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 زمانى كه شما مدير 
مى شويد، حق فكر 
كردن را از دست 
مى دهيد. 

وايتهد

شاخص كل به محدوده خطرناكى نزديك مى شود

ترس و لرزهاى بازار سرمايه
رفتار شاخص كل در يك ماه اخير نشان مى دهد كه وضعيت سقوط آزاد بازار فعال نقطه بازگشت ندارد 

و بازگشت هاى موقت را هم با توجه به حجم روزهاى منفى مى توان تنها «مكثى كوچك»
4در وضعيت سقوط بازار تعبير كرد. 
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كردن را از دست كردن را از دست كردن را از دست 

ــه حمايت از  ــام جوامع وظيف در تم
ــار مختلف جامعه بر عهده دولت  اقش
ــت و دولت وظيفه دارد از سطوح  اس
ــدى جامعه به گونه هاى  مختلف درآم
ــت  ــف حمايت كند. ممكن اس مختل
ــاال از  ــت از دهك هاى ب ــن حماي اي
ــق فراهم كردن امنيت اقتصادى  طري
ــرد، ولى در  ــى صورت گي و اجتماع
دهك هاى پايين حمايت ها به گونه اى 
ــرد و دولت ها  متفاوت صورت مى گي
ــت تامين  ــد در جه ــالش مى كنن ت
ــن دهك ها تمركز  ــاى اوليه اي نياز ه
كنند تا از بروز مشكالت اجتماعى كه 
ــينى، حلبى نشينى  از تبعات زاغه نش
ــكالت اقتصادى طبقات پايين  و مش
جامعه است جلوگيرى كنند، بنابراين 
ــر چتر  ــاى جامعه زي ــام دهك ه تم

حمايتى دولت قرار دارند.  

لزوم حمايت از توليد 
در بازار مسكن 

مهندس جعفر قرائتى ستوده
دبير انجمن توليد كنندگان و فناوران صنعتى ساختمان

يادداشت

گفت وگوى «فرصت امروز»
با پرويز درگى، مدرس بازاريابى

خوب، بد، زشت 
بازاريابى

برخى كارشناسان بازاريابى 
معتقدند تمام داستان بازاريابى 

متمركز بر برندينگ است
و برندينگ يعنى آبرو.
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پيكان مجلس به سوى
دومين صنعت بزرگ كشور

بررسى گزارش تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان 

مديريت هزينه هاى سفر

پروازى ارزان قيمت در قاره سبز

دعوت مديرعامل راه آهن از سرمايه گذاران بخش خصوصى در پروژه هاى ريلى

چراغ سبز است؛
اما سرمايه گذارى براى عبور نيست

گفت وگو با روح اله غديرى، دبير انجمن مديريت فناورى 

انحصارگرايى فناورى را  محدود  مى كند
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ــق و تفحص  ــوراى تحقي ــار ش ــن ب اي
ــانه  ــودرو را نش ــت خ ــس، صنع مجل
ــد از نفت دومين  ــه؛ صنعتى كه بع رفت
ــت.  ــور اس ــاخه مهم اقتصادى كش ش
ــص از عملكرد  ــزارش تحقيق و تفح گ
ــفند ماه  ــازى كه اس ــع خودرو س صناي
ــيده بود، در آخرين  91 به تصويب رس
ــال جارى در دستور  روزهاى تيرماه س
ــرار گرفت، اما نمايندگان  كار مجلس ق

ــس از واكنش دولت به آن رضايت  مجل
ندارند. در گزارش منتشر شده از سوى 
ــور  ــازى كش مجلس، صنعت خودروس
ــدود 200  ــاالنه ح ــردش مالى س با گ
ــتغال  ــال و ايجاد اش ــزار ميليارد ري ه
ــراى حدود  ــتقيم ب ــتقيم و غيرمس مس
500 هزار نفر يكى از كانون هاى توجه 
ــت. نتيجه  ــور اس ــت گذاران كش سياس
ــاز  ــن تحقيق و تفحص، دو خودروس اي

بزرگ كشور يعنى ايران خودرو و سايپا 
ــه تاكنون  ــرار داده ك ــورد توجه ق را م
ــان  ــايپا به آن واكنش نش فقط گروه س
ــزارش همچنين به  ــت. اين گ داده اس
بررسى تخلفاتى در فرآيند خريد سهام 
ــازمان  بلوك 17 درصدى متعلق به س
گسترش و نوسازى ايران به مبلغ 170 
ميليارد ريال پرداخته كه گويا در روند 

اختصاصى سازى سهام شركت سايپا...

چالش توليد آگهى هاى متفاوت از خدمات مشابه

بازى با رنگ ها در كمپين تبليغاتى منسجم
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ــق قانون دريافت  در حالى كه طب
ــزوده از برخى  ــات بر ارزش اف مالي
مواد اوليه صنايع، از جمله صنعت 
اما  ــت،  اس ــى  غير قانون ــكالت،  ش
ــن صنايع مى گويند در  صاحبان اي
ــه مرحله مختلف بايد ماليات بر  س
ــزوده بدهند كه نتيجه اى  ارزش اف
ــده در  ــز افزايش قيمت تمام ش ج

پى ندارد.
ــه دريافت  ــال اخير ك طى پنج س
ــر ارزش افزوده  ــات ب ــون مالي قان
ــده، برخى از  ــرح ش ــد مط از تولي
ــه نحوه  ــبت ب ــدگان نس توليدكنن
ــته و آن را  ــت آن انتقاد داش درياف
عاملى بر افزايش قيمت تمام شده 

مى دانند.
ــق يكى از بند هاى  در كنار آن طب
ــر ارزش افزوده  ــات ب ــون مالي قان
ــرآورى  ــاورزى ف ــوالت كش محص
نشده،  آرد خبازى،  دام طيور،  شير 
ــك، شكر و روغن  و پنير،  شيرخش

ــواع دارو و  ــد، برنج و ان ــى، قن نبات
اموال غيرمنقول از پرداخت ماليات 

بر ارزش افزوده معافند.
ــئوالن  ــه اذعان مس ــه ب درحالى ك
صنايعى مانند شيرينى و شكالت، 
ــترين  ــى كه بيش ــاى صنعت نان ه
ــكر  ــزان مصرف روغن ، آرد و ش مي
ــود دارند بايد  ــوالت خ را در محص
ــد توليد و تهيه  ــد بار در فرآين چن
ــه ماليات بر ارزش افزوده  مواد اولي

بپردازند.
ــيد مغازه اى در گفت وگو با  جمش
ــت ماليات بر ارزش  فارس، پرداخ
ــيرينى و  ــزوده را در صنعت ش اف
ــوادى همچون  ــكالت كه از م ش
آرد، شكر و روغن استفاده مى شود 
ــالم از پرداخت  ــى از اق ــه برخ ك
ــر ارزش افزوده معافند را  ماليات ب
ــت و گفت: اجراى  ــه ناحق دانس ب
ــن طرح و عدم اجراى آن  ناقص اي
ــار مضاعفى  ــوزه اصناف فش در ح

ــدگان به ويژه صنعت  بر توليدكنن
ــرده  ــكالت وارد ك ــيرينى و ش ش

است.
ــور مالياتى  ــازمان ام وى افزود: س
نتوانسته اين قانون را به طور كامل 
ــرا كند، زيرا  بندى در اين قانون  اج
ــه واحدهاى صنعتى  وجود دارد ك
كه از مواد اوليه اى استفاده مى كنند 
كه معاف از ماليات بر ارزش افزوده 
ــم در اين  ــد در توليد ه ــت باي اس
ــند در  بخش از پرداخت معاف باش
ــى كه اكنون يك بار در تهيه  صورت
مواد اوليه، يك بار در توليد نهايى و 
يكبار هم مصرف كننده بايد ماليات 
بر ارزش افزوده بپردازد كه بيست و 
چند درصد بر قيمت نهايى افزوده 

خواهد شد.
ــكالت  ــيرينى و ش دبير انجمن ش
ــال  ــه اينكه در چهار س ــاره ب با اش
ــوع را در دولت پيگيرى  اخير موض
ــان به جايى  ــم، اما فريادم كرده اي

ــال اخير  ــيد، افزود: در يك س نرس
دولت يازدهم قول همكارى داده و 
موضوع را در مجلس هم تا مراحلى 
ــا جايى كه نامه اى  پيش برده ايم ت
ــازمان امور  ــس س ــاب به ريي خط
مالياتى مبنى بر توقف اين موضوع 

ارسال شده است.
ــاالنه قند  ــت: هم اكنون س وى گف
ــادل  ــور مع ــدى كش ــكر تولي و ش
ــم آرد و  ــن، يك هفت ــزار ت 500ه
ــادل 700 هزار  ــدم توليدى مع گن
تن،  120 هزار تن روغن و 20 هزار 
تن شيرخشك در صنعت شيرينى 
ــكالت مصرف مى شود كه در  و ش
صنايع وابسته رونق ايجاد مى كند.

گفتنى است، سازمان امور مالياتى 
ــن پيش نويس قانون  در حال تدوي
ــر ارزش افزوده  ــات ب ــد مالي جدي
است كه به گفته برخى نمايندگان 
مجلس بايد اين پيش نويس تا پايان 

مهرماه به مجلس ارائه شود.

ــت، معدن و  ــر صنع ــاون وزي مع
ــهيل  تجارت گفت: دولت براى تس
ــرمايه گذارى خارجى به تازگى  س
ــوب كرده كه  تصميم هايى را مص
ــاى آن، چنانچه خارجى ها  بر مبن
ــران كارخانه راه اندازى كرده  در اي
ــدى  ــول تولي ــد محص و 30 درص
ــادر كنند، از 50 درصد  خود را ص
معافيت مالياتى برخوردار خواهند 

شد. 
ــى راد، در گفت وگو  ــى اله افخم ول
ــهيالت  ــار كرد: تس ــر اظه ــا مه ب

ــراى  ــت ب ــوى دول ــژه اى از س وي
مناطق  در  ــرمايه گذارى  س جذب 
ــر  تدبي ــادى  اقتص ــژه  وي و  آزاد 
ــى و  ــت ماليات ــه معافي ــده ك ش
ــد از جمله  ــهولت صدور روادي س

آن است. 
ــرد: در عين حال  ــح ك وى تصري
ــيس  ــب خارجى ها براى تاس ترغي
ــران،  ــه در اي ــدازى كارخان و راه ان
ــور  ــوژى خارجى را به كش تكنول
ــاى رقابتى  ــل مى كند و فض منتق
مفيدى را ايجاد خواهد كرد كه به 

ــدى و در نتيجه  تقويت توان تولي
افزايش صادرات منجر خواهد شد. 
رييس كل سازمان توسعه تجارت 
ايران، صادرات را به عنوان پيشران 
دولت براى خروج از ركود دانست 
ــته خروج  ــرد: در بس ــار ك و اظه
ــت صادرات  ــت، دول ــود دول از رك
ــران در  ــى را به عنوان پيش غيرنفت
ــد  ــه كه به نظر مى رس نظر گرفت
ــه دولت در  ــه تدابيرى ك مجموع
حاشيه اين تصميم، براى جذب و 
ــرمايه گذارى خارجى  حمايت از س

ــادرات  ــه رونق ص ــام داده، ب انج
ــه گفته  ــود.  ب ــى منجر ش غيرنفت
افخمى راد، الزمه تجارت خارجى، 
ــت كه  ــيار اس ــاى بس رفت و آمده
كار  روى  از  ــد  بع ــبختانه  خوش
ــد و راهكارهاى  آمدن دولت جدي
ــل موضوع  ــراى ح ــك ب ديپلماتي
هسته اى، هيات هاى تجارى زيادى 
ــيا به ايران آمده اند تا  از اروپا و آس
و  ــرمايه گذارى  س ــا  ب ــه  رابط در 
ــترك با ايران انجام پروژه هاى مش

 چانه زنى كنند.

ــناس انرژى گفت: ايران  يك كارش
تمايل دارد تا اروپا را به بازار اصلى 
ــرژى خود تبديل كند، اما روابط  ان
ــه انرژى را  ــود در زمين كنونى خ

حفظ خواهد كرد. 
ــل از  ــه نق ــارس ب ــزارش ف ــه گ ب
خبرگزارى آناتولى، يك كارشناس 
ــگاه دولتى  ــتاد دانش ــرژى و اس ان
ــت: ايران با وجود احتمال  باكو گف
همكارى هاى  سازمان  در  عضويت 
ــا به عنوان بازار  ــانگهاى، بر اروپ ش
ــراى ذخاير خود  ــرژى ب ــى ان اصل

متمركز شده است. 

ــى افزود: ايران  بختيار اصالن بايل
ــوى اروپا تمايل دارد  بيشتر به س
تا فناورى مدرن براى فعاليت هاى 
ــر مورد  ــد و موث ــافى كارآم اكتش
ــت آورد.  وى  ــاز خود را به دس ني
ــدم از نظر  ــرد: من معتق اظهار ك
ــتر به سوى  عرضه گاز، ايران بيش
اروپا تمايل دارد.  براساس توافقى 
ــد،  كه در نوامبر 2013 حاصل ش
ــورهاى غربى توافق كردند تا  كش
ــران را در  ــى از تحريم هاى اي برخ
جنبه هاى  ــردن  ك ــدود  مح قبال 
ــته اى اين  ــى از فعاليت هس خاص

ــور كاهش دهند. روند كاهش  كش
ــانس را  ــا به ايران اين ش تحريم ه
ــك تامين كننده  ــد كه به ي مى ده

انرژى براى اروپا تبديل شود. 
ــى تصريح كرد: بديهى  اصالن بايل
ــاورى مدرن  ــه فن ــت، ايران ب اس
براى فعاليت هاى اكتشافى موثر و 
ــاز دارد و اين فناورى ها  كارآمد ني
ــرب تامين  ــوى غ ــد از س مى توان
ــن فكر مى كنم  ــود. از اين رو، م ش
ــترى به سوى  كه ايران تمايل بيش
اروپا دارد، اما روابط كنونى خود را 
در زمينه انرژى حفظ خواهد كرد.  

ــناس انرژى خاطرنشان  اين كارش
ــن كه اتحاديه  ــرد: با توجه به اي ك
ــا به صورت ويژه تمايل دارد تا  اروپ
ــا، تامين  ــس از كاهش تحريم ه پ
ــيه را  ــر از روس ــى غي گاز از منبع
ــران مى تواند از  ــد، اي افزايش ده
ــازار اروپا  ــان به ب ــى آس دسترس
ــى افزود،:  ــود ببرد. اصالن بايل س
ــاد تمايل  ــال زي ــه احتم ــران ب اي
ــازمان  ــه عضويت كامل س دارد، ب
ــانگهاى دربيايد  ــاى ش همكارى ه
ــى از تحوالت مهم در اين  تا بخش

منطقه باشد. 

گاليه برخى صنايع غذايى از نحوه دريافت ماليات بر ارزش افزوده

جزييات تمهيدات جديد دولت براى جذب سرمايه گذارى خارجى

يك كارشناس انرژى عنوان كرد

تالش ايران براى تسخير بازار انرژى اروپا
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ــيم  در حالى كه در توليد س
ــه خودكفايى  ــور ب و كابل كش
ــيده ايم و به صادرات موفق  رس
ــل برخى  ــا به دلي ــده ايم، ام ش
ــى  ــركت مل ــت هاى ش سياس
ــت موفق  ــران اين صنع مس اي
ــه رقابت  ــا ديگر حاضر ب نه تنه
ــت،  با رقباى خارجى خود نيس
ــا  ــدادى از كارخانه ه ــه تع بلك

ورشكسته شده اند. 
ــبختانه در حال حاضر  خوش
ــار  ــيم و كابل برق فش انواع س
ــدرت،  ــاى ق ــف، كابل ه ضعي
كنترل، ابزار دقيق و كابل هاى 
ــيم و كابل  ــوص، انواع س مخص
فشار متوسط، فشار قوى و فوق 
فشار قوى توسط كارخانه هاى 
داخلى با كيفيت خوب در حال 
ــت كه عالوه بر تامين  توليد اس
ــاز داخل  ــورد ني احتياجات م
ــز دارد، به  ــادرات ني قابليت ص
ــم بازار  ــه بخش اعظ طورى ك
ــط  ــور عراق توس مورد نياز كش
توليدات ايرانى تامين مى شود. 

ــارى مبنى  ــا به تازگى اخب ام
ــا افزايش  ــدن ي ــاب ش ــر ناي ب
ــواد اوليه كارخانه هاى  قيمت م
ــنيده  ــيم و كابل ش ــد س تولي
ــئله براى  ــود كه اين مس مى ش
ــكل ايجاد  توليدكنندگان مش
ــت. صادق صياد، دبير  كرده اس
كميته حمايت از ساخت داخل 
ــن مطلب  ــنديكا با تاييد اي س
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
«تجربه 50 ساله توليدكنندگان 
در صنعت سيم و كابل به دليل 
برخى از سياست هاى نادرست و 
ــركت ملى مس  انحصارگرى ش
ــود،  ــران ناديده گرفته مى ش اي
زيرا توليدكنندگان اين صنعت 
در شرايط كنونى ديگر در حال 
ــرار گرفته اند.  ــتگى ق ورشكس
متاسفانه قيمت مواد اوليه اين 
ــيار داشته  كارخانه ها رشد بس
ــوارد ناياب  و حتى در برخى م
ــاى توليد  ــود. كارخانه ه مى ش
ــال  ــل در چند س ــيم و كاب س
ــن نياز  ــر تامي ــالوه ب اخير، ع
ــده بودند  بازار داخلى موفق ش
ــى ارتباط  ــاى خارج ــا بازاره ب
ــند، به طورى  خوبى داشته باش
ــراق را در انحصار  ــازار ع ــه ب ك

خود داشتند.»

مشكل كجاست؟ 
ــه دليل گرانى  در حقيقت، ب
ــه آن را  ــه ريش ــه ك ــواد اولي م
ــان و  ــيارى از كارشناس بس
ــن حوزه  ــدگان در اي توليدكنن
ــئوالن در  ــى مس انحصارطلب
شركت ملى مس ايران مى دانند، 
ــا حداقل  ــتر كارخانه ها ب بيش
ظرفيت در حال فعاليت هستند. 
ــز گرانى مواد  ــكل به ج اما مش
اوليه به نوع مراوده اين شركت با 
شركت هاى خارجى و صادرات 
مربوط است. براساس اطالعات 
ــركت مواد اوليه  حاصله اين ش
ــيار ارزان به  ــى بس ــا قيمت را ب
ــور  ــژه، كش ــا  به وي خارجى ه
تركيه به فروش مى رساند، اين 
مسئله موجب شده تا اين كشور 
ــا قيمت  ــد نهايى ب بتواند تولي
ــد و بتواند  ــته باش پايين تر داش
در بازارهاى جهانى حرفى براى 
گفتن داشته باشد.  صياد ضمن 
ــب مى افزايد:  ــن مطل تاييد اي
ــيم و كابل  «توليدكنندگان س
كه سرمايه گذار بخش خصوصى 
ــت در  ــا اين سياس ــتند، ب هس
ــكل  موضوع صادرات دچار مش
ــده اند، زيرا قيمت تمام شده  ش
ــان باالتر از قيمت  محصوالتش
تمام شده ساير رقباى خود است 
و هم اكنون كشور تركيه موفق 

ــده تا بازار عراق را در دست  ش
گيرد. در حقيقت، عوامل درونى 
به جاى كمك به سرمايه گذاران 
ــى در صادرات  ــش خصوص بخ
مواد توليد كننده به نوعى مانع 
ــده اند و در اين  موفقيت آنها ش
ــدن، صنعت و  ميان وزارت مع
تجارت نيز به اين عوامل كمك 
ــد.» كارخانه هاى توليد  مى كن
سيم و كابل عالوه بر بازار كشور 
ــوريه و  ــورهاى س عراق در كش
ــور دارند و  ــتان نيز حض افغانس
ــت وزارت صنعت مانع  الزم اس
كار شود تا مواد اوليه مورد نياز 
با نرخى ارزان تر از خارجى ها در 
اختيار آنها قرار گيرد، زيرا با اين 
ــور تركيه به عنوان  شرايط كش
رقيب اصلى ايران در اين صنعت 
ــاى منطقه را در  تمامى بازاره

دست خواهد گرفت. 

انتقاد از فروش 
ارزان به تركيه

در اين ميان عليرضا كالهى، 
ــت برق  ــنديكاى صنع عضو س
ــوع به  ــن موض ــوص اي در خص
ــد:  ــروز» مى گوي «فرصت ام
ــركت ملى مس با سوبسيد  «ش
ــتخراج مى كند  دولتى مس اس
ــرايط انحصارى  ــل ش و به دلي
ــده قيمت  ــه دارد تعيين كنن ك

ــون مس با  ــت. هم اكن مس اس
ــى در ضريب دالر  قيمت جهان
ــع داخلى فروخته  آزاد به صناي
ــود، اما براى شركت هاى  مى ش
خارجى بدون بهره و 10 درصد 
ــى فروخته  ــت داخل ــر قيم زي

مى شود. »
 وى درباره اين علت مى گويد: 
ــادرات معاف از  ــا كه ص «از آنج
ــت براى شركت ملى  ماليات اس
مس ايران انگيزه ايجاد مى كند 
اين در حالى  است كه متاسفانه 
كارخانه هاى توليد سيم و كابل 
ــاز را براى  ــورد ني ــواد اوليه م م
ــور ندارند  ــود به وف توليدات خ
ــراوان موفق به  ــكالت ف و با مش
ــوند و حتى اين  تامين آن مى ش
ــاهد ورود كابل و سيم  روزها ش
ــى نيز  ــدگان خارج توليدكنن
هستيم كه بايد مانع آن شويم.»

ــاد مالى  كالهى به وجود فس
ــاره مى كند  در فروش مس اش
ــا فروش مس به  و مى افزايد: «ب
خارجى ها و صادرات، معامالت 
ــت پرده اى انجام مى شود،  پش
ــى در  ــاد مال ــت فس در حقيق
صادرات فلزات در كشور وجود 
ــت اقدام  ــفانه دول دارد. متاس
ــده اى در اين زمينه  حساب ش
انجام نداده و حتى وزير صنعت، 
ــتى  معدن و تجارت نيز به درس

نتوانسته اين موضوع را مديريت 
ــدادى از معاونان  كند، حتى تع
ــت اين  ــن وزاتخانه با سياس اي
وزارتخانه در حوزه مس مخالفت 
خود را اعالم كرده اند. سوال من 
ــئوالن باالدستى شركت  از مس
ملى مس اين است، مگر آنها با 
سوبسيد حفارى نمى كنند و در 
حمايت دولت هزينه ها را تامين 
ــر براى  ــه اين ام ــد ك نمى كنن
ــكل ايجاد  ــت داخلى مش صنع
ــيارى از  مى كند؟ هم اكنون بس
صنايعى كه مواد اوليه آن مس 
است در تامين مواد اوليه خود با 
مشكل مواجه شده اند و رضايت 

ندارند.»
ــه دليل برخى  ــرو ب وزارت ني
ــا  ــه ب ــت ها در مواجه از سياس
سرمايه گذاران بخش خصوصى 
صنعت برق عملكرد قابل قبولى 
ــته و بدهى ميلياردى اش  نداش
ــريع اين بخش را  نيز حركت س
ــرده و در اين  با كندى مواجه ك
شرايط ايجاد مشكل براى بخش 
ديگرى از سرمايه گذاران وابسته 
ــاى كارى  ــت برق، فض به صنع
ــترى مواجه  ــكل بيش را با مش

كرده است. 
ــاى  ــت كارخانه ه در حقيق
توليد سيم و كابل كه بازار كشور 
عراق را در دست خود داشتند، 
به دليل رفتار نادرست شركت 
ملى مس، در حال از دست دادن 
ــت و در  ــاى خارجى اس بازاره
مقابل كشور تركيه به خوبى از 

اين فضا استفاده مى كند. 
توليدكنندگان مس با فرمولى 
ــس را به خارجى ها از  ارزان تر م
ــور تركيه مى دهند،  جمله كش
ــواد اوليه را  ــى م ــا دسترس ام
ــركت هاى داخلى مهيا  براى ش
نمى كنند، مواد را به آنها گران تر 
ــئله دغدغه  مى دهند. اين مس
اصلى بسيارى از سرمايه گذاران 
ــت.  ــده اس بخش خصوصى ش
ــاالن خواهان  همچنين اين فع
ــتند كه وزارت صنعت  آن هس
ــوب و موثرى  ــدن ورود خ و مع
ــان  ــند و از حامي ــته باش داش
ــت نكنند،  ــس حماي معادن م
زيرا قيمت ها به گونه اى است كه 
مويد اين است كه صنايع داخلى 
ــت. اين رويه به  در اولويت نيس

اقتصاد كشور ضربه مى زند. 

با حمايت شركت ملى مس از خارجى ها

بازارهاى جهانى سيم و كابل از دست مى رود
آمادگى شركت هاى اروپايى براى 

سرمايه گذارى در خط لوله گاز ايران
مدير شركت مهندسى و توسعه گاز خبر داد: خط لوله 
ــت گاز ايران را به تركيه و اروپا  نهم سراسرى كه قرار اس
ــر  ــد، در مرحله طراحى تفصيلى و مناقصه به س صادر كن
مى برد و شركت هاى اروپايى براى سرمايه گذارى در اين 

خط لوله اعالم آمادگى كرده اند. 
ــرى يكى ديگر  ــارس، خط لوله نهم سراس به گزارش ف
ــاير كشورهاى  از خطوط صادراتى گاز ايران به تركيه و س

اروپايى است. 
ــژه رييس جمهور  ــدگان وي ــال 89 نماين خردادماه س
ساخت خط لوله يك هزار و 850 كيلومترى نهم سراسرى 
را براى صدور مستقيم گاز ايران با سرمايه گذارى بيش از 

يك ميليارد و 325 ميليون يورويى تصويب كرده بودند. 
براساس برنامه تعيين شده بايد اين خط لوله به منظور 
ــترك  ــدى فازهاى ميدان مش ــتقيم گاز تولي صدور مس
ــا در چهار قطعه در  ــپس اروپ پارس جنوبى به تركيه و س

مدت سه سال در مدار بهره بردارى قرار گيرد. 
ــت براى اين خط لوله سراسرى،  اين گزارش حاكى اس
ــده تا انتقال  ــار در نظر گرفته ش 17ايستگاه تقويت فش
ــتر صورت گيرد، اما با گذشت  گاز با پايدارى هرچه بيش
ــال از تصويب اين طرح هنوز اقدام اجرايى براى  چهار س
ــل، هم اكنون  ــده بود. به همين دلي احداث آن انجام نش
براى طراحى، ساخت و راه اندازى خط لوله انتقال گاز نهم 
سراسرى و 17 تاسيسات تقويت فشار مسير آن به حدود 

هشت ميليارد و 500 ميليون دالر منابع مالى نياز است. 
عليرضا غريبى، مدير شركت مهندسى و توسعه گاز در 
گفت وگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت اجرايى اين 
خط لوله صادراتى مى گويد: برنامه ريزى براى احداث اين 
ــى و توسعه  ــركت مهندس خط لوله پس از ابالغ آن به ش
ــى از بخش هاى آن  ــده و هم اكنون براى برخ گاز آغاز ش
ــغول طراحى  ــراى برخى ديگر مش ــغول مناقصه و ب مش

تفصيلى هستيم. 
ــركت هاى اروپايى براى  ــى از ش وى از مذاكرات با يك
ــرمايه گذارى در اين پروژه خبر داد و افزود: قرار است،  س
ــركت هاى اروپايى نظر خود را در مورد تامين  برخى از ش

مالى در اين پروژه براى ما ارسال كنند. 
ــرى  ــال گاز طبيعى خط لوله نهم سراس ــت انتق ظرفي
ــوده كه قرار  ــب در روز ب ــون متر مكع حدود 110 ميلي
ــلويه به طول 605 كيلومتر،  است در 4 قطعه اهواز- عس
ــاه  ــول 461 كيلومتر، كرمانش ــه ط ــاه ب اهواز- كرمانش
ــدوآب - مرز  ــول 348 كيلومتر و ميان - مياندوآب به ط

بازرگان به طول 436 كيلومتر ساخته شود. 

پيشنهاد جديد پاكستان به ايران
صادرات ال ان جى به جاى گاز طبيعى

منابع آگاه پاكستانى از طرح جديد اين كشور براى ارائه 
به تهران مبنى بر واردات ال ان جى به جاى گاز طبيعى از 
ايران خبر دادند و گفتند، اين پيشنهاد به زودى با مقامات 

ايرانى مطرح خواهد شد. 
به گزارش فارس، به نقل از اكسپرس تريبيون، در ميان 
ــتان تصميم  تاخير امريكا به اجراى تهديدهايش، پاكس
ــنهاد كند. اين  گرفته تا يك طرح جايگزين به ايران پيش
طرح شامل تغيير صادرات گاز طبيعى به گاز طبيعى مايع 
ــروژه خط لوله  ــت، اقدامى كه مى تواند پ (ال ان جى) اس
انتقال گاز ايران به پاكستان را تقريبا به بعد موكول كند. 

به گفته يك منبع آگاه، اين طرح به زودى در نشستى با 
مقامات ايرانى در تهران مورد بحث و مذاكره قرار خواهد 

گرفت. 
شاهد خاقان عباسى، وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان 
ــنهاد واردات گاز به شكل ال ان جى تحت  تاييد كرد، پيش

بررسى و مطالعه قرار دارد و با تهران مطرح خواهد شد. 
ــى را به  ــران گاز طبيع ــرح جديد، اي ــاس اين ط براس
ال ان جى تبديل كرده و سپس آن را از طريق پايانه عمان 
به پاكستان صادر خواهد كرد. در حال حاضر، ايران و عمان 
توافق نامه اى به امضا رسانده اند كه براساس آن، عمان در 
ــارد دالر از ايران  ــال آينده گازى به ارزش 60 ميلي 25 س
خريدارى خواهد كرد و متعهد به احداث خط لوله  گازى به 
ارزش يك ميليارد دالر در امتداد درياى عمان شده است. 
به نوشته اين گزارش، حدود 50 درصد گازى كه ايران 
به عمان صادر مى كند، به ژاپن، كره جنوبى و هند ارسال 

خواهد شد. 
ــا به احتمال از  ــتانى با توضيح اينكه، م اين منبع پاكس
ــراى واردات گاز از  ــات ترمينال ال ان جى عمان ب تاسيس
ــتفاده خواهيم كرد، افزود: پاكستان با مشكالت  ايران اس
ــد، زيرا عمان به پاكستان  ــتيرانى مواجه نخواهد ش كش

نزديك است. 
ــك ترمينال  ــت كه ي ــر اين اس ــزود: طرح ديگ وى اف
ال ان جى در بندر گوادر احداث شود و خط لوله اى از اين 

بندر به نواب شاه در ايالت سند كشيده شود. 
ــز با ايران  ــح اينكه اين طرح ني اين منبع آگاه با توضي
مطرح خواهد شد، ادامه داد: شركت هاى چينى به احداث 
ــتند.  ترمينال ال ان جى و خط لوله از گوادر عالقمند هس
مقامات پاكستانى گفتند ايران به پاكستان اعالم كرده، اين 
كشور براى تكميل خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان با 
وجود تحريم هاى امريكا و اروپا، پيشنهادهايى دارد كه در 

نشست تهران ارائه خواهد داد. 

بهره بردارى از خط آبرسانى انارك
 در استان اصفهان

ــانى به انارك و برق رسانى به چاه  پروژه هاى خط آبرس
ديزيكان نايين افتتاح شد. 

اين پروژه تكميل بخشى از خط آبرسانى انارك به طول 
3 كيلومتر بوده كه با لوله هايى با قطر 400ميلى متر از نوع 
GRP و با هزينه اى بالغ بر 450ميليون ريال انجام گرفت 
ــانى  ــا بهره بردارى كامل اين خط آبرس و انتظار مى رود ب
ــهر نايين به انارك  حمل آب سيار كه درحال حاضر از ش
ــت، نصف شود و هزينه هاى  و به فاصله 80كيلومترى اس

حمل آب هم كاهش  يابد. 
ــازد كمبود آب مورد نياز شهر انارك  خاطرنشان مى س
از طريق تانكرهاى سيار و از فاصله 80كيلومترى از شهر 
ــود كه با اتصال لوله گذارى انجام شده  نائين تامين مى ش
ــانى موجود تامين و  ــير، از طريق خط آبرس نيمى از مس
فاصله آبرسانى سيار تا زمان تكميل خط آبرسانى به انارك 

به نصف، يعنى 40كيلومتر كاهش مى يابد. 

واردات نفت تركيه از ايران
 كاهش يافت

واردات نفت تركيه از ايران در نيمه نخست سال جارى 
ــه 2,581 ميليون تن  ــالدى 8 درصد كاهش يافت و ب مي
رسيد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبرى 
كميسيون اروپا (يورو استات)، تركيه در نيمه نخست سال 
جارى ميالدى 2,581 ميليون تن نفت خام از ايران وارد 
كرده است. تركيه در ماه هاى ژانويه تا ژوئن سال ميالدى 
گذشته بالغ بر 2,813 ميليون تن نفت از ايران وارد كرده 
بود، به طورى كه پااليشگاه توپراش تركيه به عنوان تنها 
پااليشگاه اين كشور بخش مهمى از نفت مورد نياز خود را 

از ايران تامين مى كند.

اجراى پروژه پژوهشى تبديل انرژى مازاد به برق
ــى مطالعات تبديل انرژى مازاد به   پروژه پژوهش
انرژى الكتريكى در شركت خطوط لوله و مخابرات 
ــرفت فيزيكى  ــا 16 درصد پيش منطقه اصفهان، ب
ــش و فناورى  ــس پژوه ــت. ريي در حال انجام اس
ــركت خطوط لوله و مخابرات نفت در گفت وگو  ش
با شانا اظهار كرد: قرارداد خدمات مشاوره اى طرح 
تحقيقاتى اين پروژه در تيرماه سال 1389 با مبلغ 
ــد. منصور احمدى  حدود 5 ميليارد ريال منعقد ش
فروشانى گفت: قرارداد اين طرح با شركت مهندسى 

مشاور مهاب قدس منعقد شده و براساس شرح كار تدوين شده، فرآيند خدمات ارجاع كار تا 
انتخاب مجرى واجد شرايط از طريق برگزارى مناقصه در دست اجرا است. 

تاكنون حدود 1,5 ميليارد ريال از مبلغ كل بابت انجام مطالعات و اجراى بخشى از پروژه 
هزينه شده است. رييس پژوهش و فناورى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت، همچنين 
ــال 90-89، يازده پروژه  با بيان اينكه طبق نظامنامه پژوهش و فناورى وزارت نفت در س
ــد، گفت: از اين 11 پروژه، سه پروژه در سال جارى به  پژوهشى در اين شركت عملياتى ش
ــانى، پروژه هاى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت را به سه  اتمام مى رسد. احمدى فروش
بخش آكادميك، طرح هاى رفع مشكالت فنى و پروژه هاى تكنولوژى هاى پايه تقسيم كرد 
و افزود: در مورد پايان نامه هاى دانشجويى، زمانى كه اجراى طرحى بتواند يكى از مشكالت 
ــد و راهكارى براى آن ارائه كند، مى تواند از حمايت  يا مسائل اين شركت را به چالش بكش

اين شركت برخوردار شود.

سرمايه 300 ميليون دالرى براى ساخت پااليشگاه در سيراف
ــع  ــر مناب ــارت ب ــزى و نظ ــاون برنامه ري مع
هيدروكربورى وزير نفت با بيان اينكه براى احداث 
8 پااليشگاه ميعانات گازى در سيراف پارس جنوبى 
هر كدام 300 ميليون دالر هزينه برآورد شده، گفت: 
تاكنون 54 شركت اعالم آمادگى كردند كه به زودى 

نتايج نهايى متقاضيان اعالم مى شود. 
ــگاه  ــا باش ــو ب ــى، در گفت وگ ــور معظم منص
ــراى احداث  ــركت ب ــگاران، از ثبت نام 54 ش خبرن
ــلويه خبر داد و  ــيراف در منطقه عس پااليشگاه س

گفت: با توجه به اينكه مدت ها قبل براى نام نويسى هشت پااليشگاه فراخوان از طريق سايت ها 
داده شده بود، هم اكنون 54 شركت براى احداث پااليشگاه اعالم آمادگى كرده اند. ما در حال 
حاضر، شرايط متقاضيان را بررسى مى كنيم و نتايج نهايى هشت سرمايه گذار تا آخر شهريور 

ماه سال جارى اعالم مى شود و زمين براى احداث پااليشگاه تعيين شده است. 
معاون وزير نفت تاكيد كرد: به طور متوسط براى ساخت هر يك از هشت پااليشگاه كوچك 
ميعانات گازى پارس جنوبى حدود 300 ميليون دالر سرمايه نياز است. اين هشت پااليشگاه 
ــرمايه گذاران،  ــد بود كه به هر يك از س ــد (آب، برق، بخار) خواهن داراى يك يوتيليتى واح
ــرمايه گذارى در احداث اين يوتيليتى نيز  درصدى از سهام آن تعلق مى گيرد و 20 درصد س
ــركت هاى خصوصى در طرح ساخت  بر عهده شركت ملى نفت ايران است؛ شرايط حضور ش
8 مينى پااليشگاه ميعانات گازى پارس جنوبى فراهم شده و بازده اقتصادى بااليى در انتظار 
سرمايه گذاران اين طرح خواهد بود. معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزير 
نفت ادامه داد: خوراك اين پااليشگاه از ميعانات گازى است كه در پارس جنوبى توليد خواهد 

شد و عمده توليدات اين پااليشگاه ها صادراتى است. 

تشكيل شوراى حفاظت 
منابع آب در استان ها

ــكل آب كشور  وزير نيرو با بيان اينكه راه حل رفع مش
مديريت 25 درصدى مصرف آب توسط مشتركان است، 
گفت: شوراى حفاظت از منابع آب در استان ها به رياست 

استانداران احيا مى شود. 
به گزارش مهر، حميد چيت چيان، با اعالم اينكه طرح 
احياى شوراى حفاظت از منابع آب در استان هاى كشور به 
هيات دولت ارائه شده و به زودى هيات دولت اين طرح را 
مصوب مى كند، گفت: استانداران به عنوان رييس شوراى 
حفاظت منابع آب در استان ها و حفاظت محيط زيست نيز 

دبيرى اين شورا را بر عهده مى گيرند. 
وزير نيرو اظهار كرد: مشكل كمبود آب در سطح كشور 
ــترين  ــده و بيش به دغدغه وزارت نيرو و دولت تبديل ش
ــكل ما در اين بخش به نبود مديريت مصرف مربوط  مش
ــور،  ــطح كش ــت. با تنظيم مديريت مصرف آب در س اس
مشكل كمبود آب نيز تا حد زيادى برطرف مى شود و بايد 

اين كار در دستور كارى مشتركان قرار گيرد. 
ــدگان اعم از  ــرد: اگر مصرف كنن چيت چيان تاكيد ك
مصارف خانگى و كشاورزى بتوانند با مديريت، مصرفشان 
را 25 درصد كاهش دهند مشكل كمبود آب در كشور نيز 
ــاورزى با كشت گياهان  ــود. در بخش كش برطرف مى ش
ــد از مصرف آب  ــل 10 درص ــوان حداق ــه اى مى ت گلخان
ــاير  ــه بايد جايگزين س ــت گلخان را مديريت كرد و كش

كشت هاى آب بَر شود. 

ال ان جى 

خبر استانى

نفت 

بازار نفت 

نيرو

گاز

60

نوسان بهاى نفت خام ادامه دارد
بهاى نفت خام با آغاز سال تحصيلى جديد در اروپا افزايش 
يافت. هر بشكه نفت برنت درياى شمال كه پايه بورس لندن 
است، براى تحويل در ماه اكتبر، در لحظه مخابره اين خبر با 
12 سنت افزايش نسبت به روز قبل، 98 دالر به فروش مى رسد.  
به گزارش موج به نقل از «رويترز و اوپك»، در همين حال، بهاى 
هر بشكه از نفت سبك شيرين امريكا موسوم به «وست تگزاس 
اينترميديت» كه پايه بورس نيويورك (نايمكس) است، براى 
تحويل در ماه اكتبر 8 سنت كاهش را تجربه كرده و 92 دالر و 
84 سنت به فروش مى رسد.  بهاى هر بشكه از سبد نفتى اوپك 
ــود، در روز 12 ماه سپتامبر  كه نفت خام ايران را شامل مى ش
(21 شهريور) 95 دالر و 68 سنت به ثبت رسيده كه نسبت به 
روز قبل 33 سنت افزايش را نشان مى دهد.  بهاى هر تن نفت 

گاز نيز با 50 سنت افزايش به 832 دالر رسيد. 

الهه ابراهيمى
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ــوراى تحقيق و  ــار ش ــن ب اي
تفحص مجلس، صنعت خودرو 
را نشانه رفته است؛ صنعتى كه 
ــاخه مهم  بعد از نفت، دومين ش
ــور است. گزارش  اقتصادى كش
ــص از عملكرد  ــق و تفح تحقي
صنايع خودرو سازى كه اسفند 
ــيده بود،  ماه 91 به تصويب رس
در آخرين روزهاى تيرماه سال 
جارى در دستور كار مجلس قرار 
گرفت، اما نمايندگان مجلس از 
ــه آن رضا يت  ــش دولت ب واكن

ندارند. 
ــده  ــر ش ــزارش منتش در گ
ــت  ــس، صنع ــوى مجل از س
ــور با گردش  خودروسازى كش
ــاالنه حدود 200 هزار  مالى س
ــتغال  ــارد ريال و ايجاد اش ميلي
ــتقيم براى  ــتقيم و غيرمس مس
ــر يكى  ــزار نف ــدود 500 ه ح
ــه  ــورد توج ــاى م از كانون ه
ــور است.  ــت گذاران كش سياس
نتيجه اين تحقيق و تفحص، دو 
ــاز بزرگ كشور يعنى  خودروس
ــايپا را مورد  ــودرو و س ايران خ
توجه قرار داده كه تاكنون فقط 
گروه سايپا به آن واكنش نشان 

داده است. 
ــن به  ــزارش همچني ــن گ اي
ــد  ــى در فرآين ــى تخلفات بررس
خريد سهام بلوك 17 درصدى 
ــترش و  ــازمان گس متعلق به س
ــه مبلغ 170  ــازى ايران ب نوس
ــال پرداخته كه گويا  ميليارد ري
در روند اختصاصى سازى سهام 
ــايپا اين شركت 17  شركت س
هزار ميليارد ريال از منابع مالى 
ــرمايه گذارى در  ــاى س را به ج
ــفته بازى و  خصوص توليد، با س
خريد سهام سايپا، كه در اختيار 
شركت شستا و گروه بهمن قرار 
ــته، اتالف كرده است، اين  داش
در حالى است كه سهام مذكور 
به دو برابر قيمت عرضه شده در 
تابلوى بورس خريدارى شده و 
از اين بابت مبلغ 17 هزار و 200 
ــراى كاركنان  ــال ب ميليارد ري

تعهد مالى ايجاد شده است. 
ــى از گزارش تحقيق  در بخش
ــى و  ــت مال ــص، مديري و تفح
كنترل نظارت آن بررسى شده 
ــت كه دو  ــى از آن اس ــه حاك ك
ــران خودرو و  ــركت بزرگ اي ش
سايپا از وظايف اصلى خود خارج 
ــدند و انبوهى از شركت هاى  ش
اقمارى را ايجاد كردند كه گاهى 
ــا مديريت هاى فاقد  صورى و ب
ــت، همچنين در  كارآمدى اس
ــرى از آن به تخلفات  بخش ديگ

ــاره  تعدادى از نمايندگى ها اش
شده است. 

خواست مجلسى ها از 
دولت چيست؟ 

ــت نهايى مجلسى ها از  خواس
ــتناد بر اين گزارش،  دولت با اس
كاهش قيمت، افزايش كيفيت 
ــيدگى به تخلفات مطرح  و رس
ــت و با توجه به  ــده در آن اس ش
ــا واكنش  ــته آنه همين خواس
وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
در پاسخ به اين گزارش مناسب 
ندانسته و مى خواهند گزارشى 
ــور به عنوان  ــه رييس جمه را ب
ــور  ــن مقام اجرايى كش باالتري
ارجاع دهند تا شايد واكنشى را 
ــوى دولت  كه انتظار دارند، از س

شاهد باشند. 
ــيون  على عليلو، عضو كميس
صنعت و معدن مجلس شوراى 
ــالمى درباره اين گزارش به  اس
ــت: «در بحث  ــارس گفته اس ف
ــت  ــص از صنع ــق و تفح تحقي
خودرو انتظار اين بود كه وقتى 
ــود،  گزارش به دولت ارائه مى ش
وزارت صنعت نسبت به موضوع 
ــبت به مواد  حساس شده و نس
ــده زا وارد  ــى و مفس غيرقانون
ــارزه كند كه  ــا آن مب ــده و ب ش
ــفانه اين موضوع تاكنون  متاس
ــده، بنابراين قرار  ــاهده نش مش
است در آينده نزديك گزارشى 
ــور در اين زمينه  به رييس جمه
ارائه شود.» حال كه مجلسى ها 
واكنش دولت را به اين گزارش 
ــش  مثبت نمى دانند، اين پرس
ــود كه انتظار آنها  مطرح مى ش
ــت، قصد دارند مستقيم  چيس
به شخص رييس جمهور در اين 

زمينه گزارش ارائه دهند؟ 
ــن بيگلرى، عضو ديگر  محس
ــدن  ــت و مع ــيون صنع كميس
مجلس در گفت وگو با «فرصت 
ــاى  ــد: «اعض ــروز» مى گوي ام
ــدن  ــت و مع ــيون صنع كميس
ــته مشخص  مجلس، دو خواس
از رييس جمهور دارند، افزايش 
كيفيت و كاهش قيمت خودرو 
كه متاسفانه در طول سال هاى 
ــت.  ــاده اس ــاق نيفت ــر اتف اخي
ــت خودرو در ايران  افزايش قيم
در طول دو سال اخير بيش از دو 
برابر بوده است. از سوى ديگر، ما 
ــتيم كه انحصار  خواهان آن هس
ــازى شكسته شده  در خودروس
ــاركت  و فضا براى حضور و مش
ــى فراهم  ــازان خارج خودروس
شود تا سطح رقابت باالتر برود.»

ــاره تخلفات  او همچنين درب

ــده در گزارش تحقيق  مطرح ش
ــا از  ــد: «م ــص مى گوي و تفح
ــار داريم كه  رييس جمهور انتظ
ــا تخلفاتى كه  ــتور بدهند ب دس
ــتندات قوى دارند، برخورد  مس
ــور باالترين  ــود. رييس جمه ش
ــتور  ــتند كه به دس مقامى هس
ــان مى توان زمينه تصحيح  ايش
ــود در صنعت  ــكاالت موج اش

خودرو سازى را برطرف كرد.»
به گفته بيگلرى خودروسازان 
ــه در موارد مطرح  پذيرفته اند ك
ــزارش بازنگرى  ــده در اين گ ش
ــز كاهش  ــت را ني ــد و قيم كنن
ــى ها  ــا منظور مجلس دهند، ام
ــت،  ــش قيمت اندك نيس كاه
ــال كاهش  ــه دنب ــا ب بلكه آنه
ــدى قيمت  ــل 10 درص حداق

خودرو هستند. 

درخواست مجلسى ها 
معقول يا غيرمعقول

نگاه به سابقه تحقيق و تفحص 
مجلس شوراى اسالمى از صنعت 
خودرو نشان مى دهد كه هر بار 
ــا در حد گزارش و  اين گزارش ه
ــوى خودروسازان  وعده اى از س
ــچ گاه آنچنان  ــى مانده و هي باق
ــوع گزارش ها به  ــن ن ــه در اي ك
ــاى  ــاره ضعف ه ــت درب جدي
ــازى صحبت  صنعت خودروس
ــدى دريافت  ــده، واكنش ج ش

نشده است. 
ــان اين  ــاد كارشناس به اعتق
ــده  صنعت، نكته هاى مطرح ش
ــق و تفحص  ــزارش تحقي در گ
ــت و  ــس، موضوعات درس مجل
قابل پيگيرى است، اما به دليل 
ــه  اينكه صنعت خودرو هميش
ــل درآمد و  از يك اقتدار به دلي
ــتغالزايى برخوردار  ظرفيت اش
ــر، دولت  ــوى ديگ ــوده و از س ب
ــخص  تكاليفى را براى آنها مش
ــد براى  ــه نمى توان ــد ك مى كن
ــر تكليف كند،  بخش هاى ديگ
ــتى صنعت  دولت در رودربايس
خودرو مانده و نمى تواند دستور 
ــا صادر كند،  جديدى براى آنه
ــن ديدگاه،  ــل اي ــه در مقاب البت
ــرار دارد كه  ــدگاه ديگرى ق دي
ــى  ــت هاى اينچنين درخواس
ــت را كامال  ــى ها از دول مجلس
ــى مى داند.  سعيد ليالز،  سياس
كارشناس اقتصادى در گفت و گو 
ــاره اين  ــت امروز» درب با «فرص
ــى ها از دولت  ــته مجلس خواس
ــر اين گونه  ــد: «اگ بيان مى كن
ــت  ــت كه من هم درخواس اس
ــودرو صفر  ــت خ مى كنم قيم
ــود و كيفيت به بهترين وجه  ش

ــن اتفاقى  ــد. چني ممكن برس
ــت مجلس و  در دايره درخواس
دولت قرار ندارد. اين درخواست 
مجلسى ها يك درخواست كامال 
سياسى است. اكنون نمايندگان 
ــده اند كه  ــه ش ــس متوج مجل
ــازى در نوك  صنعت خودرو س
ــور قرار دارد  پيكان اقتصاد كش
ــد آن  ــد جلوى رش و مى خواهن
ــى  ــه هنگام ــد. هميش را بگيرن
ــت عادى  ــازار خودرو حال كه ب
ــرد، ابهاماتى  ــود مى گي ــه خ ب
ــود كه جلوى رشد  مطرح مى ش
ــرد.» او  ــودرو را بگي صنعت خ
ــتى  مى افزايد: «چنين درخواس
ــت يك حركت  در درجه نخس
ــت و  ــه دولت اس ــى علي سياس
ــدى اقدامى براى  ــه بع در درج
ــوار  ــع آورى رأى مردم و س جم
شدن بر افكار عمومى است. اين 
درخواست هيچ مبناى عقالنى 
ــه دولت  ــه مجلس و ن ندارد و ن
ــه براى  ــه اين گون حق ندارد ك
ــن تكليف  ــازان تعيي خودروس
كند. آن چيزى كه مجلس بايد 
به دنبال آن برود رقابتى كردن 
ــوى  ــت.»  از س فضاى توليد اس
ــناس  ديگر امراهللا امينى، كارش
ــاره گزارش  صنعت خودرو درب
ــوى مجلس و  منتشر شده از س
واكنش دولت به «فرصت امروز» 
مى گويد: «در گزارش هايى كه 
ــوى  ــال ها از س در طول اين س
ــر  مجلس درباره خودرو منتش
ــده، همواره نكته هاى خوبى  ش
ــفانه  ــا متاس ــده ام ــرح ش مط
ــازان و بخش ستادى  خودروس
ــه در عمل  ــودرو در وزارتخان خ
كارى براى عملياتى كردن اين 
نكته ها نكرده اند. صنعت خودرو 
ــودش را رفته و  ــواره راه خ هم
دولت هم زورش به اين صنعت 
نرسيده است. ناكارآمدى، پايين 
ــره ورى و مديريت هاى  بودن به
ــى  ــكالت اساس ضعيف از مش
ــت.» او با  ــودرو اس ــت خ صنع
اشاره به واكنش دولت در مقابل 
ضعف هاى خودروسازان، اظهار 
مى كند: «به اين دليل كه دولت 
ــرمايه گذارى  تكاليفى نظير س
ــراى  ــروم را ب ــق مح در مناط
ــخص كرده و  خودروسازان مش
ــى كه خودروسازان نسبت  ترس
به كاهش اشتغال يا پايين آمدن 
ــته اند،  ــره ورى در دل گذاش به
ــت روى  ــده كه دول موجب ش
ــازان را  ــا خودروس ــورد ب برخ
نداشته باشد و وزارتخانه هم در 
ــت، ضعيف عمل  برابر اين صنع

كرده است.»

