
مدير كسى است كه بيش از 
ديگران مى بيند، فراتر از آنچه كه 
ديگران مى بينند، مى بيند و قبل 
از ديگران مى بيند. 

لروى ايمز

تاثير بهره بردارى از خط 3 متروى تهران بر بازار مسكن 

تونل هاى زيرزمينى، زمين را گران مى كنند
 خط 3 متروى تهران كه گفته مى شود تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد، مى تواند بر قيمت واحد هاى تجارى

و مسكونى كه در مسير اين خط قرار دارند، تاثير گذار باشد؛ به اين بهانه سعى شد
6درگفت وگو با كارشناسان حوزه مسكن به بررسى اين مسئله بپردازيم.
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بازار تشنه وام است
ــئوالن نظام  ــال هاى گذشته مس در س
بانكى مرتبا از رشد و تكثير صندوق ها 
ــه پا  ــنه اى ك ــات قرض الحس و موسس
ــر نهاده  ــالم فرات ــاى س را از فعاليت ه
ــازار پولى  ــالم ب ــاى ناس و در بخش ه
ــد. اما  ــاد مى كنن ــده اند، انتق وارد ش

ــت كه چرا بازار  سوال اساسى اين اس
ــد  ــتعد رش ــول و نظام بانكى ما مس پ
ــت و چرا بانك  ــه صندوق هاس اين گون
ــته  ــال هاى گذش مركزى در خالل س
ــاى ضربتى  ــراى برنامه ه ــود اج باوج
ــاز را  ــاى غير مج ــد صندوق ه نمى توان

ــه كن كند؟  به نظر مى رسد يكى  ريش
ــاى اين گونه  ــل بق ــن دالي از مهم تري
ــنه در فضاى  صندوق هاى قرض الحس
ــور را بايد  ــى كش ــى و بانك ــام پول نظ
ــت نظام  ــا در خأل فعالي ــد آنه در رش
ــه اين معنا  ــت وجو كرد، ب بانكى جس

ــايى  ــه صندوق ها با شناس كه اين گون
ــور در ارائه  نقطه ضعف بانك هاى كش
ــردم، به جلب  ــهيالت مورد نياز م تس
نظر مشتريان اقدام كرده و توانسته اند 
ــارها دوام  ــا وجود همه فش ــا امروز ب ت

بياورند. 

داليل رشد بى رويه صندوق هاى قرض الحسنه

تكليف آزادراه تهران- شمال مشخص شد
گفت و گوى اختصاصى «فرصت امروز» با رييس هيات مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى هوايى ايران

سرمايه گذارى در گردشگرى فقط آژانس هواپيمايى نيست
شايد چند سالى است همه جا سخن از گردشگرى و سرمايه گذارى عمده دولتى ها و بخش خصوصى

در اين صنف به ميان آمده و...

بررسى ورود وزارت نفت به توليد و صادرات برق

تبليغات جايزه دارپايان خاموشى ها در سايه حضور وزارت نفت
زير ذره بين
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ــا ارائه  ــس ب ــاى مجل ــز پژوهش ه مرك
ــروج از  ــته خ ــى تحليلى از بس گزارش
ــته در  ركود دولت، اجراى موثر اين بس
ــال هاى 93 و 94 را ناممكن دانست  س
ــاره به كيفيت پايين اشتغالزايى  و با اش
ــال هاى گذشته ،  ــد اقتصادى در س رش
ــال 1400 بيش از پنج  اعالم كرد، در س
ــود خواهد  ــكار در ايران وج ميليون بي

داشت. 
ــت:  ــزارش آمده اس ــن گ ــداى اي در ابت
ــان مى دهد  ــبات اين تحقيق نش محاس
حتى با فرض تحقق رشد پنج درصدى 
ــت  ــال هاى آتى، براى بازگش ــه در س ك
ــطح در آمد ملى سرانه ايران به سطح  س
ــت حدود پنج سال  ــال 1390 گذش س
ــالوه بر اين، با فرض  ــت. ع زمان نياز اس
ــد  ــتغالزايى رش تداوم كيفيت پايين اش
اقتصادى در سال هاى گذشته ، در سال 
ــون بيكار در  ــش از پنج ميلي 1400 بي
ايران وجود خواهد داشت. اين بررسى ها 
ــد اقتصادى  ــزوم تحقق رش ــالوه بر ل ع
ــرورت افزايش  ــاال در اقتصاد ايران، ض ب
كيفيت اشتغالزايى، رشد براى جلوگيرى 
از بحران هاى آتى اقتصادى و اجتماعى 
ــته دولت با هدف  ــان مى دهد. بس را نش
خروج اقتصاد ايران از ركود بدون اتكا به 
ابزارهاى تورم زا ارائه شده است. در رابطه 
ــته مى توان  با كليات و جزئيات اين بس

نكات زير را بيان كرد: 
اجراى موثر بيشتر سياست هاى پيشنهادى 
بسته در سال هاى 1393 و 1394 مقدور 

به نظر مى رسد. 
ــت  ــش كيفي ــتغال و افزاي ــوع اش موض
ــد اقتصادى كه عالوه بر  اشتغالزايى رش
اصالح ساختار بازار كار مستلزم كاهش 
ــت منطقى  ــت، مديري ــتگى به نف وابس
واردات و در نظر گرفتن مقياس بنگاه ها 
ــت،  ــت گذارى هاى مرتبط اس در سياس

كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
ــت گذارى هاى  سياس ــتاى  راس در 
ــد، توصيه اصلى  بلند مدت مرتبط با رش
ــراف قيمت هاى كليدى (نرخ  حذف انح
ــت انرژى)  ــود بانكى و قيم ــرخ س ارز، ن

ــبت به  ــدار تعادلى آنها بوده و نس از مق
ــب و كار صرفا برمبناى  بهبود محيط كس
ــده  ــاخص هاى بانك جهانى اكتفا ش ش
ــائل مهمى  ــن زمينه مس ــت، در اي اس
ــور  ــالح نظام امور اجرايى كش چون اص
(تصميم سازى، تصميم گيرى و اجرايى) 
ــدى خود را به طرق مختلف  كه ناكارآم
ــى در اتخاذ و  ــان داده و نقش مهم نش
ــاى صحيح (از  ــدن توصيه ه اجرايى ش
ــى دولت)  ــته سياس ــه همين بس جمل

داشته، ناديده گرفته شده است. 
در بسته پيشنهادى دولت ذكر شده كه 
ــته با فرض تداوم و وضع  تدوين اين بس
ــت،  ــا صورت گرفته اس ــى تحريم ه فعل
ــته مذكور  ــد بس بنابراين به نظر مى رس
ــديد تحريم ها چندان  ــناريوى تش با س
ــازگارى ندارد، به عنوان مثال بسيارى  س
ــت هاى ارزى و پولى به جهش  از سياس
ارز و تورم گره خورده است كه مى تواند 

متاثر از نتايج تعامالت خارجى باشد. 
ــورم در اقتصاد  ــا توجه به نرخ باالى ت ب
ــران و پيش بينى ناپذيرى آن در حال  اي
حاضر تعيين نرخ سود متناسب با تورم 
ممكن به نظر نمى رسد. در نظر گرفتن 
نرخ بازده بخش هاى مختلف اقتصادى و 
ــود بين بانكى و نرخ سود  رابطه نرخ س
سپرده ها و تسهيالت از جمله مالحظاتى 
است كه بايد در تعيين نرخ سود بانكى 

در نظر گرفته شود. 
در سياست هاى مالى مديريت بدهى ها و 
مطالبات دولت به عنوان يكى از مشكالت 
ــور و لزوم سازماندهى  مزمن اقتصاد كش
اين كار اقدامى موثر و قابل قبول است. 
در  ــى  ماليات ــت هاى  سياس ــاره  درب
ــويق توليد و تقاضا به جاى  راستاى تش
سياست هاى پيشنهادى دولت پيشنهاد 
مى شود، اوال كاهش نرخ ماليات موضوع 
ماده (105) قانون ماليات هاى مستقيم 
براى اشخاص حقوقى غير دولتى توليدى 
 25 از  كاال)  ــده  توليد كنن ــاى  (واحده
ــبى  ــد فعلى مى تواند راهكار مناس درص
ــرخ ماليات بر  ــد، ثانيا عدم افزايش ن باش
ــى توقف اجراى  ــزوده (به عبارت ارزش اف

ــاده (117) قانون برنامه  ــره «2» م تبص
ــرايط  ــال 1394 نيز در ش پنجم) در س

فعلى اقتصاد ايران مفيد خواهد بود. 
مهم ترين راهبرد بسته پيشنهادى دولت 
ــب و كار  ــا بهبود محيط كس در رابطه ب
ــده  ــر اهميت آن تاكيد ويژه اى ش كه ب
است، كاهش هزينه و زمان فرآيند هاى 
مختلف فعاليت هاى اقتصادى بر مبناى 
شاخص هاى بانك جهانى از طريق الزام 
ــتگاه هاى مرتبط با آنهاست. در اين  دس
ــود ترديدهايى در  ــر وج ــه عالوه ب رابط
ــت اطالعات بانك جهانى  خصوص صح
ــده برخى  ــبب ش در مورد ايران (كه س
دستگاه هاى مرتبط رايزنى هايى در اين 
ــند)  ــته باش ــه با بانك جهانى داش رابط
ــنهادى  انطباق پيگيرى خط كلى پيش
بانك با واقعيت هاى جامعه ايرانى محل 
ــت.  درباره افزايش توان مالى  ترديد اس
ــش بدهى هاى  ــق كاه ــا از طري بانك ه
ــول و كاهش  ــا، وص ــه بانك ه ــت ب دول
ــروش اموال  ــات معوق بانك ها، ف مطالب
مازاد بانك ها، ايجاد زمينه خريدوفروش 
ــاركت دولتى در بازار سرمايه  اوراق مش
ــيم كار ميان بازار پول و سرمايه  و تقس
براى تامين مالى بنگاه هاى بزرگ توسط 
ــط  ــورس و بنگاه هاى كوچك و متوس ب
ــط بانك ها مناسب به نظر مى رسد.  توس
ــت  ــه اين فهرس ــود، ب ــنهاد مى ش پيش
ممنوعيت تامين مالى شركت هاى تحت 

مالكيت بانك ها اضافه شود. 
انتخاب بخش نفت و گاز به عنوان بخش 
پيشران بحث هايى را ايجاد كرده است، 
ــت آن در  ــن بخش به  رغم اهمي زيرا اي
ــتغالزايى  ــيل اش اقتصاد ايران، از پتانس
ــا توجه به  ــوردار نبوده و ب ــى برخ باالي
شرايط تحريم موجود كه امكان استفاده 
از همه ظرفيت هاى توليدى موجود هم 
ــعه  ــت، روش و منطق توس فراهم نيس
ــم از جهت نحوه تامين  اين بخش ها (ه
ــم از جهت تامين تكنولوژى)  منابع و ه
نامشخص است، به خصوص آنكه دولت 
ــود را تداوم وضع  ــز يكى از فروض خ ني

موجود تحريم ها قرار داده است. 

ــخيص مصلحت نظام از  دبير مجمع تش
ــاخص هاى اقتصاد مقاومتى  تصويب ش
در اين مجمع خبر داد، در همين حال 
يك عضو ديگر مجمع از تصويب برنامه 
اقتصاد مقاومتى 18 دستگاه در شوراى 

اقتصاد اين مجمع خبر داد. 
ــاى  ــى اعض ــاد مقاومت در كارگاه اقتص
ــه ديروز در  ــگاه ها ك هيات علمى دانش
ــادى تهران برگزار  ــگاه علوم اقتص دانش
ــر و على  ــى، دبي ــن رضاي ــد، محس ش
ــخيص  ــو مجمع تش ــدى، عض آقامحم

مصلحت نظام سخنرانى كردند. 
در اين نشست آقامحمدى به محورهاى 

اشاره كرد  مقاومتى  اقتصاد 
ــد پويا و  و گفت : تامين رش
بهبود شاخص هاى مقاومت 
به  ــتيابى  دس و  ــادى  اقتص
 20 ــم انداز  چش ــداف  اه
ــرد  رويك ــار  كن در  ــاله  س
ــاز،  ــر، فرصت س انعطاف پذي
ــر با هدف  دورن زا و برون نگ
مطرح  اجتماعى  ــترش  گس

است. 
ــخيص  تش ــع  مجم ــو  عض
دولت  گفت:  نظام  مصلحت 
ــبت به اقتصاد مقاومتى  نس

ــرده و در حال  ــروع ك ــدى را ش كار ج
حاضر براى 18 دستگاه برنامه مشخصى 
ارائه شده كه به تصويب شوراى اقتصاد 
رسيده و به صورت يك مجموعه تدوين 

شده است. 
وى افزود: 24 بند سياست هاى اقتصاد 
ــت اجرايى  ــه 190 سياس ــى ب مقاومت
ــدام درآمده كه  ــده و 600 اق تبديل ش
ــتگاه ها  نياز به برنامه هاى عملياتى دس
ــور  ــن بودجه 94 كل كش دارد. همچني
ــعه براساس اقتصاد  و برنامه ششم توس

مقاومتى تدوين مى شود. 
ــه داد: 70 درصد ارزش افزوده  وى ادام
ــت 400 شركت است و نيز  صنعت دس
ــور  ــد ظرفيت نيروگاهى كش 50 درص
ــت. به گفته  دست بخش خصوصى اس
آقامحمدى ظرفيت بازار ايران به شدت 

ــت و شركت هاى سهام  قابل افزايش اس
ــد، ظرفيت  ــه بورس برون ــت اگر ب عدال
ــادى ايجاد مى كنند اما نمى دانم چرا  زي
ــود، همچنين  در اين زمينه تعلل مى ش
ــرمايه در برنامه  ــقف بازار س افزايش س
ــعه يكى از برنامه هاى دولت  ششم توس

است. 
ــخيص مصلحت نظام  ــر مجمع تش دبي
ــت با اشاره به تصويب  نيز در اين نشس
در  ــى  مقاومت ــاد  اقتص ــاخص هاى  ش
ــراى اقتصاد مقاومتى  مجمع، گفت: اج
در بخش هاى مديريتى و اقتصاد نياز به 

سهم مشترك دارد. 

محسن رضايى اظهار داشت: چشم انداز 
20ساله كشور مانند يك خانه است كه 
ــاد مقاومتى  ــى دارد و اقتص ويژگى هاي
ــه ويژگى هاى  ــيدن ب مى خواهد در رس
اين خانه تاثيرگذار باشد و آن را بررسى 

و عملى كند. 
ــاره  وى به الزامات اقتصاد مقاومتى اش
ــاد نوعى  ــن نوع اقتص ــرد و گفت: اي ك
ــت  ــادى و مديريتى اس ــان اقتص گفتم
ــاند.  ــم انداز مى رس ــه چش ــا را ب كه م
ــاد ركن هاى  ــوع اقتص ــن ن ــات اي الزام
ــامل اقتصاد كالن،  ــف دارد كه ش مختل
ــت.  به گفته  ــى اس ــعه و كارآفرين توس
ــن اقتصاد كالن،  ــى در بخش رك رضاي
ــادى، فرهنگ  ــد اقتص ــد ملى، رش تولي
جهادى و سياست هاى اقتصادى دولت 
ــعه، مباحث  مدنظر بوده و در بعد توس

دانش بنيان، اصالحات اقتصادى، اقتصاد 
ــت  ــى و فرهنگ جهادى محور اس مردم
ــى، دولت اقتصادى،  و در بعد كارآفرين
و  ــب و كار  كس ــط  محي ــان،  دانش بني

كارآفرينى مالك قرار مى گيرد. 
ــا و  ــه تحريم ه ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــتند،  ــوك اقتصادى هس ــدات، ش تهدي
تصريح كرد: نبايد صرفا به اين مباحث 
ــوك باشد بلكه  بپردازيم كه مقابله با ش
ــوك ها كمترين اثر را  ــر بخواهيم ش اگ
ــند، مبنا همان سياست هاى  داشته باش

اقتصاد مقاومتى است. 
ــه چقدر  ــوال ك ــن س ــرح اي ــا ط وى ب
توانسته ايم براساس ظرفيت ها 
ــود  موج ــيل هاى  پتانس و 
ــتان ها اختيارات را به آنها  اس
ــح كرد: در اين  بدهيم، تصري
ــع  ــيارى از مناب ــورت بس ص
ــور هدر مى رود. در حال  كش
حاضر بسيارى از محصوالت 
ــود  ــادر مى ش ــاورزى ص كش
ــه ما در  ــت ك و مثل اين اس
شرايط كنونى بحران آب آن 

را صادر مى كنيم. 
رضايى با اشاره به اينكه اگر 
بخواهيم اقتصاد دانش بنيان 
ــيم، نمى توان در اتاق هاى  ــته باش داش
ــت،  ــم گرف ــت و تصمي ــى نشس سياس
ــاس دانش باشد  گفت: بايد كارها براس
ــد ملى  ــش در تولي ــرى دان و به كارگي
ــون محصوالت  ــت اما اكن دنيا زياد اس
ــب  ــم.  وى از تصوي ــان نداري دانش بني
ــاخص هاى اقتصاد مقاومتى در مجمع  ش
تشخيص خبرداد و گفت: اين سياست ها 
ــع پايش و  ــوى مجم ــاخص ها از س و ش
نظارت خواهد شد.  دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با بيان اينكه در اداره كشور 
ــتفاده نمى شود،  از ظرفيت همه افراد اس
بيان داشت: صحنه رقابت در فوتبال كامل 
ــور رقابت نيست و  است اما در اداره كش
ــته را بيرون  هر دولتى مى آيد افراد گذش
مى كند در حالى كه بايد تمام ظرفيت هاى 

داخل به كار گرفته شود. 

ــالم كرد:  ــن صنايع لبنى اع ــر انجم دبي
براساس توافقات و مكاتبات صورت گرفته 
با كارخانه هاى لبنى، محصوالت لبنى از 
پايان شهريور ماه عارى از هر گونه چربى 

گياهى از جمله روغن پالم مى شود.
ــا باكرى اظهار كرد: تمام محصوالتى  رض
ــاخت با چربى گياهى  كه داراى پروانه س
ــتند به ويژه شير، ماست، انواع خامه  نيس
ــفيد ايرانى بدون هر  ــه و پنير س صبحان
ــوند و در  گونه چربى گياهى توليد مى ش
فرآيند توليد آن از چربى گياهى طبيعى 
ــر كارخانه اى  ــود اما اگ ــتفاده مى ش اس
ــتفاده  ــش از اين، از چربى گياهى اس بي
ــد، متخلف محسوب مى شود و  كرده باش
ــق قوانين و مقررات موجود با او  بايد طب

برخورد كرد.
ــال 1388 هفت قلم كاال  وى افزود: از س
ــازمان غذا و دارو  در صنعت لبنيات از س
مجوز استفاده از چربى گياهى گرفته اند 
كه در اين راستا 450 پروانه ساخت براى 
ــاى آنالوگ،  ــا از جمله پنيره اين كااله
ــزا،  ــاى پيت ــه اى، پنيره ــاى خام پنيره
پنيرهاى پروسس شده، انواع بستنى ها و 
ــد، اما طبق  خامه گياهى قنادى صادر ش
ــهريور ماه  توافقات صورت گرفته از 31ش
ــده به  ــه پروانه هاى صادرش ــال هم امس

حالت تعليق در مى آيد.
ــر انجمن صنايع  ــنا، دبي به گزارش ايس
ــه با  ــاتى ك ــه داد: در جلس ــى ادام لبن
كارشناسان سازمان غذا و دارو، سازمان 
استاندارد، انستيتو تغذيه و كارشناسان 
بهداشت تغذيه در كميته هاى تخصصى 
ــتيم، مقرر شد  انجمن صنايع لبنى داش
پس از به تعليق درآمدن پروانه ساخت 
ــده براى استفاده از  مجوزهاى صادرش
چربى گياهى پروفايل اسيدهاى چرب 
ــتخراج  ــاى مجاز گياهى اس در روغن ه
ــار اداره كل نظارت بر  ــود و در اختي ش
ــرار گيرد تا  ــت ق ــذاى وزارت بهداش غ
براى تصميم گيرى مجدد در اين زمينه 

تصميمات الزم اتخاذ شود.

مركز پژوهش هاى مجلس اعالم كرد:

اجراى موثر سياست هاى بسته خروج از ركود
در سال هاى 93 و 94 مقدور نيست

تصويب شاخص هاى اقتصاد مقاومتى
در مجمع تشخيص مصلحت نظام

دبير انجمن صنايع لبنى: 

لبنيات
تا هفته آينده

عارى از پالم مى شود

88928539  - 88928562  - 88853786
سازمان آگهى ها ^6<·^jâÅ<ÖÅ
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بحران كمبود برق موضوعى 
ــوان از آن به  ــه بت ــت ك نيس
ــت. وزارت نيرو  سادگى گذش
ــان داده  ــرد خود نش در عملك
ــت در برون رفت مشكالت  اس
ــق نبوده  ــا موف ــى نه تنه برق
ــش از 18هزار  ــه بدهى بي بلك
ــى را به نام خود  ميليارد تومان
ــت در  ــت. درس ثبت كرده اس
ــان وزارت نفت براى  ــن زم اي
ــكالت اعالم آمادگى  حل مش
ــت توليد  ــايد صنع كرده تا ش
برق اين بار در سايه وزارتخانه 
ديگر بتواند رمقى براى حيات 

داشته باشد. 
ــدور  ص ــا  ب ــت  نف  وزارت 
ــن  تامي ــراى  ب ــه اى  اطالعي
ــراى توليد و  ــورد نياز ب گاز م
صادرات برق به منظور تحقق 
ــت هاى اقتصاد  ــد 13سياس بن
ــالم آمادگى كرده  مقاومتى اع
ــركت  ــت، طورى كه دو ش اس
ــركت  ــران و ش ــى نفت اي مل
ــب مورد  ــى گاز ايران حس مل
ــن گاز مورد  تامي ــئوليت  مس
نياز را براى توليد برق با هدف 
ــدار و در نقطه  صادرات به مق
ــر عهده خواهند  مورد توافق ب
ــاز را  ــورد ني ــت و گاز م گرف
ــركت ملى  ــوان آورده ش به عن
ــركت ملى گاز  نفت ايران و ش
ــرمايه گذار  به عنوان س ــران  اي

تحويل خواهد داد. 
ــت  اس ــرار  ق ــت  حقيق در 
ــا همكارى  ــش خصوصى ب بخ
ــه نفت از توان واقعى  وزارتخان
ــود برق  ــراى حل كمب خود ب
ــتفاده كند اما در اين ميان  اس
ــى اين است كه آيا  نكته اساس
ــه به دليل  بخش خصوصى ك
ــت  ــت هاى دول ــى سياس برخ
گذشته در اين حوزه نحيف تر 
شده مى تواند به احياى مجدد 

خود اميدوار باشد؟ 

بايد بپذيريم 
بحران برق داريم

ــر كميته  ــادق صياد، دبي ص
ــل  داخ ــاخت  س از  ــت  حماي
ايران  ــنديكاى صنعت برق  س
ــه در زمينه  ــاره به اينك با اش
ــش خصوصى  ــد برق بخ تولي
ــت  دس الزم  ــدى  توانمن ــه  ب
يافته است، به «فرصت امروز» 

ــت  مى گويد: «واقعيت اين اس
ــور با  كه بايد بپذيريم در كش
ــتيم، با  بحران برق مواجه هس
وجود اينكه پتانسيل الزم براى 
ــانى  توليد از منظر نيروى انس
و  توليد  ــوژى  تكنول ــرب،  مج
ــخت افزارى  س سرمايه گذارى 
ــه اى وجود  ــات كارخان و امكان
مديريت  اصلى  ــكل  مش دارد. 
ــاى متعدد از  ــل انرژى ه تبدي
ــه گاز و گازوئيل به برق  جمل

است.» 
ــى وزارت  ــالم آمادگ وى اع
ــت از بخش  ــت براى حماي نف
ــد برق  ــراى تولي ــى ب خصوص
ــد  مى كن ــى  ارزياب ــت  مثب را 
ــم  مه ــه  «نكت ــد:  مى افزاي و 
ــردن  ك ــل  عم ــره اى  جزي
ــر  ــرا ه ــت زي ــه اس وزارتخان
بخش  براى  ــه  ك وزارتخانه اى 
فراهم  را  ــرايطى  ش خصوصى 
ــت  ــازد به دنبال آن اس مى س
ــت يابد  ــداف خود دس ــه اه ب
ــود كمتر  ــكالت موج و به مش
توجه مى كند. ما مى دانيم كه 
وزارت نيرو به بخش خصوصى 
ــا  ــت و نيروگاه ه ــكار اس بده
به  ــز  ني ــى)  ــش خصوص (بخ
نوعى به وزارت نفت مقروض. 
ــك براى موفقيت در  بدون ش
ــط  افزايش توليد آن هم توس
ــه  چ آن  ــى  خصوص ــش  بخ
ــت دارد هماهنگى كامل  اهمي
و همه جانبه دو وزارتخانه نفت 
ــت.»در حقيقت بايد  و نيرو اس
ــم واحدهاى صنعتى و  بپذيري
ــه دليل  ــور ب كارخانجات كش

ــائل ديگر  ــرق و مس كمبود ب
ــتند  نيس فعال  ــور كامل  به ط
ــاد  ــه اقتص ــوع ب ــن موض و اي
ــد. بحران  ــور ضربه مى زن كش
ــا مختص  تنه ــرق  ب ــت  صنع
ــتر  ــت، بيش ــا نيس ــور م كش
ــن  ــا اي ــه ب ــورهاى منطق كش
ــتند، از اين  بحران مواجه هس
رو تنها راه برون رفت آن جلب 
ــرمايه گذار بخش خصوصى  س
ــت تا  ــت برق اس ــراى صنع ب
ــد اقتصادى باشيم  ــاهد رش ش
ــا توليد  ــوان ب ــويى مى ت از س
بيشتر عالوه بر ايجاد اشتغال، 
صادرات برق نيز داشته باشيم 
ــور  ــاى ارزى كش ــا درآمده ت
ــاى نفتى  ــه درآمده ــوط ب من

نباشد. 
ــورت  ص در  ــدگاه  دي ــن  اي
ــد  مى توان ــدن  ش ــى  اجراي
ــراى  ب را  ــادى  زي ــت  موفقي
ــا بايد ديد  ــور رقم بزند ام كش
وزارتخانه نفت چگونه و با چه 
شرايطى مى خواهد به توليد و 

صادرات برق ورود كند؟ 

شرايط همكارى وزارت 
نفت براى توليد برق

ــه اعالم كرده  ــن وزارتخان اي
ــئوليت هاى  ــت تمامى مس اس
مربوط به سرمايه گذارى براى 
ــه برق با راندمان  تبديل گاز ب
ــب  ــى مورد توافق، كس حرارت
ــراى احداث  ب مجوزهاى الزم 
الزم  ــات  تاسيس ــروگاه،  ني
ــادرات برق  ــراى انتقال و ص ب
ــرق توليدى  ــز بازاريابى ب و ني

ــدف و همچنين  ــور ه در كش
ــئوليت تامين منابع مالى  مس
ــروگاه (اعم از  براى احداث ني
ــز آورده  ــش فاينانس و ني بخ
ــرمايه گذار است و  نقدى) با س
ــراى صادرات  ب نهايى  قرارداد 
ــاركت امضا  ــط مش برق، توس

خواهد شد. 
ــرمايه گذار از قيمت  سهم س
فروش صادراتى برق، متناسب 
ــرق در هر  ــا قيمت فروش ب ب

بازار هدف خواهد بود. 
ــن زمينه اعالم  ــاد در اي صي
ــوارد همه  ــن م ــد : «اي مى كن
ــت، نكته  ــرى اس ــل پيگي قاب
ــت  ــم وجود بخش نامه اس مه
ــط بخش  ــد توس ــه مى توان ك
ــود و قاعده  ــادر ش ــى ص دولت
ــد، در اين  ــازى را تغيير ده ب
شرايط بخش خصوصى حريف 
كدام وزارتخانه خواهد بود. به 
ــراى موفقيت  ــن فضا ب نظر م
مهيا  زمانى  ــى  بخش خصوص
خواهد بود كه ثبات قانون در 
ــا و تصميم گيرى ها  مديريت ه
ــا  ت ــد  باش ــته  داش ــود  وج
سرمايه گذار نگران آينده خود 

نباشد.» 

دولت اعتماد كند
ــوان  ت ــى  خصوص ــش  بخ
ــروگاه، توليد برق  ــاخت ني س
ــه طور كامل  ــال آن را ب و انتق
ــن  اي از  ــا  تعريف ه ــا  ام دارد 
ــت. براى  ــا متغير اس بخش ه
نمونه تعدادى از نيروگاه ها به 
ــى دولت به بانك ها  دليل بده

ــده است يا نهادهاى  واگذار ش
نهادهاى  و  غيردولتى  عمومى 
نظامى اداره تعدادى نيروگاه ها 
ــك  را برعهده دارند، بدون ش
ــوان  ــا را نمى ت ــن نيروگاه ه اي
ــار  ــت و انتظ ــى دانس خصوص
ــوان واقعى بخش  ــت تا ت داش
ــن صنعت  ــى را در اي خصوص
ــر كميته  ــند. دبي ــته باش داش
ــل  داخ ــاخت  س از  ــت  حماي
سنديكاى صنعت برق ايران با 
تاييد اين مطلب مى گويد:  «به 
ــه كافى  ــت مى گويم ك صراح
است دولت به بخش خصوصى 
واقعى اعتماد كند، در اين فضا 
ــى را تامين  ــه تنها نياز داخل ن
مى كنيم بلكه توان صادرات را 

به دولت مى دهيم.» 
وزارت  ــزى  برنامه ري معاون 
ــتاى  نفت اين اقدام را در راس
ــبد انرژى  ــردن س ــوع ك متن
داخلى تعريف كرده و خواستار 
كالن  مديريت  يكپارچه سازى 
ــور به منظور  حوزه انرژى كش

بهينه سازى اعالم كرده اند. 
ــئله  ــن مس ــك اي ــدون ش ب
فرصت خوبى براى شركت هاى 
خصوصى توليدكننده برق است، 
از اين رو از اصغر آريانى پور دبير 
سنديكاى شركت هاى خصوصى 
ــتيم  ــرق خواس ــده ب توليدكنن
ــود را به  ــى خ تا نظر كارشناس
نمايندگى از اين سنديكا اعالم 
كند اما وى حاضر به گفت و گو 
ــرد: «داليل  ــالم ك ــد و اع نش
نظر  ــالم  ــراى عدم اع ب خاصى 
ــدام وزارت نفت دارم  ــاره اق درب
ــردن آن امتناع  كه از مطرح ك

مى كنم.»
ــايان  ــن وجود ناصر ش با اي
برق  صنعت  ــنديكاى  س عضو 
ورود وزارت نفت به توليد برق 
ــش خصوصى  ــا همكارى بخ ب
ــى مى كند و  ــت ارزياب را مثب
ــروز» مى گويد:  به «فرصت ام
ــش  ــكل بخ ــن مش «مهم تري
ــن خوراك  ــى در تامي خصوص
مورد نياز براى توليد برق است 
كه با همكارى وزارت نفت اين 
ــكل حل مى شود تا بخش  مش
ــن  گرفت ــه   دغدغ ــى  خصوص
ــراى پرداخت بدهى  ــار ب اعتب
ــته  ــن وزارتخانه را نداش به اي
ــد و كارها براى اين بخش  باش

تسهيل شود.»

بررسى ورود وزارت نفت به توليد و صادرات برق 

پايان خاموشى  ها در سايه حضور وزارت نفت 
اروپايى ها در حوزه نفت و گاز 

استان فارس سرمايه گذارى مى كنند
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى فارس گفت: 
ــكل از چندين  ــرمايه گذار ايتاليايى كه متش ــروه س گ
ــتان  ــت در بخش نفت و گاز اس ــركت فرامليتى اس ش

فارس سرمايه گذارى مى كند.
ــنبه در  ــان تاجگردون» ش ــزارش ايرنا «ساس ــه گ ب
ــيه ديدار با گروه سرمايه گذارى اروپايى در شيراز  حاش
ــه در زمينه  ــزود: اين گروه ك ــع خبرنگاران اف در جم
ــد لوله هاى انتقال آب  ــتقات آن، تولي نفت و گاز و مش
ــازه هاى ساختمانى فعاليت دارد، عالقه مندى خود  و س
ــرمايه گذارى در بخش نفت و گاز  ــراى حضور و س را ب

استان فارس اعالم كرده است.
ــرمايه گذارى كشور ايتاليا  وى ادامه داد: اين گروه س
ــرمايه گذارى  ــش فنى و س ــرد انتقال دان ــا دو رويك ب
غيرمستقيم، خواستار مشاركت در طرح هاى اقتصادى 

استان فارس است.
ــتغال استاندارى فارس بيان  معاون برنامه ريزى و اش
ــتان  كرد: وجود ذخاير قابل توجه نفت و گاز در اين اس

نظر اين سرمايه گذاران را به خود جلب كرده است.
تاجگردون ادامه داد: مديريت ارشد استان فارس هم 
ــرمايه گذارى خارجى و فاينانس  ــت ويژه اى از س حماي
(تامين منابع مالى از تسهيالت اعتبارى خارجى) دارد.

ــتاندارى فارس  ــتغال اس ــزى و اش ــاون برنامه ري مع
ــن گروه  ــت هاى متعدد با اي ــزارى نشس ــزوم برگ بر ل
سرمايه گذارى تاكيد كرد و گفت: ستاد سرمايه گذارى 
ــتيبانى از اين گروه  ــتان نيز نحوه حمايت و پش اين اس
ــاى تخصصى را مورد  ــرمايه گذارى در حوزه ه براى س

بررسى دقيق قرار خواهد داد.
ــب  ــم ارتباطات مناس ــزود: اميدواري ــردون اف تاجگ
ــرمايه گذارى به  ــف س ــا گروه هاى مختل ــده ب ايجادش
بهره مندى از توانمندى هاى فارس براى افزايش ارزش 

افزوده و ايجاد اشتغال پايدار بينجامد.

ورود مناطق نفت خيز جنوب به توسعه 
بزرگ ترين ميدان نفتى مشترك ايران 

معاون حفارى مديريت امور فنى شركت ملى مناطق 
ــط  نفت خيز جنوب از حفارى 40 حلقه چاه نفتى توس
ــترك آزادگان خبر داد.  ــدان مش ــركت در مي ــن ش اي
ــت: در راستاى سياست  محمدمهدى  زارعى اظهار داش
راهبردى وزارت نفت مبنى بر توسعه ميادين مشترك 
ــركت ملى نفت ايران،  ــاس دستور مديرعامل ش و براس
حفارى 40 حلقه چاه نفتى به مناطق نفت خيز جنوب 
ــتگاه حفارى در اين  ــه تا كنون دو دس ــده ك واگذار ش
منطقه مستقر و عملياتى شده و در حال اعزام سومين 

دستگاه حفارى به منطقه هستيم.
ــدان آزادگان  ــه مي ــه به اينك ــا توج ــزود: ب وى اف
ــوب  ــور محس ــترك كش ــن ميدان نفتى مش مهم تري
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب براى  ــود، ش مى ش
صيانت از منابع كشور تمام توان خود را براى اجراى 
ــا برنامه زمانبندى به  ــه حفارى چاه ها مطابق ب برنام

كار خواهد بست. 

نصب ترانس سيار
 ايستگاه صنعتى محالت

ــيار ايستگاه صنعتى محالت  مراحل نصب ترانس س
ــدار منطقه ارقده  ــن برق مطمئن و پاي به منظور تامي
محالت و بخش صنايع و كشاورزى منطقه و روستاهاى 

تابعه كامل و ترانس مذكور برقرار شد. 
مسلم غياثى اصل كارشناس امور پست هاى انتقال و 
ــه اى باختر ضمن اعالم  ــركت برق منطق فوق توزيع ش
ــتگاه 63/20 كيلوولت صنعتى  ــب فوق افزود: ايس مطل
ــى 20 كيلوولت و يك  ــه فيدر خروج محالت داراى س
ــت و ظرفيت ترانس سيار  ترانس 63/20 كيلوولت اس

نصب شده نيز 15 مگاولت آمپر است. 
ــتگاه بستر الزم  ــت: اين ايس وى در پايان اظهار داش
ــعه بخش صنعت و معدن به خصوص معادن  جهت توس
سنگ و صنايع وابسته و همچنين بخش كشاورزى در 

منطقه ارقده استان مركزى را مهيا كرده است.

وزارت نيرو به دنبال افزايش 
بهره ورى از منابع انرژى است

ــادى وزارت نيرو  ــور اقتص ــزى و ام ــاون برنامه ري مع
ــال ايجاد درآمد با  ــن وزارتخانه به دنب ــا بيان آنكه اي ب
ــت، افزايش بهره ورى منابع انرژى  افزايش تعرفه ها نيس

را از مهم ترين سياست هاى اين وزارتخانه عنوان كرد.
ــنبه در  ــا دائمى روز دوش ــزارش ايرنا، عليرض ــه گ ب
ــادى طورى  ــزار اقتص ــزود: بايد اب ــرى اف ــت خب نشس
ــد و آن بكارگيرى  ــتانه اثرگذارى برس باشد كه به آس
ــى به قدرى  ــت. وقتى كاالي ــك فرمول اقتصادى اس ي
ــت كه در مصرف محدوديتى ايجاد نمى كند،  ارزان اس
ــت، بنابراين بايد به  ــش خواهد ياف ــره ورى نيز كاه به

دنبال افزايش بهره ورى باشيم.
ــور اقتصادى،  ــرو در برنامه ريزى و ام معاون وزير ني
اظهار داشت: هرگز به دنبال اين نيستيم كه هزينه هاى 
ــود ولى هزينه ها را بايد  ــرق از مردم دريافت ش آب و ب
طورى تعريف كرد كه اسراف نشده و مصرف به درستى 
صورت بگيرد. وزارت نيرو هرگز به دنبال نزديك كردن 
ــت بايد تا  ــا نبوده بلكه معتقد اس ــا به قيمت ه تعرفه ه
زمان توانمندى جامعه به آب و برق يارانه داده شود تا 
ــد ولى در كنار آن بايد  جامعه به مرحله بى نيازى برس

بهره ورى افزايش يابد.

مديريت مصرف آب در فرهنگ ملى 
فراموش شده است

ــهامى  ــركت س ــس هيات مديره و مديرعامل ش ريي
ــى آب و فاضالب كشور گفت: مديريت مصرف  مهندس

آب در فرهنگ ملى به فراموشى سپرده شده است. 
ــنبه در آيين  به گزارش ايرنا، حميدرضا جانباز يكش
ــركت آب وفاضالب روستايى و شهرى  معارفه مدير ش
ــاره به اينكه مصرف بى رويه آب در  استان زنجان با اش
كشور طى سال هاى گذشته معضالت كنونى را موجب 
ــده، افزود: توليد بى رويه لوازم برقى و استفاده بخش  ش
ــتحصال بى رويه منابع آبى افت  ــاورزى از آن و اس كش

سفره هاى زيرزمينى را درپى داشته است. 
ــاخص ها افت  ــون در اكثر ش ــد: هم اكن وى يادآورش
ــور وجود دارد و توجه عموم  ــديد منابع آب در كش ش
مردم به اين مقوله مهم بيش از گذشته ضرورى است. 
ــرانه مصرف آب به ازاى هر  جانباز افزود: متوسط س
نفر در كشور 250 ليتر است، در حالى كه اين رقم در 

كشورهاى پيشرفته به ازاى هر فرد 150 ليتر است. 
ــالى در  وى با بيان اينكه كمبود منابع آب و خشكس
ــتان ها به 14 سال رسيده گفت: با پايش هاى  برخى اس
ــى در جهان به ويژه در خاورميانه و ايران، وضعيت  علم

اين بخش طى 30 سال اعالم شده است. 
ــهامى مهندسى آب و فاضالب  مديرعامل شركت س
ادامه داد: بخش هاى زيادى در كشور با مشكل كمبود 
ــاى مديريتى نيز در اين  ــتند و راهكاره آب مواجه هس

بخش انديشيده شده است. 
وى تامين، انتقال، مديريت توزيع، مصرف و تقاضا را 
ــركت مهندسى آب و فاضالب كشور  از وظايف مهم ش
بيان كرد. جانباز از اجراى مديريت هوشمند توزيع آب 
ــور خبر داد و افزود: مديريت هوشمند  ــار در كش و فش
فشار آب در زنجان اجرا شده كه امسال نيز اين برنامه 
در اصفهان تداوم يافت و اين مهم كاهش هفت درصدى 
مصرف آب و رضايتمندى مردم اين استان را به همراه 
داشت. وى تاكيد كرد: تاكنون با مديريت اعمال شده، 
ــده و به  ــور جيره بندى نش ــهرى از كش آب در هيچ ش

عبارتى قطع آب رخ نداده است. 
ــهامى  ــركت س ــره و مديرعامل ش ــس هيات مدي ريي
مهندسى آب و فاضالب با اشاره به اينكه اقدامات فرهنگى 
به تنهايى در كاهش آب مصرفى مردم تاثير گذار نيست، 
ــده آب از مردم  ــد قيمت تمام ش ــت: اكنون 22درص گف
ــخگوى رفع  ــود و منابع دريافتى نيز پاس ــت مى ش درياف

معضالت و مشكالت اين حوزه نيست. 
جانباز به وضعيت نامطلوب آب در روستاهاى كشور 
ــش هزار و 900  ــون براى ش ــرد و افزود: اكن ــاره ك اش

روستاى كشور با تانكر آبرسانى مى شود. 
ــا دولت و  ــا هماهنگى ب ــال ب ــار كرد: امس وى اظه
مجلس، به 870 روستاى مشكل دار آبرسانى مى شود. 

ــهامى مهندسى آب و فاضالب  مديرعامل شركت س
ــب نمايندگان مجلس  ــور ادامه داد: با تعامل مناس كش
ــارى متمركز براى  ــالمى، اختصاص اعتب ــوراى اس ش
تكميل مجتمع هاى آبرسانى به تصويب رسيده است. 

ــده از محل صندوق توسعه  وى منابع در نظرگرفته ش
ــى براى اين بخش را بالغ بر 24 هزار ميليارد تومان  مل
ــش قرار دادن جمعيت هشت ميليون و  براى تحت پوش

500 هزار نفرى روستاهاى هدف بيان كرد. 

انرژى

آب

سرمايه گذارى

اخبار استانى
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بين الملل برق
احتمال تحريم محصوالت پتروشيمى و توليدات 

مهندسى غربى از سوى روسيه
ــنهادى براى ممنوعيت يا  ــيه اعالم كرد، پيش نويس پيش ــعه اقتصادى روس وزير توس
ــيمى و توليدات مهندسى غربى به روسيه، براى  محدود كردن واردات محصوالت پتروش

دولت اين كشور تهيه شده است. 
ــعه اقتصادى  ــى يولوكايو وزير توس ــاس، الكس ــه نقل از ايتارت ــه گزارش فارس ب ب
ــط  ــتر توس ــى بيش ــيه اعالم كرد، اگرچه اتخاذ تحريم عليه غرب نيازمند بررس روس
ــت واردات  ــا ممنوعي ــدود كردن ي ــنهادى براى مح ــا پيش ــت ام ــيه اس دولت روس
ــور تهيه  ــى امريكايى و اروپايى براى دولت اين كش ــيمى و مهندس محصوالت پتروش

شده است. 
ــيه در زمينه ممنوعيت واردات  وى افزود: از زمان اعمال تحريم هاى تالفى جويانه روس
محصوالت كشاورزى و دامى از غرب، روسيه گزينه هاى احتمالى براى اعمال تحريم هاى 

متقابل بيشتر را نيز در نظر گرفته است. 
اين وزير روس ادامه داد: اگرچه هنوز تصميم نهايى در اين زمينه اتخاذ نشده است اما 
ــيمى و توليدات  ــت، واردات حجم بااليى از محصوالت پتروش در صورت اتخاذ اين سياس
ــط دولت روسيه  ــتند توس ــى مانند خودروها و غيره كه توليد امريكا يا اروپا هس مهندس

محدود يا ممنوع خواهد شد. 

خطر خاموشى ها پايان يافت
ــار گزارش كوتاهى اعالم كرد: پيك  ــبكه برق ايران ديروز با انتش ــركت مديريت ش ش
ــهريور ماه به 42هزار و 154 مگاوات در ساعت  ــنبه 22 ش ــور در روز ش مصرف برق كش
ــته پيك مصرف برق كشور در مقايسه با  ــيد. به عبارت ديگر روز گذش 14:20 دقيقه رس
ــش هزار مگاوات كاهش يافته است. بر اين اساس پيش بينى  چهارم مرداد ماه بيش از ش
ــط مصرف برق به  ــتان و كاهش دماى هوا متوس ــود با ورود به فصل پاييز و زمس مى ش
ــت برق و وزارت نيرو از  ــود ادامه دهد تا عمال خيال مديران صنع ــد رو به كاهش خ رون
خاموشى هاى تابستانى تا سال آينده آسوده شود. حدود 15هزار مگاوات افزايش مصرف 

برق به دليل روشن شدن كولرها در فصل تابستان است. 

الهه ابراهيمى
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توليدكنندگان صنايع ريلى و واگن هاى 
ــور با 30 درصد ظرفيت كار  مسافربرى كش
مى كنند. اين موضوع را هوشنگ سوهانگر، 
ــور  ــره انجمن ريلى كش رييس هيات مدي

مى گويد. 
ــع  ــورى صناي ــر كش ــعه ه ــور توس مح
ــنيده مى شود  ــت اما وقتى ش ريلى آن اس
ــد ظرفيت  ــا 30 درص ــت ب ــن صنع كه اي
ــاى تامل  ــد، كمى ج ــود فعاليت مى كن خ
ــط به دليل  ــعه صنعت ريلى فق دارد. توس
ــت بلكه در ميان  ــعه مورد توجه نيس توس
ــل ريلى يكى از  انواع حمل و نقل، حمل و نق
ــايل ارتباطى  ــن و باصرفه ترين وس امن تري
ــه خاصى به اين  ــت اما حال نه تنها توج اس
صنعت نشده بلكه كارخانه هاى توليدكننده 
ــافربرى، چه در توليد واگن هاى  واگن مس
ــهرى و چه در واگن هاى  مسافربرى بين ش
ــهرى، تقريبا در ركود  ــافربرى درون ش مس

به سر مى برند. 

كمبود نقدينگى
بزرگ ترين مشكل صنايع ريلى

كمبود نقدينگى همان زخم كهنه اى است 
كه بر بدنه همه صنايع كشور نشسته است. 
فرقى نمى كند جنس صنايع از فوالد باشد 
يا نخ. هيچ يك از زخم شمشير نقدينگى در 

امان نمانده است. 
سوهانگر در گفت وگو با «فرصت امروز» 
ــى در صنايع ريلى  ــود نقدينگ درباره كمب
ــى بزرگ ترين  ــد: «كمبود نقدينگ مى گوي
ــكل صنايع ريلى فعال در هر زمينه اى  مش
ــفانه نبود سياست گذارى هاى  است. متاس
صحيح در اين بخش موجب شده كه بانك ها 
ــده و ارائه دهندگان  ــاى حمايت كنن به ج
تسهيالت به بنكدار و حق العمل كار تبديل 

شوند.»
ــت  ــك صنعت گران اس ــت ريلى ي صنع
ــافربرى  به اين معنا كه توليد هر واگن مس
ــهرى بين دو ميليارد و 700 ميليون  بين ش
ــه ميليارد تومان هزينه مى برد  تومان تا س
بنابراين به اين دليل كه بازار تقاضا كم جان 
است، توليدكننده نيز توان توليد را از دست 
ــرايطى است كه  ــت. اين امر در ش داده اس
اكنون قراردادهايى براى خريد واگن وجود 

دارد اما به اجرا درنيامده است. 
ــين  ــاملو، مديرعامل پيش ــا ش عبدالرض

ــناس  ــازى تهران و كارش ــركت واگن س ش
صنايع ريلى در اين زمينه به «فرصت امروز» 
مى گويد: «براى توليد واگن هاى مسافربرى 
ــى در كارخانه هاى  ــت باالي ــارى ظرفي و ب
ــه دليل نبود  ــود دارد اما ب توليدكننده وج
قرارداد يا اجرايى نشدن قراردادهاى پيشين 
ــا نيز زير  ــود بودجه، كارخانه ه به دليل نب

ظرفيت خود كار مى كنند.»

صنعت ريلى مهجور مانده است
ــال در بخش  ــان صنايع فع وقتى در مي
حمل و نقل صحبت مى كنيم و ميزان توجه 
ــه مى كنيم،  ــه اين صنايع مقايس دولت را ب
قطعا درمى يابيم كه صنعت ريلى، صنعتى 
ــوز چندى  ــراى مثال هن ــت. ب مهجور اس
ــاى ايران  ــقوط هواپيم ــخ س ــه تل از حادث
ــت؛ هواپيمايى كه براى  ــته اس 140 نگذش
ــاخت آن در داخل كشور با وجود كمبود  س
تكنولوژى ساخت و كارنامه ناموفق آن، باز 
هم ميلياردها تومان براى ساخت هواپيمايى 
ــتين پروازش  ــود كه در نخس هزينه مى ش

موجب مرگ سازندگانش شد! 
ــعه صنايع ريلى دليل  بى توجهى به توس
ــن صنعت  ــور ماندن اي ــراى مهج مهمى ب
ــان، كيفيت  ــه كارشناس ــت كه به گفت اس
محصوالت توليدشده در صنايع ريلى ايران 
ــده از چين، يكى  با محصوالت ريلى وارد ش
است و در قيمت نيز تفاوت چندانى ندارد. 

ــان مى كند: «دليل  ــاملو در اين باره بي ش

ــن بودن  ــاهد پايي ــروز ش ــده اى كه ام عم
ــتيم،  ــع ريلى هس ــد صناي ــت تولي ظرفي
بى توجهى مجموعه وزارتخانه ها به صنايع و 
حمل و نقل ريلى است. با وجود اينكه صنعت 
ــيار به صرفه است و از  حمل و نقل ريلى بس
جهت آلودگى محيط زيست كمترين زيان 
ــاند اما متاسفانه  را به محيط زيست مى رس
ــده و امكانات  توجه الزم به اين صنعت نش
الزم نيز در اختيار آن قرار داده نشده است.»

واگن هايى با كيفيت خوب
اما بدون مشترى

اكنون در كشور پنج شركت توليدكننده 
ــافربرى و باربرى بين شهرى  واگن هاى مس
ــا 30 درصد ظرفيت  فعاليت مى كنند كه ب
ــتند، اين در  ــت هس ــال فعالي ــود در ح خ
ــت كه به گفته سوهانگر كشور  شرايطى اس
ــه هزار واگن مسافربرى  اكنون با كمبود س
ــدود 20 درصد از  ــت. اكنون ح مواجه اس
واگن هاى مورد استفاده در حمل و نقل ريلى، 
توليد داخل است و 70 درصد نيز واگن هاى 
دست دومى هستند كه بين 15 تا 30 سال 

عمر دارند. 
ــرايطى اين ترديد به وجود  در چنين ش
ــاى  ــت واگن ه ــايد كيفي ــه ش ــد ك مى آي
توليدشده در داخل مناسب نيست كه مورد 

استفاده صنعت حمل و نقل قرار نمى گيرد.
ــوع  ــن موض ــه اي ــخ ب ــاملو در پاس ش
ــه دانش و  ــى از كيفيت ب مى گويد: «بخش

ــى ديگر به  ــتگى دارد و بخش ابزارآالت بس
ــئوليت پذيرى افراد. از نظر اصولى اگر  مس
ــل را با جايگزين  بخواهيم واگن توليد داخ
ــه كنيم،  آن يعنى واگن هاى چينى مقايس
مى توانيم بگوييم كه از نظر كيفيت در يك 
حد قرار دارند، ضمن اينكه قيمت واگن هاى 
مسافرى داخلى با واگن هاى وارداتى چينى 
ــن گمركى، تقريبا يكى  با وجود تعرفه پايي

است.»

