
 رمز موفقيت فرد در زندگى اين 
است كه براى لحظاتى كه قرار 
است عهده دار مسئوليت شود 
آماده باشد. 

بنجامين ديزرائيلى

گفت وگو با نخستين توليد كننده صنايع دستى طرح اروپايى در ايران 

راه را درست انتخاب كردم
هميشه نخستين ها مهم هستند فرقى نمى كند كه شما نخستين نفر

11در چه زمينه اى باشيد به هر حال هميشه نخستين ها مهم اند. 
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تحليل، ارزيابى و نكات آموزشى «چالش سطل آب يخ»
در ماه هاى گذشته مشاهير ايرانى و خارجى بسيارى از جمله بيل گيتس، مهناز افشار، مارك زاكربرگ، همايون شجريان

بهرام رادان، رضا عطاران، على كريمى و خوزه مورينيو با پيوستن به «چالش سطل آب يخ» بازار آن را گرم كردند.

طلوع رونق توليد
ــد» اين  ــور از ركود خارج ش  «اقتصاد كش
ــت كه در  ــى از مهم ترين جمالتى اس يك
ــور از زبان  يك ماه اخير درباره اقتصاد كش
ــت؛ جمله  ــده اس رييس جمهور مطرح ش
كوتاه، خبرى و بدون اعالم جزئيات خاص.  
ــبات  به گفته رييس دولت يازدهم محاس
ــده در بازه زمانى سه ماه نخست  انجام ش

ــال 1393 نشان از خروج اقتصاد كشور  س
ــانى كه از سوى شخص  از ركود دارد؛ نش
ــخصى  ــور درباره آن آمار مش رييس جمه
ــده است اما حسين ايوبى مهريزى  ارائه نش
ــدن و تجارت در  ــاون وزير صنعت، مع مع
ــر صحبت رييس جمهور را  گفت وگو با مه
ــتناد به آمارهاى توليد كشور دانسته  با اس

ــاى توليد  ــت. به گفته مهريزى آماره اس
نشانگر رشد در برخى بخش ها حتى تا 56 
ــت، به نحوى كه توليد تلويزيون  درصد اس
ــى دى 56 درصد و فوالد  ال اى دى و ال س
ــاير  ــب س ــت، به تناس ــد بوده اس 9 درص
ــدى از 2 درصد  ــاى توليد نيز رش بخش ه

تا 24 درصد را تجربه مى كنند. 

حكايت تازه فعاالن اقتصادى از نشانه هاى خروج از ركود

ارزيابى توانمندى هاى مديريتى صاحبان  34 برند داخلى نشان داد

صاحبان برندهاى ايرانى از نتيجه 
تصميم هاى خود مطمئن نيستند

بررسى روند از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده در كشور

رانتى كه اسقاطى ها دارند 
نسخه هاى تجويزى براى نجات بازار سرمايه جواب نداد

خداحافظى 50 درصد سرمايه گذاران با بورس تهران
20 درصد سرمايه گذاران هم فقط اوراق مشاركت مى خرند
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كاركرد تبليغات در بازگشت سرمايه 

هر چه بكارى، درو مى كنى
اينكه شركت ها براى تبليغ كاال يا خدمات خود چقدر هزينه كنند، هميشه ذهن مديران و صاحبان صنعت 

9را به خود مشغول كرده است...

12

ــخيص مصلحت  رييس مجمع تش
ــه براى  ــر اينك ــا تاكيد ب ــام ب نظ
ــق  ــى مطل ــرى از كارفرماي جلوگي
ــت در اقتصاد بايد بخش تعاون  دول
ــعه يابد، گفت: بيكارى و ركود  توس
ــى جامعه  ــكل اصل ــادى مش اقتص

است. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در ديدار 
ــئوالن  ــى از مديران و مس با جمع
ــاى مختلف تعاون با تاكيد  بخش ه
بر اينكه بايد از ظرفيت هاى تعاونى 
ــتفاده كرد، گفت: به  ــور اس در كش
ــف از ظرفيت هاى اين  داليل مختل
ــتفاده نمى شود كه توجه  بخش اس
به آن ضرورت ملى براى كم كردن 

مشكالت است. 
ــخيص مصلحت  رييس مجمع تش

نظام با بيان چشم اندازهاى قانونى 
براى فعاليت هاى تعاونى و صراحت 
در  ــور  ــاد كش اقتص ــدى  25 درص
ــادآورى اوضاع  ــش تعاون و با ي بخ
ــع  مقط در  ــور  كش ــاى  تعاونى ه
ــال هاى پس  ــروزى انقالب و س پي
از آن، به برنامه هاى شوراى انقالب 
ــاره كرد و افزود:  و دولت موقت اش
يك اصل اسالمى و صراحت قرآنى 
ــت كه براى گسترش عدالت در  اس
ــطوح جامعه بايد به حضور  همه س
مردم در بخش هاى مختلف جامعه 

بها بدهيم. 
ــد فاصل بين  ــا را ح وى تعاونى ه
ــى  ــى و خصوص ــاى دولت بخش ه
ــرد: اگر بعضى ها  ــد و تاكيد ك خوان
به بخش خصوصى به بهانه حضور 

اغنيا خرده مى گيرند، بخش تعاونى 
ــت كه  ــان هايى اس تركيبى از انس
سرمايه هاى جزئى خود را مى آورند 

و اهداف فردى و اجتماعى دارند. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با تاكيد 
بر استفاده كشور از خدمات توزيعى 
تعاونى ها در مقاطع مختلف پس از 
انقالب تصريح كرد: در شرايطى كه 
ــكل  بيكارى و ركود اقتصادى مش
ــوان از  ــت، مى ت ــى جامعه اس اصل
ظرفيت هاى تعاونى ها در بخش هاى 
توليد، توزيع و مصرف استفاده كرد. 
و  ــاغل  مش ــايى  شناس وى 
سرمايه گذارى را براى حضور بخش 
ــم خواند و گفت: بايد  تعاونى ها مه
براى رسيدن به اهداف ايجاد تعاون 
ــايل  تالش كنيم كه قرار دادن وس

ــانى كه سرمايه  كار در اختيار كس
ــرى از كارفرمايى  ــد، جلوگي ندارن
ــرار گرفتن  ــدن دولت، ق مطلق ش
مديريت، سرمايه و منافع در اختيار 
ــگيرى از انحصار  ــروى كار، پيش ني
ــن عدالت  ــك به تامي ــورم، كم و ت
ــار  ــازى اقش اجتماعى و توانمندس

متوسط از جمله آنها بود. 
ــخيص مصلحت  رييس مجمع تش
نظام با بيان نمونه هايى از مصرحات 
ــت: بخش  ــى گف ــات قانون و مصوب
ــار كند كه نظام  ــى بايد افتخ تعاون
ــن به روزى  ــراى اين بخش، قواني ب
ــيد روزى موانع  دارد و مطمئن باش
اجرايى هم برطرف مى شود، چون 
ــه تعاونى نياز امروز و آينده  توجه ب

است. 

ــارت  نظ و  ــزى  برنامه ري ــاون  مع
راهبردى رييس جمهور تاكيد كرد: 
اتاق اصناف در فرآيند تصميم سازى 
ــول مانده و  ــرى مغف و تصميم گي
عالى ترين چارچوبى كه براى بخش 
ــده ايم، حضور  ــى قائل ش غير دولت
ــا در تدوين برنامه  ــه نظر آنه و ارائ

ششم است. 
به گزارش ايسنا محمدباقر نوبخت 
ــتين اجالسيه دوره ششم  در نخس
ــا تاكيد بر  ــان اصناف ايران ب پارلم
اينكه يكپارچگى بخش خصوصى و 
اصناف زمينه را براى مذاكره ايجاد 
ــرده و مى تواند از حقوق تك تك  ك
ــراد دفاع كند، گفت: اتاق اصناف  اف
ــع و عرضه مى تواند  در بخش توزي
به عنوان يك NGO عمل كرده و 

تاثيرگذارى بسيارى داشته باشد. 

ــا توجه به  ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ــى  خصوص ــش  بخ ــذارى  تاثيرگ
ــد ناخالص داخلى  ــد تولي 80 درص
ــش دولتى انجام  ــران در بخ در اي
مى شود، گفت: با واسپارى و نقش 
ــه بخش خصوصى مى توان  دادن ب
ــتى  ــى به درس ــش خصوص از بخ
ــت بايد در  ــرد و دول ــتفاده ك اس
ــت گذارى  و سياس نظارت  جايگاه 

قرار گيرد. 
ــر اينكه اصناف  ــت با تاكيد ب نوبخ
ــار مالى بر  ــش غير دولتى ب در بخ
دولت ندارد، اظهار كرد: نوع نگاه ما 
ــب بازار و دولت است  تركيب مناس
ــه دولت در اين زمينه در جايگاه  ك
ــت گذارى، هدايت و نظارت  سياس

خواهد بود. 
ــارت  نظ و  ــزى  برنامه ري ــاون  مع

بيان  ــا  ب رييس جمهور  ــردى  راهب
ــرفت را  ــه بزرگ ترين بار پيش اينك
بخش غير دولتى مى تواند انجام دهد 
گفت: از اصناف دعوت مى شود در 
راستاى تدوين و برنامه ريزى برنامه 
ــم همكارى هاى الزم را داشته  شش
ــند و انتظارات اصناف به عنوان  باش
بخش مدنى غير دولتى كه مى تواند 
با تجربه قبلى خود آثار تصميمات 
ــزد كند،  ــه بخش دولتى گوش را ب

ديده خواهد شد. 
وى گفت: رابطه بخش خصوصى و 
دولت يكى از موضوعات محورى و 
اساسى نظام هاى اقتصادى است و 
بايد تعادل عرضه و تقاضا و توزيع و 
توليد برقرار شود و مشخص نيست 
برنامه هايى كه در كشورهاى ديگر 
ــود، در ايران نيز جوابگو  اجرا مى ش

باشد و هر الگويى به نوع آن كشور 
بستگى دارد. 

ــخنان  نوبخت با تاكيد بر اينكه س
ــه به آنها  ــه نبوده بلك دولت كليش
ــتم مدرن  اعتقاد دارد، گفت: سيس
ــكل است كه كاال  در دنيا به اين ش
ــره اى توزيع وارد  ــبكه زنجي در ش
ــبكه  ــرا رقابت بين ش ــود زي مى ش
توليد و توزيع به نفع مصرف كننده 
ــبكه توزيع  ــت و در كنار آن ش اس
مى تواند با توجه به قيمت و كيفيت 
شبكه توليد را تحت تاثير قرار دهد. 
ــارت  نظ و  ــزى  برنامه ري ــاون  مع
ــور در عين  ــردى رييس جمه راهب
ــگاه  ــد ن ــرد: نباي ــد ك ــال تاكي ح
تنگ نظرانه اى وجود داشته باشد و 
ــط بخش خصوصى  كارها بايد توس
و البته با نظارت دولت انجام شود. 

روز گذشته اروپا شركت ها و صنايع 
ــت تحريم هاى  جديدى را به فهرس
ــه كرد كه  ــيه اضاف خود عليه روس
ــرژى و صنايع نظامى اين  بخش ان

كشور را نيز شامل مى شود. 
ــل از  ــه نق ــارس ب ــزارش ف ــه گ ب
راشاتودى،  اتحاديه اروپا روز گذشته 
تحريم هاى جديدى را عليه روسيه 

اعمال كرد. 
ــع نظامى و  ــاس صناي بر همين اس
انرژى اين كشور نيز در دور جديد 

ــورد توجه اتحاديه اروپا  تحريم ها م
ــركت هاى  ــد.  نام ش ــرار گرفته ان ق
ــينكف، كه  ــى همچون كالش بزرگ
ــركت هاى  ــه بزرگ ترين ش از جمل
اسلحه سازى روس به شمار مى رود 
ــى از  ــنفت، يك ــن روس و همچني
ــركت هاى نفتى اين  بزرگ ترين ش
ــور، نيز در فهرست تحريم هاى  كش

جديد به چشم مى خورد. 
ــركت هاى  ــاس ش ــن اس ــر همي ب
ــت و گازپروم  ــنفت، ترنس نف روس

نفت از افزايش بدهى طوالنى مدت 
ــرمايه اروپايى منع  در بازارهاى س
ــده اند.  اتحاديه اروپا همچنين،  ش
ــيه براى انجام  ارائه خدمات به روس
ــافى را در پروژه هاى  عمليات اكتش
ــيل نيز  ــى، درياى عميق و ش قطب

ممنوع كرده است. 
ــركت بزرگ  ــر 9 ش ــوى ديگ از س
نظامى روسيه نيز از سوى اتحاديه 

اروپا تحت تحريم قرار گرفته اند. 
ــب تحريم هاى  اين اتحاديه در قال

جديد، ارائه وام هاى بلند مدت بيش 
از 30 روز به پنج بانك اصلى روسيه 

را ممنوع اعالم كرده است. 
ــخصيت روس از جمله  ــام 24 ش ن
ــان و فعاالن اقتصادى  اعضاى پارلم
اين كشور نيز در فهرست تحريم هاى 

جديد به چشم مى خورد. 
ــاى  ــود در روزه ــى مى ش پيش بين
ــز  ني ــده  متح ــاالت  اي ــارى  ج
ــى را همگام با اروپا عليه  تحريم هاي

روسيه اعمال كند. 

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى: بيكارى و ركود مشكل اصلى كشور است

دعوت از بخش غير دولتى براى مشاركت در تدوين برنامه ششم

اعمال دور جديد تحريم هاى اروپا عليه روسيه
بخش نظامى و انرژى روسيه تحت تحريم غرب

گزارش «فرصت امروز» از كاركرد تبليغات در بازگشت سرمايه 

هر چه بكارى، درو مى كنى
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س��وخت های  از  اس��تفاده 
فسیلی دیر یا زود روزی تمام 
می ش��ود، با این نگاه است که 
اس��تفاده از سوخت های دیگر 
از جمل��ه ان��رژی ن��و اهمیت 
می یاب��د. متاس��فانه ب��ا وجود 
باد،  ان��رژی  ب��االی  ظرفی��ت 
حداق��ل اس��تفاده از این نیرو 
می ش��ود، ط��وری ک��ه کمتر 
از 200 م��گاوات برق توس��ط 
نیروگاه ه��ای ب��ادی ب��ه مدار 
وارد می ش��ود.  انرژی باد یک 
منبع انرژی تجدید پذیر اس��ت 
که مانند س��وخت های فسیلی 
آلوده کنن��ده محی��ط زیس��ت 
نیست و الزم است توسعه یابد. 
انرژی باد مزای��ای فراوانی دارد 
و در حال تبدیل ش��دن به یک 
منبع انرژی در دنیا است، از این 
رو الزم است توسعه نیروگاه های 
ب��ادی در کش��ور به عنوان یک 
منبع تولی��دی برق مورد توجه 
قرار گیرد و در این میان بخش 
خصوص��ی می توان��د بی��ش از 
بخش دولتی حرفی برای گفتن 

داشته باشد. 
در همی��ن راس��تا در برنامه 
پنجم توس��عه استفاده از انرژی 
ب��اد و تولی��د ب��رق از آن مورد 
توج��ه ق��رار گرفت��ه و س��هم 
بخ��ش خصوصی در این بخش 
پنج هزار مگاوات تعیین ش��ده 
است اما متاسفانه با وجود پایان 
یافتن برنام��ه پنجم تحقق این 
امر به خوبی صورت نگرفته زیرا 
براساس گفته یوسف آرمودلی، 
مدیرعامل س��ازمان انرژی های 
نو ایران در این باره تنها 150 تا 
200 مگاوات محقق شده است. 

بیتمایلی
بخشخصوصی

وی با اعالم ای��ن مطلب به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»خأل بزرگ نیروگاه های بادی 
در کش��ور به خوبی احس��اس 
می شود، در حالی که وضعیت 
است  به گونه ای  اقلیمی کشور 
ک��ه می ت��وان از ای��ن انرژی 
به��ره زی��ادی ب��رد. در واقع 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
به دلیل به صرفه نبودن تمایلی 
ب��رای س��رمایه گذاری ندارد و 
دول��ت و وزارت نی��رو نی��ز به 
دلی��ل کمب��ود بودج��ه توان 
ورود ندارن��د. مهم ت��ر از همه 
نقش بانک هاست که متاسفانه 
صاحبان ث��روت در این بخش 
ب���رای س����رمایه گذاری  نیز 

عالقه ای نشان نمی دهند.«
بخ���ش خصوص����ی برای 
و  ایج��اد  در  س��رمایه گذاری 

ب��ادی  نیروگاه ه��ای  توس��عه 
تنها 25درص��د آورده خود را 
م��ی آورد و بی��ش از این برای 
آن صرف��ه اقتص��ادی ن��دارد. 
برای  س��رمایه حتی  صاحبان 
خری��د توربین ه��ا و تجهیزات 
مورد نیاز ب��ه بانک های داخل 
نی��از دارن��د که کمت��ر بانکی 
حاض��ر اس��ت در ای��ن بخش 
همراه ش��ود و رس��ما صنعت 
تولی��د برق ب��ادی ب��ه دلیل 
معلق  کار  ب��ودن  بی اهمی��ت 

می ماند. 

تاکیدبرتخصیصاعتبار
ازسویدولت

آرمودلی با تایید این مطالب 
به قیم��ت کنون��ی خرید هر 
م��گاوات ب��رق ب��ادی اش��اره 
می کن��د و می افزاید: »وزارت 
نی��رو حاضر اس��ت ب��رای هر 
مگاوات برق بادی 460 تومان 
پرداخت کن��د، در حالی خود 
باید برق را به قیمت 46 تومان 
این  مابه التفاوت  کن��د.  توزیع 
باالست.  بس��یار  خریدوفروش 
درس��ت در این نقطه است که 
نقش دولت باید پررنگ شود؛ 
دولت باید از محل صرفه جویی 
س��وخت بودج��ه ای را ب��رای 
حمای��ت از انرژی ب��اد در نظر 
بگیرد ام��ا در نهایت می بینیم 
که ردیف بودجه ای اختصاصی 
به آن تخصیص داده نمی شود، 

چرا باید این گونه باشد؟« 
ت��الش س��ازمان انرژی های 
ن��و ای��ران ب��رای تخصی��ص 
بودج��ه خاص ب��رای حمایت 
از انرژی ه��ای پ��اک همچون 
ب��اد بی نتیج��ه مان��ده اس��ت 
نامه نگاری های  وج��ود  با  زیرا 
این س��ازمان این رقم به طور 
آرمودلی  نمی شود.  دیده  ویژه 
در این ب��اره می گوید: »خیلی 

نتیجه ای  ام��ا  کردی��م  تالش 
عاید ما نشده است، در واقع به 
دلیل ساختار نادرست حمایت 
از توس��عه نیروگاه ه��ای بادی 
ب��ه خوبی انجام نمی ش��ود اما 
ب��ا این حال بخ��ش خصوصی 
تمای��ل دارد در ای��ن صنعت 

حضور یابد.«

مجوزتولید10هزار
مگاواتتوسط

نیروگاههایبادی
در حال��ی که طب��ق قانون 
مجوز تولی��د 10 هزار مگاوات 
ب��ادی  نیروگاه ه��ای  توس��ط 
صادر ش��ده اس��ت اما ش��اهد 
آن هستیم که کمتر از انتظار 
و حت��ی طب��ق برنام��ه پنجم 
توسعه تولید برق بادی داریم. 
هم اکن��ون نی��روگاه منجی��ل 
ب��ا 100 م��گاوات بیش��ترین 
تولید ب��رق ب��ادی را به خود 
اختصاص داده اس��ت و بعداز 
آن نی��روگاه بینال��ود در رأس 
قرار دارد. این در حالی  اس��ت 
که در بیش��تر شهرهای کشور 
بادی  نی��روگاه  ایج��اد  امکان 
وج��ود دارد. هم  اکن����ون در 
خارک، زابل، ماهشهر، شیراز، 
و  قزوی��ن  تبری��ز،  اصفه��ان، 
بادی  نیروگاه های  نیز  سرعین 
فعال ش��ده اند و ب��ه زودی در 
دیگری  نیروگاه  نیز  کردستان 

ایجاد خواهد شد. 
س��ال  دو  در  خوش��بختانه 
متعددی  ش��رکت های  اخی��ر 
برای س��رمایه گذاری در ایجاد 
ب��رق ب��ادی رضایت خ��ود را 
س��ازمان  و  کرده ان��د  اع��الم 
انرژی ه��ای ن��و ای��ران نیز با 
نظر  توانس��ته  همکاری خوب 
آنه��ا را ب��رای ت��داوم فعالیت 
جلب کند، با ای��ن وجود باید 
در چند سال آینده امید بسیار 

داش��ت که رقم ب��رق بادی از 
200 مگاوات افزایش یابد. 

آرمودل��ی در ای��ن زمین��ه 
می گوی����د: »ش����رکت های 
متع��ددی ب��رای فعالی��ت در 
ای��ن ح��وزه اع��الم آمادگ��ی 
کرده  و حت��ی تجهیزات مورد 
نی��از خ��ود را نی��ز خریداری 
کرده ان��د که تا پایان س��ال به 
کشور وارد می ش��ود اما اینکه 
بخواهیم اع��الم کنیم تا پایان 
س��ال چقدر دیگر به ظرفیت 
افزوده  تولید برق بادی کشور 

می شود، دشوار است.« 

بخشخصوصی
نگراناست

دغدغه ه��ای  و  مش��کالت 
بخ��ش خصوص��ی در احداث 
و توس��عه نیروگاه ه��ای بادی 
در صورت شناس��ایی درست، 
قابل ح��ل خواه��د ب��ود ام��ا 
نکت��ه جال��ب اینجاس��ت که 
سرمایه دارانی که در این عرصه 
تمایل ب��ه فعالیت دارند کمتر 
حاض��ر به گفت وگو هس��تند. 
تع��داد قابل مالحظه ای بخش 
خصوص��ی ب��رای پروژه ه��ای 
بادی با ش��رایط دارای قرارداد 
دارای  و  تضمین��ی  خری��د 
ق��رارداد ماده 19 با س��ازمان 
انرژی ه��ای نو ای��ران وارد کار 
ش��دند اما حاضر نشدند که از 
این مش��کالت بگویند چراکه 

نگران بودند. 
ب��ا ای��ن وج��ود با یک��ی از 
در حال  ب��ادی  نیروگاه ه��ای 
بهره برداری موفق به گفت وگو 
ش��دیم. محسن مبش��ر عضو 
ب��رق  ش��رکت  هیات مدی��ره 
س��بز بینال��ود ب��ا اش��اره به 
اینک��ه مهم ترین درخواس��ت 
بخ��ش  ب��ادی  نیروگاه ه��ای 
خصوص��ی از دول��ت و وزارت 

همه جانب��ه  حمای��ت  نی��رو 
از ای��ن صنع��ت نوپاس��ت به 
فرصت ام��روز می گوید: »این 
ش��رکت از س��ال 89 در قالب 
بخ��ش خصوصی فعالیت خود 
را با 43 توربی��ن آغاز کرده و 
هم اکن��ون وضعیت تولید برق 
م��گاوات   28/4 ش��رکت  این 
اس��ت و در تالش هس��تیم با 
نصب دو توربین دیگر در ایام 
دهه فج��ر ظرفیتمان را چهار 

مگاوات نیز ارتقا دهیم.«
ت��وس����ع�ه  وی الزم����ه 
نیروگاه های بادی در کشور را 
افزایش نرخ برق تولیدی از این 
صنعت دانست و افزود: »برای 
توس��عه کارم��ان ب��ه حمایت 
نیروگاه  این  نیازمندیم.  جدی 
با ن��رخ ارز قدیم��ی احداث و 
س��پس ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگذار ش��ده اس��ت، از این رو 
وزارت نیرو باب��ت هر مگاوات 
130 توم��ان به م��ا پرداخت 
می کند، این مبلغ بسیار اندک 
اس��ت و درخواست ما افزایش 
آن ب��ه 450 توم��ان اس��ت تا 
افزای��ش  سیاس��ت  بتوانی��م 
تولی��د را عملیات��ی کنیم، در 
غیر این صورت در اجرای پروژه 
توس��عه ای موفقی��ت چندانی 

نخواهیم داشت.«
در حقیق��ت صنع��ت نوپای 
ن��و  انرژی ه��ای  از  اس��تفاده 
تنه��ا در س��ایه حمایت دولت 
می توان��د جایگاهی برای خود 
داشته باش��د، در این غیر  این 
ص��ورت نمی توان��د در کن��ار 
صنعت تولید برق از س��وخت 
گفتن  ب��رای  حرفی  فس��یلی 
داش��ته باش��د، البت��ه به جز 
حمایت های مادی الزم اس��ت 
دول��ت در تهی��ه توربین های 
ب��ادی نیز ب��ه دنب��ال راهکار 
جدی باش��د چراکه اگر امکان 
خری��د توربین های بادی برای 
کشورهای  از  بخش خصوصی 
میزان  ش��ود  فراهم  اروپای��ی 
تولی��دی آنه��ا نی��ز افزای��ش 
می یابد. مبش��ر در این زمینه 
»توربین ه��ای  می افزای��د: 
موجود از کش��ور چی��ن وارد 
ش��ده اس��ت که توانایی تولید 
با توربین های  آنها در مقایسه 
اروپای��ی محدودتر اس��ت. اگر 
اروپ��ا تجهی��زات  از  بتوانی��م 
م��ورد نی��از را تامی��ن کنیم، 
قطعا میزان تولید نیز افزایش 
می یاب��د و فعالیت ما بیش��تر 

مقرون به صرفه خواهد شد.«
ح��ال با ای��ن ش��رایط باید 
امیدوار بود که آینده استفاده 
از انرژی ه��ای ن��و در کش��ور 

روشن باشد. 

استفادهازانرژیهاینوتنهادرسایهحمایتدولترشدمیکند

مجوز تولید 10 هزار مگاوات، تولید 200 مگاوات  سهامپتروشیمیدماوند
بهزودیواگذارمیشود

سهام پتروشیمی دماوند پس از تصویب نهایی هیات 
واگذاری، به زودی عرضه می شود. 

رییس سازمان خصوصی س��ازی اظهار کرد: به زودی 
هی��ات واگ��ذاری، آخرین وضعی��ت واگذاری س��هام 
پتروش��یمی دماوند را مورد بررسی نهایی قرار خواهد 

داد. 
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: سهام این شرکت 
طب��ق برنامه ریزی های انجام ش��ده در مه��ر ماه واگذار 

خواهد شد. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
25/5 درص��د ارزش کل واگذاری ه��ا را در قالب اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی به خود اختصاص داده اس��ت، 
گف��ت: رتبه بع��دی در اختیار ش��رکت های ایمیدرو با 

21/2 درصد و توانیر با 14درصد است. 
رییس س��ازمان خصوصی س��ازی در مورد واگذاری 
20درص��د باق��ی مانده س��هام هلدین��گ خلیج فارس 
اظه��ار ک��رد: ای��ن ش��رکت هم اکن��ون در فهرس��ت 
واگذاری ه��ا قرار ن��دارد و واگذاری آن تنه��ا با مصوبه 
هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود. واگذاری ش��رکت 
 هلدین��گ خلیج ف��ارس در دس��تور کار ق��رار ن��دارد. 
وی افزود: متاس��فانه برخی از واگذاری های انجام شده 

چالش آفرین بوده است. 

رشدبیشاز٢00درصدیمعامالت
بورسانرژیدردوهفتهگذشته

مجم��وع  معامالت دو هفته گذش��ته بورس انرژی با 
رشد 230درصدی نسبت به دو هفته قبل از آن، به دو 

هزار و 5٧0 میلیارد ریال رسید. 
به گزارش شانا، در دو هفته منتهی به 21 شهریورماه، 
معامالت انواع قراردادهای س��لف موازی استاندارد برق 
در تابل��وی مش��تقه و انواع فرآورده های نفتی و س��ایر 
حامل های انرژی در تابلوی فیزیکی با رشد چشمگیری 
انجام ش��د، به طوری که در این مدت رینگ بین الملل 

بورس انرژی پرچمدار ارزش معامالت بود. 
در ای��ن دو هفته، رونق معامالت ب��رق که با تزریق 
نقدینگ��ی از س��وی وزارت نی��رو جان ت��ازه ای گرفته 
ب��ود، همچن��ان صع��ودی ادام��ه یاف��ت،  ط��وری که 
28هزار قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد برق به ارزش 
330میلیارد ریال معامله ش��د. حجم معامالت برق در 
این دو هفته رش��د 155درصدی را نسبت به دو هفته 
قب��ل تجربه کرد و ارزش معامالت برق هم 136 درصد 

بیشتر از آن زمان بود. 
همچنین در بازار فیزیک��ی بورس انرژی انواع حالل 
شرکت های پاالیشگاهی، میعانات گازی، آیزوریسایکل، 
آیزوفید، برش سنگین نفتالین دار و همین طور متانول 
عرض��ه ش��د و به فروش رس��ید. در این م��دت عرضه 
دوگانه ٧0ه��زار تن محصول نفتای س��نگین پاالیش 
نفت بندرعباس در رینگ صادراتی بورس انرژی، رونق 

ویژه ای به بازار فیزیکی داده بود. 
ب��ه گ��زارش ب��ورس ان��رژی، در دو هفته گذش��ته، 
عرضه های س��نگین و صادراتی نفتا از س��وی پاالیش 
نف��ت بندرعباس بود. همچنین رش��د معامالت برق و 
ثبت معامالت چشمگیر روزانه از دیگر اتفاقات مهم در 

این دو هفته است. 
ارزش ب��ازار محص��والت نفتی و پتروش��یمی بورس 
انرژی در این دوره دو هزار و 220 میلیارد ریال ش��د. 
در ای��ن دو هفته حدود 90 هزار تن انواع فرآورده های 
نفت��ی، گاز و پتروش��یمی در ب��ورس ان��رژی عرضه و 
معامله ش��د. حج��م معامالت در تابل��وی فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی بورس انرژی نسبت به دو هفته قبل 

130 درصد و ارزش معامالت 250 درصد بیشتر شد. 

نشستمشتركپایانههاینفتیبامناطق
نفتخیزجنوبباموضوعصادراتنفتخام

در نشس��ت تخصصی مدی��ران عامل ش��رکت ملی 
مناط��ق نفت خی��ز جن��وب و پایانه های نفت��ی ایران 
راهکارهای تس��هیل و تقویت روند ص��ادرات نفت خام 

مورد بررسی و بحث قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خیز جن��وب، توپک رانی خطوط لول��ه صادراتی، 
حفاظ��ت کات��دی ش��ریان های انتقال نفت خ��ام و نیز 
رعای��ت دقی��ق اص��ول و ضواب��ط ایمنی، بهداش��ت و 
محیط زیس��ت در مناطق صنعتی و عملیاتی از جمله 
مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر 

کارشناسان دو شرکت قرار گرفت. 

گازهایناشیازدفنزبالهدرمنطقه
برومیاهوازجمعآوریمیشود

رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز گفت: گازهای 
ناش��ی از دفن زباله در برومی، محل قدیم دفن زباله این 
شهر، با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
طریق لوله گذاری جمع آوری می ش��ود. علی بنی عگبه با 
بیان این مطلب افزود: با توجه به حجم زیاد زباله های دفن 
ش��ده در محل پیش گفته، پروژه لوله گذاری برای خارج 
کردن گازهای ناش��ی از تبخیر زباله ها، تعریف و اجرایی 
شده است. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه این اراضی در 
محدوده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد، در 
تفاهم نامه میان این ش��رکت و شهرداری اهواز، مقرر شد 
پس از انجام لوله گذاری در منطقه با تامین اعتبار از سوی 

شرکت نفت، این محل به فضای سبز بدل شود. 

مدیرعاملشرکتگازاستانگلستان:
پرداختالکترونیکیگازبها
وکاهشهزینههایجانبی

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان گلس��تان گفت: با 
بهره گیری از روش ه��ای مختلف پرداخت غیرحضوری 
قبوض، به می��زان قابل توجهی در وق��ت و هزینه های 

مربوط به پرداخت گازبها صرفه جویی می شود. 
صفرعلی جمال لیوانی تصریح ک��رد: پرداخت حضوری و 
س��نتی گازبها از طریق بانک ها و پست بانک ها حدود 650 
تومان هزینه برای شرکت در بردارد ولی پرداخت الکترونیکی 
فقط مبلغ 100 تومان هزینه به این شرکت تحمیل می کند. 

وزیرنفت:پاکستانآماده
خریدگازازایراننیست

وزیر نفت با تش��ریح پیش��نهاد جدید پاکس��تان به 
منظ��ور واردات گاز طبیعی از ایران ب��ا تاکید بر اینکه 
پاکس��تان هنوز آماده واردات گاز از ایران نیست، اعالم 
کرد: ایران آماده مذاکره با پاکس��تان برای صادرات گاز 

طبیعی است. 
بیژن زنگنه در گفت وگو با مهر در پاسخ به این پرسش 
که موضع دولت یازدهم در قبال تاخیرهای پاکس��تان در 
ق��رارداد واردات گاز طبیعی از ایران چیس��ت؟ گفت: در 
ش��رایط فعلی پاکس��تان هیچ گونه خط لوله و تاسیساتی 

برای واردات گاز ایران احداث نکرده است. 
وزی��ر نفت در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا ایران 
قصد کش��اندن این قرارداد گازی به داوری بین المللی 
را دارد؟ تصری��ح کرد: هر ق��رارداد صادرات گاز مرجع 
خاص داوری بین المللی خود را دارد و در آینده در این 

باره تصمیم گیری خواهد شد.
وی درب��اره اینکه آیا پاکس��تان مطابق ب��ا قرارداد تا 
اواس��ط س��ال 2015 میالدی می تواند گاز طبیعی از 
ایران خریداری کند، اظهار داشت: فعال مباحث حقوقی 

را با پاکستان پیگیری می کنیم. 
وزیر نفت در خصوص پیشنهاد جدید گازی پاکستان 
به ایران توضیح داد: اخیرا پاکستان خواستار به تعویق 
انداختن 2/5 س��اله زم��ان واردات گازطبیعی از ایران 
شده است. زنگنه با اعالم اینکه وزارت نفت ایران آماده 
انجام مذاکرات جدید گازی با پاکس��تان است، تبیین 
کرد: در خصوص پیش��نهاد جدید گازی اسالم آباد هم 
 مذاکرات با این کش��ور همس��ایه در حال انجام است. 
وزیر نفت با بیان اینکه ایران آماده بازگش��ت پاکستان 
به میز مذاکرات دوجانبه اس��ت، تاکید کرد: هم اکنون 
پاکس��تان هیچ خط لوله ای برای واردات گاز طبیعی از 
ایران اح��داث نکرده، از این رو فعال این کش��ور آماده 
خرید گاز از ایران نیس��ت. به نظر می رس��د پاکس��تان 

برای واردات گاز از ایران منتظر لغو تحریم هاست. 

ایجادمنطقهویژهانرژیهای
تجدیدپذیردرکشور

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ایجاد منطقه 
ویژه انرژی های تجدیدپذیر در کشور خبر داد.

هوش��نگ فالحتیان، مع��اون وزیر نی��رو اظهار کرد: 
راهبرد جدید وزارت نیرو مبتنی بر توس��عه انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه انرژی های خورشیدی و بادی است.
مع��اون وزی��ر نیرو اف��زود: یک��ی از مناطق بس��یار 
مس��تعد و دارای پتانس��یل ب��رای نص��ب نیروگاه های 
بادی منطقه خواف در خراس��ان اس��ت ک��ه بر همین 
اس��اس تعداد زیادی موافقت اصولی نی��روگاه بادی با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی صادر شده و تعدادی از 
این موافقت های اصولی در شرف اجرا قرار گرفته است.
وی از احداث دس��ت کم 200 مگاوات نیروگاه بادی 
جدی��د در منطق��ه خ��واف از انتهای س��ال 1393 تا 
پایان س��ال1394 خبر داد و گفت: پیش��نهادی مطرح 
ش��ده اس��ت که منطقه خواف را با عنوان منطقه ویژه 
انرژی های تجدیدپذیر نامگذاری کنیم و وزارت نیرو با 
این پیش��نهاد مخالفتی ندارد و از سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در ای��ن زمینه حمایت می کن��د . فالحتیان 
تصریح کرد: براساس بررسی  به  عمل آمده و آمارهایی 
که از نصب نخس��تین توربین ی��ک مگاواتی در منطقه 
داریم، ضریب بهره برداری خواف باالی 50 درصد است 
ک��ه بر این اس��اس نصب نی��روگاه در آن منطقه کامال 
دارای صرفه اقتصادی اس��ت؛ از این رو از تمام صاحبان 
س��رمایه درخواس��ت می کنیم برای نصب نیروگاه های 
بادی در منطقه خواف و سایر نقاط مستعد کشور اقدام 
کنن��د که وزارت نی��رو از نظر ارائه تس��هیالت ارزی و 
ریالی، هماهنگی های الزم را با صندوق توس��عه ملی و 

بانک های عامل به عمل آورده است.
وی اظهارکرد: برق تولیدی از نیروگاه های تجدیدپذیر 
برای یک دوره دس��ت کم پنج س��اله بر مبنای سال 93 
ب��ه ازای ه��ر کیلووات س��اعت 4630 ری��ال خریداری 
می ش��ود و در س��ال های آینده متناس��ب با تورم، نرخ 

خرید تضمینی برق افزایش می یابد.

سهمصنعتنفتدرپرداخت
یارانههابازنگریمیشود

مع��اون وزیر نفت بر س��اماندهی یارانه ه��ا در برنامه 
شش��م توس��عه تاکید کرد و گفت: هم اکنون بیش��تر 
طرح های توس��عه ای صنع��ت نفت به دلی��ل پرداخت 

یارانه ها متوقف شده اند. 
به گزارش ش��انا، منصور معظمی با اشاره به اینکه 
هدفمن��دی یارانه ه��ا باید در برنامه شش��م توس��عه 
س��امان داده ش��ود، تصریح کرد: هم اکن��ون صنعت 
نف��ت ماهانه 3 ه��زار و 400 میلیارد توم��ان یارانه 
پرداخت می کند که س��هم ش��رکت مل��ی پاالیش و 
پخ��ش و گاز به ترتیب حدود 2 هزار و 600 میلیارد 

تومان و 800میلیارد تومان اس��ت. 
وی تصری��ح کرد: پرداخت یارانه ه��ا عمال طرح های 

توسعه صنعت نفت را زمینگیر کرده است. 
ب��ه گفت��ه مع��اون برنامه ری��زی و نظارت ب��ر منابع 
هیدروکربوری وزارت نفت، اگر پذیرفته ش��ود صنعت 
نفت پیش��ران توس��عه در کشور اس��ت، هم اکنون این 
پیش��ران به دلیل صرف مناب��ع مالی در جایگاه خودش 
قرار ندارد، همچنین با توجه به کافی نبودن درصدهای 
تعیین شده برای شرکت نفت این شرکت نقش واقعی 

خود را نمی تواند اجرا کند. 
معظمی با اش��اره به اینکه بند »ق « تبصره 2 قانون 
بودج��ه اتفاق بزرگی در اقتصاد کش��ور اس��ت، اظهار 
کرد: بند »ق « فرصت بس��یار خوبی است که در اختیار 
صنعت نفت کش��ور قرار گرفته تا بتواند از طریق منابع 
حاصل از صرفه جویی به توسعه بخش های حمل و نقل، 
خانگی، تجاری، صنعت��ی و تولیدی کمک کند، ضمن 
آنک��ه برای طرح های توس��عه ای باالدس��تی نیز زمینه 

مناسبی است. 
وی با بی��ان اینکه هم اکنون ٧0 میلیارد دالر کار در 
قالب بند »ق « تبصره 2 تعریف ش��ده است، گفت: این 
طرح ها هم اکنون برای بررسی در شورای اقتصاد ارسال 

شده که امید است با تصویب این شورا اجرایی شود. 
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اس��تفاده  مورد  کاالهای  همه 
در صنع��ت نفت با ه��دف ایجاد 
بانک اطالعاتی کارآمدی تا پایان 
امسال نفت کد دریافت می کنند. 
مدیرکل س��امانه کاال و حمایت 
از س��اخت داخ��ل وزارت نفت با 
از  بهره مندی  مزایای  برش��مردن 
سامانه تامین کاالی صنعت نفت، 
از دریاف��ت نفت ک��د ب��رای همه 
کاالهای م��ورد اس��تفاده در این 
صنعت نفت تا پایان امس��ال خبر 
داد و گفت: تکمیل فرآیند دریافت 
ایران ک��د و نفت کد، پیش ش��رط 

تکمیل این سامانه است. 
راه اندازی  اس��ت  معتق��د  وی 
س��امانه تامین کاال با جلوگیری 
از موازی کاری ه��ا، صرفه جوی��ی 
ب��ه  هزینه ه��ا  در  بس��یاری 
همراه خواهد داش��ت و س��بب 
ش��تاب فرایند تهی��ه کاال برای 

شرکت های عملیاتی می شود. 
فریب��رز گردانی با بی��ان اینکه 

راه ان��دازی هرچ��ه س��ریع تر این 
س��امانه برای افزایش راندمان کار، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود: 
هم اکنون بنا به دالیل عملیاتی، هر 

یک از شرکت ها به صورت 
جداگان��ه فراین��د خرید 
دنب��ال  را  خ��ود  کاالی 
می کنن��د و ای��ن روش، 
دارد  بسیاری  ضعف های 
که برای وزارتخانه بزرگی 
مانند وزارت نفت مطلوب 
نیس��ت. وی در پاسخ به 
اینک��ه با راه ان��دازی این 
کاالی  ورود  س��امانه، 
خارج��ی ک��ه نمونه آن 

در داخل ساخته می شود، ممنوع 
خواهد ش��د، تصریح کرد: گردش 
اطالعات در سیس��تم لجس��تیک 
نفت ب��رای بق��ای این سیس��تم 
ضروری اس��ت. هم اکن��ون حدود 
500 انب��ار مکانیزه اصلی و فرعی 
داری��م و 3 میلی��ون و 100 هزار 

قلم کاال در لیس��ت این انبارها به 
ثبت رسیده است. راه اندازی سامانه 
تامین کاال از وقوع خرید و ساخت 
یک کاال به طور موازی جلوگیری 

می کند. قاعدتا نباید کاالیی که در 
داخل س��اخته می ش��ود، از خارج 
وارد ش��ود و پس از راه اندازی این 
سامانه )که با تولیدکنندگان داخلی 
نیز در ارتباط است(، خودبه خود از 
سفارش خارجی محصولی که در 
داخل تولید می ش��ود، جلوگیری 

خواهد ش��د و س��فارش خارجی 
منوط به دریافت مجوزهای ویژه ای 

می شود. 
مدیرکل س��امانه کاال و حمایت 
از س��اخت داخل وزارت 
نفت با اش��اره به اینکه 
زمانی بود که س��فارش 
خ�ارج���ی م�ح�ص�ول 
تنه��ا من��وط ب��ه مهر 
از س��وی  عدم س��اخت 
وزارت صنای��ع و معاون 
ب��ود و تنه��ا در صورتی 
امکان واردات کاال وجود 
داشت که وزارت صنایع، 
ساخته نش��دن آن کاال 
را در کش��ور تایید می کرد، گفت: 
بعدها این مهر حذف و سعی شد 
با تعریف موانع تعرفه ای، بازار برای 
رشد تولیدات داخلی آماده شود اما 
عمال ای��ن روش نیز موفق نبود و 
همچنان در صنایع مختلف، شاهد 
واردات بی رویه کاالهای س��اخت 

داخل به کشور هستیم. 
وی تاکی��د کرد: ش��رکت های 
زیرمجموعه صنعت نفت بس��یار 
سختگیر هس��تند و بازرسی های 
فنی قابل توجه و استانداردهای 
تولیدکننده ای  اگر  دارند.  باالیی 
ب��ا یکی از ای��ن ش��رکت ها کار 
کن��د و محصول خود را برای آن 
ش��رکت به تولید انبوه برس��اند، 
می ت��وان از کیفیت آن محصول 
اطمین��ان خاطر داش��ت، ضمن 
اینک��ه م��ا تنه��ا به تس��ت های 
عملیات��ی اکتف��ا نمی کنی��م. از 
س��ویی دیگر با توجه به شرایط 
تحری��م که ام��کان اس��تفاده از 
تاییدیه ه��ای API وجود ندارد، 
فرایندی ب��رای صدور گواهینامه 
کیفی��ت در داخ��ل صنعت نفت 
طراح��ی ش��ده اس��ت ک��ه این 
گواهینام��ه ب��ه مصرف کنندگان 
در خصوص اس��تفاده از کاالهای 

تولید داخل اطمینان می دهد. 

با تواف��ق وزرای امور خارجه و 
نفت، علی ماج��دی معاون امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت 
به عنوان س��فیر جدید جمهوری 
اسالمی ایران در آلمان منصوب 
ش��د تا این دیپلمات وزارت نفت 
مامور توسعه روابط نفت و گازی 

تهران- برلین شود.
عل��ی ماج��دی در گفت وگو با 
مهر با تایید انتصاب خود به عنوان 
س��فیر جدید جمهوری اس��المی 
ایران در آلم��ان، گفت: ماموریت 

م��ن در وزارت نف��ت ت��ا مهر ماه 
س��ال جاری به پایان می رس��د و 
باید به عنوان سفیر جدید ایران در 

آلمان مشغول به کار شوم.
معاون امور بین الملل و بازرگانی 
وزارت نفت با اظهار بی اطالعی از 
جانشین احتمالی خود در وزارت 
نفت، در پاس��خ به این سوال مهر 
که آیا وزیر نفت فردی را از داخل 

وزارت امور خارجه به عنوان معاون 
جدی��د بین المل��ل وزارت نف��ت 
منصوب خواهد کرد، اظهار داشت: 
در این باره شخص وزیر نفت باید 

پاسخگو باشد.
ای��ن دیپلم��ات وزارت نف��ت 
همچنی��ن در خصوص مهم ترین 
به عن��وان  خ��ود  ماموری��ت 
س��فیر جدی��د ای��ران در آلمان، 

گفت: قطع��ا بهب��ود روابط بین 
تهران- برلی��ن به وی��ژه در حوزه 
نف��ت، گاز و ان��رژی از مهم ترین 
آلم��ان  در  کاری  اولویت ه��ای 
خواهد بود. س��فیر جدی��د ایران 
در برلی��ن ب��ا تاکید ب��ر اینکه در 
ح��ال حاضر کش��ور آلمان حرف 
اول را در اقتصاد کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا می زند، تاکید کرد: از 

سال های گذشته تاکنون شناخت 
قاب��ل قبول��ی بین صنعتگ��ران و 
بازرگان��ان ای��ران و آلم��ان وجود 
داش��ت که این ش��ناخت و روابط 

دوجانبه باید احیا شود.
ماج��دی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه 
سیاس��ت جدید دولت ایجاد یک 
جه��ش در س��طح همکاری های 
اقتص��ادی و تجاری بی��ن ایران و 
آلمان است، تاکید کرد: آلمان هم 
می خواهد در منطق��ه خاورمیانه 
نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

الههابراهیمی

خبر

تاپایانامسالهمهکاالهایصنعتنفت،صاحبنفتکدمیشوند

روابطگازیتهران-برلینبهبودمییابد
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 »اقتصاد کشور از رکود خارج 
ش��د« ای��ن یک��ی از مهم ترین 
جمالتی اس��ت که در یک ماه 
اخی��ر درباره اقتصاد کش��ور از 
زبان رییس جمهور مطرح شده 
اس��ت؛ جمله کوت��اه، خبری و 

بدون اعالم جزئیات خاص. 
به گفته رییس دولت یازدهم 
محاس��بات انجام ش��ده در بازه 
زمانی سه ماه نخست سال 1393 
نش��ان از خروج اقتصاد کشور از 
رکود دارد؛ نش��انی که از س��وی 
شخص رییس جمهور درباره آن 
آمار مش��خصی ارائه نشده است 
اما حسین ایوبی مهریزی معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در گفت وگ��و ب��ا مه��ر صحبت 
رییس جمه��ور را با اس��تناد به 
آمارهای تولید کش��ور دانس��ته 
است. به گفته مهریزی آمارهای 
تولید نش��انگر رش��د در برخی 
بخش ها حتی تا 56 درصد است، 
به نح��وی که تولی��د تلویزیون 
ال ای دی و ال سی دی 56 درصد 
و فوالد 9 درصد بوده اس��ت، به 
تناسب سایر بخش های تولید نیز 
رشدی از 2 درصد تا 24 درصد را 

تجربه می کنند. 

خروج از رکود
 یا رشد تولید؟ 

از رک��ود  موض��وع خ��روج 
در حال��ی مطرح می ش��ود که 
هر روز می ت��وان خبرهایی را 
مش��اهده ک��رد ک��ه صاحبان 
از  تولیدکنن��دگان  و  صنای��ع 
رکود حاکم گالی��ه کرده اند، 
بنابرای��ن ش��اید این پرس��ش 
بیش��تر جان بگیرد ک��ه واقعا 
می توان چنین ش��رایطی را به 
معنای خروج از رکود دانست؟ 
دو بخشی که به طور جداگانه 
از بخش ه��ای دیگر آمار رش��د 

تولید آنها اعالم شده است، یکی 
به ل��وازم خانگ��ی و دیگری به 
ف��والد برمی گردد. لوازم خانگی 
به دلیل اینکه در میان کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز م��ردم قرار 
دارد طبیعتا از شانس بیشتری 
برخوردار است و فوالد نیز ماده 
اولیه س��اخت خودرو اس��ت و 
به این دلیل ک��ه خودرو حجم 
زیادی از تولید ناخالص ملی را 
تش��کیل می دهد، طبیعتا رشد 
تولی��د در ف��والد دور از انتظار 
نیس��ت، البته فوالد ب��ا وجود 
رشد 9 درصدی در تولید که از 
آن یاد ش��ده است همچنان در 
میان صنایعی قرار دارد که سایه 
رکود بر سرش مستدام است و 
این رشد را نمی توان به معنای 
بسته ش��دن پرونده رکود فوالد 
دانس��ت. با این وجود اما خبر از 

تغییر می رسد. 
عبدالحمی��د قدیم��ی، دبیر 
انجم��ن صنای��ع ریخته گ��ری 
ب��ه  تغیی��ر  ای��ن  درب��اره 
»آمار  می گوید:  »فرصت امروز« 
درس��تی از رش��د تولید به غیر 
 از بخش خودرو موجود نیست. 
اگر حس��اب صنایع دولتی که 

بخ��ش عمده صنایع کش��ور را 
تش��کیل می دهن��د از بخ��ش 
خصوصی جدا کنی��م و درباره 
رونق صنای��ع دولتی که از پول 
نفت تغذیه می ش��وند صحبت 
کنیم، چرا که نه؟ موضوع رونق 
بای��د در بورس دیده ش��ود، آن 
چی��زی که ما ام��روز در بورس 
شاهدش هستیم، نشانی از رونق 
ن��دارد. وضعی��ت گزارش هایی 
که ش��رکت ها در ب��ورس ارائه 
وضعیت شرکت های  می دهند، 
خصوص��ی خ��وب نیس��ت. در 
میان 500 شرکتی که به عنوان 
شرکت های پیش رو در بورس 
اعالم ش��دند، بخش عمده ای از 

آنها متعلق به بانک ها بوده اند.«
حبی��ب اهلل انص��اری، دبی��ر 
انجمن صنایع لوازم خانگی در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
بیان می کند: نمی توان به صورت 
مطلق درب��اره خ��روج از رکود 
صحب��ت ک��رد. رون��دی برای 
خروج از رکود آغاز ش��ده است، 
اکنون کمرنگ ش��دن رکود در 
ل��وازم خانگی  بخش صنع��ت 
محس��وس اس��ت و بازگش��ت 
رون��ق را از رفت و آم��د دوب��اره 

م��ردم به بازارهای لوازم خانگی 
می توان احس��اس ک��رد، البته 
هنوز به نقطه ایده آل نرسیده ایم 
و به نظر می رس��د منظور آقای 
روحانی هم از خ��روج از رکود، 
بازگش��ت بازار ب��ه اوج عرضه و 

تقاضا نبوده است.