كالف سردرگم 
خودروسازى به دست 
هيچ كسى باز نمى شود

ــه قصه صنعت  البته اين هم
خودرو نيست، به اعتقاد برخى 
ــت،  ــن صنع ــان اي از كارشناس
ــه  ــد ك ــان مى ده ــابقه نش س
ــا ضعف هاى  ــا نه تنها ب دولت ه
خودروسازان برخورد نكرده اند، 
بلكه حمايت ها مادام العمرى از 
ــد كه گويا قرار  آنها انجام داده ان
ــت، هيچ گاه به پايان برسد  نيس
ــرى گزاره هاى  ــده ديگ ولى ع
ــى  ــده را گزاره هاي ــرح ش مط

نادرست مى دانند. 
امينى درباره اين حمايت هاى 
مى گويد: «حمايت هاى وارداتى 
از آن دسته حمايت هاى دولت 
است. نرخ تعرفه باال براى واردات 
ــدن خودروهايى در  و وارد نش
ــته  ــمند از دس كالس پژو و س
ــت،  ــاى وارداتى اس حمايت ه
ــت كه  ــاق در حالى اس اين اتف
ــه واردات پايين بيايد،  اگر تعرف
ــودرو  ــت براى خ ــه رقاب زمين
ــازان داخلى فراهم شده و در  س
ــى برخى از  ــك فرآيند طبيع ي
مشكالت كيفى صنعت خودرو 
حل مى شود. درباره پايين آمدن 
قيمت نيز، توجيه خودروسازان 
افزايش تورم و در پى آن افزايش 
ــده بوده است اما  قيمت تمام ش
خودروسازان در تعيين قيمت 
ــه نمى كنند  ــن نكته توج به اي
ــايز  ــده را س كه قيمت تمام ش
ــره ورى و بازار  توليد، ميزان به
ــوى ديگر  تعيين مى كند.»از س
ــوع را گزاره اى  ليالز، اين موض
نادرست مى داند و معتقد است: 
ــار و حمايت هاى  «وجود انحص
ــازى  دولتى از صنعت خودروس
ــت. زمانى  ــش نيس دروغى بي
ــه واردات بيش  ــرخ تعرف كه ن
ــود، مى گفتند  از 130 درصد ب
ــون  ــود دارد، اكن ــار وج انحص
ــت  ــه زير 130 درصد اس هم ك
ــود  ــار وج ــد، انحص مى گوين
ــم كه واردات  دارد. اگر مى بيني
ــاالى 2500  ــاى ب خودروه
ــده، اين به  ــى ممنوع ش سى س
ــت.    ــت رهبرى بوده  اس خواس
ــدام نفعى  ــه اين اق ضمن اينك
ــدگان ندارد.  ــراى توليدكنن ب
ــده درباره  گزاره هاى مطرح ش
حمايت دولتى از خودروسازان 
كامال اشتباه است و با اين وجود 
كه خودروسازان يك بدهكارى 
تاريخى دارند، اما در حال حاضر 
هيچ رانتى از سوى دولت به آنها 

داده نمى شود.»

بررسى گزارش تحقيق  و تفحص مجلس از خودروسازان

پيكان مجلس به سوى دومين صنعت بزرگ كشور
پيامد هاى سياستى حاكميت 

مصرف كننده، از تئورى تا واقعيت

ــكيل  ــتقالل فرد در تش ــد بر اهميت فرض اس بازار و تاكي
ــتخراج  ــرا از اينجا به اس ــت. زي تابع مطلوبيت، يك اصل اس
ــپس جمع زدن تقاضاى افراد و تخمين  تابع تقاضاى فرد و س
ــازار آزاد و  ــا به تئورى ب ــند. از اينجا آنه تقاضاى كل مى رس
استقالل مطلوبيت و رجحان هاى مصرف كننده مى رسند. اين 
اهميت تا جايى است كه حتى در صورت تبديل انسان به يك 
موجود مصرف گرا، تابع تبليغات، چشم و هم چشمى، تقليد يا 
ــرخوردگى كه به عينه مويد تاثير - در اينجا  عارضه يأس و س
ــاى اجتماعى و اخالقى در فضاى  تورش دار و مّخل-  مولفه ه
ــد ابطال كننده  ــت و مى توان ــرى و انتخاب فرد اس تصميم گي
ــكل گيرى مطلوبيت و تقاضا باشد، باز  فرضيه استقالل در ش
ــر تعداد زيادى  ــارند. در حالى كه به نظ هم بر آن پاى مى فش
ــده در اقتصاد و  ــرض حاكميت مصرف كنن از اقتصاددانان ف
ــراب فريبنده اى بيش نيست، بلكه  بازار امروز جهان ديگر س
سفسطه اى در اقتصاد متعارف بوده و به شدت زير سوال است. 
ــان و  ــترك اقتصاددان ــتباه مش ــمن، اش ــر هيرش  از نظ
ــت كه فرض مى كنند انسان در طول  جامعه شناسان اين اس
ــع و ثابتى از  ــله مراتب جام ــود در چارچوب سلس زندگى خ
ــه هر حال،  ــون عمل مى كند. ب ــا و نيازهاى گوناگ رجحان ه
ــان و كم هزينه نيست و  تغيير رجحان ها فرآيندى ساده، آس
اغلب سرخوردگى به بار مى آورد (هيرشمن 1982، 9 و 106). 
ــود گرايش به مطلق سازى اين فرض و  الزم است اضافه ش
ــت  ــتحاله اى اس عدم تمايل به تجديد نظر در آن با وجود اس
ــرن 19 به يك اقتصاد  كه در اقتصاد رقابتى يا نيمه رقابتى ق
ــركت هاى فرامليتى- چندمليتى به وجود آمده  انحصارى ش
ــعه و  ــزرگ غول پيكر با هدف توس ــركت هاى ب ــا ادغام ش و ب
ــاى مالى جهانى  ــرمايه ها در بازاره ــه باالتر س هدايت هر چ
ــكل گيرى مطلوبيت در يك  ــكل گرفته اند. ش در قرن 20 ش
ــا در آن به  ــه رقابتى- كه نوآورى ه ــى يا حتى نيم بازار رقابت
سرعت تقليد و تكثير مى شوند يا به سرعت مورد بى اعتنايى و 
حذف قرار مى گيرند- بسيار به مفروضه استقالل و حاكميت 
ــت، اما در چندين دهه اخير حداقل  مصرف كننده نزديك  اس
در كشورهاى صنعتى اين شرايط مثبت و منصفانه كه مشوق 
نوآورى و متضاد انحصارگرايى است از بين رفته و شركت هاى 
غول پيكر توانسته اند از طريق كنترل زنجيره تامين در سطح 
ــوى  ــطح بين المللى با شست وش ملى و تا حدود زيادى در س
فكرى مصرف كنندگان يا خريداران بالقوه و استفاده از تبليغات 
بسيار گسترده و روش هاى متنوع و فريبنده تبليغاتى، تا حدود 
زيادى جاى اين رجحان هاى «فطرى» را بگيرند و مطلوبيت 
وى را متناسب با نياز خط توليد - و كاهش سرمايه گذارى هاى 
ــلطه خود بر بازار شكل دهند. يعنى اگر در  جديد - و حفظ س
ــتقالل تصميم گيرى اقتصادى فرد از  ــرايط رقابت آزاد اس ش
ــايگان - يا ديگران - هويت قومى و ملى، سابقه  طريق همس
ــى و چارچوب هاى اخالقى  تاريخى و اين نوع عوامل اجتماع
ــت و اثرات خارجى و جانبى  و مذهب تحت تاثير قرار مى گرف
ــران معنى دار بود  ــع مطلوبيت ديگ ــت وى نيز در تاب مطلوبي
اكنون تحت شرايطى كامال نابرابر و تقريبا تسليم وار در مقابل 
قدرت فائقه عرضه كنندگان و گردانندگان بازار، به طور كامل 
ــت. جالب توجه اينكه در دفاع  ــده اس مخدوش و بى معنى ش
ازاستقالل خود، فردحتى مجبور مى شود به افراد ديگر متوسل 
 شود و براى جلوگيرى از حذف استقالل يا كاهش زيان خود به 

انجمن هاى غيردولتى صنف خود روى  آورد. 
 به اين ترتيب، تاثير مرجع محور و كامال آزاد -و معطوف به 
محكم كردن پيوندهاى اجتماعى و هم  راستاسازى منافع فرد 
ــتقالل و جوى تورش دار  و جامعه و گروه، - تبديل به عدم اس
عليه حاكميت مصرف كننده و تابعيت برده وار وى از تبليغات 

و بازار فروش شده است. 
اينجاست كه داليل رشد دانش بازاريابى و تبليغات مشاهده 
ــترى محورى» با  ــود. اينجاست كه معناى واقعى «مش مى ش
ــترى پرورى» برمال مى شود.  هدف جعلى و مسخ شده «مش
ــادى تقاضاهاى  ــرايط رقابتى، بازار از مجموع تعداد زي در ش
ــود كه چندان هم  ــكيل مى ش كوچك و عرضه هاى خرد تش
ــر ديگرى دارد. چون  فرقى نمى كند كه كدام يك چه اثرى ب
ــن نيازهاى  ــك چيزى جز تامي ــد اين قدرت هاى كوچ برآين
مردم با كمترين هزينه نيست. در شرايط قدرت هاى نامتقارن 
ــا غيرانحصارى - يا  ــارى و تقاضاهاى عموم عرضه هاى انحص
ــت براى مصرف  ــت و انحصار خريد اس اگر هم انحصارى اس
ــتفاده در جريان  نيست بلكه براى معامله و كسب سود يا اس
ــت - اين رابطه به رابطه اى يك طرفه و به زبان فنى،  توليد اس
ــه اطالعات و  ــود. پس اول:  زمانى ك ــتگى تبديل مى ش وابس
ــده و عرضه كننده  ــى بين دو قطب مصرف كنن قدرت چانه زن
ــع قدرت باالتر نقص دارد زمانى  نامتقارن و كاركرد بازار به نف
ــد و بهتر  ــت كه منافع اجتماعى به حداكثر خود نمى رس اس
است دولت و نهادهاى تاثيرگذار غير دولتى، مردم را نسبت به 
تبليغات گمراه كننده و بازارهاى كاذب هوشيار كنند و براى 
دسترسى به اطالعات اضافى و اصالح الگوى مصرف بستر الزم 
ــت به نهادهاى  را براى آنها فراهم كنند. در اين زمان الزم اس
ــود جواب  حامى مصرف كننده يا به وكالى آنها اجازه داده ش
تبليغات منفى و آسيب رسان به الگوى مصرف و حفظ انصاف 
و سالمت را در رسانه هاى عمومى به طور رايگان اطالع رسانى 
كنند. به طور مثال آنها بتوانند به طور رايگان و به نام انجمن 
غير دولتى حامى مصرف كننده عليه اطالعات غلط و تبليغات 
كذب فروشندگان محصوالت به ويژه محصوالت خوراكى در 

صدا وسيما به مردم آگاهى و آموزش دهند. 
ــارات عظيم در ايجاد  ــلطه انحص دوم، قدرت نامتوازن و س
ــراى ثبات اقتصاد  ــعه بازار مصرف ايجاب مى كند كه ب و توس
ــالح الگوى مصرف  ــاى اصلى اص ــه از پيش نياز ه كالن – ك
ــعه از  ــورهاى در حال توس ــمار مى رود - به ويژه در كش به ش
ــود؛ زيرا اين  ــاطى مديريت تقاضا استفاده نش سياست انبس
سياست زمينه مناسبى براى اسراف و اضافه مصرف به وجود 
مى آورد. شرايط امروز بازار جهانى طورى هدايت مى شود كه 
اغلب اوقات اين سياست جز به نفع فروشندگان خارجى كاال 
و خدمات نيست و استمرار تقاضاى اضافى در بازار ثمرى  جز 
ــرايط براى ادامه و رشد واردات ندارد.   تورم مزمن و تجديد ش
ــكل قدرت هاى عرضه از كارايى  سوم، ساختار متمركز و متش
ــت هاى مالى مثل ماليات بر شركت ها كم مى كند. اين  سياس
ــا نيز به عنوان  ــاختار اجازه مى دهد كه اين گونه پرداخت ه س
هزينه در محاسبات قيمت تمام شده وارد شود و نقش ماليات 
ــى بهينه از بين  ــطح توليد بنگاه و حصول توليد اجتماع بر س
ــاختار منابع و ذخاير در راه كسب سود بيشتر  برود. در اين س
ــه منابع الزم  ــوند و براى تحقق مصرف بهين ــتثمار مى ش اس
ــركت ها را در چارچوب  است دولت و نهادهاى حاكم، اين ش
ــد و مصرف، حفظ  ــط و برنامه هاى اصالح الگوهاى تولي ضواب
ــت اجتماعى  ــت، ارتقاى بهره ورى و تامين عدال محيط زيس

كنترل كنند. 

حمايت از طرح هاى نو 
در صنايع تبديلى

ــع تبديلى حمايت  ــو در زمينه ايجاد صناي طرح هاى ن
مى شوند. معاون علمى و فناورى رييس جمهور با تاكيد بر 
توانمندى هاى اين استان به ويژه در بخش هاى كشاورزى 
و معدن افزود: بايد با ايجاد صنايع تبديلى، از خام فروشى 

محصوالت كشاورزى و معدنى جلوگيرى كرد.
سورنا ستارى، با اشاره به اينكه طرح هاى علمى، زمانى 
جوابگو خواهد بود كه در مسير حل مشكالت باشد، گفت: 
بايد براساس سند آمايش و پتانسيل هاى استان همدان، 

از اقتصاد دانش بنيان استفاده كرد.
ــن فايده و  ــازى افزود: مهم تري وى در خصوص برند س
مزيت برند سازى اين است كه بخش هاى مختلف توليدى، 

موجب موفقيت در توليد و صادرات خواهد شد.

شاكيان ايران خودرو ديزل شكايت 
خود را دنبال مى كنند

ــال  ــاكيان ايران خودرو ديزل كه از دو س تعدادى از ش
ــان در مراجع  ــكاپ فتون همچن ــا پيش خريد پي پيش ب
ــازمان  ــتند، امروز در س ــال حق خود هس قضايى به دنب

تعزيرات حكومتى حضور خواهند يافت.
ــى با ايرنا با اعالم  ــاكيان اين پرونده در تماس يكى از ش
اين مطلب گفت: پرونده شكايت از ايران خودرو ديزل كه 
در باره آن قبال نيز حكم صادر شده است، كماكان در قوه 
قضاييه، كميسيون اصل 90، كميسيون صنايع و سازمان 
تعزيرات دنبال مى شود اما بعد از دو سال هنوز به نتيجه اى 

نرسيده است.
براساس اين گزارش، ايران خودرو ديزل حدود دو سال 
ــون، از حدود  ــودروى پيكاپ فت پيش با پيش فروش خ
ــرد، اما بعدا به  ــر متقاضى مبالغى را دريافت ك دو هزار نف
ــارت به  ــه اين خودرو و خس ــف از عرض بهانه هاى مختل

متقاضيان خوددارى كرد.
ايران خودرو ديزل در زمان ثبت نام اعالم كرده بود كه 
ــش تا 9 ماه با قيمتى حدود 38 ميليون  خودرو ها بين ش
ــركت  ــد، اما اين ش تومان به متقاضيان تحويل خواهد ش
ــد و حتى بعد نيز  موفق به تامين و ورود اين خودرو ها نش
ــغ دريافتى از متقاضيان  فراخوانى براى بازگرداندن مبال

اعالم نكرد.
شركت مذكور اخيرا به متقاضيان اعالم كرده است براى 
تحويل خودرو بايد حدود 92 ميليون تومان پرداخت كنند 
ــئله در حال حاضر مورد اعتراض متقاضيان و  كه اين مس

شكايت آنان شده است.
ــركت را به  ــى قبال اين ش ــازمان تعزيرات حكومت س
دليل تاخيردر تحويل خودرو محكوم و اعالم كرده بود 
ــت مورد معامله را براساس  كه ايران خودرو موظف اس
ــال 91 تحويل  ــده در س قيمت زمان خريد و اعالم ش

متقاضيان دهد.
ــازمان حمايت از  ــان در س ــن متقاضي ــدادى از اي تع
ــكايات خود را دنبال  مصرف كنندگان و دادسراها نيز ش

مى كنند.

مدل جديد ارزشيابى كيفى خودرو 
ابالغ مى شود

مدير مهندسى بازرسى خودرو شركت بازرسى كيفيت 
ــيابى كيفى خودروها  ــتاندارد از تغيير در مدل ارزش و اس
خبر داد و گفت: در مدل جديد تمركز بيشتر بر ايرادهاى 
عملكردى خودروها صورت مى گيرد و تعيين خودروهاى 

كيفى سخت گيرانه تر خواهد بود. 
به گزارش مهر، على عالى نهادى در نشست خبرى خود 
ــيابى كيفى خودروها خبر داد و  از بازنگرى در شيوه ارزش
گفت: براساس مدل جديدى كه به وزارت صنعت، معدن 
ــده، مدل ارزشيابى كيفى خودروها  و تجارت پيشنهاد ش
ــم رفت كه  ــمتى پيش خواهي ــر خواهد كرد و به س تغيي
ــاخص هاى ارزيابى برترين خودروهاى توليدى كشور  ش

دقيق تر و سنجيده تر خواهد شد. 
مدير مهندسى بازرسى خودرو شركت بازرسى كيفيت 
و استاندارد افزود: اين مدل جديد از سوى شركت بازرسى 
كيفيت و استاندارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 
ــال جارى دستورالعمل ها و  ــده و اميدواريم تا پايان س ش
ــوى اين وزارتخانه را در ارزشيابى  آيين هاى ابالغى از س

خودرو داشته باشيم. 
ــد تمركز  ــن مدل جدي ــاس اي ــح كرد: براس وى تصري
بيشترى بر ايرادهاى عملكردى خودروها خواهيم داشت 
و به دنبال اين هستيم كه شاخص هاى مدنظر مشتريان را 
در مورد كيفيت خودروهاى توليدى در سنجش ها مدنظر 
ــادى، وزارت صنعت و معدن  قرار دهيم.  به گفته عالى نه
و تجارت با حساسيت بااليى در حال بررسى مدل جديد 
ارزشيابى كيفى خودروهاست و بر اين اساس اميدواريم، 
با نظريه هاى كارشناسى مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بتوانيم ارزشيابى كيفى خودروها را متحول كنيم. 
ــر، پايش روزانه از كيفيت  وى اظهار كرد: در حال حاض
خودروها صورت مى گيرد و گزارش هاى آن نيز به صورت 
مستمر به خودروسازان ارائه مى شود، ضمن اينكه هر هفته 
خودروسازان خود را با ساير رقبا مقايسه و در جهت ارتقاى 

كيفيت خود تالش مى كنند. 
عالى نهادى ادامه داد: چنانچه فرآيند ارزشيابى كيفى 
ــداد خودروهاى  ــاق نمى افتاد ممكن بود تع خودروها اتف
ــكل به لحاظ ايمنى و فنى بسيار بيشتر  ناقص و دچار مش

از تعداد كنونى بود. 
ــان كرد: 11 هزار ايراد خودروها  وى در ادامه خاطرنش
ــايى كرده و به تك تك آنها كدى ارائه كرده ايم و  را شناس
براساس آن ايرادهاى منفى خودروسازان را امتيازدهى و 

شناسايى مى كنيم. 

صنايع تبديلى
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نساجى 

عسل داداشلو

ــاجى و پوشاك وزارت  مدير كل دفتر نس
صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات اين 
ــت از واحدهاى  ــه در زمينه حماي وزارتخان
توليد كننده پارچه مرغوب و الياف طبيعى 
ــزو اولويت هاى  ــا و ج ــى م ــف ذات از وظاي

سرمايه گذارى است.
گلناز نصرالهى افزود: در بحث ساماندهى 
ــا دخيل  ــيارى از ارگان ه ــاس بس مد و لب
ــتند. براى وزارتخانه ما نيز تعريف هاى  هس
ــت. حمايت از كارخانه هاى  خاصى شده اس
توليد پارچه با الياف طبيعى و توليد پارچه 
چادر مشكى و حمايت از طراحانى كه روى 
ــالمى كار مى كنند و  ــى و اس مدهاى ايران
برقرارى ارتباط بين طراحان و كارخانه هاى 
توليدى از جمله اقداماتى است كه دفتر ما 

انجام مى دهد.
نصرالهى با تاكيد بر لزوم حمايت از صنعت 
ــور گفت: در مقاطع مختلف  ــاجى كش نس
حمايت هاى خاصى كرده ايم و حمايت هاى 

ــه اى و تامين  ــامل حمايت هاى تعرف ما ش
ــكالت  ــرمايه در گردش و پيگيرى مش س

تك تك اين واحدها بوده است.
وى در زمينه ساماندهى مد و لباس ايرانى 
گفت: در حال حاضر، در طراحى مد و لباس، 
ــده و واحدهاى  ــان ايجاد ش انجمن طراح
ــه و طراحى  ــا در طراحى پارچ ــدى م تولي
ــد و همكارى مى كنند  مانتوها ارتباط دارن
ــه كارخانه ها را به  و تالش ما بر اين بوده ك

استفاده از اين طراحان تشويق  كنيم.
به گفته وى امروزه بسيارى از كارخانه ها 
ــى پارچه و نيز  ــود طراحان در طراح از وج
ــتفاده مى كنند و  ــاى دوزندگى اس واحده
ــاجى وجود دارد  ــه در صنعت نس رقابتى ك
كارخانه ها را راغب كرده كه از طراحان براى 

باال بردن كيفيت استفاده كنند.
نصرالهى تصريح كرد: در بحث مد و لباس 
عمده بحث به دوزندگى ها برمى گردد و جزو 
اولويت هاى وزارتخانه است. در سال گذشته 

ــيارى از  مصوبه اى از دولت گرفتيم كه بس
دوزندگى ها كه در محدوده شهرهاى بزرگ 
ــتند، ساماندهى  و فاقد پروانه صنعتى هس

شوند و مجوزهاى صنعتى بگيرند.
ــن كارخانه ها مجوزهاى  وى ادامه داد: اي
ــتند و به دليل اينكه اغلب اينها  صنفى داش
ــيه 120 كيلومترى تهران بودند،  در حاش
ــا مجوزهاى صنعتى  ــتيم به آنه نمى توانس
ــت مجوزى  ــته دول ــال گذش بدهيم، اما س
ــام واحدهاى  ــال تم ــى يك س ــه ط داد ك
دوزندگى جزو صنايع پاك محسوب شوند 
و از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــتان تهران به وزارتخانه اجازه داده شد  اس
ــى كرده و مجوزهاى صنعتى اين  كه بررس

بنگاه ها را صادر كنند.
نصرالهى يادآور شد: اين واحدها سال ها 
منتظر بودند كه جزو صنايع پاك به حساب 
ــعاع 120 كيلومترى فعاليت  بيايند و در ش

كنند.

ــه مى تواند در  وى اظهار كرد: اين مصوب
ارتباط اين واحدها با وزارتخانه و برخوردارى 
از خدمات مفيد باشد، ضمن اينكه مى توانند 
با مراكز مد كه اغلب در مركز شهرها هستند 
در ارتباط باشند و ارتباطاتشان با اتحاديه ها 
ــان  ــود و در جري ــتر ش ــكل ها بيش و تش

رقابت هاى صنعت نساجى قرار مى گيرند.
ــاره به  ــى، در ادامه با اش ــاز نصراله گلن
ــت: االن  ــه گف ــاالنه واردات پارچ ــار س آم
ــق  ــه از طري ــن پارچ ــزار ت ــاالنه 80 ه س
ــن  ــود و 50 هزارت ــق آزاد وارد مى ش مناط
ــمى و 70 و 80 هزار تن هم  هم واردات رس
ــد كه  ــت و مى طلب ــمى اس واردات غير رس
ــاجى حمايت خاص  ــت نس ــت از صنع دول

انجام دهد.
وى تاكيد كرد: االن واردات بيش از نيازى 
ــد و اين در حالى است كه  است كه بايد باش
ــده، يكى از بحث هاى  بحث قيمت تمام ش

جدى در اين صنعت است.

طراحان مد و لباس را با كارخانه ها ارتباط مى دهيم

احمد اخوى
عضو هيات علمى موسسه 
مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى



 71,408,30شاخص کل
6,00میزان تغییر
B 3,233,609,592ارزش بازار

B 2,005,494ارزش معامالت
M 455,396حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
3,96625,43وصندوق
2,41517,48خودرو
(11,63)2,208وکار

2,7229,18ومعادن
(7,09)2,546اخابر

ارزشخریدنام کامل شرکت
15,08415,812 داروسازي  امین 

6,1277,729 صنعتي  آما

ارزشفروشنام کامل شرکت
19,3206,839سیمان مازندران 
24,2886,440 پارس  پامچال
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رفت��ار ش��اخص کل در یک 
ماه اخی��ر نش��ان می دهد که 
ب��ازار  آزاد  وضعی��ت س��قوط 
فعال نقطه بازگش��ت ن��دارد و 
بازگش��ت های موق��ت را هم با 
توجه ب��ه حجم روزهای منفی 
می توان تنها »مکثی کوچک« 
در وضعیت س��قوط بازار تعبیر 

کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
هنگام��ی که در آذرماه س��ال 
ریزش های  نخس��تین  گذشته 
ب��ازار از 89 ه��زار واح��د آغاز 
شد، واکنش شدید سهامداران 
پ��ی  در  را  ب��ازار  فع��االن  و 
داش��ت. تحصن سهامداران در 
مقاب��ل ت��االر ب��ورس و حجم 
ش��دید انتق��ادات در تاالرهای 
گفت وگو و محیط های مجازی 
از به هم ریختگی شدید روانی 
سهامداران حکایت داشت. این 
وضعیت تا اردیبهش��ت س��ال 
93 ادام��ه داش��ت و تقریبا در 
این مح��دوده زمان��ی بود که 
هرگون��ه امیدی به بازگش��ت 
وضعیت امی��د در بازار بورس، 
الاقل ب��رای چند ماه پیش رو، 

به یأس تبدیل شد. 
تکنی��کال  بررس��ی های 
ش��اخص کل نش��ان می دهد، 
در س��ال های گذش��ته، چنین 
اص��الح و س��قوطی در ب��ازار 
بی نظیر بوده اس��ت. در خالل 
ای��ن ماه ها باال و پایین ش��دن 
شاخص کل به اندازه ای نبوده 
که بتواند سرمایه های کوچیده 
را برای بازگش��ت اقناع کند و 
همین وضعیت موجب شده که 
در یک ماه گذش��ته بازار بدون 
هی��چ خبر و حادث��ه عمده ای 
تنها ب��ه دلیل کاه��ش ارزش 
معامالت، توان ایس��تادگی در 
مقابل روند نزولی را از دس��ت 
داده و حمایت ه��ای ش��اخص 

کل یک��ی پ��س از دیگری در 
حال شکس��ته ش��دن هستند. 
نکته جالب توجه اینکه بازاری 
ک��ه در ریزش ه��ای آذرماه در 
فغ��ان و فریاد ب��ود، این روزها 
کوچک ترین واکنش��ی نش��ان 
نمی ده��د و ای��ن موض��وع از 
نظر تحلیلگران نش��ان می دهد 
که فع��االن ب��ازار در وضعیت 
پذیرش قرار دارند که می تواند 

نش��انه خوبی از نزدیک شدن 
به پایان بحران س��قوط بورس 
پذی��رش،  وضعی��ت  باش��د. 
وضعیتی اس��ت که روند نزولی 
ب��ورس به حادتری��ن وضعیت 
خود نزدیک می شود و بازار از 
یارای  نظر روانی می پذیرد که 
مقابل��ه و تغیی��ر وضعی��ت را 
ندارد. درست در حوالی همین 
نقط��ه اس��ت ک��ه در وضعیت 

یأس مطلق عموم سهامداران، 
سرمایه های پیش رو با دریافت 
س��یگنال های  نخس��تین 
بازگش��ت، فرصت ها را ش��کار 

می کنند. 
این  ب��ر  ب��ازار  تحلیلگ��ران 
باورند که در صورت شکس��ته 
ش��دن حمایت 70 هزار واحد، 
بازار ش��اهد سقوط سنگینی تا 
مح��دوده 65 یا 60 هزار واحد 

خواهد بود. برخی از تحلیلگران 
بر این باورند، رخ دادن چنین 
س��قوطی خیال بازار را راحت 
می کند و به احتمال بازار پس 
از این س��قوط هی��چ هراس و 
ترسی از ریزش بیشتر نخواهد 
داش��ت، البته نبای��د فراموش 
کرد که از نظر تکنیکالیست ها، 
وقتی یک س��هم یا ش��اخصی 
با ش��یب تندی دچ��ار ریزش 
می ش��ود، بازگشت آن به روند 
مثب��ت و در واقع »برخاس��تن 
س��هم یا ب��ازار« زمان ب��ر و به 
کن��دی انجام می ش��ود، اما با 
وجود ای��ن واقعیت در صورت 
ریزش شاخص کل به 60 هزار 
واح��د، س��رمایه گذاران بلند و 
می��ان مدت مطمئ��ن خواهند 
ب��ود ک��ه ب��ازار به ی��ک کف 
مطمئ��ن رس��یده و می توانند 
از هراس، س��رمایه های  به دور 

خود را وار د بازار کنند. 
همان گونه که نمودار هفتگی 
ش��اخص کل نش��ان می دهد، 
بازار خ��ط روند طوالنی مدتی 
را شکسته (خط سبز رنگ)، اما 
با وجود این واقعیت، ش��اخص 
در کف قبلی خود و همین طور 
در لبه خط پایینی باند بولینگر 
قرار دارد. وضعیت باند بولینگر 
و جمع ش��دگی خط��وط هم 
نش��ان می ده��د ک��ه احتمال 
ی��ک رویکرد و خ��روج بازار از 
محدوده رنج فرسایش��ی وجود 
دارد (ک��ه البت��ه می توان��د به 
مفهوم سقوط به 60 هزار واحد 
باش��د) اما مهم تر از آن ظهور 
واگرای��ی مهمی اس��ت که در 
 momentum اندیکاتورهای
وROC دی��ده می ش��ود. این 
واگرای��ی در ص��ورت تایید در 
می توان��د  آین��ده  هفته ه��ای 
نشانه ای مهم از بازگشت روند 
نزولی ش��اخص کل ب��ه مدار 

صعود باشد. 

شاخص کل به محدوده خطرناکی نزدیک می شود

ترس و لرزهای بازار سرمایه
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شرکت ها

نماگر بورس

60

 حرکت بی رمق شاخص کل 
در کانال 71 هزار واحد

ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معامالت 
روز سه ش��نبه با 6 واحد رشد در ارتفاع 71 هزار و 408 
واحدی ایستاد. درحالی که در این معامالت شاخص 30 
ش��رکت بزرگ 4 واحد، ش��اخص آزاد شناور 12 واحد، 
ش��اخص بازار اول 10 واحد و شاخص صنعت 34 واحد 
رشد کرد، شاخص بازار دوم 24 واحد با افت مواجه شد. 

بخشنامه سازمان مالیاتی درخصوص 
اعتبارات کارگزاری ها

س��ازمان ام��ور مالیات��ی بخش��نامه جدی��د خود را 
درخص��وص اعتب��ارات کارگزاری ه��ا اب��الغ کرد. در 
این بخش��نامه آمده اس��ت: از آنجایی که شرکت های 
کارگ��زاری به موجب دس��تورالعمل خری��د اعتباری 
اوراق به��ادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران که توسط س��ازمان مذکور صادر شده، مجاز به 
دریاف��ت تس��هیالت از بانک ها و موسس��ات اعتباری 
مجاز و اعطای اعتبار به مش��تریان از محل آن جهت 

خرید سهام شده اند.

فرابورس گواهینامه ایزو دریافت کرد
ش��رکت فرابورس ایران موفق ب��ه دریافت گواهینامه 
ISO 9001:2008 ش��د. این گواهینامه پس از ممیزی 
ش��رکت توف نورد آلمان و با بررس��ی های به عمل آمده 
در راس��تای پیاده سازی سیس��تم مدیریت در پیروی از 
اس��تاندارد باال برای ارائه خدمات مالی در زمینه درج و 
پذیرش شرکت ها به منظور انجام معامالت اوراق بهادار 
و نظ��ارت بر انجام این معامالت و نظارت بر امور مربوط 
به کارگزاری ها به فرابورس ایران تعلق گرفت. گواهینامه 
ای��زو 9001 ورژن 2008 فراب��ورس ای��ران، ت��ا چهارم 
ش��هریور 1396 اعتبار دارد و س��االنه ب��ا ممیزی های 
مراقبتی موسس��ه توف نورد مورد بازنگری قرار می گیرد. 
گفتنی است استاندارد ایزو 9001 یکی از استانداردهای 
سیستم مدیریت کیفیت است که این استاندارد پس از 
پیاده س��ازی و اج��را در هر س��ازمانی افزایش رضایت و 
اعتماد مخاطبان، کاهش دوباره کاری ها، طراحی و ارائه 
بهتر خدمات، بهبود مس��تمر فرآیندها، بهره وری و غیره 
را ب��ه هم��راه دارد و فرابورس ایران در راس��تای بیانیه 
رس��الت و اهداف خود به اس��تقرار و پیاده س��ازی نظام 

مدیریت کیفیت از طریق ایزو اقدام کرده است.

عرضه محصوالت کشاورزی روسیه، 
اوکراین، آرژانتین، برزیل و هند

روز گذشته تاالر محصوالت کشاورزی شاهد عرضه 200 
تن جو دامی روس��یه، 200 تن ذرت دانه ای اوکراین، 200 
تن برنج وارداتی هندوستان، 140 تن ذرت دانه ای برزیل و 
50 تن کنجاله سویا پلیت آرژانتین بود. عالوه براین، 350 
تن شکرس��فید کارخانه قند ورامین، 350 تن شکرسفید 
کارخانه قند کرج و 30 تن کنجاله کلزا پرک عرضه شد. در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، بیش از 67 هزار تن 
انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، 
آب��ادان، بندرام��ام، تندگوی��ان، رجال، غدی��ر، الله، مهر، 
پلی پروپیلن جم، نوید زرشیمی و قائد بصیر عرضه شد. از 
دیگر محصوالت عرضه شده در تاالر مذکور می توان به 46 
هزار و 300 تن انواع قیر، 10 هزار تن وکیوم باتوم، سه هزار 

تن لوب کات سنگین و هزار تن گوگرد کلوخه اشاره کرد.

 تقسیم سود 700 ریالی 
و دو مرحله ای شدن افزایش سرمایه

وحی��د باقری، مع��اون مال��ی، اداری »تاپیک��و« درباره 
پیش��نهادهای هیات مدیره این شرکت در مجامع پیش رو 
گفت: پیشنهاد هیات مدیره این است که امسال 700 ریال 
از 1213 ریال سود انباشته شرکت بین سهامداران تقسیم 
ش��ود و از مابقی س��ود انباش��ته به مبلغ 513 ریال برای 
افزایش سرمایه شرکت استفاده ش��ود. وی افزود: شرکت 
از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مجوز افزایش س��رمایه 
100 درصدی گرفته اما سازمان بورس قید کرده است که 
افزایش سرمایه در صورت کفایت سود انباشته انجام گیرد. 
باقری خاطرنش��ان کرد: به این ترتیب در صورت تصویب 
در مجم��ع 50 درص��د از افزایش س��رمایه 100درصدی 
شرکت امسال انجام می گیرد و 50 درصد دیگر در اختیار 
هیات مدیره قرار می گیرد تا از سود انباشته سال آینده، این 

افزایش سرمایه انجام شود.

قیمت طال افزایش یافت
در حال��ی ک��ه س��رمایه گذاران در انتظار نتایج نشس��ت 
سیاست گذاری فدرال رزرو امریکا هستند، قیمت طال همچون 
روز گذشته با افزایش همراه بود. هرگونه افزایش نرخ بهره به 
معن��ای کاهش تقاضا برای طال خواهد بود. قیمت هر اونس 
طال با 0.3 درصد افزایش به 1235 دالر و 80 س��نت رسید. 
ارزش دالر ب��ه تازگی به دلیل امیدواری به افزایش زودهنگام 
نرخ بهره افزایش یافته و هرگونه افزایش بیش��تر ارزش دالر 
می تواند قیمت طال را پایین تر بیاورد. شاخص دالر پس از ثبت 
نهمین هفته متوالی همراه با رشد، هم اکنون در حوالی باالترین 

رقم 14 ماه اخیر قرار دارد.

طرح اصالح قانون پولی و بانکی
طرح ی��ک فوریتی الحاق هفت بند به ماده 34 قانون 
پولی و بانکی کشور مدتی پیش در صحن علنی مجلس 
ب��ه تصویب رس��ید. در این ط��رح ک��ه دارای 7 بند و 
مقدمه ای بیانیه گونه اس��ت آمده، بان��ک باید حق ورود 
به بازار خریدوفروش س��که، طال و مس��کن (برج سازی 
و لوکس س��ازی) را نداشته باش��د تا نقدینگی به سمت 
تولید برود. معوقات بانکی نیز در ایران، در دنیا بی نظیر 
است و بیش از 80 هزار میلیارد تومان است که خطری 
جدی برای کشور به شمار می آید. در عین حال بازدهی 
بانک ه��ا در بورس ای��ران گاهی به بی��ش از 80 درصد 
رس��یده، در صورتی که در کشورهای غربی این شاخص 

به 10 درصد هم نمی رسد.

طرح 7 بندی نمایندگان نباید در 
چارچوب قانون پولی و بانکی تعریف شود 
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س با مثبت ارزیابی کردن ایده کلی طرح تدوین 
طرح الحاق 7 بند ب��ه قانون پولی و بانکی گفت: باید 
اصالح��ات جدی و اساس��ی در متن ای��ن طرح انجام 
شود که کمیس��یون تخصصی اقتصادی این اصالحات 
را انج��ام خواهد داد. وی گفت: قان��ون پولی و بانکی 
به مس��ائل اساس��ی و کالن نظام بانک��ی می پردازد و 
قوانین ج��زء مانند این طرح نبای��د در چارچوب این 
قانون تعریف ش��ود. وی با بیان اینکه طرح نمایندگان 
ب��ا هدف کاهش بنگاه داری بانک ها ارائه ش��ده، گفت: 
ای��ده اولیه طرح خوب ب��وده و نش��ان دهنده دغدغه 
نماین��دگان در ح��وزه اقتص��ادی و بانکی اس��ت اما 
تغییرات جدی باید در متن آن انجام ش��ود تا قانونی 

مناس��ب به تصویب برس��د.

 جایگاه بانک های توسعه ای 
در قانون تجارت بازنگری شود

بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت: 
جایگاه بانک های توس��عه ای در قانون تجارت باید مورد 
بازنگری ق��رار گیرد تا این بانک ه��ا در حوزه تخصصی 

خود فعالیت کنند.
وی اف��زود: ای��ن مش��کل باعث ش��ده بس��یاری از 
بانک های توسعه ای به سمت بانکداری تجاری حرکت 

کنند. 
مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات ضم��ن یادآوری 
فعالی��ت اگزیم بانک های��ی چون چین، ک��ره، امریکا و 
ترکی��ه با حمایت کام��ل دولت های متبوعش��ان گفت: 
درحال حاضر، دغدغه این بانک حل مشکالت کشور در 
بحث صادرات اس��ت تا جایی ک��ه بیش از منافع خود به 

منافع کشور می اندیشد.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

اصغر قاسمی

گزارش 2
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بورس در انتظار حمایت مجلس
 

روز  معام��الت  پای��ان  در 
به��ادار  اوراق  ب��ورس  گذش��ته 
ش��اخص های  بیش��تر  ته��ران 
اما  منتخب س��بزپوش ش��دند، 
ش��اخص ب��ازار دوم ب��ا افت 24 
واحدی همراه بود. ش��اخص کل 
ب��دون تغییر خاصی ب��ا افزایش 
6 واح��دی در کان��ال 71 ه��زار 
واحد ایس��تاد که سرمایه گذاری 
ای��ران  بازنشس��تگی،  صن��دوق 
خودرو، توس��عه معادن و فلزات 
و معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر 
مانع از ریزش ش��اخص ش��دند. 
نم��اد  معام��الت  جری��ان  در 
معامالتی هلدین��گ نفت، گاز و 
پتروشیمی تامین برای برگزاری 
س��االنه  عادی  عمومی  مجم��ع 
و عموم��ی فوق الع��اده متوق��ف 
شد. این ش��رکت ضمن تصویب 
صورت ه��ای مال��ی در خصوص 
و  افزایش س��رمایه صددرصدی 
تصمیم گیری  اساس��نامه  اصالح 
خواهد ک��رد. در فراب��ورس هم 
ش��اخص ب��دون تغیی��ر خاصی 
در رقم 809 واحد ماندنی ش��د 
که در ای��ن بازار نف��ت ایرانول، 
نفت پاس��ارگاد و س��بحان دارو 
بیشترین تاثیر مثبت را داشتند. 
همچنین اوراق امتیاز تسهیالت 
خرید مس��کن که ط��ی دو روز 
گذش��ته از مرز صد هزار تومان 
عب��ور کرد، در برخ��ی نمادها با 
افزای��ش 5 درص��دی حت��ی به 
104 ه��زار توم��ان هم رس��ید. 
این اوراق در س��ال جاری بیش 
از 120 درص��د افزای��ش قیمت 
را تجربه می کن��د، در حالی که 
بازار مس��کن در شرایط رکودی 
به سر برده و فضای حاکم بر آن 
نشان از عدم چشم انداز مثبت در 

سال های آینده دارد.

رشد بدون دوام 
شاخص کل

روز  در  معام��الت  آغ��از  ب��ا 
ب��ورس  گذش��ته ش��اخص کل 
ته��ران به لطف رون��ق معامالت 
در تع��دادی از بخش ه��ا مانن��د 
تجهیزاتی،  داروی��ی،  و  غذای��ی 
و پالس��تیک  قندی، الس��تیک 
و همچنی��ن عرض��ه صف ه��ای 
خرید در برخی از نمادهای مورد 
اقبال این روزهای بازار همچون 
س��رمایه  گذاری صنع��ت  بیمه  و 
نیروکل��ر توانس��ت ب��ه محدوده 
مثبت پا بگذارد. نمادهایی مانند 
مارگارین ، سرمایه گذاری صنعت 
بیمه و پ��ارس  الکتریک  در این 
می��ان تاثیر مثبت ملموس��ی بر 
شاخص داشتند.معامله بلوکی در 
محدوده مثب��ت قیمتی در نماد 
نیز شاخص  توسعه معادن وفلزات  
را ب��ا جهش مقطعی مواجه کرد. 
رون��د رو به رش��د ش��اخص اما 
نتوانس��ت دوام بی��اورد و تحت 
تاثی��ر فض��ای منف��ی حاکم بر 

گروه هایی همچون پتروش��یمی، 
چند رش��ته ای، بانک��ی و برخی 
دیگ��ر از گروه ه��ای کوچک ت��ر 
ای��ن نماگر س��یری نزولی را در 
پی گرف��ت. تاثیرگ��ذاری منفی 
نمادهایی همچون سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین ، 
گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری 
غدی��ر،  س��رمایه گذاری  امی��د، 
سرمایه گذاری خوارزمی و پست 
بان��ک ای��ران در منف��ی ش��دن 
ش��اخص ملموس ب��ود. در ادامه 
از  محسوس��ی  تعداد  بازگش��ت 
به مدار  نمادهای خودروس��ازی 
صع��ود به وی��ژه ایران  خ��ودرو و 
بلوک��ی در  همچنی��ن معامل��ه 
نم��اد س��رمایه گذاری  صن��دوق 
 بازنشس��تگی  ب��ه حمایت دوباره 
از ش��اخص منج��ر ش��د و این 
نماگ��ر ب��ار دیگ��ر ب��ه محدوده 
مثبت پا گذاش��ت. پ��س از این 
بره��ه ش��اخص رون��دی رو به 
افول ام��ا آرام را طی کرد و افت 
بیش ازپی��ش برخ��ی نماده��ای 

بانکی و پتروش��یمی منجر ش��د 
تا بخشی از میزان رشد شاخص 
خنثی ش��ود. معامل��ه بلوکی در 
نماد معدن��ی و صنعتی گل گهر 
نیز به صورت مقطعی از شاخص 
حمایت کرد، اما ای��ن نماگر باز 
هم س��یری نزول��ی را در دقایق 
آخر تجرب��ه کرد و در نهایت نیز 
توانست با رشدی بسیار مختصر 

به کار خود پایان دهد.

تامین مالی فعاالن اقتصادی 
با توسعه بازار سرمایه

از خبره��ای مه��م پیرام��ون 
بازار س��هام می توان به پیشنهاد 
ش��رکت بورس به منظور توسعه 
بازار س��رمایه برای افزوده شدن 
در سیاس��ت های اقتصادی دولت 
برای خروج غیرتورم��ی از رکود 
به مجلس اشاره کرد. علی عباس 
کریمی، معاون توس��عه ش��رکت 
ب��ورس اوراق به��ادار گف��ت: با 
توجه به دی��د دولت برای تامین 
مالی بنگاه ه��ای بزرگ اقتصادی 

از طری��ق ب��ازار س��رمایه در این 
الیحه، بورس، پیشنهادها و موارد 
اصالحی خ��ود را به مجلس ارائه 
کرده اس��ت.علی عباس کریمی، 
با اش��اره به اینکه پیشنهادها در 
قالب چند مورد از قبیل، ش��فاف 
ک��ردن ب��ازار و ش��فاف ک��ردن 
وضعی��ت متغیرهای تاثیرگذار بر 
بازار برای فعاالن بازار ارائه شده، 
گفت: امید م��ی رود، موارد طرح 
ش��ده در کنار الیحه پیشنهادی 
دولت مورد تصویب ق��رار گیرد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق 
بهادار با اشاره به اینکه در مجموع 
20 مورد به مجلس پیشنهاد شده 
است، ابراز امیدواری کرد که این 
م��وارد تصویب ش��ده و به الیحه 
افزوده شود تا کمکی برای توسعه 
بازار سرمایه باشد و هدف نهایی 
ک��ه تامین مالی فعاالن اقتصادی 

کشور است، محقق شود.

چشم انداز مثبت 
گزارش های 6 ماهه

آنچه از وضعیت ای��ن روزهای 
ب��ورس مش��خص اس��ت، ادامه 
پیش بین��ی  و  اصالح��ی  رون��د 
افزای��ش قیمت ه��ا ب��ا توج��ه به 
P/E شرکت هاس��ت.این وضعیت 
همگام ب��ا گزارش ه��ای 6 ماهه 
ش��رکت ها، از جمله شرکت های 
پتروشیمی، مواد غذایی، دارویی و 
خودرویی امکان رشد قیمت های 
بازار را افزایش می دهد. همچنین 
کاه��ش نرخ س��ود س��پرده های 
بانک��ی باع��ث رهنم��ون ش��دن 
س��رمایه ها به بازار سهام می شود. 
اما همچنان طوالنی ش��دن روند 
مذاکرات هس��ته ای بیش از سایر 
موارد بر رکود بازار س��رمایه ایران 
تاثیرگذار بوده و ب��ازار را در ابهام 

فروبرده است.

 سکته چند دقیقه ای
 در بورس ژوهانسبورگ

نخستین روز بورس ژوهانسبورگ در حالی آغاز 
ش��د که مش��کالت نرم افزاری دقایقی سهامداران 
را پش��ت نمایش��گرها، منتظ��ر نگه داش��ت. پس 

نرم اف��زاری،  اش��کال  ای��ن  از 
بورس ژوهانس��بورگ با ارس��ال 
 reboot اطالعی��ه ای رس��می، 
س��وئیچ های  از  یک��ی  ک��ردن 
معامالت��ی را عل��ت ای��ن تاخیر 

عنوان کرد. 

برنامه آموزشی گروه بورس ژاپن 
برای دانش آموزان

در پی برنامه های شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، مبنی 
بر تقویت زیرس��اخت های اقتصادی کش��ور برای رشد 
آتی، گروه بورس ژاپن به 30 نفر از دانش آموزان آموزش 

می دهد. برنامه آموزش��ی، 30 نفر 
رده ه��ای  در  را  دانش آم��وزان  از 
تحصیلی دبیرستان و راهنمایی در 
گروه ه��ای کوچک با حمایت گروه 
بورس ژاپ��ن، ورود آنها به بورس و 

نحوه معامالت آشنا می کند. 

ریزش قیمت مس در لندن
خری�د نقدی مس در ب���ورس لندن با کاهش همراه 
ش��د و با نرخ 6 هزار و 849 دالر بر تن معامله ش��د. طی 
این معامالت در ب��ازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با 
کاهش رو به رو شد و به 6 هزار و 850 دالر رسید. همچنین 

سفارش خرید مس برای سه ماهه 
آینده به مبل��غ 6 هزار و 819 دالر 
معامله ش��د. این در حالی اس��ت 
که خرید نقدی مس در س��اعات 
معامالتی روز جمع��ه به هر تن 6 

هزار و 856 دالر رسیده بود. 

فروش خرید نوع ارز 

3203032080دالر امریکا

4155041600یورو

5183051940پوند انگلیس

87008750درهم امارات

1462014720لیر ترکیه

97509960رینگت مالزی

51505400یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

فروشخریدعنوان
169,000  162,000  سکه یک گرمی

263,000  256,000  سکه ربع
469,000  465,000  سکه نیم

935,500  930,500  سکه طرح قدیم
935,500  930,500  سکه بهار آزادی

95,800  94,050  طالی 18 عیار گرمی

نرخ دالر 3208تومان و سکه تمام 
بیش از 935 هزار تومان شد

صراف��ان بازار ارز و س��که روز سه ش��نبه نرخ هر دالر 
امریکا را با 12 تومان رش��د نس��بت به دوشنبه گذشته 
3ه��زار و 208 تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید را با پنج ه��زار و 500 تومان افزایش 935 
هزار و 500 تومان تعیی��ن کردند. نرخ هر یورو در بازار 
آزاد با 7 تومان رشد 4 هزار و 160 تومان و هر پوند نیز 

با 4 تومان افزایش 5 هزار و 194 تومان قیمت خورد.

