای صنعتی دست و پنجه 

نرم می کنند. 
در ای��ن می��ان گروه��ی از 
اس��تادان دانش��گاه ب��ا هدف 
بهره گیری علمی از پایان نامه ها 
و عملیاتی ک��ردن آنها اقدام به 
تولید انواع��ی از فیلتر کرده اند 
که در کش��ور به س��ختی یافت 
می شود، اما دو سال پس از شروع 
فعالیت، اکنون به فکر خاموش 
کردن چراغ های کارخانه خود 
در خرمشهر هستند. با علیرضا 
پورف��رج، عض��و هیات مدی��ره 
کارخان��ه پترو صنعت ش��مال 
درباره مشکالتی که موجب این 
تصمیم شده است، به گفت وگو 

نشسته ایم. 
تولی�د  ش�روع  دلی�ل 
حت�ی  ک�ه  فیلترهای�ی 
تکنول�وژی آن به کش�ور ما 

داده نمی شود، چه بود؟ 

بحث ما در ابت��دا تولید نبود، 
بلکه تحقیق ب��ود. زمانی که در 
ح��ال بررس��ی موض��وع فیلتر 
کردن سیاالت در کشور بودیم، 
متوجه ش��دیم که صنایع ایران 
هر س��ال مبلغ هنگفتی را برای 
خرید فیلترهای صنعتی صرف 

می کنند. 
فیلترهای��ی ک��ه در صنعت 
پتروشیمی، سیمان و اتاق های 
عمل اس��تفاده می شوند. با یک 
تیم تحقیق پنج نفره که همگی 
از اس��تادان دانش��گاه بودن��د، 
تصمیم گرفتی��م این تحقیق را 

به کار عملی تبدی��ل کنیم. به 
خرمشهر رفتیم و با اجاره کردن 
سوله ای و سرمایه گذاری نزدیک 
به 600میلیون تومان به تولید 
آزمایشی فیلترها اقدام کردیم. 

اس�تقبال از فیلتره�ای 
تولی�دی چگون�ه ب�ود؟ آیا 

استاندارد الزم را داشتند؟ 
ما تولید فیلترهایی را شروع 
کردیم ک��ه مورد نی��از صنعت 
سیمان و پتروش��یمی بود. این 
صنایع برای وارد کردن هر یک 
از این فیلترها چه��ار میلیون و 
500 هزار تومان هزینه پرداخت 

می کردند، اما هزینه تمام شده 
تولی��د و فروش این ن��وع فیلتر 
برای ما زیر ی��ک میلیون تومان 
بود. این تولید م��ا به کارخانه ها 
و پتروشیمی هایی هم داده شد 
که به ش��دت از آن ابراز رضایت 

کردند. 
پس چه موضوعی موجب 
ش�د که تصمیم به تعطیلی 

کارخانه بگیرید؟ 
کارخانه هایی که فیلتر را از ما 
خری��داری می کردند، پرداخت 
پول را به چند م��اه بعد محول 
می کردند. ما نیز برای تهیه مواد 

اولیه احتیاج به سرمایه داشتیم. 
از س��وی دیگر به هر بانکی که 
برای دریافت تسهیالت مراجعه 
می کردیم تس��هیالت با س��ود 
25درصد را معرفی می کردند که 
طبیعتا پرداخت چنین بهره ای 
برای کارخانه ای نوپا سخت بود. 

آیا کارخانه دیگری در 
کشور وجود ندارد که این 
نوع فیلترها را تولید کند؟ 

خیر، بعضی از انواع فیلترها که 
توسط ما تولید  می کردیم را هیچ 
کارخانه دیگری تولید نمی کند. 
البته استفاده از این فیلترها زیاد 
نیس��ت. مثال ی��ک کارخانه به 
30فیلتر احتیاج دارد، اما هزینه 
واردات همان 30 فیلتر بس��یار 
زیاد است. ضمن اینکه به دلیل 
وجود تحریم ها، وارد کردن آنها 
با محدودیت مواجه است. اگر از 
ما حمایت می ش��د توان تولید 
فیلت��ر هواپیما را نیز داش��تیم. 
م��ا در منطقه محروم��ی مانند 
خرمشهر فعالیت می کردیم که 
در صورت ادام��ه فعالیت امکان 
ایجاد اش��تغال برای 80 نفر را 

داشتیم. 
وجود چنین فیلترهایی در 
صنعت تا چه حد مهم است؟ 
وجود فیلت��ر اهمیتی حیاتی 
دارد. مثال پمپ��ی در حال پمپ 
کردن روغن است اگر یک قطره 
کوچک از این روغن وارد پمپ 
شود، می تواند یک سیستم را از 
کار بیندازد. فیلتر در صنایع ما 

مانند کلیه عمل می کند.

واردات خودرو باعثکمبود نقدینگی کارخانه فیلتر سازی را تعطیل کرد
 رقابت نمی شود

مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که واردات 
خودرو باعث رقابت نمی ش��ود، چیزی ک��ه منجر به رقابت 
می شود، ش��رایط محیط کسب و کار اس��ت. زمانی که سود 
بانکی در داخل کشور باالی 25 درصد است، اما سود بانکی در 
کشوری که ما خودرو وارد می کنیم 2تا 3 درصد است، چگونه 
می توان با این نوع واردات رقابت ایجاد کرد؛ یعنی اگر خودرو 

وارد کنیم سود بانکی ما کمتر می شود، خیر.
البته ایجاد رقابت اقدامی موثر است، اما رقابت زمانی ایجاد 
خواهد شد که شرایط رقابتی را فراهم کنیم، یعنی سود بانکی 
معادل س��ود بین المللی و راندمان و بهره وری ما به ش��کل 
بین المللی باشد. این در حالی اس��ت که خودروی داخلی با 
این شرایط توان رقابت با خودروی خارجی را نخواهد داشت. 
در وضعیتی که درآمد ارزی کش��ور خیلی باال نیس��ت 
و ما پول زیادی نداریم، بای��د از هزینه کردن آن مراقبت 
کرد. همان طور ک��ه در اقتصاد مقاومتی نیز مطرح ش��د، 
نگاه باید به درون باش��د و با تکیه بر ظرفیت های داخلی 
بتوانی��م خ��ودروی باکیفی��ت را در داخل تولی��د کنیم؛ 
چراکه واردکردن خ��ودرو در چنین ش��رایطی به تولید 
داخل صدمه خواهد زد. از طرفی ش��رایطی فراهم ش��ود 
که خودروس��ازان بتوانند به نیازه��ا و عالقه مندی مردم 
پاس��خ دهند و خودروهای جدید را وارد عرصه کنند که 
نیاز مردم برآورده ش��ود و دیگر نیازی به واردات خودرو 
در کشور نباش��د؛ به طوری که برآورد سال گذشته نشان 
می دهد که 1500میلیارد تومان فقط س��ود واردات هزار 
دستگاه خودرو به کشور بوده است. از نظر قیمت هم 50 
درصد میزان پولی بود که مردم برای خودروهای داخلی 
پرداخت کردند؛ که این موارد قابل تامل است. البته نسبت 
به سال گذشته 74 درصد رشد تولید داشتیم. اگرچه هنوز 
به میزان تولید سال 90 نرسیده ایم. اما امیدوارم به همان 
رشد دست پیدا کنیم و تا سال 95 بتوانیم از این مرحله هم 
عبور کنیم. البته نبای��د فراموش کنیم که ما دچار تحریم 
بودیم و لغو تحریم تنها در بخشی از صنعت خودرو محقق 

شده بود و هنوز به طور کامل برداشته نشده است. 
به رغم اینکه دولت تالش می کند رفع تحریم ها به صورت 
کامل صورت گیرد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است و در 
نقل و انتقال پولی با مش��کل روبه رو هس��تیم و به راحتی 
ام��کان خرید وج��ود ندارد. خوش��بختانه وزی��ر صنعت 
همان طور که در یک س��ال اخیر بر افزایش تولید خودرو 

تاکید داشتند این امر اتفاق افتاد.
در جلس��ه ای ه��م که پنجش��نبه گذش��ته ب��ا حضور 
نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن برگزار ش��د، تاکیدشان 
بر ارائه خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتریان و 
مردم از خودروهای تولید داخل بود. حتی تاکید داشتند 
که خودروسازان قطعات یدکی مورد نیاز را به هر طریقی 
که شده تامین کنند.  امیدوارم خودروسازان در راستای 
این اهداف گام بردارند، به طوری که هم اکنون یک گروه 
مسئول پایش ش��رایط هس��تند تا ترتیبی اتخاذ شود که 
همان طور که تولید رونق دوب��اره گرفت و افزایش یافت، 
خدمات پس از فروش به مشتریان به خوبی ارائه شود که 

دیگر نیازی به واردات خودرو نداشته باشیم.

واگذاری ساخت کارخانه 5 میلیون 
تنی گندله سازی به پیمانکار

مدیرعامل ف��والد هرمزگان از برگ��زاری مناقصه برای 
واگذاری احداث کارخانه گندله سازی به پیمانکاران واجد 

شرایط خبر داد.
به گزارش مهر، مرتضی آقاجانی گفت: فوالد هرمزگان 
با هدف تامی��ن مواد اولی��ه این مجتم��ع، برنامه احداث 
کارخانه پن��ج میلیون تنی گندله س��ازی را در دس��تور 
کار خود ق��رار داده و طراحی، تامین و اج��رای آن را طی 
مناقصه ای به صورت EPCF )مهندس��ی، تدارکات، اجرا 
و س��رمایه گذاری( به پیمانکاران واجد شرایط و با تجربه 

واگذار می کند.
ن  ف��زود: می��زا م��ل ف��والد هرم��زگان ا مدیرعا
س��رمایه گذاری مورد نظر برای احداث این کارخانه 
حدود 150 میلیون یورو اس��ت و ای��ن برنامه در دو 
2میلیون تنی اجرایی خواهد ش��د که البته در  فاز 5/
صورت توانایی مالی پیمانکار، امکان احداث همزمان 

هر دو فاز وجود دارد.
وی با اش��اره به افزایش دو برابری ظرفی��ت تولید این 
مجتمع تا سه سال آینده تصریح کرد: ظرفیت کنونی این 
مجتمع، تولید 1/5میلیون تن تختال فوالدی است که تا 
سال 96 به سه میلیون تن افزایش پیدا می کند و با احداث 
کارخانه پنج میلیون تنی گندله سازی، نیاز مجتمع به این 

ماده اولیه رفع می شود.
آقاجانی ادامه داد: با تکمیل واحدهای توسعه و احداث 
کارخانه گندله سازی، میزان اشتغال مستقیم این شرکت 
به حدود ش��ش هزار نفر می رس��د. همچنین، برنامه آتی 
دستیابی به ظرفیت شش میلیون تنی است که در صورت 
فراهم شدن شرایط، این برنامه تا شش سال آینده محقق 

خواهد شد.

نقش استراتژیک فیلتر در صنعت

صنایع همیش��ه آلودگی هایی دارد که محیط زیس��ت 
را ب��ا مخاطره مواج��ه می کند و گاهی ه��م آلودگی های 
محیط زیست است که یک سیستم را به خطر می اندازد؛ از 
این رو فیلترهای صنعتی نقشی استراتژیک در صنعت ایفا 
می کنند، اما به دلیل اینکه عمده فیلترهای صنعتی تولید 
کشورهای غربی هستند، تهیه آنها در شرایط تحریم برای 

صنایع کشور راحت نبوده است. 
در همین زمان تعدادی از کارخانه ه��ای داخلی اقدام 
به تولی��د فیلترهای صنعت��ی ک��رده و در حقیقت از نظر 
تکنولوژیکی تولید این فیلترها بومی سازی شد، اما صنایع 
داخلی به دلی��ل کمبودهای مالی توج��ه چندانی به این 

دسته از تولیدات نکردند. 
فعالیت کارخانه های فیلتر سازی هم می تواند به حفظ 
محیط زیست کمک کند و هم زمینه اشتغالزایی بیشتر را 
در کشور فراهم کند. دولت می تواند با ارائه تسهیالت برای 
خریداران فیلترهای صنعتی، زمینه فعالیت کارخانه های 
تولیدکننده ای��ن محصول را نیز تضمی��ن کند. البته این 

تضمین باید دسته بندی شده باشد. 
کارخانه هایی که نمی توانند محصول خود را بفروشند 
به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نخست، کارخانه هایی 
هستند که از نظر تکنولوژیکی عقب مانده هستند و کمک 
کردن به این دس��ته مانند دوپینگ ورزشکاران بی فایده 
است، زیرا دوباره بعد از چند ماه به دلیل اینکه نمی توانند 

محصول خود را بفروشند، از فعالیت باز می ایستند. 
دسته دوم کارخانه هایی هس��تند که کاالی با کیفیت 
دارند، اما مش��تری با اینکه به محصول آنها احتیاج دارد، 
توانایی خرید ندارد. بس��یاری از کارخانه های ما ش��امل 
دسته اول هستند که بهتر اس��ت دولت به فکر حمایت از 

آنها نباشد و اجازه دهد که تعطیل شوند. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
ایران در شمار ۱۰ کشور برتر 

ذخایر معدنی است

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران با داش��تن 
60میلیارد تن ذخایر از 68 ماده معدنی در شمار 10 کشور 
برتر ذخایر معدنی است، اما کمتر از 10 درصد سطح کشور 
اکتشاف و فعال سازی شده است. بخش بزرگ فعالیت ما 
بر آهن، مس، سنگ ساختمانی و خاک های صنعتی است 
و از طرفی دولت مایل اس��ت، این بخش را واگذار کند که 

می تواند زمینه خوبی برای سرمایه گذاران باشد. 
به گزارش فارس، محسن جالل پور در سمینار مشترک 
ایران و روس��یه که دیروز در اتاق بازرگان��ی ایران برگزار 
ش��د، خاطرنش��ان کرد: هر دو کش��ور از ذخای��ر معدنی 
و هیدروکربن��ی عظیمی برخوردار هس��تند ک��ه امروز 
از ی��ک روش غیر ش��رافتمندانه رقاب��ت تج��اری یعنی 
»تحریم غیر قانونی« رنج می برند. هر بار که این دو کشور بر 
طبق تجربه همکاری و تعاون داشته اند، هر دو سود بردند، 
چنانکه ایجاد ش��بکه تجارتخانه های روس��ی از انزلی تا 
قزوین و تهران و البته تجارتخانه های  ایرانی از آستاراخان 

و مهاج کاال تا مسکو از این نمونه است. 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خبر خوب 
برای تجار، صنعتگران و همه فعاالن اقتصادی آن است که 
دو دولت برای توس��عه روابط مانع نمی تراشند و صادقانه 
حمای��ت می کنند. در بس��یاری از زمینه ها ای��ن دو بازار 
مکمل   یکدیگر هستند، ایران در محصوالت باغی، میوه 
و سبزیجات، خش��کبار و همچنین فرش و چرم و صنایع 
دستی اعتبار جهانی دارد. برای مناطق خزری فدراسیون 
روس��یه، ایران یک انتخاب درس��ت برای تامین مصالح 

ساختمانی بویژه شیشه، سیمان و سرامیک است. 
وی ادامه داد: ایران می تواند خریدار بهتری برای کاالهای 
با مزیت روسی همچون سالح، تجهیزات نیروگاهی، فوالد، 
چوب، کاغذ و ماشین آالت باشد. اینکه تجارت فعلی دو اقتصاد 
بزرگ همسایه و دوست به زحمت به رقم ناچیز 1.6 میلیارد 

دالر می رسد، نشان می دهد که خوب کار نکرده ایم. 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخش عمران و 
خدمات مهندسی گفت: با وجود تحریم ها ایران در منطقه 
جنوب غرب آسیا یک فرصت نوظهور مهندسی است و ما به 
کمک تحریم ها توانستیم یاد بگیریم، سدهای بزرگ، قطعات 
توربین ها، نیروگاه ها و پاالیشگاه ها را خودمان بسازیم و اکنون 

بین پنج کشور مقدم این عرصه در جهان جای داریم. 
جالل پور تصری��ح کرد: تحریم یک س��اله روس��یه بر 
کاالهای غربی مزیت میوه های ایرانی را افزوده است و من 
به شرکت های ایران و روسیه توصیه می کنم که این فرصت 
به عنوان فرصتی برای گران ت��ر فروختن نگاه نکنند، بلکه 
آن را فرصتی کوتاه برای پیگیری همکاری مانا و پایدار و 

کسب سهمی در بازار مهم روسیه بدانند.

صدور یک هزار و 2۰۰ فقره پروانه 
بهره برداری صنعتی

طی پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری به تعداد 
یک هزار و 200 فقره پروانه بهره برداری صنعتی توس��ط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر ش��د که نس��بت به 
پنج ماهه سال گذشته رشد 23 درصدی را نشان می دهد. 
به گزارش ش��اتا، در مدت مشابه س��ال گذشته، تعداد 
پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده در سراسر کشور 
912 فقره بوده است. بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری 
صورت گرفته در پروانه های بهره ب��رداری صنعتی صادر 
شده طی پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 20 هزار و 700 
میلیارد تومان بوده است. این گزارش حاکی است اشتغال 
ایجاد شده از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری صنعتی 

برای 19 هزار و 100 نفر اعالم شده است.

دیدگاه

فوالد

یادداشت

معدن

بهره برداری
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عسل داداشلو

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: دو خودروساز بزرگ کشور 
تاکن��ون بیش از دو ه��زار و 200 
میلیارد توم��ان از ام��وال خود را 
فروخت��ه و تبدی��ل ب��ه نقدینگی 
کردند و در اختیار تولید گذاشتند. 
در  نعم��ت زاده  محمدرض��ا 
گفت وگو با ایرنا، همسویی با تیم 
اقتصادی دول��ت را از عمده ترین 
فعالیت های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در جه��ت کاهش تورم 
دانس��ت و اظهار کرد: گس��ترش 
نقدینگ��ی  افزای��ش  راه ه��ای 
واحد های تولیدی ب��ه غیر از ورود 
منابع بانک مرکزی به عرصه تولید 
از جمل��ه راهکاره��ای حمایت از 
تولید بود که در یک سال گذشته 

در دستور کار قرار داشت. 
وی افزود: براساس این رویه، از 
صاحبان صنایع درخواست شد تا 
تمام آنچه منابع در اختیار دارند را 
دوباره به خط تولید بازگردانند و به 

همین سبب بسیاری از واحدهای 
تولید توانس��تند فعالی��ت خود را  
دوباره آغاز کرده و به چرخه تولید 

بازگردند. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
ادامه داد: این روش و درخواس��ت 
در صنایع خودروسازی کشور نیز 
اجرا شد به گونه ای که شاهد رشد 
تولید بسیار خوبی در سال جاری 
خواهیم ب��ود ک��ه امیدواریم این 
ش��رایط نیز در س��ایر بخش های 

صنعتی کشور اتفاق بیفتد. 
ب��ه گفت��ه وی، گ��روه صنعتی 
ایران خودرو به غیر از سهام بانک 
پارس��یان که هم اکنون در اختیار 
دارد، بقی��ه اموال خ��ود را واگذار 
کرده و منابع آن را به سمت تولید 

سوق داده است. 
نعمت زاده همچنین به مصوبات 
دولت در خصوص توس��عه فضای 
کس��ب و کار اش��اره کرد و گفت: 
براساس این مصوبات که از دو ماه 

پیش ابالغ و تکالیف دستگاه های 
مختلف در زمینه بهبود و تسریع 
فضای کس��ب و کار مشخص شد، 
هرچند این تکالی��ف پیش از این 
جزو اختی��ارات دس��تگاه ها بوده 

است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
افزود: مجلس ش��ورای اسالمی 
نیز در این خص��وص مصوباتی را 
در جهت اص��الح اصل 44 قانون 
اساسی انجام داد که براساس آن 
تمام دس��تگاه ها باید در راستای 

شفاف سازی قوانین اقدام کنند. 
نعم��ت زاده تصری��ح ک��رد: 
دس��تگاه ها مکل��ف ش��دند تمام 
ضواب��ط و مق��ررات فعالیت های 
اقتص��ادی و صنعت��ی را ب��ه طور 
شفاف اعالم کنند تا مردم بدانند 
برای انجام فعالیت های اقتصادی 
خود چ��ه وظایفی را بای��د انجام 

دهند. 
وی با بیان اینکه این فعالیت شروع 
شده و در سال جاری پیگیری خواهد 
ش��د، اظهار کرد: آنچه برای خروج 
از رکود در س��ال جاری مورد تاکید 
قرار گرفته یکی تامین تس��هیالت 
مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و 
دیگری تامین سرمایه در گردش این 

واحد ها است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
همچنی��ن ب��ا تاکی��د براینک��ه 
بانک ه��ا مکل��ف ش��دند حداقل 
نک��ی  60درص��د تس��هیالت با
در س��ال جاری را ب��ه س��رمایه 

در گ��ردش واحده��ای تولیدی 
اختص��اص دهند، اضاف��ه کرد: 
س��رمایه در گردش باعث رونق 
سریع، افزایش تولید و صادرات 

خواهد شد. 
نعم��ت زاده ادام��ه داد: با توجه 
به اینکه س��رمایه گذاری ها پیش 
از این انج��ام گرفته اما به س��بب 
عدم کفایت سرمایه، شاهد کاهش 
میزان تولید بودیم که براین اساس 
بانک ها مکلف شدند تا سرمایه در 
گردش این واحدها را تامین کنند 

تا تولید رونق و توسعه پیدا کند. 
وی در پایان تامین س��رمایه در 
گ��ردش واحدهای تولی��دی را از 
جمله اولویت ه��ای اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برش��مرد 
و اظه��ار ک��رد: ای��ن موض��وع از 
جمله درخواس��ت های اصلی این 
وزارتخانه برای خروج از رکود بوده 
اس��ت، موضوعی که در سال های 

قبل به آن توجهی نشده بود. 

لطفعلی بخشی
اقتصاددان

خودرو

ایران - روسیه

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد

فروش 2/2 هزار میلیارد تومان از اموال خودروسازان

تحریم تاثیری در روابط ایران و روسیه ندارد
تحریم های امری��کا و اروپا علیه 
روسیه، تاثیری بر روابط دو کشور 
ایران و روس��یه در بخ��ش انرژی 

ندارد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، الکس��اندر 
نوواک وزیر انرژی روسیه و حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو سه شنبه، 
18 ش��هریورماه در مح��ل وزارت 
نیرو آخرین وضعیت همکاری های 

دو جانبه را بررسی کردند. 
وزیر انرژی روس��یه در حاشیه 
این دیدار با بیان اینکه دو کش��ور 
رواب��ط مطلوبی در بخ��ش انرژی 
دارن��د، گفت: ام��روز مذاکره های 
سازنده ای انجام ش��د و باید گفت 
که تحریم های جدی��د غرب علیه 
روسیه، هیچ تاثیری در روابط دو 

کشور ندارد. 
الکس��اندر نوواک افزود: روسیه 
با ایران در زمینه ان��رژی و انرژی 
هس��ته ای با مقاص��د صلح جویانه 
و مس��ائل مرب��وط به نف��ت و گاز 
هم��کاری دارد و تحریم روس��یه، 
مانع گسترش همکاری ها نیست. 

وی ادام��ه داد: ایران و روس��یه 
پیش تر و در س��فر قبلی به ایران، 
در زمینه همکاری و ساخت هشت 
نی��روگاه و نوس��ازی دو نیروگاه با 
همکاری ش��رکتی روسی و توانیر 
را بررس��ی ک��رده بودن��د و امروز 
جزییات آن م��ورد مذاک��ره قرار 
گرفت؛ ضمن اینکه در مورد ارسال 
برق از روسیه به ایران و نیز روابط 

دو کشور مذاکره های بسیار خوبی 
انجام شد. 

گسترش همکاری های 
ایران وروسیه در بخش برق

حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
ایران و روس��یه آماده گس��ترش 
همکاری ه��ای خ��ود در بخ��ش 
انرژی هس��تند، گفت: ام��روز در 
مورد س��اخت نیروگاه های جدید 
در چهار نقطه ایران و نوسازی دو 
نیروگاه که پیش تر از سوی روسیه 

ساخته شده است، مذاکره شد. 
وی افزود: دو کشور مذاکره های 
مفیدی برای ساخت نیروگاه های 
برق آبی و همچنین ساخت خطوط 

انتقال ب��رق با ظرفیت ب��اال انجام 
دادند و یادداش��ت تفاهم های دو 
کشور به امضای شرکت های ایرانی 

و روسی رسید. 

انرژی، اصلی ترین محور 
مذاکرات ایران و روسیه

حضورتعداد زیادی از نمایندگان 
انرژی روس��یه در ایران نش��انگر 
اهمیت انرژی برای دو کشور است 
و کمیته انرژی، کمیته اصلی بین 

دو کشور خواهد بود. 
مع��اون مدیر آس��یا و افریقای 
قتص��ادی  ا توس��عه  وزارت 
فدراسیون روس��یه در گفت وگو 
با شانا با اش��اره به اهمیت انرژی 
ب��رای دو کش��ور اظه��ار ک��رد: 

یازدهمی��ن اجالس کمیس��یون 
مشترک ایران و روس��یه با همه 
کمیس��یون های قبل��ی متفاوت 
خواه��د ب��ود چ��ون ن��ه تنه��ا 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی، 
بلکه روسای جمهوری دو کشور 
انگی��زه جدی��دی در زمینه های 

سیاسی به دو کشور دادند. 
نایی��ال چرنیک��ووا درب��اره حل 
مسئله بانکی بین دو کشور که یکی 
از محورهای اصل��ی مذاکرات در 
تهران اس��ت، اظهار کرد: ایرانی ها 
عالقمند به تفاهم بانکی هس��تند 
اما تاکن��ون متنی بین دو کش��ور 

امضا نشده است. 
وی افزود: این موضوع نه تنها 
در قالب کمیسیون های مشترک 

بین دو کشور، بلکه باید به صورت 
جداگانه میان مس��ئوالن بانکی 
دو کش��ور بررسی ش��ود. به طور 
قطع این موضوع در کمیته مالی، 
بانک��ی و س��رمایه گذاری به طور 

کامل بحث می ش��ود. 
هماهنگ کنن��ده کمیس��یون 
مش��ترک همکاری های اقتصادی 
ایران و روس��یه درباره اینکه تراز 
میان دو کش��ور هم اکنون به نفع 
روسیه س��نگینی می کند، در این 
زمینه روس ها چ��ه خواهند کرد، 
تصریح کرد: کارهای تجاری یک 
خیابان دوطرفه اس��ت ک��ه باید 

فعالیت کرد. 
به گزارش ش��انا، علی ماجدی، 
معاون بازرگان��ی و امور بین الملل 
وزارت نف��ت هم پی��ش از این در 
این زمینه به شانا گفته بود: ایران 
تنها ب��ه دنبال امضای یادداش��ت 
تفاهم نیس��ت و تمام مواردی که 
در تفاهم نامه ها ذکر می شود باید 

به مرحله اجرا برسد. 
یازدهمین اجالس کمیس��یون 
مش��ترک همکاری های اقتصادی 
ای��ران و روس��یه روز دوش��نبه با 
حضورعل��ی ماج��دی و نایی��ال 
چرنیک��ووا روس��ای هیات ه��ای 
ایران��ی و روس آغاز ب��ه کار کرد و 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
تفاهمنامه همکاری ایران و روسیه 
18 ش��هریورماه به امضای وزرای 

نفت ایران و روسیه رسید. 

عضو  هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو
محمدرضا نجفی منش



 71,930,10شاخص کل
114,90میزان تغییر
B 3,258,757,863ارزش بازار

B 1,217,327ارزش معامالت
M 425,065حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7,81449,33پارسان
2,59940,84فوالد
5,07422,4تاپیكو
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(14,83)1,624وپاسار

ارزشخریدنام کامل شرکت
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4,5106,415 سرمايه  گذاري  البرز

ارزشفروشنام کامل شرکت
6,10322,668دارويي تامین
24,2885,734 پارس  پامچال 
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با آغ��از دوب��اره پرداخت وام 
دامنه داری  پرسش های  ازدواج، 
پیرامون مقدار مبل��غ اين وام و 
چگونگی دريافت آن مطرح شده 
است. پیش از اين معموال مبالغ 
پرداخت��ی وام ازدواج با توجه به 
افزايش نرخ تورم طی س��ال ها 
تغییر پیدا می کرد، مثال کسانی 
که در س��ال 83 ازدواج کرده اند 
درياف��ت  توم��ان  ه��زار   300
می کردن��د. البته در س��ال های 
بعد اين رقم باتوجه به نرخ تورم 
به 500 ه��زار تومان و بعدها به 
3میلی��ون توم��ان افزايش پیدا 
کرد. با گذش��ت زمان و افزايش 
چندبرابری تورم در کشور، مبلغ 
وام ازدواج بس��یار کم است و به 
هر يك از زوج���ین تنها م��بلغ 
س��ه میلیون تومان تس��هیالت 

ازدواج تعلق می گیرد.
باقر  اعتق��اد س��یدمحمد  به 
پیش��نمازی، مع��اون فرهنگی 
وزارت ورزش و جوان��ان، س��ه 
میلیون تومان ب��رای وام ازدواج 
بس��یار کم است و مش��كلی از 
جوانان ح��ل نمی کند. پیش از 
اي��ن مهرداد بذرپ��اش، نماينده 
مجل��س کل اعتبارات مورد نیاز 
را  ازدواج  وام  پرداخ��ت  ب��رای 
مبلغ ش��ش هزار میلیارد تومان 
يعنی کمت��ر از يك دهم میزان 
معوقات بانك��ی اعالم کرده بود. 
وی با بیان اينكه هر س��اله الزم 
نیست شش هزار میلیارد تومان 
برای وام ازدواج جوانان از سوی 
دولت هزينه شود، گفت: دولت 
می توان��د از بازگش��ت هم��ان 
وام های س��ال قبل تس��هیالت 
ازدواج جوانان را پرداخت کنند 
يعنی اگر با اين میزان حس��اب 
کنیم، ش��بكه بانكی ساالنه در 
ح��دود دو ه��زارو 500 میلیارد 
تومان اعتبار می خواهد تا بتواند 

وام ازدواج پرداخت کند. 

پرداخت وام ازدواج 
بدون هیچ منبع دولتی

اي��ن در حالی اس��ت که به 
گفت��ه کارشناس��ان پرداخ��ت 
وام ب��ه متقاضی��ان وام ازدواج 
در گذش��ته ح��دود 28 م��اه 
يعن��ی بیش از دو س��ال طول 
می کش��ید. پی��ش  از اين، اکبر 
بان��ك  قائم مق��ام  کمیجان��ی، 
مرکزی با بیان اينكه در هشت 
ماهه امسال منابع قرض الحسنه 
بانك ه��ا 9,7 درص��د نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال گذشته 
کاهش يافته اس��ت، گفته بود 
که آزادی عمل نداشتن بانك ها 
نسبت به منابع قرض الحسنه و 
کسب درآمد از آنها و به صرفه 
نبودن س��ود چهار درصد برای 
بانك ها از داليل بروز مش��كل 
در پرداخ��ت وام ازدواج اس��ت. 
غالمحسن نقی نتاج، مديرعامل 
بانك مهر اقتص��اد ايران گفت: 
ما ب��رای تخصیص تس��هیالت 
در م��ورد وام ازدواج هیچ گونه 
وی  نداري��م.  دولت��ی ای  منبع 
پرداخ��ت  نح��وه  م��ورد  در 
متقاضی��ان  ب��ه  ازدواج  وام 
گف��ت: وام ه��ای ازدواج��ی که 
تاکن��ون ارائ��ه دادي��م از محل 
قرض الحس��نه  بان��ك خودمان 

است؛ اين قرض الحسنه از محل 
12 میلی��ون س��پرده ای که در 
بانك وجود دارد تامین می شود. 

آغاز مجدد پرداخت 
وام ازدواج پس از توقفی 

چندین ماهه
بع��د از توق��ف چندين ماهه 
ارائ��ه وام ازدواج ب��ه جوان��ان 
نوبخت، س��خنگوی  محمدباقر 
دول��ت در تاريخ 25 تیرماه 93 
در حاشیه جلس��ه هیات دولت 
تاکی��د  ب��ه  باتوج��ه  گف��ت: 
ريیس جمهور برای رفع مشكل 
پرداخ��ت وام ازدواج، در ي��ك 
هماهنگی و همكاری مشترک 
با بانك مرکزی، وزارت اقتصاد 
و دارايی و نظام بانكی کش��ور، 
مق��رر ش��د پرداخ��ت وام های 
ازدواج صورت گیرد. درحالی که 
پرداخت  سامانه  شاهد هستیم 
وام قرض الحس��نه ازدواج فعال 
شده مجلس��ی ها هم دست به 
کار شدند و به دنبال اختصاص 
اعتب��ار جديدی ب��رای اين وام 
هس��تند. عبدالرض��ا عزي��زی، 
ريی��س کمیس��یون اجتماعی 
مجل��س در اين رابط��ه گفت: 
مجلس به منظور رفع مشكالت 
وام ازدواج تصمیم گرفته اعتبار 

اينك��ه  ب��رای  را  جداگان��ه ای 
زوجی��ن بیش��تری بتوانن��د از 
تس��هیالت وام ازدواج بهره مند 
ش��وند، اختصاص دهن��د. وی 
اف��زود: ب��رای حل مش��كالت 
مرب��وط ب��ه وام ازدواج، 1500 
اختی��ار  در  توم��ان  میلی��ارد 
صندوق مهر امام رضا(ع) و ساير 
بانك ه��ای دولتی ق��رار خواهد 
گرفت. اين در حالی اس��ت که 
صن��دوق مهر امام رضا(ع) که از 
متولی��ان وام ازدواج اس��ت در 
زمینه وام ازدواج فعال نیس��ت 
و در س��ال جاری وامی پرداخت 

نكرده است. 

چند نفر در صف وام 
ازدواج هستند؟ 

علی اصغر میرمحمد صادقی، 
بان��ك  اعتب��ارات  مدي��رکل 
مرک��زی با اش��اره ب��ه کاهش 
نف��ری متقاضیان  200 ه��زار 
درياف��ت تس��هیالت ازدواج در 
يك م��اه اخیر گف��ت: بیش از 
ي��ك میلی��ون و 50 ه��زار نفر 
در صف درياف��ت وام ازدواج از 
ش��بكه بانكی ق��رار دارد که از 
اين رقم 450 هزار نفر مدارک 
الزمه را تكمیل و ارائه نكرده اند. 
وی اف��زود: با مصوبه ش��ورای 

پول و اعتب��ار اولويت پرداخت 
ب��ا  تس��هیالت قرض الحس��نه 
پرداخت تسهیالت ازدواج است. 
میرمحمد صادقی با اش��اره به 
با  بانك های خصوصی  جلس��ه 
بانك مرک��زی گف��ت: در اين 
جلسه تاکید شد که بانك های 
خصوصی بايد به سامانه ازدواج 
متصل ش��وند تا روند پرداخت 
س��رعت  ازدواج  تس��هیالت 
بیشتری بگیرد. وی تاکید کرد: 
براساس برنامه بانك مرکزی هر 
بانكی که سپرده قرض الحسنه 
جذب می کند، بايد تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج پرداخت 
کن��د، مگر اينك��ه به طور کلی 
جذب س��پرده قرض الحسنه را 

متوقف کند. 

متقاضیان 
وام ازدواج بخوانند

طب��ق اع��الم بان��ك مرکزی 
متقاضی��ان وام ازدواج ک��ه ب��ه 
شعب بانك ها مراجعه کرده اند، 
حداکثر طی دو ماه بايد مدارک 
خود را تكمیل کنند در غیر اين 
صورت نام آنها از سامانه مربوطه 
حذف می ش��ود. روابط عمومی 
بان��ك مرک��زی اع��الم ک��رد: 
تس��هیالت  دريافت  متقاضیان 
قرض الحسنه ازدواج که تاکنون 
به سامانه ياد شده مراجعه کرده 
و پ��س از دريافت کد رهگیری 
به ش��عبه تعیین شده مراجعه و 
نس��بت به تكمیل مدارک خود 
اقدام کرده اند، موظف هس��تند 
پس از پذيرش توس��ط ش��عب 
بانك ه��ا حداکثر ظ��رف دو ماه 
نس��بت به تكمیل مدارک مورد 
نیاز اقدام کنند. در صورت عدم 
تكمیل م��دارک، نام متقاضی از 
س��امانه مربوطه حذف می شود 
ت��ا ام��كان بهره من��دی س��اير 
متقاضیان در صف از تسهیالت 

مذکور فراهم شود.

نسبت مبلغ وام ازدواج با تورم نمی خواند

یک میلیون نفر در صف وام 3 میلیونی ازدواج
نرخنامه

طال و ارز

بانک

بورس اوراق بهادار

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها

نماگر بورس
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افزایش ۲۶۵ واحدی شاخص کل در ۲ روز
ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در پايان معامالت روز 
گذش��ته و در دومین روز پیاپی رشد، 115 واحد رشد يافت 
و در ارتفاع 71 هزار و 930 واحدی ايستاد و به اين ترتیب به 
کانال 72 هزار واحدی نزديك شد. در جريان دادوستدهای روز 
سه شنبه بورس، شاخص کل 115 واحد رشد يافت و در ارتفاع 
71 هزار و 930 واحدی ايستاد. نكته جالب توجه اينكه ارزش 
معامالت روز سه ش��نبه بورس تهران به 121 میلیارد تومان 

رسیدو نسبت به روز قبل افزايش 40 میلیارد تومانی داشت. 

راه اندازی رشته بورس در هنرستان ها 
عطااهلل س��لطانی صبور، ريیس کمیت��ه آموزش وپرورش 
مجلس با تاکید بر ضرورت ايجاد رشته هايی همچون بورس 
در مقطع دبیرستان، گفت: آشنايی با پديده بورس، معامالت 
بورس��ی و ايجاد فرهنگ س��رمايه  گذاری در بورس به معنی 
رسیدن به توسعه پايدار با هدايت منابع مالی کشور در مسیر 
صحیح است. ريیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با مثبت 
ارزياب��ی کردن اضافه ش��دن بورس به مجموعه رش��ته های 
آموزشی هنرستان ها،  گفت: ايجاد اين رشته جديد ايده خوبی 
برای ورود دانش آموختگان متخصص به بازار کار و رش��د و 

رونق شرايط اقتصادی کشور است. 

عرضه بیش از 10۲ هزار تن انواع قیر 
در تاالر صادراتی بورس

روز گذش��ته 102 ه��زار و 900 تن انواع قی��ر در تاالر 
صادراتی بورس کاال عرضه ش��د. يكه��زار و 710 تن انواع 
کاال ب��ا افزايش عرضه 884 ت��ن ديگر در تاالر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ايران عرضه ش��د. 110 تن برنج 
وارداتی هندوس��تان به قیمت پايه 52 هزار و 500 ريال، 
100 تن قند کارخانه قند بردسیر کرمان به قیمت 18 هزار 
و 900 ريال، يكهزار تن گندم دورم کهگیلويه و بوير احمد 
ب��ه قیمت 11 هزار و 150 ري��ال و 500 تن برنج وارداتی 

هندوستان به قیمت پايه 38 هزار ريال عرضه شد. 

روزهای پرفروغ بورس انرژی
 با یکه تازی برق

در جريان معامالت روز گذش��ته بورس انرژی در تابلوی 
مش��تقه حدود 34 میلیارد ريال برق معامله ش��ده است. 
ديروز در 104 نوبت معامالتی دو هزار و 925 قرارداد سلف 
موازی استاندارد برق انجام گرفته است. به اين ترتیب 70 
هزار و 200 مگاوات س��اعت برق ب��ه ارزش 33 میلیارد و 
902 میلی��ون ريال در نماد بار پايه روزانه برای تحويل در 
روزهای مختلف ش��هريور و مهر ماه معامله شده است. به 
اين ترتیب ارزش کل معامالت بورس انرژی در جريان اين 

روز کاری به رقمی بیش از 38 میلیارد ريال بالغ شد. 

تحقق 44 درصدی
 پیش بینی های گلتاش در ۶ ماه

ش��رکت گلتاش پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
93 را با س��رمايه 90 میلیارد ريال مبلغ 4,099 ريال و با 
سرمايه 200 میلیارد ريال مبلغ 1,845 ريال و در شهريور 
ماه امس��ال مبلغ 2,259 ريال اعالم ک��رده بود و در دوره 
ش��ش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه امس��ال با اختصاص 
998 ريال س��ود به ازای هر س��هم مع��ادل 44 درصد از 
پیش بینی هايش را پوش��ش داد. هیات مديره اين شرکت 
درنظر دارد (با سرمايه جديد) به  ازای هر سهم مبلغ 1,360 
ريال از س��ود عملكرد سال مالی 93 را جهت تقسیم بین 

سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

  «EPS»پوشش 4۲ درصدی
فرآورده های نسوز پارس

ش��رکت فرآورده های نس��وز پارس پیش بینی س��ود 
(زيان) هر س��هم س��ال مال��ی منتهی ب��ه 30 آذر ماه 
93 را بدون تغییر نس��بت به نخس��تن پیش بینی مبلغ 
193 ريال اعالم کرده است و در دوره شش ماهه نخست 
س��ال مبلغ 81 ريال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت 

و به 42 درصد از پیش بینی هايش رسید. 

انتشار صورت های مالی شش ماهه «ونیکی»
شرکت س��رمايه گذاری ملی ايران با انتشار صورت های 
مالی ش��ش ماهه خود اعالم کرد: در دوره ياد ش��ده مبلغ 
786 میلیارد و 925 میلیون ريال جمع درآمد داش��ت. از 
درآمد اين ش��رکت هزينه های عمومی اداری کسر و سود 
عملیاتی دوره به 762 میلیارد و 335 میلیون ريال رسید. 

تغییر و تحول جدی در بازار ارز 
نخواهیم داشت

عل��ی طیب نیا، وزي��ر امور اقتص��ادی و دارايی ضمن 
اطمینان بخش��ی به مردم نس��بت به اينكه ب��ا تغییر و 
تحول جدی در بازار ارز مواجه نخواهیم ش��د، نوس��ان 
در ب��ازار ارز را طبیعی، عادی و روزمره دانس��ت. وی در 
حاشیه مراسم تبیین س��ند راهبردی وزارت اقتصاد در 
جم��ع خبرنگاران در مورد داليل نوس��انات بازار ارز در 
روزهای اخیر گفت: نوسان در بازار ارز طبیعی، عادی و 
روزمره اس��ت و اين نوسانات برخی مواقع منشأ خارجی 

دارد يا ناشی از نوسانات گذراست. 

آخرین آمار سپرده ها 
و تسهیالت شبکه بانکی

بان��ك مرک��زی آخرين آم��ار را از مانده س��پرده ها و 
تسهیالت در کشور منتش��ر کرد. براساس اين گزارش، 
در پايان فروردين ماه سال جاری، مانده کل سپرده های 
ش��بكه بانكی به حدود 700 هزار و 627 میلیارد تومان 
رس��یده، درحالی که مانده کل س��پرده ها (پس از کسر 
ذخی��ره قانون��ی بانك ها) ب��ه حدود 622ه��زار و 735 
میلیارد تومان رسیده است. براساس اين گزارش، مانده 
کل تس��هیالت ش��بكه بانكی نیز در پايان نخستین ماه 
سال جاری، حدود 573 هزار و 164 میلیارد تومان شده 
ب��ود. آماره��ای درج ش��ده در اين گزارش ن��كات قابل 
توجهی را از روند س��پرده ها و تس��هیالت شبكه بانكی 

نشان می دهد. 

امکان بخشودگی کل جریمه 
دیرکرد بدهکاران بانکی فراهم شد

س��یدکامل تقوی ن��ژاد، مديرعامل بانك س��په گفت: 
ب��ا اختی��ارات قانونی که به بانك داده ش��ده اين امكان 
وجود دارد تا با بررس��ی، مذاکره و تجديدنظر در شرايط 
بدهكار، کل جريمه ديرکرد بخش��یده شود. وی با اشاره 
به تعیی��ن تكلیف میزان بخش��ودگی جريم��ه ديرکرد 
ادامه داد: با توجه به ش��رايط مش��تری، میزان پرداخت 
اقس��اط، اجرای تعه��دات و غیره می ت��وان درخصوص 
می��زان بخش��ودگی جريمه ديرکرد اقدام ک��رد و آن را 
از کل میزان جريمه ديرکرد که از صفر تا ش��ش درصد 
تاخیر روزش��مار محسوب می شود، بخشید. تقوی نژاد با 
تاکی��د بر ربوی بودن اخذ جريم��ه ديرکرد افزود: اينكه 
بازپرداخت تس��هیالت يك نرخ مطلق و مصوب داش��ته 

باشد؛ قطعا با قوانین اسالمی مغاير است. 