 عوامل بازگشت
رونق به تولید چیست؟ 

ب��ا توجه ب��ه اینکه کش��ور 
م��ا هی��چ گاه از یک س��اختار 
اقتصادی منظم و دارای برنامه 
برخ��وردار نب��وده و ب��ا انحالل 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نیز ب��ه ای��ن اتفاق دام��ن زد، 
هیچ گاه مالک مش��خصی برای 
ارزیاب��ی و نتیجه گی��ری درباره 
اس��تراتژی های اقتصادی دولت 
وجود نداش��ته اس��ت اما دولت 
یازدهم از ابتدای فعالیتش تالش 
کرد حداقل در گفتار برنامه های 
خود را ش��فاف اع��الم کند. در 
راس��تای همین شفاف س��ازی 
ریی��س این دول��ت از خروج از 
رکود سخن می گوید؛ خروج از 
رکودی که قدیمی آن را بیشتر 
از خ��روج از ش��رایط بحرانی و 

نه ب��ه معنای رش��د اقتصادی 
می داند. بنا بر استاندارد اگر قرار 
بر رشد اقتصادی بود، کشور ما 
در طول هش��ت س��ال گذشته 
باید دس��ت کم هش��ت درصد 
رشد اقتصادی مثبت می داشت 
ک��ه آماره��ا چنی��ن موضوعی 
را نش��ان نمی دهن��د، بنابراین 
وقتی صحبت از خروج از رکود 
اقتصادی به میان می آید، قطعا 
عواملی برای آن موجود اس��ت 
که ممکن است از نگاه مخاطب 

عام دور مانده باشد. 
انص��اری درباره ای��ن عوامل 
بیان می گوید: »ثب��ات نرخ ارز 
یک��ی از دالیل بازگش��ت رونق 
به تولید اس��ت. نب��ود ثبات ارز 
موجب می ش��د تولیدکنندگان 
از آین��ده خ��ود نگران باش��ند. 
ثبات اقتصادی باعث رفع یکی 
تولیدکنندگان  از دغدغه ه��ای 
شده است. از سوی دیگر مردم 
منتظر تغییر قیمت ها نیستند. 
موض��وع ک��م ش��دن ش��دت 
تحریم ها نیز در این میان نقش 
مهم��ی را ایفا می کند، البته در 
بازار لوازم خانگی به علت تفاوت 
زیاد قیمت محصوالت داخلی با 
محصوالت خارجی، دیگر مردم 
اص��رار ویژه ای به خری��د لوازم 
خانگی خارجی ندارند و درباره 
تلویزیون که به طور مش��خص 
درباره آن صحبت ش��ده است 
بای��د گف��ت ک��ه واردات ای��ن 
محصول کاهش یافته و به دنبال 
آن ظرفی��ت تولی��د کارخانه ها 

باالتر رفته است.«
آنگونه که مش��خص اس��ت 
رشد تولید در برخی از بخش ها، 
توانسته آنقدر اثربخش باشد که 
اقتصاد کشور را به سمت خروج 
از بحران هل دهد، البته چنین 
شرایطی به معنای بازگشت به 

اوج تولید کشور نیست. 

حکایت تازه فعاالن اقتصادی از نشانه های خروج از رکود

طلوع رونق تولید
کم آبی گریبان صنعت فوالد را گرفت

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: برای تامین 
آب ش��رب بیش از پنج میلیون مصرف کننده اصفهان 

دچار مشکل شده ایم.
به گزارش »فوالدنیوز«، س��یدناصر موسوی الرگانی 
با اش��اره به جلس��ه شورای اداری اس��تان که با حضور 
رییس دفتر بازرس��ی رهبر معظم انقالب برگزار ش��ده 
ب��ود در بخش مش��کالت و معضالت اس��تان اصفهان، 
گفت: بی ش��ک بزرگ ترین مشکل استان آب و کمبود 

آن است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی، 
با تاکید بر اینکه شاهد اعمال نشدن مدیریت واحد در 
بحث آب حوضه زاینده رود هس��تیم، افزود: بزرگ ترین 
مطالبه ما یک برخورد در ش��أن ملت ایران نس��بت به 
م��ردم اصفهان در بحث خشکس��الی و آب اس��ت زیرا 
اصفهان فقط متعلق به خودش نیس��ت و افتخار کشور 

ایران است.
وی افزود: مش��کالت آب و خشکس��الی به قدری در 
این اس��تان شدت گرفته و بحرانی شده که حتی برای 
تامین آب شرب بیش از پنج میلیون نفر مصرف کننده 
دچار مش��کل ش��ده ایم و دیگر جایی برای ماندن خود 

اصفهانی ها در این استان نیست.
عضو کمیس��یون اقتص��ادی در مجلس نهم، افزود: 
بر این اس��اس دیگر نمی توان به فکر توریست پذیری 
اصفهان ب��ود و بالطبع به دنبال خش��کی زاینده رود 
و کمبود ش��دید آب در اصفه��ان بیکاری ها افزایش 
یافت��ه و بیداد می کن��د، آمار جوان��ان تحصیل کرده 
بیکار به ش��دت افزای��ش یافته و حت��ی قلب صنعت 
فوالد کش��ور که در اصفهان اس��ت دچار رکود شده 
زی��را تقریب��ا با 40 درص��د از ظرفیت خ��ودش کار 

می کند.

 42درصد اشتغال کشور 
در حوزه صنایع کوچک است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
واردات بی رویه از مهم ترین مشکالت واحدهای صنعتی 
کوچک در کش��ور اس��ت، گفت: 42 درصد اش��تغال و 
24 درصد سرمایه گذاری کشور در حوزه صنایع کوچک 

است. 
سیدمحمدعلی ابریشمی در آیین افتتاح مرکز خدمات 
فناوری و کس��ب و کار اس��تان همدان، اظهار کرد: صنایع 
کوچک در کش��ور 92 درصد کل صنعت را تشکیل داده 
و 42 درصد اش��تغال و 24 درصد س��رمایه گذاری کش��ور 
در حوزه صنایع کوچک اس��ت. وی با بیان اینکه صنایع 
کوچک می تواند موتور محرکه ای برای توسعه کشور باشد، 
افزود: براساس برنامه ریزی ها به دنبال احیا و فعال کردن 
واحده��ای راکد هس��تیم تا واحدهایی را ک��ه با کمتر از 

ظرفیت خود کار می کنند به ظرفیت تعیین شده برسند.

معدن فوالد 

خبر استانی
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عسل داداشلو

گ��روه صنعت��ی ایران خودرو در 
راستای احترام به حقوق مشتریان 
در نظر دارد تعدادی از خودروهای 
رانا و پژو 206 مدل سال های 92 

و 93 را فراخوان کند. 
 به گزارش »فرصت امروز« این 
رویکرد جدید  براس��اس  فراخوان 
گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در 
راس��تای نهادینه ک��ردن فرهنگ 
ارائ��ه خدمات  و  مش��تری مداری 

مطلوب به آنان صورت می گیرد. 
مدیرعام��ل  یک��ه زارع  هاش��م 

ایران خ��ودرو  صنعت��ی  گ��روه 
چن��دی پی��ش فراخ��وان برخی 
گام��ی  را  تولی��دی  محص��والت 
کیفی��ت  افزای��ش  راس��تای  در 
انتظ��ارات  تامی��ن  و  خودروه��ا 

مشتری برشمرده بود. 
صنعت��ی  گ��روه  رو  ای��ن  از 
مال��کان  برخ��ی  از  ایران خ��ودرو 
خودروه��ای رانا، پ��ژو206 و پژو 
اس دی مدل ه��ای س��ال های 92 
برای  درخواس��ت می کن��د،  و93 
بررس��ی و بازبینی سیس��تم برقی 

ب��ه نزدیک تری��ن نمایندگی مجاز 
ایران خ��ودرو در سراس��ر کش��ور 

مراجعه کنند. 
مزب��ور  خودروه��ای  مال��کان 
پای��گاه  نش��انی  ب��ه  می توانن��د 
 www. ikco. com اینترنت��ی 
مراجع��ه ک��رده و در صورتی که 
شماره شاسی خودرو های آنها در 
فهرست مش��موالن فراخوان باشد 
ب��رای کنت��رل سیس��تم برقی به 
نمایندگی ه��ای مجاز ایران خودرو 

مراجعه کنند. 

فراخ��وان یادش��ده ب��ا ه��دف 
جل��ب اطمینان، تامی��ن ایمنی و 
راحتی مش��تریان و در راس��تای 
گروه  اجتماع��ی  مس��ئولیت های 
ص��ورت  ایران خ��ودرو  صنعت��ی 

می گیرد. 
هزینه ه��ای بازبین��ی سیس��تم 
برقی خودروه��ای رانا، پژو206 و 
پژو اس دی بر عهده گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو خواهد بود و وجهی 
از مال��کان این محصوالت دریافت 

نخواهد شد. 

یک عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
دولت باید هر چه زودتر حمایت 
خ��ود را از خودروس��ازان بن��ام 
ایران��ی کاه��ش ده��د و از این 
بازار  ب��ه رقابتی ش��دن  طری��ق 

کمک کند. 
ای�س���ن�ا،  گ����زارش  ب���ه 
میرمحم��دی  سیدمحمدحس��ین 
درب��اره قیمت خ��ودرو اظهارکرد: 
اگ��ر کس��ی مدعی اس��ت قیمت 
خودرو در بازار مناس��ب نیس��ت 
باید مس��تندات خود را ارائه دهد 
در غی��ر  این ص��ورت صنعتگران، 
و خریداران خودرو  فروش��ندگان 
باید نس��بت به قیمت های مطرح 
ش��ده از س��وی ش��ورای رقاب��ت 

تمکین کنند. 
وی اف��زود: قیم��ت خ��ودرو در 
کش��ور باید رقابتی و بازار خودرو 
نیز غیر انحصاری شود، طوری که 
تولید کنن��ده داخل��ی در تولیدات 
خود دو مالک تن��وع و کیفیت را 

مورد توجه قرار دهد. 
اقتص��ادی  کمیس��یون  عض��و 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
 کرد: اگر شرکت های خودروسازی 
نتوانند براساس وضعیت معیشتی 
مردم جامعه خ��ودرو تولید کنند، 
دیر یا زود اس��تقبال مردم نسبت 
ب��ه خرید خودرو کاه��ش می یابد 
و تولیدکنن��دگان با چالش جدی 

روبه رو خواهند شد. 
گلپای��گان  م��ردم  نماین��ده 
مجل��س  در  خوانس��ار  و 

آن  گف��ت:  اس��المی  ش��ورای 
در  می توان��د  تولیدکنن��ده ای 
ب��ا س��ایر ش��رکت های  رقاب��ت 
خودروس��از جهانی پیروز ش��ود 
ک��ه دو مقول��ه کیفی��ت تولید و 
 قیم��ت کاال را مدیری��ت کن��د. 
ای��ن  داد:  ادام��ه  میرمحم��دی 
عقیده برخی اقتصاددانان کش��ور 
مبن��ی ب��ر اینک��ه در همه جای 
دنی��ا ب��ر خ��الف ای��ران خودرو 
اس��ت،  س��وخت گران  و  ارزان 
عقیده اش��تباهی اس��ت، چرا که 
تلویحی  به ص��ورت  فرضی��ه  این 
بی��ان می کن��د که ش��رکت های 
جهان��ی خودروس��ازی در حیطه 
اختی��ار یک مجموع��ه قدرتمند 
قرار دارند در حالی  خودروس��از 
ک��ه در واقعی��ت چنی��ن چیزی 

وجود ندارد. 

وی اف��زود: در این موضوع که 
باید از ش��رکت های خودروس��از 
هی��چ  ش��ود  حمای��ت  داخل��ی 
ش��کی وجود ن��دارد، همان گونه 
ک��ه تاکنون نیز هم��ه مالحظات 
صورت گرفت��ه در کش��ور ب��رای 
رس��یدن به این هدف انجام شده 
اس��ت، ام��ا در این بی��ن حقوق 
نمی توان  نی��ز  را  مصرف کنن��ده 

نادیده گرفت. 
اقتص��ادی  کمیس��یون  عض��و 
اظهار  اس��المی  شورای  مجلس 
از جنب��ه حاکمیتی  کرد: دولت 
وظیف��ه  دو  انج��ام  ب��ه  مل��زم 
صنع��ت  بخ��ش  در  اساس��ی 
حق��وق  از  اینک��ه  اول  اس��ت 
در  و  کند  حمایت  مصرف کننده 
اتخاذ  ترتیبی  اینک��ه  بعد  مرتبه 
کن��د ت��ا تولید کنن��ده ه��ر چه 

حمایتی  چت��ر  زیر  از  س��ریع تر 
دولت خارج ش��ود. 

و  گلپای��گان  م��ردم  نماین��ده 
ش��ورای  مجل��س  در  خوانس��ار 
ق��رار  ک��رد:  تصری��ح   اس��المی 
نیس��ت صنعت کش��ور همیشه از 
حمایت های بخش دولتی استفاده 
کند. حمایت ه��ا زمانی باید انجام 
ش��ود که یک صنع��ت در ابتدای 
مسیر راه خود قرار دارد یا اقتصاد 
دچار مش��کالت اضطراری و ویژه 

شده است. 
خاطرنش��ان   م�ی�رم�ح�م��دی 
ک��رد: تجربه ثابت ک��رده که هر 
بودج��ه بخش  ب��ه  گاه صنع��ت 
دولت��ی متکی ش��ده، محصوالت 
بی کیفی��ت و غیر قاب��ل رقابت��ی 
را ب��ه ب��ازار عرضه کرده اس��ت 
در حال��ی ک��ه بخ��ش خصوصی 
به ای��ن علت که پش��توانه ای به 
جز ت��الش گروهی خ��ود ندارد، 
اقالم��ی ب��ا کیفی��ت جهانی در 
 اختیار ب��ازار تقاضا قرار می دهد. 
ه��ر  بای��د  دول��ت  گف��ت:  وی 
چ��ه زودت��ر حمایت خ��ود را از 
خودروس��ازان بنام ایرانی کاهش 
ده��د و از این طری��ق به رقابتی 

ش��دن بازار کمک کند. 
تولیدکنن��ده ای ک��ه می دان��د 
در ه��ر ش��رایط اقتص��ادی دیر 
ی��ا زود، کم یا زی��اد می تواند از 
تخصیص��ات ارز دولتی اس��تفاده 
کن��د ب��رای ارتق��ای محصول یا 
متن��وع کردن اقالم تولیدی خود 

تالش��ی نخواهد کرد. 

خودرو

رانا و پژو 206 هم فراخوان می شوند

یک نماینده مجلس:

کاهش حمایت دولت موجب رقابتی تر شدن بازار خودرو می شود 

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
برای بخش معدن جای نگرانی ندارد

عضو هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: الحاق به سازمان 
تج��ارت جهان��ی )WTO(  برای بخ��ش معدن که از 
توانمندی الزم برخوردار است، جای نگرانی ندارد، زیرا 

جهان نیاز به مواد معدنی ایران دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ایمیدرو، سیدحسین 
هاشمی در جمع مدیران ایمیدرو، خاطرنشان ساخت: 
ایران دارای ذخایر غنی معدنی است و با ادامه تحریم ها 

نیز بخش معدن و صنایع معدنی موفق خواهد بود.
وی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی نقش 
کلیدی در اقتصاد ایران خواهد داشت، اظهار امیدواری 
کرد تحریم های ناعادالنه علیه جمهوری اسالمی ایران 
برطرف شود. وی تصریح کرد: ایران دارای ذخایر غنی 
معدنی اس��ت و ب��ا ادامه تحریم ها نی��ز بخش معدن و 

صنایع معدنی موفق خواهد بود.
هاشمی داشتن مدیریت صحیح و خالق در پیشبرد 
ام��ور را یک��ی از رموز موفقی��ت دانس��ت و گفت: در 
یک س��ال گذشته بس��یاری از طرح های متوقف مانده 
ایمیدرو مانند هفت طرح فوالدی اس��تانی وارد مرحله 
اجرایی شد، هرچند طرح طالی زرشوران نیز اکنون به 

نتیجه رسیده است.
وی اف��زود: طرح ه��ا ب��ا کم��ک و مش��ارکت بخش 
خصوص��ی اجرا خواهد ش��د، اما وجود ی��ک مدیریت 
توانمن��د و خالق برای یافتن مس��یر صحیح در اجرای 

طرح ها ضروری است.
هاش��می، آینده بخش معدن و صنایع معدنی ایران 
را امیدوار کننده دانس��ت و گفت: بخش معدن و صنایع 
معدن��ی می تواند در قالب اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر 

نیروهای متخصص داخلی رشد کند.
وی با اش��اره به تالش دولت برای کاهش نرخ تورم و 
رشد اقتصاد کش��ور، اظهار کرد: برای خروج از اقتصاد 
تک محصولی نفت، بخش معدن می تواند به عنوان یک 

بخش پویا خود را نشان دهد.
اس��تاندار تهران، در پایان داش��تن ت��وان مدیریتی، 
استفاده از خبرگان و متخصصان و همچنین بهره گیری 
از تج��ارب و نظریه های صاحب نظ��ران را در بهبود و 
پیش��برد امور تم��ام بخش ها از جمل��ه بخش معدن و 

صنایع معدنی موثر و کارگشا دانست.
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در شرايطی که بانك مرکزی 
به عن��وان مق��ام ناظر ب��ر نظام 
بانكی کش��ور تاکید دارد امكان 
برداش��ت بی��ش از 200 ه��زار 
تومان وجه نقد از دس��تگاه های 
خودپرداز غیر قانونی است و نبايد 
سقف برداش��ت از دستگاه های 
خودپرداز افزاي��ش يابد، برخی 
و  خصوص��ی  بانك ه��ای  از 
دولتی س��قف برداشت نقدی از 
عابربانك ها را تا 500 هزار تومان 
تعیین کرده ان��د. در تعدادی از 
مبلغ  بانك ه��ا  خودپردازه��ای 
500 ه��زار توم��ان به ص��ورت 
آشكار درج ش��ده و در تعدادی 
ديگر با اينكه س��قف برداشت تا 
200 هزار تومان ذکر ش��ده، اما 
به صورت 2 مرحل��ه ای می توان 
به برداشت مبالغ بیشتری اقدام 
ک��رد. اين مه��م در حالی اتفاق 
افتاده که با وج��ود تاکید بانك 
مرک��زی بر غیر قانونی بودن اين 
اقدام، هر روز تعداد بیش��تری از 
بانك ها خودپردازهای خود را به 
افزايش برداشت تجهیز می کنند. 

اضافه برداشت روزانه 
تخلف است

در اين می��ان ناصر حكیمی، 
مدي��رکل فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات بانك مرک��زی اعالم 
ک��رد: هرگونه اضافه برداش��ت 
روزانه نسبت به سقف 200 هزار 
توم��ان در عابر بانك ها تخلف از 
مقررات بانك مرکزی است. وی 
گفت: برخ��ی بانك ها به تازگی 
سقف برداشت روزانه از عابربانك 
خ��ود را ت��ا 450 هزارتوم��ان 
افزاي��ش داده اند ک��ه اين اقدام 
خالف مق��ررات و ضوابط بانك 
مرک��زی ب��وده و تذک��ر هم به 
اين بانك ها داده ش��ده اس��ت. 
مديرکل فناوری اطالعات بانك 
مرکزی افزود: البته درخواس��ت 

روزانه  برداش��ت  افزايش سقف 
از عابربانك ه��ا در بانك مرکزی 
در حال بررس��ی است. حكیمی 
گف��ت: بان��ك مرک��زی ضمن 
هش��دار درباره رعايت ضوابط از 
سوی بانك ها معتقد است، هیچ 
توجیه��ی برای تخل��ف در اين 
مورد پذيرفتنی نیس��ت و همه 
بانك ه��ا بايد طبق ضوابط بانك 

مرکزی فعالیت کنند. 

رویکرد بانک مرکزی برای 
جلوگیری از اضافه برداشت

اس��تفاده  به  تش��ويق مردم 
کمتر از پول نق��د در تبادالت 
جاری و ايجاد بس��ترهای الزم 
ب��رای تب��ادالت الكترونیك��ی 
در درگاه ه��ای مختل��ف تلفن 
هم��راه، اينترنت و پوز رويكرد 
مورد نظر بانك مرکزی اس��ت. 
در چنین شرايطی فرض بانك 
مرکزی اين اس��ت که دريافت 
پول نقد از عابر بانك ها بايد در 
مواردی انجام ش��ود که امكان 
پرداخت و تبادل پول به صورت 
آن  ندارد،  وج��ود  الكترونیكی 
هم در شرايطی که بسیاری از 
واحدهای صنفی دس��تگاه های 
کارتخ��وان فروش��گاهی وجود 
دارد و ب��رای پرداخت ه��ای با 

مبال��غ باالت��ر نیز می ت��وان از 
درگاه اينترن��ت ي��ا امكان��ات 
موج��ود بر بس��تر تلفن همراه 
اس��تفاده ک��رد. چال��ش ديگر 
اضافه  پیرامون  بانك مرک��زی 
دس��تگاه های  از  برداش��ت ها 
اس��كناس  تامین  خودپ��رداز، 
قاب��ل اس��تفاده و متناس��ب با 

دستگاه های عابر بانك است. 

امکان افزایش سقف 
برداشت مقدور نیست

مدي��رکل فن��اوری اطالعات 
مرک��زی  بان��ك  ارتباط��ات  و 
در اين ب��اره گف��ت: واقعیت اين 
اس��ت که تامین اسكناس هايی 
که از نظر کیفیت قابل استفاده 
در دستگاه های عابر بانك باشند، 
در شرايط فعلی در اولويت قرار 
افزايش  ام��كان  بنابراين  ندارد، 
برداش��ت مقدور نیست.  سقف 
اين  ب��ه  حكیم��ی همچنی��ن 
موضوع نیز اشاره کرد، متقاضیان 
پول نقد عموما خواهان دريافت 
اسكناس هستند، درحالی که در 
صورت باال رفتن سقف برداشت 
باي��د از ايران چ��ك 500 هزار 
ريالی اس��تفاده کرد که دلخواه 
مردم نیس��ت. وی در آخر اشاره 
کرد: به زودی مقررات کیف پول 

الكترونیكی نهايی می ش��ود و با 
ابالغ آن مردم برای پرداخت های 
خرد نی��ز از اس��تفاده پول نقد 

بی نیاز خواهند شد. 

کیف پول الکترونیکی یا 
کیپا چیست؟ 

بان��ك مرک��زی در توضی��ح 
کیف پ��ول الكترونیكی يا کیپا 
آورده اس��ت: ابزار پولی مبتنی 
بر فناوری اس��ت ک��ه به مردم 
و کس��ب و کارها امكان می دهد 
ت��ا مبادالت با مبال��غ خرد را با 
استفاده از س��از و کار پردازش 
الكترونیك��ی ب��رون  خط��ی به 
لح��اظ اتص��ال به زيرس��اخت 
در  دهن��د.  انج��ام  بانك��ی 
به  نیاز  برون خط،  تراکنش های 
بس��تر مخابراتی و تايیديه های 
برخط برای اتصال به زيرساخت 
بانكی وج��ود نداش��ته و زمان 
انج��ام تراکن��ش در آن عمدتا 
زير ي��ك ثانی��ه اس��ت. تايید 
اين تراکنش ها صرفا براس��اس 
روی  تعريف  ش��ده  س��از و کار 
می گیرد.  پرداخت صورت  ابزار 
پیگرد و ردياب��ی تراکنش های 
کیپا با توجه ب��ه ارقام کوچك 
مب��ادالت و تعداد بس��یار زياد 
و  صادرکنن��دگان  ب��رای  آن، 

الزامی نیست.  پذيرندگان کیپا 
اگرچه ممكن اس��ت اين امكان 
از صادرکنندگان  توسط برخی 
يا پذيرندگان به عنوان خدمات 
ش��ود.  ارائ��ه  اف��زوده  ارزش 
بنابراين، فقدان يا س��رقت کیپا 
(س��رقت موبايل، سرقت کارت 
کیپا) در حكم فقدان يا سرقت 
پول نقد به  ش��مار می آيد. کیپا 
جايگزين کاملی برای اسكناس، 
مسكوك، انواع بلیت ها (اعم از 
مت��رو، اتوبوس، س��ینما، موزه، 

پارکومتر و غیره) است. 

شرایط استفاده از کیپا
کیپ��ا  آيین نام��ه  مطاب��ق 
مش��تری با مراجعه ب��ه بانك 
می توان��د درخواس��ت ص��دور 
کیف پ��ول الكترونیكی کارتی 
کند، بانك نیز براس��اس مجوز 
دريافت��ی از بان��ك مرکزی با 
اس��تفاده از کلیده��ای صدور، 
شارژ و دش��ارژ به صدور کیف 
پول اقدام می کند. برای صدور 
کی��ف پ��ول الكترونیكی روی 
نیز  هم��راه  تلفن  س��یم کارت 
مشتری از طريق بانك می تواند 
درخواستش را ارائه دهد. بانك 
هم از طريق زيرس��اخت آماده 
ش��ده (OTA)  کی��ف پ��ول 
روی موبايل مش��تری را فعال 
می کن��د. اگرچ��ه س��یم کارت 
صادر ش��ده از طرف اپراتور در 
يكی از مراحل شخصی س��ازی 
باي��د ب��رای تعبیه کی��ف پول 
قرار  اختی��ار صادرکنن��ده  در 
گیرد. برای ص��دور کیف پول 
الكترونیك��ی موباي��ل متمرکز 
(جیرين��گ) نی��ز مش��تری با 
بان��ك می تواند  ب��ه  مراجع��ه 
درخواستش را ارائه دهد. بانك 
در زيرس��اخت در نظ��ر گرفته 
ش��ده برای اين منظ��ور کیف 
پول متناظر با موبايل مشتری 

را ايجاد می کند.

مخالفت بانک مرکزی با برداشت بیش از 200 هزار تومان از خودپردازها

کیف پول الکترونیکی به جای اضافه برداشت
نرخنامه

طال و ارز

بانک

بازار سرمایه

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها

نماگر بورس
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سقوط شاخص کل بورس به کمتر 
از نیمه 71 هزار واحدی

ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در پايان معامالت 
روز ش��نبه با ادامه روند کاهش��ی با 439 واحد افت در 
ارتفاع 71 هزار و 486 واحدی ايس��تاد و به اين ترتیب 
از نیمه کانال 71 هزار واحدی هم سقوط کرد. عالوه بر 
ش��اخص کل بورس ساير شاخص ها نیز با افت مواجه و 

بازار نیز سراسر قرمز  پوش بود.

برگزاری نخستین دوره آزمون  های 
مستمر الکترونیکی بازار سرمایه

حی��در فروغ ن��ژاد، ريی��س اداره آم��وزش و ام��ور 
گواهی  نامه ه��ای حرف��ه ای س��ازمان بورس با اش��اره 
به آغ��از ثبت نام نخس��تین دوره آزمون های مس��تمر 
الكترونیكی بازار س��رمايه از روز شنبه 29 شهريورماه 
جاری گفت: با توجه به برگزاری س��ه مرحله موفقیت  
 آمی��ز آزم��ون مديريت س��بد اوراق به��ادار به صورت 
الكترونیك��ی و درصد ب��االی رضايت مندی داوطلبان، 
مقرر شد از اين پس آزمون های حرفه ای بازار سرمايه 

به صورت مس��تمر برگزار ش��ود.

عرضه محصوالت 30 تولیدکننده 
کشور در نخستین روز هفته

روز گذش��ته بیش از 92 هزار ت��ن انواع محصوالت 
30 تولیدکننده کش��ور در بورس کاال عرضه ش��د. در 
اي��ن روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 
بی��ش از 23 هزار تن انواع مواد پلیمری و ش��یمیايی 
مجتمع های پتروش��یمی اروند، ايالم، آبادان، برزويه، 
بندرامام، بوعلی س��ینا، پارس، تندگويان، خوزستان، 
ش��ازند، شیراز، کارون، کرمانش��اه، مهر و شرکت های 
پلیم��ر کرمانش��اه و مترون میدل ايس��ت چین روی 
تابلوی عرضه رفت. در گ��روه قیر نیز حدود 35 هزار 
تن انواع قیر ش��عب مختلف ش��رکت نفت پاس��ارگاد، 
حدود 10 هزار تن انواع قیر ش��رکت نفت جی، هفت 
ه��زار تن قیر 85100 ش��رکت پاالي��ش نفت تبريز و 
چهار هزار تن انواع قیر ش��رکت اي��زوگام تبريز راهی 

تاالر معامالت ش��د.

نفتا، اندازه معامالت 
بورس انرژی را تغییر داد

مجم��وع معامالت دو هفته گذش��ته ب��ورس انرژی با 
رشد 230 درصدی نسبت به دو هفته قبل از آن، به دو 

هزار و 570 میلیارد ريال رسید.
مهم ترين خبر دو هفته گذشته، عرضه های سنگین 
و صادرات��ی نفت��ا از س��وی پااليش نف��ت بندرعباس 
بود.همچنی��ن رش��د معامالت برق و ثب��ت معامالت 
چشمگیر روزانه از ديگر اتفاقات مهم در اين دو هفته 

است.
ارزش بازار محصوالت نفتی و پتروشیمی بورس انرژی 
در اين دوره دو هزار و 220 میلیارد ريال ش��د. در اين 
دو هفته حدود 90 هزار تن انواع فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی در بورس انرژی عرضه و معامله شد.حجم 
معامالت در تابلو فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
انرژی نس��بت ب��ه دو هفته قبل 130 درص��د و ارزش 

معامالت 250 درصد بیشتر شد.

اعالم اسامی 
شرکت های انتقالی به بازار پایه

براساس مصوبه هیات پذيرش اوراق بهادار شرکت های 
تولی پرس، گروه صنعتی س��ديد، ايران گچ، پش��مبافی 
توس و شیمیايی رنگین از فهرست شرکت های پذيرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران به بازار پايه فرابورس 

ايران منتقل شدند.

پیش بینی درآمد هر سهم »ثباغ«
ش��رکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه پیش بینی 
سود هر س��هم سال مالی 94 را مبلغ 547 ريال اعالم 
کرده است. از سرفصل پیش بینی فروش سال مالی 94 
به مبل��غ 904، 297 میلیون ري��ال، مبلغ 605، 539 
میلی��ون ريال (معادل 67 درصد س��رفصل مذکور) به 
پروژه اطلس مربوط است. همچنین سود پروژه مذکور 
ب��ه مبل��غ 314، 880 میلیون ريال، 72 درصد س��ود 

خالص است.

نزول نرخ بانکی 21 ارز
بان��ك مرکزی نرخ بانكی 39 ارز را برای روز ش��نبه اعالم 
کرد، بر اين اساس نرخ 21 ارز نسبت به روز پنجشنبه هفته 
گذش��ته کاهش و قیمت 15واحد پولی رشد يافت. نرخ سه 
ارز نی��ز ثابت ماند. نرخ دالر امريكا با دو ري��ال افت 26,632 
ريال، پوند انگلیس با 172 ريال رشد 43,316ريال و نرخ يورو 
با 128 ريال افزايش 34,524 ريال تعیین ش��د. روپیه هند 
439 ريال، درهم امارات متحده عربی 7,251 ريال، لیر ترکیه 
12,060ريال و روبل روسیه 705 ريال قیمت خورد. همچنین 
نرخ ي��وان چین 4,338 ريال، رينگیت مالزی 8,330 ريال و 

بولیوار ونزوئال 4,238ريال است.

قرعه کشی طرح »همه برنده اند« 
توسط بانک پاسارگاد برگزار شد

قرعه کشی طرح همه برنده اند مشتريان بانك پاسارگاد 
با حضور مديرعامل ش��رکت پرداخ��ت الكترونیك بانك 
پاس��ارگاد برگزار شد. به گزارش »فرصت امروز« در اين 
مراس��م که در تاالر کتابخانه ملی برگزار ش��د مهندس 
خاکی، مديرعامل ش��رکت پرداخ��ت الكترونیك بانك 
پاس��ارگاد گفت: هدف از برگزاری اين گونه قرعه کشی ها 
جا انداختن فرهنگ استفاده از کارت های الكترونیك به 

جای اسكناس است. 
وی با اش��اره به پیش��ینه بانك��داری الكترونیك در 
کش��ور گفت: پس از ورود بانك��داری الكترونیك، اين 
نوع بانك با س��رعت بااليی رش��د کرد و هم اکنون در 
اين زمینه پیش��رفت های زيادی حاصل ش��ده اس��ت.
خاک��ی با اش��اره به اينك��ه تولید، توزي��ع و نگهداری 
پول هزينه بااليی دارد، افزود: اس��كناس ها می توانند 
میكروب ه��ا را منتق��ل و بیم��اری ايج��اد کنند. وی، 
س��رعت، دقت و برخی ديگر از ويژگی های استفاده از 
کارت های الكترونیكی را برش��مرد و گفت: هم اکنون 
تراکنش های ما بس��یار زياد ش��ده و بانك مرکزی هم 
حساس��یت و نظارت ب��ر نقل و انتقال پ��ول از طريق 

کارت های الكترونیكی دارد.
خاک��ی با بی��ان اينك��ه همگام ب��ا اس��تانداردهای 
بین الملل��ی در ح��ال حرکت هس��تیم، اف��زود: بانك 
پاسارگاد تنها بانكی اس��ت که همه مجموعه عملیات 
الكترونیك��ی خود را با اس��تفاده از ش��رکت متعلق به 
خود انجام می دهد. وی اظهار داش��ت: بانك پاسارگاد 
س��عی در ارائ��ه خدم��ات متماي��ز دارد و در ح��وزه 
خدم��ات بانكداری الكترونیك س��رويس ها و خدمات 
جدي��د بانكی ارائ��ه ک��رده و می کند. خاک��ی اضافه 
کرد: بانك پاس��ارگاد بانكداری مج��ازی و کارت های 
مج��ازی و ديگر خدمات نوآورانه را مبتنی بر نیازهای 
مش��تريان طراح��ی و اج��را ک��رده اس��ت. در پايان 
اين مراس��م ب��ه قید قرعه ب��ه چند نف��ر از دارندگان 
کارت های الكترونیك که از س��امانه بانك پاس��ارگاد 
ب��ه خريد و جابه جايی پول اقدام کردند تقدير ش��د و 
جواي��زی از قبیل پرداخت 48 م��اه مبلغ 20 میلیون 
ريالی و چند دس��تگاه خودرو میتسوبیشی به برندگان 
تعلق گرفت. الزم به ذکر اس��ت که اين مراسم هر ماه 

انجام می گیرد.

آمادگی بانک پارسیان برای 
همکاری با شرکت های پخش

مديرعام��ل بانك پارس��یان در نخس��تین کنفرانس 
صنعت پخش ايران ب��ا بیان اينكه صنعت پخش، موتور 
مح��رك صنايع پايین دس��تی بوده و يك��ی از مهم ترين 
نقش ه��ا را در خروج اقتصاد کش��ور از رکود تورمی ايفا 
می کند، اعالم کرد: بانك پارس��یان با ابزارهای نوآورانه 
آم��اده ارائه راه حل ه��ای جديد به ش��رکت های پخش 
اس��ت. ديواندری گف��ت: به لحاظ اس��تراتژيك، صنعت 
پخش نیازمند بازآفرينی مدل کس��ب و کار خود اس��ت 
تا عالوه بر تامین حاش��یه سود مناسب، برای مشتريان 
و تامین کنندگان خود، خلق ارزش کند؛ بانك به عنوان 
يك نه��اد ارائه دهنده انواع خدم��ات مالی، می تواند به 
عنوان يك شريك اس��تراتژيك در اين باز آفرينی، نقش 

بسزايی داشته باشد.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

سیدمحمد صدرالغروی

گزارش 2
نسخه های تجویزی برای نجات بازار سرمایه جواب نداد

 خداحافظی 50 درصد سرمایه گذاران
با بورس تهران

20 درصد سرمایه گذاران هم فقط اوراق مشارکت می خرند

ته��ران  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
نخستین روز معامالتی خود را در 
حالی آغاز کرد که قیمت س��هام 
ش��رکت ها با افت مواجه شد. بعد 
از افزاي��ش زيان ب��ورس تهران به 
9 درصد در هفته گذش��ته، روند 
ريزشی قیمت ها با شدت بیشتری 
ادام��ه پیدا ک��رد. از بی��ن رفتن 
جذابیت خريد در بورس تهران در 
مقابل ت��ورم 23 درصدی موجب 
ش��ده تا 50 درصد سرمايه گذاران 
از ب��ورس ته��ران خارج ش��ده و 
حدود 20 درصد س��رمايه گذاران 
نیز در اين ش��رايط ترجیح دادند 
پول خود را به سمت خريد اوراق 
مشارکت س��وق دهند. به طوری 
که آمارها نشان می دهد، با تداوم 
رکود حاکم در بازار سرمايه، میزان 
جذب نقدينگی به س��مت اوراق 
مشارکت افزايش پیدا کرده است. 

افت 439 واحدی 
شاخص کل

در پايان معامالت نخستین روز 
هفت��ه با دادوس��تد 323 میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش 103 
میلیارد توم��ان در 36 هزار نوبت 
معامالتی، دماس��نج بازار سرمايه 
با اف��ت 439 واحدی تا ارتفاع 71 
ه��زار و 486 واحد ري��زش کرد. 
نمادهای معامالتی پارسان، کچاد 
و رمپنا هم امروز بیش��ترين تاثیر 
منفی را بر روند حرکتی نماگر بازار 
سرمايه داشتند و نمادهای فارس، 
و معادن و اخابر با رش��د خود در 
تالش ب��رای ممانع��ت از کاهش 
بیش��تر ش��اخص ب��ورس بودند. 
صناي��ع محص��والت ش��یمیايی، 
استخراج کانه های فلزی و خدمات 
فنی مهندسی نیز در روز گذشته 
بیش��ترين اثر منفی را بر شاخص 
بورس داشتند و صنعت مخابرات 

تنها گروه مثبت اثرگذار بر نماگر 
بازار سهام بود. 

شیمیایی ها دارای بیشترین 
حجم و ارزش معامالت

در نتیجه معامالت روز گذشته 
ش��یمیايی ها با معامل��ه بیش از 
25میلیون س��هم به ارزش 195 
میلی��ارد ريال بیش��ترين حجم و 
ارزش معام��الت را در می��ان 39 
صنعت حاضر در بازار داشتند و در 
صدر برترين صنايع قرار گرفتند. 
همچنی��ن گ��روه مال��ی و م��واد 
دارويی نیز در رده های دوم و سوم 
نشس��تند. طوالنی ترين صف های 
خري��د نیز ب��رای نمادهای پارس 
الكتريك، صنعتی آما، پست بانك، 
فرآورده های  امی��ن،  داروس��ازی 
نس��وز آذر و س��پنتا تشكیل شد. 
سهامداران سنگین ترين صف های 
ف��روش را برای نماده��ای پارس 
خودرو، مپنا، س��یمان مازندران، 
کمباين س��ازی  پامچ��ال،  پارس 

ايران، کاغذ س��ازی کاوه و صنعتی 
آم��ا تش��كیل دادن��د. در پاي��ان 
معام��الت بان��ك تج��ارت، ايران 
خودروو تیپیكو بیش��ترين حجم 
معام��الت را داش��تند. در مقابل 
نماده��ای هلدينگ خلیج فارس، 
تیپیك��و و تولید اتومبیل س��ايپا 
بیش��ترين ارزش معامالت را ثبت 

کردند. 

حمایت حقوقی ها از 
پتروشیمی خلیج فارس و 

توسعه  معادن  و فلزات  
ب��ا از س��رگیری معام��الت در 
نخس��تین روز کاری اي��ن هفته، 
نماده��ای مال��ی و خودرويی در 
ابت��دای معامالت ب��ر روند منفی 
ب��ازار موثر بودند، ام��ا در ادامه با 
افزايش فش��ار از س��وی نمادهای 
معدنی، پتروش��یمی و همچنین 
معامالت  منفی ت��ر ش��دن ج��و 
در گ��روه خودروي��ی، عرص��ه بر 
ش��اخص تنگ تر ش��د. نمادهايی 

مانند معدن��ی  و صنعتی چادرملو، 
اي��ران  خ��ودرو، س��ايپا، معدنی و 
صنعتی گل گه��ر، بانك صادرات 
اي��ران و س��رمايه گذاری غدير و 
در ادام��ه گس��ترش نف��ت و گاز 
پارسیان بیشترين تاثیر را در سیر 
رو به افول ش��اخص ايف��ا کردند. 
جم��ع آوری برخ��ی از صف های 
فروش در نمادهای خودروس��ازی 
نیز وضعی��ت را بدتر کرد. معامله 
بلوک��ی در درصده��ای مثبت در 
نم��اد مخاب��رات اي��ران به صورت 
مقطعی شاخص را کمی باال کشید 
اما اين روند به سرعت خنثی شد. 
شاخص در ادامه به سیر نزولی اما 
آرام خود ادامه داد. افزايش حجم 
معام��الت در برخ��ی از نمادهای 
ب��زرگ ب��ازار از جمله گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان ش��اخص را 
بی��ش از پیش پايی��ن آورد. افت 
ش��اخص پس از اي��ن برهه نیز تا 
اواخر زم��ان معامالت ادامه يافت، 
اما حمايت ه��ای حقوقی صورت 

گرفت��ه از نمادهايی مانند صنايع 
پتروشیمی خلیج فارس و توسعه 
 معادن  و فلزات  کمی از ش��اخص 
حماي��ت کرد، ام��ا در نهايت اين 
نماگ��ر با افتی محس��وس به کار 

خود پايان داد. 
افت 3.9 واحدی آیفکس

معامالت��ی  روز  نخس��تین  در 
هفته ب��ازار فرابورس ن��زول 3,9 
واحدی سبب شد، آيفكس در رقم 
813,9 واحد متوقف ش��ود و بازار 
فرابورس ه��م مبادله 46 میلیون 
اوراق به ارزش 554 میلیارد ريال 
را به نام خود ثبت کرد. همچنین 
در گ��روه س��رمايه گذاری میراث 
فرهنگ��ی، 5,2 میلیون س��هم به 
ارزش 42,6 میلی��ارد ري��ال مورد 
معامله قرار گرفت و از بیش��ترين 
حج��م و ارزش بهره من��د ش��د. 
کمتري��ن حجم معام��الت هم به 
شرکت های سرمايه گذاری اقتصاد 
نوين، بیمه های نوين و کارآفرين 

متعلق بود.
در همی��ن میان، ش��رکت های 
اي��ران،  مخاب��رات  کارخانج��ات 
اوره ل��ردگان،  فارس��یت اه��واز، 
احیای صنايع خراسان و گاز لوله 
بیش��ترين رشد قیمت را داشتند. 
بیشترين کاهش قیمت هم نصیب 
قند بیستون، بس��ته بندی ايران، 
س��رمايه گذاری مس سرچش��مه 
و صنعتی آبگینه ش��د. از س��وی 
ديگ��ر، در ب��ازار ابزاره��ای نوين 
مالی بیش��ترين حج��م معامالت 
و  ه��زار   42 خريدوف��روش  را 
اوراق اج��اره مپن��ا  برگ��ه   300
کس��ب کرد. همچنی��ن در بازار 
  (ETF) صندوق های قابل معامله
صندوق س��رمايه گذاری اطلس با 
جابه جايی22 ه��زار و 878 واحد 
بیشترين حجم و ارزش معامالت 

را به خود اختصاص داد. 

مس لندن سبز شد
ط��ی معامالت روز جمع��ه در بازار فل��زات لندن، 
فروش نقدی مس با افزايش رو به رو ش��د و به 6 هزار 
و 856 دالر رس��ید. خريدوفروش نقدی آلومینیوم با 
قیمت دو هزار و 8 دالر و دو هزار و 8,50 دالر معامله 

شد. قلع هم با نرخ 21 هزار و 175 
دالر خري��داری ش��د و به هر نرخ 
21 ه��زار و 180 دالر در ه��ر تن 
فروخته شد. خريد و فروش روی 
نیز با نرخ دو هزار و 269 و دو هزار 

و 270 دالر انجام شد.

بورس های آسیایی در مسیر اتحاد
بورس س��نگاپور و تايوان با نوشتن قراردادی، 
از اتص��ال بازارهای يكديگر به هم س��خن گفتند 
و تصمی��م گرفتن��د ت��ا معامالت هر ب��ازاری در 
بازار ديگر، با س��هولت انجام شود. اين در حالی 

اس��ت که اين ارتب��اط بین دو 
ب��ورس س��نگاپور و تاي��وان از 
زمان��ی قدرت بیش��تری گرفت 
که ب��ورس هنگ کن��گ و چین 
يكديگر  ب��ا  بازاری همس��و  نیز 

راه انداختن��د. 

ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک 
مرکزی در روسیه

بانك مرکزی روس��یه روز جمعه ن��رخ بهره را ثابت 
اعالم کرد. نرخ بهره روس��یه در س��ال جاری با هدف 
تحت کنترل درآوردن تورم، سه بار افزايش يافته است. 

نرخ مبادله روبل به دالر در سال 
ج��اری 13 درصد افت را ش��اهد 
ب��وده که پ��س از پ��زو آرژانتین 
دومی��ن عملكرد نابجای 14 بازار 
در حال توسعه ارزی تحت نظارت 

بلومبرگ به شمار می رود. 

فروش خرید نوع ارز 

3181031900دالر امريكا

4137041490يورو

5177051860پوند انگلیس

86908720درهم امارات

1466014770لیر ترکیه

97509960رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

169,000  162,000  سكه يك گرمی
263,000  255,000  سكه ربع
467,000  463,000  سكه نیم

931,000  926,000  سكه طرح قديم
931,000  926,000  سكه بهار آزادی

95,300  93,600  طالی 18 عیار گرمی

 کاهش قیمت طال و سکه
و  افزایش قیمت ارز

در بازار تهران قیمت طال و سكه با کاهش مواجه شد. در 
نتیجه اين معامالت س��كه طرح قديم با هشت هزار تومان 
کاهش، سكه بهار آزادی با هفت هزار و 500تومان کاهش 
و ط��الی 18 عیار با 900 تومان کاهش مواجه ش��دند. در 
بازار ارز ه��ر دالر آمريكا با چهار تومان افزايش، هر يورو با 
هفت تومان افزايش و هر پوند انگلیس با پنج تومان افزايش 

معامله شد.
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متخصصین  جامع��ه  رییس 
صنع��ت کفش ای��ران واردات 
قاچاق کفش به ایران را س��ه 
عنوان  قانون��ی  واردات  براب��ر 
کرد. ب��ه گفته علی لش��کری 
واردات کفش  بیشترین حجم 
ازکش��ور چین انجام می شود. 
این فع��ال اقتصادی می گوید: 
براساس آمار گمرک، متوسط 
واردات در ب��ازه زمان��ی پن��ج 
س��اله بین س��ال های 88 الی 
92 از نظ��ر وزن��ی دو هزار و 
973تن، از نظ��ر ارزش 11/6 
میلی��ون دالر و از نظ��ر تعداد 
هفت میلیون جفت با متوسط 
قیم��ت هر جف��ت 1/77 دالر 
معتقد  لش��کری  ام��ا  اس��ت. 
اس��ت این آمار تنها بخشی از 
واردات کفش را در خود دارد. 
او توضیح می دهد: برآوردهای 
ما در این س��ال ها در س��طح 
بین المللی و براساس آمارهای 
کش��ورهای صادر کننده کفش 
به ای��ران تقریب��ا 21 میلیون 
جفت کفش را نشان می دهد. 
براساس یک منبع 50میلیون 
 150 دیگ��ر  منبع��ی  و  دالر 
میلی��ون دالر کف��ش به ایران 

صادر شده است. 
این کارشناس حوزه صنعت 
کف��ش ادام��ه می ده��د: این 
آمارها نش��ان می ده��د آنچه 
گمرک اعالم می کن��د با آمار 
موجود در ب��ازار فاصله زیادی 

دارد. 
به گفت��ه وی مصرف کفش 
ب��ا   2012 س��ال  در  ای��ران 
ش��اخص های بین المللی 181 
میلی��ون جف��ت و برآوردهای 
داخل��ی 156 میلی��ون جفت 

تخمین زده شده است. 

متخصصین  جامع��ه  رییس 
ای��ران  کف��ش  صنع��ت 
می گوید: رتبه ای��ران در بین 
مصرف کنن��دگان جه��ان بین 
19 ت��ا 20 ب��رآورد می ش��ود. 
حاکی  بین المللی  گزارش های 
از آن اس��ت بی��ن س��ال های 
2006 ت��ا 2013 س��هم ایران 
در ب��ازار مصرف کفش در بین 
کش��ورهای خاورمیانه با رشد 
متوس��ط 10/2 ح��دود 17/1 

برآورد شده است. 
حج��م خیره کنن��ده کفش 
ب��ا نش��ان برند های برت��ر و با 
س��اخت چی��ن، ای��ن روزه��ا 
فروش��گاه های زیادی را قرق 
کرده ان��د. در بی��ن ای��ن همه 
کفش های جورواجور خارجی، 
محص��والت  فروش��گاه های 
ایرانی با کیفی��ت باال اندک و 

انگشت شمارند. 
مدیرعمل گروه صنعتی نادر 
واردکنندگان  اس��ت  معتق��د 
ب��ه دنب��ال جاه��ای خالی در 
بازار مصرف هس��تند تا جای 
خودش��ان را پیدا کنند و سود 

زیادی به جیب بزنند. 
به گفت��ه جعف��ر نادرپور از 
مش��خصی  قیمت  که  آنجایی 
خارج��ی  کفش ه��ای  ب��رای 
وجود ندارد، این مسئله راه را 
فرصت طلبان  سودجویی  برای 
بازکرده اس��ت، این کارآفرین 
می گوی��د:  کش��وری  نمون��ه 
محصوالت ما در سراسر کشور 
نرخ مشخص و یکسانی دارند 
و فروشنده محصول را با همان 
قیمت��ی که اعالم می ش��ود به 
درحالی که  می رس��اند  فروش 
درخصوص کفش های وارداتی 

این طور نیست. 
به گفته مدیر گروه صنعتی 
نادر عدم نظارت و نامش��خص 
ب��ودن قیمت ها س��رمایه گذار 
را به واردات تش��ویق می کند. 
نادرپور که بیش از 30 س��ال 
اس��ت در این ح��وزه فعالیت 
می کند و صادرات��ی به خارج 
توضی��ح  نداش��ته  کش��ور  از 
می دهد: ب��ه نظر من صادرات 
کف��ش ایرانی نی��از داخلی را 
بی پاس��خ گذاشته و اینجاست 
که فض��ای خالی برای واردات 

شکل می گیرد. 
واردات،  تولی��د،  رون��د  او 
و  برنامه ری��زی  ص��ادرات، 
صاحب��ان ای��ن ح��وزه را یک 
عن��وان  نام��وزون  س��مفونی 
می کن��د و توضیح می دهد: ما 
بیش��تر از اینکه ب��رای تولید، 

خالقی��ت و ایج��اد طرح های 
ت��ازه و مدرن وق��ت بگذاریم، 
باید وقتمان را با حاش��یه های 
کار، شهرداری، بیمه، دادگاه و 
غیره بگذرانیم و این حاشیه ها 

همه وقت ما را می گیرد. 
نادر پور می گوید: ما حمایت 
نمی خواهیم، فقط حاشیه ها را 
کم کنند. ای��ن کارآفرین برتر 
برخی  زیرپله ای  فعالیت ه��ای 
تولید کنندگان را نتیجه همین 
حاش��یه ها عنوان کرد. نادر پور 
را  ب��ازار کفش ه��ای خارجی 
و  نمی دان��د  واردات��ی  فق��ط 
معتقد است برخی کفش های 
ایران��ی را با نام خارجی عرضه 

می کنند. 
تولید کننده  ای��ن  به گفت��ه 
براساس آمارهای جهانی سرانه 
کفش در سال برای هر نفر سه 
جفت است و مصرف بازار ایران 
تقریبا 225 میلیون جفت کفش 

در سال محاسبه می شود. 
به گزارش ایس��نا، تازه ترین 
آم��ار گم��رک ای��ران نش��ان 
می دهد، در پنج ماهه نخست 
امس��ال پنج ه��زار و 198 تن 
انواع کفش و تجهیزات مرتبط 
با آن ب��ه ارزش تقریبی 31/8 
میلی��ون دالر از کش��ور صادر 
ش��د. این میزان ص��ادرات از 
نظر وزنی و ارزش��ی به ترتیب 
درص��د   26/32 و   21/45
در  و  اس��ت  یافت��ه  کاه��ش 
همی��ن م��دت واردات کفش 
و تجهی��زات مرتب��ط با آن به 
728 تن به ارزش 2/3 میلیون 
از نظ��ر  دالر رس��ید، واردات 
وزنی و ارزشی نسبت به مدت 
مش��ابه در سال قبل به ترتیب 
درص��د   111/59 و   122/24

افزایش یافته است. 