سیدمحمد صدرالغروی

71408.00

61971.72
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د و صنع��ت  قتص��ا ی��ر ا ز و
جمهوری آذربایج��ان به همراه 
هیات��ی عالی رتب��ه دی��روز به 
ته��ران آمدن��د تا برگس��ترش 
همکاری ه��ای بین دو کش��ور 

بیفزایند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره دیداری 
که با هیات اعزامی آذربایجانی 
داش��ت، گفت: درح��ال حاضر 
حجم تج��اری میان دو کش��ور 
ای��ران و جمه��وری آذربایجان 
حدود 500 میلیون دالر اس��ت 
که م��ن معتق��دم با توج��ه به 
گس��ترش همکاری ها، تا سال 
آینده ای��ن می��زان می تواند به 

چندین برابر افزایش یابد. 
وزی��ر ارتباطات اظه��ار کرد: 
م��ی جمه��وری  عزا هی��ات ا
آذربایجان شامل وزیر اقتصاد و 
صنعت آذربایجان به همراه چند 
معاون وزیر این کش��ور به ایران 
آمده اند ت��ا درب��اره موضوعات 
حمل ونقل، گمرک، کشاورزی، 
انرژی، بانک، گردشگری، صنایع 

و تجارت گفت و گو کنیم. 
وی افزود: هیات آذربایجانی 
مالقات هایی را با وزیران اقتصاد، 
نفت، نیرو، جهاد کش��اورزی و 
راه وشهرسازی خواهند داشت و 
قرار بر این است کمیته هایی هم 
در بخش های مختلف تش��کیل 
ش��ود و تا روز پنجشنبه که این 
هی��ات در ایران اس��ت مواردی 
مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد. 
واعظی درب��اره هدف س��فر 
آذری ها به ایران گفت: پیگیری 
آنچ��ه در س��فر اله��ام علی اف 

رییس جمه��ور آذربایج��ان به 
ایران توافق شده بود و همچنین 
ت��ی بی��ن کمیس��یون  فقا ا تو
مش��ترک اقتصادی دو کش��ور 
انجام شد و عالوه بر آن مقدماتی 
برای سفر حسن روحانی به باکو 

فراهم شد. 
واعظ��ی اف��زود: م��ا تصمیم 
گ�رف�ت�ی���م وزرای مس��ئول 
ک س��ه  ن مش��تر کمیس��یو
کش��ور ای��ران، آذربایج��ان و 
ترکیه اج��الس س��ه جانبه ای 
با همراه��ی بخ��ش خصوصی 
برگزار کنن��د تا در ای��ن زمینه 
هم همکاری هایمان را گسترش 

دهیم. 
وزیر ارتباطات اظهار کرد: در 
رابطه با اتباعی ه��م که در مرز 

بین دو کش��ور زندگی می کنند 
به ویژه نخجوان گفت و گو کردیم 

تا رفت و آمد تسهیل شود. 
وزی��ر ارتباط��ات اف��زود: در 
رابط��ه با موضوعات سیاس��ی و 
منطقه هم گفت وگ��و کردیم و 
تاکید داش��تیم که توافقات بین 
ای��ران و آذربایجان دش��منانی 
هم دارد که باید سعی شود این 
کشور های ثالث خللی در روابط 

ایجاد نکنند. 
ش��اهین مصطف��ی اف، وزیر 
اقتص��اد و صنع��ت جمه��وری 
آذربایجان هم در رابطه با اهداف 
س��فر خود به ایران گف��ت: در 
همه زمینه ها روابط دو کش��ور 
توس��عه یافته که ابعاد مختلفی 
را ش��امل می ش��ود که در وهله 

اول روابط سیاس��ی بی��ن ایران 
ا به ص��ورت  یج��ان ر با ذر و آ
ش  ی گس��تر می��ز فقیت آ مو

می دهد. 
وی اف��زود: در ب��اره مس��ائل 
منطقه هم مذاکراتی داش��تیم 
و معتقدیم که بعضی کش��ورها 
از توس��عه همکاری ه��ای م��ا 
خوشحال نیس��تند، بنابراین ما 
باید هوشیار باش��یم که به این 

روابط خللی وارد نشود. 
د و صنع��ت  قتص��ا ی��ر ا ز و
جمه��وری آذربایج��ان گفت: 
هی��ات اعزام��ی م��ا ترکی��ب 
گس��ترده ای دارن��د و از 23 نفر 
تشکیل ش��ده اس��ت تا در باره 
مسائل مختلف با ایران گفت وگو 
کنیم ک��ه ای��ن نش��ان دهنده 

اهمیت این سفر است. 
وی اف��زود: ظرفیت کش��ور 
آذربایج��ان برای انج��ام حجم 
مب��ادالت تج��اری باالس��ت و 
می تواند افزایش یابد. ما در این 
زمینه تمام تالش خود را انجام 
می دهی��م. همچنی��ن ب��ه فکر 
راه اندازی افتتاح اتاق بازرگانی 
در ای��ران و همچنی��ن ات��اق 
بازرگانی در آذربایجان هستیم. 
وزیر صنعت آذربایجان درباره 
تح��والت منطق��ه و اینکه این 
تحوالت چه تاثیراتی می تواند بر 
روابط ایران و آذربایجان به ویژه 
از نظر اقتصادی داش��ته باشد، 
گفت: درب��اره مس��ائل منطقه 
مذاکره کردی��م، نزدیک به 20 
س��ال اس��ت که بخش هایی از 
آذربایجان از س��وی ارمنستان 
اش��غال ش��ده اس��ت، باوجود 
قطعنامه هایی که توسط سازمان 
ملل متح��د و نهاده��ای دیگر 
تصویب ش��ده هنوز ارمنستان 
این منطق��ه را در اش��غال خود 
دارد و از آن خارج نشده است و 
این اشغال می تواند در بی ثباتی 
در منطقه تاثیر داش��ته باشد و 
آذربایجان خواس��تار ترک آنها 
از زمین آذربایجان اس��ت، ولی 
متاسفانه این اشغال ادامه دارد 
و این مس��ئله تهدی��د جدی در 

منطقه است. 
 وی اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه 
تحریم هایی که اتحادیه اروپا بر 
روس��یه اعمال کرده است ایران 
و آذربایج��ان می توانن��د از این 
فرصت اس��تفاده کنند و س��هم 
زیادی از بازار بزرگ این کشور را 

در اختیار بگیرند. 

با سفر هیات آذری به کشور

افزایش حجم تبادالت تجاری ایران و آذربایجان
کمبود دارو داریم، تخمه آفتابگردان 

وارد می کنند! 

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد گفت: در کشور 
مشکالت بسیار زیاد و کمبودهایی در کاالها و محصوالتی 
مثل دارو داریم که نیازمند واردات است، اما نمی دانم دلیل 
واردات آفتابگردان و ب��ادام زمینی که به راحتی در داخل 
کشور یافت می شود، چیس��ت.علیرضا ارزانی ممقانی به 
ایسنا افزود: متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات آجیل و 
خشکبار به دلیل تلفیق واردات قاچاقی و قانونی نمی توان 
ارائه داد، اما میزان واردات خشکبار چه به لحاظ قانونی و 
چه از طریق قاچاق به قدری زیاد و غیرکارشناسانه است 
که کمر محصول داخلی را شکس��ته است.میزان واردات 
به قدری اس��ت که تولید آجیل و خش��کبار برای تاجر و 
تولیدکننده داخلی توجیهی نداشته و همین امر موجب 
کاهش هر س��اله می��زان محصوالت کش��اورزان داخلی 
می شود.وی با اشاره به آجیل و خشکبار به عنوان دومین 
محصول صادراتی مهم کش��ور بعد از نفت گفت: وضعیت 
خشکبار کش��ور مطلوب نیس��ت، خش��کبار ایران آنقدر 
معروف است که بس��یاری کش��ور ما را با این محصوالت 
می شناسند، اما مس��ئوالن به جای حمایت و ارزش قائل 
شدن برای این محصول، با واردات بی رویه کمر آن را خرد 
کرده ان��د.وی تصریح کرد: در برخی از اقالم خش��کبار به 
واردات نیاز داریم که این نیاز به دلیل آفت، س��رمازدگی، 
گرمازدگی و تولید نش��دن آن محصول در کش��ور است، 
اما در برخی از محصوالت مثل بادام زمینی که در کش��ور 
تولید می ش��ود، متاس��فانه 90 درصد محصوالت موجود 
در بازار و مص��رف داخل��ی را بادام زمینی ه��ای وارداتی 
به خود اختصاص داده اس��ت. در محصول��ی مثل تخمه 
آفتابگردان که در حال حاضر، در فصل برداش��ت آن قرار 
داریم، شدت واردات بسیار زیاد اس��ت.وی میزان تفاوت 
قیمت آفتابگردان داخلی با محصوالت وارداتی را 1500 
تا 2000 تومان در هر کیلوگرم اعالم کرد و افزود: اگر این 
محصول را با قیمتی گران تر از داخل خریداری کنیم، به 
شرایط اقتصادی کشور کمک کرده ایم، اما آفتابگردان را 
با ارز مبادله ای و نه با ارز داخلی وارد می کنند و به اقتصاد 

کشور ضربه می زنند.

نقش نظارتی بیمه مرکزی
 پررنگ تر شده است

علی طیب نیا، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در مجمع 
عمومی عادی س��االنه بیمه مرکزی، گف��ت: نقش بیمه 
مرکزی سیاس��ت گذاری، هدایت و نظارت است و در این 
راس��تا باید عدم اطمینان های صنعت بیمه را به حداقل 
ممکن برس��اند تا بتواند صنعت بیمه را بیم��ه کند.  وی 
افزود: اگر صنعت بیمه کش��ور بتواند اعتم��اد و اطمینان 
را در بین سرمایه گذاران اقتصادی کش��ور ایجاد کند، به 
مهم ترین هدف خود دست پیدا کرده است. بیمه مرکزی 
با برنامه ریزی های انجام شده در این مسیر حرکت کرده و 
در این زمینه از راهنمایی ها و رهنمودهای اعضای مجمع 
و اعضای شورای عالی بیمه نیز استفاده می کند.  طیب نیا 
از نظارت به عنوان یکی از وظایف مه��م بیمه مرکزی یاد 
کرد و گفت: اگر نظارت موثری بر فعالیت های بیمه گری 
صورت نپذیرد شرکت های بیمه نمی توانند خسارت های 
بیمه گذاران را به موقع پرداخت کنند.  طیب نیا با اش��اره 
به عوارض 32 درصدی بر حق بیمه های دریافتی به عنوان 
یکی از دغدغه های صنعت بیمه، تصریح کرد: بیمه مرکزی 
در دوره اخیر تالش کرده است نقش خود را به عنوان رقیب 
ش��رکت های بیمه رقیق کرده و نقش سیاس��ت گذاری، 
هدای��ت و نظ��ارت را پررنگ ت��ر کن��د و در این مس��یر 
حرکت های مثبتی انج��ام داده و در آین��ده بهتر خواهد 
ش��د و در این زمینه نیازمند همکاری س��ایر دستگاه ها و 

نهادهای دیگر است. 

استان گیالن می تواند مقصد 
گردشگران قطری باشد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با رییس 
شورای ش��هر دوحه با اش��اره به اینکه مقصد گردشگران 
قطری کشورهای اروپایی است، گفت: با توجه به شرایط 
اقلیمی مشابه استان گیالن با اروپا و با ایجاد خط مستقیم 
هوایی میان رشت و دوحه می توان از توانمندی های متعدد 
گردشگری استان و ظرفیت های قانونی منطقه آزاد انزلی 
برای حضور گردش��گران قطری در محیط گردش��گری 

حالل بهره برد.  
رضا مسرور، با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک 
توس��عه صادرات محصوالت اس��تان به قطر اظهار کرد: 
با عنایت ب��ه وجود مزای��ا و معافیت ه��ای قانونی منطقه 
آزاد انزلی و فرصت های ایجادش��ده از سوی این سازمان 
برای رونق فضای کسب و کار منطقه ای و بین المللی، این 
منطقه می تواند به عنوان پل ارتباطی دو کش��ور به ایفای 
نقش بپردازد و با توجه به نیاز ب��ازار قطر به کاالی ایرانی 
کشور با برنامه ریزی مناسب کشور قطر را به عنوان یکی از 
بازارهای هدف کاالی صنعتی و کشاورزی گیالن تبدیل 
کنیم. سعود بن عبداهلل آل حنزاب، رییس انجمن دوستی 
قطر- ایران، در این دیدار با استقبال از ایفای نقش منطقه 
آزاد انزلی در راستای گس��ترش همکاری های دو کشور 
گفت: با توج��ه به مزایا و معافیت ه��ای قانونی و موقعیت 
منحصر به فرد منطقه آزاد انزلی در دریای خزر و ش��مال 
ایران، از سرمایه گذاران قطری برای حضور در این منطقه 
دعوت می کنم، زیرا این منطقه ظرفیت های زیادی برای 

سرمایه گذاری دارد. 
 رییس شورای ش��هر دوحه با بیان اینکه همکاری های 
مشترک میان بنادر کشور قطر و منطقه آزاد انزلی می تواند 
به ترانزیت کاال میان دو کشور و کشورهای حاشیه دریای 
خزر و قفقاز منتهی شود، افزود: تجار و بازرگانان قطری به 
دنبال محصوالت تولیدی و ترانزیت از کشور ایران هستند، 
زیرا روابط تاریخی دو کشور، امنیت و موقعیت استراتژیک 

ایران و ما را در این مسیر مصمم تر می کند.

 ارائه بسته های تشویقی 
و تخفیفی سفر

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه برای ایجاد تنوع 
زمانی و مکانی گردشگری، بسته های تشویقی و تخفیفی 
مختلف برای اقش��ار جامعه در نظر گرفته ش��ده، گفت: 
می توانیم با متمرکز شدن به گردشگری داخلی بخش های 

غیر فعال را فعال کنیم. 
مسعود س��لطانی فر، رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با اش��اره به اینکه برای ایجاد 
تنوع زمانی و مکانی گردش��گری، بس��ته های تشویقی و 
تخفیفی مختلف برای اقش��ار جامعه در نظر گرفته شده، 
افزود: می توانیم با متمرکز ش��دن به گردشگری داخلی 
بخش های غیر فعال، مانند چهار میلیون بازنشسته، را در 
کشورفعال کنیم که در زمان هایی که دیگران به مسافرت 
نمی روند آنه��ا از بس��ته های تش��ویقی و تخفیفی برای 

مسافرت استفاده کنند. 
س��لطانی فر در ادامه تصریح کرد: مقدم��ات این عمل 
فراهم ش��ده و هماهنگی ه��ای الزم ب��ا وزارت خانه ها و 
دستگاه های اجرایی انجام ش��ده تا پایان سال بخش های 
مهمی از ساماندهی مکانی و زمانی را به اتمام برسانیم. در 
گردش��گری داخلی ایجاد تنوع زمانی و مکانی در دستور 
کار است تا بتوانیم مقاصد گردش��گری داخلی را با توجه 
ب��ه جاذبه های خوبی ک��ه در همه اس��تان ها وجود دارد، 

تامین کنیم. 
در همین حال، ش��اپور رس��تمی، معاون امور عمرانی 
استاندار بوشهر گفت: ش��ش نقطه ساحلی استان بوشهر 
که قابلیت های مهم گردشگری در ابعاد گوناگون دارد، به 

منطقه ویژه گردشگری تبدیل می شود. 
او افزود: گردش��گری دریایی ابعاد ویژه ای دارد و دولت 
نیز دیدگاه خاصی برای اس��تفاده بهینه از آن برای رونق 
صنعت گردشگری دارد. در استان بوشهر سواحل گسترده 
و فرصت های بی نظیر برای سرمایه گذاری وجود دارد که 
بسته های سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران صنعت 

گردشگری قرار می گیرد. 
معاون استاندار بوشهر، با بیان اینکه گردشگری دریایی 
باالترین ارزش افزوده را در میان بخش های گردش��گری 
دارد، تاکید کرد: اس��تان بوش��هر به دلیل برخورداری از 
بیش از 900 کیلومتر نوار ساحلی با خلیج فارس درصورت 
برنامه ریزی می تواند نقش آفرینی باالیی در بهره برداری 
اقتصادی داشته باشد. برای اجرای طرح مطالعاتی منطقه 
ویژه گردشگری در شش نقطه استان بوشهر 30 میلیارد 

ریال تخصیص یافت. 

تجارت فیروزه ایران به نام ترکیه

معاون س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی با 
بیان اینکه ایران بعد از هند و برزیل، سومین تولید کننده 
سنگ های تزیینی قلمداد می شود، گفت: تجارت فیروزه 
ایران از قدیم  االیام در ترکیه انجام می شد و از همان زمان 

تاکنون نام »تورکیوس« را در جهان کسب کرده است. 
بهروز برنا، در گفت وگو با ایس��نا با بی��ان اینکه ایران از 
نظر سنگ های تزیینی و س��نگ نما وضعیت خوبی دارد، 
اظهار ک��رد: در حال حاضر، چه��ار میلیارد ت��ن ذخیره 
س��نگ های تزیینی در ایران وجود دارد که ساالنه بیش 
از 13.5 میلی��ون تن تولی��د دارند. س��نگ های تزیینی 
در تمام اس��تان های ای��ران از جمله آذربایجان ش��رقی، 
اصفهان، آذربایجان غربی، خراس��ان جنوب��ی و رضوی، 
فارس، مرکزی، همدان، سیس��تان و بلوچستان و زنجان 

یافت می شود. 
برن��ا با بی��ان اینکه ش��ش ذخیره س��نگ های قیمتی 
و نیمه قیمت��ی در ایران وج��ود دارد، اف��زود: مهم ترین 
 مع��دن س��نگ های قیمتی ای��ران ب��ه فیروزه نیش��ابور 

مربوط است. 
برنا با بیان اینکه ایران در زمینه  س��نگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی به رتبه ای در جهان دست نیافته، گفت: کشف 
فیروزه توسط کشور های ایران و مصر بوده و با وجود اینکه 
ایران یکی از مهم ترین کاشفان فیروزه بوده، اکنون فیروزه 

ایرانی به نام ترکیه رقم خورده است. 

نامعلوم بودن جزییات تفاهم نامه
ایران و روسیه

دبیر کل ات��اق بازرگان��ی تهران با اش��اره ب��ه امضای 
تفاهم نامه ایران و روسیه گفت: در زمینه  صنعت و معدن 
قراردادی میان این دو کشور امضا شد، اما هنوز جزییات 

آن اعالم نشده است. 
ابراهی��م بهادرانی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: هر 
حرکتی که برای گسترش رابطه تجاری و صنعتی کشور 

انجام شود مثبت است. 
وی با بیان اینک��ه تحریم ها موجب ایج��اد موانعی در 
برقراری روابط با سایر کشور ها شده است، گفت: با ایجاد 
رابطه با روس��یه قصد داریم از امکانات این کش��ور برای 
س��رمایه گذاری اس��تفاده کنیم. این تفاهم نامه می تواند 
تاثیرات مثبتی در کش��ور داشته باش��د که البته بستگی 

زیادی به نوع عملکرد ما دارد. 
بهادرانی با بیان اینکه امضای قرار داد 70 میلیارد دالری 
با کشور روسیه بسیار مثبت اظهار کرد، گفت: باید از این 

فرصت استفاده مفید شود. 
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به س��ختی ها و 
مشکالت تجاری میان روابط دو کشور افزود: زمانی که دو 
تاجر با یکدیگر وارد معامله می شوند به ناچار دچار موانعی 
در این امر می ش��وند که باید اقداماتی در زمینه رفع این 

موانع انجام شود. 

گردشگری 

تجارت

اتاق بازرگانی

واردات

بیمه

خبر 
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ایران- روسیه 

تصویب صورت های مالی صندوق ضمانت صادرات 
صورت های مالی سال 1392 صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد. 

مجمع عمومی عادی س��االنه این صندوق برای بررسی صورت های مالی سال 1392 
در تاریخ 23 شهریور سال جاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان ریاست 
مجمع عمومی و نمایندگان وزارت امور اقتص��اد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری، سازمان توس��عه تجارت ایران و دفتر مجامع و امور شوراها 
برگزار شد و صورت های مالی س��ال مورد نظر با توجه به گزارش س��ازمان حسابرسی 

به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رسید. 
در این جلسه، طاهر شه حامد، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ایران، گزارشی از عملکرد این مجموعه را در سال 1392 ارائه کرد. وی باتوجه به موجودی 
4500 میلیارد ریالی حقوق صاحبان س��هام صندوق، از مانده تعهدات 52000 میلیارد 
ریالی در پایان س��ال مالی مورد اش��اره خبرداد و اظهار کرد: با در نظر گرفتن این آمار در 
واقع صندوق در پایان سال 1392، دوازده برابر سرمایه خود تعهد برداشته که این میزان 
به مراتب باالتر از نرخ متوسط و مورد پذیرش جهانی اس��ت. وی میزان کل بیمه نامه ها و 
ضمانت نامه های صادره را طی سال 1392 برابر 29000 میلیارد اعالم کرد که این میزان 

پوشش، تقریبا 3/4 درصد صادرات غیرنفتی ایران را در بر می گیرد. 
مدیر عامل صندوق در ادامه گفت: نکته قابل توجه، در این میزان پوش��ش ریس��ک، 
اختصاص سهم 93 درصدی از پوشش ها برای حمایت از صادرات به کشورهای پر ریسک 
است و این به آن معنا است که صندوق رسالت اصلی خود را که همانا کاهش ریسک های 
صادراتی است، به نحو قابل قبولی به انجام رسانده و این در حالی است که صرفا 37 درصد 
صادرات کشور به کش��ورهای پر ریس��ک جهان صورت می پذیرد. وی ضمن مروری بر 
تعهدات و پوشش های تکلیفی صندوق افزود: در پایان سال مالی مورد اشاره 36درصد 
مانده تعهدات معطوف به همین پوش��ش ها بوده که در س��نوات قبل و عمدتا در خالل 

فعالیت دولت های پیشین به صندوق واگذار شده است. 

ارتقای بندر چابهار در دستور کار وزارت کشتیرانی هند
وزارت کشتیرانی هند توافق قدیمی با ایران برای مدرنیزه کردن بندر چابهار را با هدف 

تسریع واردات گاز طبیعی، اوره و کود احیا می کند. 
به گزارش ایسنا، اکونومیک تایمز هند به نقل از نیتین گدکاری، وزیر کشتیرانی هند 
نوش��ت: دولت هند تحت نخس��ت وزیری آتال بیهاری واجپایی توافقی را با ایران برای 
سرمایه گذاری در بندر چابهار امضا کرده بود، اما هنوز هیچ کاری در ارتباط با این توافق 
صورت نگرفته اس��ت. هند از طریق بندر چابهار گاز، اوره و کود وارد می کند درحالی که 

فاصله میان چابهار تا گجرات کمتر از دهلی تا بمبئی است. 
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناس��بت گذش��ت 100 روز از نخست وزیری 
نارندا مودی صحبت می کرد، خاطرنشان کرد: اطالعیه هیات دولت در این باره به زودی 

در 10 تا 15 روز آینده منتشر می شود. 
به گفته گدکاری، سرمایه گذاری مشترک میان ش��رکت جی ان پی تی و بندر کاندال 
درصورتی که طرح های ارائه ش��ده تصویب ش��ود اقدام به مدرنیزه ک��ردن بندر چابهار 

خواهد کرد. 
براساس این گزارش، بندر چابهار نخستین بندر در خارج از هند خواهد بود که توسط 

بنادر داخلی مدرنیزه می شود. 
پیش از ای��ن نیز ش��یدا محمد عبدالی، فرس��تاده افغانس��تان به هن��د در گفت وگو 
ب��ا اکونومیک تایم��ز از اختص��اص 100 میلی��ون دالر از س��وی دول��ت هن��د ب��رای 
ارتقای بندر چابهار ایران با هدف بهبود تجارت این کشور با افغانستان و کشورهای دیگر 
آسیای میانه خبر داد.  وی در بخشی از اظهارات خود عنوان کرده بود به دلیل مشکالت 
مربوط به بنادر پاکستان، هند و افغانستان تصمیم گرفتند از بندر چابهار برای واردات و 
صادرات کاال استفاده کنند. از این رو افغانستان به همکاری با دولت هند پرداخته و سه 
طرف توافق کردند که بندر چابهار ارتقا داده شود و دو کشور هند و افغانستان بتوانند در 

ایران فعالیت کرده و همچنین با این کشور تجارت داشته باشند. 

ی���ر ص�نع��ت، مع��دن و  ز و
تج��ارت پیش��نهاد داد ت��ا ب��ا 
س��تاد هماهنگ��ی ب��ا حض��ور 
نمایندگان��ی از وزارتخانه ه��ای 
صنع��ت، جهادکش��اورزی، امور 
خارجه، گم��رک، بانک مرکزی و 
تش��کل های بخش خصوصی و به 
ریاس��ت اتاق بازرگان��ی صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران تشکیل 

شود. 
به گ��زارش مه��ر، محمدرض��ا 
نعمت زاده در نشس��ت بررس��ی 
راهکارهای توس��عه ص��ادرات به 
کش��ور روس��یه گفت: این ستاد 
هماهنگ��ی بای��د به دنب��ال یک 
هم افزایی بیش��تر فک��ری و ارائه 
راهکارهای اجرایی برای توس��عه 
مناس��بات اقتص��ادی به کش��ور 

روسیه باشد. 
نعم��ت زاده با اش��اره به فرصت 
ی گس��ترش  م��ده ب��را پیش آ
تعامالت اقتصادی با کشور روسیه 
اف��زود: دراین راس��تا شناس��ایی 
ش��رکت های خوش ن��ام را برای 
توس��عه محص��والت صادرات��ی 
دنب��ال خواهیم کرد. شناس��ایی 
ش��رکت هایی ک��ه ب��ا رعای��ت 
اس��تانداردهای بین الملل��ی در 

حال فعالیتن��د می تواند در ثبات 
کس��ب بازارهای خارجی ما موثر 
باشد. تنها داشتن کارت بازرگانی 
مجاز مالک مناسبی برای توسعه 

مناس��بات تج��اری و 
صادرات��ی نخواهد بود 
زیرا داشتن سابقه خوب 
و عمل ب��ه تعهدات در 
ارائه خدمات، موضوعی 
اس��ت ک��ه می تواند ما 
را در جاودان��ه ک��ردن 
ره��ای  ا ز و کس��ب با
صادراتی دیگر کشورها 

کمک کند. 
وی در ادامه با تاکید 
بر استفاده حداکثری 

از فرصت پیش آمده برای توسعه 
صادرات به کشور روسیه تصریح 
ک��رد: برای ای��ن منظ��ور توجه 
ب��ه ب��ازار روس��یه از مهم ترین 
مواردی است که در حال حاضر 
صادرکنندگان، تولیدکنندگان و 
همچنین تجار می توانند مدنظر 

قرار دهند. 
وزیر صنع��ت، معدن وتجارت با 
اش��اره به اینکه ب��رای این منظور 
بهره مندی از وس��ایل حمل و نقل 
م��ورد نیاز نی��ز باید م��ورد توجه 

ق��رار گیرد اف��زود: برای توس��عه 
تعامالت تج��اری و صادراتی باید 
به همه راه های گسترش از جمله 
وس��ایل حمل ونقل نظیر دریایی، 

زمین��ی و هوایی توج��ه کنیم که 
این مهم یکی از اقدامات جدی ما 

خواهد بود. 
نعمت زاده در ادام��ه همچنین 
به دیگ��ر م��واردی ک��ه می تواند 
ب��ه گس��ترش تعام��الت تجاری 
و صادرات��ی دو کش��ور کم��ک 
کند اش��اره کرد و گف��ت: دراین 
خصوص، فراهم کردن سردخانه و 
کانتینرهای یخچال دار از مواردی 

است که پیگیری خواهیم کرد. 
به گفته وی، کشور روسیه بازار 

مناسبی برای صادرات محصوالت 
کش��اورزی و مواد غذایی وصنایع 
دیگر کشورمان به ش��مار می آید 
که می توان ب��ه برنامه ریزی دقیق 
از ای��ن ب��ازار ج��ذاب 
ی��ت  ت��ی نها ا ر د صا

استفاده را برد. 
وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت همچنی��ن 
ئ��ه تس��هیالت در  را ا
بن��در آس��تاراخان را 
پیش��نهاد کرد ت��ا این 
مهم از طریق س��ازمان 
بن��ادر و کش��تیرانی یا 
اتاق بازرگان��ی صنایع 
و معادن و کش��اورزی 
ایران دنبال ش��ود تا زمینه اجرای 
این اقدام هرچه س��ریع تر تسهیل 

شود. 
نعمت زاده، تالش ب��رای تغییر 
نرخ تعرفه ها، سرعت بخش��ی در 
ترخیص کاالها و تعیین مسیرهای 
مختلف زمین��ی برای ص��ادرات 
انواع محصوالت به کش��ور روسیه 
و تقویت و تس��ریع مناس��بات و 
تعامالت بانکی با این کش��ور را از 
دیگر مواردی ذکر کرد که معاونان 
این وزارتخانه باید به سرعت آن را 

پیگیری کنند. 
ر  ی ه�م�چ�ن�ی��ن حض��و و
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
داخل��ی را در نمایش��گاه های 
مختلف کش��ور روس��یه و اوکتاو 
حائز اهمیت دانست زیرا می تواند 
در ارائه توانمندی های کشورمان 
و همچنی��ن شناس��ایی بازارهای 

صادراتی روسیه موثر باشد. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
با بیان اینکه شناسایی خریداران 
روس��ی و توجه به نیازه��ای آنان 
را نباید از نظر دور داش��ت تاکید 
کرد: دراین بین نقش تشکل های 
بخش خصوص��ی و اتحادیه ها در 
معرفی تولیدات و قابلیت های خود 

بسیار پررنگ خواهد بود. 
گفتنی اس��ت، در این جلس��ه 
هریک از معاون��ان وزارتخانه های 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، جهاد 
کش��اورزی و امور خارجه و دیگر 
مس��ئوالن حاض��ر و نمایندگان 
ن  ص��ی ب��ه بی��ا خصو بخش 
نقطه نظ��رات و دیدگاه های خود 
به منظور بررس��ی هر چه دقیق تر 
و ارائ��ه راهکارها برای گس��ترش 
روابط اقتصادی و صادراتی ایران 

و روسیه پرداختند. 

وزیر صنعت از تجارت می گوید: 

تشكیل ستاد هماهنگی توسعه صادرات به روسیه
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»اولویت با حمل و نقل س��بز 
اس��ت« ای��ن جمله ای اس��ت 
که باره��ا از زب��ان وزی��ر راه و 
شهرسازی دولت یازدهم شنیده 
و تیتر اخبار رسانه ها شده است. 
در حالی که تاکید تمام دولت ها 
در تدوین و بیان سیاس��ت های 
بخش راه و ترابری، توسعه ریل 
و راه آهن اس��ت، ام��ا تازه ترین 
آمارها می گویند، سهم ترانزیت 
ریلی در کشورمان تنها 4 درصد 
از کل ترانزیت را شامل می شود 
و س��هم راه آه��ن در بخ��ش 
مس��افری هم در ح��ال حاضر 
کمتر از 10درصد اس��ت. شعار 
ریلی دولت قب��ل، بهره برداری 
ه��زار کیلومت��ر خ��ط آهن در 
سال بود، آرزویی که هیچ وقت 
محقق نشد، حتی با وجود اینکه 
10 پروژه ریلی را در فهرس��ت 
پروژه های مهر ماندگار خود قرار 
داد تا بتواند، اعتبارات بیشتری 
دریافت کند، اما باز هم نتوانست 
شعار آرمانی خود را سامان دهد 
و نیمه کاره بر دوش دولت جدید 
افتاد. این دولت با اذعان به نقش 
راه آهن در رشد اقتصاد کشور در 
بخش حمل و نقل، راه آهن را در 
اولویت اعتب��ارات و برنامه های 
خود ق��رار داده، اما با رویکردی 

جدید. 
محس��ن  گذش��ته  روز 
پورس��یدآقایی، مدی��ر عام��ل 
راه آه��ن کش��ور در گفت وگو با 
ایس��نا اعالم کرد، پای��ه اصلی 
سیاس��ت های راه آهن تکیه بر 

توان بخش خصوصی اس��ت و 
باید تم��ام عملیات بهره برداری 
ناوگان ریلی به این بخش واگذار 
شود و بخش لوکوموتیو هم باید 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگذار 
ش��ود که با واگذاری این بخش 
درعمل راه آه��ن تنها در حیطه 
سیاس��ت گذاری باق��ی خواهد 

ماند. 
ه��ر چن��د راه آه��ن تجرب��ه 
خصوصی س��ازی را با واگذاری 
رجا به تامی��ن اجتماع��ی   در 
دولت ه��ای قب��ل داش��ت اما 
هنوز هم دول��ت در بخش ریلی 
نقش پ��در خان��واده را دارد که 
بای��د از جیب خرج کن��د، زیرا 
بخش خصوصی هن��وز از عهده 
هزینه پروژه های ریلی و راه آهن 

برنمی آید. 

سرمایه گذاری در راه آهن 
مخاطب خاص دارد

طبق اع��الم راه آهن کش��ور 
در ح��ال حاض��ر 70 ش��هر 
کش��ورمان از طری��ق 11 هزار 
کیلومتر خط آهن به هم وصل 
ش��ده اند و هنوز از 31 اس��تان 
کش��ورمان 11 اس��تان صدای 
سوت قطار را نشنیده اند و از این 
11 استان، اس��تان هایی مانند 
آذربایجان ش��رقی و گیالن که 
از اس��تان های مرزی هس��تند، 
وجود خط آهن در آنجا می تواند 
اقتصادش��ان را از این رو به آن 

رو کند. 
در حالی که ایران با وس��عت 
1.۶4۸.1۹۵ کیلومت��ر مربع و 

با جمعیت 7۵ میلی��ون نفری 
تنها 11 هزار کیلومتر خط آهن 
دارد.خط ریلی کش��وری مانند 
امریکا چیزی حدود 22۵ هزار 
کیلومتر اس��ت و اگر بخواهیم 
مقایس��ه منطق��ی ای داش��ته 
باش��یم، خط آهن کشور ترکیه 
دو سال گذشته بیش از 12 هزار 
کیلومتر بود که در چند س��ال 
اخیر سرمایه گذاری کالنی را به 
این بخش اختصاص داده است. 
تجربه تحول و رشد اقتصادی 
کشورها با توسعه شبکه ریلی، 
مس��ئوالن کش��ورمان را ه��م 
متوجه خود ک��رده، اما واقعیت 
این اس��ت که جیب دولت برای 
س��رمایه گذاری های عمران��ی 
خالی اس��ت و نمی تواند از پس 
هزینه ه��ا برآید، ب��ه طوری که 
مدت زمان کلنگ زنی پروژه ها 
تا افتتاح آن به بیش از یک دهه 
می رسد، بنابراین دولت چاره ای 
جز دعوت از بخش خصوصی به 

این حوزه ها و پروژه ها ندارد. 
محمد محم��دی، مدیرعامل 
شرکت واگن پارس در گفت وگو 
با »فرصت امروز« ب��ا بیان اینکه 
س��رمایه گذاری در بخش ریل و 
راه آهن مخاطب خاص دارد، گفت: 
نیازی نیست همه مردم را متوجه 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای 
عمرانی و راهسازی کنیم، همین 
که دولت بتوان��د برنامه ای برای 
بخش خصوصی داش��ته باشد، 
توجه بخ��ش خصوص��ی به این 

سمت جلب می شود. 
وی ادام��ه داد: کافی اس��ت، 

سود س��رمایه گذاری در پروژه 
ریلی بیش��تر از سودهای بانکی 
باش��د و اگر بتواند س��وددهی 
ای��ن ح��وزه را تضمی��ن کند، 
س��رمایه گذاران پول خ��ود را 
از بانک ه��ا در می آورن��د و وارد 
س��رمایه گذاری در حوزه ریلی 

می شوند. 
محمدی با بیان اینکه در حال 
حاضر موضوع این اس��ت که آیا 
بخش خصوصی توان پرداخت 
هزینه های پروژه های س��نگین 
ریلی را دارند، اظهار کرد: اینکه 
چه مقدار از پروژه های ریلی به 
بخش خصوصی واگذار می شود، 
مهم نیست. مهم این است که از 
یک جایی ورود بخش خصوصی 

به ریل و راه آهن شروع شود. 
مدیرعام��ل واگ��ن پ��ارس 
دول��ت  ای��ن  داد:  ادام��ه 
می توان��د مدل های��ی از روش 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
را پیاده س��ازی کن��د که بخش 
خصوصی بیشترین سهم را در 
پروژه ها داش��ته باشد. معتقدم 
وظیفه مه��م دولت این اس��ت 
که مقدمات س��رمایه گذاری در 
این حوزه را فراهم کند و کشور 
ترکی��ه می توان��د بهترین مدل 

برای انجام این کار باشد. 

قهر سرمایه گذاران از 
پروژه های ریلی 

 چن��دی پی��ش ب��ود ک��ه 
پورس��یدآقایی، مدیرعام��ل 
راه آهن کشور از ارائه تسهیالت 
بالعوض یک میلیارد تومانی به 

سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ب��رای توس��عه ناوگان ب��اری و 
مس��افری خبر داد؛ خبری که 
هر چند ب��ه نظر می رس��ید به 
مذاق س��رمایه گذاران و فعاالن 
این بخ��ش خوش  می آی��د، اما 
با کمتری��ن اقبال مواجه ش��د. 
محمود قی��ام، مدیرعامل قطار 
مسافربری سیمرغ در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« با اش��اره به 
بی میلی فعاالن بخش خصوصی 
این حوزه برای ادامه کار گفت: 
30 س��ال در حوزه ریل��ی کار 
کردم و در آس��تانه خداحافظی 

با این حوزه هستم. 
وی درب��اره ارائه بس��ته های 
تشویقی دولت به سرمایه گذاران 
این حوزه گف��ت: صحبت های 
مدیرعامل راه آه��ن حرف های 
جدیدی نیس��ت  بلک��ه همان 
حرف هایی اس��ت که در هشت 
سال اخیر هم شنیده ایم و دیگر 
اعتمادی ب��ه ادعاهای دولت در 
ارائه بسته های حمایتی نداریم. 
قیام با بیان اینک��ه دعوت از 
س��رمایه گذاران بدون حمایت 
امکان پذی��ر نیس��ت، گف��ت: 
اگر دول��ت خواس��تار واگذاری 
پروژه ه��ای ریل��ی ب��ه بخش 
خصوص��ی اس��ت باید ب��ه فکر 
ارائ��ه تس��هیالت ه��م باش��د. 
باید توجه داش��ته باش��یم که 
کوچک تری��ن پ��روژه ریل��ی و 
راه آهنی به س��رمایه کالنی نیاز 
دارد که بخش خصوصی بدون 
 حمایت دول��ت نمی تواند آن را 

بر عهده بگیرد. 

وام 80 میلیون تومانی مسکن 
به سازندگان تعلق بگیرد

رییس کان��ون انبوه س��ازان 
کش��ور درب��اره پرداخ��ت وام 
۸0میلیون تومان��ی اظهار کرد: 
 اگر این میزان به سازندگان داده 
شود و قابل تقسیط به خریداران 
باش��د، کمکی به خانه دار شدن 

مردم خواهد بود. 
به گزارش ایلنا، جمش��ید برزگر افزود: ما درخواس��ت 
کرده ایم که ۸0 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی 
به اقشار میانی جامعه داده شود. برزگر با بیان اینکه وام ۸0 
میلیون تومانی خانه با میانگین قیمت واحدهای مسکونی 
در شهرهای بزرگ مبلغ چندانی نیست، تصریح کرد: این 
مبلغ کمک چندانی به وضعیت بازار مسکن نخواهد کرد. 
رییس کانون انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه بخش 
مس��کن موتور محرکه اقتصاد کش��ور را تشکیل می دهد 
گفت: اگر از مشکالت این بخش کاسته شود می توان گفت 

موتور اقتصاد کشور روشن شده است. 

32درصد واحدهای مسکن مهر 
تحویل داده شده است

عض��و هیات رییس��ه ش��رکت مادرتخصص��ی عمران 
ش��هرهای جدی��د کش��ور از تحوی��ل 12۹ ه��زار واحد 
مس��کن مهر ب��ه متقاضیان در کش��ور خب��رداد و گفت: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته واحدهای باقیمانده 
تا نیمه نخس��ت س��ال آینده به متقاضی��ان تحویل داده 
می شود. پروژه مسکن مهر با س��اخت 400 هزار واحد در 
17 شهرجدید کشور به اتمام می رس��د که تاکنون 12۹ 
هزار واحد )حدود 32 درصد( ب��ه متقاضیان تحویل داده 

شده است. 
به گزارش ایسنا، محمد غراوی همچنین گفت: توسعه 
متوازن ش��هری بدون ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب 
حمل و نقل امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: برای توسعه 
هر استانی شاخص ها و اولویت هایی در نظر گرفته شده که 
یکی از مهم ترین آنها وضعیت راه ها و جاده های آن استان 
است. وی خاطرنشان کرد: وضعیت این شاخص ها در هر 
استان گاه با معیارهای کشوری و گاه با معیارهای جهانی 
سنجیده می شود و پس از اتخاذ آمار مقایسه ای بخشی از 
جایگاه توسعه ای استان ها مشخص می شود. غراوی افزود: 
از مهم ترین ابعاد توس��عه در هر کش��ور زیرساخت های 
حمل و نقل آن اس��ت، زی��را تازمانی که زیرس��اخت های 
حمل و نقل در ش��رایط مطلوبی قرار نداشته باشد توسعه 
متوازن شهری امری نشدنی به نظر می رسد. عالوه بر این 
بدون زیرس��اخت های مناس��ب حمل و نقل توسعه تولید 

و اشتغالزایی نیز با مشکالت زیادی مواجه خواهد بود. 

 طرح های راه آهن 
با فاینانس اجرا می شود

به گ��زارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
راه وشهرسازی، شورای اقتصاد با تمدید مصوبات احداث 
برخی از طرح های راه آهن کش��ور با استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی )فاینانس( ش��امل قطع��ات راه آهن اراک-
کرمانش��اه و کرمانشاه-خس��روی از ط��رح راه آهن غرب 
کشور، راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز، راه آهن شیراز- 
بوش��هر، راه آهن قزوین- رشت- انزلی- آس��تارا، راه آهن 
میانه- اردبیل، راه آهن تهران- همدان- سنندج و راه آهن 
گرگان- بجنورد- مشهد موافقت کرد.  همچنین شورای 
اقتصاد موافقت کرد با توجه به اینکه بهره برداری از آزادراه 
قزوین- زنجان به مرحله س��وددهی رسیده است مصوبه 
قبلی شورای اقتصاد، لغو و مسئولیت نگهداری و بهسازی 
آزادراه قزوین- زنجان و بالعکس، از تاریخ ابالغ این مصوبه 
به طرف مشارکت )ش��رکت ملی آزادراه قزوین- زنجان( 

محول شود. 

افت 61 درصدی بهره برداری 
آزادراه ها 

علی ن��ورزاد، معاون وزیر راه و شهرس��ازی در جلس��ه 
مجم��ع عمومی ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونق��ل کش��ور، راه های افتتاح ش��ده در س��ال ۹2 
را ۹۸۸ کیلومت��ر اعالم و اظه��ار کرد: این راه ها ش��امل 
120 کیلومت��ر را ه آه��ن، ۹۵ کیلومت��ر آزاد راه، 337 
 کیلومت��ر بزرگ��راه و 3۹۶ کیلومت��ر راه اصل��ی احداث 

شده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که براس��اس اع��الم وزارت راه و 
شهرس��ازی در س��ال ۹1، دو ه��زار و 1۹4 کیلومت��ر 
بزرگ��راه و راه اصل��ی ب��ه بهره برداری رس��ید. از س��وی 
دیگر با توج��ه به آم��ار ارائه ش��ده از س��وی مدیرعامل 
شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور 
می��زان افتت��اح آزادراه در س��ال ۹2، ۹۵ کیلومتر بوده، 
 درحالی که براس��اس آمار وزارت راه در سال ۹1 این رقم 

247 کیلومتر بود. 
 این آم��ار حکایت از آن دارد که می��زان بهره برداری از 
آزادراه  در 12 ماه س��ال ۹2 در مقایس��ه با سال ۹1 افت 
۶1 درصدی را تجربه کرده و به عبارتی کمتر از نصف سال 

۹1 بوده است.

لزوم حمایت از تولید در بازار مسکن 

در تمام جوامع وظیفه حمایت از اقشار مختلف جامعه 
بر عه��ده دولت اس��ت و دول��ت وظیفه دارد از س��طوح 
مختلف درآمدی جامع��ه به گونه ه��ای مختلف حمایت 
کند. ممکن اس��ت این حمایت از دهک های باال از طریق 
فراهم کردن امنیت اقتص��ادی و اجتماعی صورت گیرد 
ولی در دهک ه��ای پایین حمایت ه��ا به گونه ای متفاوت 
صورت می گی��رد و دولت ه��ا تالش می کنن��د در جهت 
تامین نیاز های اولیه این دهک ها تمرک��ز کنند تا از بروز 
مشکالت اجتماعی که از تبعات زاغه نشینی، حلبی نشینی 
و مشکالت اقتصادی طبقات پایین جامعه است جلوگیری 
کند، بنابراین تمام دهک های جامع��ه زیر چتر حمایتی 
دولت قرار دارند.  موضوع تامین مس��کن اقشار کم درآمد 
یکی از مسائلی است که از اهمیت باالیی برخوردار است و 
به هر طریق دولت ها سعی دارند از طریق ابزار های مختلف 
ش��رایط را برای خانه دار ش��دن اقش��ار کم در آمد جامعه 
فراهم آورند. بنابراین در اینکه این وظیفه حمایتی برعهده 
دولت اس��ت تردیدی وجود ندارد. مسئله اصلی در رابطه 
با انتخاب ابزار ها و نحوه ارائه این حمایت هاست. بنابراین 
دولت می تواند به جای ارائه حمایت های مس��تقیم مثل 
پرداخت یارانه های نقدی ازطریق ابزار های غیرمستقیم و 
پرداخت یارانه به بخش تولیدی جامعه و افزایش تقاضای 

موثر این حمایت را انجام دهد. 
به ه��ر روی تضمی��ن بازپرداخت و اعتبار یارانه س��ود 
تسهیالت که به تصویب هیات وزیران رسید مسیر مثبتی 
را در جه��ت حمایت از اقش��ار کم درآمد جامع��ه نمایان 
می س��ازد اما در این خصوص ذکر چن��د نکته ضروری به 

نظر می رسد: 
نکت�ه اول: اگر این تس��هیالت در اختی��ار گروه های 
سازنده قرار گیرد یعنی از طریق حمایت از تولید در بازار 
حمایت ها صورت گیرد می تواند بس��یار موثر تر واقع شود 
یعنی به جای اینکه این تس��هیالت به تعاونی ها داده شود 
)که در گذشته هم روال به همین صورت بود و مشکالتی 
هم در این زمینه ایجاد ش��د( به طور مس��تقیم در اختیار 

سازنده ها قرار گیرد.
نکت�ه دوم: ارائه این تس��هیالت و اعتبار یارانه س��ود 
می تواند گامی موثر در ایج��اد و تحریک تقاضای موثر در 
بازار باش��د و به این طریق به افرادی که توان مالی باالیی 
برای خرید مس��کن ندارند )خانه اولی ه��ا( کمک خواهد 
شد و این مس��ئله می تواند به رونق بازار مسکن و افزایش 
ساخت و ساز ها منجر ش��ود که البته این تاثیرات آنچنان 

محسوس نخواهد بود.
نکته س�وم: این ط��رح بنا دارد در س��ه تا پنج س��ال 
آینده ای��ن حمایت ها را انج��ام دهد، بنابراین ب��ا انتقال 
تقاض��ا از ب��ازار اجاره ب��ه ب��ازار خری��د تقاض��ا در بازار 
خری��د افزای��ش و از س��وی دیگ��ر قس��متی از تقاضای 
بخ��ش اج��اره کاهش می یاب��د و همی��ن ام��ر می تواند 
 به ایج��اد تع��ادل در ب��ازار اج��اره در پنج س��ال آینده 

کمک کند.
نکته چه�ارم: تضمین بازپرداخت ک��ه در این قانون 
دیده شده می تواند اعتماد و دلگرمی را در بازار، هم برای 

مردم و هم برای نهاد های مالی ایجاد کند. 

رکود بازار مسکن و کاهش ساخت وسازها و انبوه سازی، 
قیمت مصالح ساختمانی را هم تحت تاثیر خود قرار داده 
است. به طوری که گفته می شود، میانگین قیمت میلگرد 
که یکی از مصالح ضروری در ساختمان س��ازی به ش��مار 
 می آید  از 1۹10 تومان به قیم��ت میانگین 1۸۵0تومان 

رسیده است. 

یادداشت

نرخنامه

عمران

60

نازیال مهدیانی 

نما

طرح و اقدام اولیه برای س��اخت مصلی به 32 س��ال قبل باز می گردد. س��اخت مصلی در 
زمین های عباس آباد )آیت اهلل بهشتی( که قبل از انقالب برای پروژه شهستان پهلوی انتخاب 
شده بود به طور رسمی از سال ۶7 کلید خورد.در س��ال 13۹0 پس از 23 سال زمان و صرف 
هزینه ای حدود 3۵0 میلیارد تومان که البته 70 درصد این مبلغ در سه سال اخیر بوده است، 
اعالم شد که در صورت صرف ۸۵0 میلیارد تومان دیگر، ظرف پنج سال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید.برخی از منتقدان این شرایط را با ساخت مسجد شیخ زاید مقایسه می کنند که 

بعد از مسجد النبی و مسجد الحرام بزرگ ترین مسجد جهان اسالم است و تنها ظرف 10 سال 
و با هزینه 700 میلیارد تومان ساخته شد.