بانک های ایرانی
شرکت داری را ترک نمی کنند

فايننش��یال تايم��ز با اش��اره به تاکی��د بانك مرکزی 
اي��ران بر اقدام بانك ها برای ف��روش دارايی های خود و 
خروج از ش��رکت داری به نقل از ي��ك مقام بانكی ايران 
نوش��ت: بانك ه��ا چانه زنی خواهند ک��رد و تا جايی که 
بتوانند مقاومت می کنند. به گزارش فايننش��یال تايمز، 
ايران دارای 8 بانك دولتی و 19 بانك خصوصی اس��ت. 
اين بخش س��ودهای سرش��اری از س��رمايه گذاری های 
تجاری اش به دست آورده اس��ت. دولت ماه گذشته در 
حكمی اعالم کرد که س��رمايه گذاری بانك ها در بخش 
غیر بانكی نمی تواند بیش از 40 درصد سرمايه آنها باشد 
و به بانك ها سه سال فرصت داد تا ساختمان ها، زمین ها 
و س��هام متعلق به ش��رکت های تابعه شان را بفروشند و 
خ��ود را با بخش��نامه جديد هماهنگ کنن��د. اين اقدام 
به منظور هدايت س��رمايه های بانك ها به س��وی صنايع 
ايران انجام گرفته است. بانك مرکزی از بانك ها خواسته 
تا فهرس��تی از دارايی ها و شرکت هايی که »مستقیم يا 
غیرمس��تقیم« در مالكی��ت آنها قرار دارند را تا اواس��ط 
س��پتامبر ارائه کنند. اما آمارهای رسمی نشان می دهد 
که سرمايه گذاری های بانك ها در شرکت های خودشان 
ح��دود 245 تريلی��ون ريال (9,2 میلیارد دالر) اس��ت، 
در حالی که میزان سرمايه آنها حدود 460 تريلیون ريال 

است. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

سیدمحمد صدرالغروی

نگاه

مغز گردوی سخت دانش بازار سرمایه
از  رش��ته ای  ه��ر  در  ش��ايد 
عل��م، يك يا چند چهره بس��یار 
ش��اخص را- که احتماال به عدد 
انگشت های دست هم نمی رسند 
- بتوان نام برد ک��ه جويندگان 
آن عل��م ناگزي��ر از خوان��دن و 
هماره خواندن آثار آنان هستند. 
به قول موالی روم »يك نفر زين 
صده��زاران صوفیند/باقی��ان در 

دولت وی می زيند«
ب��رای کس��ی ک��ه ب��ه وادی 
مدعی  می نهد،  قدم  معامله گری 
دانسته ها بسیارند، کتاب و سايت 
و وبالگ فراوان است؛ به خصوص 
اگ��ر به زبان ه��ای ديگر دنیا هم 
مسلط باشید. کسب اطالعات در 
بازار سرمايه حرف اول را می زند. 
کس��انی پر س��ودند که بیش��تر 
می دانند. بورس، عطش دانستن 
می کن��د.  تحري��ك  آدم  در  را 
تم��ام ق��وای نهفت��ه و خفته در 
درون آدم را بی��دار می کند، زيرا 
ندانستن مس��اوی با نابود شدن 
است. به همین دلیل هم هست 
معامله گری،  علم  که جويندگان 
با انبوهی از چهره ها و و اس��اتید 
مواجه اند، آنقدر که گاهی کثرت 

آنها رعب آور است. 
ام��ا جوين��ده ثابت قدم��ی که 
تصمی��م می گی��رد و پ��ا در اين 
میدان س��خت می گ��ذارد، پس 
از غور ف��راوان ت��ازه در می يابد 
که تنها چند تن از اين اس��اتید، 
شاخص اند و آنها هستند که مغز 
دنیای اطالعات بازار س��رمايه را 
تش��كیل می دهن��د و بقیه همه 
قشری سخت هستند بر گرد اين 

مغز شیرين. 

م��ن صالحیت اب��راز نظر در 
وادی تحلیل بنی��ادی را ندارم، 
ام��ا در تحلیل تكنیكال می توان 
بدون ش��ك پس از استاد يگانه، 
ج��ان مورفی، از الكس��اندر الدر 
ن��ام برد؛ ب��ا کت��اب بی نظیرش 
در  دادوس��تد  راه  از  »زندگ��ی 
بازاره��ای مال��ی«. ال��در همان 
 forceطراح انديكات��ور معروف
 index است. روانپزشكی- که 
اتفاقا ب��ه دلیل رش��ته کاريش 
توانس��ت دريچ��ه ای جدي��د به 
دان��ش معامله گ��ری بگش��ايد- 
اصالت��ا روس ب��ود و در زم��ان 
شوروی س��ابق در سال 1947 
از اي��ن کش��ور گريخ��ت و ب��ه 
محض ورود ب��ه امريكا همزمان 
را  معامله گ��ری  و  روانپزش��كی 
به عن��وان حرف��ه اش برگزيد. از 
اندوخت��ه فراه��م  روانپزش��كی 
می ک��رد و به گفت��ه خودش در 

بازار س��رمايه »بر باد می داد«. 
شكس��ت های پیاپ��ی »الدر« 

را ب��ه رهیافت��ی روانشناس��انه 
از معامله گ��ری س��وق داد. وی 
درياف��ت ک��ه در معامله گر، در 
کن��ار احس��اس خودکامیاب��ی، 
احس��اس مخوف ديگری وجود 
دارد ب��ه نام خ��ود ويرانگری و 
از قض��ا بازار ه��م موقعیت های 
بس��یاری را برای خودويرانگری 
معامله گ��ران  پ��ای  پی��ش 
درياف��ت ک��ه  می گ��ذارد. وی 
معامله گری  جنگیدن،  از  »پس 
خطرناک ترين کاری اس��ت که 
بش��ر انجام می دهد« و دانست 
که »پیش اين الماس بی اس��پر 
میا/کز بريدن تیغ را نبود حیا«. 
او در ياف��ت ک��ه بس��یاری از 
جس��ت وجوی  در  معامله گ��ران 
»يك استالین کوچك« در بازار 
هس��تند تا راه و چاه را نشانشان 
ده��د. می ديد ک��ه معامله گران 
چگون��ه بر گرد اي��ن به اصطالح 
حلق��ه  اعظ��م«  »اس��تادهای 
می زنن��د و در مدت اندکی همه 

سرمايه خود را بر باد می دهند. 
وی درياف��ت ک��ه ب��ازار پر از 
افرادی اس��ت که از هیچ به همه 
چی��ز رس��یده اند، اما دوب��اره به 
خاک سیاه نشس��ته اند. چرا؟ به 
همان دلیل که آمار مرگ و میر 
و س��قوط در خلبانان حرفه ای و 
کار کش��ته، بیشتر از خلبان های 

تازه کار است! 
ب��ه تريدرها می آموزد  »الدر« 
که برای مهار »حس ترس��ناک 
خودويرانگری« باي��د همواره به 
ياد داشته باشند و با خود تكرار 
کنند که ت��ا چه اندازه می توانند 
برای خودش��ان و سرمايه ش��ان 
خطرآفرين باش��ند. »يك بازنده 
ان��كار می کند ک��ه کنترل خود 
داده  دس��ت  از  کارش  روی  را 
اس��ت.« آنه��ا مانن��د رانندگانی 
هس��تند که کنترل خ��ود را در 
يك جاده کوهس��تانی از دس��ت 
داده ان��د و زمانی که اتومبیل در 
حال س��قوط به اعماق دره است 

قس��م می خورند که از اين پس 
با دقت بیشتری رانندگی کنند. 
به اعتقاد »الدر«، بازندگان قادر 
به متوق��ف ک��ردن معامله گری 
نیس��تند؛ آنها کماکان به معامله 
ادامه می دهن��د چون به هیجان 
اي��ن کار اعتیاد پی��دا کرده اند و 
پیروزی  ب��ه  امیدوارند  هم��واره 
بزرگی که حسابشان را پر از پول 

کند، دست يابند. 
»ال��در« درياف��ت ک��ه ب��رای 
س��ودبردن در ب��ازار معامله بايد 
س��ه هدف را برای خ��ود تعیین 
کرد: نخس��تین هدف بقا است، 
يعنی به گونه ای س��رمايه خود را 
مديريت کنیم ک��ه مدت زمانی 
طوالن��ی در ب��ازار دوام بیاوريم. 
هدف دوم رشد تدريجی سرمايه 
اس��ت و س��ومین هدف کس��ب 

سودهای سرشار. 
البته بازندگان س��ومین هدف 
را به عنوان نخس��تین هدف خود 
انتخاب می کنند و در رسیدن به 

آن هم بسیار شتاب دارند. 
آن  از  »ال��در«  دي����دگاه 
ک��ه  دارد  اهمی��ت  جه��ت 
»تريدر«  ت��ا  می کن��د  کم��ك 
ع��ام���ل خويشتن شناس��ی را 
ج��دی بگی��رد. يك تري��در به 
ف��رض ش��ناخت هم��ه الگوها، 
اس��تراتژی های  انديكاتوره��ا و 
معامالتی نخواهد توانست بدون 
خودس��ازی و مهار احساسات و 
غلب��ه بر ضع��ف هايش در بازار 
دوام بیاورد. به زعم من مطالعه 
اي��ن کت��اب کم��ك بزرگی به 
رشد سود آوری و محدود شدن 
ضرره��ای معامله گران می کند. 

تا باش��د که مقبول افتد! 

سودآورترین صنایع بازارهای 
مالی عربی معرفی شدند

میانگین درآمد ش��رکت های اماراتی در بورس اين 
کش��ور در شش ماهه اول س��ال جاری به 9میلیارد 
دالر رس��ید. در بین بخش ه��ای مختلف صنعتی در 

دوبی، ش��رکت های خدمات مالی 
و س��رمايه گذاری 161، امالک و 
س��اختمان 72 و خدمات مالی و 
بانكی با 43,5 درصد، پیش��گامان 
اين رشد بودند. سود بانك اسالمی 
دوبی 91 درصد افزايش يافته است.

 Calbee سهام چیپس های
زمین خورد

افت قیمت مصرف کننده در آسیا و کاهش چشمگیر 
شاخص اس اند پی در آخرين ساعت معامالت بازار امريكا، 
بازار آس��یا را با روند کاهشی همراه کرد. سهام شرکت 

تولیدکننده  بزرگ ترين   ،Calbee
چیپس های سیب زمینی در ژاپن 
با کاهش 2,4 درصدی همراه ش��د 
در حالی که قیمت س��هام شرکت 
معدنی Newcrest، با روند منفی 
1,9 درصدی به معامالت ادامه داد. 

مس وارد کانال 7 هزار شد
خري���د نقدی م��س در س��اع�ات معامالتی روز 
دوش��نبه در ب���ورس لندن با افزايش همراه ش��د 
و ب��ا نرخ هفت هزار و 40 دالر بر تن معامله ش��د. 
همچنین سفارش خريد مس برای سه ماهه آينده 

ب��ه مبلغ 7029/5 دالر معامله 
شد.

اين در حالی اس��ت که خريد 
نقدی مس در ساعات معامالتی 
روز جمعه به هر تن شش هزار و 

973 دالر رسیده بود. 

فروش خرید نوع ارز 

3172031820دالر امريكا

41390 41220يورو

5139051660پوند انگلیس

86108680درهم امارات

1489014990لیر ترکیه

97309880رينگت مالزی

51005350يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

170,000  162,000  سكه يك گرمی
266,000  259,000  سكه ربع
473,000  468,500  سكه نیم

943,000  938,000  سكه امامی
942,500  937,500  سكه بهار آزادی

96,500  94,800  طالی 18 عیار گرمی

نوسان اندک قیمت طال و ارز در بازار ایران
در معامالت روز سه شنبه بازارهای جهانی قیمت اونس 
طال با س��ه دالر و 40 س��نت کاهش به 1266 دالر رسید. 
در بازارهای داخلی اما قیمت برخی قطعات سكه با افزايش 
اندک و قیمت برخی قطعات ديگر با کاهش اندکی روبه رو 
ب��ود. مهم ترين دلیل نوس��ان قیمت برخی اق��الم میزان 
عرض��ه و تقاضای آن در بازار بوده اس��ت. در بازار ارز، دالر 
ب��ا 12 تومان افزايش 3182 توم��ان و درهم با پنج تومان 

افزايش 868 تومان معامله شد. 

اصغر قاسمی
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یکی از بازار های بزرگی که به 
لطف فرا گیر شدن تلفن همراه 
در سراسر جهان به وجود آمده، 
ب��ازار نرم افزاره��ای موبایلی یا 
همان اپلیکیشن هاست که طبق 
پیش بینی موسس��ه تحقیقاتی 
گارتن��ر، درآمد حاص��ل از این 
بازار ت��ا پایان س��ال 2017 به 
76 میلیارد دالر خواهد رسید. 
در کش��ور ما هم ب��ا روزافزون 
ش��دن تلفن ه��ای هوش��مند 
برنامه نویس��ان و عالقه من��دان 
زیادی ب��ه طراحی و س��اخت 
اپلیکیش��ن روی آورده ان��د و 
کم وبی��ش درآم��دی از ای��ن 
بازار کس��ب می کنن��د. به ویژه 
بع��داز اعمال تحریم ه��ا و قطع 
دسترس��ی ایرانی ه��ا به بعضی 
از اپلیکیش��ن ها و خدمات آنها، 
برنامه نویسان و طراحان را برآن 
داشت تا آس��تین ها را باال زده و 
با طراحی اپلیکیشن های بومی 
کاربران کش��ورمان را از نیاز به 
نرم افزار های خارجی مبرا کنند. 
ب��ا وج��ود اینک��ه چن��دی 
پیش محم��ود واعظ��ی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات از 
تولیدکنن��دگان این نرم افزار ها 
حمای��ت ک��رد و گف��ت: »در 
صورت طراحی و تولید برنامه، 
نرم اف��زار و اپلیکیش��ن های 
ح��وزهICT، وزارت ارتباطات 
قول می دهد ضم��ن خرید این 
برنامه ها زمین��ه حمایت مالی 
و غیرمالی را ب��رای این جوانان 
فراهم کند.« اما تولید کنندگان 
اپلیکیش��ن در ای��ران از نب��ود 
حمایت کاف��ی حداقل درطول 
چند سال گذش��ته گله دارند و 
معتقدند آن طور که باید و شاید 
از طراحی این گون��ه نرم افزارها 

حمایت نمی شود و این حوزه با 
ضعف های بسیاری مواجه است 
و مشکالت عمیقی  برای تولید 
اپلیکیشن در کش��ور به وجود 

آورده است. 
رض��ا فی��اض، برنامه نویس و 
طراح نرم افزار می گوید: یکی از 
مشکالت اساسی تولید کنندگان 
نرم افزار در کشور ما این است که 
هیچ نهاد و مرکزی وجود ندارد 
که از تولید کنن��دگان حمایت 
کند و تا حدودی به آنها تضمین 
دهد که با پای��ان طراحی خود 
نتیجه مثبت هزین��ه و وقتی را 
که صرف کرده اند، خواهند دید. 
وی اف��زود: متاس��فانه هیچ 
بودجه ای ب��رای حمایت از این 
بخش در نظر گرفته نمی ش��ود 
و ای��ن امر باعث ش��ده تا عالقه 
طراح��ان ب��ه تولید کم ش��ود 

درصورتی که در ای��ران جوانان 
و حت��ی نوجوان��ان تیزه��وش 
بسیاری وجود دارد که عالقه مند 
به تولید اپلیکیشن های مختلف 

هستند. 
فیاض گف��ت: در حال حاضر 
فقط برنامه نویس��انی می توانند 
حداکثر توانایی خود را نش��ان 
دهن��د ک��ه ب��ا س��ازمان ها و 
ش��رکت های ب��زرگ ق��رارداد 
می بندن��د و ب��رای جل��و بردن 
اهداف آنها اپلیکیشنی  طراحی 
می کنن��د  ب��ه این ص��ورت از 
حداکثر توان داخلی برای تولید 

اپلیکیشن استفاده نمی شود. 

 کیفیت پایین 
به دلیل نبود حمایت

ب��ه گفته کارشناس��ان حوزه 
نرم افزار نبود آموزش و حمایت 

در کشور باعث ش��ده تا بیشتر 
اپلیکیش��ن های تولی��دی فاقد 
کیفیت الزم بوده و بس��یاری از 
آنه��ا دارای باگ ها و اش��کاالت 
پیش پاافتاده ای باشند و همین 
امر باعث ش��ود تا کاربر ایرانی 
پش��ت به نرم افزار ه��ای ایرانی 
کند و نیاز خ��ود را همچنان با 
اپلیکیشن های خارجی برطرف 

کند. 
محمدرضا فالح��ی، یکی از 
کارشناسان حوزه تولید نرم افزار 
می گوید: متاسفانه در کشور ما 
با وجود اینکه انواع گرایش ها و 
رشته های فناوری اطالعات در 
موسسه ها و مراکز آموزش عالی 
تدریس می ش��ود، هیچ مرکز و 
موسس��ه ای وجود ندارد که به 
آموزش تولید و طراحی نرم افزار 
به وی��ژه نرم افزاره��ای موبایلی 

بپردازد. 
وی افزود: بیشتر طراحانی که 
وارد عرصه اپلیکیش��ن شده اند 
از مطالعات و تحقیقات خود به 
درجه ای رس��یده اند که توانایی 
تولی��د نرم افزاره��ای موبایل را 
دارند ک��ه اغلب ای��ن طراحان 
هیچ اطالع پایه ای درباره تولید 
و نوش��تن کدهای اپلیکیش��ن 
ندارند که همین امر باعث شده 
تا نرم افزار های تولید داخل فاقد 
استاندارد و کیفیت الزم باشند. 

اپلیکیشن های اندرویدی 
فاتح قلب ایرانی ها

براس��اس گ��زارش مرک��ز 
کام اس��کور،  تحقیقات��ی 
سیس��تم عامل اندروی��د ب��ا در 
اختی��ار داش��تن س��هم 51/6 
درصدی از بازار سیس��تم های 
ص��در  در  جه��ان،  عام��ل 
محبوب ترین ه��ا ق��رار گرفته 
اس��ت. بعد از این سیستم عامل 
نیز، سیستم عامل ios در ارتباط 
ب��ا محصوالت هوش��مند اپل با 
سهم 40/7 درصدی قرار دارد و 
در مراحل بعدی نیز پلتفرم های 
بلک ب��ری، مایکروس��افت و 
س��یمبین قرار گرفته اند. اما در 
ایران این آمار ها بسیار پررنگ تر 
آماره��ای  طب��ق  هس��تند. 
جمع آوری ش��ده سیستم عامل 
83 درص��د  اندروی��د روی 
تلفن ه��ای هوش��مند ایرانی ها 
نشس��ته که این رقم با سرعت 
باالیی در حال رش��د است. این 
در حالی است که س��هم دیگر 
سیس��تم های عام��ل روزبه روز 
در ح��ال کاهش اس��ت و طبق 
پیش بینی ها تا دو س��ال آینده 
اندروید بیش از 90 درصد بازار 
ایران را در اختیار خواهد گرفت. 

نرم افزارهای موبایلی حمایت نمی شوند

باگ های کوچک، بالی جان اپلیکیشن های ایرانی
چالش اصلی صادرات به عراق عدم 

مدیریت واحد در گمرکات مرزی است
رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: یکی از 
چالش های اساسی پیش روی تجار ایرانی برای صادرات 
محص��والت به عراق، عدم مدیری��ت واحد در گمرکات 

مرزی است.
ولی اهلل افخمی راد، دیروز در س��ومین جلسه کمیته 
کارشناسی شورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی در 
سال 1393، با اشاره به مصوبه پیشنهادی ستاد توسعه 
روابط اقتصادی ایران و عراق درباره واگذاری مسئولیت 
هماهنگی دس��تگاه های اجرایی  در گمرکات مرزی به 

استانداری  ها، این مطلب را بیان کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر توجه به زیرس��اخت های توس��عه 
روابط تجاری با کشور دوست و همسایه عراق، بر الزام 
هم��کاری دس��تگاه های اجرایی ذی رب��ط در گمرکات 
م��رزی با اس��تانداری ها و حضور نماین��ده تام االختیار 
استانداری برای هماهنگی بین دستگاه ها و تسهیل در 

روند صادرات و واردات تاکید کرد.
افخمی راد در ادامه با اشاره به بیانات رییس جمهوری 
در مراسم بزرگداش��ت روز صنعت و معدن اظهار کرد: 
همان طور که دکتر روحانی اعالم کردند، دولت مصمم 
اس��ت، آنچه که الزم اس��ت تهیه کند تا ش��اهد رشد 
اقتصادی، گس��ترش صادرات غیر نفتی و افزایش ارزش 

افزوده در کشور باشیم.
وی گفت: در همین راستا در دولت عزم جدی برای 
برداش��تن موانع صادراتی به عراق بوجود آمده است و 
تالش می شود با تسهیل شرایط، تجار و صادرکنندگان 
کشورمان از فرصت های ویژه به  وجود آمده در صادرات 

به این کشور، بهره ببرند.

بازار روسیه فرصتی پیش روی 
مازندران گشوده است

ریی��س اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کش��اورزی 
مازندران گفت: زمینه های گس��ترش توسعه مناسبات 
و تقوی��ت روابط اقتصادی میان روس��یه و این اس��تان 
فراهم ش��ده و بازار روسیه فرصتی پیش روی مازندران 

گشوده است. 
»غالمرض��ا عش��ریه« ب��ه اهمیت گس��ترش روابط 
اقتصادی این اس��تان با روس��یه اش��اره کرد و افزود: با 
توجه به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، می توان 
ب��ازار این کش��ور را با محصوالت کش��اورزی مازندران 

یاری کرد. 
وی ک��ه در پی س��فر چهار روزه خود هم��راه با معاون 
برنامه ری��زی و اش��تغال اس��تاندار مازن��دران به کش��ور 
روس��یه س��خن می گف��ت ب��ه ظرفیت ه��ای تولیدی و 
صنعتی مازندران و روابط مناس��ب ایران و روس��یه اشاره 
کرد و افزود: در این س��فر با ش��رکت در اجالس توسعه 
روابط اقتصادی اس��تان های جمهوری اس��المی ایران و 
روس��یه در شهر پتی گورس��ک، تفاهم  نامه ای در راستای 
 توس��عه روابط اقتصادی و رفع مش��کالت صادرکنندگان 

به امضا رسید. 
عش��ریه اظه��ار ک��رد: هی��ات اقتص��ادی - تجاری 
از اس��تان مازن��دران ب��رای توس��عه رواب��ط اقتصادی 
 و افزای��ش حج��م مبادالت تج��اری به روس��یه اعزام

 خواهد شد. 

همایش تولید کنندگان ایرانی در 
مسیر بازار های جهانی 

نخس��تین همایش تولید کنندگان ایرانی در مس��یر 
بازاره��ای جهان��ی با رویک��رد تجارت جهان��ی با برند 
تولید کنن��دگان ایران��ی و در نظر گرفتن ش��رایط روز 
تجاری و اقتصادی فعاالن تولید و صنعت برگزار شد. 

دبی��ر همایش، ارائه راهکارهای عملی برای باال بردن 
محبوبی��ت برند ه��ای ایران��ی در داخل و خ��ارج را از 

مهم ترین اهداف این همایش عنوان کرد. 
علی اکبر کوهس��تانی گفت: برند مورد استقبال عموم 
مصرف کنندگان، نوعی ثروت پنهان برای صنایع تولیدی 
محسوب می شود. مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی 
با بیان اینکه برای افزایش توجه به اهمیت برند س��ازی و 
فرهنگ سازی آن در بین اقشار مختلف اقتصادی، نیازمند 
ع��زم و اراده ملی هس��تیم، ادامه داد: ب��اال بردن آگاهی 
شرکت های ایرانی از بازار های بین المللی و نحوه رقابت در 
عرصه جهانی از راهکارهای عملی و اثرگذار برای ورود به 

بازار های جهانی است. 
ب��ه گفته دبی��ر همایش، ارائه واقع بینانه چش��م انداز 
تج��ارت جهان��ی براس��اس معیارها و ضواب��ط تجارت 
اس��المی، بررس��ی چالش های جدید و عوامل مخل در 
فضای امن س��رمایه گذاری وروند کاال رسانی در سطح 
جهانی، ارائه روش های عملی در شناسایی پتانسیل ها و 
اهرم های یفیت تولید اسالمی از مهم ترین دستاورد های 
این همایش به شمار می آِید. به گزارش »فرصت امروز« 
میزبان��ی این همایش را موسس��ه مطالع��ات راهبردی 
دهکده جهانی بر عهده داش��ت و با حضور مس��ئوالن 
و مدیران دولتی، همچنین استادان دانشگاه و نخبگان 

علمی و اقتصادی روز گذشته برگزار شد.

 افتتاح 88 طرح مخابراتی 
در استان گلستان

مدیرعامل مخابرات اس��تان گلس��تان با بیان اینکه 
برای انجام این طرح ها بالغ ب��ر 38میلیارد ریال هزینه 
ش��ده، گفت: نصب 21 پروژه سیار، توسعه و نصب سه 
مرکز س��وییچ مخابراتی، دو پروژه فیبر نوری ، ش��ش 
پروژه دیتا و 12 پروژه شبکه از جمله این طرح ها است. 
س��یدمهدی حس��ینی افزود: 44طرح و پروژه نیز در 

قالب سایر پروژه ها به بهره برداری رسیده است. 
به گفته وی از این طرح ها، در ش��هرهای آزادش��هر، 
مینودش��ت، علی آب��اد کت��ول و بندرترکم��ن هرکدام 
پنج ط��رح، در ش��هرهای م��روه تپه، آق ق��ال و رامیان 
هرکدام هش��ت طرح، در کالله و گنبد هرکدام ش��ش 
طرح و در کردکوی، بندرگز و و گمیش��ان هرکدام دو 
طرح و در گرگان 23 طرح مخابراتی مورد بهره برداری 
قرار گرفت که ساکنان این شهرها می توانند از این پس 

از این امکانات استفاده کنند. 

 هشدار بیمه مرکزی
با نزدیک شدن به ماه های حرام

بیمه مرکزی هش��دار داد که دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی برای افزایش س��قف پوش��ش بیمه نامه 
ش��خص ثال��ث و تهیه الحاقیه با توجه به رس��یدن ماه 
ذی القعده که از ماه های حرام محسوب می شود، اقدام 

کنند. 
به گزارش  روابط عموم��ی بیمه مرکزی، با توجه به 
می��زان ریالی دی��ه در ماه های حرام ک��ه حداقل 200 
میلیون تومان اس��ت، دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری 
الزم است برای افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص 
ثالث و تهیه الحاقی��ه اقدام کنند. بنابر تصمیم و اعالم 
قوه قضاییه، در سال جاری میزان ریالی دیه در ماه های 
ع��ادی152 میلیون و در ماه های ح��رام 200 میلیون 
تومان تعیین ش��ده است. رجب، ذی القعده، ذی الحجه 
و محرم جزو ماه های حرام محس��وب می شود. در بیمه 
ش��خص ثالث، ش��رکت های بیمه متناس��ب با س��قف 
تعهد خس��ارت پرداخ��ت می کنند و اگ��ر بیمه گذاری 
پوشش کافی نداش��ته و الحاقیه تهیه نکند باید فاصله 
152 ت��ا 200 میلی��ون توم��ان را خ��ودش بپ��ردازد.  
بیمه گذارانی که در س��ال گذش��ته )92( بیمه شخص 
ثالث تهیه کرده اند، س��قف تعه��د بیمه برای آنها 152 
میلیون تومان است و اگر امس��ال الحاقیه تهیه نکنند 
 بای��د در ص��ورت وقوع حادث��ه 48 میلی��ون تومان را 

خودشان بپردازند. 

5 میلیون متقاضی جدید در نوبت 
انتظار صدور دفترچه بیمه سالمت

4 میلی��ون و 900 هزار نفر متقاضی جدید در نوبت 
انتظار صدور دفترچه بیمه س��المت هستند که مراحل 

اجرایی آن در دست اقدام است. 
انوش��یروان محس��نی بندپی، با بیان اینکه از اول 
اردیبهش��ت ماه تاکنون ش��ش میلیون و 300 هزار 
نفراز ایرانیان تحت پوش��ش ای��ن بیمه قرار گرفتند، 
اظه��ار کرد: هفت ت��ا 10 درصد جمعیت کش��ور از 
اقش��ار ک��م درآم��د، بیکار و اقش��ار آس��یب پذیر در 
حاشیه کالنش��هرها فاقد پوش��ش بیمه ای هستند و 
اجرای چنین طرحی در این وس��عت، در 23 س��ال 

گذشته بی سابقه بوده است. 
او ب��ا بیان اینک��ه این نوع از بیمه ب��ا بیمه کارکنان 
دولت و دیگر دفترچه های بیمه تفاوتی نمی کند، ادامه 
داد: بیمه شدگان در مراکز درمانی فقط باید 10 درصد 
تعرف��ه خدمات درمان��ی را پرداخت کنن��د، همچنین 
داروی بیماری های صعب العالج نیز تحت پوشش این 
بیمه است. حق بیمه این افراد از محل درآمد حاصل از 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می ش��ود 
و خ��اص افراد بیکار، کم درآمد و اقش��ار آس��یب پذیر 

حاشیه کالنشهرهاست. 

تهران همچنان در فهرست 
پرخطرترین شهرهای جهان 

هشت شهر در قاره آس��یا در فهرست پرخطرترین 
ش��هرهای جهان ق��رار دارند. طبق ای��ن گزارش، در 
این فهرس��ت به ترتیب شهرهای »توکیو-یوکوهاما «، 
»حاش��یه رود دلت��ا «، »اوس��اکا-کوبه «، »ناگویا « و 
»ش��انگهای « قرار دارند. دو ش��هر ب��زرگ باقیمانده 
در این فهرس��ت نیز به ترتی��ب لس آنجلس و تهران 

هستند. 
 س��وئیس ری )Swiss Re( ، یک��ی از بزرگ تری��ن 
بیمه گران اتکایی در جهان در گزارش��ی نام 10 ش��هر 
پرخطر در جهان را از نظر وقوع بالیای طبیعی منتشر 

کرد. 
به نقل از ایشا اینشورنس ریویو، از 10 شهری که در 
این فهرست از نظر بالیای طبیعی به عنوان پرخطرترین 
مناطق فهرس��ت شده اند، هشت شهر در قاره آسیا قرار 
دارد. طب��ق این گ��زارش، در این فهرس��ت به ترتیب 
ش��هرهای »توکیو-یوکوهام��ا «، حاش��یه رود دلت��ا «، 
»اوساکا-کوبه «، »ناگویا « و »شانگهای « قرار دارند. دو 
ش��هر ب��زرگ باقیمانده در این فهرس��ت نیز به ترتیب 

لس آنجلس و تهران هستند. 
گابر جیمز ، رییس بخش مدیریت محصوالت مربوط 
ب��ه بیمه ام��وال در منطقه آسیا-پاس��فیک س��وئیس 
ری، در این باره گفت که ش��هرهای بزرگ آس��یایی با 

بیشترین خطرها روبه رو هستند. 
 ج��ورج آت��ارد ، یکی از کارشناس��ان بیم��ه نیز در 
این باره گفت که حدود 600 ش��هر تقریبا 65 درصد 
رش��د تولی��د ناخالص داخل��ی در جه��ان را به خود 
اختصاص داده اند و 44 ش��هر که بیشترین سرعت را 
در صنعتی شدن دارند، از جمله چین در اقتصادهای 

نوظهور جای دارند. 
او در کن��ار دیگر متخصصان بر این باور اس��ت که 
باید بر گسترش نفوذ بیمه در قاره آسیا متمرکز شد. 
نرخ نفوذ بیمه در آس��یای ش��رقی به ویژه در مناطق 
مس��کونی بس��یار کمتر از کش��ورهای توس��عه یافته 
است. آتش سوزی و ریس��ک های مهندسی همچنان 
در بازارهای بیمه در آس��یا حرف نخست را می زنند 
و بیمه بالی��ای طبیعی در اکثر موارد به عنوان بندی 
اضافه در بیمه نامه های اس��تاندارد آتش سوزی جای 

می گیرند. 
شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری قدیمی ترین شرکت 
بیمه از این نوع و یکی از بزرگ ترین ش��رکت های بیمه 
دنیا اس��ت. این شرکت به دلیل فعالیت های بین المللی 
و اعتب��ار بیمه  ه��ا در جهان زبانزد اس��ت. بخش اصلی 
فعالیت این شرکت در انتقال ریسک، تامین مالی برای 
ابقای ریس��ک و مدیریت سرمایه اس��ت. سوئیس ری 

بیش از 70 دفتر در 30 کشور جهان دارد. 

بیمه گمرک

تجارت

بازارهای جهانی

 مخابرات

55

ی��ک  به عن��وان  گردش��گری 
صنع��ت درآم��دزا و رونق دهنده 
چرخ های اقتصادی کشور، نقش 
مهم��ی در ارتباط��ات بین الملل 
و اق��وام در جه��ان دارد. زمانی 
که کش��وری امن باشد، صنعت 
توریس��م آن بیش��تر می چرخد 
و درآمد بیش��تری هم برای آن 

کشور به ارمغان می آورد. 
البت��ه همان طور وجود صنعت 
گردشگری در یک منطقه و تردد 
گردشگران در یک مقصد موجب 
به وجود آمدن امنیت می ش��ود، 
اما می توان عک��س این ماجرا را 
هم متصور ش��د، چون در برخی 
مواقع وجود پدیده گردش��گری 
و رفت و آم��د گردش��گران باعث 
ناامنی شده اس��ت. با این وجود 
صنع��ت گردش��گری و مقول��ه 
امنی��ت ارتب��اط تنگاتنگ��ی ب��ا 
یکدیگر دارن��د. یعنی اگر امنیت 
نباش��د، صنعت گردش��گری هم 
وجود نخواهد داش��ت. از طرفی 
مل��ی  و  داخل��ی  امنی��ت  ه��م 
گس��ترش  عامل  ش��اخص ترین 
گردشگری در هر کشوری است. 
ب��ا توجه ب��ه این مس��ائل، در 
تحقیقی که در مورد کشورهای 
امن گردشگری انجام شده است، 
ایران، رتبه هفده��م را به عنوان 
کشور امن گردشگری در جهان 
به دس��ت آورد. به این ترتیب و 
با توجه به مکان ه��ای دیدنی و 
ایران  که  توریس��تی  مقصد های 
دارد، می توان ب��ه آینده صنعت 
توریس��م و البته درآمدزایی آن 

در کشور امیدوار بود. 

در این گزارش، 20 کشور دنیا 
کش��ورهای  امن ترین  به عن��وان 
دنیا معرفی ش��ده اند که البته به 
گفت��ه کارشناس��ان، ناامنی های 
موجود در مصر، س��وریه و سایر 
کشورهای عربی مهم ترین مزیت 

برای ایران است. 
بح��ث مه��م ب��ودن صنع��ت 
گردشگری و جهانگردی و بودن 
ای��ران در فهرس��ت 20 کش��ور 
امن دنیا در گردش��گری، زمانی 
روش��ن می ش��ود که براس��اس 
آم��ار، صنع��ت جهانگ��ردی در 
سطح جهانی برای بیش از 200 
میلیون نفر ش��غل ایجاد کرده و 
حدود 11درصد از کل اش��تغال 
جهان��ی را ب��ه خ��ود اختصاص 
زمانی  همین ط��ور  اس��ت.  داده 
که گردش��گران از ایران به عنوان 
کش��وری امن یاد کنند، می توان 

امیدوار همین موضوع را بازتاب 
دهند و چه��ره ای خوب از ایران 
به وجود آورند. به این ترتیب، به 
گفته بسیاری از کارشناسان باید 
از امنیت به عنوان مهم ترین رکن 

توسعه گردشگری یاد کرد. 
البت��ه ای��ن امنی��ت تنه��ا به 
معنای حفاظت گردش��گر از شر 
دزدان و تبهکاران نیس��ت. زیرا 
موضوعاتی مانند تلفات جاده ای 
ایران که کشور را در صدر تلفات 
جاده ای دنیا قرار داده و س��قوط 
هواپیمایش هم در آن به راحتی 
اتفاق می افتد، کار را با مش��کل 

مواجه خواهد کرد. 
به هرح��ال، باتوجه ب��ه تمام 
اینه��ا، آم��ار ورود گردش��گران 
خارج��ی ب��رای امس��ال، رش��د 
قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت. 
به ط��وری که 23 ه��زار و 625 

گردش��گر خارجی در س��ه ماهه 
اول امسال به کشور وارد شدند. 
این در حالی اس��ت که به گفته 
گردش��گری  س��ازمان  مع��اون 
کشور، در مدت مشابه سال قبل 
تنه��ا حدود هفت ه��زار و 495 
گردش��گر به ایران آم��ده بودند. 
به ای��ن ترتیب، می��زان ورودی 
گردش��گر خارج��ی در کش��ور 
بیش از س��ه برابر شده است. به 
عبارت��ی ورود این گردش��گران 
با 215درصد رش��د همراه بوده 
اس��ت. ناامن تری��ن کش��ور دنیا 
تا ش��ش ماه پی��ش، در گزارش 
کشورهای امن گردشگری، مصر 
معرفی ش��ده ب��ود. ب��ه گزارش 
گردش��گری  جهان��ی  س��ازمان 
دو   )UNWTO(مص��ر ظرف 
س��ال با 10درجه تن��زل از نظر 
امنیت گردشگری در پایین ترین 

درجه جدول رقابتی گردشگری 
و س��فر جه��ان ق��رار گرفت. در 
ش��اخص های اعالم ش��ده، مصر 
فقط از پاکس��تان، چ��اد و یمن 

ایمن تر است. 
با نگاهی به جدول منتشرشده 
از س��وی معتبرتری��ن س��ازمان 
این  جایگاه  جهان،  گردش��گری 
کش��ور درس��طح جهان��ی 85 و 
10 درج��ه پایین ت��ر از رتبه آن 
در ارزیاب��ی قبل��ی بوده اس��ت. 
علت این تن��زل رتبه مصر البته 
ناآرامی های سیاس��ی چند سال 
گذشته در این کشور بوده است. 
این کش��ور در میان 15 کش��ور 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا هم با 
امتیازها، رتبه 15 را  پایین ترین 

به دست آورده است. 
ام��ا در مقابل مص��ر، آلمان ها 
قرار دارند. آنها امن ترین کش��ور 
برای گردشگران در دنیا هستند. 
یکی از سازمان های معتبر فعال 
در ح��وزه صنعت گردش��گری، 
امن تری��ن  به عن��وان  را  آلم��ان 
مقصد گردشگری جهان معرفی 
کرده است.  عالوه بر کشورهایی 
که به طور کل برای گردشگران 
ام��ن هس��تند ی��ا ن��ه، س��ایت 
تراول«  »س��یلیکون  گردشگری 
در گزارش��ی به معرفی هش��ت 
کش��ور ناامن برای گردش��گران 
زن پرداخته است.  کشورهایی از 
جمله هندوستان، برزیل و ترکیه 
به ترتیب در رده های اول تا سوم 
نا امن گردش��گری  کش��ورهای 

برای زنان  قرار دارند. 
منبع: پایش پرس

امنیت گردشگری، راهی برای توسعه صنعت توریسم در کشور
گردشگری

 بازار مشترک
رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن، تجارت و کشاورزی ایران 
عصر روز یکش��نبه در نشس��ت 
رییس جمهوری با سرمایه گذاران 
پیش��نهاد  مش��هد  در  ایران��ی 
تشکیل بازار مشترک اسالمی را 
در مشهدالرضا)ع( به هیات دولت 

ارائه داد. 
به گزارش ایرنا »غالمحس��ین 
اس��تان  اظهارک��رد:  ش��افعی« 
به خص��وص  رض��وی  خراس��ان 
شهر مش��هد دارای ظرفیت های 
زی��ادی در بخش های تولیدی و 
اقتصادی از جمله صنایع دستی 
اس��ت، ولی تولیدات چندانی در 

این زمینه ندارد. 
وی اضافه کرد: ش��هر مشهد با 

ای��ن پتانس��یل ها و ظرفیت های 
موج��ود بهینه تری��ن نقطه برای 
تش��کیل بازار مش��ترک اسالمی 
اس��ت و مش��هدالرضا)ع( تنه��ا 
ش��هر در دنیاس��ت که س��االنه 
پذیرای بیش از 25میلیون زائر و 
گردشگر داخلی و خارجی است. 
وی افزود: همچنی��ن باید از این 
قابلیت شهر مش��هد برای تشکیل 
ش��ورای زی��ارت در کنار ش��ورای 
گردشگری سالمت استفاده کرد و 
هیات دولت می تواند شورای زیارت 
را مصوب کند تا به قولی گردشگری 

دوا و شفا کنارهم قرار گیرند. شافعی 
با تاکید بر همگرایی برنامه استانی 
با برنامه های ملی در اس��تان های 
کشور گفت: مدیران استانی نباید 
تنخواه گ��ردان هزینه کرد بودجه 
عمومی کشور باش��ند، بلکه باید 
برنامه های استانی را با برنامه های 

ملی پیوند دهند. 
وی تعیی��ن اولویت ه��ا ب��رای 
سرمایه گذاری را مهم ترین حلقه 
مفقوده در برنامه ریزی اس��تانی 
دانس��ت و اظهارک��رد: مدی��ران 
اس��تانی برای اینکه نتوانس��تند 

برنامه های ملی را با برنامه ریزی 
اس��تانی خ��ود تطبی��ق دهند، 
سرمایه گذاری انجام شده در این 
نبوده  موفقیت آمیز  نیز  استان ها 

است. 
ات��اق بازرگانی، صنایع،  رییس 
معادن، تجارت و کشاورزی ایران 
گف��ت: ای��ن در حالی اس��ت که 
توانست  استان خراس��ان رضوی 
با پیوند دادن برنامه های اس��تانی 
با مل��ی موفقیت ه��ای خوبی  در 
جذب سرمایه گذاری داشته باشد 
و می تواند به عنوان نمونه و پایلوت 

استان های موفق به کشور معرفی 
شود. 

ش��افعی افزود: بای��د قبول کرد 
در کش��ور پهناوری چ��ون ایران 
ب��ا تفاوت های ف��راوان، نمی توان 
نس��خه ای واحد برای توسعه همه 
کش��ور اجرا ک��رد و در این بخش 
توجه به ش��رایط نقاط مختلف و 
دریافت برنامه های محلی می تواند 
ب��ه م��ا در ایجاد توس��عه متوازن 
کمک کند. زیربنای مناس��بی در 
کش��ور فراهم و درک جدیدی از 
روابط بین دولت و بخش خصوصی 
ایجاد ش��ده و  ای��ن درک جدید 
درنهایت به این ش��عارمنجر شده 
که دولت و بخش خصوصی مکمل 

یکدیگرند. 

رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد

تشکیل بازار مشترک اسالمی در مشهدالرضا)ع(

محمد ممتازپور
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مسئله افزايش تسهيالت مسكن موضوعى 
ــاى متفاوت  ــت كه اين روزها اظهارنظر ه اس
ــت. گروهى  ــان را در پى داشته اس كارشناس
ــهيالت در بخش  ــش تس ــد كه افزاي معتقدن
ــرك در بازارى  ــث تح ــكن مى تواند باع مس
ــته در خوابى عميق  شود كه در دو سال گذش
ــرايط ركودى را سپرى مى كند  فرورفته و ش
اما عده اى، ديگر از كارشناسان نظر متفاوتى 
ــهيالت  ــر اين نظرند كه افزايش تس دارند و ب
ــى را نه تنها  ــرات تورم ــد اث ــكن مى توان مس
ــام بخش هاى  ــكن بلكه در تم در بخش مس
اقتصادى به دنبال داشته باشد با اين استدالل 
ــرو  ــزو بخش هاى پيش ــكن ج كه بخش مس
ــت و مى تواند به عنوان  ــور اس در اقتصاد كش
ــاير بخش هاى اقتصادى را به  لكوموتيوى س
ــدگاه دوم كمى  ــاند. اين دي دنبال خود بكش
ــا قضيه به اين  ــد. ام منطقى تر به نظر مى رس
سادگى ها هم كه به نظر مى رسد نيست اقتصاد 
ــرايط ركودى را  ــال گذشته ش ايران در دو س
تجربه كرده كه بخش مسكن هم از اين قاعده 
مستثنا نيست و شايد حتى اوضاع اين بخش 
به مراتب بدتر از ساير بخش ها باشد در حالى 
رييس جمهور در هشتمين سفر استانى خود 
ــد را داد كه  ــن نوي ــهد اي در جمع مردم مش
ــبختانه از ركود عبور كرده ايم» اما در  «خوش
ــكن همچنان آرامش برقرار و اتفاق  بازار مس

خاصى رخ نداده است. 

اثر تورمى تسهيالت مسكن در بازار
ارائه تسهيالت در بازار مسكن عالوه بر اينكه 
ــكن شود به  مى تواند باعث تحريك بازار مس
ــى را نيز در بازار  هر حال مى تواند اثرات تورم
ــان بر اين باورند  ايجاد كند. بيشتر كارشناس
كه در انتخاب يك سياست اقتصادى تاثيرات 
ــاى مختلف  ــت در بخش ه متقابل آن سياس
اقتصادى بايد مدنظر قرار گيرد. فرهاد بيضايى 
ــكن در گفت وگو با «فرصت  ــناس مس كارش
ــى  ــهيالت در هر بخش امروز» گفت: ارائه تس
ــد، مى تواند اثرات تورمى را در اقتصاد  كه باش
ــد در كليت مسئله ارائه  ــته باش به دنبال داش
ــد قيمت مسكن مى شود  تسهيالت باعث رش
ــكن قيمت زمين  و در پى افزايش قيمت مس
ــرد و به اين ترتيب  نيز تحت تاثير قرار مى گي
ــت.  اثر تورمى را در كل اقتصاد خواهيم داش
ــام دنيا  ــزود وام خريد در تم ــه اف وى در ادام
ــرايطى دارد و ضابطه مند است اما در ايران  ش
ــهيالت وجود  ــه اى براى ارائه تس هيچ ضابط
ــه هزينه يا تسهيالتى كه  ندارد در دنيا هميش
ــود با يك  در حمايت از توليد پرداخت مى ش
ــبت به بخش مسكن  نرخ دو تا سه برابرى نس
ــفانه در ايران  اتفاق مى افتد و اين نكته متاس

رعايت نمى شود. 
بيضايى در ادامه با تحليل عرضه و تقاضاى 
فعلى بازار افزود: آمار پروانه هاى ساختمانى در 
دو سال گذشته روند كاهشى داشته و در سال 
ــته 50 و 70 درصد نسبت  جارى و سال گذش
به سال 91 كاهش را نشان مى دهد و اين امر 
باعث شده عرضه كافى در بازار وجود نداشته 
ــكن به  ــد. وى در ادامه گفت: در بازار مس باش
ــودكه  ــازارى داراى مازاد عرضه گفته مى ش ب
شاخص تراكم خانوار در واحد مسكونى حدود 
ــد يعنى به ازاى هر 90 خانوار 100  0,9 باش
ــكونى در بازار وجود داشته باشد اما  واحد مس
در حال حاضر در ايران اين شاخص عدد1,06 
را نشان مى دهد يعنى به ازاى هر 106 خانوار 
100 واحد مسكونى وجود دارد بنابراين بايد به 
ميزانى مسكن توليد كنيم كه اين عدد به 0,9 
ــد. اين در حالى است كه هادى كوزه چى  برس
مشاور سرمايه گذارى و كارشناس بازار مسكن 
ــته با حضور در  ــب هفته گذش در يكشنبه ش
ــكن به اين  برنامه تلويزيونى با بيان اينكه مس
ــل عرضه و  ــود به تحلي زودى ها گران نمى ش
تقاضاى بازار مسكن پرداخت و در گفت وگو با 
ــت: در حال حاضر عرضه در  مجرى برنامه گف
بازار مسكن زياد و تفاضا در حال كاهش است.