رییس جامعه متخصصان صنعت کفش ایران: 

قاچاق کفش به کشور 3 برابر واردات قانونی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد 

تخصیص 500 میلیارد ریال برای 
حمایت از برنامه های صادراتی

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: 
امس��ال از محل درآمدهای هدفمن��دی یارانه ها مبلغ 
500 میلی��ارد ری��ال ب��رای حمایت از تولی��د داخل و 
برنامه های صادراتی حوزه دامی اختصاص یافته است.

ب��ه گزارش ایرنا، حس��ن رکنی روز ش��نبه در دیدار 
پاتریش��یا آدام، رییس کمیس��یون مجلس ملی فرانسه 
و هیات هم��راه که در خصوص توس��عه همکاری های 
کشاورزی دو کشور در محل این وزارتخانه برگزار شده 
بود، افزود: در حال حاضر ساالنه بیش از 2 میلیون تن 
گوشت مرغ در کش��ور تولید می شود که تامین کننده 

نیاز داخلی است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ماهانه ح��دود 180 هزار تن 
گوش��ت مرغ تولید می ش��ود، اظهار داش��ت: هر ماه 
ب��ا 10 هزار تن مازاد تولید گوش��ت م��رغ مواجهیم 
ک��ه عالوه ب��ر ص��ادرات بای��د ب��رای تنظی��م بازار 
ماه ه��ای پرمصرف و حمای��ت از تولیدکنندگان برای 

ذخیره سازی خریداری شود.
رکن��ی با تاکید براینکه دولت با نگاه تقویت صادرات 
گام های مثبتی در این راستا برداشته است، اضافه کرد: 
در یکی از جلسات س��تاد هدفمندی یارانه ها اعتباری 
مع��ادل 500 میلی��ارد ریال برای حمای��ت از صادرات 
تخصیص یافته، اما دستورالعمل اجرایی آن هنوز ابالغ 

نشده است.
وی درخصوص میزان صادرات گوش��ت مرغ گفت: از 
ابتدای س��ال تاکنون 20 هزار تن گوشت مرغ و حدود 
10 ه��زار تن فرآورده های مرغ به کش��ورهای مختلف 

صادر شده است.

عل�ی فاضلی: نق�ش اصناف در بس�ته 
سیاستی خروج از رکود مغفول مانده است

مجموع��ه اطالع��ات و آمار نش��ان می ده��د جایگاه 
اصن��اف در تصمیم گیری ه��ای کالن اقتص��ادی دولت 
تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه 

فعالیت های اقتصادی کشور ندارد. 
رییس اتاق اصناف ایران از مغفول ماندن نقش اصناف 
در بس��ته سیاس��تی دولت ب��رای خروج از رک��ود انتقاد 
ک��رد و گفت: حض��ور اصناف در بخش های سیاس��تی و 
تصمیم گیری های کالن اقتصادی می تواند دولت ها را برای 

خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری نماید. 
به گزارش ایلنا، علی فاضلی روز ش��نبه در نخستین 
اجالسیه دوره شش��م نمایندگان اتاق اصناف ایران که 
با حضور مع��اون نظارت و راهب��ردی رییس جمهوری 
برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه اطالعات و آمار نشان 
می ده��د جای��گاه اصن��اف در تصمیم گیری های کالن 
اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی 

اصناف در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور ندارد. 
وی اظهار کرد: در بس��ته سیاس��تی دولت برای خروج 
از رک��ود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده 
گرفته شده اس��ت، هرچند ظرفیت این نهاد برای کمک 
در این بخش و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای 
توسعه اقتصاد از طریق تعامالت گسترده تر باید دیده شود. 
وی با اش��اره به آمارهای رس��می بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران، سهم اصناف را در تولید ناخالص ملی 25 درصد 
و س��هم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد عنوان 
کرد و گفت: اصناف توانس��ته اند با اتخاذ تدابیر مناسب و 
برنامه ریزی الزم به س��اماندهی، رفع موانع و مشکالت و 

بهبود فضای کسب و کار بپردازند. 
به گفته فاضلی، براساس آمارهای موجود اصناف در 
س��طح کشور و در قالب بیش از 2 میلیون واحد صنفی 

دارای پروانه کسب فعالیت می کنند. 
فاضلی در این نشست پیش��نهاداتی را نیز به معاون 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمهوری ارائه 

کرد. 
وی گفت: بهب��ود حمایت و پش��تیبانی جدی مالی 
ب��رای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در 
جهت افزایش بهره وری و گس��ترش تجارت الکترونیک 
در کش��ور و اص��الح رون��د اخ��ذ مالیات ه��ا از اصناف 
به خص��وص قانون مالیات بر ارزش اف��زوده و پرداخت 
به موق��ع حق الس��هم اصن��اف از درآمد بازرس��ی ها به 
منظور بهینه س��ازی فعالیت های ات��اق اصناف از جمله 
پیش��نهاداتی است که ما انتظار داریم دولت یازدهم به 

آن توجه کند. 

وزیر اقتصاد ترکیه: 
همکاری های تجاری تهران و آنکارا 

توسعه می یابد
»نه��اد زیبکچ��ی« وزی��ر اقتص��اد ترکی��ه گف��ت: 
موافقت نام��ه تجاری ترجیحی ای��ران و ترکیه اجرایی 
ش��ده و در دوره پیش رو انتظار افزایش حجم مبادالت 

تجاری بین دو کشور وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، زیبکچی با اش��اره به اینکه تحوالت 
خاورمیانه بر واردات و صادرات ترکیه نیز تاثیر گذاشته 
است، اظهار کرد: موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و 
ترکیه به تازگی اجرایی ش��ده و ترکیه امیدوار است در 
دوره پیش رو، در تجارت خود با ایران ش��اهد تحوالت 

مثبتی باشد. 
مجل��س مل��ی ترکیه پنج ش��نبه ش��ب در نشس��ت 
فوق العاده خ��ود، موافقت نامه تج��ارت ترجیحی میان 
جمهوری اس��المی ایران و ترکی��ه را تصویب کرد و با 
تایید »رج��ب طیب اردوغ��ان« رییس جمهور اجرایی 

شد. 
ای��ن موافقت نامه در فروردین ماه گذش��ته در تهران 
توس��ط محمود واعظی وزی��ر ارتباطات و رییس ایرانی 
کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و 
ترکی��ه و »جودت یلماز« وزیر توس��عه و رییس طرف 

ترک این کمیسیون امضا شده بود. 
در س��فر خ��رداد م��اه گذش��ته حس��ن روحان��ی 
رییس جمهوری اس��المی ایران به ترکیه که نخس��تین 
نشست ش��ورای عالی همکاری راهبردی دو کشور نیز 
برگزار شد، ایران اتمام پروسه حقوقی این موافقت نامه 
را اعالم ک��رد و طرف ترک نیز اعالم کرده بود موضوع 

در دستور کار فوری مجلس قرار دارد. 

میراث فرهنگی 
ارزش افزوده برای یک کشور

وحید قاسمی*

در ب��ازار جهانی امروز که هر جامع��ه ای کاالی خود را 
عرض��ه می کند، ایران با پتانس��یل ذاتی خ��ود، با کاالی 
فرهنگی حضور دارد. ثب��ت جهانی یک اثر ملی، یکی از 
جدی تری��ن روش ه��ای عرضه ای��ن کاالی بی قیمت در 
عرصه بین المللی است. اکنون که محوطه تاریخی شوش 
در آستانه ثبت در فهرست آثار جهانی یونسکو است، باید 
توجه شود که ثبت جهانی پایان کار یک اثر تاریخی با این 
بزرگی و با این میزان تاثیرگذاری در تاریخ جهانی نیست. 
میراث فرهنگی کش��ور عالوه ب��ر ماهیت ذاتی خود، 
می تواند برای سایر نهادهای کشور ارزش افزوده باشد. 
ارزش اف��زوده میراث تاریخی لزوما اقتصادی نیس��ت، 

اگرچه اقتصاد هم بخشی از آن است. 
آی��ا ای��ن قابلیت وج��ود ندارد ک��ه ب��ازار کاوش و 
باستان شناسی خوزستان را به یک بازار جهانی و رقابتی 
تبدیل کنیم؟ موسس��ات خصوصی باستان شناسی دنیا 
سر و دست می شکنند که در مزایده های باستان شناسی 
ما شرکت کنند. خود این موضوع، تبلیغاتی کردن این 
موضوع و گردش��گری وابس��ته به این موضوع در دنیا 
درآمدزاس��ت. با چنین نگاهی می توانیم خیلی چیزها 
را عوض کنیم. آن وقت اس��ت که می بینیم دنیا درباره 
ش��وش حرف می زند و یک شوش��ی می بیند که محل 

زندگی اش، موضوع بحث دنیاست. 
اگر ثبت جهانی شوش بتواند غرفه ما را در بازار جهانی 
قدری وسیع تر کند، می توان گفت موفق بوده ایم. متاسفانه 
گاهی اوقات ما فکر می کنیم، مس��ئله ش��وش فقط ثبت 
جهانی است، اما واقعیت این است که کار از ثبت جهانی 

شوش به بعد است، نه تا ثبت جهانی. 
اگر ثبت جهانی بتواند کاری کند که مشتری بیشتری 
س��مت ما و سمت فرهنگ ما بیاید، ماموریت انجام شده 
است. حلقه های آبی شوشتر هم ثبت جهانی شده، اما به 
واقع حال قبل از ثبت جهانی شوشتر بهتر بود یا حال االن 
شوشتر؟ ثبت جهانی حلقه های آبی شوشتر چقدر توانسته 
وارد زندگی مردم شود؟ برای پاسخ به این سواالت خوب 
است کمی سر خود را به اطرافمان بچرخانیم، مثال خوب 
اس��ت از خودمان بپرسیم چرا استانبول توانسته هم یک 
شهر تاریخی باشد و هم با زندگی مردم سازگار باشد، اما 
ما نتوانسته ایم این کار را کنیم؟ این به معنای بی عیب و 
اش��کال بودن آنچه در اس��تانبول وجود دارد نیست بلکه 

دیدن نیمه پر لیوان است. 
ارزش افزوده ی��ک اثر تاریخی، مث��ال درباره میراث 
7هزار س��اله ش��وش، همان چیزی اس��ت ک��ه باعث 
می شود مردم ش��وش هرجای دنیا که بروند به موجب 
میراث فرهنگی موجود در شهرشان، به شوشی بودنشان 
شناخته شوند. این نقش اجتماعی ثبت جهانی یک اثر 

تاریخی و یک محوطه باستانی است. 
نقش این ثبت جهانی برای تمامی دس��تگاه هایی هم 
که در این کش��ور، در استان خوزستان و در شهرستان 
و شهر شوش وجود دارند، به فعلیت برسد، مثال دانش 
و خرد کشاورزی این محدوده که نشان از سابقه حیات 
مدنی این محدوده دارد و همچنین پاسخ هایی که این 
حیات مدنی در برابر مس��ائل مختل��ف حیات تاریخی 
این س��رزمین داده، در الگوی توسعه کشاورزی استان 
و نهاد ه��ای مرتبط با آن باید دارای نقش ارزش افزوده 

باشد. 
چ��را یک پایگاه جهانی یا مل��ی باید طوری کار کند 
که فقط تعاملش با خود سازمان میراث فرهنگی حفظ 
ش��ود؟ آیا پایگاه ها ب��رای بقیه دس��تگاه ها نمی توانند 
ارزش افزوده باش��ند؟ آیا قابلیت هایی در پایگاه میراث 
فرهنگی وجود ندارد که به موجب آنها، مدیریت استان 

هزینه هایی در پایگاه کند؟ 
توس��عه در امور میراث فرهنگی مانند ش��وش، توسعه 
کش��ور و به طریق اولی توس��عه خطه خوزستان است به 
همین جهت باید ش��رایطی فراهم شود که دستگاه های 
مدیریتی استانی و ملی شرکت ها و سازمان های صنعتی 
و تجاری خوزستان که بودجه فرهنگی دارند، پشتیبانی 

فعالیت های میراث فرهنگی را به عهده بگیرند. 
* موسس مرکز رویدادهای معماری و مشاور استاندار 
خوزستان در امور میراث فرهنگی

واردات واگن های چینی
 دست دوم سم است

واگن های دس��ت دوم چین��ی حداقل بین 15 تا 30 
سال عمر کرده اند و به مراتب از واگن های تولید داخل 
گران تر هستند. رییس هیات مدیره انجمن ریلی کشور 
با بیان اینکه ورود واگن های چینی به کشور برای تولید 
داخل سم کشنده ای است، گفت: واگن های دست دوم 
چین��ی حداقل بین 15 تا 30 س��ال عمر کرده اند و به 

مراتب از واگن های تولید داخل گران تر هستند.
هوشنگ س��وهانی گر در گفت وگو با ایلنا با انتقاد بر 
ادامه واردات واگن های دست دوم به کشور، اظهار کرد: 
در حال حاضر، س��هم واگن های تولید داخل از شبکه 
ریلی کشور حدود 30 الی 30 درصد است و 30 تا 35 
درصد دیگر واگن های دس��ت دوم 20 تا 30 س��اله ای 
هستند که در چند سال گذشته از کشور آلمان، کره و 
چین وارد کشور شده اند و مابقی هم واگن هایی قدیمی 

سال های بسیار دور هستند.
وی ب��ا تاکید بر نقش حمایت دولت برای اس��تفاده از 
تولیدات داخل گفت: کش��وری مانند ترکیه که توانست 
در مدت زمان کوتاهی شبکه ریلی خود را گسترش دهد، 
80 درصد سرمایه گذاری اش را از دولت در قالب تسهیالت 
تامین کرد، این در حالی اس��ت که در ایران دولت چوب 
الی چ��رخ بخش خصوص��ی می گ��ذارد و بانک ها بدون 

دریافت حق العمل هیچ کمکی به صنایع نمی کنند.

یادداشت

واردات

صادرات

اصناف

تجارت
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فناوری

اتاق بازرگانی

شرکت مایکروسافت به تازگی 
وصله امنیتی جدیدی را منتشر 
کرده و از کاربران خواسته حتما 
ای��ن بس��ته را دریاف��ت و روی 
سیس��تم عامل خود نصب کنند. 
مایکروس��افت این بسته امنیتی 
وصله ه��ای  دارودس��ته  در  را 
»مهم« قرار داده اس��ت و اعالم 
ک��رد در این بس��ته امنیتی 37 
آسیب پذیری برطرف شده است. 
در بولتن اختصاصی مایکروسافت 
برای مرورگر IE در مجموع 37 
ش��ده  برط��رف  آس��یب پذیری 
که تمامی آنها از س��وی هکرها 
قابل سوءاس��تفاده است، البته از 
مجموع��ه این آس��یب پذیری ها 

تاکنون تنها یک��ی به طور علنی 
مورد سوءاس��تفاده ق��رار گرفته 
اس��ت.  یک��ی از خطرناک ترین 
ای��ن آس��یب پذیری ها به هکرها 
امکان می دهد از راه دور کدهای 
مخ��رب خ��ود را روی رایانه فرد 
البته در  قربان��ی اج��را کنن��د، 
صورتی که کاربر از وب س��ایتی 
ک��ه دارای کدهای آلوده اس��ت 
بازدی��د کند. ب��ا ای��ن کار هکر 
به ط��ور کامل کنترل رایانه مورد 

نظر را در دست خواهد گرفت. 

 مشکالت جدید
بعد از آپدیت ماه آگوست 

کاربرانی ک��ه از ویندوز8 روی 

دستگاه خود اس��تفاده می کنند 
ماه گذش��ته وصل��ه جدیدی را 
از س��ایت رس��می مایکروسافت 
دریاف��ت کردن��د که ب��ه گفته 
مایکروس��افت این وصله امنیتی 
مش��کالتی را به همراه دارد. این 
ش��رکت در بیانیه ای از کاربرانی 

که این وصله را دریافت کرده اند 
خواست تا آن را از روی سیستم 

عامل خود حذف کنند. 
طبق بیانیه ای که غول فناوری 
دنیا در وب س��ایت خود منتشر 
کرده اس��ت، این دومین آپدیت 
بزرگ ویندوز8 به شمار می رفت 
که متاس��فانه بنا به دالیلی این 
آپدیت مش��کالت جدیدی را به 
بار می آورد. مش��کالتی که پس 
از آپدی��ت کردن سیس��تم برای 
کاربران ایجاد می شود این است 
که هنگامی که پوشه فونت های 
سیستم را باز می کنید با خطای 
مواج��ه   active session
خواهی��د ش��د. دومین مش��کل 

گزارش ش��ده نیز این اس��ت که 
سیس��تم رندر صحی��ح فونت ها 
را نمای��ش نمی ده��د. س��ومین 
مش��کل هم که یکی از بیشترین 
مش��کالتی  آزاردهنده تری��ن  و 
است که توسط کاربران گزارش 
شده کرش شدن ویندوز هنگام 
اس��تفاده از آن است. البته جای 
نگرانی نیس��ت و ش��ما باید این 
آپدیت ه��ا را از ویندوز خود پاک 
کنید و سیستم ش��ما دوباره به 
حالت قبل خود بازگردد. پس از 
این کار باید منتظر باشیم آپدیت 
دیگری از س��وی مایکروس��افت 
منتشر شود تا در آن آپدیت این 

مشکالت رفع شوند. 

رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
ای��ران،  کش��اورزی  و  مع��ادن 
برگزاری نمایشگاه اکسپو 2017 
در قزاقس��تان را فرصت��ی برای 
دانس��ت  دوجانبه  همکاری های 
و گفت: دس��تیابی به انرژی های 
پ��اک و تجدیدپذی��ر می توان��د 
مح��وری ب��رای ارتباط بیش��تر 
متخصص��ان دو کش��ور در این 

نمایشگاه باشد.
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا از روابط 
عموم��ی ات��اق بازرگان��ی ایران، 
همزمان  ش��افعی  غالمحس��ین 

با س��فر رییس جمه��ور ایران به 
قزاقس��تان، در جمع بازرگانان و 
صنعتگران ایرانی و قزاقی اظهار 
توانمندی  از  اس��تفاده  داش��ت: 
ای��ران در حوزه ه��ای فن��اوری 
نانو و بیوتکنول��وژی می تواند از 
دیگ��ر محوره��ای ارتباطی بین 

متخصصان دو کشور باشد.
وی، با اش��اره به همکاری های 
قال��ب س��ازمان  در  دو کش��ور 
منطق��ه ای اک��و، همکاری ه��ای 
اف��زود:  س��یکا  و  اس��المی 
فرصت های بسیاری از جمله در 

صدور  کش��اورزی،  معادن،  امور 
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و 
نیروگاه وج��ود دارد که می تواند 
موجب توس��عه روابط دو کشور 

شود.
اف��ق  ی��ادآوری  ب��ا  ش��افعی 
1404 ایران و 2050 قزاقستان 
تاکی��د ک��رد: ای��ن اه��داف ب��ا 
توس��عه س��رمایه گذاری در امور 
حمل و نق��ل و ترانزیت، س��وآپ 
نفت و گاز و گردش��گری محقق 
خواهد ش��د و قابلی��ت افزایش 
مب��ادالت در مرز 5 میلیارد دالر 

را در آینده خواهد داشت.
ریی��س ات��اق ای��ران ب��ا بیان 
اینک��ه خ��ط آهن قزاقس��تان - 
ترکمنس��تان - ای��ران ک��ه ب��ه 
مسیری  می شود،  متصل  گرگان 
امن، کوتاه و ارزان اس��ت، گفت: 
ای��ن مس��یر می توان��د درحوزه 
به عن��وان  اک��و  همکاری ه��ای 
ظرفیت��ی جدید مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
ش��افعی ب��ا تاکید ب��ر وظایف 
دولت ه��ا برای ایجاد بس��ترهای 
الزم و تس��هیالت تجاری، گفت: 

بخش خصوصی به ویژه از طریق 
شوراهای مش��ترک بازرگانی دو 
کش��ور، محور توس��عه همکاری 

است.
و  ب�ازرگان��ان  ه�م�چ�نی���ن 
قزاق��ی،  و  ایران��ی  صنعتگ��ران 
همزم��ان با س��فر رییس جمهور 
ای��ران به قزاقس��تان، گ��رد هم 
آمدند تا در نشس��ت مش��ترکی 
با برنامه ری��زی و هماهنگی اتاق 
ایران، در مورد مهم ترین مسائل 
اقتص��ادی دو کش��ور بح��ث و 

گفت وگو کنند.

انتشار آپدیت »مهم« برای سیستم های عامل ویندوز

رییس اتاق ایران:  اکسپو 2017، فرصتی برای گسترش همکاری های ایران و قزاقستان

مینوگله

گزینه »ایران « دوباره به یاهو آمد
حدود یک س��ال پیش بود که یاهو در اقدامی غافلگیرانه دسترسی کاربران ایرانی 
را برای س��اخت آی دی جدید مس��دود ک��رد اما از دو روز گذش��ته ایرانی ها دوباره 

می توانند از خدمات پست الکترونیکی یاهو استفاده کنند. 
شهریور س��ال گذشته در حالی که ش��رکت های بزرگ فناوری مثل گوگل و اپل 
رفته رفته اعم��ال محدودیت های خود برای کاربران ایرانی را لغو می کردند، یاهو در 
پی اقدامی عجیب گزینه » ایران « را از خدمات پست الکترونیکی خود حذف کرد تا 
هیچ کاربری نتواند از ایران عضو جدید خدمات یاهو شود. این عمل با اعتراض های 
هموطنان ما در سراس��ر جهان مواجه ش��د و مس��ئوالن یاهو در پی این اعتراضات 
اعالم کردند »به دلیل تحریم های وضع شده از سوی امریکا علیه ایران آن شرکت با 

محدودیت هایی در زمینه ارائه خدمات به کاربران ایرانی مواجه شده است.«
ای��ن امر باعث ش��د تع��داد زی��ادی از کاربران ایرانی به س��وی خدمات پس��ت 
الکترونیک��ی دیگر کوچ کنند. پس از این تصمی��م یاهو، تعداد زیادی از ایرانیان که 
اکثرا در خارج از کشور به سر می برند با ارسال نامه ای برای مسئوالن یاهو خواستار 

لغو محدودیت های اعمال شده شدند. 
اکن��ون و پ��س از ماه ها مذاکره با یاهو، س��رانجام موافقت این ش��رکت برای لغو 
تحریم ه��ا علیه ایران جلب شده اس��ت. اکنون یاهو امکان س��اخت ایمیل را مجددا 
برای کابران ایرانی فراهم کرده و نام کش��ورمان دوباره در لیست کشورهای موجود 

در بخش ساخت ایمیل جدید یاهو قرار گرفته است. 

GPRS 3 وG محاسبه اختالف تعرفه اینترنت آزاد
تعرف��ه هر کیلوبایت اینترنت 3G نیم ریال و GPRS چهار ریال اس��ت. اکنون 
مش��ترکان موبایل گاهی از 3G و گاهی از GPRS استفاده می کنند. معاون وزیر 
ارتباطات می گوید: هزینه استفاده آزاد از  این دو سرویس  در سیستم صورت حساب  

به تفکیک محاسبه می شود. 
علی اصغ��ر عمیدی��ان در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به این س��وال ک��ه با ارائه 
نس��ل سوم توس��ط اپراتورهای موبایل و تفاوت تعرفه اینترنت 3G و GPRS آیا 
هزینه اس��تفاده مشترک از این دو س��رویس، قابل تفکیک است، گفت: مشترک در 
گوشی های هوشمند مختار به فعال یا غیر فعال سازی 3G است. مواقعی که مشترک 
 3G 3 می پردازد و آنجایی که امکان اس��تفادهG 3 اس��تفاده می کند هزینهG از

وجود ندارد و GPRS استفاده می کند هزینه GPRS می پردازد. 
 Billingcenter  رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی گف��ت: در
)سیستم صورت حساب گیری( این تعریف وجود دارد و رگوالتوری نیز طبق تعرفه ابالغی 
به اپراتورها بررسی می کند که هزینه هر سرویس طبق تعرفه تعیین شده محاسبه شود. 
وی تاکید کرد: بنابراین هزینه اس��تفاده از  س��رویس های 3G و GPRS به تفکیک 
 3G محاس��به می شود. عمیدیان در پاسخ به این س��وال که آیا اطالع از میزان مصرف
یا GPRS برای مشترک نیز قابل تشخیص است، گفت: در گوشی های هوشمند ریز 
عملکرد دو س��رویس به صورت ثانیه ای قابل مالحظه  اس��ت. وی گفت: تعرفه 3G هر 

کیلوبایت نیم ریال و تعرفه GPRS  هر کیلوبایت چهار ریال است. 

وحید قاسمی
مشاور استاندار خوزستان در امور میراث فرهنگی
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طبق آمار معاونت نوس��ازی 
ن�����اوگان س��تاد مدیری��ت 
حمل و نقل و سوخت نزدیک به 
یک میلیون خودروی فرسوده 
در جاده ه��ا و خیابان ه��ای 
کش��ور تردد می کنن��د که این 
خودروهای پا به س��ن گذاشته 
روزان��ه بی��ش از 10 میلی��ون 
لیتر س��وخت اضافه در کش��ور 
مصرف می کنند. مس��ئوالن و 
کارشناس��ان معتقدن��د همین 
خودروهای فرسوده که به سن 
اسقاط رس��یده اند عامل اصلی 
آلودگ��ی ه��وای کالنش��هرها 
هس��تند.  از ط��رف دیگر طبق 
قانون به ازای ورود هر خودروی 
خارجی به کش��ور باید ش��ش 
خودرو فرسوده اسقاط شود اما 
از آنجا که در چند سال گذشته 
این قانون البه الی سایر قوانین 
نوشته شده و خاک خورده گم 
ش��ده بود، پس از پیگیری های 
مس��ئوالن در دولت جدید این 
نسبت به یک به یک رسید. هر 
چند دول��ت به نس��بت یک به 
چهار هم راضی است اما تاکید 
قانون اقساط ش��ش خودروی 
فرس��وده ب��ه ازای ورود ی��ک 

خودروی خارجی است. 
ح��ال دول��ت جدی��د برای 
اجرای قانونی که ب��ر آن تاکید 
دارد، با انبوه��ی از خودروهای 
فرسوده که از تاریخ اسقاطشان 
چند س��الی گذش��ته و انبوهی 
از خودروهای وارداتی که بابت 
ورودشان خودرویی اوراق نشده، 
مواجه ش��ده اند بنابراین دولت 
تصمیم گرفت، بخش خصوصی 
را وارد این عرصه کند، تصمیمی 
که ن��ه فقط برای تس��ریع روند 
اس��قاط ک��ردن خودروها بلکه 
برای پایان دادن ب��ه داللی در 

این بازارگرفته شد. 
در چند سال گذشته اسقاط 
خودروهای فرسوده بازار خوبی 
برای دالالن محس��وب می شد، 
زیرا ط��رف حس��اب اس��قاط 
کننده ها، دولت است که بودجه 
خوبی هم ب��رای این طرح کنار 
گذاشته، بنابراین دولت جدید 
تصمیم گرفت پروسه اسقاط به 
ازای خودروهای جدید وارداتی 
را از دس��ت دول��ت دربی��اورد 
و ب��ه بخش خصوصی بس��پارد 
که هم قوانین اداری دس��ت وپا 
گی��ر دولتی ها جلوی س��رعت 

اوراق ک��ردن را نگی��رد و ه��م 
اینکه این بازار را از دالالن پس 
بگیرد که با این اقدامات نسبت 
اس��قاط خودروهای فرسوده به 
ورود خودروه��ای خارج��ی در 
س��ال گذش��ته یک به یک شد 
و علیرضا فیض بخ��ش، رییس 
س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و 
سوخت چندی پیش با اعتراف 
اینک��ه نمی توانی��م منکر دالل 
ب��ازی در پروس��ه از رده خارج 
ک��ردن خودروهای فرس��وده 
ش��ویم از ثب��ت ن��ام105 هزار 
دارن��ده خودروی اس��قاطی در 
پنج ماه اخیر برای خروج خودرو 
از ناوگان خب��ر داد و گفت: در 
سال گذشته 70 هزار خودرو به 
تعداد خودروهای وارداتی کشور 
اضافه ش��ده اند که طبق قانون 
برای ای��ن می��زان واردات باید 
280 ه��زار خودروی فرس��وده 
خارج می ش��د اما فقط 70 هزار 
خودرو خارج ش��د یعنی نسبت 
یک به چهار ک��ه حداقل میزان 

است رعایت نشده است. 

داللی همچنان ادامه دارد
طب��ق سیاس��ت های جدید 
قرار بر این اس��ت که تا به ازای 
ورود ی��ک خ��ودرو خارج��ی، 
چه��ار خ��ودرو فرس��وده از 
رده خ��ارج نش��ده؛ خ��ودروی 
خارجی ش��ماره گذاری نش��ود 
اما در س��ال های گذش��ته این 
قانون نادیده گرفته می ش��د و 
هیچ نس��بتی بین خودروهای 
اسقاطی و خودروهای وارداتی 
وجود نداشت و اسقاط خودروها 
مسیر دیگری را دنبال می کرد 
مس��یری که به قان��ون منتهی 

نمی شد. 
مسعود خوانس��اری، رییس 
کمیسیون حمل و نقل ترانزیت 
و گم��رک ات��اق بازرگان��ی و 
صنایع و مع��ادن در این باره به 
»فرصت ام��روز« گفت: قانون از 
رده خارج ک��ردن خودروهای 
فرسوده بر این مبنا بود که مرکز 
اس��قاط که در دولت جدید به 
بخ��ش خصوصی واگذار ش��ده 
اس��ت، باب��ت ه��ر خ��ودروی 
اس��قاطی یک میلی��ون و 500 
هزار توم��ان دریاف��ت می کرد 
از ط��رف دیگر مبلغ��ی که این 
خ��ودرو را از مال��ک خریداری 

می شد، اصال مشخص نبود. 
وی ادامه داد: با پیگیری های 
دول��ت جدید کاش��ف به عمل 
آمد که تعداد برگه اسقاط هایی 
که مرکزاس��قاط در طول چند 
س��ال اخیر باب��ت از رده خارج 
ک��ردن خودروهای فرس��وده 
جمع آوری کرده ب��ا مبلغی که 
از مح��ل اس��قاط خودروهای 
فرس��وده به خزانه واریز ش��ده 

همخوانی ندارد. 
خوانس��اری ب��ا بی��ان اینکه 
واگذاری مراکز اسقاط به بخش 
خصوصی جلوی داللی را نگرفته 
اس��ت، افزود: برخ��الف ادعای 
رییس ستاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت که معتقد است داللی 
در پروسه اسقاط به صفر رسیده 
اس��ت، واگذاری مراکز اسقاط 
به بخش خصوصی نتوانست به 
دالل ب��ازی در این ب��ازار پایان 
بخش��د. ریی��س کمیس��یون 
حمل و نقل ترانزی��ت و گمرک 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ادامه داد: تا زمانی که پروسه به 

این نحو باشد که مراکز اسقاط 
خودش��ان خودروی فرسوده را 
از مال��ک بخرن��د و وارد معامله 
ش��وند، دالل��ی ادام��ه خواهد 

داشت. 

دولت مراکز اسقاط را از 
انحصار دربیاورد

در ح��ال حاض��ر 120 مرکز 
اسقاط در سراسر کشوور وجود 
دارد که دارن��دگان خودروهای 
فرسوده برای از رده خارج کردن 
خودروه��ای خ��ود و دریاف��ت 
تس��هیالت برای خرید خودری 
جدید ب��ه یک��ی از ای��ن 120 
مرکز ارجاع داده می ش��وند که 
عده ای معتقدند همین کم بودن 
تعداد مراکز اسقاط و انحصاری 
بودنش به دالل��ی دامن می زند. 
خوانساری با تایید این موضوع 
گف��ت: در حالی که مس��ئوالن 
س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و 
س��وخت اعتقادی به انحصاری 
بودن مراکز اس��قاط ندارند، اما 
در واقع اینکه تنه��ا چند مرکز 
برگه اسقاط را تایید می کنند به 

معنای انحصار است. 
وی ادام����ه داد: همی��ن 
انحصاری بودن مراکز اس��قاط 
باعث می ش��ود که ای��ن اختیار 
را داش��ته باش��ند که خودروی 
اسقاطی و فرس��وده را گران تر 
از مبلغ خرید به دولت بفرشند 
و معتقدم پروس��ه اقساط هیچ 
نیازی ب��ه این مراک��ز ندارند و 
دولت باید هر چه سریع تر مراکز 
اس��قاط را از انحصار دربیاورد و 
در حال حاضر این مراکز دقیقا 
نقش واسطه گر را ایفا می کنند. 
دولت می توان��د راهکار دیگری 

به جز مراکز اس��قاط ب��رای از 
رده خارج ک��ردن خودروهای 
فرسوده در نظر بگیرد که یکی 
از از آنها این اس��ت که س��قف 
قیمت خرید یا سقف سن برای 
خودروها تعیی��ن کند که برگه 
معاینه فن��ی تمام این اطالعات 

را به دولت بدهد. 

سوختی که خودروهای 
فرسوده هدر می دهند 

همان طور که گفته شد یکی 
از متهمان ردی��ف اول آلودگی 
کالنشهرها، خودروهای فرسوده 
هس��تند که قانون از رده خارج 
کردن اسقاطی ها به ازای ورود 
خودروهای خارجی برای کاهش 
آلودگی هوای ش��هرها در نظر 
گرفت��ه ش��د. امیر جعف��ر پور، 
معاون ستاد حمل و نقل سوخت 
در گفت و گو با فرصت امروز با 
اشاره به اینکه بخشی از مصرف 
باالی س��وخت کش��ور ب��ه باال 
بودن امار خودروهای فرس��وده 
برمی گ��ردد، گف��ت: ب��ا ابطال 
کارت های س��وخت غیر مجاز و 
از رده خارج ش��دن درصدی از 
خودروهای فرس��وده در کشور 
توانس��تیم مصرف سوخت را تا 
سه میلیون لیتر در روز کاهش 
بدهیم که هدف ما کاهش شش 
میلی��ون لیتر در روز اس��ت که 
طبق محاسباتمان تا پایان سال 

به این هدف خواهیم رسید. 
وی ادام��ه داد: طب��ق قانون 
مصرف س��وخت ماش��ین های 
بنزین سوز در س��ال 94 باید به 
هفت دهم برس��د این در حالی 
اس��ت که این عدد در سال 86 
چیزی ح��دود 1.1 لیت��ر بود و 
توانس��تیم با اقداماتی این عدد 
را امس��ال به هش��ت دهم لیتر 
بر نفر برس��انیم ک��ه هنوز یک 
 ده��م از برنام��ه ای داش��تیم 

عقب هستیم. 
جعفرپور درباره تاثیر اسقاط 
خودروهای فرسوده در کاهش 
مصرف س��وخت، گف��ت: قطعا 
بخش عمده ای از کاهش مصرف 
س��وخت و صرفه جوی��ی در آن 
به بح��ث از رده خ��ارج کردن 
خودروهای فرسوده برمی گردد 
که معتقدیم در سال جاری در 
ازای واردات صدهزار دس��تگاه 
خودرو خارج��ی، بیش از 400 
هزار خودروی فرس��وده از رده 

خارج می شود. 

بررسی روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور

رانتی که اسقاطی ها دارند 
 جهش قیمت خانه 

تا پایان سال اتفاق نمی افتد
معاون امور مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرد: نرخ اجاره بها تا پایان سال جاری از میزان تورم 
باالتر نخواهد رفت و در ب��ازار خریدوفروش هم قیمت ها 

ثابت می ماند و با جهش قیمت روبه رو نخواهیم بود. 
به گزارش مهر،  حامد مظاهریان درب��اره وضعیت بازار 
مسکن اظهار کرد: بازار مسکن متاثر از شاخص های کالن 
اقتصادی اس��ت و به صورت جداگانه قابل تحلیل نیست. 
اگر بخواهیم عناصر جزئی تر را مدنظر قرار دهیم، متوجه 
می شویم که در بازار خریدوفروش و اجاره، روند به صورت 

متفاوتی پیش می رود. 
معاون امور مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به اینکه کل بازار مسکن تحت تاثیر شاخص های 
کالن اقتصادی اس��ت، تصریح کرد: پایی��ن بودن قدرت 
خرید م��ردم در این بخش و رکود در اقتصاد باعث ش��ده 
روال قیمت های س��ال گذش��ته در بخش خریدوفروش 

ادامه داشته باشد. 
مظاهریان تاکید کرد: نمی توان نتیجه گرفت اگر کسی 
سال گذشته برای واحد ساختمانی در بانک سرمایه گذاری 
انجام داده، حداقل با س��ود 22 درصدی مواجه شده زیرا 
اگر 100 میلیون سرمایه گذاری کرده باشند، می توانند 22 

میلیون دریافت کنند. 
وی در ادامه با بی��ان اینکه قیمت خانه ب��ه دلیل ثابت 
ماندن در یک سال سودی نداش��ته افزود: کسانی که در 
یک سال گذشته برای خرید اقدام کرده اند سود چندانی 

نبرده اند. 
مظاهریان ب��ا بیان اینکه این مس��ئله نش��ان می دهد 
کاهش قدرت خرید مردم در طول سال های اخیر افزایش 
داش��ته تصریح کرد: در حقیق��ت اجاره نش��ینی با رونق 
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فدراسیون دریایی کشور تاسیس 
می شود

 ریی��س اتحادی��ه مالکان کش��تی ای��ران با اش��اره به 
فعالیت های انجام شده طی سال گذشته اتحادیه مالکان 
کش��تی و انجمن صنفی کارفرمایی، گف��ت: اتحادیه در 
دوره اخیر تالش بیش��تری برای ایجاد جایگاه مناسب تر 
برای نمایندگان صن��ف در تصمیم گیری های تخصصی 
بخش دریایی و کشتیرانی به کار گرفت و از طریق رایزنی 
با نهادهای مدنی همس��و، مقدمات تاس��یس فدراسیون 

دریایی کشور را فراهم آورد. 
ریی��س اتحادیه مال��کان کش��تی ای��ران درخصوص 
تاسیس این فدراسیون گفت: مجموعه متحد و یکپارچه 
تحت عنوان فدراس��یون دریایی، هم از نظر معنوی و هم 
اجرایی دارای قدرت بیشتری اس��ت و در نتیجه می تواند 
به نمایندگی از فعاالن دریایی، از قدرت عمل بیش��تری 
برخوردار باشد و منویات اتحادیه را از راه های مناسب تری 

به نتیجه برساند. 

کامیون ها در اولویت نوسازی هستند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت نوسازی 
ناوگان حمل ونقل مس��افر و بار با نوس��ازی ناوگان باری 
کشور است،  گفت: نوس��ازی ناوگان را از کامیون ها شروع 

می کنیم. 
به گ��زارش ایلنا، داوود کش��اورزیان، رییس س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره میزان تس��هیالت 
و اعتب��ارات در نظر گرفته ش��ده برای نوس��ازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی و باری، اظهار کرد: هنوز هیچ س��قفی 
برای تسهیالت مشخص نشده و در حال مذاکره با وزارت 

نفت هستیم. 
وی درباره مذاکرات س��ازمان راهداری با وزارت نفت، 
توضیح داد: براس��اس قانون بودج��ه وزارت نفت از محل 
صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی باید اعتباراتی برای 
نوسازی ناوگان در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای بگذارد. 
کش��اورزیان درباره اینک��ه آیا با تعلیق 126 دس��تگاه 
اس��کانیا فراخوان این ش��رکت برای انجام اصالحات در 
این ناوگان به پایان رسیده اس��ت، گفت: بررسی ایرادات 
ناوگان اتوبوسی اسکانیا یک پروژه مستمر است و بررسی 
و بازبینی مس��ائل فنی این ناوگان برعهده کمیته ایمنی 
راه هاست که در این پروسه تعلیق اسکانیاهایی که مشکل 

فنی دارند، ادامه دارد. 

مجمع بزرگ ترین صندوق زمین و 
ساختمان برگزار شد

مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با اش��اره به 
برگزاری مجمع صندوق زمین و ساختمان، گفت: صندوق 
آویش��ن به عنوان بزرگ ترین صندوق زمین و ساختمان، 
نخس��تین صندوقی اس��ت که عرض��ه اولی��ه واحدهای 
سرمایه گذاری آن و سپس معامالت ثانویه اوراق صندوق 

در تاالر معامالت بورس انجام می شود. 
به گزارش مهر، س��یدمحمد پژمان در مجمع صندوق 
زمین و س��اختمان آویش��ن با اعالم حمایت وزارت راه و 
شهرس��ازی از تش��کیل صندوق های زمین و ساختمان، 
اظهار کرد: ایج��اد این صندوق ه��ا در اج��رای قوانین و 
مقررات قانون��ی مورد عم��ل وزارتخانه و سیاس��ت های 
دولت برای افزایش کیفیت ساختمان های احداثی بسیار 

موثر است. 
وی با اش��اره به اینکه راه اندازی این صندوق ها به اتمام 
به موقع پروژه های ساختمانی و اس��تفاده از ظرفیت های 
بورس برای تجهیز پس اندازهای خ��رد مردمی و هدایت 
آنها برای تامین مس��کن مورد نیاز کشور کمک می کند، 
گفت: س��رمایه گذاران و خری��داران اوراق صندوق نیز از 
مزیت امنیت و انضب��اط و قاعده مندی مال��ی و فنی این 
صندوق ها بهره مند خواهند شد، ضمن آنکه این میزان از 
شفافیت و برنامه محوری در اجرای پروژه های ساختمانی 
ب��رای نخس��تین بار در کش��ور و از طری��ق صندوق های 

سرمایه گذاری زمین و ساختمان تجربه می شود. 

نام مهم نیست
کیفیت مهم است

طرح مس��کن اجتماعی برای نخستین بار توسط عباس 
آخوندی، وزیر محترم راه و شهر س�����ازی مطرح و بعد ها 
در دولت نهم و دهم تحت عنوان مس��کن مهر دنبال ش��د 
که مورد قبول ایش��ان واقع نش��د. با روی کار آمدن دولت 
یازدهم به نظر می رسد دوباره این طرح مطرح شده است. 
 اما در این خصوص چند نکته وجود دارد که می توان به آنها 

اشاره کرد.
نکته ای که در ش��رایط فعلی باید به آن توجه ش��ود این 
اس��ت که باید هرچه س��ریع تر نسبت به س��اخت مسکن 
طبقه متوس��ط و ضعیف اقدام کنیم چون در شرایط فعلی 
همچنان از برنامه عقب هس��تیم و نباید زمان را از دس��ت 

بدهیم. 
در ح��ال حاضر مهم ترین موضوع تامین مس��کن طبقه 
ضعیف جامعه است که امکان خانه دار شدن برایشان وجود 
ندارد، از س��وی دیگر خیل عظیم جوانان در س��ن ازدواج، 
روزب��ه روز بر تع��داد متقاضیان بخش مس��کن می افزاید. 
بنابرای��ن تفاوتی ن��دارد تحت چ��ه عنوانی ب��رای مردم 
مسکن بسازیم؛ مسکن مهر بس��ازیم یا مسکن اجتماعی، 
مسکن جمعی بسازیم یا مس��کن محبت یا با هر نام دیگر. 
مس��ئله مهم در حال حاضر تامین مس��کن است که بنا به 
قانون اساسی کش��ورمان هم این کار به عهده دولت واگذار 
 شده و دولت وظیفه تامین مسکن اقشار مختلف جامعه را 

برعهده دارد. 
مس��ئله دیگ��ر درب��اره تاثی��رات روان��ی این ط��رح بر 
فض��ای اقتص��ادی جامع��ه و به خص��وص بازار مس��کن 
اس��ت که به نظ��ر نمی رس��د ای��ن ط��رح از لح��اظ جو 
روان��ی بتوان��د اث��ر خاص��ی روی بازار مس��کن داش��ته 

 باش��د یا الاقل اث��ر روان��ی اش روی بازار در س��طح همان 
مسکن مهر است. 

نکت��ه دیگ��ر در رابط��ه ب��ا تفاوت ه��ای این ط��رح با 
طرح مس��کن مهر اس��ت ک��ه باید منتظ��ر مان��د و دید؛ 
ت��ا ای��ن ط��رح رونمای��ی و اج��را نش��ود، نمی ت��وان در 
 رابطه ب��ا تفاوت هایش با مس��کن مهر س��خنی ب��ه میان 
آورد.  قبل از مس��کن مهر طرح مس��کن اجتماعی مطرح 
ش��ده بود. اینک��ه دوب��اره این موضوع پیش��نهاد ش��ده 
 نشان دهنده این است که از مسکن مهر رضایتمندی الزم 

حاصل نشده است. 
بنابرای��ن طرح مس��کن اجتماع��ی هر چه باش��د باید 
از لح��اظ ساخت و س��ازی و کیفی��ت مصالح متف��اوت از 
مس��کن مهر باش��د. بنابراین آنچه مسلم اس��ت در طرح 
مس��کن مهر تجربه های��ی در زمینه انبوه س��ازی حاصل 
شد و البته ایرادهای هم وجود داش��ت، پس طرح مسکن 
اجتماع��ی قطعا نبای��د ایرادهای��ی طرح های گذش��ته را 
 به دنبال داش��ته باش��د. بای��د از تمام تجربیات گذش��ته 
استفاده کرد.  دوس��تان اعتقاد دارند که طرح مسکن مهر 
در دورافتاده ترین نقطه نسبت به شهر ساخته شده، بانک 
مس��کن را به مرز ورشکس��تگی رس��انده یا اینکه مسکن 
اساس��ی س��اخته نش��ده اس��ت و کیفیت ساخت و ساز ها 
بس��یار پایین اس��ت و ایرادهایی از این نوع که طبیعتا این 
ایراده��ا باید  در مس��کن اجتماع��ی برطرف ش��ود. باید 
منتظ��ر ماند و دی��د که ایده مس��کن اجتماعی چیس��ت 
 و چه تفاوت هایی با مس��کن مه��ر دارد و چگون��ه اجرایی 

خواهد شد.

کاربری تجاری قیم��ت واحد و زمین را ب��ه چند برابر 
می رساند به طوری که قیمت واحدهای تجاری در برخی 
از مناطق کالنشهرها به ویژه تهران به بیش 100 میلیون 
تومان در هر متر هم رس��یده اس��ت.جالب اینجاست که 
واحدهای تج��اری 10 متری هم در فایل های مش��اوران 

امالک موجود است و معامله هم می شود.

یادداشت

نرخنامه

خبر

57

مصطفی قلی خسروی 

قیمت تومان متراژ محدوده

420میلیون  مطهری، مفتح
شمالی

 70 متری، 2
 اتاق، 3سال

 ساخت

455 میلیون عباس آباد  62 متری با
پارکینگ

520 میلیون  سهروردی
شمالی

 68متری دو
اتاق

200 میلیون  نصرت، دکتر
غریب

 55متری با
موقعیت اداری

540 میلیون  سعادت آباد،
بلوار اصلی

 79 متری، دو
 اتاقه، بازسازی

کامل

580 میلیون  جنت آباد، نبش
خیابان اصلی

 100 متری،
نوساز

150 میلیون  ستار خان،
بهبودی

 53 متری، یک
 خوابه، طبقه 4

760 میلیون  72 متری نبش جردن

255 میلیون نبش رسالت

 55متری، 2
 اتاق، 7 سال
 ساخت، 30
 متر انباری

470 میلیون  شهرک غرب،
بردیا 55متری

تصاوی�ر ف�وق مربوط ب�ه مرک�ز فرهنگ�ی حیدر 
علی اف، مجموعه ای فرهنگ�ی در باکوی آذربایجان 
اس�ت. این مرکز فرهنگ�ی که توس�ط »زاها حدید« 
معم�ار مع�روف بریتانیایی-عراق�ی طراحی ش�ده، 

Grade A+ طراح�ی س�ازه   برن�ده مس�ابقات 
موسسه آرشیتایزر شد.

درحال�ی ک�ه معم�اری یک�ی از مجتم�ع ه�ای  
فرهنگی کش�ور آذربایجان برنده جایزه مس�ابقات 

موسس�ه آرش�یتایزر می ش�ود، معماری ساختمان 
فرهنگسراهای کشورمان هیچ فرقی با ساختمان های 
اداری ن�دارد و طراح�ی آ ن هیچ بوی�ی از هنر نبرده 

است.   

نما

نازیال مهدیانی
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عسل یا انگبین، یک ترکیب 
محل��ول در آب بس��یار غلی��ظ 
قندی است. مهم ترین قندهای 
عسل فروکتوز، گلوکز و ساکاروز 
هستند. عس��ل به دلیل داشتن 
برخی مواد تخمیری بیشترین 
کمک را در هضم غذا به سیستم 
گ��وارش می کن��د و برخ��ی از 
ویتامین های اصلی هم به مقدار 
کم در عسل وجود دارند. میزان 
امالح معدن��ی در انواع مختلف 
عسل متفاوت است و عسل های 
تیره ام��الح معدنی بیش��تری 
دارند که مهم ترین آنها کلسیم، 
پتاسیم، س��دیم، منگنز، آهن، 
مس، فس��فر، منیزیم و گوگرد 
اس��ت. عس��ل همچنین دارای 
انواع پروتئین، اسیدهای آمینه، 
اسیدهای آلی مثل اسیدفرمیک 
و مشتقات کلروفیل و مقداری 
آنزیم و رایحه های معطر است. 
ترکیب��ات عس��ل معمول��ی را 
38/2درصد فروکتوز، 31 درصد 
گلوکز، 17درصد آب، 7/2درصد 
مالتوز، 5/7درصد امالح معدنی 
و حدود 5درصد کربوهیدرات ها 
تشکیل می دهند. در سال های 
اخیر با رش��د فزاینده جمعیت 
و تقاضا ب��رای مصرف عس��ل، 
زمانی که تولید عس��ل س��نتی 
پاسخگوی نیازها نبود، برخی از 
تولیدکنندگان پاتیلی و سودجو 
وارد گ��ود ش��دند و ب��ا تولی��د 
عس��ل های تقلبی بازار داخل را 

در دست گرفتند.
 ای��ن موضوع ب��ا ضعف های 
نظارت��ی مس��ئوالن مرب��وط 
همراه ش��د و در حال حاضر کار 
به جایی رس��یده ک��ه برخی از 
مدیران دولتی و تولیدکنندگان 
واقعی عسل، بیش از 90 درصد 
عسل های موجود در بازار داخل 

را تقلبی می دانند. 