براى آينده صنايع ريلى
چه بايد كرد؟ 

آنگونه كه نظرات كارشناسى مى گويند، 
صنعت ريلى در صورت كار كردن با ظرفيت 
صددرصد مى توانند همه نياز كشور را تامين 
كنند. اين صنايع با استناد به برنامه توسعه 
ــدام كرده اند اما  ــه ايجاد ظرفيت اق پنجم ب
ــد آن اكنون در  ظرفيتى كه فقط 30 درص
حال استفاده است و در حقيقت صنعتى كه 
مى تواند براى 100 هزار نفر به طور مستقيم 
و غيرمستقيم ايجاد شغل كند اكنون فقط 

براى 30 هزار نفر ايجاد شغل كرده است. 
ــاى حمل و نقل ريلى  اگر بخواهيم از مزاي
ــه بعد صنعتى آن  صرف نظر كنيم و فقط ب
ــت باالى  ــم از ظرفي ــم، نمى تواني بپردازي
اشتغال اين صنعت و پيامدهاى مثبتى كه 
ــور داشته باشد،  مى تواند براى اقتصاد كش
ــعه  ــى كنيم بنابراين براى توس چشم پوش

ظرفيت آن چه مى توان كرد؟ 
ــخ به اين پرسش بيان  ــوهانگر در پاس س
ــى اين  ــكل نقدينگ ــد مش ــد: «باي مى كن
ــت مى تواند،  ــر صورت كه دول صنعت به ه
ــى دوباره  ــت ريلى جان ــود تا صنع رفع ش

به خود بگيرد.»
شاملو نيز مى گويد: «نبود سرمايه گذارى 
ــه امروز  ــده ك ــعه موجب ش ــود توس و نب
توليدكنندگان به حد تعطيلى برسند. براى 
ــتيابى به آنچه در برنامه توسعه پنجم  دس
ــته  ــد قراردادهاى تازه بس ــده، باي ديده ش
شود و سرمايه گذارى در اين بخش صورت 

بگيرد.» 
ــه حمل و نقل  ــر به كارنام اگر يكبار ديگ
ــا كارنامه  ــم و آن را ب ريلى نگاهى بيندازي
ساير بخش هاى حمل و نقل مقايسه كنيم، 
نمى توانيم لزوم توسعه اين بخش را ناديده 
ــوان به آينده  ــم. در اين صورت مى ت بگيري

صنايع ريلى نيز اميدوار بود. 

توليدكنندگان صنايع ريلى با 30 درصد ظرفيت كار مى كنند

صنعت ريلى، صنعتى مهجور الزامات توليد پارچه چادر مشكى 
در كشور

ايران با مصرف ساالنه حدود 55 تا 60 ميليون متر پارچه 
چادر مشكى، رتبه نخست مصرف اين كاال را در جهان به 
ــت كه فقط ــت. اين در حالى اس خود اختصاص داده اس
ــور در داخل توليد مى شود و حدود  10 درصد از نياز كش

 90 درصد آن وارداتى است.
ــال هاى نه چندان   به جرأت مى توان ادعا كرد كه در س
ــوئيس، ژاپن و كره كه به هيچ  ــورهايى مانند س دور، كش
ــتند، عمده  ــكى نيس وجه مصرف كننده پارچه چادر مش
تامين كنندگان بازار داخلى كشورمان بودند، اما به تازگى 
توليدات ساير كشورها مانند تايلند، اندونزى و ويتنام نيز 
ــده اند، در حالى كه ما همچنان  اضافه و گاه جايگزين ش
اندر خم نحوه توليد، چگونگى سرمايه گذارى، تهيه اليحه 
ــى مكان و محل احداث كارخانه  و طرح و همچنين بررس
ــر از چند گاهى  ــتيم و ه ــكى هس توليد پارچه چادر مش
مطلبى يا مصاحبه اى از يك مقام مسئول يا غيرمسئول، 
توليد آن را به سوژه روز تبديل مى كند، ولى مثل هميشه 
هيچ اتفاقى نمى افتد. همه چيز روال عادى خود را سپرى 
ــاالنه 50 تا 60 ميليون دالرى آن از  مى كند و واردات س
ــى ديگر از طريق  ــمى و مقادير متنابه طريق مبادى رس
ــافر و تجارت چمدانى همچنان  قاچاق، كاالى همراه مس

ادامه دارد.
هر از چند گاهى نيز براى اينكه كم كارى و سهل انگارى 
ــت به  خود در تامين اين نياز داخلى را توجيه كنيم، دس
ــويم و وجود آنان را دليل  دامان مافياى تجارت آن مى ش
عدم توسعه مناسب توليد اين محصول در كشور قلمداد 

مى كنيم.
مسائلى مانند مشكالت تكنولوژيكى را مطرح مى كنيم، 
ــى از داليل اصلى  ــم يك ــه خوبى مى داني ــى كه ب در حال
ــزم و اراده اى  ــور، نبود ع عدم توليد اين محصول در كش
ــكى است وگرنه مى توان  جدى در توليد پارچه چادر مش
ــرمايه گذارى در توليد اين  با تعريف مشوق هايى براى س
محصول و قرار دادن اين مشوق ها و تسهيالت در اختيار 
كارآفرينان و سرمايه گذاران موفق صنعت نساجى، نسبت 

به خودكفايى در اين رشته قدم هاى اساسى برداشت.
شناسايى اهليت سرمايه گذار در اين بخش از مهم ترين 
ــت و  ــكى اس ــت در توليد پارچه چادر مش عوامل موفقي
تضمينى خواهد بود تا سرانجام سرمايه گذارى هاى جديد 

نيز به سرنوشت سرمايه گذارى هاى قبلى دچار نشود.
ــت توليد يك  ــكى از حال اينك توليد پارچه چادر مش
ــده و به نماد و شاخصى  محصول صرفا اقتصادى خارج ش
براى ارزيابى پيشرفت و موفقيت صنعت نساجى در كشور 
تبديل شده و گاهى مثالى براى عدم توانمندى اين صنعت 

به شمار مى آيد.
ــيارى از  ــاجى در بس جا دارد هم  اينك كه صنعت نس
زيرشاخه هاى خود از قبيل توليد انواع كفپوش ها، الياف، 
منسوج نبافته، نخ هاى فيالمنت و ميكروفيالمنت و توليد 
ــه موفقيت هاى  ــاى ظريف پنبه اى و تركيبى ب انواع نخ ه
ــت، اين نقيصه نيز با مساعدت و  ــت يافته اس شايانى دس
ــئوالن تصميم گير يكبار براى هميشه حل  همراهى مس
ــود تا ضمن جلوگيرى از خروج ساالنه مقادير  و فصل ش
ــورهاى  ــور، بازارهاى مصرفى كش ــى ارز از كش معتنابه
مسلمان و به ويژه كشورهاى عربى را نيز به تسخير خود در 
آورد و از اين محل ارزآورى مناسبى براى كشور ايجاد كند.
منبع: خبرگزارى فارس

ارائه گزارش تحقيق و تفحص
از صنعت خودرو به رييس جمهور

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از ارائه گزارش 
تحقيق و تفحص از صنعت خودروى كشور و نحوه برخورد 
ــده اى نزديك به  ــوع در آين ــن موض ــت با اي وزارت صنع

رييس جمهور خبر داد. 
ــوراى  ــتر در مجلس ش على عليلو نماينده مردم شبس
ــالمى در گفت وگو با فارس با اشاره به موضوع تحقيق  اس
ــور اظهار كرد: با وجود  و تفحص از صنعت خودروى كش
ــد اقتصادى در بحث  ــعارهاى دولت در مبارزه با مفاس ش
تحقيق و تفحص از صنعت خودروى كشور همراهى الزم 

از سوى دولت صورت نگرفت. 
ــق و تفحص از صنعت خودرو  وى افزود: در بحث تحقي
انتظار اين بود وقتى گزارش به دولت ارائه مى شود، وزارت 
ــده و نسبت به مواد  صنعت نسبت به موضوع حساس ش
ــده و با آن مبارزه كند كه  ــده زا وارد ش غيرقانونى و مفس

متاسفانه اين موضوع تاكنون مشاهده نشده است. 
ــان  ــيون صنايع و معادن مجلس خاطرنش عضو كميس
ــص از صنعت  ــى از تحقيق و تفح ــا داريم گزارش كرد: بن
خودرو و برخوردى كه وزارت صنعت با اين موضوع داشته 
ــده اى نزديك به رييس جمهور ارائه  را تهيه كرده و در آين
ــت كه اطالعات صحيح به  كنيم، چراكه گمان بر اين اس
ــود و با اطالع رسانى  ــخص رييس جمهور داده نمى ش ش
ــاط را نيز  ــع وى در اين ارتب ــتور قاط صحيح، انتظار دس

خواهيم داشت. 

اتمام پروژه فوالد سفيد دشت
يكى از اولويت هاى فوالد مباركه اصفهان

ــرد: اتمام  ــركت فوالد مباركه تصريح ك مديرعامل ش
ــال و بختيارى يكى از  ــت چهارمح پروژه فوالد سفيددش

اولويت هاى فوالد مباركه است. 
سبحانى با تاكيد بر اهميت بومى سازى تجهيزات مورد 
نياز اين طرح گفت: اولويت ما در ساخت و راه اندازى پروژه 
نيز حمايت از شركت هاى داخلى است و اگر شركت هاى 
سازنده داخلى قابل رقابت با شركت هاى خارجى باشند، 

قطعا از شركت هاى داخلى حمايت مى كنيم. 
ــازى و  وى همچنين زمان بهره بردارى از واحد فوالد س
ريخته گرى مداوم اين شركت را پايان سال 94 اعالم كرد. 
ــت  ــوالد سفيددش ــع ف ــرح مجتم ــت ط ــى اس گفتن
ــه بروجن  ــهركرد ب ــرى جاده ش ــه 35 كيلومت در فاصل
ــدى  ــاركت 65 درص ــا مش ــت ب ــرار اس ــرار دارد و ق ق
ــل و  ــدرو تكمي ــدى ايمي ــه و 35 درص فوالدمبارك

به بهره بردارى برسد.

قائم مقام گروه خودروسازى سايپا: 
مافياى صنعت خودرو كجاست؟ 

ــازى سايپا با طرح اين پرسش  قائم مقام گروه خودروس
ــود چيست  كه اين مافياى صنعت خودرو كه گفته مى ش
ــت؟ توضيح داد: از بس در تريبون هاى مختلف  و كجاس
گفته شده كيفيت خودروهاى داخلى پايين و قيمت آنها 

باالست، مردم نيز اين موضوع را پذيرفته و باور كرده اند.
به گزارش ايسنا، داوود جديدبناب با بيان اينكه برخى 
ــودرو و لزوم كاهش قيمت اين  اظهارات درباره  صنعت خ
ــخصى و بدون بستر هاى  محصوالت در راستاى منافع ش
كارشناسى است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال با برخى 
فشارها در سال هاى گذشته سايت هاى خودروسازى در 
ــد، در حالى كه توجيه اقتصادى  ــتان ها ايجاد ش شهرس
نداشت، اما از آن سو در گزارش تحقيق و تفحص مجلس، 
ــازان را توبيخ مى كنند كه چرا در شهرستان ها  خودروس

سايت هاى غير اقتصادى ايجاد كرده ايد.
ــه داد: اخيرا  ــايپا ادام ــازى س قائم مقام گروه خودروس
ــتيم كه چرا وقتى كه هنوز بنزين يورو4   ــكايتى داش ش
ــده، خودروى يورو4 توليد كرده ايد. ــور توزيع نش در كش

نمونه هاى چنين مشكالتى در صنعت خودرو فراوان است. 
از آن سو نيز عنوان مى شود چرا خودروسازان پلت فرم ها 
و خودروهاى جديد توليد نمى كنند، در حالى كه اين كار 
ــرمايه گذارى بااليى دارد و در شرايط سركوب  نياز به س
ــازان چگونه مى توانند اين  قيمتى و زيان دهى خودروس
كار را انجام دهند. بناب با بيان اينكه به داليل مختلف از 
جمله باال  بودن نرخ بهره و هزينه هاى تامين مالى، قيمت 
تمام شده كاالهاى صنعتى در ايران باالست، تصريح كرد: 
گناه مردم چيست كه بايد كاالهاى صنعتى را به دليل باال 
ــر از قيمت واقعى  ــتم بانكى، گران ت  بودن نرخ بهره سيس
ــز در برخى  ــو ني ــدارى كنند. وى ادامه داد: از آن س خري
ــود در حالى  ــانه ها بحث مافياى خودرو مطرح مى ش رس
كه مديران عامل شركت هاى خودروسازى كه طول عمر 
مديريتشان به طور ميانگين دو سال است كارمندان هم 
كه نمى توانند مافيا باشند، پس اين مافياى صنعت خودرو 

كه گفته مى شود چيست و كجاست؟ 
ــايپا افزود: متاسفانه  ــازى س قائم مقام گروه خودروس
ــازمان هاى مختلف مرتبط با صنعت خودرو با يكديگر  س
ــت  ــال در دو ماه نخس ــتند، به عنوان مث ــگ نيس هماهن
ــد و به همين  ــماره گذارى نش ــال هيچ خودرويى ش امس
دليل قيمت ها در بازار آزاد افزايش يافت، اما در آن زمان 
مطرح كردند خودروسازان عمدا خودرو عرضه نمى كنند 

تا قيمت ها افزايش يابد.
ــتر خودروهاى وارداتى به صورت  وى با بيان اينكه بيش
ــتقيم و از امارات وارد كشور مى شود، خاطرنشان  غيرمس
ــور  ــور  امارات بابت هر خودروى وارداتى به كش كرد: كش
ــود مى برد، بنابراين در نهايت سود  مبلغ قابل توجهى س

واردات خودرو به كشور هاى همسايه مى رسد.
ــه توليد خودرو در  بناب گفت: چرا غربى ها در حالى ك
ــى با واردات خودروهاى  ايران را تحريم كرده اند، مخالفت

آماده به كشور ندارند.

مافياى صنعت  يادداشت

تحقيق و تفحص

خبر استان
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بازتاب

عسل داداشلو

ــن صنفى مراكز  رييس هيات مديره انجم
ــقاط و بازيافت خودروهاى كشور درباره  اس
فروش گواهى اسقاط به دولت، گفت: مراكز 
ــند. مگر  ــقاط گواهى به دولت نمى فروش اس

دولت خريدار گواهى اسقاط است؟ 
ــو با «فرصت  مصطفى جودى در گفت وگ
ــده  ــر ش امروز» در واكنش به گزارش منتش
ــر «رانتى كه  در روزنامه فرصت امروز با تيت
ــه قانونى كه  ــاره ب ــقاطى ها دارند»با اش اس
واردكنندگان خودرو را مجبور به اسقاط دو 
تا شش خودروى فرسوده مى كند، اظهار كرد: 
ــت كه اين كار را انجام  وظيفه واردكننده اس
دهد. ابتدا اين قانون خروج دو دستگاه خودرو 
فرسوده را مدنظر داشت، سپس اين تعداد را 
به چهار تا شش خودرو افزايش داد كه عموما 

خروج چهار دستگاه انجام مى شود. 
او با بيان اينكه اين قانون در دولت گذشته 
ــده بود، تصريح كرد:  به فراموشى سپرده ش
ــته دولت اين اجازه را به  در شش سال گذش
واردكنندگان خودرو داد كه به جاى اسقاط 
خودروى فرسوده، پول پرداخت كنند. همين 
ــدف قانون گذار  ــه ه ــد ك موضوع موجب ش
محقق نشود اما اكنون دولت جديد در حال 

اجراى اصل قانون است. 
جودى ادامه داد: دولت هيچ گونه بودجه اى 
ــت و داللى  ــته اس براى اين كار كنار نگذاش
ــقاط صورت نگرفته بلكه  در داخل مراكز اس
داللى در بيرون مراكز اسقاط صورت گرفته 
ــت، يعنى دالالنى هستند كه خودروهاى  اس
ــت پايين  ــك اصلى با قيم ــوده را از مال فرس
ــاال به مراكز  خريدارى مى كنند و با قيمت ب
ــند. دولت بايد مكانيزمى  ــقاط مى فروش اس
ــقاط  ــد تا رابطه مالك با مراكز اس تعريف كن

مستقيم شود. 
ــن صنفى مراكز  رييس هيات مديره انجم
اسقاط و بازيافت خودروهاى كشور با تاكيد 
ــقاط در انحصار هيچ كس  براينكه مراكز اس
نيست، اظهار كرد: 127 مركز اسقاط وجود 
دارد كه برخى از آنها برخالف قانون در خارج 
از شهرك صنعتى شمس آباد شكل گرفته اند. 
ــرمايه گذارى هاى  ــقاط يكى از س مراكز اس
معدود بخش خصوصى است كه با سرمايه اى 
ــت. اين  ــده اس ــيس ش كامال خصوصى تاس
مراكز ظرفيت اسقاط يك ميليون خودروى 
فرسوده را در سال دارند اما سال گذشته فقط 
70 هزار خودرو اسقاط شد و اين يعنى 930 
هزار ظرفيت خالى و انباشت زيان. اين مراكز 
ــى بوده و  ــار بخش خصوص از ابتدا در اختي

هيچ گاه دولتى نبوده اند. 
ــقاط اين نيست كه  ــئله اس وى افزود: مس
پالك يك ماشين كنده شود بلكه يك ماشين 
بايد تجزيه شده و به مراكز فوالد برود، كشور 

نياز به اين مراكز دارد.

رانتى درون مراكز اسقاط نيست

عليرضا حائرى
عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجى ايران
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از سال های گذشته  تاکنون 
مس��ئوالن نظام بانك��ی مرتبا 
از رش��د و تكثی��ر صندوق ها و 
موسس��ات قرض الحسنه ای که 
پا را از فعالیت های سالم فراتر 
نهاده و در بخش های ناس��الم 
بازار پولی وارد شده اند، انتقاد 
می کنند. اما سوال اساسی اين 
اس��ت که چرا بازار پول و نظام 
بانكی ما مستعد رشد اين گونه 
بانک  چ��را  و  صندوق هاس��ت 
مرک��زی در خالل س��ال های 
اج��رای  باوج��ود  گذش��ته 
نمی تواند  ضربت��ی  برنامه های 
را  غیر مج��از  صندوق ه��ای 

ريشه کن کند؟ 
ب��ه نظر می رس��د يك��ی از 
مهم ترين داليل بقای اين گونه 
صندوق های قرض الحس��نه در 
فضای نظام پولی و بانكی کشور 
را بايد در رش��د آنه��ا در خأل 
فعالیت نظام بانكی جست وجو 
کرد، به اي��ن معنا که اين گونه 
نقطه  شناس��ايی  با  صندوق ها 
ضعف بانک های کشور در ارائه 
تس��هیالت مورد نیاز مردم، به 
جلب نظر مشتريان اقدام کرده 
و توانس��ته اند تا امروز با وجود 

همه فشارها دوام بیاورند. 
ازای  در  تس��هیالت  ارائ��ه 
مدت��ی  ب��ه  س��پرده گذاری 
معی��ن و ب��ا نرخی چش��مگیر 
را  م��ردم  خواهی، نخواه��ی 
تش��ويق می کند که به س��وی 
قرض الحس��نه  صندوق ه��ای 
غیر مجاز برون��د، اين در حالی 
اس��ت که مردم نمی توانند از 
انبوه��ی از ش��عب بانک ه��ای 
دولت��ی و خصوص��ی وام اخذ 
کنند و ب��رای درياف��ت وامی 
ان��دک مجبورن��د از البیرن��ت 
و  بروکراس��ی  تو در ت��وی 
س��ختگیری نظ��ام بانك��ی رد 
بنابراين طبیعی است  ش��وند، 
که س��اختار فعلی نظام بانكی 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه زمینه 
صندوق های  و  موسسات  رشد 
وج��ود  ب��ه  را  قرض الحس��نه 

می آورد. 

منابع بانک ها صرف چه 
اموری می شود؟ 

ام��ا س��وال و نكته اساس��ی 
اين اس��ت که چرا صندوق های 
قرض الحسنه در حالی که از نظر 
ج��ذب نقدينگی يارای رقابت با 

بانک ها را ندارند، ق��ادر به ارائه 
تس��هیالت با ش��رايط آسان به 
مش��تريان خ��ود هس��تند، اما 
بانک ه��ای دولتی و خصوصی با 
وج��ود منابع مالی درخور توجه 
در مقايسه با اين گونه صندوق ها، 

آن خدم��ات را ارائه نمی دهند، 
مانع در کجاست؟ منابع محدود، 
نب��ود اراده در مديران بانک های 
دولتی خصوصی يا قوانین دست 

و پاگیر نظام بانكی؟ 
نگاهی به عملكرد بانک ها که 

در خالل گزارش های رسمی به 
چشم می خورد نشان می دهد، 
ح��دود 70 درصد منابع بانكی 
صرف امور مش��ارکت مدنی و 
فروش اقساطی می شود و تنها 
5,4 درصد به قرض الحس��نه و 
5,1 درصد ب��ه وام های جعاله 
به  اي��ن  می ياب��د.  تخصی��ص 
مفهوم آن اس��ت ک��ه تنها 10 
درصد مناب��ع بانكی برای ارائه 
تسهیالت به مردم و مشتريان 
بانک ه��ا اختص��اص می ياب��د، 
در حالی ک��ه مهم ترين آورده 
بانک ه��ا برای مناب��ع در خور 
بانك��ی، همی��ن مش��تريان و 

سپرده گذاران هستند. 

هیاهوی بسیار 
پیرامون صندوق ها

در اين میان به نظر می رس��د، 
اين گون��ه  پیرام��ون  هیاه��وی 
صندوق ه��ا   بی��ش از واقعی��ت 
موجود اس��ت. آمارهای رس��می 
نش��ان می دهد تس��هیالت ارائه 
شده، از س��وی اين صندوق ها به 
متقاضیان تنها شامل کمتر از 3 
درصد کل تس��هیالت و وام های 
ارائه ش��ده در نظام پولی و بانكی 
کشور اس��ت، اما با اين وجود چرا 
اينقدر حساس��یت روی اين گونه 
صندوق ها و موسسات وجود دارد؟ 

هدایت بانک مرکزی، 
بهره گیری از خدمات 

صندوق ها
معتقدند،  بانكی  کارشناسان 
در صورت کنترل صندوق هايی 
ک��ه فعالیت ه��ای غیر قانون��ی 
و مض��ر ب��ه ح��ال مش��تريان 
انج��ام می دهند، بانک مرکزی 
می تواند با رش��د صندوق های 
قرض الحسنه در میان اليه های 
اجتماع��ی و تش��ويق اين گونه 
صندوق های  از  اعم  صندوق ها 
ب��زرگ فامیل��ی، محل��ه ای يا 
صنف��ی که گاهی در مس��اجد 
يا ديگر مراکز شكل می گیرند 
بخش مهمی از نیازهای مردم 
برای تس��هیالت خوب با سود 

اندک را برآورده سازد. 

دالیل رشد بی رویه صندوق های قرض الحسنه

بازار تشنه وام است

نرخنامه

طال و ارز

بانک

بازار سرمایه

بورس کاال

گزارش 2

بورس اوراق بهادار

نماگر بورس
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شاخص بورس ۹۹ واحد دیگر افت کرد
در جريان معامالت روز گذش��ته بازار سرمايه با دادوستد 
334 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 110 میلیارد تومان 
در 33 هزار نوبت معامالتی، ش��اخص بورس 99 واحد ديگر 
اف��ت کرد و تا ارتفاع 71 هزار و 386 واحدی عقب نشس��ت. 
نمادهای معامالتی تاپیكو، فوالد و وپاس��ار هم بیشترين اثر 
منفی را در روزگذش��ته بر روند حرکتی دماسنج بازار سهام 
داشتند و نمادهای کچاد، وصندوق و شفن با رشد خود سعی 

در جلوگیری از ريزش بیشتر نماگر بورس داشتند.

قوت دالر، ضعف طال
اي��ن هفته قوت ارزش دالر ضع��ف ديگر کاالها را باعث 
ش��د، به طوری که بهای نفت برنت به کمترين میزان در 
بیش از دو سال رسید. بهای اونس طال نیز متاثر از شرايط 
به کمترين رقم در هشت ماه يعنی 1228.13 دالر کاهش 
داشت.ديگر فلز ارزشمند يعنی نقره به 18.46 دالر در ازای 
هر اونس کاهش داشت. در بازار شمش لندن بهای اونس 
طال به 1231.50 دالر رسید.همچنین بهای اونس نقره از 
19.13 به 18.64 دالر در اونس سقوط کرد.اونس پالتین و 
پاالديوم در بازار لندن به ترتیب از 1406 به 1360 دالر و 

از 887 به 829 دالر افت داشت.

سپرده گذاری قرض الحسنه امسال 
۷ درصد کاهش یافت

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: يكی 
از تبعات بدگويی درب��اره نظام بانک ها و ناکارآمد جلوه 
دادن آنها اين است که مردم سپرده گذاری قرض الحسنه 
نمی کنند و امس��ال اين س��پرده ها هفت درصد کاهش 
داش��ت. معاون نظارتی بانک مرک��زی همچنین افزود: 
30هزار میلیارد تومان منابع قرض الحس��نه داشتیم که 
تا پايان تیر ماه امس��ال 26 ه��زار و 200 میلیارد تومان 
آن تسهیالت داده ش��د.تهرانفر در پاسخ به اين پرسش 
که چرا پرداخت وام تس��هیالت ازدواج به س��پرده های 
قرض الحس��نه منوط ش��ده، گفت: اين موضوع براساس 

قانون است.

آسیب شناسی کاهش منابع قرض الحسنه
محمدرض��ا بهن��ام، حس��ین پور مديرعام��ل صندوق 
قرض الحس��نه بانک پارس��یان در تشريح چرايی کاهش 
منابع قرض الحس��نه بانک ها و رشد منفی 8,3 درصدی 
آن ب��ا اش��اره به اينك��ه در ن��گاه کلی، می��زان توديع 
س��پرده ها و نقدينگی در سیستم بانكی تابعی از شرايط 
کل��ی اقتص��اد کش��ور ب��وده و نبايد به آن ت��ک بعدی 
نگاه کرد، گفت: اوضاع نامس��اعد اقتصادی و س��ودهای 
وسوس��ه برانگیز بانكی بخشی از عوامل فرساينده منابع 
قرض الحسنه هستند که بايد با تجديدنظر در نگرش به 
اين سپرده ها، همچنین کارمزدهای مربوط بار ديگر آن 

را احیا و به سیستم بانكی بازگرداند.

امیدواری سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی به بهبود اوضاع بورس

رحیم زارع، سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
نسبت به بهبود شرايط بورس ابراز امیدواری کرد. وی 
اف��زود: با وجود اينكه ش��اخص بازار بورس در روزهای 
گذش��ته با افت روب��ه رو بوده اما اي��ن وضعیت موقتی 
است و در آينده ش��اخص بورس روند صعودی خواهد 
گرف��ت. وی با بیان اينكه مجلس از تقويت بازار بورس 
حمايت می کند، يادآور شد: با توجه به اينكه دورنمای 
مذاکرت هسته ای مثبت اس��ت، بنابراين دست يابی به 
توافق جامع هس��ته ای نیز می توان��د در بهبود وضعیت 

بازار بورس موثر باش��د.

ICC  عضویت بورس کاال در
دکت��ر محمدمه��دی بهكیش، ب��ا اع��الم اين خبر 
که ش��رکت ب��ورس کاال ب��ه عضويت کمیت��ه ايرانی 
ات��اق بازرگان��ی بین المل��ل (ICC)  درآمده اس��ت، 
گف��ت: از اين پس ب��ورس کاالی اي��ران می تواند در 
کمیس��یون های ICC  در داخ��ل کش��ور و همچنین 
در کمیس��یون های معادل در سراسر دنیا از جمله در 
پاريس ش��رکت کند.دبی��ر کل ICC در ادامه افزود: 
رس��الت اصلی کمیته ايرانی ات��اق بازرگانی بین الملل 
تس��هیل تجارت اس��ت که با توجه ب��ه ماهیت بورس 
کاالی اي��ران، اي��ن ش��رکت می توان��د در بخش های 
مختل��ف ICC حضور يابد و با ش��رکت های تجاری و 

تاجران بزرگ دنیا ارتباط برقرار کند.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

نسیم نجفی

فروش خرید نوع ارز 

3170031780دالر امريكا

4129041380يورو

5165051780پوند انگلیس

86508720درهم امارات

1450014680لیر ترکیه

97509960رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

168,000  161,000  سكه يک گرمی
261,000  253,000  سكه ربع
463,500  459,500  سكه نیم

924,000  919,500  سكه طرح قديم
924,000  919,000  سكه بهار آزادی

94,600  92,950  طالی 18 عیار گرمی

کاهش قیمت طال، سکه 
و ارز در بازار تهران

در بازار ارز تهران هر دالر امريكا با 12 تومان کاهش 3178 
تومان، يورو با 11 تومان کاهش 4149 تومان و پوند با هشت 
تومان کاهش 5186 تومان قیمت گذاری شدند. در بازار طال و 
سكه نیز سكه يک گرمی کاهش هزار تومانی، سكه ربع کاهش 
دو هزار تومانی، س��كه نیم کاهش هزار و پانصد تومانی، سكه 
طرح قديم و طرح جديد کاهش هفت هزار تومانی و طالی 18 

عیار کاهش 700 تومانی را تجربه کردند.

ش��اخص کل بورس اوراق  بهادار تهران 
در پايان معامالت روز گذش��ته با توجه به 
افزايش عرض��ه در نمادهای بزرگ بازار از 
جمله پتروش��یمی ها و بانكی ها 99 واحد 
ديگ��ر کاهش يافت و به اين ترتیب، در 2 
روز معامالتی گذش��ته شاخص کل 540 
واحد ريزش را تجربه کرد. از جمله موارد 

افت  اي��ن  بر  تاثیر گ��ذار 
فرا رس��یدن  به  می ت��وان 
مال��ی  س��ال  اتم��ام 
ش��رکت های کارگزاری و 
اعتباری  تسويه مشتريان 
در روزهای آينده اش��اره 
کرد ک��ه موج��ب حاکم 
ش��دن جو روان��ی منفی 
در بازار س��هام شد تا در 
کنار ابهام��ات موجود در 
صنايع در پی نسخه های 
نزولی  رون��د  تجوي��زی، 

قیمت سهام شرکت ها تداوم يابد. 
در ب��ازار ديروز، ش��اخص کل بورس در 
ابتدای معامالت توانس��ت ب��ه لطف رونق 
در برخی نمادها مانند پست بانک ايران و 
پارس  الكتريک  که مشمول دستور العمل 
رف��ع گ��ره معامالت��ی ق��رار داش��تند و 
همچنی��ن معامل��ه بلوک��ی در مح��دوده 
مثب��ت قیمت��ی در نماد س��رمايه گذاری 
غدي��ر و اقب��ال به برخی تک س��هم ها در 
ديگر گروه ها در مس��یر صعود قرار گیرد. 
اين روند بس��یار کوتاه م��دت بود و تحت 
فش��ار نمادهای رو به افول به خصوص در 
بخش بانكی، پتروشیمی و فنی مهندسی 
شاخص س��یری نزولی را بار ديگر تجربه 
ک��رد و وارد مح��دوده منفی ش��د. برخی 
حمايت ه��ای حقوقی در قال��ب معامالت 
بلوکی در نماده��ای بزرگی، چون معدنی 
س��رمايه گذاری  و  صنعت��ی  چادرمل��و   و 
 صندوق  بازنشس��تگی  نی��ز تنها به صورت 
مقطعی از ش��اخص حمايت به عمل آورد، 
ام��ا اين روند نیز به س��رعت خنثی ش��د. 
افت ش��اخص با افزايش حج��م معامالت 
در نماده��ای منفی به خص��وص نمادهای 
بزرگ بانك��ی و همچنین نمادهايی چون 
س��رمايه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تامین و فوالد مبارکه اصفهان باز هم ادامه 
ياف��ت تا به اين ترتیب، در پايان معامالت 
روزانه، اين نماگر ب��ا افتی 99 واحدی به 

کار خود پايان دهد. 
به عقیده بس��یاری از کارشناسان وجود 
ابهام در صنايع بزرگ همچون پتروشیمی، 
پااليش��ی و س��نگ آهن در کن��ار کاهش 
محصوالت  برخ��ی  جهان��ی  قیمت ه��ای 

موجب تشديد روند نزولی شاخص شد. از 
جمله صنعت فوالد به دلیل کاهش فروش 
محصوالت و مش��كالت به وجود آمده در 
خص��وص تقاضای بازار با کاهش حاش��یه 
سود نسبت به س��ال گذشته همراه است. 
از جمله مس��ائل مهم تاثیر گ��ذار در افت 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار می توان 
به روند فرسايشی بازار سرمايه اشاره کرد 
که باعث کاهش ارزش و 

حجم معامالت می شود.
در ش��رايطی  مهم  اين 
اس��ت ک��ه افزايش حجم 
عرضه نسبت به تقاضا در 
اقتصادی  وضعیت رک��ود 
ش��دت بیش��تری دارد و 
در عی��ن حال، ب��ه دلیل 
اقتص��اد،  در  ناپاي��داری 
س��مت  ب��ه  نقدينگ��ی 
به صورت  مال��ی  بازارهای 
موج��ی حرک��ت می کند 
چنان که اين نقدينگی در بازارهای موازی 
گاهی به س��مت بازار ط��ال و ارز، گاهی به 
س��مت بازار مس��كن و گاهی راه��ی بازار 

سرمايه می شود.
از جمله خبرهای مه��م مربوط به بازار 
س��رمايه می ت��وان به نشس��ت مديرعامل 
ب��ورس ته��ران با مدي��ران ارش��د تامین 
 Renaissance Capital س��رمايه 
اشاره کرد. مديران شرکت تامین سرمايه 
بازديد  Renaissance Capital ضمن 
از ت��االر حافظ طی نشس��ت مش��ترک با 
قالیب��اف اص��ل مديرعامل ب��ورس تهران 
ب��ه تبادل نظر پرداختند. در اين نشس��ت 
مدي��ران اين ش��رکت تامین س��رمايه با 
وضعی��ت معام��الت در ب��ورس ته��ران، 
ترکی��ب فع��االن ب��ازار، ش��رايط پذيرش 
ش��رکت ها، ابزاره��ای معامالت��ی، اعضاء، 
فرآين��د عرضه های اولی��ه، فرآيند حضور 
سرمايه گذاران خارجی و غیره آشنا شدند. 
ايگ��ور و اي��ن مديرعامل ش��رکت تامین 
سرمايه Renaissance Capital ضمن 
ارائه گزارش عملكرد در سطح کشورهای 
مختلف به نگاه خاص اين ش��رکت تامین 
س��رمايه به بورس تهران توجه کرد و ابراز 
داشت، س��رمايه گذاری در بورس تهران و 
اس��تفاده از فرصت های سرمايه گذاری در 
ايران را در برنامه های عملیاتی خود دارد. 
وی ادامه داد: اين ش��رکت تامین سرمايه 
9 دفت��ر در کش��ورهای مختل��ف دارد و 
بزرگ ترين س��رمايه گذار در بورس مسكو 
اس��ت. همچنی��ن رتبه اول س��رمايه گذار 
روس��ی در بورس ه��ای لن��دن، نیجريه و 

نايروبی را در اختیار دارد. 

بهمن ۹2 وام
میلیارد تومان

اسفند ۹1 
میلیارد تومان

درصد 
تغییر

سهم ازکل 
منابع

261482161221,05,4وام قرض الحسنه
1417112573212,72,9مضاربه
1,70,4-17351765سلف

18384415814516,238,1مشارکت مدنی
246121895229,95,1جعاله

14016611912917,729,1فروش اقساطی
10,40,5-24572743اجاره به شرط تملیک

159111037253,43,3مشارکت حقوقی
6,80,9-41134413سرمايه گذاری مستقیم

-40718,4 هزار482 هزارجمع

شاخص کل بورس در 2 روز 540 واحد ریزش کرد
ادامه روند فرسایشی بازار سرمایه

سیدمحمد صدرالغروی

 حضور بورس تهران 
در نمایشگاه بین المللی کیش

بورس تهران در نخس��تین نمايش��گاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و سرمايه جزيره کیش حضور فعال خواهد داشت. 
حمید روح بخش، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل 
با بیان مطلب فوق گفت: نخس��تین نمايش��گاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و سرمايه و همچنین ششمین نمايشگاه 
فرصت های سرمايه گذاری کشور از 29 مهر لغايت 2 آبان ماه 
سال جاری در جزيره کیش برگزار می شود. نشست تخصصی 
»معرفی روش ها و مزايای تامین مالی در بورس تهران« در روز 

پنجشنبه يكم آبان ماه در جزيره کیش برگزار می شود.

پول و سرمایه
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ــال اخير بازى سازان  چند س
ــاى  ــته اند پله ه ــى توانس ايران
ــس از  ــى پ ــرفت را يك پيش
ديگرى پشت سر بگذارند و نام 
ــت بازى سازان  خود را در ليس
ــه گفته  ــت كنند و ب جهان ثب
ــالب  ــوراى عالى انق ــر ش دبي
ــركت  فرهنگى بيش از 300 ش
ــور  ــده بازى در كش توليدكنن
وجود دارد كه به توليد بازى هاى 
ــا فرهنگ  ــق ب ــه اى مطاب رايان
ــغول هستند. اما  كشورمان مش
ــود توليدكنندگان  ــن وج با اي
بازى هاى ديجيتال با مشكالتى 
ــرم مى كنند و  ــت وپنجه ن دس
ــه بايد از اين  معتقدند آنطور ك
ــود.  رضا  حوزه حمايت نمى ش
ميركريمى، يكى از فعاالن حوزه 
ــه اى مى گويد:  توليد بازى رايان
ــكالت  مش ــن  بزرگ تري از 
ــركت هاى توليد كننده بازى  ش
ــفانه جدى گرفته نشدن  متاس
ــور  ــت در كش ــق كپى راي ح
ــنگينى را به  است كه ضربه س

توليدكنندگان وارد مى كند. 
ــال  ــزود: حدود 10 س وى اف
است كه از توليد نخستين بازى 
رايانه اى ساخت داخل مى گذرد 
ــال  ــه طى چند س ــا اينك اما ب
ــاهد حمايت هاى به  گذشته ش
نسبت خوبى از سوى مسئوالن 
ــكل  ــم ولى كماكان مش بوده اي
ــت وجود  ــت حق كپى راي رعاي
دارد و بازى هايى كه توليد و به 
بازار راه مى يابند به راحتى كپى 
ــم به فروش  ــده و با قيمت ك ش

مى رسند. 
ــوزه بازى  ــناس ح اين كارش
ديجيتال درباره چگونگى اجراى 

ــن حوزه گفت:  حق مولف در اي
كشورهايى كه به عضويت قانون 
كپى رايت در جهان درآمده اند 
ــا نگرانى  ــدگان آنه توليد كنن
ــدن غير مجاز  ــت كپى ش از باب
توليدات خود ندارند و مى دانند 
كه اين مسئله از سوى مقام هاى 
مسئول به طور جدى پيگيرى و 
برخورد خواهد شد اما در كشور 
ــوق توليدكنندگان  ــا از حق م
به طور جدى حمايت نمى شود 
ــم تا حداقل در  و ما انتظار داري
داخل كشور از حقوق مان دفاع 

شود. 
ميركريمى درباره توان رقابت 
ــى با خارجى ها  بازى هاى داخل
گفت: به يقين بازى هاى ساخت 
ــدات درجه يك  ــا تولي داخل ب
ــركت هاى بازى سازى جهان  ش

ــا به نظر  ــادى دارد ام فاصله زي
ــر روز كمتر  ــن فاصله ه من اي
ــود و اگر برنامه نويسان و  مى ش
ــم از امكانات  طراحان ايرانى ه
و حمايت هاى خوبى برخوردار 
ــوند مطمئنا چيزى نخواهد  ش
گذشت كه به رقيب سرسختى 
براى توليدكنندگان مطرح دنيا 

تبديل خواهيم شد. 
ــن  ــت پايي ــى قيم ميركريم
ــى  ــى را يك ــاى خارج بازى ه
ــازان  ديگر از معضالت بازى س
ــت: در بازار ايران به  خواند و گف
علت اينكه محصوالت خارجى 
ــازار عرضه  ــورت كپى به ب به ص
ــيار پايينى  مى شوند قيمت بس
ــده  دارند و همين امر باعث ش
تا مشتريان با توجه به گرافيك 
و طراحى محصوالت خارجى و 

البته قيمتى كه در بعضى مواقع 
ــت  ــم كمتر اس ــا ه از داخلى ه
به سوى خريد اين بازى ها سوق 

پيدا كنند. 
ــزود: در خبر هايى كه  وى اف
ــا در برخى  ــد گوي به ما داده ان
ــگاه ها بازى هاى ايرانى  نمايش
ــگان هم به  حتى به صورت راي
ــود كه  ــان داده مى ش متقاضي
مطمئنا شركتى كه آن محصول 
ــرده از اين عمل  را روانه بازار ك

مطلع نيست. 
ــرى، ديگر  ــد بـاقـ حـمـيـ
توليدكننده بازى هاى رايانه اى 
ــود تجربه، نبود  مى گويد: كمب
ــر،  ــود ناش ــب، نب ــازار مناس ب
ــه ميان توليد  بازاريابى و فاصل
ــازار از  ــع آن در ب بازى تا توزي
ــكالت اين حوزه  مهم ترين مش

است. 
ــد: توليدات  وى ادامه مى ده
ــيار  ــى در بحث فنى بس خارج
جدى هستند و همين موضوع 
ــت  ــن كيفي ــاال رفت ــث ب باع
ــه ما در  ــن اينك ــود. ضم مى ش
ــك و  ــوژى، تكني ــث تكنول بح
ــتيم اما  ــه ضعيف تر هس تجرب
بازى هايى كه باتوجه به فرهنگ 
و تاريخ بومى ساخته مى شود به 
ــتر مورد  دليل بار فرهنگى بيش

استقبال قرار مى گيرد. 
ــخ به پرسشى  باقرى در پاس
ــذارى عدم  ــر تاثيرگ ــى ب مبن
ــت بر  ــون كپى راي ــراى قان اج
ــان به بازى هاى  دسترسى آس
رايانه اى خارجى، مى گويد: اين 
موضوع ممكن است در سراسر 
ــد اما در  دنيا وجود داشته باش
كشور ما مسائل ديگرى در اين 
ــترى  موضوع تاثيرگذارى بيش
دارند. به طور مثال شركت هاى 
ناشر كه ريسك سرمايه گذارى 
در حوزه بازى سازى را بپذيرند 
ــه تنها به  ــد و هم ــود ندارن وج

دنبال حمايت دولتى هستند. 
ــور ما  ــد: در كش وى مى افزاي
به بازى هاى رايانه اى به صورت 
يك امر اقتصادى نگاه نمى شود، 
ــده خوب داريم اما  ما توليد كنن
ناشرى كه مخاطب را بشناسد و 
براى بازى بازاريابى كند، وجود 
ندارد، از سوى ديگر همه عوامل 
باعث مى شود كه توليدكنندگان 
ــه اى كه عمدتا  بازى هاى رايان
ــه دليل نبود  ــتند ب جوانان هس
ــد از  ــى بع ــاى كاف حمايت ه
ــوند و با وجود  مدتى دلسرد ش
انجام دادن كارهايى قوى ميدان 

را ترك كنند. 

مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران گفت: 
يكى از مشكالت شخص محور كردن بيمه 
ــاى دولتى و  ــث، خودروه ــخص ثال نامه ش
حقوقى است كه الزم است براى آن تدبيرى 

انديشيده شود. 
ــيانى  در گفت وگو با ايسنا، با  عباس فراش
اشاره به طرح در حال بررسى اصالح قانون 
ــخص ثالث گفت: اينكه صدور بيمه  بيمه ش
نامه شخص ثالث از خودرو محور به شخص 
ــيار مناسب است، اما  محور تبديل شود بس
ــاى دولتى و حقوقى نيز  بايد براى خودروه

فكرى شود. 
ــدن بيمه  ــور ش ــخص مح وى گفت: ش
ــارات  ــب كاهش خس ــخص ثالث موج ش
خواهد شد و افراد مى دانند كه هر تصادفى 
ــان ثبت خواهد  در كارنامه شخصى خودش
شد و با فروش خودرو به فرد ديگرى منتقل 
نمى شود و در واقع نقش بازدارنده در ايجاد 
تصادفات خواهد داشت و دقت رانندگان را 

باال مى برد. 

وى ادامه داد: البته بايد براى خودروهاى 
ــه تقريبا 20 تا 25درصد  دولتى و حقوقى ك
ــكيل  ــال تردد را تش ــاى در ح از خودروه
ــود، زيرا رانندگان  مى دهند نيز تدبيرى ش
اين اتومبيل ها به دليل ماموريت هاى متعدد 
كارى تغيير مى كند و امكان صدور بيمه نامه 
ــر آنكه براى  ــخص محور وجود ندارد مگ ش
ــراى تلفيقى از  ــه خودروها قانونى ب اين گون

شخص و خودرو محور پيش بينى شود. 
ــت كالن  ــيانى با بيان اينكه، سياس فراش
ــال 1393 بازنگرى  شركت متبوعش در س
ــركت در  ــارى ش ــتورالعمل هاى ج در دس
ــت، افزود: هدف از  ــارتى اس واحدهاى خس
ــدارك غير ضرورى در  اين موضوع حذف م
پرونده هاى خسارتى و عرضه خدمات كيفى 

و روان به بيمه گذاران شركت است. 
ــان  ــتا ارزياب ــن راس ــزود:  در همي وى اف
ــارت، معاونان فنى، واحدهاى اجرايى  خس
و رؤساى خسارت شعب سراسر كشور در دو 
همايش شركت و در اين باره اطالعات الزم 

به آنان ارائه شد. 
ــه ايران  ــاى اتومبيل بيم ــر بيمه ه مدي
ــا را «آموزش  يكى از اهداف اين همايش ه
ــارت در ارتباط  ــاب خس ــان ارزي كارشناس
ــردن چرخه  ــدارى و كوتاه ك ــترى م با مش
خسارت و حذف مدارك غير ضرورى» عنوان 
كرد و گفت: از همه مهم تر ايجاد وحدت رويه 
بين واحدهاى خسارت در سراسر كشور بود 
ــگاهى به منظور  ــاتيد برجسته دانش و از اس
آموزش ارتباطات موثر با زيان ديدگان حوزه 

اتومبيل كمك گرفته شد. 
ــدت تمام  وى تاكيدكرد: بيمه ايران به ش
ابزار بيمه گرى را جهت ارائه خدمات كيفى و 
سرويس هاى سهل و روان و براى جلوگيرى 
از از اتالف وقت زيان ديدگان در واحدهاى 
ــارتى به كار خواهد گرفت و در همين  خس
راستا به دنبال افزايش اختيارات شعب بيمه 

ايران و حوزه كارشناسى هستيم. 
ــت  ــه و پرداخ ــق بيم ــت ح وى «درياف
ــارات»، «صدور بيمه نامه  الكترونيكى خس

شخص ثالث به صورت اينترنتى و هوشمند» 
ــركت متبوعش  ــر فعاليت هاى ش را از ديگ
ــتفاده ازابزارهاى  ــرد و گفت: با اس عنوان ك
جديد الكترونيكى تمامى پرداخت خسارت 
ــركت از درگاه هاى  ــا در اين ش و دريافت ه
الكترونيكى و در كمترين زمان ممكن انجام 

مى شود. 
ــر در  ــال حاض ــزود: در ح ــيانى اف فراش
ــم پرداخت  ــى دوباره تي فاز اول با مهندس
ــيار بيمه ايران خسارات اعالمى  خسارت س
به تيم مذكور در حداقل زمان ممكنه برآورد 
ــارت و به صورت الكترونيكى به حساب  خس

زيان ديدگان واريز مى شود. 
ــال 1393  وى ادامه داد: بيمه ايران در س
به منظور افزايش توان خريد بيمه گذاران در 
ــخص ثالث، مبادرت به تعريف  بيمه نامه ش
ــبه حق بيمه  بيمه نامه كوتاه مدت و محاس
كوتاه مدت براساس تعرفه روزشمار كرده كه 
در پنج ماه ابتداى سال جارى استقبال بسيار 

خوبى از آن شده است. 

عدم حمايت از توليدكنندگان بازى هاى رايانه اى داخلى

ايرانى ها رمق رقابت با خارجى ها را ندارند

مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران عنوان كرد:

تدبيرى براى حل مشكل شخص محور كردن بيمه نامه هاى شخص ثالث

ورشكستگى بين المللى

ــترش تجارت  ــا گس ــه ب ــى ك ــتگى بين الملل ورشكس
بين المللى نضج گرفته و ادبيات گستردهاى در مورد آن 
ــت در فضاى تجارت  به وجود آمده، از ضرورت هاى زيس
بين المللى است و تنظيم و وضع مقررات در اين خصوص 
كمك شايانى به حل مشكالت حقوقى در زمينه تجارت 

بين الملل خواهد كرد. 
ــى هاى ورشكستگى مصوب 1995  كنوانسيون دادرس
ــى  ــايى آيين دادرس ــن صالحيت و شناس با هدف تعيي
ــورهاى عضو اتحاديه اروپا توسط  ورشكستگى براى كش
ــيون  ــد. همچنين كميس ــا تصويب ش ــيون اروپ كميس
ــازمان ملل متحد (آنسيترال) در  حقوق تجارت الملل س
ــتگى  ــال1997 قانون نمونه اى را درخصوص ورشكس س
ــورها پيشنهاد  بين المللى تدوين و تصويب كرد و به كش
ــود به ايجاد هماهنگى  داد تا با درج آن در قوانين ملى خ
ــتگى فرامرزى  و يكنواختى در برخورد با دعاوى ورشكس
كمك كنند. همگام با وضع و اصالح قوانين ورشكستگى 
ــورهاى مختلف، در ايران نيز اليحه جديد تجارت  در كش
ــاب چهارم را به مقرراتى  مصوب 91/1/23 باب نهم از كت
در خصوص ورشكستگى از بعد بين المللى اختصاص داده 
ــت از قانون نمونه آنسيترال  است كه در واقع اقتباسى اس

است. 
ــون تجارت و  ــون در قان ــن مقررات تاكن از آنجا كه اي
ــت، بنابراين،  ــاير قوانين مرتبط وجود نداشته اس نيز س
ــوب  ــكارات و امتيازات اليحه جديد محس اين باب از ابت
مى شود. فقدان مقررات در زمينه ورشكستگى بين المللى 
ــت كه  ــارت فعلى اس ــاى قانون تج ــن خأله از مهم تري
ــندگان اليحه جديد قرار  خوشبختانه مورد عنايت نويس
ــش فصل مقرراتى در خصوص تعاريف و  گرفته و طى ش
ــى طلبكاران و نمايندگان خارجى  اصطالحات، دسترس
ــايى رسيدگى خارجى، آثار  به دادگاه هاى داخلى، شناس
ــاى قضايى و  ــيدگى خارجى، همكارى ه ــايى رس شناس
ــى 1199 اليحه  ــيدگى هاى همزمان مواد 1151 ال رس

جديد را به خود اختصاص داده است. 
ــاى اعمال  ــرو و محدوديت ه ــاده 1151 با بيان قلم م
ــرط  مقررات اين باب مقرر مى كند: «احكام اين باب به ش
ــا چندجانبه در  ــدات دو ي ــود معاه ــل متقابل يا وج عم
ــود: 1- دادگاه خارجى يا نماينده  موارد زير اعمال مى ش
ــيدگى خارجى  ــى در مورد رس ــح ايران وى از دادگاه صال
درخواست همكارى كند؛ 2- دادگاه صالح ايرانى از مرجع 
ــور خارجى در مورد دعاوى موضوع اين  صالحيت دار كش
قانون درخواست همكارى كند؛ 3- رسيدگى هاى همزمان 
كه به صورت توأمان، در ايران و حداقل يك كشور ديگر در 
جريان باشد؛ 4- مواردى كه بستانكاران يا ديگر اشخاص 
ــور خارجى، در مورد دادخواست شروع يا  ذى نفع در كش

شركت در دعواى ورشكستگى داخلى ذى نفع باشند.» 
ــى قابل اعمال خواهند  بنابراين، مقررات باب نهم زمان
بود كه يكى از موارد چهارگانه فوق به شرط رفتار متقابل 
ــئله  ــور ديگرى كه مس يا وجود معاهده بين ايران و كش
ورشكستگى با آن ارتباط پيدا مى كند، وجود داشته باشد. 
ــور، مقررات قانون  ــرايط مزب در صورت فقدان موارد و ش
ــيدگى هاى  ــايى رس اجراى احكام مدنى در مورد شناس
خارجى موضوع باب نهم مجرى بوده و آثار شناسايى آنها 

نيز تابع احكام اين باب خواهد بود. 