انتقاد دیگری که به طرح می شود، هزینه ساخت آن است، در نامه ای که امام خمینی)ره( 
برای دستور ساخت مصلی نوشته اند آمده  است: »س��ادگی مصلی باید یادآور سادگی محل 
عبادت مسلمانان صدر اسالم باشد و شدیدا از زرق وبرق ساختمان های مساجد اسالم امریکایی 

جلوگیری شود.«

قیمت میلگرد
هرشاخه 
)تومان(

1۸40میلگرد نیشابور سایز 12

1۸12میلگرد نیشابور سایز  1۶ تا 2۸ 

1۸40میلگرد نیشابور سایز  32

1۸۶0میلگرد قزوین سایز ۸ 

1۸0۵میلگرد قزوین سایز  10تا1۶ 

1۸۶0میلگرد پارس سایز ۸

1۸0۵میلگرد پارس سایز10

1۹0۵میلگرد نوشهر سایز ۸کالف

1۹30میلگرد ظفربناب سایز ۸

1۸۶0میلگرد ظفربناب سایز 10

1۸30میلگردظفربناب سایز 12و14 

20۵0میلگرد گلستان سایز ۸

2000میلگرد گلستان سایز 10

1۹۸0 میلگرد گلستان سایز  12

1۹۶0 میلگردگلستان سایز  14تا2۸ 

2030میلگرد سمنان سایز ۸

1۹۹0میلگرد سمنان سایز 10

1۹30میلگرد سمنان سایز  14تا2۸ 

1۸47میلگرد امیرکبیر سایز 10

دعوت مدیرعامل راه آهن از سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های ریلی

 چراغ سبز است؛ اما 
سرمایه گذاری برای عبور نیست

تست سرریزهای بزرگ ترین 
سد خاکی کشور

برای نخس��تین بار س��رریزهای بزرگ ترین س��د خاکی 
کشور با حضور مدیران ارشد سد گتوند علیا و خبرنگاران با 

رهاسازی یک میلیون متر مکعب آب تست شدند. 
به گزارش ایسنا در مراس��م تست سرریزهای سد گتوند، 
معاون اجرایی این س��د با اش��اره به اینکه چهار سد نیز در 
س��د گتوند وجود دارند که در مجم��وع می توانند 17 هزار 
متر مکعب آب در ثانیه را تخلیه کنن��د و به صورت کنترل 
شده این رقم به 21 هزار متر مکعب می رسد، گفت: عرض 

سرریزها 1۵ متر و ارتفاع آنها 17 متر است. 
محمدحس��ین معنوی فر، با تاکید ب��ر اینکه آب خارج 
شده از طریق س��رریزها قابل اس��تحصال نیست، اظهار 
کرد: دریچه س��رریز هرگز نباید باز شود، چون آب خارج 
ش��ده قابل استحصال نیس��ت؛ س��رریز در زمانی کاربرد 
دارد که با سیالب مواجه باش��یم و دبی آب بیشتر از دبی 

ظرفیت نیروگاه شود. 
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نصب کنتورهای هوشمند آب 
بر سر چاه های مزارع و باغ های 
برخی استان ها خبر از وخامت 
اوض��اع آب و کاه��ش بیش از 
اندازه میزان منابع آبی کش��ور 
می دهد. برداش��ت های بی رویه 
از ذخای��ر زیرزمینی و الیه های 
اس��تاتیکی زمین در دهه های 
اخی��ر، وضعی��ت را به گونه ای 
کرده که باید به س��همیه بندی 
آب حتی در ش��هرها و مناطق 

پرآب نیز عادت کنیم. 
خطرن��اک  پیامده��ای 
و  نادرس��ت  برداش��ت های 
بی��ش از ان��دازه از س��فره های 
آب زیرزمین��ی، مناب��ع آب و 
خاک کش��ور را تهدید می کند. 
خش��کیدن دریاچه ها )ارومیه، 
بخت��گان، هام��ون وغی��ره(، 
فرونشس������ت دش��ت های 
حاصلخی��ز به وی��ژه اط��راف 
کالنش��هرها و ایجاد حفره های 
بزرگ در آنها، لب ش��ور شدن 
بسیاری از زمین های کشاورزی 
و افزای��ش رون��د بیابان زایی و 
تبدی��ل زمین ه��ای حاصلخیز 
به ش��وره زار از جمله پیامدهای 
ناگوار این پدی��ده غیر طبیعی و 
خودساخته نس��ل امروز ایرانی 

است. 

کنتور هوشمند آب 
راهکاری برای محدودیت 

کشاورزان
بس��یاری از برداش��ت ها از 
ذخای��ر زیرزمین��ی و الیه های 
توس��ط  زمی��ن  اس��تاتیکی 
کشاورزان و بهره برداران انجام 
شده اما مدیریت های نادرست 
و نبود نظارت ه��ا براین موضوع 
دامن زده است و کار را به جایی 
رسانده که کشاورزان در مناطق 
پ��رآب نیز ب��ا چال��ش کم آبی 

روبه رو هستند. 
ب��رای مقابل��ه ب��ا کم آب��ی و 
جلوگی��ری از برداش��ت های 
بی روی��ه آب از س��فره های 
زیرزمینی در بخش کشاورزی، 
وزارت نی��رو محدودیت های��ی 
را اعم��ال ک��رده اس��ت. نصب 
کنتوره��ای هوش��مند بر س��ر 
چاه های کش��اورزی در مناطق 
غرب��ی کش��ور )کردس��تان(، 
نارضایت��ی کش��اورزان به ویژه 
سیب زمینی کاران این مناطق را 
در پی داشته است. سیب زمینی، 
محصولی آب بر شناخته شده و 

وزارت کش��اورزی در پی تغییر 
زمان کش��ت آن از تابستان به 
پاییز است. کشت این محصول 
اس��تراتژیک، افزون ب��ر تامین 
نیازهای داخلی، برای صادرات 
نیز استفاده می شود و ارزآوری 

برای کشور ایجاد می کند.

سهمیه آب کشاورزی 
ناعادالنه است

نی��ازی،  محمدرحی��م   
ریی��س هیات مدی��ره اتحادیه 
س��یب زمینی کاران کش��ور، 
نص��ب کنتوره��ای هوش��مند 
آب بر س��ر چاه های کشاورزان 
سیب زمینی کار از سوی وزارت 
نی��رو را اقدام��ی نادرس��ت و 
غیر منطقی می داند و می گوید: 
نصب کنت��ور هوش��مند آب بر 
س��ر چاه ها یعنی سهمیه بندی 
آب کش��اورزی. این سهمیه ها 
به درس��تی ب��رای کش��اورزان 
تعریف نش��ده و چارچوب های 
اس��تفاده از آن به بهره برداران 
اعالم نشده است. این کنتورها 
پ��س از میزان مص��رف آبی که 
برای ش��ان تعریف ش��ده، قطع 
می شوند و کش��اورز برای ادامه 
آبی��اری مزرع��ه خ��ود ناچ��ار 
می شود با پرداخت پول، کارت 
را ش��ارژ و زمین خود را آبیاری 

کند. 
وی ب��ا انتق��اد از ای��ن روش 
می افزاید: این رفتار با کش��اورز 
ناعادالن��ه اس��ت و وزارت نیرو 
بای��د حج��م آب ب��رای بخش 

کش��اورزی را تعیی��ن و تعریف 
کند. براساس مجوز وزارت نیرو، 
پروانه بهره ب��رداری از چاه ها به 
منزله مجوز اس��ت و کشاورز به 
استناد آن سرمایه گذاری کرده 
است. پروانه بهره برداری از چاه 
یک سند معتبر است و نمی توان 
کش��اورز را تا این اندازه محدود 

کرد. 

آب و کشاورز
سرمایه ملی

رییس هیات مدی��ره اتحادیه 
س��یب زمینی کاران، تصری��ح 
می کند: کش��اورز تم��ام توان، 
تخصص و عمر خ��ود را در این 
کار می گ��ذارد. اگ��ر آب ی��ک 
سرمایه ملی است، کشاورزان نیز 
سرمایه های ملی هستند و دولت 
برای بق��ا و ادام��ه کار و زندگی 
آنها باید چاره اندیش��ی کند. به 
اعتقاد من، تعیین سهمیه آبی که 
وزارت نیرو برای کش��اورزان در 
نظر گرفته ناعادالنه، غیر منطقی 
و غیر فن��ی اس��ت و مس��ئوالن 
این وزارتخانه باید پاس��خگوی 

رفتارشان باشند. 
نیازی، با درخواست کمک از 
اعضای کمیس��یون کشاورزی 
مجل��س و مس��ئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی نسبت به اعمال 
نظر در س��همیه آب کشاورزی، 
اظهار می کن��د: بح��ران آب و 
کمبودهایی ک��ه در این زمینه 
وجود دارد را قب��ول داریم. باید 
در حفظ و نگهداری منابع آبی 

کشور بکوشیم، اما از سوی دیگر 
باید مسائلی که به امنیت ملی و 
حاکمیت کشور ضربه می زند را 
نیز در نظر گرفت و به آن توجه 

کرد. 
وی به کش��ت س��یب زمینی 
که گیاهی آب بر اس��ت، اشاره 
کرد و  افزود: دول��ت در برخی 
مناطق که ام��کان تغییر زمان 
کشت از بهار و تابستان به پاییز 
و زمستان وجود دارد را بررسی 
کرده و اقدامات��ی در این زمینه 
انجام داده اس��ت. سیب زمینی 
هزینه ب��ر، آب بر و آس��یب پذیر 
اس��ت اما به عنوان ی��ک منبع 
ارزش��مند و ارزان قیم��ت برای 
تامین بخش زی��ادی از کالری 
و کربوهیدرات ه��ای ب��دن، 
مورد توج��ه اس��ت. همچنین 
س��یب زمینی به اصطالح، یک 
غذای ش��کم پر کن محس��وب 
می ش��ود و باید م��ورد حمایت 

دولت قرار گیرد. 
این کارش��ناس کش��اورزی 
تاکی��د می کند: ب��ا کمک های 
منطقی دولت بای��د روش های 
کش��ت را از س��نتی به مکانیزه 
تغیی��ر دهی��م و از روش ه��ای 
آبیاری نوین و مدرن اس��تفاده 
کنی��م. ما چ��اره ای ج��ز تولید 
نداری��م چ��ون حج��م تولی��د 
س��یب زمینی ب��رای مص��رف 
داخ��ل و بخش��ی از آنکه صادر 
می شود باالس��ت و نمی توانیم 
ای��ن محص��ول اس��تراتژیک 
را وارد کنی��م و در ش��رایط 

رکود اقتص��ادی حاک��م برای 
سیب زمینی هم ارز بپردازیم. 

تفکر سنتی در مورد آب 
باید فراموش شود

غالمرض��ا ن��وری قزلج��ه، 
کمیس��یون  نایب ریی��س 
کش��اورزی مجلس ام��ا نصب 
کنتوره��ای هوش��مند بر س��ر 
چاه ه��ای کش��اورزی را در 
ش��رایط بحران آبی ک��ه با آن 
روبه رو هستیم، راهکار مناسبی 
می داند و می افزاید: ش��رایطی 
ک��ه در بخش آب ب��ا آن درگیر 
هس��تیم، خوب نیست و باید به 
سمت اس��تفاده بهینه از منابع 
آب��ی برویم. دیگر تفکر س��نتی 
در م��ورد آب ک��ه نه��اده ای 
تمام نش��دنی و روان اس��ت و 
به هر ش��کل ک��ه می خواهیم 
می توانیم از آن استفاده کنیم، 
باید فراموش شود. وزارت نیرو 
براساس قانون، از این پس باید 
آب را به ص��ورت حجم��ی و با 
نصب کنتور تحویل کشاورزان 
دهد و کش��اورزان نیز به دلیل 
بحران آب باید با این کمبودها 
کنار بیاین��د و از ای��ن امکانات 

استفاده بهینه کنند. 
وی تصریح می کن��د: دولت 
مکل��ف به تحوی��ل آب حجمی 
به کشاورزان اس��ت. این اقدام 
درست، هرچند برای کشاورزان 
مضیقه ها و دش��واری هایی در 
پ��ی دارد اما باید ب��ا بحران آب 
و ش��رایط موجود کنار بیاییم. 
کش��اورزان و بهره ب��رداران 
زحمتک��ش و پرتالش م��ا باید 
به استفاده از روش های آبیاری 
م��درن و نوی��ن رو بیاورند و از 

آبیاری سنتی دست بکشند. 
نوری ب��ه کمک ه��ای دولت 
و وزارت کش��اورزی ب��رای 
اج��رای روش ه��ای آبی��اری 
نوین اش��اره و تاکی��د می کند: 
دول��ت همچنین متعهد ش��ده 
ت��ا 85 درص��د از هزینه ه��ای 
آبی��اری نوین را به کش��اورزان 
محدودیت ه��ای  بپ��ردازد. 
برداش��ت از منابع آبی و تحویل 
آب به ص��ورت حجمی می تواند 
محرک و مشوقی برای رو آوردن 
کش��اورزان ب��ه سیس��تم های 
آبیاری نوین ش��ود. ما تالش و 
زحمت کش��اورزان عزیز را ارج 
می نهی��م و می دانیم که در این 
روزهای س��خت بار اصلی را به 

دوش می کشند.

اضافه برداشت آب کشاورزی تنها با شارژ کارت وزارت نیرو

باید با کمبود آب بسازیم
ایران توان تصاحب کامل بازار روسیه را ندارد
تحقق صادرات 2میلیارد دالری 
محصوالت غذایی تا پایان سال

رییس اتاق مش��ترک ایران و روس��یه با تاکید بر اینکه 
تصاحب کامل بازار روس��یه بی��ش از توان ایران اس��ت، 
گفت: در تالشیم که در ش��ش ماه آینده، میزان صادرات 
محصوالت غذایی به روسیه را به 2 میلیارد دالر برسانیم. 
اسداهلل عسگراوالدی، با اش��اره به ظرفیت های موجود 
برای افزایش صادرات به روسیه، گفت: مجموع واردات و 
صادرات مواد غذایی روسیه حدود 300 میلیارد دالر است 
و تصاحب کل این بازار از سوی تجار ایرانی ناممکن است، 
از این رو تنها می توانیم در حد و اندازه خود به این کشور 

صادرات داشته باشیم. 
رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روس��یه افزود: 
ظرفیت ایران برای م��راودات تج��اری در بهترین حالت 
حدود دو تا سه میلیارد دالر است و اکنون نیز به دنبال آن 
هستیم که س��هم مبادالت تجاری با این کشور را تا شش 

ماه آینده به 2 میلیارد دالر برسانیم. 
وی ادامه داد: کش��ور روس��یه اکنون متقاضی بیش��تر 
محصوالت غذای��ی ایران اس��ت، همچنی��ن گل یکی از 
محصوالتی اس��ت که می توان صادر ک��رد. در این زمینه 
به دلیل ضعف در سیس��تم حمل و نقل، آن طور که انتظار 

می رفت نقش خود را ایفا نکردیم. 
عسگراوالدی با تاکید بر اینکه تمام محصوالت غذایی 
ایران ب��رای صادرات به روس��یه مناس��ب اس��ت، گفت: 
البته در مقابل این ظرفیت ها، مش��کالتی هم وجود دارد 
که نخس��تین مش��کل، نبود ویزا به دفعات ورود اس��ت. 
در حال حاض��ر ویزایی که ب��ه تجار ایرانی داده می ش��ود 
مخصوص یک بار بوده و از همین رو درخواست کردیم که 

این موضوع را پیگیری و مشکالت را رفع کنند. 
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ادامه داد: 
مشکل دیگر، بحث ضعف در سیس��تم حمل و نقل است. 
اکنون سیستم هوایی کشور برای صادرات برخی کاالهای 
فاسدش��دنی، ضعیف عمل می کند، سیستم ریلی کشور 
نیز در اختیار ص��ادرات قرار ن��دارد، در صورتی که بخش 
بزرگی از رونق صادرات، وابسته به بهبود وضعیت سیستم 

حمل و نقل است. 
این بازرگان ایرانی چاله دیگر در مسیر افزایش مراودات 
را، ناهماهنگی سیس��تم بانکی عنوان کرد و افزود: اکنون 
تنه��ا یک بانک در مس��کو با ای��ران هم��کاری می کند و 
معتقدیم که باید این بانک در استان های مختلف روسیه 

اقدام به گشایش شعبه کند. 
به گ��زارش خانه مل��ت، وی تصریح کرد: پنج اس��تان 
شمالی کشور، آمادگی صادرات محصوالت غذایی در هر 
زمانی را دارند و با حل مشکالت مطروحه، وضعیت بهبود 
خواهد یاف��ت. در کنفرانس دوجانبه نی��ز این موضوعات 
عنوان و مقرر ش��د که ظرف 20 روز، این مش��کالت حل 
شوند. اکنون هم حدود یک هفته از زمان مقرر سپری شده 
و در صورت رفع موانع، امکان صادرات دو تا س��ه میلیارد 

دالری را به روسیه  خواهیم داشت. 
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در رابطه با 
رقم کنونی صادرات به روسیه، گفت: در حال حاضر میزان 
صادرات حدود 600 میلیون دالر و واردات نیز حدود یک 
میلیارد و 500 میلیون دالر اس��ت و این رق��م با توجه به 
توانمندی های موجود، ضعیف اس��ت و انتظار می رود از 

شرایط ایجاد شده، نهایت بهره برداری شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 
واردات ساالنه 22 میلیون تن 

محصوالت کشاورزی فاجعه بار است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، 
گفت: س��االنه 22 میلیون ت��ن محصوالت کش��اورزی و 
دامداری به کشور وارد می شود و متاسفانه این فاجعه ای 

دردناک برای دولت و مملکت خواهد بود. 
بهرام بیرانوند، با انتقاد از فروش زمین های کشاورزی توسط 
کشاورزان برای امرار معاش روزانه، اظهار کرد: درصورتی که 
زمین های مرغوب کشاورزی با این سبک و سیاق به فروش 
برسند قطعا وابستگی ما در تامین غذا و قوت مردم افزایش 

می یابد و به واردات محصوالت غذایی وابسته می  شویم. 
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه 
از کشاورزان حمایت کند و در این راستا از منابع صندوق 

توسعه ملی استفاده شود. 

چربی حیوانی جایگزین 
روغن پالم در لبنیات 

در حالی که صنایع ش��یر براس��اس تفاهم های صورت 
گرفته از ابتدای پاییز امس��ال روغن پالم و هرگونه چربی 
گیاهی را از تولیدات صنعتی خود حذف می کنند، از چربی 
حیوانی و چربی طبیعی موجود در ش��یر گاو به جای آن 

استفاده خواهند کرد. 
پس از افشاگری وزیر بهداش��ت و ماجرای مصرف روغن 
پالم در شیر و لبنیات، ابهامات بس��یاری در اذهان عمومی 
شکل گرفت که باعث کاهش خرید محصوالت لبنی پرچرب 
شد. اما پس از آن صنایع لبنی در پی توافقاتی که با سازمان 
استاندارد، س��ازمان غذا و دارو و دیگر دستگاه های نظارتی 
داشتند، متعهد شدند از پایان شهریورماه روغن پالم را از همه 
تولیدات لبنی خود حتی آن دسته از محصوالتی که پیش از 
این برای استفاده از روغن پالم مجوز داشتند، حذف کنند. 
به گفته رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، پس از 
این تفاهمنامه، مکاتبات بسیاری با کارخانه های لبنی سراسر 
کشور صورت گرفت و مقرر شد روغن پالم از همه محصوالت 
لبنی حذف شود.  به گزارش ایسنا، وی افزود: از این تاریخ به 
بعد در تولید محصوالت لبنی به جای استفاده از روغن پالم 
از چربی طبیعی موجود در ش��یر و چربی حیوانی استفاده 
می ش��ود. مصرف چربی حیوانی و چربی طبیعی موجود در 
شیر به این صورت اس��ت که به عنوان مثال برای تولید شیر 
یا ماست پرچرب از خامه با 40 درصد چربی البته با اندازه و 

دزهای مشخص استفاده می شود. 

تاکید نماینده مجلس بر افزایش قیمت نان: 
ثابت ماندن نرخ نان

کم فروشی در پی دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، 
گفت: در حال حاضر ب��ه دلیل تورم، هزینه ه��ای نانوایی 
افزایش یافته و در صورت ثابت ماندن نرخ ها، شاهد کاهش 
کیفیت یا کم فروشی خواهیم بود. از این رو راهکار منطقی، 

افزایش قیمت یا پرداخت یارانه از سوی دولت است. 
سیدراضی نوری در واکنش به احتمال بازنگری قیمت 
نان، گفت: قیمت نان براساس نرخ گندم تعیین می شود و 
زمانی که شاهد افزایش نرخ گندم هستیم، رشد قیمت ها 

نیز امری منطقی و قابل تصور است. 
نماینده شوش در مجلس افزود: همچنین طبق قرار از پیش 
تعیین شده، نرخ نان باید براساس یک جدول زمان بندی به 
مرور افزایش یابد، زیرا اکنون نرخ گن��دم افزایش یافته و به 

همین دلیل، نرخ خرید تضمینی هم رشد خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: البته این افزایش قیم��ت باید به نحوی 
باشد که مصرف کننده متحمل فشارهای بیشتر نشود. نان 
یک کاالی اساسی است و حذف آن از سبد غذایی خانوار به 
هیچ عنوان به صالح نیست.  به گزارش خانه ملت، این نماینده 
مجلس نهم با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت نان تصریح 
کرد: کیفیت باید همگام با رش��د قیمت ها افزایش یابد، در 

غیر این صورت نباید شاهد نوسان قیمتی باشیم. 

مزارع شهرری 
بیشترین آلودگی را دارند

رییس اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 
نمی توان ادعا کرد زمین های کش��اورزی استان تهران با 
فاضالب آبیاری نمی شوند، گفت: بیشترین میزان آلودگی 

در مزارع شهرری مشاهده شده است. 
محمدهادی حی��درزاده، درباره آبیاری مزارع کاش��ت 
سبزی و صیفی  با فاضالب در اطراف تهران، اظهارداشت: 
برای س��اماندهی این ام��ر کارگروهی در اس��تانداری با 

محوریت جهاد کشاورزی تشکیل شده است. 
رییس اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه در 
بررسی  های صورت گرفته، بیشترین آلودگی در مزارع شهر 
ری مشاهده شده بود، گفت: بر همین اساس اخطارهای الزم 
برای جلوگیری از آبیاری مزارع شهرری با استفاده از فاضالب 
به کشاورزان این منطقه داده شد و در صورت تداوم این روند، 
بدون شک مجوز کش��اورزی آنها لغو می ش��ود.  حیدرزاده 
مشکل اصلی در این خصوص را نبود شبکه فاضالب عنوان 
کرد و بیان داش��ت: به همین دلیل فاضالب در مس��یل ها و 

کانال های استان تهران جاری می شود. 
به گزارش ف��ارس، وی با بیان اینک��ه کنترل در چنین 
شرایطی دشوار است، اظهار کرد: بر همین اساس نمی توان 
ادعا کرد که هیچ یک از زمین های کشاورزی کاشت سبزی  

و صیفی  استان تهران با فاضالب آبیاری نمی شود.

نارضایتی نخلداران از قیمت 1100 تومانی
نماینده دشتس��تان در مجلس از لغو بخش��نامه خرید 
خرمای تضمینی با هدف تعیین و اب��الغ نرخ جدید خبر 
داد. حجت االسالم مهدی موسوی نژاد در گفت وگو با ایرنا 
افزود: باتوجه به گالیه مندی نخلداران از پایین بودن نرخ 
خرید خرم��ای تضمینی با پیگیری ه��ا و اعالم نارضایتی 
کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی، جلسات متعددی با 
معاون وزیر برگزار و مقرر شد در حال حاضر خرید خرما از 
کشاورزان با قیمت کیلوگرمی 11هزار ریال متوقف شود. 
وی گفت: به دلیل افزایش نرخ دستمزد کارگر، نهاده های 
کشاورزی و بسته بندی خرما نرخ اعالم شده با هزینه تولید 
همخوانی ندارد.  رییس مجمع نمایندگان اس��تان بوشهر 
افزود: نرخ جدید خری��د خرما باید طوری باش��د که بتواند 
بخشی از هزینه های نخلداران از تولید تا برداشت را پوشش 
دهد.  موسوی نژاد گفت: برای جلوگیری از کاهش نرخ خرما 
و زیان به نخلداران، خرمای تولید پارسال که توسط سازمان 
تعاونی روستایی خریداری شده بود به هیچ عنوان وارد بازار 

داخلی نخواهد شد. 
وی افزود: براس��اس قول معاون وزیر جهاد کشاورزی، 
مطالبات نخلداران بابت خرید خرمای تضمینی پارس��ال 
که در مردادماه امس��ال توسط س��ازمان تعاون روستایی 

خریداری شد در نیمه اول مهرماه پرداخت می شود. 
وی اظهار کرد: اکن��ون بخش بازاریاب��ی وزارت جهاد 
کشاورزی درحال بازاریابی و دستیابی به بازارهای جدید 
خرما در خارج از کشور اس��ت.  رییس مجمع نمایندگان 
استان بوش��هر در مجلس افزود: وزرات جهاد کشاورزی 
متعهد شد بازاری مناسب برای عرضه خرمای دشتستان 
با قیمتی مناسب شناسایی کند. بر همین اساس و با توافق 
انجام شده در س��ال جدید نخلداران استان بوشهر نگران 

فروش خرمای تولیدی خود نخواهند بود. 

رییس اتحادیه میوه و تره بار: 
افزایش ۳0 درصدی تولید سیب، 
صادرات به روسیه را ممکن می کند

رییس اتحادیه میوه و تره بار گفت: از صادرات سیب استقبال 
می کنیم، به این خاطر که در سال جاری مازاد سیب در بازار 
وجود دارد و روسیه بازار مناس��بی برای این محصول است.  
مصطفی دارایی نژاد در خصوص صادرات میوه به روسیه اظهار 
کرد: اتحادیه میوه و تره بار در خصوص صادرات میوه به روسیه 

آمادگی خود را اعالم کرده است. 
وی با اشاره به نشس��تی که در اتاق ایران با هیأت روس 
برگزار ش��د، افزود: به اتاق ایران اع��الم کرده ایم که وقت 
مناس��بی برای صادرات میوه از جمله س��یب و کیوی به 
روسیه است.  به گزارش ایلنا، دارایی نژاد گفت: چین رقیب 
ایران در صادرات سیب به روسیه اس��ت که با استفاده از 

فرصت پیش آمده می توان بازار روسیه را تصاحب کرد. 
رییس اتحادیه میوه و تره بار با تاکید بر لزوم برنامه ریزی 
برای صادرات سیب گفت: در سال جاری تولید سیب رشد 
30 درصدی داش��ته اس��ت و نبود برنامه ای مناسب برای 
صادرات این محصول باغداران را دچار ضرر خواهد کرد. 

خبر دریچه

اخبار کوتاه
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مولود غالمی

رییس س��ازمان دامپزش��کی 
ش��رایط  در  گف��ت:  کش��ور 
خشکس��الی و بحران آب احتمال 
شیوع انواع بیماری ها و انگل های 
خارج��ی در دام ه��ا چندبراب��ر 
می شود که س��ازمان دامپزشکی 
در ای��ن ش��رایط برنامه های ویژه 

خود را دنبال می کند. 
مه��دی خل��ج در گفت وگ��و 
با ایس��نا، اظه��ار کرد: س��ازمان 
دامپزش��کی در ش��رایط خ��اص 
و بحران��ی مانن��د خشکس��الی و 

بحران آبی که در حال حاضر برای 
کش��ور به وجود آمده، برنامه ها و 
سیاست گذاری های ویژه ای برای 

مدیریت آن دارد. 
وی تاکی��د ک��رد: در ش��رایط 
کنونی که منابع آبی با محدودیت 
مواجه اس��ت و کمبود علوفه نیز 
وجود دارد دام ها دچار اس��ترس 
می ش��وند و غلبه  بیماری افزایش 

می یابد. 
دلی��ل  ب��ه  ف��زود:  ا خل��ج 
محدودی��ت منابع آب��ی، دام ها 

در کنار مناطقی ک��ه این منابع 
مح��دود وج��ود دارد تجم��ع 
می کنند که همین تجمع باعث 
افزایش شیوع برخی از انگل های 
خارج��ی بی��ن آنه��ا می ش��ود. 
همچنین عوامل بیم��اری زا نیز 
در این ش��رایط آس��ان تر انتقال 

می یابند. 
رییس س��ازمان دامپزش��کی، 
گفت: در این ش��رایط س��ازمان 
دامپزش��کی توصیه ه��ای جدی 
ب��رای تامی��ن آب ای��ن مناطق 

دارد به عن��وان مث��ال می توان از 
طریق آبرس��انی توس��ط سازمان 
امور عش��ایر ب��ه مناط��ق کم آب 
این مشکل را تا حدودی برطرف 
ک��رد. از س��وی دیگ��ر س��ازمان 
دامپزشکی نیز در راستای کنترل 
بیماری های ش��یوع یافته در این 
مناطق برنامه ه��ای ویژه ای دارد 
و همه اداره کل های دامپزش��کی 
در سراس��ر کش��ور در ش��رایط 
خشکس��الی در حالت آماده باش 

به سر می برند. 

به گفته وی به دلی��ل کمبود 
علوفه و گرس��نگی دام ها هر نوع 
علوف��ه ای مورد اس��تفاده دام ها 
ق��رار می گی��رد ک��ه ای��ن خود 
مس��مومیت های غذای��ی را در 
پ��ی دارد. همچنی��ن از آنجاکه 
دام ها در برخ��ی مراتع بوته های 
به نس��بت بلند را از خاک کنده 
و آن را به ص��ورت کامل مصرف 
می کنن��د، بیماری های��ی مانند 
ش��اربون می تواند ش��یوع پیدا 

کند. 

معاون حفاظ��ت و بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای خراس��ان 
شمالی، گفت: 2 هزار و 702 حلقه 
چاه غیرمجاز در این استان وجود 

دارد. 
رضا نعیمی اظهار کرد: از زمان 
تشکیل این شرکت تاکنون، 3هزار 
و 482 حلق��ه چ��اه غیرمجاز در 
استان شناسایی و در 780 مورد با 

متخلفان برخورد شده است. 
وی افزود: کمب��ود اعتبار مانع 
ساماندهی بیشتر گروه های گشت 
و نظارت ب��ر بهره ب��رداری منابع 
آب زیرزمینی و برخورد قانونی با 

متخلفان شده است. 
نعیمی اظهار کرد: به علت تعداد 
زیاد چاه ه��ای غیرمجاز، برخورد 
ب��ا متخلفان و پر ک��ردن چاه های 
غیرمجازی که در حریم چشمه ها 
و قنات ها قرار دارن��د، در اولویت 

است. 
وی اظهار کرد: هرگونه برداشت 
از این منابع ب��دون مجوز وزارت 
نیرو ج��رم محس��وب می ش��ود 

و طبق بن��د پنج م��اده 45 قانون 
اساس��ی مس��توجب کیفر است. 
براساس اصل 45 قانون اساسی و 
ماده یک قانون توزیع عادالنه آب، 
منابع آب زیرزمینی از مشترکات 
بوده و در اختیار حکومت اسالمی 
اس��ت تا طبق مصالح عامه مورد 

بهره برداری قرار گیرد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت نیرو 
برداش��ت غیرمج��از و توس��عه 

و بهره ب��رداری از مناب��ع آب 
زیرزمینی را ممن��وع اعالم کرده، 
افزود: حف��ر چاه ه��ای غیرمجاز 
آب و برداشت بیش��تر از آنچه در 
پروانه بهره برداری چاه های مجاز 
اعالم شده، موجب کاهش سطح 
آب های زیرزمینی و از بین رفتن 

آبخوان ها شده است. 
وی گفت: نشست زمین، خشک 
ش��دن چاه ها، قنات ها و چاه های 

کشاورزی از جمله پیامدهای حفر 
چاه های غیرمجاز است. 

معاون حفاظ��ت و بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای خراس��ان 
ش��مالی، ادام��ه داد: ای��ن کار 
مهاج��رت  باع��ث  همچنی��ن 
ش��هرها،  ب��ه  روس��تاییان 
حاشیه نش��ینی و بروز تنش های 

اجتماعی می شود. 
نعیمی ب��ا بیان اینکه س��اختار 

مصرف آب در اس��تان نامناس��ب 
و بهره وری منابع آب کم اس��ت، 
اظهار ک��رد: 94 درص��د مصرف 
آب در بخ��ش کش��اورزی، چهار 
درصد در بخش شرب و دو درصد 
در صنعت اس��ت و ای��ن در حالی 
اس��ت که بازده��ی آب در بخش 
کشاورزی بس��یار کم و حدود 35 

درصد است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مع��اون 
حفاظ��ت و بهره برداری ش��رکت 
آب منطقه ای خراس��ان ش��مالی 
گفت: مناب��ع آب محدود و نیاز به 
آن نامحدود است و این وضعیت، 
فرهنگ سازی و مدیریت مصرف 
برای اس��تفاده بهینه از این منبع 

خدادادی را ضرورت می بخشد. 
وی افزود: ب��رای ای��ن منظور 
تاکنون 26 تش��کل آب ب��ران با 
عضویت کشاورزان پایاب سدهای 
اس��تان و چاه داران تشکیل شده 
اس��ت. اکنون در خراسان شمالی 
دو هزار و 943 حلق��ه چاه مجاز 

وجود دارد. 

هشدار سازمان دامپزشکی نسبت به افزایش شیوع بیماری های دامی

2702 چاه آب غیرمجاز تهدیدکننده ذخایر زیرزمینی خراسان شمالی



 »شمشیر نقره ای« جشنواره ورشو 
برای »راه آبی ابریشم«

فیلم س��ینمایی »راه آبی ابریش��م« به کارگردانی محمد بزرگ نیا، 
جایزه شمشیر نقره ای پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های تاریخی 
و نظامی ورشو را به خود اختصاص داد. در بخش مسابقه این جشنواره 
فیلم »اس��ترداد« ساخته علی غفاری نیز روی پرده رفت و فیلم های 
»ملکه«، س��اخته محمد علی باشه آهنگر و »دلتنگی های عاشقانه«، 
س��اخته رضا اعظمیان در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمدند. 
به جز چهار فیلم فوق که از سوی بنیاد سینمایی فارابی به آن رویداد 
فرهنگی عرضه ش��ده بودند، س��ایر عناوین ایران��ی حاضر در بخش 
خارج از مسابقه عبارت بودند از »برلین منهای ۷« رامتین لوافی پور، 
»زیباتر از زندگی« انسیه شاه حسینی، »خاک و مرجان« سیدمسعود 
اطیابی و »پنجاه قدم آخر« کیومرث پوراحمد. در چهارمین دوره این 
جش��نواره، جایزه شمشیر نقره ای به فیلم سینمایی »شب واقعه« به 
کارگردانی شهرام اسدی اهدا شده بود. پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم های تاریخی و نظامی ورشو از ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه سال جاری 

در کشور لهستان برگزار شد. 

جولیان مور چشم به راه اسکار
فیلم درامی درباره آلزایمر با بازی درخشان جولیان مور و ستارگان 
دیگ��ری از جمله الک بالدوین، کریس��تن اس��توارت و کیت بازورت 
از فیلم ه��ای قابل توجه ۲0۱4 اس��ت ک��ه از هم اکنون ن��ام مور را 
به عنوان یکی از امیدداران اسکار مطرح کرده است. به نقل از هالیوود 
ریپورتر، کمپانی سونی پیکچرز کالسیکس حقوق رسمی فیلم درام 
»هنوز آلی��س« با بازی جولیان مور را خریداری کرده اس��ت. مور در 
این فیلم نقش یک اس��تاد موفق دانشگاه کلمبیا را بازی می کند که 
در حال مبارزه با نشانه های زودهنگام بیماری آلزایمر است. این فیلم 
درام مستقل که تاکنون نقدهای بسیار مثبتی نیز دریافت کرده است، 
با اقتباس از رمان پرفروش لیسا جنووا ساخته شده است. جولیان مور 
با حضورش در این فیلم صحبت های اولیه برای شانس دریافت جایزه 

اسکار بهترین بازیگر زن را از همین االن آغاز کرده است. 

کارکردهای نهضت ماندگار 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح نهضت ماندگار تا پایان 
س��ال جاری به صورت سراسری در کشور اجرا می شود و هموطنان با 
ثبت نام در سایت اینترنتی این طرح، می توانند برای کمک به معلوالن، 
سالمندان، کودکان بی سرپرس��ت و جامعه هدف سازمان بهزیستی 
مش��ارکت کنند.   »علی ربیعی« روز سه ش��نبه در حاشیه بازدید از 
شیرخوارگاه امام علی )ع(  در گفت وگو با خبرنگاران ادامه داد: اجرای 
طرح نهضت ماندگار که به عنوان پایلوت در استان البرز آغاز شده، طی 
یک ماه گذش��ته توانست ۱0 هزار نفر را برای کمک به جامعه هدف 
بهزیس��تی جذب کند. سایت ثبت نام طرح نهضت ماندگار، دو هفته 
دیگر به صورت رسمی رونمایی می شود و تمام هموطنان می توانند با 
ثبت نام در این سایت، برای کمک به جامعه هدف بهزیستی مشارکت 
داشته باشند. با اجرای این طرح در سراسر کشور، پیش بینی می کنیم 

تا پایان سال تا شش میلیون نفر در این طرح ثبت نام کنند. 

خودکشی قانونی یک زندانی در بلژیک
ی��ک زندانی بلژیکی که به خاطر تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم 
شده، اجازه یافته در زندان و با کمک پزشکان خودکشی کند. فرانک ون 
دن بلیکن، که اکنون ۵0 سال دارد می گوید قادر به کنترل هوس های 
ش��دید و خشن جنسی اش نیس��ت و هرگز آزاد نخواهد شد. تصمیم 
دادگاه پس از س��ه س��ال نبرد قانونی از س��وی این زندانی که در دهه 
۱۹۸0 محکوم ش��ناخته ش��د، گرفته می شود. این نخستین حکم در 
ارتباط با سرنوشت یک زندانی از سال ۲00۲ است که بلژیک خودکشی 
یاری شده را قانونی کرد. وکیل ون دن بلیکن، به خبرنگاران گفت که او 
به زودی به یک بیمارستان منتقل خواهد شد تا رویه پزشکی کمک به 
خودکشی اجرا شود. اما او گفت نمی داند این کار دقیقا چه زمانی و کجا 
انجام خواهد شد. آقای بلیکن، ابتدا در سال ۲0۱۱ با ذکر »رنج جانکاه 
روانی« درخواس��ت کرده بود پزشکان به خودکشی او کمک کنند، اما 
کمیس��یون ویژه مرگ یاری ش��ده در بلژیک خواهان بررسی راه های 

درمان این زندانی پیش از توسل به چنین راهی بود. 

فوتبال ما برنامه ریزی ندارد
امی��ر حاج رضایی، کارش��ناس فوتبال با انتق��اد از وضعیت فوتبال 
ایران و به ویژه کیفیت لیگ برتر گفت: در لیگ چهار تیم خوب بازی 
می کنند و سایر تیم ها شرایط متوس��ط دارند. وقتی حجم زیادی از 
مسابقه های فوتبال اروپایی را می بینیم، ناخودآگاه به مقایسه مشغول 
می شویم. البته توقع نداریم که مانند اروپایی ها باشیم ولی چرا حتی 
نمی توانیم نزدیک آنها قرار بگیریم؟ دالیل این مس��ئله چیست؟ اگر 
کمی جس��ت وجو کنیم، دالیل زیادی برای وضعیت فوتبال مان پیدا 
می کنیم که قابل تقسیم شدن به دو بخش هستند؛ عوامل بیرونی و 
عوامل درونی. بیرونی ها، مدیریت های ضعیف است و اینکه فوتبال ما 
برنامه ریزی ندارد. مثال ۵0 درصد فوتبال زیبا به زمین بستگی دارد که 
در ایران تعداد کمی زمین خوب داریم. همچنین آموزش تاثیر زیادی 

می تواند داشته باشد. 

کی روش: حاال باید به نقاط مثبت فکر کنیم
کارلوس کی روش پس از ورود به تهران برای امضای قرارداد جدید 
با فدراس��یون فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و گفت: آنچه 
اکنون بسیار مهم اس��ت، این است که من اینجا هستم تا توافق نامه 
نهایی را با فدراسیون فوتبال امضا کنم. اکنون زمان این است که دو 
ماه از دس��ت رفته را بازگردانیم و از زمان باقیمانده تا جام ملت های 
آسیا بهترین استفاده را ببریم. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره 
به اینکه من هیچ گاه راجع به قراردادم صحبت نمی کنم، گفت: حاال 
باید به نقاط مثبت قضیه فکر کنیم و پس از امضای قرارداد کارمان را 
آغاز کنیم و باید بدانیم اگر جام جهانی سخت بود، جام ملت های آسیا 

از آن هم سخت تر خواهد بود. 
کی روش در پاس��خ به این پرس��ش که چه زمانی قراردادتان را با 
فدراسیون فوتبال ایران امضا می کنید، اظهار کرد: تاجایی که می دانم 
امروز )سه شنبه( بعدازظهر در مراسمی این موضوع انجام خواهد شد. 
در حال حاضر هیچ مطلب دیگری وجود ندارد که بخواهم راجع به آن 
صحبت کنم. اردوی پرتغال را پیش رو خواهیم داشت و باید بدانیم که 

جام ملت های آسیا از جام جهانی سخت تر خواهد بود. 

جدیت در برخورد با زمین خواری
وزیر کشور از اهتمام ویژه دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و زمین خواری خبر داد و گفت: جدیت و حساسیت باالیی برای مبارزه 
با پدیده زمین خواری وجود دارد و در یک سال گذشته دو هزار واحد 
غیرقانونی احداث شده در تهران تخریب شده است. عبدالرضا رحمانی 
فضلی روز سه شنبه این مطلب را در حاشیه جلسه بررسی وضعیت 
پدیده زمین خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، ساخت و سازهای 
غیرمجاز و راه های مقابله با آن و در جمع خبرنگاران بیان کرد. وزیر 
کشور همچنین درباره تصرفات غیرقابل قبول که باعث نگرانی ها شده 
است، اظهار کرد: تصرفات غیرقابل قبول اراضی به ویژه در سه استان 
شمالی مازندران، گیالن و گلستان و همچنین البرز، تهران، اصفهان و 

قزوین باعث نگرانی هایی شده است. 

برنامه ها و لوایح پیش روی مجلس
حجت االس��الم حسین س��بحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی گفت، با آغاز به کار مجلس در هفته آینده احتماال 
الیح��ه دولت ب��رای دائمی ک��ردن احکام تبصره ه��ای بودجه در 
دس��تور کار مجلس قرار خواهد گرفت: در ایام تعطیالت مجلس، 
دو کمیسیون مشترک برای بررسی دو الیحه دولت )الیحه الحاق 
م��وادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت و الیحه 
خروج از رکود( تش��کیل و جلس��ه های آنها در مشهد برگزار شد. 
این عضو هیات رییس��ه مجلس گفت، نمایندگان در جلس��ه های 
علنی هفته آینده الیحه اصالح قانون مالیات های مس��تقیم را که 
پیش از تعطیالت مجلس در دس��تور کار داشتند، مورد رسیدگی 
قرار می دهند. به گفته س��بحانی نیا، عل��ی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی که پیش از تعطیالت س��ه هفته ای مجلس قرار 
بود، گزارش��ی از وضعیت اش��تغال ب��ه نمایندگان ارائ��ه کند، در 
جلسه های علنی هفته آینده مهمان مجلس خواهد بود. وی افزود: 
در جلسه های علنی هفته آینده در مورد انتخاب عضو ناظر مجلس 

در هیات نظارت بر نمایندگان نیز تعیین تکلیف خواهد شد. 

رض�ا باب�ک، بازیگ�ر و کارگ�ردان پیشکس�وت تئات�ر با اش�اره به 
جذابیت های تئاتر عروسکی برای جذب مخاطب کودک و بزرگسال 
گفت: بخش خصوصی از ورود به تئاتر عروسکی متضرر نخواهد شد. 
معاون صدا با تاکید بر اهمیت برنامه های شبانگاهی رادیو، از بازگشت 

این برنامه ها به رادیو تهران پس از ماه ها توقف خبر داد. 
سمیه حسینی، فیلمنامه نویس و کارگردان جوان اهل تربت حیدریه 
می گوید، شهرش�ان سال هاست که سینما ندارد و آنها برای تماشای 

فیلم های روی پرده باید به شهر مشهد بروند. 

رییس س�ازمان بهزیستی کشور گفت: بسته حمایتی ویژه 85 هزار 
دانش آموز تحت پوش�ش این س�ازمان در 15 روز اول مهرماه س�ال 

جاری اجرا می شود. 
رییس س�ازمان »غذا و دارو« از ممنوع ش�دن ورود »خمیرمرغ« به 
چرخه تولید سوسیس و کالباس خبر داد و گفت: این موضوع از نیمه 

دوم امسال اجرایی می شود. 
معاون وزیر آموزش و پرورش از تکمیل 950 پروژه آموزش�ی کش�ور 
خب�ر داد و گف�ت: این م�دارس از مهرماه پذیرای بی�ش از 160 هزار 

دانش آموز در سراسر کشور خواهند بود. 

س�ازمان لیگ فوتبال ایران اس�امی 12 فوتبالیس�ت دیگر که کارت 
معافیت شان باطل شده را اعالم کرد. 

عضو شورای فنی کشتی فرنگی با بیان اینکه سوریان از کوچک ترین 
اشتباه حریفانش اس�تفاده می کند گفت: صد سال طول می کشد تا 

یکی مانند او به کشتی ایران معرفی شود. 
بیژن ذوالفقارنس�ب معتقد است که باخت سنگین تیم ملی فوتبال 
امید ایران مقابل ویتنام در بازی های آس�یایی اینچئون یک فاجعه و 

زنگ خطر برای فوتبال کشور است. 

وزی�ر اطالعات گفت: جهاد اقتصادی و دس�تیابی به اهداف توس�عه 
پایدار در سایه امنیت توام با نشاط و سرمایه گذاری هدفمند فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی محقق می شود. 
کاخ س�فید اع�الم ک�رد: رییس جمهور امری�کا با حس�ن روحانی و 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس�یه در نیوی�ورک دیدار نخواهد 

داشت. 
یادگار امام با تاکید بر اینکه اس�الم امام کاریکاتوری نبود، گفت: اگر 
یک نفر جلوی من و ش�ما شرب خمر کرد او را طرد می کنیم، اما اگر 
او غیبت کند، تهمت بزند و دروغ بگوید پش�ت س�ر او ممکن است 

نماز هم بخوانیم. 

سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در پایان فعالیت هنرمندان 
ایرانی و خارجی، 32 اثر حجمی را به شهر تهران هدیه خواهد کرد

اعضای شورای شهر دیروز با اکثریت آرا رأی به مسکوت ماندن
 سه ماهه الزام شهرداری برای تملک خانه بوشهری ها دادند

علی دایی با انتقاد از برنامه 90، از هواداران پرسپولیس خواست در 
ادامه فصل این تیم را بیشتر تشویق کنند

ظریف در دیدار سفیر جدید نروژ: اخراج دانشجویان ایرانی به ضرر 
نروژ است و باید متوقف شود
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فعالیت 462 کانون 
فرهنگی اجتماعی زنان در کشور

مش��اور وزیر کش��ور در امور زنان و خان��واده گفت: اکنون 46۲ 
کان��ون فرهنگی اجتماعی زنان در کش��ور با مجوز وزارت کش��ور، 
اس��تانداری ها و فرمانداری ها فعال اس��ت. فهمیه فرهمندپور، روز 
سه ش��نبه در نشست هم اندیش��ی مش��اوران اموربانوان و خانواده 
منطق��ه دو کش��ور در ش��هرکرد، کانون ه��ای فرهنگ��ی اجتماعی 
زن��ان را از نهاده��ای موثر در توانمند س��ازی خان��واده عنوان کرد 
و اف��زود: فعالیت ای��ن کانون ها نیازمند آسیب شناس��ی و بازنگری 
در اساس��نامه اس��ت. این کانون ها بازوی توانمند ام��ور بانوان در 
اس��تان ها هس��تند که البته نقاط ضعف و مش��کالتی دارند و برای 
برطرف کردن آنها باید آسیب شناس��ی و برنامه ریزی ش��ود. اکنون 
بس��یاری از آسیب های این کانون ها با همکاری دفاتر امور بانوان و 
خانواده اس��تان ها شناسایی شده و درقالب توافق نامه ای با معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری برای برطرف کردن این مشکالت 

برنامه ریزی خواهد ش��د. 
فاطم��ه دوس��تی، مدی��رکل دفت��ر ام��ور بان��وان و خان��واده 
اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری گفت: نشس��ت هم اندیش��ی 
مش��اوران و مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده منطقه دو با 
حضور استان های اصفهان، بوش��هر، هرمزگان، فارس، کهگیلویه 
و بویراحم��د و چهارمحال و بختیاری برگزار ش��ده اس��ت. این 
نشس��ت با هدف زمینه سازی برای توس��عه مشارکت دفاتر امور 
بانوان در عرصه های گوناگون در س��طوح تصمیم گیری، افزایش 
هماهنگ��ی و پیش��گیری از پراکندگ��ی برنامه ه��ا و فعالیت های 
اجرای��ی، توجی��ه سیاس��ت ها و اه��داف برنامه ه��ای دفتر امور 
بانوان وزارت کش��ور، ارائه گزارش برنامه ها و فعالیت ها، بررسی 
مشکالت بانوان، زمینه س��ازی برای اجرای طرح ها و برنامه های 

مش��ترک منطقه ای برگزار ش��ده اس��ت. 
وی شناس��ایی و ارائ��ه راه حل برای برطرف کردن مش��کالت 
زن��ان و خان��واده در منطقه، تبادل اطالع��ات درمورد طرح ها و 
برنامه های اس��تانی و هم افزایی با دستگاه های اجرایی به منظور 
اجرای بهینه برنامه های تدوین ش��ده را از دیگر برنامه های این 

نشس��ت عنوان کرد. 

بنابر اظهارات همایون هاشمی، رییس 
سازمان بهزیستی کشور هنوز بخشنامه 
شهریه  امس��ال مهدهای کودک نهایی 
نشده، اما تا پایان شهریور این بخشنامه 
اعالم می ش��ود.  هاش��می در پاس��خ به 
پرسش��ی مبنی بر بروز مشکالتی برای 
خانواده ه��ا و معلمان ابتدای��ی به دلیل 
محتواهای آموزش��ی متفاوت مهدهای 
کودک و تربیت چندگانه کودکان قبل از 
ورود به دبستان گفت: اگر مردم شکایتی 
در این خصوص دارند به س��ازمان اعالم 
کنند، حتما مداخل��ه می کنیم. در حال 
حاضر، س��عی کردیم محتوای آموزشی 
مهدهای کودک را تولید و یکسان سازی 
کنی��م. البته این یکسان س��ازی زمان بر 
است، ولی اکنون به شرایطی رسیده ایم 
که بتوانیم تصمیم های بع��دی را اتخاذ 
کنیم. یکس��ری محتوای آزاد هم وجود 
دارد، اما به اس��تان ها توصیه می کنیم به 
ما اعتماد کرده و محتوایی را که س��تاد 
تایید می کند، تهیه کنند. رییس سازمان 
بهزیس��تی کش��ور ادامه داد: آموزش و 
پرورش تکلیفی درباره محتوای آموزشی 
مهدهای کودک ندارد. مهدهای کودک 
مراک��ز نگه��داری، آموزش��ی و تربیتی 
هس��تند که اداره آنها برعهده س��ازمان 
بهزیستی است؛ البته ما مشکلی با آموزش 
و پرورش نداریم و هر جا الزم باشد آماده 

همکاری های مشترک هستیم. 

تغییر مدل آلودگی هوای تهران در پاییز
محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان تهران در جلس��ه 
کارگروه بررس��ی آلودگی محیط زیست و مخاطرات زیست محیطی پایتخت 
با بیان اینکه مدل آلودگی هوای تهران تغییر یافته، گفت: گرد و غبار اکنون 
بیش از س��وخت در آلودگی تهران نقش دارد، زیرا تهران به ش��هری بیابانی 
تبدیل شده و بر همین اساس مصوباتی برای ایجاد فضای سبز در حاشیه شهر 
پیش بینی شده است. وی با اشاره به کمبود بارش در ماه های آینده اظهار کرد: 
تنها دو روز بارانی تا آبان ماه خواهیم داش��ت و جدا از تامین منابع آب، این 
کاهش بارندگی می تواند در آالیندگی هوای شهر تاثیر زیادی داشته باشد زیرا 
زمین های خش��ک، خود منشاء و کانون گرد و غبار هستند و در صورتی که 

باران نبارد خاک این زمین ها تثبیت نمی شود. 
حیدر زاده، توفان اخیری را که در تهران آمد بسیار مخرب دانست و گفت: 
بر اثر این توفان عظیم، بافت خاک در اس��تان تهران تخریب شد و بر همین 
اساس با کوچک ترین وزش��ی خاک حرکت کرده و باعث آلودگی شدید هوا 
می شود. وی با بیان اینکه آلودگی هوا در کشور و در شهر تهران جاری خواهد 
بود، اما افزایش کیفیت س��وخت نقش موثری در کاهش آلودگی هوا داشته 
اس��ت، افزود: این در حالی اس��ت که انکار نمی کنیم، منابع آالینده ای مانند 
صنایع و خودرو ها که  همان منابع متحرک می شوند و به خصوص معاینه فنی 
که هنوز نتوانس��ته ایم مدت آن را از پنج سال کمتر کنیم از منابع آالیندگی 
هوای تهران هستند. همچنین حیدرزاده با بیان اینکه کارگروه بررسی آلودگی 
محیط زیست و مخاطرات زیست محیطی پایتخت بسیاری از مصوبات هیات 
وزیران را پیگیری کرده و به صورت ماهانه جلس��ه هایی تشکیل می دادند که 
نتایج بس��یار خوبی در زمینه کمک به کاهش آلودگی هوای تهران داش��ته 
است، اظهار کرد: در بحث سوخت و خودرو در شهر تهران تصمیم های خوبی 

اتخاذ شده است. 