فروش شیره میوه و 
گلوکز آب شده، به اسم 

عسل طبیعی
 تقلب در س��اخت عس��ل به 
روش ه��ای مختلف��ی انج��ام 
می ش��ود. مثال م��واد گلوکزی 
را در آب و ش��یره گیاهان حل 
می کنن��د و به ص��ورت عس��ل 
درمی آورن��د یا آنک��ه به جای 
ش��هد گیاه��ان، زنبوره��ا را با 
آب قن��د تغذیه کنند. عس��ل 
طبیع��ی و خال��ص را فق��ط 
می ت��وان در آزمایش��گاه های 
مواد غذای��ی از ان��واع تقلب��ی 
تش��خیص داد و حت��ی حضور 

بر سر کندو کمکی به تشخیص 
نمی کند.  محسن موسی زاده، 
تولید کنن��ده و صادرکنن��ده 
عس��ل طبیعی، در ای��ن زمینه 
معتقد اس��ت: تولیدکنندگان 
عس��ل پاتیلی ب��ا اس��تفاده از 
ف��زودن  گلوک��ز آب ش��ده، ا
ش��یره میوه ها و اس��انس های 
ش��یمیایی، محصولی ش��بیه 
عس��ل تولید می کنند و به اسم 
عس��ل طبیعی در فروشگاه ها 
و س��وپرمارکت های کش��ور به 
فروش می رس��انند. در دو، سه 
سال گذشته با افزایش تقاضاها، 
ش��اهد واردات انب��وه عس��ل 
پاتیلی از چین نیز هس��تیم. با 
ادامه این روند، صنعت عس��ل 
ایران در مع��رض نابودی کامل 
ق��رار خواه��د گرف��ت و دولت 
باید در این زمین��ه تمهیداتی 

بیندیش��د. 

مجوز تولید عسل به 
کارخانه های رب سازی! 

وی تصریح می کند: عس��ل 
محصول��ی اس��ت ک��ه بای��د 
به ص��ورت تخصص��ی تولی��د 
ش��ود، اما ش��وربختانه دولت 
در ای��ن زمینه نه تنه��ا کمکی 
نمی کند، بلکه به کارخانه های 
تولی��د رب، برن��ج، تنق��الت و 
حتی کارگاه ه��ای خانگی نیز 
مج��وز تولید عس��ل می دهد. 
در زمین��ه عس��ل های تقلبی 
که ب��ازار را فراگرفت��ه و مردم 
بدون اطالع آنه��ا را خریداری 
و مصرف می کنن��د بدون آنکه 
بدانند چه خطرها و زیان هایی 
سالمت شان را تهدید می کند، 
دولت باید آگاهی رس��انی کند. 

باید سیس��تمی ایجاد شود که 
مردم بدانند عس��ل چیس��ت، 
چگونه تولید می ش��ود و چند 
درصد از محتویات شیشه های 
عس��ل، طبیع��ی و چند درصد 
ح��اوی م��واد دیگ��ر اس��ت. 
همچنی��ن روی شیش��ه های 
عس��ل باید میزان س��اکاروز، 
گلوکز و س��ایر مواد درج شود 
ت��ا مصرف کنن��ده بدان��د چه 
چیزی می خ��رد و چه بالیی بر 
سر سالمت خود و خانواده اش 

م��ی آورد. 

استانداردها را 
قبول نداریم

موسی زاده، اس��تانداردهای 
تعریف شده برای عس��ل را نیز 
دارای اشکال می داند و می گوید: 
برای تعریف این اس��تانداردها، 
نماین��ده دول��ت، نماین��ده 
فروش��نده ها و تولید کنندگان 
نیز حضور داش��تند در حالی که 
به حض��ور فروش��نده ها نیازی 
نب��ود. به ه��ر روی اس��تاندارد 
عسل با س��اکاروز زیر 5درصد 
و گلوکز ب��االی 65درصد برای 
ما جای ای��راد دارد. س��اکاروز 
عس��ل خالص طبیعی به سبک 
تولید در ایران باید باالی س��ه 
و گلوک��ز نیز ب��االی 72درصد 
باش��د. در چنین صورت��ی نیز 
آزمایشگاه تا 99درصد تخمین 
خالص می زند و به 100درصد 

نمی رسد. 
این کارشناس و تولیدکننده 
باس��ابقه عس��ل طبیع��ی، به 
قیمت های عسل در فروشگاه ها 
و سوپرمارکت ها اشاره می کند 
و می افزاید: در این فروشگاه ها 

عس��ل از کیلوگرم��ی هش��ت 
هزار تومان به باال به نام عس��ل 
صد در ص��د طبیع��ی، فروخته 
می ش��ود. درحالی ک��ه قیمت 
یک کیلوگ��رم مرب��ا در همان 
فروش��گاه ها به 20هزار تومان 
می رس��د. ام��ا م��ردم ب��دون 
اط��الع، عس��ل های تقلبی را 
به اس��م محص��ول صددرصد 
طبیع��ی می خرند. این موضوع 
در کن��ار جاده ه��ای اط��راف 
ش��هرها، مناطق کوهستانی و 
توریستی نیز چش��مگیر است 
و ش��وربختانه هیچ نظارتی بر 
آن نمی ش��ود. حتی در اطراف 
یک��ی از ش��هرها روی بیلبورد 
بزرگی نوش��ته بودند: عس��ل 
س��یاه ملکه! در  حالی که ملکه 
کارش چی��ز دیگری اس��ت و 
اصال عس��ل تولید نمی کند. به 
هر روی این تقلب ها در کشور 
به صورت چشمگیر وجود دارد. 
دول��ت ه��م کاری نمی کن��د 
و م��ردم از همه ج��ا بی خب��ر، 
همچنان گلوکز آب ش��ده را با 
مخلوط��ی از ش��یره گیاهان و 
 اسانس به اسم عسل می خرند 

و می خورن��د. 

فروشگاه های زنجیره ای، 
در پی سودجویی بیشتر

ریی��س  رییس��ی،  عف��ت 
اتحادیه سراس��ری زنبورداران 
نیز عس��ل های فروش��گاه های 
زنجی��ره ای را تقلبی و آمیزه ای 
از آب و شکر می داند و می گوید: 
شبکه فروشگاه های زنجیره ای 
رنگارنگی که در سراس��ر کشور 
ایجاد شده اند برای سودجویی 
بیشتر،تولیدکنندگان را مجبور 

به تولید محص��ول بی کیفیت و 
تقلبی می کنند. 

آنه��ا تنه��ا ب��ا س��ودهای 
50درص��دی  آنچنان��ی 40تا
راضی ب��ه ف��روش محصوالت 
تولیدکنن��دگان می ش��وند. آیا 
در چنین ش��رایطی که با رکود 
اقتص��ادی مواج��ه هس��تیم، 
س��ودهای 40تا50درص��دی 

توجیه دارد؟ 
وی تصریح می کند: قیمت هر 
کیلوگرم عسل در فروشگاه های 
کش��ور 15تا20ه��زار توم��ان 
اس��ت. درحالی که قیمت تمام 
ش��ده تولی��د ی��ک کیلوگ��رم 
عس��ل، امس��ال ب��ه 35ه��زار 
تومان می رسد. چگونه می توان 
عس��ل صددرصد طبیعی را در 
بس��ته بندی ها با نص��ف قیمت 
فروخت؟ آیا تولیدکننده حاضر 
ب��ه این هم��ه زیان می ش��ود و 
می توان��د در چنین ش��رایطی 

ادامه کار دهد؟ 
رییس��ی می گوید: هیچ یک 
از ش��بکه های فروش��گاه های 
زنجیره ای در کشور عسل های 
خ��ود را از اعض��ای اتحادی��ه 
و  زنب��ورداران  سراس��ری 
تولیدکنن��دگان واقعی عس��ل 
تامی��ن  و  تهی��ه  طبیع��ی، 
نمی کنند. در ای��ن بی نظمی ها 
و نابس��امانی ها، مصرف کننده 
بیش��تر از همه زیان می بیند و 
افزون ب��ر پرداخ��ت هزینه ها، 

سالمتش نیز تهدید می شود. 
وی از تولید عسل های تقلبی 
به ش��کل فرموله در کشور خبر 
داده و می افزاید: تولیدکنندگان 
دادن  ب��ا  تقلب��ی،  عس��ل 
80کیلوگرم ش��کر به زنبورها، 
بین 50تا 90 کیلوگرم عس��ل 
فرموله )آب و ش��کر( برداشت 
می کنن��د و ب��ه فروش��گاه ها 
می فروشند. مردم باید در خرید 
این گونه محصوالت وسواس به 

خرج دهند.
ریی��س اتحادیه سراس��ری 
زنبورداران، خواستار سروسامان 
یافتن تولید عسل در کشور شده 
و می گوید: اداره نظارت بر دارو و 
غذا و وزارت بهداشت باید در این 
زمینه اقدامات جدی انجام دهند 
و دس��ت کم از تولیدکنن��دگان 
عس��ل بخواهند عنوان طبیعی 
بس��ته بندی های  روی  از  را 
عس��ل حذف کنن��د و به جای 
آن عس��ل درج��ه س��ه را حک 
مصرف کنن��ده  ت��ا  کنن��د 
 بدان��د چ��ه ن��وع محصول��ی 

می خرد. 

عسل صددرصد طبیعی آمیزه ای از آب و شکر و اسانس

تولیدکنندگان عسل طبیعی در مقابل توزیع کنندگان عسل تقلبی
تنها 10 درصد چاه های کشاورزی 

ورزقان برق دارند
فرصت امروز- فرماندار شهرس��تان ورزقان گفت: از 
240 حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری در این شهرستان 

فقط ده درصد آنها برق دار هستند. 
علی وفادار با بیان این مطلب، افزود: برای استفاده بهینه 
از آب طبق مصوبه دولت بای��د تیرگذاری و انتقال برق در 
مسیر چاه های دارای پروانه بهره برداری انجام می شد اما 

این موضوع تاکنون در این شهرستان اجرا نشده است. 
وی گفت: از 65 هزار هکتار زمین های حاصلخیز در این 
شهرستان هشت هزار هکتار آن آبی است و بقیه به صورت 

دیم کشت می شود. 
فرماندار شهرس��تان ورزقان اظهار ک��رد: برخی افراد 
فرصت طلب و س��ودجو با برداش��ت بی رویه و غیر مجاز با 
احداث خانه باغ به حفر چاه و برداشت آب غیر قانونی اقدام 
می کنند که با هماهنگی صورت گرفته با مقامات قضایی 

با آنها برخورد جدی خواهد شد.

دولت خسارت ناشی از برف سال 
گذشته را به باغداران پرداخت کند

نماینده س��اری در مجلس با تاکید بر اینکه امس��ال به 
واردات مرکبات نیازی نخواهیم داشت، افزود: دولت باید با 
جبران خسارت کشاورزان، از ادامه این وضعیت پیشگیری 
کند. در غیر  این صورت، س��ال آینده ب��ا کمبود مرکبات 

مواجه خواهیم شد. 
محمد دامادی، درباره وضعیت تولید مرکبات در استان 
مازندران، گف��ت: به دلیل س��رمازدگی باغ های اس��تان 
مازن��دران، پیش بینی ها حاکی از احتم��ال کاهش تولید 
مرکبات در کش��ور اس��ت، اما این به آن معنا نیس��ت که 

نیازمند واردات باشیم. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس، ادامه داد: برداش��ت 
پرتقال امسال، احتماال پاسخگوی نیاز داخلی خواهد بود 
و تنها در زمینه صادرات با مشکالتی مواجه خواهیم شد. 
امیدواریم مسئوالن تنظیم بازار به بهانه کمبود تولید، به 

واردات بی رویه و ضربه زدن به تولید اقدام نکنند. 
وی با اش��اره به اینکه دو عامل طبیعی و انس��انی باعث 
کاهش تولید محصوالت کشاورزی می شود، تصریح کرد: 
در حالت طبیعی بروز رخدادهایی مانند برف و سرما باغ ها 
را با مشکل مواجه می کند و شاهد کاهش تولیدات خواهیم 
بود، اما زیان های عامل انسانی، بیشتر است. متخلفانی با 
واردات بی رویه محصول، کشاورز و کشاورزی را با چالش 

مواجه می کنند. 
وی افزود: مسئوالن برای حمایت از کشاورزان و جبران 
خس��ارت وارده، پرداخت تس��هیالت با س��ود 17 درصد 
را تصوی��ب کردند، درصورتی که تس��هیالت، مش��کالت 

کشاورزان را حل نمی کند و تدبیر مسئوالن را می طلبد. 

حمایت از تولید ملی با افزایش 
تعرفه واردات امکان پذیر است

نماینده باب��ل در مجلس با تاکید بر اینک��ه تولید برنج 
کشور پاسخگوی نیازهای داخلی است، گفت: دولت باید 
با افزایش تعرفه واردات به جای کاه��ش از تولید داخلی 
حمایت و از آسیب رساندن به شالیکاران جلو گیری کند. 

حس��ین نیازآذری، اظهار کرد: تولی��دات داخلی برنج 
ح��دود 75 درص��د از نیاز کش��ور را تامی��ن می کند و به 
همین دلیل بارها تاکید ش��ده که از واردات غیر ضروری 
محصوالتی که در داخل تولید می شوند، جلوگیری شود. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
با اش��اره به ذخیره بیش از نیاز برن��ج در انبارها، افزود: به 
همین دلیل دولت تصمیم گرفت که تعاونی های روستایی، 
محصول تولیدی کشاورزان را با قیمت توافقی خریداری 
کنند که این تصمیم، مثبت و در راستای حمایت از تولید 

ملی گرفته شده است. 
وی در رابط��ه با دالی��ل کاهش تعرف��ه واردات برنج از 
150 درصد به 10 درصد تصریح کرد: اکنون خواس��ته ما 
جلوگیری از واردات برنج است. زمانی که تولید ملی توان 
تامین نیازهای داخل را دارد دلیلی برای وضع تعرفه وجود 

نداشته و به طورکلی باید از واردات آن جلوگیری کرد. 
به گزارش خان��ه ملت، این نماین��ده مجلس نهم ادامه 
داد: همچنی��ن می توان ب��ا افزایش تعرفه، فض��ا را برای 
عرضه تولی��دات داخلی مهیا ک��رد، در غیر این صورت به 
تولیدات کشور آسیب وارد کرده ایم و کاهش تعرفه اقدامی 

غیر منطقی است. 

تاکید حجتی بر توسعه همکاری های 
کشاورزی با فرانسه 

وزی��ر جهادکش��اورزی ای��ران ب��ر ض��رورت توس��عه 
همکاری های کشاورزی با فرانس��ه تاکید کرد و گفت: در 
حال حاضر محموله بذر کلزای مورد نیاز از فرانس��ه وارد 
ایران شده که این بذر در س��ال زراعی آتی مورد استفاده 

کشاورزان قرار خواهد گرفت. 
محمود حجتی در دیدار پاتریشیا آدام، رییس کمیسیون 
مجلس ملی فرانس��ه و هیات همراه ب��ا وی در محل این 
وزارتخانه، افزود: در پیش��برد اهداف و برنامه های اقتصاد 
مقاومت��ی در بخش کش��اورزی افزایش تولی��د دانه های 
روغنی به خصوص کلزا در دس��تور کار ق��رار دارد که در 
این زمینه با فرانسه همکاری هایی صورت گرفته تا زمینه 

تولید بذر کلزا در کشور زودتر فراهم شود. 
وی تصریح ک��رد: متاس��فانه در س��ال های گذش��ته 
در زمینه تولی��د بذرهای هیبرید در کش��ور پیش��رفت 
مطلوبی نداش��ته ایم، بنابراین در این زمینه نیز با فرانسه 
همکاری هایی را آغاز کرده ایم. این کش��ور در تولید انواع 

بذر پیشرفت های خوبی داشته است. 
وی اظهار کرد: در راس��تای س��فر چند م��اه قبل وزیر 
جهاد کشاورزی ایران و هیات همراه به فرانسه و مالقات 
وزرای کش��اورزی دو کش��ور و بازدی��د از وضعیت امور 
دام، ش��یالت، زراع��ت و ژنتی��ک، اتاق ه��ای بازرگان��ی 
و اتحادیه ه��ا مس��ائلی در زمینه توس��عه همکاری های 
مش��ترک کش��اورزی بین دو کش��ور مطرح ش��د که به 
 دنبال ایج��اد زمینه ب��رای انجام کارهای مش��ترک بین 

دو کشور هستیم. 
حجتی، کشاورزی ایران را در خاورمیانه غنی برشمرد 
و گفت: فرانسه در زمینه تحقیقات ژنتیک و آبزی پروری 
فعالیت های خوبی داش��ته بنابراین به دنبال گس��ترش 
همکاری دامی و ش��یالتی ب��ا این کش��ور در بخش های 

یادشده هستیم. 

مدیرکل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم
 در گفت وگو با فرصت امروز: 

تقلب در تولید عسل را قبول ندارم

موضوع تقل��ب در عس��ل هایی که به اس��م صددرصد 
طبیعی و با قیمت به نسبت ارزان در فروشگاه های کشور 
عرضه می شود را با رضا ترکاش��وند، مدیرکل امور طیور، 
زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی در میان 

گذاشته ایم. این گفت وگوی کوتاه در ادامه می آید. 
 تولیدکنندگان عس�ل طبیعی و اعضای اتحادیه 
سراسری زنبورداران کشور، قیمت تمام شده تولید 
هر کیلوگرم عس�ل را بیش از 35هزار تومان اعالم 
می کنند. این در حالی است که قیمت این محصول 
در فروشگاه ها کیلویی 10تا20هزار تومان است. آیا 

شما وجود تقلب در این زمینه را قبول دارید؟ 
 اینکه تولیدکنندگان ما با ضرر و زیان مواجه هس��تند، 
موضوع تازه ای نیس��ت، اما اگر این گونه که عده ای اعالم 
می کنند بیش از 90 درصد عسل در کش��ور تقلبی باشد 
را اصال قبول ندارم. در این صورت که نمی توان اس��م آن 
را عسل گذاش��ت. تولید عسل در کش��ور استانداردهایی 
دارد که براساس آن دس��تگاه های نظارتی مانند سازمان 
دامپزشکی )پیش از فرآوری محصول( و اداره کل نظارت 
بر مواد غذایی وزارت بهداشت، بر فرآیند تولید این محصول 
نظارت های کامل را انجام می دهند. عددی که برای تقلب 
در عسل اعالم می شود )بیش از 90درصد( بسیار باالست. 
 بعضی از تولیدکنندگان عسل طبیعی ایرادهایی 
از  نحوه تعیین و تعریف استانداردهای تولید عسل 

در کشور دارند. در این خصوص چه نظری دارید؟ 
 اس��تانداردهای تولید عس��ل طبیعی در کشور توسط 
کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ملی استاندارد، 
معاونت تخصص��ی وزارت بهداش��ت و اتحادی��ه مربوط 
تعریف شده اس��ت. در تولید عس��ل طبیعی ممکن است 
مانن��د هر محص��ول دیگری تقلب وجود داش��ته باش��د 
ک��ه در این ص��ورت باید ب��ا متخلف��ان برخ��ورد قانونی 
کرد. اس��تانداردها باید رعایت ش��وند و ب��ه خط قرمز ها 
 نیز باید توجه کرد. هرج��ا تخلفی انجام ش��ود باید با آن 

برخورد جدی کرد. 
البته در این مورد می توان به تغذیه تکمیلی زنبور عسل 
در فصل سرما اش��اره کرد که گاهی اوقات زنبورداران به 
جای ش��هد گل از آن اس��تفاده می کنند. تغذیه تکمیلی 
بیشتر برای تقویت جمعیت کلنی ها و جلوگیری از کاهش 

آن انجام می شود. 
 بنابراین، شما کیفیت عسل های عرضه شده در 

فروشگاه ها و سوپر مارکت ها را تایید می کنید؟ 
 تنها چی��زی ک��ه در مورد ش��بهه در کیفیت عس��ل 
می توانیم بگوییم، کیفیت آن در تولید است و همان گونه 
که ذکر کردم، استفاده از تغذیه تکمیلی زمانی که زنبوردار 
به مراتع و گل و گیاه دسترس��ی ندارد، انجام می ش��ود. 
عسل های تولیدشده در کشور صددرصد طبیعی هستند 

و با استفاده از شهد گل تولید می شوند. 
 اتحادیه سراسری زنبورداران کشور اعالم کرده 
که هیچ یک از فروشگاه های زنجیره ای و شبکه های 
پخش مواد غذایی فروش�گاه ها و سوپرمارکت ها از 
اعضای این اتحادیه که تولیدکنندگان اصلی عسل 
در کشور هستند، عسل خریداری نمی کنند. در این 

مورد چه نظری دارید؟ 
 این م��ورد البته نقدی اس��ت ک��ه از س��وی اتحادیه 
زنبورداران مطرح می ش��ود و ش��اید هم درس��ت باشد. 
اتحادیه می توان��د به عنوان منبع اصلی تامین عس��ل در 
کشور مورد توجه فروشگاه ها و خریداران قرار گیرد و باید 
آنها را به این سمت هدایت کرد تا عسل طبیعی و باکیفیت 

را از آنها تهیه کنند. 
 در پایان اگر صحبت خاصی دارید، بیان کنید: 

 ب��ه نظر م��ن بحث هایی مانن��د تولید عس��ل تقلبی و 
مخلوط��ی از آب و ش��کر در رس��انه ها موجب می ش��ود 
که مردم از خوردن عس��ل گریزان و رویگردان ش��وند و 
تولیدکنندگان نیز ضرر کنند از سوی دیگر اقتصاد کشور 

هم ضربه وارد می شود. 

نایب رییس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: 
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و 
بسته بندی محصوالت کشاورزی

فرصت امروز- نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی 
و بسته بندی محصوالت کش��اورزی تاکید کرد.  غالمرضا 
نوری قزلجه، با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی 
در افزایش ص��ادرات غیر نفت��ی، گف��ت: تولید کنندگان 
باید به عن��وان یک صادرکننده باکیفی��ت، از فرصت های 
پیش آمده برای تثبیت صادرات و تصاحب س��ایر بازارها 
استفاده کنند.  نماینده بس��تان آباد در مجلس با اشاره بر 
ضرورت بهره مندی از فرصت ایجاد شده، افزود: صادرات 
محصوالت غذایی ارزآوری مناسبی برای تولیدکنندگان 
داخلی و دولت به همراه خواهد داشت، به شرطی که بتوان 
محصوالت را با توجه به خواسته کشورهای مقصد تولید 
کرد.  وی با بیان اینکه اغلب محصوالت غذایی تولید شده 
در ایران با کیفیت باال هستند، اظهار کرد: مشکل اصلی، 
بحث حمل و نقل و بسته بندی های شکیل است که باید به 
آن توجه ویژه داشت.  نایب رییس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: در این مسیر باید 
صنایع تبدیلی و بسته بندی را هم تقویت کرد تا عالوه بر 
سودآوری از طریق صادرات محصول، از صدور خدمات نیز 
بهره مند شویم.  نماینده بستان آباد در مجلس همچنین در 
رابطه با نقش بخش خصوصی در افزایش صادرات غیر نفتی 
افزود: حضور بخش خصوصی تا حد زیادی در این بخش 
ضروری است، این قشر انگیزه بیشتری برای کسب سود و 
حضور در بازارهای بین المللی دارد و باید به آن توجه کرد. 
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عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه بازار روسیه 
باید در ش��ش م��اه تصاحب ش��ود، گفت: 
یکی از مش��کالت کنونی ص��ادرات، وجود 
واسطه هاس��ت که می توان با ح��ذف آنها، 
محصوالت را با قیمت پایین تری عرضه کرد. 
عباس پاپی زاده در گفت وگو با خانه ملت، 
در رابطه با ظرفیت های موجود برای صادرات 
محصوالت کش��اورزی به کش��ور روس��یه، 
گفت: با توجه به ش��رایط اقلیمی کش��ور و 
توانمندی ه��ا در بخش کش��اورزی، انتظار 
می رود که تجار ایرانی بخش اعظمی از بازار 
محصوالت غذایی روسیه را تصاحب کنند. 

نماینده مردم دزفول در مجلس ش��ورای 
اسالمی در رابطه با دس��تاوردهای صادرات 
محصوالت کش��اورزی ب��ه روس��یه افزود: 
نخس��تین نکته اینکه می توان مازاد تولید 
کش��اورزی را صادر و از این طریق ارزآوری 
مناس��بی را برای کش��ور رقم زد، از این رو 
تالش ها باید در راس��تای تصاحب این بازار 
پرتقاضا باشد.  وی با تاکید بر اینکه اگر طی 
شش ماه آینده، بازار روس��یه از سوی تجار 

داخلی تصاحب نش��ود، س��ایر کشورها این 
ب��ازار را در اختیار خواهن��د گرفت، تصریح 
کرد: در ای��ن صورت تصاحب بازار روس��یه 
بسیار دشوار خواهد شد، از این رو باید شرایط 
را برای ورود س��رمایه گذاران روسی جهت 
س��رمایه گذاری در بخش صنای��ع تبدیلی، 

فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی، 
برای انجام ص��ادرات این ن��وع محصوالت 
فراهم کرد که به نفع هر دو کش��ور خواهد 

بود. 
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس ادام��ه داد: چنانچه امنیت 

غذایی روسیه از سوی ایران تامین شود، این 
کشور با قدرت بیش��تری در مقابل اقدامات 
امریکا و اروپا ایس��تادگی خواه��د کرد، اما 
نقطه ضعف بزرگ روس��یه در حوزه اقتصاد 
و تامین امنیت غذایی، باعث کوتاه آمدن از 

مواضع شده است. 
وی افزود: روس��یه ب��ه دلیل وابس��تگی 
غذایی به اروپ��ا، همواره مانند یک کش��ور 
قدرتمند عمل نکرده و این موضوع به ضرر 
منطقه است، درصورتی که کشورهایی مانند 
روسیه، چین و ایران به راحتی می توانند یک 
بلوک قدرتمن��د اقتصادی تش��کیل داده و 
در مقابل زیاده طلبی های غرب ایس��تادگی 

کنند. 
این نماینده م��ردم در مجلس نهم گفت: 
بس��یاری از اتفاق��ات خاورمیانه ب��ه دلیل 
دخالت های غرب بوده که این موضوع ناشی 
از س��کوت برخی کش��ورها ب��ه دلیل ترس 
از مقابله با امریکاس��ت و اگر ای��ران امنیت 
غذایی روس��یه را تضمین کن��د قاعدتا آنها 
هم محکم ت��ر در مقابل امریکا ایس��تادگی 

خواهند کرد. 

باید بازار روسیه را تصاحب کنیم 

کاهش نیمی از سهم آب کشاورزی به صالح نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصمیم وزارت نیرو برای کاهش سهم 
آب کشاورزی از 90میلیارد مکعب به 50میلیارد مکعب، گفت: ما برای کم شدن بحران 
آب آشامیدنی، با مقداری کاهش در سهم آب کشاورزی موافقیم ولی این میزان کاهش 

به صالح نیست. 
شکرخدا موسوی، توضیح داد: ما باید بتوانیم مصرف آب کشاورزی را کنترل کنیم و 
چون عموم کشت کشاورزان ما در فصل پاییز است، می توانیم از آب باران هم استفاده 
کنیم. در نتیجه کاهش مقداری از سهم آب کشاورزی برای تامین آب آشامیدنی خللی 
به کار کشاورزان وارد نمی کند اما اگر این کاهش بخواهد از 90 میلیارد به 50 میلیارد 

متر مکعب باشد، به صالح نخواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، وی تصری��ح ک��رد: ای��ن مس��ئله خطرن��اک اس��ت چ��ون 
کش��اورزان ما به خصوص در کش��ت تابس��تانه خ��ود روی این آب حس��اب کرده اند 
 و تولی��د در بخ��ش کش��اورزی ضرب��ه خ��ورده و صدم��ات س��ختی به کش��اورزان 

وارد می شود. 

برخی کارخانه های لبنی به قیمت سابق بازگشتند
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با آزاد ش��دن قیمت لبنیات و رقابت کارخانه ها در بازار 
فروش، احتمال دارد در ماه های آتی هم شاهد کاهش برخی برندهای لبنی باشیم.  رضا باکری 
در باره دلیل کاهش قیمت دو برند معروف لبنیات در بازار، گفت: قیمت محصوالت لبنی آزاد 
شده است و کارخانه ها در رقابت آزاد تالش می کنند تا جلب مشتری بیشتری داشته باشند.  
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: به همه کارخانه ها اعالم شده است براساس عرضه و تقاضا 
قیمت را تعیین کنند و طبیعی است هر کارخانه  ای نتواند در این رقابت پیروز شود بازار خود 
را از دست خواهد داد.  وی افزود: حتی برخی کارخانه ها 15 درصد افزایش قانونی را نیز به 
دلیل حذف نشدن در بازار رقابت اعمال نکرده اند. باکری در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد 
در آینده هم برخی محصوالت لبنی کاهش قیمت داشته باشند، گفت: به هر حال کارخانه ها 
در رقابت ها هستند و برای حذف نشدن در بازار احتمال کاهش قیمت هست.  گفتنی است؛ 
یکی از برندهای معروف لبنی شیر بطری کم چرب 2200 تومان را به دوهزار تومان کاهش 
داده است همچنین یک برند معروف لبنی دیگر شیر 250 سی سی را از هزار و 200 تومان 

به هزار تومان تغییر داده است. 



با نشریات زرد باید برخورد شود
مریم سعادت با انتقاد شدید از انتشار اخبار نادرست و شایعه از 
س��وی برخی نش��ریات گفت: وظیفه دولت است که هنگام انتشار 
ای��ن اخبار از چهره ه��ا حمایت کند. من نمی گویم نش��ریات زرد 
بی خاصیتند، بلکه می گویم این نش��ریات مضر هستند و همه نیز 
این را می دانند. این نش��ریات فقط به خاطر اینکه فروشش��ان باال 
رود مطالب نادرس��تی را درباره چهره ها چاپ می کنند و مردم هم 
می خوانند و دهن به دهن می چرخانند، مدت ها نیز طول می کشد 

این اشتباهات را درست کنیم. 
این بازیگر در پاس��خ به این پرس��ش که با نشریات زرد چگونه 
باید برخورد کرد، گفت: ما نباید برخورد کنیم، دولت باید برخورد 
کند. چطور وقتی یک خبر درباره برخی مسائل به اندازه سر سوزن 
باعث ش��ود به کسی بربخورد، فوری آن نشریه را حتی اگر اسم و 
رسم دار و باسابقه باشد توقیف می کنند؟ من فکر می کنم هیچ کس 
در این مورد از هنرمندان و افراد سرش��ناس حمایت نمی کند، در 
حالی که این گونه حمایت ها نیز وظیفه دولت اس��ت. وقتی برای 
یک هنرمند نیز ش��ایعه ناجوری درس��ت می کنند، این هم برای 

مملکت بد است. 

حراجی هالیوود
ش��ماری از اقالم خاطره انگیز فیلم ه��ای هالیوودی در یک 
حراج��ی حضوری و آنالی��ن برای فروش عرضه می ش��ود. به 
نق��ل از هالی��وود ریپورتر، متخصص��ان اش��یای خاطره انگیز 
تاری��خ هالیوود اقالم خاصی را در حراجی ویژه ش��ان که بین 
روزهای هفدهم تا بیس��تم ماه اکتبر برگزار می شود به فروش 

خواهند رساند.
از این اقالم می توان به تاج رابرت باراتیون در فصل اول س��ریال 
»ب��ازی ت��اج و تخت« به قیم��ت تخمینی 15 ه��زار دالر، عصای 
دس��تی گاندالف در فیلم های س��ه گانه »ارباب حلقه ها« به قیمت 
25 هزار دالر و کت لئوناردو دی کاپریو که هنگام ایس��تادن روی 
عرش��ه کشتی تایتانیک پوشیده بود به قیمتی بین 50 تا 70 هزار 

دالر اشاره کرد. 

ساخت سه مدرسه در روستاهای آران و بیدگل
روس��تاهای محروم منطقه آران و بیدگل در استان اصفهان در 
انتظار تاس��یس مدارس برکت توس��ط بنیاد برکت هستند. بنیاد 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در حال ساخت سه 
مدرس��ه شامل 14 کالس درس در روس��تاهای کمتر توسعه یافته 
»ابوزی��د« و »محمدآب��اد« این منطقه اس��ت. بنی��اد برکت برای 
س��اخت این مدارس مبلغ 10 میلیارد و 532 میلیون ریال اعتبار 
اختصاص داده اس��ت. بنیاد پیش تر یک مدرسه با شش کالس در 
یکی از روستاهای این منطقه با اعتبار سه میلیارد و 840 میلیون 

ریال ساخته بود. 
مدارس ساخته شده توسط این بنیاد، از مناسب ترین استانداردهای 
ساخت اماکن آموزشی و بهترین تجهیزات کمک آموزشی برخوردار 
هس��تند. تاکنون بیش از یک هزار و 967 کالس درس در قالب 440 
مدرسه توسط بنیاد برکت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور ساخته 
ش��ده یا در حال تکمیل اس��ت. از این تعداد تاکنون 280 مدرسه با 

یک هزار و 197 کالس درس افتتاح شده است. 

برنامه ریشه کنی فلج اطفال
معاون مدیرکل س��ازمان جهانی بهداشت، از برنامه ریشه کنی فلج 
اطفال در ایران به عنوان یک مدل موفق در منطقه مدیترانه ش��رقی 
ن��ام برد. دکتر »بروس آی��ل وارد« در دیدار ب��ا برخی مقامات نظام 
بهداشت کشور افزود: باوجود اینکه ایران با کشورهایی مانند پاکستان، 
افغانس��تان و عراق که فلج اطفال در آنها ریش��ه کن نشده، همسایه 
است، اما به خوبی توانسته این بیماری را ریشه کن کند. وی، آمادگی 
سازمان جهانی بهداشت را برای انتقال دانش فنی به ایران برای تولید 
واکسن تزریقی فلج اطفال اعالم کرد. معاون بهداشت وزارت بهداشت 
نیز با تش��کر از سازمان جهانی بهداشت برای ارائه کمک های فنی به 
ایران، گفت: با توجه به همسایگی ایران با کشورهای دارای فلج اطفال، 
باید میزان مراقبت از این بیماری در کش��ور افزایش یابد. »علی اکبر 
س��یاری« از معاون مدیرکل س��ازمان جهانی بهداشت خواست تا از 
کش��ورها بخواهد که مسافرانش��ان قبل از وارد شدن به کشور دیگر، 

واکسن فلج اطفال خود را تزریق کنند. 

آمدن خوردبین و رفتن پنجعلی
با کنار رفتن علی دایی و کادر فنی اش از پرس��پولیس می ش��د 
ح��دس زد ک��ه محمد پنجعلی هم از سرپرس��تی ای��ن تیم کنار 
می رود، البته او روز گذش��ته در بازی مقابل نفت مسجد س��لیمان 
روی نیمکت س��رخ ها نشست اما در جلسه ای که دیروز در باشگاه 
برگزار ش��د با تصمیم سیاس��ی و درخش��ان، محم��د پنجعلی از 

سرپرستی پرسپولیس کنار رفت. 
سیاس��ی ب��ا تایید ای��ن خبر گفت: ام��روز )دی��روز( درباره این 
موضوع تصمیم گرفتیم و با موافقت س��ایر مس��ئوالن باشگاه قرار 
ش��د سرپرست تیم هم تغییر کند. امروز با خوردبین در این رابطه 
صحبت کردی��م و تقریبا کار حضور او به عنوان سرپرس��ت نهایی 
شده است. محمود خوردبین پیش از آمدن رویانیان به پرسپولیس 

سال ها سرپرست این تیم بود. 

سه شنبه قرارداد کی روش امضا می شود؟ 
به نقل از س��ایت رس��می فدراس��یون فوتبال، عب��اس ترابیان 
گفت: در آخرین ایمیلی که حاوی متن نهایی قرارداد پیش��نهادی 
فدراس��یون به کارل��وس کی روش بود و از طریق علی کفاش��یان، 
رییس فدراس��یون فوتبال به وی ارس��ال شد از کی روش خواسته 
شد این متن را قرارداد نهایی تلقی کند و در صورت تمایل به آن 
پاس��خ دهد. کارلوس کی روش صراحتا به فدراسیون فوتبال پاسخ 
داد که متن قرارداد نهایی را قبول داش��ته و آمادگی خود را برای 

امضای قرارداد اعالم کرد. 
دبیر کمیته بازاریابی فدراس��یون فوتب��ال گفت: کی روش صبح 
سه شنبه 25 ش��هریورماه وارد تهران می ش��ود و بعدازظهر همان 
روز رأس س��اعت 15 در محل هتل آکادم��ی ملی فوتبال قرارداد 
فی مابین وی و فدراسیون و با حضور نمایندگان اسپانسرهای تیم 

ملی امضا خواهد شد. 

نامه سید محمد خاتمی به مقام معظم رهبری
 به گزارش ایرنا، س��ید محمد خاتمی در دیدار با اعضای ش��ورای 
اسالمی شهر اردکان  و مسئوالن یزد از نگارش و ارسال نامه ای از سوی 
مجم��ع روحانیون مبارز با امضای خود به محضر رهبر معظم انقالب 
خبر داد که در آن از موفقیت عمل جراحی اظهار خوشحالی و آرزوی 

تندرستی هر چه زودتر برای ایشان شده است. 
بر اساس این گزارش خاتمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه 
جمهوریت در دیدگاه حضرت امام خمینی )ره( و نقش مردم در تعیین 
سرنوشت خویش، افزود: در دورانی که امام )ره( در پاریس بودند، برخی 
نزد ایشان آمدند و اعالم داشتند به شرطی از شما حمایت می کنیم که 
خود را خلیفه مسلمانان بنامید و حرفی از جمهوریت به میان نیاورید، 
اما امام )ره( قاطعانه این خواس��ته را رد کردند و بر جمهوریت نظام پای 
فشردند. حال متاسفانه گاه می شنویم افرادی که در آن دوران هیچ سابقه 
انقالبی مش��هود و قابل دفاعی ندارند، امروز می گویند که امام اعتقادی 
به جمهوری نداش��ت و تنها برای دلمشغولی مردم از جمهوریت سخن 

می گفت. 

گزارش ساالنه بان کی مون 
به گزارش ایس��نا، دبیرکل س��ازمان ملل گزارش س��االنه خود در 
مورد رعایت حقوق بش��ر در ایران را منتش��ر کرد. به نقل از رویترز، 
بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش ساالنه خود به مجمع 
عمومی، وعده های انتخاباتی رییس جمهور ایران در مورد آزادی بیان 
و امنیت اصحاب رسانه را یادآور شد و با اشاره به شرایط خبرنگاران و 
دیگر اصحاب رسانه مدعی شد که هنوز این وعده عملی نشده است. 
در گزارش دبیرکل سازمان ملل همچنین ادعا شده است که تبعیض 
علیه اقلیت های مذهبی و نژادی در ایران هم در قانون و هم در عمل 

به چشم می خورد.

امیررضا کوهستانی نمایش »در میان ابرها« را از 11 تا 13 ماه سپتامبر 
در فستیوال بین المللی هنر سنگاپور )SIFA( روی صحنه برد. 

به بهانه افتتاح پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی - مبارک برنامه 
رادیویی »پرانتز باز« شنبه در تئاتر شهر اجرا می شود. 

مرک�ز هنره�ای نمایش�ی رادی�و به مناس�بت هفته دف�اع مقدس، 
نمایش ه�ای ویژه ای را برای پخش از رادیو تدارک دیده اس�ت که از 
ش�بکه های رادیویی نمایش، ایران، فرهنگ، ته�ران و جوان پخش 

می شود. 

معاون پژوه�ش و ارتباطات فرهنگی بنیاد ش�هید و امور ایثارگران 
گفت: تاکنون هش�ت میلیون و 400 هزار اثر از شهدا در بنیاد شهید 

جمع آوری شده است.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات کش�ور از شناسایی 135 

صفحه فیس بوکی فعال در بحث روسپیگری خبر داد. 
ریی�س اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداش�ت در واکنش 
به اخباری مبنی بر آغاز »پیوند اعضا از جس�د« در کشور، گفت: این 

اخبار را تایید نمی کنم. 

س�رمربی ش�یلیایی تیم فوتبال منچسترس�یتی از بازی با آرسنال 
به عنوان دیداری شش امتیازی یاد کرد. 

س�رمربی تیم فوتبال تراکتورس�ازی تبریز از موضع گیری و سکوت 
کانون مربیان کشور نسبت به وقایع باشگاه پرسپولیس و نوع برخورد 

با علی دایی انتقاد و گالیه کرد. 
محمدرض�ا خانزاده بازیکن تیم ملی فوتبال امید با انتقاد ش�دید از 
امکان�ات محل اقامت تیم ملی در اینچئون گف�ت: هفت نفر در یک 

اتاق کوچک اسکان داریم. 

مدیر مس�ئول روزنامه بهار در کمتر از یک س�ال گذش�ته دو مرتبه 
محاکمه ش�ده و قرار اس�ت یکشنبه 32 ش�هریور ماه برای سومین 

مرتبه در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.
 »اس�ماعیل نج�ار«، معاون وزیر کش�ور و رییس س�ازمان مدیریت 
بحران کش�ور در نامه های جداگانه ای به دو اس�تاندار استان مرکزی 

و آذربایجان شرقی خواستار تهیه سناریوی جامع و کامل زلزله شد. 
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: براساس طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس، 

تعداد نمایندگان از 290 به 310 نفر افزایش می یابد. 

بهزاد موسایی، نویسنده و پژوهشگر
 در اثر تصادف درگذشت

685 نفر در چهار ماه نخست سال 1393 برای دریافت مجوز سقط 
درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند

امید نوروزی کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران با 
پیروزی مقابل حریف مجارستانی به فینال مسابقات جهانی راه یافت

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که در حال بررسی 
درخواست ایران برای محکوم کردن تجاوز پهپاد رژیم 

صهیونیستی به آسمان کشورمان است

جامعهفرهنگ سیاستورزش
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چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز
دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
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به بهانه روز ملی سینما

عکس یادگاری 
مدیران و اهالی سینما 

 1درصد افزایش بیکاری
79 درصد افزایش خودکشی

رییس مرکز فوریت های اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کشور، دکتر 
حبیب اهلل مس��عودی فرید، در ارتباط با بیشترین آمار تماس با اورژانس 
اجتماع��ی گف��ت: عم��ده تماس ه��ا در ارتباط ب��ا »ک��ودک آزاری« و 
»همس��رآزاری« است و مشکالت و تعارضات خانوادگی بیشترین عامل 
تماس با اورژانس اجتماعی اس��ت. در سال گذشته حدود 600 هزار نفر 
ب��ا اورژانس اجتماعی تماس گرفتند که حدود یک س��وم این تماس ها 
مرتبط بوده است. درصد ماموریت ماشین های اورژانس اجتماعی حدود 
15 درصد تماس هاست و بیشترین مشاوره به صورت تماس تلفنی ارائه 
می شود. علت حدود 16 درصد تماس ها با اورژانس اجتماعی در ارتباط 
با کودک آزاری و همس��ر آزاری اس��ت. عمده تماس گیرندگان »زنان« 
هس��تند این در حالی است که در ارتباط با کودک آزاری تفاوت زیادی 
میان جنس��یت دختر و پس��ر وجود ندارد. با توجه به وسعت و جمعیت 
استان ها، تعداد تماس گیرندگان متفاوت است و به همین دلیل در استان 

تهران دارای بیشترین تماس هستیم. 
همچنین مس��عودی فرید با انتقاد از اینکه هنوز موضوع خودکشی 
یا حتی س��المت روان در اولویت کار سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان 
حوزه س��المت کشور قرار نگرفته است، افزود: هر یک درصد افزایش 
در ن��رخ بیکاری، 79 درصد به افزایش نرخ خودکش��ی افراد زیر 65 
س��ال می افزاید در حالی که خودکشی مس��ئله ای است که با ارتقای 
آگاهی افراد قابل پیشگیری است. برنامه های اجتماع محور پیشگیری 
از خودکش��ی و همچنین کاهش دسترس��ی به وس��ایل و روش های 
مرگ آور از عوامل بس��یار تاثیرگذار در کاهش نرخ خودکش��ی است. 
درصد کس��انی که با اورژانس اجتماعی تماس می گیرند و تصمیم به 
خودکش��ی دارند کمتر از 0.5 درصد اس��ت. این مسئله اصال به این 
معنا نیس��ت که آمار خودکشی در کشور پایین است چرا که در حال 
حاضر در کشور سیستم رصد خودکشی وجود ندارد و آمارها تنها در 

ارتباط با تماس هایی است که با اورژانس اجتماعی برقرار می شود.
مسعودی فرید ش��ایع ترین روش خودکشی در کشور را استفاده از 
دارو عن��وان کرد و افزود: در صورت مس��مومیت های دارویی افراد به 
بیمارس��تان ها مراجعه می کنند این در حالی است که بیشترین آمار 
تماس با اورژانس اجتماعی در ارتباط با مس��ائلی همچون س��قوط از 

ارتفاع و غیره است. 

ضیافت شام سازمان سینمایی با حضور جمع بزرگی از 
سینماگران در هتل استقالل برگزار شد.

برخ��ی از چهره های��ی ک��ه در ای��ن مراس��م دیده 
می ش��دند بعد از س��ال ها دوری از محافل س��ینمایی 
در ای��ن مهمان��ی حاضر ش��ده بودند. در این مراس��م 
»س��ینماکارت« با حض��ور علی جنتی وزی��ر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، حج��ت اهلل ایوبی رییس س��ازمان 
سیدحس��ین  حجت االسالم و المس��لمین  و  س��ینمایی 
ش��اهمرادی دبیر ش��ورای فرهنگ عموم��ی رونمایی 
ش��د. پس از رونمایی طرح س��ینماکارت، س��ه عدد از 
ای��ن کارت ها به علی جنتی وزیر ارش��اد، محمدمهدی 
عس��گرپور و فره��اد توحیدی مدیرعامل و س��خنگوی 
خانه س��ینما نیز اهدا ش��د. یکی از ن��کات قابل تامل 
در مراس��م ضیافت سازمان س��ینمایی که به مناسبت 
روز ملی س��ینما برگزار ش��د، جمع آوری کس��ری دیه 
برای نج��ات جوان محکوم به اعدام ب��ود که به همت 
فرامرز قریبیان انجام ش��ده و درنهایت مبلغ جمع شده 
از مبل��غ مورد نیاز بیش��تر بود. در پایان مراس��م علی 
جنت��ی و حجت اهلل ایوبی از محمدمهدی عس��گرپور و 
فرهاد توحیدی برای حمایت از خانه س��ینما در طول 

سال های گذشته تقدیر کردند. 

گمانه زنی های حضور ایران در اجالس پاریس
حس��ن دانایی ف��ر، س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در عراق در 
گفت وگ��و با مهر، درباره دعوت از ایران به منظور حضور در اجالس 
ضد تروریسم پاریس درباره تحوالت عراق و گروه تروریستی داعش 
گفت: تاکنون و حس��ب اطالع بنده دعوت نامه ای از س��وی فرانس��ه 

دریافت نکرده ایم.
ب��ا این وجود روز گذش��ته رییس جمهور فرانس��ه در مصاحبه ای که 
در عراق داش��ت اعالم کرد که از ایران دعوت خواهد ش��د و جمهوری 
اسالمی ایران از هیچ اقدامی برای کمک به توسعه و امنیت عراق دریغ 

نخواهد کرد. 
دانایی فر درخصوص عدم دعوت از ایران برای ش��رکت در اجالس 
ضد تروریس��م و داعش که بین کشورهای عربی در عربستان برگزار 
ش��د، نیز گفت: ایران یکی از کش��ورهایی اس��ت که نقش اساس��ی 
ب��رای مبارزه با داع��ش و نیروهای تروریس��تی در منطقه دارد و از 
ه��ر  اقدامی که ب��ه امنیت منطقه کمک کن��د، فروگذار نخواهد بود. 
اینکه کش��ورهای عربی و عربس��تان از ایران دعوت نکردند به دلیل 
مش��کلی اس��ت که آنها در تش��خیص دارند و نمی توانند مس��ائل را 

خوب ارزیابی کنند. 
اجالس ضد تروریس��م پاریس علیه داعش، قرار است روز دوشنبه 
در فرانس��ه برگزار شود و رییس جمهور فرانس��ه که در عراق به سر 
می برد از تصمیم فرانس��ه برای دع��وت از ایران به منظور حضور در 
اجالس ضد تروریسم پاریس درباره تحوالت عراق و گروه تروریستی 
داعش خبر داده اس��ت. از س��وی دیگ��ر اما به نقل از اس��کای نیوز 
عربی، ج��ان کری وزیر ام��ور خارجه امریکا جمعه ش��ب اعالم کرد 
ک��ه با حضور ای��ران در کنفران��س بین المللی پاری��س درباره عراق 

مخالف است. 

سامانه »کار و کارگر« در پایتخت
رمضان لطفی، معاون توانمندسازی و مشارکت های اجتماعی سازمان 
رفاه شهرداری تهران از افزایش سامانه های کارگران فصلی و ساختمانی 
در پایتخت خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی کارگران و جلوگیری 
از حضور و تجمع آنها در سطح شهر سامانه های کار و کارگری احداث 
شده است. موضوع س��اماندهی کارگران فصلی و ساختمانی موضوعی 
بین بخش��ی اس��ت که باید با همکاری نهادهای ذی رب��ط تحقق یابد. 
خوش��بختانه امس��ال با همکاری مدیریت ش��هری و وزارت کار، برای 
س��اماندهی کارگران تهران س��ند همکاری بین دس��تگاه های مسئول 
امضا شد تا تمامی دستگاه های مسئول از اتحادیه های صنفی گرفته تا 
سازمان نظام مهندس��ی و غیره در چارچوب مشخص برای ساماندهی 
کارگ��ران اقدامات الزم را انجام دهند. از گذش��ته هفت س��امانه برای 
حضور کارگران در س��طح ش��هر ایجاد ش��ده بود که تا پایان سال پنج 

سامانه جدید در تهران راه اندازی خواهد شد. 
معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
تاکید کرد: در تالش��یم تا پایان سال 94 تمامی مناطق به سامانه های کار 
و کارگری مجهز ش��وند و دسترسی شهروندان به کارگران و خدمات آنها 
به آس��انی انجام ش��ود. عالوه بر افزایش تعداد س��امانه های کار و کارگری 
)کارگران ساختمانی و فصلی( سیستمی نرم افزاری در حال راه اندازی است 
تا ضمن مشخص شدن اطالعات کارگران، ارائه کلیه خدمات از طریق این 
سیستم صورت گیرد و دیگر شاهد تجمع و حضور کارگران در سطح شهر 
نباش��یم. در سامانه های کار و کارگری دوره های آموزشی ویژه ای نیز برای 
کارگران برگزار خواهد ش��د که از جمله ای��ن دوره ها می توان به آموزش 
ایمنی در کار اشاره کرد. همچنین خدمات در حوزه سالمت به کارگران در 
این سامانه ها ارائه خواهد شد و موضوع سواد آموزی کارگران از برنامه های 

در دستور کار است. 