از سوى رگوالتورى انجام شد
ابالغ الگوى جامع ارزيابى اپراتورهاى 

ارتباطى و فناورى اطالعات
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى از ابالغ الگوى جامع ارزيابى، رتبه بندى 
و انتخاب اپراتورهاى برتر سرويس هاى ارتباطى و فناورى 

اطالعات در سال 93 خبر داد. 
ــن الگو با  ــن رضوانى گفت: اي ــارس، حس به گزارش ف
ــتخراج نيازمندى ها و  ــات بين المللى، اس توجه به تجربي
ــى، رتبه بندى  ــى نتايج حاصل از چهار دوره ارزياب بررس
ــى و فناورى  ــوزه ارتباط ــاى برتر ح ــاب اپراتوره و انتخ
ــتراتژى،  ــار رهبرى و اس ــت معي اطالعات در قالب هش
ــانى، منابع و مشاركت ها، فرآيندهاى  مديريت منابع انس
ــتريان، نتايج كاركنان، نتايج جامعه  سازمانى، نتايج مش
ــار بازنگرى و ابالغ  و نتايج كليدى عملكرد و 26 زير معي

شده است. 
ــى اپراتورهاى  ــد ارزياب ــاز فرآين ــه آغ ــاره ب  وى با اش
ــرويس هاى فناورى اطالعات در دو بخش رگوالتورى  س
ــوزه  ــال در ح ــركت هاى فع ــزود: ش ــورى اف و اپرات
ــان آخرين  ــات، پس از پاي ــرويس هاى فناورى اطالع س
ــتند مطابق با  ــاه، موظف هس ــى در آبان م دوره آموزش
ــاى خوداظهارى را  ــده، گزارش ه ــتورالعمل ارائه ش دس

تكميل كنند. 
ــع ارزيابى، رتبه بندى   رضوانى اظهار كرد: الگوى جام
ــرويس هاى ارتباطى  ــاب اپراتورهاى برتر براى س و انتخ
ــازمان- معاونت  ــوى معرفى س ــازمان (من در پورتال س
ــرويس هاى  نظارت و اعمال مقررات - دفتر نظارت بر س
ــى عملكرد)  ــال متقابل و ارزياب ــارت بر اتص ارتباطى نظ
ــات (منوى معرفى  ــرويس هاى فناورى اطالع و براى س
سازمان - معاونت نظارت و اعمال مقررات- دفتر نظارت 
ــاره اداره كل)  ــات -درب ــرويس هاى فناورى اطالع بر س

بارگذارى شده است. 

مديركل دفتر نظارت   سازمان هواپيمايى خبر داد

تعليق مجوز 16 دفتر  خدمات 
مسافرت هوايى

ــركت ها و  ــر فرودگاه ها، ش ــارت ب ــركل دفتر نظ مدي
موسسات هوانوردى سازمان هواپيمايى كشورى از تعليق 
مجوز 16 دفتر خدمات مسافرت هوايى از ابتداى سال تا 

پايان مرداد ماه، خبر داد.
ــازمان  ــل از روابط عمومى س ــارس به نق  به گزارش ف
ــورى، مرتضى دهقان اظهار كرد: با هدف  هواپيمايى كش
ــركت هاى خدمات مسافرت  نظارت بر عملكرد دفاتر و ش
ــت و مطابقت اين دفاتر با مفاد  هوايى و اطمينان از وضعي
ــر خدمات  ــيس و فعاليت دفات ــارت بر تاس آئين نامه نظ
ــوب هيات   ــردى و زيارتى مص ــافرت هوايى، جهانگ مس

وزيران، از 178 دفتر در كل كشور بازرسى شد.
ــدت مذكور را 14  ــده در م وى تعداد مجوزهاى لغو ش
فقره اعالم كرد و افزود: براساس بازرسى هاى به عمل آمده 
ــان كميته فنى سازمان هواپيمايى كشورى  توسط بازرس
16 مجوز به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات و تطبيق با 

آيين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايى تعليق شد.
ــورد  ــن 17 م ــزود: همچني ف ــان ا ــى دهق مرتض
ــازمان  ــررات س ــن و مق ــت قواني ــدم رعاي ــل ع به دلي
ــى به  ــكاب تخلف گرانفروش ــورى و ارت ــى كش هواپيماي
ــده  ــا درج در پرون ــى ب ــار كتب ــار و اخط ــازمان احض س

دريافت كردند.
ــركت ها و  ــر فرودگاه ها، ش ــارت ب ــركل دفتر نظ مدي
ــازمان هواپيمايى كشورى، اظهار  موسسات هوانوردى س
ــد و جهت عدم  ــال تمدي كرد: 713 مجوز از ابتداى امس
ــافرت هوايى در  ــط دفاتر خدمات مس تمديد مجوز توس
ــابه صادر  موعد مقرر 186 مورد اخطار نيز طى مدت مش

شده است.

شاخص هاى تجارى كشور در بنادر 
12 درصد رشد يافت

ــازمان بنادر و دريانوردى گفت: شاخص هاى  معاون س
تجارى كشور شامل صادرات، واردات و ترانزيت انواع كاال 
ــور از زمان آغاز به كار دولت يازدهم تاكنون  در بنادر كش

12 درصد رشد يافته است. 
ــد  ــناس توضيح داد: رش به گزارش ايرنا، هادى حق ش
اين شاخص بيانگر اهتمام جدى دولت براى خارج كردن 
كشور از ركود است. باوجود تحريم هاى ظالمانه دشمنان، 
ــان مى دهد در آينده و با تداوم اين فعاليت ها  اين آمار نش
ــد بيش از پيش اقتصادى  ــعه و رش ــاهد توس مى توان ش

كشور بود. 
وى به ظرفيت هاى باالى بندر اميرآباد بهشهر در واردات 
ــاره كرد و گفت: يكى از طرح هايى كه  و صادرات كاال اش
ــود، واگذارى  ــه اميرآباد اجرا مى ش در همه بنادر از جمل
ــرمايه گذاران غيردولتى است.  بخش هاى گوناگون به س
ــارد تومان در بندر  ــال اخير، حدود 900 ميلي در چند س
ــه نيمى از اين  ــرمايه گذارى صورت گرفته ك اميرآباد س
ــط بخش خصوصى  ــرف دولت و بقيه توس اعتبارات از ط

تامين شده است. 
ــت اسكله،  وى ادامه داد: با وجود بهره بردارى از 12 پس
ــوم ظرفيت بندر اميرآباد استفاده شده كه  فقط از يك س
ــكله بر رونق اين  ــردارى از 34 اس انتظار مى رود با بهره ب

منطقه ويژه اقتصادى افزوده شود. 

اجالس بازرگانان جاده ابريشم در 
طرابوزان تركيه برگزار مى شود

ــور بيش از 20  ــم با حض اجالس بازرگانان جاده ابريش
كشور آسيايى و اروپايى 25 تا 27 مهرماه سال  جارى در 

هتل نووتل طرابوزان تركيه برگزار مى شود. 
ــى و صنايع  ــاق بازرگان ــه با همكارى ات اين اجالس ك
ــرق درياى  ــه و انجمن صادركنندگان ش طرابوزان تركي
سياه برگزار مى شود، از سه موضوع تجارت و نحوه تامين 
ــكيل و شامل بخش هايى  مالى، حمل و نقل و توريسم تش
از جمله محصوالت و فناورى هاى صنايع غذايى، مصالح 

ساختمانى، ماشين آالت و گردشگرى است. 
ــالمى ايران،  ــورى اس ــالوه بر جمه ــن اجالس ع در اي
ــتان، بنگالدش،  ــورهاى آذربايجان، آلبانى، افغانس كش
ــتان، قزاقستان،  ــتان، چين، گرجستان، هندوس بلغارس
قرقيزستان، مغولستان، ازبكستان، پاكستان، تاجيكستان، 
تركمنستان، مولداوى، رومانى، روسيه و اوكراين دعوت 
شده اند. اعضاى اتاق هاى بازرگانى استان هاى آذربايجان 
ــالن، از مهمانان  ــرقى، آذربايجان غربى، زنجان و گي ش
ــتند. اين اجالس به دليل نقش تاريخى  اين اجالس هس
جمهورى اسالمى ايران در جاده ابريشم و رويكرد جديد 
ــادى منطقه اى،  ــعه همكارى هاى اقتص ــيه در توس روس
اهميت ويژه اى دارد. سخنران افتتاحيه اين اجالس وزير 

اقتصاد تركيه است. 

پيوستن گمركات خوزستان به 
سامانه دوراظهارى

ــتان گفت:  ــرى، ناظر گمركات خوزس محمدرضا جعف
سامانه اظهار از راه دور در گمركات خرمشهر، آبادان، بندر 
امام خمينى (ره) و اهواز پياده سازى شده و واردكنندگان، 
ــى از اين پس  ــان كاالى ترانزيت صادركنندگان و صاحب
مى توانند كاالهاى خود را به روش الكترونيكى و بدون نياز 
به حضور فيزيكى در گمرك و تنها با دسترسى به اينترنت 
ــار كنند. گمركات  ــا منزل به گمرك اظه و از محل كار ي
استان خوزستان حداكثر تسهيالت و امكانات را در اختيار 
فعاالن تجارى قرار مى دهند كه اين امر عالوه بر تمهيدات 
ــار از راه دور با جديت  ــامانه اظه قبلى از طريق اجراى س
دنبال مى شود.  صادرات پنج ماهه گمركات استان كرمان 
ــال قبل 71درصد رشد داشته  ــابه س نسبت به مدت مش
است.  مدير كل گمركات استان كرمان با اعالم اين مطلب 
بيان كرد: ميزان صادرات كاال در پنج ماهه امسال از طريق 
ــزار و 183دالر  ــتان، 317 ميليون و 406ه گمركات اس
ــبت  ــزار و 215 تن بوده كه اين مقدار نس به وزن 150ه
ــى 71درصد رشد  ــال قبل از نظر ارزش به مدت مشابه س

داشته است. 

گردشگرى 

بنادر

بازرگانى

گمرك

يادداشت

مخابرات
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محمد ممتازپور

توسعه مرز رازى خوى گسترش روابط تجارى ايران و 
تركيه را رقم مى زند

نماينده مردم خوى و چايپاره در مجلس شوراى اسالمى و رييس گروه دوستى ايران و 
تركيه گفت: توسعه مرز رازى - كاپى كوى در توسعه روابط تجارى ايران و تركيه و ثبات 
امنيت در منطقه تاثيرگذار است. مويد حسينى صدر در گفت وگو با ايرنا افزود: مرز رازى 
نقش موثرى در اشتغالزايى و حضور توليدكنندگان در بازارهاى كشورهاى همجوار دارد. 
با توسعه مرز رازى دو كشور ايران و تركيه در حفظ امنيت منطقه و جلوگيرى از تحركات 
گروهك هاى افراطى و تروريستى گام هاى موثرى برمى دارند و فرصت هرگونه تحرك را از 
گروهك هاى تروريستى مى گيرند. وى اضافه كرد: مرز رازى فرصت و ظرفيتى بزرگ براى 
ــترش تجارت مرزى و تبادالت تجارى، روابط اقتصادى  استان و كشور است. در سايه گس
ايران با كشور دوست و همسايه رونق بيشترى مى گيرد. وى با اشاره به اهميت اجرايى شدن 
هرچه سريع تر توافق نامه هاى امضا شده بين گروه دوستى ايران و مقامات پارلمانى تركيه 
پيرامون توسعه مرز رازى - كاپى كوى اظهار كرد: توسعه بازارچه هاى مرزى و تسهيل در 
رفت و آمد بازرگانان و مرزنشينان در اين مرز مى تواند تاثير بسزايى در ارتقاى روابط تجارى 
ــد.نماينده مردم خوى و چايپاره در مجلس شوراى  و اقتصادى ايران و تركيه داشته باش
اسالمى با اشاره به تصويب توافق نامه مرز رازى - كاپى كوى در كميسيون اقتصادى مجلس 
ادامه داد: با تصويب اين توافق نامه و شتاب گرفتن فعاليت مرز رازى، گام بزرگى در توسعه 

خوى و استان آذربايجان غربى برداشته شد.
حسينى صدر از تردد 14 هزار نفر در ايام نوروز امسال از طريق مرز رازى خبر داد و گفت: 

اين ميزان تردد نشان مى دهد اين مرز، قابليت هاى بسيارى در توسعه تبادالت دارد.
وى با اشاره به بحران هاى به وجود آمده در منطقه اضافه كرد: در چنين شرايطى تعامل و 

ارتباط مستمر بين مجالس دو طرف در ايجاد امنيت پايدار در منطقه موثر است.
مرز رازى - كاپى كوى نزديك ترين مسير آذربايجان غربى به شهر وان به عنوان يكى از 
ــت كه 80كيلومتر با آن فاصله  شهرهاى بزرگ و توريستى تركيه در شرق اين كشور اس
دارد. بازارچه اين مرز در سال 1388 افتتاح شد و توافق نامه ايجاد گمرك مشترك مرزى 
رازى - كاپى كوى نيز در اسفند ماه سال 89 به امضاى وزير اقتصاد و دارايى ايران و وزير 
ــومين مرز رسمى ايران با  ــيد. در حال حاضر مرز رازى - كاپى كوى، س مشاور تركيه رس

تركيه پس از بازرگان و سرو بوده و چهارمين مرز رسمى استان آذربايجان غربى است.
ــرز ايران با تركيه قرار دارد.  مرز يا گمرك رازى در فاصله 75 كيلومترى با خوى و در م
اين گمرك در سال 1351 به عنوان گمرك مرز ريلى مجاز تعيين شد و ورود و خروج كاال 

با راه آهن از آن انجام گرفت.
ــهر پرجمعيت آذربايجان غربى در  خوى با جمعيت 400 هزار نفرى به عنوان دومين ش

شمال استان و در فاصله 130 كيلومترى اروميه واقع است.

برزيل موانع همكارى با ايران را برطرف مى كند
ــفير ايران در برازيليا و رييس اتاق بازرگانى ايران و  وزير كشاورزى برزيل در ديدار با س
برزيل با تاكيد بر توسعه همكارى هاى تجارى دو كشور، گفت: اين كشور موانع همكارى 
با جمهورى اسالمى را برطرف خواهد كرد.  به گزارش ايرنا از اتاق بازرگانى برزيل و ايران، 
ــفير جمهورى اسالمى ايران و رييس  نرى گيلر كه در محل وزارت كشاورزى برزيل با س
هيات مديره اتاق بازرگانى صنايع و معادن و كشاورزى برزيل و ايران ديدار مى كرد، با ابراز 
خرسندى نسبت به تشكيل اتاق مشترك دو كشور در برزيل، نسبت به برطرف شدن موانع 

تجارى دو طرف تاكيد كرد. 
ــته، زعفران،  ــفير ايران براى تهاتر كاالهايى همچون پس ــخنان س ــاره به س وى با اش
ــكر، توتون و تنباكوى برزيلى، افزود: ما نيز با نظر مساعد  ــويا، ش كشمش، قير و نفت با س
رييس جمهورى برزيل خواهان رفع موانع فعلى براى توسعه روابط ميان دو كشور هستيم. 
تاسيس اتاق مشترك دو كشور در برزيل، گام نخست و بزرگى در جهت افزايش مبادالت 

ايران و برزيل به شمار مى آيد. 
ــورهاى  ــالمى ايران نيز گفت: پس از توافق ژنو، كش ــفير جمهورى اس در اين ديدار س
متعددى به دنبال توسعه روابط با ايران هستند، از همين رو ضرورت دارد برزيل هم براى 
خريد و تهاتر نفت، مشتقات نفتى، محصوالت كشاورزى و همكارى در بخش امور دامى و 

غيره تصميم جدى ترى اتخاذ كند. 
محمدعلى قانع زاده در عين حال خواهان توسعه روابط دو كشور و ارتقاى حجم مبادالت 
تجارى تا سطح 5 ميليارد دالر در سال شد.  رييس هيات مديره اتاق بازرگانى برزيل و ايران 
با تشريح نيازهاى متقابل دو كشور گفت: كاهش موانع توسعه روابط به ويژه در امور بانكى 
بخش زيادى از چالش هاى فعلى را برطرف مى سازد. اين نشست به دنبال پيگيرى بخشى 
از تفاهم نامه  بين وزراى كشاورزى ايران و برزيل است كه دو هفته پيش در تهران به امضا 
رسيد.  وزير كشاورزى برزيل نيز در پاسخ به طرح اين موضوعات ابتدا به ارائه گزارش خود 
به ديلما روسف رييس جمهورى برزيل درباره سفر اخير به ايران اشاره كرد و گفت: خانم 
روسف موافقت خود را براى كاهش موانع تجارى و توسعه روابط به ويژه در بخش كشاورزى 

و دامى با ايران اعالم كرد. 
وى همچنين مقرر كرد، در روزهاى آتى جلسه اى مشترك با رييس اتاق برزيل و ايران 

برگزار شود. 
گيلر سپس وعده داد توليدكنندگان و بازرگانان را براى حضور در اتاق مشترك برزيل 

و ايران تشويق خواهد كرد. 
ــورمان از جمله وزير  ــات كش ــا مقام ــران ديدارهايى ب ــه اي ــفر اخير خود ب وى در س
ــران، خواهان  ــاى تفاهم نامه  همكارى با اي ــاورزى برگزار كرد و به دنبال امض جهادكش

استفاده از ظرفيت هاى تجارى و اقتصادى دو طرف شد. 

هم كد سازى تلفن هاى ثابت 
درلرستان اجرايى شد

ــتان با اشاره به  ــركت مخابرات استان لرس مدير عامل ش
ــازى تلفن هاى ثابت در استان اجرايى  اينكه طرح هم كد س
شد، اظهار كرد: اجراى طرح هم كد سازى تلفن هاى ثابت از 
مصوبات دولت و مجلس بوده است.  مسيب قباديان با بيان 
اينكه اين طرح تاكنون در 19 استان كشور اجرايى شده است، 
افزود: قرار است تا پايان آبان ماه سال جارى اين طرح در 30 
استان كشور عملياتى شود.  وى با بيان اينكه 460هزار تلفن 
ثابت در لرستان وجود دارد، يادآور شد: كارهاى مقدماتى در 
مراكز مخابراتى براى اجراى طرح هم كدسازى تلفن هاى ثابت 
ــازى در تمام نقاط استان  صورت گرفته بود و طرح هم كد س

اجرايى شده است. 

خبر استان

هدى شكيب منش 
 عضو هيات علمى موسسه
 مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى

ورشكستگى بين المللى
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ــما هم از جمله افرادى  ــايد ش ش
باشيد كه استفاده از مترو نخستين 
ــيدن به محل كار يا  گزينه براى رس
تردد هاى روزمره درون شهرى تان 
ــود. اگر اين طور باشد،  محسوب ش
طبيعتا برايتان مهم است كه منزل 
ــان در نزديكى يك  ــل كارت يا مح
ايستگاه مترو قرار داشته باشد. تعداد 
افرادى كه با اين تفكر خانه يا محل 
ــاب مى كنند، كم  ــود را انتخ كار خ
نيست بنابراين، همين مسئله باعث 
ــده تا ميزان تقاضاى واحد هايى  ش
ــت برخوردارند باال  ــن مزي كه از اي
رود كه به طور نسبى سبب افزايش 
قيمت اين واحد ها شده است. گفته 
مى شود خط 3 مترو تهران تا پايان 
ــال به بهره بردارى خواهد رسيد.  س
همان طور كه گفته شد مى تواند بر 
قيمت واحد هاى تجارى و مسكونى 
ــرار دارند،  ــير اين خط ق كه در مس
تاثير گذار باشد؛ به اين بهانه در اين 
ــد درگفت وگو با  ــعى ش گزارش س
كارشناسان حوزه مسكن به بررسى 

اين مسئله بپردازيم. 

تاثير ميزان دسترسى
 در قيمت امالك

ــواره يكى  ــى هم ميزان دسترس
ــراى انتخاب  ــاى افراد ب از اولويت ه
ــمار مى آيد،  ــكن مناسب به ش مس
ــوان از نقش نزديكى  بنابراين نمى ت
ــل عمومى  ــايل حمل و نق ــه وس ب
به خصوص مترو در انتخاب مسكن 
ــم پوشى كرد.  در كالنشهر ها چش
ــئله به قدرى است  اهميت اين مس
ــاالن و  ــى از فع ــه برخ ــه به گفت ك
ــكن قيمت  ــان حوزه مس كارشناس
واحد هايى كه دسترسى مناسب ترى 
ــت.  ــاير موارد اس دارند، باالتر از س
ــرى  ايرج رهبر، عضو انجمن سراس
انبوه سازان در گفت وگو با «فرصت 
ــش ميزان  ــاره به نق ــروز» با اش ام
ــايل حمل و نقل  ــى به وس دسترس
ــتگاه هاى مترو  عمومى به ويژه ايس
در ايجاد تفاوت قيمت در واحد هاى 

مسكونى و تجارى اذعان كرد: به طور 
كلى ميزان دسترسى يكى از عواملى 
است كه مى تواند در افزايش و كاهش 
قيمت امالك موثر باشد، اما ميزان 
ــل در واحد هاى  اثر گذارى اين عام
مسكونى و تجارى به گونه اى متفاوت 
ــت مثال در واحد هاى مسكونى  اس
ــلوغى و ازدحام يك عامل منفى  ش
ــود كه در نهايت به  محسوب مى ش
ــبى قيمت اين واحدها  كاهش نس
منجر مى شود و اين در حالى است 
كه در واحد هاى تجارى اين امر يك 
مزيت به شمار مى آيد. وى در ادامه 
افزود: به هر حال مسئله دسترسى 
ــه افراد در  ــت ك يكى از عواملى اس
خريد ملك چه در بخش واحد هاى 
ــش واحد هاى  ــارى و چه در بخ تج

مسكونى به آن توجه دارند. 
حسام عقبايى، كارشناس مسكن 
ــالك تهران در  و رييس اتحاديه ام
ــت امروز» گفت:  گفت وگو با «فرص
با وجود اينكه ميزان دسترسى يكى 
از عوامل مهم در انتخاب يك ملك 
ــت، اما  به منظور خريد يا اجاره اس
ــاخص  ــد به عنوان يك ش نمى توان
تاثير گذار در قيمت محسوب شود. 

ــك بودن  ــوان كرد: نزدي وى عن
ــراى واحد هاى  ــتگاه مترو ب به ايس
مسكونى و تجارى يك حسن است 
ــاخصه ها و معيارهاى ديگرى  اما ش
ــه در تعيين قيمت  ــد ك وجود دارن

واحد هاى مسكونى و تجارى نقش 
دارند؛ بنابراين خطوط مترو و ساير 
ــه حمل و نقل  امكاناتى كه در زمين
عمومى وجود دارند جزئى از امكانات 
ــهرى محسوب مى شوند  روزمره ش
ــش يا ايجاد  و هيچ تاثيرى در افزاي
ــكونى  تفاوت قيمت واحد هاى مس

ندارند. 
 

قيمت تجارى ها 
تحت تاثير مترو 

ــاوت تاثير  ــاره به تف ــر، با اش رهب
ــتگاه  ــى به ايس ــاوت دسترس متف
ــت واحد هاى تجارى و  مترو در قيم
مسكونى گفت: نزديكى به ايستگاه 
مترو همواره براى واحد هاى تجارى 
يك حسن محسوب مى شود، چون 
ــه در اطراف  ــلوغى و ازدحامى ك ش
ايستگاه هاى مترو به وجود مى آيد، 
سبب رونق كسب و كار و ارتقاى اين 
واحدهاى صنفى مى شود اما همان 
قدر كه شلوغى براى يك واحد تجارى 
عاملى مثبت تلقى مى شود و مى تواند 
در افزايش قيمت آن موثر باشد، در 
مورد واحد هاى مسكونى اين مسئله 
ــت وتاثير منفى  يك نكته منفى اس
ــت آن دارد، همان طور كه  ــر قيم ب
نزديكى به مدرسه يك عامل منفى 
ــمار  ــكونى به ش براى يك واحد مس
مى رود. بنابراين، واحد هاى مسكونى 
كه در يك فاصله منطقى از ايستگاه 

مترو قرار دارند بيشترين بهره را از اين 
مسئله مى برند. اما به طوركلى ميزان 
ــل در واحد هاى  ــذارى اين عام اثرگ
تجارى به مراتب بيشتر از واحد هاى 
ــت. وى ادامه داد: اين  ــكونى اس مس
تاثيرات هم بخش اجاره و هم بخش 

فروش را شامل مى شود. 

اثرات متفاوت در
 باال و پايين شهر

عضو انجمن سراسرى انبوه سازان 
ــرو در ميان  ــتفاده از مت ــت: اس گف
ــط جامعه  ــن و متوس ــه پايي طبق
ــبت به طبقه مرفه بسيار بيشتر  نس
است بنابراين بهره بردارى از خط 3 
ــت 10 تا 15  مى تواند افزايش قيم
ــهر و  درصدى را در مناطق پايين ش
مركز شهر ايجاد كند ولى در مناطق 
مرفه نشين كه از تمكن مالى باالترى 
برخوردارند به دليل استفاده كمتر 
ــايل نقليه عمومى اثر  از مترو و وس
خاصى در افزايش قيمت واحد هاى 
ــت. بنابراين  مسكونى نخواهد داش
مى توان گفت كه اين اثر با توجه به 
منطقه جغرافيايى و مسائل فرهنگى 
متغير است. وى درپايان با اشاره به 
مسئله قدرت خريد در بحث مسكن 
ــاى پايين تر چون  افزود: در متراژه
ــدرت خريد اين  ــترى ق افراد بيش
ــد و در نتيجه تقاضا  واحد ها را دارن
ــبى  ــوع واحد ها به طور نس در اين ن

ــن افزايش  ــت بنابراين اي باالتر اس
محسوس تر است ولى در واحد هاى 
با متراژ باال اين امر صدق نمى كند و 
تاثيرات قيمتى به مراتب كمتر است. 

انتظارات قيمتى با 
بهره بردارى از خط 3 مترو 

تهران 
ــكن  ــاالن بازار مس ــه گفته فع ب
ــعاع  ــى كه در ش ــت واحد هاي قيم
ــتگاه مترو قرار  يك كيلومترى ايس
ــش درصد  ــن چهار تا ش دارند بي
ــا امتيازات  ــاير مناطق ب باالتر از س
ــت. نكته مهم اينجاست  مشابه اس
كه نه تنها وجود يك ايستگاه مترو 
ــكونى  ــى يك واحد مس در نزديك
بلكه به طور كلى دسترسى مناسب 
ــاى  ــت واحد ه ــش قيم در افزاي
ــت. با اين وجود  مسكونى موثر اس
بررسى هاى «فرصت امروز» نشان 
ــه دو ديدگاه متفاوت در  مى دهد ك
ــارات قيمتى پس از  ــا انتظ رابطه ب
ــط 3 مترو تهران  بهره بردارى از خ
ــتر  وجود دارد؛ ديدگاه اول كه بيش
ــگاه داران مناطق  در گفته هاى بن
ــهر ديده مى شود  مركز و پايين ش
ــان از انتظار اثرات افزايشى در  نش
ــكونى در اين  قيمت واحد هاى مس
ــئله مى تواند  مناطق دارد. اين مس
ــه بافت هاى  ــازان را ب پاى انبوه س
فرسوده اين مناطق باز كند. ديدگاه 
ــى  ــه از انتظار اثرات كاهش دوم ك
ــكن  ــى در بازارمس ــل خنث يا الاق
ــتر درميان  ــت مى كند بيش حكاي
مناطق باالنشين و مرفهى كه تحت 
پوشش خط 3 مترو قرار دارند رايج 
ــت. فعاالن بازار دراين مناطق  اس
ــت امروز»  ــا «فرص ــو ب درگفت وگ
ــل افراد براى  عنوان كردند كه دلي
ــق  ــن مناط ــكن در اي ــد مس خري
ــت كه در اين محدوده  آرامشى اس
ــت حال آنكه با احداث و  حاكم اس
بهره بردارى از ايستگاه مترو در اين 
ــلوغى موجب  مناطق ازدحام و ش
ــت ملك  ــى در قيم ــرات كاهش اث

خواهد شد. 

تاثير بهره بردارى از خط 3 متروى تهران بر بازار مسكن

تونل هاى زيرزمين؛ زمين را گران مى كنند
جزييات طرح مسكن اجتماعى 

25 شهريور روشن مى شود
ــكن و  ــور مس ــاون ام مـعـ
ساختمان وزير راه و شهرسازى 
ــى  ــكن اجتماع ــاره مس درب
ــتى كه در  ــرد: سياس ــار ك اظه
ــم در وزارت راه و  ــت يازده دول
ــازى داريم آن است كه  شهرس

ــالع مردم  ــود، به اط ــه اطالعاتى كه مطرح مى ش بالفاصل
برسد. به گزارش ايسنا، حامد مظاهريان افزود: طرح مسكن 
ــخص ترى پيدا  ــهريورماه ابعاد مش اجتماعى در روز 25 ش
خواهد كرد به طورى كه نظام تامين مالى و شرايط چگونگى 
اجراى اين طرح در 25 شهريور مشخص خواهد شد. معاون 
امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه 
خصوصيات كلى اين است كه گروه و طبقه متوسط را در نظر 
بگيريم، تصريح كرد: بنابراين با توجه به اينكه در حال حاضر 
شرايط بانك ها مساعد نيست و بودجه دولت هم تعيين شده، 
اجراى اين طرح در مرحله بعدى قرار مى گيرد و در مرحله 
ــهيالت را بيشتر از  بعدى سياست پس انداز و پرداخت تس

گذشته پيش خواهيم گرفت.

تكليف آزادراه تهران- شمال
مشخص شد

 معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل با 
اشاره به وضعيت آزادراه تهران- شمال گفت: هدف گذارى 
دولت درباره آزادراه تهران-شمال تكميل قطعه يك و اتصال 
جاده موجود به قطعات يك و چهار است. به گزارش فارس، 
 خيراهللا خادمى ادامه داد:  قطعه يك آزادراه تهران- شمال 
ــتانك در حال تكميل است كه به زودى  از تهران تا شهرس
ــه داريم بين  ــد. برنام ــات اجرايى آن به پايان مى رس عملي
ــك آزادراه تا كيلومتر صفر منطقه  كيلومتر پايانى منطقه ي
چهار آزادراه بهسازى مسير موجود را انجام دهيم تا ظرفيت 
محور موجود افزايش يابد؛ به اين ترتيب كه مسافران ابتدا 
وارد قطعه يك آزادراه شده و پس از خروج از قطعه يك در 
شهرستانك وارد جاده موجود مى شوند و پس از طى مسير، 
در ابتداى قطعه چهار (مرزن آباد)، دوباره وارد آزادراه شده 
و تا دوراهى تنكابن (خروجى آزادراه) ادامه مسير مى دهند.

يك سوم واحدهاى تحويلى 
مسكن مهر خدمات زيربنايى ندارند

مديرعامل شركت عمران پرند با اشاره به واگذارى حدود 
13 هزار واحد مسكن مهر در روزهاى گذشته در اين شهر، 
گفت: 30 درصد از اين واحدها فاقد خدمات زيربنايى است و 
وزارت نيرو در اين رابطه به تعهدات پايبند نيست. به گزارش 
ــم زهى اظهار كرد: اولويت دوم (شهريور  تسنيم، باران هاش
ــكن مهر براساس زمانبندى  امسال) افتتاح پروژه هاى مس
ــد از اين واحدها  ــد كه  حدود 70 درص تكميل و تحويل ش
داراى خدمات زيربنايى بوده و 30 درصد بقيه فاقد امكانات 

زيربنايى هستند.

عمران

58

نما

نرخنامه

زمين خوارى در فرودگاه مهرآباد

ــاره به  ــران با اش ــتان ته ــازى اس ــركل راه و شهرس مدي
ــت و بخشى از  زمين خوارى 630 هكتارى در اراضى طرش
فرودگاه مهرآباد، گفت: در حال حاضر از طريق مراجع قانونى 
ــده پيگيرى مى كنيم. به گزارش  براى ابطال اسناد صادر ش
ايسنا، فريبرز واحدى افزود: يكى از پرونده هاى مهم در حوزه 
راه و شهرسازى، 630 هكتار از اراضى كه به اراضى طرشت 
مشهور است محسوب مى شود و در حال حاضر در دادسراى 
مبارزه با زمين خوارى مطرح شده و همه جوانب آن در حال 
بررسى است. واحدى افزود: مقدارى از اين اراضى و در حدود 
زير صد هكتار توسط يك فرد حدود 20 سال پيش و با كمك 
ايادى كه داشته سند گرفته است و يكى از حوزه هايى كه در 
اين خصوص رأى جديد صادر كرده، رأى كميسيون ماده 12 
و حوزه زمين شهرى سابق بوده كه اين موضوع در محاكم در 

دست بررسى قرار دارد.

20 درصد بتن توليد داخل
 نشان استاندارد ندارد 

ــزان بتن  ــن ايران مي ــره انجمن بت ــس هيات مدي ريي
غيراستاندارد توليد داخل را بين 10 تا 20 درصد برشمرد 
ــب  ــته اند پيش نيازهاى كس ــن بتن ها نتوانس ــزود: اي و اف
ــب كنند به گزارش نسيم، هرمز  ــتاندارد را كس نشان اس
فاميلى كارخانه هاى توليدكننده سيمان غيراستاندارد را 
كارخانه هايى ذكر كرد كه فاقد آزمايشگاه بررسى كيفيت 
ــان استاندارد  محصوالت بوده يا بتن توليدى آنها فاقد نش
است. فاميلى از مردم درخواست كرد كه از خريد بتن هاى 

فاقد نشان استاندارد به صورت جدى پرهيز كنند.

هزينه ايرتاكسى از ميدان آرژانتين 
تا فرودگاه امام 2 ميليون تومان 

ــان اينكه از  ــركت هلى كوپترى ايران با بي مديرعامل ش
راه اندازى ايرتاكسى در آسمان تهران استقبال مى كنيم، گفت: 
شركت هلى كوپترى ايران چندبارى ايرتاكسى ها را در تهران 
و كيش به اجرا رساند اما هر بار ممنوعيت و محدوديت هايى 
مانع از ادامه فعاليت ايرتاكسى ها شد. به گزارش ايلنا كاپيتان 
سيدمحمود آذين با اشاره به هزينه جابه جايى با ايرتاكسى ها 
در آسمان تهران ادامه داد: جابه جايى با هلى كوپتر اصوال گران 
است و پيش از اين هم تجربه راه اندازى ايرتاكسى ها را از ميدان 
آرژانتين تا فرودگاه امام خمينى(ره) داشته ايم و اگر بخواهيم 
ايرتاكسى در اين مسير را دوباره احيا كنيم، در هر سورت پرواز، 
ــير حدود دو ميليون  هزينه جابه جايى هر نفر براى اين مس

تومان مى شود.

خبر

عباس نعيم امينى 

اين روزها نماى آجرى دوباره به معمارى ساخت و سازها برگشته است به طورى كه حتى براى معمارى داخل خانه هم از اين آجرهاى رنگى استفاده مى شود. 
در نرخنامه امروز قيمت آجرنماهاى پرطرفدارى كه بيشترين مصرف را در ساخت و سازها دارند، آمده است.

ــان متعلق به دوران زنديه با 85 اتاق و هفت حياط بزرگ به عنوان نخستين هتل پنج ستاره  بزرگ ترين خانه تاريخى ايران، معروف به خانه عامرى هاى كاش
كاشان ثبت  و به بخش خصوصى واگذار شد. گويا قرار است خانه تاريخى عامرى ها محل اقامت گردشگران خارجى باشد.

رنگنوع
قيمت هر قالب (تومان)

24*5/510*207*33

پادنا (قرمز)
6009001050آجرى

70010501200اخرايى

ماماتين (مشكى)
100015001750مشكى

80012001400قهوه اى

مسينا (زرد)

500750900نسكافه اى

450700800خورشيدى

65010001200گردويى

ماننا (سفيد)
100015001750كرم

100015001750سفيد استخوانى

614134تعداد قالب در هر متر مربع
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برنج  ــاالى  ب كيفيت  ــود  باوج
ــاى  برنج ه از  ــازار  ب ــى،  ايران
اشباع شده  ارزان قيمت،  خارجى 
براى  رغبتى  ــده  مصرف كنن و 
ــى از خود  ــج ايران ــد برن خري
نشان نمى دهد، از سوى ديگر، 
دقيقا  ــج  برن ــه  بى روي واردات 
ــت و بدتر از  ــل برداش در فص
براى  ــترده  گس ــات  تبليغ آن 
ــى از صدا و  ــاى واردات برنج ه
سيما، رمقى براى توليدكننده 
ــت.  ــته اس داخلى باقى نگذاش
ــج  برن ــازار  ب ــود  رك ــى  پ در 
ــالم كرده به  داخلى، دولت اع
ــاليكاران  از ش منظور حمايت 
ــى  توافق ــورت  به ص ــمالى،  ش
ــر از قيمت  ــى باالت ــا قيمت و ب
كشاورزان  برنج هاى  تضمينى، 
ــد كه اين  ــدارى مى كن را خري
ــازمان  ــه را بر دوش س وظيف
ــت.  ــتايى نهاده اس تعاون روس
البته هنوز مسئله اختالف نظر 
ــئوالن اين  ــان و مس كارشناس
ــزان مصرف  ــر مي حوزه، بر س
ــور حل نشده  ــرانه در كش س
ــان  ــت. جمعى از كارشناس اس
را  ــى  اعالم ــض  متناق ــداد  اع
دستاويزى براى توجيه واردات 
ــج مى دانند. دبير  ــه برن بى روي
ــطه  ــن برنج ايران به واس انجم
ــه دارد، همواره  ــئوليتى ك مس
ــك به اوضاع  مى گويد از نزدي

ــاليكاران آشناست  و احوال ش
ــر مى تواند در اين رابطه  و بهت
نظر بدهد. اخبار ضد و نقيض 
ــت تا  ــا را بر آن داش ــج، م برن
نظرات جميل عليزاده شايق را 

جويا شويم. 

نظر شـما درخصوص سرانه 
مصرف برنج چيست؟ 

ــرانه برنج  ــورد مصرف س در م
ــور آمار متناقضى وجود  دركش
ــاورزى  دارد. وزارت جهاد كش
ــه عدد 36  ــال ب تا تيرماه امس
ــت،  ــا 38 كيلوگرم باور داش ت
ولى از مرداد ماه به بعد سرانه 

اعالم  ــرم  كيلوگ  42 ــرف  مص
ــدگاه  ــن چرخش دي ــد. اي ش
ــاز به  ــد تا مقدار ني ــبب ش س
ــن به  ــزار ت واردات از 700 ه
ــزار تن  ــون و 200 ه يك ميلي
ــت كه  افزايش يابد. جالب اس
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سرانه مصرف برنج را 44 تا 45 
ــت،  ــرم و وزارت بهداش كيلوگ
ــكى اين  درمان و آموزش پزش
ــالم ــرم اع ــم را 36 كيلوگ رق

 كرده است. 

ارزيابى انجمـن برنج ايران 
سـرانه  عـدد  در خصـوص 

مصرف چيست؟ 
ــال  ــن برنج ايران از 6 س انجم
ــت  ــنهاد داده اس ــش پيش پي
از  ــب  مرك ــى  هيات ــط  توس
مجلس  ــاى  پژوهش ه ــز  مرك
ــالمى، وزارت جهاد  شوراى اس
ــت،  ــاورزى و وزارت صنع كش
ــا همراهى  ــدن و تجارت ب مع
و  ــان  درم ــت،  بهداش وزارت 
ــن  ــكى و انجم ــوزش پزش آم
دقيقى  ــى  بررس ــران،  اي برنج 
ــوص به عمل آيد.  در اين خص
ــن معما،  ــد حل اي ــايد كلي ش
ــات تحقيق ــن  اي ــواب  ج در 

 نهفته است. 

اين خريـد توافقـى تا چه 
ميزان مى تواند از مشكالت 

شاليكاران بكاهد؟ 
خريد  مكانيزم  ــح  روش صحي
ــول  ــام پرمحص ــى ارق تضمين
ــه عمق  ــردن ب ــى ب ــج و پ برن
كلمه توافقى درصورت اعمال، 
ــت. شرط اصلى  مورد تاييد اس
انطباق گفته ها و كرده هاست. 

ميزان توليد امسال برنج و 
ميزان واردات در سـال 93 

چقدر بوده است؟ 
ــفانه در فاصله سال هاى  متاس
1390 تا 1393 توليد برنج در 
كشور بدون افزايش معنا دارى 
ــون و 200 هزار تن  از 2 ميلي
ــون و 300 هزار تن  تا 2 ميلي
ثابت بوده است. ميزان واردات 
ــال 1392 معادل  ــج در س برن
ــون و 965 هزار تن  يك ميلي
ــال  ــوده و در پنج ماه اول س ب
ــزار تن  ــدود 661 ه 1393 ح

برآورده شده است. 
ــا به صورت  ــرى نيز قطع مقادي
ــود كه آمار  قاچاق وارد مى ش
دقيقى از آن در دست نيست. 
ــان در  ــايق در پاي ــزاده ش علي
ــر  ــوالى مبنى ب ــه س ــخ ب پاس
ــر برنج هاى هندى  چرايى تهات
ــران  ــى اي ــاى نفت ــا طلب ه ب
ــوال  ــت اين س گفت: بهتر اس
ــئوالن وزارت صنعت،  را از مس

معدن و تجارت بپرسيد! 

گفت و گوى «فرصت امروز» با دبير انجمن برنج 

برنج در انتظار يك عدد
مشاور عالى كانون صنايع غذايى پيشنهاد كرد

به كارگيرى 50 هزار نفر
 براى نظارت بر اصناف غذايى كشور

ــاور عالى كانون انجمن هاى صنايع غذايى با اشاره  مش
ــالمت  ــائل درباره س ــدن برخى مس به اينكه مطرح ش
ــت رفتن بازارهاى  مواد غذايى توليد داخل باعث از دس
ــزود: وزارت  ــت، اف ــده اس صادراتى اين محصوالت ش
بهداشت به عنوان متولى اصلى سالمت كشور مى تواند 
ــتغالزايى  ــه كارگيرى و اش ــراى طرحى ضمن ب ــا اج ب
ــع غذايى باعث  ــالن صناي ــجويان و فارغ التحصي دانش

افزايش اعتماد مردم به سالمت مواد غذايى شود. 
ــزود: با اجراى  ــنا، اف ــروز فروتن در گفت وگو با ايس به
ــى كه از  ــت محصوالت ــرح مى توان انتظار داش ــن ط اي
ــوند، يك بار  ــاى صنايع غذايى خارج مى ش كارخانه ه
ــورد ارزيابى كيفى  ــازار م ــطح ب ــر و اين بار در س ديگ
ــالمت  قرار مى گيرند. به اين ترتيب اعتماد مردم به س
ــد يافت. اين نظارت جدا  مواد غذايى نيز افزايش خواه
ــان استاندارد و بهداشت  ــت كه كارشناس از نظارتى اس
ــت كافى هم  ــد كه ممكن اس ــورت دوره اى دارن به ص

نباشد. 
ــح داد: در هر  ــرح توضي ــات اين ط ــاره جزئي وى درب
ــود دارد كه وظيفه وى  ــئول فنى وج كارخانه يك مس
ــوالت توليدى آن  ــتاندارد محص ــى و اس ــى كيف ارزياب
ــه كارگيرى 50 هزار  ــت. حال مى توان با ب كارخانه اس
ــالن صنايع غذايى  ــجويان و فارغ التحصي ــر از دانش نف
ــا و انجمن ها از  ــكل ها، اتحاديه ه كه حقوق آنها را تش
ــاف پرداخت خواهند كرد، كل  محل حق عضويت اصن
واحدهاى صنفى فعال در حوزه غذا را در سراسر كشور 
زير پوشش نظارتى قرار داد. هر يك از اين افراد قادرند 
بين 10 تا 20 واحد صنفى غذايى را در محله و منطقه 
خود زيرپوشش قرار دهند و حتى مى توان اين افراد را 
در دو شيفت به كار گرفت تا نظارت بيشتر هم شود. 

مشاور عالى كانون انجمن هاى صنايع غذايى افزود: در 
ــه نوعى درگير  ــه واحدهاى صنفى كه ب اين طرح هم
مواد غذايى هستند از جمله سوپرماركت ها، رستوران ها، 
ــاب  ــوند. با اين حس ــش داده مى ش ــا و... پوش كبابى ه
ــطح سالمت غذا در كشور به  مى توان انتظار داشت س

ميزان قابل توجهى افزايش خواهد يافت. 

طرح نظارت هم قيمت ميوه را كنترل نكرد
سود 60 درصدى خرده فروشان 

با اجراى «طرح نظارت و تنظيم بازار ميوه» قرار بود 
ــود، اما قيمت  ميوه در بازار همچنان  قيمت متعادل ش
ــى تنها  ــاى ميوه فروش ــى كه واحده ــت در حال باالس
ــد 35 درصد به قيمت ميوه اضافه كنند، اما اين  مجازن

رقم همچنان باالست. 
ــال جارى  ــط مرداد ماه س ــه گزارش فارس از اواس  ب
ــراى جلوگيرى از افزايش بى ضابطه قيمت ميوه طرح  ب
ــارت و تنظيم بازار ميوه»  ــى با عنوان «طرح نظ نظارت
ــطه اين طرح مسئوالنى از سازمان  اجرا شد كه به واس
ــت معدن و  ــران، وزارت صنع ــتاندارى ته حمايت، اس
ــارت و همچنين افرادى از نيروهاى پليس و نيروى  تج
ــاماندهى خطى  ــعى در س ــا تمام تالش س ــى ب انتظام

ميدان مركزى ميوه و تره بار كردند. 
و  ــوه  مي ــه  اتحادي ــس  ريي ــران،  مهاج ــين  حس
ــت كه با اجراى اين طرح و  ــان معتقد اس سبزى فروش
ــى از دالالن ميدان مركزى ميوه و  حذف بخش اعظم
تره بار بين هزار تا دو هزار تومان از افزايش قيمت ميوه 
و صيفى جات جلوگيرى شده است و اگر اين طرح اجرا 
ــد قطعا اكنون قيمت  ها گران  تر از قيمت كنونى  نمى ش

مى شد. 
اما گزارش ميدانى از سطح شهر نشان مى دهد قيمت 
ــارت و تنظيم بازار ميوه  ــس از اجراى طرح نظ ميوه پ
ــت برخى ميوه هاى  ــن اواخر فقط قيم ــت بوده و اي ثاب
تابستانه با نزديك شدن به پايان فصل تابستان افزايش 
ــتر ميوه ها و صيفى جات قيمت  جزئى داشته اند و بيش
ــرح حاكى از آن  ــته اند. انجام موفق اين ط ــى داش ثابت
ــتمر قيمت ها  ــت كه مى توان با نظارت دقيق و مس اس

را ثابت نگه داشت. 
ــرل قيمت، بهاى  ــئوالن براى كنت باوجود تالش مس
ــيدن به دست مصرف كننده باالست و  ميوه هنوز تا رس
به نظر مى رسد دليل آن سود بااليى است كه واحدهاى 

ميوه فروشى سطح شهر از خريدار مى گيرند. 
ــى و مصوب براى  ــود قانون ــاس اين گزارش، س براس
ــهر 35 درصد است  ــطح ش ــى س واحدهاى ميوه فروش
ــتر اين واحدها بيشتر از اين رقم سود  در حالى كه بيش
ــان در اين  مى برند. رييس اتحاديه ميوه و سبزى فروش
ــان با توجه به خريد گرانى  زمينه مى گويد: خرده فروش
كه از ميادين ميوه دارند مى توانند تا 60 درصد قيمت 

را بيشتر كنند. 

تعرفه صادرات سيب زمينى حذف شد
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل  رييس س
گفت: تعرفه و تعهد ارزى از صادرات سيب زمينى برداشته 
شد و زمينه صدور اين محصول به بازار كشورهاى منطقه 

فراهم آمد. 
ــزود: افزايش  ــا اف ــو با ايرن ــى، در گفت و گ ــد عامل حام
ــته باعث اعمال تعرفه  ــيب زمينى در سال گذش قيمت س
ــد كه كاهش  ــادرات اين محصول ش ــدى به ص 120درص
ــان كرد: صادرات  ــت. وى بي ــادرات آن را به دنبال داش ص
سه هزار تن سيب زمينى از استان اردبيل از ابتداى امسال 
نشان دهنده روند روبه رشد صادرات اين محصول نسبت به 
سال گذشته است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبيل افزود: جمهورى آذربايجان و روسيه بازارهاى 
اصلى صادرات سيب زمينى اردبيل هستند. عاملى گفت: با 
ــعه مناسبات  توجه به برنامه ريزى صورت گرفته براى توس
ــعه اين  ــادى با جمهورى آذربايجان، توس ــارى و اقتص تج

مناسبات باعث افزايش صادرات سيب زمينى مى شود. 
ــى از محصوالت عمده  ــيب زمينى يك وى اضافه كرد: س
ــدود 30 تا 40 درصد  ــت و ح ــتان اردبيل اس صادراتى اس
مجموع صادرات آن را به خود اختصاص مى دهد. پارسال 
ــتان اردبيل انجام گرفت  پنج ميليون دالر صادرات از اس

كه بيشتر آن صادرات 23 هزار تن سيب زمينى بود. 
گفتنى است استان اردبيل ساالنه به طور ميانگين بين 
500 تا 600 هزار تن سيب زمينى توليد مى كند و يكى 
از توليدكنندگان عمده اين محصول در كشور محسوب 

مى شود. 

هشدار نماينده مجلس 
نسبت به نابودى باغ هاى بناب 

بر اثر بى آبى
فرصت امـروز- نماينده بناب در مجلس در خصوص 
نابودى باغ هاى اين شهر بر اثر بى آبى در آينده هشدار 

داد.
ــالم محمد باقرى بنابى، در نشست كارگروه  حجت االس
ــتان گفت:  ــاورزى و منابع طبيعى اين شهرس آب، كش
ــال آينده  ــى ادامه پيدا كند تا 10 س ــر بحران كم آب اگ
ــود و حتى يك درخت  ــام باغ هاى بناب نابود مى ش تم

هم باقى نخواهد ماند.
ــه وضعيت فعلى كمبود  ــدار داد: در صورتى ك وى هش
ــه همين گونه پيش برود، در آينده نزديك اتفاقى  آب ب
ــت بناب هم  ــراى درياچه اروميه افتاده براى دش كه ب

خواهد افتاد.
ــرد: اگر  ــادى مجلس اظهار ك ــيون اقتص ــو كميس عض
ــك  ــت بناب مانند درياچه اروميه خش مى خواهيم دش
ــبانه روز كار كنيم و بتن ريزى كانال هاى  نشود، بايد ش
آبرسانى يكى از راهكارهاى جلوگيرى از هدر روى آب 

است.
ــكيل  ــه تداوم تش ــبت ب ــى همچنين نس ــرى بناب باق
ــور  ــر كش ــاورزان سراس كالس هاى ترويجى براى كش

تاكيد كرد و خواستار جدى گرفتن آن شد.
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ــتاى  ــرمايه گذارى در راس ــوع س موض
ــرايط،  فعاليت اقتصادى موفق، داراى ش
ــت. طبيعى  ــول و پيش فرض هايى اس اص
ــتر هاى متفاوت و متنوعى  ــت در بس اس
ــود دارد  ــرمايه گذارى وج ــراى س ــه ب ك
ــق هزينه ها  ــالن صحيح و دقي تعيين بي
ــتر و  ــرط اوليه انتخاب بس و درآمدها، ش

موضوع سرمايه گذارى است. 
ــازار مصرف  ــاز اوليه، ب ــه مورد ني هزين
توليدات، ريسك پذيرى، ميزان وابستگى 
ــى و به ويژه فرامرزى،  به بخش هاى داخل
قيمت و دسترسى نهاده هاى اوليه توليد 
و غيره از مواردى هستند كه بايد به آنها 
ــاورزى با توجه به  ــه كرد. بخش كش توج
ــود در تامين امنيت  اهميت و جايگاه خ
ــادى و  ــدار اقتص ــعه پاي ــى و توس غذاي
ــم و  ــيار مه ــترهاى بس ــى از بس اجتماع
ــت. جايگاه  ــرمايه گذارى اس ــرورى س ض
ــاى اين بخش  ــته فعاليت ه به هم پيوس
ــرآورى و  ــا ف ــازى ت ــه آماده س از مرحل
بسته بندى محصوالت، گستره جغرافيايى 
ــا و توليدات هركدام به  و تنوع فعاليت ه
تنهايى ضرورت سرمايه گذارى در بخش 

و اهميت آن را آشكار مى كند. 