نقش عرضه و تقاضا در بازار
بيضايى  با بيان اهميت نقش عرضه و تقاضا 
در بازار مسكن گفت: با در نظر گرفتن شرايط 
فعلى بازار ارائه تسهيالت مى تواند تا حدودى 
به تحريك تقاضا در اين بازار منجر شود و چون 
ــبى در بازار در چند سال گذشته  عرضه مناس
وجود نداشته بازار مسكن و به تبع آن در كل 
اقتصاد اثر تورمى به دنبال دارد. اين كارشناس 
مسكن با اشاره به اشباهى كه در گذشته هم در 
ارائه تسهيالت مسكن اتفاق افتاده اظهار كرد: 
نكته اى كه در ارائه تسهيالت بايد به آن توجه 
شود اين است كه اول اين تسهيالت در جهت 
پاسخ به تقاضاى مصرفى بازار باشد مثل همان 
چيزى كه در مسكن مهر اتفاق افتاد و دوم ارائه 
ــد تا بتواند  تسهيالت به خانه هاى نوساز باش

بخش عرضه بازار را تحريك كند. 
جمشيد پژويان، اقتصاددان   نيز در اين باره 
ــهيالت  به «فرصت امروز» گفت: افزايش تس
ــا را افزايش  ــكن مى تواند تقاض در بخش مس
ــكن هاى گران. وى  ــه در بخش مس دهد اما ن
ــا در مناطق مختلف  ــاوت قيمت ه با بيان تف
ــه تفاوت قيمت  ــاره ب تهران و همچنين با اش
ــتان ها افزود: اين  ــكن در تهران و شهرس مس
افزايش تسهيالت مى تواند تقاضا را در بخش 
ــط قيمت يعنى تا  مسكن هاى ارزان و متوس
ــش دهد و تحركى  حدود 300 ميليون افزاي
ــد. وى در ادامه افزود: بخش  در بازار ايجاد كن

ــكن هاى  ــكن در مس عمده ركود در بازار مس
ــر نمى آيد اين  ــه نظ ــت كه ب گران قيمت اس
تسهيالت تغييرى در اين بخش از بازار مسكن 

ايجاد كند

چرا دولت در بازار مسكن 
دخالت نمى كند؟ 

ــكن را از ركود  دولت مى خواهد  بازار مس
خارج كند. بيضايى با بيان اين مطلب افزود: 
خود دولت هم معتقد است كه اين كار باعث 
ــا اذعان دارد  ــود ام ايجاد تورم در بازار مى ش
ــم. دولت در حال  ــز اين نداري كه چاره اى ج
ــخه هاى  ــه دنبال كپى بردارى از نس حاضر ب
ــكن شده كه نسخه اى  آمريكايى در بازار مس
ــت و باعث بروز بحران  ــت خورده اس شكس
ــن دولت  ــد بنابراي ــادى در آمريكا ش اقتص
ــركت هاى توليدى  ــال ش ــه دنب مى تواند ب
ــتر برود يعنى همان مدلى كه در  توسعه گس
مالزى و تركيه هم اتفاق افتاد و موفق هم بوده 
است. وى ادامه داد: اين تفكر كه دولت نبايد 
در حوزه مسكن دخالت كند تفكر اشتباهى 
است حضور دولت در بخش مسكن در ايران 
ــاالت متحده هم  ــورى مانند اي حتى از كش
ــر در دنيا  ــت در حالى كه اين ام پايين تر اس
يك امر بديهى و متداول است. تامين مسكن 
به عنوان يكى از كاالهاى اساسى وظيفه دولت 
است و در قانون اساسى هم به آن اشاره شده 
است بنابراين تقريبا مى توان گفت كه دولت 
برنامه اى براى خانه دار شدن دهك هاى پايين 

جامعه ندارد. 

نوسازها گران مى شوند
ايجاد محدوديت در صندوق هاى پس انداز 
ــكن و منحصر كردن ارائه تسهيالت به  مس
واحد هاى با عمر سه سال مى تواند تحركاتى 
ــاز ها به وجود آورد اين در حالى  در بازار نوس
ــته واحد هاى تا 11 سال  ــت كه در گذش اس
ــده و امكان  ــاز محسوب مى ش ساخت نوس
ــت.  ــهيالت صندوق را داش ــتفاده از تس اس
ــازان  مجتبى بيگدلى، رييس انجمن انبوه س
ــاختمان در گفت وگو با فرصت  مسكن و س
امروز گفت: از دو جنبه اين اقدام قابل بررسى 
است و تاثيراتى در بازار مى گذارد اول اينكه 

باعث پايين آمدن كيفيت كار مى شود و دوم 
اين امر مى تواند قيمت مسكن هاى نو ساز و 
در پى آن قيمت زمين را تا 20 درصد در بازار 
ــوى ديگر اين تصميم به  افزايش دهد. از س
ــاختمان ها را در  نوعى مى تواند عمر مفيد س
ــور كاهش دهد و مردم را تحريك كند  كش
ــر خراب كنند و  تا خانه هاى قديمى را زود ت
ــازى آن برآيند. بيضايى با بيان  به فكر نو س
اينكه اين اقدام مى تواند اقدام خوبى در بازار 
ــد، گفت: هرچند ممكن است به  مسكن باش
ــرات تورمى در  ــال آن در كوتاه مدت اث دنب
ــود اما اين در  بازار خانه هاى نوساز ايجاد ش
ــكن است در گذشته  نهايت به نفع بازار مس
كه تا 11سال عمر بنا نوساز محسوب مى شد 
ــتر بوده و  ــهيالت بيش ــراف در بازار تس انح
ــوداگرى در بازار و به  تسهيالت به سمت س
ــد البته اين  ــد به گردش درمى آم زيان تولي
مسئله مى تواند تا حدى موجب گران شدن 

خانه هاى نوساز شود و بايد مديريت گردد. 

مردم در انتظار، بازار در ركود
بررسى هاى فرصت امروز نشان مى دهد كه 
در شرايط فعلى اميدى به تغيير در بازار مسكن 
الاقل در كوتاه مدت وجود ندارد در حال حاضر 
عوامل مختلفى از قبيل تجربه دو سال گذشته 
ــكن، طرح خروج غير تورمى از ركود  بازار مس
ــته اى و انتظارات  دولت، آينده مذاكرات هس
منفى نسبت به آينده بازار باعث شده تا مردم 
در خريد احتياط بيشترى از خود نشان دهند 
ــد كنند اين  ــترى اقدام به خري و با تامل بيش
وضعيت در مناطق گران قيمت شدت بيشترى 
ــكن در منطقه  ــى از فعاالن بازار مس دارد يك
ــت امروز اذعان  ــك در گفت وگو با فرص ولنج
ــرايط فعلى مردم اميدى به تغيير  كرد: در ش
محسوس در بازار ندارند و به اميد آينده انتظار 
ــد و بازار هم كه به  را بر خريد ترجيح مى دهن
طور كلى در همچنان در حالت ركود است. وى 
ادامه داد: حتى در برخى از موارد مورد هايى در 
فايل هاى ما وجود دارد كه مربوط به شش ماه 
ــت و اين نشان از وخامت  تا يك سال بيش اس
ــت البته به نظرم  تا  اوضاع در بازار مسكن اس
ــاهد تغييراتى در  شش ماه آينده مى توان ش

بازار مسكن بود. 

ساخت ترمينال 2
 سرمايه 2 هزار ميلياردى مى خواهد 

ــهر  ــعه ش ــرى طرح توس ــه نفره مج ــات س عضو هي
ــركت  ــان اينكه چند ش ــى با بي ــى امام خمين فرودگاه
ــعه  ــرح توس ــرمايه گذارى در ط ــراى س ــى ب خارج
ــت: در  ــد، گف ــل كرده ان ــراز تماي ــى اب ــهر فرودگاه ش
ــرار دارد  ــال دو در اولويت ق ــاخت ترمين حال حاضر س
ــان برآورد  ــارد توم ــزار ميلي ــاخت آن 2ه كه هزينه س

شده است. 
ــان اينكه  ــا بي ــد ميرخانى ب ــا، حمي ــزارش ايلن به گ
ــم، گفت:  ــى را نداري ــذب فاينانس خارج ــال اجازه ج فع
ــن،  ــورهاى چي ــركت هايى از كش ــه ش ــود اينك ــا وج ب
ــرمايه گذارى  ــه براى س ــه، آلمان و تركي ــزى، فرانس مال
ــد اما چون  ــراز تمايل كرده ان ــاخت ترمينال دو اب در س
ــراى  ــازى ب ــال وزارت راه و شهرس ــه امس در بودج
ــت بنابراين  ــده اس فرودگاه امام فاينانس پيش بينى نش
ــق فاينانس  ــرمايه از طري ــذب س ــون اجازه ج طبق قان

را نداريم. 
وى ادامه داد: در حال حاضر مجبوريم به سرمايه گذاران 
ــتفاده از فاينانس را نداريم و  خارجى بگوييم كه اجازه اس
از طريق ديگرى سرمايه گذارى مى شود كه البته انتخاب 
ــرمايه گذاران نه از طريق مزايده و نه از طريق مناقصه  س
ــده كه  ــى اى تهيه و تدوين ش ــود. جدول ارزياب خواهد ب
فاكتورهاى انتخاب شركت بر تر در آن ديده شده است و 

براساس آن شركت خارجى انتخاب مى شود. 
ــه زمانى  ــت چ ــخص نيس ميرخانى با بيان اينكه مش
ــركت  ــود،  گفت: قاعدتا ش ــركت پيمانكار انتخاب ش ش
ــود مزيت بهره بردارى از  سرمايه گذارى كه انتخاب مى ش
ترمينال و استفاده از فضاى تجارى و اخذ عوارض و موارد 
متعدد ديگر در بلند مدت را دارد اما تا شرايط بين المللى 
بهبود پيدا نكند، نمى توان گفت چه زمانى شركت خارجى 

انتخاب مى شود. 

برگزارى نخستين همايش فرصت هاى 
سرمايه گذارى راه و شهرسازى

ــض اختيار وى به  ــازى و تفوي با ابالغ وزير راه و شهرس
ــتين  ــانى، نخس رييس مركز روابط عمومى و اطالع رس
ــرمايه گذارى راه و  ــاى س ــش بين المللى فرصت ه هماي

شهرسازى در بهمن ماه برگزار مى شود. 
ــانى وزارت  به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رس
ــازى، عباس آخوندى در ابالغ خود خطاب به  راه وشهرس
ــم بى نياز تصريح كرده است: برگزارى نخستين  سيدقاس
ــرمايه گذارى راه و  ــاى س ــش بين المللى فرصت ه هماي
ــاه 1393 تفويض  ــم و هفتم بهمن م ــازى، شش شهرس

مى شود. 

تسهيالت 18 ميليونى براى نوسازى 
ناوگان سوارى كرايه 

ــور با بيان اينكه اين  رييس اتحاديه سوارى كرايه كش
اتحاديه برنامه اى براى افزايش نرخ كرايه هاى خود ندارد، 
گفت: در حال حاضر ستاد در ازاى هر خودرويى كه از رده 
خارج مى شود، پنج ميليون تومان پرداخت مى كند و سه 
ميليون نيز يارانه اى كمكى به رانندگان تعلق مى گيرد و 
بقيه در قالب وام 10ميليونى با سود پايين تامين مى شود. 
ــى ادامه داد:  ــنا، رحمت حاج محمدعل به گزارش ايس
نوسازى ناوگان از سياست هايى است كه اتحاديه بر اجرايى 
شدن آن تاكيد دارد و به اندازه اى كه منابع مالى در اختيار 

ما قرار گيرد، خودروهاى جديد جايگزين مى شود. 

زير 40 متر چند؟
در حالى كه تب وام 80 ميليونى و خريد سهام صندوق 
زمين و ساختمان بازار مسكن را فراگرفته، عمر ركود در 
ــيد اما سوئيت هاى زير 40 متر در  اين بازار به دو سال رس
ــاور امالكى ها مشترى بيشترى  ــاير فايل هاى مش بين س
دارد. امالكى ها مى گويند، با قيمت هايى كه در بازار وجود 

دارد، مردم به متراژ كم راضى شده اند. 

فشار مضاعف به صندوق ويژه اوراق 
مسكن نياوريم

عضو شوراى عالى بورس گفت: سازمان بورس مى تواند 
ــه بخرند،  ــه مى خواهند خان ــرادى ك ــد فقط اف اعالم كن
مى توانند اوراق را خريدارى كنند و از اين طريق راه افزايش 
قيمت بسته شود، اما نتيجه اين مى شود كه سرمايه گذارى 
و به تبع آن وام دهى متوقف مى شود.  به گزارش مهر حسين 
عبده تبريزى، درباره افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
ــرل افزايش قيمت  ــورس گفت: اقداماتى براى كنت در فراب
ــت،  ــكن در بورس در حال انجام اس ــهيالت مس اوراق تس
ــده تا  براى مثال زمان فروش براى اوراق در نظر گرفته ش
ــاس تا دو ماه فرد  سفته بازى كاهش پيدا كند و بر اين اس
خريدار اوراق نمى تواند اوراق خريدارى شده خود را بفروشد.  
عضو شوراى عالى بورس خاطرنشان كرد: اگر به اين موضوع 
فشار زيادى وارد شود، همين مقدار كه صندوق ويژه بانك 
مسكن فعال است و وام مى دهد هم از بين مى رود. بعضى از 
افراد تصور مى كنند كه دولت پولى در اين زمينه مى پردازد 
ــود به آن پرداخت مى كند بنابراين  و چون دولت تفاوت س
قيمت برگه هاى اوراق تسهيالت مسكن هم نبايد افزايش 
يابد.  وى اظهار كرد: براى اينكه صندوق ويژه بانك مسكن 
در اين زمينه فعال باشد الزم است در برابر هر صدنفرى كه 
سرمايه گذارى مى كنند حدود 40 نفر وام بگيرند و بايد 60 
نفر سرمايه گذار باشند. اين درحالى است كه سرمايه گذاران 
ــرمايه گذارى كنند و  ــتند با نرخ 14 درصد س حاضر نيس
عالقه مند به دريافت سود 23درصد هستند.  تبريزى اضافه 
كرد: اما چنانچه قيمت امتياز اوراق تسهيالت مسكن نصف 
و به 50 درصد كاهش يابد، نرخ موثر سود مردم از 23 درصد 
ــد و تغيير عمده اى  ــد كاهش مى ياب فعلى به 5 /17 درص
حاصل نمى شود، بر اين اساس درخواست مى كنم كه با يك 
فشار مضاعف طرحى كه فعال است و عده اى از مردم از آن 
استفاده مى كنند و راضى هستند كه با نرخ 21 درصد وام 

بگيرند را بر هم نزنيم. 

300 ميليارد براى تكميل پروژه هاى 
چهارخطه لرستان نياز است

ــازى لرستان گفت: 300 ميليارد  مدير كل راه و شهرس
ــتان نياز  ــل پروژه هاى چهارخطه لرس تومان براى تكمي

است. 
ــروز» اظهار  ــو با «فرصت ام ــهرام ملكى در گفت و گ ش
كرد: براى تكميل پروژه هاى چهارخطه مركز لرستان به 
شهرستان هاى مختلف استان 300ميليارد تومان اعتبار 

نياز است. 
وى به پروژه هاى نيمه تمام در حوزه راه سازى لرستان 
ــر 124 كيلومتر پروژه  ــاره كرد و گفت: در حال حاض اش
راه سازى نيمه تمام در استان لرستان در دست اجرا است. 
ــتان پيشرفت فيزيكى  ــازى لرس مدير كل راه و شهرس
ــتان را به  ــازى نيمه تمام لرس اين ميزان پروژه هاى راه س
طور متوسط 50 درصد عنوان كرد. ملكى همچنين به 38 
ــطح استان لرستان اشاره  كيلومتر پروژه كمربندى در س
ــا فاز بندى زمينه  ــروژه كمربندى نيز ب كرد: اين ميزان پ

اجرايى آن فراهم خواهد شد. 

نرخنامه

دريچه

اخبار كوتاه

خبر استانى

55

عباس نعيم امينى 

قيمت (تومان)محدودهمتراژ

42 ميليون وام + 50 خيابان خوش39 متر
ميليون نقد

23ميليون نقد +30 جيحون- كميل40 متر
ميليون رهن + 45 

ميليون وام

نامجو- سلمان 30 متر
فارسى

115 ميليون نقد

تهرانپارس210 40 متر
شرقى

34ميليون رهن+ 
9 ميليون وام+ 122 

ميليون نقد

240 ميليون توماناختياريه40 متر

خيابان وليعصر- 31متر
باالتر از مختارى

39 ميليون 
نقد+20ميليون 

رهن+16 ميليون وام

105 ميليون تومانشريعتى – معلم30 متر

284 ميليون تومانفرمانيه40 متر

نواب- سيناى 40 متر
غربى

25 ميليون نقد+ 
25 ميليون رهن + 45 

ميليون وام

واكاوى ارائه تسهيالت در بازار مسكن

خروج مسكن از ركود؛ شايد وقتى ديگر
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ایران، کهن بومی  است با پیشینه 
تمدن هزاران ساله که در منطقه 
خش��ک یا همان کمربند خشکی 
جهان ق��رار گرفت��ه و بزرگ ترین 
تمدن های آبی بشری را در درازای 
تاریخ ش��کل داده است. کم آبی و 
خشکسالی که در سال های اخیر 
دس��تاویزی ش��ده ب��رای توجیه 
مدیریت های ناکارآمد مس��ئوالن 
و دولتم��ردان در عصر تکنولوژی 
و انفج��ار اطالعات، از س��ده های 
گذش��ته نیز یک��ی از چالش های 
اصلی کش��اورزان و حاکمان این 
کش��ور بوده اس��ت. چالش��ی که 
نیاکان و پیش��ینیان مان با دانش 
زمان و تجربیات ش��ان، همواره بر 
آن چیره شدند و با بوم شناختی و 
توجه به توسعه پایدار بزرگ ترین 
تمدن ها و دستاوردهای آبی بشری 
را پایه ریزی کردند. ش��کل فالت 
ایران و قرار گرفت��ن آن در ناحیه 
خشک جهان، نه تنها مانعی برای 
پیشرفت ها نبوده بلکه سازه های 
آبی بزرگ و ش��بکه های گسترده 
آبی مانند قن��ات را که ش��اهکار 
مهندس��ی آب در جهان به شمار 
م��ی رود در این س��رزمین گرم و 
خشک ایجاد کرده است. در قرن 
حاضر و با پیش��رفت روزافزون و 
فزاین��ده دانش بش��ری، موضوع 
توسعه صنعتی شکل تازه ای یافت 
و در بخش توسعه سازه های آبی نیز 
تب سدسازی، تمامی کشورهای 
پیشرفته و درحال پیشرفت جهان 
را چنان فرا گرف��ت که بحران آب 
و محدودیت های مناب��ع آبی، به 
بزرگ ترین مشکل قرن بدل شده 
است. این موضوع نه تنها گونه های 
گیاه��ی و جان��وری جه��ان بلکه 
نسل انسان را نیز به شدت تهدید 
می کند. در این می��ان ایران نیز از 
تیغ تیز سدس��ازان در امان نماند 

و س��اخت س��دهای بدون توجیه 
اقتصادی تنها ب��رای تامین منافع 
کالنی که برای سدس��ازان در پی 

دارد، همچنان ادامه دار است. 

برنامه ریزی های متمرکز  
ویرانگر زیست بوم ها

فاطم��ه ظفرن��ژاد، پژوهش��گر 
بین الملل������ی آب و یک���ی از 
دست اندرکاران و مهندسان پیشین 
ش��رکت مهاب قدس، با انتقاد از 
برنامه ریزی ها و نسخه پیچی های 
متمرکز و غلط از مرکز )پایتخت( 
برای تمامی نقاط کشور، می گوید: 
حکمرانی بد و برنامه ریزی متمرکز، 
دخالت بیش از اندازه دیوانساالران، 
مهندسان، تکنوکرات ها، کارگزاران 
دولت، نمایندگان دس��تگاه های 
اجرای��ی و مقننه در یکصد س��ال 
گذشته موجب شد تا پیامدهای این 
تصمیم گیری ها و ساخت و سازهای 
نادرس��ت را در م��رگ گونه های 
گیاهی، جان��وری و حتی نس��ل 
انسانی شاهد باشیم. آنچه در صد 
سال گذشته به آن توسعه گفته ایم، 
جز ویرانی برای جهان چیزی در پی 
نداشته و عملکردها و آثارشان نشان 
می دهد که جه��ان در حال ویران 
شدن اس��ت.  وی ساخت و سازها 
بدون در نظر گرفتن بوم شناس��ی 
هر سرزمینی را نامطلوب می داند 
و می افزاید: در بوم شناسی و الگوی 
توسعه، هر بوم و س��رزمینی باید 
الگوی خودش را داش��ته باشد و 
الگوهای تقلیدی بدون بوم شناسی 
آن منطقه، نابودی آن سرزمین را 
در پی خواهد داشت. چنانچه الگوی 
سد س��ازی که در امریکا از ابتدای 
قرن بیستم آغاز شد و به کشورهای 
بزرگ دیگر مانند شوروی سابق، 
چین و بسیاری دیگر از کشورهای 
جهان راه یافت، آثار نامطلوبی بر 
زیس��ت بوم های طبیعی کشورها 

به جای گذاشت و منجر به نابودی 
گونه های جانوری، گیاهی و حتی 
اقوام و جوامع بوم��ی مولد برخی 

مناطق شد. 

پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی کم آبی 

تهدیدکننده امنیت ملی
ظفرنژاد، برخ��ی از تصمیم ها و 
ساخت و سازهای صنعتی در کشور 
را درحالی که مس��ئوالن سخن از 
بحران آب بر اثر خشکس��الی سر 
می دهند، نادرست عنوان و اظهار 
می کند: مسئوالن استانی در رقابت 
با هم بدون تفکر و تعقل، در نقاط 
خش��ک و ک��م آب کارخانه هایی 
مانند کارخانه فوالد می س��ازند و 
برای تامین آب آن، آب خوزستان 
را به ش��هرهای خش��کی هدایت 
می کنند که ساخت کارخانه فوالد 

در آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد! 
پیامدهای ای��ن برنامه ریزی های 
متمرک��ز و غل��ط در نارضایت��ی 
مردم، آث��ار نامطل��وب اجتماعی 
و اقتص��ادی پدید خواه��د آورد و 
 امنیت مل��ی را به خط��ر خواهد
 انداخت.  وی تصریح کرد: در حالی 
افتخار ساخت سد سفیدرود را بر 
دوش می کشیم که هیچ توجیهی 
برای ساخت این سد وجود نداشته 

و زمین ه��ای پایین دس��ت آن  را 
که ش��الیزار و باغ مرکبات بود، با 
زیست بوم های گیاهی و جانوری 
از بین برده ایم و تاالب زیبای انزلی 
در دست نابودی کامل است. افزون 
بر این ساخت کنارگذر انزلی مانند 
تیرخالصی بر پیکر نیمه جان این 
زیست بوم بزرگ کش��ور بود. این 
در حالی اس��ت که ما مهندسان و 
تکنوکرات ها همچنان در پایتخت 
می نشینیم و به همراه مسئوالن، 
بح��ران کم آب��ی در کش��ور را با 
خشکس��الی ها توجیه می کنیم یا 
کمب��ود آب را بر گردن کش��اورز 
بی دفاعی ک��ه در پی تامین اندک 
معیشت خود و خانواده اش از قطعه 
زمین کوچکش است، می اندازیم. 
البته افزایش جمعیت نیز دستاویز 

دیگری است. 

150سد نیازسنجی نشده 
در منطقه هیرکان

پژوهش��گر بین الملل��ی آب، به 
حدود 600سدی که در 50 سال 
اخیر در کشور آبگیری شد، اشاره 
و اظهار می کند: مخزن تمامی این 
س��دها با نارضایتی مردمی که در 
آنجا زندگی می کردن��د، آبگیری 
شده و تنها 150س��د نیاز سنجی 
نشده در منطقه هیرکانی ساخته 
و آبگیری شده اس��ت. به هر روی 
و با ای��ن وضعیت، ایران بهش��ت 
سدسازان و بسازوبفروش ها شده 
است.  ظفرنژاد شروع برنامه ریزی 
متمرکز در ایران را از سال 1332 
با الگوب��رداری از الگوی امریکایی 
که برای خودش��ان هم نامطلوب 
بود، عن��وان ک��رده و می گوید: از 
این سال بود که برنامه های توسعه 
پنج و هفت س��اله ب��رای رودها و 
ش��بکه های عمرانی کش��ور آغاز 
شد و از سال 57 با تغییراتی که در 
کشور ایجاد شد باز هم، همان الگو 

و برنامه ریزی متمرکز ادامه یافت. 
در س��ال های پس از جنگ )67(، 
این موضوع ش��دت گرفت و ادامه 
برنامه ریزی های متمرکز، در قالب 
طرح کالبدی، سدسازی، طرح های 
خطرناک انتقال ش��بکه های آب 
مانن��د انتق��ال آب خ��زر و غیره 

همچنان به پیش می رود. 

مهندسان و تکنوکرات ها 
غارتگران آب

ای��ن پژوهش��گر بین الملل��ی 
خطرن��اک  پیامده��ای  آب، 
الگوبرداری های غلط توس��عه ای 
در کشور را خشکیدن بزرگ ترین 
دریاچ��ه ش��ور آس��یا )ارومیه( و 
بس��یاری از تاالب ه��ا و رودهای 
بزرگ کشور دانس��ته و می افزاید: 
دریاچ��ه ارومی��ه درحالی که در 
درازای تاریخ تم��دن ایران وجود 
داشته و در کرانه های آن کشاورزی 
رونق بسیاری داش��ته، اکنون به 
منطق��ه ای از کویر نم��ک تبدیل 
شده که هیچ س��ازگاری با محیط 
ندارد. ب��ه زودی غبار نمک تمامی 
کشتزارها و باغ های اطراف را از بین 
می برد و آذربایجان که زمانی قطب 
کشاورزی کشور به شمار می آمد، 
به نمکزار و بیابان تبدیل می شود.  
وی تصریح می کند: از دهه 70 به 
همراه بس��یاری از پژوهشگران و 
متخصصان در این زمینه هشدار 
داده بودیم اما بسیاری از مدیران 
و مس��ئوالن وق��ت، نه تنه��ا این 
هش��دارها را جدی نگرفتند بلکه 
آن را به س��خره گرفتند و ناشی از 
قلیان احساسات زنانه پنداشتند! 
مهندس��ان و تکنوکرات ها بر سر 
گردنه های آب می نشینند و بدون 
تفک��ر آب را غ��ارت می کنند. ما 
نخستین نسل ایرانی هستیم که 
ک��ف کارون ب��زرگ و زاینده رود 

سترگ را دیده ایم. 

دولت باید رسما از مردم بخواهد 
محصوالت آلوده را مصرف نکنند

صرف نظر از بحث آلودگی م��زارع جنوب تهران باید 
به این نکته نیز توجه داش��ت که مصرف آب برای برنج 
بسیار باالس��ت، بنابراین بهتر اس��ت طبق گفته وزارت 
جهاد کشاورزی کاش��ت برنج تنها در شمال ایران انجام 

شود. 
جمیل علیزاده ش��ایق گفت: برنج ج��زو محصوالتی 
است که مصرف آب آن باالست، به همین خاطر کشت 

آن در مزارع ورامین به صرفه نیست. 
رییس انجمن برن��ج درگفت وگو با ایلن��ا در رابطه با 
برنج های آل��وده ورامین و دیگر مناط��ق جنوب تهران، 
اظهار کرد: این آلودگی مختص برنج نیست، بلکه شامل 
سبزیجات و هرگونه محصولی که در این مناطق کشت 

شده است، می شود. 
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به طور رسمی از مردم 
بخواهد س��بزیجات و دیگر محصوالت آل��وده تهران را 
مصرف نکنند، افزود: من از نزدیکان خود خواس��ته ام از 
سبزیجات تهران استفاده نکنند، اما آیا می توانم از تمام 
مردم این را درخواست کنم؟ مسئله این است که دولت 

باید اعالم کند و مردم استقبال کنند. 
علیزاده شایق تصریح کرد: صرف نظر از بحث آلودگی 
مزارع جنوب ته��ران باید به این نکته نیز توجه داش��ت 
که مصرف آب برای برنج بس��یار باالس��ت بنابراین بهتر 
اس��ت طبق گفته وزارت جهاد کش��اورزی کاشت برنج 

تنها در شمال ایران انجام شود. 
رییس انجمن برنج در آخر تاکید کرد: به صرفه نبودن 
تولید برنج در مناطق جنوب تهران از س��ال 60 مطرح 

شده که تاکنون ادامه پیدا کرده است. 

 تخم مرغ ایرانی 
به روسیه صادر نشد

دبیر س��تاد تروی��ج مصرف تخم م��رغ با بی��ان اینکه 
تاکنون هیچ گونه نشس��ت مشترک تجاری رسمی برای 
صادرات تخم مرغ به روسیه انجام نشده، گفت: صادرات 
تخم مرغ به این کش��ور ب��ه دلیل هزینه های س��نگین 

حمل و نقل، بسته بندی و گمرک مقرون به صرفه نیست.
سیدفرزاد طالکش، دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ 
در گفت وگو با فارس, در مورد صادر نشدن تخم مرغ به 
روس��یه به دلیل عدم وجود پروتکل قرنطینه دامی بین 
ایران و روس��یه، گفت: الزاما برای ص��ادرات تخم مرغ و 
مواد پروتئینی به روسیه یا هر کشور دیگری به پروتکل 

بهداشتی نیاز نداریم.
وی با بیان اینکه مواد پروتئینی تولیدی کشور بدون 
وج��ود پروتکل بهداش��تی به کش��ورهای افغانس��تان، 
عراق، عمان و غیره صادر می ش��ود، افزود: این کشورها 
مقررات بهداشتی خود را برای واردات اعالم می کنند و 
درصورتی که بتوانیم، کاالی پروتئینی را برای آنها صادر 

می کنیم.
دبیر س��تاد ترویج مص��رف تخم مرغ اظهار داش��ت: 

مشکل کش��ور ما در صادرات تخم مرغ به روسیه مشکل 
بهداش��تی، کنترل کیفی��ت و ایجاد کیفیت نیس��ت و 
همان طور که خواسته های بهداش��تی کشورهای دیگر 
را برای ص��ادرات مواد پروتئینی فراه��م کرده ایم، قطعا 
درخواست های بهداشتی روسیه را هم می توانیم تامین 

کنیم.
طالکش تصریح کرد: ت��داوم و پایداری صادرات یکی 
از مولفه ه��ای اصل��ی اس��ت، بنابراین اگر ب��رای دولت 
عالوه بر ارزش اقتصادی ارزش فرهنگی و مقابله با کشور 
امریکا مطرح اس��ت، باید برای به صرفه شدن صادرات 

تخم مرغ یارانه بپردازد.
وی اف��زود: برای ص��ادرات تخم مرغ به روس��یه یا هر 
کشور دیگر باید قیمت آن را به قیمت بین المللی رساند 
و این کار نیازمند پرداخت یارانه دولت است، درحالی که 
دولت هی��چ یارانه ای ب��رای این بخش تصوی��ب نکرده 

است.

 میانگین بین المللی قیمت هر کیلو تخم مرغ
 1/3 دالر است

دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ تصریح کرد: قیمت 
میانگین بین المللی هر کیلو تخم مرغ 1,3 دالر اس��ت، 
درحالی که قیمت تخم مرغ تولید داخ��ل، در مرغداری 
از 1,3 دالر بیش��تر اس��ت و قطعا با این قیمت و هزینه  
جانبی ص��ادرات از قبی��ل هزینه  کارتن، بس��ته بندی، 
حمل و نقل گمرک، پرین��ت و غیره ص��ادرات تخم مرغ 

صرفه اقتصادی ندارد.
دبیر س��تاد ترویج مص��رف تخم م��رغ در ادامه بیان 
داش��ت: همچنین تاکنون هیچ گونه نشس��ت مشترک 
تج��اری از طریق س��ازمان های رس��می دولت��ی مثل 
سازمان توسعه تجارت با بازرگانان ایرانی برای صادرات 

تخم مرغ انجام نشده است.
طالکش بیان داش��ت: هزین��ه  حمل و نق��ل دریایی، 
هوایی یا زمینی برای صادرات تخم مرغ به کشور روسیه 
س��نگین اس��ت و بدون حمایت دولت صادرات به این 

کشور امکان پذیر و مقرون به صرفه نیست.
وی با بی��ان اینکه ص��ادرات به کش��ورهای مختلف 
بس��تگی ب��ه ب��ازار آن کش��ورها دارد، اف��زود: تاکنون 
تخم مرغ به کش��ورهای عراق، افغانستان و تاجیکستان 

صادر شده است.
طالکش اظهار داش��ت: پایین بودن قیمت دالر خوب 
است، ولی این مسئله به نفع صادرات نیست و صادرات 

را غیر منطقی کرده است.

کشوری صنعتی یا کشاورزمحور؟

آن قدر این روزها از آب و بحران پیش رو خبر شنیده ایم 
که گوشمان پر است. شاید برخی مسئوالن و کارشناسان 
انگش��ت اتهام را به س��مت مردمی بگیرند که نیاز به آب 
شرب دارند اما اگر موشکافانه به موضوع نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که داستان پیچیده تر از این حرف هاست. آمارها 
سهم بخش کشاورزی در مصرف آب را بیش از 90 درصد 
اعالم می کنند که این حکایت از وس��یع بودن این بخش 
دارد. البته در تمام کشورهای جهان که کشاورزی یکی از 
بازوهای اقتصادی آن را تشکیل می دهد، بیشترین سهم 

مصرف آب مربوط به همین  بخش است.
اما ش��اید بتوان به جرأت گفت که مدیریت اشتباه طی 
30 تا 40 س��ال گذش��ته، منابع آب را به چالش کشیده 
و هم اکنون نیز این قوانین دس��ت از س��ر چاه های کشور 
برنمی دارد. صدور پروانه بیش از ظرفیت دش��ت ها، عدم 
جلوگیری از بهره ب��رداری چاه های غیرمج��از و تصویب 
قوانینی که تعداد بیش��تری از چاه های غیرمجاز را تحت 
عنوان قانون تعیین تکلیف آنها به مجاز تبدیل کند همگی 
از جمله عواملی است که بر معضل بحران آب دامن می زند. 
اکنون اگرچه ح��دود 140 هزار حلقه چ��اه پروانه دار در 
کشور وجود دارد اما عدم توانایی وزارت نیرو در جلوگیری 
از فعالیت چاه های غیرمج��از، روز به روز بر تعداد چاه های 

بدون پروانه می افزاید.
به عنوان مثال در حوزه دریاچه ارومیه که کار تحقیقاتی 
برای احیای آن صورت گرفته است آمارهای دقیقی وجود 
دارد. این آمارها نشان می دهد که 47 هزار حلقه چاه مجاز 
و 45 هزار حلقه چاه غیرمج��از در آن حوالی وجود دارند. 
از طرفی چون وزارت نیرو تنها آم��ار چاه های مجاز را در 
اختیار دارد و دستش به غیرمجازها نمی رسد، تنها برای 
پروانه دارها تعیین تکلیف می کن��د به طوری که به تازگی 
سهمیه آنها را کاهش داده اس��ت. این در حالی است که 
چاه های ب��دون پروانه همچنان بدون هیچ دردس��ری به 
فعالیت خود ادامه می دهند. این عوامل دست به دست هم 
می دهد و کاری می کند که کش��اورز مراحل بوروکراسی 
جهت کسب مجوز برای چاه را کاری عبث و بیهوده بپندارد 
و در عوض به دنبال چاه غیرمجاز بیفت��د. از این طرف، با 
توس��عه صنعت و بزرگ تر ش��دن جوامع، سهم صنعت از 
آب بیش��تر می  ش��ود. بنابراین آبی ک��ه از چاه های مجاز 
کشاورزان کس��ر می شود به س��مت صنعت سرازیر شده 

و راه تولید این بخش را صیقل می دهد.
اما موضوع مهمی که شاید به مذاق برخی کارشناسان 
خوش نیاید، اصطکاک میان صنعت و کش��اورزی است. 
باید قبول کنیم که کشور ما کشوری تقریبا خشک است و 
کشاورزی نمی تواند به تنهایی ثروت ایجاد کند. به همین 
دلیل حرف و حدیث هایی که راجع به خودکفایی در تولید 
گندم و محصوالت دیگر وج��ود دارد باید تغییر کند. زیرا 
سهم این بخش در تولید ناخالص ملی تنها 13 درصد بوده 
اس��ت. اما ارزش افزوده ای که در صنعت ایجاد می شود، 
بسیار بیش��تر از اینهاس��ت. بنابراین بهتر است بخشی از 
این چاه ها س��هم صنعت باش��د. حال س��وال اینجاست 
تکلیف کش��اورزانی که با همین حلقه های چاه در جهت 
تولید محصول، س��رمایه گذاری کرده اند، چه می ش��ود؟ 
به نظر می رس��د بهترین و معقول ترین راهکار، پرداخت 
هزینه به کش��اورز جهت خرید چاه از طرف دولت باشد؛ 
به ش��رطی که این هزینه بتواند کفاف سرمایه گذاری او را 
در بخش های دیگری مانند صنعت، خدمات و غیره فراهم 
کند. البته ذکر این نکته ضروری اس��ت که کشاورزی ما 
نباید به طور کامل از بین برود. بلکه الزم است این بخش 
 به حد کافی کوچک ش��ود و در عین حال کارایی آن نیز 

افزایش یابد.
اگر هرچه س��ریع تر فک��ری به حال این بحران نش��ود 
ممکن اس��ت تا 15 سال دیگر شرق کش��ور به طور کامل 
از س��کنه خالی ش��ود. هم اکنون هم س��االنه حدود هزار 
هکتار از باغ های پس��ته کرمان به واسطه کم آبی خشک 
می ش��ود. پس صنعتی شدن به نفع کش��ور و منافع ملی 
 خواهد بود زیرا کشور ما ظرفیت کش��اورزی در سطحی 

وسیع  ندارد.

مخزن تمامی این 
سدها با نارضایتی 
مردمی که در آنجا 
زندگی می کردند، 

آبگیری شده و تنها 
150سد نیاز سنجی 

نشده در منطقه 
هیرکانی ساخته و 
آبگیری شده است

یادداشت خبر
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گزراش 2

مولود غالمی

وحید اردکانیان
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

رییس هیات مدی��ره اتحادی��ه پ��رورش  دهندگان 
ماهی��ان گرمابی از کاهش صدور ماهیان پرورش��ی به 

عراق خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد گشتاسب زاده 
گفت: تولید ماهیان گرمابی اس��تان مازن��دران در دو 
سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی و آبگیری نشدن 
بسیاری از اس��تخرها، با کاهش همراه شد. این کاهش 
تولید در حالی است که هزینه های تولید در مقایسه با 
سال گذشته با افزایش 28 درصدی همراه بوده است. 
وی افزود: در اس��تخرهای پرورش ماهیان گرمابی که 
در سراس��ر نوار س��احلی مازندران فعال اس��ت، چهار 
گونه آزاد، س��رگنده، آمور و کپور با همکاری فعاالن و 
تولیدکنندگان بخش خصوصی پرورش داده می شوند.

ریی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه پرورش دهن��دگان 
ماهیان گرمابی با بی��ان اینکه بخش��ی از این ماهیان 

پرورش��ی به کش��ورهای دیگر صادر و بخش��ی نیز در 
بازار داخلی به مصرف می رس��د، خاطرنش��ان کرد: در 
این میان بیش��ترین میزان صادرات ماهیان گرمابی به 

عراق صورت می گیرد.
گشتاس��ب زاده تصری��ح ک��رد: باال رفت��ن قیمت ها 
و نب��ود نقدینگ��ی باع��ث ش��ده ت��ا تولیدکنندگان 
ماهیان گرماب��ی روزب��ه روز فرصت ها را ب��رای تولید 
بیشتر از دس��ت بدهند. این مقام مس��ئول در اتحادیه 
پرورش دهندگان ماهیان گرماب��ی تاکید کرد: کمبود 
نقدینگ��ی و هزینه های ب��اال ب��رای پرورش دهندگان 
بسیار مشکل ساز شده و تولیدکنندگان به آینده کاری 
خود امی��د چندانی ندارن��د. به گفته گشتاس��ب زاده 
سال گذش��ته 39 هزار تن انواع ماهیان گرمابی و 10 
 هزار تن ماهی س��ردآبی در اس��تان مازن��دران تولید

 شده بود.

فرصت ام�روز: مدیر کل دامپزش��کی 
اس��تان آذربایجان ش��رقی گف��ت: بیماری 
لمپی اس��کین در بین دام های استان تحت 
کنترل است. بهراد زندیه، اظهار کرد: 200 
هزار رأس دام در اس��تان آذربایجان شرقی 

علی��ه بیم��اری لمپی اس��کین واکس��ینه 
ش��ده اند. وی اف��زود: یک میلی��ون و 800 
هزارمترمرب��ع از دامداری ه��ای اس��تان با 
کمک س��ازمان های دولتی مرب��وط علیه 
بیماری سمپاش��ی ش��ده اس��ت. زندیه با 

بی��ان اینکه در اس��تان آذربایجان ش��رقی 
کانون ای��ن بیماری ها شناس��ایی ش��ده، 
افزود: تا شعاع 12 کیلومتری این کانون ها، 
واکس��ینه دامی انجام ش��ده اس��ت. وی از 
وضعیت نامطل��وب بهداش��تی موجود در 

برخی کشتارگاه های اس��تان گالیه و ابراز 
امیدواری ک��رد: ب��ا اقداماتی ک��ه صورت 
گرفته و ب��ا راه اندازی کش��تارگاه صنعتی 
توس��ط بخش خصوصی مشکل کشتار دام 

در برخی شهرستان ها برطرف شود.

فرصت امروز: سرپرست مدیریت جهاد 
کش��اورزی شهرس��تان اهر از افتتاح پروژه 
آبیاری قطره ای پایاب س��د خونیق در این 
شهرس��تان خب��ر داد. احم��د احمدی فر، 
افزود: با افتت��اح این پ��روژه 160 هکتار از 

زمین های پایاب )پروژه اصل��ی و الحاقی( 
به صورت قطره ای آبیاری خواهند شد.

وی با بیان اینکه اس��تفاده از سد خونیق 
از س��ال های دور تاکنون به صورت س��نتی 
ب��ود و به��ره وری الزم را نداش��ت، اضافه 

ک��رد: با ت��الش مدیریت جهادکش��اورزی 
شهرستان و همکاری جدی بهره برداران و 
مسئوالن شهرستانی این پروژه به سرانجام 

رسید.
 سرپرس��ت مدیری��ت جهاد کش��اورزی 

شهرستان اهر گفت: برای راه اندازی پروژه 
آبیاری قطره ای پایاب س��د خونیق مبلغ 7 
میلیارد و 760 میلیون ریال با اس��تفاده از 
اعتبارات دولت��ی و همی��اری بهره برداران 

هزینه شده است.

رییس هیات مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی خبر داد: 

کاهش صدور ماهیان پرورشی به عراق

کنترل بیماری لمپی اسکین دام های آذربایجان شرقی

افتتاح پروژه آبیاری قطره ای پایاب سد خونیق اهر

قبض انبار، وثیقه جوکاران می شود
براساس توافقات انجام شده با س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی کش��ور، قبض انبارهای اتخاذش��ده توس��ط 
بهره برداران جوکار می تواند به عنوان وثیقه بانکی و گواهی 

سپرده محسوب شود. 
سرپرست توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس امروز 
در گفت وگو با ایانا با اعالم این خبر گفت: بورس کاال به دنبال 
عمق بخش��یدن به بازارهای موجود اس��ت، به گونه ای که 
جلسه های بسیاری برای مسئله گواهی سپرده انبارهای 

محصوالت کشاورزی برگزار شده است. 
علی پناهی افزود: با همکاری س��ازمان مرکزی تعاون 
روستایی کش��ور، انبارهایی که استانداردهای الزم را دارا 
بوده، می تواند به عنوان گواهی سپرده برای اعطای تسهیالت 

به بانک ها مطرح باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در قالب قبض انبار قرار است به زودی 

محصول جو پذیرش شود. 
سرپرست توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس ادامه 
داد: با پیش بینی های انجام شده، به زودی درباره محصول 
جو، انبارها می توانند تضامین بانک ها شده و عالوه بر آن، 

گواهی سپرده کاالها محسوب شود. 
پناهی تصریح کرد: در حال حاضر کشاورزان می توانند 
از انبارهای تعاون روستایی کشور برای این منظور تا سه 
ماه استفاده و قبض انبار دریافت کنند و پس از این مدت 
نیز در صورت تمایل، با پرداخت هزینه های انبار، محصول 
خود را در بورس به فروش برسانند یا در بازار دیگری اقدام 

به فروش کنند. 
وی یادآور ش��د: به ای��ن ترتیب، مش��کل وثیقه ای که 
بهره برداران بخش کشاورزی با آن روبه رو بودند، حل خواهد 
شد. بنابراین تالش می کنیم در قدم نخست، برای محصول 

جو این اقدام انجام شود تا شاهد نتایج مثبت آن باشیم. 
پناهی در پایان تاکید ک��رد: برای آغاز قراردادهای آتی 
کنجاله سویا، جلسات مکرری برگزار شده که امید می رود 

هرچه سریع تر به نتیجه مطلوب برسد. 