آمار اضافه کاری در ایران
مرک��ز آمار ایران در آخرین گزارش مرب��وط به فصل بهار تحوالت بازار 
کار ایران صرفا اضافه کاری به مفهوم حضور افراد با س��اعات کار بیشتر در 
محیط های کاری مش��خص را مورد بررس��ی قرار داده و وضعیت استان ها 
را اعالم کرده اس��ت. در گزارش مرکز آمار، بررس��ی ها به گونه ای است که 
وضعیت حضور با س��اعات بیش��تر از معمول هفته در محل های اصلی و 
رسمی کار افراد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در 
استان همدان طی بهار امسال باالترین میزان اضافه کاری در کشور انجام 
شده به نحوی که از هر دو نفر شاغل، یک نفر در هفته اشتغال بیشتر از 49 
س��اعت در هفته را تجربه کرده است. پس از آن تهرانی ها در جایگاه دوم 
انجام باالترین میزان اضافه کاری قرار دارند. در بهار سال جاری 53/6 درصد 
پایتخت نشینان بیشتر از 49 ساعت در هفته کار کرده اند. در پایتخت نیز 
از هر دو نفر ش��اغل، یک نفر اضافه کاری کرده است. زنجانی ها نیز دارای 
آمار اضافه کاری باالیی هستند به نحوی که در این استان نیز نزدیک به پنج 
نفر از هر 10 نفر اضافه کاری می کنند و این وضعیت در قزوین و کردستان 
نیز وجود دارد که البته در این دو اس��تان چهار نفر از هر 10 نفر ش��اغل 

اضافه کاری انجام می دهند. 
ش��اغالن در گی��الن، مازندران و هرم��زگان نیز دارای س��اعات کار 
بیشتر از 49 ساعت در هفته اند و از این بابت جزو استان های با میزان 
اضافه کاری باال محسوب می شوند. در نقطه مقابل وضعیت حضور افراد 
در بازار کار برخی از اس��تان ها بس��یار کمتر از مناطق یادش��ده است. 
استان هایی مانند ایالم با 25/1درصد، خراسان جنوبی با 19/6 درصد، 
سیستان و بلوچس��تان با 27/9 درصد، کرمان با 27/3 درصد، لرس��تان 
ب��ا 27/8درصد و یزد با 21/2 درص��د، دارای کمترین آمار اضافه کاری 
شاغالن هستند و میزان اضافه کاری در آنها نسبت به استان هایی مانند 

تهران و همدان تا 50 درصد کمتر است. 
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صفحه 13

بهترین و ارزان ترین مقاصد گردشگری برای بازنشستگی در سال 2014

خسته نباشید حاال نوبت شماست که استراحت کنید
 باره��ا و بارها این جمله را ش��نیده ایم ک��ه می گویند 
»دوران بازنشستگی تولدی دوباره برای انسان است« به 
همین دلیل اکثر ما آرزوهایی بسیار زیبا برای این دوران 
یعنی دوران بازنشستگی خودمان داریم که عمده ترین 

آنها تدارک سفرهایی رویایی به دور دنیاست.  این درحالی 
است که برخی از کسانی که دوران بازنشستگی شان در 
حال نزدیک شدن است بارها و بارها مسیر سفرشان را در 
ذهن مرور کرده و حتی گاهی بار سفر را بسته اند. به واقع 

هیجان نزدیک ش��دن این دوران و به واقعیت پیوستن 
این رویاها وصف ناشدنی است، البته اگر دارایی کالنی در 
حساب پس انداز داشته باشیم، اما آیا واقعا مشکل تنها پول 
است که مانع به واقعیت پیوستن برخی از این رویاهاست 

یا اینکه می توان با استفاده از راهکارهایی کامال منطقی و 
البته مفید از سفرهای متعدد دوران بازنشستگی خود با 

اندک پس اندازی که داریم لذت ببریم؟
صفحه 10

سرنخ
3 بازار خطرناکی که فعال نباید در آنها 

11سرمایه گذاری کنید

کافه بازاریابی

از مشتریان وکیل مدافع بسازید
12

رسانه

ایران می  تواند خشک نشود
13

داستان زندگی محمود خلیلی

حفاری
16

گزارش »فرصت امروز« از بازار یک درمان 
جدید با موافقان و مخالفان بسیار
همیوپاتی؛جستوجوی

سالمتدرداروهایرقیقشده

ورود کاالی جدید به بازار اتفاقی اس�ت که ممکن اس�ت هر روز 
اتفاق بیفتد و معموال حساسیت خاصی را هم ایجاد نمی کند...

گفت وگو با نخستین تولید کننده 
صنایع دستی طرح اروپایی در ایران 

راه را درست
 انتخاب کردم

در میان ما همیش�ه هس�تند افرادی که با دیگران متفاوتند و به 
دنبال ایده های نو می گردند.

راهنمای طراحی کمپین های سرگرم کننده

درس های بازاریابی از 
»چالش سطل آب یخ«

در روزهای اخیر تب شیرین »چالش سطل آب یخ« در رسانه های 
اجتماعی داغ شده است ...

 ارزیابی توانمندی های مدیریتی صاحبان 
34 برند داخلی نشان داد

صاحبان برندهای ایرانی 
از نتیجه تصمیم های خود 

مطمئن نیستند
بس�یاری از پژوهشگران عرصه کس�ب و کار، بر این باورند که 
مدیریت ایرانی به ش�دت از نبود ش�ناخت کافی رنج می برد؛ 

شناخت مخاطبان، رقبا، کارمندان و... .

مدیر توسعه بازار کیست و چه می کند؟ 

ما کسب وکارتان را 
توسعه می دهیم

 »تجارت پایاپای« البد برای همه ما آدم های این قرن، شبیه افسانه 
می ماند. تخم مرغ بدهی و برنج بگیری. 
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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.
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اینکه شرکت ها برای تبلیغ کاال یا خدمات خود چقدر هزینه کنند، همیشه ذهن مدیران و صاحبان 
صنعت را به خود مشغول کرده است. برخی مدیران معتقدند آنچه کاالی شما را به فروش می رساند، 
کیفیت کاالست نه تبلیغات، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان با نگاهی به بازگشت سرمایه 
ناشی از تبلیغات معتقدند این موضوع به قدری مهم است که اگر یک برند از 100 درصد سود ساالنه 

خود 95 درصد آن را صرف معرفی برند خود کند، پولش را هدر نداده است. 
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ورود کاالی جدی��د ب��ه بازار  
ممک��ن اس��ت ه��ر روز اتفاق 
بیفت��د و معم��وال حساس��یت 
خاصی را هم ایجاد نمی کند اما 
این مس��ئله در مورد شیوه های 
درمان��ی جدی��د ب��ه خاط��ر 
حساسیتی که می توانند داشته 
باش��ند، همواره جبهه گیری ها 
یا طرفداری های��ی را به دنبال 
دارد. مانن��د طب س��وزنی که 
از بدو ش��روع مخالف��ان زیادی 
داشت و هنوز هس��تند کسانی 
که با ای��ن نوع درمان مش��کل 
دارند. از درمان ه��ای دیگر که 
در دهه گذش��ته در ایران رواج 
پیدا کرده، درم��ان همیوپاتی 
اس��ت که ع��اوه ب��ر مباحث 
علم��ی، ابهامات��ی درخصوص 
و  دریافت��ی  هزینه ه��ای 
همچنی��ن ط��ول درم��ان آن 
وج��ود دارد. »فرص��ت امروز« 
گ��زارش ام��روز خ��ود را ب��ه 
هزینه ه��ای درم��ان، داروها و 
کن��د  وکاوی در صحت و س��قم 
ای��ن درم��ان اختص��اص داده 

است.

هزینه های همیوپاتی و 
درمان همه بیماری ها؟! 

از  یک��ی  واق��ف،  مری��م 
کارشناس��ان درمان همیوپاتی 
در م��ورد ط��ول درم��ان ب��ه 
»فرص��ت امروز« گف��ت: طول 
درمان آن بس��تگی به بیماری 
دارد و معم��وال ماه��ی یک بار 
انج��ام می گی��رد، ول��ی وقتی 
درم��ان جلوتر م��ی رود ممکن 
اس��ت چند ماه یک ب��ار انجام 
ش��ود. ن��وع درم��ان بلند مدت 
اس��ت و ب��ا مراجعه ی��ک یا دو 
دفعه ای این درمان امکان پذیر 

نیست.
 واق��ف درخص��وص توزی��ع 
اب��راز  همیوپات��ی  داروه��ای 
کرد: ای��ن دارو ه��ا در بعضی از 
داروخانه ه��ای ته��ران مانن��د 
توزی��ع  بی��دگل  و  فرهمن��د 
می ش��ود و به دس��تور پزشک 
می ت��وان ب��ه ای��ن داروخان��ه 

مراجع��ه ک��رد. ای��ن دارو ه��ا 
واردات��ی هس��تند و در داخل 
تولید نمی شوند. وی درباره نوع 
بیماری هایی که ب��ا این درمان 
بهبود پیدا می کنند، گفت: این 
نوع درمان ب��رای بیماری هایی 
مثل میگرن، کم��ردرد، دیابت، 
افسردگی، آلرژی و غیره تجویز 

می شود.

هزینه همیوپاتی باال نیست
همچنین ش��هریار موس��وی 
 نژاد، ریی��س انجمن همیوپاتی 
هزین��ه  در خص��وص  ای��ران 
دریافتی از بیماران در هر نوبت 
ویزی��ت ب��ه »فرصت ام��روز« 
گفت: هزینه ویزی��ت برای هر 
نوبت 30 هزارتومان است و در 
این ویزیت دارو نی��ز به صورت 
رایگان در اختی��ار بیماران قرار 
می گیرد یعنی ب��ا پرداخت 30 
ه��زار تومان ب��رای درمان های 
معمول��ی هزین��ه دارو دریافت 
نمی ش��ود، ولی اگر بیماری ها 
پیشرفته تر باش��د در آن موقع 
پزشک تش��خیص می دهد که 

تجویز دیگری انج��ام دهد که 
بستگی به پزشک دارد، ولی این 
 درمان ممکن است چندین ماه 

زمان بگیرد. 
ب��اال  وی در م��ورد دلی��ل 
ب��ودن هزین��ه ویزی��ت گفت: 
بهداش��ت  وزارت  در مصوب��ه 
حداقل زم��ان ب��رای بیمار 15 
دقیقه اس��ت که معموال کمتر 
از این اتفاق می افتد، ولی برای 

حداق��ل  همیوپات��ی  درم��ان 
20دقیقه زم��ان می برد و قطعا 
زمان بیش��تری صرف شنیدن 

مشکات بیمار می شود.

400ساعت آموزش رسمی 
در کنار تقلب ها

وی در م��ورد درمانگره��ای 
تقلبی و غیرمجاز در این صنف 
و س��ودجویی عده ای گفت: در 
ایران هیچ دانش��گاهی مدرک 
رس��می در ای��ن م��ورد صادر 
دوره ه��ای  بلک��ه  نمی کن��د، 
آموزش��ی در دانش��گاه تهران 
و جه��اد دانش��گاهی و ش��یراز 
بر گزار می ش��ود ک��ه آموزش 
می دهن��د و مدرک آموزش��ی 

ارائه می کنند.
 هر چن��د در دانش��گاه های 
معتب��ر دنی��ا مانن��د انگلیس و 
آلمان و فرانس��ه دانشکده هایی 
هس��تند که م��درک تخصصی 
می دهن��د و وزارت بهداش��ت 
ب��ه دلی��ل ارائ��ه م��دارک از 
ای��ن  معتب��ر  دانش��گاه های 
م��درک را تایی��د می کن��د. در 
ای��ران انجم��ن همیوپاتی یک 
دوره دو س��اله با 400 س��اعت 
آم��وزش برگ��زار می کن��د که 

پزش��کان عمومی و تخصصی، 
دندانپزشکان و ماماهای دارای 
مدرک معتبر می توانند در این 
دوره مشارکت کنند و هر کسی 
که از نظ��ر نظام پزش��کی حق 
طبابت نداشته باشد، نمی تواند 
درمان همیوپاتی را انجام دهد. 
افزود: س��ازمان  موس��وی نژاد 
بهداشت جهانی از سال 2009 
این درمان را م��ورد تایید قرار 
داد و جزو درمان ه��ای مکمل 
در کنار طب س��وزنی، هندی، 
پاس��بو )ماده بی اث��ر( و طب 
س��نتی ایران قرار گرفته است 
و تخص��ص )مانن��د تخص��ص 
چشم پزشکی، ارتوپدی، مغز و 
اعصاب یا آلوپاتی(  به حس��اب 
نمی آی��د. همچنی��ن در کتاب 
هاریس��ون که کت��اب معتبری 
در پزشکی محس��وب می شود، 
ای��ن درم��ان مکم��ل پذیرفته 

شده است.

این درمان سودجویی 
نیست

وی در ج��واب ای��ن س��وال 
که ع��ده ای این ن��وع درمان را 
نوعی س��ودجویی دانس��ته اند، 
اظهار ک��رد: دلی��ل مقاومت و 
مخالف��ت ع��ده ای نس��بت به 
این ن��وع درمان ب��ه تازگی این 
درمان بازمی گ��ردد، چون علم 
جدیدی در ایران اس��ت و  برای 
پذی��رش آن مقاوم��ت وج��ود 
دارد، ولی ع��ده ای از خود دارو 
نگران هستند که شاید عوارض 

داشته باشد. 
اوال تاکنون در این مورد هیچ 
گزارشی نداشته ایم  و مطالعات 
نشان نداده که این دارو عوارض 
دارد در ضم��ن چ��ون این دارو 
ب��ا دوز بس��یار پایی��ن مصرف 
می ش��ود خیلی ج��ای نگرانی 
ن��دارد در واقع ای��ن دارو رقیق 
شده اس��ت و چنان کم تزریق 
نگران کنن��ده  ک��ه  می ش��ود 
نیس��ت.  وی همچنی��ن اضافه 
می کن��د ک��ه معموال کس��انی 
ک��ه تحصیات باالت��ری دارند 
 از ای��ن ن��وع درم��ان  بیش��تر 

استقبال می کنند.

 باره��ا و بارها این جمله را ش��نیده ایم که 
می گویند »دوران بازنشستگی تولدی دوباره 
برای انس��ان اس��ت« به همی��ن دلیل اکثر 
م��ا آرزوهایی بس��یار زیبا برای ای��ن دوران 
یعنی دوران بازنشستگی خودمان داریم که 
عمده ترین آنها تدارک س��فرهایی رویایی به 

دور دنیاست. 
این درحالی اس��ت که برخی از کسانی که 
دوران بازنشستگی شان در حال نزدیک شدن 
است بارها و بارها مسیر سفرشان را در ذهن 
مرور کرده و حتی گاهی بار سفر را بسته اند. 
ب��ه واقع هیجان نزدیک ش��دن این دوران و 
به واقعیت پیوستن این رویاها وصف ناشدنی 
اس��ت، البته اگ��ر دارایی کانی در حس��اب 
پس انداز داشته باش��یم؛ اما آیا واقعا مشکل 
تنها پول اس��ت که مانع به واقعیت پیوستن 
برخی از این رویاهاس��ت یا اینکه می توان با 
استفاده از راهکارهایی کاما منطقی و البته 
مفید از سفرهای متعدد دوران بازنشستگی 
خ��ود با ان��دک پس اندازی ک��ه داریم لذت 
ببریم؟  به همین دلیل گروهی از دانشجویان 
رشته جامعه شناسی در ایاالت  متحده امریکا 
ط��ی تحقیقی ک��ه 15 آوریل س��ال 2013 
میادی در نش��ریه usnews  منتشر شد، 
اقدام به معرفی پنج شهری که هزینه زندگی 
در آنها بس��یار پایین اس��ت ب��رای گذراندن 
دوران بازنشستگی کرده اند. طبق تحقیق این 
دانشجویان اگر قصد زندگی در این شهرها را 
دارید می توانید با هزینه ای کمتر از 700 دالر 
ماهانه زندگی خوبی را در دوران بازنشستگی 
خود تجرب��ه کنید که این هزینه ها ش��امل 
اجاره مس��کن، هزینه های روزانه و خدمات 
رفاهی شماست. در این گزارش به سه شهر 

پرداخته ایم. 
 

 الس تاب الس، پاناما 
LasTablas, Panama

این شهر جزیره ای به عقیده نگارنده مقاله 
در ای��ن روزنام��ه یکی از بهتری��ن گزینه ها 
برای زندگی و گذراندن دوران بازنشس��تگی 
اس��ت و تقریبا توانایی ب��رآورده کردن همه 
نیازها و درخواس��ت های ش��ما را در دوران 
بازنشس��تگی تان دارد. این شهر ساحلی در 

کنار اقیانوس آرام قرار دارد. 
الس تاب الس بهترین گزینه در کشور پاناما 
از نظر کم بودن هزینه های زندگی اس��ت و 
به همین دلیل تاکنون مهاجران زیادی را به 
خود دیده است. امکانات بسیار باالی پزشکی 
و مالیات کم ای��ن منطقه باعث انتخاب این 
شهر برای دوران بازنشستگی شده است. البته 
فراهم بودن زیرس��اخت های بسیار مناسب 
زندگی و برگزاری جش��نواره های بسیار شاد 
و ب��زرگ در ای��ن منطقه به عن��وان یکی از 
جاذبه های این شهر برای دوران بازنشستگی 

شناخته شده است. 
اگرچه تم��ام مناطق کش��ور پاناما از نظر 
هزینه مناس��ب این دوران نیست و افزایش 
قیمت اماک گاهی برای ساکنان این کشور 
و مهاجران مشکل ساز شده، اما دولت مرکزی 
پاناما برای ایجاد انگیزه در ساکنان شهرهای 
بزرگ برای مهاجرت به شهرس��تان ها و دور 
ش��دن جمعیت از پایتخت امکانات بس��یار 
خوب��ی را به مهاجران از پایتخت یا مهاجران 
خارج��ی که این منطقه را برای زندگی خود 
انتخاب کنند، می دهد. می توان بخش��ایش 
مالیاتی یا وام های کم بهره برای خرید مسکن 

یا اجاره را از جمله این امکانات نام برد. 
 اگر ش��ما از پایتخت کشور پاناما کمتر از 
چهارس��اعت با ماشین دور شوید و رانندگی 
کنید به الس تاب الس و مناطق بس��یار زیبا 
و خوش آب و هوایی خواهید رسید که برای 
زندگی بسیار ایده آل هستند. در این منطقه 
می توانید با حدود 400 دالر در ماه یک خانه 
کوچک ساحلی بسیار زیبا را اجاره کنید و از 

آب و هوای ساحلی و مناظر بسیار زیبای آن 
استفاده کنید. 

 چیانگ مای، تایلند 
ChiangMai, Thailand

این منطقه کوهس��تانی در شمال کشور 
سرس��بز تایلند و دور از دریاس��ت، اگرچه 
س��واحل این کش��ور به عن��وان اصلی ترین 
جاذبه گردش��گری آن ش��ناخته ش��ده اما 
آرامش و طبیعت این ش��هر بهترین مکان 
برای اقامت در دوران بازنشس��تگی اس��ت. 
به ط��ور کل��ی اگرچ��ه هزین��ه زندگی در 
س��رزمین لبخند ها بس��یار کمت��ر از دیگر 
نقاط جهان است، اما آرامش و زیبایی های 
خیلی از شهرستان های این سرزمین سبز 
باعث ش��ده که بس��یاری از گردشگران و 
بازنشس��تگان به این مناطق جلب شوند و 
رضایت خ��ود را برای اقام��ت دائم در این 
سرزمین اعام کنند. از سوی دیگر، هزینه 
بسیار پایین زندگی و هوای مناسب و البته 
امکانات بهداش��تی مناسب و رفاهی باعث 
ش��ده گروه زیادی از بازنشس��تگان هم به 

جمع این گروه افزوده شوند. 
 بنابرای��ن اگر عاقه مند ب��ه اقامت در این 
منطقه سرسبز و باغبانی هستید می توانید با 
حدود 400 دالر ماهانه ویایی بسیار مجلل 
و ش��یک  اجاره کنید و از باغبانی در باغچه 
آن لذت ببرید و دوران بازنشستگی را سپری 
کنید. به یاد داشته باشید که هزینه زندگی 
در این س��رزمین زیبا بس��یار کمتر از تصور 
شماس��ت و امکان خرید ملک در این کشور 

نیز برای اتباع دیگر کشورها مهیاست. 
النگوئداک - روسیلئون، فرانسه 

 Languedoc-Roussillon, France
اما آخرین شهر بسیار مناسب برای دوران 
بازنشستگی شما شهری اروپایی است و اگر 
ش��یفته و دلبسته ش��هر پاریس هستید و 
عاقه مند به زندگی در فرانس��ه، این منطقه 
ش��اید یکی از بهترین گزینه ها برای زندگی 
ش��ما و گذراندن دوران بازنشس��تگی شما 

باشد. 
منطق��ه کاس��ئون س��ورئورب در ناحیه 
النگوئداک- روس��یلئون در جن��وب غربی 
کشور فرانس��ه قرار دارد. این منطقه بسیار 
رنگارن��گ و با نش��اط یک��ی از جذاب ترین 
مناط��ق ب��رای زندگ��ی در جهان اس��ت. 
روستاهای بسیار تاریخی اما با وسایلی مدرن 
و کلیس��اهای قدیمی و البت��ه یک فانوس 
دریایی می تواند تمام رویاهای ش��ما را برای 
دوران بازنشس��تگی به واقعیت تبدیل کند. 
کشاورزی در این منطقه بس��یار رونق دارد 
و وجود تاکس��تان های بس��یار پهناور و زیبا 
باعث شده تا مناظری دلنشین در سطح این 
منطقه ایجاد ش��ود.   اینجا در گوش��ه ای از 
کش��ور تاریخی فرانسه، شما با تعداد زیادی 
از مهاجران خارجی مواجه خواهید ش��د که 
ای��ن مهاجران همه دلبس��تگی های خود را 
در کشورش��ان رها کرده اند و در این منطقه 
رویایی س��اکن شده اند چون هر آنچه  برای 
یک زندگی ایده آل در دوران بازنشس��تگی 
الزم داش��ته اند در ای��ن منطقه به دس��ت 
می آورند.  این ش��هر دارای منطقه ای بسیار 
تاریخی ب��ا مناظر دیدنی فراوان اس��ت که 
ش��ما می توانید اوغ��ات فراغت خ��ود را در 
آنج��ا بگذرانی��د. به همین دلیل این ش��هر 
به عنوان یک��ی از بهترین گزینه های س��فر 
برای فرانس��وی ها نیز تبدیل ش��ده است و 
همین عاقه و اش��تیاق ب��ه زندگی در این 
منطقه باعث رشد قیمت اجاره بها و مسکن 
ش��ده است، اما هنوز می توان از آن به عنوان 
منطق��ه ای ارزان قیمت برای س��پری کردن 
دوران بازنشستگی نام برد. شما می توانید با 
چی��زی حدود 400 تا 600 دالر در ماه یک 
آپارتمان بس��یار ش��یک و امروزی را در این 
منطقه اجاره کنید و از مناظر بس��یار زیبای 

منطقه لذت ببرید. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار یک درمان جدید با موافقان و مخالفان بسیار

همیوپاتی؛ جست وجوی سالمت در داروهای رقیق شده

بهترین و ارزان ترین مقاصد گردشگری برای بازنشستگی در سال 2014

خسته نباشید، حاال نوبت شماست که استراحت کنید

همیوپاتی؛ درمانی ناپایدار 
یکی از بیمارانی که سه سالی تحت درمان بوده ولی 
به دلیل عدم نتیجه گیری قطعی و مناس��ب آن را رها 
کرده اس��ت، در این باره به »فرصت امروز« توضیحاتی 
داده اس��ت. وی در خصوص حواشی این درمان گفت: 
همیوپات��ی به عنوان یک طب مکم��ل در صدد درمان 
بیماری ه��ای زیادی اس��ت. داروهایش ب��ه اندازه یک 
نخ��ود، ترکیب��ی از کانی ها و مانند ج��دول مندلیوف 
اس��ت و روش مصرفی خاصی دارد. مثا بعضی داروها 
را باید 30 دفعه تکان داد بعد با پنج قاشق چای خوری 
مخل��وط و بعد مصرف کرد. یا داروی دیگر را باید 300 
بار تکان داد تا نتیجه بهتری داش��ته باشد. در واقع این 

داروها روش استفاده خاص خود را دارند. 
اوایل دوره ای که درمان را ش��روع کردم خیلی خوب 
بود ولی وقتی طول درمان طوالنی تر شد تغییر خاصی 
ایجاد نکرد و موجب دلس��ردی شد. اشکان بروج دلیل 
این دلس��ردی را این گونه بیان ک��رد: این دارو ها وقتی 
یک مش��کل را از بین می برد، مش��کل دیگری را ایجاد 
می کن��د. در واق��ع وقتی یک بیم��اری را حل می کند 
بیم��اری دیگری ب��روز می کند، مثا آلرژی ش��دیدی 
داش��تم و صبح ها عطسه ش��دید می کردم با آب ریزش  
بینی و س��ردرد که بعد از مص��رف دارو های همیوپاتی 
مش��کل آلرژی درمان ش��د اما دچار خارش ش��دید به 

همراه کهیر در برخی نقاط بدنم شدم. 
وی در م��ورد قطعی��ت درم��ان  بیماری هایش اظهار 
ک��رد: قبا دارای زانودرد وحش��تناکی ب��ودم و بعد از 
مصرف دارو دردش از بین رفت اما بعد از اینکه دارو ها 
را قط��ع ک��ردم دردش دوباره بازگش��ت یعنی درمان 
قطعی نداش��ت بلکه یک درمان موقت برای طول دوره 

مصرف داشت. 
ای��ن مصرف کننده داروه��ای همیوپاتی در خصوص 
هزینه ه��ای ای��ن ن��وع درم��ان اع��ام ک��رد: هزینه 
آن خیل��ی ب��اال نب��ود ول��ی برای ه��ر نوب��ت ویزیت 
20ه��زار توم��ان پرداخ��ت می ک��ردم. زم��ان درمان 
طوالن��ی اس��ت مث��ا دو یا س��ه ی��ا حتی 10 س��اله 
 اس��ت و  مجموع��ه داروهایش تقریبا 30ه��زار تومان

 می شود. 

 صادرات شیرینی و شکالت ایرانی 
به امریکا

دبیر انجمن ش��یرینی و شکات گفت: سال گذشته 
211 هزار تن شیرینی و شکات صنعتی به 60 کشور 
دنیا صادر ش��د که بخش اعظم این صادرات به امریکا 

بوده است. 
به گزارش ایس��نا، جمش��ید مغازه ای روز ش��نبه در 
نشست خبری افتتاح نمایشگاه نان، شیرینی و شکات 
ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر کارخانه های ش��یرینی و 
ش��کات به حد کافی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: 
به دلیل وجود برخی مشکات از ظرفیت آنها به صورت 

کامل استفاده نمی شود. 
وی ادامه داد: هدف ما این اس��ت که سرمایه گذاران 
خارج��ی را در ای��ن صنعت وارد کنیم ی��ا اینکه دولت 
تس��هیاتی را در اختی��ار م��ا ق��رار ده��د ت��ا بتوانیم 
ظرفیت ه��ای خالی را پر کنی��م. البته با حذف عوارض 
صادرات ش��یرینی و ش��کات از اوای��ل دولت یازدهم، 

زمینه رقابتی بیشتری ایجاد شده است. 
مغ��ازه ای ظرفیت کام��ل تولید صنعت ش��یرینی و 
ش��کات را دو میلی��ون و 100 هزار تن عنوان و اظهار 
کرد: سال گذشته یک میلیون و 480 هزار تن شیرینی 

و شکات صنعتی تولید شد. 
وی ادامه داد: قطب اصلی تولید ش��یرینی و شکات 
صنعتی اس��تان آذربایجان شرقی است و در استان های 
تهران، اصفه��ان و غیره نیز واحده��ای تولیدی فعالی 
وجود دارد. مغازه ای با اشاره به میزان صادرات شیرینی 
و ش��کات صنعتی طی س��ال های گذشته گفت: روند 
صادرات این محصوالت نس��بت به سال 1391 افزایش 
اما نس��بت به س��ال 1390 کاهش یافته اس��ت. دبیر 
انجمن شیرینی و شکات ادامه داد: سال 1391 دولت 
دهم برای صنعت ش��یرینی و شکات عوارض صادرات 
باالی 50 درصد برای کاالهای آردی و 30 درصد برای 
کاالهای ش��کاتی وضع ک��رد. وی با بیان اینکه در آن 
زمان یک ماه و نیم صادرات ایران به کش��ورهای دیگر 
قطع ش��د، گفت: با پیگیری های انجام شده در ابتدای 
دولت روحانی عوارض صادرات برای شیرینی و شکات 

صنعتی به طور کامل حذف شد. 

ارزانی  نان مشروط به پرداخت یارانه 
ریی��س اتحادیه نان های حجیم گف��ت: اگر دولت به 
هر نف��ر 9000 توم��ان یارانه نان بپ��ردازد قیمت نان 
ارزان می شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد کرمی، روز 
شنبه در نشست خبری افتتاح نمایشگاه نان، شیرینی 
و شکات با بیان اینکه در حال  حاضر قیمت نان سنتی 
و حجی��م کیلویی 3200 تومان اس��ت، اظهار کرد: اگر 
دول��ت همه چیز را رها کند قیم��ت نان 2600 تومان 
می شود. وی با بیان اینکه از نان های حجیم 30 درصد 
حق بیمه دریافت می ش��ود، گفت: این درحالی اس��ت 
که از نان های س��نتی تنها 10 درصد حق بیمه توسط 
دولت گرفته می ش��ود. رییس اتحادیه نان های حجیم 
با بیان اینکه ما مخالف پرداخت یارانه دولت هس��تیم، 
گف��ت: اگر بحث هدفمندی  یارانه های آرد و نان که در 
س��ال 1389 اتفاق افتاد دوباره اجرایی شود قیمت نان 

کاهش می یابد و کیفیت آن افزایش پیدا می کند. 
کرمی افزود: اگر یارانه نان آزاد ش��ود بازار رقابتی در 
این حوزه ایجاد می شود به طوری که نانوا نان را به وزن 

مشخصی که دولت اباغ می کند می فروشد. 
وی با بیان اینکه س��ه سال اس��ت به نانوا قیمت نان 
ارائه نش��ده و از آن ط��رف یارانه تنها ب��ه آرد، به رغم 
هزین��ه  باالی آب و برق داده ش��ده اس��ت، گفت: این 
مس��ئله موجب ش��ده نانوا وزن نان را ک��م کند و اگر 
آزادس��ازی یارانه در این قسمت صورت بگیرد کیفیت 

نان باال می رود و مصرف آن بهینه می شود. 
رییس اتحادیه نان های حجیم، مصرف نان حجیم را 
12 درصد و نان سنتی را 87 درصد عنوان و اظهار کرد: 
مقصر اصلی این امر دولت اس��ت ب��ه همین دلیل باید 

یارانه نان آزاد شود.

 تهران میزبان نمایشگاه 
شیرینی و شکالت

ب��ه گزارش پارس��ینه و به نق��ل از ایرنا، نمایش��گاه 
ش��یرینی و ش��کات در فضایی به وس��عت 13 هزار و 
750 مترمربع ش��امل 12 هزار و 825 متر مربع فضای 
سرپوش��یده داخلی و 925 متر مربع فضای سرپوشیده 
خارجی برگزار می ش��ود. قرار اس��ت در س��یزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی بیسکویت، ش��یرینی و شکات 
ای��ران 266 ش��رکت داخل��ی و 50 ش��رکت خارجی 

مشارکت داشته باشند. 
برپایه این گزارش، شرکت های خارجی از 21 کشور 
جه��ان توانمندی و تولیدات خود را در این نمایش��گاه 
به معرض نمایش خواهند گذاش��ت و اس��پانیا، امریکا، 
اتری��ش، ایتالیا، آلمان، انگلس��تان، اوکراین، جمهوری 
آذربایج��ان، ترکیه، چی��ن، دانمارک، روس��یه، ژاپن، 
سوئد، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، هلند و هند از جمله 

کشورهای حاضر در نمایشگاه معرفی شده اند. 
س��ازمان توسعه تجارت خاطرنش��ان کرد، نمایشگاه 
امسال از نظر مساحت در مقایسه با سال گذشته رشد 

12 درصدی را نشان می دهد. 
ش��رکت کنندگان در این رویداد از 24 تا 27 شهریور 
)به مدت چهار روز( محصوالت، ماشین آالت و مواد اولیه 

شیرینی و شکات را به نمایش خواهند گذاشت. 
 برگ��زاری کارگاه آموزش��ی ب��ا موض��وع تبلیغات و 
بازاریابی موثر در صنعت ش��یرینی و شکات از جمله 

برنامه های جنبی این نمایشگاه است. 

 ای��ن نمایش��گاه در س��ه بخ��ش  محص��والت، مواد 
اولیه و ماش��ین آالت برگزار خواهد ش��د و در آن انواع 
ماشین آالت بسته بندی، فرهای پخت، دیگ های پخت، 
دستگاه های پیشرفته و فرآوری محصوالت، میکسرها، 
انواع دس��تگاه دیپازیت��ور کیک دو رن��گ، خط تولید 
اتوماتیک انواع کیک اس��فنجی، خط تولید انواع کیک 
روغنی، انواع دس��تگاه های مولدینگ شکات و روکش 
و صنایع خط تولید کامل ش��کات به نمایش گذاشته 

می شود. 
معرف��ی آخرین دس��تاوردهای داخلی و خارجی این 
صنع��ت، تبادل اطاع��ات بین ش��رکت های داخلی و 
خارجی، جذب سرمایه گذاری، رونق بخشیدن به تولید، 
توس��عه صادرات، معرفی منابع انس��انی، اشتغالزایی و 
تبلیغات و آگاهی بخش��ی به بازدیدکنندگان، مهم ترین 
اهداف برگ��زاری س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی 
ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکات 

محسوب می شود. 
برگزاری س��ه کنفرانس و نشست تخصصی با حضور 
اس��تادان دانش��گاه ها و صنعتگران، حضور چهار هیات 
تج��اری، بازرگانی و س��رمایه گذاری خارجی و حضور 
بازرگانان داخلی، صنعتگران، دانشگاهیان و اساتید در 
نمایش��گاه، بخش دیگری از برنامه های این نمایش��گاه 

اعام شد. 
ش��یرینی و ش��کات از دیدگاه صاحب نظ��ران این 
صنعت تاریخچه 60 س��اله دارد و طی 10 س��ال اخیر 

رشد قابل توجهی پیدا کرده است. 
گفت��ه می ش��ود صنع��ت ش��یرینی و ش��کات در 
صنای��ع غذایی جهان ب��ا قدمتی بی��ش از یک قرن و 
ب��ا محوری��ت و پیش��ینه ای از اروپا آغاز ش��د و اکنون 
 نی��ز این ق��اره جایگاه خ��ود را در ای��ن صنعت حفظ 

کرده است. 
دهه 80 در کش��ورمان کل تولید شیرینی و شکات 
به 300 هزار تن نمی رسید، اما به رغم مشکات کنونی، 
ظرفیت این بخش به س��االنه دو میلیون تن رسیده که 

70 تا 75 درصد این ظرفیت اکنون فعال است. 
 در عین حال سال 1390 ارزش صادرات این بخش 
به 600 میلیون دالر رس��ید و انتظار می رود در دولت 

یازدهم شرایط صادراتی مطلوب تر شود. 
آمارهای غیررس��می از منابع خبری منتش��ر شده، 
ش��مار واحد های تولیدی ش��یرینی و شکات کشور را 

360 تا 400 واحد اعام کرده اند. 

کفشی با 50 قیراط الماس

در دنی��ای ترین ها پوش��اک جایگاه وی��ژه ای دارند. 
به ویژه وقتی کارکردی بیش از پوشاندن قسمت خاصی 
از بدن را به عهده گرفته و رفته رفته نقش��ی نمادین به 
خود می گیرن��د تا به نوعی جای��گاه و طبقه اجتماعی 

افراد را نشان بدهند. 
کااله��ای پوش��یدنی از ط��ا و جواه��ر گرفت��ه ت��ا 
کف��ش و کی��ف و لباس در دنی��ای ترین ها همیش��ه 
 حض��ور دارند و این حضور پررنگ مرب��وط به دیروز و 

امروز نیست. 
در این ش��ماره عک��س گران ترین کف��ش جهان را 
می بینی��د ک��ه 50 قی��راط الم��اس در س��اخت آن و 
درواق��ع ب��رای تزیینش به کار رفته اس��ت. قیمتی که 
 روی این کفش گذاش��ته ش��ده بیش از س��ه میلیون 

دالر است. 

دلیل مقاومت و 
مخالفت عده ای نسبت 

به این نوع درمان 
به تازگی این درمان 
بازمی گردد، چون علم 
جدیدی در ایران است 

و  برای پذیرش آن 
مقاومت وجود دارد، 

ولی عده ای از خود دارو 
نگران هستند که شاید 

عوارض داشته باشد

نمایشگاه

ترین ها

دیدگاه

خبر

57

گردشگری

 مترجم: شیدا رمزی 

علی رمضانیان

داروه��ای همیوپات��ی از مناب��ع گیاه��ی، 
حیوان��ی، کانی و غیره فراهم می ش��وند که با 
رقیق کردن های مک��رر به عمل می آیند. گاه 
ب��رای توانمند کردن داروها آنه��ا را تا صدها 
ه��زار بار رقی��ق می کنند. رقی��ق کردن توان 

تاثیر دارو ه��ا را فوق الع��اده افزایش می دهد. 
ادعا می شود این فرآیند انرژی نهفته در دارو 
را بی��دار و آن را توانمندتر می کند. در ضمن 
گفته می ش��ود این داروه��ا عوارض و مضرات 

داروهای شیمیایی موجود را ندارند. 
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ــازمان  ــس هيات مديره و مديرعامل س ريي
ــداف اين  ــار گفت: از اه ــه آزاد چابه منطق
ــرمايه گذارى،  ــازمان در جهت جذب س س
ــاى  فرصت ه و  ــترها  بس ــردن  ك ــاده  آم
ــرمايه گذارى منطبق با اهداف توسعه اى  س
ــب فرصت هاى  ــا در قال ــه و ارائه آنه منطق
ــرمايه گذاران  ــادى به س توجيه پذير اقتص

است.
ــنا، حامدعلى مباركى افزود:  به گزارش ايس
ــاى صنعتى و  ــا در بخش ه ــن فرصت ه اي
ــودرو،  ــداث صنايع خ ــد اح ــدى مانن تولي
ــى غير فلزى، در بخش  احداث كارخانه كان
ــامل احداث شبكه  ترانزيت و حمل ونقل ش
ــه و احداث  ــى (راه آهن) در منطق خط ريل
ــرژى  ــش ان ــى، در بخ ــرودگاه بين الملل ف
ــيمى، احداث  شامل احداث صنايع پتروش
ــش تجارت و  ــاى بخ ــگاه، فرصت ه پااليش
ــاخت هاى  ــامل تجهيز زيرس ــى ش بازرگان
ــگاهى، تكميل و تجهيز مجتمع هاى  نمايش
ــم  ــگرى و توريس تجارى و در بخش گردش
ــامل احداث مجموعه اقامتى، تفريحى و  ش
ــكله تفريحى است.وى  ورزشى و احداث اس

در ادامه گفت: اين فرصت ها در بخش هاى 
ــگ، هنر و  ــوزش، فرهن ــون و آم علوم، فن
ــات و ارتباطات  ــاورى اطالع اجتماعى، فن
ــهرى قابل  و همچنين عمران و خدمات ش
ــى و ارائه به  ــد معرف ــوده كه نيازمن توجه ب

سرمايه گذاران است.
وى در ادامه گفت: با داشتن آمارى مستند، 
ــتفاده از  ــزى و حركات آتى در اس برنامه ري

ــطح بين المللى،  مزيت ها و قابليت ها در س
منطقه اى و ملى ميسر خواهد شد.

ــار  ــه آزاد چابه ــازمان منطق ــل س مديرعام
ــون ملى-  ــاى گوناگ ــر ظرفيت ه با تاكيد ب
ــن بندر اظهار كرد:  منطقه اى و بين المللى اي
ــكار  ــه آزاد چابهار زمانى آش ــت منطق اهمي
ــورهاى محصور  ــد كه بدانيم كش خواهد ش
ــه CIS مى توانند  ــياى ميان ــكى آس در خش

ــار كاالهاى خود  ــرى از بندر چابه با بهره گي
ــاير ويژگى هاى  ــر آن از س را صادر و عالوه ب
ــوان ترانزيتى  بندر چابهار جهت باال بردن ت
ــا  ــران ب ــواحل مك ــتفاده كنند.س ــود اس خ
ــالوه بر آنكه  ــب به 400 كيلومتر ع طول قري
ــزارى براى بالفعل كردن  مى تواند به عنوان اب
ــيل هاى توليد و صادرات منابع معدنى  پتانس
ــد مى تواند  ــا كن ــى ايف ــور نقش اساس كش
ــتيبانى ويژه براى  ــك منطقه پش به عنوان ي
ــياى ميانه و افغانستان در نظر  كشورهاى آس
ــت منطقه آزاد  ــايان ذكر اس گرفته شود.ش
ــاحت 14 هزار هكتار وسعت و  چابهار با مس
تفكيك به 9 پيكره با كاربرى هاى متفاوت با 
ــهرك هاى صنعتى در قالب صنايع  ايجاد ش
غذايى، سبك شيميايى- سلولزى، كارگاهى، 
ــت و فراورده هاى  ــاختمانى، گوش ادوات س
ــهرك  ــاجى و چرم، مواد معدنى، ش آن، نس
ــهرك تعميرگاهى و بازسازى،  ــيالتى، ش ش
ــع فلزى، دارويى و  الكترونيك، خودرو، صناي
بهداشتى، پتروشيمى، فوالد و بارانداز جهت 
ــعه و صنعت پيش بينى  سرمايه گذارى، توس

شده است.

گفت وگو با نخستين توليد كننده صنايع دستى طرح اروپايى در ايران 

راه را درست انتخاب كردم

آمادگى براى ايجاد فرصت هاى سرمايه گذارى در منطقه آزاد چابهار

اصفهان، يكه تاز توليد
ماهى هاى زينتى

ــيالت و امور آبزيان جهاد كشاورزى استان  معاون ش
ــت توليد ماهيان زينتى در  ــان با بيان اينكه قدم اصفه
استان اصفهان به بيش از نيم قرن گذشته باز مى گردد، 
ــتقبال مردم به  ــه آب و افزايش اس ــم ب ــت: نياز ك گف
ــتفاده از ماهى هاى زينتى از عوامل افزايش گرايش  اس

به سمت توليد اين نوع ماهى ها است.
ــا بيان اينكه  ــنا، ب ــى فوقى در گفت وگو با ايس مجتب
ــال  فعاليت در زمينه ماهى هاى زينتى از 40 تا 50 س
ــته با توليد ماهى هاى قرمز در شهرستان كاشان،  گذش
ــرد: به نوعى  ــده، اظهار ك ــان و نجف آباد آغاز ش اصفه
ــنگ بناى توليد ماهى هاى زينتى از ماهى هاى قرمز  س
ــكل كامال سنتى در حوض هاى خانگى يا  بود كه به ش

حوض هاى باغ ها توليد مى شد.
ــيالت و امور آبزيان جهاد كشاورزى استان  معاون ش
ــعه پيدا كرد و  ــان افزود: رفته رفته اين كار توس اصفه
ــتان اصفهان از نظر  ــال گذشته تاكنون اس طى 10 س

توليد ماهى زينتى در كشور رتبه اول را دارد.
ــدود 130 ميليون  ــاالنه ح ــان كرد: س وى خاطرنش
ــور توليد مى شود كه از اين تعداد  ماهى زينتى در كش

حدود 40 درصد متعلق به استان اصفهان است.
ــدود 700 واحد  ــال 1392ح فوقى ادامه داد: در س
ــته كه  ــه توليد ماهى زينتى وجود داش ــال در زمين فع
ــتان  ــى زينتى در اس ــون قطعه ماه ــدود 54 ميلي ح

اصفهان توليد كردند.

ــش از 30 گونه ماهى زينتى در  ــا بيان اينكه بي وى ب
ــود، اظهار كرد: سال گذشته  ــتان توليد مى ش سطح اس
بيشترين ميزان توليد مربوط به شهرستان كاشان بوده 
ــته و نزديك به 35 ميليون ماهى  ــتخر داش كه 505 اس
ــت.اين كارشناس تكثير و  ــده اس زينتى در آن توليد ش
ــتان اصفهان با 83  ــرورش آبزيان تصريح كرد: شهرس پ
ــون قطعه رتبه  ــدود 7 ميلي ــال و مجموعا ح ــد فع واح
ــد فعال و حدود  ــتان نجف آباد با 51 واح دوم و شهرس
ــوم را در توليد ماهى زينتى در  7 ميليون قطعه رتبه س
استان داشته اند.وى افزود: در شهرستان هاى ديگر استان 
مانند نظنز، لنجان و فريدن سردسير، برخوار، اردستان و 
آران و بيدگل هم ماهى زينتى توليد مى شود، اما بخش 
عمده اين توليد و حدود 90 درصد آن در شهرستان هاى 

كاشان، اصفهان و نجف آباد است.
ــتغال، توليد ماهى  ــه در بحث اش ــان اينك وى با بي
ــت، اظهار كرد: سال گذشته،  ــيار مطرح اس زينتى بس
ــتقيم در  ــتقيم و غيرمس براى 1350 نفر به صورت مس

زمينه توليد ماهى هاى زينتى شغل ايجاد شده است.
ــامل افرادى  ــتقيم ش ــتغال مس ــى ادامه داد: اش فوق
ــتخرها حضور  ــتقيما در واحدها و اس ــود كه مس مى ش
ــه ماهى ها مى كنند و  ــد و مبادرت به توليد اين گون دارن
اشتغال غيرمستقيم نيز شامل افرادى مى شود كه غذاى 
ماهى ها را تامين مى كنند يا عمل توزيع اين ماهى ها را 
ــر كشور انجام مى دهند يا در ارتباط با توليد يا  در سراس
واردات لوازم جانبى و ادوات و تجهيزات مربوط به توليد 

ماهى هاى زينتى فعاليت مى كنند.
ــر ماهى هاى زينتى  ــان كرد: فصل تكثي وى خاطرنش
ــن ماهى ها با  ــطه اينكه اي ــه واس ــت آن هم ب ــار اس به
ــه داد: برخى  ــد.وى ادام ــيرى وفق دارن ــرايط گرمس ش
ــاى زينتى كه در  ــز جدا از ماهى ه ــا ني از توليدكننده ه
ــور توليد مى كنند، ماهى هاى زينتى وارداتى  داخل كش
ــايز  ــود دارند و اين ماهى ها را به س ــالن هاى خ را در س
مى رسانند.فوقى يكى از داليل گسترش توليد ماهى هاى 
ــم آب در اين  ــان را مصرف ك ــتان اصفه ــى در اس زينت
بخش دانست و اظهار كرد: به عنوان نمونه اگر يك واحد 
ــد،  ــته باش توليدى ماهانه حدود 80 مترمكعب آب داش
ــه ماهى را خواهد  ــوان توليد 100 هزار بچ اين واحد ت
داشت.اين كارشناس تكثير و پرورش آبزيان اضافه كرد: 
همان طور كه مشاهده مى شود بر خالف توليد ماهى هاى 
ــد ماهى هاى زينتى كمتر  ــردابى، نياز آبى براى تولي س
ــت.معاون شيالت و امور آبزيان استان اصفهان تاكيد  اس
كرد: واحدهاى با توليد زير 50 هزار قطعه ماهى در سال 
ــود را در پاركينگ ها، زيرزمين ها  كه معموال فعاليت خ
ــاغل خانگى  ــاى خانه انجام مى دهند، جزو مش و انباره

محسوب مى شوند.
ــت توليدى و نظارت بر  ــى به اخذ مجوز براى فعالي فوق
ــاره كرد و گفت: در صورتى كه اداره  واحدهاى توليدى اش
كل دامپزشكى استان مكان را تاييد كند، مجوز فعاليت از 
جهاد كشاورزى به واحدها داده مى شود و پس از دريافت 
مجوز از سازمان جهاد كشاورزى، الزاما بايد واحدها پروانه 
ــتى از اداره كل دامپزشكى اخذ كنند.اين پروانه ها  بهداش
ــال اعتبار دارد و در زمان تمديد دوباره شرايط  تنها دو س
ــورد بازبينى قرار  ــكى م ــوى اداره كل دامپزش الزم از س
ــه بحث هاى پيرامون ماهى قرمز  مى گيرد.وى همچنين ب
ــاره و تاكيد كرد: اين بحث ها هر  در سفره هفت سين اش
ــاله مطرح مى شود، عده اى تحت عنوان انجمن حمايت  س
ــات اعتقاد دارند كه نبايد ماهى قرمز وارد خانه ها  از حيوان
ــود و اعتقاد دارند كه در 10 روز آخر اسفند ميليون ها  ش
ــه بيش از 90  ــود ك قطعه ماهى قرمز وارد خانه ها مى ش
درصد آنها تا پايان فروردين از بين مى رود.كارشناس ارشد 
تكثير و پرورش آبزيان ادامه داد: اگر در كل كشور 5 هزار 
ــب عيد باشد، احتمال اينكه 5  واحد توليد ماهى قرمز ش
تا 10 درصد آن دچار مشكل شوند وجود دارد اما معموال 
اين هياهوهاى تبليغاتى هدفمند است و توسط رقبا انجام 
ــان كرد: اين افراد قصد دارند باعث  مى شود.وى خاطرنش
ــوند كه ماهى زيادى توليد  جلوگيرى از فروش واحدى ش
ــن كار آن واحد را با ضرر مواجه كنند.وى با  ــرده تا با اي ك
ــهيالت به ظرفيت واحد توليدى و  بيان اينكه اعطاى تس
ــته است، گفت:  هزينه الزم براى احداث و راه اندازى وابس
به اندازه حدود 70 تا 80 درصد هزينه الزم براى احداث و 

راه اندازى واحد توليدى، تسهيالت پرداخت مى شود.

گزارش
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3 بازار خطرناكى كه فعال
نبايد در آنها سرمايه گذارى كنيد

كالف اول: 
ــدت هر  ــن م ــى اي ط
ــراى  ب ــه  ك را  ــى  كالف
ــى كرديم، از  ــما معرف ش
ــرنخ هايى  س ــته  دس آن 
ــرمايه گذاران  ــود كه س ب
ــرمايه گذارى  س ــه  ب را 
ــت، اما  ــويق مى كرد و كماكان بازارهاى خوبى داش تش
ــد  ــعى داريم چند بازارى را كه به نظر مى رس امروز س
ــت، با هم مرور كنيم. نخستين و  ــده اس دچار ركود ش
ــكن است. اگر سرى به اخبار  مهم ترين اين بازارها مس
ــرى بزنيد به  ــايت هاى خب ــاى اقتصادى و س روزنامه ه
ــود و كل ماجرا  ــتگيرتان مى ش راحتى اين موضوع دس
ــازار، تقريبا از آغاز  ــد. ركود اين ب را متوجه خواهيد ش
سال جارى شروع شد و اكنون نيز به گفته كارشناسان 
ــال نيز ادامه خواهد داشت. بر همين اساس،  تا پايان س
ــد فعال بى خيال چنين  ــرمايه گذاران ترجيح مى دهن س
ــى در اين قضيه  ــيار مهم ــوند، اما نكته بس ــازارى ش ب
ــكن مربوط  ــته مس ــت كه به بازارهاى وابس نهفته اس
ــى مانند  ــى در حال حاضر بازارهاي ــه عبارت ــود؛ ب مى ش
ــاى كلنگى،  ــاختمانى، خريدوفروش خانه ه مصالح س
ــاختمان، پنجره هاى دوجداره و  ــنگ هاى تزئينى س س
ــر مى برند.  ــن بنگاه هاى امالك در ركود به س همچني
ــيد كه اگر اين بازار، رونقى  ــته باش پس بايد دقت داش
ــت از آن از رونق  ــته هم به تبعي ندارد، بازارهاى وابس
مى افتند و بهتر است براى سرمايه گذارى در اين موارد 
ــته باشيد و با تحقيق بيشترى دست به  كمى صبر داش
كار شويد، چراكه يك تصميم گيرى اشتباه ممكن است 

كل سرمايه شما را به باد دهد. 

كالف دوم: 
ــه پيش بود  همين هفت
ــازار  ــاره ركود ب ــه درب ك
ــيقى برايتان گفتيم،  موس
ــروز مى خواهيم در  ام اما 
ــا نكته هايى كه  ــاط ب ارتب
ــرمايه گذارى  مربوط به س
ــود، براى تان  در اين بازار و بازارهاى مرتبط با آن مى ش
صحبت كنيم. كارشناسان و فعاالن اين حوزه مى گويند 
ــيقى هر سال تنها تا پايان تابستان رونق  كه بازار موس
دارد و پس از شروع شدن فصل مدارس، خريدوفروش 
ــان ركودى  ــال، چن ــدت كاهش مى يابد، اما امس به ش
ــده كه همه فعاالن به اميد سال  گريبانگير اين بازار ش
ــرايطى  ــته اند. بنابراين در چنين ش بعد در انتظار نشس
ــرمايه گذارى در تاسيس سازفروشى، منطقى به نظر  س
ــته از اينها واردات چوب هاى خارجى  ــد. گذش نمى رس
ــيم،  ــاز، واردات لوازم يدكى مانند س ــراى ساخت وس ب
گوشى و غيره و همچنين تاسيس كارگاه ساخت وساز، 
ــه بخواهيد براى دل  ــد بود، مگر اينك ــه صرفه نخواه ب
خودتان اين كار را انجام دهيد و از پشتوانه مالى خوبى 

برخوردار باشيد. در غير اين صورت ضرر مى كنيد. 
ــت كه ركود هيچ بازارى هميشگى  ــكى نيس البته ش
ــت و قطعا يك روز رونق خواهد گرفت، اما به كار  نيس
ــرمايه گذارى ضرورى و الزم  گرفتن منطق براى هر س

است. 