فرصت ها و چالش ها
ــا داراى  ــور م ــاورزى كش ــش كش بخ
ــرايط طبيعى مناسب براى  فرصت ها و ش
ــتره جغرافيايى  ــرمايه گذارى است. گس س
ــوع اقليمى (ايران از  و تنوع توپوگرافى، تن
ــت كه چهارفصل  ــورهايى اس معدود كش
ــوالت متنوع و با حجم  دارد)، وجود محص
ــا جايگاه  ــاال و توليد محصوالت ب ــد ب تولي
مزيت مطلق و نسبى درسطح منطقه اى و 
ــيالت گرفته  جهانى از محصوالت دام و ش
ــى و گياهان  ــى و باغ ــوالت زراع تا محص
صنعتى و دارويى، تمامى اينها مزيت هايى 

است كه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى 
ــه در اين ميان  ــادى مى كند، البت را اقتص
ــراى  ــز ب ــى ني ــا و چالش هاي محدوديت ه
ــش وجود دارد  ــرمايه گذارى در اين بخ س
ــود تهديدها و  ــار فرصت هاى موج و دركن
چالش هايى به صورت طبيعى و غير طبيعى 
در مسير سرمايه گذارى در بخش كشاورزى 
ــن چالش ها و  ــت. مهم تري قرار گرفته اس
ــه، نبود مديريت در  تهديدها در اين زمين
ــوالت و توليدات،  ــازار محص ــاماندهى ب س
ــر در چرخه  ــى به برندهاى معتب بى توجه
ــرآورى، بالياى طبيعى و اقليمى  توليد و ف
ــرمازدگى و تگرگ،  به ويژه خشكسالى، س
توفان و ريزگردها و بادهاى موسمى و مورد 
آخر كمبود منابع آب و روند نزولى كميت و 

كيفيت آب هاست. 

معيارهاى موفقيت
 در سرمايه گذارى

ــراى  ب ــى  معيارهاي و  ــا  پيش فرض ه
ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــق  موف ــرمايه گذارى  س
ــاورزى ايران  ــت آن در بخش كش موقعي
ــيم كرد. به اين ترتيب براى  مى توان ترس
ــتيابى به نتيجه مناسب و انجام يك  دس
سرمايه گذارى موفق، داشتن بازار مصرف 
ــراى توليدات  ــده كافى ب ــا مصرف كنن ي
ــش  ــت و بخ ــرط اس ــتين پيش ش نخس

ــاورزى از اين نظر در بهترين جايگاه  كش
ــرار دارد زيرا مايحتاج اوليه و به عبارتى  ق
ــردم را تامين مى كند.  نيازهاى غذايى م
شرط ديگر دسترسى به مواد خام و اوليه 
ــرط نيز  ــت كه اين ش متنوع و كافى اس

به خوبى در اين بخش وجود دارد. 
ــتگى  همچنين پايين بودن ميزان وابس
سرمايه گذارى به خارج ازكشور، پيش نياز 
ــرمايه گذارى است و بخش  ديگر براى س
ــطه كمترين وابستگى  كشاورزى به واس
ــاير بخش هاى  ــه با س ــبى در مقايس نس
صنعتى و خدماتى از اولويت براى فعاليت 

برخوردار است.
وجود مواد اوليه متنوع براى توليد انواع 
ــازگارى و كاهش  ــه باعث س محصول ك
مى شود،  ــرمايه گذارى  س ــك  ريس خطر 
ــرمايه گذارى بخش  ــى در س ــرط خوب ش
ــت و با وجود محصوالت و  كشاورزى اس
مواد اوليه گوناگون مى توان روى خطوط 
توليد و فرآورى بسيار گسترده در كشور 

برنامه ريزى كرد.  
ــد  ــه تولي ــاده تر در چرخ ــاورى س فن
ــاير  ــا س ــبت ب ــول نس ــرآورى محص و ف
ــدى و هزينه  ــاى صنعتى و تولي بخش ه
ــز از  ــرمايه گذارى ني ــراى س ــر ب پايين ت
ــرمايه گذارى مناسب و  ــاخص هاى س ش
ــبى در بخش  ــت كه به طور نس موفق اس

كشاورزى اين شرايط وجود دارد. 
ــاالى مواد  ــوع و حجم ب ــه تن ــه ب باتوج
ــدى در اين بخش  ــام و محصوالت تولي خ
ــان، زراعت و  ــيالت، آبزي ــور، ش (دام، طي
ــى و دارويى) و  ــان صنعت ــى، گياه باغبان
ــى و فله فروشى بسيارى  معضل خام فروش
ــبى و حتى  ــه مزيت نس ــوالت ك از محص
ــت  ــور دارند، اولويت نخس مطلق را دركش
ــرمايه گذارى در بخش كشاورزى ايران،  س
ــته بندى محصوالت  ــه فرآورى و بس چرخ
ــت تا ضمن برخوردارى از ارزش افزوده  اس
بسيار باال، مانع از دست رفتن بازار خارجى 
و بين المللى تعداد زيادى از توليدات ناب و 

منحصربه فرد ايرانى نيز شود. 

راهكارها
اما راهكارهايى نيز براى موفقيت بيشتر 
در سرمايه گذارى بخش كشاورزى ايران 
ــرايط موجود، پيش رو قرار  با توجه به ش
دارد؛ ايجاد برند هاى معتبر محصوالت با 
رعايت استاندارد در چرخه توليد، توجه 
ــه و محصوالت  ــه توليد مواد اولي ويژه ب
ــاورزى حفاظتى  ــعه كش ارگانيك، توس
ــاى توليد  ــش مصرف نهاده ه براى كاه
ــارج، اولويت دادن به  ــتگى به خ و وابس
ــط براى كاهش  صنايع كوچك و متوس
ــرمايه گذارى  ــك پذيرى و امكان س ريس
ــازى جوامع محلى،  ــعه و توانمند س توس

مى تواند در اين زمينه راهگشا باشد. 
ــعه صنعت بيمه و استفاده از آن  توس
ــد محصوالت  ــام چرخه هاى تولي در تم
ــاورزى، فرآورى و سرمايه گذارى در  كش
ــارت  اين بخش براى كاهش و رفع خس
ــى از تهديدهاى طبيعى، تشكيل و  ناش
ــراى افزايش قدرت  ــعه تعاونى ها ب توس
ــر،  ــش و در آخ ــرمايه گذارى در بخ س
ــى  تمام در  آب  ــرف  مص ــازى  بهينه س
ــاورزى،  ــد محصوالت كش ــل تولي مراح
ــتيابى به  ــاى ديگرى براى دس راهكاره
ــش  ــق در بخ ــرمايه گذارى هاى موف س

كشاورزى است. 

فرصت ها و تهديدهاى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى

رضا عفت دوست

ديدگاه

عليرضا نصرآبادى
كارشناس ارشد آبخيزدارى 

ــد و تاكنون  ــپرى مى كن ــدم آخرين روزهاى خود را س ــد تضمينى گن ــل خري فص
6 ميليون و 653 هزار تن گندم از كشاورزان به ارزش 7056 ميليارد تومان خريدارى 

و به مراكز ذخيره سازى انتقال داده شده است. 
ــون و 100 هزار محموله به  ــزان خريد در قالب يك ميلي ــنا، اين مي به گزارش ايس

مراكز خريد استان ها تحويل داده شده است. 
ــون 70 هزار  ــده تاكن ــاى خريدارى ش ــاى كل گندم ه ــزارش، به ــه اين گ ــر پاي ب
ــه هزار  ــه مبلغ س ــت ك ــان اس ــارد توم ــادل 7056 ميلي ــال مع ــارد ري و 565 ميلي
ــته ــال گذش ــده در س ــه كل وجوه گندم هاى خريدارى ش ــبت ب ــارد تومان نس ميلي

ــت. طبق اعالم شركت بازرگانى دولتى، استان هاى   بيشتر اس
ــتان، فارس، گلستان، كرمانشاه و كردستان پنج استان  خوزس
ــت كشور در زمينه خريد گندم هستند و كمترين ميزان  نخس
خريد گندم در استان هاى گيالن، يزد، البرز، خراسان جنوبى و 
ــت. همچنين وزن افت مفيد از مجموع 6ميليون و  قم بوده اس
ــزار تن گندم، 66 هزار و 409 تن و وزن افت غير مفيد  653 ه
ــن زدگى  ــدود يك درصد) و وزن س ــن (ح ــزار و 615 ت 61 ه

گندم ها نيز 19050 تن است.

خريد تضمينى بيش از 7 هزار ميليارد تومان گندم 
از كشاورزان

توقف آبيارى با فاضالب
 در برخى زمين هاى كشاورزى جنوب تهران

ــده از  ــتان تهران گفت: با پيگيرى هاى انجام ش يك عضو مجمع نمايندگان اس
سوى نمايندگان استان، آبيارى برخى زمين هاى كشاورزى جنوب تهران با فاضالب 
ــده است.  اسماعيل كوثرى اظهار كرد: نمايندگان استان تهران موضوع  متوقف ش
آبيارى زمين هاى كشاورزى جنوب پايتخت با فاضالب را پيگيرى كردند و در همين 
زمينه جلساتى را با فرماندارى، مديركل آب وزارت نيرو و مسئوالن مربوط داشتند. 
ــيارى از اين موارد گرفته شد، اگرچه ممكن است  در پى اين پيگيرى ها جلوى بس
به صورت جزئى و موردى هنوز چنين مسئله اى وجود داشته باشد. به گزارش ايسنا، 
ــتفاده از استخوان هاى دام براى استخراج روغن در  وى افزود: نمايندگان تهران اس

ــرقى تهران را نيز پيگيرى كردند.  بخش قلعه نو در جنوب ش
ــتخوان ها را مى جوشاندند و از آنها روغن  در مواردى اين اس
ــتفاده  ــد كه از اين روغن براى كارهاى صنعتى اس مى گرفتن
ــد، اما با توجه به اينكه اقدامات انجام شده با بهداشت و  مى ش
ــالمت همخوانى نداشت و اين احتمال وجود داشت كه از  س
اين روغن به عنوان روغن خوراكى هم استفاده شود موضوع از 
طريق فرماندارى، وزارت بهداشت و مسئوالن مربوطه پيگيرى 

و مدت زمانى براى جمع آورى اين كارگاه ها مشخص شد. 

رييس اتحاديه صيادان بوشهر: 
اكتشافات نفتى

 معاش صيادان را تهديد مى كند

ــت: فعاليت هاى  ــهر گف رييس اتحاديه صيادان بوش
ــاى زيرزمينى  ــركت ملى نفت در اليه ه ــافى ش اكتش
ــدى صيد ميگو  ــارس، موجب كاهش 50 درص خليج ف

شده است. 
ــار در اليه هاى  ــرد: انفج ــار ك ــر، اظه ــد كارگ محم
ــى كه دوران  ــد بااليى از ذخاير درياي ــى درص زيرزمين
ــاحلى مى گذرانند،  ــان را در نوزادگاه هاى س نوزادى ش
ــر آبزيان را  ــه كاهش ذخاي ــرده و در نتيج ــب ك تخري

به همراه داشته است. 
وى افزود: در فصل صيد امسال كه از مرداد آغاز شد 
و تا شهريورماه ادامه داشت، به دليل اكتشافات نفتى و 
لرزه نگارى هاى پى در پى شركت ملى نفت ايران، موجب 

كاهش شديد ذخاير آبزيان به ويژه ميگو شده است. 
ــتره عمليات اكتشافى شركت  وى با بيان اينكه گس
ملى نفت ايران از نوار ساحلى خليج فارس (خوزستان 
ــه اى از اين  ــريح گوش ــت، در تش تا چابهار) متغير اس
ــواج لرزه اى  ــت: در روش لرزه نگارى، ام ــيب ها، گف آس
ــر انفجار به صورت موج هاى مكانيكى در اليه هاى  در اث

درون زمين منتشر مى شود. 
ــهرى را  ــزار صياد بوش ــئول كه 35 ه ــن مقام مس اي
نمايندگى مى كند، ادامه داد: از شركت ملى نفت ايران 
ــارت هايى كه به صيادان وارد كرده  خواستاريم تا خس
ــازى الرو ها  ــازى ذخاير و آماده س ــت را از راه بازس اس
ــهرى  ــاى وارده به صيادان بوش ــران كند تا زيان ه جب

به نحوى جبران شود. 
ــال كاهش صيد ميگو هم اكنون  كارگر افزود: به دنب
ــارف در  ــورت غير متع ــو به ص ــو ميگ ــر كيل ــاى ه به
ــئله  ــش يافته كه اين مس ــرف داخلى افزاي ــازار مص ب
ــول  ــن محص ــد اي ــازار خري ــادى ب ــب كس ــز موج ني

شده است. 
ــش ديگرى  ــور در بخ ــه صيادان كش ــر اتحادي مدي
ــاب هاى صنعتى  ــاى بى رويه، پس ــخنانش صيده از س
ــن بهاى ادوات  ــه دريا و باالرفت ــده ب و خانگى وارد ش
ــز در كاهش صيد و به تبع آن به مخاطره  صيادى را ني

افتادن شغل صيادى بى تاثير ندانست. 
ــاى باال و مهلت  ــه داد: وام هاى با بهره ه ــر ادام كارگ
ــادان دامن ــى صي ــر نارضايت ــز ب ــم ني ــت ك بازپرداخ
ــت.  مديرعامل اتحاديه صيادان كشور با بيان   زده اس
ــين  ــتار بيمه محصول و سرنش ــادان خواس ــه صي اينك
ــتند، گفت: كارگران صيد  ــتى هاى ويژه صيد هس كش
ــرمايه گذارى» ناميده  ــت در س ــتار آنچه «امني خواس
ــود از دولت هستند تا بتوانند در چنين شرايطى  مى ش
ــادان توقع دارند همانند  ــد.  وى افزود: صي دوام بياورن
كشاورزان، دامداران، مرغداران و غيره از حمايت  دولت 

برخوردار شوند.

باغ هاى سبز چاى گيالن 
گرفتار خشكسالى و بى آبى

ــاورزى گيالن با اشاره به  ــازمان جهاد كش رييس س
وضعيت نامناسب آبيارى باغ هاى چاى در استان گيالن 
ــب وضعيت  گفت: باغ هاى چاى به دليل آبيارى نامناس
ــعبان نژاد در خصوص وضعيت  ــى ندارد. عليرضا ش خوب
ــانى به باغ هاى چاى در استان گيالن اظهار كرد:  آبرس
بيشتر باغ هاى چاى آبيارى مناسب ندارند و با آب باران 

(ديم)، آبيارى مى شوند.
ــالى در  ــرايط باغ ها به دليل خشكس ــزود: ش  وى اف
ــد چاى را  ــوده و ميزان تولي ــب نب ــال جارى مناس س
ــى به باغ ها  ــيدن آب كاف ــرار داده و نرس ــر ق تحت تاثي
ــاى از باغ ها زندگى  ــت چ و پايين آمدن ميزان برداش
ــخت كرده است. به گزارش ايلنا، رييس  باغداران را س
ــر به افزايش  ــاورزى گيالن، در آخ ــازمان جهاد كش س
ــاره كرد و افزود:  ــال جارى اش توليد برنج گيالن در س
ــت كه  ــه ميزان افزايش توليد برنج، اميد اس با توجه ب
ــب، بازارخريدوفروش برنج از  ــا برنامه ريزى هاى مناس ب

ركود خارج شود. 

شيالت

چاى



كلونى و خانم فعال حقوق بشر
شايعات در طول هفته گذشته درباره جورج كلونى و امل علم الدين، 
ــن دو در يك دفتر ازدواج در  ــرى مبنى بر ازدواج اي وكيل حقوق بش
لندن در يك جمع كوچك خانوادگى بسيار جدى شده است. به نقل 
از هاليوودريپورتر، اين شايعه به دنبال حضور كلونى در لندن مطرح 
ــد. رسانه ها با توجه به حضور  ــد، هر چند او دوباره راهى ايتاليا ش ش
ــن گمان ها را مطرح كردند و  ــمى، اي علم الدين در يك دفترخانه رس
اين در حالى است كه وى راهى دفتر الكساندر مك كويين طراح مدى 
كه لباس عروسى كيت ميدلتون را در سال 2012 طراحى كرده بود، 
شد. نشريه ديلى استار بريتانيا حتى پنجشنبه اعالم كرد اين زوج قرار 
ــت روز جمعه ازدواج كنند، اما روز جمعه در دفترخانه مورد نظر  اس
عاليمى از حضور اين زوج مشهور مشاهده نشد. كلونى و علم الدين در 
ماه آوريل امسال (ارديبهشت) با هم نامزد كردند. امل علم الدين يك 
وكيل 36 ساله عرب تبار، از آن زمان حلقه ازدواج جورج كلونى را در 
دست دارد. اين خانم فعال حقوق بشر بريتانيايى و متولد بيروت است 

و قرار است به زودى با بازيگر 52 ساله امريكايى ازدواج كند. 

پنج هزار شهرستان بى سينما
ــنبه در اداره كل فرهنگ و ارشاد  رسول صدر عاملى، شامگاه ش
اسالمى استان تهران افزود: سرزمين ما روزگارى به سرزمين شعر 
ــاعرى معروف بود كه حاال جايش را به فيلمسازى داده است،  و ش
ــق و عالقه افراد است سازوكار  ــته از عش اما اين حرفه كه برخاس
مشخص و مناسبى در كشور ندارد. وى با بيان اينكه متولى اصلى 
ــت، خاطرنشان كرد: در سراسر  ــازى دولت و شهردارى اس فيلمس
ــهرداران  ــتعدادها از وظايف ش دنيا حمايت از هنر و حمايت از اس
ــتان در كشور وجود دارد  ــت. در حال حاضر، پنج هزار شهرس اس
ــينما بى بهره هستند. وى با ابراز خرسندى از ايجاد  كه از وجود س
سالن هاى سينمايى در كشور يادآور شد: در اين 33 سال فعاليت، 
ــوم كه با توجه به تعريف  ــعى كردم وارد عرصه اى ش ــه س هميش
ــينما در جمهورى اسالمى فيلم بسازم و همه شاهد هستند كه  س
فيلم هاى خوبى هم ساخته شد. درباره هر موضوعى مى توان حرف 
زد، اما بايد ديد كه يك اثر با چه نيت و نگاهى ساخته مى شود. 

وام ازدواج كاهش نمى يابد
دكتر محمود گلزارى، معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به نادرست بودن خبر كاهش سقف وام ازدواج از سه به 
دو ميليون تومان، گفت: سقف وام ازدواج كاهش نمى يابد و همچنان 
به هر يك از زوجين سه ميليون تومان پرداخت مى شود. من در هيچ 
برنامه اى نگفته ام كه قرار است سقف وام ازدواج كاهش يابد. از سوى 
ــت؛  ديگر، موضوع پرداخت وام در اختيار وزارت ورزش و جوانان نيس

بلكه بانك مركزى عهده دار اين كار است. 
ــاره به صحبت هاى خود در زمينه نقش خيرين حوزه  وى با اش
ــع موانع ازدواج، گفت: خيرين حوزه ازدواج مى توانند  ازدواج در رف
ــكالت آن بكاهند.  در كنار دولت به اين حوزه كمك كنند و از مش
ــان درباره  ــان وزارت ورزش و جوان ــاماندهى امور جوان ــاون س مع
ــارى مبنى بر احتمال اتمام مهلت پرداخت وام ازدواج تا پايان  اخب
ــه با على طيب نيا، وزير  ــهريورماه جارى گفت: طبق صحبتى ك ش
ــته ام، او گفته كه مرحله اول اعطاى وام  امور اقتصاد و دارايى داش
ازدواج شهريورماه پايان مى يابد و مرحله دوم بدون وقفه از مهرماه 

همچنان با همان مبلغ سابق آغاز مى شود. 

سمينار خون هاى نادر
ــمينار بين المللى خون  هاى نادر با حضور كارشناسان 10 كشور  س
ــش معاونت  ــمينار به كوش ــود. اين س منطقه در تهران برگزار مى ش
سازمان فنى و فناورى هاى نوين و مركز تحقيقات آن، موسسه عالى 
ــى طب انتقال خون و حمايت انجمن بين المللى  آموزشى و پژوهش
انتقال خون، با حضور سه سخنران خارجى برگزار مى شود. هدف اين 
سمينار ارائه گزارش چگونگى استقرار موفق برنامه خون نادر در ايران، 
ــور هاى داراى برنامه خون هاى نادر،  تبادل تجربه ها و چالش هاى كش
ــده از سوى كشورهاى  آگاهى از انواع گروه هاى خونى نادر گزارش ش
ــادر در هتل  ــمينار بين المللى خون هاى ن ــت. س مختلف و غيره اس
ــال جارى 8 صبح تا  ــيان آزادى، بيست و ششم شهريور ماه س پارس
5 بعداز ظهر به زبان انگليسى برگزار مى شود و كارشناسان 10 كشور 
ــازى خون نادر  ــنايى با تجربه آماده س منطقه به منظور آموزش و آش

براى بيماران نيازمند در آن شركت مى كنند. 

شماره هشت پرسپوليس باز مى گردد؟ 
ــپوليس در يكى از نخستين اظهارنظرهايش  سرمربى جديد پرس
اعالم كرد، مى خواهد هافبك پيشين اين تيم كه از فوتبال خداحافظى 
ــت  كرده را براى نيم فصل دوم به ميدان بازگرداند. هرچند ممكن اس
اين اظهارنظر براى به دست آوردن دل هواداران باشد، اما على كريمى 
نشان داده سابقه بازگشت به ميدان را دارد و ممكن است از تصميمش 
پشيمان شود. اختالفات موجود ميان على دايى و على كريمى موجب 
شده بود كه ستاره شماره 8 فوتبال ايران و پرسپوليس طى سال هاى 
اخير، از باشگاه متبوعش دور بماند، اما خروج دايى از دايره پرسپوليس 
ــگاه را روى كريمى كه دوست داشت با پيراهن  حاال درهاى اين باش

پرسپوليس از فوتبال خداحافظى كند، باز كرده است. 
ــپوليس هم براى ايجاد وحدت روى  ــوى ميدان حاال پرس در اين س
ــت. اگرچه پاسخ اوليه  ــكوها بيش از هميشه به كريمى نيازمند اس س
ــرخ ها هنوز به بازگرداندن  ــان منفى بود اما س كريمى به دعوت درخش
ــبز چمن اميدوارند. تالش فراوانى از  كريمى به نيمكت و حتى زمين س
سوى مسئوالن باشگاه پرسپوليس به راه افتاده تا بتوانند على كريمى را 
به نيمكت پرسپوليس نزديك كنند و با بازگرداندن او سكوها را با توجه 
به عالقه شديد هواداران اين تيم به جادوگر فوتبال ايران، آرام كنند. البته 
على كريمى تاكنون به مديران اين باشگاه پاسخ مثبت نداده و اعالم كرده 
كه قصد ورود به فوتبال را در شرايط كنونى ندارد و سعى دارد به كارهاى 

شخصى و عقب افتاده اش رسيدگى كند. 

سومين پيروزى سوريان در مسابقات جهانى
حميد سوريان با كسب سومين پيروزى در مسابقات جهانى كشتى 
ــيد. در مرحله  فرنگى، به مرحله يك چهارم نهايى وزن 59 كيلوگرم رس
يك هشتم نهايى وزن 59 كيلوگرم مسابقات جهانى كشتى فرنگى، حميد 
سوريان موفق شد اسماعيل بوررو از كوبا را هفت بر صفر مغلوب كند و به 
مرحله يك چهارم نهايى راه يابد. سوريان پيش از اين حريفانى از رومانى و 
مصر را شكست داده بود. همچنين در وزن 98 كيلوگرم قاسم رضايى با 
برترى مقابل كشتى گيران سوئد، روسيه و نروژ به مرحله نيمه نهايى صعود 
ــت اما افشين بيابانگرد، در يك چهارم نهايى وزن 71 كيلوگرم  كرده اس

مغلوب چنگيز البازانوف از روسيه شد. 

روحانى و ظريف به نيويورك مى روند
ــورمان به همراه  ــور خارجه كش ــواد ظريف، وزير ام محمدج
ــد تخت روانچى روز  ــيدعباس عراقچى و مجي ــان خود س معاون
ــاس اين گزارش،  ــد. براس ــنبه عازم نيويورك خواهند ش سه ش
ــتون  ــترك با كاترين اش ــنبه ناهار كارى مش ظريف روز چهارش
ــنبه جلسات دوجانبه  ــت، عصر چهارشنبه و پنجش خواهد داش
ــنبه  ــود و روز پنجش ــورهاى 1+5 برگزار مى ش بين ايران و كش
ــتون و  ــطح كاترين اش نيز يك دور مذاكرات ايران و 1+5 در س

ــد. محمدجواد ظريف برگزار خواهد ش
ــخنرانى در مجمع عمومى  ــس جمهور نيز براى س همچنين ريي
ــن روحانى 31  ــفر مى كند. دكتر حس ــازمان ملل به نيويورك س س
شهريورماه براى سخنرانى در مجمع عمومى سازمان ملل به نيويورك 

سفر خواهد كرد.

انتخابات ميان دوره اى مجلس برگزار نمى شود
ــات ميان دوره اى  ــور گفت: انتخاب ــخنگو و قائم مقام وزير كش س
ــوراى اسالمى در حوزه هاى نهاوند و تفت و ميبد مانند  مجلس ش
ــود.  ــات ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى برگزار نمى ش انتخاب
ــينعلى اميرى  ــور، حس ــانى وزارت كش به گزارش پايگاه اطالع رس
ــور و  ــراى برگزارى انتخابات بين وزارت كش ــزود: طبق روال، ب اف
ــوراى نگهبان همكارى و توافق برسر برگزارى و تاريخ انتخابات  ش

انجام مى شود.
قائم مقام وزير كشور اظهار داشت: با شوراى نگهبان توافق كرديم 
ــد اعتبارنامه ها  ــى مجلس و تايي ــزارى انتخابات اصل تا زمان برگ
ــى و قانون گذارى،  ــا امور پارلمان ــان احتمالى ب ــنايى منتخب و آش

انتخاباتى برگزار نشود.
ــرف بودجه قابل توجه  ــرى ادامه داد: اين امر عالوه بر ص امي
ــانى عمال سود زيادى به دنبال نخواهد داشت؛  و هزينه هاى انس
ــد در دو حوزه  ــوراى نگهبان قرار ش ــا هماهنگى ش ــن ب بنابراي
ــات ميان دوره اى مجلس  ــد و تفت و ميبد انتخاب انتخابيه نهاون

برگزار نشود. 

 رييس سـازمان صدا و سيما گفت: بايد تمامى برنامه ها و گزارش هاى 
راديويى و تلويزيونى بازى هاى آسيايى اينچوئان در راستاى تقويت 

تيم هاى ملى باشد. 
فيلم ايرانى «راه آبى ابريشـم» شمشير نقره اى جشنواره بين المللى 
فيلم هاى نظامى و تاريخى ورشو در لهستان را به خود اختصاص داد. 
مديـر كل پيش دبسـتانى وزارت آموزش و پـرورش گفـت: امسـال 

پيش دبستانى در مناطق محروم رايگان مى شود. 

 مشـاور انجمـن علمى جراحان عمومـى ايران با تاكيـد بر ضرورت 
غربالگرى سـرطان پسـتان در زنان، گفت: با غربالگرى و شـناخت 
فاكتورهاى خطر با ديد بهترى مى توان به مبارزه با اين سرطان رفت. 
 معاون پرسـتارى وزارت بهداشت، با اشاره به اقداماتى كه براى رفع 
كمبود پرسـتار انجام شده است، اظهارداشت: دانشجويان پرستارى 

ترم شش به باال مى توانند براى كار در بالين بيماران ثبت نام كنند. 
 رييـس پليس مبارزه با قاچـاق كاال و ارز از كنتـرل و رصد فعاليت 

قاچاقچيان سابقه دار خبر داد. 

تيم فوتبال اتلتيكومادريد، در ورزشگاه سانتياگو برنابئو ميزبان نامدار 
خود رئال مادريد را 2 بر 1 شكست داد. 

سرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز گفت: درخشش و عملكرد 
مناسـب بازيكنان جوان اين تيم محصول صبـر و حوصله و حمايت 

هواداران از مجموعه تيم است. 
باشـگاه ذوب آهن اصفهان انجام مذاكره با على دايى سرمربى سابق 

پرسپوليس را براى هدايت تيم فوتبال اين باشگاه تكذيب كرد. 

اعضاى هيات منصفه دادگاه مطبوعات مديران مسـئول روزنامه هاى 
بهار و ابتكار را مجرم ندانستند. 

بان كى مون دبيركل سازمان ملل متحد، هم زمان با گراميداشت روز 
جهانى مردم ساالرى گفت: به نظر مى رسد جهان آشفته تر از هميشه 

شده است. 
يك عضو انجمن اسالمى مدرسان دانشگاه ها با اشاره به اينكه رقباى 
دولت تالش مى كنند تا پويايى و اميد به دانشگاه ها باز نگردد، گفت: 
هنگامى كه دانشـگاه پويا و بانشاط نباشد جامعه نيز گرفتار ركود و 

سكون مى شود. 

جواد هاشمى، كارگردان فيلم سينمايى «پنگول» از احتمال 
فيلمبردارى بخش هايى از كار در جزيره موريس خبر داد

مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
سيستم هاى تصفيه فاضالب شهرى كارا نيستند

فرزند غالمحسين مظلومى مى گويد، هيچ كمكى از سوى مسئوالن 
جهت پرداخت هزينه هاى درمانى پدرش صورت نگرفته است

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى و على الريجانى ميهمان آيت اهللا واعظ 
طبسى توليت آستان مقدس حضرت رضا (ع) شدند
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رابطه سبك شهرسازى و بزهكارى
ــترى استان يزد گفت: بافت شهر و سبك  هاى  رييس كل دادگس
ــا حبيبى  ــت. محمدرض ــكل   گيرى جرائم موثر اس ــارى در ش معم
ــار كرد: در  ــهر يزد اظه ــوراى ش ــهردار و رييس ش در ديدار با ش
ــتر بوده  ــول حاكميت ارزش   ها بيش ــنتى به طور معم بافت هاى س
ــه لحاظ ارائه  ــرد. اگرچه ب ــكل مى   گي ــم به مراتب كمتر ش و جرائ
ــينى  ــدرن و آپارتمان  نش ــازى م ــبك شهرس ــهرى، س خدمات ش
ــويق مردم به سمت زندگى در  ــد، اما تش مطلوب  تر به نظر مى  رس
ــت و آرامش بيشتر  منازل حياط دار، از تراكم جمعيت خواهد كاس

حكمفرما خواهد كرد. 
رييس كل دادگسترى استان يزد، دقت نظر در توسعه قطب  هاى 
ــهر را خواستار شد و بيان كرد: بايد قبل از توسعه كامل  صنعتى ش
ــا آلودگى  هاى  ــى كامل صورت گيرد ت ــهرك  هاى صنعتى بررس ش
ــهر و محل زندگى مردم سرازير نشود. در  ــمت ش اين مراكز به س
ــت و بهتر است از ابتدا بر  ــگيرى بهتر از درمان اس همه حال پيش
ــازه  ــازها نظارت دقيق صورت گيرد، زيرا تخريب يك س ساخت و س
ــيار بد اجتماعى، روانى و اقتصادى را به  ــطه تخلف آثار بس به واس

ــت.  دنبال خواهد داش

مسابقه اى كه براى قلب ضرر داشت
ــلوبودان كواچ  ــه بر دو مقابل لهستان، اس ــت س پس از شكس
ــار  ــابقه فش ــال ايران اظهار كرد: اين مس ــى تيم ملى واليب مرب
ــتان  ــابقه، لهس ــر دو تيم وارد كرد. در آغاز مس ــادى را به ه زي
ــرويس مى زد. الزلى سرويس هايى  عالى بازى مى كرد و خوب س
ــرعت 126 كيلومتر مى زد. به طبع اعتماد به نفس بازيكنان  با س

ما پايين مى آمد.
ــرويس هايى  ــم واليبال ايران ادامه داد: دريافت چنين س مربى تي
ــخت و دشوار است. ما شكست  ــابقه س در تمام امتيازهاى يك مس
ــارزه را آغاز  ــوم بار ديگر مب ــت س ــم، درحالى كه بعد از س خوردي
ــرفت  ــير پيش ــت نداديم. ما در مس ــرده بوديم. ما چيزى از دس ك
ــبب  ــت. بازى هايى مثل اين به س ــتيم و اين موضوع مهم اس هس
ــود، براى قلب ضرر  ــارهاى عصبى زيادى كه به آدم وارد مى ش فش

دارد. اميدوارم كسى از ديدن اين بازى آسيب نديده باشد. 

ــردان و  ــور، كارگ ــروز غريب پ به
ــوت تئاتر و اپرا  ــنده پيشكس نويس
ــزت اهللا انتظامى  ــكايت ع در پى ش
ــاره طراحى خانه موزه اش، صبح  درب
ــنبه در دادسراى فرهنگ  روز يكش
ــد. در اين دادگاه  ــانه حاضر ش و رس
ــى و وكيلش حضور  عزت اهللا انتظام
ــار  ــعبه چه ــس ش ــتند و ريي نداش
دادسراى فرهنگ و رسانه نيز اعالم 
ــتندات غريب پور  كرد كه تمام مس
ــزت اهللا انتظامى ارائه  ــه وكيل ع را ب
مى كند. غريب پور در اين باره گفت: 
تمام مستندات خود را در اين دادگاه 
ــد  ارائه كردم و هيچ قرارى صادر نش

چون اگر اين اتفاق مى افتاد االن بايد 
بازداشت مى بودم. 

غريب پور با اشاره به تصويربردارى 
ــاخت  از تمام مراحل طراحى و س
ــد: در  خانه موزه انتظامى يادآور ش
تمام اين مراحل يك فرد حرفه اى 
ــروز نيز  ــرد و ام ــردارى ك تصوير ب
براساس همين تصاوير نشان دادم 
ــى از بدو امر تا افتتاح  آقاى انتظام
ــروژه در جريان تمام مراحل بوده  پ
و همواره يا به صورت بيان زبانى يا 
ــره اش رضايت خاطر  ــق چه از طري
ــعى  ــت. س خود را اعالم كرده  اس
كردم در تمام مراحل احترام آقاى 

ــته باشم اما وقتى  انتظامى را داش
ــه اين خانه،  ــان عنوان كرد ك ايش
ــان  ــت بايد به ايش ــه من نيس خان
ــخ من هم به  ــواب مى دادم. پاس ج
ــت كه بله اين خانه  ايشان اين اس
ديگر خانه شما نيست. چون آن را 
فروخته ايد ضمن اينكه حاال هم كه 
ــاخته شده است،  به عنوان موزه س
ــاخت  س مراحل  در  لحظه به لحظه 

تحت نظر شما بوده است. 
ــف از  ــار تاس ــا اظه ــور ب غريب پ
ــان او و انتظامى  اختالفاتى كه مي
پيش آمده است ، اظهار كرد: ايشان 
بازيگرى و  ــوى  الگ ــوان  بايد به عن

ــرى رفتار مى كرد  اخالق نوع ديگ
ــبت به كسى كه  ــان داد  نس اما نش
ــقانه موزه را ساخته جفا كرده  عاش
ــت. با اين حال قيامتى هست و  اس
ــى ما را فراتر از هر محكمه اى  كس
ــد كرد. آقاى انتظامى  داورى خواه
ــم و  ــه مى ده ــت حوال ــه قيام را ب
ــن موضوع صحبتى  ديگر درباره اي
ــان  ــفم كه ايش نمى كنم اما متاس
ــان  ــى كرد. جفايى كه ايش ناسپاس
ــمنانم نكردند اما  ــه من كرد، دش ب
ــان روزگارى در  ايرادى ندارد ايش
ــر بايد پاسخگو  دادگاه عالى محش

باشد. 

نارضايتى، ناآگاهى زناشويى
 فقر و اعتياد عامل طالق

براساس آمار سازمان ثبت احوال كشور، در سه ماهه نخست 
امسال 12 هزار و 442 مورد واقعه طالق در كل كشور به ثبت 
ــا 2هزار و 192 مورد طالق  ــيده كه در اين ميان، تهران ب رس

ركوردار اين واقعه است. 
به عنوان شاهد مثال اين پديده در كشور، استان ايالم به عنوان 
يك جامعه سنتى در حال حركت به سمت صنعتى شدن مى تواند 
نمونه آمارى قابل تاملى باشد. سيدمالك صادقيان، معاون فرهنگى 
ورزش و جوانان اين استان در اين خصوص با اشاره به اينكه به ازاى 
هر100 ازدواج در استان، شش طالق روى داده و اين آمار بسيار 
ــت، اظهار كرد: اين ميزان رشد طالق در استان  نگران كننده اس
طى پنج سال گذشته به هشت درصد رسيده كه اين آمار نصف 
ــد طالق در كشور است. ميانگين سن ازدواج پسران 33  آمار رش
ــال است كه اين آمار نگران كننده است. در 60  و دختران 28 س
ــترك كمتر از چهار سال  درصد موارد طول عمر زندگى هاى مش
است و به طالق منجر مى شود، همچنين 25 درصد از ازدواج هاى 
منجر به طالق استان هم  بين چهار تا 10 سال زندگى زوجين رخ 
مى دهد. مشكالت اجتماعى، تغييرات الگوهاى اجتماعى، آداب و 
ــوم دست وپاگير و تغيير مالك ها براى گزينش همسر از علل  رس

مهم باال رفتن سن ازدواج و طالق است. 
از سوى ديگر عبدالوهاب بخشنده، رييس دادگاه خانواده ايالم 
ــترش مواد مخدر، فيس بوك و سايت هاى  ــاره به اينكه گس با اش
همسريابى در استان ايالم موجب شكل گيرى پديده طالق است 
ــبكه هاى ماهواره اى  افزود: هنوز تاثير منفى برخى برنامه هاى ش
ــت. رييس دادگاه خانواده  ــده اس به خوبى براى جامعه تبيين نش
ــتان با اشاره به اينكه در استان مى توان در كمتر از 20 دقيقه  اس
مواد مخدر تهيه كرد، خاطرنشان كرد: اعتياد دليل بخش عظيمى 
ــت. عدم تناسب فرهنگى خانواده ها و نوع نشست و  از طالق هاس
برخاست ها در شكل گيرى طالق بسيار تاثيرگذار است. بخشنده 
ــب سن زوجين و مسائل جنسى و زنا شويى را از ديگر  عدم تناس
عوامل طالق بيان كرد و گفت: متاسفانه در بحث مسائل جنسى 
هيچ  توجهى جهت آگاهى بخشى به زوجين نمى شود و اين مسئله 
ــيار زيادى از  ــكوت مانده كه در حال حاضر دليل تعداد بس مس
ــا را نيز به خود اختصاص داده و باعث معضالت زيادترى  طالق ه
شده است. وى با بيان اينكه امروزه فقر نقش بسيار تاثيرگذارى در 
امر طالق ايفا مى كند، بيان كرد: بعضى از زوجين، طالق صورى 
مى گيرند تا تحت پوشش و حمايت دستگاه هايى مانند بهزيستى 
و كميته امداد درآيند و پرونده هاى بسيار زيادى داشته ايم كه قبل 
از رسيدگى كامل به پرونده مراجعه كنندگان برگه مورد حمايت 
قرار گرفتن آنها توسط دستگاه هاى حمايتى را ارائه داده اند كه بعد 
ــوى طالق نيامده اند و پرونده بدون جدايى زوج  از آن ديگر به س

مختومه شده است. 
ــهبازى، معاون اجتماعى بهزيستى ايالم  ــرين ش همچنين نس
ــاد»، مهم ترين علت طالق در  ــن زمينه با بيان اينكه «اعتي در اي
استان است، به ايسنا گفت: نارضايتى جنسى، مسائل اقتصادى، 
نداشتن مهارت زندگى و آشنا نبودن با مسئله ازدواج  از ديگر علل 
ــت. وى با بيان اينكه نارضايتى جنسى در  شكل گيرى طالق اس
بين زوجين استان دومين علت اختالفات خانوادگى و در نتيجه 
ــت، افزود: نارضايتى جنسى بيشترين علت مراجعه به  طالق اس
مراكز مشاوه بهزيستى  بوده و عدم آگاهى از نحوه ارضاى جنسى 
ــت.  طرف مقابل در بين زوجين مهم ترين علت در اين زمينه اس
ــى در زمينه رابطه  ــر اينكه اگر آموزش كاف ــهبازى با تاكيد ب ش
ــت به زوجين قبل از ازدواج و حين ازدواج  ــى سالم و درس جنس
ــكالت اين حوزه كاهش چشمگيرى پيدا  ــود، قطعا مش داده ش
مى كند، تصريح كرد: رابطه سالم جنسى موجب پايبندى زندگى 

و رضايت زوجين مى شود. 

واكنش بهروز غريب پور در دادگاه به شكايت آقاى بازيگر

انتظامى را به قيامت حواله مى دهم

ــيب هاى  ــركل دفتر امور آس مدي
ــى وزارت كار، تعاون و رفاه  اجتماع
ــل آمارى  ــن تحلي ــى ضم اجتماع
ــى در ايران و  ــت خودكش از وضعي
ــورها، از  ــاير كش ــه آن با س مقايس
ــى در  كاهش 28 درصدى خودكش
ــت: نرخ  ــر داد و گف ــورمان خب كش
ــى در ايران كمتر از نصف  خودكش
ــراى  ــت و ب ــى اس ــن جهان ميانگي
ــال جارى وزارت  نخستين بار در س
ــراى كاهش و  ــارى ويژه ب كار اعتب
كنترل مرگ ومير ناشى از خودكشى 

اختصاص داده است. 
ــى در ادامه گفت:  ــه كردون روزب
ــى از جمله مواردى  مقوله خودكش
ــگاه واقع بينانه  ــد ن ــه باي ــت ك اس
ــئله  ــيم. مس باش ــته  داش آن  ــه  ب
ــى مانند ساير نقاط جهان  خودكش
ــود دارد.  ــم وج ــا ه ــور م در كش
ــور بيان  ــكى قانونى كش آمار پزش
ــال هاى 1380  مى كند كه بين س
ــزار نفر  ــش از 30ه ــا 1391 بي ت
ــان خود را از  ــى ج بر اثر خودكش
ــد. در برخى مناطق  ــت داده ان دس

ــى باالست و  ــور نرخ خودكش كش
ــيد  انديش ــراى آن چاره اى  ب بايد 
ــى در  ــاى اينكه خودكش ــا ادع ام
ــد فزاينده دارد يا بيان  ــور رش كش
ــور با  ــه ما در كش ــن موضوع ك اي
ــتيم  ــى مواجه هس بحران خودكش
با واقعيت اجتماعى همخوانى ندارد. 
ـــيب هاى  ــر كـل امـور آس مـديـ
ــى وزارت رفاه با بيان اينكه  اجتماع
ــورها  ــاير كش در ايران هم مانند س
ــئله  ــوان يك مس ــى به عن خودكش
ــا در  ــود دارد و بعض ــى وج اجتماع

ــور وضعيت آن  ــى مناطق كش برخ
ــراى آن  ــت و بايد ب ــوب نيس مطل
ــرد:  ــوان ك ــيد، عن ــرى انديش تدبي
ــتين بار با تاكيد  ــال براى نخس امس
ــاه اجتماعى  ــر كار، تعاون و رف وزي
ــاون رفاه رديف  ــاى مع و پيگيرى ه
ــرل و  ــراى كنت ــتقل ب ــه مس بودج
ــر گرفته  ــى در نظ كاهش خودكش
ــد و مبلغ 10 ميليارد ريال براى  ش
ــيب خيز اعتبار تخصيص  مناطق آس
ــم احتماال  ــه اين رق ــت كه البت ياف

افزايش نيز خواهد يافت. 

اختصاص اعتبار ويژه براى كنترل خودكشى



گزارش «فرصت امروز» درباره فوت و فن هاى مديريت ساعت فروشى

گزارش ميدانى «فرصت امروز» از بازار پرواسطه سوغاتى هاى خراسان

مشهد؛ هر سال گران تر از پارسال
استان خراسان رضوى و مشهد مقدس ديگر تنها مامنى 
ــا زائر ايرانى  ــت. بلكه حضور ميليون ه براى زيارت نيس
ــده بحث گردشگرى  و خارجى در طول سال موجب ش
ــهر هم از اهميت زيادى  ــوغاتى هاى اين ش و تجارت س

برخوردار باشد. حجم باالى تجارت كاالهايى كه در مدت 
زمان حضور زائران خريدوفروش مى شود، بهانه خوبى براى 
پرداختن به كمبودها، كاستى ها و نقاط قوت و ضعف اين 
بازار است. به هر حال پذيرايى ساالنه از بيش از 20ميليون 

زائر داخلى و خارجى، داشتن جايگاه فرهنگى و معنوى 
برجسته به دليل وجود حرم مطهر رضوى (ع)، آرامگاه 
ــى و وجود مراكز فرهنگى  حكيم و فرزانه توس فردوس
ــگاه ها و  ــه حوزه هاى علميه، دانش و علمى مهم از جمل

ميراث تاريخى فراوان و وجود واحدهاى صنعتى، معدنى، 
كشاورزى، خدماتى و غيره در اين شهر، آن را به يك بازار 
بزرگ فرهنگى- اقتصادى در خاورميانه تبديل كرده است. 
صفحه 10

سرنخ
همكارى با روزنامه و سرمايه گذارى 

11درساخت بالنى كه آب مى سازد! 

كافه بازاريابى

10 نكته آموزشى هنگام طراحى لوگو 
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كلينيك كسب و كار

تهيه بانك اطالعاتى
14

داستان زندگى محمود خليلى

از نگاه ديگر 
16

بررسى مهم ترين مشكالت صنعت چينى، 
بلور و كريستال ايران

يك روز درشوش...
گاهى الزم نيست در مورد اهميت مسئله اى توضيح دهيم و به قول 

معروف اظهر من الشمس است. 

گفت و گوى اختصاصى «فرصت امروز» با رييس هيات مديره 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى هوايى ايران

سرمايه گذارى در گردشگرى 
فقط آژانس هواپيمايى نيست

شايد چند سالى است همه جا سخن از گردشگرى و سرمايه گذارى 
عمده دولتى ها و بخش خصوصى در اين صنف به ميان آمده و...

حاشيه نگارى همايش حرفه اى گرايى در 
روابط عمومى 

روابط عمومى؛  پل ارتباطى 
مستقيم با مخاطب

حرفـه روابط عمومى در ايران چندسـالى اسـت كـه در جريان 
تغييرات و همسو شدن با اصول و قواعد جهانى قرار گرفته است. 

تبليغات جايزه دار
زير ذره بين

مشاهده اعداد با صفرهاى غيرقابل شمارش در آگهى هاى مختلف، 
معموال روياى پولدار شدن و متمول زيستن را ...

اصول و فنون مذاكره

مذاكره، قدرت 
رسيدن به توافق

مذاكـره مهم تريـن و رايج تريـن وسـيله برقـرارى ارتباط بين 
انسان هاست. 
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فرصت امروز، روزنامه اى اقتصادى مديريتى است. از اين جهت مى توان آن را نخستين در نوع خود دانست. زيرا هرچند روزنامه اقتصادى 
در فضاى رسانه اى كشور وجود دارد، اما روزنامه اى كه در عين پرداختن به مباحث اقتصادى به حوزه مديريت كسب و كار هم بپردازد، 

به طور مستقل، وجود ندارد.

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

مى كنند.

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

هزينه و چگونگى اشتراك روزنامه 

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

تماس بگيريد.

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

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

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

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

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

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

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

مدت درخواست اشتراك:       سه ماهه      شش ماهه      يكساله

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

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

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

يكسالهشش ماههسه ماههمدت اشتراك
2/000/000 ريال1/100/000 ريال600/000ريالروزنامه فرصت امروز
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ــورد  ــت در م ــى الزم نيس گاه
ــح  توضي ــئله اى  مس ــت  اهمي
ــروف  مع ــول  به ق و  ــم  دهي
اظهر من الشمس است. داستان 
ــتال هم  ــور و كريس چينى، بل
ــدام خانواده را  ــت. ك همين اس
مى توان بدون اين وسايل تصور 
كرد. بيش از 20ميليون خانوار 
ــتريان پر و پا قرص  ــى مش ايران
ــازارى كه  ــتند؛ ب اين بازار هس
ــى در اختيار  ــدون هيچ تعارف ب
چينى ها قرار گرفته تا هر جور 
دلشان مى خواهد در آن جوالن 
بدهند. توليدكننده داخلى هم 
هنوز با تجهيزات چندين دهه 
پيش به همان كارى مى پردازد 
ــود عدم  ــه اش مى ش نتيج كه 
اعتماد مشترى به جنس ايرانى 
ــاى وارداتى.  ــه به كااله و توج
«فرصت امروز» در همين رابطه 
واردكنندگان  ــندگان،  فروش با 
ــه اين صنف  ــس اتحادي و ريي
ــته است كه  گفت وگوهايى داش

در اين گزارش مى خوانيد. 

تفاوت حرف فروشنده
و  واردكننده

فروشندگان بلور در بازار خيابان 
ــوش  ــدان ش ــان در مي صابوني
چنان كاالهاى داخلى را تبليغ 
مى كنند كه گويى بهترين نمونه 
ــن موضوع  اي ــتند.  جهان هس
است.  ــحال كننده  خوش خيلى 
آنها مدعى هستند كه كاالهاى 
ــوان رقابت با كاالهاى  داخلى ت
ــى را دارند و اين كاالها از  واردات
خارجى ها باكيفيت تر هستند و 
براى توجيه اين مسئله قيمت 
كاالهاى ايرانى را مثال مى زنند. 
ــا واردكنندگان اين  اما وقتى ب
ــود كه  ــت مى ش ــا صحب كااله
ــاى ايرانى  ــت كااله ــرا قيم چ
ــاى خارجى  ــى  از نمونه ه خيل
ارزان تر نيست آنها مشكالت را 

به گونه اى ديگر مى بينند. 
ــندگان  ــروش فرد، از فروش س
ــات در خيابان صابونيان  بلورج
ــود از  ــه خ ــوش ك ــدان ش مي
واردكنندگان بلور هم هست در 

همين ارتباط به «فرصت امروز» 
مى گويد: در چند سال گذشته 
ــور مشكالت تحريم  كه در كش
ــى  ــكالت بانك و واردات و مش
وجود داشت و كاالهاى خارجى 
ــدند،  ــور مى ش كمتر وارد كش
كاالهاى داخلى وضعيت خوبى 
ــرايط  ــد و در آن ش پيدا كردن
قيمت افزايش يافت ولى وقتى 
ــد،  ــتر ش ــاره واردات بيش دوب
توليدكنندگان داخلى به اصالح 
قيمت ها اقدام نكردند، بنابراين 
ــت.  باالس همچنان  ــا  قيمت ه
ــتريان  وى در مورد انتخاب مش
ــى  مغازه هاي در  داد:  ــح  توضي
ــاى ايرانى و هم  ــم كااله كه ه
ــود دارد،  ــاى خارجى وج كاره
فروش با تبليغ فروشنده مساوى 
ــتريان همواره به  است ولى مش
دنبال كاالهاى وارداتى هستند. 
ــنده ديگر بلور و  حسنى، فروش
ــتال در ميدان شوش در  كريس
ــب كيفيت با قيمت  مورد تناس
ــه «فرصت  ــاى داخلى ب كااله
امروز» گفت: نمونه هاى خارجى 
ــرايط بهترى از لحاظ  داراى ش
ــتند  جنس كاال و طرح ها هس
و  ــى  داخل ــاى  قيمت ه ــى  ول
خارجى تقريبا 10 تا 15درصد 
ــه كاالهاى  ــاوت دارند. البت تف
ــى داراى كيفيت مطلوبى  ايران

هستند. 
ــر بودن كيفيت  وى دليل باالت
ــرح  بلور وارداتى را اين گونه ش
ــورهاى صاحب نام،  داد: در كش
ــى توليد  ــه روش تزريق ــور ب بل
مى شود ولى در داخل به روش 
پرسى و ضربه اى، بنابراين داراى 
كيفيت پايين ترى است، هرچند 
كارخانه هاى قديمى و برندهاى 
معتبرى در ايران هستند مانند 
ــور كاوه ولى  ــور اصفهان و بل بل
ــبى قرار  هنوز در جايگاه مناس
ندارند. توليد كاالهاى كريستال 
ــاى خارجى از قبيل  با نمونه ه
كريستال هاى توليد كشور چك 
ــت برابرى  كه در دنيا مطرح اس
ــا توليد بلور در ايران  مى كند ام
ــتال و  ــد چينى و كريس در ح
لوستر نيست. حسنى در زمينه 
ــوال چه  ــتريان معم اينكه مش

ــاب مى كنند  انتخ را  كاالهايى 
ــتريان دو موضوع  مى گويد: مش
ــكن  ــر دارند. يكى نش را مدنظ
ــى طرح هاى  ــودن بلور و دوم ب
ــتريان تصور مى كنند  زيبا. مش
ــاى وارداتى  ــط جنس ه كه فق
ــد و كمتر  ــرايط را دارن اين ش
ــاى  نمونه ه ــه  ك ــد  مى پذيرن
داخلى هم نشكن هستند و هم 
طراحى زيبايى دارند. يعنى اين 
ويژگى را در مورد اجناس ايرانى 

قبول ندارند. 