خبر

انتقاد صریح پژوهشگر بین المللی آب از مهندسان و تکنوکرات ها: 

نخستیننسلیهستیمکهکفکارونوزایندهرودرادیدهایم



با اینکه پول نداریم همه چیز آروم است
مرضیه برومند می گوید: امسال قرار است آثار جوانانی که کارهای آنها 
برای حضور درجشنواره عروسکی رد شده، هم میهمان جشنواره باشند 
و از طریق روی صحنه بردن اجرای آنها از زحماتشان قدردانی می شود. 
روز س��ه شنبه، نشست خبری پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی با 
حضور مرضیه برومند در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. 
برومند با بیان اینکه فکر می کنم همه چیز برای برگزاری جشنواره آماده 
اس��ت، گفت: چهار ماه سخت کار کردیم، ابتدا مرحله انتخاب متن را 
داش��تیم، من ترجیح دادم امسال همه گروه ها اجرا داشته باشند، زیرا 
ممکن است یک متن نمایشی خوب باشد، اما اجرا و کارگردانی خوبی 
نداش��ته باشد. به طورغیرمنتظره ش��اهد بودیم پنج کار توسط هیات 
انتخاب برگزیده ش��د که در مرحله متن شرکت نکرده بودند و عده ای 
بس��یاری که کار آنها رد شده بود با تعجب می پرسیدند چگونه امکان 
دارد که متن ما تایید شود ولی کار رد شده باشد و این بر می گردد به 
کارگردانی و اجرای متن ها که اهمیت زیادی دارد.  همیش��ه خواستار 
تحول بوده ام، اما نظام بروکراتیک حاکم بر کشور ما اجازه تحول خواهی 
را به ش��خص نمی دهد ولی باید بگویم االن خوشبختانه با اینکه پول 

نداریم همه چیز آرام است. 

افتتاح جشنواره همراه تهران
مراس��م افتتاحیه دومین جش��نواره فیلم و عکس هم��راه تهران روز 
جمعه 21 ش��هریور ساعت 18 در پردیس س��ینما گالری ملت برگزار 
می ش��ود. مراسم افتتاحیه دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، 
با کارگردانی سیاوش صفاریان پور و اجرای رامبد جوان رأس ساعت 18 
در پردیس سینماگالری ملت برگزار می شود. در این مراسم که همراه با 
اجرای برنامه های متنوع است چهره های شناخته شده فرهنگی و هنری 
کشور حضور خواهند داشت. اجرای موسیقی و نمایش فیلم های بخش 
نگاه هنرمند از جمله برنامه های این مراسم است. دومین جشنواره فیلم و 
عکس همراه تهران از 21 تا 28 شهریور ماه 93 برپاست و عموم مخاطبان 
می توانند از ساعت 16 تا 22 از برنامه های متنوع جشنواره استفاده کنند. 

کتک خوردن یک بازنشسته  از ماموران شهرداری
رییس کمیته ایمنی ش��ورای ش��هر تهران با اعالم زخمی شدن یک 
سرهنگ بازنشسته از س��وی مامور مددکار اجتماعی شهرداری گفت: 
چرا شهرداری اقدامی اساسی درخصوص جلوگیری از این اتفاقات انجام 
نمی دهد. معصومه آباد در تشریح جزییات این حادثه گفت: روز گذشته 
یکی از شهروندان که در حال گذر از خیابانی بوده با دیدن صحنه درگیری 
مددکار شهرداری با یک متصدی شهرداری برای پادرمیانی بین این دو 
نفر وارد عمل و در این حادثه زخمی ش��د. در این حادثه که گزارش آن 
را به طور کامل مش��اهده کردم این شهروند، سرهنگ بازنشسته بوده و 
به شدت از ناحیه گردن آسیب دیده است. چیزی که بسیار ما را متاثر کرد 
این بود که وقتی پرونده این فرد را دیدم متوجه شدم که او رییس کالنتری 
بوده و از خود پرسیدم وقتی که چنین فردی از ماموران شهرداری تا حدی 
کتک می خورد که کارش به بیمارستان می کشد چطور می توانیم جان 

شهروندان عادی را در مقابل این افراد حفظ کنیم. 

دوربین هوشمند جاده ها
سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح سامانه کنترل هوشمند ترافیک 
که با حضور معاون وزیر راه و رییس س��ازمان امداد و نجات برگزار شد، 
گفت: این طرح در راس��تای تفاهم نامه مش��ترک میان پلیس راهور و 
سازمان راهداری انجام شد و براساس آن سه هزار و 800 کیلومتر دیگر 
از جاده های کشور تحت پوشش قرار گرفتند. در این سامانه، اطالعات به 
محض ثبت تخلف، برای صاحب پالک از طریق پیامک ارسال می شود 
و در پیامک��ی دیگر نیز مبلغ جریمه و نح��وه پرداخت الکترونیکی آن 
اطالع رسانی خواهد شد. مومنی با بیان اینکه در این طرح 192 دستگاه 
دوربین ثبت تخلفات در معابر نصب شده است، گفت: با احتساب 204 
دوربینی که قبال در معابر داشتیم، تعداد این دوربین ها به 396 دستگاه 
رسید. وی با بیان اینکه این طرح در ادامه برنامه ریزی ها برای کاهش 30 تا 
40 درصدی س��وانح رانندگی اس��ت، افزود: برای رسیدن به این منظور 
یکی از بخش ها توسعه سیستم های کنترل جاده ای است. وی گفت: باید 
از ظرفیت تمامی دستگاه ها استفاده کنیم و از طیف های مختلف برای 

کاهش خسارات رانندگی بهره ببریم. 

نام 10 بازیکنی که کارت معافیت شان باطل شده
نام 10 بازیکنی که کارت معافیت ش��ان باطل ش��ده اعالم ش��د. 
سازمان لیگ نام 10 بازیکنی که کارت معافیت آنها از سوی سازمان 
نظام وظیفه ابطال شده را اعالم کرد. بر همین اساس کارت معافیت 
س��ینا عش��وری، رضا طاهری، علیرضا ابراهیمی، علی پور خسروانی، 
مهدی محمد زاده، محمد حسین مهر آزما، آرمان شهدادنژاد، حامد 
زمانی، مهربان عیس��ی پوران، فرهاد ساالرپور بازیکنانی هستند که 
کارت معافیت آنها ابطال شده است. سازمان نظام وظیفه اعالم کرده 

کارت معافیت 13 بازیکن باطل شده است. 

اسماعیل پور فینالیست وزن 61 کیلوگرم
مسعود اسماعیل پور، نماینده وزن 61 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد 
به فینال پیکارهای قهرمانی جهان در تاشکند راه یافت. اسماعیل پور 
در مرحله نیمه نهایی برابر آرتاس س��انا از قزاقس��تان قرار گرفت و با 
نتیج��ه 10 بر صفر این کش��تی را به نفع خود به پای��ان برد. وی در 
دیدار فینال باید با برنده حاجی علی اف از جمهوری آذربایجان و بونه 
از کوبا برای کس��ب مدال طال مبارزه کند. اسماعیل پور دارنده مدال 
برنز رقابت های قهرمانی س��ال 2013 جهان در دور نخس��ت میکوال 
بلوتنجوک از اسلواکی را با نتیجه شش بر چهار شکست داد. وی در 
دور دوم هم انخسی خان از مغولستان را با نتیجه هفت بر صفر مغلوب 
کرد تا برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی والدمیر دوبوف دارنده مدال 
نقره کش��تی آزاد قهرمانی س��ال 2013 از بلغارس��تان را از پیش رو 
بردارد. وی در مبارزه سوم خود برابر والدمیر دوبوف دارنده مدال نقره 
کشتی آزاد قهرمانی سال 2013 قرار گرفت و حریف بلغاری را 12 بر 

یک شکست داد. 
تیم ملی کش��تی آزاد ایران در روز نخس��ت رقابت های قهرمانی 
جه��ان در تاش��کند ی��ک م��دال نقره از س��وی کمیل قاس��می 
)125 کیلوگ��رم( و دو م��دال برنز از س��وی حس��ن رحیمی )57 
کیلوگرم( و محمدحس��ین محمدیان )86 کیلوگرم( کسب کرد و 
با کسب 25امتیاز بعد از روسیه 30 امتیازی و ترکیه 27 امتیازی 

در رده سوم قرار گرفت. 

شناسایی کاندیداها و چگونگی اجماع
محمدرضا عارف، رییس بنیاد امید ایرانیان می گوید: راهبرد اصلی 
اصالح طلب��ان در انتخابات مجلس دهم، پیروزی و به دس��ت آوردن 
اکثریت کرسی های این مجلس اس��ت. این سیاستمدار اصالح طلب 
ترکی��ب مجلس نهم را فراگیر نمی دان��د و تاکید می کند که ترکیب 
مجلس آینده باید فراگیر باش��د و به نف��ع جوانان و زنان تغییر کند. 
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام می افزاید: سال 93 را سال 
تدوین راهبردها قرار داده ایم و سال 94 وارد فاز شناسایی کاندیداها و 
چگونگی به اجماع رسیدن، می شویم. رییس بنیاد امید ایرانیان، زمان 
اجماع را نیمه اول و زمان ائتالف را نیمه دوم س��ال آینده می داند و 
تاکی��د می کند که به طور همزمان اجماع و ائتالف را در دس��تور کار 
داریم. عارف معتقد است: حمایت اصالح طلبان از دولت به نفع کشور 
است و حضور باالی مردم را در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی موجب پیروزی اصالح طلبان می داند. او در بخش دیگری از 
سخنان خود، تغییرات سیاسی درون استان ها را پاسخگوی مطالبات 
م��ردم نمی داند و تاکید می کند ش��رایط فعلی، بهترین فرصت برای 

تثبیت وضعیت سیاست داخلی و مدیریت سیاسی کشور است. 

دیدار مدیران شبکه مجازی با سیدحسن خمینی
جمعی از مدیران و دس��ت اندرکاران شبکه مجازی »آستان« شب 
دوش��نبه با سیدحس��ن خمینی دیدار کردند. در ای��ن دیدار که در 
حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی برگزار شد، حجج اسالم 
سیدیاسر و سیدعلی خمینی نیز حضور داشتند. سیدحسن خمینی 
در این دیدار ضمن مطرح کردن توصیه هایی به فعاالن رسانه ای حاضر 
در مراس��م، بر لزوم شناس��اندن ابعاد شخصیتی امام خمینی )ره( به 
نسل س��وم و چهارم تاکید کرد. آگاه سازی جامعه در کنار گردآوری 
نسل های جدیدتر جامعه حول نام و نشان امام، از اهدافی است که باید 
در این س��ایت دنبال شود. درباره موضوعات مهم روز، از کارشناسان، 
همراهان و دوستداران امام سوال کنید که اگر امام امروز در قید حیات 
بودند، نظرشان درباره فالن موضوع چه بود. ایرادی ندارد اگر در این 
راستا نظرهای متنوع، متفاوت و گاه مخالفی با یک موضوع بیان شود. 

مردم باید از نظرهای مختلف آگاه شوند. 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس�تی و گردشگری گفت: در تالش هستیم تا بورس اموال تاریخی 

را ساماندهی کنیم. 
مشاور رییس سازمان سینمایی در حکم پروژه الله با انتشار نامه ای 
خطاب به حجت اهلل ایوبی آورده اس�ت: مالکیت فیلم متعلق به مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی است. 
شهرام ناظری عضو هیات داوران هشتمین دوره جشنواره موسیقی 

جوان گفت: آموزش آواز برپایه اصول مناسبی انجام نشده است. 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی از بررسی صحت گواهینامه های 
رانندگی فوتبالیست های متخلف که اقدام به دریافت کارت معافیت 

از سربازی جعلی کرده بودند، خبر داد. 
بنابر اظهارات قائم مقام دبیرکل س�تاد مبارزه ب�ا موادمخدر، یک 

درصد دانش آموزان موادمخدر مصرف می کنند. 
مسئول روابط عمومی سپاه از شکرگزاری پاسداران انقالب اسالمی 

به پاس سالمتی رهبر معظم انقالب خبر داد. 

رییس هیات مدیره باشگاه صبای قم گفت: صمد مرفاوی قول داد تا 
پیروزی های تیم از این هفته شروع شود. 

مرب�ی تیم فوتبال س�پاهان در واکن�ش به اخب�ار جدایی زالتکو 
کرانچار از این تیم اصفهانی گفت: بله، این مس�ئله تایید شده و فکر 

می کنم ایشان از سپاهان می رود. 
رییس فدراس�یون فوتبال با بیان اینکه قرارداد کارلوس کی روش 
روز سه شنبه برای وی ایمیل می شود، گفت: ما مذاکره ای با سرمربی 
سپاهان نداشتیم و استعفای کرانچار ارتباطی به تیم ملی ایران ندارد. 

اس�ناد هم�کاری بین جمهوری اس�المی ای�ران و قزاقس�تان در 
بخش ه�ای مختلف با حضور حس�ن روحانی و نورس�لطان نظربایف 

رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: جمهوری اسالمی ایران نه در 

خلیج فارس و نه در خاورمیانه دنبال دست نشانده نیست. 
متخصصان نیروی هوایی ارتش عملیات باز آماد )اورهال( دو فروند 

هواپیمای شکاری اف 14 و اف چهار را به پایان رساندند. 

فیلم کوتاه بابک حمیدیان که برای دومین جشنواره فیلم و عکس 
همراه تهران ساخته شده، بخشی از دغدغه های شخصی اش برای 

زندگی امروز را به تصویر کشیده است 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره دلیل اتصالی در 
خطوط مترو و بروز حادثه در خط چهار مترو گفت: ساختار قطارها 

قدیمی است و آتش سوزی اتفاق افتاده بسیار محدود بوده است

ایسنا عکس قدیمی از سه چهره مهم فوتبال دایی، منصوریان و 
قلعه نویی منتشر کرد 

دفتر رییس جمهوری در پیامی از حضور پرشور و استقبال گرم 
مردم استان خراسان قدردانی کرد 
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آگاهی از ایدز، راه پیشگیری
ریی��س مرکز تحقیقات ای��دز، اجرای دقیق برنامه چه��ارم ایدز را در 
برخورد با این بیماری بس��یار موثر عنوان کرد. دکتر مینو محرز با اشاره 
به تدوین برنامه چهارم کشوری کنترل ایدز گفت: استراتژی های نوشته 
شده در این برنامه براساس دیدگاه های کارشناسان است و اگر دقیق اجرا 
شود بسیار موثر خواهد بود. ایران جزو کشورهایی است که دارای برنامه 
استراتژیک کنترل ایدز است و برنامه چهارم آن از سال 94 آغاز می شود. 
وزارت بهداش��ت تاکنون از همکاری سایر نهادها و ارگان ها محروم بوده 

و این درحالی است که مسئله ایدز تنها مسئله وزارت بهداشت نیست. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها وزارت بهداشت در این زمینه 
کار می کن��د، ادامه داد: بای��د همه ارگان ها و نهاده��ا در زمینه ایدز 
هم��کاری کنند و وزارت بهداش��ت نمی تواند ب��ه تنهایی کاری انجام 
دهد. وی با بیان اینکه به طور متوس��ط س��ن ابتال به ایدز در کشور 
25 س��ال اس��ت، گفت: طبق آمار گزارش شده حدود 28 هزار مبتال 
در کشور شناسایی ش��ده اند. البته آمار تخمینی ما حدود 100 هزار 
نفر اس��ت. محرز درمورد روند شناس��ایی و درمان ایدز تصریح کرد: 
افراد مبتال به دلیل عدم آگاهی به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و 
در نتیجه روند شناس��ایی به درستی انجام نمی گیرد. وی راهکار این 
معضل را آگاهی بخشی وسیع و مستمر از طریق رسانه ها عنوان کرد. 

آمار و ارقام جرائم سایبری 
ریی��س پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات نی��روی انتظامی از 
قربانی ش��دن یک نفر در هر 12ثانیه در جرائم س��ایبری در س��طح 
جهان خبر داد. س��ردار کمال هادیان فر در دومین کارگاه آموزش��ی 
منطق��ه ای همکاری ه��ای بین المللی برای مبارزه با جرائم س��ایبری 
که روز س��ه شنبه در مقر اکو برگزار ش��د، گفت: فناوری اطالعات و 
ارتباطات از جمله مواردی اس��ت که توسعه آن تاثیر زیادی در روابط 
سیاس��ی، اقتصادی و غیره جوامع داش��ته است و سازمان ملل متحد 
نیز با درک صحیح از این شرایط اقداماتی را برای شناخت تحقیق ها 

و فرصت ها انجام داده که جای قدردانی دارد. 
وی با بیان اینکه در جهان هر 12 ثانیه یک نفر قربانی جرائم سایبری 
می شود، گفت: در سال 2013 برابر آمارهای بین المللی، جرائم سایبری 
100 و 13 میلیارد دالر به طور مستقیم به جامعه جهانی هزینه تحمیل 

کرده و متخلفان این جرائم 388 میلیارد دالر کسب کرده اند. 

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران 
گفت: براس��اس برنامه ریزی های کوتاه مدت 
ش��هرداری تهران، خانه  های متروکه سطح 
ش��هر کمتر از یک س��ال دیگر س��اماندهی 
خواهند ش��د. علیرضا نادری ب��ا بیان اینکه 
آم��ار دقیقی از خانه های مت��روک پایتخت 
وجود ندارد، افزود: یکی از موضوعاتی که در 
برنامه های س��یما و منظر شهری پیش بینی 
ش��ده اس��ت، س��اماندهی نم��ای خانه های 
متروک اس��ت. اگر ام��کان ورود فیزیکی به 
این س��اختمان وج��ود ن��دارد، می توانیم با 
پوشش های موقت دور ساختمان را پوشانده 
تا سیما و منظر شهر مشوش نشود. در حال 
حاضر در حوزه شهرس��ازی آم��ار دقیقی از 
تعداد این خانه ها نداری��م، اما می توانیم در 
سطح نواحی آمار دقیقی جمع آوری کنیم. 

نادری با اش��اره به خألهای قانونی که در 
حوزه س��اماندهی خانه ه��ای متروک وجود 
دارد، گف��ت: برای س��اماندهی این خانه ها، 
ش��هرداری در مرحله نخس��ت باید شکایت 
کند تا قاض��ی حکم ورود به س��اختمان را 
بده��د؛ بنابرای��ن ابت��دا باید بس��تری برای 
جرم محسوب ش��دن تخریب سیما و منظر 
ش��هر ایجاد ش��ود تا ش��هرداری بتواند این 
س��اختمان ها را ترمیم کند و بعد خس��ارت 
بگیرد. شهرداری نمی تواند با عوارضی که از 
مردم دریافت می کند کاری برای ترمیم آنها 
انجام ده��د؛ بنابراین ای��ن اقدامات نیازمند 

قانون است.

وزیر کار در تازه ترین گزارش خود به مجلس تعداد 
بیکاران فعلی کش��ور را شش میلیون نفر اعالم کرد و 
هش��دار داد اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران در سال 
1400 به 10 میلیون نفر خواهند رسید. بیکاری در 
بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از پُرچالش ترین 
مسائل کشور در بخش داخلی تبدیل شده و دولت ها 
در س��ال های گذش��ته تالش کرده اند برای خروج از 
وضعیت نامناسب اشتغال جویندگان شغل، چاره ای 

بیندیشند. 
کش��ور در ش��رایط فعلی با تیپ خاصی از بیکاران 
مواجه اس��ت که به مش��اغل س��اده و فیزیکی و به 
قولی س��طح پایین فکر نمی کنن��د و در نقطه مقابل 
دلباخته مشاغل لوکس، مدیریتی، اسم و رسم دار و 

با عنوان های زیبا هستند. 
کارشناس��ان بازار کار می گویند، هرچقدر فاصله 
بی��ن اتم��ام تحصیالت دانش��گاهی و ورود به بازار 
کار بیش��تر ش��ود، هزینه بی��کاری اف��راد نیز باال 
می رود. ب��ه عبارتی فارغ التحصیالن��ی که با اندک 
اندوخت��ه ای از دانش��گاه ها به امید یافتن ش��غلی 
مناسب فارغ التحصیل ش��ده اند، وقتی به در بسته 
ب��ازار کار می خورند همان اندوخت��ه ناچیز دوران 
دانشگاه را که امکان داشت بتوان از آن در اقتصاد 

کش��ور بهره برد را هم از یاد می برند. 

عل��ی ربیعی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 
نشس��ت مشترک کمیسیون ویژه رسیدگی به الیحه 
رفع موان��ع تولید مجلس از نمایندگان خواس��ت تا 
با ایجاد صندوق اش��تغال ب��رای رفع معضل بیکاری 
موافقت کنند و مج��وز ایجاد این صندوق را بدهند. 
ربیع��ی در کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس گزارش داد که در حال حاضر ش��ش میلیون 
نیروی انس��انی بیکار در کش��ور وجود دارد که هفت 
میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد. وی در 
ای��ن باره به نمایندگان هش��دار داد و بیان کرد: اگر 
برای رفع مش��کل بیکاری برنامه ریزی نکنیم، به طور 

قطع دچار مشکل می شویم. 
وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط 
س��االنه هفت  درصد اش��اره کرد و افزود: در سنوات 
قب��ل رش��د اقتصادی کش��ور منفی ب��ود و در حال 
حاضر ب��ه صفر رس��یده و به س��مت مثبت حرکت 
می کند و هرچه کمتر از هفت  درصد باش��د، از مهار 
اش��تغال عاجز خواهی��م بود. وی با بی��ان اینکه اگر 
کاری نکنی��م، در افق 1400 تع��داد بیکاران به 10 
میلیون نفر می رسد و این عدد خوبی نیست و بسیار 
خطرناک است. وی گفت: عمده واجدان شرایط کار، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی اند که 40 درصد آنها خانم 

هستند. 

محمدتق��ی حس��ن زاده، رییس مرک��ز پژوهش ها و 
مطالع��ات راهب��ردی وزارت ورزش و جوانان با اش��اره 
ب��ه نتایج پیمایش ملی ارزش ه��ا و نگرش های جوانان 
درباره استفاده از اینترنت، گفت: طبق نتایج این تحقیق 
67.4 درصد از جوانان از اینترنت اس��تفاده می کنند که 
19.1 درصد آنان برای چ��ت، 15.3 درصد برای ارتباط 
با ش��بکه های اجتماعی، 15.2 درصد برای س��رگرمی 
و ب��ازی و 10.4 درص��د برای تحقی��ق و پژوهش های 
علمی از اینترنت بهره می برند. وی با اشاره به نتایج به 
دس��ت آمده در این پیمایش در مقوله استفاده جوانان 
از اینترن��ت، افزود: کمتر از پنج درص��د از جوانان برای 
مراجعه به س��ایت های غیراخالقی و موارد غیرضرور از 
اینترنت اس��تفاده می کنن��د و 12.3 درصد برای دانلود 

فیلم، موسیقی و عکس از اینترنت بهره می گیرند. 
ریی��س مرک��ز پژوهش ه��ا و مطالع��ات راهبردی 
وزارت ورزش و جوان��ان درب��اره آمار به دس��ت آمده 
در ای��ن پژوهش در زمین��ه ازدواج و طالق نیز گفت: 
82.6 درصد جوانان مخالف انتخاب همس��ر از طریق 
فضای مجازی هس��تند، همچنی��ن 55.6 درصد آنان 
معتقدن��د که پایبندی ب��ه س��نت های ازدواج مانند 
برگ��زاری مراس��م، مهریه و جهیزیه تاثی��ر خوبی در 
پایداری زندگی مش��ترک دارد. حسن زاده با اشاره به 
نظرس��نجی انجام ش��ده در زمینه طالق، اظهارکرد: 

76.9 درصد جوانان معتقدند که مش��کالت اقتصادی 
و فقر در وقوع طالق موثر اس��ت. همچنین به اعتقاد 
پاس��خگویان، شغل نسبت به مس��کن اولویت دارد و 
68.4 درصد آنان معتقدند که دس��تیابی به مس��کن 
از طریق اش��تغال قابل حل اس��ت. حسن زاده با بیان 
اینک��ه 71.6 جوان��ان ورزش می کنن��د، تصریح کرد: 
47.9 درص��د آن��ان یک تا دو س��اعت در روز این کار 
را انج��ام می دهند و ح��دود 30درصد از جوانان اصال 

ورزش نمی کنند. 
 رییس مرکز پژوهش ه��ا و مطالعات راهبردی وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به مهم ترین دالیل جوانان از نگاه 
پاسخگویان برای مهاجرت به خارج از کشور اظهار کرد: 
43.4 درصد پاسخگویان دستیابی به رفاه و آینده بهتر را 
دلیل انجام این کار ذکر کردند. حسن زاده درباره بیشترین 
نگرانی های جوانان اظهار کرد: 30.6 درصد جوانان مسائل 
مال��ی و اقتصادی، 28.9 درصد آنان اش��تغال مناس��ب، 
10.8 درص��د تحصیل و قبولی در کنک��ور و 7.5 درصد 
ازدواج را بیشترین نگرانی خود ذکر کرده اند. وی درباره 
مهم ترین ش��اخص های زندگی خوب از نظر جوانان در 
این پیمایش نیز گفت: 36.8 درصد موفقیت اجتماعی و 
منصب ش��غلی باال، 31.6 درصد برخورداری از خانواده و 
دوستان دلسوز و 23.7 درصد نیز درآمد باال را مهم ترین 

شاخص های زندگی خوب دانسته اند. 

چند درصد از جوانان چه می خواهند، چه می کنند؟  برای بیکاری کاری کنیم

سیمای خانه های متروک؛ جرم جدید



بررسی ضعف های بسته بندی صنعتی در کشور در گفت و گو با فواد تجلی، طراح و مدرس بسته بندی

شکست »بسته بندی« در جنگ برندها
صفحه 12

گفت وگوی »فرصت امروز« با مصطفی گواهی، رییس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران 

ژورنال موی مردانه در راه است
یکی از نیازهای دائمی هر انسانی، آرایش و پیرایش 

موی سرش است. 
همین نیاز موجب ایجاد یک ش��غل ش��ده که رفته 

رفته از حالت کوتاه کردن س��اده مو خارج شده و این 
روزها از آن به عنوان هنر هم یاد می شود. 

به دلیل اهمیت��ی که این صن��ف دارد، قیمت هایی 

ک��ه تصوی��ب می کن��د و معم��وال در واحده��ای 
صنف��ی اش رعای��ت نمی ش��ود، همچنین ب��ه دلیل 
نزدیک ش��دن به فصل مدارس و ش��لوغ ش��دن این 

 واحده��ای صنفی با رییس ای��ن اتحادیه گفت وگویی 
انجام داده ایم. 

صفحه 10

سرنخ
 فروش پکیج های گرمایشی و شرکت 

11در مناقصه های خارجی

رسانه

معصومیت از دست رفته  
13

کلینیک کسب و کار 

کاهش هزینه ها
14

داستان زندگی محمود خلیلی

اتحادیه کارگران برق شهرداری
16

بازار داغ کسب و کارهای فعال در تولید 
پوشاک مدارس

چه کسی سودها را 
درو کرد؟

ح�دود 13میلیون دانش آموز تا چند روز دیگر راهی مدرس�ه 
می شوند.

فرصتی که اینترنت در اختیارتان می گذارد

هنرت را اینترنتی 
بفروش!

ف�روش اینترنت�ی در س�ال های اخیر به یک�ی از گزینه های 
جدی برای کسب و کارهای خانگی و شخصی تبدیل شده است. 

نگاهی به تبلیغات وسیع یک محصول 
خوراکی 

شروع تبلیغ، 3 سال 
بعد از ورود محصول 

در دنیای تبلیغات بس�یاری از مفاهیم، معنای خود را از دس�ت 
می دهند. 

نکاتی برای سمسار موفق بودن 

 هنر ارزان خریدن 
و معقول فروختن 

سمس�اری یکی از مش�اغلی اس�ت که هر کسی به سراغ آن 
نمی رود...

نقش ارتباطات  درتوسعه  روابط جهانی

ایرانیان
پشت میز مذاکره

یکی از تعاریفی که در مورد انسان به کرات گفته می شود، این 
اس�ت که انس�ان مخلوقی است ناطق و اجتماعی و الزمه زندگی 

اجتماعی، برقراری و حفظ ارتباط با دیگران.

10

11

13

14

15

فرصت امروز، روزنامه ای اقتصادی مدیریتی است. از این جهت می توان آن را نخستین در نوع خود دانست. زیرا هرچند روزنامه اقتصادی 
در فضای رسانه ای کشور وجود دارد، اما روزنامه ای که در عین پرداختن به مباحث اقتصادی به حوزه مدیریت کسب و کار هم بپردازد، 

به طور مستقل، وجود ندارد.

انتخاب این دو حوزه که در عین تنوع و وسعت موضوعات و اخبار و اطالعات، بسیار به هم مربوطند و در واقع مکمل یکدیگر در اداره 
کسب و کارهای گوناگون هستند، به مطالب روزنامه غنا و ویژگی خاصی می بخشند و در ضمن طیف خوانندگان آن را بسیار وسیع تر 

می کنند.

روزنامه »فرصت امروز« با تدارک صفحات ویژه و خواندنی و منحصربه فرد، انتظار دارد که طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کند.

هزینه و چگونگی اشتراک روزنامه 

1(  وجه مربوط به مدت اشتراک انتخابی خود را به حساب شماره 693681 بانک سپه کد شعبه 1378 به نام روزنامه فرصت امروز یا از 
 طریق کارت شماره 5022291029249651 به نام محمدرضا قدیمی واریز کنید و سپس با شماره تلفن: 88895433-021 )بخش اشتراک(

تماس بگیرید.

2( فرم پرشده را به روزنامه ایمیل کنید. در صورت عدم دسترسی به ایمیل می  توانید فرم را به همراه کپی واریز به آدرس روزنامه 
پست کنید. همچنین می توانید از همکاران ما در بخش مشترکین بخواهید به صورت تلفنی فرم اشتراک را برای شما تکمیل کنند.

3( اشتراک شما حداکثر یک هفته بعد از تایید واریز وجه آغاز می شود.

4(  لطفا در صورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع فرمایید.

5( رسید پرداختی را تا پایان مدت اشتراک نزد خود نگه دارید.

نام و نام خانوادگی:................................................................................ شرکت/ سازمان: ...............................................................................................

شماره فیش بانکی/ شماره پیگیری:........................................................................................................................... مورخ:..........................................

به مبلغ:............................................................................................ ریال بابت اخذ اشتراک      یا تمدید اشتراک       ارسال می شود.

مدت درخواست اشتراک:       سه ماهه      شش ماهه      یکساله

نشانی:....................................................................................................................................................................................................................................

کدپستی:................................................................. تلفن:................................................................ فکس:........................................................................

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

یکسالهشش ماههسه ماههمدت اشتراک
2/000/000 ریال1/100/000 ریال600/000ریالروزنامه فرصت امروز
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ویژه تهران
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حدود 13میلیون دانش آموز 
تا چند روز دیگر راهی مدرسه 
جمعی��ت  ای��ن  می ش��وند. 
میلیون��ی بازاره��ای زیادی را 
گ��رم کرده اند؛ از نوش��ت افزار 
گرفت��ه ت��ا کی��ف و کفش و 
روپ��وش. در واق��ع ب��وی ماه 
مه��ر پیش از آنک��ه بوی مهر 
ای��ن روزها  و محب��ت بدهد، 
بدج��وری ب��وی اس��کناس و 
س��ود و هزینه و غیره به خود 
روزگاری  ش��اید  است.  گرفته 
ب��وی روپوش نو، نوش��ت افزار 
ن��و و کی��ف و کف��ش ن��و هر 
دانش آموزی را به شوق و ذوق 
هزینه های  ام��ا  وامی داش��ت، 
تامین این وس��ایل دیگر حس 
و حالی ب��رای خانواده ها باقی 
البته  نگذاشته است. بویی که 
با بوی اس��کناس هایی در هم 
آمیخته اس��ت که پنهانی رد و 

بدل می شود. 

میلیون ها دانش آموز و 
سودهای چندده میلیونی

به هر حال نمایش دسته های 
پ��ر قی��ل و ق��ال رنگی پوش 
دیگ��ر  چن��دروز  از  م��دارس 
شروع می شود و این مهم ترین 
بهانه خبرنگار »فرصت امروز« 
ب��وده اس��ت تا به چ��م و خم 
دوخ��ت و دوز و خریدوفروش 
میلیونی  این جمعیت  روپوش 
بپ��ردازد. مطابق گزارش مرکز 
آمار ایران، ح��دود 13میلیون 
دانش آم��وز در ایران داریم که 
همگ��ی با ش��روع مهرماه باید 
مدرس��ه  نیمکت های  پش��ت 
بنشینند. دختر و پسرهایی که 
آماده سازی  الزامات  مهم ترین 
آنها برای مدرسه خرید حداقل 

یک دست روپوش است. 
اما داس��تان خری��د و آماده 
ک��ردن روپ��وش دانش آموزان 
همیش��ه از دغدغه های اصلی 
خانواده ها بوده است. اینکه چه 
بخرن��د که در طول س��ال و با 
باال و پایین پریدن فرزندانشان 
دوباره ای  خرید  نشوند  مجبور 

در طول س��ال داش��ته باشند. 
این مسئله از زمانی که لباس 
مدارس به ش��کل یکدست یا 
به اصطالح یونیف��رم در آمده 
اس��ت، ش��کلی جدی به خود 
گرفته اس��ت که البته به نظر 
هم  سوء استفاده هایی  می رسد 

از این داستان می شود. 

مسئوالن چه می گویند؟ 
یعنی  دانش آموز  13میلیون 
اگر  تازه  روپ��وش.  13میلیون 
ه��ر ک��دام تنه��ا یک دس��ت 
تهی��ه کنند. طب��ق گفته های 
حبیب طهماسبی نیک، رییس 
اتحادیه خیاط��ان تهران برای 
دوخت ه��ر روپ��وش حداقل 
2متر پارچه الزم اس��ت. یعنی 
26میلی��ون مت��ر پارچه برای 
در  دانش آموزان  پوشاک  تهیه 
ابتدای هر س��ال تحصیلی به 
کار می رود. هر متر پارچه هم 
به طور متوسط 10هزار تومان 
قیم��ت دارد. امیر قدیمی نژاد، 
بنک��داران  اتحادی��ه  ریی��س 
پارچ��ه تهران ضمن تایید این 
قیم��ت ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: این قیمت متوس��ط 
ارزش پارچه های��ی اس��ت که 
برای دوخت ای��ن لباس ها به 
کار می رود. وی همچنین این 
حج��م باالی پارچ��ه را عمدتا 
تولی��د داخل می دان��د. اینکه 
این پارچه ها اغلب تولید داخل 
است جای بس��ی خوشبختی 
دارد. ه��ر چن��د پارچه ه��ای 
خارجی و عمدتا چینی هم در 
این بازار رد و بدل می ش��وند، 
بهترین  ام��ا طهماس��بی نیک 
پارچه های ب��ازار را نمونه های 
پارچه ه��ای  مانن��د  ایران��ی 

بروجرد می داند.  
اما س��ود این بازار میلیونی 
به جیب چه کس��انی می رود؟ 
گردش مالی ب��االی دوخت و 
دوز و تهیه روپوش مدارس در 
ابتدای هر سال تحصیلی بین 
چه کسانی تقس��یم می شود؟ 
خیاط ه��ای این تعداد روپوش 
پارچه  چه کس��انی هس��تند؟ 
این تع��داد لباس چگونه تهیه 

تعامل  ش��یوه های  می ش��ود؟ 
مدارس و خانواده ها برای تهیه 
این پوش��اک به چ��ه صورت 
است  اینها س��واالتی  اس��ت؟ 
ک��ه ذهن هر کس��ی را درگیر 

می کند. 

خیاطان رسمی
 بی نصیب از این بازار

رییس  ارتب��اط  همی��ن  در 
اتحادی��ه خیاط��ان ته��ران از 
چم و خم این ب��ازار میلیونی 
طهماسبی  می دهد.  خبرهایی 
در جواب این س��وال که حتما 
س��رتان این روزها ب��ه خاطر 
دوخت و دوز پوش��اک مدرسه 
خیلی شلوغ اس��ت، می گوید: 
ن��ه! لزوم��ا این طور نیس��ت. 
هر چند م��ا اتحادیه خیاطان 
هس��تیم و بیش از 6هزار عضو 
صنف��ی داریم که ب��ه راحتی 
می توانی��م بخ��ش عظیمی از 
پوشاک مورد نیاز برای شروع 
مدارس را تولید کنیم اما عمال 
هیچگونه همکاری با ما صورت 
نمی گی��رد. در حال��ی ک��ه ما 
می توانیم با آموزش و پرورش 
و مدارس هم��کاری خوبی در 

این زمینه داشته باشیم. 

 تجارت سودمند
مدیران مدرسه 

مزای��ای  طهماس��بی نیک 
هم��کاری مدارس ب��ا اتحادیه 
خیاط��ان را در چندین مورد 
می دان��د. رون��ق گرفت��ن کار 
تضمینی  دوخ��ت  خیاط��ان، 
پوش��اک و اس��تفاده از جنس 
درج��ه یک ب��رای دوخت این 
لباس ها از جمل��ه مزایای این 
همکاری اس��ت. وی در ادامه 
می گوید: نه تنها در این زمینه 
هیچگون��ه همکاری با اتحادیه 
ص��ورت نمی گی��رد بلک��ه به 
نظر می رس��د مدیران مدارس 
به ش��خصه و با احتساب سود 
با تولیدی هایی که  ش��خصی، 
اغلب پروانه کس��ب اتحادیه را 
هم ندارند، ق��رارداد می بندند 
و خانواده ه��ا را ه��م ملزم به 
خرید لب��اس فرزندانش��ان از 

تولیدی ه��ای م��ورد نظر خود 
می کنن��د. بنابراین ش��اید در 
این میان منافع��ی به مدیران 
مدارس می رسد که آنها برای 
تهی��ه این پوش��اک پیش قدم 
می ش��وند و ب��ا تولیدی ه��ای 
ق��رارداد  خ��ود  نظ��ر  م��ورد 

می بندند. 
وی از جمله مش��کالت عدم 
هم��کاری ب��ا اتحادی��ه را ارائه 
جن��س نامرغ��وب ب��ا دوخت 
بی کیفیت به خانواده ها می داند. 
خانواده های��ی ک��ه معم��وال به 
اتحادیه مراجعه می کنند و بابت 
جنس بی کیفیتی که خریده اند، 
شکایت می کنند. با بررسی هایی 
هم ک��ه اتحادیه می کند به این 
نتیجه می رسیم که خیاط هایی 
ک��ه کار را انج��ام داده اند اصال 
پروان��ه کس��ب م��ا را ندارند و 
در ای��ن ص��ورت م��ا جوابگوی 

خانواده ها نیستیم. 
ب��االی  قیم��ت  همچنی��ن 
نظر مدیران  مورد  تولیدی های 
مدرسه معموال برای خانواده ها 
آزاردهنده اس��ت. طهماس��بی 
قیم��ت جن��س درج��ه یک با 
پارچه بروج��رد را برای روپوش 
م��دارس ابتدای��ی بی��ن 20 تا 
راهنمای��ی  توم��ان،  25ه��زار 
دبیرس��تان  و  تومان  30ه��زار 
40هزار می دان��د. در حالی که 
در بازار این روپوش ها با اختالف 
قیمتی بین 15 تا 20هزار تومان 

به فروش می رسد. 
هیچگون��ه  می��ان  ای��ن  در 
رسیدگی هم صورت نمی گیرد 
و تنه��ا هزینه ه��ای س��رباری 
اس��ت که بر خانواده ها تحمیل 

می شود. 

تماس با تولیدی ها
در همی��ن ارتب��اط با چند 
تولیدی در سطح شهر تماس 
گرفتیم و به عن��وان مدیر یک 
مدرس��ه به آنها س��فارش کار 
دادیم. نخس��تین س��وال آنها 
تی��راژ روپوش های سفارش��ی 
ما بود. چون هرچه تیراژ باالتر 
باشد، قیمت ها پایین تر می آید. 
س��وال دیگر آنها ای��ن بود که 

آرم مدرسه را هم می خواهید 
ح��ک کنید که در این صورت 
تا 5هزار توم��ان هم بابت این 
کار روی کار می رود. همچنین 
زم��ان تحوی��ل ه��م ه��ر چه 
بیشتر  قیمت  باش��د،  سریع تر 
می ش��ود چون مجبور هستند 
به ص��ورت وی��ژه و به اصطالح 
اغلب  کنن��د.  کار  وی آی پ��ی 
ای��ن تولیدی ه��ا قیمت ه��ای 
اینچنینی ب��رای اجناس خود 
در نظ��ر گرفته ان��د؛ دبس��تان 
45 هزار تومان، راهنمایی 50 
هزار تومان و دبیرستان 55 تا 

60هزار تومان. 
البت��ه ای��ن قیمت ه��ا برای 
ع��دد   100 روی  تیراژه��ای 
روپوش است و قیمت اجناس 
تک تا 65 هزار تومان هم باال 
می رود. یکی از این تولیدی ها 
ش��لوار  ب��دون  روپوش  ی��ک 
توم��ان  45ه��زار  را  پس��رانه 
قیمت گ��ذاری می کن��د که با 
ش��لوار تا 70ه��زار تومان هم 

باال می رود. 

باز هم واسطه ها و 
سودهایی که هرز می رود

ان��گار ق��رار نیس��ت هی��چ 
ب��دون  ای��ران  در  مس��ئله ای 
حضور دس��ت دراز واس��طه ها 
پوش��اک  بگی��رد.  ص��ورت 
مدارس هم با س��ود میلیاردی 
و مش��تریان چند میلیونی در 
ابت��دای ه��ر س��ال تحصیلی 
دس��تخوش حض��ور اف��رادی 
می ش��ود ک��ه تنه��ا به س��ود 
می اندیش��ند.  خود  ش��خصی 
خالصه آش��فته بازاری اس��ت 
و هر کس��ی ه��ر کاری دلش 
بخواه��د می کن��د و هیچ نظم 
و ثباتی هم بر این بازار حاکم 
بازاری با گردش مالی  نیست. 
میلی��اردی ک��ه در ابتدای هر 
س��ال تحصیلی ایجاد می شود 
و ب��دون اینکه س��امان دهنده 
یا ب��ازار خاصی باش��د  صنف 
مانن��د بس��یاری از بازاره��ای 
دیگر اس��یر دس��ت واسطه ها، 
سوءاس��تفاده گران  و  دالالن 

می شود. 

بازار داغ کسب و کارهای فعال در تولید پوشاک مدارس

چه کسی سودها را درو کرد؟

 روسفیدی تولید داخل
در فصل مدارس

مولوی، یافت آباد، عبدل آباد و پیچ شمیران مهم ترین 
مراکزی هس��تند ک��ه واحدهای صنفی ف��روش پارچه 
در آنها مستقر ش��ده اند. صنف پارچه فروشان تهران با 
داش��تن بیش از س��ه هزار عضو صنفی می تواند نقشی 
تعیین کننده در مبادالت اقتصادی بازار داش��ته باشد. 
ش��روع فصل مدارس و احتیاج به چندین میلیون متر 
پارچه رونقی به ب��ازار این صنف نداده و دالیل خاصی 
هم دارد که رییس ای��ن اتحادیه با »فرصت امروز« در 

میان نهاده است. 
اتحادی��ه  ریی��س  آش��تیانی،  نورای��ی  حس��ین 
پارچه فروش��ان ته��ران در همی��ن ارتب��اط می گوید: 
خری��د پارچه برای دوخت روپوش مدارس با س��فارش 
مدرسه ها به تولیدی ها صورت می گیرد. تولیدی ها هم 
عمدت��ا به بنکداران پارچه مراجعه و کمتر از مغازه های 

پارچه فروشی خرید می کنند. 

سهم عمده تولید داخل در پوشاک مدارس
نورایی آش��تیانی س��هم تولیدی ه��ای داخلی را در 
تامی��ن پارچه مورد نیاز برای پوش��اک م��دارس قابل 
توجه می داند و می گوی��د: تقریبا همه پارچه های الزم 
ب��رای دوخت روپوش ه��ای دخترانه و پس��رانه ایرانی 
اس��ت. جنس مورد اس��تفاده برای دوخت این لباس ها 
اغلب فاستونی و ویسکوز است که توسط کارخانه های 
ایرانی تولید می شوند. البته برای دوخت لباس دخترانه 
م��دارس تا ح��دی از پارچه های وارداتی هم اس��تفاده 
می ش��ود که در مقابل حجم مورد استفاده از تولیدات 

داخلی ناچیز است. 

ریزش صنف پارچه فروش ها
نورای��ی در ادامه و در مورد اوضاع کنونی بازار پارچه 
اضاف��ه می کن��د: تا همین چند س��ال پی��ش در بازار 
پارچه فروش��ان بیش از پنج هزار واحد صنفی داش��تیم 
که االن تعدادش��ان به سه هزار واحد کاهش پیدا کرده 
اس��ت. درواقع تعداد فع��االن این صنف در حال ریزش 
اس��ت. وی دلیل عم��ده این موض��وع را ارزان تر بودن 
قیمت تمام شده پوشاک آماده می داند. زیرا هزینه های 
دوخ��ت و خری��د پارچ��ه به مرات��ب بیش��تر از خرید 
لباس هایی اس��ت که در فروش��گاه ها عرضه می شوند. 
چون قدرت خرید م��ردم هم تا حدودی کاهش یافته، 
ترجی��ح می دهند لباس از پیش آم��اده بخرند تا اینکه 
پروس��ه خرید پارچه و بردن پیش خیاط و غیره را طی 

کنند. 

پارچه لباس خانم ها وارداتی است
این مقام مس��ئول در ادامه و در مورد پارچه مش��کی 
مورد اس��تفاده برای دوخت چادر می افزاید: این پارچه 
تقریبا وارداتی است و کشور های عمده صادرکننده آن 
به ایران هم کره و چین هس��تند. هر چند کش��ورهای 
دیگری چون امارات هم به عنوان یک گذرگاه اقتصادی 

از جمله صادرکننده های این پارچه به ایران است. 
همچنین عمده پارچه های مورد استفاده برای دوخت 
لباس زنانه به ویژه لباس های خانگی آنها وارداتی است. 
مث��ال برای دوخ��ت لباس های مجلس��ی زنانه به هیچ 
عن��وان پارچه تولی��د داخل نداری��م. پارچه هایی چون 
کرپ که موارد استفاده زیادی در دوخت پوشاک زنانه 
دارد هم عمدتا وارد می ش��وند. پارچه کتان نیز که در 
دوخت بس��یاری از مانتوهای زنانه به کار می رود، وارد 

می شود. 
وی در ادامه و در مورد تولید س��ایر پارچه های مورد 
نیاز خانواده ها می افزاید: البت��ه پارچه های رومبلی که 
میزان خریدوفروش خوب��ی هم دارند، تا حدود زیادی 
تولی��د داخل اس��ت. هر چن��د در این زمین��ه واردات 
ه��م داریم ام��ا نمونه های ایرانی ه��م از کیفیت خوبی 
برخوردارند و خریداران هم نسبت به آنها رغبت زیادی 

نشان می دهند. 
از دیگر پارچه هایی که تولیدات داخلی آن از کیفیت 
خوبی برخوردار اس��ت و حتی از نمونه های انگلیس��ی 
خود هم چیزی کم ندارند، پارچه های فاس��تونی است 
که برای دوخت کت وشلوار استفاده می شوند. مرغوبیت 
این پارچه ها موجب شده تا خریداران رغبت زیادی به 

خرید آنها داشته باشند. 