طرح پیشگیری از دردسر
 انبوه پیامک های تبلیغاتی 

پیامک های تبلیغاتی س��اماندهی می ش��وند. کمیسیون عالی 
ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی آیین نامه س��اماندهی 
پیامک های انبوه تبلیغات��ی و پیامک های خدمات ارزش افزوده 

را پس از برگزاری جلسه های کارشناسی فشرده تصویب کرد.
 مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد، در این آیین نامه چگونگی 
نظارت بر ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات 
ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیرمجموعه های آن اعم 
از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است. همچنین 
کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی شرایط 
ارائه دهن��دگان خدمات پیامک ارزش اف��زوده و پیامک های انبوه 
تبلیغات��ی را در ای��ن آیین نامه تش��ریح کرده که ب��رای نهادها و 

سازمان های مرتبط ابالغ خواهد شد.
این آیین نامه براس��اس مش��کالت مطرح ش��ده در ارسال و 
دریاف��ت این پیامک ها اع��م از محتوای آنها، نامش��خص بودن 
مرجع ارس��ال و نقش اپراتورها در ارس��ال و دریافت پیامک ها، 
به تصویب رسیده است. همچنین براساس آن، وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی موظف شده تا کارگروهی برای نظارت بر ارسال 
و تبادل پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزوده با 
حض��ور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، س��ازمان 
تبلیغات اس��المی، دادس��تان کل کش��ور، س��تاد کل نیروهای 
مس��لح، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و کمیس��یون فرهنگی 

مجلس شورای اسالمی تشکیل دهد. 

چه گروه هایی بیشتر قهوه می نوشند؟ 
بنابر نظرسنجی که از سوی پایگاه خبری Pressat  منتشر شد، خبرنگاران و 
کارکنان رسانه ها بیشتر از سایر مشاغل قهوه می نوشند. در این مطالعه از بیش 
از ۱0 هزار متخصص در مشاغل مختلف نظرسنجی به عمل آمده که ۸۵ درصد 
از آنها اعالم کردند، دست کم روزی سه فنجان قهوه می نوشند. حدود ۷0 درصد 
از پاسخ دهندگان می گویند، اگر در روز قهوه نخورند عملکرد کاری آنها به شدت 
آسیب می بیند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که مردان پنج درصد بیشتر از 

زنان قهوه می نوشند. 
صاحبان مش��اغل پراس��ترس نظیر خبرنگاران و اصحاب رسانه، پلیس و 
معلمان در صدر بیشترین مصرف کنندگان قهوه قرار دارند. از سوی دیگر، 
فروش��ندگان و رانندگان حرفه ای در انتهای این فهرست قرار دارند. بنا بر 
اعالم پایگاه خبری Pressat، این مطالعه که از س��وی دانشگاه کارولینای 
جنوبی انجام ش��ده، توصیه می کند افرادی که قهوه می نوشند سعی کنند 
مص��رف روزان��ه کافئین آنها از ۲00 میلی گرم تج��اوز نکند که این میزان 
کافئی��ن معادل دو تا چهار فنجان قهوه در روز اس��ت. محققان می گویند، 
مص��رف کافئین بیش از این میزان خطراتی نظیر اضطراب، س��کته مغزی 
 ،ABC و بیماری ه��ای قلبی را به همراه دارد. به نقل از ش��بکه تلویزیون
پایگاه Pressat همچنین اعالم کرد، بیش��تر مردم امریکا روزانه دست کم 
س��ه فنجان قهوه می نوش��ند که بیش از 6۲ درصد از اف��راد حاضر در این 
مطالعه از خطرات ناش��ی از نوش��یدن بیش از اندازه قه��وه آگاهی ندارند. 
بنابر اعالم این موسس��ه ۱0 حرفه ای که صاحبان آن بیش��تر از همه قهوه 
می نوش��ند ش��امل گروه ها و اقش��اری چون خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
مام��وران پلیس، معلمان، لوله کش ه��ا و بازرگانان، پرس��تاران و کارکنان 
بیمارستان، مدیران ش��رکت ها و کمپانی ها، فروش��ندگان و بازاریاب های 

تلفنی، پشتیبانان فنی IT، فروشندگان و رانندگان هستند. 

تعامل سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش
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گفت وگوی »فرصت امروز« با 
پرویز درگی، مدرس بازاریابی

خوب، بد، زشت 
بازاریابی

یک تیر و دو نشان خیریه  با تراکت تبلیغاتی
باره��ا پیش آمده ش��عارتبلیغاتی یک آگهی، نظر 
بیننده را به خود جلب کرده و مخاطب را به س��مت 
آن محصول یا خدمت تبلیغ ش��ده کش��انده است. 
اما وقت��ی مخاطب به س��راغ محصول ی��ا خدمتی 

ک��ه در آن اق��دام تبلیغات��ی معرفی ش��ده می رود، 
با صحن��ه ای عجیب روبه رو می ش��ود؛ ش��عار هیچ 
تطابقی با محصول معرفی ش��ده ندارد. اینجاس��ت 
که مخاطب دچار ش��وک عجیبی می ش��ود که چرا 

ش��عار باعث شده به س��راغ کاالیی برود که برای او 
مفید نبوده و مش��کلی را رفع نکرده اس��ت. همین 
ش��یوه باعث دلسردی مشتری نسبت به آن کاال نیز 
ش��ده است. چند روز پیش تراکت تبلیغاتی موسسه 

خیری��ه ای به دس��تم رس��ید. این روزه��ا تراکت ها 
 و ش��یوه پخ��ش آنه��ا ب��ه موضوعی جال��ب توجه 

تبدیل شده است. 
صفحه 13

سرنخ
از پروین خانم و ایده جدیدش تا 
11سرمایه گذاری در حوزه راه آهن

رسانه
 آگهی هایی با هدف فرهنگ سازی 

13تغذیه سالم 

کلینیککسبوکار

کسب وکار زیان ده 
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

مناقصه لوله کشی آب تهران 
16

مدیریت هزینه های سفر

پروازی ارزان قیمت
 در قاره سبز

ب�ا توج�ه به اهمیت کنترل هزینه های س�فر در قرن حاضر و از 
آنجا که بخش عمده ای از هزینه های مسافرت مربوط به ...

 گزارشی از سرمایه گذاری در 
کارخانه سیمان

چهار ساله صاحب 
کارخانه سیمان شوید

در هفته های گذش�ته در س�فرهای استانی رییس جمهوری و 
هیات دولت خبرهایی از راه اندازی...

چالش تولید آگهی های متفاوت از خدمات 
مشابه الکترونیکی بانک ها

بازی با رنگ ها در
کمپین تبلیغاتی منسجم

دیگر زمان آن گذش�ته اس�ت که س�ازمانی خدمات ویژه ای را به 
مشتریان خود ارائه کند و این خدمات، خاص آن سازمان شده و 

تا دستیابی رقیبی دیگر به آن، زمانی طوالنی صرف شود.

رموز موفقیت و فعالیت
 در یک فروشگاه پرده فروشی

خوش قولی حرف اول و 
آخر را می زند

همه ما می دانیم که فعالیت در شغل آزاد یا همان بازار درآمدش 
بیشتر از شغل کارمندی است...

گفت وگو با روح اله غدیری
دبیر انجمن مدیریت فناوری 

انحصارگرایی
فناوری را محدود می کند

مدیریت فناوری مدتی اس�ت که در ایران جایگاه خودش را باز 
کرده و در شرکت های صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. 

10

11

13

14

15

برخی کارشناس�ان بازاریابی معتقدن�د تمام داس�تان بازاریابی 
متمرکز بر برندینگ اس�ت و برندینگ یعنی آب�رو. آبرو هم چیزی 
نیست که به س�ادگی به دس�ت بیاید، پس همیش�ه باید نگران آن 
باش�یم. همه جای دنیا مارکتینگ به دنبال ایجاد رابطه بلندمدت با 
مشتری است، ولی در ایران بسیاری از شرکت ها از آینده روابط خود 
با مشتری غافل هستند و بر فروش کوتاه مدت و مقطعی تمرکز دارند. 
با تمام این اوصاف، دکترپرویز درگی، مدرس و مش�اور بازاریابی به 
آینده بازاریابی و پیشرفت هایی که در سال های اخیر در این حوزه 
تجربه کرده ایم، امیدوار اس�ت و می گوی�د مارکتینگ حاال در تمام 

ابعاد زندگی ما نقش آفرینی می کند. 
صفحه 12
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ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت کنترل 
هزینه های س��فر در ق��رن حاضر 
و از آنجا ک��ه بخش عم��ده ای از 
هزینه ه��ای مس��افرت مربوط به 
حمل ونقل اس��ت دس��تیابی به 
بلی��ت ارزان قیمت به خصوص در 
س��فرهای هوایی امتیازی اس��ت 
که بیشتر گردش��گران را وادار به 
بستن چمدان هایشان می کند. اما 
مهم ترین موضوع برای گردشگران 
ای��ن اس��ت ک��ه چگون��ه از این 
تخفیف ها مطلع ش��وند و چگونه 
برای تهیه بلیت های ارزان قیمت 
اقدام کنند. حال اگر ش��ما هم از 
آن دسته گردشگرانید که به فکر 
پیدا کردن بلی��ت ارزان قیمت به 
مقصد اروپا هس��تید، می توانید با 
در نظر گرفتن چند قانون ساده که 
»فرصت امروز« به شما می گوید 
برای س��فر بعدی خودتان به این 
قاره س��بز بلیت ارزان قیمت تهیه 
کنی��د و از هزینه های س��فرتان 

بکاهید. 
1. انعطاف پذیر باشید

کلیدی تری��ن توصی��ه م��ا به 
ش��ما که درواق��ع ب��رای دیگر 
دستورالعمل های ارائه شده نیز 
به عنوان پایه اصلی اس��ت صبر 
و شکیبایی برای دس��تیابی به 
ارزان ترین بلیت هواپیماست. به 
این ترتیب که اگر مقصد بعدی 
سفرتان را انتخاب کرده اید برای 
یافتن ارزان ترین بلیت هواپیما 
زیاد سختگیر نباشید و باتوجه 
به بازه زمان��ی و هزین��ه مورد 
نظرتان بهترین خطوط هوایی و 
فرودگاه مقصد را انتخاب کنید. 
این گونه شما باید برنامه سفرتان 
را با شرایط موجود وفق دهید و 
منتظر جهت عکس آن نباشید. 
به عنوان مثال اکثر ش��هرهای 
مه��م در دهکده جهان��ی دو یا 
چند فرودگاه دارن��د و معموال 
فرودگاه ه��ای درجه دو یا س��ه 
آنها برای پذیرایی هواپیماهای 
خط��وط هوای��ی ارزان قیم��ت 
ی��ا پروازه��ای داخل��ی در نظر 
گرفته می ش��وند اگرچ��ه این 

فرودگاه ها گاهی دورتر از مرکز 
شهر هس��تند ولی این فاصله با 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
مثل مترو و اتوبوس کوتاه شده 
و قاب��ل توجیه اس��ت، بنابراین 
قبل از اینکه تصمی��م به خرید 
بلی��ت هواپیما بگیری��د کمی 
در مورد فرودگاه ه��ا و خطوط 
هوایی مقصدتان مطالعه کنید. 
البته بکوشید برنامه سفرتان را 
متناسب با بهترین گزینه هوایی 

انتخاب کنید. 
 travel 2. به س�ایت های
  airfare watchdog و zoo

سری بزنید
اگر قصد س��فر به اروپ��ا دارید 
و عالقه من��د ب��ه اس��تفاده از 
ارزان تری��ن خدم��ات هوای��ی 
هس��تید بهترین گزینه بازدید 
از ای��ن دو وب س��ایت معروف 
است. هر دو س��ایت با توجه به 
بازه زمان��ی و مکان��ی، بهترین 
پیش��نهادها را به عالقه مندان 
خواهن��د داد. کرای��ه وس��ایل 
نقلیه عموم��ی از ف��رودگاه به 
مرکز ش��هر و همچنین هزینه 
خرید بلیت و خدم��ات هوایی 
برای عالقه مندان به طور کامل 
شرح داده شده اس��ت بنابراین 

گردش��گران می توانند با توجه 
به جیبش��ان بهتری��ن گزینه را 

انتخاب کنند. 
3.  حداق�ل 10 هفت�ه قبل 
ب�رای خرید بلی�ت هواپیما 

اقدام کنید
طب��ق روال معم��ول اکث��ر 
شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت 
تقریبا دو ماه قبل از تاریخ پرواز، 
قیمت بلیت ها را اعالم می کنند 
و قابلی��ت پیش خرید برای آنها 
در نظر گرفته می شود. بنابراین 
اگر می توانی��د حداقل برای دو 
ماه آینده خود برنامه ریزی کنید 
یقین داش��ته باش��ید که امروز 
می توانی��د ارزان تری��ن بلی��ت 
هواپیما را به مقصد قاره س��بز 
تهیه کنید. به یاد داشته باشید 
که زمان باز ش��دن پرواز )قابل 
خرید ب��ودن بلیت( در کش��ور 
امریکا بین شش تا هشت هفته 
قبل از تاریخ پ��رواز خواهد بود 
بنابراین دقت کنید که با توجه 
به این بازه زمانی در کشورهای 
مختلف بهترین موقعیت را برای 
خرید بلیت ارزان انتخاب کنید. 
4.  همیشه پرواز اول هفته را 

انتخاب کنید
یکی از عوام��ل تعیین کننده در 

قیمت بلی��ت هواپیم��ا در اکثر 
کشورها ایام تعطیل یا تعطیالت 
آخر هفته است به این صورت که 
معموال تعطیالت آخ��ر هفته یا 
تعطیالت رسمی باعث افزایش 
ح��دود 30 درص��دی ی��ا حتی 
بیش��تر قیمت بلیت هواپیماها 
می ش��ود. این ایام را در اصطالح 
پیک س��فر می گویند که در این 
زمان درخواست س��فر به دلیل 
ایام تعطیل به بیش��ترین میزان 
خود می رس��د. بنابراین س��عی 
کنید برای استفاده از ارزان ترین 
قیمت بلی��ت هواپیما پروازهای 
اول هفته را انتخاب کنید. البته از 
هم اکنون به فکر بازگشت باشید 
و ایام غیر تعطی��ل را برای بلیت 

برگشتتان در نظر بگیرید. 
اما اگ��ر هنوز هم عقی��ده دارید 
امکان پیدا کردن بلیت ارزان تر 
هم هس��ت می توانید به این سه 
وب س��ایت مراجعه کنید. کافی 
اس��ت که مب��داء و مقصدتان و 
البته تاریخ سفرتان را وارد کنید 
تا ارزان ترین بلی��ت را در اختیار 

داشته باشید. 
5. با خطوط ارزان قیمت در 

اروپا صرفه جویی کنید
اگر از آن دس��ته گردش��گرانی 

هس��تید که بدون اطالع از این 
امکانات ب��ا اس��تفاده از یکی از 
خطوط هواپیمایی معروف جهان 
مثل کی ال ام، لوفتانزا، ایرفرانس 
و غیره به قاره س��بز رس��یدید و 
قصد دارید به کش��ورهای دیگر 
این قاره سفر کنید هنوز هم دیر 
نش��ده و به قول مع��روف ماهی 
را هروق��ت از آب بگیری��د تازه 
است. شما می توانید با استفاده 
از یکی از خط��وط ارزان قیمتی 
که قبال به ش��ما معرفی ش��ده 
مقدار قابل توجه��ی از پولتان را 
پس انداز کنی��د. بهترین گزینه 
برای ش��ما اس��تفاده از خدمات 
 RYANAIR خطوط هوای��ی
و EASYJET  در سراس��ر 
اروپاس��ت. به یاد داشته باشید 
که این خط��وط ارزان قیمت از 
نظر کیفیت خدم��ات هوایی و 
ایمن��ی در س��طح اس��تاندارد 
جهانی هس��تند و هیچ تفاوتی 
با خطوط مع��روف جهان از این 
نظر ندارند فقط ممکن است که 
در فرودگاه های درجه دو یا سه 
مقصد شما فرود آیند یا اینکه در 
برخی پروازهای این ش��رکت ها 
خبری از پذیرایی نیس��ت و اگر 
عالقه مند به خوردن یا نوشیدن 
باشید باید دست به جیب شوید. 
6.  بلیت های اوپن یا بدون 

محدودیت زمانی خریداری 
کنید

اگرچ��ه در ن��گاه اولی��ه این نوع 
بلیت ها در هزینه سفر شما زیاد 
دخیل نیس��ت اما اگ��ر کمی با 
دقت این موضوع را بررسی کنید 
متوجه خواهید ش��د که این نوع 
بلیت ها در اصل کمک شایانی به 
صرفه جویی ش��ما خواهند کرد. 
به عنوان مثال اگر از نیویورک به 
لندن وارد ش��دید و قصد بازدید 
از فرانس��ه را نیز دارید می توانید 
از این نوع بلیت اس��تفاده کنید، 
به صورتی ک��ه می توانید از لندن 
با قطار به فرانس��ه بروید و از آنجا 
دوباره به نیویورک بازگردید. حتی 
می توانید ب��ا برنامه ریزی دقیق 
 هزینه یک روز اقامت هتل را هم 

پس انداز کنید. 

هتل درویشی؛ محل اقامت متفاوت ها

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که زیاد سفر می روید و 
البته مکان های خاصی را هم معموال مد نظر قرار می دهید، 
هتل درویشی مشهد یکی از آن هتل هایی است که کامال 
خواسته های شما را به عنوان یک مدیر برتر و فرد متفاوت 
برآورده می کند.  هتل پنج ستاره ممتاز درویشی در حاشیه 
خیاب��ان امام رضا)ع( به فاصله 1/4 کیلومتری از حرم  مطهر 
رضوی در بهمن ماه 1390 افتتاح شده است. ساختمان هتل 
مجلل درویشی از زمان شروع با طرح و پالن هتلی ساخته 
شد که با 25 طبقه، مرتفع ترین مرکز اقامتی و بزرگ ترین 
هتل آتریوم کشور با سطح شیشه ای و نمای اسپایدار است.  
این هتل باالترین استاندارد های کیفی سازه و ساختمان را 
داراس��ت، به طوری که عنوان بنای برگزیده را در جشنواره 
بنای برتر و در س��ه بخش س��ازه، معماری و شهرس��ازی 
نصیب خود کرده اس��ت. هتل درویشی از نظر معماری به 
 برج الع��رب )هتلی مجلل در دوبی ام��ارات عربی متحده( 
ش��باهت دارد.  اصلی ترین هدف احداث ای��ن هتل، ارائه 

باکیفیت ترین س��طح خدمات هتلی منطبق بر باالترین 
اس��تاندارد های مل��ی و جهانی برای میهمان��ان و زائران 
اس��ت که بیش��ترین مس��افران این هتل از کش��ورهای 
خارج��ی چون عربس��تان، امارات، لبن��ان، دوبی و غیره، 
برخی اشخاص هنری و اساتید کشور، وزیران، نمایندگان 
 مجل��س و مدی��ران کارخانه ه��ا و ش��رکت های ب��زرگ 
هس��تند. اتاق های هتل درویش��ی به س��ه گ��روه رویال، 
وی ��ژه و اس��تاندارد طبقه بندی می ش��ود ک��ه واحدهای 
 روی��ال ای��ن هتل ش��امل ات��اق ه��ای: دوبلک��س مصر
 )4 تخ��ت(، دوبلکس ایران باس��تان )4 تخت( دوبلکس 
ای��ران اس��الم )4 تخ��ت(، دوبلک��س چی��ن )4 تخت(، 
دوبلک��س ع��رب )4 تخ��ت(، دوبلکس هن��د )4 تخت(، 
دوبلک��س پرزیدنت��ال )2 تخ��ت(، پن��ت ه��اوس روم 
)2 تخ��ت(، پنت ه��اوس اس��پا )2 تخت( و ات��اق آینده 
)2 تخت( اس��ت که این نوع اتاق ها برای مسافران خارجی 
 از کش��ورهایی چون هندوس��تان، مص��ر و چین طراحی 

شده است. 

دیدگاه گردشگری
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ترجمه: عماد عزتی 

سوگند چاوشی
علی رمضانیان

مدیریت هزینه های سفر

پروازی ارزان قیمت در قاره سبز
 کاالی قاچاق

 مهمان همیشگی  بازار موبایل

یک��ی از مباحث مهم در ب��ازار گوش��ی و تلفن همراه در 
ایران، بحث قاچاق کاالس��ت. بحثی که چند س��الی است 
دست اندر کاران این بازار به صورت شفاف مطرح می کنند، 
ولی هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده اس��ت. افشار 
فروتن الریجان��ی، رییس انجمن س��یم کارت و موبایل در 
همین زمین��ه به فرصت ام��روز گفت: بح��ث ورود کاالی 
قاچاق به 8 یا 10 سال پیش بر می گردد که تعرفه 4درصدی 
به 60درصد رس��ید و به دلی��ل حمایت از صن��ف خود به 
دولت و تیم بازرگانی اعالم کردیم که این کار موجب ضرر 
بیشتر به کش��ور می ش��ود و با وجود پیگیری های فراوان 
نتوانس��تیم دولت را مجاب کنیم و بعد از چند سال، تعرفه 
از 60 به 20 درصد و بعد به 10 درصد کاهش پیدا کرد. اما 
باید موارد حاش��یه ای دیگری را که به هزینه ورود موبایل 
افزوده می  ش��ود اضافه کرد. به گفته وی، عوارض گمرک و 
ترخیص، هزینه ارزیابی و ارزش افزوده 8درصدی هم بر آن 
افزوده می شود که همان 20درصد می شود و در این فضای 
نامناسب عده ای س��عی کردند که از مجاری نادرست مثال 
قاچاق به ورود کاال اقدام کنند و آن هزینه ها  و آن 20تا 25 
هزینه را نپردازند و به ورود کاالی ارزان تر با همان کیفیت 
اقدام کنند. فروتن الریجانی افزود: در واقع هزینه س��ربار 
قاچاق خیلی کمتر از هزینه س��ربار ورود کاالی قانونی به 
کشور است، بنابراین فضا طوری است که بازرگان را مجاب 
می کند به دنبال ورود غیر قانونی کاال برود، چون مشتریان 
هم به دلیل ارزان تر بودن گوش��ی های قاچاق تمایل دارند 

این کاالها را بخرند. 
رییس انجمن سیم کارت و موبایل در خصوص گارانتی ها 
و خدمات پ��س از فروش اظه��ار کرد: در چند س��ال اخیر 
متاس��فانه عده ای اقدام به ورود کاال ک��رده و برای فروش 
کاالی خود  کارت تقلبی چاپ کردند که مش��تریان با بروز 
مش��کل متوجه این مسئله می ش��دند که کاالی قاچاق را 
گارانتی کرده اند و متاسفانه تاکنون هیچ ارگان یا سازمانی 
در این زمینه اقدامی نکرده و موضوع گارانتی برای مشتریان 
به امری بی اهمیت تبدیل ش��ده اس��ت و بعضا مش��تریان 
کاالهای بدون گارانتی را راحت تر می خرند و به دلیل عدم 
ساپورت گوشی و همچنین عدم کیفیت مناسب گارانتی ها 
به س��مت گوش��ی های قاچاق تمایل پیدا کرده اند. فروتن 
درخصوص وضعیت تولید داخلی اعالم کرد: در داخل سعی 
شده که کاالهایی تولید شود و موفق نبوده است برای مثال 
صاایران چرا که در تمام دنیا سعی می شود برند سازی کنند 
حتی با تولید ب��دون کارخانه و از طریق کش��ورهای دیگر 
این کار را انجام می دهند، ولی ما در داخل سعی داریم که 
همه چیز را خودمان تولید کنیم و وقتی جلوتر می رویم کم 
می آوریم. در حال حاضر، در کش��ور یک درصد کاال داخلی 
اس��ت و می توان برای یک درصد ادعایی کرد که ما داریم 
گوشی داخلی تولید می کنیم. تمام شرکت های معتبر دنیا 
االن در حال تولید کاالهای خود در کش��ورهای کم درآمد 

هستند تا هزینه ها کمتر شود.



فرصت سوزى ممنوع
ــاور رييس جمهورى  مش
ــت دارى و  ــتگويى، امان راس
ــد را پايه صدور  وفاى به عه
خدمات فنى و مهندسى به 
ساير كشورها دانست و گفت: 
با تكيه بر اين ويژگى ها نبايد 
فرصت سوزى كرد. به گزارش 
ايسنا، اكبر تركان در جلسه 
سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان استان ايالم و واسط 
عراق براى عملياتى شدن مفاد تفاهم نامه مشترك، با بيان 
خاطره اى از فرصت سوزى برخى شركت هاى سودجو ايرانى 
در مناسبات تجارى با كشور تازه استقالل يافته تركمنستان 
ــال قبل اظهار كرد: نبايد اجازه داد اين زحمات با  در 21 س
تجربه مشابه برخى افراد سودجو هدر رود. وى از هيأت عراقى 
خواست از شركت هاى ايرانى معرفى شده جهت فعاليت در 
عراق، رزومه مرتبط بخواهند و اجازه ندهند استان واسط به 
يك كارگاه آموزشى براى برخى شركت ها تبديل شود. مشاور 
رييس جمهور خواستار تشكيل جلسات منظم شش ماهه 
مابين دو طرف براى بررسى روند پيشرفت مفاد تفاهم نامه و 
رفع مشكالت احتمالى پيش رو شد و اعالم كرد: شخصا براى 
افتتاح دفتر نمايندگى نظام مهندسى ساختمان استان ايالم 

در استان واسط حضور خواهم يافت.  

سهم تعاون از اقتصاد 6 درصد شد
قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه با بيان اينكه تعاونى ها در 
سختى ها و بحران هاى گذشته به كمك دولت آمده اند، گفت: 

سهم فعلى تعاون از اقتصاد، 6درصد است. 
ــن فيروزآبادى با تاكيد بر اينكه  به گزارش مهر، ابوالحس
تعاونى ها توانايى رفع بحران اقتصادى كشور را دارند، گفت: 
بخش تعاونى ظرفيت و توانايى برطرف كردن خأل يا بحران 
اقتصادى كشور را دارد. بخش تعاون در سختى ها و بحران هاى 
گذشته به كمك و يارى دولت آمده و اين روند همچنان ادامه 
دارد. وى بر لزوم توسعه تعاونى هاى دانش بنيان تاكيد كرد و 
گفت: شركت هاى دانش بنيان مى توانند زمينه نقش آفرينى 
ــعه صادرات فراهم  ــا را در اقتصاد بين الملل و توس تعاونى ه
كنند. فيروزآبادى اظهار اميدوارى كرد كه در آينده شاهد 
ــيم و اين بخش  ــور باش ــعه اقتصاد تعاونى ها در كش توس
ــاى اقتصادى در  ــى از زمينه ه ــاى فعاليت در بخش به ج
ــته باشد.  حوزه هاى دانش بنيان فعاليت جدى ترى داش
اين مقام مسئول در وزارت كار با اشاره به اينكه زيرساخت هاى 
نهادى مناسبى در اين حوزه شكل گرفته، اظهار كرد: هرچند 
تعاونى ها هنوز مشكالت فراوانى دارند، اما اقدامات مناسبى 
در اين زمينه انجام گرفته است. قائم مقام وزير تعاون، كار و 
رفاه تعداد تعاونى هاى فعال در كشور را 110 هزار واحد اعالم 
و  بيان كرد: بخش عظيمى از مردم در حوزه هاى مختلف اين 

بخش فعاليت دارند. 
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ــته در  ــاى گذش در هفته ه
سفرهاى استانى رييس جمهورى 
ــى از  ــت خبرهاي ــأت دول و هي
ــاى جديد  ــدازى واحده راه ان
توليد سيمان به گوش رسيد كه 
نشان دهنده اهميت توليد اين 
ــن نياز داخلى  محصول در تامي
و كشش صادراتى اين محصول 
ــبت به بازارهاى بين المللى  نس
ــع، در حال حاضر  ــت. در واق اس
ــن توليدكننده  ــران چهارمي اي
اين محصول در جهان است كه 
ــى از نياز بازار كشورهايى  بخش
ــتان را  همچون عراق و افغانس
تامين مى كند. البته اخيرا وزير 
ــدن طى نامه اى به  صنعت و مع
ــكن براى رونق بازار  وزارت مس
ــتفاده  اين محصول خواهان اس
ــفالت در  ــاى آس ــن به ج از بت
ــده است. به  ساخت جاده ها ش
همين دليل سرمايه گذارى در 
ــيمان همواره  كارخانه هاى س
سودآور است، چراكه در جهان 
ــى در گرو  ــعه عمران امروز توس
ــت. از  محصوالت اينچنينى اس
سوى ديگر، يكى از برنامه هاى 
ــق اقتصاد با  دولت يازدهم رون
ــترش ساخت و ساز مسكن  گس
ــا  ــل ب ــن دلي ــه همي ــت. ب اس
ــارد  ــرمايه گذارى 400 ميلي س
ــك كارخانه  تومانى مى توان ي
سيمان با ظرفيت توليد 3500 
ــاخت كه هر تن با  تن در روز س
ــا 120 هزار  ــى بين 95 ت قيمت
تومان در بازار به فروش خواهد 
ــن كارخانه  ــيد. بنابراين اي رس
ماهانه 11 ميليارد تومان درآمد 
خواهد داشت كه در مدت 4 سال 
تمام سرمايه كارخانه بازخواهد 

گشت. 
ــيمان يكى از محصوالتى  س
ــه بخش خصوصى در  ــت ك اس
ــور در بازارهاى  توليد آن و حض
ــده،  بين المللى موفق ظاهر ش
ــت يازدهم  ــوى ديگر، دول از س
ــت از توليد،  ــور حماي ــه منظ ب
ــراى  ب ــژه اى  وي ــهيالت  تس
صنعتگران در نظر گرفته است 
كه با مراجعه به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دريافت مجوز 
ــه  ــاخت كارخان ــراى س الزم ب
ــرمايه  تنها با 30 درصد كل س
ــى 130 ميليارد  مورد نياز يعن
ــدام به اخذ  ــوان اق تومان مى ت
ــروژه ــراى پ ــهيالت و اج تس

 كرد. 

راه اندازى كارخانه سيمان 
در مناطق پرجمعيت

ــيمان با  ــناس س يك كارش
ــاره به اهميت توليد سيمان  اش
ــاى مختلف عمرانى  در بخش ه
مى گويد: اين محصول به دليل 
ــازه  ــراوان آن در س ــرد ف كارب
ــكن  ــاى عمرانى و مس طرح ه
همواره با تقاضاى بااليى روبه رو 
ــت  ــا موضوع اين اس ــت، ام اس
ــت كارخانه اى  ــر قرار اس كه اگ
ــارد تومانى  با هزينه  400 ميلي
ــر  ــد از نظ ــود، باي ــاخته ش س
ــود  مكانيابى به گونه اى عمل ش
كه در همان منطقه بازار تقاضا 
ــا بتواند  ــد ت ــته باش وجود داش
سودآور شود، به همين دليل بايد 
ــه در آنجا كارخانه  توجه كرد ك
ــيمان توليد نكند يا  ديگرى س
ــع تمام نياز  به تنهايى توان رف

منطقه را نداشته باشد. 
ــعبان صداقت با نگاهى به  ش
ــت نهايى محصول  اهميت قيم
در كسب بازارهاى فرامنطقه اى 
ــده  توليدكنن ــك  ي ــزود:  ف ا
ــيمان با احداث كارخانه در  س
ــهرهاى پرجمعيت  ــه ش حوم
ــرى را به محصوالت  رقابت پذي
ــد، چراكه  ــه مى كن ــود هدي خ
بخش زيادى از قيمت تمام شده 
ــه حمل و نقل  ــيمان به هزين س
باز مى گردد، به طورى كه برخى 
ــون آبيك كه  ــركت ها همچ ش
ــاوه  ــركت س 20 هزار تن و ش
7 هزار تن سيمان در روز توليد 

مى كنند، اين ميزان بهره بردارى 
ــى به  ــون نزديك ــود را مدي خ
كالنشهر تهران هستند. از سوى 
ديگر فاصه كم آنها با بازار تقاضا 
ــركت ها را با اين  فعاليت اين ش
ــه كرده  ــد به صرف ميزان تولي

است. 

فرصت ها و تهديد هاى 
راه اندازى كارخانه توليد سيمان

ــراق  ــى ع ــرايط كنون در ش
ــى از بزرگ ترين  ــوان يك به عن
ــيمان  ــادرات س ــاى ص بازاره
ــده، از اين  ايران دچار بحران ش
رو صادرات سيمان ايران كاهش 
ــال بهبود  ــت، با اين ح يافته اس
ــرايط  روابط بين الملل ايران، ش
حضور محصوالت ايران در ساير 
ــايه را فراهم  ــورهاى همس كش
كرده است. دبير انجمن صنفى 

ــيمان با  كارفرمايان صنعت س
ــوع مى گويد:  ــن موض تاييد اي
ــوالت  محص ــر  در حال حاض
توليدى ايران از كيفيت خوبى 
برخوردار است كه قابليت رقابت 
ــدگان بزرگ جهان  با توليدكنن
ــت، به همين دليل به  را داراس
ــمال  ــعه بازار در ش دنبال توس
افريقا و كشورهاى آسياى ميانه 
همچون ازبكستان و تاجيكستان 
ــتيم. بنابراين با نفوذ در  و... هس
بازارهاى جديد و رونق اقتصادى 
كه در پى آن اجراى پروژه هاى 
عمرانى در سراسر كشور افزايش 
خواهد يافت، مصرف سيمان نيز 

باال مى رود. 
عبدالرضا شيخان با بيان اينكه 
ــتفاده از بتن به جاى  دولت با اس
ــيمان را رونق  آسفالت توليد س
ــرد: ايران  ــد داد، اضافه ك خواه
ظرفيت توليد ساالنه 80 ميليون 
تن سيمان دارد كه در حال حاضر 
ــن از اين  ــش از 70 ميليون ت بي
ــازار مى كند  ــول را روانه ب محص
ــازى استفاده از  كه با فرهنگ س
بتن به جاى ستون هاى فلزى در 
ساختمان و به كارگيرى سيمان 
ــاخت جاده ها مصرف اين  در س
محصول به شدت باال خواهد رفت. 
البته هم اكنون 20 كارخانه ديگر 
ــدام يك ميليون  با ظرفيت هرك
تن در حال راه اندازى هستند كه 
ــال آينده وارد مدار توليد  تا 2 س
مى شوند، بنابراين مديريت نفوذ 
ــرف اين  ــعه مص ــازار و توس در ب

محصول مى تواند شرايط خوبى 
را پيش روى شركت هاى توليدى 

قرار دهد. 

توليد و صادرات كلينكر 
خوب است

ــت  ــى اس ــر محصول كلينك
ــير نهايى و تبديل  كه هنوز مس
ــيمان را طى نكرده  ــدن به س ش
ــر خيلى از  ــت، در حال حاض اس
كارخانه هاى سيمان با خاموش 
ــه توليد  ــا تنها ب ــردن كوره ه ك
ــنده كرده اند،  ــول بس اين محص
ــراى تبديل  ــرا اين محصول ب زي
ــيمان انرژى زيادى  ــدن به س ش
ــن بودن كوره ها  در نتيجه روش
مصرف خواهد كرد، از سوى ديگر 
كلينكر قابليت نگهدارى بااليى 
ــن دليل هم اكنون  دارد. به همي
ــون تن از اين  نزديك به 14 ميلي
محصول در كشور دپو شده است. 
ــيخان، دبير انجمن  عبدالرضا ش
صنفى كارفرمايان صنعت سيمان 
در اين باره مى گويد: كارخانه هاى 
سيمان در زمان ركود تنها كلينكر 
توليد مى كنند تا از ضرر ناشى از 
تعطيلى كارخانه سرباز زنند، اما 
مشكل ديگرى كه در اين زمينه 
ــت كه پس از  وجود دارد، اين اس
خاموش بودن كوره هاى سيمان 
در يك مدت معين، روشن كردن 
ــه اى زيادى را به  مجدد آن هزين
توليد كننده تحميل مى كند، زيرا 
ــى از ديواره آجرى كوره با  بخش
ــاره از بين خواهد  راه اندازى دوب
ــرف هزينه  ــاز به ص رفت كه ني
ــال ايران  ــم دارد. با اين ح و ترمي
ــودن ذخاير بااليى  به دليل دارا ب
ــنگ آهن در  ــنگ پوكه و س از س
تامين نيازهاى توليد اين محصول 
ــن رو توليد  ــكلى ندارد، از اي مش
محصوالت سيمانى در تيپ هاى 
ــفيد و  ــكل هاى س مختلف به ش
ــترى و همچنين سيمان  خاكس
پزوالن در ايران امكان پذير است. 
ــايگى چند  البته ايران در همس
توليدكننده بزرگ سيمان يعنى 
چين، تركيه و پاكستان قرار دارد 
كه بخشى از بازار خاورميانه را در 
اختيار دارند با اين حال پاكستان 
به دليل توليد سيمان با كيفيت 
ــران رقيبى جدى  ــر از اي پايين ت
ــدگان داخلى به  براى توليد كنن
حساب نمى آيد، اما براى تصاحب 
ــد با افزايش  بازار هاى منطقه باي
بهره ورى و كاهش هزينه توليد و 
حمل و نقل، قيمت نهايى محصول 

را كاهش داد. 

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: موافقت با انتقال آب از 
سرشاخه هاى كارون به فالت مركزى 
به معناى مخالفت با اجراى طرح 550 
هزار هكتارى مقام معظم رهبرى است. 
ــينى در گفت وگو با  سيدشريف حس
ــه به اينكه  ــنا اظهار كرد: با توج ايس
طرح 550 هزار هكتارى مقام معظم 
ــتان هم اكنون در حال  رهبرى در اس
ــت و مبالغ زيادى براى اجراى  اجراس
ــعه ملى اختصاص  آن از صندوق توس

ــت، اجراى طرح انتقال آب  يافته اس
ــم انداز  ــه فالت مركزى چش كارون ب
خوبى براى اين طرح به دنبال نخواهد 
ــت. وى افزود: با توجه به شرايط  داش
موجود در خوزستان آب مازادى وجود 
ــرى منتقل  ــتان ديگ ندارد كه به اس
شود. هر اندازه آب از كارون كم شود، 
ــه در  ــاورزى ك ــاخت هاى كش زيرس
ــم رهبرى اجرا  قالب طرح مقام معظ
ــتفاده خواهند ماند.  شده اند بدون اس
نماينده اهواز در مجلس تصريح كرد: 

ــت آباد با 6 متر قطر و طول  تونل بهش
65 كيلومتر براى انتقال يك ميليارد 
مترمكعب از سرشاخه هاى كارون به 
اصفهان در نظر گرفته شده است. اين 
امر شرايطى را فراهم مى كند كه آب از 
سرچشمه هاى كارون به فالت مركزى 
ــينى اظهاركرد:  ــود. حس منتقل ش
ــال حدود  ــته در انتق تجربيات گذش
1/5ميليارد مترمكعب به فالت مركزى 
نشان مى دهد كه مديريت صحيحى 
ــده كه نشانه  در مصرف آب انجام نش

بارز آن افزايش سه هكتار برنج كارى 
در اصفهان است. وى مدعى شد:  طرح 
تونل بهشت آباد، طرح غيركارشناسى و 
غيرتخصصى است و به همين منظور 
مخالفت نمايندگان و مسئوالن استانى 
خوزستان و چهارمحال و بختيارى را 
به دنبال داشته است. با پيگيرى هايى 
ــده هم اكنون اجراى اين  كه انجام ش
ــر از 65  ــه 17 كيلومت طرح در فاصل
كيلومتر متوقف شده است.  نماينده 
ــان كرد:  ــس خاطرنش اهواز در مجل

 حضور استاندار در شوراى عالى آب و 
پيگيرى مداوم نمايندگان خوزستان و

 چهار محال و بختيارى موجب شد تا 
طرح هاى انتقال آب تا بررسى مجدد 
ــينى با بيان اينكه  متوقف شود. حس
طرح انتقال آب كارون براساس اعداد 
ــد، بيان كرد:  در اجراى  اشتباه اجرا ش
ــت آباد آورد آب كارون 21  طرح بهش
ــال اعالم، اما  ميليارد مترمكعب در س
ــى اين عدد  پس از بررسى كارشناس

13/9ميليارد مترمكعب برآورد شد. 

گزارشى از سرمايه گذارى در كارخانه سيمان

چهار ساله صاحب كارخانه سيمان شويد

اما و اگرهاى طرح 550 هزار هكتارى خوزستان

تالقى كارآفرينان و مديران صنعت 
IT ايران در سيليكون ولى

ــركت ها،  ــدادى از مديران ش ــس تع ــك كنفران طى ي
ــخصيت هاى دانشگاهى و فعاالن موفق  كارآفرينان و ش
ــى گردهم آمدند و  ــگاه بركل فضاى تكنولوژى در دانش
ــورد بحث  ــى در ايران را م ــعه كارآفرين ــوع توس موض
ــن كنفرانس نگاهى به فرصت ها و  قرار دادند. هدف اي

چالش هاى كارآفرينى تكنولوژى در ايران بود. 
ــايد  ــس از اين جهت قابل توجه بود كه ش اين كنفران
 IT ــى از معدود تالش ها براى نزديك كردن فعاالن يك
ــيليكون ولى به  ــه فعاالن IT در س ــور ب در داخل كش
شمار مى رود. هدف اين كنفرانس نگاهى به فرصت ها و 

چالش هاى كارآفرينى تكنولوژى در ايران بود. 
يك روز پيش از برگزارى تمامى ظرفيت اين كنفرانس 
ــاى آن را از  ــر برنامه ه ــد و حدود 705 نف ــل ش تكمي
 Bridge ــاهد بودند. در اين حال كنفرانس نزديك ش
ــد و  ــورت آنالين از اينترنت پخش مى ش 2014  به ص
ــترده اى در توييتر داشت و به خصوص براى  بازتاب گس
ــور  بخش قابل توجهى از ايرانيان در خارج و داخل كش

بحث هاى مطرح شده جذابيت داشت. 
ــتين پنل كنفرانس كه  ــه گزارش IT ايران، در نخس  ب
ــد نرگس بنى اسدى از جمله شركت كنندگان  برگزار ش
ــه كارآفرينان گفت كه  ــخنانى خطاب ب بود كه طى س
ــتين  ــروع كنيد نه از تكنولوژى، چراكه نخس از بازار ش
ــكل مى دهند. وى گفت  ــتريان شما كار شما را ش مش
ــامل  ــت كه ش ــى يك تالش جمعى اس ــه كارآفرين ك
ــا و متخصص و  ــته تيم توان ــذاران از خود گذش بنيانگ

پندهاى آنان مى شود. 
ــازنده عينك گوگل  ــه از او به عنوان س ــك پرويز ك باب
ــته سخنران بعدى  نام مى برند و اخيرا به آمازون پيوس
ــاره  ــود. او در صحبت هايش به اين اش ــم ب ــن مراس اي
ــم انداز فوق العاده اى در  ــانى چش ــرمايه انس كرد كه س
ــت. به  ــران دارد و حتى از چين و هند هم باالتر اس اي
ــيميايى هم از فرصت هاى  ــه بابك پرويز صنايع ش گفت
استثنايى ايران است نه براى صادرات نفت و گاز، بلكه 
ــورى  ــت هر كش ــراى صنايع فرآورى. وى معتقد اس ب
پتانسيل هاى خود را دارد و نياز نيست از ساير كشورها 

الگوبردارى كند. 
 به ايران برويد و روى استعدادها سرمايه گذارى كنيد

ــهور و مديرعامل  ــن مش ــور كارآفري ــك كل ــد م ديوي
ــم بود كه  ــدى اين مراس ــخنران بع ــتارتاپ س 500اس
صحبت هايش شور و هيجان خاصى به اين مراسم داد. 
او در اين كنفرانس اعالم كرد كه سال آينده 100 هزار 

دالر در 10 استارتاپ ايرانى سرمايه گذارى مى كند. 
ــتارتاپ  اس  800 از  ــش  بي در  ــور  كل ــك  م ــد  ديوي
ــركت خارج  ــرمايه گذارى كرده كه بيش از 200 ش س
ــرار دارند. او گفت  ــور جهان ق ــكا و در 40 كش از امري
ــد فرصت هاى جديدى را براى  صنعت نرم افزار مى توان

ايران ايجاد كند. 
ــت كه بازار ايران مانند  مك كلور گفت كه او معتقد اس
ــت. او در  ــيار قابل توجه اس ــازار تركيه و اندونزى بس ب
ــه ايران گفت كه  ــاره به تحريم ها علي ــن حال با اش عي
اهميتى به غير قانونى بودن اين كار - سرمايه گذارى در 
ــرمايه گذارى در كشور اين كار  ايران – نمى دهد و با س

را قانونى خواهد كرد. 
ــيد چند نفر از  ديويد مك كلور در ادامه از حضار پرس
ــين باالى 35 هزاردالرى داريد؟ چند نفر از  ــما ماش ش
ــما در ايران سرمايه گذارى كرده ايد؟ اين همه ايرانى  ش
خارج از كشور چرا پول هايتان را به ايران نمى آوريد؟ 

ــرمايه گذارى كنيد  ــا بين 5 تا 10 هزاردالر س اگر تنه
ــرمايه  تضمين خواهيد كرد كه كارآفرينان زيادى با س
ــما موفق مى شوند. مك كلور گفت اگر به جاى سكه  ش
و زمين روى استارتاپ ها سرمايه گذارى كنيد چندسال 

بيشتر طول مى كشد، اما بازگشت چندبرابرى دارد. 
دنيا روى استعدادهاى ايران حساب باز مى كند

ــتم  محمود نظارى، رييس هيات مديره همكاران سيس
 2014 Bridge ــود در كنفرانس ــخنرانى خ هم در س
ــده  ــف نش ــتعدادهاى جوانان ايرانى كش ــت: «اس گف
ــيار مستعد،  ــت. به نظر من ما در ايران جوانان بس اس
ــا مى تواند روى  ــود انگيخته داريم كه دني ــه روز و خ ب
ــخنان خود با  ــاب كند.»محمود نظارى در س آنها حس
اشاره به تاريخچه شكل گيرى همكاران سيستم گفت: 
ــكل گيرى همكاران سيستم، ما ايده هاى  «در زمان ش
ــتيم. به همين خاطر  ــزرگ ولى منابع محدودى داش ب
پنج سال طول كشيد كه بتوانيم ايده هايمان را به عمل 
ــه مهم ترين چالش هاى  ــاره ب ــل كنيم.»وى با اش تبدي
ــتم افزود: «عدم  ــين همكاران سيس پيش روى موسس
آمادگى اكوسيستم براى توسعه فناورى، بى توجهى به 
ــا و عدم ارتباط بازار  ــت، مهاجرت و فرار مغزه كپى راي
ــتند كه ما با آنها  ــهام ايران و IT، چالش هايى هس س
ــى از داليل موفقيت  ــديم.»وى در ادمه برخ مواجه ش
ــتم را برشمرد و گفت: «سختكوشى در  همكاران سيس
ــعه منابع انسانى،  كنار ارتباط صميمانه، تمركز بر توس
ــئله حاكميت  نگاه به مدل هاى موفق دنيا، توجه به مس
ــران جوان  ــر پرورش مدي ــرمايه گذارى ب ــركتى، س ش
ــازمان و توجه به مشترى، از مهم ترين عوامل  داخل س
موفقيت شركت بوده است.» محمود نظارى، در انتهاى 
سخنان خود، با اشاره به پتانسيل هاى موجود در ايران 
ــتن جوانان مستعد و تحصيلكرده  گفت: «ايران با داش
ــد براى پذيرش  ــاورى، آمادگى رو به رش ــوزه فن در ح
دنياى ديجيتال و نيازهاى روز افزون در حوزه فناورى 
ــيل در حوزه IT به  اطالعات، يك بازار خوب و با پتانس
ــيليكون  ــمار مى رود. اعزام نيروهاى IT ايرانى به س ش
ــرى و همچنين  ــراى كار در آن محيط و يادگي ــى ب ول
ــران براى كار در  ــيليكون ولى به اي ــزام نيروهاى س اع
ــك نمونه خوب همكارى  ــط IT ايران، مى تواند ي محي

براى تبادل دانش و تجربه باشد.»

 با سرمايه گذارى 
400 ميليارد تومانى 

مى توان يك كارخانه 
سيمان با ظرفيت 

توليد 3500 تن در 
روز ساخت كه هر 

تن با قيمتى بين 95 
تا 120 هزار تومان 
در بازار به فروش 
خواهد رسيد و اين 

يعنى ماهانه
11 ميليارد تومان درآمد

گزارش

60

از پروين خانم و ايده جديدش تا 
سرمايه گذارى در حوزه راه آهن

كالف اول: 
اگر يادتان باشد، هفته 
گذشته راجع به كارهاى 
ــدزاى  درآم و  ــه  خالقان
ــت  ــم صحب ــن خان پروي
ــا  ــم او ب ــم و گفتي كردي
ــاى نويى كه دارد،  ايده ه
ــد؛ در عين حال  ــش را متحير مى كن ــه اطرافيان هميش
ــى آورد. حاال اين  ــت م ــدى هم از اين راه به دس درآم
ــاره از آلمان به ايران آمده با يك ايده  پروين خانم دوب
جديد. او مى گويد: «مردم آلمان عاشق پزشكى سنتى 
هستند و من هم به اين فكر كردم كه چگونه مى توانم 
ــه پروين خانم  ــتفاده كنم.» به گفت ــن فرصت اس از اي
ــال  ــور را افراد كهنس از آنجا كه اكثر جمعيت اين كش
ــترمرغ بهترين گزينه براى  تشكيل مى دهند، روغن ش

بيزينس است. 
ــان دقت  ــل گرامى م ــه حرف هاى فامي ــوب كه ب خ
ــت مى گويد، زيرا روغن شترمرغ  مى كنم، مى بينم درس
ــاى مزمن را  ــام درده ــواع و اقس ــى، ان ــل و طبيع اص
ــت  درمان مى كند و در عين حال لطافت خاصى به پوس
ــن، بلكه براى  مى دهد. بنابراين نه فقط براى افراد مس
ــون او به دنبال  ــد. اكن ــا نيز مى تواند مفيد باش جوان ه
توليدكننده هاى روغن شترمرغ است تا مقدارى از اين 
ــول را خريدارى كند كه تا 5 هفته ديگر وقتى به  محص
ــت، آنها را به آلمان  ها بفروشد. نه اينكه  خانه اش برگش
ــد اما  ــته باش ــور چنين روغنى وجود نداش در آن كش
ــبت به آنجا وجود دارد،  تفاوت قيمتى كه در ايران نس
اين گونه ايجاب مى كند كه در اين زمينه سرمايه گذارى 

كرد؛ هرچند كه اين سرمايه گذارى كوچك باشد. 