سرشكنى قيمت براى 
تصاحب بازارها

ــد رحمانى، رييس اتحاديه  احم
ــندگان  فروش و  توليدكنندگان 
ــتر در  ظروف بلور چينى و لوس
ــت كاالهاى ايرانى در  مورد قيم
ــاى وارداتى و اوضاع  برابر كااله
ــت در ايران به  ــن صنع كلى اي
امروز» گفت: بسيارى  «فرصت 
ــعى مى كنند كه  از كشورها س
ــورهاى ديگر را  ــاى كش بازاره
ــراى اين كار  ــد و ب ــه كنن قبض
قيمت ها را مى شكنند تا كاالهاى 
ــورهاى  ــازار كش ارزان را وارد ب
ــن كار اوال  ــد و با اي هدف كنن
ــا  ــى را از پ ــاى داخل كارخانه ه
در مى آورند و ثانيا كاالهاى خود 
ــا نهادينه مى كنند.  را در بازار ه
ــاالى  ــت ب ــورد قيم وى در م
كاالهاى داخلى مى گويد: درواقع 
نيستند،  داخلى گران  كاالهاى 
بلكه هزينه هاى توليد در ايران 
ــت و تا يك كاال به مرحله  باالس
ــه طوالنى  ــد، پروس فروش برس
ــى مى كند.  ــرى را ط و هزينه ب
ــن بايد تجهيزات مدرن  در ضم

ــود. در ايران  وارد اين صنعت ش
تكنولوژى مناسبى براى اين كار 
ــتگاه هاى موجود به  نداريم. دس
ــوده و قديمى بودن  دليل فرس
ــزار قطعه توليد،  ــد از 200ه بع
ــوند كه وقفه اى  بايد بازبينى ش
ــى در فرآيند توليد ايجاد  طوالن
ــد. ورود تجهيزات مدرن  مى كن
به اين صنعت يك الزام اساسى 
ــت زيرا بازارى با مشتريانى  اس
ــاى ايرانى  ــداد خانواده ه به تع
ــا تلفيقى  ــتگاه هاى م دارد. دس
ــت يعنى بخش هايى از اين  اس
ــد  ــل تولي ــتگاه ها در داخ دس
ــود و بخش هايى وارداتى  مى ش
ــتگاه هاى موجود در  است. دس
ــوده اند، يكى دو  كارخانه ها فرس
شركت در ايران داراى تجهيزات 
مناسبى هستند و بقيه شرايط 
ــى ندارند. در آينده اگر اين  خوب
موضوع پيگيرى نشود توليدات 
داخلى با مشكل اساسى روبه رو 
خواهد شد. رحمانى درخصوص 
ــزود: در بخش  توليد داخلى اف
ــى در ايران وضعيت  توليد چين
ــم مثال كارخانجاتى  خوبى داري
ــود، زرين و  ــون چينى مقص چ
تقديس در سطح كيفيت جهانى 
ــد مى كنند و به عنوان  كاال تولي
ــگاه داير  نمونه در آلمان نمايش
كردند و موفق بودند. مهندسان 
ــركت ها در  ــان اين ش و طراح
ــوزش ديده و تحصيل  آلمان آم
كرده اند. بنابراين اينها مى توانند 
بهترين كار را توليد كنند ولى در 
بلور و كريستال اين كار صورت 
نگرفته و اين حركت تازه شروع 
شده است. كسانى كه موقعيت 
مناسب ترى دارند اقدام به ورود 
دستگاه ها و تكنولوژى مناسب 
ــود را ارتقا  ــد و توليد خ كرده ان
ــوز در ابتداى  ــد ولى هن داده ان
ــتند و به جايگاه خوبى  راه هس

نرسيده اند. 

400توليدكننده داخلى 
بدون حمايت دولتى

ــذارى  ــوص قيمت گ وى درخص
ــتن وزارت  كاالها با دخيل دانس
ــدن و تجارت اظهار  صنعت، مع
بلورجات  ــذارى  قيمت گ ــرد:  ك

و  ــدن  مع ــت،  صنع وزارت  در 
ــرد و آنها  ــارت انجام مى گي تج
ــا، ماليات  ــام جوانب هزينه ه تم
ــد.  ــر مى گيرن ــره را در نظ و غي
ــكالت مهم  رحمانى يكى از مش
در صنعت بلور ايران را وضعيت 
نمايشگاهى اعالم كرد: در ايران 
400توليدكننده بزرگ و كوچك 
بلور، لوستر و كريستال به غير از 
ــه مى توانند  ــتند ك چينى هس
ــت  ــرايط بهترى از اينكه هس ش
ــى از  ــال يك ــند. مث ــته باش داش
ــگاه  ــات برگزارى نمايش موضوع
است كه سازمان نمايشگاه ها هيچ 
همكارى اى نمى كند. چندين بار 
ــن صنعت بايد  نامه زديم كه اي
ــد و  ــته باش ــگاه خوبى داش جاي
ــود. مثال چرا  ــت ش از آن حماي
نمايشگاه بلور، چينى، كريستال 
ــتر در مصلى برگزار شود  و لوس
كه شرايطش مناسب اين صنعت 
ــت و چرا نبايد در نمايشگاه  نيس
ــود. ولى  ــزار ش ــى برگ بين الملل
سازمان نمايشگاه ها هيچ اعتنايى 
ــه اين امر نكرده و همچنان اين  ب
ــب  ــگاه در محيط نامناس نمايش
برگزار مى شود. در صورتى كه اگر 
نمايشگاه هاى خوب با مشاركت 
شركت هاى معتبر خارجى برگزار 
ــده و با  ــود اين صنعت پويا ش ش
ــا و تكنولوژى هاى جديد  طرح ه
ــود. در اين صورت  ــنا مى ش آش
ــم ميان ايرانى ها و  تعامل هايى ه
ــود. جذب  خارجى ها ايجاد مى ش
ــرمايه گذار خارجى مهم ترين  س
ــت كه يك نمايشگاه  اتفاقى اس
ــود. اما  ــب آن ش ــد موج مى توان
فلسفه برگزارى نمايشگاه در ايران 
رعايت نمى شود. رييس اتحاديه 
ــندگان  ــدگان و فروش توليدكنن
ــتر  ــور، چينى و لوس ــروف بل ظ
وضعيت  ــوص  درخص همچنين 
مواد اوليه در داخل گفت: در بخش 
مواد اوليه درصد كمى از كاالهاى 
مورد نياز اين صنعت از خارج وارد 
مى شود و بيشتر كاالها در ايران 
ــت. ولى اين كاالهاى  موجود اس
كم نيز داراى مشكالتى هستند. 
ــه از انگليس  ــواد اولي بهترين م
ــا از چين  ــن آنه و بى كيفيت تري

وارد مى شود. 

استان خراسان رضوى و مشهد مقدس ديگر 
تنها مامنى براى زيارت نيست. بلكه حضور 
ميليون ها زائر ايرانى و خارجى در طول سال 
ــگرى و تجارت  ــث گردش ــده بح موجب ش
ــوغاتى هاى اين شهر هم از اهميت زيادى  س
برخوردار باشد. حجم باالى تجارت كاالهايى 
كه در مدت زمان حضور زائران خريدوفروش 
ــراى پرداختن به  ــى ب ــود، بهانه خوب مى ش
ــاط قوت و ضعف  ــتى ها و نق كمبودها، كاس
ــاالنه  ــت. به هر حال پذيرايى س اين بازار اس
ــش از 20ميليون زائر داخلى و خارجى،  از بي
داشتن جايگاه فرهنگى و معنوى برجسته به 
ــرم مطهر رضوى (ع)، آرامگاه  دليل وجود ح
حكيم و فرزانه توس فردوسى و وجود مراكز 
ــم از جمله حوزه هاى  ــى و علمى مه فرهنگ
علميه، دانشگاه ها و ميراث تاريخى فراوان و 
وجود واحدهاى صنعتى، معدنى، كشاورزى، 
ــهر، آن را به يك  ــى و غيره در اين ش خدمات
بازار بزرگ فرهنگى- اقتصادى در خاورميانه 

تبديل كرده است. 
 

شهرى محبوب خارجى ها
ــان رضوى پذيراى بيشترين گردشگر  خراس
خارجى يعنى زائران حرم مطهر امام رضا(ع) 
است به همين جهت از جايگاه ويژه اى نسبت 
ــور برخوردار است.  ــهرهاى كش ــاير ش به س
ــوغات شهر مشهد تسبيح، مهر و  معموال س

جانماز، خشكبارى چون نخودچى و كشمش 
و اقالمى چون زرشك، نبات و زعفران است. 
به همين جهت زائر پس از چند بار زيارت به 
ــهد رفته و براى دوستان و  بازار سوغات مش
اقوام خود هديه اى به عنوان تبرك و سوغات 

خريدارى مى كند.
ــوغات  ــرى به بازار س ــن منظور س ــه همي  ب
ــهد واقع در خيابان امام رضا(ع) زديم. در  مش
ــازه داران واقع در ميدان  ــن ميان يكى از مغ اي
ــت: با توجه  ــا(ع) گف ــيج خيابان امام رض بس
ــهد از  ــوغات مش ــتان بازار س ــه فصل تابس ب
ــرايط مطلوب ترى نسبت به فصل زمستان ش

 برخوردار است. 

مشهد؛ هر سال گران تر از پارسال
 با توجه به بودجه مردم فروش نخودچى خام 
يا گل، كشمش آفتابى و زرشك به علت ارزان 

قيمت بودن رونق بيشترى دارد. امسال فروش 
ــدرت خريد مردم  ــوغاتى به علت كاهش ق س
ــته بسيار ضعيف تر بوده  نسبت به سال گذش
است، زيرا قيمت هر كيلو نخودچى خام يا گل 
كه تا سه تا چهار سال پيش حدود 3هزار تومان 
بوده، در حال حاضر به 8000تومان رسيده و 
همچنين قيمت هر كيلو كشمش آفتابى حدود 
5000 تومان بوده كه اكنون به كيلويى 15هزار 
ــمش معمولى به 12هزار تومان تومان و كش

 رسيده است. 
ــطه ها در بازار  ــود واس ــر وج ــر بيانگ ــن ام اي
ــت. تا زمانى كه كشمش  ــوغات مشهد اس س
ــه تا چهار دست  ــت فروشنده برسد س به دس
ــور كيلويى  ــه انگ ــه اى ك ــد به گون مى چرخ
ــده، اما  ــاور خريدارى ش ــان از كش 3000توم
ــت ــمش كيلويى 15 هزار تومان به دس كش

 مصرف كننده مى رسد. 

بى ثباتى قيمت در بازار
 سوغات مشهد بيداد مى كند

حتى با وجود نظارت مداوم ستاد تنظيم بازار 
و تعزيرات شهر مشهد، قيمت ثابتى براى هر 
كيلو نخودچى و كشمش در نظر گرفته نشده 
ــت. به طورى كه هر مغازه دارى با توجه به  اس
بهاى اجاره مغازه خود با قيمت دلخواهش به 
ــه طورى كه هر  ــاس مى پردازد. ب فروش اجن
ــتر شود، كيفيت  چقدر نرخ اجاره مغازه بيش
ــا قيمت فروش  ــول پايين تر مى آيد، ام محص
باالتر مى رود. در حال حاضر قيمت نخودچى 
ــده در  ــته بندى ش ــمش بس ــه و كش دو آتش
ــى در اطراف حرم مطهر  ــاى 500 گرم وزن ه
ــته اى 5000 تومان است، قيمت نيم گرم  بس
ــران حدود 3500 تومان، قيمت يك گرم  زعف
ــك  زعفران حدود 6000 تومان، قيمت زرش
بسته اى حدود 4500 تومان است و همچنين 
ــته بندى  ــاخه اى بس قيمت نبات زعفرانى ش
ــت، اما  ــده كوچك حدود 2000 تومان اس ش
در مغازه هاى دور از حرم مطهر رضوى قيمت 
نبات زعفرانى شاخه اى با بسته بندى متوسط 
حدود 2000 تومان است. در حال حاضر عدم 
ــوغات مشهد با وجود  ثبات قيمت در بازار س
تعزيرات، مهم ترين مشكل فروشندگان است 
ــد مغازه داران  ــتر باي كه به منظور فروش بيش
خشكبار را با كيفيت باالتر، اما قيمت پايين تر 
به دست مصرف كنندگان و زائران حرم مطهر 

رضوى برسانند. 

بررسى مهم ترين مشكالت صنعت چينى، بلور و كريستال ايران

يك روز در شوش...

گزارش ميدانى «فرصت امروز» از بازار پرواسطه سوغاتى هاى خراسان

مشهد؛ هر سال گران تر از پارسال

داليل بى ثباتى قيمت 
در بازار سوغات مشهد

ــد واحدهاى صنفى اطراف حرم امام رضا(ع)   90 درص
مستاجر هستند، اساسا طبق قانون اجاره بهاى مستاجر 
ــد افزايش پيدا كند  ــاالنه فقط 15 تا 20 درص بايد س
ــاالنه حدود  ــا اجاره واحدهاى صنفى اطراف حرم س ام

50درصد افزايش قيمت پيدا مى كند. 
عليرضا ارزانى، رييس اتحاديه آجيل و خشكبار مشهد 
ــريح علت عدم  ــا «فرصت امروز» درتش در گفت و گو ب
ــت: درتمام  ــهد، گف ــوغات مش ثبات قيمت در بازار س
ــيار  ــنديكاها در تنظيم بازار بس ــا و س ــا اتحاديه ه دني
ــور ما اتحاديه ها فرماليته  ــتند اما در كش قدرتمند هس
ــى يك واحد صنفى  ــالح اند، به طورى كه وقت و خلع س
ــت  تخلف مى كند، تا نامه نگارى صورت گيرد و به دس
ــى هفت ماه  ــش ال ــد حدود ش تعزيرات حكومتى برس
ــه اين امر باعث عدم توجه واحدهاى  زمان مى گذرد ك

صنفى به رعايت قوانين شده است. 
در حال حاضر بيشترين مصرف آجيل و خشكبار كشور 
ــت به طورى كه زائران، خشكبارى  ــهد اس در شهر مش
ــمش را به عنوان سوغات مى برند،  چون نخودچى و كش
ــفر خود  ــراى مدت زمان س ــز ب ــكبار ني ــدارى خش مق

خريدارى مى كنند. 
قيمت پرفروش ترين نوع نخودچى 4500 تومان است
ــتان كاشمر و نخودچى  ــمش شهرس انحصار توليد كش
ــت اما  ــهر تبريز اس ــه در نزديكى ش ــتان مراغ شهرس
ــتند، به همين  ــهد معروف هس ــوغات مش به عنوان س
ــن قيمت نخودچى در اطراف حرم 3000  علت ميانگي
ــت پرفروش ترين نوع نخودچى  تا 5000 تومان و قيم
ــت. اينكه چرا مغازه دار نخودچى خام  4500 تومان اس

را كيلويى 8000 تومان مى فروشد جاى سوال دارد. 
واحدهـاى صنفى اطـراف حرم بايد سـالى 500 

ميليون اجاره بپردازند
ــه كاال، قيمت  ــرات حكومتى نظارت بر عرض اگر تعزي
ــوى  ــود قانونى فروش كاال از س ــاس در بازار و س اجن
ــر اجاره بهاى  ــا نظارتى ب ــى دارد، آي ــاى صنف واحده
ــم دارد؟ در حال حاضر يك واحد  ــاى صنفى ه واحده
صنفى در اطراف حرم بايد سالى 400 تا 500 ميليون 
ــهر  ــاره بدهد اما همان مغازه در نقطه اى ديگر از ش اج
سالى فقط 20 ميليون اجاره مى پردازد به طورى كه يك 
واحد صنفى در اطراف حرم بايد 300 ميليون به عنوان 
اجاره در ابتدا بپردازد و بعد وارد مغازه براى كسب و كار 
ــا بايد اجاره نامه خود  ــود و پس از 365 روز تخليه ي ش

را تمديد كند. 
90 درصد واحدهاى صنفى اطراف حرم مسـتاجر 

هستند
ــى اطراف  ــد واحدهاى صنف ــر 90 درص درحال حاض
ــتند به همين جهت براساس قانون  حرم مستاجر هس
ــتاجر بايد ساالنه فقط 15 تا 20 درصد  اجاره بهاى مس
ــاى صنفى اطراف  ــد اما اجاره واحده افزايش پيدا كن
ــش قيمت پيدا  ــد افزاي ــاالنه حدود 50 درص ــرم س ح
ــارت جدى تعزيرات  ــتلزم نظ مى كند كه اين مهم مس

حكومتى و سازمان امور مالياتى است. 
گوش زوار امام رضا(ع) را مى برند

درحال حاضر برخى از كاسبان اطراف حرم مطهر امام 
ــب سودهاى غيرقانونى از فروش اجناس  رضا(ع) با كس
خود گوش زوار را مى برند به طورى كه اكنون متاسفانه 

فرهنگ تكريم زائر برعكس شده است. 
كم فروشى هم در ميان كاسبان رايج شده است

در حال حاضر عالوه بر گران فروشى، كم فروشى هم در 
ميان برخى كاسبان بسيار رواج پيدا كرده به طورى كه 
ــنده چهار گرم زعفران را تحت عنوان يك مثقال  فروش

زعفران به زوار مى فروشد. 
سود قانونى فروش خشكبار 12 درصد است

ــت به هيچ  ــت اجاره مغازه اى كه اطراف حرم اس  قيم
ــايگى  ــت اما به علت همس ــوان 300 ميليون نيس عن
ــش از 400 ميليون  ــا(ع) بي ــام رض ــرم مطهر ام با ح
اجاره بهاى آن بايد پرداخته شود، به همين علت دولت 
بايد هر چه سريع تر با متعادل كردن اجاره بها و تنظيم 
ــت از  ــكبار كه 12 درصد اس ــود قانونى فروش خش س
فروشندگان و مصرف كنندگان حمايت عملياتى كند. 

ضـرورت درجه بنـدى سـود فـروش خشـكبار 
به منظور كوتاهى دست متخلفان

ــت  ــا اصالح قانون به منظور كوتاهى دس ــت بايد ب دول
متخلفان سود قانونى انواع خشكبار را درجه بندى كند 
ــود قانونى از فروش خشكبار درجه يك  به طورى كه س
بايد 20 درصد، خشكبار درجه دو 16درصد و خشكبار 

درجه سه 12 درصد شود. 
ــوغات و كاال در  ــادالت س ــم مب ــى از حج ــار دقيق آم
ــت نداريم اما آجيل و خشكبار  ــتان در دس فصل تابس
ــت كه از ماه ششم تا ماه دوازدهم  محصولى فصلى اس
ــود اما در شهر مشهد  ــت و توليد مى ش ــور كش در كش
ــكبار  ــال آجيل و خش ــود زوار 12 ماه س ــه علت وج ب

مصرف مى شود. 
اطراف حرم تبديل به بازار مكاره شده است

ــاژها،  ــه افزايش تعداد پاس ــزان درآمدها با توجه ب مي
ــيار  ــى در اطراف حرم بس ــارى و صنف ــاى تج واحده
ــش تعداد  ــن افزاي ــت اما اي ــرده اس ــدا ك ــش پي افزاي
ــده كه اطراف حرم  واحدهاى تجارى و صنفى باعث ش
ــته در  ــود به طورى كه در گذش تبديل به بازار مكاره ش
ــد  ــاخته مى ش يك زمين هزار مترى فقط 20 مغازه س
ــن 250 مغازه  ــر در اين ميزان زمي ــا در حال حاض ام
ــود كه معموال از نظر بهداشت با مشكل  ــاخته مى ش س
ــيارى از اين واحدهاى  ــتند به طورى كه بس مواجه هس
ــتى چون آب براى شست و شو  صنفى از امكانات بهداش

بهره مند نيستند. 
ــوى واحدهاى  ــت از س درخصوص عدم رعايت بهداش
صنفى تا به امروز جلسات متعددى با سازمان بهداشت 
ــكيل داده ايم، به طورى كه در زمان ساخت  ــهد تش مش
ــتى واحدهاى تجارى  ــى به امكانات بهداش واحد صنف
ــده است  ــو توجهى نش چون وجود آب براى شست و ش
ــب  به همين جهت در زمان تخصيص مجوز پروانه كس
ــوى اتحاديه، سازمان بهداشت مشهد اجازه صدور  از س
ــوى اتحاديه را به علت عدم رعايت  ــب از س پروانه كس
ــث تضرر واحدهاى  ــت نمى دهد كه اين امر باع بهداش
ــئوالن ــه جدى مس ــتلزم توج ــه مس ــده ك صنفى ش

 ذى ربط است. 

آخرين خبرهاى دارويى براى نيمه دوم سال
206 قلم داروى وارداتى 

ارزان مى شود
ــت  مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداش
ــش قيمت داروهاى وارداتى در نيمه دوم  جزييات كاه

سال را تشريح كرد. 
ــنا، ضمن  ــر مهدى پيرصالحى در گفت وگو با ايس دكت
ــده در جهت كاهش قيمت  ــاره به اقدامات انجام ش اش
ــن مبحث  ــته اي ــت: از گذش ــى، گف ــاى واردات داروه
ــور به عنوان  ــط وزارتخانه بوده كه چند كش جزو ضواب
ــود قيمت هاى  ــده و الزم ب ــورهاى مرجع اعالم ش كش
ــورهاى مرجع برابرى  ــركت هاى دارويى با اين كش ش
كند، اما متاسفانه به مرور زمان به اين ضوابط اهميتى 
ــان در  ــركت هاى مادر قيمت گذارى ش ــد و ش داده نش

ايران را با ضوابط خودشان انجام دادند. 
ــازمان،  ــتقرارمان در س ــاره افزود: با اس ــن ب وى در اي
متوجه شديم بسيارى از قيمت ها در بازار دارويى ايران 
ــورهاى مرجع، باالتر است.  از قيمت آن داروها در كش
ــاتى را به اين منظور با شركت هاى  بر اين اساس جلس
ــركت ها نيز قول همكارى دادند  وارد كننده داشتيم. ش
ــركت هاى  ــش قيمت ها با ش ــد جهت كاه ــرر ش و مق

توليد كننده شان هماهنگى هاى الزم را انجام دهند. 
ــان، بحثى نيز تحت  ــه داد: در اين مي پيرصالحى ادام
عنوان واردات موازى مطرح شد تا بتوانيم از اين طريق 
ــاس داروهايى  هم قيمت ها را كاهش دهيم. بر اين اس
ــترين مصرف ريالى را در كشور داشتند، يعنى  كه بيش
ــرده و به فراخوان  ــم دارو را انتخاب ك ــدود 206 قل ح
ــركت هايى كه  ــا به اين ترتيب ش ــتيم ت عمومى گذاش
ــايه اين داروها را تامين  ــورهاى همس مى توانند از كش
ــد. در نهايت قيمت ها  ــد، قيمت را به ما اعالم كنن كنن
ــى قيمت ها، درعمده موارد  ــد و پس از بررس اعالم ش
ــتند كاهش قيمت را  ــركت هاى نماينده توانس خود ش

لحاظ كنند. 
ــن اقدامات 105 ميليون  ــت: به دنبال انجام اي وى گف
ــم دارو در يك  ــن 206 قل ــى براى اي ــورو صرفه جوي ي
ــرات در اين زمينه  ــد. مذاك ــش ماهه انجام ش دوره ش
ــاه واردات اين محصوالت آغاز  ادامه مى يابد و از مهرم
ــاص از اين 206  ــوع در اقالمى خ ــود. در مجم مى ش
ــى 80 درصد كاهش  ــد تا 70 ال ــم دارو از 10 درص قل
ــارت ديگر مى توان گفت   ــت. به عب قيمت خواهيم داش
ــط حدود 28 درصد  ــن 206 قلم دارو به طور متوس اي
ــت. روند واردات اين داروها  كاهش قيمت خواهند داش
ــده و اميدواريم  ــا قيمت هاى جديد از مهرماه آغاز ش ب
بيماران از آبان ماه اين كاهش قيمت را احساس  كنند. 
ــخ به سوال ايسنا مبنى بر آنكه اين  پيرصالحى در پاس
ــود؟  كاهش قيمت در مورد چه داروهايى اعمال مى ش
گفت: اين موضوع مربوط به داروهايى است كه از لحاظ 
ــته اند. در اين زمينه  ــرف را داش ــترين مص ريالى بيش
ــقف مورد نظر به باال،  ــقفى تعيين كرده ايم كه از س س
مشمول واردات موازى مى شود. در برنامه داريم قيمت 
ــال قبل  ــى را هم كه كمتر از س ــته از داروهاي آن دس
فروش داشتند در مذاكرات با شركت ها كاهش دهيم. 
وى گفت: قطعا از نيمه دوم امسال در داروهاى وارداتى، 
اين 206 قلم كاهش محسوس قيمت خواهند داشت. 

توليد كاالهاى 
كريستال با 

نمونه هاى خارجى از 
قبيل كريستال هاى 
توليد كشور چك كه 
در دنيا مطرح است 
برابرى مى كند اما 
توليد بلور در ايران 
در حد كريستال و 

لوستر نيست

خبر ديدگاه
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على رمضانيان

كف بازار

عليرضا ارزانى
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار مشهد

ترين ها
گران ترين خيابان هاى دنيا 

ــا ارزش ترين و  ــا گران ترين خانه ها و ب ــن خيابان ه اي
ــار دارند.  ــاى جهان را در اختي ــتثنايى ترين مغازه ه اس
ــع در اين خيابان ها فارغ  ــتغالت واق ارزش امالك و مس
ــانات قيمت هاى جهانى، همواره در حال افزايش  از نوس

و رونق است. 
ــت را در  ــورك رتبه نخس ــتريت نيوي ــان وال اس خياب
ــت گران ترين خيابان هاى جهان در اختيار دارد.  فهرس
ــاى اين خيابان بيش از  ــاره هر فوت مربع از زمين ه اج
ــتغالت در  ــت. هزينه اجاره امالك و مس 1500 دالر اس
اين خيابان ركوردهاى جديدى را بر جاى گذاشته است. 
ــمار  خيابان بوند لندن دومين خيابان گران جهان به ش
ــع از زمين هاى اين  ــه اجاره هر فوت مرب مى رود. هزين
ــت. اين خيابان متشكل از  خيابان بيش از 860 دالر اس

دو خيابان نيو بوند و اولد بوند است. 
اولد بوند از قرن 18 مكانى براى زندگى قشر ثروتمند 
و مرفه لندن بوده است، ولى امروز تقريبا از تمامى نقاط 
ــى مى كنند. قيمت اجاره  ــس در اين خيابان زندگ انگلي
ــال اخير 50 درصد افزايش  در اين خيابان طى چهار س
ــت. خيابان مونتيژه پاريس جايگاه سوم را در  داشته اس
ــت به خود اختصاص داده است. هزينه اجاره  اين فهرس
ــش از 660 دالر  ــع از زمين هاى آن به بي ــر فوت مرب ه

مى رسد. 
ــز چهارمين خيابان  ــو درايو لس آنجلس ني خيابان ردئ
ــه اجاره هر  ــمار مى رود. هزين ــت جهان به ش گران قيم
ــه بيش از 540 تا  ــع از زمين هاى اين خيابان ب فوت مرب
ــيه و به عبارت بهتر شهر مسكو  850 دالر مى رسد. روس
ــكاياى  نيز جايگاهى در اين رتبه بندى دارد. خيابان تورس
مسكو پنجمين خيابان گران جهان است. قيمت اجاره هر 
ــن خيابان نيز به بيش از 500  ــوت مربع از زمين هاى اي ف
ــد و اكثر فروشگاه هاى لوكس و مجلل مسكو  دالر مى رس
در اين خيابان واقع است. شركت هاى معتبر ايتاليايى مثل 
اسكادا و ويچينى در اين خيابان به عرضه محصوالت خود 
مشغول هستند. فروشگاه طال و جواهرات كاررا واى كاررا 
نيز هر فوت مربع از زمين هاى اين خيابان را بيش از 650 
دالر اجاره كرده است. ششمين خيابان گران قيمت جهان 
ــت، خيابان چو در شهر توكيوى ژاپن است.  در اين فهرس
هزينه اجاره هر فوت مربع از زمين هاى اين خيابان بيش 
ــت. نرخ اجاره بهاى زمين در اين خيابان  از 600 دالر اس

طى پنج سال اخير روندى تصاعدى داشته است. 

سوگند چاوشى

در بازار سوغات مشهد
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شـايد چنـد سـالى اسـت 
همه جا سـخن از گردشگرى 
عمـده  سـرمايه گذارى  و 
دولتى هـا و بخش خصوصى 
در ايـن صنف به ميـان آمده 
و همـه از جايگزينـى درآمد 
حاصل از ايـن صنعت به جاى 
كشـورمان  نفـت  صنعـت 
مى گوينـد، به هميـن دليل 
متعـددى  درخواسـت هاى 
درباره سرمايه گذارى صنعت 
گردشـگرى ايجاد شـد، اما 
اكثـر اين تقاضاهـا مربوط به 
دفاتـر خدمات مسـافرتى يا 
همـان آژانس هـاى خدمات 
گردشـگرى بود. دفاترى كه 
قرار است جريان گردشگران 
ورودى و خروجى كشـورمان 
را كنتـرل كنند، امـا به  ظاهر 
تعدد آنها هم اكنـون نه تنها 
مسـئوالن  نگرانـى  باعـث 
شـده، بلكـه برخـى از ايـن 
سرمايه گذارى ها نتيجه الزم 
را براى صاحبان شان نداشته 

است. 
از ايـن رو «فرصـت امـروز» 
سرى به انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرت هوايى ايران 
زده تا با مديرعامل اين انجمن 
گفت و گويى داشته باشد و از 
چند و چون ماجرا براى آنهايى 
كه به سـرمايه گذارى در اين 

زمينه فكر مى كنند، بگويد. 

رشد قارچ گونه دفاتر 
خدمات گردشگرى 

محمد حسن كرمانى با توجه به 
فعاليت بيش از دو دهه اى خود 
ــگرى درباره  ــت گردش در صنع
ــاى هواپيمايى  ــداد آژانس ه تع
ــگار «فرصت  ــران به خبرن در اي
ــل دهه  ــد: اواي ــروز» مى گوي ام
ــى كه كم كم سخن از  70 شمس
ــگرى به ميان آمد  رونق گردش
ــايد كمتر از  در سراسر كشور ش
ــس هواپيمايى فعال  يكصد آژان
ــتيم، چون تقريبا  و معتبر داش
ــا توجه به  ــگرى ب بحث گردش
ــال  ــه ح ــورمان ب ــرايط كش ش
ــده بود و منحصر به  خود رها ش
ــتانى  ــفرهاى نوروزى و تابس س
ــود، اما با  ــده ب ــور ش داخل كش
ــه دولت  ــن توج ــر گرفت درنظ
ــعه  ــت به توس ــئوالن وق و مس
ــراى ارزآورى به  ــگرى ب گردش
ــيل  ــور به يكباره س داخل كش
ــيس  عظيمى از تقاضاهاى تاس
ــگرى و  ــات گردش دفاتر خدم
ــاى مربوطه  هتل روانه ارگان ه
ــز بدون  ــا ني ــد كه اكثر آنه ش
ــن ظرفيت هاى  ــر گرفت در نظ
ــد،  ــد و اجرايى ش ــود تايي موج
 طورى كه كمتر از يك دهه بعد 
ــداد آژانس هاى  از اين اتفاق تع
ــورمان بيش  ــگرى كش گردش
ــد و امروز هم  از 1800 دفتر ش
ــئوالن امر  حساب از دست مس
ــت چون عالوه  ــده اس خارج ش
ــى آژانس هاى  ــاى واقع ــر دني ب
ــم وارد  ــگرى مجازى ه گردش

عمل شده اند. 

ــر نابرابرى  ــا تاكيد ب ــى ب كرمان
ــات  ــن و موضوعــــ قوانيــــ
ــت  صنع در  ــرمايه گذارى  س
به خصوص صنف  ــگرى  گردش
ــايد  ــرش مى افزايد: ش مورد نظ
ــن و  ــيارى از قواني ــروز بس ام
ــيس دفاتر خدمات  شرايط تاس
ــد بازنگرى  ــگرى نيازمن گردش
ــون تا  ــد، چ كامل و تغيير باش
ــراى  ــش ب ــدى پي ــن چن همي
ــد «ب» دفاتر  دريافت مجوز بن
ــگرى كافى بود  خدمات گردش
فرد متقاضى چند آيتم مشخص 
مثل سابقه كار، مدير فنى، محل 
ــاز را فراهم  كار و وثيقه مورد ني
كند و با هزاران اميد و آرزو وارد 
بازار گردشگرى شود، حال آنكه 
ــز ديگرى غير از  واقعيت امر چي
روياهاى اين سرمايه گذار است. 

ــى  بخش خصوص ــال  فع ــن  اي
ــاره به اينكه  ــگرى با اش گردش
ــت  صنع در  ــرمايه گذارى  س
ــس  ــا در آژان ــگرى صرف گردش
ــگرى خالصه  ــات گردش خدم
نمى شود، ادامه داد: با اين سابقه 
ــگرى، تقريبا  در صنعت گردش
ــرمايه گذارى  اكثر تقاضاهاى س
ــا هتلدارى،  ــس بود ي يا در آژان
ــادرات نامرئى  ــه ص ــال آنك ح
ايران نيازمند طرح ها و خدمات 
زيربنايى و البته طرح هاى نوين 
ــگرى  ــت تا بتواند در گردش اس

خود موفق عمل كند. 
ــاق  ــن اتف ــد: همي وى مى افزاي
ــيارى از آژانس ها  باعث شد بس
ــت هاى اشتباه  با توجه به سياس
برخى مسئوالن سازمان ميراث  
فرهنگى در گذشته ورشكست 
شده يا به دنبال يافتن راهكارى 
ــاى خود  ــراى جبران هزينه ه ب

باشند. 

كانترهاى اجاره اى، زاييده 
سياست هاى اشتباه

ــى درباره  ــن كرمان محمد حس
ــده براى  ــاد ش ــكالت ايج مش
ــافرتى به دليل  آژانس هاى مس
ورود افراد غير متخصص به اين 
ــت هاى  صنف مى افزايد: سياس
ــئوالن گردشگرى  ــتباه مس اش
ــاآگاه به  ــراد ن ــار ورود اف دركن
به خصوص  ــگرى  گردش صنف 
ــگرى  گردش ــس  آژان ــه  حرف
ــيارى با زيان هاى  باعث شد بس
ــازار  ــه ترك ب ــده مجبور ب عم

ــتفاده از  ــا اس ــوند يا اينكه ب ش
ــى در اين صنف  خأل هاى قانون
به راهكارهايى چون اجاره كانتر 
يا دنياى مجازى روى آورند كه 
اين امر عالوه بر ايجاد مشكالت 
ــان  ــگرى، زي ــده در گردش عم
ــتقيم را متوجه گردشگران  مس

كرد. 
ــر غير قانونى  كرمانى با تاكيد ب
بودن اجاره كانتر در صنف خود 
ــا از طريق صنف  مى گويد: باره
ــگرى ايران  يا مسئوالن گردش

ــاره كانتر در  ــده كه اج اعالم ش
ــت و با  ــا غير قانونى اس آژانس ه
ــود، اما  متخلفان برخورد مى ش
از آنجا كه مسئوالن نتوانسته اند 
ــر فعاليت اين  ــرل دقيقى ب كنت
ــند هنوز هم  ــته باش مراكز داش
ــند در  ــاهد اين اتفاق ناخرس ش
ــتيم كه  ــده هس ــاد ش صنف ي
ــكالت  ــن امر باعث ايجاد مش اي
ــگران  ــراى گردش ــددى ب متع
شده است بنابراين الزم است با 
ــتفاده از ظرفيت هاى قانونى  اس
ــرى فعاليت  ــه بازنگ ــبت ب نس
آژانس هاى مسافرتى اقدام كرد 
ــدور مجوزهاى جديد  و براى ص
نيز ســختگيرى هاى بيشترى 

داشته باشيم. 

جاى خالى هلدينگ ها
ــن  ــره انجم ــس هيات مدي ريي
ــافرت  صنفى دفاتر خدمات مس
ــاره به اهميت  هوايى ايران با اش
ــى در  مال ــدرت  ق و  ــرمايه  س
ــيارى  صنف خود مى گويد: بس
ــان  ــده در جري ــكاران بن از هم
هستند كه در كشورهاى موفق 
ــرفته در صادرات نامرئى  و پيش
ــن  ــگرى، اي ــان گردش ــا هم ي
هلدينگ هاى بزرگ هستند كه 
ــاد جريان هاى متعدد  باعث ايج

ــگران از نقطه اى به نقطه  گردش
ــوند، ولى متاسفانه  ديگر مى ش
ــى مالى در  ــل نبود تواناي به دلي
ــيارى از آژانس هاى خدمات  بس
ــن موضوع  ــگرى ايران اي گردش
باعث ايجاد ضعف شده به طورى 
كه هم اكنون به گفته مسئوالن 
ــر آژانس هاى  ــگرى اكث گردش
ــا  صرف ــگرى  گردش ــات  خدم
ــير يكطرفه ارسال گردشگر  مس
ــن فعال  ــد.  اي ــده دارن را برعه
ــگرى به  بخش خصوصى گردش
حضور گسترده هلديــنگ هاى 
ــورهاى  كش در  ــزرگ  بــ
ــاره  ــان اش ــگر پذير جه گردش
مى كند و مى افزايد: در كشورمان 
ــاى قدرتمند يا  ــداد آژانس ه تع
ــاى موفق در صنعت  هلدينگ ه
ــگرى كه مى توانند باعث  گردش
ايجاد جريان حركت گردشگران 
ــتان دست  ــد از تعداد انگش باش
ــت، به همين دليل  هم كمتر اس
نمى توانيم حتى با ظرفيت هاى 
ــگرى ايران انتظار  باالى گردش
ــيم، چون  ــته باش موفقيت داش
ــازى دقيق و هدفمند  جريان س
ــوى اين هلدينگ ها صورت  از س

نگرفته است. 
ــر كمبود  ــد ب ــا تاكي ــى ب كرمان
ــف يعنى  ــى در اين صن نقدينگ
ــگرى  ــات گردش ــس خدم آژان
ــد: همان طور كه  تصريح مى كن
ــود نقدينگى براى  مى دانيم وج
مى تواند  ــا  توره ــده  برگزار كنن
قراردادهاى مناسبى را به ارمغان 
ــم قدرت  ــون اين مه بياورد، چ
چانه زنى را براى عقد قراردادهاى 
بلند مدت ميان برگزار كننده تور 
با مراكز اقامتى و سياحتى كشور 
ــد درحالى  ــاد مى كن هدف ايج
ــكل نقدينگى  ــروز مش ــه ام ك
ــده كمتر آژانسى بتواند  باعث ش
ــد  ــول منعق ــراردادى قابل قب ق
ــر باعث افزايش  كند و همين ام
ــگران داخلى  قيمت براى گردش

و خارجى شده است. 
ــى  ناهــمگون ــاره  دربــ وى 
گردشــگرى  زيرســاخت هاى 
ــد: اگرچه  ــز مى افزاي ــران ني اي
ــه با  ــت ك ــندى اس جاى خرس
رشد حدود 200 درصدى ورود 
گردشگران خارجى به كشورمان 
روبه رو شده ايم، اما با كمى دقت 
ــار مبنى  بر افزايش  به ديگر اخب
ــود جا براى  قيمت هتل ها يا نب

ــم  ــگران در مى يابي رزرو گردش
ــاخت هاى  هنوز از لحاظ زيرس
ــترش  گس ــاده  آم ــاز  مورد ني
ــتيم،  نيس ــگران  گردش ورود 
ــعه  بنابراين بايد همزمان با توس
زيرساخت ها منتظر پذيرايى از 
ــگران خارجى يا داخلى  گردش

كشورمان باشيم. 

سرمايه گذارى
 در دنياى مجازى

ــه  ب ــى  كرمان ــن  محمدحس
ــگرى  ــترش صنعت گردش گس
در دنياى مجازى اشاره مى كند 
ــون ايران  ــد: هم اكن و مى افزاي
ــارت  ــترش تج ــه گس در زمين
از  ــگرى  گردش ــك  الكتروني
ــورهاى منطقه  ــيارى از كش بس
ــد  نيازمن و  ــت  اس ــر  عقب ت
ــن زمينه  ــرمايه گذارى در اي س
ــتيم بنابراين اگر مسئوالن  هس
سازمان بتوانند درخواست هاى 
سرمايه گذارى داخلى يا خارجى 
ــمت هدايت كنند  ــه اين س را ب
ــوان به آينده  بدون ترديد مى ت

كار اميدوار بود. 
ــفرهاى انفرادى  ــه س كرمانى ب
ــه ايران  ــگران خارجى ب گردش
ــر  ــد: بهت ــد دارد و مى گوي تاكي
ــاى  توره روى  ــا  صرف ــت  اس
ــه وارد  ــگران خارجى ك گردش
ــاب  ــوند حس خاك ايران مى ش
ــروه زيادى  ــم، چون گ باز نكني
ــر جهان  ــروز در سراس ــم ام ه
به صورت انفرادى سفر مى كنند 
كه بايد براى آنها نيز بسته هاى 
پيشنهادى مناسب داشته باشيم 
ــورمان  ــه هنوز كش درحالى ك
ــه اين  ــات ب ــه خدم ــاده ارائ آم
ــت  افراد در دنياى مجازى نيس
ــدودى  ــال مح ــات كام و اطالع
ــران در  ــاى اي ــاره جاذبه ه درب
فضاى مجازى براى شان درنظر 
ــت.  به عنوان  ــده اس ــه ش گرفت
ــازى  ــگرى مج ــال، گردش مث
ــتانى نداريم يا  ــق باس در مناط
ــى و بين  ــات مراكز اقامت اطالع
ــت و  ــال قديمى اس ــى كام راه
گردشگران انفرادى يا بك پكرها 
ــا تكيه كنند و  نمى توانند به آنه
ــد، در حالى كه  ــفر ببندن بار س
برخى مجالت و وب سايت هاى 
ــه ارائه  ــون ب ــى هم اكن خارج
ــگرى  اطالعات مربوط به گردش
ــن در  ــد و اي ــران پرداخته ان اي
ــت كه مسئوالن  ــرايطى اس ش
ــى بايد  ــرمايه گذاران ايران و س
بتوانند نياز گردشگران خارجى 

را در اين زمينه تامين كنند. 
از سوى ديگر، كرمانى به كنترل 
فضاى مجازى از طريق مسئوالن 
ــگرى  ــازمان گردش و مديران س
ــد: بايد با  ــد دارد و مى افزاي تاكي
ــتفاده از ظرفيت هاى قانونى  اس
ــت افراد  ــوى فعالي ــم جل بتواني
ــاز را در  ــص و غير مج غير متخص
فضاى مجازى بگيريم تا با اين كار 
ــاد فضايى امن  بتوانيم عالوه ايج
براى تعيين مقصد سفر و دريافت 
ــوى  ــگرى از س ــات گردش خدم
ــب و  متقاضيان، اطالعات مناس
ــگران  ــدى را براى گردش كارآم

داخلى و خارجى مهيا كنيم. 

دبير انجمن صنفى كارفرمايان مازندران: 
فضاى كسب و كار در دولت جديد 

مطلوب است
ــتان مازندران با  ــن صنفى كارفرمايان اس دبير انجم
اشاره به سفر وزير صنعت، معدن و تجارت به مازندران، 
ــد از كارخانه ها،  ــاعت بازدي ــفر 20 س گفت: در اين س
صنايع و شهرك هاى صنعتى صورت گرفت كه موجب 

حل بسيارى از مشكالت صنعت استان شد. 
ــنا، نعمت نعمتى تصريح كرد: فضاى  به گزارش ايس
ــيار مطلوب تر از پيش  ــب و كار در دولت جديد بس كس
ــده و مديران پرتالش و فنى در حال خدمات رسانى  ش

به مردم هستند. 
وى با اشاره به وجود 3 هزار و 375 واحد صنعتى در 
ــتغال باالى  مازندران افزود: از اين تعداد 300 واحد اش
ــتان  ــر دارند. دبير انجمن صنفى كارفرمايان اس 50 نف
ــد: 876 واحد از تعداد فوق الذكر در  مازندران يادآور ش
ــهرك هاى صنعتى و 2هزار و 499 واحد در خارج از  ش

شهرك هاى صنعتى مستقر هستند. 
ــاره به رشد سرمايه گذارى در   نعمتى همچنين با اش
ــتان نسبت به سال گذشته، گفت: 126 مورد پروانه  اس
ــال گذشته به 133 مورد در سال جديد  بهره بردارى س

افزايش يافته است.  
ــا  ــه ب ــد مقابل ــت جدي ــت: در دول ــان داش وى اذع
ــاهد  ــى را نيز ش ــهرك هاى صنعت ــوارى در ش رانت خ
ــكل نسبت به دولت قبل مرتفع شده  بوده ايم و اين مش
ــات خوبى در صنعت  ــت. نعمتى تصريح كرد: اتفاق اس
ــتان رخ داده و تعامل بين مسئوالن، مديران مرتبط  اس
و واحدهاى صنعتى نسبت به گذشته بسيار مطلوب تر 

شده است. 
ــهرك هاى صنعتى 2  ــركت خدماتى ش مديرعامل ش
ــركت  ــه عملياتى ش ــان كرد: برنام ــارى، خاطرنش س
ــه همراه  ــال 93 ب ــتان در س ــهرك هاى صنعتى اس ش
ــاختى  ــه پروژه هاى عمرانى و زيرس ــدى هم اولويت بن
ــتان تدوين شده  ــهرك هاى صنعتى اس در نواحى و ش
ــى مراجع  ــت. نعمتى در ادامه گفت: برنامه آموزش اس
ــدگان كارگران،  ــراى 290 نفر از نماين ــل اختالف ب ح
ــكل ها به مدت 34 هزار ساعت برگزار  كارفرمايان و تش
ــده است. وى همچنين با  و قوانين كار آموزش داده ش
ــب كه 2 هزار و 119ميليارد ريال حجم  بيان اين مطل
سرمايه گذارى استان مازندران در سال گذشته، امسال 
ــت،  ــزار و 948 ميليارد ريال افزايش يافته اس ــه 3 ه ب
ــرمايه گذارى تغيير كرده و 86  افزود: نگرش به بحث س

درصد رشد سرمايه گذارى را شاهد بوده ايم. 
ــيدى»، نايب رييس كانون كارفرمايان  «اسالم جمش
ــرد: در هر  ــت اظهار ك ــن نشس ــز در اي ــدران ني مازن
ــى بقاى دولت  ــوان اصل اساس ــه اى توليد به عن جامع
ــت كه با دريافت ماليات و عوارض، زيرساخت هاى  اس

موردنياز جامعه را تامين مى كند. 

ــا يادآورى اين مطلب كه نفت بالى جان توليد  وى ب
ــخگوى نياز بخش  ــت و دولت ها هيچ گاه پاس شده اس
توليد نبوده و نيستند، ادامه داد: در كشور ما سال هاى 
ــكل عدم صنعتى بودن تالش شده  ــال براى رفع مش س
ــه نتيجه ــكل هيچ گاه ب ــن مش ــفانه حل اي ــه متاس ك

 نرسيده است. 
ــه قيمت مواد اوليه  ــيدى با بيان اين مطلب ك جمش
ــته با افزايش چشمگيرى  ــال هاى گذش ــبت به س نس
ــت  ــزود: بانك ها هم با سياس ــت، اف ــوده اس ــه ب مواج
ــب فعاليت هايى چون  ــى در قال ــى و پول فروش انقباض
بورس، سكه، طال و مواردى از اين قبيل به سمت سود 

بيشتر رفته اند. 
ــاى  ــيارى از ناهنجارى ه ــتغال را داروى بس وى اش
جامعه دانست و با اشاره به اين مطلب كه مشكالتى از 
قبيل اعتياد و سرقت ناشى از بيكارى است، گفت: رتبه 
ــه ايران اختصاص دارد  ــوم تعطيالت كارى در دنيا ب س
ــور از اين حيث بسيار  ــيار خطرناك است و كش كه بس

متضرر مى شود. 
نايب رييس كانون كارفرمايان مازندران با بيان اينكه 
ــان كرد: امروز  توليدكننده امنيت مى خواهد، خاطرنش

بهره بانكى بخش توليد به 24 درصد رسيده است. 
ــد منفى  ــه رش ــرايطى ك ــت: در ش ــان داش وى اذع
ــرپا  س ــوز  هن ــان  كارفرماي ــته ايم  داش ــدى  7/5 درص
ايستاده اند و اين در حالى است به رغم انجام كمك هاى 
ــالى و سيل و مواردى از اين قبيل،  بالعوض در خشكس

توجهى به بخش صنعت نمى شود. 
ــيدى همچنين با انتقاد از نمايندگان مجلس  جمش
ــه بار به مجلس رفته  ــت: اليحه حمايت از توليد س گف
ــت، چراكه گفته اند اين بحث  ــته اس و بى نتيجه بازگش

بار مالى دارد. 
محمد تقى جوادى، رييس انجمن صنفى كارفرمايان 
آمل و عضو هيات مديره كانون كارفرمايان استان نيز در 
ــت، تغيير رسالت بانك ها در راستاى حمايت  اين نشس
ــكالت اساسى اين حوزه عنوان كرد  از اقتصاد را از مش
ــراى انتفاع فعاليت مى كنند و  ــت: بانك ها امروز ب و گف
ــركت هاى توليد كننده، رقيب  ــكه، ارز و ش با خريد س

اقتصاد كشور هستند. 
ــا و عدم تعامل بانك ها  ــبت به كارفرم وى نوع نگاه نس
ــكالت اصلى حوزه اقتصاد  ــا بنگاه هاى توليدى را از مش ب
برشمرد. جوادى همچنين با بيان اين مطلب كه دخالت 
دولت در كنترل قيمت  محصوالت از ديگر مشكالت بخش 
ــت، افزود: دولت قيمت توليدات خود را افزايش  توليد اس
ــت كه وقتى كارفرما بخواهد  ــد و اين در حالى اس مى ده
قيمت توليدات واحد خود را افزايش دهد با مقابله دولت 
ــد.  وى خاطرنشان كرد: دومين مرحله  مواجه خواهد ش
هدفمندى يارانه ها نيز آغاز شده ولى با توجه به اينكه قرار 
بود 30 درصد هدفمندى يارانه ها به توليد اختصاص يابد 

تاكنون اين مسئله محقق نشده است.

با كمى دقت به اخبار 
مبنى  بر افزايش 
قيمت هتل ها يا 
نبود جا براى 

رزرو گردشگران 
در مى يابيم هنوز از 

لحاظ زيرساخت هاى 
مورد نياز آماده 
گسترش ورود 

گردشگران نيستيم

گزارش
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همكارى با روزنامه و سرمايه گذارى 
در ساخت بالنى كه آب مى سازد! 

كالف اول: 
و  ــه  روزنام ــا  ب ــر  اگ
ــن صفحه  ــوص اي به خص
ــته باشيد،  ــنايى داش آش
ما  كه  ــد  مى داني ــا  حتم
ــورت روزانه  ــا به ص تقريب
تهديد)  ــا  (ي يك فرصت 
ــعى مى شود در  ــرمايه گذارى را معرفى مى كنيم. س س
اين معرفى ها تا آنجا كه امكان دارد شغل و كسب وكار 
مورد نظر را از زواياى مختلف بررسى كنيم و نظر فعاالن 
آن را جويا شويم. يعنى در هنگام گردآورى اطالعات از 
ارزيابى بازار گرفته تا نحوه تقسيم سرمايه در بخش هاى 
ــم. از آن طرف در مورد  ــف، همه را زير نظر داري مختل
ــرمايه گذارى و همچنين  بهترين مكان و زمان براى س
ــغل و تهديدهايى كه وجود دارد، صحبت  آينده آن ش
ــردم كه اين روش،  ــتم به اين فكر مى ك مى كنيم. داش
ــرمايه گذارى براى شما  خود مى تواند يكى از راه هاى س
باشد. به اين طريق كه يك فايل صوتى حاوى اطالعات 
ــغلى خاص به صورت ماهانه  و راهنمايى هايى درباره ش
تهيه كنيد. اين شغل مى تواند سوپرماركت، آرايشگرى، 
كتاب فروشى يا هر چيز ديگرى باشد. فايل صوتى را در 
ــيد. آيا سرراست تر از اين  اينترنت يا روى CD بفروش
ــرا اين فكر به ذهن  ــتى چ راهنمايى ديده بوديد؟ راس

خودمان نرسيده بود؟! 