گران ترین خانه امریکا

خانه ای با 11 ات��اق خواب که نزدیک به 140 میلیون 
امریکاس��ت.  دالر قیم��ت دارد، گران تری��ن خان��ه در 
فورب��ز تصاوی��ر گران تری��ن خان��ه در امریکا را منتش��ر 
ک��رده اس��ت. خان��ه ای در فلوری��دای امریکا ک��ه البته 
هن��وز عملیات س��اخت آن به پایان نرس��یده گران ترین 
خان��ه ای لقب گرفت��ه که اکن��ون در بازار امری��کا برای 
 فروش عرضه شده اس��ت. این خانه که »کاخ سلطنتی«

 (Le Palais Royal)نام دارد به سبک فرانسوی طراحی 
ش��ده و در س��احل هیلزبرو در فلوریدا واقع شده است و 
مس��احت زمین آن به بیش از 18 هزار مترمربع می رسد. 
ای��ن کاخ 11 اتاق خواب، 17 حمام و یک س��ینما با 18 
صندل��ی دارد و در پارکینگ آن 30 خودرو جا می گیرد. 
مس��احت اس��تخر این خانه نیز بیش از 1300 متر مربع 
است. قیمتی که برای این خانه تعیین شده 139 میلیون 
دالر است و قرار است این خانه پیش از پایان سال 2015 
میالدی آماده سکونت ش��ود. این خانه اکنون گران ترین 
خانه ای است که در بازار مسکن امریکا برای فروش عرضه 
شده، البته این لزوما به این معنی نیست که این عمارت 

پرارزش ترین خانه موجود در امریکاست. 

معضلی به نام تولید پارچه چادر مشکی
 مافیایی در کار نیست

کم کاری از خودمان است

کشور ایران با مصرف ساالنه حدود 55 تا 60 میلیون 
متر پارچه چادرمش��کی، رتبه نخست مصرف آن را در 
جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است 
ک��ه فقط 10 درصد از این نیاز در داخل کش��ور تولید 

شده و حدود 90 درصد آن وارداتی است.
 در س��ال های ن��ه چن��دان دور کش��ورهایی نظی��ر 
س��وییس، ژاپن و کره که به ج��رأت می توان ادعا کرد 
به هیچ وجه مصرف کننده این محصول نیس��تند، عمده 
تامین  کنندگان بازار داخلی کش��ورمان بودند اما اخیرا 
تولیدات سایر کش��ورها نظیر تایلند، اندونزی و ویتنام 
نی��ز اضافه و بعض��ا جایگزین ش��ده اند در حالی که ما 
همچنان اندر خم نحوه تولید، چگونگی سرمایه گذاری، 
تهی��ه الیحه و طرح و همچنین بررس��ی مکان و محل 
احداث کارخانه تولید چادرمشکی هستیم و هر از چند 
گاه��ی مطلبی ی��ا مصاحبه ای از یک مقام مس��ئول یا 
غیرمس��ئول تولید آن را به س��وژه روز تبدیل می کند 
ولی مانند همیش��ه هیچ اتفاق��ی نمی افتد و همه چیز 
روال ع��ادی خود را س��پری می کند و واردات س��االنه 
50 ت��ا 60 میلیون دالری آن از طریق مبادی رس��می 
و مقادی��ر معتنابه��ی از طری��ق قاچ��اق، کاالی همراه 
مس��افر و تجارت چمدانی همچن��ان ادامه می یابد. هر 
از چندگاه��ی نیز برای اینکه کم کاری و س��هل انگاری 
خود در تامین این نیاز داخلی را توجیه کنیم، دس��ت 
به دامان مافیای تجارت آن می شویم و دشمنان خیالی 
را مته��م و وجود آنان را دلیل عدم توس��عه مناس��ب 
تولید این محصول در کش��ور قلمداد می کنیم. یا اینکه 
مش��کالت تکنولوژیکی را مطرح می کنیم؛ در حالی که 
به خوبی می دانیم که اینها بهانه ای بیش نیست و دلیل 
اصلی ع��دم تولید این محصول در کش��ور، همانا نبود 
عزم و اراده ای جدی در تولید آن اس��ت اگرنه می توان 
با تعریف مش��وق هایی برای س��رمایه گذاری در تولید 
ای��ن محصول و قرار دادن این مش��وق ها و تس��هیالت 
در اختی��ار کارآفرینان و س��رمایه گذاران موفق صنعت 
نس��اجی، نس��بت به خودکفایی در این رشته قدم های 

اساسی برداشت. 
شناس��ایی اهلی��ت س��رمایه گذار در ای��ن بخش از 
مهم ترین عوامل موفقیت در تولید این محصول اس��ت 
و تضمینی خواهد بود تا س��رانجام سرمایه گذاری های 
جدید نیز به سرنوش��ت سرمایه گذاری های قبلی دچار 

نشود. 
اینک تولید پارچه چادر مش��کی از حالت تولید یک 
محصول صرفا اقتصادی خارج ش��ده و تبدیل به نماد و 
ش��اخصه ای برای ارزیابی پیش��رفت و موفقیت صنعت 
نس��اجی در کشور ش��ده و بعضا مثالی است برای عدم 

توانمندی این صنعت. 
ج��ا دارد ح��ال که صنعت نس��اجی در بس��یاری از 
زیرشاخه های خود از قبیل تولید انواع کفپوش ها، انواع 
الیاف، منسوج نبافته، نخ های فیالمنت و میکروفیالمنت 
و تولید انواع نخ ه��ای ظریف پنبه ای و ترکیبی و غیره 
به موفقیت های ش��ایانی دست یافته است، این نقیصه 
نیز با مساعدت و همراهی مسئوالن تصمیم گیر یک بار 
برای همیش��ه حل و فصل ش��ود تا ضمن جلوگیری از 
خروج س��االنه مقادیر معتنابهی ارز از کشور، بازارهای 
مصرفی کشورهای مسلمان و علی الخصوص کشورهای 
عرب��ی را نیز به تس��خیر خ��ود در آورد و از این محل 

ارزآوری مناسبی برای کشور ایجاد کند. 

تلویزیون های زیر یک میلیون و نیم

 Samsung 32F4590(1
 یک میلیون و 150هزار تومان

اطالعات کلی:  LED سایز 32 اینچ،مشخصات تصویر: 
10W :مشخصات صدا، HDکیفیت تصویر

تیونر تلویزی��ون:   DVB-T تصویردرتصویر، ورودی ها: 
 ،HDMI USB Component Composite LAN
امکان��ات: دارای OSD Language تله تکس��ت - دارای 
  Wi-Fiامکاناتی دیگر مانند: امکان اضافه ش��دن قابلیت
به وسیله دانگل (جداگانه باید تهیه شود) بازدید صفحات 
بررس��ی شده پیشین  (History)رابط کاربری با ظاهری 
جدید، امکان اش��تراک محتوا، قابلیت Anynet+ قابلیت 
خاموش ش��دن خودکار، قابلیت هم سطح کننده خودکار 
صدا، زمان بندی روزانه خاموش و روشن شدن، حالت اجرای 
ب��ازی، تایمر خ��واب، رابط کاربری س��اده پخش از طریق 
 USB،بهبود دهن��ده تصاویر دیجیت��ال و آنالوگ، قابلیت 
اس��تفاده از تلفن همراه به عنوان ریموت کنترل دستگاه و 

قابلیت نصب دوربین.
Sony KDL-32R400A(2

یک میلیون و 200هزار تومان. اطالعات کلی:   LED سایز 
32 اینچ، مشخصات تصویر: کیفیت تصویرHD ،مشخصات 

صدا: 8 وات، تیونر تلویزیون: DVB-T، ورودی ها:
 ،HDMI USB Component Composite  

 ،OSD Language امکانات: دارای
 X.Vision LE-32KF30 (3

اطالعات کلی:  - LEDس��ایز 32 اینچ ، مشخصات تصویر: 
کیفیت تصویرHD، مشخصات صدا: 20 وات، تیونر تلویزیون: 

DVB-T، ورودی ها:
 ،HDMI USB Component Composite PC Input 
امکانات: تله تکست، دارای امکاناتی دیگر مانند: پنل LED با 
درجه کیفی A+، قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی 
حافظه ،USB، قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی مجهز به 

ماشین زمان.

دریچه

کاال

دیدگاه

ترین ها

55

گفت و گو

تهمینه سهرابی

یک��ی از نیازه��ای دائم��ی هر 
انس��انی، آرای��ش و پیرایش موی 
سرش اس��ت. همین نیاز موجب 
ایجاد یک ش��غل ش��ده که رفته 
رفته از حالت کوتاه کردن س��اده 
مو خارج ش��ده و این روزها از آن 
به عن��وان هنر هم یاد می ش��ود. 
ب��ه دلیل اهمیتی ک��ه این صنف 
دارد، قیمت های��ی ک��ه تصوی��ب 
می کن��د و معم��وال در واحدهای 
نمی ش��ود،  رعای��ت  صنف��ی اش 
همچنین به دلیل نزدیک ش��دن 
به فصل مدارس و ش��لوغ ش��دن 
این واحدهای صنفی با رییس این 
اتحادیه گفت وگویی انجام داده ایم. 
در بسیاری از آرایشگاه های 
ته�ران آرایش�گران مبلغ�ی 
مص�وب  قیم�ت  از  بیش�تر 
می گیرند، دلیل آن چیست؟ 

ما در س��ال 92 برای 2س��ال 
یعنی 92 و 93 قیمت آرایشگری 
را به این صورت اعالم کردیم که 
درجه یک 12هزار تومان، درجه 
دو 10تومان و درجه س��ه هشت 
هزارتومان است، اما چند مسئله 
وجود دارد که باید در موردش��ان 

بح��ث ک��رد. از جمل��ه موقعیت 
مغازه ها که مثال در باالی ش��هر 
قیمت ه��ا متفاوت اس��ت، چون 
هزینه های بیشتری بابت اجاره و 
غیره پرداخت می کنند، اما مسئله 
مهم تر از موقعیت مکانی، خدمات 
ارائه ش��ده در ه��ر واحد صنفی 
اس��ت. هر کس��ی برای خدماتی 
که ارائه می کن��د، پول می گیرد. 
یعنی هر چه خدمات بیش��تری 
داده باش��د، پول بیشتری مطالبه 
می کند. در هر صورت آرایش��گر، 
یک هنرمند اس��ت. بنابراین پول 
هنرش را می گی��رد یعنی وقتی 
خ��وب کار می کن��د خ��وب پول 
می گیرد نه اینکه غیرمنطقی پول 

اضافه دریافت کند. 
در مکان ه�ای عمومی مثل 
زنجی�ره ای،  فروش�گاه های 
غرفه های آرایش�گری هست 
که زی�ر قیمت اص�اح انجام 
می دهن�د؛ نظر ش�ما در این 
م�ورد چیس�ت و تاب�ع چ�ه 

قانونی هستند؟ 
کردی��م  س��عی  گذش��ته  در 
در مکان ه��ای عموم��ی مانن��د 

را  آرایشگاه ها  تره  بار،  میدان های 
به دلیل غیربهداشتی و غیرمجاز 
بودنشان جمع کنیم؛ چون واقعا 
شرایط خوبی نداش��تند. یکی از 
برنامه های آینده اتحادیه این است 
که با فروشگاه های زنجیره ای هم 
برخورد کنیم و جلوی کار آنها را 
بگیریم. طبق ماده 27 قانون نظام 
صنفی کش��ور این افراد به دلیل 
فعالی��ت در مکان ه��ای عمومی 
به دلیل نداش��تن جواز کس��ب و 
مج��وز وزارت بهداش��ت، مجرم 
هس��تند و باید محاکمه شوند و 
درصدد هس��تیم ک��ه جلوی این 
اف��راد را بگیری��م. از طرف دیگر 
به خانواده ها هم توصیه می کنیم 
فرزندان خود را به این مکان های 

عمومی که هزینه کمتر می گیرند 
نبرند چون به دلیل نبود بهداشت 
بیماری های  اس��ت دچار  ممکن 

پوستی شوند. 
در  ممن�وع  خدم�ات 

آرایشگاه ها کد امند؟ 
اب��رو،  برداش��تن  س��والریوم، 
خالکوبی، مدل های شیطان پرستی 
و فش��ن ممنوع بوده و انجام این 

کارها جرم تلقی می شود. 
وضعی�ت مدل ه�ای مو در 
کش�ور چگون�ه اس�ت و چرا 
وضعی�ت و الگ�وی مناس�بی 
برای آرایشگران وجود ندارد؟ 
درصدد هستیم یک ژورنال مو 
تهی��ه کنیم. یک کارگروه با هفت 
نفر از اساتید مجرب در این صنف 
تشکیل شده اس��ت تا این ژورنال 
تهی��ه ش��ود و به مح��ض تامین 
بودج��ه آن این کار عملی خواهد 
شد که تصور می کنم تا آخر سال 

انجام شود. 
در مورد دریافت هزینه های 
میلیون�ی از داماده�ا نظرتان 

چیست؟ 
این روزها مانند قدیم نیست که 

داماد یک اصالح ساده برای جشن 
خود انج��ام دهد بلک��ه خیلی از 
کارها و خدمات دیگر را درخواست 
می کند. مثال برای شخصی که مو 
ندارد موه��ای موقتی می کارند یا 
گریم می کنند. بنابراین هزینه زیاد 
می شود ولی به صورت معمولی از 
50000تومان ش��روع می ش��ود و 
بعضی وقت ها به رقم میلیونی هم 
می رس��د که آن به دلیل خدماتی 
دامادها درخواس��ت  اس��ت ک��ه 

می کنند. 
ب�ا توجه ب�ه ش�روع فصل 
اتحادیه  برنامه ه�ای  مدارس، 

در این زمینه چیست؟ 
ب��رای م��دارس ابالغی��ه خاصی 
صادر نشده اس��ت ولی از خانواده ها 
می خواهی��م در ص��ورت دریاف��ت 
هرگونه رقم اضافه از سوی آرایشگر 
ب��ه ش��ماره 124 ش��کایت کنند. 
همچنین از خانواده ها در خواس��ت 
می کنیم که به آرایش��گاه های مجاز 
مراجع��ه کنن��د و به دلی��ل هزینه 
کمتر به جاهای نامناس��ب نروند و 
 فرزن��دان خ��ود را در معرض خطر

 قرار ندهند. 
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ديدار هيأت سرمايه گذار آلمانى از 
شركت آب منطقه اى كردستان

ــاوره،  ــى به منظور مش ــج نفره آلمان ــك هيأت پن ي
ــارى  آبي ــاى  طرح ه در  ــرمايه گذارى  س و  ــكارى  هم
ــتان سفر  ــانى و تصفيه آب به كردس ــاورزى، آبرس كش
كرده و در اين سفر با مديران و كارشناسان شركت آب 
ــته و آخرين دستاوردهاى  منطقه اى استان ديدار داش
ــتم آبيارى  ــريح كردند. سيس خود را در اين زمينه تش
ــب نوع  ــأت، به تناس ــث اين هي ــاورزى مورد بح كش
ــده  ــول در عمق هاى مختلف زمين بكارگيرى ش محص
ــاورزى صرفه جويى  ــا 80 درصد در مصرف آب كش و ت
ــد محصول را  ــا 1/5 برابر نيز تولي ــد به عالوه ت مى كن
ــتم معرفى شده ديگر در زمينه  افزايش مى دهد. سيس
ــاميدنى بود كه  تصفيه و ضدعفونى كردن آب هاى آش
ــتم آبيارى كشاورزى مرتبط بوده و آب عبورى  با سيس
ــده مخصوص ديگر نيازى به اضافه  از لوله هاى توليد ش
كردن هيچ نوع كود و مواد شيميايى ندارد. با توجه به 
ــاورزى در كشور و هدرروى 90 درصدى  بحث آب كش
آب موجود در اين بخش به نظر مى رسد الزم باشد در 
اين زمينه به صورت جدى وارد شد.  اين هيأت آلمانى 
ــت به ديدار استاندار كردستان رفته و  پس از اين نشس
متعاقب آن از درياچه زريوار مريوان نيز بازديد خواهند 
ــحالى از حضور در  كرد. هيأت مزبور ضمن اظهار خوش
ــتان را استانى بكر و منحصر به فرد  كردستان، اين اس
توصيف و از حمايت دولت هاى ايران و آلمان در زمينه 

كاريشان تشكر كردند. 

ايوانيك؛ سرمايه گذارى جديد
در بخش توليد متيونين دامى

ــن  ــى از برتري ــه يك ــك ك ــع ايواني ــى صناي  كمپان
توليدكنندگان اسيدهاى آمينه در دنيا به شمار مى رود 
ــال در صنعت خوراك دام و  ــابقه اى بالغ بر 50 س با س
طيور، در حال ساخت و راه اندازى كارخانه اى جديد به 
ــش دار (دامى) با نام تجارى  جهت توليد متيونين پوش
ــهر «موبايل» واقع در ايالت آالباماى،   Mepronدر ش
امريكا است. به گزارش اگنا، Mepron يك «دى- ال 
ــت كه پوششى مخصوص دارد تا از  متيونين» دامى اس
تخريب شكمبه اى در امان مانده و به محل اصلى جذب 
ــود دام قرار  ــتفاده خ ــد و مورد اس (روده كوچك) برس
 90 Mepron ــايان ذكر است، قابليت جذب گيرد. ش
ــده كه  ــن متيونين طورى فرموله ش ــت و اي درصد اس
ــم هاى  15 تا 20 درصد آن مورد مصرف ميكروارگانيس
شكمبه قرار  گيرد. «پاتريك ولهوزر» مدير امور اجرايى 
ــال  ــت: اين كارخانه در س ــى ايوانيك اظهار داش كمپان
2015 راه اندازى خواهد شد و توليد متيونين مخصوص 
ــا (Met-AMINO)  نيز از برنامه هاى  تك معده اى ه
ــمار مى رود. وى افزود: تاسيس  آتى اين مجموعه به ش
اين كارخانه در رشد و توسعه وتجارت آمينواسيدها در 

منطقه تاثيرى چشمگير خواهد داشت. 
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زالو درمانى
 وارد فاز تازه سرمايه گذارى شد

 

ــد، در دومين شماره اين روزنامه راجع  اگر يادتان باش
ــال نگاهى  ــت كرديم. ح ــو با هم صحب ــرورش زال به پ
ــر  ــى كه در خبرگزارى ايانا منتش ــم به گزارش مى اندازي
شده و ابعاد تازه اى از اين كسب وكار را منعكس مى كند. 
زالو درمانى مورد توجه بسيارى از محافل علمى است 
ــازمان غذا و داروى امريكا  (FDA)  نيز كاربردهاى  و س

آن را تاييد كرده است. 
ــتفاده صحيح از زالو را  ــيارى، اس امروزه تحقيقات بس
مورد تاييد و تاكيد قرار داده اند كه از جمله آنها  سازمان 
غذا و داروى امريكاست كه بعضى از كاربردهاى درمانى 

آن را قبول دارد .
ــك  ــن، پزش ــارى نوي ــخاوت غف ــه س ــن رابط در اي
ــواع درمان ها به  ــنتى در ان عمومى و متخصص طب س
ــو درمانى  ــنتى مى گويد: كاربردهاى زال ــيوه طب س ش

ــورد بحث و توجه  ــه اكنون م   (erapy� Leech)  ك
ــت، از ديرباز وجود  ــى دنيا اس ــيارى از محافل  علم بس
ــته و در درمان غانغاريا (گانگرن)، زخم هاى پوستى  داش

مزمن و دردهاى مفصلى استفاده شده  است.
ــا بيان اينكه در خصوص درمان هاى فلج صورت  وى ب
ــت، به  (بلزيالژى) و فلج عصب هفتم در حال تحقيق اس
ــيج جامعه پزشكى عنوان مى كند: در اين  بررسى ها،  بس
ــح هپارين و اثر بر  ــى از جمله ترش ــم زالو درمان مكانيس
ماست سل ها، تخليه بستر مويرگى (واريس ها) و... مورد 
ــود زنده عجيب  ــت . اما اين موج ــات  قرار گرفته اس اثب
ــده تا اين حد مورد  ــت و چه ويژگى هايى باعث ش چيس

توجه محافل علمى دنيا قرار بگيرد؟! 
ــت از گروه كرم هاى آبزى و  زالو نوعى كرم حلقوى اس
از راسته آرواره داران كه بدنش قابليت انقباض و انبساط 
ــانتيمتر و  ــول بدن زالو بين 3 تا 25 س ــراوان دارد. ط ف
ــانتيمتر است. در جلوى بدن  عرض بدنش حدود يك س
ــت  زالو يك بادكش وجود دارد كه مركب از دو حلقه اس
ــت و در انتهاى بدن  ــان در اين ناحيه واقع شده اس و ده
ــط  يك بادكش مدور مركب از هفت حلقه دارد كه توس
ــن بادكش خود را به يك نقطه متصل مى كند و نقطه  اي

اتكايى است براى حركت كردن. 
اما شايد يكى از نكات جالب توجه ديگر اين است كه 
ــه فك دارد و هر فك 100 دندان، يعنى يك زالو  زالو س

حدود 300 دندان فوق العاده ريز دارد! 
ــده كه  ــناخته ش جالب آنكه تاكنون 630 نوع زالو ش
ــمى اند. ــتخوار و بعضى س بعضى خونخوار، بعضى گوش

  Hirudoزالوى پزشكى تنها يك نوع است با نام علمى
آرواره دار  ــوى  زال ــاى  گونه ه از  ــه  ك  medicinalis 
ــت. معروف ترين زالوها، زالوى پزشكى يا  بى خرطوم اس
ــه طول بدنش 5 تا 12  ــام دارد ك  Medical leech ن
سانتيمتر و زيتونى است كه خط هاى طولى زرد رنگ دارد. 
ــان زالو درمانى (هيرودو تراپى)  بنابر اين گزارش، در زم
  medicinalis  Hirudoبايد توجه داشت كه حتما از
ــتفاده  ــود، چون اگر از زالوهاى متفرقه اس ــتفاده ش اس
ــت  ــدارد، بلكه ممكن اس ــر درمانى ن ــه تنها اث ــود، ن ش
ــام علمى ــمى با ن ــود (زالويى س ــز ش ــرگ ني ــث م باع

ــا  ــموميت خيلى ه ــث مس  Limnatis nilotica باع
ــمى رنگ هاى تيره و سر  ــت). البته زالوهاى س شده اس
ــخيص اند. زالوى  ــل تش ــه راحتى قاب ــزرگ دارند و ب ب
ــى در داخل دهان خود  ــكى داراى آنزيم هاى فراوان پزش
ــواع بيمارى ها  ــن آنزيم ها باعث بهبود ان ــت كه همي اس
مى شود، بايد توجه داشت كه هدف از زالو درمانى، ورود 
ــه بعد نيز خارج  ــت و در وهل همين آنزيم ها به بدن اس
ــل بزاق زالوى  ــدن خون. بيش از 24 نوع آنزيم داخ ش

پزشكى است. 

پرورش زالو در ايران
ــى از مصرف  ــال اخير به دليل آلودگى ناش در چند س
بى رويه سموم كشاورزى، تعداد زالو كاهش چشمگيرى 
يافته است، اما با اين وجود در حال حاضر بيش از 200 
ــراى عرضه به بازار مصرف  ــى ب هزار قطعه زالوى پرورش
ــادى خوبى  ــو از توجيه اقتص ــرورش زال ــود دارد. پ وج
برخوردار است و در حال حاضر هر قطعه زالو در كشور، 
ــد كه قيمت  ــا 3 هزار و 500 ريال به فروش مى رس 3 ت

اين آبزى در اروپا چهار تا شش دالر است. 
جالب آنكه تكثير و پرورش زالو در برخى از استان هاى 
كشورمان با موفقيت انجام پذيرفته است، به طورى كه در 
ــه به بازار مصرف  ــى براى عرض حال حاضر زالوى پرورش
ــرمايه گذارى در پرورش اين  ــاى س ــود دارد. جاذبه ه وج
ــال پيش رييس  ــت كه دو س ــود آبزى به قدرى اس موج
ــتان البرز از دستگيرى فردى كه پس از  پليس آگاهى اس
ــورهاى  طى دوره هاى آموزش پرورش زالو در يكى از كش
ــرقى و دريافت مدرك در اين زمينه اقدام به  ــياى ش آس
ــپس با جعل مدارك نمونه  آموزش متقاضيان كرده و س
ــراكت كارآموزان در  از روى مدرك اصلى و دادن وعده ش
ــرورش زالو با دريافت يك ميليارد ريال وجه  پروژه هاى پ

نقد از هر فرد، از آنها كالهبردارى مى كرد، خبر داد. 
ــار- خ» با معرفى خود  ــاس گزارش آگاهى، «مازي براس
ــى اقدام به  ــو درمان ــر و متخصص در زال ــوان دكت به عن
ــى در اين رابطه مى كرده و از  برگزارى كالس هاى آموزش
هريك از متقاضيان جهت شركت در كالس هاى آموزشى 
پرورش زالو مبلغ 35 ميليون ريال وجه نقد دريافت كرده 
ــت. به هر حال اگر براساس اطالعات گزارش ياد شده  اس
ترغيب شده ايد تا سرمايه هاى خود را براى پرورش زالو از 
حساب بانكى تان خود خارج سازيد و از تاييد سازمان هاى 
 (FDA) معتبر جهانى مانند سازمان غذا و داروى امريكا
بهره مند شويد، قبل از هر چيز دستورالعمل مراكز تكثير 
و پرورش زالو را، مطالعه كنيد تا حساب شده پا به حريم 
ــوار زالو ها بگذاريد، به ويژه كه در مورد حجم توليد  خونخ

اين آبزى اطالعات آمارى دقيقى در دسترس نيست! 

كالف اول: 
تابستان  باز هم فصل 
ــت و  اتمام اس در حال 
ــتفاده  اس ــازار  ب كم كم 
ــى  گرمايش ــايل  وس از 
ــرد. در اين  رونق مى گي
انجمن  رييس  خصوص 
ــاتى و تجهيزاتى  ــاختمانى، تاسيس ــركت هاى س ش
ــب ترين  ــاب مناس ــاى انتخ ــاره معياره ــران درب اي
ــازهاى مسكونى  ــى در ساخت و س سيستم گرمايش
ــتم  ــاختمان ها گفته موتورخانه مركزى و سيس و س
گرمايشى فن كوئل مناسب ترين و ايمن ترين انتخاب 
براى گرمايش در ساختمان هاست كه در واقع هواى 
ــاختمان را از طريق گرماى حاصل  گرم مورد نياز س
شده از ديگ هاى آب داغ از طريق پمپاژ به لوله ها و 

داخل ساختمان ها هدايت مى كند.
ــتم هاى  ــوان كرده سيس ــئول عن ــام مس اين مق
ــال هاى اخير  ــى تكى يا پكيج ها كه طى س گرمايش
ــتفاده قرار  ــكونى مورد اس ــب واحدهاى مس در اغل
ــان ترى  ــد ارزان ترند و كاربرد آس ــرد هر چن مى گي
ــتم هاى مركزى دارند و از طرف  در مقايسه با سيس
ــتند اما  ــر واحد آپارتمانى قابل كنترل هس مالك ه
ــاختمان هاى با متراژهاى بزرگ و همچنين  براى س
ــاختمان هايى كه واحدهاى زيادى دارند، چندان  س

مناسب نيست.
ــناس، مى توان  ــاى اين كارش ــه به گفته ه با توج
ــن ميان پيدا  ــرمايه گذارى را در اي ــت س يك فرص
ــه داراى  ــج  در مناطقى ك ــى فروش پكي ــرد. يعن ك
ــاز با متراژهاى پايين هستند. اگر  آپارتمان هاى نوس
ــب وكار قدم بگذاريد، به صرفه جويى در  در اين كس

مصرف انرژى كشور هم كمك كرده ايد.

كالف دوم: 
ــانى كه در مناقصه ها شركت مى كنيد؛  آهاى كس
يك سورپرايز براى شما داريم كه حتما خوشحالتان 
مى كند! رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملى در 
ــورهاى روسيه،  ــفيران كش ديدارهاى جداگانه با س
قزاقستان و مالزى در ايران بر حمايت از پيمانكاران 
ــده مناقصه ها  ــورهاى ديگر برن ــه در كش ــى ك ايران
ــد سفراى  ــوند، تاكيد كرد. همچنين مقرر ش مى ش
خارجى امكان سرمايه گذارى هاى مشترك اقتصادى 

صندوق هاى ثروت ملى را بررسى كنند.
ــك مى كنيد؟ وقتى اين  ــا باز هم به گفته ما ش آي
مقام مسئول صراحتا از حمايت سرمايه گذاران برنده 
در مناقصه حرف مى زند، پس قطعا نبايد سرسرى از 
كنار آن رد شد. اين مقام حتى مهم ترين كشورهاى 
ــت. بنابراين خيلى شيك و  هدف را نيز نام برده اس
ــى به صف سرمايه گذاران ايرانى بپيونديد كه  مجلس

در مناقصه هاى خارجى شركت مى كنند! 

اينترنت به شما 
اجازه مى دهد تا 

با راحتى و سرعت 
بيشتر به مشتريان 
محصوالت توليدى 

خود دسترسى داشته 
باشيد و در نتيجه 
بتوانيد با حذف 

واسطه ها به درآمد 
بيشترى نيز دست 

پيدا كنيد

سرنخ گزارش
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فروش پكيج هاى گرمايشى
 و شركت در مناقصه هاى خارجى

خبر

فروش اينترنتى در سال هاى 
اخير به يكى از گزينه هاى جدى 
ــب و كارهاى خانگى و  براى كس
ــده است. با  شخصى تبديل ش
افزايش قابل توجه ضريب نفوذ 
اينترنت در كشور و تغيير سبك 
ــه و تقويت  زندگى مردم جامع
ــاد مردم جامعه  روزافزون اعتم
ــد اينترنتى، فرصت هاى  به خري
ــاى مجازى  ــب و كار در فض كس
ــود.  هر روز بيش تر از قبل مى ش
ــانى برنده  ــان كس ــن مي در اي
ــتند كه بتوانند با درك اين  هس
ــتفاده از  ــاى ناب و اس فرصت ه
آنها در راستاى عرضه  تخصص 
ــود، حوزه هاى  و مهارت هاى خ
را  ــى  اينترنت ــروش  ف ــد  جدي
ــتاى  ــايى و از آن در راس شناس
تخصص خود بهره بردارى كنند. 
ــى  اينترنت ــروش  ف از  ــى  وقت
سخن مى گوييم، معموال فروش 
ــا فضاى  ــط ب ــى مرتب محصوالت
ــات و اينترنت به  ــاورى اطالع فن
ذهن مى رسد. در واقع از آنجايى 
ــات ما در زمينه   كه اغلب، تجربي
خريد اينترنتى استفاده از خدماتى 
چون دسترسى به حجم اينترنت، 
ــوض مختلف تلفن  ــت قب پرداخ
ــى به  ــرق و... ، دسترس و آب و ب
اينترنتى و  ــايت هاى مختلف  س
ــت  ــبيه اينها بوده اس مواردى ش
ــق اينترنت  ــا از طري ــا ي و عموم
ــدارى  ــى را خري كاال و محصول
نكرده ايم، يا اينكه تجربه  موفقى 
نداشته ايم، زمانى كه قصد فروش 
كااليى داريم هم خيلى به گزينه  
ــق اينترنت  ــروش كاال از  طري ف
ــى اگر هم به  فكر نمى كنيم. حت
راه اندازى فروشگاه اينترنتى براى 
ــم فكر كنيم،  ــول و كاال ه محص
ــك فروش اينترنتى  عموما ريس
ــاى خودمان  محصوالت و كااله
ــراغ فروش  را نمى پذيريم و به س
ــاى ديگران  ــوالت و كااله محص
ــت كه  مى رويم. اين در حالى اس
ــازه مى دهد  ــما اج اينترنت به ش
ــتر به  ــرعت بيش تا با  راحتى و س
مشتريان محصوالت توليدى خود 
دسترسى داشته باشيد و در نتيجه 
بتوانيد با حذف واسطه ها به درآمد 

بيشترى نيز دست پيدا كنيد. 

رونق كسب وكار خانگى
ــرى به ماجرا  بياييد جور ديگ
ــم؛ مى دانيم كه تمامى  نگاه كني
ــاى  ــا و ابزاره ــدف فعاليت ه ه
ــات و توجيه  ــى و تبليغ بازارياب
ــطه ها،  ــتفاده از واس ــى اس اصل
تسهيل دسترسى و افزايش تعداد 
فرصت هاى فروش است، بنابراين 
ــى مى تواند  ــر روش جايگزين ه
به همين شكل براى كسب و كارها 
ــئله  ــد. اين مس توجيه پذير باش
به ويژه زمانى كه شما كسب و كار 
ــخصى خودتان را  ــى يا ش خانگ
داريد و از فروش محصوالت خود 
ــب درآمد مى كنيد اهميت  كس
ــترى مى يابد. در اين  بسيار بيش
حالت بودجه  شما اجازه  استفاده 

ــوال پرهزينه   ــاى معم از روش ه
ــد، بنابراين  ــات را نمى ده تبليغ
ــطه ها  ــد از طريق واس مجبوري
محصول خود را به فروش برسانيد 
يا اينكه هزينه  اوليه  باالى تاسيس 
يك فروشگاه را خودتان برعهده 
ــر دو عامل  ــد. اينترنت ه بگيري
ــما با هزينه   را حذف مى كند؛ ش
ــى رايگان)  ــيار كمتر (و حت بس
ــتريان  ــد به همان مش مى تواني
ــب و كارتان دسترسى  بالقوه  كس
ــيد. اين روزها بخش  داشته باش
عمده اى از زمان روزمره  مشتريان 
ــور در اينترنت و  ــه حض ــما ب ش
ــبكه هاى اجتماعى مى گذرد،  ش
ــى براى  ــن فرصت طالي بنابراي
ــما  ــروش محصول و كاالى ش ف
ــده  ــق اينترنت فراهم ش از طري
است.   يك نوع از كسب و كارهاى 
ــروش  ــر ف ــى ب ــخصى مبتن ش
ــال هاى اخير  اينترنتى كه در س
ــق بوده اند،  ــيار موف در ايران بس
كسب و كارهاى فروش محصوالت 
ــتند. شما  ــتى هس هنرى و دس
اگر هنرمند برجسته  اى هستيد، 
ــروش  ف ــق  طري از  ــد  مى تواني
ــول  پ ــان  هنرى ت ــوالت  محص
ــد هر  ــر مى توان ــد. هن دربياوري
چيزى باشد؛ از نقاشى و طراحى 
ــاخت  ــى و از س گرفته تا عكاس
عروسك هاى پارچه اى گرفته تا 
معرق كارى و هر محصول هنرى 
يا صنايع دستى ديگر. در واقع هر 
چيزى كه بشود به آن محصول 
ــتريان  هنرى گفت مى تواند مش
ــد؛ آن هم  ــته باش بالقوه  اى داش
ــردم اگر  ــروز كه م ــران ام در اي
به دليل سليقه هنرى نيز دنبال 
محصوالت هنرى نباشند، براى 
چشم و هم چشمى حتما اين كار 
را مى كنند!حتى اگر االن هنرمند 
ــاس مى كنيد  ــتيد اما احس نيس
ــش را داريد،  ــتعداد و قابليت اس
ــك كالس هنرى ثبت نام و  در ي
هنرآموزى كنيد. نگران ناشناخته 

ــو و  ــيد؛ پيكاس ــودن هم نباش ب
ــم آن  ــى ه ــزارت و داوينچ موت
اوايل شناخته شده نبودند. تجربه 
ــال هاى اخير ايران نيز نشان  س
ــه خيلى از هنرمندان  مى دهد ك
ــا حضور  ــناخته هم ب حتى ناش
ــته اند هم برند  در اينترنت توانس
ــخصى و هنرى فوق العاده اى  ش
ــازند و هم از  براى خودشان بس
ــته براى فروش  اين برند برجس
محصوالت هنرى خود و كسب 
ــتفاده  ــاى فوق العاده اس درآمده

كنند. 
چه چيزى را 

مى خواهيد بفروشيد؟ 
براى حضور در اين بازار جذاب 
ــن كارها را  ــت اي ــما الزم اس ش
ــم بگيريد  ــام دهيد؛ تصمي انج
ــزى را از  ــت چه چي كه قرار اس
طريق اينترنت بفروشيد. آيا بين 

محصوالت هنرى تان محصوالت 
خاصى هست كه فكر كنيد براى 
فروش اينترنتى مناسب ترند؟ با 
جست وجو در اينترنت و حضور 
در شبكه هاى اجتماعى به دنبال 
ــروش محصوالت  ف ــات  تجربي
هنرى مشابه با خودتان بگرديد. 
ــت  ــه كنيد كه نيازى نيس توج
حتما به آمار فروش محصوالت 
دسترسى داشته باشيد. همين 
كه فروش اينترنتى يك محصول 
ــى قابل توجه ــراى مدت زمان ب

ــاه-  ادامه پيدا  ــش م -  مثال ش
كند، يعنى اين كار براى هنرمند 
ــت.  ــودآور بوده اس مورد نظر س
ــنايان تان هم  ــتان و آش از دوس
ــوال كنيد كه چه  مى توانيد س
چيزى را مى خواهند يا ترجيح 
مى دهند اينترنتى بخرند. شايد 
ــروع، يك يا  ــد براى ش بد نباش
دو محصول  غيراصلى تان-  يعنى 
ــه در صورت فروش  محصولى ك
نرفتن هم براى شما ضرر خاصى 

ايجاد نمى كند-  انتخاب كنيد. 

كانال هاى فروش
 ايجاد كنيد

ــردن  ــاد ك ــت ايج ــاال وق ح
ــق  ــروش از طري ــاى ف كانال ه
اينترنت است. شما انتخاب هاى 
گوناگونى مى توانيد داشته باشيد. 
ــاب اول افراد ايجاد  عموما انتخ
ــخصى براى  ــايت ش يك وب س
ــوالت از طريق آن  عرضه محص
ــا راه ممكن  ــت، اما اين تنه اس
نيست و البته هزينه اوليه زيادى 
ــت در  ــم دارد كه ممكن اس ه
ــد.  كوتاه مدت توجيه پذير نباش
اما چه راه هاى جايگزينى وجود 
ــما  ــا چند راهكار به ش دارد؟ م

پيشنهاد مى كنيم:
ــبكه هاى اجتماعى يك  ـ در ش
ــت كنيد و  صفحه شخصى درس
ــود را روى  ــس محصوالت خ عك
ــپس صفحه تان  آن قرار دهيد. س
ــتان تان معرفى كنيد  ــه دوس را ب
ــا بخواهيد در تبليغ آن از  و از آنه
عكس ها  به اشتراك گذارى  طريق 
به شما كمك كنند. در اين زمينه 
ــتاگرام»  ــبكه اجتماعى «اينس ش
كاربرد بسيار موفقى داشته است 
ــيارى از آن براى  و هنرمندان بس
ــان  ــود و محصوالت ش معرفى خ
ــتفاده مى كنند. البته فراموش  اس
نكنيد كه تنها شبكه هاى اجتماعى 
ــن زمينه تاثيرگذار  خارجى در اي
اجتماعى  ــبكه هاى  ــتند. ش نيس

داخلى-  به ويژه شبكه داخلى مشابه 
اينستاگرام با نام لنزور-  اين روزها 
ــيار پرطرفدار  ــان مردم بس در مي
ــه گزينه  هاى  ــده اند و در نتيج ش
بسيار مناسبى براى حضور و انجام 

تبليغات شما هستند. 
ــتان   ــر از دوس ــد نف ــا چن ـ ب
ــايت فروشگاه  هنرمندتان وب س
ــوالت هنرى راه  اينترنتى محص
بيندازيد. چه بهتر كه تنوع هنرها 
ــرى  موجود در  ــوالت هن و محص
اين وب سايت بيشتر باشد. به  اين 
ــاى راه اندازى  ترتيب هم هزينه ه
ــايت تان كاهش مى يابد و  وب س
هم يك تيم-  و نه يك فرد-  براى 
تبليغ و شناخته شدن وب سايت 
ــن كار  ــد. همي ــالش مى كنن ت
مشترك را مى شود روى صفحات 
شبكه هاى اجتماعى هم پيش برد. 
ــر  اخي ــال هاى  س در  ـ 
اينترنتى بسيارى  فروشگاه هاى 
ــده اند كه به شما اجازه  ايجاد ش
هنرى  ــوالت  محص ــد  مى دهن
ــا به  ــق آنه ــان را از طري خودت
ــيد. خوبى اين  مشتريان بفروش
ــذف هزينه  هاى  ــگاه ها ح فروش
ــايت و كاهش  اوليه ايجاد وب س
هزينه هاى تبليغاتى شما است 
ــناخته شدن  (چون آنها براى ش
ــغ  تبلي ــان  ــايت خودش وب س
ــه در مقابل، آنها  مى كنند!) البت
ــما را براى  درصدى از فروش ش
خود برمى دارند. با جست وجو در 
اينترنت به راحتى مى توانيد اين 

وب سايت ها را بيابيد. 

تبليغ يادتان نرود
حاال وقت شناسندن خودتان 
ــى  ــگاه اينترنت ــغ فروش و تبلي
ــما و البته  محصوالت هنرى ش
فروش است. براى خودتان يك 
كارت ويزيت و بروشور كه روى 
درج  ــان  اينترنتى ت آدرس  آن 
شده درست كنيد. سپس براى 
ــدن مى توانيد سرى  شناخته  ش
به محافل هنرى شهرتان بزنيد، 
به گالرى ها مراجعه يا از تبليغات 
اينترنتى استفاده كنيد. شركت 
در بازارچه هاى خيريه و فصلى 
ــيار مفيد است. مراجعه  هم بس
محصوالت  ــگاه هاى  فروش ــه  ب
هنرى و تشريح ويژگى هاى برتر 
دستاورد هنرى شما و مذاكره با 
ــنده هاى آنها هم مى تواند  فروش
ــر جا حضور  ــد. ه اثربخش باش
پيدا مى يابيد فروشگاه اينترنتى 
خود را به مشتريان بالقوه معرفى 

كنيد.
ــرى   از آنها بخواهيد حتما س
ــگاه بزنند. سپس  به اين فروش
ــد و  ــكان خري ــد از ام مى تواني
ــى، واريز مبلغ  پرداخت اينترنت
ــماره كارت يا  ــه ش ــول ب محص
ــما و تحويل مبلغ به  حساب ش
پست يا پيك موتورى در زمان 
تحويل محصول استفاده كنيد. 
ــه تحويل  ــد ك ــوش نكني فرام
به موقع محصوالت باكيفيت به 
ــتريان شما، كليد  نخستين مش
ــگاه  ــت فروش ــى در موفقي اصل

اينترنتى هنرى شما است.

على نعمتى شهاب

ــذر ركن اصلى توليد را  با وجود آنكه ب
تشكيل مى دهد، تاكنون سرمايه گذارى 
ــط بخش  ــبى در اين زمينه توس مناس
ــده است.به گزارش  خصوصى انجام نش
ايانا، نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار 
ــالمى در مراسم  ــوراى اس در مجلس ش
ــاز تكثير  ــرارداد واگذارى امتي انعقاد ق
ــد 704 و  ــذر هيبري ــم ب ــروش دو رق ف
ــه تحقيقات اصالح  705 كه بين موسس
ــركت ملى كشت  و تهيه بذر و نهال و ش
ــد،  و صنعت دامپرورى پارس برگزار ش
ــون و 800 هزار  ــدود 2 ميلي ــت: ح گف
ــى داريم و  ــد در بخش دولت نفر كارمن
ــى را نيز  ــش خصوص ــد ظرفيت بخ باي
ــت تاكنون  ــرا دول ــم، زي ــش دهي افزاي
ــت.محمدمهدى  اس ــوده  نب ــق  موف
ــراى  ــى ب ــزود: گام مثبت ــدى اف برومن
ــان  ــش مغ ــاورزى در بخ ــعه كش توس
ــت كه اميد مى رود  ــده اس ــته ش برداش
ــالح، آن را  ــع ذى ص ــكارى مراج با هم

گسترش دهيم.
معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزى 
ــعه كشاورزى،  اظهار داشت: براى توس
ــازى  ــر  از خصوصى س ــه غي ــى ب راه
ــد دراختيار  ــدارد، اگرچه تولي وجود ن
ــت و به ظاهر كشاورزان  ــاورزان اس كش
ــتند، اما بخش بزرگى از  خصوصى هس
خدمات توليد ازجمله خدمات علمى و 
ــط دولت انجام مى شود. پشتيبانى توس

ــرد:  ــان ك ــاورز خاطرنش ــاس كش عب
ــعه،  ــازى، فضا را براى توس خصوصى س
ــات  ــدن خدم ــهيل گرى و ارزان ش تس
ــود توليدات  فراهم مى آورد.معاون بهب
دامى وزارت جهاد كشاورزى از موسسه 
ــت،  ــذر و نهال خواس ــالح و تهيه ب اص
ــال  ــراى انتق ــى را ب ــاى كاف نظارت ه
ــته باشند  ــب اين دانش فنى داش مناس
ــركت هاى خصوصى نيز توصيه  و به ش
ــگامان توليد  ــوان پيش ــه به عن ــرد ك ك
ــرده و در نگهدارى  ــذر عمل ك تجارى ب
اين امانت كوشا باشند. كشاورز تصريح 
ــرمايه گذارى هاى بيشترى  كرد: بايد س
ــود  ــور انجام ش ــى كش ــش علم در بخ
ــراى انجام  ــرى نيز ب ــا واحدهاى ديگ ت
ــوند. ــى ترغيب ش ــات خصوص تحقيق
ــار از بخش هاى  ــد: انتظ ــادآور ش وى ي
ــتان اردبيل آن  خصوصى و استاندار اس

ــار آورند  ــت كه به بخش دولتى فش اس
ــترى  ــتيبانى هاى بيش تا كمك ها و پش
ــند.در  ــته باش ــش خصوصى داش از بخ
ادامه، استاندار اردبيل گفت: در راستاى 
ــل 44 قانون  ــت هاى اص اجراى سياس
ــى، دولت وظيفه سنگينى را براى  اساس
ــت  واگذارى تصدى گرى ها عهده دار اس
ــاورزى در دشت مغان  و از آنجا كه كش
ــاعد  ــرايط آب و هوايى مس ــل ش به دلي
است، ظرفيت هاى بسيار خوبى در اين 
ــود دارد.مجيد خدابخش افزود:  باره وج
از بازنشسته هاى وزارت جهاد كشاورزى 
مى توان براى هدايت صحيح پروژه هاى 
ــتفاده كرد و عالوه بر آن،  تحقيقاتى اس
از اساتيد دانشگاهى و دانش آموختگان 
ــه براى  ــى رود ك ــز انتظار م ــوان ني ج
ــالش  ــاورزى ت ــش كش ــبرد بخ پيش
ــرد: بنگاه هاى  ــان ك كنند.وى خاطرنش

ــركت هاى دانش بنيان  ــادى و ش اقتص
ــر واقع  ــق ثروت موث ــد در خل مى توانن
ــت مغان كه در حال حاضر  شوند تا دش
ــاورزى كشور  منطقه گردشگرى و كش
محسوب مى شود، توسعه يابد.همچنين 
ــى وزير  ــاون تحقيقات ــكندر زند،مع اس
ــرد: نيازمند به  ــح ك ــاورزى تصري كش
ــرمايه گذارى در زمينه بذر  دركشور  س
ــه بخش هاى  ــتيم و اميد مى رود ك هس
ــن موضوع  ــترى در اي ــى بيش خصوص
ــازمان تحقيقات،  ورود كنند. رييس س
ــاورزى از ابالغ  ــج كش ــوزش و تروي آم
ــام در هفته آينده  آيين نامه معرفى ارق
ــا برگزارى 20  ــد: ب خبر داد و يادآور ش
ــه معرفى  ــى، آيين نام ــه تخصص جلس
ارقام تدوين شد و به تصويب هيأت امنا 
رسيدكه اميد مى رود ظرف اين هفته يا 
ــود.زند تاكيد كرد:  هفته آينده، ابالغ  ش
ــتيم تا بتوانيم  به دنبال ميانبرهايى هس
ــل از آنكه  ــش را قب ــاى اميدبخ الين ه
ــه تكثير  ــود، به مرحل به رقم تبديل ش
ــهم بذور گواهى شده كه  ــانيم و س برس
در حال حاضر 25 درصد از توليد كشور 
ــود، افزايش دهيم.وى  ــامل مى ش را ش
ــيدن اين  همچنين افزود: تا به ثمر رس
ــازمان تحقيقات  حركت، نظارت هاى س
ــه ماه يك بار،  قطع نخواهد شد و هر س
ــى درباره  ــى بخش خصوص گزارش ده

عملكرد ارقام فوق بايد انجام شود. 