كالف دوم: 
ــوب براى  ــك خبر خ ي
كـــه  ــــرمايه گذارانى  س
حــمل و نقل  حـــوزه  در 
ــوص راه آهن فعال  به خص
مـــدير عامل  ــــتند؛  هس
شركت راه آهن اعالم كرد 
ــت هاى  سياس اصلى  پايه 
ــت و بايد  ــوان بخش خصوصى اس ــه بر ت ــن تكي راه آه
ــاوگان ريلى به اين بخش  ــام عمليات بهره بردارى ن تم
ــود. اين مقام مسئول گفته در مصوبات ستاد  واگذار ش
ــرمايه گذاران  ــا بحث حمايت از س ــدى  يارانه ه هدفمن
ــد واگن هاى  ــده و در زمينه خري ــى مطرح ش خصوص
بارى تسهيالتى نيز در نظر گرفته خواهد شد. بنابراين 
مى توان روى اين موضوع حساب كرد كه سرمايه گذاران 
با خيال راحت در حوزه حمل و نقل ريلى سرمايه گذارى 
ــته پيشرفت  ــال هاى گذش كنند. راه آهن ايران طى س
ــعت معادن و  ــته و با توجه به وس قابل مالحظه اى داش
ــتردگى بيشترى الزم دارد. اين را  نياز به حمل بار، گس
ــيد كه لكوموتيو هيچ گاه از رونق  هم به ياد داشته باش
ــه مردم براى مسافرت يا حمل بار به  نمى افتد و هميش

آن نياز دارند. بنابراين نگران سودآورى نباشيد. 

سرنخ

اخبار

حامدشايگان

ــتاندار آذربايجان غربى گفت: تسهيالت واحدهاى صنعتى و  معاون برنامه ريزى اس
توليدى واجد شرايط تا پايان هفته جارى در بانك هاى عامل مصوب مى شود.

ــنا، تقى كهوريان در كارگروه اشتغال استان افزود: دبيرخانه شوراى  به گزارش ايس
ــتغال در تفاهم نامه اى با شبكه بانكى كشور سهم تسهيالت بانكى سه ماهه  عالى اش
اول براى هر استان را مشخص كرده كه بايد تا پايان شهريور ماه تسهيالت واحدهاى 

معرفى از اين محل مصوب و پرداخت آن شروع شود.
وى اظهار كرد: اين تسهيالت به واحد هاى صنعتى و توليدى نيمه تمام و به عنوان 
ــرايط اعطا مى شود.وى ادامه داد: بانك هاى  ــرمايه در گردش به واحد هاى حائز ش س
عامل بايد هرچه سريع تر مراحل بررسى طرح ها را به پايان رسانده و در هفته جارى 

تمام طرح هاى واجد شرايط به تصويب برسند.
وى افزود: بانك هاى عامل متعهد هستند با اتمام بررسى پرونده ها براى واحدهاى 
توليدى و صنعتى كه مصوبه اركان اعتبارى بانك ها را مى گيرند، پرداخت تسهيالت 
ــى از  ــهيالت بخش ــاره به اينكه با اعطاى اين تس ــود را آغاز كنند.كهوريان با اش خ

ــدار توليد  ــد وارد م ــال و راك ــه فع ــاى نيم واحده
ــن مهم به  ــد، گفت: اي ــد ش ــتغال زايى خواهن و اش
ــتغال جديد در اين واحدها  رونق توليد و ايجاد اش
ــد.وى اتمام طرح هاى نيمه تمام با  منجر خواهد ش
پيشرفت باالى 80 درصد از محل دريافت تسهيالت 
ــاد رونق اقتصادى  ــوى ايج را نيز گام ديگرى به س
ــه دولت با جديت پيگيرى  ــتان عنوان كرد ك در اس

مى كند.

ــت با توجه به گران بودن توليد در ايران، مناطق آزاد به  يك كارشناس اقتصادى معتقد اس
بهشت توليدكنندگان كاالهاى خارجى تبديل شده  است. 

ابراهيم رزاقى، استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مناطق آزاد ايران با هدف 
ــود صادرات  ــدند اما كارى كه در اين مناطق انجام نمى ش حمايت از توليد و صادرات ايجاد ش
است. با توجه به اتكاى كشور به فروش مواد خام، توليد جايگاه چندانى ندارد. وى افزود: توليد در 
ايران گران است و صرفه اقتصادى ندارد بنابراين سرمايه گذارى در مناطق آزاد با هدف واردات 
كاالهاى خارجى انجام مى شود كه اتفاقا سود خوبى هم دارد. رزاقى با بيان اينكه اقتصاد ايران 
مولد نيست، ادامه داد: اقتصاد ايران اقتصاد تجارى است. تمام قوانين هم به نفع تجارت وضع 
ــانى كه باالترين سود را در اين خصوص  مى شود. به واردكنندگان يارانه داده مى شود و از كس
مى برند ماليات گرفته نمى شود. برخى سرمايه داران ما سرمايه هاى ايرانى را براى كسب سود 
بيشتر به امريكا، امارات و اروپا منتقل مى كنند. بانك ها هم در فعاليت هاى تجارى سرمايه گذارى 
كرده اند. اين كارشناس اقتصادى با اشاره به قوانين سختى كه براى تجارت در كشور امريكا وضع 
مى شود، گفت: امريكا كه بزرگ ترين كشور سرمايه دارى ليبرالى است براى حمايت از توليد 

داخلى خود از شركت هاى غيرتوليدى 80 درصد ماليات 
ــاى توليد  ــن هزينه ه ــاال رفت ــورم و ب ــرد. وى ت مى گي
ــت و افزود:  ــش دانس ــود در اين بخ ــده دليل رك را عم
ــتايى  ــاورزان و توليدكنندگان روس آمار مهاجرت كش
ــت. وضع  ــال افزايش اس ــه روز در ح ــهرها روز ب ــه ش ب
ــت، در نتيجه  ــوب نيس ــدان مطل ــران هم چن صنعتگ
ــه واردات رو ــند و ب ــت مى كش ــراد از توليد دس اين اف

 مى آورند. 

مناطق آزاد ايران، بهشت خارجى هاتصويب تسهيالت واحدهاى صنعتى تا پايان هفته جارى

مجلس
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بس�یاری بر این باورند که با 
وجود خالقیتی که ایرانی ها 
در همه کارها از خود نش�ان 
می دهند، خالقیت چندانی 
در بازاریابی دیده نمی شود. 
چقدر ب�ا این گفت�ه موافق 

هستید؟ 
در اص��ل بای��د بپرس��ید آیا 
خالقیت ه��ای م��ا در بازاریابی 
متناس��ب با بازار است؟ فیلیپ 
کاتل��ر که پ��در عل��م بازاریابی 
جهان اس��ت می گوی��د: میزان 
پیش��رفت عل��م بازاریاب��ی از 
س��رعت پیش��رفت بازار کندتر 
است. نسل ها و سالیق در حال 
عوض شدن هستند؛ به خصوص 
با این گس��تره فض��ای مجازی. 
سرعت نشر اخبار بس��یار زیاد 
شده اس��ت. در این شرایط یک 
پدیده می تواند هم مثبت باشد 
هم منفی. یک چاق��و می تواند 
هم برای جراحی استفاده شود 
و هم در دس��ت افراد شرور قرار 
گیرد و توسط آن یک آدم شریف 
کشته ش��ود. وایبر هم می تواند 
ابزاری برای گسترش یک پیام 
در سطح جهان با س��رعت باال 
باش��د و هم می توان��د  ابزاری 
برای رقابت ناجوانمردانه باشد. 
شرکت هایی که از شرکت های 
موفق رقی��ب عق��ب افتاده اند 
مطلبی را ک��ه صحت آن معلوم 
نیس��ت در فضای وایبر پخش 
می کنند. تمام ای��ن ابزارها در 
دست بشر قرار می گیرند و این 
انسان اس��ت که می تواند از آن 
درست استفاده کند یا نادرست.

 بازاریاب�ی خوب اس�ت یا 
بد است؟ 

بازاریاب��ی می تواند بد باش��د 
زیرا ممکن اس��ت ی��ک کاالی 
نامطل��وب ب��ا اس��تفاده از علم 
بازاریاب��ی در یک م��دت زمان 
کوتاه به ف��روش برس��د. مثل 
تبلیغی که در رابط��ه با کرمی 
ب��رای همه اعض��ای خان��واده 
پخ��ش می ش��د؛ در حالی که 
یکی ممکن است پوست خشک 
داشته باش��د و دیگری پوست 
چرب، اما این ش��رکت توانست 
برای دوره ای محصوالتش را به 
فروش برس��اند و بعد هم سراغ 
کار دیگری برود. این ش��رکت 
قطعا در کار خ��ود خالقیت به 
خرج داده است، اما بسته به آنکه 
خالقیت در چه مسیری به کار 
گرفته شود می تواند خوب یا بد 
باشد. در حقیقت در چند سال 
اخیر پیش��رفت عل��م بازاریابی 
در کش��ور ما خیلی خوب بوده 
است. من می توانم ادعا کنم ما 
در پنج سال گذش��ته بیشتر از 
50 سال گذشته در حیطه علم 
بازاریابی دس��تاورد داش��ته ایم 
ام��ا نکته این اس��ت ک��ه تمام 
این پیش��رفت ها رضایت بخش 
نیس��ت. این می تواند به خاطر 
همان فضای مجازی و س��رعت 
ارتباطات و گ��ردش اطالعاتی 
که در بین جوام��ع وجود دارد 
و س��رعت باالی یادگیری نسل 
جوان به علت در اختیار داشتن 
ابزارهای فراوان باش��د؛ ش��اید 
اگر در گذش��ته می��زان تولید 
علم یک نسل نس��بت به نسل 
قبل��ی اش دو برابر ب��ود، امروز 
میزان آگاهی و تولید علم افراد 
سه تا 15 س��اله نسبت به نسل 
قبلی شان، چند ده برابر بیشتر 
شده اس��ت. به همین جهت با 
وجود تم��ام زحمات، ش��رایط 
هنوز رضایت بخش نیست، زیرا 
س��رعت تغییر بازار بسیار باالتر 

است. 
در حوزه تولید کتاب و مقاله 

چطور عمل کرده ایم؟ 
در ای��ن ح��وزه هماهنگ��ی 
مطالب علمی با ب��ازار در ایران 
خیل��ی زیاد ب��وده اس��ت. قبال 
م��ا مطالب��ی را در دانش��گاه ها 
در ح��وزه بازاریاب��ی تدری��س 
می کردیم ک��ه بیش��تر به درد 
غربی ها می خورد ام��ا االن این 

مطالب با نگ��رش ب��ازار ایران 
همخوانی پیدا کرده و ما مطالب 
را متناس��ب با ب��ازار خودمان 
تولید می کنیم و ش��رکت های 
بس��یار موفق��ی را می بینی��م 
که دلی��ل اصل��ی موفقیت آنها 
بهره گی��ری از عل��م بازاریابی و 
خالقیت های آن و کمک گرفتن 
از مش��اوران اصلح بوده اس��ت. 
مثال ای��ن همه ش��رکت تولید 
بس��تنی در ایران داریم که هر 
کدام در مقطعی خوب بوده اند 
اما نتوانسته اند موفق باشند، اما 
شرکت میهن یک شرکت خالق 
و متمایز اس��ت. این شرکت در 
اوایل ده��ه 80 ب��ا 35 ویزیتور 
وارد فض��ای بازاریابی مویرگی 
شد و امروز نزدیک به 3000 نفر 

فروشنده دارد. 
درست است که میهن برند 
بزرگ�ی اس�ت، اما ب�ه نظر 
می رس�د این ش�رکت های 
بزرگ هم هنوز اش�تباهات 
بس�یاری دارن�د. به عنوان 
مثال با وجود بح�ران اخیر، 
م�ا همچن�ان بیلبورده�ا 
تبلیغ�ات  آگهی ه�ای  و 
محص�والت پرچ�رب ای�ن 
ش�رکت را می بینی�م ک�ه 
براس�اس نظرس�نجی های 
صورت گرفته از مشتریان، 
حتی می تواند نتیجه عکس 
داشته باشد. به نظر شما چرا 
چنی�ن اش�تباهاتی اتف�اق 

می افتد؟ 
این مس��ئله طبیعی اس��ت. 
هرچق��در ش��رکت ها بزرگ تر 
می ش��وند احتمال خطای آنها 
هم باالتر رفته و انتظارات مردم 
هم از آنها بیش��تر می شود، اما 
بحث ریشه ای تر اس��ت؛ آیا هر 
محص��ول پرچرب��ی زی��ان  آور 
اس��ت؟ آی��ا این ش��رکت های 
معروف ش��رکت هایی هستند 
ک��ه از روغ��ن پال��م اس��تفاده 
کرده ان��د؟ هنوز هی��چ چیزی 
مشخص نشده، اما ما در فضای 
وایب��ری لیس��ت 50 ش��رکت 
موفق را می بینی��م. این طبیعتا 
توس��ط آنهایی نوشته می شود 
که یک عمر می خواس��ته اند با 
این ش��رکت های بزرگ رقابت 
کنن��د، ام��ا نمی توانس��ته اند و 
هیچ کس هم نمی تواند منش��أ 
نوش��تن این اخب��ار را پیگیری 
کند. در چنین شرایطی هم خود 
شرکت ها و هم متخصصان بازار 
باید آگاهی رس��انی دقیق تری 
به مخاطبان هدفش��ان داشته 
باشند. رفتارهایی که به صورت 
موج��ی در جامع��ه ص��ورت 
می گی��رد می توان��د خطرناک 
باشد. در چنین ش��رایطی باید 
کارشناسان بازاریابی وارد شده 
و به م��ردم بگوین��د چه چیزی 
درس��ت و چه چیزی نادرست 
است. چون اساس موفقیت یک 
شرکت در یک کلمه نهفته است 
و آن برند اس��ت؛ برند به معنای 
آبرو، خوشنامی و حیثیت است. 
طبیعت��ا ش��رکت های بزرگ و 
موفق جهان و ایران این اشتباه 
را نمی کنند که آبروی چندین 
و چندس��اله خود را با یک خطا 
از بین ببرن��د. بنابراین باید یک 

مقدار عمیق تر به مس��ائل نگاه 
کنیم. شاید کس��ی نتواند مثل 
صاحب آن شرکت درک کند که 
چه خون دل های��ی باید خورده 
شود تا یک ش��رکت به شرکتی 
با 3000 فروشنده تبدیل شود. 
ظاهر قضیه 3000 فروش��نده 
است؛ ش��ما یک تیم فوتبال را 
در نظ��ر بگیرید ک��ه دو نفر در 
نوک حمله آن ق��رار دارند؛ این 
فروش��نده ها همان فورواردها 
هس��تند. بای��د دی��د عقب��ه و 
کارآفرینی و تولید اشتغالی که 
در پش��ت آن انجام گرفته است، 
چق��در می تواند در س��المت و 
زندگی ایده آل مردم و لذت بردن 
آنها از زندگی نقش آفرینی کند. 
این شرایط را افرادی که اصطالحا 
عاشق این کار هستند می توانند 
به انجام برس��انند اما اگر کس��ی 
فقط دنبال ثروتمند شدن باشد 
راه های بسیار آسان تری نسبت 
به تولی��د و کس��ب و کار وجود 
دارد؛ به خص��وص در جامعه ما 
که شرایط برای یک شبه پولدار 

شدن فراهم است. 
مقصر اصلی اش�تباهاتی که 
ش�رکت ها در ای�ن خصوص 
مرتکب می ش�وند، چه کسی 

است؟ 

متاس������فانه خیل����ی از 
ش��رکت های ما در ای��ن زمینه 
درس��ت عمل نمی کنن��د و من 
در این خص��وص کارفرمایان را 
مقصر نمی دان��م و آژانس های 
تبلیغاتی را تقصیرکار می دانم. 
مثال یک ش��رکت کامپیوتری 
یک نرم افزار مدیری��ت ارتباط 
با مش��تری )CRM( نوش��ته 
و ب��ه ش��رکت ها می گوید من 
 CRM می توان��م برای ش��ما
پیاده کنم. این در حالی اس��ت 
ک��ه CRM نرم افزار نیس��ت و 
نرم افزار تنه��ا 15 درصد از یک 
پکیج CRM است. 85 درصد 
دیگ��ر بازمی گردد به فلس��فه

 ،CRMاس��تراتژی ،CRM
تاکتی��ک   ،CRMفرهن��گ
CRM و غی��ره. اینه��ا باید در 
ابتدا با آموزش مش��اوره در آن 
س��ازمان پیاده ش��ود تا همه از 
نگهبان تا ریی��س هیات مدیره 
درک آن را داش��ته باش��ند که 
CRM  مدیری��ت ارتب��اط ب��ا 
مشتریان اس��ت. حال نرم افزار 
هم می تواند در کنار سخت افزار 
به م��ا کمک کند ک��ه مدیریت 
ارتباط با مشتری بهتری داشته 
 CRM باشیم، اما وقتی ما کل

را نرم اف��زار بدانی��م، ش��رکت 
نرم اف��زار را خری��داری و نصب 
می کند، اما پرس��نل هنوز برای 
برقراری ارتباط ب��ا آن آمادگی 
ندارند. آن زمان است که شرکت 
نمی توان��د هیچ اس��تفاده ای از 
نرم افزار کند و ب��ه همین دلیل 
فک��ر می کن��د CRM چی��ز 
ب��دی اس��ت. تبلیغ��ات هم به 
همین ش��کل اس��ت. وقتی که 
ب��ه ش��رکت ها می گویی��م ما 
می توانی��م برن��د ش��ما را ارتقا 
دهیم، ش��رکت ها فکر می کنند 
هم��ه چی��ز در گ��رو مش��هور 
شدن است. اکثر این شرکت ها 
فراموش کرده اند برند مشهور، 
مقبول ش��دن اس��ت؛ ما برای 
مقبول شدن چه کارهایی انجام 
داده ایم. دیگر گذشت آن زمانی 
که بخواهیم نسنجیده بگوییم 
بازاریاب یا شرکت اگر حرفه ای 
باش��ند می توانن��د حت��ی ب��ه 
اس��کیمو هم یخچال بفروشند. 
ب��ا عذرخواه��ی از خوانندگان 
عزیز، این مسئله بعد حقه بازی 
مارکتین��گ اس��ت، در صورتی 
ک��ه مارکتین��گ علم عش��ق و 
عرفان است و به معنای با تمام 
وجود مشتری را دوست داشتن 
است. در مارکتینگ باید با تمام 
عشق کارت را انجام دهی و فکر 
کنی دختر خودت قرار اس��ت 
از محصول اس��تفاده کند؛ باید 
برای تان فرقی نداشته باشد که 
مشتری بچه خودت است یا بچه 
دیگران، اما متاس��فانه اینطور 
جا انداخته اند ک��ه مارکتینگ 
می آی��د و محصول نامناس��ب 
شما را در بازار آب می کند. آخر 
اس��کیمو چه نیازی به یخچال 
دارد؟ اینه��ا دیگ��ر دوره اش 
گذش��ته اس��ت. ام��روز بای��د 
بررس��ی کنیم ببینیم اسکیمو 
چه نی��ازی دارد و بعد بررس��ی 
کنیم آیا می توانیم آن محصول 
را به نحوی شایس��ته تر، بهتر و 
متمایزتر از رقب��ا برایش تامین 
کنیم. پس نخستین نقطه شروع 
مارکتینگ این است که من باید 
مشتری شناسی درستی داشته 
باشم. ببینم نیازها، خواسته ها، 
سالیق، عالیق، فرهنگ و مذهب 
مشتری چیس��ت و حاال چیزی 
را ب��ه او ارائه دهم که ه��م او را 
خش��نود کند، هم بهتر از رقبا 
باش��م که مرا انتخاب کند و هم 
با خرید خود اجازه بقای سازمان 
را بدهد. مارکتینگ این است اما 
متاس��فانه در سال های گذشته 
بعض��ی آژانس ه��ای تبلیغاتی 
و مدرس��ان مارکتین��گ خوب 
آم��وزش و مش��اوره نداده ان��د 
و ب��ه همین خاط��ر م��ردم از 
مارکتین��گ می ترس��ند و فکر 
می کنند مارکتینگ آمده تا سر 
آنها کاله بگ��ذارد. در حالی که 
مارکتینگ آمده تا خوب ش��ما 
را بشناسد و سپس به شرکت ها 
مش��اوره ده��د ت��ا محصول��ی 
ب��اب میل ش��ما تولید ش��ود و 
خوب آن محصول را به   ش��ما 
بشناس��اند. اگر م��ن قصد کاله 
گذاشتن س��ر مشتری را داشته 
باش��م پس از چندب��ار باالخره 
می فهمد. ب��ه همین جهت باید 

کاری کنیم که ن��وع نگاه مردم 
ب��ه مارکتین��گ عوض ش��ود. 
مارکتین��گ می توان��د در تمام 
ابع��اد زندگی م��ا نقش آفرینی 
کند. اص��ال حتی رابط��ه من با 
دخترم ی��ک ن��وع مارکتینگ 
است؛ من دارم به او دل و عشق 
می فروش��م. پ��س می توانی��م 
بگویی��م بازاریاب��ی مذهب��ی 
داریم، بازاریابی عشق و عاطفه 
داری��م، بازاریاب��ی کاال داریم، 
بازاریابی خدم��ات داریم. حتی 
در مذاهب ما هم این مسئله به 
چش��م می خورد؛ من شنیده ام 
که حضرت عیسی مسیح زمانی 
که نخس��تین روحانی��ون خود 
را آم��وزش دادند تا ب��ه منظور 
دعوت مردم به دین مسیح آنها 
را به بالد مختلف برسند، جالب 
بود که به اطرافیان خود گفتند 
بگردی��د و بهتری��ن بازاریاب و 
فروشنده ای را که در این اطراف 
وجود دارد پی��دا کنید. حضرت 
مس��یح در اورش��لیم زندگ��ی 
می کردن��د و در آن زم��ان بازار 
نزدی��ک و مع��روف آنج��ا بازار 
دمشق یا بازار شام بود. از مردم 
پرس��یدند چه کس��ی در اینجا 
به عن��وان فروش��نده محبوب 
مردم اس��ت. ف��ردی را معرفی 
کردند و پیامب��ر خدا به او گفت 
این روحانیون من کار خودشان 
را بلد هس��تند اما تو برایش��ان 
کالس بگذار و ب��ه آنها آموزش 
بده چگونه با مردم ارتباط برقرار 
کنند و با آنها ح��رف بزنند. این 
نشان می دهد پیامبرهای ما هم 
به این نتیجه رسیده بودند که از 
مارکتینگ می توان حتی برای 
ترویج دین استفاده درست کرد 
که تبلیغات هم یک بخش��ی از 

آن است. 
با تعاریفی که شما کردید آیا 
به نظرتان م�ا در ایران برند 

داریم؟ 
بله! بسیار هم داریم. برندهای 
خیل��ی خ��وب و ش��رکت های 
بسیار موفقی داریم که طی چند 
سال گذش��ته زحمت بسیاری 
کش��یده اند و در ابع��اد مختلف 

رشد خوبی داشته اند. 
امکان دارد چند نمونه از این 

شرکت ها را نام ببرید؟ 
مثال من ش��رکت های میهن 
و اس��تیل الب��رز را به عن��وان 
برندهای خوب معرفی می کنم. 
حتی اینه��ا بزرگ تر ش��ده اند 
و در تبلیغاتش��ان ب��ه س��متی 
رفته ان��د که از مس��ئولیت های 
اجتماع��ی و خان��واده صحبت 
ب��ه می��ان می آورن��د. حتی به 
س��متی رفته اند ک��ه فقط تیزر 
نسازند و مثال مدرسه می سازند؛ 
این نش��ان می دهد ک��ه آنها در 
راستای دوس��ت داشتن جامعه 

حرکت می کنند.
 من ش��رکت لینا را به عنوان 
یک برند خ��وب معرفی می کنم  
زیرا شرکتی اس��ت که به هیچ 
از  عن��وان در محصوالت��ش 
رنگ های ش��یمیایی اس��تفاده 
نمی کند. به  رغم اینکه استفاده 
از رنگ های شیمیایی محصول 
را ارزان ت��ر می کن��د و وزارت 
بهداش��ت ه��م ای��ن اج��ازه را 
می دهد، اما ش��رکت لینا فقط 
از رنگ ه��ای گیاهی اس��تفاده 
می کند و این نشان می دهد که 
شرکت برند است، زیرا مدیر آن 
می گوید فرقی ندارد چه کسی 
این اسنک را بخورد؛ فرزند من 
یا فرزند کس��ی دیگ��ر، من باید 
لذت ببرم. چند ت��ا از بانک های 
خصوصی م��ان خیل��ی خ��وب 
عمل کرده اند. مث��ال بانک های 
پاس��ارگاد، اقتص��اد نوی��ن و 
س��امان بانک هایی هستند که 
خدمات و حرکت ه��ای زیادی 
انجام داده اند. چرم مش��هد هم 
برن��د خوبی اس��ت و ب��ا وجود 
آنکه بس��یاری از ش��رکت های 
فع��ال در زمینه چ��رم در چند 
س��ال اخیر با شکس��ت مواجه 
شده اند، حتی توانسته است در 
 بازارهای جهانی عملکرد خوبی 

نشان دهد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با دکتر پرویز درگی، مدرس بازاریابی

خوب، بد، زشت بازاریابی
از محصوالت رایگان تا شهرت

همه اجناس رایگان را دوس��ت دارند. اینکه چقدر به 
کیفیت محتوا و اطالعات خ��ود اعتقاد دارید، اهمیتی 
ندارد. ش��ما بای��د کل محصول خود ی��ا حداقل بخش 
اعظم��ی از آن را به ص��ورت رای��گان عرض��ه کنید. در 
غیر این صورت، در نهایت ش��خص دیگ��ری این کار را 

انجام می دهد. 
خواه ناخ��واه امروز مش��تریان بیش از پیش از ش��ما 
انتظ��ار دارند. ش��اید ش��ما این مس��ئله را نپس��ندید، 
اما ای��ن توقع مش��تریان فرصت بس��یار ارزش��مندی 
برای کس��انی اس��ت که قدرت و تاثی��ر اطالعات و نیز 
 ارزش و تاثی��ر چش��مگیر محصوالت رای��گان را درک 

کرده اند. 
 همی��ن ق��درت و تاثی��ر کلم��ه »رای��گان« بود که 
موجب ش��د رفیق من، برایان ومپلر با افراد برجس��ته 
عرص��ه موس��یقی همانند ب��رد پایزلی، کی��ت اربن و 
چندین موس��یقیدان مش��هور و گروه های موس��یقی 
 دیگ��ر مش��ارکت کن��د. در ادام��ه داس��تان برایان را 

می خوانیم. 
 چندی��ن س��ال ب��ود که م��ن و دوس��تم برایان که 
گیتار م��ی زد، با یکدیگر در خانه ه��ا کار می کردیم؛ با 
اس��تفاده از وام تعمیرات انجام می دادیم و خانه ها را نو 
می کردیم. پول توجیبی خود را نیز پس انداز می کردیم. 
برایان مهارت هایی در ساخت و ساز داشت و من کارهای 

کم اهمیتی انجام می دادم. 
 هیچ کدام از م��ا از کارمان راضی نبودیم، اما مجبور 
بودی��م درآمدی کس��ب کنیم تا اینک��ه بتوانیم عالیق 
خ��ود را در اینترنت دنبال کنیم و در رش��ته محبوب 
خ��ود کار کنی��م. خوش��بختانه خرید خانه ه��ا را رها 
 کردی��م و تمرکز خود را روی فضای مجازی و اینترنت 

گذاشتیم. 
عالقه اصلی او موسیقی و گیتار و به طور  دقیق تر بازار 
کوچک مربوط ب��ه تنظیم پدال گیتار بود. همکاری ما 
در ساخت و ساز فرصتی بود تا با یکدیگر گفت وگو کنیم 
و ای��ن گفت وگوها ب��ه هر یک از ما کم��ک کرد تا در 
دنیای اینترنت خود را به عنوان پیشگام تثبیت کنیم و 

در این عرصه موفق شویم. 
موض��وع اصلی بس��یاری از گفت وگوهای ما »قدرت 
و تاثی��ر کلم��ه رای��گان« ب��ود و این مکالم��ات نتایج 

ارزشمندی برای هر دوی ما به همراه داشت. 
 ده س��ال پیش، همه گروه های موسیقی در منطقه 
ایندیاناپولیس می دانس��تند که در آن منطقه تنها یک 
فرد اس��ت که می تواند پدال گیتار تولید کند؛ آن فرد 

برایان بود. 
برایان عصرها و آخر هفته ها به طور  خستگی ناپذیری 
روی پ��دال گیتار ب��رای گروه های موس��یقی و رفقای 
موس��یقیدان خود، کار می کرد. او ب��رای خدمات خود 
درآمد جانبی معقولی داش��ت، اما در چند ساعت فقط 
چند دالر به دس��ت می آورد و هیچ ک��دام از ما تابه حال 

چنین کاری نکرده بودیم. 

 ب��ه محض اینک��ه کار من در اینترنت از او پیش��ی 
گرفت، م��ن و برایان در مورد چگونگی اس��تفاده او از 
مهارت منحصر به فرد خود در جهت راه اندازی و رش��د 
یک کسب و کار واقعی که مورد عالقه او نیز بود، بحث و 
گفت وگو کردیم. در نهایت به مفهوم محصوالت رایگان 

پی بردیم. 
 برای��ان چند عک��س دیجیتال گرف��ت و همچنین 
مطالب��ی در م��ورد فرآیند تنظی��م پ��دال گیتارهای 
گوناگ��ون تای��پ کرد. او ای��ن جزوه ه��ای دیجیتال را 
به ص��ورت PDF درآورد ت��ا به راحت��ی قاب��ل دانل��ود 
 باش��ند و بتوان��د آنه��ا را چاپ ی��ا به طرف��داران خود 

ارسال کند. 
ه��ر جزوه ای ک��ه او تهیه و توزیع ک��رده بود، به طور 
 اجتناب ناپذیری س��واالت زیادی را از سوی خوانندگان 
و طرف��داران روزافزون به همراه داش��ت. هر چقدر این 
محت��وای ارزان یا رایگان را  بیش��تر در فضای مجازی 
منتش��ر می کرد، تعداد طرفداران او بیش��تر می ش��د. 
به تدریج تقاضا برای تنظیم و تعمیر پدال گیتار و دیگر 
آموزش ها و جزوه های مرتبط افزایش یافت، تا جایی که 
مجبور شد چند نفر را استخدام کند تا او را در این کار 
ی��اری کنند.  اگرچه من می دانم برایان تنها ش��خصی 
نیس��ت که در دنیا می تواند پدال گیتار را باز و آن را با 
دستگاه هویه تعمیر و تنظیم کند، اما اطمینان دارم که 
او تنها فردی اس��ت که وقت خود را صرف جمع آوری 
مطالب��ی در مورد فرآیند تعمی��ر و تنظیم پدال گیتار 
ک��رده و این اطالع��ات را به صورت رای��گان در اختیار 

عموم قرار داده تا طرفداران خود را افزایش دهد. 

نتیجه و دستاورد تالش او چه بود؟ 
اکن��ون چندین موس��یقیدان برتر دنی��ا از پدال های 
برایان ومپلر اس��تفاده و همه ج��ا از این پدال ها تعریف 
و تمجید می کنند. برایان در فروشگاه های سرتاسر دنیا 
نام خ��ود را به عنوان برند ب��ر محصوالتش حک کرده 
اس��ت: Brian’s Wampler Pedals. او همچنین 
با مس��تعدترین موسیقیدانان روی کره زمین همکاری 
کرده است؛ موسیقیدانانی که همواره رضایت خود را از 
تجهیزات سفارش��ی که برایان برای آنها تهیه می کرد، 

اعالم کرده اند. 
ش��ما می توانید داس��تان کامل برایان را در س��ایت 
WamplerPedals.com  بخوانید و به این موضوع 
پ��ی ببرید که عالقه برایان و نی��ز تاثیر واژه »رایگان« 

اکنون او را به چه موفقیت شگرفی رسانده است. 

در شماره بعدی بخوانید: 
مزایای ارائه محصوالت رایگان

گاو، انتخاب حساب شده ای بود

کارشناسان بر این باورند که انتخاب کاراکتر برای محصول، 
نخس��تین قدم برای برندینگ و تعیین استراتژی های کلی 
ش��رکت شما خواهد بود. برای معرفی برند خود به دیگران 
بای��د در ابت��دا به خوبی آن را بشناس��ید. با تعریف صحیح 
برند خود پایه و اس��اس الزم را برای قدم های بعدی مانند 
اس��تراتژی تبلیغات مش��خص خواهید کرد. طراحی لوگو، 
رنگ سازمانی، وب سایت، پلن های تبلیغاتی و نوع مشتریان 
شما وابسته به این مرحله هس��تند. به عبارت دیگر، یکی 
از رازه��ای مان��دگاری در ذهن مخاطب انتخ��اب کاراکتر 
متناسب برای معرفی برند است. در کنفرانس ملی بازاریابی 
و فروش، دکتر حسین خطیبی کاراکتر گاو شرکت روزانه را 
به صورت موردی بررسی کرده که توضیحات آن را در ادامه 
می خوانید. در ابتدا برای طراحی یک کاراکتر، سواالتی باید 

پاسخ داده شود که اهم این سواالت به این شرح است: 
1- آی��ا برای برقراری ارتباط ب��ا مخاطبان، کاراکتر الزم 

است؟ 
2- در ص��ورت لزوم، کاراکتر از چه جنس��ی باش��د تا با 

مخاطبان ارتباط موثر برقرار کند؟ 
3- شخصیت پردازی آن براساس چه فاکتورهایی صورت 

پذیرد؟ 
4- چگونه عملیات را با کاراکتر آغاز کنیم؟ 

5- چگون��ه کاراکتر در طول زمان عملیات خود را انجام 
دهد؟ 

6- موفقیت آن را چگونه ارزیابی کنیم؟ 
7- اقدامات اصالحی را چگونه شکل دهیم؟ 

شرکت سحر با برند روزانه، تولید کننده لبنیات بسته بندی 
شده در پاکت های تتراپک، فعالیت خود را در سال 1380 
شمسی آغاز کرد. تولیدات شرکت شامل گروه های کاالیی 
زیر بود: انواع ش��یر: پرچرب، کم چرب، انواع ش��یر طعم دار: 
کاکائو، قهوه و عس��ل و همچنین پنیر. این شرکت قبل از 
هر چیزی با چالش های جدی روبه رو بود، از جمله اینکه، دو 
برند قدرتمند میهن و پاک، قبل از پیدایش روزانه مشغول 
فعالیت بودند و تمام فضای فروشگاه ها را با محصوالت خود 
اش��غال کرده بودند. دغدغه بع��دی در خصوص عدم تفاوت 
محصوالت روزانه از نظر بسته بندی با رقبا بود که در مقایسه 
این برند تازه کار با برندهای موجود در بازار متوجه شباهت 
آنها با هم می ش��دید، یعنی همگی در یک نوع بسته بندی 
)تتراپک( و در پاکت های با س��ایز و ش��کل یکسان تولید 
می ش��دند. حال باید ببینیم چه می شود کرد؟ سواالتی که 
قبل از هرچیزی باید پاس��خ داده ش��ود به این شرح است: 
مصرف کننده چرا باید خرید محصول با برند مطرح موجود 

در بازار را رها کرده و محصول جدید را خریداری کند؟ 
چه کس��انی در تصمیم گیری خرید نقش مهمی را ایفا 

می کنند؟ 
این افراد مهم چگونه می اندیشند و تصمیمات خرید خود 

را براساس کدام فاکتورهای روانشناختی می گیرند؟ 
در ف��از اول چگونه می توان توجه ایش��ان را به این برند 

جلب کرد؟ 
در فازهای بعدی چگونه س��بب ش��ویم ک��ه برند میان 

برندهای انتخابی ذهن گروه هدف قرار گیرد؟ 

در کنار این موضوعات یکسری حقایق در بازار وجود داشت، 
در واقع براس��اس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده در آن 
زمان )سال 1380( مشخص شد که اوال محصوالت مدت دار 
لبنی به عنوان محصول تولید شده با تکنولوژی باال، مدت ها 
بود در بازار ایران غایب بودند و محصوالت بسته بندی شده در 
پاکت های تتراپک به عنوان کاالی جدید محسوب می شدند. 
دوم اینک��ه ورود جوانان نس��ل جدید )ده��ه 60( تغییرات 
عم��ده ای در تصمیم گیری ه��ای خانوار ایجاد ک��رده بود و 
نوجوانان و جوانان نقش عمده ای در تصمیم گیری یا ترغیب 
والدین به خرید، به خود اختصاص داده بودند. همچنین در 
تبلیغات محصوالت لبنی، تمرکز ش��رکت ها روی محصول، 
جایگاه و سابقه برند در بازار بود. به عالوه محصول از قیمت 
باالیی نسبت به محصوالت پاستوریزه برخوردار بود. در نتیجه 
این حقایق باید راهکارهای متناسب، ارائه و تصمیمات الزم  
گرفته می شد، از جمله این تصمیمات انتخاب جامعه هدف 
بود  که با توجه به تاثیرگذاری جوانان در انتخاب های خانواده 
- جوانان 10 تا20 ساله از هر دو جنس – این گروه مورد نظر 
قرار گرفتند. همچنین به دلیل قیمت باالی محصول، برای 
طبقه اقتصادی متوس��ط به باال در نظر گرفته ش��د. از همه 
مهم تر هم اس��تفاده از تکنولوژی های روز و تبلیغات خالق 
بود. همچنین المان هایی مانند ش��ادابی و نشاط، طعم، مزه 
و تازگی و طبیعی بودن وجود داش��ت که می توانس��ت ارتقا  
پی��دا کند. حاال زم��ان تصمیم گیری های نهای��ی برای پیدا 
کردن راهکارها بود. ابتدا برای ایجاد رابطه عاطفی بین برند 
و مخاطبان، تصمیم بر آن ش��د تا فضای طنز انتخاب شود. 
س��پس یک کاراکتر که عالوه بر مشخصات ظاهری، دارای 
»شخصیت« و »ویژگی های متناسبی« باشد انتخاب شد. این 
کاراکت��ر یک گاو بود، یک گاو خن��دان با المان های تعریف 
شده ش��خصیتی و ویژگی های رفتاری - اسمش گاو است- 
محصوالت روزان��ه را نمایش می دهد، ولی مصرف نمی کند 
)مثل قفسه هایی که در فروشگاه با آرم گاو روزانه نمایش داده 
می شوند(، به مخاطب حس دوستی و اعتماد می دهد )مثال 
تبلیغاتی با تبریک سال نو یا تقدیم کردن گل به مشتری(، 
باهوش و زیرک است، با جوانان ارتباط برقرار می کند )مثال 
به اس��کیت می رود و روی صحنه می رقصد(، ورزش��کار و با 
قدرت اس��ت )ورزش می کند، بدنسازی، وزنه برداری، فوتبال 
و تنیس و محصوالت پرچرب روزانه را تبلیغ می کند(، چاق 
می شود، رژیم می گیرد و پنیرهای کم چرب را تبلیغ می کند، 
فک و فامیل دارد )شیرهای طعم دار و آبمیوه ها را با گاوهای 
رنگی تبلیغ می کند(، قرعه کشی راه می اندازد و در همایش ها 
و پاساژها در بین مردم، حضور عروسکی پیدا می کند، برای 

خود فیس بوک دارد و به دیگران پیشنهاد می دهد. 
این گونه اس��ت ک��ه کاراکتر گاو روزان��ه در بین مردم با 
شخصیت پردازی های مداوم و تکرار تبدیل به یک کاراکتر 
ماندگار می ش��ود و برند خ��ود را در ذهن مخاطبان حک 

می کند. 

مردم از مارکتینگ 
می ترسند و فکر 

می کنند مارکتینگ 
آمده تا سر آنها کاله 

بگذارد. در حالی 
که مارکتینگ آمده 

تا خوب شما را 
بشناسد و سپس به 
شرکت ها مشاوره 

دهد تا محصولی باب 
میل شما تولید کنند و 
خوب آن محصول را 

به شما بشناسانند

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

60

مریم عربی

شکوفه میرزایی جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

برخی کارشناس�ان بازاریاب�ی معتقدند تمام داس�تان بازاریابی متمرکز 
ب�ر برندینگ اس�ت و برندین�گ یعنی آبرو. آب�رو هم چیزی نیس�ت که 
به س�ادگی به دست بیاید، پس همیش�ه باید نگران آن باشیم. همه جای 
دنیا مارکتینگ به دنبال ایجاد رابطه بلندمدت با مش�تری اس�ت، ولی در 
ایران بس�یاری از شرکت ها از آینده روابط خود با مشتری غافل هستند و 

بر فروش کوتاه مدت و مقطعی تمرکز دارند. با تمام این اوصاف، دکترپرویز 
درگی، مدرس و مش�اور بازاریابی به آینده بازاریابی و پیش�رفت هایی که 
در س�ال های اخیر در این حوزه تجربه کرده ایم، امیدوار اس�ت و می گوید 
مارکتینگ حاال در تمام ابع�اد زندگی ما نقش آفرینی می کند. گفت وگوی 

ما را با این کارشناس در ادامه بخوانید. 



دیگر زمان آن گذش��ته اس��ت 
که س��ازمانی خدمات وی��ژه ای را 
به مش��تریان خود ارائه کند و این 
خدمات، خاص آن س��ازمان شده 
و تا دس��تیابی رقیبی دیگر به آن، 
زمانی طوالنی صرف ش��ود. دیگر 
به دلی��ل پیش��رفت تکنولوژی، 
س��ازمانی  از رقب��ای هم ح��وزه و 
صنع��ت خ��ود عق��ب نمی ماند. 
آنچ��ه در ای��ن دوران از اهمی��ت 
ویژه ای برخ��وردار اس��ت، نحوه 
ارائه خدمات و معرفی خدمات از 
طریق ش��یوه های نوین تبلیغاتی 
به مشتری اس��ت. در حال حاضر 
بانک ه��ا یک��ی پ��س از دیگری 
خدمات مش��ابه الکترونیکی را به 
مش��تریان خود ارائ��ه می دهند؛ 
خدماتی که ب��ا اش��تراک در هر 
بانک��ی به راحتی می ت��وان از آن 
استفاده کرد. در اینجا حتی دولتی 
یا خصوصی بودن بانک نیز اهمیت 
چندانی ن��دارد. اینکه بانک ها این 
خدمات را دارند، مهم نیست. آنها 
باید در طرح ری��زی کمپین های 
تبلیغات��ی و اطالع رس��انی ای��ن 
خدمات، از راهکاره��ای جدید و 
ویژه ای استفاده کنند تا مخاطب را 
به فکر بیندازند و از آن طریق آنها را 

به سمت خود جذب کنند. 

کمپینی برای معرفی خدمتی 
مشترک

در همین راس��تا، چن��د وقتی  
اس��ت که بانک ملت یک کمپین 
تبلیغاتی را با طرح های متفاوت، 
از طریق رسانه های مختلف اکران 
کرده اس��ت؛ کمپینی که با هدف 
اطالع رسانی خدمات الکترونیکی 
این بانک به مش��تریان طراحی و 
اجرا شده اس��ت. در واقع سازمان 
می خواهد خدمات مش��ترکی را 
که تمام��ی بانک ها به مش��تریان 
خود ارائه می کنند با تصویرگری 
متفاوتی به نمایش بگذارد. در این 
کمپین از رس��انه های محیطی و 
تلویزیونی اس��تفاده ش��ده است. 
در طراحی آگهی ه��ای محیطی 
و تلویزیونی این کمپین، انسجام 
خاصی دیده می ش��ود به گونه ای 
که با دیدن هر کدام از این آگهی ها، 
طرح های دیگ��ری از این کمپین 
ب��ه مخاطبان یادآوری می ش��ود. 
رنگ س��یاه زمینه تصویر در کنار 
نمادهای سفید، هر بیننده ای را به 
کنجکاوی وا می دارد. درآگهی های 
این کمپین صحبت��ی از تازگی و 
نوآوری به میان نیامده و مشخص 
اس��ت که با هدف اطالع رسانی به 
مشتریان برنامه ریزی شده است. 
طراح به منظور ایجاد حس برتری 
خدمات این بانک نسبت به رقبای 
دیگ��ر آن، خدم��ات الکترونیکی 
این بانک را به ترافیک ش��هری و 
گرفتاری های ناشی از آن متصل 
س��اخته اس��ت. ترافیکی که هر 
فردی در تهران مدت زمان زیادی 

را صرف آن می کند و باعث ش��ده 
که همه در جست وجوی راه حلی 
برای خالصی از این معضل الینحل 

شهری باشند. 

وفاداری به هدف
تا انتهای کمپین 

در اکثر کمپین ه��ای طراحی 
شده در داخل کش��ور شاهد این 
هستیم که المان های به کار رفته 
در آگهی های محیطی و رسانه ای 
مش��ابه نیس��تند. هدف مشترک 
تا حدودی رعایت می ش��ود، ولی 
اینکه المان ه��ای تمامی آگهی ها 
نیز یکی باشد، موضوعی است که 
به نظر می رسد در این عرصه تازه 
باشد. اگر هم بوده برای گروه هدف 
وسیعی تعریف نشده است. اقدام 
تبلیغات��ی جدی��د بانک ملت این 
انس��جام و هماهنگی را درتمامی 
کمپین رعایت کرده است. درنتیجه 
وقتی آگهی محیطی را می بینید، 
حس هم��ان زمان��ی را دارید که 
در مقاب��ل تلویزیون نشس��ته اید 
و نظاره گ��ر آگه��ی تلویزیونی آن 
هس��تید. تنها تفاوت آن در اضافه 
ش��دن صدا و موس��یقی به آگهی 

تلویزیونی این کمپین است. 

بازی با  المان ها 
در تبلیغات محیطی 

ب��رای تبلیغات محیط��ی این 
کمپی��ن چه��ار آگه��ی طراحی 
ش��ده اس��ت. در آگه��ی اول، 
نماد اطالع رس��انی می��زان آنتن 
گوش��ی همراه، در کن��ار خطوط 
عابر پیاده قرار گرفته است. هردو 
مورد ش��امل خطوط مش��خصی 
هس��تند، ولی وقتی کنار یکدیگر 
ق��رار می گیرن��د، به راحتی بدون 
نیاز به هیچ المان دیگری پیام را به 

مخاطبان می رس��انند. شعار این 
آگهی »همراه بانک ملت، جایگزین 
سفرهای درون شهری« است. در 
آگه��ی دوم، صحبت از تلفن بانک 
به عنوان عاملی ب��رای جایگزینی 
سفرهای درون شهری شده است. 
به همین ترتیب المان های  دسته 
دنده و شماره گیر تلفن در زمینه 
سیاه قرار گرفته اس��ت. در آگهی 
س��وم، از اینترنت بان��ک و المان 
حرکت موس در کنار فلش جهت 
عالئم راهنمایی و رانندگی استفاده 
شده اس��ت. درآخرین آگهی نیز 

به مخاطب شیوه اس��تفاده از این 
خدمات بانکی آموزش داده شده 
و کد بانک و عالئم س��تاره، عدد، 
مربع در کنار عالمت ورود ممنوع 
راهنمایی و رانندگی ق��رار گرفته 

است. 

هماهنگی تصویر و صدا 
درآگهی 

در آگهی تلویزیونی این کمپین، 
از همان المان های آگهی محیطی 
استفاده شده اس��ت. فقط درآن 
گوینده، ش��عار را بیان می کند و 
موس��یقی نی��ز در پس زمینه آن 
پخش می ش��ود، اما نکته جالبی 

در آگه��ی تلویزیون��ی وج��ود 
دارد که با دی��دن آن آگهی های 
محیط��ی، تکمیل می ش��ود. در 
این آگه��ی، دایره وس��ط لوگوی 
بانک روی تصویر ب��ازی می کند 
و با بازی این دای��ره هدف آگهی 
مشخص می ش��ود. برای مثال با 
چرخش دای��ره، الم��ان تعویض 
دنده خودرو به ش��ماره گیر تلفن 
تبدیل می ش��ود یا خط��وط عابر 
پیاده ب��ا ضرب��ه دایره ب��ه المان 
نش��ان دهنده آنتن  گوشی همراه 
تغییر ش��کل می دهد. در آگهی 
س��وم، با ضربه زدن دایره به فلش 
جهت عالئم راهنمایی و رانندگی، 
تصویر به ش��کل موس کامپیوتر 
تبدیل می ش��ود. موس��یقی این 
آگهی ه��ا نی��ز به خوبی آنه��ا را 
تکمیل کرده است. وقتی دایره در 
فضای س��یاه رنگ تصویر در حال 
گردش اس��ت و عالئ��م ترافیکی 
و راهنمایی و رانندگ��ی را تبدیل 
ب��ه المان ه��ای دنی��ای مجازی 
می کند، موسیقی ای نیز از صدای 
نابهنجار بوق ماش��ین و ترافیک 
پخش می ش��ود. وقتی به تصویر 
اصلی کمپین می رسیم، موسیقی 
قطع ش��ده و آهنگی مالیم تر به 
گوش می رس��د. درآخر نیز دایره 
نارنجی رن��گ به وس��ط لوگوی 
بانک ملت اضافه می شود و آن را 
تکمیل می کن��د. در انتها گوینده 
همیش��گی تیزرهای ای��ن بانک، 
ش��عار همیش��گی خود را تکرار 
می کن��د: بان��ک مل��ت، تغییر را 

احساس کنید. 