كالف دوم: 
به جرات مى توانم بگويم 
ــما عاشق  كه خيلى از ش
ــتيد و شايد  ــتن هس نوش
ــال  ــار را دنب ــه اخب روزان
مى كنيد. نظرتان در مورد 
ــد از همين  ــب درآم كس
ــت؟ آيا نمى توان با نوشتن و تحليل اخبار  طريق چيس
ــا مجالت مختلف  ــراى روزنامه ها ي ــا تهيه گزارش، ب ي
كسب درآمد كرد؟ در حال حاضر خيلى از افراد هستند 
كه به صورت دوركار با نشريات مختلف همكارى دارند 
ــرمايه  و اتفاقا پول خوبى هم به جيب مى زنند. البته س
ــت؛  ــب وكار، فكر و قلم شماس ــما در اين كس اصلى ش

درست مانند وقتى كه ترانه سرايى مى كنيد. 
ــايد با خودتان بگوييد كه  اى بابا عجب دل خوشى  ش
ــت در مقابل مطلبى كه  ــريه حاضر اس داريد؛ كدام نش
ــت به شما  ــيم، پول پرداخت كند؟ الزم اس ما مى نويس
ــكل و مهم تر از  ــما بدون مش ــم كه اگر مطلب ش بگوي
ــد، نه كپى بردارى از سايت يا  ــته خودتان باش آن نوش
ديگر نشريات، همين روزنامه خودمان هم بعد از چاپ، 
ــر آن را پرداخت خواهد كرد. پس از همين  حق التحري
االن با دفتر روزنامه تماس بگيريد و درباره سوژه مورد 

نظر با ما هماهنگ شويد! 

كالف سوم: 
براى عوض  ــت  نيس بد 
ــدن حال و هوا و تنوع،  ش
ــرى را براى تان بازگو  خب
ــنا آن را  ــه ايس ــم ك كني
منتشر كرده است. در اين 
خبر آمده: محققان روس 
ــى براى استخراج مستقيم آب از  در حال طراحى روش
ــتفاده از بالن هستند كه نياز به انتظار براى  ابرها با اس

بارش باران را برطرف مى كند. 
ــدف از اجراى اين پروژه كه Cloud Power نام  ه
ــا و انتقال آن به  ــتقيم آب از ابره ــتخراج مس دارد، اس
ــرژى هيدروالكتريك و تامين آب  ــن براى توليد ان زمي
ــاميدنى سالم براى افراد گرفتار در مناطق محاصره  آش

شده است. 
ــى  هواي ــى  برق آب ــروگاه  ني ــك  ي ــتم  سيس ــن  اي
ــده آب از درون  ــت و ورقه جمع كنن (Air HES) اس
ــى  ــر يك بالن هواشناس ــورت عمودى زي ــا، به ص ابره

مخصوص نصب مى شود. 
ــان ابرها،  ــمان و عبور از مي ــن در آس ــا حركت بال ب
رطوبت جذب فيبرهاى ورق  جمع كننده شده و آب در 
ــود؛ اين خط لوله  يك خط لوله مخصوص ذخيره مى ش
ــت كه با استفاده از فشار آب،  متصل به يك توربين اس

انرژى توليد مى كند. 
ــه نزديك  ــن بحران آب ك ــد؛ در اي ــرش را بكني فك
ــه كند،  ــت خطرناكى مواج ــا وضعي ــت جهان را ب اس
ــتگاهى چقدر مى تواند  سرمايه گذارى روى چنين دس

سودآور باشد! 

سرنخ

ــاغل  ــاه و اجتماعى مازندران گفت: ايجاد مش ــاون، كار و رف ــركل تع مدي
ــى نامه اى به  ــتغال مى كند و ط ــيارى به حل معضل اش ــى كمك بس خانگ
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اين موضوع از سوى شوراى عالى اشتغال 

پيگيرى خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، على بابايى كارنامى در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى 
ــد در خصوص صدور  ــتان مازندران كه در معاونت برنامه ريزى برگزار ش اس
ــاورزى استان گفت: در گذشته از  ــاغل خانگى از سوى جهاد كش مجوز مش
ــاورزى اقدام  ــاون، كار و رفاه اجتماعى و وزارت جهاد كش ــوى وزارت تع س
ــد كه در حال حاضر وزارت  ــاغل خانگى ش به صدور مجوز جهت ايجاد مش
ــاورزى، سازمان جهاد كشاورزى استان ها را از صدور مجوز به اين  جهاد كش
بخش ها منع كرده است كه اين امر سد راهى براى مشاغل خرد و خانگى در 
ــت. وى با بيان اينكه جهت گيرى استان به عنوان قطب كشاورزى  استان اس
ــاغل خانگى كمك بسيارى به حل  ــت، ادامه داد: ايجاد مش بودن مطرح اس
ــه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى  ــتغال مى كند و طى نامه اى ب معضل اش

اين موضوع از سوى شوراى عالى اشتغال پيگيرى خواهد شد. 
ــتگاه هاى  مديركل تعاون، كار و رفاه و اجتماعى مازندران اظهار كرد: دس
ــرمايه گذارى استان  ــعه متعهد شدند ميزان س ــاس سند توس اجرايى براس

ــم كميته  ــد تا بتواني ــش كنن را پاي
ــتان  اس در  را  ــورى  راه و  ــش  پاي
راه اندازى كنيم. بابايى تصريح كرد: 
20 ميليارد تومان در قالب 16 طرح 
به بانك هاى عامل فرستاده شده كه 

متاسفانه پرداختى ها صفر است. 

ــوراى  ــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس ش ــيون كش نايب رييس كميس
اسالمى بر ضرورت توسعه صنايع تبديلى و بسته بندى محصوالت كشاورزى 

تاكيد كرد. 
به گزارش ايسنا، غالمرضا نورى با تاكيد بر ضرورت حضور بخش خصوصى 
ــد به عنوان يك  ــت: توليد كنندگان باي ــى گف ــادرات غير نفت ــش ص در افزاي
ــراى تثبيت صادرات و  ــت، از فرصت هاى پيش آمده ب ــده با كيفي صادر كنن

تصاحب ساير بازارها استفاده كنند. 
وى افزود: صادرات محصوالت غذايى ارزآورى مناسبى براى توليدكنندگان 
داخلى و دولت به همراه خواهد داشت، البته به شرطى كه بتوان محصوالت 

را با توجه به خواسته كشورهاى مقصد توليد كرد. 
ــده در ايران  ــى توليد ش ــوالت غذاي ــب محص ــان اينكه اغل ــورى با بي ن
ــث حمل و نقل و  ــكل اصلى، بح ــتند، ادامه داد: مش ــت باال هس داراى كيفي

بسته بندى هاى شكيل است كه بايد به آن توجه ويژه داشت. 
نايب رييس كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس تشريح كرد: 
در اين مسير بايد صنايع تبديلى و بسته بندى را هم تقويت كرد تا عالوه بر 
سودآورى از طريق صادرات محصول، از صدور خدمات نيز بهره مند شويم. 
ــادرات غير نفتى  ــى در افزايش ص ــش بخش خصوص ــا نق ــه ب وى در رابط

ــى تا  ــور بخش خصوص ــزود: حض اف
ــيارى در اين بخش ضرورى  حد بس
ــر انگيزه  ــن قش ــرا كه اي ــت، چ اس
ــترى براى كسب سود و حضور  بيش
ــاى بين المللى دارد و بايد  در بازاره

به آن توجه كرد. 

سرمايه گذارى در صنايع تبديلى ضرورى استايجاد مشاغل خانگى كمك به حل بيكارى است

همايش «توسعه صادرات با تاكيد بر 
بازار عراق» برگزار مى شود

ــى چهارمحال و بختيارى  ــس اداره بازاريابى خارج ريي
ــعه  «توس ــى  تخصص ــى  علم ــش  هماي ــزارى  برگ از 
ــهركرد  ــراق» در ش ــازار ع ــر ب ــد ب ــا تاكي ــادرات ب ص

خبر داد.
ــار كرد:  ــنا اظه ــو با ايس ــرى در گفت وگ ــياوش نظ س
ــتانى در عراق  ــاى عربس ــم كااله ــه تحري ــا ك از آنج
ــور  ــاى ايرانى در اين كش ــبب افزايش خريد كااله س
ــاى ورود به اين  ــد راهكاره ــت، بنابراين باي ــده اس ش
ــى  ــاى ايران ــروش كااله ــش ف ــور افزاي ــازار به منظ ب

بررسى شود.
وى افزود: اين نشست با حضور رايزن بازرگانى ايران در 
بغداد و با هدف بررسى راهكارهاى نفوذ صادركنندگان 

ايران به بازارهاى عراق برگزار مى شود.
ــن همايش علمى تخصصى  ــان كرد: اي نظرى خاطرنش
ــاركت اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى  با مش
ــتاندارى  ــش اس ــوزش و پژوه ــر آم ــهركرد و دفت ش

چهارمحال و بختيارى برگزار مى شود.
ــوع  ــا موض ــى ب ــى- تخصص ــت علم ــن نشس هفتمي
ــازار عراق»  ــا تاكيد بر ب ــعه صادرات ب ــش «توس هماي
ــازمان  ــال در محل س ــهريور ماه امس در تاريخ 24 ش
ــارى ــال و بختي ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع صنع

 برگزار مى شود.

خبر

عماد عزتى

گفت و گوى اختصاصى «فرصت امروز» با رييس هيات مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى هوايى ايران

سرمايه گذارى در گردشگرى
 فقط آژانس هواپيمايى نيست
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خبرنامه هدفمند؛ ابزارى براى بازاريابى

ــان ترين روش هايى كه مى توان با استفاده  يكى از آس
از آن هميشه در دسترس مشتريان بود، خبرنامه هايى 
ــت كه به طور مرتب منتشر مى شود. در چند سال  اس
اخير خبرنامه من يكى از پردرآمدترين و تاثيرگذارترين 

منابع درآمدم بود. 
درست است كه برخى از كسب و كارها ممكن است از 
طريق چاپ و پست خبرنامه ها مزايايى كسب كنند، اما 
من معتقدم كه تقريبا تمامى كسب و كارها مى توانند و 
بايد خبرنامه ها را از طريق ايميل ارسال كنند. خبرنامه 
من يك ايميل ساده و تنها متنى است كه به مشتريان 
ــتريان سابق ارسال مى شود و از آنها  احتمالى و نيز مش
تقاضا مى كنيم كه به ليست فهرست پستى من ملحق 

شوند. 
ــه اين  ــزار نفر ب ــا ه ــال، صده ــن س ــس از چندي پ
ــه  ــدند. همه اين افراد براى هميش ــت ملحق ش فهرس
ــانى كه مدت  ــد، اما كس ــت باقى نماندن ــن ليس در اي
ــور يافتند، ارتباط عميق  ــت حض طوالنى در اين فهرس
ــود من  ــز خ ــب و كارم و ني ــان كس ــى را مي و تنگاتنگ

برقرار كردند. 
ــاگردان خود توصيه  هنگامى كه به مراجعان و نيز ش
ــتفاده  ــب و كار خود از خبرنامه ها اس مى كردم تا در كس
ــائلى را مطرح مى كردند كه در  ــد، توجيهات و مس كنن

زير چند نمونه از آنها را مى خوانيم: 

آيا خبرنامه ها باعث اتالف وقت نمى شود؟ 
يكى از بدترين اتفاقاتى كه در مورد خبرنامه مى تواند 
روى دهد، اين است كه به حال خود رها يا صرفا براى 
رفع تكليف انجام شود. اين موضوع مرا ياد خبرنامه هاى 

قديمى يك شركت مى اندازد.
ــركت رسمى كار مى كردم،   هنگامى كه براى يك ش
ــه را دريافت مى كردم. هر ماه اين خبرنامه  اين خبرنام
ــل بقيه با  ــرار مى گرفت و من هم مث ــز من ق روى مي
ــت به  ــردم و در نهاي ــاهده مى ك ــى آن را مش بى تفاوت
ــى مى افتاد  ــر چه اتفاق ــه مى انداختم؛ مگ ــطل زبال س
ــن خبرنامه ها  ــوى در اي ــش آنها به نح ــام يا بخ كه ن
ــاص را مطالعه  ــگاه آن مقاله خ ــرار مى گرفت كه آن ق
ــع تكليف بود  ــه فقط براى رف ــد. اين خبرنام مى كردن
ــه  ــه تهي ــى ك ــت. خبرنامه هاي ــى نداش و ارزش خاص
ــر خبرنامه هاى  ــد. اگ ــد اينچنين باش ــد، نباي مى كني
ــت، يا آنها را حذف كنيد يا  ــما نيز به اين شكل اس ش

تغيير دهيد. 
موفقيت خبرنامه را مى توان به راحتى با پرسيدن دو 

سوال مورد ارزيابى قرار داد: 
ــن خبرنامه  ــما از دريافت اي ــدگان ش ــا خوانن -1 آي
ــتياق آن را در اختيار  ــتند و سپس با اش ــند هس خرس

ديگران قرار مى دهند؟ 
ــما قرار  ــى در اختيار ش ــاى با ارزش ــا leadه -2 آي
مى دهد و همچنين باعث افزايش فروش و درآمد شما 

خواهد شد؟ 
اگر اينطور نيست، پس كار شما ايراد دارد. 

درآمد من از محل خبرنامه ها بسيار چشمگير است. 
در برخى موارد، ظرف 15 تا 20 دقيقه يك مقاله كوتاه 
ــه اى كه مفاهيم جديد را  ــذاب آماده مى كنم؛ مقال و ج
آموزش مى دهد و در ضمن يك محصول مرتبط و مورد 
ــم. پس از چند ساعت  نياز به مخاطبان خود مى فروش
ــب مى كنم و كسب درآمد من  هزاران دالر درآمد كس
همچنان با ورود آخرين خوانندگان به وب سايت ادامه 

خواهد داشت. 
ــب  ــود در خبرنامه ها راز پيروزى و كس ــه موج مقال
ــق و صادقانه  ــه ارتباط عمي ــن نتايجى نبود، بلك چني
ــا عامل اصلى اين  ــان و نيز تعداد فراوان آنه با مخاطب

موفقيت بود. 
ــته با  ــد ارتباطى پيوس ــه باي ــم ك ــه مى گيري نتيج
ــه مدام در حال  ــرار كنيد؛ مخاطبانى ك مخاطبان برق
ــتند. اگر خبرنامه به شما كمك كند تا اين  افزايش هس
ــيار  ــد، بنابراين تالش در اين راه بس ــام دهي كار را انج
ارزشمند خواهد بود و تقريبا در تمامى كسب و كارها با 

نتايج مطلوبى همراه خواهد شد. 
در شماره بعدى بخوانيد: 
ويژگى هاى يك خبرنامه خوب

4 استراتژى براى تخفيف
آيا مى دانستيد در اعمال تخفيف در قيمت گذارى ها 

مى توان از چهار استراتژى مختلف بهره برد؟ 
ــترى نقدا مبالغ  تخفيـف نقدى: در صورتى كه مش
ــدى را به عنوان تخفيف  ــد را پرداخت كند، درص خري
ــوال در پرداخت  ــتراتژى معم ــت مى كند. اين اس درياف
قبوض مالياتى، عوارض نوسازى و غيره ديده مى شود. 
تخفيف بـراى خريدهاى عمـده: در صورتى كه 
ــى تجاوز كند، به  ــترى از مبلغ معين ميزان خريد مش
ــن تخفيف مى تواند براى  ــود. اي وى تخفيف داده مى ش
كل محصول يا تنها براى مقدارى از خريد كه بيشتر از 

سقف مورد نظر صورت گرفته است اعمال شود. 
تخفيف فصلى: براى ايجاد تقاضا در فصل هايى كه 
مصرف كاال موضوعيت ندارد، براى كاال تخفيف در نظر 
گرفته مى شود. مثالى از اين مورد تخفيف مهمانخانه ها 

و هتل ها در فصل هاى كم سفر است. 
ــا در صورت مرجوع  تخفيـف  ويـژه: برخى از برنده
ــردن كاالى قديمى با همان برند، درصدى تخفيف را  ك
ــراى خريد كاالى نو اعمال مى كنند. اين كار به منظور  ب

ايجاد احساس وفادارى در مشتريان قديمى است. 

درس هاى بازاريابى از دستفروش ها 
اعتمادسازى از طريق پافشارى و 

اطمينان به محصول 

ــى معتقدند زمانى  ــان بازارياب ــيارى از كارشناس بس
ــد كه  ــت به كار ش ــد در مورد معرفى محصول دس باي
ــبت به آن اطمينان كامل داشته باشد.  صاحب آن نس
ــما به عنوان صاحب محصول، آن را  درواقع زمانى كه ش
ــيد،  ــيد و از تمام ابعاد آن مطلع نباش به خوبى نشناس
ــراى فروش آن تكنيك بازاريابى موثرى را  نمى توانيد ب
ــت كه در بازار داخلى  اجرا كنيد. اين همان اتفاقى اس

به كرات شاهد آن هستيم. 
در برخى موارد وقتى از فروشنده محصول كه نماينده 
ــاى محصول  ــت، از قابليت ه ــركت توليد كننده اس ش
ــيد، جواب قانع كننده اى به شما نمى دهد و به  مى پرس
ــب  ــد فقط هدف آن فروش محصول وكس نظر مى رس
ــب و كار و سود آتى آن  ــود آنى است و به آينده كس س

توجه چندانى نمى شود. 

كيسه خواب ضدحريق 
ــغول تايپ  ــد روز پيش وقتى در محل كارم مش چن
ــرزده وارد دفتر شد؛  ــتفروش س مطلبى بودم، يك دس
ــاده و راحت. موقع  ــى ميانسال با لباسى س دستفروش
ــه هاى  ــت. كيس ــه خواب داش ورود با خود چند كيس
حجيمى كه به نظر مى رسيد، قصد فروش آنها را دارد، 
ــاده هر فردى را به  ــيوه اى متفاوت و خارق الع اما با ش

سمت خود جلب مى كرد. 
دستفروش با كيسه خوابى به دست مستقيم به سراغم 
آمد. هنوز توجهم به صفحه لپ تاپ بود و آنچنان غرق 
ــتن بودم كه حس نكردم دستفروش به سمتم  در نوش
نزديك مى شود. موقع نزديك شدن، وقتى متوجه شد 
ــه خواب را روى  كه به او نگاه نمى كنم به يكباره كيس
ــه خواب حجيم بود و خواه ناخواه  ــت، كيس ميز گذاش
توجهم را به خود جلب كرد. هنوز زبان به گفت وگو باز 
ــم: چيزى نمى خرم و نيازى به  ــرده بود كه فورا گفت نك
ــه خواب ندارم. اما دستفروش سمج تر از اينها بود  كيس
كه بخواهد با اين حرف، ميدان را خالى كند. بى مقدمه 
ــتى؟ با گفتن نه، مى خواستم از  ــفر هس گفت: اهل س
ــزده بودم كه به  ــم، ولى هنوز حرفى ن ــرم بازش كن س
سرعت گفت: معلوم است كه اهل سفرى، مگر مى شود 

كسى به سفر نرود. 
ــافرتى  ــافرت گفت. مس ــرد از خواص مس ــروع ك ش
ــته باشيد،  ــه خواب به همراه داش كه اگر با خود كيس
ــم: موقع  ــد. فورا گفت ــدر مى تواند لذت بخش باش چق
مسافرت هتل مى روم و او درجواب از هيجان سفرهاى 
طبيعت گردى و خوابيدن آرامش بخش دركيسه خواب 
ــور  ــدر از مناظر طبيعى و نقاط مختلف كش گفت. آنق
خوب صحبت مى كرد كه گمان كردم جغرافيدان است. 
ــد و  ــتفروش زياد ش كم كم زمان گفت وگوى من و دس
ــمت ما جلب شده  ــان به س بقيه همكاران نيز توجه ش
ــتفروش تالش مى كرد با حرف زدن و  بود. به نظرم دس
ــمت  باال و پايين كردن صدايش نظر اطرافيان را به س

خود جلب كند. 
ــده بودم و به فروشنده گفتم: متوجه  ديگر خسته ش
نيستى نمى خرم و او با آرامش گفت: اين كيسه خواب 
ضد حريق و ضدآب است. خبرهاى زلزله را نشنيده اى، 
ــيله حتما آن  مى خواهد در تهران زلزله بيايد، اين وس

زمان به درد مى خورد.
ــيل وجود  ــوزى و س ــان زلزله امكان آتش س  در زم
ــما  ــيله اى حتما به درد ش ــن وس ــتن چني دارد و داش
ــتفروش نگاهى  ــاره با بى توجهى به دس مى خورد. دوب
ــاره گفت: باور نمى كنى كه ضدحريق  كردم كه به يكب
ــه خواب را به راحتى وسط  ــت؟ دراين لحظه كيس اس
دفتر پهن كرد و روى قسمتى از آن الكل ريخت. اينجا 
ــدند.  ــتفروش جمع ش ــود كه تمام همكاران دور دس ب
ــتفروش كبريتى را روشن كرد و روى  همين لحظه دس
ــى كوچك  ــمتى كه الكل ريخته بود، انداخت. آتش قس

شعله ور شد. 
ــت آتش را خاموش  ــرعت و با دس ــتفروش با س دس
ــه خواب را به سمتم گرفت و گفت: متوجه  كرد و كيس
ــديد كه ضدحريق است، آثارى از سوختگى روى آن  ش
ــتفروش آنچنان به محصول خود اعتماد  مى بينيد؟ دس
ــت كه حاضر بود آن را به آتش بكشد. استفاده از  داش
ــكل هر مصرف كننده اى را به سمت  تكنيكى به اين ش

خريد جلب مى كند. 

به محصوالت خود اعتماد داشته باشيد 
ــت امروز» مى گويد:  ــى در اين باره به «فرص كارشناس
ــوارد از محصوالت  ــدگان ايرانى در برخى م توليدكنن
ــراغ  ــد و به س ــتفاده نمى كنن ــان اس ــدى خودش تولي
محصوالت ديگر شركت ها يا برندهاى خارجى مى روند. 
ــازمان به خدمات و  وقتى مديرعامل و كاركنان يك س
محصوالت خود ايمان نداشته باشند، ديگر نمى توان از 

مصرف كننده انتظار اطمينان داشت. 
ــه و با اطمينان  ــام كاركنان، نگاهى متعصبان اگر تم
ــند، روند برندسازى نيز  ــبت به محصول داشته باش نس
ــد، ولى با توجه به اينكه  ــور بهتر طى خواهد ش دركش
ــاس  ــا اميد به آينده ندارند و هرلحظه احس مديران م
ــايد ديگر درجاى قبلى نباشند، در نتيجه  مى كنند، ش
ــبت به  ــترى نس ــازى مش وقت كافى را براى اعتمادس
ــازمان ها وقت  محصول صرف نمى كنند. بايد مديران س
ــترى را براى ارتباط با نيروى انسانى خود بگذارند.  بيش
از اين طريق مى توان اعتماد نيروى انسانى را به سمت 
ــترى را  خود جلب كرده و آنها نيز مى توانند وقت بيش
ــد. البته اين موضوع  ــراى معرفى محصول صرف كنن ب
نيز به اطمينان مدير سازمان به محصول بازمى گردد. 

مخاطب امروزى 
كم حوصله است. بايد 

پيام را در كمترين 
زمان به او رساند 

اگرنه، از خير خواندن 
صفحه شلوغ روزنامه 

مى گذرد، راديو و 
تلويزيون را خاموش يا 
كانال را عوض مى كند 

و صفحات شلوغ 
سايت ها را برنمى تابد
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ترجمه: حامد تقوى

نرگس فرجى

يك طراح مشهور لوگو كه در 
دوران حرفه اى خود چند اشتباه 
ــون قصد  ــده، اكن ــب ش را مرتك
ــى براى  ــه 10 نكته آموزش ارائ
ــو را دارد كه در زير  طراحى لوگ
به اختصار توضيح داده شده اند. 

ــد كار و  ــا نباي ــو حتم 1- لوگ
فعاليت يك شركت را شرح دهد.

ــتوران ها هم  ــى لوگوى رس حت
ــان بدهد.  ــا غذا را نش نبايد لزوم
ــكى ها و  ــوى دندانپزش البته لوگ
ــز از اين قاعده  ــى ها ني مبل فروش
ــتند. مرتبط بودن  ــتثنا نيس مس
ــا كار و فعاليت يك  ــو ب يك لوگ
ــاى بهتر  ــا به معن ــركت حتم ش
بودن آن كمپانى نيست. به عنوان 
مثال، لوگوى مرسدس يك خودرو 
نبوده و لوگوى خطوط هواپيمايى 
ــك  ي ــز  ني  Virgin Atlantic
 Apple هواپيما نيست. در لوگوى
ــاهده  نيز تصوير يك كامپيوتر مش

نمى شود. 
ــاز به يك  ــر لوگويى ني 2- ه

نماد ندارد.
ــترى  ــات يك مش ــى اوق گاه
 wordmark  ــك ــه ي ــط ب فق
حرفه اى  متمايز كننده)  (عالمت 
ــب و كار  براى متمايز كردن كس
ــران احتياج دارد. از  خود از ديگ
ــيدن درباره ايده و تفكر او  پرس

ترس به دل راه ندهيد. 
ــو يك فرآيند  3- طراحى لوگ

دو طرفه است.
ــته باشيد كه شايد  به ياد داش
ــما خوش  ــز به مذاق ش همه چي
نيامده و مطلوب شما واقع نشود. 
ــزى از  ــايد چي ــتريان تان ش مش
ــما بخواهند كه با آن مخالف  ش
ــعى  ــتيد. در اين صورت، س هس
ــا مى خواهند  ــد آنچه را آنه كني
ــپس طرح  ــرده و س ــرآورده ك ب
اصالحى خود را پيشنهاد دهيد. 
ــه حتما دليل آن را بيان  در ادام
ــب احتمال  ــه اين ترتي كنيد. ب
ــنهاد  مقاومت آنها در مقابل پيش

شما كمتر خواهد بود. 
4- الزم نيست پيكاسو باشيد.

ــى  ــد طراح ــراى درك فواي ب
ــيد.  آرم حتما نبايد هنرمند باش
ــور  مانيت از  ــريع تر  س ــا  ايده ه
مى توانند روى كاغذ جارى شوند 
و فرآيند صحيح و خطا را تجربه 

كنند. 
5- وعده بى اساس ندهيد.

اگر مطمئن نيستيد كه انجام 
ــد،  ــك كار چقدر طول مى كش ي
ــد.  ــرى را بدهي ــده طوالنى ت وع
ــبيه  پروژه هاى طراحى، قالبى ش
ــاختمانى دارند و شما  به كار س
ــك فراوانى را  بايد قطعات كوچ
ــرح بزرگ تر  ــه يك ط براى ارائ
كنار همه بچينيد. در نظر داشته 
باشيد كه موانع مى توانند در هر 
زمان بر سر راه به وجود بيايند. 

6- تغيير رويكرد را به صنعت 
مد بسپاريد.

ــان در حال  ــا همچن گرايش  ه
ــوده و البته اين روند در  تغيير ب
ــاس قابل قبول  ــد و لب دنياى م
ــا موضوع  ــت، اما در رابطه ب اس
ــد، عمر طوالنى، كليد  هويت برن
رسيدن به موفقيت خواهد بود. 

7- ابتدا با رنگ مشكى شروع 
كنيد.

با پرداختن به رنگ در مرحله 
ــده تمركز  ــما روى اي ــر، ش آخ
ــيب يا  ــد. هيچ مقدار ش مى كني
ــچ نوع رنگى نجات بخش يك  هي
عالمت با طراحى ضعيف نخواهد 

بود. 
ــت ادامه  8- كار خود را درس

دهيد.
ــل لوگو  ــك وكي ــر براى ي اگ
طراحى مى كنيد، رويكرد جالبى 
را پيش بگيريد. براى كودك هم 
شوخى را وارد كار كنيد تا موفق 

شويد. 
ــه  ــاده ب ــوى س ــك لوگ 9- ي
ــك  ــايى كم ــخيص و شناس تش

مى كند.
ــادگى طراحى يك  ــظ س حف
ــايز  لوگو اجازه انعطاف پذيرى س
ــت  ــد. در حال ــه آن مى ده را ب
ــد  ــما باي ــى ش ــده آل، طراح اي
ــچ فضا  ــدود يك اين ــل ح حداق
ــن جزئيات  ــدون در نظر گرفت ب
ــى به  ــا نگاه ــد. ب ــغال كن را اش
ــزرگ  ــركت هاى ب ــاى ش لوگوه
ــونگ  ــى، سامس مثل ميتسوبيش
ــه  ك ــم  در مى يابي   Fedex و 
لوگوهايشان ساده به نظر رسيده 
ــخيص آنها  و به همين دليل تش

آسان تر از بقيه است. 
10- يك نكته را به ياد داشته 

باشيد.
ــت  ــه مهم و پايانى اين اس نكت
ــترى فقط  كه كارى كنيد تا مش
با داشتن يك نكته درباره ديزاين 
ــما جدا شود.  در ذهن خود از ش
ــوى فقط يك  ــه لوگو هاى ق هم
ويژگى منحصر به فرد دارند كه به 
برجسته شدنشان كمك مى كند. 
logodesignlove.com:منبع

10 نكته آموزشى هنگام طراحى لوگو 

حاشيه نگارى همايش حرفه اى گرايى در روابط عمومى 

روابط عمومى؛  پل ارتباطى مستقيم با مخاطب

ــى در  ــط عموم ــه رواب حرف
ــت كه در  ــالى اس ايران چندس
جريان تغييرات و همسو شدن 
ــد جهانى قرار  ــول و قواع با اص
ــش از اين  ــت. تا پي ــه اس گرفت
ــركت ها وقتى  عموما مديران ش
ــرد معرفى  ــد يا ف ــراى كارمن ب
ــازمان يا  ــغلى در س ــده، ش ش
ــد، او  ــود نمى يافتن ــركت خ ش
ــط عمومى  ــه واحد رواب را روان
ــب همين  ــد. به موج مى كردن
ــك برهه  ــهل انگارى ها، در ي س
ــرادى كه در اين  زمانى غالب اف
ــوزه فعاليت مى كردند از علم  ح
و اطالعات و همچنين مهارت ها 
و شايستگى هاى الزم برخوردار 
ــايد بهتر  نبودند و ناكارايى و ش
ــم خرابكارى هاى  ــد بگويي باش
اين بخش در سازمان ها موجب 
ــذارى اين  ــد نقش و تاثيرگ ش
ــئوالن  حوزه براى مديران و مس
آشكار شود. طى چند سال اخير 
ــان و متخصصان اين  كارشناس
حوزه در صدد برآمده اند اهميت 
و جايگاه روابط عمومى را براى 
ــرده و افراد  ــن ك ــران روش مدي
ــمت  فعال در اين حوزه را به س
ــوق  ــل كردن س ــه اى عم حرف
ــى از كارهايى كه در   دهند. يك
ــتا انجام شده، برگزارى  اين راس
ــت  ــاى تخصصى اس همايش ه
ــس «حرفه اى گرايى  كه كنفران
ــى» نيز يكى  ــط عموم در رواب
ــن كنفرانس كه  ــت. اي از آنهاس
ــا بازآموزى  ــا هدف آموختن ي ب
ــى مورد  ــى مفاهيم اساس برخ
ــى  ــط عموم ــاز در كار رواب ني
ــود، هفته گذشته  برگزار مى ش
ــال برگزارى را پشت  دومين س
ــش  ــن هماي ــت. اي ــر گذاش س
كارگاه  ــار  چه از  ــه اى  مجموع
ــه اى  حرف ــى  «روابط عموم
ــت  هوي ــازى  استانداردس و 
ــى  «روابط عموم ــازمانى»،  س
حرفه اى و اجراى پروتكل هاى 
ــى  «روابط عموم ــريفات»،  تش
ــزى  برنامه ري و  ــه اى  حرفــ
در  و  ــانه ها»  رس ــا  ب ــاط  ارتب
نهايـت «روابط عمومى حرفه اى 
ــود  ــن» ب ــگارى نوي و روزنامه ن
ــن  ــط محس كه به ترتيب توس
بنى هاشم از استادان چند وجهى 
ارتباطات ايران، محمد بيدارمغز 
ــابقه كه  باس ــاى  از ديپلمات ه
ــريفات در  در خصوص لزوم تش
زندگى و روابط عمومى چندين 
ــت، داوود  ــته اس ــاب نگاش كت
ــر روابط عمومى  ــان، مدي زارعي
ــدار  ــا كتاب ــرات و عليرض مخاب

اداره  ــگار  روزنامه ن
مى شد. 

نقش فعال مخاطب 
در گرفتن پيام سازمان ها

ــا  عمومى ه ــط  رواب ــب  اغل
به ويژه در شركت هاى خصوصى 
به دليل عدم آگاهى و شناخت 
ــه روزنامه نگارى،  كافى از حرف
هنوز نمى توانند ارتباط و تعامل 
ــگاران  ــا  روزنامه ن ــبى ب مناس
ــتن  ــايد دانس برقرار كنند. ش
روزنامه نگارى  دانش  از  اندكى 
ــك  ــا كم ــه روابط عمومى ه ب
توليد كننده  ــان  خودش ــد   كن

اين  ــه دليل  ب ــند.  باش محتوا 
ــك روابط عمومى  ارتباط نزدي
ــت امروز»  ــانه ها، «فرص و رس
ــى از  ــده تا بخش ــر آن برآم ب
كتابدار  ــا  عليرض صحبت هاى 
ــط عمومى  رواب ــوص  در خص
ــا روزنامه نگارى  ــش ب و ارتباط
ــن كارگاه  ــه در اي ــن را ك نوي
8ساعته بيان شد، شرح دهد. 

ابتداى سخنانش  كتابدار در 
ــه مخاطبان  ــوص اينك در خص
ــط عمومى ها اكنون  عمده رواب
بيان  ــتند،  ــانى هس ــه كس چ
ــه تغييرات  ــد: با توجه ب مى كن
ــوه  نح در  ــه  ك ــترده اى  گس
ــود آمده  ــانى به وج اطالع  رس
ــازمان ها و  ــاط س ــت، ارتب اس
ــا مردم  ب ــف  ــاى مختل نهاده
ضرورتا از طريق وسايل ارتباط 
بلكه  ــود،  نمى ش انجام  جمعى 
ــى فعال  ــب نقش ــود مخاط خ
ــام و حتى توليد  در گرفتن پي

ــازى مى كند.  تغيير  محتوا ب
ــات  اقتضائ ــان  مخاطب
ــاد كرده  ــدى ايج جدي
ــاد  ايج ــث  باعــــ و 
ــف متنوع تر و  طيــ
گســـترده ترى از 
مخاطبان شده 
شايد  است. 

برقرارى  از  ــدف  ــن ه مهم تري
ــد  ارتباط، انتقال «معنى» باش
ــى مى دانــيم  و البتـه بـه خوب
ــت؛  ــام نيس ــى» در پي «معنـ
است  «معنى» در «مخاطبى» 

كه پيام را درك مى كند. 

روابط عمومى الكترونيك
ــه در تعريف روابط  او در ادام
مى گويد:  ــك  الكتروني عمومى 

ــك  الكتروني ــى  عموم ــط  رواب
ــى  ــط عموم ــى از رواب ــه نوع ب
ــه در آن به  ــود ك اطالق مى ش
ــيوه هاى  جاى بهره گيرى از ش
ــنتى مواجهه با مشتريان يا  س
ــاى  ــان، از تكنولوژى ه مخاطب
الكترونيكى به منظور سهولت، 
ــتر  ــرى بيش ــرعت و فراگي س
ــن گونه  ــود. اي ــتفاده مى ش اس
ويژگى هايى  ــا  عمومى ه روابط 
ــد كه از جمله آنها مى توان  دارن
ــويه،  ــه ارتباط تعاملى و دوس ب
و  ــان  زم ــاى  مرزه ــتن  شكس
مكان، پيگيرى امور در فضاى 
ــنجى  وب، تحول در نظرس

ـــت و  ــاالى انباش و ظرفيت ب
ــاره كرد.  ــى اطالعات اش بازياب
ــش  توضيحات ــه  ادام در  وى 
ــر ديجيتال  ــان عص به مخاطب
ــح مى دهد  ــردازد و توضي مى پ
كه عمده مخاطبان امروز عالوه 
 Citizenيا ــهروند  اينكه ش بر 
Neti- ــبكه وند يا ــتند، ش هس

ــوند.  ــوب مى ش zen نيز محس
ــان  ــوژى، انس ــرات تكنول تغيي
ــت و  ــروز را متحول كرده اس ام
ــل ها را افزايش  شكاف بين نس
ــب امروزى  ــت. مخاط داده اس

كم حوصله است. 
بايد پيام را در كمترين زمان 
به او رساند اگرنه، از خير خواندن 
صفحه شلوغ روزنامه مى گذرد، 
ــون را خاموش يا  راديو و تلويزي
كانال را عوض مى كند، صفحات 
ــايت ها را برنمى تابد و  شلوغ س
ــت ضربدر كوچك  با زدن عالم
ــه خودش را  ــز باالى صفح قرم

ــد. مخاطب عصر  خالص مى كن
ــيرى ناپذيرى  ديجيتال، تنوع س
ــاع او، نيازمند  ــراى اقن دارد و ب
ــش  ــردن تمام حواس درگير ك
ــتيم. در عين  ــوع هس ــه موض ب
ــواس يك فرد  حال بعضى از ح
ــاير حواس او، در  ــبت به س نس
ــر  ــام قوى ت ــت و درك پي درياف
است. مخاطب در كشور ما كمتر 
ــته  ــه متن تنها به معناى نوش ب
توجه مى كند. برخى از مواردى 
كه كتابدار در خصوص انتظاراتى 
ــگار حرفه اى  ــك روزنامه ن كه ي
ــزار حرفه اى روابط  از يك كارگ
عمومى دارد، به آن اشاره كرد به 

شرح زير است: 
1- تعامل مناسب با خبرنگاران
ــنايى كامل به فعاليت  2- آش

سازمان محل خدمت خود
ــترس بودن، به ويژه  3- در دس

در مواقع بحرانى و حساس 
ــبى با حرفه  ــنايى نس 4- آش

خبرنگارى 
ــنايى با وظايف روابط  5- آش

عمومى به صورت حرفه اى
ــران  ــاع مدي ــى اقن 6- تواناي
ــخ  ــى پاس ــازمان در چگونگ س
ــگاران و  ــش هاى خبرن به پرس

انتقادات افكار عمومى
7- آشنايى با اصول تبليغ براى 
ــازمان محل  ــبرد اهداف س پيش

خدمت
ــتن اطالعات به روز از  8- داش

سازمان متبوع خود
ــكار عمل در  ــتن ابت 9- داش

جريان سازى خبرى 
ــى  ــا چگونگ ــنايى ب 10- آش
مواجهه با انتقادات خبرنگاران و 

افكار عمومى
11- تبعيض قائل نشدن بين 

خبرنگاران انواع رسانه ها
12- با حوصله بودن در مقابل 
انتقادات خبرنگاران و افراد جامعه
ــدرت  قـــ ـــتن  داش  -13
ــع  ــاال در مواق ــرى ب تصميم گي

حساس 
ــودن در برابر  14- منفعل نب

اتفاقات حوزه سازمانى خود
ــاالى  ــدرت ب ــتن ق 15- داش

تجزيه و تحليل اطالعات
16- شناخت از فضاى حاكم بر 

تك تك رسانه ها
17- اقناع خبرنگاران به جاى 

دور زدن آنها
ــبكه هاى  ــنايى با ش 18 -آش

اجتماعى
19- شناخت خطوط قرمز در 

مواجهه با خبرنگاران
ــرارى ارتباط  20- توانايى برق
مناسب ميان مديران سازمان و 

خبرنگاران.

ترجمه : مرضيه فروتن
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با صفرهاى  اعداد  ــاهده  مش
غيرقابل شمارش در آگهى هاى 
ــوال روياى پولدار  مختلف، معم
ــتن را  ــول زيس ــدن و متم ش
ــان زنده  ــود انس ــق وج در عم
ــه هر فرد  ــد؛ رويايى ك مى كن
را  ــود  خ ــانس  ش ــد  مى توان
ــيدن به آن  ــراى تحقق بخش ب
ــن مضامين  ــد. اي ــان كن امتح
ــان  بيش از هرچيز ديگرى انس
ــاى بخت آزمايى  ياد بليت ه را 
و شرط بندى مى اندازد. كسب 
ــت در اين  وكارى كه سال هاس
مرز و بوم ممنوع شده است، اما 
ــكال جديد و زيرپوستى آن  اش
را در لباس و چهره اى متفاوت 
مى توان ديد. يكى از اين اشكال 

تبليغات جايزه دار است. 
ــزه دار از جمله  تبليغات جاي
روش هاى ترويج است كه براى 
ــروش به كار مى رود.  افزايش ف
ــانه هاى ملى  اين روزها اما رس
و محلى پر شده اند از تبليغات 
ــته  ــزه محور. اگر در گذش جاي
ــتر مختص  اين نوع ترويج بيش
بانك ها و موسسه هاى اعتبارى 
ــتريانش  ــاال دامنه مش بود، ح
ــعت يافته و از كاالى بادوام  وس
ــه تا مصرفى و  و بى دوام گرفت
را زيرسيطره خود  غيرمصرفى 
درآورده است. با اين روش هم 
رسانه هاى تصويرى باكس هاى 
آگهى و ساعات آخر هفته خود 
ــى پر  را با برنامه هاى قرعه كش
ــب كاال  ــم صاح ــد، ه مى كنن
محصوالتش را مى فروشد و هم 
برندگان به نوايى مى رسند، اما 

آيا اين همه ماجراست؟ 

جايزه تبليغاتى 
از كجا آمد؟ 

جايزه دار  تبليغات  ــتان  داس
ــد كه برخى  ــروع ش از آنجا ش
ــى در اواخر  ــاى دولت از بانك ه
ــه منظور  ــى ب دهه 70 شمس
ــرمايه خود، اقدام به  افزايش س
ــى در ميان  برگزارى قرعه كش
ــپرده گذاران كردند. با توجه  س
ــه در آن زمان پرداخت  به اينك
ــپرده گذاران قانونى  سود به س
ــى  قرعه كش ــوع  ن اين  ــود،  نب
ــر براى  ــى موث ــوان روش به عن

جذب سرمايه پيشنهاد شد. 
ــوب جواب  ــن تكنيك خ اي
ــه در ميان همه  داد و رفته رفت
ــا  ــت. بعده ــا رواج ياف بانك ه
ــاى خصوصى  ــا ورود بانك ه ب
ــور،  ــت بانكدارى كش به صنع
ــتريان  ــن بانك ها نيز به مش اي
ــات جايزه دار  تبليغ پروپاقرص 

تبديل شدند و خيلى سريع در 
ميان عامه نام شان بر سر زبان ها 
افتاد؛ اين اتفاق همزمان بود با 

رشد توليد كاالهاى وطنى. 
در آن زمان تبليغ محصوالت 
توليدى بى دوام در ايران بيشتر 
مبتنى بر معرفى كاال و كيفيت 
ــا افزايش واردات  آن بود، اما ب
ــف و همچنين  كاالهاى مختل
بروز تورم و ركود افسارگسيخته 
ــه  در دهه 80 رفته رفته وسوس
استفاده از تبليغات جايزه دار به 
جان صاحبان برند داخلى اين 
ــاد، تا جايى كه حاال  كاالها افت
ديگر بخش عمده كمپين هاى 
ــده اند  تبليغاتى جايزه محور ش
ــتر از آنكه كاال  و مشترى بيش
شناخت  درصدد  ــد،  بشناس را 

جايزه و ارزش آن است. 

تحقق روياى پولدار شدن 
در صنعت تبليغات

ــرد تبليغات  ــان ك ــد اذع باي
ــور ما با بافت  جايزه دار در كش
ــادى و فرهنگى خاصش،  اقتص
ــت. اين  ــيار موثر افتاده اس بس
ــوى  ــتر از س نوع تبليغات بيش
ــه مورد  ــر كم درآمد جامع قش
قرار مى گيرد. قشرى  استقبال 
كه به دليل عدم وجود ظرفيت 
براى رسيدن به سطح درآمدى 
ــدن آگهى هاى  ــا دي ــر، ب باالت
ــريال هاى  ــر زرق و برق يا س پ
ــا مروج  ــه بعض ــى ك تلويزيون
هستند،  مصرفى  سبك زندگى 
ــن  ــرت چني ــوس و حس افس
در  ــد.  مى خورن را  ــى اى  زندگ
ــر  ــه خانوارهاى اين قش نتيج
ــتيابى به جايزه  در آرزوى دس
ــوالت  ــى از محص ــر روز يك ه
ــارغ از نياز خود  ــزه دار را ف جاي
ــوالت  محص آن  ــت  كيفي ــا  ي
مى خرند و به توليدكنندگان و 
برخى آژانس هاى تبليغاتى در 
استفاده بيشتر و گسترده تر از 
ــوع تبليغ انگيزه مضاعف  اين ن

مى دهند. 
اين نوع تبليغات اصوال يكى 
ــج فروش  راي ــاى  از تكنيك ه
ــود كه معموال  محسوب مى ش
هم با نتايج بسيار خوبى همراه 
ــه اين  ــن نتيج ــت. بارزتري اس
ــتر و  روش تبليغ، فروش بيش
تصاحب سهم بيشترى از بازار 
ــت. افزون بر اين، تبليغات  اس
ــه به اينكه بر  جايزه دار با توج
اصِل روياى پولدار شدن استوار 

است، موجب جلب توجه بيشتر 
مخاطبان و در واقع ديده شدن 
ــتر محصول يا برند است.  بيش
همچنين تداوم استفاده از اين 
ــرار خريد از  ــك باعث تك تكني
سوى مشتريان شده و ترجيح 
برند را نزد آنان تقويت مى كند. 

محدوديت هاى قانونى
ــام  اقس و  ــواع  ان ــروز   ام
نفيس  با جوايز  ــى ها  قرعه كش
ــمش طال گرفته  از خودرو و ش
ــول نقد را  ــا خانه وياليى و پ ت
مى توان مشاهده كرد كه توسط 
برندهاى توليد رب گوجه فرنگى 
ــام  و خميردندان و انواع و اقس
ــركت هاى توليد مواد غذايى  ش
آب  با  قرعه كشى هاى شان  اين 
ــان معرفى  ــه مخاطب ــاب ب و ت

مى شود. 
در بسيارى از نقاط دنيا براى 

ــا خريد  ي جايزه دار  ــات  تبليغ
كوپنى، محدوديت هايى از نظر 
ــود دارد كه از لجام  قانونى وج
ــتفاده از چنين  گسيختگى اس
مى كند.  ــرى  جلوگي تبليغاتى 
ــد كه طبق  ــت بداني جالب اس
قوانين كشور ما استفاده از اين 
ــه طور كل ممنوع  نوع تبليغ ب

است. 
طبق ماده 12 و بند د قانون 
ــال 1372  تبليغات مصوب س
تعيين جايزه در مقابل تشويق 
به خريد و مصرف ممنوع است. 
ــت قانون در به  با وجود صراح
ــوع تبليغات،  ــرى اين ن كارگي
و  كاال  ــان  از صاحب ــيارى  بس
ــا اين  ــا اغماض ب ــانه ها، ب رس
ــورد مى كنند. اين  موضوع برخ
ممنوعيت بيشتر در عدم  اجراى 
ــالم و قانونى در  ــدى س فرآين
انجام قرعه كشى ها ريشه دارد. 

برندهايى  از  ــى  برخ ــرا  اخي
ــزه دار اجرا  ــات جاي ــه تبليغ ك
با  ــالش كرده اند  ت ــد،  مى كنن
ــى  قرعه كش ــم  مراس برگزارى 
ــون  ــده از تلويزي ــورت زن به ص
ــن نقيصه قانونى را  به نوعى اي
برطرف كرده و به تبليغات خود 

مشروعيت ببخشند. 

تبليغ به مثابه يك مخدر
ــع قانونى  ــر از موان صرف نظ
ــزه  دار، طبق نظر  تبليغات جاي
ــيارى از كارشناسان حوزه  بس
ــن روش  ــد گفت اي ــد، باي برن
ــه زده و  ــى به برند ضرب تبليغ

ارزش آن را پايين مى آورد. 
آمد  پيش تر  ــه  ك همان طور 
كسانى كه در اين نوع تبليغات 
ــتر  بيش ــد  مى كنن ــركت  ش
مشتريانى هستند كه بدون در 
نظر گرفتن كيفيت كااليى كه 
تبليغات جايزه دار در مورد آن 
اجرا مى شود، اقدام به خريد آن 
كاال مى كنند، بنابراين در واقع 
اين نوع تبليغ ارزشى را به برند 

نمى افزايد و فقط باعث فروش 
ــتر كاالى مورد نظر آن هم  بيش

در مقطعى كوتاه مى شود. 
ــاى  ــروش و ارتق ــش ف افزاي
سهم بازار يكى از اهداف اصلى 
در شيوه هاى مختلف بازاريابى 
و تبليغات است، اما آيا مى توان 
ــه هر قيمتى به چنين هدفى  ب

دست يافت؟ 
در واقع تبليغات جايزه دار به 
مثابه ماده مخدر براى محصول 
ــد. برند به  ــد عمل مى كن و برن
اين ماده معتاد مى شود و بدون 
ــد به زندگى عادى  آن نمى توان
ــد. برند هر روز  ــود ادامه ده خ
ــتر  ــه تبليغات جايزه دار بيش ب
وابسته مى شود، غافل از اينكه 
درونش تهى شده و ارزش خود 
را بدون اين ماده از دست داده 

است. 
همچنين  جايزه دار  تبليغات 
ــد اجازه نمى دهد تصوير  به برن
درستى از خود و ميزان تمايل 
ــتريانش داشته  و وفادارى مش
باعث  جايزه دار  تبليغات  باشد. 
مى شود اين تصوير زير استقبال 

از جايزه ها پنهان شود. 
ــن از اين نوع تبليغات  بنابراي
و  ــى  مقطع ــور  ط ــه  ب ــد  باي
ــتفاده  اس تاكتيكى  ــورت  به ص
ــت يك  كرد. گاهى ممكن اس
ــد در بازار مورد  محصول جدي
ــن  ــرد، در اي ــرار نگي ــه ق توج
ــتريان  اينكه مش براى  صورت 
ــنا  ــا اين محصول آش بالقوه ب
را  آن  ــاى  توانايى ه و  ــده  ش
ــند، مى توان از تبليغات  بشناس
دوره اى  ــورت  به ص ــزه دار  جاي

استفاده كرد. 
ــه نحوه  ــت ك البته بهتر اس
ــوع تبليغات  ــتفاده از اين ن اس
ــده بوده  ــاب ش هم كامال حس
ــرد كه  ــوى انجام گي ــه نح و ب
ــاى يك محصول  روى برترى ه
ــود تا  و تمايزهاى آن تاكيد ش
ــات جايزه دار  ــر بعدها تبليغ اگ
ــد، ريزش مشتريان  متوقف ش
ــرل نبوده و پايان  غيرقابل كنت

عمر محصول فرا نرسد. 
ــد،  گفته ش كه  ــور  همان ط
ــى از  ــزه دار يك ــات جاي تبليغ
روش هاى موثر در فروش كاال 
و معرفى يك برند جديد است، 
ــن روش بايد در قالب  اما از اي
ــتراتژى و برنامه مدون  يك اس
ــدود و  ــى مح و در دوره زمان
ــخص بهره برد. در غير اين  مش
ــت اين روش  صورت ممكن اس
ــه ضد خود  ــر در فروش ب موث
تبديل شده و تصوير برندى را 
كه سال ها با صرف هزينه زياد 
شكل گرفته و ارتقا يافته است، 

مخدوش كند. 

تبليغات جايزه دار زير ذره بين با دوندگان همراه باشيد

ــا پرطرفدارند. هرجا  ــن روزه ــاى موبايلى اي بازى ه
ــت گرفته اند  ــى موبايل به دس ــرادى گوش مى رويد اف
ــتر  ــتند. اگر بازى هيجانش بيش ــغول بازى هس و مش
ــال چند  ــود. ح ــتر مى ش ــد، تمركز روى آن بيش باش
ــركت ها براى جلب نظر مخاطبان  وقتى است برخى ش
ــراى بازى هاى  ــه و اج ــه تهي ــروع ب ــود ش ــن خ آنالي
ــده ارتباط  ــد؛ بازى هايى كه باعث ش ــى كرده ان موبايل
ــركت يونيليور  ــود. ش ــترى جوان بهتر برقرار ش با مش
ــت به  ــى از زيرمجموعه هاى آن اس ــه برند اكس يك ك
ــى را براى گروه هدف خود طراحى  تازگى بازى موبايل

كرده است. 