آيين نامه معرفى ارقام بذر جهت سرمايه گذارى، هفته آينده ابالغ مى شود

فرصتى كه اينترنت در اختيارتان مى گذارد

هنرت را
 اينترنتى بفروش!
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در  نش��ان می دهد  بررس��ی ها 
م��ا طراح��ی صنعتی  کش��ور 
طراح��ی  ب��ا  )بس��ته بندی( 
تفاوت های  )لیب��ل(  گرافی��ک 
بس��یاری دارد؛ به این معنا که 
تولیدکنندگان در حوزه طراحی 
لیب��ل فعالیت ه��ای بیش��تری 
ح��ال  در  م��دام  و  می کنن��د 
تغییر در ترکی��ب رنگ  و طرح 
روی بس��ته های خود هستند، 
اما ب��ه حوزه طراح��ی صنعتی 
توجه کمتری می ش��ود و اغلب 
بسته بندی ها  از  تولیدکنندگان 
و قالب ه��ای آم��اده اس��تفاده 
می کنند و حتی گاهی با تولید 
یک محصول جدی��د، از همان 
قالب، پت، شیشه یا بسته قبلی 
خود استفاده کرده و تنها رنگ 
و ط��رح آن را تغییر می دهند. 
کارشناسی  تحقیقات  از طرفی 
نشان می دهد که این دو مقوله 
در تصمیم گی��ری ب��رای خرید 
توس��ط مش��تری به یک اندازه 
اهمیت دارند و به طور میانگین 
انتخاب  روی  مش��ترکی  اثرات 
مشتری می گذارند. برای بررسی 
این تضاد در کشورمان به سراغ 
فواد تجلی، کارش��ناس طراحی 
در این ح��وزه رفته ایم و نظر او 
را در این خصوص جویا شده ایم. 

اهمیت طراحی صنعتی 
)بسته بندی( در مقایسه با 

طراحی گرافیک )لیبل(
تجل��ی در خص��وص اینک��ه 
کدام یک از ای��ن دو مبحث از 
برخوردارند،  بیش��تری  اهمیت 
می گوی��د: در ش��رایط ع��ادی 
طراحی صنعتی )بسته بندی( و 
طراح��ی گرافیک )لیبل( از هم 
ج��دا نب��وده و از درجه اهمیت 
یکس��انی برخوردارند، یعنی در 
کش��ورهای دیگر اغلب این دو 
اهمیت  برای شرکت ها  صنعت 
همس��ویی دارد، اما در وضعیت 
کنونی کشور ما تولیدکنندگان 
در حوزه طراحی لیبل بیش��تر 
درخواس��ت می دهند و قابلیت 
دس��تکاری دارند، چ��را که ما 
امکان��ات کافی را ب��رای تولید 
ان��واع پت ه��ا ی��ا شیش��ه ها و 
بسته بندی های متنوع در کشور 
نداریم. بدتر اینکه حتی توانایی 

چ��اپ برخی رنگ ها در لیبل را 
ه��م نداریم. مثال ما در کش��ور 
هن��وز توانایی چاپ یکدس��ت 
رنگ مشکی روی پت را نداریم. 
بنیه اقتصادی تولیدکنندگان 
کش��ور ضعیف اس��ت و غالبا از 
طراحی صنعت��ی فرار می کنند 
و ترجی��ح می دهن��د یک قالب 
مشخص داشته باشند و هر بار 
طرح یا رن��گ روی آن را تغییر 
دهن��د. مواد اولیه خ��وب برای 
بس��ته بندی در ب��ازار موج��ود 
نیس��ت و هزینه های جانبی را 
اگ��ر روی محصول سرش��کن 
کنید، ب��رای محصول به صرفه 

نیست. 
به صرفه بودن حجم زیاد 
تبلیغات در مقایسه با 
هزینه های بسته بندی 

تجلی در پاس��خ به این سوال 
ک��ه آیا با وجود این همه هزینه 
تبلیغ��ات و قرعه کش��ی و... که 
برخی شرکت ها انجام می دهند 
دس��تگاه های  خری��د  ت��وان 
الزم را ندارن��د، می گوی��د: در 
ط��ول 14س��ال اخی��ر م��ن با 
ارتباط  بسیاری  تولیدکنندگان 
داش��ته ام. وقت��ی از زاویه دید 
آنه��ا ماجرا را ببینیم ش��اید به 
آنها حق بدهی��م، آنها در حوزه 
تبلیغ��ات مخصوص��ا در برخی 
محصوالت در مقایس��ه با وارد 
کردن دستگاه های گران قیمت 
بسته بندی که گاهی بسته بندی 
در آن حوزه چندان تاثیری در 
فروش ندارد، نتیجه بیشتری در 

فروش می گیرند. 
مث��ال ب��ارز ای��ن صحب��ت 
محصول��ی مانن��د برنج اس��ت. 
ای��ن محص��ول  در خص��وص 
در کش��ور م��ا، تقریبا مس��ئله 
مط��رح  اص��ال  بس��ته بندی 
نیست. ما بسته بندی متمایز و 
مشخصی نداریم و همه بسته ها 
یا در گونی های طرح و نقش دار 
وارداتی اس��ت یا برنج ش��مال 
در گونی ه��ای بی هویت. از این 
رو تولیدکنن��ده اگر دس��ت به 
تغییر بس��ته بندی شکل گرفته 
در ذهن مخاطب بزند، ریس��ک 
نمی توان��د  و  ک��رده  بزرگ��ی 
اعتم��ادی را جل��ب کند، پس 
به جای اینکه روی بسته بندی 
تمرکز کند -که برای همه مردم 
این نوع بس��ته بندی جا افتاده 

اس��ت - وقت و سرمایه خود را 
در بحث تبلیغات و قرعه کش��ی 
و... هزین��ه می کن��د ک��ه برند 
خود را به م��ردم معرفی و آنها 
را وسوس��ه کند تا برای یک بار 
هم که شده آن برند را امتحان 
کنند. در واقع از طریق تبلیغات 
و قرعه کشی و سروصدا، مشتری 
را راحت ت��ر ب��ه دام می اندازند. 
ش��اید از طریق یک بسته بندی 
خوب در این ح��وزه نتواند این 
ش��انس را بگیرد، اما با تبلیغات 
در این محص��ول می تواند این 

کار را بکند. 
تولیدکنن��ده ب��ه ای��ن فکر 
می کن��د ک��ه اگر بس��ته بندی 
خ��ود را تغیی��ر نده��م در این 
ب��ازار برنج ه��ا ب��ا گونی ه��ای 
یک ش��کل، چیزی را نباخته ام، 
اما اگر تبلیغات خوبی داش��ته 
باش��م، توجه مخاطب را جلب 
م��را  او محص��ول  و  می کن��م 
می خرد. در خصوص بس��یاری 
دیگر از محص��والت هم همین 
مگر  می کن��د،  ش��رایط صدق 
برخی محص��والت صادراتی یا 
لوک��س و گران قیم��ت مانند 
زعفران، پسته، عسل و... در این 

محص��والت چون قیمت باالیی 
دارند و مخاطب می داند که این 
محصول گران است، پس جای 
کار دارند و ش��اید بشود ریسک 
خرید دستگاه ها را پذیرفت و به 
قیمت تمام شده محصول اضافه 
ک��رد، اما با این وضعیت کنونی 
ب��ازار ما در خصوص بس��یاری 
محصوالت که مصرف عام دارند 
وقت��ی این هزینه ه��ا به قیمت 
تمام شده محصول اضافه شود، 

مشتری نمی خرد. 

محصوالت لوکس و همچنان 
بسته بندی های ضعیف

تجلی در پاس��خ به اینکه در 
محصوالت  همی��ن  خص��وص 
ک��ه  صادرات��ی  و  لوک��س 
می فرمایید آیا شاهد بسته بندی 
خوب و خرید دستگاه های الزم 
هس��تیم،می گوید: متاسفانه در 
ح��وزه محص��والت لوکس هم 
آنچن��ان که باید دس��تگاه های 
الزم را نداری��م و اغلب قالب ها 
آماده س��فارش داده می شوند، 
مث��ال در ح��وزه روغ��ن زیتون 
اما  برنده��ای متفاوت��ی داریم 
اغلب بسته بندی های یک شکل 
هس��تند و فقط طرح لیبل شان 
تفاوت دارد. الزم اس��ت بدانید 
ما در حوزه تولید روغن زیتون 
به ان��دازه ای ک��ه برن��د داریم 
تولیدکننده و محصوالت متنوع 
نداریم. در مجموع ش��اید ما دو 
یا سه تولیدکننده روغن زیتون 
داریم، ولی تعداد برندهایی که 
روغ��ن زیتون تولی��د می کنند 
خیلی زیاد اس��ت. امروز در این 
حوزه م��ا جنگ برندها را داریم 
ن��ه محص��والت، زی��را تمامی 
محص��والت از تولیدکنن��دگان 
مش��ترک گرفته می شود، پس 
تف��اوت چندان��ی در کیفیت یا 
تنوع محصوالت نیس��ت و فقط 
جنگ بین برندهاست، شاید از 
این رو اس��ت که به بسته بندی 
در این ح��وزه توج��ه چندانی 

نمی شود. 
ب��رای تولیدکنن��دگان ای��ن 
حوزه روغن زیتون محصول یک 
نیست و کارفرمایی که در کنار 
محصوالت دیگرش روغن زیتون 
هم تولید می کند در حوزه این 
محص��ول به ص��ورت تخصصی 
این  از  سرمایه گذاری نمی کند، 
رو وسواس خاصی برای طراحی 
ی��ا بس��ته بندی آن ب��ه خ��رج 
نمی ده��د. او فق��ط می خواهد 
در ب��ازار مص��رف روغن زیتون 
ه��م ب��رای خ��ود س��هم مالی 
کس��ب کن��د و در واقع س��ود 
اصل��ی در محصوالت دیگر این 

شرکت هاست. 

جدا شدن تیم های کاری در 
شرکت های تبلیغاتی

تجل��ی در پاس��خ پرسش��ی 
درباره اینکه آیا برای رسیدن به 

طراحی و بسته بندی های متنوع 
و خالق بهتر نیس��ت تیم های 
مختلف در آژانس های تبلیغاتی 
و  مجزا  به صورت ش��رکت های 
تخصصی کار کنن��د، می گوید: 
اغلب شرکت های موفق در دنیا 
به همین ش��یوه کار می کنند. 
یعن��ی ش��رکت های طراح��ی 
گرافیک از شرکت های طراحی 
ش��رکت های  و  بس��ته بندی 
تحقیق��ات و ب��ازار و... همگی 
مجزا هستند و کارها به صورت 
تخصصی و ب��ا هماهنگی انجام 
می ش��ود و در نهای��ت بس��ته 
تبلیغاتی ب��ا طراحی محصول، 
حاضر و به بازار ارائه می ش��ود، 
ام��ا در ایران غالب��ا آژانس های 
تبلیغات��ی همه کاره��ا را انجام 

می دهند. 
ای��ن گونه آژانس ه��ا معموال 
درآمد خ��ود را از اجاره بیلبورد 
و تبلیغات به دست می آورند، به 
شکلی که حتی طراحی رایگان 

برای کارفرما انجام می دهند. 
طبیعتا سودی که از ترکیب 
این بخش ها به دس��ت می آید 
به نس��بت س��ودی ک��ه از یک 
بخش کار به ص��ورت تخصصی 
به دست می آید بسیار متفاوت 
اس��ت، پس ترجی��ح می دهند 
همه کاره��ا را به عهده بگیرند، 
بخش های��ی  در  اینک��ه  ول��و 
 هم مش��کل داش��ته باش��ند و 

قصور کنند. 
از طرف��ی کارفرماها ترجیح 
می دهن��د کل پکی��ج خ��ود را 
ب��ه ی��ک آژانس بدهن��د که از 
کنند  پیشگیری  ناهماهنگی ها 
و ی��ک نف��ر صفرتاص��د کار را 
به صورت یکپارچ��ه انجام دهد. 
همچنین این گون��ه ببینید که 
وقتی یک ش��رکت تبلیغاتی با 
200 بیلبورد در س��طح ش��هر 
صاحب رسانه است، دیگر نیازی 
ب��ه طراحی تخصصی ن��دارد و 
از مجم��وع این کارها س��ودش 

کسب می شود. 
ای��ن کارش��ناس در پای��ان 
تاکید می کند: اینکه این تیم ها 
در کش��ور ما به ص��ورت جدا و 
تخصص��ی کار کنن��د و بتوانند 
هماهنگی و یکپارچگی و اعتماد 
کارفرما را حفظ کنند، بس��یار 
عالی و آرمانی به نظر می رسد، 

اما غیرممکن نیست. 

جن��رال موتورز ب��ه کار روی 
خودرو هایی مش��غول اس��ت که 
می توانن��د به رانن��ده برای دقت 
مداوم به جاده هشدار دهند و در 
نتیجه از میزان حوادث رانندگی 

بکاهند. 
بن��ا به گزارش ه��ای دریافتی، 
یک ش��رکت اس��ترالیایی به نام 
ک��ه   »Seeing Machines«
ب��ه کار تولی��د نرم اف��زار ردیابی 
چشم مشغول است، با همکاری 
یک ش��رکت هلدین��گ فعال در 
زمین��ه تامی��ن امنی��ت خودرو 
چنین   »Takata« به  موس��وم 
تکنول��وژی ارزش��مندی را برای 
یک خودروس��از بزرگ در جهان 

ارائه خواهند داد. 
به گزارش فایننشال تایمز، این 
دو ش��رکت برای جنرال موتورز 
ابزار ه��ای ردیابی ب��رای چندین 
ه��زار خودرو تا م��رز 500 هزار 
دستگاه را در سه ماه تا پنج سال 

آینده تامین می کنند. 

یک پیغام در توییتر از س��وی 
به ظاهر   Seeing Machines
خب��ر انجام ای��ن معامله را تایید 
موتورز  البته جن��رال  می کن��د، 
گفته که هیچ گونه نظری درباره 
محصوالت آتی خود نخواهد داد. 
وب س��ایت  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا 
 »Seeing Machines« 

در می یابی��م ک��ه ای��ن نرم افزار 
ناظر می تواند برای امن تر کردن 
خودرو ه��ای ب��دون راننده مورد 
استفاده قرار گیرد.  در پیامی که 
 Takata خبر از انجام معامله با
می دهد، می خوانیم که در جایی 
که یک راننده واجد ش��رایط به 
طور قانونی نیاز به یک خودروی 

اتوماتیک  بدون راننده یا نیم��ه 
دارد، سازندگان باید راهی برای 
نش��ان دادن این موض��وع پیدا 
کنند که خودروی آنها در صورت 
عدم وجود راننده در محل مورد 
نظ��ر و بی توجه��ی او ب��ه جاده 
از حرک��ت باز نخواهد ایس��تاد. 
در ش��رایط کنونی، ب��ه هر حال، 

گجت ه��ای جن��رال موت��ورز به 
س��ادگی ردپای ای��ن موضوع را 
دنبال خواهند کرد که آیا راننده 
وقت کافی را به بررسی آینه ها یا 
نگاه به جاده اختصاص می دهد؟ 
در ادامه این اقدام به طور بالقوه 
کاهش می��زان تصادف��ات را به 

همراه خواهد داشت. 
ک��ن کروگ��ر، مدی��ر اجرایی 
Seeing Machines پیش بینی 
کرد ای��ن ابزار ه��ا در میلیون ها 
دس��تگاه خودرو مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت��ه و در نهای��ت برای 
شناس��ایی رانن��دگان و کم��ک 
ب��ه جلوگیری از س��رقت تکامل 
یابن��د.  ب��ه اعتق��اد او، اگرچ��ه 
امنی��ت چندان موج��ب فروش 
خ��ودرو نش��ده و جذابیت عامل 
اصل��ی در زمینه ف��روش آن به 
ش��مار می رود، اما وجود دوربین 
و ابزار ردیابی و در ادامه توس��عه 
آنها نیل به دیگر اهداف را در پی 

خواهد داشت. 

خودروهایی که مانع انحراف راننده می شوند

چگونه کتاب بنویسیم

پی��ش از این اش��اره کردیم که نوش��تن کتاب برای 
معرفی کسب و کار شما بسیار خوب است. کتب فراوانی 
با مضامی��ن چگونگی تالیف و نگارش یک کتاب وجود 

دارند.
 اگ��ر دوراندی��ش باش��ید، احتم��اال اکن��ون یکی از 
ای��ن کتاب ه��ا را خریداری می کنید و ب��ه این موضوع 
پ��ی خواهی��د برد ک��ه تالی��ف کتاب ت��ا چ��ه اندازه 
ارزش��مند اس��ت و چه مزایایی را برای ش��ما به همراه 
خواهد داش��ت. با ای��ن وجود، اگ��ر می خواهید خیلی 
س��ریع نکات��ی را در م��ورد ای��ن موضوع بیابی��د و به 
 ای��ن کتاب ه��ا مراجع��ه نکنید، چن��د ای��ده در ادامه 

مطرح می شود. 
ای��ن پیش��نهادها تنه��ا براس��اس تجارب م��ن اما 
معتبر اس��ت، چرا ک��ه درحالی که به واقع از نوش��تن 
 ل��ذت نمی ب��رم، نوش��ته های فراوان��ی را ب��ه ف��روش 

رسانده ام. 
 ب��ا یک خالصه یا رئوس مطالب کار خود را ش��روع 
کنید. منظور من خالصه ای مشروح و با جزئیات کامل 
ک��ه همگی ما مجبور بودیم در دوران دبیرس��تان قبل 
از تهی��ه یک گزارش آماده کنیم، نیس��ت، منظورم آن 
نوع خالصه و فهرس��ت مطالبی اس��ت که ممکن است 
در یک تکه کاغذ یادداش��ت کنیم. 10 مفهومی را که 
قصد دارید در مورد آنها در کتاب خود مطلب بنویسید، 

لیست کنید. 
 در مرحل��ه بعد، ای��ن مفاهیم را ب��ه ترتیبی مرتب 
کنید. سعی کنید مفاهیم را با ترتیب زمانی یا منطقی 

سازماندهی کنید. 
 ذی��ل هر موض��وع اصلی، موضوع��ات و نکات فرعی 
را که گفته های ش��ما را راجع ب��ه موضوع اصلی تایید 
می کند، فهرس��ت کنید. به نظر من این س��خت ترین 

بخش کار است. 
 اگر تاکنون به نوش��تن توجه��ی نمی کردید، اکنون 

زمان آن فرا ر سیده است که این کار را آغاز کنید. 
 اگر مخالف نوش��تن و نویس��ندگی هس��تید یا اگر 
در ای��ن زمین��ه مه��ارت کاف��ی ندارید، اکن��ون زمان 
نش��ان دادن خالقی��ت و ابتکار اس��ت. ام��روز با توجه 
 به پیش��رفت تکنولوژی امکانات بی ش��ماری در اختیار 

شماست. 
شما می توانید: 

*  از کس��ی درخواس��ت کنید تا به نام ش��ما کتاب 
بنویسد. 

از  ی��ک  ه��ر  م��ورد  در  را  خ��ود  گفته ه��ای    *
بخش ه��ای کتاب ت��ان ضب��ط کنی��د و س��پس فایل 
)همانن��د آوا  ن��گارش  ی��ک س��رویس  ب��ه  را   آنه��ا 

internet transcribers.com( بدهید. 
 Dragon نرم اف��زار ضبط صدا خریداری )همانند  *
Naturally Speaking( و ص��دای خ��ود را ضب��ط 
کنید که در این حین کامپیوتر گفته های شما را تایپ 
می کن��د. همچنی��ن می توانید ویرایش اث��ر خود را به 
ش��خص دیگری واگذار کنید. تنها کافی است ایده های 
خ��ود را روی کاغذ بیاورید یا آنه��ا را در کامپیوترتان 

ذخیره کنید. 
 همچنی��ن الزم اس��ت کت��اب خ��ود را ب��ه زیبایی 
صحاف��ی کنی��د. ای��ن کار را خودتان انج��ام ندهید و 
حتی از دوس��ت تان نیز نخواهید ک��ه این کار را انجام 
دهد. این کار باید توس��ط ی��ک متخصص انجام گیرد؛ 
البته کار چندان دش��واری نیس��ت. من به شما توصیه 
  99Designs.com می کنم که از سرویس��ی نظی��ر
اس��تفاده کنید. توصیفی از آنچه می خواهید روی جلد 
 کتاب خود چاپ کنید، بنویس��ید و آن را به س��رویس

 99Designs.com  ارائه دهید.
 س��پس چندین هنرمند و متخصص، پروپوزال های 
مش��روح خ��ود را در اختیار ش��ما می گذارن��د و چند 
گرافیک به همراه لیس��ت قیمت نیز به شما می دهند. 
ش��ما می توانید یکی از پیش��نهادهای آنه��ا را انتخاب 
کنید و آنها جلد مورد نظر را تهیه کنند. ش��ما مورد و 
قیمتی را که می پس��ندید، انتخاب می کنید و هر زمان 
که کار تمام ش��د و مورد رضایت شما بود، مبلغ آن را 

می پردازید. 
نکته: احتماال هیچ گاه از یک محصول رضایت کامل 
حاصل نمی ش��ود. هیچ وب س��ایت، برنامه کامپیوتری، 
ایده تجاری یا کتابی وجود نداشته که از هر نظر کامل 
باشد، اما اگر منتظر باشید تا احساس کنید که کتابتان 
کامل اس��ت و بعد آن را عرضه کنید، همواره فرصت را 

از دست خواهید داد. 
 در مرحل��ه بع��د، ب��ه ش��ما توصیه می کن��م که به 
سرویسی همانند createspace.com )که در اختیار 
 Lulu.com اس��ت( ی��ا  Amazon.com س��ایت
مراجعه کنید. این س��رویس ها به ش��ما کمک می کند 
ت��ا کتابت��ان را به طور عمل��ی تالیف و منتش��ر کنید. 
امروز با اس��تفاده از این س��رویس ها، برای یک عنوان 
 جدی��د دیگر نیازی به چاپ صدها یا هزاران نس��خه از 

کتاب نیست. 
»چ��اپ کتاب براس��اس تقاضا« فرآیند نش��ر کتاب 
را متح��ول ک��رده اس��ت. ش��ما می توانی��د در صورت 
نی��از تعداد اندکی نس��خه از کتاب خ��ود را در اختیار 
داش��ته باش��ید ی��ا حت��ی می توانی��د پ��س از اینکه 
مش��تریان آنها را در فضای مج��ازی خریداری کردند، 
 مس��تقیم و ب��دون آنک��ه کتاب ه��ا را ببینی��د، آنها را 

ارسال کنید. 

در شماره بعدی بخوانید: 
مزایای نویسندگی برای کسب و کار

دغدغه فارغ التحصیالن
رشته مدیریت بازاریابی 

باالخره فارغ التحصیل ش��دم. حاال با مدرک مدیریت 
بازاریابی که از بهترین دانش��گاه تهران گرفتم، س��راغ 
هر ش��رکت و س��ازمانی بروم با بهترین حقوق و مزایا 
اس��تخدامم می کنند. با همین تخیالت سراغ نخستین 
ش��رکت مش��اوره بازاریابی برای کار رفت��م. با غروری 
که مدرک کارشناس��ی ارش��د به م��ن داده بود مقابل 
رییس ش��رکت نشستم. مدیر بعد از یک سری سواالت 
کلیش��ه ای رفت س��ر اصل مطلب و پرسید؟ چقدر کار 
بلدی؟ گفتم من کارشناس��ی ارش��د این رش��ته ام. باز 
نگاه��ی ب��ه من کرد و گف��ت: خب چق��در کار بلدی؟ 
ش��روع کردم از تئوری های پررزق و برق و خارجی که 
از دانش��گاه یادگرفته بودم به رییس گفتن. باز نگاهی 
ک��رد و گفت: چقدر بل��دی این نظریه ه��ا را به صورت 
الگوه��ای عملیاتی تعریف کنی؟ تحقیقات بازار بلدی؟ 
طرح ریزی اس��تراتژی بلدی؟ و... انگار دنیا روی س��رم 
خراب ش��د، من هیچ کدام از این موارد را در رش��ته ام 
به ص��ورت عملیاتی بل��د نبودم و فقط چن��د تئوری با 
اسامی دهان پرکن قشنگ یاد گرفته بودم. تازه فهمیدم 
باید غرور و اعتماد به نفس کاذب خودم را کنار بگذارم 
و بدون هیچ چشم داش��تی شروع به یادگیری کار کنم. 
تمام این توصیفات دغدغه دانش��جویان کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارش��دی اس��ت که به برکت دانشگاه های 
مختلف��ی که درکش��ورمان س��بز می ش��ود، روزبه روز 

برتعدادشان اضافه می شود. 

فاصله زیاد میان صنعت ودانشگاه 
ما درکش��ورمان بح��ران کار نداریم. همیش��ه میان 
صنعت و دانش��گاه فاصله بس��یار زیادی در کش��ور ما 
وجود دارد. درحال حاضر افراد با مدارک باالی علمی از 
دانش��گاه های معتبر فارغ التحصیل می شوند، ولی دریغ 
از اجرایی ش��دن اطالعاتی که از کالس های دانشگاهی 
فرا گرفته اند. هر فرد فارغ التحصیلی بعد از دانشگاه باید 
دوره های آموزش��ی مختلفی را طی کند تا آماده ورود 
به بازار کار ش��ود. این یک عارضه بزرگ است، عارضه 
غیرعملیاتی بودن علم فراگرفته شده از دانشگاه مشکل 
کوچکی نیست که به راحتی حل شود. البته این عارضه 
را در بسیاری از آموزشگاه های مختلف خارج از فضای 
دانشگاهی نیز می توان مش��اهده کرد؛ آموزشگاه هایی 
که شاید برحجم فارغ التحصیالن دانشگاه ها می افزایند 
و به نوعی به این وضعی��ت دامن می زنند. البته هزینه 
دریافت��ی این آموزش��گاه ها برای دوره ه��ای کوتاه نیز 
بسیار باالست و هر دانشجو به امید کار آینده به سراغ 
آنها می رود و جز یک مدرک چیزی نصیبش نمی شود. 
متاس��فانه به مرور زمان به خاط��ر ضعفی که درحوزه 
دانش��گاهی ما وجود دارد، فعالی��ت در عرصه مدیریت 
بازاریابی روز به روز س��خت تر می شود. این مشکل روز 
به روز بزرگ تر می ش��ود و موسسات غیر دولتی هر روز 
گرایش بیش��تری به دادن مدرک کارشناسی ارشد در 

رشته مدیریت بازاریابی پیدا می کنند. 

کاربلد بازاریابی کم داریم 
این معضل تمامی موسس��ات و مراکز علمی کش��ور 
را ش��امل می ش��ود. مدارک مختلف��ی در گرایش های 
 ام بی ای اس��تراتژیک و  ام بی ای بازاریاب��ی به افراد داده 
می ش��ود. درحال حاض��ر ه��ر کارش��ناس بازاریابی که 
بتواند تحقیقات بازار را انجام دهد به راحتی اس��تخدام 
می ش��ود. بحران کار در این رش��ته وج��ود ندارد 21 
شرکت تحقیق و مشاوره بازاریابی درکشور وجود دارد. 
ح��ال اگر چهار یا پنج م��ورد را کنار بگذاریم، مابقی 
نیاز به کارشناس بازاریابی دارند. در بسیاری هم نیاز به 
مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک که کاربلد باشند 
وجود دارد؛ کاربلد بودن نه درحد یک فرد باتجربه، بلکه 
بتوانند مفاهیم رش��ته خود را درحد ابتدایی عملیاتی 
بکنند. درنتیجه بحران بیکاری ما فقط به دلیل بحران 

در نبود تخصص در فارغ التحصیالن ماست. 

حضور بی رویه کارشناسی ارشد 
درحال حاض��ر به صورت بی رویه کارش��ناس ارش��د 
ب��ه ب��ازار کار معرف��ی می کنی��م و ای��ن کارشناس��ی 
ارش��د دیگ��ر ت��وان پذی��رش کار در س��طح پایین را 
ن��دارد. انتظار حقوق��ی و درآم��دی او باالرفته و برای 
چنین فردی کلی پارادوکس حل نش��ده ایجاد ش��ده 
اس��ت. این فرد، کارشناس ارشد اس��ت و توان کار در 
س��طوح پایین را ندارد. او انتظ��ار حقوق باالیی دارد و 
م��ا هم در رویک��رد کالن وزارت علوم ب��ه این موضوع 
دام��ن می زنیم. برای مثال سیس��تم های مجازی برای 
یک رش��ته و یک گرایش نزدیک به 150 دانش��جوی 
کارشناسی ارش��د جذب می کند. اگر بخواهیم درصدی 
در جذب دانش��جوی کارشناسی ارشد نسبت به هشت 
 س��ال پی��ش بگیریم، این نم��ودار به ص��ورت صعودی 

در حرکت است. 
ای��ن موضوع بای��د حل ش��ود. جوان های م��ا چهار 
س��ال به دانش��گاه می روند و حتی تحقیقات بازار هم 
ی��اد نمی گیرند، یعنی ای��ن دانش��گاه ها خروجی های 
عارض��ه داری را تحویل می دهند. تمام��ی این کلمات 
دغدغه افرادی اس��ت که با امیدهای زیادی به دانشگاه 
می روند، ولی دریغ از آینده شغلی مطمئن. این موضوع 
روند علمی ش��دن و تخصصی شدن این رشته را روزبه 
روز در کشورمان کند می کند و این کندی مطمئنا هم 
به ضرر این افراد اس��ت و هم به ضرر روند برندسازی و 
توس��عه شرکت ها. باید هرچه زودتر تمامی افراد حاضر 
دراین رشته براساس اصول علم بازاریابی دنیا برای حل 

این مشکل چاره ای بیندیشند.

ما امکانات کافی 
را برای تولید انواع 
پت ها یا شیشه ها و 

بسته بندی های متنوع 
در کشور نداریم. بدتر 

اینکه حتی توانایی 
چاپ برخی رنگ ها 

در لیبل را هم نداریم. 
مثال ما در کشور هنوز 
توانایی چاپ یکدست 
رنگ مشکی روی پت 

را نداریم

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

55

ایستگاه بازاریابی

شکوفه میرزایی

حسین محمدیان 
ترجمه: حامد تقوی

 بررسی ضعف های بسته بندی صنعتی در کشور
در گفت و گو با فواد تجلی، طراح و مدرس بسته بندی

 شکست »بسته بندی« 
در جنگ برندها
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در دنیای تبلیغات بس��یاری 
از مفاهی��م، معنای خ��ود را از 
دس��ت می دهند. ت��ا جایی که 
گم��ان می کنیم بای��د در مورد 
تجدیدنظ��ر  دانس��ته های مان 

اساسی بکنیم.  
یکی از این مفاهیم، مفهوم غذا 
یا خوراک خانگی اس��ت. اولین 
چیزی که به نظر هر شنونده ای 
از واژه خانگی می رسد، این است 
ک��ه آن محص��ول در خانه و به 
تولید ش��ده  طریق غیرصنعتی 
باش��د. اینکه محصولی صنعتی 
را ب��ه نام خانگ��ی معرفی کنیم 
امری چن��دان مطابق با واقعیت 
نیس��ت. چه بهتر است که مثال 
بگوییم طعم ف��الن محصول را 
به طعم خوراکی خانگی نزدیک 
کرده ای��م. نکته دیگر این اس��ت 
که اساسا محصول خانگی مشابه 
محصول ما وجود داشته است یا 
نه؟ با این توضیحات معلوم است 
که می خواهیم به بررسی کمپین 
جدی��دی  چیپ��س  تبلیغات��ی 
بپردازی��م که این روزها در اغلب 
رس��انه ها ش��اهد آگهی های آن 
هستیم.  به نظر می رسد واجب 
اس��ت در تبلیغات یک محصول 
به تک تک کلمات و تعابیری که 
اس��تفاده می کنیم توجه کنیم. 
چیپس خانگی، یعنی محصولی 
ک��ه در خان��ه تولید می ش��ود و 
اساسا بعید است که تهیه چیپس 
خانگ��ی یک��ی از پخت وپزهای 
ش��ایع خانه ه��ای ایران��ی بوده 
باش��د، مگر اینکه تس��امحا هر 
را  س��رخ کرده ای  س��یب زمینی 
مع��ادل چیپس بدانیم.  اما اینها 
ک��ه گفتیم دلیل نمی ش��ود که 
در م��ورد ابعاد وس��یع کمپین 
تبلیغاتی این محص��ول با مدیر 
ایده پردازی این شرکت گفت وگو 
نکنیم و طالب جزئیات بیشتری 
در مورد نگرش این ش��رکت به 
موضع تبلیغ��ات این محصول و 
فعالیت های انجام شده در مورد 
آن نباش��یم. صفح��ه مدیری��ت 
تبلیغ��ات »فرصت ام��روز« نگاه 
نقادانه و در عین حال منصفانه به 
فعالیت های تبلیغی شرکت های 
تالش��گر ایران��ی را بهترین نوع 

حمایت از ایشان می داند.

 چیپس خانگی 
دست پخت چی توز

ب��رای آش��نایی بیش��تر ب��ا 
پش��ت پرده ای��ن کمپی��ن ب��ه 
س��راغ باب��ک مع��دن دار ، مدیر 
ایده پ��ردازی ش��رکت داروگ و 
مج��ری این کمپی��ن می رویم. 
او به »فرص��ت امروز« می گوید: 
کت��ل چیپس س��ه س��ال قبل 

توسط ش��رکت چی توز تولید و 
به ب��ازار عرضه ش��د. تکنولوژی 
تولید ای��ن محصول جدید بوده 
و نخس��تین بار توس��ط شرکت 
دینا وارد کش��ور ش��ده اس��ت. 
ب��ا چیپس های  کتل چیپ��س 
مش��ابه بازار تفاوت دارد. ش��اید 
چیپس هایی را که در گذش��ته 
در خانه ه��ا تهیه می ش��دند به 
یادآوریم ک��ه ضخیم تر بودند و 
طعمی متف��اوت از چیپس های 
نازک شرکتی داشتند که امروز 

در بازار می بینیم. برای درس��ت 
کردن کتل چیپس از ورقه های 
ضخیم تر سیب زمینی استفاده 
می شود و روش متفاوت تهیه اش 
طعمی خاص ب��ه این محصول 
داده است که یادآور چیپس های 
خانگی گذشته اس��ت. خوردن 
این چیپس حس��ی نوستالژیک 
ب��ه مصرف کنندگانش می دهد؛ 
طعمی ک��ه هرف��ردی را به یاد 
چیپس های س��رخ شده توسط 
مادرش می اندازد. ما در کمپین 
تبلیغاتی کتل چیپس، بر خانگی 
ب��ودن محصول تاکی��د کردیم 
و از ش��عار »چیپ��س خانگ��ی،  
استفاده  چی توز«  دس��ت پخت 

  کرده ایم.       

تبلیغات بعد از حضور 
محصول در بازار 

مع��دن دار در ادامه می گوید: 
ش��رکت دینا تبلیغ محصوالت 
خ��ود را بعد از حض��ور آنها در 
ب��ازار آغاز می کن��د، ابتدا اجازه 
می دهد محصول وارد بازار شود 

و با مش��تری ارتباط پیدا کند و 
بع��د با در نظر گرفتن مقبولیت 
محص��ول، ش��روع ب��ه تبلی��غ 
می کن��د. کتل چیپس هم ابتدا 
به ص��ورت آزمایش��ی و در یک 
خط تولید ش��د، محصول رفته 
رفته بازار هدف خود را پیدا کرد 
و به فروش مورد انتظار رس��ید. 
در ای��ن زمان بود ک��ه چی توز 
تولید این محصول را گسترش 
داد و ما تصمیم گرفتیم تبلیغات 

گسترده آن را آغاز کنیم. 

به گفته معدن دار، ش��رکت ها 
ش��یوه های مختلف��ی را ب��رای 
معرفی محص��ول خود ب��ه بازار 
انتخاب می کنن��د. بعضی مانند 
این ش��رکت فرص��ت می دهند 
ت��ا محصول به بازار وارد ش��ود و 
جایگاه خود را پیدا کند، سپس به 
اجرای شیوه های مختلف تبلیغاتی 
بپردازند، در حالی که بعضی دیگر 
تبلیغات گس��ترده محص��ول را 
همزمان با تولید و ورود آن به بازار 
آغاز می کنند. در نخستین نگاه به 
نظر می رسد شیوه دوم مناسب تر 
است و به فروش محصول کمک 
خواهد کرد ولی نباید ریسک آن 
را نادیده گرفت. چون بارها پیش 
آم��ده کمپین های گس��ترده ای 
اجرا ش��ده، ولی محصول دربازار 
توس��ط مش��تری مورد استقبال 
ق��رار نگرفته اس��ت. دراین زمان 
نه تنها این کمپین ها س��ودمند 
نیس��ت و به ش��رکت و محصول 
کمک��ی نمی کند بلک��ه برای آن 
تبلیغات منفی می کند. مشتری 
به راحت��ی متوجه عدم تناس��ب 
میان مقبولیت محصول و هزینه 

فراوان تبلیغات چنین محصولی 
می شود. 

اطمینان از استقبال مشتری 
مدیر ایده پردازی این کمپین 
گاه��ی  می گوی��د:  ادام��ه  در 
آن ق��در از توج��ه مصرف کننده 
ب��ه محص��ول اطمین��ان داریم 
که تبلیغ��ات می تواند ب��ا ورود 
محصول ب��ه بازار همراه ش��ود 
و تبلیغ��ات گس��ترده می تواند 
ب��ه خوب��ی حضور محص��ول را 
پش��تیبانی کند. مثال ش��رکت 

مزمز به تازگی آلبالوخشکه خود 
را روان��ه بازار ک��رده و تبلیغات 
گسترده آن را نیز در بازار شاهد 
هستیم. وقتی استقبال مشتری 
کامال قاب��ل پیش بینی باش��د، 
می ت��وان از موفقی��ت تبلیغات 
همزم��ان ب��ا ورود محصول به 
ب��ازار اطمین��ان داش��ت. وقتی 
کتل چیپس چی توز بازار هدف 
مورد نظر خود را پیدا کرد و خط 
تولید آن گسترش یافت، شرکت 
دینا برای معرفی گس��ترده آن 
برنامه ریزی کرد و ما ایده پردازی 
و اجرای کمپی��ن تبلیغاتی آن 
را آغاز کردی��م. کمپینی که بر 
خانگی بودن چیپس کتل تاکید 
داش��ت و در آن از تمام رسانه ها 
ب��رای انتقال پیام ب��ه مخاطب 
اس��تفاده کردیم. بیلبورد، رادیو 
مورد  رس��انه های  تلویزی��ون  و 

استفاده در این کمپین است. 

محدودیت های جدید
 وزارت ارشاد 

ب��ه  اش��اره  ب��ا  مع��دن دار 
محدودیت ه��ای جدی��د وزارت 

تبلیغ��ات  ح��وزه  در  ارش��اد 
محیط��ی می گوید: »ب��ا توجه 
ب��ه محدودیت ه��ای جدی��دی 
ب��رای  ارش��اد  وزارت  ک��ه 
تولیدکنن��دگان چیپس و پفک 
ایجاد کرده است مبنی بر اینکه 
نبای��د از طرح بس��ته بندی این 
محصوالت در بیلبورد تبلیغاتی 
آنها اس��تفاده کرد، م��ا از اکران 
ط��رح بیلبورده��ای تبلیغات��ی 
آن صرف نظرکردی��م ولی کتل 
چیپس در مابقی رسانه ها حضور 
داش��ت.« او اضافه می کند: »در 
تبلیغات تلویزیون��ی و رادیویی 
در نظر داش��تیم حس خانگی و 
نوستالژیک بودن محصول را در 
مخاطب ایجاد کنیم. مخاطبان 
چی ت��وز طی��ف گس��ترده ای را 
دربرمی گیرد و گروه سنی خاصی 
را شامل نمی شود. ما نیز آگهی ها 
را به گون��ه ای طراحی کردیم که 
بتواند مخاطبان متنوع را پوشش 
دهد. در آگهی رادیویی از صدای 
گوینده ای آشنا استفاده نکردیم 
تا ح��س صمیمی��ت و نزدیکی 
بیش��تری با شنوندگانش داشته 
باش��د، بلکه در ابتدای آگهی از 
موسیقی ش��روع برنامه کودک 
ده��ه 60 اس��تفاده کردیم. این 
موسیقی ش��نوندگانش را به آن 
دهه می برد در حالی که گوینده 
مت��ن ای��ن جم��الت را تک��رار 
می کند: یادته اون موقع ها وقتی 
برنام��ه کودک ن��گاه می کردیم 
مام��ان بایک بش��قاب چیپس 
خانگ��ی به س��راغ مان می آمد... 
در آگهی تلویزیونی هم جوانانی 
را نشان دادیم که مشغول بازی 
هستند و آشپزی که با حوصله 
سیب زمینی ها را پوست گرفته 
و حلقه حلق��ه می کند تا با آنها 
چیپس درست کند. این تصویر 
اس��ت که  تداعی کننده دورانی 
مادرهای م��ان ب��ا حوصله زمان 
زیادی را صرف تهیه چیپس های 
خانگی می کردند.  این کارشناس 
تبلیغات در پایان اضافه می کند: 
در کمپین تبلیغاتی کتل چیپس 
تالش کردیم با ش��عار »چیپس 
خانگ��ی دس��ت پخت چی توز«، 
مخاطب��ان را ب��ه تجربه طعمی 
متف��اوت و خانگی دعوت کنیم. 
در زمان این گفت وگو حدود 15 
روز از شروع این کمپین می گذرد 
و آگهی ها یک��ی پس از دیگری 
در رس��انه های مختل��ف پخش 
نظرسنجی های  طبق  می شوند. 
توانسته  تبلیغات کمپین  گروه، 
در مخاطبان��ش بازخورد خوبی 
داشته باشد و گس��ترش تولید 
محصول نش��ان دهنده موفقیت 
مس��یر تولید و تبلیغ محصول 
است، ولی برای نظر قطعی باید 

منتظر آینده باشیم.«

نگاهی به تبلیغات وسیع یک محصول خوراکی 

شروع تبلیغ، 3 سال بعد از ورود محصول 
ورود به تاریکی

تی��م هورتون��ز )Tim Hortons( ی��ک ش��رکت 
رستوران های زنجیره ای کانادایی است که با در اختیار 
داش��تن بی��ش از ۴ هزار ش��عبه در سرتاس��ر جهان، 
به عنوان بزرگ ترین ش��بکه فس��ت فود و رس��توران در 
کانادا شناخته می شود. تیم هورتونز بازار قهوه در کانادا 
را به وضوح در اختیار دارد، همچنین در سال های اخیر 
در کانادا با رقابتی از سوی استارباکس و مک دونالد هم 
مواج��ه بود، زیرا این دو برن��د نیز به ارائه قهوه بهتر به 

مشتریان توجه نشان می دادند. 
ای��ن ش��رکت ب��ه تازگی محص��ول جدی��دی تولید 
ک��رده که ب��رای معرفی آن ی��ک کمپی��ن خالقانه و 
 جالب ب��ه راه انداخته اس��ت. نام ای��ن محصول جدید 
NEW DARK ROAST COFFEE اس��ت که 
نوعی قهوه تلخ اس��ت. همچنین ب��رای آن یک کلیپ 
واقع��ی از عکس العمل مردم در برابر دیدن این کمپین 

ساخته که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. 
ای��ده تی��م هورتونز به ای��ن صورت بوده اس��ت که 
یکی از فروش��گاه های محلی تی��م هورتونز در کانادا را 
که مش��تریان محلی به آن س��ر می زنند کامال به رنگ 
مشکی درآورده اس��ت به عالوه تابلو و حتی خودرویی 
که جلوی در ورودی پارک اس��ت همگی را سیاه کرده 
اس��ت و ی��ک پیغام به عاب��ران می دهد ب��ا عنوان »به 

 ». Get into the Dark!تاریکی وارد شو
مش��تریان بعد از دی��دن این س��اختمان و توجه به 
پیغام آن کنجکاو می ش��وند و در را ب��از می کنند و به 
داخل فروشگاه سرک می کشند، از آنها دعوت می شود 
ک��ه داخل بروند اما در فروش��گاه هیچ چ��راغ یا نوری 
وج��ود ندارد و هم��ه جا مانند رنگ بیرون س��اختمان 
سیاه و کامال تاریک شده است. متخصصان این کمپین 
بازاریاب��ی چریکی عنوان کرده اند ک��ه هدف ما از این 
کار غیر فع��ال کردن حس بینایی مش��تریان به جهت 
تمرکز بیش��تر روی دیگر حواس بوده است! سپس در 
آن تاریکی و س��کوت از مش��تریان خواسته می شود تا 
یک لیوان قهوه را امتحان کنند، در فضایی که مشتری 
اصال چیزی نمی بیند و تقریبا ترس��یده اس��ت - حتی 
چند نفر از خانم ها از ترس جیغ می زنند- و مس��ئوالن 
فروشگاه س��عی می کنند با صحبت کردن افراد را آرام 
کنند، کارشناس��ان معتقدند بعد از اینکه فرد احساس 
امنیت کند و قهوه را بچش��د با توجه به اینکه از حس 
بینایی خود نمی تواند اس��تفاده کند کامال حواسش به 
س��مت مزه قهوه می رود. به عالوه تمام حواس مشتری 
روی حس چش��ایی متمرکز می ش��ود و بهتر می تواند 
قهوه را مزه کند.  در نهایت چراغ ها روش��ن می شود و 
افراد، فروشنده ها را با لباس های همشکل و لیوان های 
قه��وه در دس��ت می بینن��د و با ق��رار گرفت��ن در این 
وضعی��ت تش��کر و رضایت خود را از م��زه قهوه عنوان 
می کنن��د. این کمپین که برای معرفی قهوه دارک تیم 
 NEW DARK ROAST COFFEE هورتون��ز 
اجرایی شده بود در ش��بکه های اجتماعی توسط افراد 

زیادی دنبال می شود.