رعایت رنگ سازمانی 
درآگهی 

»فرص��ت ام��روز« در م��ورد 
ای��ن آگه��ی نظ��ر برخ��ی از 

کارشناس��ان این ح��وزه را جویا 
شده اس��ت. کارشناسی در مورد 
زمین��ه س��یاه رنگ تصویر آگهی 
می گوی��د: ای��ن ش��یوه طراحی 
ب��رای اطالع رس��انی دلگی��ر و 
نامناس��ب اس��ت و بهتر اس��ت 
برای اطالع رس��انی به مشتریان 
از رنگ های روشن تری استفاده 
شود، رنگ هایی که پیام کمپین 
را راحت تر به مخاطبان برسانند. 
مشتری االن بیش��تر از هروقتی 
گرفتار مشغله های روزمره است 
و درگیر کردن فکر او برای کشف 
اینکه چرا از این سبک رنگ ها و 
المان ها استفاده شده، شاید کار 
درس��تی نباش��د، اما کارشناس 
دیگری خالف این نظ��ر را دارد 
و می گوید: قرار گرفتن س��یاهی 
در کنار سفیدی ترکیب درستی 
را ایج��اد کرده اس��ت. س��یاهی 
نم��ادی از ترافیک و مش��کالت 
زیاد ناش��ی از آن و سفیدی نماد 
کمکی اس��ت که بانک می تواند 
در این تاریکی ب��ه مخاطب خود 
کند، البته با اشاره به اینکه سیاه و 
قرمز این روزها به رنگ سازمانی 
ای��ن بانک تبدیل ش��ده اس��ت. 
ای��ن دو رنگ بع��د از تغییر رنگ 
س��ازمانی اکثر بانک ها، به رنگ 
سازمانی جدید این سازمان بدل 
شد. بعد از آن اتفاق، این رنگ ها 
در اکثر آگهی ه��ا و کمپین های 
سازمان قابل مش��اهده هستند. 
ح��ال ط��راح از این س��یاهی و 
قرم��زی برای ی��ادآوری نام برند 
نیز اس��تفاده ک��رده که ب��ه نظر 
ترکی��ب  جالب��ی را خل��ق کرده 
است. این کارش��ناس می گوید: 
استفاده از چندین آرت ورک در 
اقدامات تبلیغاتی داخلی ش��یوه 
متفاوتی اس��ت. بانک ها به دلیل 
تع��داد زیاد مش��تریان ب��ا گروه 
هدف  بزرگ��ی مواجهن��د و این 
چالش��ی بزرگ برای ه��ر طراح  
محس��وب می ش��ود. ب��ه همین 
دلی��ل طراح��ان برای پوش��ش 
تمام��ی مش��تریان ب��ا س��طوح 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
بای��د ب��ه س��راغ ویژگی ه��ای 
مشترک تمامی مشتریان بروند 
تا بتوانن��د تاثیرگ��ذاری الزم را 
روی مش��تریان داش��ته باشند. 
به نظ��ر می رس��د ای��ن کمپین 
تمام  زوای��ای مورد نظ��ر بانک را 
پوشش داده است. موقع مراجعه 
به وب س��ایت این بان��ک متوجه 
اس��تفاده از طرح آگهی ها برای 
ورود به این وب سایت می شویم. 
دراین وب سایت عالوه بر نمایش 
آگهی ه��ا، درباره خدم��ات ویژه 
الکترونیکی و صدمات و ضررهایی 
که مشتریان از عدم  استفاده آنها 
ممکن اس��ت ببینن��د، مطالبی 
عنوان ش��ده اس��ت. در آخر باید 
اضافه شودکه طراحی آگهی های 
این کمپین توسط تهمتن امینان 
انجام شده و کپی رایتر آن فرشید 

شهیدی بوده است. 
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چالش تولید آگهی های متفاوت از خدمات مشابه الکترونیکی بانک ها

بازی با رنگ ها در کمپین 
تبلیغاتی منسجم

یک تیر و دو نشان خیریه
 با تراکت تبلیغاتی

بارها پیش آمده شعارتبلیغاتی یک آگهی، نظر بیننده 
را به خود جلب کرده و مخاطب را به سمت آن محصول 
یا خدمت تبلیغ شده کش��انده است. اما وقتی مخاطب 
به س��راغ محصول و یا خدمتی که در آن اقدام تبلیغاتی 
معرفی شده می رود، با صحنه ای عجیب روبه رو می شود؛ 
ش��عار هیچ تطابق��ی با محص��ول معرفی ش��ده ندارد. 
اینجاس��ت که مخاطب دچار شوک عجیبی می شود که 
چرا ش��عار باعث شده به س��راغ کاالیی برود که برای او 
مفید نبوده و مش��کلی را رفع نکرده است. همین شیوه 
باعث دلسردی مشتری نسبت به آن کاال نیز شده است. 
چن��د روز پیش تراکت تبلیغاتی موسس��ه خیریه ای به 
دس��تم رسید. این روزها تراکت ها و شیوه پخش آنها به 
موضوعی جالب توجه تبدیل شده است. تراکت ها معموال 
رس��انه هایی هس��تند که مخاطبان در بسیاری از موارد 
ب��ه زور و برای خالصی از پخش کنن��ده، آنها را دریافت 
می کنن��د. اما این تراکت با بقیه موارد فرق داش��ت. در 
ابتدا ش��عار نقش بسته روی این تراکت نظرم را به خود 
جلب کرد؛ به س��المتی خرید کنید! شعاری که معموال 
هرف��ردی موقع خرید کردن به دیگری می گوید. گمانم 
ای��ن بود که چون موسس��ه می خواهد بازارچه خیریه را 
برگزار کند، برای خریداران آرزوی سالمتی کرده است. 
این برداشت ها زمانی بود که هنوز متوجه نشده بودم که 
بازارچه خیریه به نفع بیماران نیازمند مبتال به سرطان 
باالی 14 س��ال برگزار می ش��ود. در نتیجه با دیدن این 
موضوع متوجه شدم که واژه سالمتی در شعار برگرفته از 
هدف برگزاری بازارچه است. در بازارچه قرار بود غذاهای 
خانگی نیز به فروش برسد؛ غذاهایی که به دلیل خانگی 
بودن آن مطمئنا س��الم تر از غذای رس��تورانی است. با 
این توصیفات کپی رایتر این ش��عار با یک تیر دو نشان 
زده اس��ت، هم محصوالت ب��ه فروش رفت��ه در بازار را 
در ش��عار خ��ود در نظر گرفته و هم ه��دف از برگزاری 
بازارچه را پوش��ش داده اس��ت. طرح ای��ن تراکت نیز با 
ش��عار هماهنگی داشت. طراح برای این بازارچه خیریه، 
چرخ خریدی را به تصویر کشیده بود که قلبی با حاشیه 
قرمز رنگ را حمل می کرد. این چرخ در آسمانی پر از ابر 

نمایش داده شده بود. 
 به نظر می رس��د طراحان تبلیغاتی وقتی هدفی خیر 
داش��ته باش��ند، خالقیت بیش��تری را به کار می برند؛ 
خالقیتی که باعث جذب مخاطب بیش��تر و به نس��بت 
آن فروش بیش��تر می شود و فروش بیشتر باعث درآمد 
باالتر برای موسس��ه خیری��ه خواهد ش��د. به هرحال 
طراحانی که برای چنین موسس��اتی طراحی می کنند، 
بای��د تمام خالقیت خ��ود را به کار ببرند ت��ا با همان 
یک طرح تمام هدف موسس��ه را به مخاطب برس��انند. 
بسیاری از این موسس��ات معموال درآمد باالیی ندارند 
که بخواهند تبلیغات گسترده ای کنند، درنتیجه همین 
ط��رح کوچک بای��د تمام اهداف آنها را پوش��ش دهد؛ 
ش��یوه ای که اگر در مورد کس��ب وکارهای کوچک نیز 
رعایت ش��ود، باعث جذب مش��تریان بیشتر به سمت 

کسب و کار آنها می شود. 

تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات
ام��روزه تبلیغ��ات از در و 
دی��وار ش��هر باال م��ی رود و 
تلویزیون��ی  ش��بکه های  از 
مختل��ف پخش می ش��ود و 
برای مخاطبان خسته کننده 
شده است. بررسی چگونگی 
کش��ورهای  در  بازاریاب��ی 
پیشرفته به ما ثابت می کند 
ک��ه ب��ه چیزهای��ی بیش از 
تبلیغ��ات کنونی نیازمند هس��تیم. دنیای ام��روز دنیای 
تبلیغات اس��ت اما تبلیغاتی اثر بخ��ش و جذاب که خود 
نیازمند دانش، مهارت، امکانات، تکنیک ها و تاکتیک های 
مناس��ب و نوین است. فقط نشان دادن نام، نشان و شعار 
در رسانه ها با صرف بودجه های کالن کافی نیست. در آن 
س��وی مرزهای دنیای بازاریابی ثابت شده است که ما به 
چیزهایی بیش از تبلیغ��ات کنونی نیاز داریم؛ چیزهایی 
که فراموش ش��ده اند، چیزهایی که فقط چشمان تیزبین 
قادر اس��ت آنها را مش��اهده کند. در کتاب »تاکتیک ها و 
تکنیک های تبلیغات « سعی شده است تا با نگرشی نو به 
برخی از استراتژی ها، تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات از 
دیدگاه های مختلف پرداخته ش��ود. این کتاب شامل 11 
بخش است که از مهم ترین مفاهیم شرح داده شده در آن 
می ت��وان به مواردی از جمله مزیت های رقابتی تبلیغات، 
مفاهیم و مبانی تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغاتی، معرفی 
تاکتیک ها و تکنیک های نوین، خالقیت ها و تکنیک های 
اجرایی و غیره اش��اره کرد. در این کتاب بررسی می شود 
که آیا هنوز می شود به جمله معروف مک کان )قلب ها را 
تس��خیر کن، کیف پول شان به دنبال خواهد آمد( معتقد 
بود؟ آیا می توان با تبلیغات اعتماد و اطمینان مخاطبان را 
جذب کرد؟ آیا ساختن تصویر ذهنی مثبت در مخاطبان 
فقط با تبلیغات امکان پذیر است؟ آیا تبلیغات تنها می تواند 
فروش را باال ببرد؟ در این کتاب تکنیک هایی ارائه شده که 
بتواند برخی از شرکت ها را از تکرارها و تقلیدهای تبلیغاتی 
خالص کند، همچنین به گونه ای این تاکتیک ها شرح داده 
شده تا شرکت ها بتوانند تبلیغات برتر و موثرتری داشته 
باشند. کتاب حاضر به چاپ سوم رسیده و توسط دو استاد 
بزرگ این علم یعنی احمد روستا و علی خویه تالیف شده 

است و قیمت آن 75000 ریال است. 

آگهی هایی با هدف فرهنگسازی 
تغذیه سالم 

آگهی های فرهنگی و بهداش��تی روزبه روز از کیفیت 
باالتری برخوردار می ش��وند؛ آگهی های��ی که با هدف 
فرهنگس��ازی در میان عامه مردم س��اخته ش��ده و از 
رس��انه های جمعی مختلف پخش می ش��وند. س��اخت 
ای��ن س��بک آگهی ها س��خت و دش��وار اس��ت، چون 
ه��دف آنه��ا فرهنگ س��ازی اس��ت و بای��د در زمانی 
 کوت��اه، پی��ام اصلی م��ورد نظر خ��ود را ب��ه مخاطب 

برسانند. 
گاهی نیاز اس��ت که ص��دای گوینده روی آن پخش 
نشود و طراحان آگهی فقط از طریق تصویر و موسیقی 
هدف نهایی را به بیننده منتقل کنند. جالب اینکه این 
آگهی ها اگر خوش س��اخت و بامحتوا باشند به راحتی 
از طریق ش��بکه های اجتماعی میان مخاطبان منتشر 
و دس��ت به دس��ت می ش��وند؛ این همان چیزی است 
که هدف اصلی س��ازنده بوده و ب��دون پرداخت هزینه 
چندانی به آن دس��ت پی��دا می کن��د. درنتیجه توجه 
 به محت��وای این آگهی ها از اهمی��ت فوق العاده باالیی 

برخوردار است. 
چندی اس��ت تعدادی آگهی فرهنگی- بهداش��تی از 
طریق رس��انه های مختلف درحال پخش است و وزارت 
بهداشت و درمان و س��ازمان صداوسیما هم از ساخت 
آنها حمایت کرده اند. در این تیزرهای بهداش��تی نحوه 
تغذیه افراد مختلف جامعه به تصویر کشیده شده است. 
تغذی��ه ای که این روزها درمورد آن بحث های مختلفی 
مطرح اس��ت و هر روز محصولی به محصوالت ممنوعه 
این حوزه اضافه می شود. براین اساس مردم کشور باید 
نس��بت به ش��یوه تغذیه خود تجدید نظر کنند و نگاه 
خود را درباره این موضوع تغییر دهند تا عمر س��الم و 

طوالنی تری داشته باشند. 

با مهربانی از خود مراقبت کنید 
در همی��ن راس��تا یک آگهی با ش��عار »ب��ا مهربانی 
از خ��ود مراقب��ت کنید« چندوقتی اس��ت که در حال 
پخش است. این آگهی مربوط به شیوه تغدیه در طول 
عمر مفید یک فرد اس��ت. آگهی با ش��یوه فیلمسازی 
اس��پیلیت اسکرین ساخته شده است. در آن دو تصویر 
ب��ا یک رابط در یک قاب نمای��ش قرار گرفته اند؛ یعنی 
دوبرداش��تی ک��ه همزم��ان دو زندگی متف��اوت را در 
یک تصوی��ر به نمایش درآورده اس��ت. یکی از تصاویر 
پیرمردی را نش��ان می دهد که از کودکی شیوه تغذیه 
درس��تی را برای زندگ��ی برگزیده و غذای س��المی را 
می خ��ورد. در تصویر دیگر پیرم��ردی را می بینیم که 
 تغذیه ناسالمی دارد و از کودکی توجهی به این موضوع 

نکرده است. 
در ه��ر س��کانس از فیلم مرحله جدی��دی از زندگی 
این دو پیرمرد نمایش داده می ش��ود. برای مثال شروع 
آگهی بیدار ش��دن دو کودک را نمایش می دهد؛ یکی 
صبح زود و دیگری س��اعتی از روز گذش��ته. بعد از آن 
فیلم ب��ا صبحانه خوردن همان دو ک��ودک ادامه پیدا 
می کن��د، یک��ی مرب��ا و آب میوه می خ��ورد و دیگری 
س��اندویچ کالب��اس با نوش��یدنی غیرس��الم. به همین 
ترتیب کارگردان، س��کانس به س��کانس جلو می رود تا 
زمانی که پیرمرد با تغذیه ناسالم در بیمارستان است و 

دیگری همراه با خانواده وقت می گذراند. 

لحظ��ه آخر آگه��ی تصویری ب��ه یاد ماندن��ی را در 
ذهن بیننده باقی می گ��ذارد. در این صحنه نوه هر دو 
پیرمرد در کن��ار آنها و موقع بوس��یدن پدربزرگ های 
خود به تصویر کش��یده می ش��وند؛ البته بوس��یدن نوه 
پیرمرد س��الم در خانه و بوس��یدن پیرمرد ناس��الم در 
بیمارس��تان. آگه��ی از کیفی��ت تصویرب��رداری خوبی 
برخوردار است. موسیقی متنی که در اغلب آگهی های 
بهداشتی استفاده می ش��ود، نیز در پس زمینه تصویر، 
بینن��ده را همراهی می کن��د. این م��وارد در کنار هم 
باعث ش��ده آگه��ی تاثیرگ��ذاری قابل قبولی داش��ته 
 باش��د و ذه��ن بیننده را حتی ب��رای لحظه ای به خود 

درگیر کند. 
قبل از این هم ش��اهد س��اخت آگهی های فرهنگی 
مختلف در این زمینه بوده ایم، اما توجه بیشتر به گروه 
مخاطبان خاص این آگهی ها، می تواند توجه بیش��تری 
را از س��وی بیننده ها در پی داشته باشد. اگر روی این 
سبک آگهی ها س��رمایه گذاری بیشتری شود، مطمئنا 
در آینده نزدیک تاثیرات آنها را در سطح جامعه شاهد 

خواهیم بود. 

استفاده از چندین 
آرت ورک در اقدامات 

تبلیغاتی داخلی 
شیوه متفاوتی است. 
بانک ها به دلیل تعداد 
زیاد مشتریان با گروه 
هدف  بزرگی مواجهند 
و این چالشی بزرگ 

برای هر طراح  
محسوب می شود

رسانه کافه تبلیغات

کتابخانه
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نرگس فرجی

نگار شکوهی حسین محمدیان

تبلیغات خالق

طراح: جالل شاهمرادی- سفارش دهنده: اداره کل امور مالیاتی استان فارس
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همه ما می دانیم که فعالیت 
در ش��غل آزاد یا هم��ان بازار 
ش��غل  از  بیش��تر  درآم��دش 
کارمندی اس��ت، ام��ا فعاالن 
این عرصه از ش��رایطی مانند 
بیمه و سنوات و دیگر مزایای 
کارمن��دان مح��روم خواهن��د 
ماند. با این حال درآمد مشاغل 
آزاد آنق��دری اس��ت ک��ه این 
هزینه ه��ا را پوش��ش ده��د و 
افراد زیادی را در ش��غل های 
مختلف مش��غول به کار کند. 
یکی از این مش��اغل پردرآمد 
است  پرده فروشی  پرطرفدار  و 
که در این گزارش قصد داریم 
ب��ه ریزه کاری ه��ای مدیریتی 
این ش��غل به هم��راه مزایا و 
معایب آن، همچنین چگونگی 
فعالی��ت خریدوفروش در این 

حوزه بپردازیم. 

افزایش قدرت ریسک با 
حضور مداوم در بازار

یک فروش��گاه پرده فروشی، 
و  پارچ��ه  طاقه ه��ای  از  پ��ر 
ویترین��ی ک��ه جل��وی مغازه 
جاخوش ک��رده و جدیدترین 
مش��تریان  ب��ه  را  روز  م��دل 
نمایش می ده��د، تصور کنید. 
مطل��ع  اول  نظ��ر  در  ش��اید 
نباش��ید که از کج��ا و چگونه 
فعالیت خ��ود را آغ��از کنید. 
خواندن ای��ن گزارش می تواند 
تا حد زیادی به ش��ما در این 
زمینه کمک کند. برای اینکه 
در این ش��غل موفق باش��ید و 
مس��تقل  به صورت  بخواهی��د 
عم��ل کنید باید چند س��الی 
از عم��ر خود را در این ش��غل 
صرف کنید تا به آن پتانسیل 
الزم برای استقالل و اداره یک 

نوجوانان  برخی  برسید.  مغازه 
و جوان��ان ب��ر ای��ن باورند که 
می توانن��د ی��ک مغ��ازه را به 
خوب��ی اداره کنن��د، ام��ا بعد 
از مدت��ی فعالی��ت به ص��ورت 
زیانده��ی  متوج��ه  مس��تقل 
می ش��وند و م��دام ب��ه دنبال 
مقصر می گردن��د. برای اینکه 
این اتفاقات و مش��کالت پیش 
نیاید سعی و تالش اکثر افراد 
برای کس��ب رموز فعالیت در 
حوزه کسب و کار آزاد یا همان 
ب��ازار خودمان اس��ت. فعالیت 
در این ش��غل به صورت مداوم 
برای  می تواند بهترین سرمایه 
ش��روع فعالیت ش��ما باشد تا 
بتوانی��د در مواقعی ک��ه بازار 
دچار نوس��ان می شود بهترین 
تصمی��م را بگیری��د. ب��ه زبان 
ساده تر باید بگوییم که حضور 
مدام شما در این شغل قدرت 
ریسک و توان مدیریتی شما را 

باال می برد. 

رموز موفقیت
فعالی��ت  اینک��ه  از  بع��د 
به صورت مس��تقل آغاز ش��د، 
در نظ��ر داش��ته باش��ید ک��ه 
باید رکن اصلی  خوش حسابی 
فعالیت شما باشد، در غیر این 
صورت موفق نخواهید ش��د و 
هرروز به زیان های خود اضافه 
می کنید. برای فعالیت در این 
عرصه باید حداق��ل دو نفر را 
برای کار در مغازه اس��تخدام 
کنی��د. س��عی کنی��د در این 
م��ورد افرادی را به کار بگیرید 
همچنی��ن  و  خوش��نام  ک��ه 
این  هس��تند.  خوش برخ��ورد 
افراد معموال از افراد تازه کارتر 
دس��تمزد و حقوق بیش��تری 
نکته  ام��ا  دریاف��ت می کنند، 
اینجاس��ت که ای��ن توانایی را 

دارند که مش��تری را دس��ت 
خال��ی از مغازه راه��ی نکنند. 
ممکن است در نظر اول حقوق 
آنها بسیار بیشتر از سایر افراد 
به نظر برس��د، ام��ا هم چرخه 
مالی و ه��م چرخه محصوالت 
مغازه افزایش می یابد. خودتان 
هم س��عی کنی��د در مواقعی 
مانن��د عی��د ن��وروز که س��ر 
مغازه داران بس��یار شلوغ است 
مانند یک فروشنده ماهر وارد 

عمل شوید تا سایر فروشنده ها 
بتوانند به مش��تری خود مدل  
دلخواه پرده را نش��ان بدهند 
و در این زمین��ه تمرکز کافی 
داش��ته باش��ند. افراد به طور 
معم��ول ه��ر 4 س��ال یکبار 
پرده های خانه خود را تعویض 
می کنند، اما این موضوع نباید 
روی رون��د کاری ش��ما تاثیر 
داش��ته باش��د به ای��ن دلیل 
ک��ه همی��ن اف��راد می توانند 
مش��تری های زی��ادی را برای 

شما بیاورند. 

خوش قول باشید
یکی  از ویژگی های ناخوشایندی 
که می��ان فعاالن ای��ن عرصه 
باب شده و مشتریان را فراری 
می دهد، بدقولی است. ممکن 

است در برخی ایام سال مانند 
عی��د نوروز س��رتان حس��ابی 
ش��لوغ باش��د، ام��ا در همین 
زمان است که باید خودتان را 
ثابت کنید و مشتری را راضی 
نگه داری��د. در آن زمان همه 
مغازه ها از مش��تری برخوردار 
هس��تند و تقاض��ا ب��ه میزان 
کاف��ی وج��ود دارد، اما برخی 
مش��تری ها می توانن��د دائمی 
باش��ند و تنه��ا رم��ز موفقیت 
در ای��ن کار خوش ق��ول بودن 
و تحوی��ل ب��ه موق��ع کاالی 
خریداری ش��ده اس��ت. حتما 
قب��ل از اینکه برای نصب قول 
بدهید با نصاب خود مش��ورت 
کنید تا نزد مش��تری بد قول 
نش��وید و دفع��ات بعدی هم 
مش��تری برای خرید به ش��ما 

مراجعه کند. 

مغازه تک یا بازار اصلی
را  خ��ود  فعالی��ت  اینک��ه 
به ص��ورت یک مغ��ازه تک در 
یک خیابان شروع می کنید یا 
در یک پاس��اژ بزرگ در کنار 
سایر رقبا باشید بسیار تفاوت 
دارد. فعالی��ت به صورت مغازه 
تکی ممکن اس��ت س��ود کار 
ش��ما را در فروش ها باال ببرد، 
اما تعداد مش��تریان ش��ما در 
ای��ن حالت کم اس��ت و نباید 
توقع سود کالن داشته باشید، 
اما فعالیت در بازارهای بورس 
پرده س��ود ش��ما را نسبت به 
یک مغازه تکی در فروش یک 
کار کاهش می دهد، ولی چند 
براب��ر همین کاهش س��ود به 
تعداد فروش های مغازه اضافه 
می کند. به این دلیل که افراد 
جامع��ه ترجیح می دهند برای 
خرید یک پرده زمان بسیاری 
را ص��رف کنن��د و مدل ه��ای 

زیادی را ببینن��د تا آن مدلی 
را که در نظر دارند، پیدا کنند. 

نورپردازی و ویترین
ب��رای اینک��ه بتوانی��د نظر 
فروش��گاه  ب��ه  را  مش��تریان 
خ��ود جل��ب کنی��د بای��د از 
ب��ه  رن��گ  زرد  ویترین ه��ای 
نورپردازی های متمرکز  همراه 
که روی جدیدترین مدل های 
پرده می افتند اس��تفاده کنید. 
س��عی کنید ویتری��ن خود را 
ترجیح��ا هفته ای یکبار عوض 
کنی��د و مدل ه��ای جدی��د و 
روز را در ویتری��ن ب��ه نمایش 
تع��داد مدل های  اما  بگذارید، 
جدی��د ب��ه قدری زیاد اس��ت 
ک��ه نمی توان هم��ه مدل ها را 
در ی��ک فض��ای مح��دود جا 
داد، پ��س چ��ه کار باید کرد؟ 
در اینج��ا بای��د از یک لپ تاپ 
ی��ا آلب��وم کم��ک بگیری��د و 
مدل های گوناگ��ون را در آن 
ج��ای دهید تا مش��تری مدل 

دلخواه خود را بپسندند.
 اگر مغازه ش��ما از نور کافی 
ب��رای نمایش پ��رده و پارچه 
نباش��د  برخ��وردار  پ��رده ای 
مش��تری س��ریعا مغازه ش��ما 
را ت��رک خواهد ک��رد پس به 
این موضوع توجه ویژه داشته 

باشید. 
در ضمن اگر مش��تری شما 
زمان زیادی را ب��رای انتخاب 
م��دل دلخواه خ��ود در مغازه 
صرف کرد حتما بعد از قرارداد 
با یک آبمیوه یا بس��تنی از او 
پذیرای��ی کنی��د تا خس��تگی 
برداشته  دوش ش��ان  از  خرید 
ش��ود. اصال نگران هزینه های 
چ��ون  نباش��ید،  کوچ��ک 
درآمده��ای کالن��ی را روان��ه 

کسب و کار شما می کند. 

گزارش »فرصت امروز« از رموز موفقیت در یک فروشگاه پرده فروشی

خوشقولیحرفاولوآخررامیزند

زارا؛ برندی از دل مردم

پوشاک کاالیی است که از روزهای دور تاکنون مورد 
نیاز و توجه بش��ر بوده اس��ت، در واق��ع می توان از آن 
ب��ا صفت »نیاز تمام نش��دنی« یاد ک��رد. هر فرهنگ و 
هر مناس��بتی، هر فصل و هر تفکری، لباس مخصوص 
به خود را دارد و همین موضوع س��بب ش��ده تا بش��ر 
روزبه روز به مس��ئله پوشاک و مد توجه بیشتری کند و 
وس��واس خود را در خصوص لباس هایش در هر سنی 
که باشد به کار گیرد. بعد از گذشت قرن ها و آمد و رفت  
برندهای مختلف در این حوزه، تنها تعداد کمی از آنها 
ماندگار ش��ده اند و توانسته اند تصویری از خود در ذهن 
مشتریان حک کنند. ش��اید به نظر عدد 1670 خیلی 
ب��زرگ بیای��د مخصوصا وقتی متوجه ش��وید این عدد 
تعداد ش��عبه های رسمی یک برند پوشاک در طول 39 
 )Zara( سال، در دنیاست! برند مورد بررسی امروز زارا
است که با یک ش��روع جالب و البته اتفاقی برای خود 

سرنوشتی پول ساز و محکم رقم زد. 

یک شروع اتفاقی 
مرک��ز  خیابان ه��ای  از  یک��ی  در   1975 س��ال 
ش��هر الکرونیا در اس��پانیا، آمانس��یو اورتژا، نخس��تین 
فروش��گاه خود را به نام زوربا تاسیس کرد. او این نام را 
از یک فیلم کالسیک از سینمای یونان برگرفته بود، اما 
ش��انس خیلی با او همراه نبود و گویا فردی زودتر از او 
ای��ن نام را دو بلوک پایین تر برای باِر خود انتخاب کرده 
بود. قب��ل از نصب تابلو، صاحب آن ب��ار نزد اورتگا آمد 
و عن��وان کرد وج��ود دو مغازه به ن��ام زوربا در نزدیکی 
ه��م برای م��ردم گیج کننده خواهد بود، م��ن هم از تو 
قدیمی تر هس��تم و بهتر است نام دیگری برای فروشگاه 
خ��ودت انتخاب کن��ی. پس اورتگا به ناچار اس��م زارا را 
برای فروش��گاهش انتخاب کرد و برای ش��روع، اقدام به 
تولید لباس های ارزان قیمت و مطابق مد کرد که بسیار 
محبوب شد و پس از موفقیت در این فروشگاه، فکرهای 
بزرگ تری به سرش زد و چیزی نگذشت که در سرتاسر 
اس��پانیا ش��عبه های دیگری افتتاح کرد. سپس در سال 
1980 یعنی تنها بعد از گذش��ت پنج س��ال کار خود را 
در حیطه بین المللی آغاز و برای نخس��تین بار در سال 

1980 شعبه ای در پورتو واقع در پرتغال افتتاح کرد. 

استراتژی ضربتی
در ابتدای دهه 1980 زارا به وسیله استراتژی ای که مد 
مقطعی )instant fashion( نامید، روند طراحی و تولید 
و فرآیند توزیع محصوالت خود را تغییر داد. زارا با استفاده 
از این تغییرات، برای کاهش تاخیر در تحویل و واکنش به 
گرایش های جدید مردم، به کار خود س��رعت بخشید. در 
نتیجه این استراتژی جدید، شرکت اساس پیشرفت های 
خود را اس��تفاده از فناوری اطالعات و استفاده گروهی از 
طراحان به جای اف��راد قرار داد. در حوزه های بین المللی 
زارا روز ب��ه روز حوزه خود را گس��ترش م��ی داد، به این 
ش��کل که در س��ال 1989 وارد ایاالت متحده و پس از 
آن در س��ال 1990 وارد فرانسه ش��د، در دهه 90 نیز با 
افزودن مکزیک، یونان، بلژیک و سوئد، توسعه خود را تا 
رس��یدن به رقم کنونی خود، یعنی چی��زی بیش از 73 
کشور در جهان ادامه داد. امروزه از مهم ترین ویژگی های 
زارا، س��رعت فوق العاده او در ارائه مدهای جدید اس��ت، 
به ش��کلی که فاصله تصمیم گرفتن در جهت تولید یک 
لباس تا آماده کردن آن، برای رقبا بین 4 تا 12 ماه طول 
می کشد، اما زارا خیلی سریع تر برای شناختن ذائقه مردم 
دست به عمل می زند و این مدت برایش کمتر از یک ماه 

آب می خورد. 

ارتباط مستقیم بگیر
یکی از دالیل این س��رعت عم��ل در محصوالت زارا، 
ارتباط مس��تقیم فروش��گاه ها و دفاتر این برند با مردم 
اس��ت. هر روز س��یل عظیمی از تماس ه��ا و ایمیل ها 
ک��ه حاوی نظرات و درخواس��ت های مختلف هس��تند 
از طرف فروش��گاه ها به س��ردفتر زارا سرازیر می شود، 
همچنی��ن گ��روه تحقیقات بازار بس��یار فع��ال بوده و 
دائما در خیابان ها، کنفرانس ها، جش��ن ها و دانش��گاه 
و تم��ام نقاط ش��هر، در حال بررس��ی و بازدید از نوع 
پوش��ش افراد و نیازها و درخواست های آنها هستند و 
اغلب به راحتی ح��دس می زنند مردم چه می خواهند 
و س��پس به س��رعت در مورد طراحی و انتخاب پارچه 
تصمیم گی��ری می کنند و در نهای��ت با کمترین اتالف 
وقت، س��رمایه گذاری ش��ده و فرآیند برش الگو شروع 
می شود. س��پس بخش توزیع بسیار قوی زارا در کمتر 
از 72 س��اعت لباس ه��ای مورد نظر را در فروش��گاه ها 
روی رگال ق��رار می دهد. قابل یادآوری اس��ت که زارا 
در س��ال 12هزار مدل ارائه می ده��د و هر هفته دوبار 

فروشگاه هایش را با محصوالت جدید پر می کند. 

سیاست های فروش و تبلیغ
در قس��مت تبلیغ، زارا عموما محل های پر رفت و آمد را 
برای نش��ان دادن خود انتخ��اب می کند البته در مجموع 
این ش��رکت به صرف هزینه های زی��اد برای تبلیغ اعتقاد 
ندارد و ای��ن هزینه را صرف انجام امور اجرایی و باالبردن 
تنوع و کیفیت محصوالتش می کند. عنوان ش��ده که زارا 
تنه��ا 3 /0درصد از فروش��ش را صرف تبلی��غ می کند که 
در مقایس��ه با رق��م 3.5 درصدی رقیبان��ش عدد کمی به 
حس��اب می آید. در خصوص حوزه ف��روش و حراجی ها، 
زارا سیاس��ت های زیرکانه خ��ود را دارد، تنوع محصوالت 
و دیگر سیاس��ت های زارا موجب ش��ده تا تنها 18 درصد 
محصوالتش در فصل مقرر به فروش نرود و مجاب ش��ود 
تا آنها را در حراجی ها بفروشد، این میزان هم در مقایسه 
با 35 درصد حراج محصوالت رقبا عدد بهتری اس��ت. زارا 
تنها دو بار در سال، آن هم مدت زمان کمی، حراج دارد. 

رازهایی درباره پول و پولداری

ثروت اندوزی فقط این نیس��ت که بی وقفه کار کنید 
و امیدوار باش��ید با پس انداز کردن پول های تان روزی 
بتوانی��د هر آنچ��ه را امروز دلتان می خواهد، به دس��ت 
آوری��د.  گاهی بای��د از راز و رمزها باخبر بود تا امید به 

پولدار شدن رنگ واقعیت به خود بگیرید. 
راز و رمزها البته آنقدرها هم که فکر می کنید پیچیده 
نیستند. حتی گاهی آنقدر معمولی به نظر می آیند که 

ما حیفمان می آید در رده راز و رمز قرارشان دهیم. 
در این مجال کوتاه چندتایی از بهترین راز و رمزها را 

به شما می گوییم. قول بدهید به کسی نگویید! 
1-  به حقوق ماهانه بسنده نکنید

حقوق ماهانه هیچوقت شما را به پول نمی رساند.
2-  هرگز همه پولتان را سرمایه گذاری نکنید

س��رمایه گذاری برای حراس��ت از پول است نه برای 
پولدار شدن. پس اول س��رمایه اولیه را جور کنید بعد 

دست به کار شوید. 
3-  هر روز 10 ایده تازه داشته باشید

به ظاهر ربطی به »دارایی های شخصی« ندارد اما در 
واقع ایده نو یعنی همان دارایی شخصی. 

4-   س��عی نکنید با نخریدن ی��ک قهوه گرانقیمت یا 
اتوبوس سوار شدن به جای تاکسی صرفه جویی کنید

واقعیت این است که بهترین راه برای صرفه جویی در 
پول، بیشتر پول در آوردن است. 

5-  بیاموزی��د که به کپی رایت ی��ا حق تکثیر احترام 
بگذارید 

سخت اس��ت خودمان هم می دانیم اما تالش کنید، 
می شود.  باور کنید! 

6-  10 ایده جدید درباره راه های کمک کردن مردم 
به یکدیگر داشته باشید

از ای��ن ایده ه��ا برای دیگ��ران بگویید و ب��ر اجرایی 
شدنش��ان پافش��اری کنید. س��عی کنید بیشتر سمت 

غریبه ها بروید، این یعنی روابط عمومی. 
7-  وقتی ثروتی دارید، هرگز بیش��تر از دو درصد آن 

را برای یک ایده صرف نکنید
دلیلش واضح است. اگر از دست رفت دیگر هیچوقت 

برنمی گردد. 
8-  وارد کسب و کارهای پر از رقیب نشوید

وارد کس��ب و کارهای جدید ش��وید. آنهایی که کمتر 
رقی��ب در آنها به چش��م می خ��ورد. ورود ب��ه چنین 
کس��ب و کارهایی به معنای س��ود باال، بروز توانایی ها و 

آموزش گرفتن قوی است. 
9- درب��اره چیزهای��ی که به دارایی های تان آس��یب 

نمی زنند، زیاد بخوانید
خ��وب که خواندید و اطالعاتتان زیاد ش��د، آنها را با 
ه��م ترکیب کنید و یک فهرس��ت ایده آل از این کارها 

برای خود تهیه کنید. 
10-   هشت ساعت در شبانه روز بخوابید

این مهم ترین قانون برای حفظ دارایی های ش��خصی 
است. 

11-  دور و بر کسانی بپلکید که شما را دوست دارند 
و شما دوستشان دارید

کس��انی را که افس��رده تان می کنن��د، از زندگی تان 
حذف کنید.

12-  قدرشناسی- فراوانی
می شود قدرشناس بود یا ناشکر. انتخاب با شماست 
که با قدرشناس��ی وفور و فراوان��ی را تجربه کنید یا با 

ناشکری از بین رفتن و از دست دادن را. 

 همکاری دو اپراتور بزرگ رومانی
با یکدیگر

کوس��موت رومانیا و روم تله کام، دو اپراتور بزرگ در 
رومان��ی خدمات تلفن ثاب��ت و موبایل خود را تحت نام 
تل��ه کام رومانی��ا ارائ��ه خواهن��د داد. ای��ن دو اپراتور 
مخابراتی به صورت غیرمس��تقیم تحت مالکیت دویچه 

تله کام آلمان هستند. 
ویکتور پونتا، نخس��ت وزیر رومانی می گوید: »رومانی 
در زمینه نرخ مالیات ها بسیار رقابتی است. نرخ مالیات 
بر ش��رکت ها بس��یار پایین و 16 درصدی تعیین شده 
که این نرخ را در این حد نگه خواهیم داش��ت. ما روی 
هزینه های نیروی کار مالیات س��نگینی داریم. قوانین 

جدید به ما کمک خواهد کرد که رقابتی تر باشیم.«
ش��رکت دویچه تله کام آلمان از طریق ش��عبه یونان 
خ��ود، اپراتور او تی یی اتو 54 درصد س��هام روم تله کام 
و 70درصد س��هام کوسموت رومانیا را در اختیار دارد. 
کلودیا نمت، عضو ش��ورای هیات مدیره دویچه تله کام 
می گوید: »بس��یار خوش��بخت هس��تیم که برای ورود 
رومانی به خان��واده خوش آمد بگویی��م. در حال حاضر 
پس از آلمان و لهستان رومانی بزرگ ترین بازار به شمار 

می رود.«
روم تله کام در زمینه ارائه خدمات خطوط تلفن ثابت 
و س��رویس های اینترنتی فعال است. کوسموت رومانیا 

نیز اشتراک تلفن های همراه را ارائه می کند. 
نیکوالی بکرس، مدیر عامل تله کام رومانی می گوید: 
»ما قبال به این موض��وع فکر کرده ایم. این را می دانید 
که همه چیز را در ردیف خود قرار دادن روندی بس��یار 
پیچیده دارد و ش��ما در نهایت به مدت زمان مناس��ب 
و تکنول��وژی محتاج هس��تید و همه چیز باید در جای 

خود قرار گیرد.«
بدی��ن ترتی��ب 43 مغ��ازه در رومانی تغییر ش��کل 
خواهن��د داد و رن��گ صورتی مربوط ب��ه مارک جدید 

مخابراتی را به خود می گیرند.

برای اینکه بتوانید 
نظر مشتریان را 
به فروشگاه خود 
جلب کنید باید از 
ویترین های زرد 
رنگ به همراه 

نورپردازی های متمرکز 
که روی جدیدترین 

مدل های پرده می افتند 
استفاده کنید

مسیر ثروت

از میان خبرها

حکایت برندها
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سهراب علی اکبری

ترجمه: سارا گلچین شکوفه میرزایی
پاس�خ کارش�ناس: پیشنهاد 
می کنی��م ی��ک مش��اور خبره 
اس��تخدام کنید و صورت های 
مالی ش��رکت را ب��ا همفکری 
م��ورد بررس��ی ق��رار دهید. از 
مش��خص  بررس��ی  ای��ن  دل 
می ش��ود ک��ه ام��کان کاهش 
هزینه ها وج��ود دارد یا خیر و 
همچنین روشن می شود که آیا 
تناس��بی بین ف��روش و درآمد 
و هزینه ها وج��ود دارد یا خیر. 
ب��ه عبارت س��اده تر مش��خص 
می شود که اگر فروش افزایش 

به س��وددهی  یاب��د، ش��رکت 
می رس��د ی��ا خی��ر. در بعضی 
اوقات بن��ا به دالی��ل مختلف 
حت��ی اگ��ر ف��روش افزای��ش 
یابد، متناس��ب با آن هزینه ها 
به طوری که  هم رش��د می کند 
 فروش بیشتر س��ود شرکت را 

افزایش نمی دهد. 
دراین شرایط اصل کسب وکار 
سودآور نیس��ت و باید تعطیل 
ش��ود، ولی اگر مش��کل درکم 
ب��ودن ف��روش باش��د، دراین 
ص��ورت می توان به راه حل های 

تبلیغات��ی و بازاریابی فکر کرد. 
اگر ش��رکت توان مال��ی دارد، 
تبلیغاتی  کمپین  یک  می تواند 
علم��ی تدوی��ن کن��د، دراین 
کمپی��ن تحقیقات ب��ازار انجام 
می شود و رس��انه های مختلف 
مناسب برای کس��ب وکار شما 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد. 
یک برنامه زمانی مناسب برای 
تبلیغات ش��ما تدوین می شود، 
با ای��ن تبلیغ��ات می توانید به 
افزایش ف��روش و متعاقب آن 
امیدوار  ش��رکت  سودآوری  به 

داش��ته  توجه  البت��ه  باش��ید. 
باش��ید هزین��ه ای ک��ه ب��رای 
تبلیغات انج��ام می دهید، جزو 
هزینه های ش��ما ق��رار خواهد 
گرفت و در نهای��ت بعد ازیک 
دوره که سطح تبلیغات کاهش 
می یابد، باید درآمد و سود شما 
آنچنان باش��د ک��ه هزینه های 
هزینه ه��ای  جمل��ه  از  اولی��ه 
تبلیغ��ات را جب��ران کن��د. در 
ای��ن ش��رایط کمپین ش��ما و 
کسب وکارتان را می توان موفق 

ارزیابی کرد.

کسب وکار 
زیان ده 

پرسش: کسب وکاری دارم که حدود چند ماه است به زیان دهی افتاده است. ازکجا می توانم بفهمم که بهتر است کار را 
تعطیل کنم و جلوی ضررهای بیشتر را بگیرم یا با اصالح مشکالت موجود، برای بقای کسب و کار تالش کنم؟ 

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)60(

کتابخانه

خ��وب ماندن، س��د راه تعالی اس��ت و ای��ن یکی از 
مهم ترین دالیلی اس��ت که موجب می ش��ود سازمان ها 

یا افراد، به ندرت از خوب به عالی برسند. 
معموال مدارس خیلی خوب نداریم، زیرا به داش��تن 
مدرسه خوب اکتفا می کنیم؛ بخش اعظمی از موسسات 
هرگز به درجه عالی نمی رس��ند، زیرا بسیاری از آنها به 
خوب بودن قانع اند و این مشکل اساسی آنهاست؛ مردم 
به زندگی های س��طح عالی دست می یابند و علت آن تا 
حدود زیادی این اس��ت که داش��تن یک زندگی صرفا 

خوب آسان تر است. 
کتاب »از خ��وب به عالی« همان گون��ه که از نامش 

بر می آید مس��یر رش��د و بالندگی را ترس��یم می کند، 
عرصه های بزرگ اقتصادی را ارائه می دهد، راز موفقیت 
موسس��ات برتر دنیا را بازگ��و می کند و ما را با عملکرد 
مدیران برتر آشنا می س��ازد، همچنین با متنی ساده و 
ب��ه دور از الفاظ تخصصی، مفاهیم مدیریتی را ش��رح 
می ده��د. وج��ه تمایز این کت��اب از س��ایر کتاب های 
مدیریتی نگرش خالق آن است، بدین معنی که اصول 
و روش های مدیریتی را از قالب کلیش��ه های همیشگی 
خارج می کند و می گوید که همه ما در هر زمینه ای که 
فعال باشیم می توانیم باال و باالتر برویم. می توانیم افق 
دید خود را وسعت بخشیم و خود را از چنبره ماندن در 

وضعیت صرف��ا خوب برهانیم. از خوب به عالی به ظاهر 
یک کت��اب اقتصادی و به عبارتی مدیریتی اس��ت، اما 
در نهایت هدف آن ارتقای س��طح تفکر بشر و رسیدن 
به رفیع ترین جایگاه هاس��ت. کتاب حاضر ش��امل یک 
مقدم��ه مفید، 9فصل کاربردی و س��خن آخر به همراه 

س��واالت مطرح شده، اس��ت که به 
قلم جیم کالینز نگاش��ته و توس��ط 
ناهید س��پهرپور ترجمه شده است. 
این کتاب در 301 صفحه از س��وی 
انتش��ار  انتش��ارات پی��ک آوین به 

رسیده است. 

چرا برخی شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر؟ 

از خوب به عالی



15 چهارشنبه - 26 شهریور 1393 کافه مدیرانشمــاره

مدیری�ت فن�اوری ب�ا چه 
هدفی تعریف ش�د و انجمن 
فناوری چگونه در توسعه آن 

نقش ایفا می کند؟ 
در ده��ه 80 امریکا با این بحث 
رو ب��ه رو ب��ود ک��ه در صنعت و 
بن��گاه داری در ح��ال واگ��ذاری 
عرصه رقابت به ژاپنی ها و رقیبان 
نوظهور اس��ت. از این رو به عنوان 
راه چاره، مقوله مدیریت و مهندسی 
فناوری مطرح شد. آنها احساس 
کردند ب��ا تکنول��وژی و مدیریت 
آن می توانن��د در عرص��ه رقابتی 
ضعف و عق��ب افتادگ��ی خود را 
جبران کنند. در ایران نیز مدیریت 
فناوری از دو وجه عمده نمود پیدا 
کرد: یکی وجه سیاس��ت گذاری 
ک��ه در س��طوح کش��ور، دولت، 
وزارتخانه ها و س��ازمان هایی که 
نهادهای سیاس��ت گذار هستند 
مانند معاونت علمی، وزارت علوم، 
مجمع تشخیص، شوراهای انقالب 
فرهنگی، ش��ورای عکس و از این 
قبیل سازمان ها انجام می شود و 
دیگری بنگاه هایی که بیش��تر با 
فناوری درگیر و مانوس هس��تند 
و در واق��ع محل خلق و توس��عه 
آن هس��تند. مدیری��ت فناوری 
تالش دارد تا برای هر دو دس��ته 
حرفی برای گفتن داش��ته باشد. 
متاسفانه کشور ما بیشتر به سمت 
سیاست گذاری کشیده شده و در 
بعد دولتی به آن پرداخته شده است. 
هدف انجمن این است که مدیریت 
فناوری را وارد بعد بنگاهی کرده 
و فناوری های روز دنیا را از خارج 

وارد کند. 
در کل مدیری�ت فن�اوری 
چیس�ت و چه خروجی از این 
مدیریت می توان انتظار داشت؟ 
مدیری��ت فن��اوری ش��امل 
موضوعات بس��یاری می شود. از 
دیدگاه س��طوح بنگاهی، کسب 
فناوری می تواند درون زا و داخل 
بنگاه تولید و توسعه یابد، یا برونزا 
باش��د و از خارج یا بنگاه دیگری 
وارد شود. انتقال فناوری به مباحث 
متعددی مانند تحقیق و توسعه، 
ماهیت فناوری ها، تغییرات آن، در 
آینده به چه سمتی خواهند رفت؛ 
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، 
تاثیرات اجتماعی ی��ک فناوری 
ی��ا ارزیاب��ی توانمن��دی فناوری 
می پ��ردازد. همچنی��ن از دیگر 
مباحث مدیریت فناوری می توان 
به ارزیاب��ی حفظ و نگه��داری از 
فناوری اشاره کرد که طی آن اگر 
رقیب ش��ما فناوری شما را کپی، 
جابه جا یا طرح هایی بر آن اضافه 
کند ی��ا فناوری را ارتق��ا دهد چه 
رویه ای را باید در پیش گرفت. در 
سطح سیاست گذاری و دولتمردان، 
مدیریت فناوری در ارتباط با نظام ها 
و نهاد هایی که بتوانند به توس��عه 
فن��اوری در ی��ک صنعت ی��ا در 
کل کش��ور، کمک کنند مباحث 
متع��ددی دارد. مباحث��ی چون 
پردازش و توس��عه منابع انسانی، 
ش��کل دهی نهادهایی که بتوانند 
از نهادهای فناورانه حمایت مالی 
کنند. اینها نمونه هایی از مباحث در 
سطح کالن ملی است. سیاست گذار 
می خواهد به توسعه و رشد فناوری 
درون بنگاه ها کمک کند و سیاستی 
را اتخاذ کند تا بنگاه بتواند فناوری 
مناسبی را توس��عه دهد و با دیگر 
بنگاه ها رقابت کند و موفق به خلق 

ثروت یا افزایش دارایی شود. 
خل�ق ارزش اف�زوده و در 
نهای�ت تولی�د فن�اوری در 
س�ازمان از اهداف مدیریت 
دانش نیز محسوب می شود، 
وجه تمای�ز مدیریت دانش و 

مدیریت فناوری کجاست؟ 
مدیریت دانش به بحث دانش 
درون سازمانی می پردازد. تفاوت 
ظریفی بی��ن مدیری��ت دانش و 
مدیریت تکنولوژی وج��ود دارد. 
دانش الزاما تکنولوژی را به همراه 
نمی آورد؛ اما تکنولوژی، دانش و 
سطحی فراتر از توانمندی دانش را 
هم به همراه خود دارد و به مستند 
کردن انواع اطالعات و سازماندهی 
آنها و به دست آوردن اطالعاتی که 
نزد افراد موجود اس��ت به عنوان 
دانش ضمنی یا ف��ردی و در واقع 

رمز گشایی و انتقال راحت دانش 
می پردازد. بخش هایی از مدیریت 
فناوری به دانش فنی می پردازد. من 
نیاز به مدیریت فناوری را فراتر از 
مدیریت دانش می بینم. بخشی از 
مدیریت فناوری مربوط به مدیریت 
دانش است و باید پیگیری شود، ولی 
دیگر بخش های مدیریت فناوری 
گسترده هستند و شامل موضوعات 

و قلمروهای جدیدی می شوند. 
بح�ث  می�ان  ای�ن  در 
ش�رکت های دان�ش بنی�ان 
بح�ث روز اس�ت. بس�یاری 
ش�رکت های دان�ش بنی�ان 
را قائم به مدیری�ت دانش و 
برخی وابسته به رشد فناوری 
می دانن�د. . . تعریف ش�ما از 
ش�رکت های دان�ش بنی�ان 

چیست؟ 
 بحث شرکت های دانش بنیان 
بحث روز کشور است، اما مشکلی 
که در این میان وجود دارد ما در 
پروژه ای که کامال به بهره گیری 
از تجرب��ه تکی��ه دارد، از تجربه 
جهانی��ان اس��تفاده نکرده ایم. 
تجربه های��ی در م��ورد دانش و 
تکنولوژی منبع و پایه ای وجود 
دارد ک��ه اگ��ر از ای��ن تجربه ها 
استفاده کنیم، می توانیم نگاهی 
واقع گرایانه ت��ر به ش��رکت های 
دان��ش بنیان داش��ته باش��یم. 
کش��ور ما در این حوزه به دانش 
بین المللی نیازمند اس��ت. فقط 
ب��ا حمای��ت مال��ی نمی توانیم 
شرکت های دانش بنیان داشته 
باش��یم و به حمایت های بسیار 
بیشتری نیاز است که بخشی از 

آن حمایت مالی است. 
نب�ودن  کاف�ی  درب�اره 
حمایت مالی صحبت کردید، 
در همی�ن زمین�ه طرح�ی 
در دس�ت بررس�ی است که 
ش�رکت های دانش بنی�ان 
مبلغی مع�ادل 300 میلیون 
تومان وام دریافت می کنند. 
به نظر شما این حمایت مالی 
با چنین مبلغی س�بب رشد 
فناوری در سازمان می شود؟ 
 این تصمیم در مورد بنگاه های 
دان��ش بنی��ان گرفته ش��ده و 
اراده ای مبنی بر اینکه بنگاه ها را 
دانش بنیان کنن��د وجود ندارد. 
اما شرکت های دانش بنیان بیش 
از حمای��ت مالی، نی��از دارند تا 
قانون های جدی��دی تصویب و 
قانون های دست و پاگیر حذف 
ش��وند. به عنوان نمون��ه قانونی 
که در دهه 80 امریکا به تصویب 
رس��یداز آن جمله است. پیش 
از این قان��ون، مالکیت و حقوق 
یک تکنول��وژی که با س��رمایه 
دولتی توسعه می یافت، متعلق 
به دولت ب��ود. پ��س از تصویب 
ای��ن قان��ون مالکی��ت و حقوق 
چنین تکنولوژی هایی به همان 
مجموع��ه ای که تکنول��وژی را 
توس��عه داده تعلق گرفت و این 
تحول بسیار بزرگی بود. در کشور 
ما چنین قانونی وجود ندارد و نیاز 
به تصویب آن و قانون های مشابه 
است. همین نکته نشان می دهد 
ما به تجربه های بین المللی نیاز 
داری��م، زی��را نمی توانیم چرخ 