ــرها  ــه طرفدارانى ميان پس ــت ك ــس برندى اس اك
ــل، اين بازى هم  ــوان دارد. به همين دلي ــردان ج و م
ــده كه عالقه زيادى  ــرهاى جوانى طراحى ش براى پس
ــتان بازى ماجراى پسرانى است  به هيجان دارند. داس
ــتيوال پاركور دور هم جمع شده اند و تمام  كه براى فس
ــوند.  ــهر را زير پا مى گذارند تا برنده ش خيابان هاى ش
ــن روزها ميان  ــت كه اي ــازى پرهيجانى اس ــور؛ ب پارك
ــت. دراين بازى بايد  ــده اس ــرهاى نوجوان باب ش پس
ــز امتيازاتى را  ــير ني ــه را طى كرده و در مس 15 مرحل
ــازى امكانى فراهم  ــويد. در ب ــب كنيد تا برنده ش كس
ــتان خود را دعوت و از  ــده كه افراد مى توانند دوس ش
ــد و رتبه خود  ــاز خود را افزايش  دهن ــن طريق امتي اي
ــتكار خوبى داشته  را در جدول باال ببرند. اگر افراد پش
ــن رتبه قرار بگيرند، يك  ــند و در جدول در باالتري باش
ــازى برنده  ــه  همراه دو ب ــتگاه PlayStation4 ب دس
ــوند و نفر دوم يك PlayStation4 و يك بازى  مى ش
ــابقه دوندگان اكس يك دستگاه  ــوم مس برنده و نفر س
PlayStation3 جايزه خواهد برد. اين بازى را بدون 
دسترسى به اينترنت نيز مى توان انجام داد، ولى گهگاه 

براى ثبت امتيازات بايد آنالين شد. 

ــتريان  ــه درپى ايجاد هيجان در مش اين برند هميش
خود است. اين برند جهانى كه فعاليت هاى تبليغاتى آن 
ــركت مگنوليا در ايران انجام مى دهد، قبل از اين  را ش
ــيوه هاى متفاوتى را پيدا كرده است؛ شيوه هايى  هم ش
ــده و با توجه  كه در قالب كمپين هاى جهانى تعريف ش
ــده است. كمپين هاى  ــازى ش به فرهنگ ايران بومى س
ــابقه ساخت آهنگ با پيس  اينترنتى اكس ميكس (مس
ــابقه ساخت سوژه هاى  پيس اسپرى)، اكس هيرو (مس
ــتاگرامى براى  ــابقه  اينس ــده دار) و مس ــى خن گرافيك
عكاسى از فضانورد اكس از كمپين هاى ديگرى بود كه 

توسط اين برند اجرا شد. 
مدل Dark Temptation اكس با رنگ شكالتى 
ــت و  يكى ازپرفروش ترين هاى محصوالت اين برند اس
 Gold Temptation دركنار اين محصول به تازگى
نيز وارد بازار شده است. به منظور معرفى اين محصول 

تبليغات محيطى گسترده اى در حال اجراست. 

آگهى تاكتيكى نيسان 7 دقيقه
پس از تولد دومين نوزاد سلطنتى

ــد  ــر تول ــالم خب ــس از اع ــه پ ــت دقيق ــط هف فق
ــلطنتى انگلستان،  قريب   الوقوع نوزاد جديد خانواده س
ــى خودروى  ــان تصويرى از فضاى داخل ــركت نيس ش
ــرد  ــر ك ــر منتش ــره X-Trail را در توييت ــت نف هف
ــرار داده  ــاهى ق ــى يك تاج پادش ــه روى هر صندل ك

شده است. 
ــن آگهى تبليغاتى مى خوانيم: «اين بار احتمال  در اي
ــته و البته  ــه قلو وجود داش ــه دنيا آمدن بچه هاى س ب
ــت.» در ادامه  ــاى كافى هس ــم براى ملكه ج هنوز ه
Roy-# و XTrail، #SevenSeats# ــتگ هاى هش

alBaby نيز مشاهده مى شود. 
ــى پرنس جورج  ــر اين نوزاد يعن ــد برادر بزرگ ت تول
ــاخت آگهى هاى  ــال 2013، منجر به س در جوالى س
ــوى برند هايى نظير  ــراوان از س ــى تاكتيكى ف تبليغات
كوكا كوال و خطوط هوايى Ryanair شد كه اين برند 
ــم خود را به «Ryanheirheir» (به معناى  موقتا اس

وارث و جانشين است) تغيير داد. 
برند هايى نظير Marks & Spencer (توليد كننده 
ــاك)، Tesco و Jack Wills (فروشنده لباس)  پوش
ــد كه از طريق توييتر  ــتين نام هايى بودن از جمله نخس
ــس كمبريج را به آنها  ــد دومين نوزاد دوك و دوش تول

تبريك گفتند. 

محدوديتى كه 
به خالقيت منجر مى شود

 

ــراى موهاى  ــامپو ب ــركت هاى تبليغاتى نمى توانند ش ش
ــده، كرم موبر، بسته بندى چيپس و پفك و بسيارى  رنگ ش
ــيارى از رسانه ها نمايش دهند، چون  محصول ديگر را در بس
ــردى را در حمام براى تبليغ  ــت، اما مى توانند م ممنوع اس
ــده يا مردى را براى تبليغ  شامپوى مخصوص موى رنگ ش
ــامپوى گردوى فالن شركت در حالى نمايش دهند كه با  ش
همان هيبت خيس و حوله اى برتن به سمت داروخانه مى رود 
و خانم هايى كه با دهان باز او را نگاه مى كنند. آيا اين دور زدن 
محدوديت ها ناشى از تبليغ برخى محصوالتى است كه با توجه 
به فرهنگ ما مناسب نمايش واضح تر نيستند؟ در برخى موارد 
شاهد اين بوديم كه همين محدويت ها باعث ايجاد خالقيت 
از سوى سازنده آگهى شده و حداقل توجه مخاطب را هرچند 

كوتاه به سمت پيام تبليغاتى جلب كرده است. 

مسواكى كه موهايش به هوا مى رود!

ــا رعايت قوانين و  ــركت ها اجازه يافته اند ب اين روزها ش
محدوديت هاى موجود، هر محصولى را در تلويزيون تبليغ 
ــناس، در ازاى پرداخت پول،  ــك كارش ــه گفته ي كنند. ب
ــركت ها امكان پخش هر آگهى را دارند. چندى است كه  ش
يك توليدكننده كرم و اسپرى موبر شروع به پخش آگهى در 
تلويزيون كرده است. در اين آگهى سازنده چون محدوديت 
ــته، سعى كرده راه بهترى را انتخاب كند. آگهى فردى  داش
ــان مى دهد كه بعد از دوش گرفتن و خروج از حمام  را نش
ــواك و  ــى مى گذارد كه قيچى و مس ــپرى موبر را جاي اس
خميردندان آنجا قرار گرفته است. وقتى مصرف كننده خارج 
ــنى كه در آن وسايل بعد از خواب  ــود، مانند انيميش مى ش
صاحب خود شروع به حركت مى كردند، در آگهى نيز اشياى 
ــروع به حركت مى كنند و به سمت اسپرى  داخل حمام ش
موبر كه يك شىء جديد است مى روند. وقتى اسپرى متوجه 
ــود براى مقاومت، بخشى از محتواى داخل خود را به  مى ش
سمت اين وسايل مى فرستد كه خميردندان و قيچى جاى 
خالى مى دهند و پاف اسپرى به وسيله مورد نظر كارگردان 
ــواك تنها شيئى است كه در تصوير مو دارد  مى خورد. مس
و به يكباره تمام موهاى مسواك مى ريزد. اين شيوه تبليغ 
براى لحظه اى لبخندى بر لب بيننده مى نشاند و او را متوجه 
منظور سازنده آگهى مى كند. كارگردان با اينكه محدوديت 
ــته، باز توانسته پيام مورد نظر خود را به مصرف كننده  داش
برساند. درآخر گوينده متن تيرخالص را مى زند و مى گويد 
ــواص را دارد و آگهى هم به اين  ــه اين محصول فالن خ ك

ترتيب به پايان مى رسد. 

حضور مينيون ها در آگهى موبر

ــخصيت هاى هاليوودى هستند كه چندى  مينيون ها ش
ــت در كنار ديگر كاراكترهاى معروف انيميشنى جايگاه  اس
خوبى را ميان كودكان باز كرده اند. اين شخصيت هاى كارتونى 
ــتنى معموال در قسمت هاى مختلف كارتون در  دوست داش
ــتند. مينيون ها در  حال مبارزه و انجام كارهاى عجيب هس
داخل آنقدر معروف شده اند كه به هراسباب بازى فروشى كه 
سر مى زنيد حتما از عروسك آن خواهيد ديد. چندى است 
يكى ديگر از شركت هاى توليدكننده لوازم بهداشتى شروع 
ــت. اين  ــه پخش آگهى براى محصول موبر خود كرده اس ب
ــنى است كه در آن شخصيت هايى شبيه به  آگهى انيميش
ــتند،  مينيون ها را نمايش مى دهد كه كثيف و پر از مو هس
اما به يكباره مينيون هاى واقعى با تيوپ هاى اين كرم وارد 
ــده و در صحنه مبارزه، مقدارى از اين كرم را به  صحنه ش
ــمت شخصيت هاى پرمو شليك مى كنند. موقع برخورد  س
ــخصيت هاى كثيف به يكباره تميز  تمام موها مى رود و ش
ــوند. اين آگهى از جذابيت بصرى خاصى  ــنگ مى ش و قش
ــت، ولى همين محدوديت و بازى با آن، هر  برخوردار نيس
بيننده اى را به تماشاى آگهى تشويق مى كند. هرچند باز در 
اين آگهى به خاطر استفاده از شخصيت انيمشينى جالب، 
ــنى پايين تر بيشتر از بزرگ تر ها به ديدن  كودكان گروه س
ــتياق نشان مى دهند. اين شيوه چندى است  اين آگهى اش
ــت، اما به نظر مى رسد  ــده اس در آگهى هاى داخلى باب ش
سازندگان آگهى در ابتداى دريافت بريف از طرف مشترى 
هيچ گاه از او نمى پرسند كه گروه هدف اين محصول كيست 
و بايد براى چه گروه سنى اين آگهى نوشته و ساخته شود. 

فرصتى براى خالقيت 
ــر محدوديت در نمايش برخى محصوالت  در حال حاض
ــت. به نظر مى رسد  ــده اس باعث ايجاد تنوع در آگهى ها ش
ــيارى از  اگر حضور محصول در آگهى هاى ايرانى مانند بس
ــود، اين سازندگان با وجود  آگهى هاى خارجى كمرنگ ش
تمام محدوديت ها هم بتوانند آگهى هاى بهترى را بسازند. 
ــه محصول ديده  ــاى خارجى با اينك ــى از آگهى ه در برخ
ــود وحرفى نيز از آن زده نشده، باز سازنده به خوبى  نمى ش
پيام تبليغاتى خود را به مشترى رسانده است. اين در حالى 
است كه اين روزها با هر سازنده آگهى كه صحبت مى شود 
و از نبود خالقيت كالمى به ميان مى آيد، فورا از محدوديت 
در تبليغ برخى محصوالت حرف مى زنند. محدوديت وجود 
ــت، ولى اين همه اصرار براى حضور محصول در  دارد، درس
ــزرگ را در ذهن هر بيننده اى  ــوالى ب آگهى هاى ايرانى س
ايجاد كرده است. اين سازندگان كه از هر نوع آگهى خارجى 
الگوبردارى مى كنند، پس چرا اين تكنيك را از آن آگهى ها 
برداشت نمى كنند و نمى  كوشند اين محدوديت ها را تبديل 

به فرصتى براى خلق خالقيت هاى جذاب كنند؟ 

گاهى ممكن است يك 
محصول جديد در بازار 
مورد توجه قرار نگيرد، 
در اين صورت براى 
اينكه مشتريان بالقوه 
با اين محصول آشنا 

شده و توانايى هاى آن 
را بشناسند، مى توان 
از تبليغات جايزه دار 
به صورت دوره اى 

استفاده كرد

رسانه كافه تبليغات

ايستگاه تبليغات
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تـمـاشـــاى ويـتـريــن 
ساعت فروشـى ها بـراى همه 
ما جذاب اسـت؛ نگاه كردن 
بـه سـاعت هاى زيبايى كه 
دوسـت داريـم در دسـت 
داشـته باشـيم و بعضـا به 
دليل بـاال بودن قيمـت، از 
پس خريـد آن برنمى آييم. 
چند سالى است كه بسيارى 
از افـراد به زيبايى سـاعتى 
كه در دسـت دارنـد و البته 
برنـد آن، بسـيار اهميـت 
مى دهنـد و هميـن عالقـه 
جرقه استفاده از يك فرصت 
خوب را بـراى مديريت يك 
كسب و كار عقاليى در ذهن 
فعـاالن كسـب و كار ايجـاد 
مى كنـد.  فعاليت در شـغل 
ساعت فروشـى يك شـغل 
اقتصادى و مقرون به صرفه 
است. همين مسـئله باعث 
شـده كه به تعـداد فعاالن 
اين شـغل بسـيار افـزوده 
شـود و مدل هـاى عرضـه 
اين حـوزه هر  محصـوالت 
روز تنـوع بيشـترى پيـدا 
كند. براى اينكه بتوانيم يك 
كسب و كار خوب را مديريت 
كنيم، خوانـدن اين گزارش 
مى تواند كمـك و راهنماى 
كوچكى براى شـما باشـد. 
پـس خوانـدن آن خالى از 

لطف نيست. 
ــاعت را  ــگاه س ــك فروش ي
ــد. يك ويترين  در نظر بگيري
ــه توجه همه  ــر زرق و برق ك پ
ــب مى كند، گاه  را به خود جل
را مى بينيم  ــى  حتى رهگذران

ــاعت ندارند  كه قصد خريد س
و بخشى از زمان خود را پشت 
ــى صرف  ساعت فروش ويترين 
ــر مى خواهيد در  اگ مى كنند. 
ــاعت فعاليت  ــغل فروش س ش
ــته  ــد در نظر داش ــد، باي كني
ــما  ش ــتريان  مش كه  ــيد  باش
برخورد  نيستند.  خريدار  همه 
با اين مسئله  ــما  ــب ش مناس
ــا وقتى  ــود تا آنه باعث مى ش
ــد، دوباره به  ــد خريد دارن قص
ــه كنند.  ــما مراجع ــازه ش مغ
ــترى وارد  ــى كه يك مش زمان
نبايد  ــود  مى ش شما  فروشگاه 
ــته باشيد كه  حتما توقع داش
دست پر از مغازه بيرون برود، 
ــخگويى  ــار و نوع پاس اما رفت
ــا را براى  ــد فض ــما مى توان ش

ديدارى مجدد مهيا كند. 

از كجا بخريم كه به صرفه 
بفروشيم؟ 

ــگاه هاى  فروش از  ــى  برخ
ــد را روى  ــام يك برن ــاعت ن س
ــان حك و خود  تابلوى مغازه ش
ــوان نمايندگى آن برند  را به عن
ــا در عين  ــى مى كنند، ام معرف
ــر را هم به  ــال برندهاى ديگ ح
ــا بتوانند  ــش مى گذارند ت نماي
ــخگوى نياز مشتريان خود  پاس
ــند. البته برخى فروشگاه ها  باش
نيز هستند كه به عنوان نماينده 
ــوند و با آن  ــد معرفى مى ش برن
ــد و  ــرارداد مى بندن ــركت ق ش
فقط محصوالت همان شركت 
ــه مى كنند. بايد در نظر  را عرض
ــش گرفتن  ــه در پي ــت ك داش
ــاد  اعتم ــب  در جل دوم  روش 
ــت؛ البته  ــر اس ــتريان موث مش
تنوع محصول هم مزاياى خود 

ــاعت بايد  را دارد. براى تهيه س
ــيد كه  واردكنندگانى را بشناس
ــاعت را به  با قيمت مناسب س
ــما مى رسانند. معامله  دست ش
ــم مى تواند به  ــراد ه ــا اين اف ب
ــترى هاى شما اضافه  تعداد مش
ــگاه  كند، به اين دليل كه فروش
ــه پر از ساعت هاى  شما هميش
ــان  ــم براى ت ــت، ه روز دنياس
كنيد  ــد. سعى  باش سودبخش 
ــده  ــود را از واردكنن كاالى خ
ــى دريافت كنيد و از خريد  اصل
ــط واسطه هايى كه  ساعت توس
ــان داللى است خوددارى  كارش
كنيد. از سوى ديگر دقت داشته 
باشيد كه حذف واسطه ها باعث 
ــده و  ــت تمام ش ــش قيم كاه
معتدل شدن قيمت ها مى شود. 

ويترين زيبا 
و نورپردازى متفاوت

ــى  ساعت فروش ــن  ويتري
ــى ها بايد  ــم مانند طال فروش ه
ــه قول  ــد و ب ــرق باش پرزرق وب
ــد تا  ــم بياي ــه چش ــروف ب مع
مشترى ها را جذب ساعت هاى 
ــما كند و به داخل  فروشگاه ش
مغازه بكشاند. ويترين شما بايد 
داراى طبقات زيبا باشد. سعى 
ــا برندهاى  ــاعت ها ب ــد س كني
ــات جدا  ــون را در طبق گوناگ
ــه  ــخصى ب ــش مش ــا در بخ ي
ــتريان  ــش بگذاريد تا مش نماي
ــى بتوانند از مدل هاى  به راحت
يك برند ديدن كنند. برندهاى 
لوكس و گران قيمت را در يك 
ــه قرار دهيد و  ويترين جداگان
مناسب تر  قيمت  با  ساعت هاى 
ــن ديگر  ــز در يك ويتري را ني
بگذاريد. اين كار باعث مى شود 

ــما تفكيك  ــترى هاى ش تا مش
ــواردى  از م ــى  ــود. نور يك ش
ــان بايد  ــت كه ساعت فروش اس
به آن توجه زياد داشته باشند 
ــورت بى توجهى به اين  و در ص
موضوع نبايد فكر فروش باال و 
ــر خود راه  ــود كالن را به س س
ــاى  ــتفاده از نوره ــد. اس بدهن
متمركز روى هر ساعت جلوه اى 
خاص به آن مى بخشد و دليلى 
مى شود تا مشترى را به داخل 
ــل  ــور داخ ــاند. ن ــازه بكش مغ
ــى از نور  ــد تركيب ــن باي ويتري
ــفيد باشد تا رنگ  زرد و نور س
ــاعت خودش را نشان  اصلى س
دهد. براى مغازه خود بايد يك 
ــدوق كوچك به همراه  گاو صن
تهيه  ــابدارى  ــز حس مي ــك  ي
ــز بايد  ــه مغازه ني ــد و بقي كني
ــود  ــط ويترين طراحى ش توس
تا مدل هايى را كه نتوانسته ايد 
ــن بيرونى قرار دهيد  در ويتري
ــى بگذاريد تا  در ويترين داخل
ــه وارد مغازه  ــترى هايى ك مش

مى شوند آنها را ببينند. 
ــگاه اول افراد از  ــايد در ن ش
ــاى نجومى  ــنيدن قيمت ه ش
ساعت هاى دلخواه خود هراس 
داشته باشند، اما اگر شما افراد 
ــان دادن مدل هاى  را براى نش
ــگاه  ــون به داخل فروش گوناگ
راهنمايى كنيد، اين ترس آنها 
ــود و به احتمال  بر طرف مى ش
زياد مشترى  شما خواهند شد. 

بخش تعميرات
 تعريف كنيد

حتما بخشى از مغازه خود را 
ــرات اختصاص بدهيد  به تعمي
ــه نيازهاى  ــد به هم ــا بتواني ت

مشتريان پاسخ دهيد و اعتماد 
ــا را جلب كنيد. اين روزها  آنه
ــز مانند  ــرات ني ــش تعمي بخ
قسمت فروش از اهميت بااليى 
ساعت ها  زيرا  است،  برخوردار 
در چند سال اخير قيمت چند 
ــدا كرده اند و امكان  برابرى پي
ــاعت در يك  ــد س ــد چن خري
ــراى همه  ــازه زمانى كوتاه ب ب
فراهم نيست. ساعت وسيله اى 
ــت كه هر زمانى كه افراد  نيس
ــته باشند به  هوس خريد داش
ساعت فروشى مراجعه كنند و 
ــما  ــد. در نتيجه ش آن را بخرن
ــگاه  ــوان مدير يك فروش به عن
ــته  داش رفتارى  بايد  ــاعت  س
باشيد كه نه تنها افراد را براى 
خريد بعدى به مغازه بكشانيد، 
بلكه به گونه اى رفتار كنيد كه 
آنها مشترى هايى از دوستان و 
ــنايان خود به شما معرفى  آش

كنند. 
ــوان  ــد به عن ــما مى تواني ش
ــيله نشان دادن  فروشنده وس
تولد مشترى هاى  زمان  زمان، 
ــت كنيد و به  ــود را يادداش خ
ــان را تبريك  ــا روز تولدش آنه
ــن مى توانيد  ــد. همچني بگويي
ــتريان  مش ــد  تول ــان  زم در 
ــان در  بن هاى تخفيفى برايش
ــا از مدل هاى  ــر بگيريد ت نظ
ــدن كنند و  ــما دي ــد ش جدي
ــد.  ــام دهن ــان را انج خريدش
ــى  جزي ــاى  تخفيف ه ــه  ارائ
هزينه چندانى به شما تحميل 
نمى كند، اما مشتريان وفادارى 
ــما  ش ــب و كار  كس ــه  روان را 
ــد آينده  ــد كه مى توانن مى كن
ــان برايت ــانى را  كارى درخش

 رقم بزنند. 

موتوروال 
از سفر به ماه تا ادغام در گوگل

ــى هاى اندرويدى اين روزها بسيار داغ است  بازار گوش
ــدى خواهد بود كه مزيتى رقابتى  و برنده اين ميدان برن
نسبت به سايرين براى مخاطبان داشته باشد. معيارهاى 
ــنجش براى خريد گوشى براى افراد متفاوت است، اما  س
اغلب قدرت و سرعت كار كردن با اپ ها، ماندگارى باترى 
ــى ها در اولويت قرار  ــدآب و ضدضربه بودن در گوش و ض
ــر خالف انتظارات،  ــركت موتوروال ب دارد. در اين بين ش
ــند و اجزاى خوب  تمركز خود را بر ويژگى هاى كاربر پس
ــته است. شركت موتوروال همواره تالش مى كند بر  گذاش
ــتى و احترام به مردم- پايبند  شعار هميشگى اش- درس
ــا طول زمان،  ــت كه هرچند ب ــوده و همواره معتقد اس ب
مشتريان، مردم و محصوالت تغيير مى كنند، اما باورهاى 
ــترى مدارى تغيير نخواهد  ــى موتوروال در زمينه مش اصل
ــتر اين برند بهتر است  ــناخت هر چه بيش كرد. براى ش

نگاهى به تاريخچه بلند و پرفراز و نشيب آن بيندازيم. 
ــرادرش جوزف  اى  ــال 1928 پل وى گالوين و ب در س
گالوين در كارخانه اى در ايلينويز شيكاگو سرمايه گذارى 
كردند. گفته شده كه در آن زمان كارخانه گالوين تنها پنج 
كارمند داشت و نخستين محصول كارخانه حذف كننده 
باترى بود كه مصرف كنندگان را قادر مى ساخت از جريان 

برق خانگى در راديو استفاده كنند. 
با شروع دهه 1930 شركت گالوين به توليد راديوهاى 
ــى براى انتقال  ــاى خانگى و گيرنده هاي ــين، راديوه ماش
ــارى موتوروال  ــس با نام تج ــن گروه هاى پلي ــام در بي پي
ــركت  ــت. حدود يك دهه بعد، ش (Motorola ) پرداخ
براى نخستين بار راديوهايى با موج FM را وارد بازار كرد 
كه نخستين سيستم FM در فيالدلفيا در اياالت متحده 
نصب شد، به عالوه يك آزمايشگاه تحقيقاتى براى بررسى 

الكترونيكى حالت جامد نيز در شركت تاسيس شد.
نخستين سهام شركت موتوروال در سال 1943 عرضه 
شد، اين سهام متعلق به نوعى راديوى دستى FM مدل 
SCR300  بود كه به شكل كوله پشتى ساخته شده بود. 
ــن قدم هاى  ــركت گالوي ــال ش ــت 4 س پس از گذش
ــوروال موت ــون  تلويزي ــتين  نخس و  ــت  برداش ــازه اى  ت

ــرد كه  ــازار ك ــود را وارد ب  Golden view VT71 خ
ــال بيش از 100 هزار دستگاه  ــت در طول يك س توانس
ــركت  ــد، البته حركت جالب ش از اين تلويزيون را بفروش
گالوين اين بود كه نام شركت خود را از گالوين به موتوروال 
ــوروال حرف «M» را  ــال بعد موت تغيير داد و حدود 8 س
به عنوان سمبول محصوالتش اعالم كرد و در همين سال 
ــتور ژرمانيوم كه يكى از قوى ترين ترانزيستورها  ترانزيس
ــمار مى رفت، براى راديوهاى  در محصوالت تجارى به ش
ــين در نظر گرفته شد و به عنوان نخستين محصول  ماش

نيمه رسانا به توليد انبوه رسيد. 
ــوالت و خالقيت هاى خود  ــوع محص ــوروال به تن موت
ــتين راديوى  ــال 1956 نخس همچنان ادامه داد تا در س
ــد  ــود را تولي ــر (Talkie - Handie) خ ــى پيج جيب
ــخص  ــام ويژه اى را به ش ــادر بود پي ــن پيجر ق ــرد. اي ك
ــاند. از اين رو خيلى زود وارد ساختار كارى  موردنظر برس

بيمارستان ها و كارخانه ها شد. 
ــال 1959 پل وى  ــت 4 سال يعنى در س پس از گذش
ــت و پسرش روبرت وى گالوين مديريت  گالوين درگذش
شركت را به دست گرفت اما موتوروال از تالش بازننشست 
و در ارتش، فضا و ارتباطات تجارى پيشرو بود و نخستين 

تاسيسات نيمه هادى در اين سال ساخته شد. 
ــى عظيم براى  «گامى كوچك براى يك مرد، اما جهش
بشريت»، اين جمله اى بود كه «نيل آرمسترانگ» در سال 
ــانى كه پا به ماه گذاشت،  ــتين انس 1960 به عنوان نخس
ــوروال طراحى  ــتگاه مخابره راديويى كه موت ــط دس توس
ــد موتوروال توجه به  ــود، بيان كرد. مديريت جدي كرده  ب
ــركت را به  الكترونيك مصرفى را كاهش داد و فعاليت ش
ــط دهه 1970  ــمت بازارهاى جهانى ارتقا داد. در اواس س
ــد و  فناورى توليد گيرنده هاى تلويزيون رنگى فروخته ش
ــركت امكان تمركز روى باندهاى HiTech در  براى ش

زمينه بازرگانى صنعتى و دولتى فراهم شد. 
ــتين تهيه كننده تلفن هاى سلوليدر اواخر  عنوان نخس
دهه 1980 به موتوروال داده شد و سپس در سال 1996 
گوشى همراه TACTM Star  توليد شد. سال 2003 
ــى تلفن همراه A760 مركب از سيستم  نخستين گوش
ــال بعد  ــد و يك س لينوكس و فناورى جاوا روانه بازار ش
نيز تلفن همراه با ضخامت 13/9 ميلى متر با ويژگى هاى 

خاص مواد به كار رفته در آن عرضه شد. 
ــاورى 2004 را  ــى فن ــدال مل ــوروال م در 2006، موت
ــعه فناورى  ــرى توس ــالش و رهب ــال ت ــه پاس 75 س ب
ــت كرد.  ــن همراه درياف ــات تلف ــك در ارتباط الكتروني
ــى  ــن همراه صفحه لمس ــال موتوروال تلف ــن س درهمي
ــرد. در ابتداى  ــه ك ــيا عرض ــاى چينى در آس ــا الفب را ب
 SYMBOL ــركت ــا ش ــوروال ب ــز موت ــال 2007 ني س
ــد. اخيرا موتوروال در  TECHNOLOGIES ادغام ش
ــهروند امريكايى در عمليات زيست  بين 100 شركت ش
ــد. اين چهارمين  ــالت اجتماعى چهارم ش محيطى و رس
ــركت برتر در اين  ــركت در جرگه 10 ش بارى بود كه ش
زمينه قرار مى گرفت. خوب است بدانيد شركت موتوروال 
از سال تاسيس خود تاكنون موفق به دريافت 513 جايزه 
گوناگون براى محصوالت مختلف ارتباطى خود شده است 
ــترده اى در توليد تلفن هاى  ــهم گس و امروز موتوروال س
همراه در بازارهاى مختلف به ويژه امريكا، به خود اختصاص 
داده است. موتوروال در سال 2010 بيش از 144 ميليون 
ــتگاه تلفن همراه فروخت كه حدود 7 درصد از سهم  دس
ــامل مى شد. در نهايت شركت گوگل در  بازار جهانى را ش
ــال 2011 با پرداخت مبلغ 12,5 بيليون دالر مالكيت  س

شركت موتوروال موبيليتى را به دست آورد. 

تضمين موفقيت سازمان با برنامه ريزى استراتژيك
بدون برنامه ريزى استراتژيك نه!

برنامه ريزى استراتژيك فرآيندى است كه اكثر شركت هاى 
موفق و صاحبنام دنيا از آن براى هدايت و پيشبرد برنامه ها 
و فعاليت هاى خود با افق ديد بلندمدت و در جهت دستيابى 
ــره مى گيرند. اين  ــازمانى به به اهداف و تحقق ماموريت س
ــود، به انتخاب  ــتى تدويــن ش نوع برنامه ريزى اگر به درس
استراتژى هايى منجر مى شود كه درصورت اجراى صحيح و 
به موقع، تعالى و پيشتازى سازمان را به ارمغان مى آورد. باتوجه 
به تغييرات و تحوالت سرسام آور محيط و شدت زياد رقابت در 
بازارهاى جهانى، هر سازمانى در راستاى تداوم حيات و كسب 
ــتر، نيــازى مبرم به بهره مندى از برنامه ريزى  موفقيت بيش
ــتراتژيك، سطوح مختلف  ــتراتژيك دارد. برنامه ريزى اس اس
ــداف، هدايت و راهنمايى  ــازمان را در تعيين اه مديريت س
مى كند. شناسايى و پاسخگويى به موج تغييرات، فرصت هاى 
ــهيل مى كند. مزاياى  جديد و تهديدات در حال ظهور را تس
ــازمان ها توانايى آن را مى بخشد كه به جاى آنكه  فوق به س
ــرايط  ــخگوى نيروهاى رقابتى بوده و در مقابل ش صرفا پاس
ــان دهند، خود بر آنها تاثير  متغير حاكم بر خود واكنش نش
بگذارند. اعضاى يك سازمان در بين كارهاى وظيفه اى ثابت و 
چالش هاى روزانه سردرگم مى شوند و ممكن است كه جهت 
ــازمان را گم كنند و بينش خود را نسبت به آن از  اهداف س
دست بدهند. يك برنامه استراتژيك مى تواند، نه تنها درك اعضا 
از اهداف را بيشتر كند، بلكه تفكر آينده گرا را بر مبناى درك 
ــتركى از رسالت سازمان تحريك و ايجاد  كند. همكارى  مش
بين اعضاى يك سازمان وقتى با مفروضات مشتركى نسبت به 
اهداف مشترك فعاليت كنند، بسيار موثر و اثربخش مى شود. 
برنامه ريزى استراتژيك فرآيندى همگانى و مشاركتى است 
كه كاركنان و مديران نسبت به آن احساس مالكيت مشترك 
ــئوليت سازمان در قبال جامعه را  دارند. اين برنامه ريزى مس
مى پذيرد، نسبت به محيط خارجى سازمان حساس بوده و بر 
آن تمركز دارد، بر مبناى داده هاى با كيفيت باال طرح ريزى 
ــت. تعاريف  ــود و بخش كليدى مديريت اثربخش اس مى ش
گوناگونى از برنامه ريزى استراتژيك توسط صاحب نظران ارائه 
ــت كه به خالصه اى از آنها اشاره مى شود: مديريت  شده  اس
استراتژيك عبارت است از فرآيند تضمين دستيابى سازمان 
ــى از به كارگيرى استراتژى هاى مناسب. طبق  به فوايد ناش
اين بيان، يك استراتژى مناسب مطابق نيازمندى هاى يك 
سازمان در زمان مشخص تعريف مى شود. فرآيند برنامه ريزى 
ــتراتژيك شامل شش گام متوالى و مستمر است: تجزيه  اس
ــازمانى،  ــذارى جهت گيرى س ــى، پايه گ ــل محيط و تحلي
ــازى و  ــتراتژى ها، بسترس هدف گذارى، تعيين و تدوين اس
ــتراتژى ها و كنترل استراتژى ها. تجزيه و تحليل  اجراى اس
ــت از مطالعه  محيط سازمان در راستاى  محيطى عبارت اس
شناسايى عوامل محيطى كه بر عملكرد سازمان تاثير  بسزايى 
ــون مديران با بهره گيرى از نتايج تجزيه و تحليل  دارند. اكن
محيطى اقدام به تعيين جهت گيرى هاى سازمانى مى كنند. 
ــى در اين راستا، ماموريت سازمانى، چشم انداز  عناصر اساس
سازمانى و ارزش هاى سازمانى است. اين سه مفهوم به منزله  
اتصال دهنده  عناصر سازمانى بوده و بيانگر ماهيت، چگونگى 
و نحوه  جهت گيرى هاى سازمانى هستند. ماموريت، معادل 
فلسفه  وجودى، ارزش ها، به منزله  اصول اعتقادى اساسى و 
چشم انداز، تصوير زنده  سازمان در آينده اى تعريف شده، است. 
يك مدير استراتژيست بايد براى افراد شرايطى را فراهم آورد 
كه افراد بتوانند عقيده ها و تصميمات خود را در مورد ارزش ها، 
ــازمان با هم مبادله كنند.  ــم انداز خود و س ماموريت و چش
اهداف، بيان كننده  منظور برنامه ريزى در طرح ها و برنامه ها 
هستند. اهداف در چارچوب فرآيند برنامه ريزى تدوين شده، 
ــخص  ــم و تجربى را به منظورها و نتايج مش ايده هاى مبه
تبديل مى كنند. هدف گذارى جزو الينفك يك برنامه ريزى 
ــت، اگرچه ممكن است اهداف به صورت ناآگاهانه تعريف  اس
ــند. اهداف سازمانى مقاصدى هستند كه سيستم  شده باش
مديريت باز در جهت آنها حركت مى كند. ورودى ها، فرآيندها 
ــازمان همگى در راستاى رسيدن به  و خروجى هاى يك س

اهداف عمل مى كنند. 
مديران پس از تجزيه و تحليل محيط، تعيين جهت گيرى 
ــم انداز و اهداف  ــازمانى و تعريف ماموريت، ارزش ها، چش س
سازمانى آماده  تعيين استراتژى هاى سازمانى هستند. تعيين 
ــتراتژى عبارت است از فرآيند تعيين زمينه هاى عملكرد  اس
ــتاى  ــازمانى در راس ــتيابى به اهداف س ــب جهت دس مناس
ماموريت و فلسفه  وجودى سازمان. به عبارت ديگر استراتژى ها 
بايد تحليل هاى محيطى را منعكس كرده و منتج به رسيدن 
ــوند. روش ها و مدل هاى  ــازمانى ش ــه ماموريت و اهداف س ب
تعيين استراتژى به تبع مديريت استراتژيك، از يك تكنيك و 
دستورالعمل خاص پيروى نكرده و هريك حاوى يك مفهوم 
ــتا مدل هاى برنامه ريزى  ــتند. در اين راس و يك بينش هس
ــتراتژيك بسيارى موجود هستند كه انتخاب آنها با توجه  اس
به ماهيت شركت، وضعيت صنعت مربوط و شرايط محيطى 
صورت مى پذيرد. بسترسازى و اجراى استراتژى ها، پنجمين 
مرحله از فرآيند مديريت استراتژيك است كه استراتژى هاى 
تدوين شده را به مرحله  اجرا مى گذارد، اما بسترهاى كارآمدى 
كه مديران بنا نهاده اند، بدون يك اجراى منظم و برنامه ريزى 
ــتراتژى نيز به عنوان  ــت.  كنترل اس ــده عمال بى فايده اس  ش
ــامل نظارت و ارزيابى  ــتراتژيك، ش آخرين گام مديريت اس
ــوان يك كل بوده و نقش  ــتراتژيك به عن فرآيند مديريت اس
تضمين عملكرد مناسب اين فرآيند را داراست. كنترل، تمام 
ــاد تجزيه و تحليل محيطى، پايه گذارى جهت گيرى هاى  ابع
ــتراتژى ها، اجراى استراتژى ها،  سازمانى، تعيين و تدوين اس
ــايى  ــتراتژى ها را در بردارد. شناس ــرل اس ــى نحوه  كنت حت
فرصت هاى كليدى در برنامه ريزى استراتژيك شامل مواردى 
چون شناسايى بازار، بهبود روابط با مشترى و خريداران، پيدا 
ــطه هاى جديد و نوآورى در محصول و گسترش  كردن واس
نمايندگى هاى شركت است. شناسايى تهديدات كليدى نيز 
ــادى، مقررات عوارض و  مواردى چون وضعيت قوانين اقتص
سود گمرك، سياست هاى دولتى، اجتماعى و فرهنگى، نظام 
ارتباطى بين اعضاى صنعت، كانا ل هاى توزيع شركت و زنجيره 
ــود. در زمينه  ــامل مى ش تامين، رقبا و مصرف كنندگان را ش
شناسايى ضعف هاى كليدى نيز با بررسى ساختار سازمانى، 
بخشى نگرى، ضعف  ديدگاه مشترى مدارى، كنترل و نظارت، 
نوآورى، عدم نگرش سيستماتيك، كار گروهى، تصميم گيرى، 
باال بودن هزينه هاى سربار و عملياتى، موجودى ها، پيچيدگى 
ــى، نظام انگيزشى، نظام تشويق  نظام ها و روش ها، بروكراس
ــانى به بازار هدف و  و تنبيه، فرآيند بازاريابى، عدم اطالع رس
ــردن نقايص  ــوان در جهت برطرف ك ــفارش گذارى مى ت س

سازمان عمل كرد. 
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تهيه بانك 
پاسـخ كارشـناس: مديريت اطالعاتى

  (CRM) ــتريان ارتباط با مش
يك تخصص است. براى اينكه 
ــك اطالعاتى  ــما بتوانيد بان ش
ــود جمع آورى  ــتريان خ از مش
ــك به نحو  ــا از اين بان و بعده
ــد،  كني ــردارى  بهره ب ــن  احس
ــت كه يك سيستم  ضرورى اس
CRM مناسب در شركت خود 
ايجاد كنيد. پيشنهاد مى كنيم 
 CRM در ابتدا يك كارشناس

ــتخدام و با مشورت  باتجربه اس
ــزار CRM تهيه  او يك نرم اف

كنيد. 
ــتم در يك  ــى اين سيس وقت
ــود،  ــدازى مى ش ــركت راه ان ش
ــاى  ــى را در بخش ه راهكارهاي
ــد كه  ــت مى كن ــف تثبي مختل
ــه ايجاد يك  ــدا منجر ب در ابت
ــى جامع و كامل  بانك اطالعات
ــد  خواه ــما  ش ــتريان  مش از 
ــتريان  ــد. عالوه بر اين مش ش

و  ــد  مى كن ــدى  طبقه بن را 
ــتريان  مش ــد  مى تواني ــما  ش
ــه خود  ــك و دو و س ــه ي درج
ــا  ب ــب  متناس و  ــيد  بشناس را 
ــا قدردانى  ــوع از آنه اين موض
ــا را مورد بازاريابى  كنيد يا آنه
تلفنى  ــا  ي ــى  ايميل ــى،  پيامك

قرار دهيد. 
ــيد كه  ــته باش ــاد داش به ي
ــك  بان ــك  ــتن ي ــرف داش ص
ــدارد. زمانى  ــى ن ارزش چندان

ــد منجر به  ــك مى توان اين بان
ــما و پايدارى  فروش بيشتر ش
ــب و كارتان شود كه  بيشتر كس
ــتفاده را از  ــد بهترين اس بتواني
ــد و تنها راه حل  اين بانك كني
 CRM آن ايجاد يك سيستم
است. بنابراين توصيه مى كنيم 
ــى را در پيش بگيريد  راه اصول
و از جمع آورى سطحى شماره 
ــود  خ ــتريان  مش از  آدرس  و 

صرف نظر كنيد. 

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

د  ر همين بخش پيگيرى كنيد  .

پرسش: صاحب يك شركت خدماتى هستم كه دو سال است فعاليت خود را آغاز كرده ام. در اين مدت هنوز نتوانسته ام 
بانك اطالعاتى قابل قبولى را از مشتريانم تهيه كنم. براى تهيه اين بانك بايد چه مراحلى را طى كنم؟ 

كلينيك كسب و كار(58)

عطيه عظيمى
كارشناس ارشد مديريت

شكوفه ميرزايى

ديدگاه

گزارش «فرصت امروز» درباره فوت و فن هاى مديريت ساعت فروشى

خريد زمان، فروش زمان سنج

كار، بخش مهمى از زندگى ما را تشكيل مى دهد كه 
ــار از تجربيات گوناگون است. كار يكى از عوامل  سرش
ــت كه تمام فعاليت هاى اقتصادى انسان، اعم  توليد اس
ــرى و يدى، تخصصى و غيرتخصصى براى توليد  از فك
ثروت را در برمى گيرد. ما هر روز صبح همانند روزهاى 
ــم، معموال مدت كوتاهى را  ــر از خواب برمى خيزي ديگ
ــغوليات خود را دارند،  ــا خانواده خود كه آنها هم مش ب
مى گذرانيم و سپس به سر كار مى رويم. اغلب روزى 8 
ــاعت يا حتى گاهى 12 ساعت از وقتمان در  تا 10 س

محل كار مى گذرد. 
ــيار و  ــه روزه در محل كار با جابه جايى هاى بس هم
تغييرات عميقى مواجهيم، ولى با اين احوال، مى بينيم 
ــه مالقات و ارتباط  ــى نظير نياز ب هنوز نيازهاى اساس
ــمند بودن و گرامى داشتن،  ــتان، باور به ارزش با دوس

خالقيت و باوِر اينكه كار ما ارزشمند است، در ما باقى 
است. 

ــاى  ــط كار» رخداده ــذاى روح در محي ــاب «غ كت
ــتان هاى  ــاى كار را در قالب داس ــگفت انگيز در دني ش
ــت.  ــرفصل جداگانه مطرح كرده اس ــاوت در 9 س متف
ــتان ها  ــيارى موارد از اين داس ــما مى توانيد در بس ش
ــتان ها، به عنوان يك سوخت  ــتفاده كنيد. اين داس اس
ــما را در بازتاب هاى روزمره يارى  ــذا، مى توانند ش و غ
ــايد بتوانيد مدت  ــتان ها ش كنند و با خواندن اين داس
ــت هاى خود جست وجو  زيادى در موفقيت ها و شكس

و تفحص كنيد. 
ــد: «اگر از كار خود لذت  توماس آكوئيناس مى گوي
نبريد، هيچ لذتى در زندگى احساس نخواهيد كرد.» 

ــما خاطرنشان مى كند  خواندن اين داستان ها به ش

ــق و در نمود  ــه جا، در كار، در عش ــه و هم كه هميش
دائمى خود اين موضوع را آويزه گوش خود قرار دهيد 

كه «بهترين كارى را كه مى توانى انجام بده.» 
ــق  ــرفصل هاى كتاب مى توان به؛ عش از مهم ترين س
ــتن، نيروى موجود در سپاسگزارى،  در كار، توجه داش
ــاره كرد. كتاب غذاى  ــجاعت اش خالقيت در كار و ش
روح در محيط كار شامل 100داستان آموزنده و جالب 
است كه با تالش جك كانفيلد، ماريك ويكتور هانسن، 

ــن روت و  ــون، مارتي ــدا راجرس ماي
ــته  ــم كالوس جمع آورى و نگاش تي
ــده است، اين كتاب توسط عباس  ش
ــده  ــى و نازيال رفعتى ترجمه ش چين
ــيم آن را در 281 صفحه  و نشر آس

منتشر كرده است. 

غذاى روح در محيط كار
كتابخانه



15 دوشنبه - 24 شهريور 1393 مديريت امروزشمــاره

مذاكره مهم ترين و رايج ترين وسيله 
برقـرارى ارتباط بين انسان هاسـت. 
انسان موجودى است اجتماعى. الزمه 
زندگى اجتماعـى، داشـتن ارتباط و 
زيستن با ديگران اسـت. علت نياز به 
ارتباط و زيسـتن با ديگران اين است 
كه تمام نيازها اعـم از مادى و معنوى، 
خارج از وجود وى، براى بقاى نسـل، 
ادامه حيـات، امنيـت و تامين معاش 
وغيره  به وسيله اشخاص ديگر تامين 
و برطرف مى شـود. اين نوع زندگى از 
كوچك ترين واحـد زندگى اجتماعى 
يعنى خانواده شروع مى شود و به جامعه 
جهانى ختم مى شود. انسان در بدو تولد 
با توجه به گستردگى ارتباطات سياسى، 
اجتماعى، فرهنگـى، علمى، صنعتى 
و غيره  در واقع در يك جامعه جهانى 
چشـم به دنيا مى گشـايد و در چنين 

جامعه اى بايد زندگى كند. 
اولين تجربه انسـان بـراى مذاكره 
در خانـواده شـروع مى شـود و براى 
تامين خواسـته هاى خود كه ناشى از 
نيازهاى محدودى است به گفت وگو و 
در حقيقت، اغلب اوقات به مذاكره ساده 
و ابتدايى با اعضـاى بزرگ تر خانواده 
خود مى پـردازد و اين امر بـه تدريج 
ادامه و گسـترش مى يابد تا اينكه در 
باالتريـن و پيشـرفته ترين و در عين 
حال مشكل ترين وجه آن وارد مذاكرات 

بين المللى با ديگران مى شود. 

چرا انسان ها بايد مذاكره كنند؟
ــالت هر نوع مذاكره  انگيزه، هدف و رس
ــى در زندگى  ــطح، يعن از ابتدايى ترين س
خانوادگى، تا باالترين و پيشرفته ترين حد، 
ــت كه  ــرات بين المللى اين اس يعنى مذاك
ــاى خود و به  ــران براى تامين نيازه با ديگ
ــروع خود به توافق  سخن ديگر منافع مش
برسيم و در مراحل پيشرفته تر و مهم تر اين 
توافق ها در قالب متونى تحت عنوان قرارداد، 
موافقت نامه، پيمان يا كنوانسيون و امثال آن 

درج و امضا شده و رسميت مى يابد. 
هر قدر دامنه و گستره زندگى اجتماعى 
ــر  ــات متنوع ت ــود ارتباط ــيع تر مى ش وس
ــره درباره  ــه تبع آن مذاك و پيچيده تر  و ب
اين ارتباطات متنوع و پيچيده، سخت تر و 
مشكل تر مى شود. اين جريان رشد و تنوع 
ارتباطات و پيچيدگى آن به تدريج ايجاب 
مى كند كه توانمندى و مهارت مذاكره كننده 
از ميزان توان معمول انسان هاى عادى، كه به 
هر حال براى رفع نيازهاى روزمره زندگى، در 
تمام طول زندگى با ديگران مذاكره مى كنند 

فراتر رود. 
ــازمان ها به زندگى اجتماعى  با ورود س
ــطح ملى، ارتباطات ويژگى  انسان ها در س
پيچيده ترى به خود گرفتند. اين سازمان ها 
ــتند، مانند شركت ها،  ــيار متنوع هس بس
ــات دولتى و سازمان هاى  بانك ها، موسس
ــا و بنيادها،  ــا، نهاده ــى، وزارتخانه ه دولت
شهردارى ها، دادگاه ها، دانشگاه ها و موسسات 
آموزشى و امثال آن كه همگى يا اغلب آنان 
ــا زندگى اجتماعى  ــوى و در زمانى ب به نح
انسان ها سروكار دارند. افراد بايد با آنها يعنى 
با كاركنان، مسئوالن، مديران و نمايندگان آن 
سازمان ها مذاكره  كنند تا بتوانند آن بخش از 
نيازها، خواسته ها و منافع خود را كه در دامنه 
فعاليت آنهاست به نحو مشروع، رضايت بخش 

و منصفانه اى تامين كنند. 
يكى از تعاريفى كه در مورد انسان به كرات 
گفته مى شود اين است كه انسان مخلوقى 
ــه زندگى  ــق و اجتماعى. الزم ــت ناط اس
اجتماعى، برقرارى و حفظ ارتباط با ديگران 
است. همانطور كه مى دانيم دليل علمى لزوم 
برقرارى و حفظ ارتباط با ديگران اين است كه 
تمام نيازهاى انسان، اعم از مادى و معنوى، 
براى ادامه حيات و بقاى نسل، امنيت، تامين 
ــاه اقتصادى،  ــايش زندگى، رف معاش، آس
ــى، باال بردن  افزايش آگاهى، رفاه اجتماع
سطح زندگى و برخوردارى از دستاوردهاى 
ناشى از كار، تخصص و پيشرفت هاى علمى 
ــيله اشخاص  و تكنولوژيكى ديگران به وس
ديگر، اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى تامين 

و برطرف مى شود. 
از طرف ديگر در محيط كسب وكار، مذاكره 
ماهيتى علمى پيدا مى كند به طورى كه اكنون 
مى توان اذعان كرد بيشتر مديران حرفه اى به 
اهميت مذاكره در زندگى كارى و حرفه اى 
كامال واقفند، زيرا زمان قابل توجهى از زندگى 
حرفه  اى خود را صرف مذاكره مى كنند. به 
ــان هم با مذاكره  عالوه، زندگى شخصى ش
همراه است. موفقيت و اثربخشى حرفه اى 
آنان به شدت متاثر از توانايى آنها در هنر و 
فن مذاكره است. اين مهارت يا ناشيگرى آنان 
در مذاكره است كه نظر مديران، همكاران، 
ــايرين را  ــتريان، رقبا و س زيردستان، مش
ــان شكل مى دهد.  درباره موفقيت كارى ش
ــش بسيارى را صرف  مديران، زمان و كوش
مذاكره مى كنند، اما معدودى از آنان هنر و 
دانش مذاكره را به درستى مى دانند، از اين رو 
بسيارى از مديران حرفه اى نيازمند رويكرد 

ــراى مذاكره ها  ــه در طرح ريزى و اج بهين
هستند. 

مفهوم مذاكره
ــيار پويا و نه يك  مذاكره يك فرآيند بس
ــت. يعنى از زمان شروع تا  جريان ايستاس
ــره در معرض  ــان مذاكره، فرآيند مذاك پاي
ارزيابى و تغيير است. حتى پيش از هر كنش و 
واكنشى، دو طرف، جداگانه به برآورد نيازها، 
ــا مى پردازند تا موقعيت  عالقه ها و هدف ه
ــنجند. معموال  ــرف مقابل را بس خود و ط
طى تعامالتى كه در مذاكره پيش مى آيد، 
ــا و برآوردها در معرض تغيير  اين ارزيابى ه
و تحولند. اطالعات جديدى كه مى رسند، 
بايد ارزيابى و طبقه بندى شوند. اين پويايى 
ــت كه  ــت تغييرپذير گفت وگو اس و ماهي
سبب پيچيدگى و دشوارى مى شود. توجه 
ــه صورت فرآيندى  به مذاكره و ديدن آن ب
ــده اطالعات، بر  ــرل ش ــا از تبادل كنت پوي
ــده مى افزايد  تاثيرهاى مثبت مذاكره كنن
ــص و خلل در  ــى از نق و مخاطره هاى ناش
گردآورى، پنهان سازى، افشا يا توجه كامل 

به اطالعات را به حداقل مى رساند.

عناصر مذاكره
«هرب كوهن» در كتاب خود، موسوم به 
«مى توان در مورد همه چيز مذاكره كرد» سه 
عنصر حياتى هر مذاكره اى را اطالعات، زمان 
و قدرت معرفى مى كند. نقش هريك از اين 
سه در مذاكره به اختصار به شكل زير است:

1- اطالعات: طرفى كه بهترين درك و 
شناخت را از آنچه بايد انجام شود دارا باشد، 

قدرت بيشترى در مذاكره دارد. 
ــر وقت در  ــى كه از نظ 2- زمـان: طرف
تنگنا نباشد، كار خود را بهتر انجام مى دهد. 
هيچ وقت در تنگناى وقت مذاكره نكنيد و 
اجازه ندهيد طرف مقابل احساس كند در 

تنگناى وقت هستيد.
3- قدرت: هيچ وقت قدرت را به طرف 

مقابل واگذار نكنيد.