این آگهی های چاپی تعاملی را 
الیک کنید

مقطع��ی  م��د  فروش��گاه  بزرگ تری��ن   ،C&A"
)fast fashion(  در برزیل، با همکاری مایکروسافت 
 Like Ad و ش��رکت تل��ه کام ایتالیا بازار را با پ��روژه
خود ش��گفت زده کرد. این نخس��تین باری اس��ت که 
یک ش��رکت به مش��تریان خود از طری��ق یک آگهی 
تبلیغاتی در مجله، امکان انتخاب دکمه like برگرفته 
از فیس��بوک را می ده��د.  این نوع تبلیغ��ات چاپی و 
دیجیت��ال برای م��ردم فرصت تعامل و ل��ذت بردن از 
یک پوش��ش خبری مطلوب بدون نیاز به فعال س��ازی 
ه��ر گونه اب��زاری را فراهم می کن��د. همه مجالت یک 
برد الکترونیکی با اجزای خاص و یک تراشه از شرکت 
Tim را دریاف��ت می کنن��د که وظیفه ذخیره س��ازی 
اطالعات اش��خاص ثبت نام ش��ده را بر عه��ده خواهد 
داش��ت. بنابراین هر like منجر به انتش��ار یک نسخه 
از مجل��ه در timeline ف��ردی می ش��ود ک��ه قبال با 
آن تعام��ل برقرار ک��رده بود.  هم��ه کاربرانی که قبال 
در فیس��بوک ثبت نام کرده باش��ند، در خانه نسخه ای 
منحص��ر به ف��رد از مجله را دریاف��ت خواهند کرد که 
یک آگه��ی چاپی سفارش��ی نیز به هم��راه دارد. این 
آگه��ی تبلیغات��ی دو دکم��ه like داش��ته که هر یک 
مخص��وص یک مانکن ب��ا یک نوع لباس اس��ت. برای 
انتخاب و فش��ار دادن دکمه مرب��وط به لباس محبوب 
خود، مشاهده اندکی نور مشخص می کند که رأی شما 
ش��مرده و ثبت شده اس��ت. عالوه بر این، همه like ها 
به نمایش��گری در فروش��گاه Morumbai  فرستاده 
شده و دوست داش��تنی ترین لباس ها به اطالع همگان 

خواهد رسید. 
آژانس تبلیغاتی: DM 9DDB، سائو پائولو، برزیل

مدیر ارشد خالقیت: مارکو ورسولیتو
مدیر هنری: مارسلو تورما، دانیل اوتونی، ماریانا فراری

 Cricket Design :شرکت تهیه کننده دیجیتال

رابطه تبلیغات با کودکان نیازمند اصالح است 
معصومیت از دست رفته  

کودکان احساس��ی هس��تند و با دی��دن هرچیزی که 
احساس آنها را تحریک کند تصمیم می گیرند. آنها هدف 
و ماهیت تبلیغات را تش��خیص نمی دهند و با دیدن هر 
آگهی وسوسه تقلید از آن در آنها بیدار می شود. کودکان 
به س��رعت همزاد پنداری می کنند و خودشان را به جای 
شخصیتی قرار می دهند که در آگهی از آن استفاده شده 
اس��ت. برای مثال، وقتی می بینند که کودکی 5ساله در 
آگهی با خوردن اس��نک و چیپس بال درمی آورد و پرواز 
می کن��د، آن را باور می کنند.  همه م��ا به یاد داریم که 
ش��ایعات در مورد تبلی��غ یکی از آگهی های��ی که درآن 
کودکی کفش��ی می خرید و با آن پ��رواز می کرد به کجا 
کش��ید. برخی گفتند که کودک��ی به تقلید از این آگهی 
کفش این ش��رکت را خریده و به خیال پرواز از پشت بام 
خان��ه خود را به پایین پرتاب کرده اس��ت. حتی اگر این 
موضوع شایعه ای بیش نباشد، باز جای تامل دارد که چرا 

باید از کودکان در آگهی ها استفاده شود. 

 حضور پررنگ کودکان 
درآگهی های ایرانی 

این موضوع ش��اید درمورد بخشی از آگهی های صنایع 
مختلف در خارج از کشور موضوعیت داشته باشند، ولی 
در کش��ور ما در م��ورد تمامی صنایع اغل��ب از کودکان 
استفاده می ش��ود. در آگهی بانک، کودک فریاد می زند: 
دیگه خونه دار ش��دم، در آگهی برنج کودک خوش��حال 
از برنده ش��دن جایزه آن شرکت اس��ت، در آگهی پودر 
لباسش��ویی کودک از مادر می پرسد مامان به نظرت این 
پودر خوب اس��ت و مادر از خواص پودر لباسش��ویی به 
کودک پنج ساله توضیح می دهد. در آگهی دیگر کودک، 
مادر را در آش��پزی همراه��ی می کند و از خواص هود و 
س��ینک و لوازم آش��پزخانه می گوید. پای ثابت تبلیغات 
ش��وینده و بهداش��تی هم دختر و پسر بچه های کوچکی 
هس��تند که باید همه انواع ش��امپوها را مورد  اس��تفاده 
ق��رار بدهند. ب��رای مثال در تبلیغ نرم کننده، ش��امپوی 
مخص��وص موهای چ��رب، موه��ای خش��ک و موهای 
معمول��ی بازیگ��ر کودک اس��ت و معموال مادر دس��تی 
بر س��ر کودک خود می کش��د و می گوید موهای پس��رم 
چرب اس��ت. در حوزه مواد غذایی ک��ه مثال های فراوان 
دیگری وجود دارد و کودکان مورد آزمایش های مختلف 
ق��رار می گیرند. این در حالی اس��ت که ام��کان تقلید از 
طرف کودکان بسیار است و این مسئله مورد بی توجهی 

سازندگان آگهی قرار می گیرد. 

کودکان در نقش بزرگساالن
با وجود تمام بحث های مختلف درباره حضور کودکان 
در آگهی ه��ای تبلیغات��ی، به تازگ��ی ش��اهد پخش تیزر 
تبلیغاتی برای یک اجاق گاز در تلویزیون هس��تیم. آگهی 
با حضور دوکودک در نقش بزرگس��االن س��اخته و اجرا 
می ش��ود. این آگه��ی دختربچه ای را نش��ان می دهد که 
حتی نمی تواند بس��یاری از واژه ها را درس��ت تلفظ کند 
ولی مجبور به گفتن حرف های بزرگس��االن است. نقش 
مقابل او را هم پسر بچه ای بازی می کند که سبیلی روی 
صورت اش کش��یده ش��ده و در نقش فروشنده اجاق گاز 
ب��ازی می کند. نکته جالب اینکه همیش��ه در صحبت ها 
هش��دار داده می شود که مواظب استفاده کودکان از این 
وسایل باش��ید و اجازه ندهید که کودکان به این وسایل 
نزدیک ش��وند چون امکان دارد برای تقلید از بزرگ ترها 
به خود آس��یب های جبران ناپذیری بزنند؛ ولی سازنده از 
این دختر بچه مثل خانم بزرگی اس��تفاده کرده که آمده 
اجاق گاز بخرد و برای اینکه در ذهن بیننده تاثیر بگذارد، 
ب��رای دختربچه از کفش  و کیف بزرگی اس��تفاده کرده 
اس��ت. مثال کارگردان خواس��ته بیننده را ب��ه یاد زمانی 
بین��دازد که به تقلید از مادر کفش هایش را می پوش��ید 
و ادای او را حی��ن صحب��ت کردن درمی آورد. پس��ربچه 
بازیگ��ر نیز کت بزرگی به تن کرده و در مقابل دختربچه 
از ویژگی های اجاق گاز می گوید. اینکه سازنده به طور کلی 
برای آگهی خود گروه هدفی در نظر داشته یا نه، سوالی 

بزرگی است که درذهن هر بیننده ای شکل می گیرد. 

گروه هدف کیست؟ 
تعریف نشدن گروه هدف در ساختن یک آگهی جایگاه 
پراهمیتی دارد که دراکثر آگهی ها نادیده گرفته می شود. 
نتیج��ه آنک��ه وقتی آگهی های پخش ش��ده را ت��ا انتها 
دنبال می کنید متوجه می ش��وید که ب��ا اینکه محصول 
ب��رای بزرگ ترها ب��ود درآن نق��ش اول را کودکان بازی 
کرده اند یا برعکس درحین ساختن آگهی برای کودکان 
از بزرگس��االنی استفاده ش��ده که ربطی با آن محصول 
نداش��ته اند. این روند نش��ان می دهد که سازندگان فقط 
درپی ساخت آگهی ها هستند و توجهی به اینکه بازخورد 
دریافتی از بیننده چه خواهد بود ندارند. به عبارت دیگر 
فقط آگهی ای می س��ازند که جلوه بصری خوبی داش��ته 
باش��د و لحظه ای هم بینن��ده در نگاه کردن به آن مکث 
کن��د. مابقی به آنها ربطی ندارد، حتی اگر بیننده بعد از 
دیدن آن به س��رعت پیام آگهی را فراموش کند نیز مهم 
نیست؛ مهم ساختن و ساختن آگهی برای مشتری است. 

توجه به قوانین تبلیغاتی 
اهمیت حضور کودکان در تبلیغات چنان است که در 
اغلب کش��ورهای جهان در جهت منع این گونه تبلیغات 
قوانی��ن و مقرراتی وضع کرده اند. ب��رای مثال در یونان 
هرگونه تبلیغ اس��باب بازی از س��اعت هفت صبح تا 10 
ش��ب ممنوع است یا در سوئد از س��ال 1۹۹1، هرگونه 
تبلیغ برای کودکان زیر دوازده س��ال ممنوع شده است. 
در قوانین کشورمان نیز در ماده 1۴ آیین نامه تاسیس و 
نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات 
آمده، اس��تفاده از کودکان ب��رای معرفی کاال و خدماتی 
ک��ه انتظار مصرف کاال ی��ا بهره مندی از خدمت یا خرید 
آن توسط ایش��ان نمی رود، ممنوع شده است، اما اینکه 
چقدر این قانون در کش��ور اجرا می ش��ود جای بررسی 

کارشناسی دارد. 

گاهی آنقدر از توجه 
مصرف کننده به 

محصول اطمینان 
داریم که تبلیغات 
می تواند با ورود 
محصول به بازار 

همراه شود و تبلیغات 
گسترده می تواند 
به خوبی حضور 

محصول را پشتیبانی 
کند

رسانه کافه تبلیغات

55

نرگس فرجی

نگار شکوهی  جواد بیات

تبلیغات خالق

Volkswagen آگهی اتومبیل
شعار: ایجاد نوری متناسب با شرایط! )مدل جدید فولکس واگن به همراه سیستم کمکی فعال چراغ جلو که دقیقا 

محل مورد نیاز شما را به هنگام رانندگی نورپردازی می کند(
آژانس تبلیغاتی: DDB Tribal, برلین، آلمان- کارگردان خالقیت اجرایی: Matthias Schmidt- کارگردانان خالقیت: 

Lilli Langenheim :مدیر هنری Tomas Tulinius, Nils Haseborg, Veit Moeller, Stephan Schäfer
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سمس��اری یک��ی از مش��اغلی 
اس��ت که هر کسی به سراغ آن 
نمی رود، اما بس��یاری از افرادی 
ک��ه وارد این ش��غل ش��ده اند 
توانس��ته اند وضعیت مالی خود 
را تا حد زیادی بهبود ببخشند. 
اگر این ش��غل درآمدی نداشت 
یا درآمدش کم بود افراد زیادی 
وارد ای��ن ش��غل نمی ش��دند و 
به طب��ع اتحادی��ه ای هم برای 
سمساران وجود نداشت. شغل 
سمساری یک شغل واسطه گری 
است و باید یک کاالیی را از یک 
ف��رد خریداری کنن��د و به فرد 
دیگ��ری به ف��روش برس��انند، 
اما این ش��غل با س��ایر مشاغل 
یک تفاوت اساس��ی دارد و آن 
قیمت کاالهایی اس��ت که رد و 
ب��دل می  ش��ود. در این گزارش 
قصد داریم ت��ا همه خوب و بد 
این ش��غل را برایتان روی دایره 

بریزیم. 

مدیران بداخالق
تص��ور اکثر ما از سمس��اران 
ای��ن اس��ت؛ اف��رادی عبوس و 
بی حوصل��ه  ک��ه همیش��ه در 
مغازه های تاریک و در عین حال 
شلوغ خود می نشینند و تالش 
می کنند اجناس گران قیمت و 
عتیقه ما را ب��ا کمترین قیمت 
از م��ا بخرند. اگر ب��ا وجود این 
تصور رایج، شما شغل مدیریت 
سمس��اری را انتخاب کرده اید، 
برای شکستن این تصور غالب و 
ایجاد تمایز باید نکات زیادی را 
رعایت کنید. شاید به کار بردن 
واژه مدیری��ت برای مش��اغلی 
مانند سمس��اری کمی عجیب 
به نظر برسد، اما واقعیت ماجرا 
این است که این شغل نیازمند 
فراوانی  ظرافت های مدیریت��ی 
اس��ت که اگ��ر رعایت نش��ود، 
قطع��ا کارهای م��ان به ش��کل 
مطلوب پیش نخواهد رفت. در 
نظر داش��ته باش��ید که شغلی 
مانند سمساری نیازمند فعالیت 
بدنی زی��ادی اس��ت. چیدمان 
وسایل در یک مغازه سمساری 
نظم چندانی ندارد و در نتیجه 
ممک��ن اس��ت یک مش��تری 
کاالیی را بپس��ندد ک��ه در زیر 

وس��ایل دیگر قرار داشته باشد 
و مجب��ور هس��تید آن را برای 
مشتری بیرون بیاورید. سختی 
این مسئله نباید به هیچ عنوان 
بر گشاده رویی شما و رفتارتان 
با مش��تری تاثی��ر بگ��ذارد. با 
این حال، یکی از مزیت های این 
شغل این اس��ت که فعالیت در 
این صنف نی��ازی به انبار ندارد 
و ی��ک مغازه 15 ت��ا 30 متری 
کفایت می کن��د. از آنجایی که 
اجناس داخل مغازه از وس��ایل 
اضافی خانواده ها تهیه می شود 
بای��د بدانید که چ��ه کاالهایی 
برای عموم مردم جذابیت دارد. 
اگر یک کاالی رنگ و رو رفته را 
خریداری کنید و به همان شکل 
داخل مغازه قرار دهید بدانید که 
صاح��ب اول و آخر آن خودتان 
هس��تید. این مغازه نی��ازی به 
ویتری��ن ندارد، اما نوع چیدمان 
مغازه بسیار اهمیت دارد. سعی 
کنی��د از پارتیش��ن های بلند و 
سقفی برای کاالهای خریداری 
شده استفاده کنید تا از حداقل 
فضایی که دارید بهترین بهره را 

ببرید. 

سود در خرید است 
نه فروش

در زمان خری��د محصوالت 
مش��تریان  از  دوم  دس��ت 
باید دقت داش��ته باش��ید که 
س��ود ش��ما در خرید اس��ت 
نه ف��روش. به ای��ن دلیل که 

قیمت محصوالت دس��ت دوم 
مشخص است و با رعایت یک 
فاصله معین با قیمت نو آن به 
فروش می رس��د. در نتیجه در 
نظر بگیری��د که محصوالت را 
نبای��د با قیمت بس��یار باالیی 
ای��ن  خری��داری کنی��د ، در 

صورت یا صاح��ب اول و آخر 
کاال خودت��ان هس��تید یا باید 
آن را با ضرر بفروشید. سود در 
این شغل ثابت نیست و ممکن 
اس��ت روی ی��ک محصول 5 
هزار تومان و روی کاالی دیگر 

100 هزار تومان سود کنید. 

سمساری های کم نور
سمس��اری ها  بیش��تر  ن��ور 
کم اس��ت و اجن��اس به خوبی 
مش��خص نیس��تند و برخ��ی 

مشتریان بعد از خرید و انتقال 
محص��ول ب��ه من��زل متوجه 
دارای  می ش��وند که محصول 
ایراداتی اس��ت ک��ه در مغازه 
نمایان نب��وده و از خرید خود 
پش��یمان می ش��وند و همین 
ام��ر باعث نارضایت��ی و تکدر 
خاطرش��ان می ش��ود. س��عی 
کنی��د ن��ور مغ��ازه به گونه ای 
باش��د ک��ه اجن��اس به خوبی 
مشاهده شوند و قبل از خرید 
کاال را از همه زوایا به مشتری 
نش��ان دهی��د. اجناس��ی که 
خری��داری می کنی��د باید بعد 
از خرید به اصطالح دس��تی به 
س��ر و روی آن بکشید تا مورد 

توجه افراد قرار گیرد. 

 مغازه ای نمونه
داشته باشید

معروف  ضرب المث��ل  ی��ک 
»آدم  می گوی��د:  ک��ه  اس��ت 
خوش حس��اب ش��ریک م��ال 
م��ردم اس��ت.« اگر ش��ما هم 
بتوانید با مردم خوش حس��ابی 
کنید و اقالمی ک��ه آنها قصد 
ف��روش دارن��د را ب��ه صورت 
و  کنی��د  خری��داری  نق��دی 
وعده و وعی��د بیهوده ندهید، 
آنه��ا برای ف��روش به س��راغ 
فرد دیگ��ری نمی روند و حتما 
ش��ما را انتخاب خواهند کرد. 
برای اینکه فعالیت راحت تری 
داشته باشید، بهتر است لوازم 
داخل مغازه خ��ود را تفکیک 

کنید. س��عی کنید لوازم برقی 
کوچ��ک را در یک س��مت و 
خرده ریزه��ای دیگر را هم در 
طبقات��ی که تعبیه ش��ده قرار 
دهید تا دسترسی به آن آسان 

باشد. 
داخل  محص��والت  تفکیک 
مغازه باعث می ش��ود تا کاالها 
توس��ط خری��داران بهتر دیده 

شود. 
ب��ودن مغازه مس��ئله  تمیز 
دیگ��ری اس��ت ک��ه برخی از 
سمس��اران خیلی به آن توجه 
ندارن��د و این موضوع را جدی 
نمی گیرند. ی��ک مغازه مرتب 
و پاکی��زه می تواند ش��ما را به 
مش��تریان تان  اول  انتخ��اب 

تبدیل کند. 
برای جابه جایی و خرید وفروش 
محص��والت حجیم و بزرگ به 
یک وس��یله نقلیه نیاز دارید. 
ای��ن وس��یله نقلی��ه می تواند 
کوچ��ک  چرخ دس��تی  ی��ک 
باش��د یا یک وانت. تهیه وانت 
زیادی  هزین��ه  اس��ت  ممکن 
بگ��ذارد،  دس��ت تان  روی 
برای  ام��ا ی��ک چرخ دس��تی 
جابه جای��ی کاالهای��ی که در 
مح��ل خری��داری می کنید یا 
به فروش می رس��انید از لوازم 

ضروری کارتان است. 
نکته دیگر آنکه برای فروش 
ق��ول معروف  به  محص��والت 
نباشید.  و یک کالم  دندان گرد 
از آنجای��ی ک��ه کاالی عرضه 
ش��ده توسط ش��ما دست دوم 
است حتما مش��تریان از شما 
پس  دارند،  تخفی��ف  تقاضای 
کمی از سود خود کاهش دهید 
 تا مش��تریان تان را تحت تاثیر 

قرار بدهید. 
ای��ن روزها ب��ه دلیل گرانی 
و مس��ائل اقتصادی خانواده ها 
ترجی��ح می دهند ب��ه منظور 
کاه��ش هزینه ه��ای جاری از 
وس��ایل دس��ت دوم اس��تفاده 
کنن��د ک��ه این موض��وع یک 
فرصت مناس��ب را برای شما 

ایجاد می کند. 
سعی کنید از این فرصت به 
دست آمده بهترین استفاده را 
کنی��د و با بهترین ش��یوه این 
 موقعیت را برای خود تبدیل به 

درآمد کنید. 

نکاتی برای سمسار موفق بودن 

هنر ارزان خریدن و معقول فروختن 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )13(
هدایت خالقیت از باال به پایین

مسئوالن رده باالی شرکت باید همواره بر سطح دانش 
و استعداد کارکنان شان احاطه داشته باشند و در صورت 
ل��زوم و برای هدایت این ظرفیت ها تصمیمات مقتضی را 

اتخاذ کنند. 

ایده
واژه ن��وآوری نمایانگر یک حرکت خودجوش، غیرقابل 
پیش بینی و خارج از کنترل است. ادبیات نوآوری همیشه 
با داس��تان هایی مملو از اکتش��افات ناگهانی و قهرمانان 
مستقلی که برای رسیدن به هدفشان سرسختانه تالش 
می کنن��د همراه ب��وده اس��ت. آن طور ک��ه از این قبیل 
داس��تان ها برمی آید مخترعان همواره در خفا مشغول به 
کار بوده و خالف جهت آب حرکت می کردند. نخس��تین 
نمونه از این مخترعان آرت فالی و اپنس س��یلور بودند. 
ش��یمیدان هایی که یکسری برچس��ب به درد نخور را به 
ی��ک تجارت میلی��ارد دالری بدل کردن��د. در این موارد 
معموال نوآوری مسیر خود را از پایین به باال طی می کند 
و این فرآیند معموال از آزمایش��گاه ها یا از بخش بازاریابی 
سرچشمه می گیرد و در این بین سطوح باالی مدیریتی 
نقشی ندارد. به هر صورت برای حصول اطمینان از هدایت 
این خالقیت ها در مسیر صحیح، نقش مدیریت و قدرت 

تصمیم گیری آن بسیار حیاتی است. 
مدیران رده باال تصمیمات مهم و تاثیرگذاری را برپایه 
اطالع��ات و دانش خود باید اتخاذ کنند. بهترین مثل در 
این مورد توسعه تجاری کارت های اعتباری است. در سال 
1958 میالدی یک گروه تحقیقاتی در بانک امریکا که به 
آن دپارتمان تحقیق و توس��عه ارائه خدمات به مشتریان 
گفته می ش��د، اقدامات��ی را در این خص��وص انجام داد. 
وظیفه این گروه تحقیقاتی خلق یک محصول قابل ارائه به 
مشتریان بود و آنها بدین وسیله نخستین کارت اعتباری 
را طراحی کردند. این محصول بعدها توسط هفت بانکدار 
دیگر در س��یتی بانک تکمیل ش��د و موارد بسیار مهمی 
نظیر تخفیف برای خرید محصوالت، محدودیت اعتبار و 

شرایط و ضوابطی به آن افزوده شد. 
این توسعه در پاسخ به نیاز بازار رخ نمی دهد. بلکه دلیل 
ظهور و بروز آن این اس��ت که دست اندرکاران در تجارت 
بانکداری به خوبی از دانش و اطالعات شان استفاده کردند 
که ش��امل داشتن شناخت کافی از بازار، درک صحیح از 
مشتریان، بهره گیری از اطالعات و پیش بینی ها در مورد 
بازار و تحوالت اجتماعی، داشتن تجربه در مورد خدمات و 
ایده های مشابه نظیر وام های اقساطی و در نهایت آشنایی 
با تکنولوژی و اطالع از آخرین دس��تاورد ها در این زمینه 
اس��ت. دوره خالقیت و نوآوری در صنعت خدمات مالی و 
بانکی با اختراع دستگاه های خودپرداز و بانکداری اینترنتی 

ادامه یافت. 
ای��ن نوع از نوآوری به ش��کل قابل توجهی با نوآوری از 

پایین به باال متفاوت است. 
پش��تیبانی مدیران ارشد بسیار ضروری است، آنها یک 
واحد را راه ان��دازی می کنند و به گس��ترش ویژگی های 
آن کم��ک می کنند و با اعمال حمایت م��ورد نیاز اجازه 
می دهند تا ایده های مطرح شده ریشه زده و امکان رشد 

بیا بند. 
نقش مدیران رده باال در مراحل اولیه بس��یار حساس و 
حیاتی است. ایجاد شرایط مناسب و حمایت های مستمر 

و افزایش انگیزه نشانگر اهمیت نقش آنها است. 
اطالع��ات و بهره گی��ری از آن از جمله پر اهمیت ترین 
بخش مبحث نوآوری از باال به پایین اس��ت. احاطه کامل 
بر اطالعات و دانش ضمنی بسیار ضروری است زیرا آنها 
موجبات آغاز فرآیند نوآوری را فراهم می کنند و در نهایت 
موجب دست یافتن به موفقیت و به ثمر رسیدن تالش ها 

می شوند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
مدیران ارش��د را تش��ویق کنید تا به طور مستقیم در 

فرآیند نوآوری حضور داشته باشند. 
با برخورداری از توانایی سنجش بازار و استفاده از دانش 
و تجربه دیگر اعضای گروه بهتر می توانید ایده های خالقانه 

را ارزیابی کنید. 
ب��ه کارمندان ت��ان فرصت دهید تا در م��ورد نوآوری و 
خالقیت به بحث و تبادل نظر بپردازند و از این طریق به 

ایجاد فرهنگ نوآوری در میان آنها کمک کنید. 

نظریه بازی ها
آیا می دانس��تید نظریه بازی ها می تواند به عنوان ابزاری 
کارا در تصمیم گیری های مدیران مورد استفاده قرار گیرد؟ 
بسیاری از مواقع الزم است یک مدیر در شرایط تعارض به 
تصمیم گیری بپردازد. منظور از این وضعیت، پدیده هایی 
اس��ت که در آنها دست کم دو نفر در مقام طرفین حضور 
داشته و هر یک از آنها در پی دستیابی به اهداف مورد نظر 
خود هستند. در چنین شرایطی، نظریه بازی ها می تواند 
به عنوان ابزاری کارگش��ا در تصمیم گیری  مورد استفاده 
قرار گیرد. نظریه بازی ها یک نظریه ریاضی اس��ت که در 
موقعیت های رقابتی مورد استفاده قرار می گیرد. یک اصل 
منطقی وجود دارد که پیش بینی می کنند هر یک از رقبا 
به شیوه ای عمل می کنند که بتوانند حداکثر زیان خود را 
حداقل کرده یا حداقل س��ود خود را به حداکثر برسانند. 
زمانی که هر یک از رقبا به دنبال دستیابی به هدف مورد 
نظر خود هس��تند، با اس��تفاده از مفه��وم نظریه بازی ها 

می توان نقطه تعادل مسئله را پیدا کرد. 

آدم ساده

مرد خیلی س��اده ای به نظر می رس��د. با چهره خیلی 
معمولی. لباس پوش��یدن معمولی. قد و قواره متوسط. 
حدود چهل و اندی ساله. کم حرف و بی سروصدا. خیلی 
بی حاش��یه می آید و می رود. هیچ وقت نمی شود فهمید 
دقیقاً س��مت س��ازمانی او در ش��رکت چیست. گاهی 
پش��ت میزی کن��ار رئیس دفتر مدیرعامل می نش��یند. 
گاه��ی مثل یک پیک یا نامه رس��ان داخ��ل راهروها و 
راه پله ها و اتاق های ش��رکت آمد و ش��د می کند. گاهی 
ه��م یک مدت غیبش می   زند و نیس��ت. یکی، دو بار با 
او هم کالم ش��ده ام و چند باری هم ح��رف زدنش را با 
دیگران دی��ده ام. وقتی او حرف می زن��د اتفاق عجیبی 
ب��رای من می افتد. من مطلقاً حرف های او را نمی فهمم! 
نه اینکه سخت یا ناواضح حرف بزند، نه. موضوع چیزی 
د یگری اس��ت. هنگام ح��رف زدن از ه��ر موضوعی از 
خنثی تری��ن و معمولی تری��ن لغات اس��تفاده می کند. 
لغاتی که بعضاً از فرط استعمال در امور اداری بی معنی 
هس��تند، مثل کمیس��یون، صورت مجلس، کارتابل و از 
این قبیل کلم��ات. از طرفی هنگام صحبت کردن هیچ 
تغییر محسوس��ی در چهره و حالت او ایجاد نمی ش��ود. 
از ی��ک طرف دیگ��ر هم ص��دای آرام، غیرقابل تغییر و 
تک لح��ن او اس��ت که به س��رعت از صفر ب��ه یک حد 
رس��یده و در همان حد متوقف می مان��د. اگر در مورد 
فالن مس��ئله خس��ته  کننده فنی، بهمان وسیله یا یک 
نکته اداری مربوط به بیمه بازنشس��تگی یا اعدام اصغر 
قات��ل یا حتی حمله فضایی ها به زمین حرف بزند لحن 
و سرعت گفتار و جنس صدایش ابداً تغییری نمی کند. 
مجم��وع این عوامل باعث می ش��ود ک��ه من به محض 
شنیدن صدای او )خطاب به خودم یا دیگری( به نوعی 
خلس��ه بی حوصله و بی تفاوت وارد می شوم که شنیدن 
کلمات و معنی ک��ردن آنها را برایم غیرممکن می کند؛ 
نوع��ی خ��واب مصنوعی. یک��ی دو باری ک��ه هم کالم 
ش��ده ایم به  زور تکرار و دوباره پرسیدن و فشار آوردن 
به مغزم یک چیزهایی از حرف هایش دس��تگیرم ش��ده 
و باالخره لن��گان خرک خویش به مقصد رس��انده ام و 
اما ارتباط این ش��خص به بخ��ش من و مدیریت بخش 
من؛ در همان روزهای اول مدیریتم می فهمم که بنا به 
فرموده رؤس��ای باالی ش��رکت خرید یکسری از خرده 
ملزوم��ات پروژه ه��ا باید انحص��اراً از ش��رکت کوچکی 
که ظاهراً آش��نای رؤس��ای شرکت اس��ت انجام شود و 
الغیر. دستور مس��تقیم و انعطاف ناپذیر است. در مورد 
ای��ن خرده ملزومات )که البته بخش عمده ای نیس��تند 
و لزوم��اً تغیی��ر دادن منبع خرید آنه��ا تغییر عمده ای 
ایجاد نمی کند( خرید فقط و فقط از این ش��رکت انجام 
می ش��ود. به تدری��ج می فهمم که ف��رد فوق الذکر یک 
ربط هایی با شرکت اخیر الذکر دارد. بعدتر می فهمم که 
او در واقع آدم اصلی آن ش��رکت اس��ت و بیشتر اوقات 
حضورش در ش��رکت ما برای فروش محصوالت شرکت 
خودش اس��ت. اندکی بع��د متوجه می ش��وم که او در 
ش��رکت ما هم حقوق بگیر اس��ت و کارمند این شرکت 
هم محس��وب می شود. بعدتر کاشف به عمل می آید که 
او خرده ریزهای بی ش��ماری را به تقریبا همه بخش های 
تخصصی شرکت می فروشد و از این طریق درآمد قابل 
توجهی دارد و فی الواقع آن آدم یک القبای ساده ای که 
به نظر می آید، نیست. از شما چه پنهان تا حاال دو، سه 
بار ش��یطان داخل جلدم رفته که توی کارش یک اما و 
اگ��ری بیاورم و یک ش��ری راه بیندازم ولی یک چیزی 
ش��بیه حس شش��م به من می گوید که این آدم از آنها 
نیست که بتوان باهاشان شوخی کرد. نمی دانم خاصیت 
مهم او چیس��ت که اینطور سیاس��ت های کلی شرکت 
در جهت کار کردن او و س��ود بردنش هماهنگ ش��ده. 
البته اقالمی که می فروش��د بد نیس��ت ولی خب حتماً 
از  جاهای دیگر هم می ش��ود خرید کرد. سازوکار اینکه 
چط��ور چنین قدرت و موقعیتی به دس��ت آورده برایم 
مجهول اس��ت و تقریبا مطمئنم در محیط های ش��غلی 

دیگر اینجایی هم چنین آدم های ساده ای هستند.

 ورود فیات کرایسلر
به بورس نیویورک

گ��روه فیات – کرایس��لر از 13 اکتبر س��ال ۲01۴ 
می��الدی وارد ب��ورس نیویورک می ش��ود. هدف مالی 
کوتاه مدت فیات – کرایسلر که اوایل ماه اوت با یکدیگر 
ادغام ش��ده بودند، پنج برابر کردن سود خالص خود و 
رس��یدن به رقم ۴8 میلیارد یورو تا سال ۲018 است. 
ورود ب��ه بورس نیویورک به این گ��روه اجازه می دهد، 
عالوه بر افزایش سود خالص، حجم کلی معامالت خود 
را نی��ز افزایش دهد. تصمیم درب��اره افزایش احتمالی 
میزان س��رمایه ای��ن گروه در آخر ماه س��پتامبر اتخاذ 
خواهد ش��د. گروه فیات – کرایسلر در ردیف هفتمین 

سازنده بزرگ اتومبیل در دنیا قرار گرفته است. 

برای فروش 
محصوالت به قول 
معروف دندان گرد 
و یک کالم نباشید. 
از آنجایی که کاالی 
عرضه شده توسط 

شما دست دوم است 
حتما مشتریان از شما 
تقاضای تخفیف دارند، 

پس کمی از سود 
خود کاهش دهید تا 

مشتریان تان را تحت 
تاثیر قرار بدهید

الگوهای طالیی

آیا می دانستید
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سهراب علی اکبری

کاهش 
هزینه ها

پاس�خ کارش�ناس: بای��د در 
نظر داشته باشید که مهم ترین 
مختلف  هزینه های شرکت های 
ب��ا یکدیگ��ر تف��اوت دارد، ام��ا 
اگ��ر به ص��ورت کل��ی بخواهیم 
به پرسش شما پاس��خ بدهیم، 
باید بگوی��م که یک ب��ار دیگر 
ش��رکت  س��ربار  هزینه ه��ای 
کنی��د.  بررس��ی  را  خودت��ان 
هزینه های��ی مانند پی��ک، غذا، 
لوازم التحری��ر و... معم��وال این 

هزینه ها قابل مالحظه هس��تند 
و ح��ذف آنها ض��رر چندانی به 
شرکت نمی زند. به عنوان مثال، 
ب��ا حذف غذای پرس��نل با ذکر 
دلی��ل و به ص��ورت محترمان��ه 
مش��کل چندانی پیش نمی آید 
کاه��ش  ش��ما  هزینه ه��ای  و 
یاف��ت.  خواه��د  قابل توجه��ی 
صرفه جوی��ی در لوازم التحریر و 
مص��رف انرژی هم موثراس��ت، 
اما چن��دان قابل توجه نیس��ت. 

در صورتی که فض��ای اجاره ای 
در اختیار دارید، کوچک کردن 
فضا می تواند راهگش��ا باشد، اما 
اگ��ر قصد تغییر م��کان ندارید، 
می توانی��د یک ات��اق از فضای 
خود را اجاره دهید و یک درآمد 
اضاف��ی وارد ش��رکت کنید. در 
این صورت کمی افراد ش��رکت 
ولی  می نشینند،  فشرده تر  شما 
حداقل تعدیل نمی ش��وند.  اگر 
با وجود این کاره��ا باز هم نیاز 

به کاهش هزینه ها دارید، تعدیل 
نیروی انسانی تنها راه حل است. 
اف��رادی را که مش��اغل حیاتی 
ندارند، انتخاب کنید و کارهایی 
را ک��ه االن مش��غول انجامش 
هس��تند، ب��ه س��ایر کارمندان 
بس��پارید. خ��روج این اف��راد از 
شرکت فش��ار روی دیگر نیروها 
را افزایش می دهد، اما در برخی 
شرایط برای حفظ شرکت هیچ 

راه حل دیگری وجود ندارد. 

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تمای�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�کل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

پرسش: یک شرکت بازرگانی دارم با حدود 30 نفر کارمند. به دلیل مشکالت مالی تصمیم دارم هزینه های سازمان را 
کاهش بدهم، اما نمی دانم کدام هزینه ها را باید در اولویت قرار بدهم و کدام یک از آنها جزو هزینه های ضروری است که 

حذف آنها مشکل ساز می شود. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

کلینیک کسب و کار)55(

علی معروفی
کارشناس مدیریت ترجمه: معراج آگاهی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

از میان خبرها ایر فرانس پرواز ارزان قیمت ارائه می دهد
ش��رکت هواپیمایی »ایرفرانس-کی ال ام« در راس��تای سیاست های جدید 
خود در نظر دارد پروازهای ارزان قیمت را در قالب ش��رکت ترانس��اویا یکی از 

بازوهای زیرمجموعه خود، توسعه دهد. 
فعالیت های »ترانس��اویا« تاکنون در دو کشور فرانسه و هلند متمرکز بود و 
از این به بعد، پورتو و لیس��بون در پرتغال و مونیخ در آلمان به این فهرس��ت 
اضافه خواهند شد. مسئوالن این شرکت برای جلوگیری از ضرر و قرار گرفتن 
در مسیر درآمدزایی در نظر دارند از ابتدای سال آینده میالدی ناوگان هوایی 
»ترانساویا« را توسعه دهند و طبق شرایط جدید و با استفاده از پرسنل بومی 
و اس��تخدام خدمه پرواز و خلبانان طبق قوانین کشورهای میزبان به رقابت با 

رقبای اصلی خود در اروپا یعنی »رایان ایر« و »ایزی جت« بپردازند. 
 »رای��ان ایر« که مقر اصلی آن در ایرلند اس��ت در س��ال ۲013 با جابه جا 
کردن بیش از 81 میلیون مسافر رتبه اول پروازهای ارزان قیمت اروپایی را به 
خود اختصاص داد. ش��رکت بریتانیایی »ایزی جت« نیز در این مدت بیش از 
61 میلیون مسافر داشته است اما شرکت »ترانساویا« با در اختیار داشتن 50 
فروند هواپیما و فعالیت محدودتر، ش��ش و نیم میلیون مسافر داشته و اکنون 
قصد دارد با افزایش هواپیماهای خود به ۲۲0 فروند )تا س��ال ۲0۲0( رقابت 

جدی تری با این دو شرکت موفق داشته باشد. 
یک��ی از چالش ه��ای اولی��ه ای ک��ه 
مسئوالن این شرکت فرانسوی- هلندی 
ب��ا آن مواجهند اعتص��اب قریب الوقوع 
خلبان��ان اس��ت که حاضر نیس��تند در 
قالب شرایط جدید کاری، به پروازهای 

خود ادامه دهند.

افزایش جریمه بی پی در ماجرای لکه نفتی
براساس حکم قاضی دادگاهی در امریکا، شرکت بی پی در ماجرای لکه نفتی 
در خلیج مکزیک »س��هل انگاری جدی« داش��ته است. این حکم به این معنی 
اس��ت که ممکن اس��ت بی پی به پرداخت میلیاردها دالر بیشتر از آنچه بر سر 

آن توافق شده بود محکوم شود. 
لکه نفتی که س��ال ۲010 میالدی بر اثر انفجار در یک چاه نفتی در اعماق 
خلیج مکزیک ایجاد ش��د، بزرگ ترین فاجعه محیط زیستی را در تاریخ امریکا 
رقم زد. شرکت بی پی پیش تر پذیرفته بود در ماجرای لکه نفتی خلیج مکزیک 
مقصر اس��ت و برای هزینه های مرتبط با این ماجرا از جمله پرداخت غرامت و 
هزینه های حقوقی و پاکس��ازی منطقه ح��دود ۴3 میلیارد دالر اختصاص داده 
ب��ود.  اریک هولدر، دادس��تان کل امریکا می گوید: »در ای��ن پرونده که دولت 
امریکا با جدیت آن را دنبال می کرد، به نظر من گام مهم دیگری در تالش های 
مداوم نهادهای قضایی برداش��ته ش��د تا عدالت به س��ود مردم امریکا در این 
فاجعه حاکم شود. ما مطمئن هستیم این حکم، نقش بازدارنده ای برای کسانی 
خواهد داش��ت که طمع می کنند تا به قصد سود بیشتر، امنیت مردم و محیط 
زیس��ت را تهدید کنند.« بالفاصله پس از انتشار خبر حکم دادگاه، ارزش سهام 
بی پی ش��ش درصد افت کرد. براساس این حکم، 67 درصد تقصیرها به گردن 
شرکت بی پی است. در حالی که شرکت حفار ترنس اوشن 30 درصد و شرکت 

تولی��د س��یمان هالیبرتون س��ه درصد 
مقصر اس��ت. براس��اس قوانی��ن امریکا 
»سهل انگاری جدی« به این معنی است 
که ش��رکت بی پی باید به ازای هر بشکه 
نفتی که در آب تخلیه ش��ده است مبلغ 

۴300 دالر خسارت بپردازد. 
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یکی از تعاریف��ی که در مورد انس��ان 
به کرات گفته می ش��ود، این اس��ت که 
انسان مخلوقی است ناطق و اجتماعی و 
الزمه زندگی اجتماعی، برقراری و حفظ 
ارتب��اط با دیگران. این اس��ت ک��ه تمام 
نیازهای انس��ان، اعم از مادی و معنوی، 
برای ادامه حیات و بقای نس��ل، امنیت، 
تامی��ن معاش، آس��ایش زندگ��ی، رفاه 
اقتصادی و اجتماع��ی، افزایش آگاهی، 
باال بردن س��طح زندگ��ی و برخورداری 
از دس��تاوردهای ناش��ی از کار، تخصص 
و پیش��رفت های علم��ی و تکنولوژیکی 
دیگران، به وس��یله اش��خاص دیگر، اعم 
از اش��خاص حقیقی و حقوق��ی تامین و 

برطرف می شود.
 ه��ر ق��در دامن��ه و گس��تره زندگی 
اجتماعی وس��یع تر می ش��ود، ارتباطات 
متنوع ت��ر و پیچیده ت��ر می ش��ود. به هر 
ح��ال ب��رای رف��ع نیازه��ای اقتصادی 
روزم��ره زندگ��ی در تم��ام ط��ول عمر، 
ارتباط با دیگران نقش��ی اساس��ی دارد. 
آش��نایی و در نهایت تس��لط ب��ه اصول 
ارتباطات و فنون آن، انس��ان ها را به این 
توان و س��اح مجهز می کند که ارتباط 

ب��ا دیگ��ران از پایین ترین س��طح یعنی 
زندگی خانوادگی ت��ا باالترین حد یعنی 
زندگی جهانی را ش��امل ش��ود. در چند 
دهه گذشته، به تبع گس��تردگی و تنوع 
ارتباطات خارجی و جهانی ش��دن امور 
به ویژه در چند سال اخیر، روابط خارجی 
و بین الملل کشور عزیزمان ایران، دامنه 

بسیار وسیعی پیدا کرده است.
 از جمله این گوناگونی روابط خارجی 
و بین الملل��ی، روابط اقتص��ادی صنعتی 
و بازرگانی کش��ور ما با س��ایر کشورها و 
اتحادیه های منطقه ای و جهانی اس��ت و 
این روند به سرعت ادامه داشته و خواهد 
داش��ت. لزوم برق��راری، حف��ظ و تداوم 
این ارتباطات خارجی، تع��داد زیادی از 
ایرانیان را در مقام ها و مش��اغل مختلف 
پش��ت میز مذاکره با خارجیان کشانده 
اس��ت. هم��ه روزه در داخل و خ��ارج از 
کشور و در اقصی نقاط جهان هزاران میز 
مذاکره ارتباطی برقرار است که ایرانیان 
به عنوان یکی از طرف های مذاکره حضور 
دارند و ب��ا طرف های خارج��ی در مورد 
رواب��ط سیاس��ی، اقتص��ادی، صنعتی و 
بازرگانی یا س��ایر روابط در حال مذاکره 
هس��تند و گاهی به نمایندگ��ی از طرف 
سازمان ها یعنی ش��رکت ها، موسسات، 

نهاده��ا، بنیاده��ا، بانک ه��ا و غی��ره که 
انجام مذاکرات را به آنها محول کرده اند 

مشغول مذاکره هستند.
 این حقایق ما را وادار به تامل می کند. 
تام��ل در اینک��ه آی��ا هم��ه ایرانی هایی 
که از جانب خود ی��ا نمایندگی از طرف 
سازمان های ایرانی، با طرف یا طرف های 
خارج��ی مذاک��ره می کنند مس��لط یا 
حداقل آش��نا به اصول و فنون ارتباطات 
و مذاکره، به خص��وص مذاکرات خارجی 

هستند یا خیر؟ 
چرا ای��ن تام��ل مط��رح اس��ت؛ زیرا 
در جری��ان تمام ای��ن روابط گس��ترده 
و پیچی��ده، حت���ی در ح��د رواب��ط 
ش��خصی و رواب��ط داخلی ب��ا دیگران، 
 فقط صرف داش��تن حق و مح��ق بودن 

کافی نیست. 
بلکه خ��وب و اصول��ی ارتب��اط برقرار 
ک��ردن درب��اره حق خ��ود و به کرس��ی 
نش��اندن حق روی میز مذاک��ره، عامل 
اساسی در رس��یدن به هدف است. باید 
به��ای الزم و شایس��ته ای ب��ه آم��وزش 
اص��ول و فن��ون ارتباط��ات به خصوص 
مذاک��ره و ن��وع خارجی آن داده ش��ود. 
نمونه ب��ارز و مه��م آن مذاک��رات آقای 
ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان 

 ب��ا 1+5 ب��وده ک��ه از ت��وان هر کس��ی 
بر نمی آی��د.  چون ب��ا رد و ب��دل کردن 
حتی یک کلمه، سرنوش��ت یک کش��ور 
می تواند تغییر یابد. بنابراین با دانس��تن 
اصول ارتباط��ات بین المللی و عرف های 
آن و تسلط بر مذاکره با انواع تروکاژ هایی 
که از طرف مقابل ارائه می شود می توان 
به اهمیت و ارزش ه��ای واقعی ارتباطات 
در زندگ��ی انس��ان ها به خص��وص بعد 
اقتص��ادی آن توج��ه ویژه ک��رد، زیرا از 
دیرب��از خریدوفروش عاوه ب��ر ماهیتی 
مبادله ای و معامله ای، ماهیتی ارتباطی 
و اطاعاتی نیز داش��ته به ط��وری که به 
مرور زم��ان اهمی��ت این بخش بس��یار 
بیشتر ش��ده اس��ت. امروز نیز شرکت ها 
و س��ازمان هایی پدی��د آمده ان��د ک��ه با 
ارتباطات و استفاده از اطاعات مشتری 
تصمیم سازی می کنند یا حتی از این راه 
درآمدزایی دارند. شاید در عرصه جدید و 
در آینده ای نه چن��دان دور، دیگر تولید 
انبوه معنای خویش را از دس��ت بدهد و 
سفارشی س��ازی و مشتری س��االری به 
حداقل امتیاز یک س��ازمان تبدیل شود 
که این خود قدرت و توان هنر ارتباطات 
را به خوبی نمایانگر می کند، زیرا اقتصاد 

بدون ارتباطات تصورناپذیر است. 