كالف سوم: 
ــان وزير  ــى از معاون يك
در  ــاورزى  كش ــاد  جه
ــا خبرگزارى  ب ــو  گفت وگ
آب  ــران  بح از  ــنا،  ايس
ــخن گفته و اعالم كرده  س
ــن بحران،  ــه خاطر همي ب
ــت.  ــكل مواجه اس ــور هم با مش ــش دامپرورى كش بخ
ــرف آب به بخش  ــى بزرگ ترين اتهام براى مص از طرف
ــت، بنابراين بايد  ــاورزى و دامپرورى وارد آمده اس كش
براى افزايش بهره ورى آب فكرى اساسى كرد. اين مقام 
مسئول عنوان كرده يكى از سياست هايى كه در راستاى 
افزايش بهره ورى آب در حوزه دامپرورى دنبال مى شود 
ــت كه حتى االمكان براى افزايش كمى جمعيت  اين اس
ــود و  ــد مجوز جديدى صادر نش ــا و گله هاى مول دام ه
ــتر بر افزايش بهره ورى توليد در واحد هاى پرورشى  بيش
ــود. به اين ترتيب اگر قصد سرمايه گذارى روى  تاكيد ش
ــيرى را داريد،  ــرورى به خصوص گاو ش واحدهاى دامپ
ــوزى از طرف  ــن حوزه مج ــه فعال در اي ــيد ك آگاه باش
ــنهاد  ــد. پيش ــما داده نخواهد ش نهادهاى مربوط به ش
ــرمايه خود را به بخش ديگرى از كشاورزى  ــود س مى ش
ببريد كه موجب صرفه جويى در مصرف آب باشد؛ يعنى 

سيستم هاى آبيارى قطره اى و تحت فشار. 

سرنخ

احداث كارخانه سيمان سمنگان 
پيگيرى مديران را مى طلبد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالى 
گفت: احداث كارخانه سيمان سمنگان پيگيرى مديران 

آن واحد را مى طلبد. 
يحيى نيك دل در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به برگزارى 
ــه اى با حضور معاون برنامه ريزى وزير صنعت، معدن  جلس
ــت در حال راه اندازى  ــكالت 35 صنع و تجارت و بيان مش
در اين استان، گفت: كارخانه سيمان سمنگان يكى از اين 
واحدهاى توليدى بود كه مشكل اين كارخانه با بانك ملى 
است و طى اين جلسه قرار بر اين شد تا تسهيالت مورد نياز 
ــهيالت  به زودى اختصاص يابد. وى ادامه داد: هم اكنون تس
ارزى و ريالى براى ساخت اين كارخانه مصوب شده است و 
بانك ها بايد مساعدت الزم را داشته باشند. نيك دل تاكيد 
كرد: پيگيرى سرمايه گذاران بسيار مهم است و هرچه قدر 
ــرمايه گذار در پيگيرى امور جدى باشد، مصوبات زودتر  س
ــه  ــا بيان اينكه در اين جلس ــد. وى ب ــى خواهند ش اجراي
ــتند، اظهار كرد: اين ضعف  بيش از 17صنعت حضور نداش
ــاند و از سوى ديگر شايد به علت  ــرمايه گذارها را مى رس س
ــته اند اميدى به حصول  اينكه پيگيرى هاى فراوانى كه داش

نتيجه نداشته اند در اين جلسه حضور پيدا نكردند. 

خبر

عباس نعيم  امينى
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ــتند  ــه هس ــان ما هميش در مي
افرادى كه با ديگران متفاوتند و 
به دنبال ايده هاى نو مى گردند. 
ــى  ــى عمل ــو وقت ــاى ن ايده ه
مى شوند دست يافتنى تر به نظر 
ــند بنابراين نخستين ها  مى رس
ــد.  ــر مى مانن ــه در خاط هميش
ــى  ــى نمى داند دومين كس كس
ــت  ــره ماه گذاش ــدم به ك كه ق
ــه نام  ــود ولى هم ــى ب چه كس
ــترانگ را به عنوان  ــل آرمس ني
ــتين فردى كه بر ماه قدم  نخس

گذاشت مى شناسيد. 
ــم  مه ــتين ها  نخس ــه  هميش
هستند فرقى نمى كند كه شما 
ــتين نفر در چه زمينه اى  نخس
ــه  ــر حال هميش ــيد به ه باش

نخستين ها مهم اند. 
ــر گالرى  ــارى، مدي ــاز غف مهن
bun decoration نخستين 
ــد  ــه تولي ــه ب ــت ك ــى اس كس
ــتى اروپايى در ايران  صنايع دس
به سبك و سياق خاص خودش 
اقدام كرد. در ادامه گفت وگوى 
ــا وى را  ــروز» ب ــت ام «فرص

مى خوانيد. 
 ابتداتوضيحى در باره كارتان 

بفرماييد؟ 
ــتى  ــد صنايع دس ــا تولي كار م
ــژه كارهاى  ــت به وي اروپايى اس
كالسيك متعلق به قرن هجده 
ــم ميالدى  ــل قرن نوزده و اواي
ــفيد در اين  كه اغلب از رنگ س
كار ها استفاده شده و طرفداران 

خاصى دارد. 
ــه كار  ــه هيچ وج ــن كار ب اي
ــت، رنگ  ــد و مدرنى نيس جدي
ــتر  ــى بيش ــدارد و در طراح ن
ــده  ــتفاده ش ــفيد اس از رنگ س
ــيار  ــت ولى اين رنگ ها بس اس
ــت و با فضاى  آرامش بخش اس
ــيار  كوچك خانه هاى ايرانى بس
ــتريانى  ــى دارد. ما مش همخوان
ــى از اين  ــتيم كه ابتدا خيل داش
ــتقبال نمى كردند ولى  لوازم اس
ــيار راضى و  ــد بس ــس از خري پ

خوشحال بودند. 
 كار را از كجا شروع كرديد و 

اين ايده را از كجا گرفتيد؟ 
ــودم و  ــان ب ــدرس زب مدتى م
ــف و حتى در  ــع مختل در مقاط
ــطوح باال تدريس مى كردم تا  س
ــرى لينك هايى از  اينكه با يكس
دانشگاه هاى خارجى در زمينه 
ــنا و  ــيون آش طراحى دكوراس
ــن كار عالقه مند  ــه اي ــم ب كم ك
ــت وجو ها ادامه  شدم. اين جس
ــال 83 با  ــت تا اينكه در س داش
ــتانم كار  ــى از دوس ــك يك كم
ــيون را آغاز  ــى دكوراس طراح
ــق نبوديم. به  ــى موف كرديم ول
ــور بوديم بنا  ــه مجب دليل اينك
ــتريان عمل كنيم  به سليقه مش
و ايده ها و نظراتى كه مى داديم 
ــول واقع  ــورد قب ــر مواقع م اكث

نمى شد.
ــور بوديم  ــتر مجب  در واقع بيش
ــياقى غير از آنچه  به سبك و س
ــت داشتيم عمل  خودمان دوس
ــن كار در  ــد كه اي كنيم. اين ش
ــت  ــال 83 دوام زيادى نداش س
ــغول تدريس  و من مجددا مش

ــه سال  ــدم تا اينكه حدود س ش
ــط يكى از  ــاره توس ــش دوب پي
ــن كار  ــب به اي ــتانم ترغي دوس

شدم. 
 چه شـد كه به صنايع دستى 
اروپايى روى آورديد؟ خيلى 
از افـراد كار دكوراسـيون 
انجـام مى دهند، ولـى يا در 
بخش صنايع دسـتى ايرانى 
كار مى كننـد يـا اينكـه در 
قالب هاى نويـن كار طراحى 

دكور را ارائه مى دهند. 
ــه پدرم  ــت ك دليل اول اين اس
ــود و به  ــرده امريكا ب تحصيلك
ــنايى با  ــن دليل اندك آش همي
ــى و اروپايى پيدا  ــگ غرب فرهن
ــودم. از طرف ديگر، طرز  كرده ب
زندگى مان و چيدمان منزلمان 
ــمت و سو بود  ــتر به اين س بيش
ــه اين كار  و از همه مهم تر اينك
ــيار جديد و نو بود و در بازار  بس
ــع بازار  ــود. در واق ــيار كم ب بس
ــه وجود  ــن زمين ــرى در اي بك

داشت. 
 از چـه سـالى كار را مجددا 

شروع كرديد؟
ــود كه به صورت  از مهر ماه 92 ب
ــود را افتتاح  ــمى گالرى خ رس
ــد هم در  ــد ماه بع كرديم و چن
ــال گذشته سايت مان  دى ماه س
ــم. ابتدا كار را  را راه اندازى كردي
ــروع كرديم.  ــره محدود ش با داي
يعنى در ابتدا ما كار را با 100قلم 
ــا از همان  جنس آغاز كرديم ام
ــود از  ــان بر اين ب ــعى م ابتدا س
ــم كه با  ــتفاده كني كارهايى اس
ــاى ايرانى منطبق  فضاى خانه ه
باشد. البته از نظر قيمت هم براى 

خريداران مناسب باشد. 
 در حال حاضر وضعيت بازار 
به چه صورت اسـت؟ چقدر 

فـروش داريـد و از چـه 
زمانـى متوجه شـديد كه 
مى توان ايـن كار را ادامه 

داد؟ 
از همان روز افتتاحيه و ورود 
ــتريان فهميدم  نخستين مش
ــاب  ــت انتخ ــه راه را درس ك
ــتريان ما از  كردم و همه مش
جاى خالى چنين فضايى در 
ــت مى كردند. به  ــازار صحب ب
ــتريان كار را براى  تدريج مش
ــف مى كردند يا  ديگران تعري
ــا ديده  ــا در خانه ه اجناس م
ــب  ــن ترتي ــه اي ــد و ب مى ش

ــتريان جديدى پيدا كرديم  مش
ــث بازار  ــر حال در بح ولى به ه
ــا به صورت  ــروش م ــتر ف بيش
اينترنتى است و خوشبختانه در 
حال حاضر فروش خوبى داريم. 
 آيـا كار هاى سفارشـى هم 
انجام مى دهيـد؟ قيمت اين 

كار ها به چه صورت است؟ 
ــى هم  ــاى سفارش ــه! كاره بل
داريم. برخى مشتريان ما عكس 
ــى را در اينترنت مى بينند  خاص
ــفارش مى دهند  و كار را به ما س
ــان توليد  و ما هم كار را براى ش
ــه قيمت اين نوع  مى كنيم، البت
ــى بودن  كارها به دليل سفارش

قدرى باال تر است. 
قيمت گـذارى  مـورد  در   
كارهايى كه به صورت عمده 
توليد مى كنيـد چه طور؟ به 
هر حـال اين كار هـا در بازار 
نيست و قيمت مشخصى هم 
ندارد؛ چطور قيمت بهينه را 

پيدا مى كنيد؟ 
ــاوره هايى  ما با تحقيقات و مش
ــى انجام  ــورد بازارياب ــه در م ك
ــيديم  ــه اين نتيجه رس داديم ب
ــان را افزايش  ــد توليدم كه باي
ــمت توليد عمده  ــم و به س دهي
ــا بتوانيم قيمت  حركت كنيم ت
را كاهش دهيم. در كار هايى كه 
به صورت عمده توليد مى كنيم 
ــاب هزينه هاى  ــس از احتس پ
ــد كار بين 50 تا 60  اوليه و تولي
ــود در نظر  درصد براى خود س
مى گيريم و كار را به بازار عرضه 
مى كنيم. اگر فروش خوب نبود 
ــودمان كم  سعى مى كنيم از س
ــن بياورم  كنيم و قيمت را پايي
ولى اگر استقبال و فروش خوب 
ــم قيمت را  بود ترجيح مى دهي

افزايش ندهيم. 

 چه قـدر فضا بـراى كارتان 
اختصاص داديد؟ 

ــا براى كار  حدود 140 متر فض
اختصاص داديم كه شامل 100 
ــا گالرى و  ــالن نمايش ي متر س
ــر براى يك  حدود 40 متر ديگ
اتاق كار و دو انبار است كه يكى 
مختص كار هاى سايز كوچك و 
ــايز  ديگر مخصوص كارهاى س

بزرگ است.
 بـا چه ميـزان سـرمايه كار 
را شـروع كرديد و سـرمايه 

اوليه كار را از كجا آورديد؟ 
ــل از  ــم قب ــال و ني ــك س از ي
ــخصى  ــزل ش ــه در من افتتاحي
ــروع به توليد كردم. اوايل به  ش
ــودن و فضايى  دليل هزينه بر ب
ــتگاه ها  ــت از دس ــاز داش كه ني
استفاده نمى كردم. قسمت هاى 
ــه كارگاه هاى  ــف كار را ب مختل
ــى دادم و  ــفارش م ــف س مختل
ــاژ و همه  ــت كار را مونت در نهاي
كار ها را در اتاقى انبار مى كردم 
ــروع  ــه افتتاحيه و ش تا اينكه ب
ــيدم. از  ــمى رس ــت رس فعالي
ــرمايه  ــك س ــا ي ــدا كار را ب ابت
ــردم كه  ــاز ك ــى آغ 20 ميليون
ــان  ــس زب ــل از كار تدري حاص
ــى يا همان شغل ديگرم  انگليس
ــال و نيم اين  ــى يك س بود و ط
ــاندم  ــه 60 ميليون رس رقم را ب
ــر  از فضاى  ــن مبلغ غي البته اي
140 مترى بود كه خدمت تان 

عرض كردم.
 فضاى بـازار براى كار شـما 
چطور اسـت؟ آيا ايـن فضا 
بـراى ديگـران هـم وجود 
كار  ايـن  روى  كـه  دارد 

سرمايه گذارى كنند؟ 
ــت. در  بله! قطعا همين طور اس
ــر واردات كاالهاى  ــال حاض ح
ــوازم تزيينى  خارجى كه جزو ل
ــد با محدوديت هايى مواجه  باش
ــئله  ــن اين مس ــت، بنابراي اس
مى تواند چراغ سبزى باشد براى 
توليد كنندگانى كه مى خواهند 

وارد اين كار شوند. 
 االن با چـه مقدار سـرمايه 
مى تـوان اين كار را شـروع 

كرد؟ 
ــل  ــد الاق ــر باي ــال حاض در ح
ــرمايه  ــروع كار يك س براى ش
ــى در اختيار  ــا 50 ميليون 40 ت

داشته باشيد.
 آيـا بـراى ورود به ايـن كار 

تخصص خاصى الزم است؟ 
ــنايى  خب! در هر كارى يك آش
ابتدايى بايد وجود داشته باشد و 
اين كار هم از اين قاعده مستثنا 
ــت، ولى مهم ترين مسئله  نيس
ــه بايد  ــت ك ــدى اس عالقه من
وجود داشته باشد و البته قدرى 
مطالعه كه بسيار هم مهم است. 
 با وجود اينكـه قبال صاحب 
شـغل بوديد و زبان تدريس 
مى كرديد چرا سـعى كرديد 
شـغل تان را تغييـر دهيد و 
چـه شـد بـه ايـن كار روى 

آورديد؟ 
دو دليل عمده وجود داشت كه 
محرك من براى ورود به اين كار 
بود؛ اول اينكه عالقه داشتم يك 
ــته  ــب و كار خانوادگى داش كس
ــم و دوم اينكه عالقه مندى  باش

بسيارى به اين كار داشتم. 
امروز در دنيا يكى از موفق ترين 
ــب  ــن كس ــب و كار ها همي كس
ــت  ــى اس ــاى خانوادگ و كار ه
ــه اقتصادى،  ــر صرف ــالوه ب و ع
روحيه اعتماد بسيار بااليى هم 
ــب و كار هاى خانوادگى  در كس
ــل موفقيت  ــود دارد كه دلي وج

آن مى شود.
 توصيه شـما به تازه وارد ها 

چيست؟ 
در درجه اول با عالقه مندى وارد 
ــوند، مطالعه و اطالعات  بازار ش
ــته باشند و بازار  كافى از كار داش

را به خوبى بشناسند. 
 آيـا حاضريد به كسـانى كه 
مى خواهنـد وارد ايـن كار 
شـوند مشـاوره و راهنمايى 

دهيد؟ 
بله! با كمال ميل. البته كسى كه 
مى خواهد در اين زمينه فعاليت 
كند بايد ايده هاى نو داشته باشد. 

 فضاى كالن اقتصاد كشور را 
براى شـروع يك كسب و كار 

چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــم االن بهترين  ــر مى كن من فك
ــت  ــروع به كار اس موقع براى ش
البته براى كسى كه سرمايه الزم 

را داشته باشد. 
 چـه برنامه اى براى توسـعه 

كارتان داريد؟ 
ــد داريم چند  ــال قص تا پايان س
ــان راه اندازى  ــعبه براى كارم ش

كنيم. 
 فكـر مى كنيـد آدم موفقى 

هستيد؟ 
ــوع بايد  ــن موض ــه اي ــع ب راج
ــه  ــد البت ــر بدهن ــران نظ ديگ
ــبى  ــم يك امر نس ــت ه موفقي
ــن كار آرامش  ــت، ولى در اي اس

بسيار خوبى دارم. 
 تا چه انـدازه حاضريد براى 
كارتان هزينـه بپردازيد؟ به 
عبارت ديگر چه اتفاقى بايد 

بيفتد تا كار را رها كنيد؟ 
خيلى وقت ها كه توليدكننده ها 
ــد با  ــاور كني ــت مى كنند ب اذي
خودم مى گويم حق ما اين است 

كه كاالهاى چينى وارد كنيم.
  و چـه چيزى به شـما روحيه 
مى دهـد تـا دوبـاره بـه كار 

بازگرديد؟ 
ــراغ  با خودم مى گويم خب! به س
ــى روم ولى ممكن  فرد ديگرى م

است از فرد اولى بدتر باشد. 
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در روزهای اخیر تب ش��یرین 
»چال��ش س��طل آب ی��خ« در 
رس��انه های اجتماعی داغ ش��ده 
اس��ت و اف��راد مش��هور س��عی 
می کنند ب��ا پذیرفت��ن و دعوت 
ک��ردن دوس��تان خود ب��ه آن، 
س��همی در ب��اال ب��ردن س��طح 
آگاه��ی جامعه و مردم از بیماری 
ALS و کمک مالی برای تامین 
هزینه های تحقیقاتی درمانی آن 
داشته باشند. بازاریابان می توانند 
از این چالش درس های خوبی را 
بیاموزن��د و با دید بازاریابی به آن 
بنگرند. به عنوان مثال اکثر برندها 
و بازاریاب��ان فق��ط می خواهن��د 
محصول ی��ا خدمت خ��ود را به 
مشتریان بفروشند و هیچ تالشی 
برای درگیر کردن آنها نمی کنند و 
درنتیجه از مهم ترین نکته مهم در 
بازاریابی که درگیر کردن مشتری 

است، غافل می مانند. 

شرکت در کمپین را آسان و 
سرگرم کننده کنید 

برندها و بازاریابان با شیوه های 
مختل��ف از م��ردم درخواس��ت 
می کنند تا کاالهای آنها را بخرند: 
ثبت نام کنید تا یک اتومبیل برنده 
ش��وید یا با افتتاح یک حس��اب 
جدید، همیش��ه به روز باش��ید. 
ایجاد انگیزه خرید برای مشتریان 
ب��ه روش ه��ای مختلف��ی انجام 
می پذیرد، اما اغلب نمی توانند نظر 
مصرف کنندگان را به سوی خود 
جلب کنن��د. زیرا از یک تاکتیک 
کل��ی جال��ب و منحصربه ف��رد 
اس��تفاده نمی کنند. امروزه مردم 
به چنین تبلیغاتی عادت کرده اند 
و دیگر برایشان اهمیتی ندارد، اما 
اکثر آنها به ریختن یک سطل آب 

یخ روی سرشان عادت ندارند. 
ش��رکت در چالش سطل آب 
یخ کار پیچیده و دشواری نیست؛ 
هر کس��ی می توان��د آن را انجام 
ده��د و به اس��تعداد خاصی هم 
نیاز ندارد. اکث��ر اوقات زمانی که 
برندها مسابقه ای راه می اندازند یا 
س��عی می کنند مردم را با روشی 
منحصر به فرد درگیر کنند، به این 
موضوع توجه نمی کنند که ممکن 
است امکان دسترسی به کمپین 
ب��رای همه آس��ان نباش��د. مثال 

در برخ��ی از ای��ن کمپین ها فرد 
شرکت کننده باید از محلی خاص 
یا با محدودیت سنی خاصی باشد 
یا فرد باید عکسی در مکان جالبی 
گرفته باش��د، اما هرکسی در هر 
جایی و در هر سنی  می تواند یک 
سطل آب یخ روی سر خود بریزد.  
اجازه دهی��د درخصوص موضوع 
بازاریاب��ی گام را فرات��ر بگذاریم؛ 
تص��ور کنید که اگ��ر فیس بوک 
گزین��ه کمک مالی داش��ت، چه 
اتفاق��ی می افتاد؟ ی��ک ویدئو را 
تماشا می کنید و به محض اینکه 
تمام شد، حتی اگر کسی شما را 
به چالشی دعوت نکرده باشد، تنها 
با چند کلیک ساده می توانید در 
این کمپین شرکت کنید و کمک 
مالی خود را اه��دا کنید. چالش 
سطل آب یخ بدون وجود چنین 
گزینه ای در فیس بوک توانس��ته 
میلیون ها دالر جمع کند. تمامی 
از  موسسه های خیریه می توانند 

چنین مزیتی استفاده کنند. 

گاهی اوقات قدرت 
کمپین های محلی از 

 کمپین های ملی 
بیشتر است 

داس��تان چالش سطل آب یخ 
از زمانی آغاز شد که پیت فرتز از 
بوستون و پت کوئین از نیویورک، 
این چالش را پذیرفتند و دوستان 
خود را به آن دع��وت کردند و با 
هدف جم��ع آوری کمک مالی به 
انجم��نALS ، این بیماری را در 
جوامع محلی خود معرفی کردند 
و ب��ه هیچ عنوان قص��د یا انتظار 

راه ان��دازی یک جنب��ش ملی و 
استقبالی اینچنینی را نداشتند. 

یک��ی از دالیلی که این چالش 
در منطقه بوستون شناخته شد و 
مورد استقبال قرار گرفت، وجود 
یک ارتباط ق��وی بین مردم بود. 
مردم داس��تان زندگ��ی پیت را 
می دانس��تند؛ کاپیتان سابق تیم 
بیسبال کالج بوستون، که خودش 
 ALS از س��ال 2012 به بیماری
مبتال ش��ده اس��ت و قصد دارد 
س��طح آگاهی م��ردم از بیماری 
را ب��اال ببرد و برای مب��ارزه با آن 
 ALS و به نفع انجم��ن بیماری
پول جمع کند. احساسات جامعه، 
شناخت مردم از فرتز و نیت انجام 

این کار، باعث شد تا انگیزه مردم 
بوس��تون برای همکاری و کمک 
کردن به این انجمن باال رود و به 
این ترتیب بود که توجه دوستان 
و خانواده و کم کم افراد مش��هور 
در سراس��ر کش��ور و جهان را به 
س��وی خود جلب کرد.  بسیاری 

اوقات برنده��ا تالش زیادی برای 
راه ان��دازی ی��ک کمپی��ن ملی 
می کنند و تمامی نیروی خود را 
ب��ه کار می گیرند تا یک باره همه 
افراد را درگیر این کمپین کنند، 
اما فرام��وش نکنی��د درصورتی 
می توانید به خواس��ته تان برسید 
که فرآیند درگیر کردن مردم را در 

سطح محلی شروع کرده باشید. 
خیلی خودتان را درگیر انتقال 
پیام کمپین نکنید، بگذارید خود 

مردم داستان را تعریف کنند.
اگر یک برند، کمپینی ش��بیه 
به چالش سطل آب  یخ راه اندازی 
کرده بود، باید بازاریابان بی شماری 
را در سراس��ر دنیا ب��رای انتقال 
پیامش اس��تخدام می کرد، اما در 
این چالش، این خود مردم هستند 
که داستان شان را با اشتیاق برای 
دیگران تعری��ف می کنند. برخی 
از آنه��ا هم ویدئوی ضبط ش��ده 
خودش��ان را ب��ه دوس��تی که از 
بیماری ALS  رنج می برد، تقدیم 
کرده ان��د. برخ��ی از این فرصت 
اس��تفاده کرده و با دوستان شان 
خاطره می س��ازند. افراد دیگری 
مانن��د بیل گیت��س خالقیت به 
خ��رج داده و س��ازه ای را ب��رای 
ریختن س��طل یخ روی سرشان 
س��اخته اند. برخ��ی دیگ��ر یخ را 
حذف کرده و پریدن به آب بسیار 
سرد دریاچه میشیگان را انتخاب 
کرده اند.  حتی اگر برند نیس��تید 
و فقط می خواهید محصولی را به 
فروش برس��انید، می توانید از این 
چالش نکات بسیاری یاد بگیرید 
و اج��ازه دهی��د جامع��ه و خود 

مردم داستان ش��ما و برندتان را 
به دیگران بگویند.  البته انتقادات 
منفی متعددی نیز به این چالش 
که برخی آن را »خودش��یفتگی 
ش��ده  نامیده اند،  نوع دوس��تانه« 
اس��ت، اما بهتر اس��ت جنبه های 
مثب��ت آن را در نظر بگیریم. اگر 
این چال��ش باعث می ش��ود که 
سطح آگاهی مردم از یک بیماری 
خاص باال برود و در آن ش��رکت 
کنند و هدف از آن کمک به یک 
موسسه خیریه اس��ت، دیگر چه 
اهمیتی دارد که خودش��یفتگی 
باشد یا نه؟  انجمن ALS تالشی 
ب��رای نابودی یا واکنش خش��ن 
دربرابر منتق��دان نکرد. در عوض 
خیلی راحت با انتشار آمار میزان 
کم��ک مالی که به این موسس��ه 
شده، پاسخ انتقادهای منفی را با 

دیدی مثبت داد. 

کمپین را شخصی کنید
چالش سطل آب یخ کاری کرد 
که ت��ا پیش از این دیده نش��ده 
ب��ود. این چالش در عین حال هم 
فراگیر است و هم در نوع خودش 
منحصربه فرد. زمانی که ش��ما به 
ای��ن چال��ش دعوت می ش��وید، 
خواه ناخواه وارد این بازی شیرین 
شده اید و حتی زمانی که مستقیما 
به آن دعوت نشده اید، می توانید از 
تماش��ای ویدئوهای منتشرشده 
در رس��انه های اجتماعی توسط 
دیگران لذت ببرید و از افرادی که 
در آن ش��رکت کرده اند، حمایت 
کنید. اینجاس��ت که می توان آن 
را ی��ک کمپین عموم��ی نامید. 
زمانی که افراد دیگر را هم به این 
چالش دعوت می کنی��د، درواقع 
آن را شخصی کرده اید. اگر فردی 
ش��ما را به چالش طلبید، ش��ما 
باید هم به خودتان )ش��خصی( و 
هم به مردم )عمومی( پاس��خگو 
باشید. نظرات و انتقادات منفی به 
این کمپی��ن درواقع به آن کمک 
کرد، زیرا اکثر مردم هم سطل آب 
 یخ روی سر ریختند و هم کمک 

مالی کردند.
 در ای��ن کمپین یک حقیقت 
انسانی س��اده نهفته است؛ مردم 
دوست دارند که به همنوعان خود 
کمک کنند، ام��ا زمانی این کار 
را می کنند که موضوع برایش��ان 

شخصی سازی شده باشد. 

نحوه انتشار کتاب الکترونیکی

منابع و پروس��ه هایی ک��ه در بحث های گذش��ته به آن 
پرداختیم به خصوص در م��ورد تالیف یک کتاب، در اینجا 
نیز به کار می رود؛ حتی پروسه تهیه و نصب یک جلد برای 
محصول نهایی تقریبا مشابه است. با این تفاوت که در مورد 
کتاب های الکترونیکی به مهارت های عکاسی نیازی نیست. 
یک تصویر زیبا از کتاب الکترونیکی این کار را انجام می دهد. 
تنه��ا تفاوت این اس��ت که به یک وب س��ایت برای فروش 
و اهدای کت��اب الکترونیکی نیاز اس��ت. این فضا می تواند 
وبالگ ش��ما یا یک صفحه از سایت فروش باشد که به طور 
خاص برای این موضوع طراحی ش��ده اس��ت که اطالعات 
مربوط به محتوای کتاب شما را در اختیار بازدیدکنندگان 
ق��رار دهد و آنها را ترغیب کند تا ای��ن کتاب را خریداری 
 کنند. مثال های فراوانی از این موضوع را می توانید در سایت 
Clickbank.com که سرویس مورد استفاده بسیاری از 

نویسندگان کتاب های الکترونیکی است، بیابید. 
 م��ن 10 س��ال پیش از این، اق��دام به اس��تفاده از این 
س��رویس کردم. در آن زمان این شرکت بسیار کوچک بود 
و تعداد اندکی کارمند داشت. اما اکنون به عنوان رایج ترین 
و موثرترین روش برای فروش محصوالت داده ای در فضای 
اینترنت محسوب می شود و کارمندان زیادی را به خدمت 
گرفته اس��ت. حجم معامالت آنها در هفته چندین میلیون 
دالر است. س��ایت Clickbank.com متخصص فروش 
محص��والت نویس��ندگان کتاب های الکترونیک��ی و دیگر 
تولیدکنندگان محتواهای دیجیتال اس��ت. آنها این معامله 
را از طریق تحویل صورت حساب به مشتری، تحویل محتوا، 
کمک در استرداد وجه و حتی پرداخت به واسطه های کاری 
ش��ما انجام می دهند. ش��ما هر هفته از طریق یک حساب 
بانکی درآمد خود را از فروش دریافت می کنید. واسطه های 
شما کسانی هستند که در ازای معرفی محصوالت شما به 
دیگران، از هر فروش پورسانتی دریافت می کنند. در سایت 
Clickbank  محصوالتی وجود دارد که حق کمیس��یون 
واس��طه ها از محل فروش آنها 50 درصد یا بیش��تر است. 
از آنج��ا که محص��والت اطالعاتی و داده ای س��ود خالص 
90 درصدی یا بیشتر دارند و هزینه ارسال هم ندارند، باید 
کمیس��یون بسیار باالیی را برای واسطه های فروش در نظر 
 Clickbank گرفت. بسیاری از نویسندگان )که در سایت
به عنوان فروشنده یا ناشر فعالیت می کنند( پورسانت بسیار 

باالیی را به واسطه های فروش پرداخت می کنند. 

کتاب ها منقضی نمی شوند
ام��روزه، عمر کتاب ها بس��یار بیش��تر اس��ت و منقضی 
نمی ش��وند. یکی از مزایای ارزش��مند نوش��تن کتاب های 
الکترونیکی این اس��ت که به راحتی می توان محصول خود 
را در ه��ر زمانی به روز کرد. اگر تصمیم بگیرید چنین کاری 
انجام دهید، می توانید به خوانندگان خود نسخه جدید کتاب 
را اه��دا کنید. این اتفاق هیچ گاه پایانی ندارد. من چندین و 
چند بار این کار را در مورد کتاب های الکترونیکی خود انجام 
داده ام. اغلب یک کتاب الکترونیکی از یک کتاب چاپی بهتر 
است. اگر بخواهم صادقانه بگویم، در بسیاری از موارد ترجیح 
می دهم به جای کتاب چاپی، کتاب الکترونیکی بفروش��م. 
دالیل فراوانی برای این اظهارنظر وجود دارد؛ کم اهمیت ترین 
علت آن میزان درآمد باالیی اس��ت ک��ه می توانم از این راه 
به دست آورم. کتاب های چاپی که می خوانیم، قبل از اینکه 
به دست ما برس��د، افراد زیادی آن را لمس کرده اند، یعنی 
هر کسی که نقشی در تهیه این کتاب داشته است،از جمله 
کارخانه تولید کاغذ،کارخانه تولید جوهر، شرکت صحافی، 
چاپخان��ه، فروش��ندگان، انتش��اراتی ها و غی��ره ،درنهایت 
چی��ز زیادی برای ما باقی نمی مان��د. اما تحویل یک کتاب 
الکترونیکی بس��یار س��ریع اتفاق می افتد و رایگان است و 
همچنین سود خالص آن نسبت به کتاب های چاپی بیشتر 
است. البته این موضوع بهترین مزیت کتاب های الکترونیک 
محس��وب نمی شود. مزیت عمده این نوع کتاب ها این است 
که وقتی ش��خصی یک کتاب الکترونی��ک از من خریداری 
می کن��د، آدرس ایمیل او را دریافت می کنم. به این ترتیب 
می توانم با او ارتباط برقرار کنم و به روزرس��انی های الزم را 
در اختی��ارش قرار دهم و نیز س��ایر محص��والت و خدمات 
را معرف��ی کنم. همچنی��ن می توانم یک ارتب��اط دائمی و 
مستحکم با مش��تریان برقرار کنم.  مزیت دیگر کتاب های 
الکترونیکی این است که بیش از پیش می توانم با مشتریان 
تعامل داشته باشم. همچنین می توانم لینک هایی را در این 
کتاب ه��ا قرار دهم و از این طریق خوانندگان را به س��مت 
پس��ت های وبالگ، مقاالت یا دیگر محتواهای تایید کننده 
در فضای مجازی بفرس��تم. حتی می توان��م محصولی را از 
داخل این کتاب بفروشم و از این طریق مشتریان می توانند 
ب��ا کلیک کردن یک دکمه و س��فارش محصول و پرداخت 
هزین��ه، آن را خریداری کنند. کتاب های چاپی به هیچ وجه 
نمی توانند این امکانات را ارائه دهند.  به این دلیل است که 
من به ش��دت طرفدار کتاب های الکترونیکی هستم. شاید 
اکنون به این موضوع پی برده باشید که چرا 10 سال است 
که کتاب می نویس��م، درحالی که تابه حال کتابی را چاپ و 

منتشر نکرده ام. 
دو سرویس برای جلوگیری از کپی برداری 

یس  و سر ین  ا  w w w . c o p y s c a p e . c o m"
ای��ن ام��کان را برای ش��ما فراه��م می کند ت��ا چند خط 
از مت��ن نس��خه خ��ود را در آن وارد کنید و اگر کس��انی 
تابه ح��ال محت��وای ش��ما را کپی ب��رداری ک��رده ی��ا در 
جای��ی از فض��ای مج��ازی ق��رار داده باش��ند، بالفاصل��ه 
تش��خیص می دهد. س��رویس Switchblade در آدرس 
http://documentsecurityalliance.comو 
digitalwatermarkingalliance.comامکان��ات 
فراوانی را برای حفاظت و صیانت از محتواها و تصاویر ارائه 

می دهد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
خبرنامه هدفمند، ابزاری برای بازاریابی

تحلیلی بر کمپین چالش سطل آب یخ 
هدف مشخص

برای ارتباط با مخاطب مشخص

من محمد س��یار هس��تم. خوش��حالم که من رو به 
چال��ش آب ی��خ دعوت کردید. دوس��تانم )س��ه نفر از 
همکاران ش��ما در این بخش( رو به این چالش دعوت 

می کنم. 
ای��ن روزه��ا حتما باره��ا و بار ه��ا این جم��الت را 
از زب��ان هنرمن��دان، ورزش��کاران، سیاس��تمداران یا 
حتی دوس��تان خود ش��نیده اید. جمالت��ی که مربوط 
 ب��ه یک��ی از موفق تری��ن کمپین ه��ای اجتماعی این 

روزهاست. 
 )ALS( در هفته اول ماه آگوست، خیریه ای. ال. اس
امریکا با دو ه��دف اصلی و ثانویه این کمپین را به راه 
انداخت. بیماری ای. ال. اس ت��ا چند وقت پیش، یعنی 
درس��ت تا قبل از چالش آب ی��خ، یک بیماری العالج 
و تقریبا ناش��ناخته بود. یک بیماری ک��ه مبتالیان به 
آن معم��وال مدت زمان زیادی زن��ده نمی مانند. هدف 
اصل��ی این کمپین شناس��اندن این بیم��اری به مردم 
دنی��ا ب��ود. اینکه بدانی��م چنین بیماری وحش��تناکی 
وجود دارد تا ش��اید باعث حرکت های فردی و جمعی 
در جه��ت کمک رس��انی ی��ا حت��ی جس��ت و جو برای 
 راه درم��ان ش��ود. ه��دف دوم جم��ع آوری کمک های 

نقدی بود. 
»کمپین س��طل یخ« را نخس��تین بار »پیت فریتز، 
بازیکن س��ابق تیم بیس��بال« کالج بوستن کلید زد. او 
که خود به ای. ال. اس دچار ش��ده، روز 31 ماه جوالی 
در فیس بوکش نوش��ت که با هدف ب��اال بردن آگاهی 
در خصوص این بیماری روی س��ر خود یک سطل آب 

یخ می ریزد. 
آب یخ ریختن یک ن��وع همدلی با بیماران مبتال به 
ای. ال. اس است، زیرا فعال تنها درمان آنها این است که 
بیماران را برای لحظه ای در یخ فراوان می گذارند تا به 
س��لول های از بین رفته ش��وک بدهند و ایمنی بدن را 
کمی باال ببرند. این کمپین دو قانون س��اده دارد. یک: 
در چالش ش��رکت کرده و یک س��طل آب یخ را روی 
س��ر خود بریزید و دو: س��ه نفر از دوس��تان خود را به 
این چالش دعوت کنید و آنها باید در مدت 2۴ ساعت 
یک��ی از دو راه انج��ام چالش و ادامه سلس��له وار آن یا 
 واری��ز مبلغ 100 دالر به حس��اب خیریه ای. ال. اس را 

انتخاب کنند. 
بس��تر اجرای این کمپین شبکه های اجتماعی است، 
ام��ا چه نکاتی باعث موفقیت ای��ن چنینی این کمپین 

شد؟ 
زندگی خصوصی افراد مش��هور همیش��ه مورد عالقه 
و توجه جامعه بوده اس��ت. اینکه بدانیم فالن خواننده 
از چ��ه غذای��ی خوش��ش می آید ی��ا ف��الن بازیگر در 
خیابان به چه کس��ی حمله ور ش��د یا... چه برس��د به 
اینکه رفلکس فرد مش��هور مورد نظ��ر را در موقعیتی 
 ک��ه تاکن��ون پی��ش نیام��ده و حت��ی فک��ر آن را هم 

نمی کردید ببینید. 
ساده س��ازی و مفرح و بامزه بودن ای��ده این چالش 
یک��ی از دالی��ل موفقیت دیگر آن اس��ت. کمپین های 
مختلفی در دنیا به وجود می آیند که به دلیل س��خت 
ب��ودن یا غیر مف��رح بودن نا تمام می مانند و گس��ترده 

نمی شوند. 
این ایده س��اده و جالب در عین اینکه داستانی دارد، 
به روش درمان بیماری اشاره می کند و فضای مفرحی 
را ایج��اد می کند ک��ه باعث دهان به دهان ش��دن آن 

می شود. 
زمان مناس��ب اجرای این کمپین راز دیگر موفقیت 
آن اس��ت. ف��رض کنید این چالش در زمس��تان اتفاق 
می افتاد. احتماال به ایده ای احمقانه تبدیل می شد و در 

نطفه از بین می رفت. 
وج��ود ام��کان شخصی س��ازی و تغیی��ر در ش��یوه 
باعث ایج��اد بی نهایت راه و روش و ویدئو ش��د. اینکه 
بیل گیت��س با روش��ی ش��به روباتیک آب ی��خ را روی 
خ��ود می ریزد ی��ا بازیکنان تیم بس��کتبال ب��ا پرتاب 
ت��وپ ای��ن کار را انج��ام می دهن��د باع��ث می ش��ود 
ک��ه ه��ر ف��رد ای��ن خروج��ی را از آن خ��ود ببیند و 
 همی��ن تفاوت ه��ا باع��ث بیش��تر و بهتر دیده ش��دن 

آن می شود. 
این کمپین همه جوانب را در نظر گرفته بود و با یک 
ایده جالب و ساده توانست سهم عظیمی از مخاطب را 
از آن خود کند. این مخاطبان حداقل به س��طح آگاهی 
از بیماری رس��یده اند یعنی دس��تیابی ب��ه هدف اول و 
 میزان دریافت کمک های نقدی نیز نش��ان دستیابی به 

هدف دوم است. 
در ایران ورود افراد مش��هور به اج��رای این کمپین 
کم��ک کرد و یکی از دالیل موفقی��ت این ایده همین 
حضور اس��ت. اما چطور می توان افراد مش��هور را وادار 

به این کار کرد. 
زیرک��ی ای��ده در آن اس��ت ک��ه دع��وت توس��ط 
اف��راد مش��هور از افراد مش��هور و در مقاب��ل دیدگان 
طرف��داران آنهاس��ت، آن هم دعوت��ی در جهت عملی 
 بشر دوس��تانه. چه کسی توان ش��انه خالی کردن از آن 

را دارد؟ 
ی��ک کمپی��ن موف��ق یعنی ه��دف مش��خص برای 
ارتباط با مخاطب مش��خص در بس��تر مش��خص و در 
زمان مش��خص. خاصیت ویروسی این چالش نیز یکی 
دیگر از رموز موفقیت آن اس��ت. این خاصیت به دلیل 
استفاده از بستر شبکه های اجتماعی و نوع ایده و افراد 
حاضر در آن قوت گرفت. این جاس��ت که حتی نوشتن 
مقاله هایی بر ضد چالش هم به گس��ترش ویروسی آن 

کمک می کند. 

اکثر اوقات زمانی که 
برندها مسابقه ای را 

راه می اندازند یا سعی 
می کنند مردم را با 

روشی منحصر به فرد 
درگیر کنند، به این 

موضوع توجه نمی کنند 
که ممکن است امکان 
دسترسی به کمپین 

برای همه آسان نباشد
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محمد سیار 
مشاور بازاریابی و تبلیغات 

راهنمای طراحی کمپین های سرگرم کننده

درس های بازاریابی از »چالش سطل آب یخ«

ای��ن روزه��ا م��دام از تاثی��رات 
تبلیغات و بازاریاب��ی و به کارگیری 
رس��انه ها با هزینه های سرسام آور در 
جهت تبلیغات می ش��نویم. در این 
میان برخی ش��رکت ها، سازمان ها و 
کس��ب و کارهای کوچک هستند که 
نه آنچنان بودج��ه ای برای تبلیغات 
گسترده دارند و نه می توانند به کل 
مقوله تبلیغات را بی خیال شوند، پس 
باید روش ها و گزینه های کم هزینه ای 
ب��رای این گونه کس��ب و کارها وجود 
داش��ته باش��د. برای گرفتن پاس��خ 
این سوال به س��راغ نیما کیمیایی، 
مدیر مجموعه مش��اوران کسب و کار 
پریمیوم رفته ایم تا روش هایی پیش 
پ��ای کس��ب و کارهای کوچک برای 
معرف��ی بگذاریم. به گفته کیمیایی، 
یکی از بزرگ ترین مشکالتی که در 
بین برندهای ای��ران وجود دارد این 
است که فکر می کنند کسب و کارهای 
کوچک به محل��ه و کوچه و خیابان 
محدود می ش��وند و نیازی به تبلیغ 
ندارند. این تفکر اش��تباه اس��ت. در 
وهل��ه اول باید ب��اور کنیم که فرقی 
نمی کند ما بزرگ هستیم یا کوچک، 
مهم این اس��ت که ما را بشناسند و 
قبل از اینکه به فکر تولید باشیم اگر 
ایده ای به ذهنمان رسید، اول از همه 
بازار را بشناس��یم، شرایط را ببینیم، 
موقعیت های بازار را بفهمیم و سپس 
به نسبت کس��ب و کارمان شروع به 

برنامه ریزی برای تبلیغات کنیم. 

مشتری به جای بیلبورد
بهترین راه برای کس��ب و کارهای 
کوچک این اس��ت که از هر مشتری 
یک بیلبورد بسازید، یعنی شخصی 
را بس��ازید ک��ه ب��رای ش��ما ی��ک 
مش��تری می آورد و بالقوه برای شما 
یک تبلیغ کننده اس��ت. اما چگونه؟! 
کیمیایی ادام��ه می دهد: نکته حائز 
اهمیت این اس��ت که بای��د بدانیم 
»مش��تری راضی« به هی��چ عنوان 

به درد س��ازمان نمی خ��ورد، زیرا از 
قیمت و ش��رایط ش��ما راضی است 
)این نکات در خصوص شرکت های 
انحصاری یا نیمه انحصاری نیس��ت، 
برای ش��رکت هایی اس��ت که مردم 
قابلیت انتخاب دارند( این مش��تری 
راض��ی وقتی خدم��ات بهتر، قیمت 
بهتر و شرایط بهتر را ببیند، می رود! 
پس نکته اول اینکه مشتری راضی به 

درد سازمان نمی خورد. 
در ادامه یک سری مشتری داریم 
که حس خوبی نس��بت ب��ه ما و در 
واقع ذهنی��ت مثبتی به م��ا دارند. 
اینان »مشتریان شاد« هستند یعنی 
کسانی که هم از ما راضی هستند و 
هم محصول ما را تبلیغ می کنند. این 
گروه برای مجموعه ما بهتر است، اما 
نیاز مبرم ما به مش��تریانی است که 
به مشتریان »وکیل مدافع« معروفند؛ 
اینان هم خود، محصول را اس��تفاده 
می کنن��د هم به دیگران پیش��نهاد 
می دهن��د و ه��م برای ما مش��تری 
می آورن��د. بهترین راه برای تبلیغات 
و بازاریابی کم هزینه این اس��ت که 
تا می توانیم مش��تریان وکیل مدافع 

بسازیم. مشتری وکیل مدافع کسی 
اس��ت که برایش به صرفه نباشد که 
رقبای م��ا را انتخاب کند. این صرفا 
ب��ه معن��ی ارزان ب��ودن محصول یا 
خدمات ما نیس��ت، مثال مش��تری 
از فروش��گاهی خرید می کند، یا به 
رستورانی می رود و حتی می داند که 
هزینه باالتری نسبت به کاالیی که 
دریافت ک��رده پرداخت می کند، اما 
به خاطر خدمات خوب، رفتار مناسب 
با مشتری و حمایتی که از او می شود 
این حس خوب نسبت به آن برند به 
وجود می آید و در مقابل راضی بودن 
مش��تری از برند، آن را ب��ه دیگران 
معرفی می کند و به همه کسانی که 
دوستشان دارد می گوید به آنجا سری 
بزنند چون خدماتی ارائه می دهند که 

دیگران این کار را نمی کنند. 
این کارشناس در خصوص مقایسه 
با س��ایر رقب��ا می افزاید: ش��ما باید 
نسبت به س��ایر رقبا متفاوت باشید 
تا برای مش��تری به صرفه نباش��د تا 
به س��راغ رقبای شما برود. شما چه 
اس��تراتژی های متفاوتی نس��بت به 
س��ایر رقبا دارید که برای مشتریان 

به صرفه نباش��د که ب��ا دیگران کار 
کنند؟ به مشتریان خود باالتر از آن 
چیزی که انتظار دارند خدمات ارائه 
بدهید. اگر بنا شده شش ماه ضمانت 
دهید زمان تحویل هشت ماه ضمانت 
کنی��د، اگر گفتید محصول تخفیف 
ن��دارد امکانی برقرار کنید که لحظه 
فروش تخفیف بدهید، اگر برای نصب 
محصول بنا ب��وده هزینه ای دریافت 
کنید آن را در زمان ارائه رایگان نصب 
کنید، هزینه حمل را به عهده بگیرید. 
مردم حس خوب و تجربه مثبت شما 
را به دیگ��ران انتقال می دهند و این 

یعنی تبلیغات دهان به دهان.  
ما در ایران هم این کار را کرده ایم، 
مثال در عرضه خ��ودروی هیوندا به 
جای اینکه روی فروش تمرکز کنیم 
و تبلیغ روی فروش را گسترده انجام 
دهیم، خدم��ات پس از فروش را جا 
انداختیم و کاری کردیم که تبلیغات 
دهان به دهان انجام ش��ود و س��عی 
می کردی��م ب��ه مش��تریان خدمات 
غیرقابل انتظ��ار بدهی��م. از طرفی 
مراقب باش��ید ق��ول امکاناتی را که 
متعهد به اجرای آن نیستید ندهید، 

چیزهایی را بگویی��د که حتما توان 
انجامش را داشته باشید و حتی باالتر 
از آن چیزی که گفته اید خدمات ارائه 
دهید. این بهتری��ن راه برای فروش 

کم هزینه است. 

پرسنل شاد و افزایش فروش
کیمیای��ی در خص��وص تاثیرات 
نیروی انس��انی در سازمان می گوید: 
نخستین نکته پرسنل شما هستند، 
شما باید فروشندگان و پرسنل شاد 
داش��ته باش��ید، زیرا هرچقدر شما 
نیروی انسانی حرفه ای و پرانرژی تری 
داشته باش��ید، افراد بیشتری تمایل 
دارند با مجموعه شما کار کنند. البته 
قابل ذکر است که شاد بودن پرسنل 
با دادن حقوق باال و خرید ماشین و 
رفاه اقتصادی انجام نمی شود. پرسنل 
در سازمان ما باید تجربه های خوبی 
داشته باشند، حس خوبی برای کار 
کردن داشته باشند و احساس امنیت 
کنند تا این لذت را با مشتریان خود 
تقسیم کنند. انرژی شما خود را در 
بازار نش��ان می ده��د و روی فروش 
شما تاثیر گذار اس��ت.  او می افزاید: 
مس��ئله بعدی صداقت در کار است، 
مشتریان باید باور کنند که به خاطر 
آنها کار می کنید و همسو بودن شما 
با عقاید ش��ان به نفع آنهاست. سعی 
کنید باورهای خودتان را بفروشید و 
نه محصول خود را. بحث نگرش افراد 
هم در این مقوله بس��یار مهم است. 
اگر من مشتری احس��اس کنم که 
شما متفاوتید و شما به خاطر من کار 
می کنید و مرا حمایت می کنید، شما 
را به عنوان یک آشنا، دوست یا فامیل 
در نظر می گیرم؛ کسی که مصلحت 
م��را می خواهد و چ��ون نگرش من 
نس��بت به شما مثبت می شود برای 
شما اس��تثنا قائل می شوم. مخاطب 
اگر ش��ما را از دوس��تان یا آشنایان 
بداند، لزوما ش��ما نباید ارزان ترین یا 
باکیفیت ترین، در بازار باشید زیرا از 
نظر مخاطب نگرش شما با او همسو 

است. 