سبك هاى مذاكره (6 سبك مذاكره):
برد- باخت: طرف الف به آنچه مى خواهد 
مى رسد و طرف ب نيز بازنده است. اين سبك 
مذاكره شكل معمول مذاكره نوع يك است. 
ــتد روى  ــط در يك دادوس اين رويكرد فق
مى دهد و هدف آن كسب باالترين منفعت 
ــتى و روابط  است. تمركز روى ايجاد دوس
بلندمدت نيست و مهم نيست طرف مقابل 
از شرايط ناراحت و ناراضى باشد و هدف فقط 

برنده شدن است. 
باخت- برد: عكس مذاكره برد- باخت 
است. طرف ب به آنچه مى خواهد مى رسد 
و الف بازنده است. نيازهاى طرف ب تامين 
مى شود. اين رويكرد زمانى است كه هريك 
از طرفين، فرد يا شركت مقابل را به عنوان 
دشمن و مخالف خود مى بيند و وظيفه خود 
ــيوه اى براى شكست او  مى داند تا از هر ش

استفاده كند.
باخت- باخت: دو طرف وارد معامله اى 
مى شوند كه هيچ يك از آنها را راضى نمى كند، 
زيرا هيچ يك از طرفين به آنچه اميد داشتند 
دست نمى يابند. اين نوع مذاكره معموال با 

جروبحث و آزردگى طرفين همراه است.
مذاكره براى سازش: طرفين به بخشى از 
منافع خود مى رسند اما نتايج به دست آمده 
پاسخگوى همه نيازهاى آنها نيست در پايان 
مذاكره هيچ يك از طرفين مذاكره چندان از 

نتيجه حاصله راضى نخواهند بود. البته نتايج 
به دست آمده بهتر از وضعيت پيش از مذاكره 
است ولى رضايت طرفين از نتايج به دست 

آمده چندان هم زياد نيست.
مذاكره بدون رسـيدن به توافق: دو 
طرف مذاكره، مواضع و نيازها و عاليق خود 
را مطرح كرده و به اين نتيجه مى رسند كه 
راهى براى رسيدن به توافق وجود ندارد. در 
واقع نيازها و عاليق دو طر ف فاصله زيادى 
ــرانجام هر دو به اين نتيجه  از هم دارند و س
ــند كه راهى براى رسيدن به توافق  مى رس
وجود ندارند. دو طر ف بدون حس دشمنى 
و ناراحتى از يكديگر جدا مى شوند و هر يك 
به مسير خود مى روند، البته درهاى مذاكره 
ــايد  ــده روى هر دو باز مى ماند تا ش در آين
ــد دوباره مذاكره از  وقتى شرايط مساعد ش

سر گرفته شود.
برد-برد: بهترين نوع از سبك هاى مذاكره 
است. اين سبك از مذاكره هدف نهايى است. 
ــاس برنده  هر دو طرف در اين مذاكره احس
شدن دارند. هر دو طرف فكر مى كنند وارد 
ــده اند. هر دو طرف  معامله ارزشمندى ش
شاد و راضى هستند و براى عمل به تعهدات 
خود در قرارداد و نيز انجام معامالت بيشتر بر 
همان مبنا و مبنايى مشابه مشتاق خواهند 
ــه اى از اهداف،  بود. هر دو طرف با مجموع
ــده وارد  منافع و مواضع از پيش تعيين ش
ــيارى از مواقع  مذاكره مى شوند اما در بس
امكان رسيدن به توافق در ميان اين مواضع 
متفاوت وجود ندارد. البته در هر صورت به 
ــت مى يابند كه در  يك جايگزين سوم دس
بسيارى از موارد با آنچه هر يك از طرفين در 
بدو ورود به جلسه مذاكره در ذهن داشتند، 
متفاوت است. مذاكره برد- برد زمانى روى 
مى دهد كه پيشنهاد جايگزين سوم بر آنچه   
هر يك از طرفين با خود به ميز مذاكره آورده 

بودند، برترى يابد.

چگونه در مذاكرات قدرتمند وارد 
شويم و آن را مديريت كنيم

قدرت واقعى شما معموال بيش از چيزى 
ــت كه فكر مى كنيد. حتى در مواردى  اس
كه فكر مى كنيد طرف مقابل بر همه چيز 
تسلط دارد باز هم شايد چيزى داشته باشيد 
كه طرف مذاكره به آن نيازمند باشد. براى 
افزايش قدرت در مذاكره چندين راه وجود 
دارد كه عبارتند از آمادگى، اختيار، آگاهى از 
طرف مقابل، همدلى، پاداش دهى/ تنبيه و 

سرمايه گذارى.

قدرتمندى نشأت گرفته از آمادگى:
ــتر وارد  هر قدر با آمادگى و آگاهى بيش
ــره قدرتمند تر  ــويد، طى مذاك مذاكره ش
خواهيد بود. به همين دليل پيش از آغاز 
مذاكره، خود را براى آن آماده كنيد. رابرت 
ــر (Robert ringer)  كه خودش  رينگ
مذاكره كننده اى حرفه اى است مى گويد 
براى انجام مذاكره با مالك يك ساختمان 
بايد حسابدار، وكيل و نيز مدير تجارى را 
ــه مذاكره برد. به اين  همراه خود به جلس
ــكل  ــن حس در طرف مقابل ش ترتيب اي
مى گيرد كه اين گروه شايستگى و آگاهى 
زيادى در مورد موضوع مورد مذاكره دارد.

قدرتمندى نشأت گرفته از اختيار:
ــل در مذاكره بداند كه  وقتى طرف مقاب
شما از قدرت و اختيارات الزم براى خريد يا 
عدم خريد، يا تصميم به خريد يا عدم خريد 

برخورداريد، خودبه خود قدرتمند تر جلوه 
ــى طرف مذاكره  مى كنيد. همچنين وقت
ــما از اطالعات كافى در آن حوزه  بداند ش
ــرايط  ــد و در مورد قيمت و ش برخورداري
ــا نيز اطالعات  معمول اين نوع قرارداده
ــما پيشنهادهاى بهترى  كافى داريد به ش

ارائه خواهد كرد.

قدرتمندى نشأت گرفته از آگاهى 
از نيازهاى طرف مذاكره:

ــرايط طرف  ــتر در مورد ش هر قدر بيش
مذاكره بدانيد، قدرت بيشترى در مذاكره 
ــرف مقابل  ــت. اگر بدانيد ط خواهيد ياف
ــديدى براى محصول  خدمتى كه  نياز ش
ــما ارائه مى كنيد دارد يا اينكه شركت  ش
طرف مذاكره در بحران مالى گرفتار است 
و نياز به نقدينگى يا اعتبار مالى دارد، در 
موقعيت برترى قرار مى گيريد و مى توانيد 

پيشنهادهاى بهترى ارائه كنيد.

قدرتمندى نشأت گرفته از
 همدلى و احترام:

ــوى مذاكره كنندگان  اين ويژگى از س
ــا به كار  ــيار حرفه اى در همه حوزه ه بس
گرفته مى شود. هرقدر وقت بيشترى براى 
ايجاد رابطه گرم و دوستانه با طرف مقابل 
بگذاريد بر آرامش او مى افزاييد به طورى كه 

در شرايط بهترى با شما مذاكره مى كند.

قدرتمندى نشأت گرفته از 
پاداش دهى/ تنبيه:

اين از مهم ترين عوامل قدرت بخشى است 
كه مى توانيد (و بهتر است) در مذاكره به كار 
ببنديد. وقتى توانايى اعطاى پاداش يا هر 
نوع مزايا به كسى را داشته باشيد يا اينكه 
ــا و مزايا را  بتوانيد جلوى برخى پاداش ه
ــكارى و نيز به  ــتر به هم بگيريد، وى بيش

مذاكره با شما تمايل خواهد  داشت.

قدرتمندى نشأت گرفته از 
سرمايه گذارى:

ــرمايه گذارى در اينجا به  ــور از س منظ
ميزان زمان و نيز تالشى بستگى دارد كه 
ــراى مذاكره صرف  ــما يا طرف مقابل ب ش
مى كنيد. اگر تنها پنج دقيقه صرف مذاكره 
كنيد، سرمايه گذارى اندكى روى نقش خود 
ــام داده ايد اما اگر پنج روز،  در مذاكره انج
پنج هفته يا حتى پنج ماه را صرف رسيدن 
به توافق كنيد، سرمايه گذارى ارزشمندى 
انجام داده ايد و اين امر، تاثير شگفت انگيزى 
ــت. هر قدر  ــل خواهد  داش بر طرف مقاب
سرمايه گذارى شما با طرف مقابل بيشتر 
ــره نيز به  ــد، قدرتمندى تان در مذاك باش

همان نسبت افزايش مى يابد.

اركان مذاكره
مهم ترين اركان مذاكره عبارتند از:

1- افراد
نقش افراد در مذاكره بسيار مهم است. 
ــش و روش ها همراه با  افراد با دانش، بين
احساسات و عواطف گوناگون در مذاكره 
شركت مى كنند كه هدف و انتظارات آنها 

متفاوت است.

2- اهداف
ــت كه در نتيجه  هدف مذاكره نفعى اس
ــود.  ــد هر يك از طرفين مى ش مذاكره عاي
ــن و قابل  ــده، روش اهداف بايد مطالعه ش

دستيابى باشد.

3- روش ها
مذاكره با شيوه هاى گوناگون و متعددى 
انجام مى گيرد، مذاكره كننده بايد روش خود 
را متناسب با شرايط برگزيند تا نتيجه مذاكره 

دلخواه باشد.

4- معيارها
ــخص  معيارهاى مذاكره بايد از پيش مش
شده باشد تا در جريان مذاكره بتوان به موقع 
ــرد. مهم ترين  ــالح ك ــا را اص جهت گيرى ه
ــب كارآيى،  معيارهاى مذاكره مى تواند كس
تحقق منافع و موافقت معقول در مذاكره باشد.

موانع مذاكره
اگر چه موانع بسيارى در طول مذاكره به 
وجود مى آيد اما بعضى از موانع شناخته شده 
ــدن هدف يا ضعف مذاكره  كه باعث گم ش

مى شود عبارت است از:
الف- تحميل عقايد سياسى و عقيدتى و 

تعصب در مذاكره
ــد و اندازه براى  ب- چانه زدن زياده از ح

رسيدن به نتيجه دلخواه
ج- حاشيه رفتن و گريز از موضوع اصلى 

مذاكره
د- قطع مكرر جريان مذاكره يا صحبت 

افراد ديگر
ــتگى و بى تفاوتى در  ه- خمودگى و خس

موقع مذاكره
ــوع مذاكره عدم  و- عدم آگاهى از موض

مطالعه در مورد هيات مذاكره
ــنايى با فرهنگ و ارزش هاى  ز- عدم آش

مذاكره كنندگان

نقش گوش دادن در مديريت مذاكره
عوامل موثر در گوش دادن

در هر فرآيند ارتباط گفتارى كه يك گوينده وجود دارد و 
يك شنونده، چنانچه ما مخاطب باشيم، خوب است نكاتى 
را كه در گوش دادن فعال مورد نياز است بدانيم، مدنظر قرار 
دهيم و با رعايت آنها تالش كنيم تا ارتباط مناسب ترى با 

گوينده برقرار كنيم. 
ــت بدانيم، گوش دادن يك وجه عمده ارتباط  الزم اس
ــخ گفتن به گوينده ارزش  ــت كه به اندازه پاس كالمى اس
ــت را  دارد. بنابراين، در ادامه روش هاى گوش دادن درس
بيان مى كنيم. براى اين منظور نخست  ضرورى است عوامل 

موثر در گوش دادن را بدانيم.
ــى دارد، به طورى كه از  ــه انتخاب ــوش دادن جنب 1- گ
ــه با نيازها و  محرك هاى متعدد اطراف خود آنهايى را ك

اهداف ما سازگارتر هستند، برمى گزينيم. 
2- آنچه  فردى انتظار دارد بشنود، ممكن است آنچه را 
ــنود، تحت تاثير قرار دهد. به عنوان مثال،  كه واقعا مى ش
شنونده اى كه انتظار دارد تا فردى عصبانى باشد، وقتى آن 
شخص صحبت مى كند، به احتمال زياد هر چه مى گويد 
به عنوان صحبتى از روى خشم تعبير مى كند، تاثير چنين 

پيش فرض هايى بر عمل گوش دادن بسيار مهم است.
3- هرگاه مى خواهيم از دريافت اطالعاتى اجتناب ورزيم، 

بالطبع از شنيدن آن اطالعات طفره مى رويم.
4- هنگامى كه هدف گوينده ارائه اطالعاتى است كه با 
هدف ما براى كسب اطالعات ارتباط پيدا مى كند، احتمال 

زيادى وجود دارد كه پيام را دريافت داريم.
ــه آنچه ديگرى  ــزه اى، اگر توجه خود را ب 5- با هر انگي

مى گويد متمركز نكنيم، نمى توانيم خوب گوش دهيم. 
ــخص كرده و  ــان انتظارات خود را قبال مش 6- گاه انس
همان طور كه به سخنان گوينده گوش مى دهد، به دنبال 

انواع سخنان موردانتظار خود مى گردد. 
7- اگر اهداف گوينده براى شنونده آشنا باشد به احتمال 
تالش زيادى براى گوش دادن به سخنان او نخواهد كرد، 
ــخنان  ــى گوش مى دهد كه فكر مى كند س اما اگر به كس
تازه اى خواهد شنيد كه با نيازها و اهدافش ارتباط نزديك 
دارد، بنابراين با دقت بيشترى به سخنان او گوش مى دهد. 
8- اگر به طرز تفكر گوينده آگاه باشيم، سخنان او را بهتر 
مى توانيم درك كنيم، بنابراين تمركز حواس براى شنيدن 

آنچه مى گويد بيشتر خواهد بود. 
9- گاه به دنبال اطالعاتى مى گرديم كه به احتمال براى 
ــت و فكر مى كنيم  ما تازگى دارد يا مخالف عقايدمان اس
گوينده اين اطالعات را به ما خواهد دادم. بنابراين، براى 
مقايسه با تصورات و ادراكات خودمان با دقت بيشترى به 

سخنان گوينده گوش مى دهيم. 
10- از آنجا كه گوش دادن، يك فرآيند انتخابى است، 
بنابراين فقط به آن پيام هايى گوش مى دهيم كه براى ما 
بيشترين معنا را دربردارند و از شنيدن سخنانى كه براى 

ما مفهوم نيستند، خوددارى مى كنيم.
توصيه هايى براى خوب شنيدن

ــه خودتان  ــوش دهيد، ب ــئوليت و انگيزه گ 1- با مس
ــنيدن جريانى است كه به تمركز و صرف  بقبوالنيد كه ش

انرژى نياز دارد.
ــعى كنيد در چارچوب ها و معيارهاى گوينده به  2- س
حرف هايش گوش دهيد، نه ارزش ها و معيارهاى خودتان.

3- حقايق را از اظهارنظرها تفكيك كنيد. 
4- براى اينكه پيام گوينده را دريافت كنيد، براى درك 
كردن گوش بدهيد نه براى رد كردن، رد كردن امرى است 

كه پس از درك و فهميدن پيام پيش مى آيد.
5- به پيام هاى غيركالمى گوينده كه هنگام ارائه پيام 

مى فرستد، توجه كنيد. 
6- درباره موضوع و گوينده قبال تا آنجا كه مقدور است، 

مطالعه كنيد.
ــى را در خود به وجود بياوريد. با تعصب و  7- آزادمنش

پيش داورى گوش ندهيد.
8- به تفاوت هاى فردى بين انسان ها توجه داشته باشيد.

9- عالقه مندى خود را به گوينده گفتار، از طريق توجه 
ــتن، نگاه كردن، انجام حركات مناسب، تكان دادن  داش
سر و لبخند زدن و ساير پيام هاى غيركالمى نشان دهيد.
10- تا همه پيام را دريافت نكرده ايد، قضاوت نكنيد. 

ــود را كنترل كنيد و با حالت  11- فكر و نظر مخالف خ
پذيرا، بدون تعصب و طرز تفكرى پيش ساخته گوش دهيد.

12- از ابراز احساسات مناسب، در لحظه مناسب، هراس 
نداشته باشيد.

ــنويد با آنچه  ميل داشتيد بشنويد،  13- آنچه را مى ش
مخلوط نكنيد.

14- در برابر مطالب گوينده، به شدت به هيجان نياييد 
و عكس العمل هاى تند و افراطى از خود نشان ندهيد.

15- با كلمات و اصطالحات گوينده درگيرى پيدا نكنيد 
و فكرتان را به آنها مشغول نسازيد، زيرا بقيه گفته ها را از 

دست مى دهيد. 

طراحى محصول
ــاى  ــول (روش ه ــى محص طراح
عملى براى توسعه نظام مند طراحى 
محصوالت جديد) به قلم مايك بستر 
و ترجمه دكتر محمدرضا ميگونپورى و 

محسن محمدى منتشر شد.
در دنياى امروز كه رشد فناورى ها 
ــته و توسعه  ــتاب فزاينده اى داش ش
كسب وكارهاى دانش بنيان در فضاى 
رقابتى با مشكالتى مواجه است، سازمان ها براى بقا و توسعه 
خود نيازمند نوآورى متوالى و حساب شده در محصوالت و 
ــب و حفظ مزيت رقابتى هستند تا  خدمات خود براى كس
بتوانند سهم مناسبى از بازار حوزه فعاليت خود را دارا باشند. 
ــب مزيت رقابتى براى كسب وكارهاى  يكى از راه هاى كس
موجود، ارائه محصوالت جديد به فراخور نياز جامعه مى باشد 
كه براى موفقيت در آن و به حداكثر رساندن سود ناشى از آن 

الزم است براساس يك الگوى نظام مند و عملى، اقدام كرد.
ــد و ارائه يك ايده  طراحى محصول ابتدا از مرحله تولي
آغاز مى شود، سپس با توسعه مفهوم، آزمودن و در نهايت 
ساخت يا پياده سازى نمونه اى از آن ادامه مى يابد تا پس از 
گذراندن آزمون هاى ديگر به يك محصول يا خدمت قابل 

ارائه و داراى ارزش براى بازار تبديل شود. 

انجمن بين المللى مديران ايرانى
ــى  لملل بين ا ــن  انجم
ــازمانى  مديران ايرانى س
ــه  ك ــت  نتفاعى اس غيرا
ــدف ايجاد  ــادا با ه در كان
ــران  مدي از  ــبكه اى  ش
ــت  مديري ــان  محقق و 
ــل و  ــار در داخ ايرانى تب
خارج از كشور براى توسعه 

آموزش مديريت در ايران تاسيس شده است.  ظرفيت يك 
كشور در مديريت و اقتصاد يكى از پايه هاى توسعه است.

 متاسفانه اين ظرفيت در ايران امروز كمتر از ده درصد 
ــعه  ــت و به گلوگاهى در توس ــتانداردهاى جهانى اس اس
كشور انجاميده است. از سوى ديگر، تعداد قابل توجهى از 
متخصصان ايرانى مديريت و اقتصاد در خارج از كشور به 

تحصيل و كار مشغولند.
ــبكه اى از   انجمن بين المللى مديران ايرانى با ايجاد ش
ــرمايه گذاران و محققان ايرانى تبار در داخل  مديران، س
ــعه آموزش مديريت و رشد  ــور در راه توس و خارج از كش
ــاى خود گام بر  ــور و باالخص اعض اقتصادى -علمى كش

مى دارد. 
ــن بين المللى مديران  از جمله مهم ترين اهداف انجم

ايرانى عبارتند از: 
- بهبود كيفيت آموزش مديريت و فرصت ورزى در ايران 
و خاورميانه با تاكيد بر راهبران جوان در بخش خصوصى

ــران براى  ــران خارج از اي ــاد راهكارى براى مدي - ايج
تاثيرگذارى معنا دار بر كيفيت مديريت در ايران

- ايجاد فرصت براى تعامالت حرفه اى بين دانشگاهيان، 
مديران و دانش جويان رشته مديريت

از يكى از اهداف  بلندمدت انجمن، پايه ريزى براى ايجاد 
دوره تحصيالت تكميلى مديريت است. 

فعاليت هاى انجمن بين المللى مديران ايرانى با ارزش هاى 
زير سازگارند: 

- تعالى و تخصص گرايى در مديريت
- ايجاد شبكه هاى جهانى متخصصان مديريت

- آموزش باكيفيت مديريت
- تاكيد بر وظايف اجتماعى سازمان ها، مسئوليت پذيرى 

و شفافيت

آموزش مهارت هاى مذاكره و 
مديريت تعارض به مديران بين المللى

Novozymes  يك شركت شناخته شده بين المللى در 
زمينه پژوهش هاى آنزيمى است. اين شركت يك «مجموعه 
ــه درباره توجه به  ــا را معين كرده  ك طاليى» از راهبرده
نيازهاى مشتريان و كاركنان هشدار داده است. نتيجه اين 
ــدار اين بود كه بلندپايگان اين شركت متوجه شدند  هش

بعضى از معضالت نياز به توجه زيادى دارند: 
تعارض هاى بيرونى هنگام مذاكره براى قرارداد: 

1- تفاوت در ديدگاه ها 
2- توانايى ارزش دار كردن محصوالت و به اشتراك گذارى 

آنها با كاركنان 
3- مديريت توقعات (عرضه كننده/ خريدار/ توزيع كننده).

تعارض هاى داخلى: 
1- مديريت تيپ هاى شخصيتى متفاوت
2- تعارض هاى ميان تيمى يا درون تيمى

تعارض هاى احتمالى هنگام به نتيجه رسيدن 
قرارداد (نيازمند پيش بينى):

ــخ همكارى با  ــدن با قرارداد فس 1- چگونگى كنار آم
نمايندگان يا توزيع كنندگان

2- مياندارى در تعارض هاى احتمالى
اراده Novozymes بر مشاركت فعال در حل و فصل 
معضالتى بود كه مى توانست تعارض ها و چه بسا مشكالت 
ــا در نظر گرفتن اين  ــده رقم بزند. آنها ب حقوقى را در آين
موضوع، راهنماى درخواست CEDR  را به عنوان نقشه 
راه خود تعيين كردند. اين برنامه قراردادى كه تعامل در 
ــم مى خورد، تمرين هاى عملى، افزايش  آن بسيار به چش
خودآگاهى، باال بردن دانش درباره استراتژى هاى مذاكره 
و مديريت مناسب تعارض را در كنار هم قرار داد و به اين 

داليل گسترش خوبى يافت. 
ــران دنبال مى كرد؛  ــوزش دو هدف را براى مدي اين آم
يكى اطمينان از اينكه مديران شركت از احتماالت موجود 
آگاه هستند و ديگر اينكه همين مديران به دنبال تقويت 
مهارت هاى مرتبط با مديريت تعارض و مذاكره در خودشان 
هستند. اين مديران كه از سراسر اروپا فراخوانده شدند يك 

دوره دو روزه آموزش و كار تيمى را سپرى كنند. 
با توجه به بافت كارى اين مديران برخى از اهداف مهم 

اين نوع آموزش براى آنها  به اين شكل است: 

گسترش آگاهى درباره ابزارهاى گوناگون 
مديريت تعارض

- شناساندن كاربرد و تاثيرگذارى عواملى چون مياندارى، 
سنجش سريع و بى طرفانه، داورى و تشخيص كارشناسى 
ــراد در مواجهه  ــل اولويت هاى خود اف - تجزيه و تحلي

با تعارض
ــتراتژى هاى تعارض  ــردن درك افراد درباره اس - باال ب

جايگزين
- داشتن مديريت يا ساختار تيمى مطمئن

- افزايش آگاهى از اثر ارزش هاى فرهنگى و سبك هاى 
ارتباطى گوناگون در تعارض

حاضران در اين كار گروهى با دانشگاهيان و نمايندگان 
ــركت Novozymes ارتباط تنگاتنگى داشتند. اين  ش
ارتباط كارى قوى منجر به ايجاد محتواى مناسب و پروزن 
ــده قابل دستيابى باشد.  شد، به طورى كه هدف تعيين ش
ــته از اين، ارتباط قوى با مديران باعث شد نيازهاى  گذش
ــى مورد  ــركت كنندگان در اين دوره آموزش هريك از ش
ــه بعد از اتمام  ــى قرار گيرد. بازخوردى كه بالفاصل بررس
دوره گرفته شد حكايت از نتايج مثبت داشت، اما آگاهى از 
نتايج طوالنى مدت نيز اهميت خاص خود را داشت. وقتى 
از آندرياس ديتريچ، يكى از مديران Novozymes درباره 
اين دوره آموزشى سوال شد، گفت كه تيم مديريتى فعلى 

«بهترين» هستند و «مثل ساعت» كار مى كنند. 
ترجمه: سارا گلچين
cedr. com :منبع
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سارا گلچين

حبيب اهللا شاهركنى
مدرس دانشگاه

اصول و فنون مذاكره

مذاكره، قدرت رسيدن به توافق
ام البنين كرمانشاهيان

Modiriateemroz@gmail.com

نكات مهم در مديريت مذاكره
1-تا آنجا كه مى توانيد از ارائه اطالعات اضافى و غيرضرورى خوددارى كنيد.

2- با روحيه اى شاد و مثبت و ظاهرى آراسته در جلسات مذاكره شركت كنيد.
3- از كلمات و عبارات به جا و مناسب استفاده كنيد.

4 -  در مذاكره شكيبايى و خونسردى خود را حفظ كرده و عجله نكنيد.
5 - نكات متفرقه را به درستى و با دقت به هم پيوند دهيد تا رشته مذاكره از هم نپاشد.

6 -  به آداب و سنن و ارزش هاى مذاكره كنندگان احترام بگذاريد.
7 - خوب گوش دهيد، درست بينديشيد و سپس اقدام كنيد.

8 - با اعضاى ديگر گروه خود (در صورت مذاكره گروهى) قبال هماهنگى به عمل آوريد.
9 - تا در موضع قدرت هستيد با شيوه اى مناسب مذاكره را قطع كنيد.

10-در صورت نياز به اطالعات اضافى تنفس اعالم كنيد.
11-زمان و مكان مناسبى براى مذاكره در نظر بگيريد.

12-  مذاكره را به عنوان وسيله اى ارتباطى براى روابط پايدار و سالم آينده بدانيد.
13-توقعات و انتظارت خود را محدود كنيد و سعى در داد و ستد امتيازات داشته باشيد.

14-  در مذاكره انعطاف پذير باشيد و از تاكيد و پافشارى زياد روى موضوعات خوددارى 
كنيد.



براى توسعه برنامه هاى آبرسانى، آقاى جالل شاه آبادى 
از خويشاوندان خود را هم دعوت به كار كردم و توانستيم 
ــاى موجود در  ــارى و پمپ ه ــتگاه هاى حف ــا همان دس ب
ــنهادهاى زيادى را بپذيريم. با  ــه آبيار كشور، پيش موسس
ــتون پمپ  ــا و لوله هايى كه به كمپانى جانس ورود پمپ ه
ــتر شد و توانستيم  ــفارش داده بوديم، سرعت كار بيش س
ظرف مدتى نسبتا كوتاه تعداد بسيار زيادى چاه در تهران 

و ساير نقاط كشور حفر كنيم. 

خليلى به روايت آقاى جالل شاه آبادى 
ــاه آبادى و كارگرانى  ــالل ش ــاى ج ــه آق ــح آنك (توضي
ــدان خليلى به وى  ــد به زبان فرزن ــه با او كار مى كردن ك
ــا از او آموختم. ياد  ــان» مى گفتند) خيلى درس ه «آقاج
ــوم، چگونه بردبار باشم، چگونه  گرفتم چگونه عصبانى نش
ــوم و  ــكالت مواجه ش ــردم رفتار كنم، چگونه با مش با م
ــش اين بود كه:  ــود را گم نكنم. ورد زبان ــت و پاى خ دس
ــود / مرد بايد كه هراسان  ــان نش ــكلى نيست كه آس مش
ــورت وقت داشت و گوش شنوا و  نشود. هميشه براى مش
ــكلى كه به او مراجعه مى كردم، با تأنى  براى حل هر مش
ــرف وقت، راهى براى آن پيدا مى كرد و اينجا بود كه  و ص
ــكلى الينحل نمى ماند و من هم  هرگز و در هيچ مورد مش
ــه مورد تشويق و تقدير كارفرما قرار  به اين ترتيب هميش

مى گرفتم. 
ــى داد موفقيت هاى خوبى  ــان به من م ــى كه ايش جرأت

ــان بود و اجازه  ــيار مهرب ــت. با كارگرها بس را در پى داش
ــان را با او درميان بگذارند و تا آنجا كه  مى داد مشكالتش

مى توانست از حل آنها كوتاهى نمى كرد. 
كمپانى جانستون پمپ امريكا به شركت الكساندز  گيپز 
ــين آالت اتوماتيك داده بود تا با كمك آنها  ــفارش ماش س
ــيراز را انجام دهند. براى موسسه آبيار  لوله كشى شهر ش
كشور نامه اى آمد كه آيا اين موسسه متخصصى براى كار 
ــتگاه دارد يا نه؟ آقاجان فورا مرا مأمور رفتن به  با اين دس
ــركت الكساندز گيپز  ــيراز كرد و قرار بر اين شد كه ش ش
روزى 1000 تومان براى انجام كارهايشان به من بپردازند 
كه البته اين پول در آن زمان مبلغ قابل توجهى بود. براى 
انجام كار 20 كارگر در اختيار داشتم. ظرف مدت 40 روز 

كارها انجام شد. 
ــد و تحويل گرفتند و با رضايت  ــا را آزمايش كردن كاره
ــوب، تقديرنامه اى  ــيار خ ــتمزدى بس كامل عالوه بر دس
ــاى عبدالوهاب  ــهردارى آق ــم به من دادند. در زمان ش ه
ــدم. در تعداد زيادى چاه حفر شده،  ــهد ش اقبال روانه  مش
ــت مرحوم  ــم و به درخواس ــوى نصب كردي ــاى ق پمپ ه
ــى  ــان، محل ــاران خراس ــك در چن ــا مل ــين آق حاج حس
ــرده بود  ــراى آنجا ايجاد ك ــكل بزرگى ب ــه بى آبى مش ك
ــيديم و پمپ  ــيار خوبى رس ــد و به آب بس چاهى حفر ش

نصب كرديم. 
ــه گونه اى در  ــحالى گريه مى كردند و ب ــردم از خوش م
ــالمتى  ــيدن آب زياده روى مى كردند كه ما نگران س نوش
ــديم. مدت 20 روز براى انجام اين كار در چناران  آنها ش

گذرانديم و با دريافت دستمزد خوب بازگشتيم.
ادامه دارد...

پولدارترين نويسندگان
به گزارش فوربس، «جيمز پاترسون» 
ــراون» با  ــون دالر، «دن ب با 90 ميلي
ــز» با  ــورا رابرت ــون دالر، «ن 28 ميلي
ــتيل» با  23 ميليون دالر، «دانيل اس
ــت ايوانوييچ»  ــون دالر، «ژان 22 ميلي
ــكا راس»  ــف كينى»، «وروني ــون دالر، «ج با 20 ميلي
ــا 17 ميليون  ــتفان كينگ» ب ــام» و «اس و «جان گريش
ــون دالر، «جى. كى.  ــوزان كالينز» با 16 ميلي دالر، «س
ــورج آرآر مارتين» با  ــگ» با 14 ميليون دالر، «ج رولين
ــون دالر و «ديويد بالداچى» با 11 ميليون دالر  12 ميلي
درآمد، فهرست پولدارترين نويسندگان سال را تشكيل 

مى دهند. 
اين آمار در حالى منتشر شده است كه انجمن اسناد 
ــندگان طى تحقيقاتى اعالم كرد كه درآمد  و آمار نويس
ــنده حرفه اى در سال 2013 ميالدى  ــبى يك نويس نس

11 هزار پوند بوده است. 

افزايش سرمايه داران چينى
ــن، طى  ــزارش گاردي ــه گ ب
همزمان  ــته  گذش سال هاى 
ــد اقتصاد چين، تعداد  با رش
ثروتمندان چينى هم افزايش يافته است، ولى همچنان 
روايت ها نشان مى دهد سرمايه داران شاخص چينى كه 
ــخت با ثروتمندان جهانى دارند، محدود باقى  رقابتى س
ــته اندازه طبقه متوسط  ــال هاى گذش مانده اند. طى س
ــبب شده  ــت و همين موضوع س چين افزايش يافته اس
ــود. با  ــرمايه دارى مطلق قدرى محدود ش ــا جريان س ت
ــرمايه داران چينى، مردم روستايى چين را  اين حال س
وارد فضاى اقتصاد جهانى كرده اند. در محل كسب و كار 
ــهركى با  ــدان بزرگ چينى ش ــن ثروتمن ــى از همي يك
جمعيت 100 هزار زاغه نشين وجود دارد؛ زاغه نشينانى 
ــا را از ادامه اين زندگى  ــه اميدوارند اقتصاد چين آنه ك
ــته آنها از  ــال گذش نجات دهد، ولى حداقل طى 10 س
ــت آورده اند.  اقتصاد چين تنها كار زياد و پول كم به دس
ــن تالش كرده با تزريق پول به  تاكنون بارها دولت چي
اين بخش اجتماعى، مانع از شورش هاى آنها شود، ولى 
هنوز هم ثروتمندان بزرگ چينى نمى دانند تا چه زمانى 

مى توانند در مقابل اين زاغه نشينان ايستادگى كنند. 

تحريم، تاثير چندانى ندارد
ــت،  ــزارش اكونوميس ــه گ ب
ــخ تحريم هاى اقتصادى  تاري
ــف  ــورهاى مختل ــه كش علي
ــت. تركيبى از تحريم هاى  ــان نيس به هيچ وجه درخش
ــكا عليه ايران  ــوى امري ــتيرانى از س مالى، نفتى و كش
اعمال شده است و سياست تحريم امريكا در مورد ايران 
ــود، البته بيشتر توسط  ــته مى ش ــتى موفق دانس سياس
ــران براى آغاز مذاكرات  ــود امريكايى ها  اما تصميم اي خ
هسته اى با توجه به مالحظات داخلى بوده است كه اين 
ــور در  مالحظات قبل از تحميل تحريم ها عليه اين كش
ــكل گيرى بود.  به عالوه ايران اخيرا در مذاكرات  حال ش
ــت. اين گزارش با بررسى  ــخت تر شده اس مواضعش س
ــاى بزرگ در  ــوى قدرت ه ــده از س تحريم هاى وضع ش
ــال هاى  ــورهاى مختلف طى س ــازمان ملل عليه كش س
ــور در  2000 تا 2012 اعالم كرد در اين مدت 13 كش
31 مقطع هدف تحريم هاى سازمان ملل قرار گرفته اند. 
ــى تحريم ها در اين دوره را  ــت ميزان اثربخش اكونوميس
ــره اى از يك تا پنج به هر  ــورد ارزيابى قرار داده و نم م
تحريم داده است. نمره يك به تحريمى داده شده است 
ــى حداقلى و ناچيزى داشته و تحريمى كه  كه اثربخش
ــته است  ــى حداكثرى داش كامال موفق بوده و اثربخش

نمره پنج را به دست آورده است. 

از سرگيرى صادرات نفت يمن
ــرز، پس از  ــزارش رويت به گ
انفجار خط لوله صادرات نفت 
ــنبه وزارت  يمن در روز دوش
ــور يمن اعالم كرد: اين كشور انتقال نفت با خط لوله  كش
ــس از تكميل تعمير آن از  ــى صادرات نفت خود را پ اصل
سرگرفته است. خطوط لوله نفت و گاز يمن مدت هاست كه 
هدف حمله قبايل مسلح يمنى قرار مى گيرد، اما حمله به 
زيرساخت هاى نفت و گاز اين كشور در جريان ناآرامى هاى 
ــال 2011  ــى و اعتراض هاى ضد دولتى در اوايل س سياس
افزايش داشته است. اين وزارتخانه در وب سايت خود اعالم 
كرد: تيم هاى فنى توانستند اين خط لوله نفت را با موفقيت 
ــايى عامالن انفجار آن  تعمير كنند و فعاليت براى شناس
ــتگيرى و دادگاهى كردن آنها ادامه دارد. درآمدهاى  و دس
ــته  يمن از صادرات نفت خام در ماه هاى ژانويه تا مه گذش
فقط 71 ميليون دالر بود كه اين رقم نسبت به مدت مشابه 
ــته حدود 40 درصد كاهش داشته و دليل آن  ــال گذش س
نيز حمله هاى پياپى به خط لوله صادرات نفت اين كشور 

بوده است. 

ــزارش خود به مجلس تعداد  وزير كار در تازه ترين گ
ــالم كرد و  ــون نفر اع ميلي ــور را 6  ــكاران فعلى كش بي
ــال  ــر كارى نكنيم تعداد بيكاران در س ــدار داد اگ هش
ــيد. بيكارى در بازار  1400 به 10 ميليون نفر خواهد رس
ــى از چالش برانگيزترين  ــران در حال حاضر به يك كار اي
ــال هاى  ــده و دولت ها در س ــور تبديل ش ــائل كش مس
گذشته تالش كرده اند براى خروج از وضعيت نامناسب 
اشتغال جويندگان شغل، چاره اى بينديشند. ربيعى در 
ــيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش  كميس
ــانى بيكار  ــال حاضر 6 ميليون نيروى انس داد كه در ح
ــر نيز به  ــه 7 ميليون نفر ديگ ــود دارد ك ــور وج در كش
ــن 7ميليون نفر  ــدن اي ــد. اضافه ش آن اضافه خواهد ش
ــور به هزار و 120ميليارد تومان براى  به معنى نياز كش
ــتغال است. اين عدد براساس نظر كارشناسان،  ايجاد اش
يعنى 160 ميليون تومان براى ايجاد يك شغل، به دست 

آمده است. 
ــنوات قبل رشد اقتصادى كشور منفى بود و در  در س
ــمت مثبت حركت  ــيده و به س حال حاضر به صفر رس
ــد، از مهار اشتغال  مى كند و هرچه كمتر از 7 درصد باش

عاجز خواهيم بود. 
ــق 1400 تعداد  ــرد، در اف ــورت نپذي ــر كارى ص اگ
ــد و اين عدد خوبى  ــه 10 ميليون نفر مى رس بيكاران ب
ــت، عمده واجدان شرايط  ــت و بسيار خطرناك اس نيس
ــه 40 درصد آنها  ــگاهى اند ك كار، فارغ التحصيالن دانش

خانم هستند. 

از نگاه ديگر 

نرخ بيكارى جمعيت باالى 10سال به تفكيك جنس، نقاط شهرى و روستايى
نرخ بيكارى كشور در بهار به عدد 10/7 درصد رسيده است. اين شاخص در بين مردان 9درصد و 
در بين زنان 19/4درصد محاسبه شده است. همچنين بررسى هاى مركز آمار ايران نشان مى دهد 
نرخ بيكارى در نقاط شهرى بيش از نقاط روستايى است، به طورى كه نرخ بيكارى در نقاط شهرى 

12 درصد و در نقاط روستايى 7/5 درصد است. چنانچه جمعيت فعال 15 ساله و بيشتر در نظر گرفته 
شود، نرخ بيكارى همان جمعيت 10/7درصد به دست مى آيد. 

ــل از رفتن به صفوف  ــاى روزمره من قب ــى از كاره يك
خودپرداز رفتن به صفحات وب و بررسى اخبار اقتصادى 
ــيار بر  ــت. يكى از اخبارى كه در اين چند روز  بس روز اس
سر زبان ها افتاده و مدام از اين وب به اون وب، وب به وب 
مى چرخد؛ قضيه وام 80 ميليونى مسكن است. عده اى از 
ــئوالن حساب و كتابى كردند و متوجه شدند وام 18  مس
ــب  ميليونى براى خريد خانه 400 ميليونى خيلى مناس
نيست و در همين راستا تصميم گرفتند مبلغ وام مسكن 

را به 80ميليون ارتقا دهند. 
ــده، ولى تا همين جا  البته اين موضوع هنوز قطعى نش
ــم، حرف و حديث هاى زيادى پيرامونش به وجود آمده  ه

است. 
ــن مبلغ وام  ــه با باال رفت ــت ك ــى از نظرات اين اس يك
ــكن نيز افزايش مى يابد. خالصه اينكه  مسكن قيمت مس
ــكن، به  ــكن و وام مس به قصد بحث راجع به قيمت مس
سمت خودپرداز رفتم. يك نفر در صف خودپرداز ايستاده 
ــغول كار با دستگاه بود. نزديكش شدم و گفتم:  بود و مش

«خوبيد؟! چه خبر؟!»
گفت: «به تو و امثال تو هيچ ربطى نداره! سريع دردتو 

بگو مزاحمم نشو!»
ــن از روزنامه  ــى؟ م ــرا ناراحت مى ش ــم: «آقا چ گفت
ــم، مطلبم راجع به قيمت  «فرصت امروز» مزاحم مى ش
مسكن هست، مى خواستم بدونم آيا شما دليل باالرفتن 

قيمت مسكن رو مى دونيد؟»
گفت: «بله مى دونم!»

گفتم: «خب چيه؟ مى شه برامون توضيح بديد؟»
ــى داره و يكى از داليل عمدش  گفت: «داليل مختلف

همين مردمى اند كه صاحبخونه هستند.»
گفتم: «مى شه يك كم برامون توضيح بديد؟»

گفت: «روند افزايش قيمت مى دونى چه جوريه؟»

گوششو گرفتم و پيچوندم. 
ــو بدونم ديگه،  ــم مى خوام همين ــم: «مرتيكه من گفت

بگو!»
ــال احمد آقا و آقا  ــر رو در نظر بگير؛ مث ــت: «دو نف گف
رضا، اين دو نفر همسايه اند. احمد آقا مى خواد آپارتمانش 
ــو مى ذاره مترى 4 ميليون! مشترى  رو بفروشه، قيمتش
مياد و خونشو مى فروشه. آقارضا كه از اين موضوع باخبر 
ــراغ احمد آقا ميره و قيمت فروش خونشو  ــه به س مى ش
ــه كالس بذاره و بگه  ــه! احمد آقا هم براى اينك مى پرس
ــو  ــى االن پولدار و زرنگم، قيمت فروش خونش من خيل
ــون و نيم ميگه! در نتيجه آقا رضا اعصابش به هم  4ميلي
مى ريزه و تصميم مى گيره آپارتمانش رو بفروشه و مثل 
احمدآقا پولدار و زرنگ بشه، به همين خاطر آپارتمانش 
ــى ذاره براى فروش، مترى 5 ميليون تومان! عباس  رو م
آقا و عمو سيروس، كامبيز خان و شهرام و باقى هم وقتى 
مى بينند آقا رضا قيمت خونشو گذاشته مترى 5 ميليون 
ــو 4 و نيم فروخته،  ــرف هم احمد آقا، خونش و از اون ط
ــش پيدا كرده در  ــون افزاي فكر مى كنن قيمت منطقش
ــونو افزايش ميدن و  ــم قيمت خونه هاش ــه اونها ه نتيج

مى ذارن مترى 5 ميليون!»
ــى نيست بپرسه چرا قيمت  گفتم: «خب! باالخره كس

خونتونو زياد كرديد؟»
ــند. منتها هر منطقه اى  گفت: «چرا! خيلى ها مى پرس
ــت خودش پيدا مى كنه!  ــك نكته اى براى افزايش قيم ي
ــرار داره، يكجا ديگه  ــن نزديك مترو ق مثال يكجا مى گ
مى گن نزديك مترو نيست و به همين خاطر سروصداش 
كمتره! يكجا مى گن اتوبان از كنارش رد شده و... اگر هم 
جايى هيچ نكته اى نداشت، مى گن از مقامات رده باالى 
ــهردارى خبر دارند كه قراره از وسط محلشون اتوبان  ش

رد شه يا مترو زده شه!»
ــكر كردم و شروع به دويدن سمت افق كردم. تا به  تش

حال در زندگيم اينطور قانع نشده بودم. 

رييس اتحاديه فروشـندگان نوشت افزار و لوازم مهندسى تهران اعالم كرد: حدود 90 درصد لوازم التحرير 
وارداتى و 10 درصد توليد داخل است. 
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ــتين آرزوى گروه بزرگى از كارجويان، در آمدن  نخس
ــاور عمومى  ــت. آنها و ب ــازمان اس ــتخدام يك س به اس
جامعه، اين گام را نقطه عطفى در زندگى فرد مى دانند، 
ــرعت  ــد، به س ــازمان ش اما همين كارجو، وقتى وارد س
ــير  ــغلى، مس نيازهاى ديگرى پيدا مى كند. او امنيت ش
توسعه و رشد، اطالع از آينده شغلى اش و. . . را مى خواهد 

و اين همه را از سازمان طلب مى كند. 
ــب  عدم توجه كارفرمايان و كارجويان به مفهوم «تناس
ــتخدام، معموال منجر به پيامدهاى  ــغلى» در فاز اس ش
ــود.  ــوب، از جمله موارد فوق، براى طرفين مى ش نامطل
ــر متصدى آن، قادر به  ــغل مقتضياتى دارد كه اگ هر ش
تامين آنها باشد، تناسب شغلى برقرار است اگرنه، خير. 

اما مقتضيات هر شغل از كجا آمده است؟ 
ــراى تحقق اهداف،  ــازمان ب ــاده، در هر س به بيان س
عملكرد (Function) هايى تعريف مى شود. گروه بندى 
ــى آورد و براى هر  ــغل را به وجود م ــن عملكردها، ش اي
شغل، براساس عملكرد مورد انتظار، دسته اى شايستگى 
ــر قدر داوطلب  ــود. ه (Competency) حاصل مى ش
ــتر از اين شايستگى ها برخوردار  ــغل بيش تصدى يك ش
ــت. آنچه من را  ــب تر اس ــغل مناس ــد، براى آن ش باش
ــب و شما را مناسب مى كند، تفاوت  براى شغلى نامناس
طبيعى و غير قابل انكار من و شما در برخوردارى از اين 

شايستگى هاست. 
ــن  ــده اي ــه عم ــت ك ــد اس ــه تاكي ــا الزم ب همين ج
ــتگى ها، آموختنى هستند كه مقوله آموزش خود  شايس

بحثى مفصل طلب مى كند. 
ــود  ــتخدام، خ ــراى اس ــه ب ــان مراجع ــو در زم كارج
ــام  ــى تم ــتگى ها (و گاه ــن شايس ــوردار از اي را برخ

ــد. اگر به صحت  ــتگى هاى ممكن) معرفى مى كن شايس
ــود، فرد  ــته نش ــتگى ها توجه بايس ــق اين شايس و تطاب
استخدام شده، تناسب شغلى نداشته و كارجو و سازمان، 
ــتخدام بد» مى شوند. عواقب اين  هر دو درگير يك «اس
«استخدام بد» است كه كارجو را در معرض عدم امنيت 
ــرمايه گذارى سازمان روى  ــغلى قرار مى دهد، مانع س ش
ــود، مسير رشد و توسعه  ــتخدام شده مى ش فرد تازه اس
ــدود مى كند و در نهايت به يك «اخراج بد»  فرد را مس

منتهى مى شود. 
ــته اى  ــتخدام بد، انتخاب يك فرد برخوردار از دس اس
ــتعدادهاى غير مرتبط با نيازهاى شغل است و اخراج  اس
ــت كه سازمان عواقب تمام اين عدم تناسب  بد زمانى اس
ــا تحمل  ــرده و در نهايت، ب ــل ك ــى تحم ــراى مدت را ب
ــتخدام، حكم به جدايى  ــكار اس هزينه هاى پنهان و آش
ــت  ــازمان مى دهد. اما همين كارجو ممكن اس فرد از س
ــته باشد، اما نه  ــتعدادهايى در حوزه هاى ديگر داش اس
ــرد و اثرگذارى  ــتعدادها و حوزه كارب خودش از اين اس
ــازمان  آنها آگاه بوده (ضعف خودآگاهى كارجو) و نه س
توانسته با كشف آنها، او را در شغل مناسب به كار گيرد 
ــايى كارجو). تكرار اين فرآيند  (ضعف كارفرما در شناس
كارجو را با رزومه اى مواجه مى كند كه نشان مى دهد او 
ــازمان ديگر رفته، به  ــازمانى به س كولى وار، هر روز از س
اميد آنكه سازمان و مدير رويايى خود را در جايى بيابد. 
ــفانه اين رزومه به سرعت به شرايطى مى رسد كه  متاس

ديگر براى هيچ سازمانى جذاب نيست. 
ــع كليدى  ــازمان يك مقط ــه ورود به س خالصه آنك
است، اما فقط زمانى شروع يك موفقيت است كه فرد و 
كارجو، هر دو با چشمان باز، انتخاب خود را انجام دهند. 
ــت، يا اگر كارجويى براى  ــغلى مناسب شما نيس اگر ش
اهداف شما مناسب نيست، اصرار بر ورود به سازمان، نه 

خدمت به سازمان است و نه كارجو. 
* اين ستون دوشنبه ها منتشر مى شود

ــيار فاصله گرفته  ــاى طاليى خود بس ــه از روزه دوبل
ــته ديگر  ــبت به گذش ــت. تقريبا مى توان گفت نس اس
ــدارد. البته افراد  ــه وجود ن ــه نام صنعت دوبل چيزى ب
ــتند كه با وجود همين وضعيت عالقه دارند  زيادى هس
ــراد به كالس هاى  ــير دوبله قدم بردارند. اين اف در مس
ــن حرفه را  ــد و فنون اي ــود دارد مى رون ــه كه وج دوبل
ــير وارد  ــه اين افراد نمى گويم در اين مس مى آموزند. ب
نشوند، چون باالخره تمام كارهايى كه يك فرد آشنا به 
ــون گويندگى انجام مى دهد محدود به صنعت دوبله  فن
نيست. امروز دوبله به ساخت تيزرها و آگهى  ها محدود 

شده است. 
ــته كار در اين صنعت بيشتر بود،  در زمان هاى گذش
ــتر وارد مى شد. حاال  رفاقت ها بهتر بود و فيلم هم بيش
ــت. ساليان زيادى  ــدن فيلم نيس ديگر خبرى از وارد ش
ــدن نسبت به  ــت كه حجم ورود فيلم براى دوبله ش اس
ــاليان دور  ــى داشته است. س ــته كاهش محسوس گذش
فيلم هايى وارد مى شد كه براى نمايش در سينما و صدا 
ــاالى اين فيلم ها  ــيما بود. طبيعتا با وجود حجم ب و س

صنعت دوبله نيز رونق خاص خود را داشت.

ــاى خارجى  ــر فيلم ه ــينما داران كمت ــاال ديگر س ح
ــدود به يك  ــر مح ــن ام ــايد اي ــد. ش ــش مى دهن نماي
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــم ب ــد، آن ه ــينما باش ــا دو س ي

ادامه ندارد.
ــاى قبًال  ــت فيلم ه ــه سال هاس ــيما هم ك ــدا و س ص
ــده را مجدداً پخش مى كند. اگر ورود فيلم آزاد  دوبله ش
ــود، حجم فيلم هاى محتاج به دوبله نيز باال مى رود و  ش
ــاره مى گيرد. با اين روند  ــر صنعت دوبله جان دوب ناگزي
فيلم هاى خوب بهتر و جديدترى نمايش داده مى شود. 
ــينما هم ارتباط خود را با مخاطبان شان  تلويزيون و س

بهتر مى كنند. 
ــزرگ نقره اى  ــم روى پرده ب ــه من به ديدن فيل البت
ــده  ــاى دوبله ش ــه دارم. آرزو دارم فيلم ه ــتر عالق بيش
ــدوارم از طريق  ــم. امي ــا كن ــينما تماش جديد را در س
ــئله ورود فيلم هاى جديد چارچوب بهترى  قانونى، مس
ــته  ــت دوبله نيز روزهاى بهترى داش ــدا كند تا صنع پي
ــق روزهاى  ــت دوبله رون ــاليانى كه صنع ــد. در س باش
ــوزه فرهنگ و هنر اين  ــل را ندارد من همواره در ح قب

كشور مانده ام. 
ــام داده ام. نظير  ــز انج ــرى ني ــاى ديگ ــى كاره گاه
ــندگى و غيره كه البته همگى در همين  بازيگرى، نويس

حوزه هنر بوده است.

پروفايل

منطقه آزاد

استخدام؛ ورود به سازمان كافى است؟ 

جان تازه براى دوبله

ناصر طهماسب | دوبلور|

وفاعلى كماليان | مديرعامل پوينده دهكده جهانى|