را از اول اخت��راع کنی��م. باید از 
تجربه ه��ای دیگران اس��تفاده 
کنیم تا حداکثر منافع را بتوانیم 
کسب کنیم. قطعا کارهایی انجام 
شده ولی الزم به کارهای بیشتر 
اس��ت. درصد باالیی از نیروهای 
بنگاه های دان��ش بنیان مدرک 
فوق لیس��انس و دکتری دارندو 
ب��ا اس��تفاده از دان��ش روز در 
حوزه ه��ای Hi-Tec )فناوری 
برت��ر( فعالی��ت می کنن��د. آنها 
ابت��دا این حوزه ها را شناس��ایی 
می ک��رده و س��پس تقوی��ت 
می کنند. نقدهایی هم به این گونه 
فعالیت ها می شود چرا که اعتقاد 
 Medium-Tec براین است
و Low-Tec ه��ا هن��وز جای 
رش��د دارند. مثالی که دوستان 
می زنند ش��رکت ای��ران خودرو 
است که از سرمایه و فروش باالیی 
برخوردار است. آنها معتقدند اگر 
12 هزار ش��رکت دان��ش بنیان 
تاس��یس کنیم و هرک��دام یک 
میلیارد تولید داشته باشند، تازه 
به ای��ران خودرو می رس��ند که 
Medium-Tec است. شاید 
 Medium-Tec اگ��ر روی

فعالیت کنیم بهتر باشد. 
با این تفاسیر می توان وفاق 
خوبی میان مدیریت دانش و 
تکنولوژی در سازمان تعریف 
کرد، چگونه ای�ن دو در کنار 
هم می توانند س�بب رش�د 

سازمانی شوند؟ 
تکنولوژی تنها نتیجه مدیریت 
دانش نیست. شاید اگر شما دانش 
خود را به اشتراک بگذارید و الزامات 
تولید فناوری را هم در نظر بگیرید، 
بتوانید فناوری کسب کنید، اما اگر 
تنها دانش را به اشتراک بگذارید 
به فناوری دس��ت نخواهید یافت 
وشاید سازو کارهایی در سازمان 
طراحی نشده تا افراد از آن دانش 
بتوانند اس��تفاده کنند. اگر بحث 
فناوری اهمیت داش��ته باشد و به 
کارکردهای مدیریت فناوری در 
سازمان بها داده ش��ود که شامل 
سه سطح چیس��تی، چگونگی و 
چرایی که بحث های دانشی و علمی 
هستند؛ باید از مدیریت دانش هم 
استفاده کنند. بخشی از دانش در 
عمل به فناوری تبدیل شده است 
و بخشی هم دانش علمی است که 
هنوز به آن حوزه نزدیک نشده ایم. 
مدیریت فناوری شامل ویژگی هایی 
فراتر از مدیریت دانش است. وقتی 
سخن از روش های انتقال فناوری به 
میان می آید در آن روش دستیابی 
به منبع اطالعات و دانش علمی هم 

مورد توجه قرار می گیرد. 
اگ�ر س�ازمانی از مدیریت 
فن�اوری بی به�ره باش�د با 
چ�ه مش�کالتی در ح�وزه 
رقابت مواجه می ش�ود و در 
صورتی که از مدیریت فناوری 
استفاده کند از چه مزیت های 
رقابتی برخوردار خواهد شد؟ 
بستگی به صنعت و فضای رقابتی 
در هر صنعت دارد. به عنوان مثال 
در صنعت گوشی هوشمند، فضای 
رقابتی ش��دید اس��ت و هریک از 
بنگاه ها تالش می کنند تا به فناوری 
پیشرفته تری دست یابند تا رقیب 

را از صحنه بیرون برانند. بستگی 
به فضای رقابت در صنایع مختلف 
دارد. به نظر من فناوری در دنیای 
رقابتی امروز در کسب و کار حرف 
نخست را می زند، ولی شدت تاثیر 
فناوری در صنایع مختلف با توجه 
به شدت رقابتی بودن آن متفاوت 
است. به عنوان مثال شرکت اپل در 
زمینه گوشی های هوشمند تالش 
کرد تا تکنولوژی خاص خود را ارائه 
کند و تکنولوژی گوشی لمسی خود 
را به شدت ارتقا داد و در این حوزه 
بی رقیب است. تکنولوژی لمسی 
تلفن همراه سامس��ونگ بس��یار 
ضعیف تر از تکنولوژی شرکت اپل 
است و زمانی که سامسونگ سعی 
داشت از تکنولوژی اپل کپی برداری 
کند، شرکت اپل شکایت کرد، زیرا 
این فناوری جزئی از دارایی ها فکری 
و فناوری این ش��رکت محسوب 
می شود که بحث های مفصلی در 
مورد مالکیت فکری و فناوری وجود 
دارد و این گونه مالکیت ها را می توان 
ثبت کرد تا اگر شرکتی کپی برداری 
کرد، به توان از آن شرکت شکایت 
کرد و خسارت گرفت. در صنایعی 
با تکنولوژی پایین تر مثل صنعت 
خودرو، صنعت سیمان و آجر سازی 
از تکنولوژی های قدیمی لیسانس 
شده اس��تفاده می کنند که قابل 
دس��ترس اس��ت و در این گون��ه 
تکنولوژی ه��ا تغیی��ر و تح��ول 
زیادی رخ نخواهد داد مگر اینکه 
حوزه های نوظهور در آنها تغییر و 

تحول اساسی ایجاد کنند. 
یکی از مشکالت ما در ایران 
بحث انحصار گرایی است که 
سبب شده در برخی صنایع 
تغیی�ر و پیش�رفت چندانی 
را ش�اهد نباش�یم. مدیریت 
فناوری در این گونه صنایع چه 
تغییرات و پیشرفتی می تواند 

ایجاد کند؟ 
از  یک��ی  انحصار گرای��ی 
مزیت های رقابتی برای بنگاه ها 
است. زمانی که بنگاهی از مزیت 
انحصار گرایی برخوردار اس��ت 
لزومی برای رقابت ندارد. مانند 
ش��رکت ایران خودرو ک��ه بازار 
انحصاری خود را داراست و رقیب 
جدی ندارد یا فناوری نفت. این 
گونه بنگاه ها دید خود را محدود 
به ب��ازار داخل کرده ان��د و بازار 
بین المللی را در نظر نمی گیرند، 
زیرا در ب��ازار بین الملل ناچار به 
رقابت هستند. فناوری تغییری 
در این بنگاه ه��ا نمی تواند ایجاد 
کند. بای��د فضا ش��کل بگیرد و 
در عرص��ه رقابتی چن��د بازیگر 
حض��ور داش��ته باش��ند. مث��ال 
خودروهای لوک��س دنیا آلمانی 
هستند، مثل پورشه، مرسدس 
بن��ز، ف��ورد، BMW، فولکس 
واگن که این ش��رکت ها دارای 
انحصار چند جانبه هستند و با هم 
رقابت می کنند و بسترهای رشد 
برایشان فراهم بوده و تکنولوژی 
خود را ارتقا دادن��د. در ژاپن هم 
شرایط رشد برای بنگاه ها فراهم 
بوده و بازار تنها منحصر به هوندا، 
نیس��ان و تویوتا نبوده و خود را 
محدود به بازار ژاپ��ن نکردند و 
در عرص��ه بین الملل ب��ه رقابت 

پرداختن��د. فن��اوری در فضای 
رقابتی می تواند به بنگاه ها کمک 
کند. در فضای انحصاری ضرورتی 
برای ارتقای فن��اوری و دیدگاه 

بلند مدت وجود ندارد. 
با توجه به ش�رایط خاص 
ای�ران، مدیری�ت فن�اوری 
در چ�ه عرص�ه ای می تواند 
فعالی�ت کن�د و موف�ق ب�ه 
دس�تاوردهای مثب�ت در 
سازمان ها شود؟ به زبان دیگر 
خروجی مدیریت فناوری در 

سازمان چیست؟ 
برای شرکت هایی که بازارهای 
بین المللی دارند بسیار مهم است 
که برخی فناوری ه��ا را نهادینه 
کرده باش��ند و بتوانن��د آنها را 
توس��عه دهند. هر فناوری یا از 
جای��ی وارد ش��ده ی��ا همکاری 
فناورانه با شرکای خارجی وجود 
داشته و شرکت ها موفق به توسعه 
آنها شده اند. مثال شرکت رویان 
توانسته فناوری را نهادینه کند و 
آن را توسعه دهد و همکاری های 
بین الملل��ی در ح��وزه ژنتیک و 
تکنول��وژی دارد و کنفران��س 
بین المللی برگزار می کند و دیگر 
بنگاه ها در آن دستاوردهای خود 

را ارائه می کنند. 
فعاالن فن��اوری در ای��ران را 
می توان ب��ه چند واحه تش��بیه 
کرد که تنها آب��ادی کوچکی در 
آن خوب عمل ک��رده، ولی فضا 
برای ایج��اد واحدهای بیش��تر 
مهیا نیس��ت. اگر در ایران کسی 
نتواند ایده خود را به مرحله اجرا 
برساند به امریکا مهاجرت می کند 
و به دلیل فضای نرمی که در آنجا 
وجود دارد می تواند در آن کشور 
پروژه خود را اجرا کند و با توسعه 
آن به س��ود برس��د. از این گونه 
مثال ها در ایران ف��راوان داریم؛ 
اشخاصی که در ایران نتوانستند 
ایده خ��ود را در حوزه های IT و 
ITT به مرحله اجرا برسانند، در 
کش��وری مانند کانادا در مدت 
چهار، پنج سال، این ایده را عملی 

کردند. 
پس تنها در فضای رقابتی 
اس�ت که مدیری�ت فناوری 
در ایران ارتقا می یابد و باید 
ای�ران از فض�ای انحص�اری 
فاصل�ه بگی�رد و ب�ه فضای 

رقابتی نزدیک شود؟ 
اگر فضا رقابتی ش��ود، صنایع 
ناچار به استفاده از فناوری و توجه 
به مدیری��ت دان��ش و مدیریت 
فناوری می ش��وند. صنایع ناچار 
می ش��وند که شایس��ته س��االر 
باش��ند و تبدیل به برند ش��وند، 
ش��رکت های کوچک و ضعیف از 
گردون��ه رقابت خارج ش��وند و با 
الحاق به شرکت ها دیگر تبدیل به 
شرکت های بزرگ تر شوند تا قادر 
به رقابت باشند. چند سالی است 
که موضوع کنفرانس های انجمن 
ما، بنگاه های بزرگ و شبکه هایی 
که با آنها همکاری می کنند، است. 
زیرا بنگاه های بزرگ می توانند به 
پیشرفت یک کشور کمک کنند. 
بنگاه های بزرگ شامل مجموعه ای 
از بنگاه های کوچک و متوسط در 
حوزه ه��ای تامین کننده فناوری 
و دانش هس��تند که هدایتگر آن 
هاس��ت. به عنوان مثال در آلمان 
ی��ا امری��کا در ح��دود 10 بنگاه 
بزرگ وجود دارد. در کره جنوبی 
هیوندای و سامس��ونگ و ال جی 
هستند که این قبیل بنگاه ها سبب 
پیشرفت کشورشان شده اند. در 
ایران آن را بنگاه مادر تخصصی و 
در غرب آن راهلدینگ می نامند. 

در انته�ا آنچ�ه در ای�ن 
س�ال ها خروج�ی مدیریت 
تکنولوژی در ای�ران بوده به 
نظر می رس�د که بیش�تر در 
زمینه دیپلماسی و تسلیحات 
نظام�ی باش�د، ای�ن رویه را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
حوزه دفاعی بسیار مهم است و 
تالش می شود تا از پیشرفته ترین 
فناوری ها در آن استفاده شود. در 
امریکا هم بسیاری از فناوری ها 
در بخش دفاعی تغییر می کند، 
س��پس به بخش های تجارتی و 
اقتصادی وارد می شود. این روند 
مناسبی است که ایران به آن وارد 

شده است. 

مدیریت فناوری، نوظهور و ضروری
مدیریت فناوری مجموعه ای از رشته های مدیریت است. 
این نوع مدیریت به نهادها اجازه می دهد تا اصول فناوری را 
به درستی مدیریت و مزیت رقابتی ایجاد کنند. استراتژی 
فناوری، پیش بینی فناوری، نقشه راه فناوری و نمونه پروژه 

فناوری از مفاهیم رایج در این حوزه مدیریتی هستند. 
به س��خن دیگر، مدیریت فناوری به کارگیری مهارت 
مدیریت برای کشف، ایجاد، به کار گیری و استفاده درست 

از فناوری است. 
مدیران فناوری می توانند با اس��تفاده از فناوری و سایر 
منابع ارزش ها و معیارهایی را ایجاد کرده و با اس��تفاده از 
آنها مشکالت را حل کنند. آنها همچنین می توانند توانایی و 
تاثیرگذاری نهاد متبوعشان را به این ترتیب بهبود بخشند. 
خالصه اینکه مدیران فناوری قرن بیست و یکم نقش مهمی 

در خلق آینده ای بهتر برای همه ما دارند. 

نقش مدیریت فناوری در یک سازمان
نقش مدیریت فناوری در یک س��ازمان این اس��ت که 
ارزش یک فناوری مش��خص را در پیش��برد اهداف یک 
شرکت تعیین کند. پیشرفت دائم و بدون ایست فناوری تا 
زمانی ارزشمند است که ارزشی برای مشتری ایجاد کند 
و به همین دلیل، کارکرد مدیریت فناوری در یک سازمان 
باید چه در زمان سرمایه گذاری روی گسترش فناوری و 

چه هنگام عقب کشیدن از آن قابل دفاع باشد. 

اهمیت مدیریت فناوری در عصر فناوری
در زمان حاضر که فناوری و پیشرفت هایش حرف اول را 
می زنند، باید پذیرفت که این نوع مدیریت نقشی کلیدی 
در رش��د دانش محور اقتصاد بازی می کند. در واقع برای 
داشتن اقتصاد پویا باید فناوری و البته خالقیت به آن راه 
یابد و این راه یابی و پر و بال گیری هم نیازمند مدیریت و 

رهبری مشخص است. 

مدیریت فناوری در خدمت انسان
مدیریت فناوری زمانی واقعا به وجود می آید که بتوان 
برنامه ریزی، طراحی، بهینه س��ازی و کنترل محصوالت، 
فرآیندها و خدمات مرتبط با فناوری را به صورت همنوا و 
یکپارچه هدایت کرد. در واقع استفاده از تکنولوژی زمانی 
مدیریت شده که در سایه تمام آنچه گفته شد برای انسان 

فایده و سودی را به همراه داشته باشد. 

تئوری خالقیت، مفهوم آشنای مدیریت فناوری
ش��اید معتبرترین درک و دریافت ما از فناوری انتشار 
تئوری خالقیت باشد که در نیمه اول قرن بیستم ارائه شد. 
براس��اس این تئوری همه فناوری ها از یک الگوی انتشار 
 »S« مشابه پیروی می کنند. این الگو امروزه با نام منحنی
شناخته می شود. در مفهوم گسترده،  این منحنی چرخه 
عمر فناوری را نش��ان می دهد: در حال ظهور،  رشد،  بلوغ 

و پیری. 
این چهار مرحله در کنار هم ق��رار گرفته اند تا احتمال 
پذیرش یک نوآوری یا همان فناوری تازه را افزایش دهند. 
البته در س��ال های اخیر برای بس��یاری از فناوری ها یک 
منحنی معکوس تعریف شده است. در این منحنی کاهش 

هزینه ها در هر واحد در نظر گرفته شده است. 

انجمن مدیریت فناوری
رش��ته مدیریت فناوری برای نخس��تین بار در سال 
1981 در انس��تیتو تکنولوژی ماساچوس��ت در مقطع 
کارشناسی ارش��د ارائه ش��د. از آن موقع تاکنون ده ها 
دانشگاه به ایجاد دوره های آموزشی متنوعی در مقاطع 
مختلف تحصیلی، شامل دوره های کوتاه مدت چندروزه 
تا دوره های دکترای تخصصی اقدام کرده اند و در حال 
حاضرصدها تشکل ملی و بین المللی اعم از انجمن های 
تخصصی، موسسات آموزش��ی، شرکت های مشاوره ای 
و مانند آنها در حوزه مدیریت تکنولوژی، در کشورهای 

مختلف فعال هستند. 
هدف اصلی مدیریت فناوری آن اس��ت که با ش��ناخت 
صحیح ماهیت تحوالت فنی، به ویژه در حوزه تکنولوژی های 
پیشرفته تحوالت فوق را آنچنان ساماندهی کند که نه تنها 
ش��رکت ها و بنگاه های مختل��ف بتوانند ب��ا اطمینان به 
تکنولوژی های خود اتکا کنند، بلکه با فرصت طلبی، زمینه  

موفقیت آنها را در عرصه رقابت جهانی نیز فراهم کنند. 
مدیریت فناوری برخالف رش��ته های مدیریت صنایع 
و مهندس��ی صنایع که همه تالش خود را صرف بهبود و 
ارتقای کارایی تولید کرده اند، سعی دارد با تمرکز بر روی 
»تکنول��وژی« و فرآیندهایی همچون تحقیق و توس��عه، 
نوآوری، انتق��ال تکنولوژی و هم��کاری  تکنولوژی، نحوه 
به کار گیری تکنولوژی های جدید و تعمیق تکنولوژی های 
موجود را در بنگاه های مختلف تولیدی و خدماتی، تعیین 
و مدیریت کند. مباحث اصلی رش��ته مدیریت تکنولوژی 
به خوبی نشانگر وجوه تمایز این رشته از سایر رشته های 
تخصصی است؛ مباحثی که برخی از مهم ترین آنها به شرح 

زیر هستند: 
مدیریت فرآیند نوآوری در توسعه محصوالت جدید

مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه
روش های ارزیابی تکنولوژی
روش های انتقال تکنولوژی

تصمیم گیری درباره تکنولوژی های جدید
برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی های جدید

فعالیت های انجمن مدیریت فناوری تا به امروز
 برگزاری ساالنه کنفرانس مدیریت فناوری

برگزاری ساالنه همایش متخصصان و فعاالن مدیریت 
فناوری ایران

برگزاری هم اندیشی ها و سمینارهای علمی و تخصصی
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

همکاری و مشارکت در برگزاری س��ایر کنفرانس ها و 
همایش های مرتبط با مدیریت فناوری

همکاری با نهادها و سازمان های داخلی مرتبط با حوزه 
علم و فناوری

مشاوره به نهادهای مسئول در تدوین برنامه های مختلف 
توسعه در کشور

همکاری با مجامع بین الملل��ی فعال در حوزه مدیریت 
تکنولوژی

مشاوره و همکاری در راستای رفع مشکالت بنگاه های 
صنعتی در حوزه مدیریت فناوری

تشکیل شبکه متخصصان مدیریت فناوری

نامه های سرگشاده مدیریتی
»نامه ه��ای  کت��اب 
سرگش��اده مدیریت��ی« 
به قل��م »س��ید حبیب اله 
توس��ط  ش��اهرکنی« 
»نش��ر طراوت« در سال 
1389 در 157 صفح��ه 

منتشر شده است.
مطالب این کتاب متنوع 

و در چارچوب نامه هس��تند، از این رو کوتاه ارائه شده اند. 
همچنین برای راحتی مدیران و برقراری ارتباط مناسب 
تالش شده تا مطالب روان باشند. گفتنی است، آنها همگی 
در چارچوب مسائل مدیریتی هستند و از تالیف و ترجمه 

در نوشتن مطالب استفاده شده است. 

هوشمندی فناوری 
هوش��مندی  کت��اب 
فناوری، مفاهیم و الگوی 
پیاده سازی سیستم، تالیف 
عباس��علی کارش��ناس و 
کمال محم��دی در 121 
صفحه توس��ط انتشارات 
کتاب یوسف منتشر شده 

است. 
کتاب سعی در معرفی سیس��تم هوشمندی فناوری 
به عنوان سیس��تمی برای افزایش قدرت تصمیم گیری 
س��ازمان و ارائه س��ازوکارهایی به منظور پیاده سازی 
و اجرای آن دارد. توس��عه فن��اوری غالبا ب��ه خالقیت 
متخصصان فناوری و طراحان محصول وابسته است. از 
آن جهت که ایده های نوآورانه، فرصت های بدیع خلق 
می کند و کشف فرصت های تازه، شالوده توسعه فناوری 
و ایجاد فناوری های نو را شکل می دهد. بنابراین می توان 
ایده های نوآورانه را اساس توسعه موفقیت آمیز فناوری 

به ش��مار آورد. 

داده خرد، کاراتر از داده کالن
داده نقش مهمی را در رقابت های دنیای کسب و کار ایفا 
می کند. کمتر کسی اس��ت که در اهمیت تحلیل داده ها 
تردید به خود راه دهد. مدیران برجس��ته از صفاتی چون 

»بسیار مهم« برای این موضوع استفاده می کنند. 
اما در این میان یک مشکل وجود دارد و آن سرگشتگی 
کارشناس��ان درباره نوع داده ها است. برای تحلیل داده ها 
از دو روش تحلیل داده های خرد و کالن استفاده می شود. 
تحلیل داده خرد اشاره به اس��تفاده از داده هایی دارد که 
مبتنی بر کسب داده هدف گذاری شده و داده کاوی هستند. 
هر دو نوع تحلیل داده مزیت ها و منافع خاص خودشان را 
دارند. اما در محموع باید گف��ت برخالف تصور عامه داده 

خرد به دالیلی بر داده کالن برتری دارد. 
دلیل اول این اس��ت که داده خرد هدف گذاری شده و 
شخصی است، درحالی که داده کالن گسترده و غیرشخصی 
است. داده کالن متر و معیاری برای سنجش کلی میزان 
فروش اس��ت، اما داده خرد می تواند دقیقا رفتار منجر به 
عملکرد بهتر را واکاوی کند. این نوع داده می تواند به کار 
مدیران فروش بیاید تا از حدس و گمان فاصله گرفته و به 

واقعیت نزدیک تر شوند. 
دومین دلیل برتری داده خرد بر همتای کالن اش این 
است که داده خرد قابل تعقیب است، حال آنکه داده کالن 
فقط جالب و سرگرم کننده اس��ت. خیلی سخت می شود 
اطالعات به دست آمده از داده های کالن را در ذهن جا داد، 
درحالی که با تمرکز و دقت روی داده های خرد می توان آنها 
را به سرعت جمع آوری و براس��اس آنها تغییر و تحوالت 

سازمانی را کلید زد. 
دلیل س��وم این اس��ت که داده های خرد سفارش��ی و 
طبقه بندی ش��ده هس��تند، اما داده های کالن از مرحله 
عمومی و کلی فراتر نمی روند. حجم خالص داده به دست 
آمده و در دسترس این روزها آنقدر زیاد است که اغلب به 
سردرگمی بیشتر و پرس��ش های بزرگ تر منجر می شود. 
در داده خرد نتایج در دایره ای محدود و متمرکز هستند، 
حال آنکه هدف داده کالن دس��تیابی به اطالعات از کل 

ابعاد یک سازمان است. 
دلیل دیگر ب��ه میزان کارایی دو ن��وع داده در لحظه 
برمی گردد. داده کالن مس��یری از گذش��ته را نش��ان 
می دهد، اما داده خرد مبتنی بر لحظه است و در همان 
زمان ب��ه کار می آید. اطالع��ات حاص��ل از داده خرد، 
دیدگاه واقعی و مناسب برای عملیاتی کردن در همان 
زمان اس��ت، حال آنکه داده خرد تنها یک نقش��ه کلی 

گذشته است. 
آخرین دلیل ارزش��مندتر بودن داده خرد بر کالن این 
است که داده خرد شما را به جلو می کشد، اما داده کالن را 
شما باید با خود یدک بکشید. طبیعی است که داده خرد 
با حجم کمتر وقتی می تواند افراد را به س��مت جلو ببرد، 
از داده ای با حجم زیاد که فقط مانع حرکت فرد به سمت 

جلو می شود، بهتر و کاراتر است. 
ترجمه: سارا گلچین
destinationcrm.com :منبع
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گفت وگو با روح اله غدیری، دبیر انجمن مدیریت فناوری 

انحصارگرایی، فناوری را محدود می کند

سارا برومند 
Modiriateemroz@gmail.com

مدیریت فناوری چگونه تعریف می شود؟
  فناوری هر کسب و کار، به عنوان دارایی های فناورانه آن 

کسب و کار مطرح می شود

  فناوری، کاربرد علم در عمل است

 فناوری، عامل تبدیل منابع به کاالها و خدمات است

 فناوری به معنای ابداع و اختراع است

 هر آنچه که مصنوع انس�ان بوده و متمای�ز از طبیعت 
باشد، فناوری است

 معنای فناوری، روشن اس�ت: توانایی ایجاد یک روش 
تکرار شونده برای تولید محصول، فرآیند و خدمات. فناوری 
مورداستفاده در هر شرکت باید مشخص باشد و این فناوری 
باید برای تولید محصوالت پاسخگو بوده و هم زمان در جهت 

استراتژی مالی شرکت و ارزش سهام آن باشد

مدیریت فناوری مدتی است که در ایران جایگاه 
خودش را باز کرده و در شرکت های صنعتی اهمیت 
ویژه ای پیدا کرده است. در ایران مانند دیگر کشورها 
ابتدا این بحث در حوزه دفاعی و دیپلماسی وارد شد 

و پس از آنکه خروجی های قوی در این حوزه ایجاد 
کرد، توانست وارد بحث های صنعتی شود. هرچند 
ایران به دلیل صنایع انحصاری در بسیاری از حوزه ها 
خود را ملزم به استفاده از این مدیریت نمی داند، اما 

در حوزه بین الملل و با تغییر ش�رایط خواه ناخواه 
ناچار به توجه به مدیریت تکنولوژی خواهد ش�د. 
در این رابطه با روح اله غدیری، دبیر انجمن فناوری 

گفت وگویی داشتیم که در پیش رو دارید. . . . . 



زم��ان تصدی مهندس بازرگان در س��ازمان آب بود که 
به این فکر افتادم تا تهران را که تا آن زمان از نعمت آب 
س��امت و بهداشتی محروم بود، لوله کشی کنم و تصمیم 
بر این شد که مهندسان مشاور انگلیسی را هم به مشاوره 

نخوانم. 
تدارک ش��یرآالت و لوله و لوازم انش��عاب را به مناقصه 
بین المللی گذاش��تیم. سازمان آب دفتر مشخصاتی فراهم 
کرده و در اختیار ش��رکت کنندگان در مناقصه گذاش��ت. 
کمپانی ه��ای بزرگ خارجی هم در این مناقصه ش��رکت 

کردند. 
م��ن یکی از ش��رکت کنندگان بودم که با پیش��نهادی 
بس��یار ارزان تر از پیش��نهادهای دیگر ش��رکت کنندگان، 
تقریب��ا معادل یک س��وم! قیمت آنها برنده ش��دم. اطاع 
 یافت��ه بودم که م��واد خ��ام در امریکا بس��یار ارزان تر از 

اروپاست. 
ضمن��ا جن��گ جهانی دوم خاتم��ه یافته ب��ود و فقر و 
بی��کاری در آلمان بی��داد می ک��رد. کارخانه هایی که در 
زم��ان جنگ الزام داش��تند تا س��اخت محص��والت خود 
را به س��اخت س��اح های جنگ��ی تبدیل کنن��د، دوباره 
 مصم��م ش��ده بودند تا س��اخت فرآورده های گذش��ته را 

شروع کنند. 
م��ن از ارزانی قیم��ت مواد خام در امری��کا و همچنین 
از پایین ب��ودن حقوق کارگر در آلمان اس��تفاده کردم و 
باارزان ترین پیش��نهاد و بهترین جن��س مناقصه را بردم. 
این هم یکی از موفقیت های زندگی من بود که همیشه با 

سرافرازی از آن یاد می کنم.

برای اینکه بتوانیم مدیریت درستی بر امورات خودمان 
داشته باشیم، باید اطاعات بیشتری از محدوده جغرافیایی 
دنیا و موقعیت اقتصادی کشورهای دیگر داشته باشیم. در 
موضوع مناقصه لوله کش��ی آب ته��ران اگر قرار بود بدون 
توجه به وضعیت اقتصادی بعد از جنگ و اوضاع معیشتی 
در آلم��ان در آن مناقصه ش��رکت کنم، قطعا نه موفقیتی 
نصیب من می شد و نه لوله کشی بهداشتی و سالم نصیب 

مردم تهران. 
در ارتب��اط با مناقصه لوله کش��ی آب ته��ران مهندس 
مهدی بازرگان در کتاب »شصت  سال خدمت و مقاومت« 
خود می نویسد: »با ایشان )خلیلی( همکاری های صمیمانه 
متعدد در پروژه های فنی برای منقاصه های دولتی و تهیه 
دفتر مش��خصات داش��تیم. وقتی مدیرعامل سازمان آب 

شدم از رفاقت و راهنمایی دریغ نداشت. 
ب��رای اجرای انش��عابات ش��بکه آب تهران ک��ه بدون 
اس��تمداد مهندس مش��اور انگلیس��ی الکس��اندر گیپز و 
مستقا انجام می دادیم، جهت خرید لوله و لوازم انشعاب، 
مناقص��ه بین المللی گذاش��تیم و به ش��رکت کنندگان در 
مناقص��ه آزادی دادیم ک��ه غیر از چدن و فوالد از اجناس 

دیگر هم پیشنهاد بدهند.
به فکر افتاد لوله مس��ی پیشنهاد دهد که دوام بیشتر و 
نصب و کارکرد راحت تر دارد، ولی گران است. تدبیری به 
عقلش رسید که از امریکا ماده خام مس بخرد و آلمان ها 

آن را تبدیل به لوله و اتصاالت بنمایند.
ب��ه ای��ن ترتی��ب هزین��ه و س��رمایه گذاری س��ازمان 
آب را تقلی��ل فاح��ش داد. او برن��ده مناقص��ه ش��د و ما 
 موف��ق ب��ه نص��ب و اج��رای بهترین سیس��تم انش��عاب 

آب شدیم.«
ادامه دارد...

ترمیم اقتصاد جهانی
ب��ه گ��زارش گاردین، 
ریی�����س صن��دوق 
ب��ین المللی پول گفت، 
ر  حض��و یت  تقو
زن��ان و ایج��اد فرصت های براب��ر ب��رای قوی تر کردن 
روند ترمیم اقتصاد جهانی ضروری اس��ت. کریس��تین 
الگارد، ریی��س صن��دوق بین المللی پول در نشس��تی 
که ب��ه منظ��ور تقویت حضور زن��ان در اقتص��اد ژاپن 
ترتی��ب داده ش��ده ب��ود، گفت رون��د ترمی��م اقتصاد 
جهان��ی متزل��زل و بس��یار ناپای��دار اس��ت. وی افزود: 
»حتی پس از فروکش ک��ردن بحران، ما با چالش های 
 بزرگ��ی برای رش��د اقتصادی مواج��ه خواهی��م بود.«
الگارد با اش��اره به قدرت تاثیرگ��ذاری زنان بر اقتصاد 
جهانی که حدود 70 درص��د کل هزینه های مصرفی را 
انجام می دهند، گفت اقتص��اد جهانی به نحو موثری از 
زنان اس��تفاده نمی کند. رییس صندوق بین المللی پول 
گفت کش��ورها بای��د نه تنها سیاس��ت ها و قوانین بلکه 
نهادها، نحوه برخوردها و فرهنگ خود را نیز تغییر دهند 
تا بتوانند از طریق اس��تفاده بهتر از استعدادهای زنان، 
پتانسیل رش��د اقتصادیشان را باال ببرند. وی از ساداکو 
اوگاتا، مادر دو فرزند و کمیس��یونر عالی سابق سازمان 
ملل در ام��ور پناهندگان که ی��ک زن دیپلمات ژاپنی 
اس��ت به عنوان نمونه یک زن بااس��تعداد و توانمند یاد 
کرد.هفته گذش��ته، ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن در 
راس��تای برقراری توازن جنس��یتی بیش��تر در مناصب 
 اجرایی این کشور، پنج وزیر زن را به کابینه خود افزود. 
کریس��تین الگارد، وزیر سابق اقتصاد فرانسه، نخستین 
زنی اس��ت که به عنوان رییس صندوق بین المللی پول 
انتخاب شده اس��ت. وی در سال 2011 از سوی مجله 

فوربس، نهمین زن قدرتمند جهان لقب گرفت. 

سه حقیقت در مورد دوبی
به گ��زارش فورب��س، نیروی 
پلی��س دوب��ی از خودروهای 
لوک��س  اس��پورت و  س��وپر 
ماش��ین های  به عن��وان 
تا  پلی��س اس��تفاده می کند 
توریس��ت ها را تح��ت تاثی��ر 
قرار دهد. ناوگان پلیس دوبی 
ش��امل فراری های FF 500هزار دالری  و المبورگینی 
آوانتادورهای 400 هزار دالری است. حتی چند دستگاه 
اس��تون مارتین وان 77 با قیمت 1/8 میلیون دالر نیز 
در اختیار پلیس دوبی قرار دارد. طبق آخرین آمار تنها 
10 تا 15 درصد جمعیت دوبی، اماراتی هس��تند و بقیه 
85 درصد اکثرا افرادی هس��تند که از هند، پاکستان و 
بنگادش به امید پیدا کردن کار به این ش��هر مهاجرت 
کرده ان��د. گروه های حامی حقوق بش��ر بارها و بارها از 
وضعیت نامناس��ب زندگ��ی کارگران و رعایت نش��دن 
پایه ای ترین حقوق آنها در این کشور شکایت کرده اند.  

مردم ایران و لغو تحریم ها
فایننش��یال  گ��زارش  ب��ه 
روحان��ی  حس��ن  تایم��ز، 
ای��ران در  رییس جمه��وری 
مراس��م تحلی��ف خ��ود در 
داد  وع��ده  گذش��ته  س��ال 
با جامعه  تنش زدای��ی  برای 
جهان��ی ت��اش کن��د و به 
سال ها بن بست در موضوع برنامه هسته ای ایران خاتمه 
دهد که به لغو تحریم ه��ا و کمک به نجات اقتصاد این 
کش��ور بینجام��د. در حالی که یک س��ال بع��د از این 
س��خنان هنوز دس��ت یافتن به توافق جامع هس��ته ای 
س��خت به نظر می رس��د و تحریم ها باقی اس��ت، تجار 
ایرانی از حس��ن روحانی رییس جمهوری میانه رو ایران 
حمای��ت می کنند. یک تاجر ایرانی که خواس��ت نامش 
فاش نش��ود، گفت: پیش از این فقط س��یاهی بود، اما 
اکنون باالخره نوری به چشم می خورد. بازار ارز تثبیت 
ش��ده اس��ت و با کمب��ود ارز ب��رای واردات در ماه های 
اخیر روب��ه رو نبوده ایم. بر پایه این گزارش، توافق ایران 
و گروه 1+5 که س��ال گذش��ته حاصل ش��د، تا حدی 
ش��رایط واردات بعضی کاالها را تس��هیل کرد، اما تجار 
می گویند هنوز ش��رایط قطعی نیست و آنها از این بابت 
نگرانن��د که بانک های خارجی نس��بت به تعامل مجدد 
ب��ا ایران از ت��رس تدابیر تنبیهی امری��کا و تحریم های 
واش��نگتن هراس دارند. یک کارش��ناس مسائل بانکی 
که خواس��ت نامش افش��ا نش��ود، گفت: انتقال پول از 
نظام بانک��داری بین المللی هنوز چالش��ی برای تجار و 
کس��به ایرانی اس��ت به ویژه بعد از اینک��ه امریکا بانک 
فرانس��وی »ب��ی ان پی پاریب��اس« را ب��ه دلیل نقض 
تحریم های ایران جریمه کرد. اخیرا دادگس��تری امریکا 
8 میلی��ارد و 900 میلیون دالر بانک بی ان پی پاریباس 
 را ب��ه دلیل نق��ض تحریم ه��ای ایران، س��ودان و کوبا 

جریمه کرد. 

اشتغال حدود 10 میلیون نفر از طریق بخش خدمات، 
حدود 7 میلیون نفر در صنعت و 4/1میلیون نفر نیز در 

کشاورزی شاغل هستند. 
تهران، البرز، قم و یزد دارای کمترین میزان اش��تغال 
کشاورزی تا نزدیک به صفر هستند و یزد با 47/8درصد 
صنعتی ترین اس��تان کش��ور محسوب می ش��ود، با این 
وجود تهران با 61/4 درصد دارای باالترین میزان مشاغل 

خدماتی کشور است. 
در ح��ال حاض��ر کل اش��تغالزایی کش��ور از طری��ق 
بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات صورت می گیرد 
و مجموعه ش��اغان کش��ور که 21 میلیون نفر هستند 
به ص��ورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در زیرگروه ه��ای 

بخش های یادشده فعالیت می کنند. 
خدم��ات ب��ا 47/3 درص��د، بیش��ترین س��هم را در 
اش��تغالزایی کش��ور دارد و در بهار امس��ال 9 میلیون و 

990هزارنفر در این بخش فعالیت داشتند.
 پ��س از آن، بخش صنع��ت دارای بیش��ترین تعداد 
نی��روی کار به میزان 6 میلیون و 975 هزار نفر اس��ت 
که 33 درصد کل اش��تغال کش��ور را تشکیل می دهد. با 
وج��ود ظرفیت های فراوان اش��تغالزایی از طریق بخش 
کش��اورزی، در ایران سهم این بخش در طول دهه های 
گذش��ته در بازار کار کاهش یافته و در حال حاضر تنها 
4 میلی��ون و 139 هزارنف��ر از طریق بخش کش��اورزی 
اشتغال دارند. سهم بخش کشاورزی در حال حاضر تنها 

19/6 درصد از کل بازار کار ایران است. 

مناقصه لوله کشی آب تهران 

قیمت خودروهای مجاز وارداتی )میلیون تومان(
با نگاهی به فهرست خودروهای »واردات آزاد« می توان محدوده قیمتی آنها را در بازار تشخیص 
داد. آنچه در نمودار پایین آمده تصویری است از این محدوده قیمتی که باالی ۶۵ میلیون تومان را 
پوشش می دهد اما آیا این محدوده می تواند بر بازار فروش خودروهای داخلی  تاثیر بگذارد یا صرفا 

بر قیمت های بازار تاثیرگذار است؟ در شرایط کنونی باید از صنعت و تولید داخلی حمایت کرد و 
مسئوالن ارشد کشور هم بر این نکته تاکید دارند. 

دیش��ب تا س��اعت 3 صبح در خانه یکی از دوس��تان 
مهمان بودیم. س��اعت 3 خواب آلود از خانه این دوس��تم 
حرکت کردم تا به خان��ه برگردم. تصمیم گرفتم بین راه 
به خودپرداز رفته و بعدش به خانه بروم. س��وار تاکس��ی 
بودم ک��ه از جلوی یک خودپرداز گذش��ت و دیدم افراد 
زیادی جلوی آن صف کشیده اند! ساعت سه صبح و صف 
جلوی خودپرداز؟! باورم نمی شد، تاکسی را نگه داشتم و 
پیاده ش��دم و نزدیک جمعیت رفتم. به نفر آخری که در 
صف ایستاده بود گفتم: »آقا چه خبره؟ چرا همتون اینجا 

جمع شدین؟«
گفت: »مگه اخبارو دنبال نمی کنی؟«

گفتم: »چرا دنبال می کنم؟ کدوم خبرو می گی؟«
گفت: »آیف��ون 6 به بازار اوم��ده! بدبخت هنوز همون 

نوکیاتو بگیر اینور اونور ببر!«
گفتم: »آیف��ون 6 اومده که اومده چ��ه ربطی داره که 

شما ها اینجا جمع بشین؟«
گفت: »تو همه دنیا می رن دم نمایندگی صف می کشند 
تا صبح باز بشه، ما هم اینجا رو انتخاب کردیم برای صف 

وایسادن!«
گفتم: »مرد حس��ابی تو همه دنیا می رن دم نمایندگی 
ص��ف می کش��ن نه دم خودپ��رداز، صبح بانک باز بش��ه 

می خواین چیو بخرین؟«
گف��ت: »پول می کش��یم می ری��م باهاش از فروش��گاه 

می خریم؟«
گفتم: »می دونی قیمت آیفون 6 چقدره؟«

گفت: »چقدره؟«
گفتم: »حدود 3 میلیون تومان!«

این را که گفتم س��ه نفر از اف��رادی که در صف بودند 
دوان دوان دور شدند. به ظاهر قیمت آیفون را نمی دانستند. 
گفتم: »می دون��ی که هنوز آیفون 6 ت��و ایران نیومده 
دیگه! اصا ش��ما کارت چیه که این قدر اس��یر و در به در 

آیفون 6 هستی؟«
گفت: »من کارمند اداره ثبت احوالم.«

گفتم: »می دونی فرقش با آیفون 5 چیه؟«
گفت: »آره، معلومه!«

گفتم: »چیه، خب بگو!«
گفت: »اون یکی مدل 5 بود، این یکی 6!«

گفتم: »حقوقت ماهی چقدره!«
گفت: »ماهی 800 تومان!«

گفتم: »از کجا میاری آیفون می خری؟«
گف��ت: »باالخره ه��ر زندگی به یک آیف��ون نیاز داره، 

همون طور که هر ساختمونی به آجر نیاز داره!«
گفتم: »آخه مرد حسابی با این حقوق، این بساط آیفون 
واسه چیته؟! مگه مجبوری؟ خب یک گوشی ارزون تر بخر 

که همون کارها رو هم برات انجام بده!«
گفت: »بی آیفون 6 زیس��تن نتوانم/ بی آیفون  6، کشید 
بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که استیو گوید/ یک سلفی 

دگر بگیر من نتوانم.«
گفتم: »مرد حس��ابی ت��و حالت خرابه! پولش��و از کجا 

آوردی؟«
گفت: »وام ضروری گرفتم که باهاش آیفون بخرم.«

گفتم: »بچه هم داری؟«
گرم صحبت بودیم که یک نفر دیگر هم آمد سمت مان 
که کمی عجیب و غریب بود. دو گوشش سر جایش نبود، 
مثل آن نفر دیگ��ری که یک بار دیگر در خودپرداز دیده 
بودیم که چش��م نداش��ت این هم کا گوش نداشت، نه 
اینکه ناش��نوا باش��د بلکه کا گوش نداشت. به فرد قبلی 

گفتم: »این برا چی اینجاست!«
گفت: »این هر دوره که آیفون جدید میاد، باید یکدونه 

بخره!«
گفت��م: »اینکه نمی تون��ه حرف بزنه با گوش��ی؟! آخه 

نمی شنوه!«
گفت: »مگه با گوشی حرف می زنن؟«

گفتم: »پس تو چکار می کنی؟«
گفت: »آیفون دوربینه اسکول نه گوشی موبایل!«

این را گفت و به س��مت اف��ق حرکت کرد و من هم به 
س��مت کامیون در حال حرکت در خیابان رفتم تا از شر 

خودم راحت شوم. 

ارزان ترین محصول در بازار خشکبار با قیمت کیلویی 13 هزار تومان مربوط به تخمه آفتاب گردان و سویا 
و گران ترین محصول با قیمت کیلویی 120 هزار تومان مربوط به خالل پس�ته است که قیمت این محصول 

گران، طی سه ماه اخیر حدود 40 هزار تومان افزایش یافته است. 

علی جهانشاهی

عکس

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

بی آیفون ۶، زیستن نتوانم! 
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س��مت های  خصوص��ا  س��ازمانی  س��مت های 
مدیریت��ی هر ی��ک تبیین کننده جای��گاه یک فرد 
اس��ت و انتظ��ارات خاص��ی را از ف��رد ب��ه وجود 
م��ی آورد. به عن��وان مث��ال اگ��ر یک مدی��ر تولید 
در یک ش��رکت خودروس��ازی را در نظ��ر بگیریم 
در محی��ط کار از وی انتظ��ار می رود پاس��خگوی 
تی��راژ تولی��د مطاب��ق برنام��ه باش��د و در بیرون 
از ش��رکت مث��ا در ی��ک جم��ع خانوادگ��ی باید 
پاس��خگوی کیفیت خودروهای تولیدی باش��د، در 
حال��ی که برای موض��وع کیفی��ت می تواند دالیل 
فن��ی و تکنیکی ارائ��ه دهد ول��ی می داند که این 
نحوه اس��تدالل خ��ارج از تحم��ل و پذیرش جمع 
خانوادگ��ی اس��ت. ب��ه همین نس��بت ی��ک مدیر 
مناب��ع انس��انی در داخل و خ��ارج از محل کارش 
مش��کات مش��ابه و بغرنج دارد.  مثا از یک مدیر 
مناب��ع انس��انی انتظار می رود همیش��ه اس��تخدام 
کن��د و به اصطاح دس��ت م��ردم را در جایی بند 
کن��د. یک مدیر منابع انس��انی همیش��ه به صورت 
بالق��وه و بالفعل در معرض درخواس��ت اس��تخدام 
از اف��راد داخل و خارج ش��رکت اس��ت. اگر مدیر 
منابع انس��انی اهل ایج��اد محبوبیت برای خودش 
باش��د می تواند دائما قول دهد و درخواس��ت های 

اس��تخدامی را جمع کند و برخی درخواس��ت ها را 
نیز با زد و بند و فش��ار به مدیران داخل سازمان، 
به اس��تخدام برساند و دس��ت مردم را بند کند تا 
دعای خیر در و همس��ایه و فامیل را برای خودش 
فراه��م کند.  وی در مقابل می تواند مقید به اصول 
اس��تخدام و شایسته س��االری و ایجاد فرصت های 
برابر باش��د و هم��واره در برابر توصیه ش��ده های 
اس��تخدامی سوگیری منفی داش��ته باشد. در این 
 حال��ت یک مدی��ر در براب��ر تقاضاهای اس��تخدام 
مس��ئله دارد. از ی��ک س��و نمی خواه��د روال های 
حرف��ه ای را زی��ر پا بگ��ذارد و از س��وی دیگر در 
مقاب��ل درخواس��ت هایی ک��ه از س��مت خانواده و 
فامیل ش��امل والدی��ن، خواهران و برادران و غیره 
ارجاع داده می ش��ود، نمی تواند پاس��خگو نباش��د. 
ق��رار گرفتن در این س��ازوکارها معم��وال موجب 
می ش��ود یک مدیر منابع انسانی در کنار اینکه به 
ش��غلش می بالد و از داشتن آن حس خوبی دارد، 
ش��غل و کارش را از بقیه کتم��ان کند و به نوعی 
شغلش را مایه س��رافکندگی بداند! روایت شخصی 
من این گونه اس��ت که اگر بخواهم خود را معرفی 
کن��م هیچ وقت در مورد اینکه اس��تخدام، بخش��ی 
از وظایف س��ازمانی ام اس��ت صحبت نمی کنم. در 
بیش��تر مواقع می گویم کارمندم و در ذهن دیگران 

این کارمند بودن یعنی حس��ابدار! 

در  کمت��ر  س��ینما  اقتص��اد  بررس��ی  موض��وع 
روزنامه ه��ا به ص��ورت تخصصی و عمق��ی پیگیری 
می ش��ود. کمت��ر دیده ایم که رس��انه ای اختصاصا 
ب��ه این موض��وع بپ��ردازد و پرون��ده ای جدی یا 
صفح��ه ای وی��ژه برای آن مش��خص کند. س��وال 
ای��ن اس��ت که چرا رس��انه ها ب��ه اقتصاد س��ینما 
اقتصاد س��ینما  کمت��ر می پردازند؟ چ��را موضوع 
فق��ط به آمار فروش فیلم ها، ق��رارداد بازیگران یا 
وضعیت مالی سوپراس��تارها محدود ش��ده اس��ت. 
در روزنامه ه��ا و رس��انه های اقتصادی ما صفحاتی 
ب��رای موبای��ل، کامپیوتر و ماش��ین وج��ود دارد 
ام��ا ج��ای س��ینما و اقتصاد آن خالی اس��ت. اگر 
هم بپرس��ید حتم��ا جوابی وجود ن��دارد اما دلیل 
اصلی آن اس��ت که س��ود نهفته در دنیای موبایل 
و کامپیوتر بس��یار زیاد و س��ود نهفته در س��ینما 

اندک اس��ت. 
بای��د ب��ه موضوع��ات مغف��ول مان��ده همچون 
س��ینما توجه بیش��تری ش��ود. خیل��ی از حوزه ها 
هس��تند که وج��ه اقتص��ادی کمرنگ��ی دارند اما 
از نظ��ر تاثیر گ��ذاری ب��ر جامعه ح��وزه کانی را 
در اختی��ار دارن��د. خ��وب اس��ت ک��ه مطبوعات 
به ص��ورت ویژه ب��ه آنها بپردازند. ای��ن بی توجهی 
باعث می ش��ود حوزه ه��ای مورد نظ��ر به خصوص 
برای  بمانن��د.  حوزه ه��ای فرهنگ��ی آس��یب پذیر 
مث��ال در رس��انه ها به صنعت س��اختمان بس��یار 
پرداخت��ه می ش��ود و به همین دلی��ل این صنعت 
در مع��رض توجه زیادی قرار گرفته اس��ت و نقاط 

آس��یب پذیری آن کاهش یافته اس��ت، اما سینما 
چ��ون اقتصاد آن کوچک اس��ت ب��ه آن پرداخته 
نشده اس��ت. باید بررسی ش��ود و دید که اقتصاد 
کوچک چه تاثیرات مس��تقیم و غیرمس��تقیمی بر 
حیات س��ینما خواهد داش��ت. به نظر من موضوع 
اقتصادی مهم موضوعی نیس��ت که به حوزه هایی 
با گ��ردش مالی باال مربوط ش��ود. تاثی��ر اقتصاد 
س��ینما آن قدر باالس��ت که نمی توان از آن چشم 
پوش��ید. من اما متاس��فانه بحث��ی نمی بینم. باید 
به ص��ورت مصداق��ی ب��ه ارتب��اط بی��ن اقتصاد و 
فرهنگ پرداخته ش��ود. روزنامه ها ممکن است به 
اقتص��اد اینترنت بپردازند ام��ا خبری از بحث های 
فرهنگی نیس��ت. کارشناسان باید به صورت جدی 
به این موضوع توجه داش��ته باشند و برای تبیین 
آن اق��دام کنند. س��ینما ب��ا آنکه وج��ه اقتصادی 
کمرنگ��ی دارد ام��ا نقش مهم��ی در جامعه دارد. 
نپرداخت��ن به اقتصاد س��ینما مثل این اس��ت که 
از خان��واده و وضعی��ت اقتص��ادی آن حرف نزنیم 
به ای��ن دلیل که وضع مال��ی خوبی ندارد و پولی 
در نمی آورد. گاهی در برنام��ه تلویزیونی »هفت« 
که از ش��بکه س��ه سیما پخش می ش��ود در مورد 
اقتصاد س��ینما صحبت هایی می شود  اما هیچ وقت 
به صورت مس��تمر و دنباله دار ادامه نداشته است. 
بحث های زیادی می توان در حوزه اقتصاد س��ینما 
داشت. مثل انواع مختلف جذب سرمایه، بازگشت 
س��رمایه در س��ینما، تاثیر تبلیغ��ات، درآمد انواع 
گوناگ��ون فیلم و غیره. چرا کار کارشناس��ی انجام 
نمی ش��ود؟ آیا تمام جنبه های سینما مقدار فروش 

فیلم و گزارش مالی هفتگی و ماهانه اس��ت؟ 

نگاه آخر

منطقه آزاد

مصائب کار در حوزه استخدام

چرا به اقتصاد سینما نمی پردازیم؟ 
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