نظرات یک مشاور کسب و کار درباره راه های جذب مشتری 

از مشتریان وکیل مدافع بسازید
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اینکه ش��رکت ها برای تبلیغ 
کاال ی��ا خدمات خ��ود چقدر 
هزین��ه کنند، همیش��ه ذهن 
مدیران و صاحب��ان صنعت را 
به خود مش��غول کرده اس��ت. 
برخی مدی��ران معتقدند آنچه 
ف��روش  ب��ه  را  ش��ما  کاالی 
نه  می رساند، کیفیت کاالست 
تبلیغات، ام��ا در مقابل برخی 
دیگر از کارشناس��ان با نگاهی 
به بازگش��ت س��رمایه ناشی از 
این موضوع  تبلیغات معتقدند 
به قدری مهم است که اگر یک 
برند از 100 درصد سود ساالنه 
خ��ود 95 درص��د آن را صرف 
معرفی برن��د خود کند، پولش 

را هدر نداده است. 
موضوع می��زان تاثیرگذاری 
تبلیغ��ات ب��ر افزای��ش درآمد 
شرکت وقتی برای ما روشن تر 
می شود که به میزان تبلیغات 
برندهای معروف رجوع کنیم. 
ب��رای نمونه ب��ه برند آدیداس 
اش��اره می کنیم که بخشی از 
نیاز مشتریان به لوازم ورزشی 
را تامین می کند. این ش��رکت 
در سال 2012 نزدیک به 11 
تبلیغات  ص��رف  دالر  میلیارد 
کرد و در مقاب��ل درآمد 200 
میلیارد دالری داش��ت. حتی 
این ش��رکت ب��ا بهره گیری از 
همی��ن هزین��ه تبلیغات��ی در 
جام جهانی برزیل شرکت های 
رقیب همچون نایک را پش��ت 
س��ر گذاش��ت. آدی��داس در 
جام جهان��ی برزیل هزینه 85 
میلی��ون دالری ص��رف کرده 
بود ک��ه درآم��دی 2 میلیارد 
دالری را ب��رای او ب��ه همراه 
ای��ن موضوع  البت��ه  داش��ت. 
بیشتر مدیون حضور مقتدرانه 
تی��م مل��ی آلم��ان به عن��وان 
 اسپانس��ر ای��ن برن��د در جام 

جهانی بود. 
باید در نظر داش��ت که این 
مقدار فروش تنه��ا به کیفیت 
مرب��وط  آدی��داس  تولی��دات 
نمی ش��ود، چرا ک��ه برندهای 

رقی��ب آدیداس از نظر فناوری 
و کیفیت تولیدات، دست کمی 
از ای��ن برند ندارن��د. بنابراین 
ش��اید بتوان گفت آنچه میزان 
درآمد برندها را تعیین می کند 

میزان تبلیغات آنهاست. 

سود تبلیغات در بلند مدت 
با  تبلیغات  کارش��ناس  یک 
تایی��د این موض��وع می گوید: 
برای برآورد میزان درآمد برند 
ناش��ی از تبلیغات باید میزان 
سود به دس��ت آمده از فروش 
محص��ول را از هزینه تبلیغاتی 
آن کسر کنیم تا بتوانیم میزان 
کارک��رد تبلیغات را مش��خص 
کنیم، اما باید توجه داشت که 
از خریداران سوال شود انتخاب 
کاالی آنها از کجا منشا گرفته 
اس��ت؛ اگر در پاس��خ تبلیغات 
را به عن��وان دلیل انتخاب خود 
معرفی کنند، می توان افزایش 
درآمد را به حس��اب تبلیغات 
گذاش��ت. به بی��ان دیگر برای 
محاسبه بازگشت سرمایه تنها 
سود ناشی از بازتاب تبلیغاتی 
محص��ول بای��د در نظر گرفته 

شود. 
رش��ید عطارپ��ور با اش��اره 
به بودج��ه کل��ی برندها برای 
تبلیغات می افزای��د: وقتی که 
س��ال  در  آدی��داس  ش��رکت 
بودج��ه ای 11 میلیارد دالری 

محص��ول  معرف��ی  ب��رای  را 
خود ص��رف می کن��د، نتیجه 
آن ن��ه تنها در همان س��ال به 
بار خواه��د نشس��ت بلکه در 
س��ال های آتی نی��ز منجر به 
افزایش درآمد آن خواهد ش��د 
و این همان موضوعی است که 
محاس��به نرخ بازگشت هزینه 
تبلیغات��ی را دش��وار می کند. 
با ای��ن حال درآم��د تبلیغاتی 

همیشه رقم کالنی است. 

بازگشت سرمایه 
متاثر از شیوه تبلیغات

ب��ا توجه ب��ه اینک��ه هزینه 
تبلیغ��ات در رویکرد بلندمدت 
ب��ا کارک��ردی غیرمس��تقیم، 
بازدهی ش��رکت را ب��اال برده، 
هزینه باالی این بخش توجیه 

می ش��ود، اما با ای��ن حال باید 
ب��ه ای��ن نکته نی��ز توجه کرد 
ک��ه روش تبلیغات ب��ر میزان 
بازگش��ت س��رمایه برمبن��ای 
اس��ت،  اثر گ��ذار  کاال  ن��وع 
به گون��ه ای ک��ه تبلیغات��ی که 
در آن ش��خصیت های محبوب 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 
در  تبلیغات��ی  تیزره��ای  از  و 
س��ایت های پربیننده استفاده 
می شود، ممکن است بازگشت 
س��رمایه را بی��ش از تبلیغات 
معمولی تلویزیون��ی باال ببرد، 
چراکه هزینه پخش تلویزیونی 
آگهی گران تر است و بخشی از 
سود فروش محصول را به خود 
هزینه  این  می دهد.  اختصاص 
تبلیغات در س��ایت های  برای 
است.  پایین تر  بسیار  پربیننده 
ب��ه عب��ارت دیگر در ش��رایط 
کنونی که اینترن��ت به آرامی 
جای ش��بکه های تلویزیونی را 
پر می کند و افراد برای کس��ب 
اطالعات منتظر اطالع رس��انی 
تلویزی��ون نمی نش��ینند و ب��ا 
مراجعه به س��ایت ها اطالعات 
تکمیلی محصوالت مورد تقاضا 
را دریافت می کنند، اس��تفاده 
از رس��انه های این چنینی برای 
تبلیغات مقرون به صرفه تر به 

نظر می رسد. 
کارش��ناس  رضایی  می��الد 
تبلیغات دیگری اس��ت که در 

رابط��ه با اینکه هزینه تبلیغات 
چقدر می تواند به نرخ بازگشت 
سرمایه یک شرکت کمک کند، 
ام��روز« می گوید:  به »فرصت 
عالوه بر اینکه کیفیت تبلیغات 
بر میزان فروش محصول تاثیر 
ب��ودن  ش��ناخته  می گ��ذارد، 
ش��رکت نیز می تواند در میزان 
تبلیغ��ات  هزین��ه  بازگش��ت 
که  به گون��ه ای  بگ��ذارد،  اث��ر 
ش��رکت های تازه تاسیس نیاز 
به هزینه بیشتری در تبلیغات 
دارن��د که فقط بخش��ی از آن 
صرف معرفی ش��رکت خواهد 
ش��د و نرخ بازگش��ت سرمایه 
را کاهش خواه��د داد. این در 
حالی اس��ت ک��ه در برندهای 
مع��روف هزین��ه تبلیغات تنها 
برای معرفی محصول اس��ت و 
ای��ن اقدام ف��روش محصول را 

افزایش خواهد داد. 
همچنین  کارش��ناس  ای��ن 
ب��ا نگاهی ب��ه نق��ش رقبا در 
موفق بودن تبلیغات یک کاال، 
می افزاید: برخی ش��رکت ها در 
مسیر تولید خود با رقبای قوی 
برخورد می کنند که محصوالت 
آنها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و ن��وع جدی��دی از آن کاال را 
ارائه می کنند که نرخ بازگشت 
ش��رکت  تبلیغات��ی  س��رمایه 
را ک��م می کن��د. در واقع این 
کاهش نرخ بازگش��ت به دلیل 
غیرکارب��ردی ب��ودن تبلیغات 
نیست بلکه ناش��ی از نداشتن 
یک اس��تراتژی مناس��ب برای 
ارائه محص��ول مطابق فناوری 
روز و سلیقه مش��تریان است. 
به همین دلی��ل موفقیت یک 
شرکت در مورد یک کاال تنها 
بازنمی گردد،  تبلیغ��ات آن  به 
اما هزینه بیشتر در این بخش 
سایر ناکارآمدی کاال را پوشش 
می دهد. تمام این موارد باعث 
می ش��ود برخی ش��رکت ها با 
وجود اینک��ه محصول خود را 
ارتقا نمی دهن��د، ولی در یک 
دوره طوالن��ی از فروش خوبی 
برخوردار شوند و همیشه یک 

رقیب باقی بمانند. 

گزارش »فرصت امروز« از کارکرد تبلیغات در بازگشت سرمایه 

هرچهبکاری،درومیکنی
ایران می  تواند خشک نشود

کمبود آب، تبدیل به زنگ خطری شده که مردم هر 
روز آن را می ش��نوند.  »از ذخیره آب تهران فقط چند 
قطره باقی اس��ت« ش��عار تبلیغاتی »کمپین یک قطره 
آب« است که به صورت خودجوش ولی کامال هدفمند 
درفضای مج��ازی به راه افتاده اس��ت. این کمپین که 
در فاصله کمی با کمپین چالش س��طل آب یخ توسط 
ش��رکت تبلیغاتی کهربا به راه افتاده، از استقبال خوبی 
برخوردار شده اس��ت. این کمپین با هدف جلب توجه 
جامعه به بح��ران کمبود آب در ایران برنامه ریزی و به 

سرعت فراگیر شده است. 

نخس��تین تصویر آگهی ای��ن کمپین را روی ویترین 
خشکش��ویی پاکان مش��اهده کردیم. طرح��ی که در 
صفح��ه اجتماع��ی این کمپین نیز منتش��ر ش��د و به 
س��رعت از طرف س��ازمان ها و ش��خصیت های معروف 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. این اس��تقبال تا حدی بود 
ک��ه چندی پی��ش وزیر نیرو ب��ه طور س��رزده به این 
خشکشویی آمد و از این کمپین حمایت کرد. در صفحه 
اجتماعی این کمپین صحبت های شخصیت های علمی 
کش��ور که درباره بحران بیان ش��ده منتشر می شود و 
 در راس��تای آن افراد مختلف جامع��ه درباره آن اظهار 
نظ��ر می کنند. اس��تفاده از ش��عارهای خالقانه و رنگ 
زمینه زرد بیشتر از همه این کمپین را متفاوت کرده و 

مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار داده است. 

طرح های��ی ک��ه زمینه ای کامال زرد رن��گ دارند و با 
شعارهایی با لحنی عامیانه همراه شده اند. شعار »قربون 
دس��تت اون ش��یر آُب ببند« از شعارهایی است که در 
این کمپین منتش��ر شده و دست به دست می چرخد و 
طرح آگهی این ش��عار به درخواس��ت هدایت کنندگان 
کمپین به سرعت در فضای مجازی منتشر می شود. در 
ادام��ه این طرح، تقریبا چند روز یک بار طرح جدیدی 
از این کمپین به نمایش گذاشته می شود. از شعارهای 
دیگری که نظر هر فردی را به خود جلب می کند، شعار 
»باالغیرتا، 5 دقیقه!« است؛ شعاری که در کنار پیامی 
 با مضمون یکب��ار زمان بگذارید و امتح��ان کنید قرار 
گرفته اس��ت. در این پیام اش��اره می ش��ود ک��ه واقعا 
می ش��ود مدت زم��ان دوش گرفت��ن را ب��ه 5 دقیقه 
 کاه��ش داد، ب��ا ای��ن کار ماهان��ه 4ه��زار لیت��ر آب 

صرفه جویی می شود. 

در ای��ن کمپی��ن ع��الوه ب��ر طرح ه��ا و ش��عارهای 
هش��دار دهن��ده، به عم��وم م��ردم نیز اطالع رس��انی 
خوبی ش��ده اس��ت. برای مث��ال در طرح��ی از طریق 
تصویر، مصرف س��رانه آب مردم ایران با سایر کشورها 
مقایس��ه ش��ده اس��ت؛ تصویری س��اده ولی تاثیرگذار 
 که با اس��تفاده از المان هایی بیننده را به س��مت خود 

جلب می کند. 
درطرح��ی دیگ��ر هم درباره متوس��ط ان��دازه دیوار 
مص��رف روزان��ه آب در میان ایرانیان صحبت ش��ده و 
اطالعاتی هرچند کوتاه بیان ش��ده است. برای مثال در 
این آگهی آمده متوس��ط مصرف آب در ایران 40 لیتر 
باالتر از استاندارد جهانی است. استفاده از هشتگ ها در 
زیر طرح های منتش��ر شده در این کمپین باعث جلب 
مخاطبان بیش��تری شده اس��ت. درحال حاضر برخی 
هنرپیش��گان و افراد سیاس��ی مع��روف از این کمپین 

حمایت کرده اند. 
ه��ر روز به تعداد افرادی ک��ه با این کمپین همراهی 
می کنن��د و طرح ه��ای آن را منتش��ر می کنند، افزوده 
می ش��ود. ای��ن مس��ئله نش��ان می دهد ب��ا عملکردی 
س��اده ول��ی خالقان��ه می ت��وان م��ردم را ب��ه راحتی 
ب��رای مقابل��ه ب��ا بحرانی ب��زرگ بس��یج و هماهنگ 
کرد. ش��اید تنها مش��کل ای��ن کمپین انتش��ار آن در 
 فض��ای مجازی باش��د که همه مردم به آن دسترس��ی 

ندارند. 
باتوج��ه ب��ه بحران خشکس��الی که ای��ران را تهدید 
می کند، اجرای این دس��ت کمپین ه��ا می تواند کمک 

بسزایی در مدیریت این بحران باشد. 

خالقیتی در کار نبود! 

وقتی به س��ختی ی��ک بنر پی��دا کردم ک��ه درباره 
برگزاری نمایش��گاه لوازم خانگی اطالع رسانی می کرد، 
مش��تاقانه دوربی��ن و وس��ایلم را برداش��تم ت��ا همراه 
بازدیدی از نمایش��گاه و برگزارکنن��دگان آن، در عین 
کس��ب تجربه ای تازه، گزارشی برای روزنامه تهیه کنم. 
پله برقی های مترو را که باال می رفتم مدام داشتم فکر 
می کردم چنین نمایشگاهی باید اطالع رسانی قوی تر و 
گس��ترده تری داشته باشد، چراکه این روزها خانواده ها 
بیش از پیش درصدد تعویض وس��ایل خانه برمی آیند 
و با وجود این همه برند و ش��رکت فعال در این حوزه، 
کاش حداق��ل مردم خودش��ان دس��ت به کار ش��ده و 
یکدیگر را خبر کرده باش��ند. دمای ه��وا به 36 درجه 
رس��یده بود و به دنبال جمعیت به ضلع جنوبی مصلی 
کش��یده ش��دم، به امید اینکه هوای داخل سالن حتما 
بسیار خنک است و با حضور شرکت های لوازم خانگی 
احتماال سرما هم بخورم. وارد سالن که شدم هوا کامال 
دم کرده بود، سالن بیشتر شبیه نمایشگاه لوازم خودرو 
بود ت��ا لوازم خانگی! هم��ه بازدیدکنندگان و کارکنان 
ش��رکت کاتالوگ به دست خود را باد می زدند و خیس 
عرق بودند، چن��د کولر آبی ارج در س��الن خودنمایی 
می کرد که البته فقط رطوبت س��الن را افزایش می داد. 
فکر کردم چاره ای نیس��ت و در همان اوضاع شروع به 

گشتن در سالن کردم. 
در مرکز س��الن، شرکت سامس��ونگ غرفه بزرگی را 
گرفت��ه ب��ود و خانم ها و آقایان بس��یاری دورش جمع 
شده بودند. فکر کردم بهتر است از همینجا شروع کنم. 
نزدیک تر که رفتم دیدم خانمی با یک ماکروفر یا شاید 
کیک پز مشغول درست کردن دسرهای کوچکی است 
که به عن��وان نمونه های مجانی برای معرفی محصولش 
به مش��تریان ارائه می داد. تازه دلیل شلوغ بودن اطراف 
غرف��ه را متوجه ش��دم. منتظر نماندم و بقیه س��الن را 
گش��تم، س��الن بس��یار ش��لوغ بود و همگی ب��ا وجود 
گرم��ای هوا با دقت محصوالت را ن��گاه می کردند. بعد 
از چرخی در سالن متوجه شدم اکثر برندهای مشخص 
این حوزه در نمایش��گاه حضور پی��دا کرده اند، از بوش 
و به��ی و هیوندا گرفته تا آزمای��ش و ارج که برندهای 
داخلی هستند. متاسفانه در همین گردش نیم ساعتی 
خالقیت مش��خصی در خصوص چیدمان ی��ا بازاریابی 

دیده نمی شد که برای تان عنوان کنم. 
غالب ش��رکت ها دکورهایی با س��ه رنگ قرمز، آبی و 
مش��کی داش��تند با چیدمان های مش��ابه، گویا دستور 
آم��ده بود خالقیتی به کار برده نش��ود، به گمانم برای 
افرادی که برندها را خوب نمی شناختند همه غرفه ها و 

محصوالت شان یکی بود. 
سواالت جالبی در ذهن من، نه به عنوان یک خبرنگار، 
که دست کم به عنوان بازدیدکننده ای که با توقع بازدید 
از یک نمایش��گاه خالق لوازم خانگی این مس��یر را طی 
کرده بود خطور کرد، اول اینکه چرا ترکیب رنگ غرفه ها 
و حتی برندها اینقدر ش��بیه است؟ بدون اینکه تالشی 
برای به کارگیری خالقیت یا روشی متمایز برای جذب 
مش��تریان ش��ود! آیا در چنین نمایش��گاهی که قابلیت 
پیشبرد و معرفی لوازم خانگی در کشور را دارد نمی شد 
از حرکت های نو و خالق به جای این همه دکور مش��ابه 
اس��تفاده کرد؟ آیا هیچ شرکتی به ذهنش نرسید که از 
روش ه��ای متفاوت بازاریابی و تبلیغ��ات برای تمایز در 
نمایش��گاه اس��تفاده کند تا دس��ت کم ما بتوانیم از این 

تریبون از آنها تشکر و قدرانی کنیم؟! 
زبان ما کوتاه تر از قلم ماس��ت، تی��زی این مطلب هم 
شاید رشته افکار آن مدیر تبلیغات یا مارکتینگ شرکت 
را ک��ه بی هیچ خالقیتی فقط برای اینک��ه از قافله عقب 
نماند در چنین نمایشگاهی حضور پیدا کرده، پاره نکند! 
اما بهتر است مدیران مربوطه از چنین فضاهایی بیشترین 
استفاده را ببرند و حداقل وجهی از تمایز خود را به منصه 

ظهور بگذارند. 

شوخی ایکیا با اپل

شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ایکیا در جدیدترین 
تی��زر تبلیغات��ی خود ک��ه به بهان��ه انتش��ار کاتالوگ 
س��االنه اش منتشر کرده، اپل را مورد تمسخر قرار داده 
 ،Adageاس��ت. به گزارش مارکتینگ نیوز و به نقل از
تبلیغ��ات هیجان انگیز و تعاملی ایکیا ش��ناخته ش��ده 
اس��ت... اما این بار این تولید کننده محصوالت خانگی 
س��وئدی از ش��ما می خواهد قدرت یک کتاب واقعی را 

تجربه کنید، یک کتاب واقعی؛ با صفحات کاغذی! 
 ایکی��ا در جدیدترین فیلم تبلیغاتی اش که توس��ط 
آژانس تبلیغاتیBBH  در سنگاپور ساخته شده است، 
قصد دارد کاتالوگ س��ال 2015 خ��ود را معرفی کند. 
ای��ن تبلی��غ درباره کتاب��ی حرف می زند ک��ه هیچ گاه 
باتری و ش��ارژ آن تمام نمی شود، صفحات کاغذی آن 
را می توانی��د لمس و حس کنید و بدون لحظه ای وقفه 
می توانید با انگشتان تان آن را ورق بزنید و از خواندنش 
لذت ببرید. این ویدئوی تبلیغاتی ادعا می کند هر آنچه 
تکنولوژی با تالش فراوان به دنبال س��اختن آن است، 

در »کتاب سنتی« وجود دارد. 

تبلیغاتی که در آن 
شخصیت های محبوب 

مورد استفاده قرار 
می گیرد و از تیزرهای 
تبلیغاتی در سایت های 

پربیننده استفاده 
می شود، ممکن است 

احتمال بازگشت سرمایه 
را بیش از تبلیغات 
معمولی تلویزیونی 

باال ببرد، چراکه هزینه 
پخش تلویزیونی آگهی 

گران تر است

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

رسانه
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حامد شایگان

جواد بیاتنرگس فرجی

تبلیغات خالق

 آگهی 
هتل های لوکس 

Swiss
 شعار: 

بعضی از مهمانان حتی 
نمی خواهند که به خانه های خود 

بازگردند!
آژانس تبلیغاتی: 

Ruf Lanz, زوریخ، سوئیس
کارگردانان خالقیت: 

Danielle Lanz, Markus Ruf
Isabelle Hauser :مدیر هنری

Markus Ruf :کپی رایتر
انتشار: 2014 می

هر فردی در یک باف��ت فرهنگی مخصوص به خود 
جای دارد و جهان هس��تی را از همین منظر تفس��یر 
می کند. از سوی دیگر، فرهنگ هر جامعه ای بر بخش 
مهم��ی از قواعد، هنجارها، مناس��بت های اقتصادی و 
اجتماعی آن جامعه اثرگذار اس��ت و در این اثرگذاری، 
فرهنگ دس��تخوش دگرگونی هایی می شود و در بستر 
این تغییر و تحوالت قرار می گیرد؛ چنان که تکنولوژی 
نظ��ام تولید و الگوه��ای مصرف در جامع��ه نیز تغییر 
می کن��د. در این میان، تبلیغات ب��ا هدف تاثیرگذاری 
بر تصمیم گیری مخاطبان و با اس��تفاده از ش��یوه های 
ترغیبی- تش��ویقی همچنین با استفاده از علوم، دانش 
و مهارت ها به عنوان واسطه ای بسیار موثر در این تعامل 
نقش برجس��ته ای در سرعت بخشیدن به این تغییرات 
ایف��ا می کن��د. در عین حال، در ص��ورت بی توجهی و 
به کارگیری ش��یوه های ناکارآم��د و غیر موثر، تبلیغات 

می تواند همچون شمش��یری دولب��ه نقش مخربی در 
حوزه های فرهنگی یک جامعه ایفا کند. کتاب تبلیغات 
و فرهنگ با اش��اره به مفاهیم مذکور، بیان می کند که 
ام��روزه تصور جهان ب��دون تبلیغ��ات، تقریبا ناممکن 
 می نمای��د و ش��اهد این مدعا آن اس��ت ک��ه هر فرد 
- خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه 
در مع��رض صدها آگهی، پی��ام تبلیغی و ترویجی قرار 
دارد. تاثیرپذی��ری م��ا از این انب��وه پیام ها و اطالعات 
به دلیل اینکه انس��ان همواره ب��ه اطالعات، ارتباطات 
و مصرف کاال نیازمند اس��ت، اجتناب ناپذیر است. این 
کت��اب با نگاهی موش��کافانه به تبلیغات از یک س��و و 
فرهنگ از سوی دیگر می کوشد مرزهای تعامل و تقابل 

میان این دو را بررسی کند. کتاب حاضر مشتمل بر دو 
بخش است، بخش نخست با عنوان »تبلیغات« به طور 
عمده به تعریف ها و راهبردها پرداخته است و به معرفی 
انواع رس��انه ها و تناس��ب آنها با موضوع تبلیغ و روش 
تبلیغ نظر دارد. بخ��ش دوم کتاب عنوان »فرهنگ« را 
به خود گرفته است که در این بخش نویسنده به قلمرو 
مس��ائل تئوریک وارد ش��ده و بر آن است تا با تعریفی 
اجمالی از فرهنگ، مش��خصه ها و ابعاد آن به بحث های 
نظ��ری پیرام��ون فرهنگ و تبلیغات بپردازد و س��پس 

الگ��وی تحلیلی و نظری خ��ود را به 
سرانجام رساند. 

کت��اب تبلیغات و فرهن��گ به قلم 
عیسی کشاورز نگاشته شده و با قیمت 
75000ریال در دسترس عالقه مندان 

است. 

تبلیغات و فرهنگ
کتابخانه
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قابل توجهی  می��زان  اگرچ��ه 
)نزدیک به 76 درصد( از صاحبان 
برندهای��ی که ب��ا تصمیم گیری 
مبتن��ی بر ش��هود و تجربه خود 
اق��دام ب��ه اج��رای برنامه ه��ای 
تبلیغاتی کرده اند، باور دارند این 
ش��یوه تصمیم گیری برای آینده 
کسب و کار آنان بسیار حیاتی بوده 
است، اما تنها کمتر از 30 درصد 
آنه��ا نگاهی مثبت ب��ه موفقیت 
تصمیمی ک��ه اجرای��ی کرده اند 
دارند و حاضر ش��ده اند اثربخشی 
و موثر بودن برنامه مورد نظرشان 

پایش شود. 
مطالعه ما به ش��یوه مصاحبه 
با 20 نفر از صاحب��ان برندها به 
طور مس��تقیم و 14 برند به طور 
غیرمستقیم- مصاحبه با مشاوران 
آنها- بوده اس��ت که در س��ه ماه  
نخس��ت س��ال 93 برنامه ه��ای 

تبلیغاتی را به اجرا درآورده اند. 
دس��تاوردهای م��ا از س��طوح 
میان��ی مدیریتی این مجموعه ها 
تا ح��دود زیادی ع��دم آگاهی یا 
نداشتن آگاهی کافی از شیوه های 
را  اس��تراتژیک  تصمیم گی��ری 
نش��ان می دهد. حدود 58 درصد 
از مدیران میانی و کارشناس��ان 
حرف��ه ای در ای��ن مجموعه ه��ا 
به صراح��ت اذعان داش��ته اند از 
ش��یوه های متنوع تصمیم گیری 
اس��تراتژیک و چگونگ��ی پایش 
نتایج آن مطلع نیستند. )آگاهی 
کافی ندارند یا به طور کل آگاهی 

ندارند(
»این تحقیق تایید می کند که 
باید به تصمیم گیری های شهودی 
و آنی صاحب��ان صنعت بدگمان 
ب��ود.« ایمان مالجعفری، مدرس 
و مش��اور تبلیغات ای��ن موضوع 
را می گوی��د. او اضاف��ه می کند: 
»جدای از عدم اطمینان صاحبان 

برند ب��ه نتایج تصمیم های خود، 
می توان به وضوح خیل عظیمی از 
این افراد را مطالعه کرد )76 درصد 
تحقی��ق  مصاحبه ش��وندگان  از 
ما( که به نق��ش پررنگ تصمیم 
مبتن��ی بر شهودش��ان در آینده 
کسب و کارش��ان اعتق��اد دارند و 
این افراد بی شک تمایل زیادی به 
یادگیری اصولی و اطمینان بخش 
ای��ن ش��یوه اخذ تصمی��م خود 

دارند.«
بی تردید برندها طی س��الیان 
ش��کل گرفته اند و صاحبان آنها 
مسئولیت بزرگی را در قبال حفظ 
و هدایت تصوی��ری که از برندها 
ساخته ش��ده است، دارند. تقریبا 
تم��ام  مخاطبان ای��ن تحقیق بر 
اهمیت اعتماد در ساختار درونی 
آنها نس��بت به تصمیم هایشان و 
داشتن برنامه های مراقبت از برند 
تاکید داش��تند و از آس��یب های 
جبران ناپذیر غفلت از این دو مهم 
پرده برداشتند و به آشکار سخن 

گفتند . 

60 درصد مدیران
 خود را توانمند می دانند

آنچه در مس��یر مطالعه اخیر 
م��ا مرتب ب��ا آن مواج��ه بودیم 
تصمیم گیری  موضوع شیوه های 
استراتژیک در کس��ب و کار بود و 
نه موضوع ش��یوه تصمیم گیری 
مدیریتی! تفاوت این موضوع آنجا 
شایان توجه است که بیش از 60 
درصد مخاطبان ما خود را دارای 
اما  توانمندی مدیریتی می دانند 
در تسلط روی محیط کسب و کار 
خود ادعایی نداشته و تا حدودی 
از آن گریزان هستند. موضوع اخیر 
یعنی گریزان بودن از تحلیل های 
آینده نگر در کسب و کار به احتمال 
زیاد مرتبط می ش��ود با نداشتن 
اب��زار ی��ا روش های کش��ف نزد 

صاحبان برندها. 
تمام تالش ما در این مس��یر 

بر این بود که با کمک مشاوران 
این اف��راد بتوانیم مدل��ی برای 
تصمیم گیری آنی موفق دس��ت 
یابی��م. م��ا عالقه من��د بودیم با 
بررس��ی صاحبان بنگاه هایی که 
با نگاه مثبت و اعتماد س��از خود 
به تصمیم های اس��تراتژیک آنی 
که اخذ کرده اند اعتقاد داشته اند 
اثربخش��ی  ش��دند  حاض��ر  و 
و توفی��ق تصمی��م آنه��ا مورد 
ارزیاب��ی قرارگی��رد- در دوره ای 
که اثر آن تصمیم قابل بررس��ی 
ب��ود- به الگوی بن��گاه داری آنها 
و اصل اعتمادس��ازی آنها تبدیل 
ش��ود. امین امام به عنوان مشاور 
ش��خصی صاحبان چن��د بنگاه 
اقتص��ادی می گوی��د: کاره��ای 
زی��ادی بای��د صورت پذی��رد تا 
صاحبان بنگاه های اقتصادی بین 
مدیریت بنگاه خود و تس��لط بر 
فضای کسب و کارشان مرز شفاف 
و روشنی را ترسیم کنند، درست 
در آن زمان اس��ت ک��ه می توان 
ب��ا پرهی��ز از تص��ورات ذهن��ی 
گذشته نگر به مبحث مدل سازی 
برای تصمیم گیری اس��تراتژیک 

پرداخت. 

مطمئن، شفاف، اثربخش 
ام��ا در تم��ام گفت وگوه��ای 
مس��تقیم یا با واس��طه خ��ود با 
صاحبان بنگاه های اقتصادی سه 
محور مطمئن بودن، ش��فافیت 
و اثربخ��ش ب��ودن را به صراحت 
در توجی��ه تصمیم گیرهای آنی 
اس��تراتژیک آنها می شنیدیم. در 
گستردن مفهوم »مطمئن بودن« 
به طور صریح متوجه ش��دیم که 
بخش اصلی این واژه در پشتیبانی 
از خود محوری صاحب بنگاه برای 
نشان دادن اینکه تصمیم وی به 
تیم مش��اوران یا آژانس تبلیغاتی 
متکی نیست، بیان می شود. توجه 
کنید که هیچ گاه ما واژه »اعتماد« 
را به عن��وان پش��تیبان و توجیه 

نشنیده ایم بلکه مطمئن بودن را 
به معنای تسلط خود تصمیم گیر 
بر کس��ب و کار خویش دریافتیم. 
ای��ن تس��لط در واق��ع داش��تن 
اطالعات از درون س��ازمان با نگاه 
ی��ک صاحب خان��ه و همچنین 
داشتن حافظه تصویری از گذشته 

هم صنفان بود. 
ما در هیچ ک��دام از مصاحبه ها 
با ای��ن موضوع که ی��ک الگوی 
توس��ط صاحب��ان  بین الملل��ی 
کسب و کار موش��کافی شود یا از 
نیاز به ایجاد هوش تجاری سخن 
به میان آید، برخورد نکردیم بلکه 
با توصیف های کالن اقتصادی و 
نقش ارتباط جهانی در مشکالت 

کسب و کار، بسیار مواجه شدیم. 

کارآمدی 20 درصدی تیم های 
اجرایی

بیش از 70 درصد پاسخگویان 
ما معتقد هستند که خالقیت و 
توانمن��دی در تحلی��ل به یک 
میزان در موفقیت تصمیم های 
ی��ک رهب��ر در آین��ده نق��ش 
خواهن��د داش��ت. وقت��ی این 
اف��راد را با این چال��ش روبه رو 
می ساختیم که اهمیت داشتن 
اف��راد توانمند به عنوان یک تیم 
اجرایی در ایج��اد یک تصمیم 
ارزیاب��ی  چگون��ه  را  درس��ت 
می کنن��د؛ در کم��ال تعجب با 
ای��ن موضوع مواجه ش��دیم که 
تنها 20 درصد این افراد معتقد 
هستند تیم های اجرایی که در 
کنار خود دارند توانایی همراهی 
و تکمیل دو ویژگی مورد ذکر در 

اخذ تصمیم های آنان را دارند. 
در پاس��خ به ای��ن موضوع که 
ش��رکت های مش��اور و آژانس ها 
ب��رای کم��ک ب��ه شناس��ایی و 
بهره برداری از فرصت ها در مسیر 
اس��تراتژیک  تصمیم های  اخ��ذ 
سریع )آنی( چه نقشی می توانند 
از  75درص��د  باش��ند،  داش��ته 

پاس��خگویان اظهار داشته اند این 
مجموعه ها باید تصویری شفاف تر 
از آنچ��ه می توانند انجام دهند را 
ترس��یم و تالش کنند شیوه های 
تصمیم گی��ری اس��تراتژیک را با 
نش��ان دادن تجربه های مش��ابه 
ملموس ترسازند.این در حالی است 
که 59درصد از پاسخگویان بر این 
ب��اور بودند که ب��ه یک مجموعه 
مش��اور این فض��ا را خواهند داد 
تا به طور مش��ارکتی راه حل های 
پیشنهادی خود را پیاده سازی و 
به طور مش��خص اثر بخشی این 
راه حل ه��ا را پایش کنند، اگرچه 
54 درص��د از این افراد در مقابل 
این پرسش که حیطه اختیارات 
ای��ن مجموعه ه��ا را ت��ا چه حد 
می دانند، پاسخ مش��خصی ارائه 

ندادند. 
باور م��ا ب��ر این اس��ت که تا 
زمانی ک��ه س��اختار رهب��ری و 
مدیری��ت یک بن��گاه خصوصی 
به ش��کل خانوادگی باشد، روابط 
درون خانوادگی اجازه پیاده سازی 
ساختار درست تفکر استراتژیک 
و تصمیم گیری اصولی را نخواهد 
داد، اینجا مش��اوره و آموزش نیز 
نقش سریال های ش��بانه را دارد 
که گاهی همراه خواب شب های 

ما می شوند. 
ایج��اد مکتب ه��ا و م��دارس 
مکتب ساز برای توسعه شیوه های 
در  اس��تراتژیک  تصمیم گی��ری 
بنگاه ه��ای  مختل��ف  س��طوح 
خصوصی و دولتی می تواند یکی از 
مطمئن ترین پنجره های امید ساز 
باش��د.  در جایی که 89 درصد از 
پاسخگویان ما به اینکه سازمان ها 
توانس��ته اند رهبران مناس��بی را 
برای آینده کسب و کار خود تربیت 
کنند خوش بین نیس��تند، اینکه 
برای  توانمندی ه��ای مورد نی��از 
رهبری یک بن��گاه خصوصی یا 
دولتی در ایران تعریف شود، امری 

حیاتی به نظر می رسد. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )14(
جنرال الکتریک؛ استفاده از شبکه های 
اجتماعی به منظور معرفی اهداف شرکت

مالقات ه��ای منظم کارکن��ان از بخش های مختلف 
ش��رکت و بحث و تبادل نظر میان آنها موجب توس��عه 
آم��وزش بهب��ود اس��تراتژی، کم ش��دن فاصل��ه بین 
کارمن��دان و افزای��ش بهره وری آنان می ش��ود. گفتنی 
اس��ت که در پیش گرفتن سیاس��ت ش��فافیت موجب 
ساده تر شدن عمل شناس��ایی نقاط قوت و ضعف یک 

تشکیالت تجاری می شود. 

ایده
در اوایل ده��ه 80 میالدی کارخانه جنرال الکتریک 
با یک بازس��ازی عظیم و بی س��ابقه دست و پنجه نرم 
می کرد و این موضوع سبب شد تا بیش از 200 شرکت 
تابعه منحل ش��ده و 135 هزار نفر شغلش��ان را در این 
ش��رکت از دس��ت بدهن��د. در این ش��رایط کارمندان 
جنرال الکتریک به دقت به س��خنرانی های ساده جک 
والش مدیر اجرایی شرکت در مورد اهداف و ارزش های 
این کمپانی بزرگ گوش فرا  می دادند؛ ش��رکتی که در 
نتیجه این تحوالت ایجاد ش��د به ش��کل قابل توجهی 
کمتر با بروکراس��ی درگی��ر بود و پیام اساس��ی مدیر 
اجرایی مبنی برای سادگی خلوص و صداقت و آموزش 
ش��فاف و موثر در سراس��ر تش��کیالت تج��اری در آن 

متبلور بود. 
برای تاکید هرچه بیش��تر بر این موضوع جک ولش 
ش��خصا با حض��ور در جلس��اتی که ش��رکت کنندگان 
آن اغل��ب مدیران ش��رکت ها و کس��ب و کارهای بزرگ 
بودن��د با آنه��ا به راحت��ی در مورد موضوع��ات مهم و 
بح��ث برانگیز صحب��ت می کرد و آموزش مس��تقیم و 
 بی واس��طه درنتیجه قدرت رهبری مدیر اجرایی ایجاد 

می شد. 
در نتیجه این تالش ها دیگر کمتر مدیری می توانست 
در کادر مدیریتی جنرال الکتریک در دهه 80 از زیر بار 

مسئولیتش شانه خالی کند. 
بنابراین اش��خاصی که پیام مدیر اجرایی ش��رکت را 
مبنی بر شفافیت در آموزش صداقت و سادگی به خوبی 
دریافت کرده بودند، می توانس��تند آن را به سایرین نیز 

منتقل کنند. 
عم��ده فعالیت ولش در مجامع عمومی در دانش��گاه 
ش��رکت جنرال الکتریک ص��ورت می گرفت؛ جایی که 
مع��روف اس��ت وی بیش از 50درص��د از زمان خود را 
ب��ه آموزش و همچنین یادگی��ری از دیگران اختصاص 

می داد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
تشریفات اداری را کاهش دهید تا شفافیت و بازدهی 

کسب و کار شما بیشتر شود. 
کارمندان تاثیرگذار را در ش��رکت شناس��ایی کنید 
و ب��ا س��ازماندهی همایش ها ب��ه بحث و تب��ادل نظر 
و به اش��تراک گذاش��ته ش��دن ایده ها کم��ک کنید، 
مش��کالت را گ��زارش کنی��د و ب��ه طراح��ی و تدوین 
اس��تراتژی بپردازی��د. از این جلس��ات ب��رای ارزیابی 
کارکنان اس��تفاده کنید و ببینید چه کسی در نوآوری 
 و شناس��ایی مش��کالت مس��تعد اس��ت و چه کس��ی 

ضعیف؟ 
درون  ق��وی  اجتماع��ی  ش��بکه  ی��ک  ایج��اد  ب��ا 
کس��ب و کار خود می توانی��د اطالع��ات را منتقل و به 
اجرای��ی ش��دن هرچه س��ریع تر ایده ها کم��ک کنید. 
این ممکن اس��ت س��بب ش��ود نمایندگان بخش های 
 مختل��ف ش��رکت در جلس��ات و همایش ه��ا حض��ور 

داشته باشند. 
به عنوان مثال به جای بر گزاری جلسات جداگانه برای 
کارمندان بخش  آی تی و بخ��ش بازاریابی اجازه دهید 
آنها در حض��ور یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند. 
ای��ن امر ب��ه آنان کمک می کند با هدف کلی ش��رکت 
 که برای رس��یدن به آن تالش می کند بهتر و بیش��تر 
آش��نا ش��وند.  با برگزاری جلس��ات منظم ب��ا مدیران 
بین المللی مطمئن ش��وید که آنها روش ش��ما و نحوه 
اجرایی ش��دن آن را درک می کنند. همچنین مدیران 
ش��رکت های بین الملل��ی دیگر را تش��ویق کنید تا این 

ابتکار را به گوش کارمندان شان برسانند. 
ب��ا در نظ��ر گرفتن برخی مش��وق ها ب��رای مدیران 
مثال براس��اس عملکردش��ان برای موفقیت در اجرای 
برخ��ی طرح های خ��اص، انگیزه آنه��ا و واحد تجاری 

زیرمجموعه شان را افزایش دهید. 

مدیریت زمان
آی��ا می دانس��تید مدیریت زمان، یک��ی از مهم ترین 
عوامل در معرفی محصول جدید به بازار است؟ بسیاری 
از شکس��ت های محصوالت نوآورانه، به علت تاخیر در 
رساندن محصول به بازار است. زمانی که رقیب در حال 
بستن قرارداد 10 ساله برای عرضه انحصاری محصول 
است، اگر شرکت نوآور تنها به فکر تست محصول خود 
باش��د، با شکست بزرگی مواجه خواهد شد. با توجه به 
رقابت باالی محصوالت در بازار، بس��یاری از مشتریان 
چشمش��ان به چراغ سبز بازار است. به محض بروز نیاز 
بازار، نوآوران ش��روع به خالقی��ت و نوآوری می کنند و 
کس��ی برنده است که س��ریع تر، ارزان تر و با کیفیت تر 

باشد.

ابداع 

به نظر می رس��د که بنده و گروهم اصوال عالقه مندیم 
که چ��رخ را از اول اختراع کنیم. نه فقط چرخ، وس��ایل 
اولی��ه دیگر مثل کارد، نیزه و بیل. هم اکنون جریان یکی 
از این اختراعات و ابداعات را خدمتتان عرض می کنم که 

ملتفت شوید. 
اوایل مدیریت بر گروه هس��تم که یک��ی از کوران های 
شدید کاری از راه می رسد. مدرک است که پشت مدرک 
از راه می رسد. پروژه است که در پس پروژه کلید می خورد. 
نفرات گروه تحت فشار هستند و خود من رسما در آستانه 
ترکیدن به س��ر می برم. این فشار کاری و شلوغی به تبع 
خود مس��ائلی را به وجود می آورد، از جمله باال رفتن نرخ 
اشتباهات افراد گروه و خودم. تا آن تاریخ به شکل سنتی 
برنامه اینطور بود که بچه ها اصل کارها را انجام می دادند 
و مدارک را تهیه می کردند و بازبینی نهایی و تصویب آنها 
به عهده شخص حقیر بود. زیاد شدن حجم کار باعث شد 
که هم تهیه کنندگان مدارک اشتباه های بیشتری کنند و 
هم من مشکالت بیشتری را نبینم و از زیر دستم دربرود. 
دو، سه بار رییس یقه ام را گرفت و مراتب نارضایتی خود 
را از این آش��فته بازار به من اعالم کرد و من هم عینا پیام 
را به افراد گروه منتقل کردم که در نهایت فهمیدم آنچه 
البته به جایی نرس��د فریاد است. تحت آن شلوغی کاری 
و بلبش��وی پروژه ها صدای من و رییس ویز ویز پشه ای را 
می مانس��ت در گوش کرگدن. این شد که به فکر اختراع 
چرخ افتادم که قطعا کارها را آس��ان تر می کرد. مقرر شد 
نفرات بعد از انجام کارهایشان یک مرتبه کامل آنها را در 
روز بعد بازبینی کنند و بعد به من تحویل دهند. این باعث 
یک مقدار کندی در انجام کارها می شد ولی امیدوار بودم 
میزان خطاها را پایین بیاورد. یکی دو هفته ای گذش��ت. 
در کمال تعج��ب تغییر زیادی ایجاد نش��د. ای داد! چرا 
اینجوری شد؟ بعد از مقادیری تفحص و مداقه و سوزاندن 
زیت دماغ به نتیجه ای مشعش��ع رسیدم. افراد موقعی که 
کار خودش��ان را چک می کنند معموال اشتباه قبلی خود 
را نمی بینند. حتی پیش آمد که ش��خصی کار خودش را 
دوبار و سه بار هم بازبینی کرد و باز همان اشتباه بار اول 
بدون تغییر ماند. انگار ذهن افراد موقع حل یک مس��ئله 
یا تحلیل و بررس��ی یک پدیده از مسیری مشابه حرکت 
می کند. عواملی در ذهن شخص دست اندرکار هستند که 
او را وامی دارند در یک مس��یر حرک��ت کند، حتی برای 
چندمین بار. برای تان پیش آم��ده که یک خاطره یا یک 
موض��وع را برای یک نف��ر دو بار تعریف کنید و هر دو بار 
از لغات و اصطالحات و س��اختار یکسان استفاده کنید؟ 
اگ��ر هم خودتان این کار را نکرده باش��ید دیگران چنین 
بالیی را سرتان آورده اند. حداقل در افراد مسن این پدیده 
زیاد مش��اهده می ش��ود. از بحث ضعف حافظه گذش��ته 
نکته مهم یکس��ان بودن فرم گفت��ار، مکث ها و تأکیدها، 
لغات و اصطالحات در چندبار گفتن یک موضوع اس��ت. 
این تکرار اش��تباه هم به نظرم چیزی از همین قبیل باید 
باشد. بعد از این کشف محیرالعقول به فکر رفع این مشکل 
می افتم و بعد از کلی فکر کردن به نتیجه درخشان بعدی 
می رسم؛ هرکس کار همکار خودش را بازبینی کند. فورا 
همین روش را اجرایی می کنم و به طرفه العینی بازخورد 
مثبت می گیرم. عجب فکر بکری! مش��کل تا حد زیادی 

کم می شود.
بعد از چندی به فکر می افتم که این روش را به رییس 
ه��م ارائه دهم تا ضم��ن ثبت این اختراع ب��ه نام من به 
دیگران هم اجازه اس��تفاده از آن را با ذکر مأخذ بدهد و 
به این ترتیب نام خودم را در ردیف مخترعان بزرگ ثبت 
کنم که در همان قدم اول رییس آب پاکی را روی دستم 
می ریزد که این روشی بسیار شایع است و من کجای کارم 

و خجالت نمی کشم که این اصول بدیهی را نمی دانم؟

عرضه اسپری فلفل هوشمند در 
ایاالت متحده

ایاالت متح��ده امریکا در پایان س��ال جاری میالدی 
ش��اهد عرضه اسپری فلفل هوش��مند خواهد بود. این 
اسپری فلفل هوشمند که The defender نام دارد، 
برای امنیت کاربران خود امکانات بسیار جالبی را فراهم 
می س��ازد که از جمله آنها می توان به عکس��برداری از 
فرد مهاجم و خبر کردن پلیس اش��اره کرد. به گزارش 
رایورز، این اسپری درست هنگام پاشیدن افشره فلفل 
به چش��مان فرد مهاجم، با کمک دوربین نصب ش��ده 
درون آن، ی��ک عکس خواهد گرفت و بالفاصله پس از 
فشردن دکمه مربوطه نیز نیروهای پلیس را در جریان 

وقوع یک حمله قرار می دهد. 
این اسپری همچنین به یک دکمه دیگر مجهز است که 
در زمان نیاز به فوریت های پزشکی می توان آن را فشار داد 
تا با مرکز اورژانس تماس برقرار شود. اطالعات موقعیتی 
صاحب دستگاه از طریق سامانه GPS به مرکز پلیس یا 
اورژانس ارس��ال خواهد شد و این امر بدون نیاز به اعمال 
تنظیمات از سوی کاربر صورت خواهد پذیرفت. این ابزار 
با قیمت 80 دالر به فروش خواهد رسید و کاربران آن با 
پرداخت این رقم می توانند تا یک سال از خدمات آنالین 
آن استفاده کنند. پس  از این مدت، برای هر ماه خدمات 
رایگان باید رق��م 20 دالر را پرداخت کنند که البته این 
رقم برای افرادی که در کمپین پیش خرید این محصول 

شرکت کرده اند برابر با 15 دالر در هرماه خواهد بود. 
این ابزار در ح��ال حاضر در مرحله تبلیغات پیش از 
فروش به سر می برد و به  احتمال فراوان در ماه دسامبر 

به بازار عرضه خواهد شد. 

الگوهای طالیی
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امیر خطیبی
دانشجوی دکترای حرفه ای کسب و کار

گسترش 
کسب و کار

پاسخ کارشناس: تمرکز یکی 
از اصلی تری��ن دالی��ل موفقیت 
یک کسب و کار اس��ت. بسیاری 
از ش��رکت ها در دنی��ا همی��ن 
کاری را ک��ه ش��ما تمایل دارید 
انجام بدهی��د، در پیش گرفتند 
و ورشکست شدند و برند اصلی 
را ه��م از بی��ن بردن��د. بنابراین 
توصی��ه می کنیم به هیچ عنوان 
فعالیت ه��ای جدی��دی را ک��ه 
می خواهی��د ش��روع کنی��د، از 
زمین��ه کاری که در حال حاضر 
در آن مش��غول هستید و موفق 
هم ش��دید، جدا نباشد. فعالیت 
مرتبط لزوما در حیطه تخصصی 

ش��ما قرار ندارد. ممکن است به 
کار شما مربوط باشد، اما تخصص 
خاص خود را الزم داشته باشد. 
برای مثال، راه اندازی یک شبکه 
توزی��ع ی��ک کار مرتب��ط برای 
ه��ر تولیدی اس��ت، ام��ا از نظر 
تخصصی ی��ک فعالی��ت کامال 
مجزاس��ت. اینک��ه تولیدکننده 
فکر کند چون موفق است، پس 
چ��را خودش توزی��ع کاالیش را 
بر عهده نگیرد، دامی اس��ت که 
بس��یاری از اف��راد در آن گرفتار 
می ش��وند و به تولی��د خود هم 
لطمه می زنند. بنابراین محدوده 
تعریف زمینه های مرتبط با کار 

فعلی ش��ما خیلی مهم اس��ت. 
توصیه نخست و کلیدی ما این 
است که گسترش کسب و کارتان 
را به تدریج انجام دهید و به هیچ 
عنوان وارد کاری که تخصص آن 
را ندارید، نش��وید و مرتبط ترین 
حوزه ها را انتخ��اب کنید.  دوم 
آنک��ه کار جدید را با برند جدید 
آغاز کنید. فکر نکنید چون برند 
اول ش��ما موفق است، پس باید 
کار ت��ازه را هم با برند قبلی آغاز 
کنید. به احتمال بسیار زیاد کار 
جدید باعث تضعیف برند قبلی 
شما خواهد شد. در ضمن اگر به 
هر دلیلی در کار جدید شکست 

بخورید، برند نخست شما تحت 
تاثیر قرار نخواهد گرفت. 

س��وم آنکه در ص��ورت امکان 
تشکیالت اجرایی مجزایی برای 
فراهم  کس��ب و کارتان  توس��عه 
کنی��د. از فض��ای کار گرفت��ه 
ت��ا مدی��ر مس��تقل و... این کار 
کسب و کار فعلی تان را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد و ارزیابی کار جدید 
هم بهتر صورت می گیرد. در این 
صورت می توانید هم از نظر مالی 
و هم از نظ��ر اقتصادی دقیق تر 
بررس��ی کنید که توسعه جدید 
چقدر به طور مستقل معنی دار 

و سودآور است. 

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: کسب و کاری دارم که در ماه های اخیر وضعیت باثبات و سوددهی را تجربه و در زمینه کاری خود اسم و رسمی 
پیدا کرده است، حاال قصد دارم کار را گسترش دهم و چند حوزه مرتبط با حوزه کاری شرکت را هم پوشش دهم. برای 

این کار باید چه مراحلی را طی کنم که بهترین نتیجه را بگیرم؟ 

کلینیک کسب و کار)57(

از میان خبرها

الکترولوکس بخش لوازم خانگی جنرال الکتریک را خرید
شرکت سوئدی الکترولوکس اعالم کرد بخش تولیدات لوازم خانگی شرکت 
جنرال الکتریک را به مالکیت خود درآورده است. ارزش این معامله 3 میلیارد 

و 300 میلیون دالر اعالم شده است. 
به گزارش یورونیوز، این بزرگ ترین نقل و انتقال برای ش��رکت الکترولوکس 

محس��وب می ش��ود که ب��ه دنبال تثبی��ت هر چه 
بیش��تر موقعیت خود در امریکای ش��مالی اس��ت. 
الکترولوکس دومین ش��رکت ب��زرگ تولیدکننده 
لوازم خانگی در دنیاست. میزان فروش این شرکت 
در دوران بحران اقتصادی در اروپا به شدت کاهش 

یافته بود. 