مفهوم زبان بدن
 در فرهنگ های گوناگون

زبان بدن چند سالی است که از بعد اهمیت گوی سبقت را 
از زبان سر ربوده و تاثیری که بر دیگران می گذارد، به اذعان 
کارشناسان ارتباطات فراتر از ارتباط های کامی است. البته 
مفهوم زبان بدن در کشورهای گوناگون متفاوت است و هر 

فرهنگی تعبیر مجزایی از یک حرکت دارد. 
در بخش هایی از کش��ور هند مردم سرشان را به سمت 
راست و چپ تکان می دهند تا نش��ان دهند با دقت گوش 
می کنند و موافق هستند. این حرکت در هند که به آرامی 
انجام می ش��ود اصا غیرمعمول نیست و نشانه احترام نیز 
هست. در انگلستان )و به طور کلی غرب( مردم دوست دارند 
برای تایید و اعام اینکه س��ر و پا گوش هستند سرشان را 

تکان دهند. 
ارتباط چشمی، البته به جز خیره شدن ناخواسته، معموال 
به عنوان یک وج��ه مثبت در زبان ب��دن در فرهنگ غرب 
شناخته می شود. ارتباط چشمی در این بافت غرب، بیشتر 
به ارتباط غیرکامی میان سفیدپوستان بازمی گردد. توجه 
داشته باشید که در میان سیاه پوستان این منطقه، جوانان 
ترجیح می دهند هنگام شنیدن حرف های دیگران چشم در 
چشم آنها نباشند. این تفاوت فرهنگی بعضا اصطکاک هایی 
هم به وجود می آورد و منجر به گفتن این جمله می شود که: 
»وقتی باهات صحبت می کنم توی چشمای من نگاه کن.«

وقتی با انگش��ت به فیلیپینی ها و بس��یاری از نژادهای 
دیگر اشاره و صدایش��ان می کنید، ناراحت می شوند چون 
فکر می کنند خطا کرده اند ک��ه این گونه مورد خطاب قرار 

می گیرند. 
در برخی فرهنگ های بومی اس��ترالیا، ن��گاه کردن به 
چش��م های فردی دارای موقعیت باالتر توهین محسوب 
می ش��ود. حال آنک��ه در فرهنگ غربی ها ن��گاه نکردن به 
چش��م طرف مقابل می توان��د مفهوم فری��ب دادن، دروغ 
گفتن، بی توجهی یا عدم اعتماد به نفس داش��ته باشد.  در 
کشورهای عربی نشان دادن انگشت شست حرکتی شنیع 
و نشان دادن کف پا توهین اس��ت. در این کشورها شأن و 
منزلت صورت از پا بیشتر اس��ت. همچنین دست دادن با 
دست راس��ت به دلیل اعتقادات مذهبی مرسوم است و با 
دست چپ توهین محسوب می شود.  ابرو باال انداختن در 
فرهنگ ژاپنی می تواند مفهوم خشونت یا توهین به خانم ها 
باشد. مردان ژاپنی هنوز هم تعظیم می کنند. هرچه تعظیم 
بیشتر باشد، احترام هم بیشتر اس��ت.  در هلند با انگشت 
اشاره به شقیقه زدن نشانه هوشمندی کار و زدن به پیشانی 
با همان انگش��ت به معنای احمقانه بودن کار است. اما در 
روسیه برعکس است.  عامت OK که با ساخت یک دایره 
با اس��تفاده از انگشت شست و سایر انگش��تان نشان داده 
می شود، در برخی فرهنگ ها به ویژه امریکای التین، آلمان 
و خاورمیانه نشانه بی ادبی است.  مردم فرهنگ های شرقی 
وقتی می خواهند اشاره کنند کف دستش��ان رو به پایین 
است حال آنکه غربی ها کف دستش��ان رو به باالست.  در 
برخی کشورها مثل یونان، ترکیه و بلغارستان تکان دادن 
سر می تواند معنای متفاوتی داشته باشد. مثا در ترکیه این 

کار معنی مخالفت هم می دهد. 

انجمن مدیریت ایران
انجمن مدیریت ایران موسسه ای است آموزشی، مشاوره ای 
و پژوهشی که از س��ال 1335 فعالیت خود را آغاز و درسال 
1339 به صورت غیر انتفاعی و غیر سیاس��ی به ثبت رسید. 
این انجمن به عنوان انجمن علمی مورد تایید وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، یکی از پیشگامان ترویج علوم مدیریت 
در زمینه پرورش توانمندی های مدیران در س��ازمان های 
دولتی و خصوصی است. عمده ترین امتیازات و فعالیت های 

انجمن به شرح زیر است: 
برخی ویژگی ها و امتیازات انجمن: 

• اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری )7 سال پیاپی(

• دارا بودن گواهینامه صاحیت اجرای آموزش کارکنان 
دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

• دارا بودن گواهینامه تایید صاحیت مرکز آموزش��ی از 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

آموزش: 
فعالیت های آموزش��ی اثربخش در س��ازمان ها به عنوان 
سرمایه گذاری برای نسل های فعلی و بعدی تلقی می شود. از 
اهداف اساسی این سرمایه گذاری می توان به توسعه دانایی، 
ایجاد مزیت رقابتی، بالندگی س��ازمانی و ارتقای عملکرد 
سرمایه های انسانی اشاره کرد. شناخت کان روندهای تحول 
تکنولوژی و مدیریت و آثار آن بر سازمان ها، به مدیران آموزش 
کمک می کند تا نقش و جایگاه خود را با نگاهی عمیق تر تعریف 
کنند و از این طریق به سازمان ها و افراد به ویژه رهبران و مدیران 
کمک کنند تا با درک خردمندانه این پدیده های اجتناب ناپذیر، 
چشم انداز و راهبردهایی را تدوین کنند که توانایی انطباق 
خاق و سازنده س��ازمان و محیط را با این تحوالت به طور 

مستمر توسعه دهند. 
انجمن در برنامه ریزی های آموزشی خود به طرح موضوعات 
جدید و کاربردی و حل مسائل موردی نیز توجه ویژه دارد. در 
این زمینه با کمک اساتید برجسته و صاحب نظر در حوزه های 
مختلف )اداری- مالی، بازرگانی، تولید، انفورماتیک و غیره( 
انجمن توانسته اس��ت برنامه های ویژه ای را با توجه به نیاز 
سازمان ها برای س��طوح مدیران ارش��د و میانی به صورت 
میان مدت و کوتاه مدت اجرا کند که نتایج بسیار ارزشمندی 

را برای سازمان ها ایجاد کرده است. 
انجمن مدیریت ایران جهت تخصصی کردن برنامه های 
آموزشی از یکسو و طبقه بندی آنها به منظور افزایش دقت و 
سهولت، گروه های آموزشی زیر را در هفت گروه طراحی و 

تدوین کرده است. 

مشــاوره: 
 براساس تجارب کسب ش��ده در بیش از نیم قرن حضور 
در جامعه صنعتی و خدمات��ی در ش��رکت های ایرانی و با 
هدف ارائه خدمات مناسب و مستمر در زمینه سیستم ها و 
ابزارهای مدیریتی و مهندسی این انجمن خدمات مشاوره ای 
خود را به منظور توسعه و ارتقای سطح عملکرد سازمان ها 
از طریق طراحی و پیاده س��ازی سیس��تم های مدیریتی یا 
مهندسی، استاندارد سازی و همچنین اخذ گواهینامه های 

معتبر ارائه می کند. 

برنامه های آموزشی نیمه اول مهرماه 
انجمن مدیریت

   برنامه های آموزشی نیمه اول مهرماه انجمن مدیریت 
ایران اعام شد.

   دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یکم و دوم 
مهرماه با هزینه 200هزار تومان 

   ارتباطات س��ازمانی اثربخش 5مهرماه با هزینه 80 
هزار تومان 

   شایسته س��االری در نظام اداری شش��م مهر ماه با 
هزینه 80 هزار تومان 

   تکنیک های تصمیم گیری و حل مسئله هفتم و هشتم 
مهرماه با هزینه 180 هزار تومان 

   طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی هفتم و هشتم 
مهرماه با هزینه 200 هزار تومان 

   مدیریت حوادث 9 مهرماه با هزینه 200 هزار تومان 
   دوره مربیگری 12مهرماه با هزینه 70 هزار تومان 

   تکنیک های نوین نیازسنجی آموزشی 14 مهرماه با 
هزینه 70 هزار تومان 

   توانمند سازی مدیران و کارشناسان 15 و 16 مهرماه با 
هزینه 180هزار تومان

   اجرای برنامه ها از 
ساعت 8:30 تا 15:30 

است.
   10درصد تخفیف 
برای اعضای حقیقی و 
حقوقی و سازمان هایی 
که بی��ش از پن��ج نفر 

معرفی می کنند.
   ش��هریه برنامه ها 
ش��امل )کتاب،جزوه، 

وسایل آموزشی ، پذیرایی( است.
اعط��ای گواهینامه رس��می انجم��ن با اعتب��ار وزارت 
علوم، تحقیقات وفناوری، سازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران، ش��رکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران 
 و س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی در انته��ای دوره 
انجام می ش��ود.عاقه مندان می توانند ب��رای ثبت نام با 
تلفن های 88827878 – 88824886 و 88309413 
تم��اس بگیرن��د و ش��هریه مربوط��ه را ب��ه حس��اب 
0104465257007 ب��ه نام انجم��ن مدیریت ایران نزد 
بانک ملی ایران شعبه کریم خان زند واریز و رسیدآن را به 

شماره 88835278 فاکس کنند.

 درک درست از 
مدیریت ارتباطات

بسیاری از مدیران امروزی، با وجود ادعاهای فراوان در 
همه فن حریفی از یک پدیده مهم در کار خود غافل هستند 
و آن مدیریت ارتباطات است. آنها بدون اینکه خود بدانند 
یا چه بسا دانسته به ارتباطات و اهمیت داشتن یک بخش 
روابط عمومی یا مدیر متخصص در حوزه ارتباطات اهمیت 
نمی دهند. مطالعه موردی پیش رو موضوع را برای ش��ما 

بیشتر باز می کند: 
عصر کنونی، عصر ارتباطات است. بنابراین مدیرانی که 
کارشان ربطی به ارتباطات ندارد نیز این روزها و در عصر 

ارتباطات باید با مهارت های ارتباطی آشنا باشند. 
هدف از این مقاله ارزیابی درک مدیران سایر حوزه ها از 
اهمیت و سهم ارتباطات در موفقیت های سازمانی است. 
همچنین این مقاله می کوشد توانایی های مقامات اجرایی 
ارتباطی در مشارکت در تصمیم س��ازی های استراتژیک 

را بسنجد. 
در این ارتباط یک پرسش نامه با رویکرد کیفی استفاده 
شد. این پرس��ش نامه برای پنج هزار مدیر کسب و کار در 
شرکت های کوچک، به نسبت بزرگ و بزرگ در کل کشور 

نروژ فرستاده شد. 
همان طور که گفته شد این پژوهش در کشور کوچک نروژ 
انجام شد و همین امر پژوهش را با محدودیت هایی روبه رو 

کرد. در این پژوهش مشخص ش��د که اکثر شرکت های 
حاضر در آن و پاسخگو به این پرس��ش نامه، دپارتمان یا 
بخشی برای ارتباطات یا مدیریت ارتباطات ندارند. حتی 
مشکاتی هم در تعریف عبارت هایی چون روابط عمومی 
و ارتباطات شرکت ها وجود داش��ت. اما باوجود تمام این 
محدودیت ها نتایج چندان غیرمعم��ول نبود چون آنها با 
ارتباطات به عنوان یک حرفه آشنا بودند اما درک درستی 

از جزییات کار نداشتند. 
خوشبختانه این پژوهش باعث شد تا شرکت های مورد 
مطالعه با مفاهیم ارتباطی و اهمیت آنها آشنایی بیشتری 
پیدا کنند. آنها همچنین به این باور رسیدند که ارتباطات 
می تواند نقش موثری در موفقیت سازمانی شان ایفا کند. 

موضوع این پژوهش به نسبت نو است چون کمتر کسی 
به سراغ مدیران سایر بخش ها رفته و از آنها درباره اهمیت 
ارتباطات و نقش آن در موفقیت های سازمانی پرسش کرده 
است. پیش تر، پژوهش ها پیرامون دیدگاه و رویکرد مدیران 

ارتباطی در این زمینه بوده است. 
نتایج کلی در این پژوهش حکایت از این دارد که ارتباطات 
از نگاه مدیران سایر بخش ها در موفقیت کسب و کار چندان 
نقش مهمی ایفا نمی کند و اهمیتی به اندازه سایر رشته های 
مدیریت ندارد. اما جالب اینجاست که مدیران سایر بخش ها 
به مهارت های ارتباطی به عنوان مهم ترین بخش رش��ته 

ارتباطات نگاه می کنند. 
در کل، اگر مدیران اجرایی در یک فرآیند تصمیم گیری 
بخواهند تصمیم بهتری بگیرند باید گرایش های استراتژیک 
خود را تقویت کنند. ارتباط عادی اما مهمی میان گرایش 
استراتژیک و درگیر ش��دن در فرآیند تصمیم گیری و نیز 
وارد شدن به یک فرآیند برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد. 

آزموده دریچه

شناسه

کارگاه

55

اصول مدیریت و کس��ب و کار در سرزمین 
حکایات به نویسندگی وحید نشانی سال 92 
منتشر شده است. این کتاب در 448 صفحه 
از سوی انتشارات ترمه با قیمت 15000 تومان 

برای عاقه مندان موجود است. 
در دنی��ای کنون��ی، عل��وم مدیری��ت و 
کسب و کار، بیش از پیش، جایگاه خود را در 
علوم انسانی و بازرگانی یافته است و هر روز 
به طور شگفت انگیزی بر تعداد عاقه مندان 
این شاخه از علوم افزوده می شود. همچنین 
تعداد افرادی که به دالیل شغلی و حرفه ای 
مجبور به یادگیری اصول مدیریت و کسب و کار 

هستند، در حال افزایش اس��ت. البته شاید 
مهم ترین دلیلی که موجب ش��ده تا بیشتر 
مردم دنیا، خود را درگیر مس��ائل مرتبط با 
مدیریت و کس��ب و کار بدانند این اس��ت که 
تقریبا تمامی شغل ها و کسب و کارها، به صورت 
مستقیم و غیرمس��تقیم، نیازمند فراگیری 
 اصول مدیریتی مرب��وط به حوزه های کاری 

خود هستند. 
بنابراین در این کتاب، نویسنده تاش کرده 
است تا ضمن اشاره به موضوعات برجسته و به 
روز مدیریتی، آنها را به زبانی ساده و در قالب 
حکایات و روایات انسان و حیوان، بیان کند. 

شماره 174 مجله مدیریت بر پایه مفهوم 
مدیریت اقتصادی منتشر شد. 

ای��ن دو ماهنام��ه در این ش��ماره خود به 
موضوعات��ی چ��ون اخ��اق کس��ب و کار 
متخصصان فناوری در نیروی هوایی، تبیین 
میان تئ��وری نهادی و دانش��گاه کارآفرین، 

ضرورت توجه به نیرو های کارآفرین، و تاملی 
بر اخاقیات در بخش عمومی به قلم محمد 
منه��اج، مهرداد ش��وقی، س��پیده صفرپور، 
سمانه پور احمد، عادل سلیمانی نژاد، حمید 
 عرفانیان و اس��ماعیل کمال��ی راد پرداخته 

است. 

گام های عملیاتی مدیریت دانش، نقشه های 
دانش به قل��م پیمان اخ��وان و الهام جودی 
توسط انتشار آتی نگر با قیمت هشت هزار و 

750 تومان منتشر شده است. 
 برای بسیاری از سازمان ها مشخص شده 
که دانش یک منبع اساس��ی برای کس��ب 

موفقیت در س��ازمان ها اس��ت. از 
این رو س��ازمان ها زمان زیادی را 
برای »مدیریت دانش« و همچنین 
استخدام، آموزش و تربیت نیروی 
انس��انی در ای��ن ح��وزه ص��رف 

می کنند. 
اگرچ��ه تحقیقات بس��یاری در 
این ح��وزه انجام ش��ده ولی هنوز 
بسیاری از س��ازمان ها شناخت و 

درک درس��تی از گام های آغازین مدیریت 
دانش نداش��ته و معم��وال در این خصوص 
اختاف نظر وج��ود دارد. پر واضح اس��ت تا 
زمانی که »غیرفرهنگی« الزم برای پذیرش 
مدیریت دانش در س��ازمان صورت نگرفته 
باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با چالش های 
بس��یاری مواجه خواه��د ش��د. برنامه های 
آموزش��ی می توانند در این خصوص کمک 

شایانی کرده و زمینه را برای تغییر فرهنگی و 
برداشتن گام های عملی مدیریت دانش فراهم 
سازند. اما به  راستی نخستین گام های عملی 

مدیریت دانش کدامند؟ 
این کتاب به  دنبال پاسخی برای این سوال 
بوده و با معرفی نقش��ه های دانش به عنوان 
یکی از اصلی ترین گام های آغازین 
و عملیاتی مدیریت دانش، به  دنبال 
شناسایی و ساماندهی منابع دانشی 
سازمان است. نقشه های دانش در 
مرحله اول به ما کمک می کنند که 
بدانیم از منظر دانشی چه داریم و 

چه می دانیم. 
در این کتاب س��عی برآن شده 
که تمام��ی مفاهی��م و آموزه های 
نقشه های دانش با بیانی ساده و روان مطرح 
شود به طوری که خوانندگان دچار سردرگمی 
یا گسست مفاهیم و مطالب نشوند. همچنین 
در این کتاب سعی بر آن شده برای هر کدام 
از مفاهیم نقشه های دانش »مورد مطالعاتی« 
مرتبط بیان شود تا خوانندگان در عمل نیز 
با پیاده س��ازی این مفاهیم و کاربردش��ان 

آشنا شود. 

کیوسکپیشخوان

سارا گلچین
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نقش ارتباطات  درتوسعه  روابط جهانی

ایرانیان پشت میز مذاکره



اين مقام نيست كه مدير را مى سازد، مدير است كه مقام را مى سازد. 

جان ماكسول

ــرق تمامى  ــده در اداره توزيع ب ــرهاى ايجاد ش دردس
ــكيل داده بودند و نام  ــى را تش ــت. كارگران گروه نداش
ــته بودند.  ــهردارى گذاش ــه كارگران برق ش آن را اتحادي
ــكار و  ــان و كارگرانى كه به نحو آش ــد نفر از مهندس چن
ــان با حزب توده در ارتباط بودند، اين گروه را هدايت  پنه

مى كردند. 
ــكنى هايى كه اين اتحاديه  ــال فعاليت ها و كارش به دنب
ــه موضوع برق و  ــيتى ك ــبب حساس انجام مى داد و به س
ــت، لذا  ــع آن براى دربار داش ــتمرار توزي ــت از اس حفاظ
ــتى  ــور در نامه اى توضيحاتى را در مورد چيس وزارت كش
ــتار شد. من نيز عطف  و چرايى اين اتحاديه از من خواس
به همان درخواست جوابيه اى را به وزارت كشور ارسال و 

توضيحات مقتضى را ارائه كردم. 

در ادامه متن اين نامه را مشاهده مى فرماييد:
ــوع توضيحى كه راجع به اتحاديه كارگران برق  در موض
ــى دارد، به طورى  ــته بوديد معروض م ــهردارى خواس ش
ــن اداره هيچ  ــل در اي ــا چهار ماه قب ــالع داريد ت ــه اط ك
ــت و با تمام قوا سعى مى شد كه  ــته بندى وجود نداش دس
ــود فورا خاموش گردد تا  ــه اى زمزمه آغاز ش اگر در گوش
آنكه ابتدا به ساكن در تاريخ 1323/9/24 فعاليتى از طرف 
ــتن برق شهر شروع  ــت داش حزب توده به منظور در دس
شد و چون قبال دولت از مقصود آنان اطالع حاصل نموده 
بود، وزارت كشور ضمن نامه محرمانه موضوع را به اطالع 
ــنهاد هاى اينجانب براى  ــانده و با كليه پيش جنابعالى رس
ــان موافقت به عمل آمد و  بى نتيجه گذاردن اقدامات ايش

ــتگاه را بايد از حوزه  ــتند كه اين دس در نتيجه عمال دانس
فعاليت هاى حزبى خارج بدانند و بنده هم تصميم داشتم 
ــبب دست از كار كشيده اند و در  كه كليه افرادى كه بى س
ــده  ــاعدت هايى كه از طرف اداره به آنها ش برابر تمام مس
است از هر اسائه ادب و بدگويى نسبت به جنابعالى و بنده 
در جرايد خوددارى ننموده اند از خدمت معاف نمايم، ولى 
متأسفانه چنانكه كامال استحضار داريد دولت اين تصميم 
را شديد تلقى نموده و بنده را احضار و با سران حزب توده 
روبه رو كردند تا قضيه به نحو مسالمت آميزى كه زحمتى 
ــتى براى حزب توده  براى دولت پيش نيايد و ضمنا شكس

نباشد، خاتمه يابد. 
ــام اتحاديه كارگران برق  ــا وجود جمعيتى به ن از اين ج
ــهردارى كه تحت نظر حزب توده اداره مى شوند بر اين  ش
ــبكه هستند  ــد. اين افراد كال عضو دايره ش بنده معلوم ش
ــتقيم يا محرمانه با  ــان اداره كه مس و چند نفر از مهندس
حزب توده ارتباط دارند سلسله جنبان اين مسائل هستند. 
ــابقا به هشتاد نفر رسيده بود ولى فعال از  عده  اين افراد س

چهل نفر هم كمتر است. 
ــهردارى است و  ــنگ رادپور كه فعال در خدمت ش هوش
محمد جواهرى و اكبر حاج... و رضوان اهللا ربيعى و ابراهيم 
ــن آن جمعيت  ــتند بي ــه در اداره برق هس ــادى ك ليمون
ــوده از فعاليت  ــى دارند چون حزب ت ــتند و نمايندگ هس
ــت، به طورى كه مشاهده  ــابق خود نتيجه نگرفته اس س
ــان  ــراد و كمك جرايد خودش ــت اين اف ــود به دس مى ش
ــد و در عموم  ــان دهن ــدرت و توانايى نش ــد ق مى خواهن
ــتگاه نفوذ كامل داشته  طبقات مختلف كارگران اين دس
ــن طريق انجام  ــان را از اي ــند و مقصود اصلى خودش باش

نمايند.
ادامـه دارد...

مشتريان مرسدس
ــرز،  رويت ــزارش  گ ــه  ب
ماه  در  دايملر  ــركت  ش
ــزار و 887  اوت 118 ه
ــوارى به فروش رساند. به اين  ــتگاه مرسدس بنز س دس
ــروش خودروهاى كوچك و  ــه لطف افزايش ف ترتيب ب
ــده، فروش در  ــن و اياالت متح ــروش در چي ــورد ف رك
ــدس  ــد افزايش يافت. فروش مرس ــاه اوت 9/7 درص م
ــا كاهش 6/2 درصدى رو  ــان، موطن اين برند، ب در آلم
ــده 9/4 درصد افزايش  ــاالت متح ــد، اما در اي به رو ش
ــيد و در چين  ــتگاه رس ــت و به 27 هزار و 78 دس ياف
ــتگاه  18/3 درصد جهش كرد و به 21 هزار و 398 دس

رسيد.
 تقاضا براى خودروهاى كامپكت اين برند شامل كالس 
ــا 30 درصد  ــه تقريب ــى ال اى كوپ ــى  و س اى، كالس ب
افزايش يافته و فروش مدل كالس اس بيش از دو برابر 

شده است. 

قطر و حمايت مالى از تروريست
ــتريت ژورنال،  به گزارش وال اس
ــن مالى  ــه با تامي ــور قطر ك كش
ــم  ــت ها در منطقه، خش تروريس
ــود  ــك خ ــدان دور و نزدي متح
ــت  صراف ــه  ب ــه،  برانگيخت را 
ــراى حفظ قدرت  ــت ب افتاده اس
ــن دو نقش خود ايجاد  ــه اى خود، توازنى ميان اي منطق

كند. 
ــزارش  گ ــن  اي در  ــك»  پاتري ــرك  ك ــد دى  «ديوي
ــك و ثروتمند  ــاهى كوچ ــد: پادش ــيرى مى نويس تفس
ــارس» و  ــج ف ــيه «خلي ــر» در حاش ــز «قط و نفت خي
ــكا در خاورميانه،  ــگاه نظامى امري ــه بزرگ ترين پاي خان
ــه از طريق  ــتقيم ك ــه طور مس ــر نه ب ــت اگ سال هاس
ــن مالى  ــوى در تامي ــى ق ــول خود، نقش ــيوخ متم ش
ــه ايفا  ــاى منطق ــتى در درگيرى ه ــاى تروريس گروه ه

مى كند. 
ــت كه  ــيخ حجاج العجمى اس ــيوخ، ش يكى از اين ش
ــوان تامين كننده  ــكا به عن ــت امري ــوى دول اخيرا از س
ــوريه معرفى  ــته به القاعده در س ــى گروه هاى وابس مال
ــى با  ــال 2012 در كنفرانس ــيخ عجمى در س ــد. ش ش
ــيه خليج فارس در دوحه  ــين هاى حاش حضور شيخ نش
ــه مردم  ــرد: راه كمك كردن ب ــاره ك ــخنانى اش در س
ــت كه بياييم و به اجراى  ــوريه اين نيس ــيده س رنج كش
ــتانه بپردازيم يا به گروهى همچون   برنامه هاى بشردوس
ــت،  ــورد حمايت غرب اس ــه م ــوريه ك ــش آزاد س ارت

كمك كنيم. 

جنگ يوتيوب و فيس بوك
لس آنجلس  ــزارش  گ به 
ــا  ب ــوك  فيس ب ــز،  تايم
ــل  تبدي ــراى  ب ــه  اينك
ــوز راه زيادى  ــخت يوتيوب هن ــر س ــدن به رقيب س ش
ــى  ــبكه اجتماع ــن ش ــا اي ــودن دارد، ام ــراى پيم را ب
ــت. اكنون  ــته اس ــن منظور خيز بلندى برداش براى اي
اينترنت،  ــى  ــبكه اجتماع ــن ش ــوك، بزرگ تري فيس ب
ــول هر روز  ــك ميليارد ويدئو در ط ــاى ي ميزبان تماش

است. 
ــت به زودى  ــدى كه قرار اس ــانى جدي  در به روز رس
ــگر بازديد هر  ــود، شمارش ــر ش ــراى فيس بوك منتش ب
ــت.  ــوم افراد وجود خواهد داش ــراى ديدن عم ويدئو ب
ــتراك ويدئويى  ــبكه اش ــزى كه از خيلى قبل در ش چي
ــانى جديد  ــت. با اين بروز رس ــته اس يوتيوب وجود داش
ــتقبال از هر ويدئو، ويدئو هاى محبوب  اكنون ميزان اس
ــود را متوجه  ــود ويدئوى خ ــراد و وضعيت آپل ــن اف بي

خواهيد شد. 
فيس بوك مى گويد دو سوم تماشاى ويدئو ها از طريق 
دستگاه هاى موبايل انجام شده است كه البته اين مورد 
از زمانى كه ويدئو ها در صفحه به صورت خودكار پخش 
ــت. با افزايش رتبه  ــوند آمار چندان عجيبى نيس مى ش
ــاى ويدئو ها حاال فيس بوك گزينه هاى بيشترى را  تماش
در حين تماشاى هر ويدئو در اختيار كاربر قرار مى دهد. 
ــه نيويورك تايمز مى گويد ماهيت اجتماعى و  اينطور ك
ــود ويدئوها بسيار سريع  طبيعى فيس بوك باعث مى ش
ــاى آن بين مردم  ــند و سرعت تماش به محبوبيت برس
بسيار باالتر از يوتيوب باشد. براى مثال بيانسه، خواننده 
معروف امريكايى با انتشار يك ويدئو در عرض 4 ساعت 
به 2/4 ميليون بازديد صفحه شخصى فيس بوك رسيده 
است، در حالى كه اين ويدئو در يوتيوب در همين مدت 

فقط به چند هزار بازديد دست يافته است. 

ــتغال  ــار ايران افراد داراى اش ــق تعريف مركز آم طب
ــامل تمام شاغالنى هستند كه در هفته مرجع  ناقص ش
ــت از محل كار بوده، به  ــر كار يا غايب موق حاضر در س
ــدا نكردن كار با  ــل اقتصادى نظير ركود كارى، پي دالي
ــتن در فصل غيركارى و...  ــاعت كار بيشتر، قرار داش س
ــاعت در هفته كار كرده، خواهان و آماده  كمتر از 44 س

براى انجام كار اضافى در هفته مرجع بوده اند.  
ــال 92 از مجموع  ــن تعريف، در پايان س ــاس اي براس
ــت فعال  ــر جمعي ــزار و 551 نف ــون و 834 ه 23 ميلي
ــزار و 372 نفر بيكار مطلق  ــور، 2 ميليون و 488 ه كش
ــتغال ناقص  و يك ميليون و 900 هزارنفر نيز داراى اش
ــداد افراد  ــته، تع ــال گذش بوده اند. بنابراين تا پايان س
ــق آمارهاى  ــور طب ــائل كارى جدى در كش داراى مس
ــت. طبق  ــون و 388 هزارنفر بوده اس ــمى، 4 ميلي رس
ــود دارد، افراد داراى  ــتغال ناقص وج تعريفى كه از اش
ــتند كه درآمد آنها كفاف  ــانى هس ــتغال ناقص كس اش
ــه دنبال انجام  ــى را نمى دهد و آنها ب ــاى زندگ هزينه ه
ــاغل  ــتر به منظور دريافت حقوق باالتر در مش كار بيش

خود هستند. 
ــه پديده  ــك دهه اخير ب ــتكم ي ــئله در دس اين مس
دوشغله شدن و چندشغله بودن افراد دامن زده و باعث 
ــت افرادى كه توان تامين هزينه هاى زندگى  ــده اس ش
ــغل اول را ندارند، بعضا به انجام  خود از طريق درآمد ش
ــاغل ديگر و حتى فعاليت در بازارهاى سوداگرى و  مش
غيررسمى رو بياورند. بررسى گزارش مركز آمار ايران از 
ــال نشان مى دهد، استان  وضعيت بازار كار در بهار امس
ــهم اشتغال ناقص  ــتان با 20/8 درصد باالترين س گلس
ــتر را به خود اختصاص داده  ــاله و بيش جمعيت 10 س
ــت. اين رقم در استان يزد با 2 درصد، كمتر از ساير  اس

استان هاى كشور بوده است. 

اتحاديه كارگران برق شهردارى 

ميزان برداشت گاز غنى از ميدان مشترك پارس جنوبى (سال هاى 81 تا 93)
ميزان برداشت گاز غنى از ميدان پارس جنوبى از 114٫2 ميليارد متر مكعب در روز در سال 1384 

به 278 ميليون متر مكعب در روز در شش ماه اول سال جارى رسيده است. به عبارت ديگر،
در 9 سال اخير برداشت از مخازن گازى ميدان پارس جنوبى تغييرات زيادى پيدا كرده

و بيش از 2 برابر شده است. 

ــتان جمع  ــار خودپردازى كه با دوس ــروز در كن دي
ــينما خورد و بدم نيامد  ــمم به س ــده بوديم، چش ش
مطلبى راجع به سينما بنويسم. به همين خاطر امروز 
ــينما جمع و جور  ــم گرفتم مطلبم را راجع به س تصمي

كنم. 
در همين راستا به سراغ سايت هاى اينترنتى رفتم و 
دنبال مطالب سينمايى مرتبط با روزنامه اقتصادى مان 

گشتم، منتها متاسفانه چيزى عايدم نشد كه نشد. 
ــينما به  ــت وجو مى كردم س ــه در گوگل جس هرچ
ــاى عجيب و غريب  ــالوه اقتصاد، در جواب لينك ه ع
ــد از يكى از پروژه هاى  ــد. تا اينكه خبرى جدي مى آم
ــينمايى موفق تاريخ سينما خواندم و عزمم را جزم  س
ــن پروژه  ــروزم را پيرامون همي ــه مطلب ام ــردم ك ك

بنويسم. 
پروژه هاى سينمايى به چهار دسته تقسيم مى شوند: 
ــود،  ــينمايى كه هزينه مى ش ــته اول: پروژه س دس

ــود. براى اين  ــود و در نهايت اكران مى ش توليد مى ش
ــى زد؛ مثال «آذر،  ــاى متنوع ــته مى توان مثال ه دس

شهدخت...» يا «شهر موش ها» و... 
ــود  ــينمايى كه هزينه مى ش ــته دوم: پروژه س دس
ــراى اين  ــود. ب ــود، ولى اكران نمى ش ــد مى ش و تولي
ــه  ــال «خان ــود دارد. مث ــى وج ــز مثال هاي ــته ني دس
ــته بود  ــوش عيارى مثالى براى اين دس پدرى» كيان
ــتم»  ــد يا «عصبانى نيس كه البته در نهايت اكران ش

رضا درميشيان. 
ــينمايى كه هزينه مى شود،  ــوم: پروژه س ــته س دس
ــود و طبعا اكران هم نمى شود. مثال اين  توليد نمى ش
ــته، فيلم الله به كارگردانى جناب نيك نژاد است  دس
كه تا كنون هفت ميليارد تومان هزينه داشته ولى به 

گيشه نرسيده است. 
ــته چهارم: پروژه سينمايى كه هزينه نمى شود،  دس
توليد نمى شود و در نهايت طبيعتا اكران هم نمى شود. 
ــته از فيلم ها در ذهن بسيارى از كارگردانان  اين دس

مستعد و جوان قرار دارد.

ــبالو»  31 ساله در مقابل  «جوزف كروز» و «برايان س
دفتر شركت اپل در نيويورك به صف نشستند. 

آنها از 31 آگوست (هفته گذشته) و چند روز مانده به 
ــم رونمايى محصول جديد توليد اپل كه قرار است  مراس
9 سپتامبر (3 روز ديگر) برگزار شود، در صف ايستادند. 
ــواره جزو  ــته هم ــال گذش ــش س اين دو جوان در ش
ــتين افرادى بوده اند كه در صف خريد محصوالت  نخس

جديد مى ايستند. 
ــتاقان محصوالت اپل از روزهاى قبل  ــيارى از مش بس
ــتند. هنوز تاريخ دقيق  از آغاز فروش آن به صف مى ايس
ــده است اما  ــخص نش آغاز فروش محصول آيفون 6 مش
ــئوالن شركت اپل در مراسم رونمايى  گمان مى رود مس

آن، تاريخ آغاز فروش اين محصول جديد را اعالم كنند. 
ــك زوج ديگر همراهى  ــوان امريكايى را ي ــن دو ج اي
ــى هاى  ــز در اول صف خريد گوش ــد كه آنها ني مى كنن
ــرار دارند.  ــركت اپل ق ــد ش ــراه جديد تولي ــن هم تلف
ــد  مى گوين ــى  امريكاي زوج  راى،  ــون  م و  ــون  جيس
ــت 2500 دالر  ــود را در ازاى درياف ــاى خ ــد ج حاضرن

واگذار كنند. 
ــل در صف خريد  ــرادى كه از روزها قب ــيارى از اف بس
ــن كار دو هدف دارند:  ــتند از اي محصوالت اپل مى ايس
ــان به  ــب درآمد و فروش جايش ــت آنها كس هدف نخس
ــب محبوبيت و  ــر آنها كس ــت و هدف ديگ ــران اس ديگ

شكستن ركوردشان. 

رييس اتحاديه سوارى كرايه كشور اعالم كرد:
اين اتحاديه برنامه اى براى افزايش نرخ كرايه هاى خود ندارد. 

قاب

خودپرداز

دور دنيا

كيوسك

سودوكو

پاورقى

نمودار امروز

عمر ساخت الله

نخستين ها در صف خريد آيفون

33

محمود خليلى  | بنيانگذار صنايع بوتان |

سعيد هوشيار سعيد هوشيار | طنز نويس|

ــا دارد  ــام بانكدارى م ــه نظ ــكلى ك ــده مش عم
ــدارى دولتى  ــام بانك ــا الگوى نظ ــت كه ب اين اس
ــق  ــد طب ــه باي ــى ك ــد، در صورت ــت مى كن فعالي
از  ــى  خاص ــد  درص ــازى  خصوصى س ــاى  برنامه ه
ــش خصوصى  ــط بخ ــدارى توس ــام بانك ــن نظ اي
ــه اينگون ــر  حاض ــال  ح در  ــه  ك ــود  ش اداره 

 نيست.
ــى و فضاى  ــر رقابت ــدى فعاليت غي ــئله بع  مس
ــام بانكدارى ما  ــتم نظ ــت كه به سيس راكدى اس
ــت. فضاى غير رقابتى عمال مانع  ــده اس ــلط ش مس
ــود.  ــدن پيشرفت در هر سيستمى مى ش حادث ش

ــه ما در  ــه اينك ــم ب ــاره كن ــد اش ــه باي در ادام
ــم كه نظام  ــوند داري ــام بانكدارى خود يك پس نظ
ــالمى تبديل  ــدارى ما را به نظام بانكدارى اس بانك

ــد. مى كن
ــتم  ــه روى اين سيس ــى ك ــالف نام ــر خ ــا ب  ام
ــا در حال  ــام بانكدارى م ــوى نظ ــته ايم الگ گذاش
ــكل بعدى هم اين است  حاضر «ربوى» است. مش
ــاى پرداختن به فعاليت هاى  كه بانكدارى ما به ج
ــركت دارى رفته  ــمت ش ــتر به س بيش ــدارى  بانك

است.
ــورد نظر خودش  ــت در برنامه هاى م  البته دول
ــالح نظام  ــاراتى به اص ــروج از ركود اش ــراى خ ب

ــه در صورتى كه  ــت. اين برنام بانكدارى كرده اس
ــراى اصالح  ــزى عزم جدى ب ــت و بانك مرك دول
ــا توجه به  ــند و ب ــته باش ــتم بانكدارى داش سيس
ــادر خواهد بود  ــمردم ق ــكلى كه ش اين چهار مش
ــدارى ما ايجاد  ــبى را در نظام بانك اصالحات مناس

كند.
ــب دولت و بانك مركزى به  البته پرداخت مناس

ــان نيز تاثيرگذار خواهد بود. وظايف ش
ــدارى ابتدا بايد  ــاز اصالح در نظام بانك براى آغ
ــروع  ــاى بزرگ، تاثيرگذار و قديمى تر ش از بانك ه
ــتم بانكدارى  ــه كل سيس ــن اصالح را ب ــرد و اي ك

ــال داد.  انتق
در  ــه  ك ــورهايى  كش ــر  اكث ــر  حاض ــال  ح در 
ــتند با  ــرفته بانكدارى هس ــورهاى پيش ــره كش زم
ــه در نظام  ــرد و تحوالتى ك ــوع عملك ــه به ن توج
ــد عمال در حال  ــه وجود آورده ان ــان ب بانكدارى ش
ــالمى هستند.  ــتم بانكدارى اس ــتفاده از سيس اس
ــت اما  ــر ما بوده اس ــتمى كه مد نظ ــان سيس هم
ــرفته  پيش ــاى  بانك ه ــدارد.  ن ــود  وج ــفانه  متاس
ــه صفر  ــورم را ب ــرخ ت ــد و ن ــا نمى گيرن ــا رب دني

ــانده اند.  رس
ــرفته با استفاده از  وقتى كه نظام هاى بانكى پيش
ــته اند به پيشرفت  ــالمى توانس قوانين بانكدارى اس
ــند، پس بانك هاى ما و نظام بانكدارى ما نيز  برس

ــمت بروند. بايد به همين س

ــيقى فيلم  ــاخت موس ــيقى و س ــت موس وضعي
ــت. يعنى  ــبى اس ــيار نس ــور ما بس و تئاتر در كش
ــردن مراحل  ــروژه اى در حال طى ك ــى كه پ زمان
مقدماتى و بودجه بندى هايش است، طبق قرارداد 
ــخص براى توليد موسيقى آن معين  بودجه اى مش

ــد. خواهد ش
ــده و  ــا توجه به همين بودجه در نظر گرفته ش ب
طبق قرارداد بايد اركسترى در نظر گرفته شود و با 
تجهيزات الزم اقدام به توليد موسيقى فيلم يا تئاتر

ــود. البته ما در ايران محدوديت اركستر داريم   ش
ــاب در چينش  ــراى ما محدوديت انتخ و همين ب
ــته است. در حال  حاضر نيز  اركستر به همراه داش
ــيقى  ــد مجموعه اى براى توليد موس اگر قرار باش
ــام نوازنده ها را براى  ــم كار كنند بايد تم يك فيل
ــدا و از آنها  ــك به يك پي ــروژه به صورت ي ــر پ ه

ــم.  ــه كار كني ــوت ب دع
ــب  ــتوديوى مناس ــى ما فضاى الزم و اس از طرف
ــم. بعضى  ــزرگ هم نداري ــتر ب جهت ضبط اركس
ــينمايى با ارزشى  وقت ها پروژه هاى توليد فيلم س

ــود.  ــنهاد مى ش ــاز پيش به آهنگس
ــود، بلكه جنبه  ــه منظورم از لحاظ مادى نب البت
ــاره كردم، به تبع آهنگساز دوست  محتوايى را اش
ــن اثر را براى اين پروژه خلق كند، اما  دارد بهتري
ــفانه محدوديت هاى موجود و ميزان بودجه  متأس

اجازه نخواهد داد.

ــى نرم افزارهايى كه اتفاقا  ــى وجود برخ  از طرف
ــى را به وجود  ــتند، اين تلق ــيار خوب هم هس بس
ــتفاده از همين نرم افزارها مى توان  آورده كه با اس
ــن نرم افزارها براى  ــم توليد كرد. اي ــيقى فيل موس
ــت و به تنهايى  ــل امكانات موجود آمده اس تكمي
ــمند  ــد يك اثر ارزش ــبى براى تولي ــكان مناس ام

نيستند. 
ــتفاده از همين نرم افزارها  بعضى از فيلم ها با اس
ــا در اصل بايد  ــرف مى كنند، ام ــان را برط نيازش
ــتفاده كرد.  ــه تجهيزات در كنار يكديگر اس از هم
ــال  هاى طوالنى  ــيقى س كار همكاران من در موس
ــود، به معجزه  ــت كه با توجه به امكانات موج اس

شبيه است. 
ــى و  ــردن نيازهاى اساس ــرف ك ــه برط در زمين
ــورهاى  ــبت به كش ــاختى در حال حاضر نس زيرس
ــايه خودمان نيز بسيار عقب هستيم. البته از  همس
ــت كه  لحاظ كيفيت ارائه آثار وضعيت ما بهتر اس
ــود، بلكه به تجربه  اين مربوط به تجهيزات نمى ش

ــت.   ــازان ما مربوط اس باالى آهنگس
دارد.  ــود  وج ــان  همچن ــا  محدوديت ه ــن  اي
ــتوديوهاى كوچكى كه باعث اصطكاك در كار  اس
ــاالنه  ــوند. در حال حاضر ما س ــازى مى ش آهنگس
ــيقى داريم  ــالن زيادى در حوزه موس فارغ التحصي
ــاخت ها  ــعه زيرس كه با اميد بهبود بازار كار و توس
وارد اين حوزه و فضاى كسب وكارى آن مى شوند. 
ــراى آنها  ــه فضا ب ــتيم ك ــدوار هس ــط امي ــا فق م

ــود. بهتر ش

نگاه آخر
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