سونی سبک ترین تبلت جهان را عرضه می کند
  Xperia Z3 Tablet Compact س��ونی جدیدترین تبلت خود را به ن��ام
معرفی کرد؛ محصولی که س��بک ترین و نازک ترین تبلت در نوع خود اس��ت. به 
گزارش ایسنا، این محصول ضدآب و در برابر گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش 
تبلت جدید سونی، هشت اینچی و Full HD  است؛ خصوصیتی که وضوح تصویر 

نمایش��گر را باال می برد. این محصول 270 گرم وزن 
و گوش��ه هایی از جنس فوالد ضدزنگ دارد. فریم آن 
هم گرد بسیار باریک است و شیشه آبدیده در جلوی 
دستگاه دارد که به این محصول دوام بخشیده است. 
قابلیت کار در محیط مرط��وب از دیگر ویژگی های 

Xperia Z3 Tablet Compact  است.

بس�یاری از پژوهشگران عرصه کس�ب و کار، بر این باورند که مدیریت ایرانی به 
شدت از نبود شناخت کافی رنج می برد؛ شناخت مخاطبان، رقبا، کارمندان و... . 
برخی از آنها نیز ادعا می کنند که به ظاهر نوعی عدم اطمینان از نتیجه باعث شده 
است مدیران برندها و سازمان ها حاضر به تبیین و اجرای تصمیم گیری های خود 
نباشند و در حوزه تصمیم گیری از منابع انسانی درون سازمان نیز کمک نگیرند. 
این همان مشکلی است که دردهه 90 در اروپا دیده شد و کارشناسان درپی حل 

آن برآمدند، اما در ایران هنوز توجه چندانی به این موضوع نشده است. یکی از 
کس�انی که به این موضوع توجه ویژه ای نشان داده، امیر خطیبی، دانش آموخته 
دکترای حرفه ای کسب و کار و مدیرعامل آژانس تبلیغاتی »کندو بین الملل« است. 
او با استفاده از ارتباط مستقیم با بعضی صاحبان بنگاه ها یا همنشینی با مشاوران 
آنها پژوهش�ی چهارماهه را در چارچوپ یک تحقیق توصیفی در میان برندهای 

صاحبنام داخلی انجام داده که چکیده آن را در ادامه می خوانید. 

علی معروفی
کارشناس مدیریت

ترجمه: معراج آگاهی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

ارزیابی توانمندی های مدیریتی صاحبان  34 برند داخلی نشان داد

 صاحبان برندهای ایرانی از
 نتیجه تصمیم های خود
مطمئن نیستند



15 یکشنبه - 23 شهریور 1393 کافه مدیرانشمــاره

 »تج��ارت پایاپ��ای« البد ب��رای همه ما 
آدم های این قرن، ش��بیه افس��انه می ماند. 
تخم م��رغ بده��ی و برن��ج بگی��ری. فرش 
ببافی و با پوش��اک تعویض کن��ی. به نظر 
می رس��د ما با این دوران هزار س��ال فاصله 
داریم ک��ه البته پربی��راه نیس��ت، چرا که 
آدم ها کم کم یاد گرفتند ک��ه صنعت بازار 
و تجارت هم مانن��د باقی حوزه های زندگی 
نیاز به آدم های کارآفری��ن، کارفرما، کاربر، 
کارگ��ر و موف��ق و ناموف��ق دارد. آدم هایی 
باید باشند که با ش��م اقتصادی، خالقیت، 
س��رمایه گذاری و امکان ریسک پذیری این 
فضا را رونق ببخش��ند تا در کنار آن زندگی 
و جوامع بش��ری نیز دس��ت خوش تغییر و 
پیش��رفت ش��ود. اکنون و در قرن حاضر ما 
با ش��غل هایی روبه رو هس��تیم ک��ه اگرچه 
کارکردش��ان در همی��ن راستا س��ت و به 
منظور نیل به همین اهداف پا گرفته اند  اما 
شغل هایی بس��یار جوان و مدرن به حساب 

می آیند. 
از چند سال قبل یعنی حدود سال هایی 
که می توان آنها را با انگشت های دست نیز 
ش��مارش ک��رد، متقاضی��ان کار در جهان 
با ش��غل جدیدی روب��ه رو ش��دند. یکی از 
 Business Development آنه��ا 
Management اس��ت ک��ه بهتری��ن 
ترجمه در زبان فارس��ی برای آن می تواند 
»مدیر توس��عه کس��ب وکار- بازار« باشد. 
در توضیح این ش��غل که در ش��رکت ها به 
اصط��الح اختصاری BD مش��هور ش��ده 
اس��ت، باید گفت از وقتی جه��ان تجارت و 
کسب وکار پیش��رفت کرده و تن به فضای 
بین المللی داده اس��ت، مدیران کسب وکار 
متوجه ش��ده اند بازار دیگر به حالت سنتی 
خود قابل مدیریت نیس��ت، زی��را رقابت ها 
افزای��ش پی��دا کرده ان��د، رقب��ا فعال ت��ر، 
مسلط تر و باانگیزه تر از قبل رفتار می کنند 
و اگر بخواهیم کسب وکارمان رونق داشته 
باشد و از این هم مهم تر اگر بخواهیم برای 
مدت زمان طوالنی در ب��ازار دوام بیاوریم، 
باید ب��ه فراتر از محدوده و مقیاس��ی که در 
آن فعال هس��تیم، نگاه کنیم، بیندیشیم و 

دست به برنامه ریزی بزنیم. 
در جه��ان همه چی��ز به س��رعت نور در 
حال تغییر اس��ت. بازارها  مانند گذش��ته 
سنتی نیس��تند. رقبا و سرویس هایی که به 
مشتری ها ارائه می دهند و حتی منطقه ای 
که ما در آن به کسب وکار مشغول هستیم، 
می توانند تحت تاثی��ر فاکتورهای مختلفی 
ق��رار بگیرن��د. در چنین وضعیت��ی »مدیر 
توس��عه بازار« به کمک ش��رکت ها می آید 
که ه��م آنها را ب��ه توانایی ه��ای روز مجهز 
کند و ه��م روش های جدید برای توس��عه 
را بیابد و راه های پیاده س��ازی آن را نیز به 

اجراکننده ها توضیح دهد. 

کارآیی و کارکرد مدیر توسعه بازار
مدیر توس��عه ب��ازار به چگونگی رش��د 
کس��ب وکار فکر می کند که این کسب وکار 
می توان��د ی��ک کمپانی ی��ا ی��ک کارخانه 
باش��د، محصولی را ارائه دهد ی��ا خدمات 
و سرویس��ی را در اختی��ار نیازمن��دان آن 
بگذارد. معموال مدیر توس��عه ب��ازار به کار 
ش��رکت های بزرگ می آید. ش��رکت هایی 
که خود با کس��ب وکارهای بزرگ به عنوان 
مش��تریان ط��راز اول ی��ا ب��ا مجموعه ای 
از کس��ب وکارهای کوچک ت��ر به عن��وان 
مش��تریانی که درخواس��ت ها و نیازهایی 

همیشگی دارند، سروکار دارند. 
و  مذاک��ره  انج��ام  او  کار  معم��وال 
بس��تن ق��رارداد ب��ا مش��تری های خرد و 
کسب وکارهای ریز نیست. او با شرکت های 
هم س��طح یا همکار طرف رابط��ه و مذاکره 
می شود. بنابراین ترجیح می دهد مشتری 
بزرگ و کالن داش��ته باش��د. بنابراین این 
شغل برای کس��ب وکارهای خیلی کوچک 
کارآی��ی کمت��ری دارد، البته ب��ه این معنا 
نیس��ت که مش��اغل خ��رد از این ش��غل 
نمی توانند بهره چندانی ببرند، اما باید این 
مسئله را نیز در نظر داش��ته باشند که این 
فرد نمی تواند در اندازه های کوچک موجب 
دستاوردهای بزرگ شود. او کانال هایی در 

حد شرکت های مبدا پیدا می کند. 

حضور و وجود ای��ن فرد در ابت��دای امر 
به نظر می رس��د صرفا برای پیشرفت مالی 
شرکت است  اما در اصل حوزه فعالیت های 
ای��ن فرد فرات��ر از ای��ن اس��ت. او می تواند 
تشخیص دهد پرس��نل واحدهای مختلف 
شرکت برای بازدهی بیشتر به چه امکانات 
یا گذراندن چ��ه دوره های آموزش��ی نیاز 
دارند ی��ا باید ب��ه چ��ه توانایی هایی مجهز 
شوند. این ش��خص هم باید مس��تقیما در 
افزای��ش درآمد نقش داش��ته باش��د و هم 
غیرمستقیم باعث ارتقای کیفیت و کارآیی 
افراد ش��ود بنابراین ممکن اس��ت با واحد 
بازاریابی ی��ا ف��روش و هم با واح��د منابع 
انس��انی برای ج��ذب اف��راد حرفه ای تر و 

ماهرتر در ارتباط باشد. 
یک وقتی هم ممکن اس��ت به تحقیقات 
ب��ازار کمک کن��د. او اطالعاتی ک��ه از آنها 

می گی��رد را برای یافت��ن کانال های جدید 
فروش م��ورد تحقیق قرار می ده��د  و باید 
برای یافتن کانال های تازه فروش نیز درک 
واض��ح و ش��فافی از فضا و محی��ط فروش 
داش��ته و در این زمینه از تجربه کاری قابل 

قبولی بهره مند باشد. 
اگر این فرد در ش��رکت کوچکی مشغول 
به کار ش��د، ش��خصا آنالیز ب��ازار را انجام 
می دهد و س��عی می کند به تعامل با بخش 
فروش برسد و س��پس باقی برنامه ریزی ها 
را ه��م انج��ام می دهد اما در ش��رکت های 
بزرگ که خود واحده��ای مختلف دارند، او 
از گزارش این واحده��ا بهره می برد و بعد با 

کمپانی ها ارتباط برقرار می کند. 

چه چیزهایی باید بداند و بلد باشد
همان ط��ور که پیش ت��ر اش��اره کردیم 
این ش��غل مدرن و جوان اس��ت و ش��امل 
مجموع��ه ای از دانس��ته ها و توانایی ه��ای 

مختلف می شود.
 ف��رد ش��اغل در این س��مت بای��د فن 
بیان خیلی خوبی داش��ته باش��د. چون به 

طور معمول بای��د مذاکره هایی در س��طح 
مدیریتی و ش��رکت های بزرگ و افراد مهم 
و س��رمایه گذار را رهب��ری کن��د. بنابراین 
توانای��ی در مذاکره یکی از مش��خصه های 
مهم این ف��رد به حس��اب می آی��د. او باید 
روش ه��ا و اس��تراتژی های ف��روش را نیز 
بداند. دانش فروش به او کمک می کند که 
برای هر پ��روژه بهتری��ن روش را انتخاب و 

استفاده کند. 
افرادی که متقاضی این ش��غل هس��تند 
باید بتوانند خوب ریس��ک کنن��د؛ آن هم 
ریس��کی که به موفقیت منجر ش��ود. باید 
بتوانند خ��وب تخمین بزنن��د و پیش بینی 
درست داش��ته باش��ند. آنها اهداف، آمال، 
کوتاه م��دت  برنامه ریزی ه��ای  آرزوه��ا، 
و بلندم��دت و سیاس��ت های ش��رکت را 
مش��خص می کنند. ب��ه طور مث��ال اینکه 
ما چق��در می خواهیم کس��ب وکار بزرگی  
داش��ته باش��یم و چقدر بابت آن هزینه در 
نظر گرفته ایم. مدیر توس��عه بازار ذهنیت 
ابتدای��ی را از مدیرعام��ل ی��ا هیات مدیره 
می گی��رد ت��ا براس��اس آن تصمیم گیری 
کند. در مرحله بعد وی باید کل ش��رکت را 
تحت تاثیر قرار ده��د. از این طریق که افراد 
را برانگیزاند تا با انگیزه و عالقه راهبردهای 
او را ب��ه کار گرفت��ه و پیگی��ری کنن��د. به 
کالم��ی دیگ��ر یعن��ی هدای��ت از طریق 

تحت تاثیر قرار دادن روان و انگیزه افراد. 
می بینید؟ به نظر می رس��د ب��ه یک فرد 
همه ف��ن حریف نی��از اس��ت اما اش��تباه 
نکنید، ما به یک آچار فرانس��ه نیاز نداریم. 
ما به ش��خصی نیاز داریم که درس این کار 
را خوانده باشد. یعنی رش��ته دانشگاهی او 

شامل بسیاری از این نیازمندی ها باشد. 

چه کسانی می توانند؟ 
کارشناسی ارش��د  م��درک  دارن��دگان 
ام بی ای بهتری��ن گزینه ب��رای تصدی این 
ش��غل هس��تند اما فارغ التحصیالن رشته 
مدیری��ت بازرگانی یا رش��ته های مرتبط با 
فروش نیز می توانند انتخاب های مناس��بی 
برای این کار باش��ند. در هر صورت معموال 
در آگهی های مربوط به جذب این ش��غل، 
به س��ه تا پنج س��ال تجربه کاری در زمینه 

فروش تاکید بسیار زیادی می شود. 

مدیر توسعه بازار همان طور که از نامش 
هم بر می آید باید مدیری��ت بداند تا بتواند 
تصمیماتی که اتخاذ می کن��د را به مرحله 
اجرا برساند و نقش��ه های کاری خود را در 

محیط کسب وکار پیاده کند. 
توصیه می شود ایشان تجارت بین الملل 
هم بداند تا بر قوانین و ش��رایط صادرات و 
واردات نیز تس��لط داشته باش��د که بتواند 
به عنوان یک برتری مثب��ت در صورت نیاز 
از آن اس��تفاده کند. یک وقتی ه��م او باید 
بتواند برای ش��رکت هزین��ه – فایده کند. 
پس باید اقتصاد و حسابداری نیز بلد باشد. 

مدیر توسعه بازار از نوع وطنی
در ای��ران این ش��غل در ش��رکت هایی 
تعری��ف می ش��ود که چ��ارت س��ازمانی 
دپارتمان ه��ا  هم��ه  و  دارن��د  بزرگ��ی 
دقیق��ا در آنه��ا تعریف ش��ده باش��د. اگر 
ب��ه آگهی ه��ای اس��تخدام در جرای��د و 
س��ایت های معتبر داخلی مراجعه کنید، 
خواهی��د دید این ش��غل در ح��ال حاضر 
یکی از موردپس��ندترین مشاغل در حوزه 

مدیریت کس��ب وکار به حس��اب می آید. 
بنابراین دور از ذهن نیس��ت با این حجم 
کار و این نیازها و توانایی های ش��غلی که 
برش��مردیم، درآمد خوب و قاب��ل قبولی 

در انتظار متصدیان این ش��غل باش��د.
 درآم��دی در س��طح مدیریت��ی ک��ه 
می ت��وان میانگی��ن دس��ت پایی��ن آن 
 را ح��دود دو میلی��ون توم��ان در م��اه 
تخمی��ن زد.  در نهایت اینکه این ش��غل 
را معموال فق��ط ورشکس��تگی کمپانی ها 
یا سیاس��ت های کالن اقتصادی کش��ور 
تهدی��د می کن��د و انجام دهن��ده آن اگر 
از تخصص و دان��ش و تحصی��الت کافی 
برخ��وردار باش��د، می تواند با پش��تکار و 
ممارس��ت پله ه��ای ترق��ی را در کس��ب 
درآمد طی کن��د، آن هم ب��دون اینکه به 
طور م��داوم نگ��ران جایگاه ش��غلی خود 
باش��د. اص��وال او فق��ط ب��ه مدیرعامل و 
هیات مدی��ره ی��ا مدیرکل پاسخگوس��ت 
و نیاز نیس��ت ب��ا بس��یاری از کارمندان 
ش��رکت در مورد تثبیت موقعیت ش��غلی 

خود سروکله بزند. 

مدیر توسعه بازار کیست و چه می کند؟ 

ماکسبوکارتانراتوسعهمیدهیم
 توسعه و آموزش در شرکت 

جنرال الکتریک
جنرال الکتری��ک )GE(  به دلیل تعه��د خود برای 
برنامه طوالنی مدت توس��عه کارکنان خود در سراس��ر 
جه��ان تحس��ین ها را برانگیخت��ه اس��ت. بلندپایگان 
ای��ن ش��رکت می گویند ب��رای گزین��ش بهترین ها در 
سازمان خود سرمایه ای قابل توجه به آموزش و توسعه 
اختص��اص داده اند تا به ای��ن ترتیب، رص��د نتایج کار 
برایشان راحت تر ش��ود.   جنرال الکتریکی ها مرد عمل 
هس��تند. آنها نزدیک به یک میلیارد دالر در سال برای 
توس��عه و آموزش مادام العمر ب��رای کارمندان خود در 

نظر گرفته اند.
این برنامه ها هم آموزش های شغلی را مدنظر دارد و هم 
کارمندان را برای داشتن حس مدیریت تشویق می کند. 
اما این شرکت پذیرفته که آموزش رسمی تنها 10درصد 
نیاز آموزش گیرندگان در زمینه دانش و مهارت ها را تامین 
می کند و معتقد اس��ت که تمرین هایی مث��ل مربیگری 
و مانیتورینگ ابزاری مناس��ب ب��رای افزایش یادگیری و 

طبعا توسعه است. 

برنامه آماده سازی
این شرکت از مرحله استخدام نقشه راه کامال مشخصی 
دارد. کارمندان ب��ا دیده بانی های گس��ترده می توانند از 
همکارانش��ان یاد گیرند و مهارت هایش��ان را ب��اال ببرند. 
عملکرد ساالنه و بازبینی کار بازخوردهایی جامع و کامل 
درباره کارکرد هر نفر به دس��ت می دهد. ه��ر فرد با یک 
کارشناس��ی دقیق، اهداف کوتاه م��دت و بلند مدت و نیز 
آموزش های مورد نیاز  را برای رسیدن به این اهداف  با هم 

هماهنگ می کند. 

برنامه دیده بانی و نظارت 
مدیری��ت GE بر این ب��اور اس��ت ک��ه دیده بانی و 
نظارت ابزار توس��عه ای ارزش��مندی برای تشویق رشد 
شغلی و شخصی اثرگذار اس��ت. از همین رو از بهترین 
مشارکت ها در حوزه دیده بانی و نظارت بهره می گیرد. 
در این مرحله هر فرد در ابت��دای ورود به این مجموعه 
بزرگ به دنبال ی��ک همکار باتجربه ب��رای یادگیری و 

پیشرفت می رود. 
مدی��ران در این مجموع��ه بهترین منبع برای کس��ب 
اطالعات درباره توسعه شغلی، فراهم سازی ابزار مناسب 
برای تازه واردها هستند و در جهت یافتن راه های عملی 

کردن ظرفیت ها به آنها کمک می کنند. 

بازبینی عملکرد
این ش��رکت همچنین یک برنامه بازخورد 360 درجه 
منحصربه فرد برای توسعه کارمندان طراحی کرده است. 
در این برنامه کارمندان با استفاده از کار تیمی، همکاران 
و مشتری ها درباره س��بک ها و مهارت های مدیریت خود 
بیش��تر یاد می گیرند. آنها همچنی��ن آموزش هایی  برای 
هدف قرار دادن بخش های کلی��دی حاصل از این فرآیند 

دریافت می کنند. 
هر بهار، فرآیند معروف »فصلC « اجرا می ش��ود. این 
 GE برنامه که یکی از حیاتی ترین برنامه های پیشبرد در
به شمار می آید، در واقع   بازبینی ساالنه است که از سوی 
منابع انسانی انجام می شود. بخش منابع انسانی با بررسی 
کل تیم نیازمندی های توس��عه و آم��وزش را برای آینده 
تعیین می کند. مدیران با بازبین��ی هر گروه به عنوان یک 
واحد، می توانند درباره پله بعدی درباره هر شخص تصمیم 
بگیرند و همزمان اهداف کلی را هم در نظر داشته باشند 
و از طرفی خیالش��ان نیز از بابت جریان پیوسته مدیریت 

هوشمند آینده در GE راحت می شود. 
در جری��ان »فصلC «، مدی��ران اجرای��ی رزومه ای از 
دستاوردها، مهارت ها و میزان اشتیاق کارکنان را تهیه   و 
درباره این انتظارات با مدیران صحبت می کنند. مدیران 
هر بخش تعداد مح��دودی را برای آموزش در دانش��گاه 

کروتون ویل در نیویورک پیشنهاد می کنند. 
س��االنه تنها 360 نفر برای مراحل باالی آموزش برای 
جنرال الکتریک از این دانشگاه انتخاب می شوند. 6 کالس 
60 نفره برای آنها در دانش��گاه برگزار می شود و آنها برای 
گذراندن مراحل باال آماده می شوند. این دانشگاه همچنین 
برای مدیریت به طور کلی، سالی یکبار کالس هایی برگزار 

می کند. 

شبکه ها و انجمن های حرفه ای
جن��رال الکتریکی ه��ا همچنین یک دوره موس��وم به 
»یادگی��ری افقی« را ب��ه کمک  انجمن ها و ش��بکه های 
حرفه ای برگزار می کنند. در این دوره ها کارمندان درباره 
فناوری های تازه یا طرز تفکرهای نو در حوزه کاری خود 

می آموزند. 

نتیجه گیری
 جنرال الکتریک با 340 هزار کارمند در سراسر دنیا با 
دادن شانس به باهوش ترین افراد برای پیشرفت با استفاده 
از آنچه در باال گفته شد، خود را تثبیت می کند. با نگاهی 
به نرخ فرسایش��ی 8 درصدی جن��رال الکتریک می توان 
دریافت که این روش برای این ش��رکت ب��زرگ به خوبی 

جواب داده است. 
goodpractice.com :منبع

مدیریت ریسک در مسیر توسعه
در س��ال های اخیر، جهان با خطرات رنگارنگی مواجه 
بوده اس��ت که هم اقتصاد جهانی را دچار مش��کل کرده 
و هم زندگی، س��رمایه و همبس��تگی اجتماعی افراد در 
جوامع گوناگون را با تهدید روبه رو کرده اس��ت. تازه ترین 
گزارش توس��عه جهانی بانک جهانی ریسک را در سطوح 
و شکل های گوناگون تحلیل می کند و با مثال هایی چون 
بیکار شدن، بیماری، بحران مالی، بالیای طبیعی و غیره 
آن را قابل فهم تر می کند. بانک جهانی با آوردن این مثال ها 
تالش می کند، نش��ان ده��د که روند نادرس��ت مدیریت 
ریسک می تواند چقدر هزینه بر باشد. 147 بحران بانکی 
که 116 کشور را در 40 سال گذش��ته گرفتار خود کرد، 
می تواند نمونه خوبی ب��رای ضربه های وارد آمده بر تولید 

و اشتغال باشد. 
مردم کم درآمد و فقیر در کش��ورهای در حال توسعه 
بیشترین ضربه را از این ریسک ها متحمل می شوند، چون 
ابزارهای مقابله با ریسک برای آنها یا اصال وجود ندارد یا 
بسیار کم و ناچیز است. در آفریقا تلفات خشکسالی بیشتر 
از هر مخاطره طبیعی دیگری اس��ت، حال آنکه در چهار 
دهه گذشته در کشورهای توس��عه یافته هیچ کس بر اثر 
خشکسالی جان خود را از دست نداده، براساس آنچه در 
این گزارش آمده است، بدون مدیریت ریسک حساب شده 

مبارزه برای پایان فقر روزبه روز بی نتیجه تر خواهد بود. 
پیام کلی��دی گ��زارش WDR 2014 این اس��ت که 
مدیریت ریس��ک ابزاری قدرتمند برای توس��عه اس��ت 
و ظرفیت ای��ن را دارد که امنی��ت و رفاه را ب��رای آینده 
کشورهای در حال توس��عه به ارمغان آورد. رویکردهای 
کارساز در مدیریت ریسک هم می تواند از قشر فرودست 
جوامع صیانت کند و هم در ایجاد فرصت های بهتر برای 

تولید کمک کننده باشد.
 به عن��وان مث��ال، کش��اورزان غنای��ی و هن��دی که 
محصولش��ان در برابر بارش های آس��مانی بیمه بود، در 
مقایسه با سایر همتایانش��ان در کشورهای دیگر سرمایه 
شان در کود، بذر و سایر سرمایه های اولیه را افزایش دادند.  
این گزارش با تاکید بر اینکه واکنش های صرفا تبلیغاتی 
هنگام بروز بحران باید به مدیری��ت یکپارچه، نظام مند و 
فعال تغییر یابد، به این ضرب المثل فرنگی جالب اش��اره 
می کند که »یک اونس پیشگیری بهتر از یک پوند درمان 
است.« به هر حال منطقی این اس��ت: عالج واقعه قبل از 
وقوع باید کرد. به عنوان نمونه در چهار دهه گذش��ته، سه 
تندباد بنگالدش را درنوردیده و هر کدامشان هزار نفر را 
به کام مرگ فرستاده است. اما در این سال ها، آمار تلفات 
به شدت کاهش داش��ته، به طوری که از 300 هزار نفر در 
سال 1970 به 4 هزار نفر در س��ال 2007 رسیده است. 
این کاهش حاصل اج��رای برنامه ملی س��اخت پناهگاه 
در سراسر کشور و همزمان اس��تفاده از پیش بینی های بر 
پایه منطق و سیستم هش��دار عمومی به نسبت ساده اما 

اثرگذار بوده است. 
ترجمه: سارا گلچین
worldbank. org :منبع

اگر بخواهیم 
کسب وکارمان رونق 
داشته باشد و از این 

هم مهم تر اگر بخواهیم 
برای مدت زمان طوالنی 

در بازار دوام بیاوریم، 
باید به فراتر از محدوده 
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راهنمای طرح کسب وکار
راهنم��ای ط��رح کس��ب وکار، )طرح جام��ع تدوین 
چشم انداز پروژه قبل از اجرا( به قلم مسعود شفیعی در 

256 صفحه توسط نشر رسا منتشر شد. 
در توصیف این کتاب آمده است: طرح کسب وکار به 
لحاظ آنکه به عنوان ابزاری جهت ارزیابی و تصمیم گیری 
در مورد اجرا یا عدم اجرای یک پروژه به کار می رود، از 
اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. به این ترتیب 
توجه به جوانب مختلف موضوع هنگام انجام بررسی های 
الزم، ترسیم دورنمای پروژه و ارزیابی آن نیز حائز اهمیت 
است. کتاب حاضر که تحت عنوان »راهنمای تهیه طرح 
کسب وکار« به وسیله تنی چند از متخصصان بین المللی 
تهیه و منتشر شده با رویکردی متفاوت تمامی جوانبی 
را که الزم اس��ت هنگام انج��ام بررس��ی ها، برآوردها و 
در نهای��ت تهیه یک »ط��رح جامع« ب��رای اجرای یک 
 کسب وکار اقتصادی مدنظر قرار گیرد، مورد توجه قرار 

داده است. 



ــغل دولتى  پس از رهايى از زندان ديگر پذيراى هيچ ش
نشدم و با وجود اينكه از سال 1304 تا 1325 با سمت هاى 
ــيارى انجام داده  ــون در خدمت دولت كارهاى بس گوناگ
ــرايطى تن  بودم، به فرزندان خود توصيه كردم در هيچ ش
ــنهاد  به كارمندى دولت ندهند. در اين زمان بود كه پيش
ــم. آقاى  ــراى همكارى پذيرفت ــى را ب ــاى على اردكان آق
ــور» بود. موسسه اى  ــه «آبيار كش اردكانى صاحب موسس
كه كارش حفر چاه هاى نيمه عميق و عميق و نصب پمپ 
در آنها بود. من كه مدت سه سال رياست اداره پخش آب 
ــهر را به عهده داشتم و با مشكالت فراوان  و لوله كشى ش
ــى از بى آبى و كم آبى روبه رو و به اثرات زيانبار آن به  ناش
ــم خوش آمد و زمانى  ــى آگاه بودم، اين كار به مذاق خوب
ــترش موسسه «آبيار كشور»  ــت كه تصميم به گس نگذش
گرفتم. اعتماد داشتم قسمت زيادى از نقاط اين مرز و بوم 
نياز به استفاده از آب هاى تحت االرضى دارد و با دستيابى 
ــئله كم آبى اين  ــاى زيرزمينى تا حد زيادى مس ــه آب ه ب
ــود و با اين  ــك و كم  باران قابل حل مى ش ــرزمين خش س
ــب اطالعات بيشتر و آشنا  اعتقاد تصميم گرفتم براى كس
شدن با تكنولوژى جديدتر در اين راستا سفرى به اياالت 

متحده امريكا داشته باشم.
جهت اجراى اين تصميم به ديدار زنده ياد دكتر محمد 
ــتم كه  ــان در ميان گذاش مصدق رفتم. موضوع را با ايش
ــويق قرار گرفتم و آن جناب دستور داد  ــيار مورد تش بس
ــفر فراهم شود. آنگاه به دعوت  ــهيالتى براى اين س تا تس

شركت جانستون پمپ كمپانى به امريكا رفتم.
ــه دارى در  ــات دامن ــكا مطالع ــت در امري ــگام اقام هن
ــى و تخصص  ــا دانش و آگاه ــه انجام دادم و ب ــن زمين اي
ــس از مراجعت با  ــتم و پ اعجاب برانگيزى به ايران بازگش
ديدن كارخانه هاى ساخت لوله و پمپ و كارگران بسيارى 
ــادم كه چقدر  ــا كار مى كردند به اين فكر افت ــه در آنج ك
ــور ديگرى مواد  ــت اگر از امريكا يا از هر كش ثمربخش اس
ــاخت لوله و برخى قطعات پمپ در  ــود تا س اوليه وارد ش
ــود تا ضمن ايجاد شغل براى كارگران  ايران امكان پذير ش
ــراى اين طبقه  ــب ب ــتمزدهاى مناس ايرانى و دريافت دس
ــود و در  ــرى هم از مملكت خارج ش ــش، ارز كمت زحمتك
همين سفر بود كه با مشاهده آشپزخانه هاى تميز و بى دود 
و و بوى امريكايى و اجاق ها و فرهايى كه با حرارت گاز كار 
ــعله هايى افتادم كه از چاه هاى  مى كردند، فورا به ياد آن ش
ــيده و بيهوده و بى مصرف از بين  ــر به آسمان كش نفت س
ــدت متوجه  ــه افكارم به ش ــان هنگام ك ــت. در هم مى رف
ــئله  كم آبى كشور  بيرون آوردن آب از دل زمين و حل مس
ــتفاده از گاز هم ذهنم را به خود مشغول  ــه اس بود، انديش
ــيدن به كشور به مالقات زنده ياد  مى داشت. به محض رس
ــى از سفر،  مرحوم دكتر مصدق رفتم و پس از ارائه گزارش
ــه خود راجع به ساخت لوله و قطعات پمپ، ايشان  از نقش
را مطلع ساختم. آن مرد وطن  دوست و طالب آبادانى ايران 
من را به اين كار تشويق كرد. در مسير ادامه كار نامه اى به 
ايشان نوشتم و راجع به تجديدنظر در تعرفه گمركى از او 
كمك خواستم. ايشان هم فورا دستوراتى داد اما متاسفانه 

در آن زمان اين طرح عملى نشد.
ادامه دارد...

ستاره اى فقير
ــوانك  به گزارش فوربس، هيالرى س
ــده  ــكار ش كه دو بار برنده جايزه اس
ــنگتن  ــگاه كاميون ها در واش در توقف
ــدرش وقتى  ــت. پ ــده اس ــزرگ ش ب
ــود خانواده  ــالرى خيلى كوچك ب هي
ــت.  ــر و دو فرزندش را تنها گذاش ــرك كرد و همس را ت
ــالگى ترك تحصيل كرد. مادرش هم  هيالرى در 15 س
ــت داد و اين خانواده  ــغلش را از دس در همين زمان ش
ــان را در كاميون ريختند و به كاليفرنيا رفتند  وسايل ش
تا هيالرى بتواند به دنبال رويايش يعنى بازيگرى برود. 
ــان زندگى مى كردند و گاهى به منزل  آنها در ماشين ش
ــتند  ــان مى رفتند و مى ماندند تا اينكه توانس دوستان ش
ــد. هيالرى چند  ــك آپارتمان را جور كنن ــول اجاره ي پ
ــت آورد، ولى در سال 1999 بود كه نقش  نقش به دس
ــينمايى Boys Don’t Cry را به دست  اصلى فيلم س
ــد. با آنكه او براى فيلم «پسرها گريه  ــهور ش آورد و مش
ــى در كل  ــت، ول ــد» روزى 75 دالر مى گرف نمى كنن
ــروت هيالرى  ــع كند. حاال ث ــت 3000 دالر جم توانس

سوانك به 40 ميليون دالر مى رسد. 

كاهش تقاضاى نفت
ــتريت ژورنال، آژانس  به گزارش وال اس
ــى انرژى پيش بينى ماه پيش  بين الملل
خود را درباره تقاضاى جهانى نفت خام 
ــال 2014، 65 هزار بشكه در روز  در س
كاهش داد و اعالم كرد انتظار دارد اين 
ــد. براساس اين  ــد تقاضا 900 هزار بشكه در روز باش رش
گزارش، رشد تقاضاى نفت در سه ماه دوم امسال به دليل 
ــه كمترين ميزان خود در  ــف اقتصادى اروپا و چين ب ضع
2/5 سال گذشته رسيد. آژانس بين المللى انرژى همچنين 
انتظار دارد رشد تقاضاى جهانى نفت در سال 2015 روزانه 
1/2 ميليون بشكه باشد كه البته اين پيش بينى نيز 100 
هزار بشكه نسبت به گزارش ماه پيش آژانس كمتر است. 
ــكه اى توليد  ــن گزارش همچنين كاهش 330 هزار بش اي
ــتان سعودى در ماه گذشته ميالدى را واكنش  نفت عربس
ــور و تغيير رويكرد  ــتريان اين كش به كاهش تقاضاى مش

عربستان به سمت بازارهاى آسيايى ارزيابى كرده است. 

خانه حاشيه ساز
ــس آنجلس  ــزارش ل ــه گ ب
ــانه اى شاه  تايمز، ثروت افس
سابق ايران و خانواده اش در 
آن سوى مرزهاى ايران خبرساز شده است. خانه متعلق 
به اشرف پهلوى، خواهر دوقلوى شاه ايران قيمتى برابر 
با 49 ميليون دالر دارد. اين خانه در شماره 23 خيابان 
ــال 1934  ــن نيويورك در س ــس در منهت ــن پلي بيكم

توسط ويليام پالى ساخته شده است. 

روز خاص اپل
ــم  به گزارش گاردين، مراس
ــنبه  سه ش روز  ــى  رونماي
ــاق بزرگ  ــك اتف Apple ي
ــركت در كنار معرفى  ــى بود. اما اين ش ــايد حماس و ش
ــون 6، آيفون 6 پالس،  ــوالت جديدش يعنى آيف محص
ــرگ  ــت Apple Watch، م Apple Pay  و در نهاي
ــركت ها را  تعدادى از محصوالتش و محصوالت ديگر ش
ــاند. همچنين اين كمپانى بخش مهمى از  به سوگ نش

سنت هاى خود را زير پا گذاشت. 

خريد قاشق لرزان
ــرز، گمان  ــزارش رويت ــه گ ب
ــد دارد  ــوگل قص ــى رود گ م
ــدارى  خري را   ،Li� Labs
ــركت  Labs�Li قاشقى ضد لرزش را براى افراد  كند. ش
مبتال به لرزش شديد دست ساخته است. اين شركت سان 
فرانسيسكويى، دسامبر سال گذشته، از قاشق ويژه خود با 
نام ware�Li پرده برداشت كه به افراد با مشكل رعشه در 
دست ها، كمك مى كرد به راحتى از غذاى خود لذت ببرند. 
در انتهاى دسته اين قاشق از دستگاهى مخصوص استفاده 
شده كه جلوى لرزش را گرفته و حركات سر قاشق را بسته 

به ميزان لرزش دست فرد تنظيم مى كند. 

ــتايى مردادماه امسال را  مركز آمار ايران نرخ تورم روس
ــه را 12/7 درصد اعالم  ــد و تورم نقطه به نقط 23/3 درص
ــت  كاالها و  ــاخص قيم ــرد. مركز آمار ايران گزارش ش ك
ــتايى كشور در مرداد ماه  خدمات مصرفى خانوارهاى روس
سال 1393 براساس سال پايه 1390 را اعالم كرد. براساس 
اين گزارش شاخص كل (بر مبناى 100=1390) در مرداد 
ماه سال 1393 عدد 202/4 را نشان مى دهد كه نسبت به 
ــته است. افزايش شاخص  ماه قبل 1/3 درصد افزايش داش
ــال قبل (تورم نقطه به نقطه)  كل نسبت به ماه مشابه س
ــت كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل  12/7 درصد اس
(13/3) كاهش يافته همچنين درصد تغييرات شاخص كل 
ــتايى) در 12 ماه منتهى به مرداد ماه سال  (نرخ تورم روس
93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 23/3 درصد است كه 
نسبت به تورم 12 ماهه منتهى به تير ماه 1393 (25/8) 
ــده  «خوراكى ها،  ــاخص گروه عم ــت.  ش كاهش يافته اس
ــاميدنى ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 22/1 رسيد  آش
ــبت به ماه قبل 1/8 درصد افزايش نشان مى دهد.  كه نس
ــى  ــاخص گروه اصلى «خوراكى ها» در ماه مورد بررس ش
ــبت به ماه قبل 1/9 درصد  ــيد كه نس به عدد 217/5 رس
ــان مى دهد. شاخص گروه اصلى «خوراكى ها»   افزايش نش
ــال قبل 6/6 درصد افزايش  ــابه س ــبت به ماه مش هم نس
نشان مى دهد و نرخ تورم 12 ماهه اين گروه 23/4 درصد 
ــاخص گروه عمده «خوراكى ها،  ــت. در همين حال، ش اس
ــاميدنى ها و دخانيات»  نسبت به ماه مشابه سال قبل  آش
ــد و درصد تغييرات اين  ــان مى ده 6/6 درصد افزايش نش
ــبت به دوره  ــروه در 12 ماه منتهى به مرداد ماه 93 نس گ
مشابه سال قبل 23/5 درصد است كه نسبت به تورم 12 
ماهه منتهى به تير ماه 1393 (27/1) كاهش يافته است. 
شاخص گروه عمده «كاالهاى غير خوراكى و خدمات»  در 
ــيد كه 0/9 درصد نسبت  مرداد ماه 93 به رقم 189/9 رس
ــان مى دهد. ميزان افزايش شاخص  به ماه قبل افزايش نش
گروه عمده «كاالهاى غير خوراكى و خدمات»  نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 18/1 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه 
منتهى به مردادماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال 
ــبت به تورم 12  ــت كه نس قبل اين گروه 23/1 درصد اس
ماهه منتهى به تير ماه 1393 (24/7) كاهش يافته است. 

حفارى

توليد و واردات شمش فوالد و صادرات سنگ آهن ايران
خودكفايى و عدم وابستگى در كاالهاى استراتژيك و زيربنايى مثل فوالد حتى با وجود فقر 

گسترده در منابع اوليه آن و به قيمت واردات آنها، جزو سياست هاى صنعتى و برنامه هاى زيربنايى 
كشورهاى توسعه يافته و صنعتى بوده است و اين در حالى است كه اين موضوع تاكنون با وجود 

منابع گسترده و غنى اين بخش در كشور، محقق نشده است. عدم خودكفايى و وابستگى كشور به 
واردات فوالد در صورتى است كه ايران، صادر كننده سنگ آهن خام است و ميزان صادرات اين ماده 

خام در چند سال گذشته روندى صعودى داشته است. 
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ــول داده بودم قرار  ــور كه ديروز خدمت تان ق همان ط
بود امروز چهار نكته باقيمانده را راجع به مراسم عروسى 
بنويسم. ماجرا از آنجا شروع شد كه ديروز برخالف خيلى 
ــراغ رختخواب  ــاعت 8 صبح س از روزها به جاى آنكه س
بروم و بخوابم، به خيابان آمدم و سراغ خودپرداز هدف، 
ــدم.  ــغول ش ــذار در كوچه و خيابان مش ــت و گ به گش
ــيدم كه  ــاعت نزديك 10 بود كه به خودپردازى رس س
ــان شدم و از  ــتاده بودند. نزديك ش دو نفرى در آن ايس
ــم كردم كه  ــتن مطلب ــت كمك براى نوش آنها درخواس
ــد. اصرار كردم و بعد از  ــى باز نپذيرفتن آنها نيز با آغوش
خواهش و تمنا باالخره به اصرار من قبول كردند. شروع 
ــوژه اى درخور  ــان س به صحبت كرديم كه از حرف هايش

پيدا كنم. 
اتفاق جالب اينجاى ماجرا بود كه حرف ها و تجربيات 
مشترك جالبى داشتند كه آنها را به صورت «هفت نكته 
ــد بدانند» گردآورى  ــى كه همه باي مهم پيرامون عروس
ــتر آشنا خواهيد شد. قابل  كردم كه در ادامه با آنها بيش
ــتباهات رايجى است كه  توجه اينكه اين هفت نكته، اش
ــتند،  چه بخواهيم و چه نخواهيم در حال رخ دادن هس

پس بايد كمى جدى تر به آنها نگاه كرد. 
قبل از هر چيز توجه كنيد كه مراسم عروسى به ظاهر 
ــن است، ولى در باطن اتفاقى گسترده تر از اين  يك جش

حرف هاست.اما نكات باقيمانده: 
ــه اين صورت بود كه  ــد تغييرات در مركب ها ب 4: رون
ــتفاده  ــان از همه حيوانات به عنوان مركب اس ابتدا انس
مى كرد. پس از مدتى بين حيوانات، قوى تر ها را انتخاب 
ــم از حيث قدرت و هم  ــپس حيواناتى را كه ه كرد، س

سرعت، معدل خوبى داشتند انتخاب كرد. 
ــوان مركب  ــب به عن ــد اس ــى مانن ــه حيوان در نتيج
ــه همين  ــپس ب ــتفاده قرار گرفت. س ــورد اس ــيار م بس

ــم مجلل تر  ــد تا ه ــته ش ــات ابزار و چيزهايى بس حيوان
ــد جابه جا  ــترى آدم را بتوانن ــداد بيش ــوند و هم تع ش
ــاخته دست بشر  ــپس خودرو هاى سوختى س كنند. س
ــرفت كرد كه تا  ــورد آخر آنقدر پيش ــدند و م اختراع ش
ــه امروز، اتومبيل هايى با تمام امكانات در اختيار آدمى  ب
ــير، در  ــت كه با تمام اين تفاس ــرار دارد. نكته اينجاس ق
ــين عروس قديمى تر باشد  ــى هرچه ماش مراسم عروس
ــت. مثال برخى از درشكه استفاده مى كنند!  شيك تر اس
ــت به زودى  ــب! با همين روند بعيد نيس برخى هم از اس
ــگ، اردك و نهنگ به عنوان  ــاهد استفاده از قاطر، س ش

ماشين عروس باشيم. 
ــى يك دوربين  ــم نديم ها، فيلمبردار عروس 5: در قدي
ــش مى گذاشت و يك عروسى  20 كيلويى را روى دوش
ــرد. االن ماجرا كمى متفاوت  ــره را كاور مى ك 1000 نف
است! شما فكر كن بدون كرين بشه عروسى گرفت! عمه 

داماد و دايى عروس چى ميگن! 
ــى يكى از دوستانتان، با فرد  ــم عروس 6: اگر در مراس
ــديد كه  ــا داماد روبه رو ش ــوان عروس ي ــدى به عن جدي
ــناختيدش، تعجب نكنيد! در مراسم عروسى، عروس  نش
و داماد به هيچ عنوان شبيه خودشان نيستند. بايد سردر 
تاالر هاى عروسى بنويسند: «عروس و داماد از آن چيزى 

كه در مراسم مى بينيد زشت ترند.»
7: نكته آخر نكته حياتى است! رعايت نكردن هركدام 
ــه اتفاقاتى كه  ــاال مى تواند منجر ب ــگانه ب ــكات شش از ن
خدمت تان عرض مى كنم شود. مثال اگر در عروسى تان، 
ــاورد، احتمال اينكه بچه تان  گروه فيلمبردارى كرين ني
ــين  ــا مثال اگر ماش ــت! ي ــود باالس ــت يا مريض ش زش
ــد، احتمالش باالست كه بعد از دو  ــتان پرايد باش عروس

سال جدا شويد. 
ــد، قطعا بدبخت  ــام عروسى تان بره نباش يا اگر در ش
مى شويد. تصورش هم سخت است كه بدون كرين و بره 

و آلبوم ديجيتال و... بتوان خوشبخت شد. 

ــركت موزيال  ــدى اينتكس با همكارى ش ــركت هن ش
ــت  ــمند 30 دالرى دس ــه توليد يك تلفن همراه هوش ب
ــس  ــراه فايرفاك ــتم عامل هم ــه از سيس ــت ك زده اس
ــمند از پردازنده  ــتفاده مى كند.اين تلفن همراه هوش اس
تك هسته اى با توان يك گيگاهرتز بهره  مى برد و در كنار 
ــت حافظه داخلى و  ــت رم و 256 مگاباي آن 128 مگاباي
يك دوربين دو مگاپيكسلى روى اين گوشى تعبيه شده 
ــى نيز 3.5 اينچى بوده و از  ــگر اين گوش ــت. نمايش  اس

رزولوشن 480x320 پيكسل پشتيبانى مى كند.
ــيم كارت بوده و تنها روى  ــى پذيراى دو س اين گوش
ــامل  ــبكه GSM كار مى كند كه ش ــس از ش دو فركان
ــن همراه  ــن تلف ــت. اي ــاى 1800 و 900 اس فركانس ه
ــورهاى ديگرى نيز عرضه  ــت در كش ــمند قرار اس هوش

ــود و تنها در قاره هاى افريقا و امريكاى شمالى عرضه  ش
ــى كه Cloud FX نام دارد در  ــد.اين گوش نخواهد ش
ــتان به فروش مى رود  ــال حاضر تنها در بازار هندوس ح
ــود را نيز در پيش خواهد  ــى به زودى مقاصد ديگر خ ول
ــال حاضر تنها 30 دالر قيمت  ــى در ح گرفت. اين گوش
ــا 25 دالر نيز پايين  ــت قيمت آن ت دارد ولى ممكن اس
ــركت اينتكس به عنوان توليدكننده سخت افزار  بيايد. ش
ــد در  ــركت روبه رش ــى از چندين ش ــى، يك ــن گوش اي
ــركت هاى مهم در  ــت و از ساير ش ــتان اس بازار هندوس
ــتان فعاليت دارند  ــازار تلفن هاى همراه كه در هندوس ب
ــرد كه هردو  ــاره ك ــوان به مايكرو مكس و الوا اش مى ت
توانسته اند در سطح بين المللى به بازار مناسبى از فروش

 دست يابند. 

معاون اشـتغال و توسـعه كارآفرينى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از افزايش تعداد موسسـات مشاوره 
شغلى و كاريابى خبر داد. 

عكس

خودپرداز

دور دنيا

كيوسك

سودوكو

پاورقى

نمودار امروز

7 نكته درباره به مراسم عروسى! 
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ــل عمده و  ــعه يافتگى در ايران دالي ــدم توس بحث ع
گسترده اى دارد. ما همين طور كه در هفته هاى گذشته 
ــاره هايى  ــم به صورت گذرا اش ــائلى را مطرح كردي مس
ــورت مجزا  ــدد آن به ص ــل متع ــوزه و عوام ــه اين ح ب

داشته ايم. 
ــائل مربوط به نظام بانكى، تجارت، بازرگانى، ركود  مس
ــده در  تورمى، صادرات و واردات و... از جمله موارد طرح ش

طول هفته هاى گذشته بوده است.  
به صورت كلى مى توان گفت به دليل مختصات اقتصادى 
ــور، در هر زمينه اى فرصت ها و تهديدهايى وجود دارد  كش
ــته به نوع عملكرد  ــهم اين فرصت ها و تهديد ها بس كه س

ــكالتى  ــت. عمده مش دولت و بخش خصوصى متغير اس
ــر راه توسعه يافتگى اقتصادى ما مى توان به عنوان  كه بر س
مانع از آنها ياد كرد همين حوزه هاى مطرح شده در طول 

هفته هاى گذشته بوده است.  
ــور، بايد از  دولت هم به عنوان متولى امور اقتصادى كش
طريق مناسب به دنبال شناسايى زمينه هاى تشديد ركود 
تورمى و بستر مناسب جهت خروج از آن باشد.  شناسايى 
ــد اقتصادى و  ــرف كردن عواملى كه منع كننده رش و برط
توسعه يافتگى هستند، بايد به ترتيب اهميت انجام گيرد و 
نسبت به انجام آن اقدام شود. مهم ترين ابزار دولت هم در 
اين مسير بررسى رفتار جامعه در برابر تغييرات اقتصادى 
است. بايد از تمام رفتارهايى كه جامعه را به انفعال در برابر 

ركود تورمى سوق مى دهد، اجتناب كرد.

ــكلى كه در حرفه ام با آن روبه رو هستم  مهم ترين مش
ــى از اين عدم امنيت  ــغلى است. بخش فقدان امنيت ش
ــى به دوستان  ــغل به خودمان باز مى گردد و بخش در ش
ديگر در سينما. مشكل از آنجايى آغاز مى شود كه وقتى 
پروژه اى سينمايى آغاز مى شود عده اى از دوستان براى 
ــاى پايين، خود را  ــه اين حرفه با قيمت ه ــدن ب وارد ش
ــث ورود نگاه هاى  ــفانه باع ــه متاس ــه مى كنند ك عرض

غير تخصصى به اين عرصه مى شود. 
ــام كار  ــد از اتم ــم بع ــردان ه ــده و كارگ تهيه كنن
ــان عكس حرفه اى ندارد،  ــوند كه فيلمش متوجه مى ش
ــراى جبران آن  ــر اوقات ب ــرر مى كنند و اكث ــى ض خيل
ــتاندارد  ــوند كه از حالت اس ــل به راه هايى مى ش متوس

خارج است. 
ــى گرفته اند، به  ــم كه جايزه معتبر جهان چندين فيل
ــتند، كارگردانان آن  ــل اينكه عكاس حرفه اى نداش دلي
ــم كه اين  ــا عكس انتخاب كن ــتند ت ــار از من خواس آث

تعجب بر انگيز است. 

ــى از همكارانم  ــه خيل ــن نه تنها من بلك ــن بي در اي
ضرر هاى زيادى متحمل شدند. مثال به خاطر يك پروژه 
ــك الى دوماهه كارهاى ديگر را رد كردم، ولى ناگهان  ي
ــود  ــبب مى ش ــر ديگر جاى من آمد كه اين س ــك نف ي
ــود. البته راه حل اين  ــبت به همكاران كم ش اعتماد نس
ــاد پروانه  ــت. وزارت ارش ــل زياد هم پيچيده نيس معض
ــام فيلمبردار و مدير  ــاخت صادر مى كند كه در آن ن س
ــال مى تواند براى هركس  توليد و كارگردان مى آيد، ح
ــتند كار كنند و اگر  يك كد صادر كند و اگر آن را داش
نداشتند كار نكنند و اين بدان معنى نيست كه ديگران 

حق كار كردن ندارند. 
ــود را در  ــتگان خ ــفانه برخى آقايان بس ــى متاس ول
ــن ميليارد  ــه چندي ــد ك ــه كار مى گيرن ــى ب پروژه هاي
ــن روند غلط  ــود كه اي ــه صرف آن مى ش ــان هزين توم
ــود. امروز  شاهد  ــت و بايد نظارت بيشترى بر آن ش اس
ــدرت كافى  ــا و صنوف از ق ــه انجمن ه ــتيم ك اين هس
ــتند. به نظر مى رسد وزارت ارشاد و خانه  برخوردار نيس
سينما مى توانند درباره اين موضوع به يك توافق برسند 

و قدرت خود را ثابت كنند و اين بسيار ساده است. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

اجتناب از رفتار ركودزا
با شناخت مناسب از زمينه هاى بروز ركود انجام شود

انجمن ها و صنوف از قدرت كافى برخوردار نيستند

فقدان امنيت شغلى عكاسان سينما

على قنبرى | اقتصاددان |

امير عابدى | عكاس سينما|
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