
برخی از متخصصان علم مدیریت 
معتقد هس��تند مدیری��ت یک هنر 
اس��ت، البته م��ن هم تا ح��دی با 
آنه��ا هم داس��تان هس��تم. در یکی 
از تعاری��ف مدیریت��ی خوانده بودم 
مناب��ع،  از  »اس��تفاده  مدیری��ت 
ب��رای نیل ب��ه اهداف؛ عل��م و هنر 
س��ازمان«  اعضای  میان  هماهنگی 
 ی��ا هن��ر انج��ام ام��ور به وس��یله 
دیگران اس��ت.  نمی خواهم شما را 
زیاد درگیر تعاری��ف کنم، بگذارید 
مس��تقیم برویم س��ر اص��ل مطلب 
تا از این حاش��یه ها بی��رون بیاییم.  
من معتق��دم مدیران ما متاس��فانه 
مدیری��ت نمی کنن��د بلکه حکومت 
می کنند و در موضعی می نش��ینند 

که دست یافتنی نباشند...

شما فقط
یک فرصت دارید

محمد تماشا
روانشناس صنعتی

 توسعه یافتگی 
 و توسعه نیافتگی 
دو روی یک سکه اند. 

جون رابینسون 

12

یادداشت

نگاهی به شیوه های تبلیغاتی نامتعارف
 و غیراخالقی

تبلیغ به چه قیمتی؟ 
تبلیغ به عنوان عملی تعریف می شود 
ک��ه در آن س��فارش دهنده ای با انجام 
فعلی در شکل های گوناگون، سعی دارد 
مخاطب بالقوه را از عمل خود »آگاه« یا 

او را به عملی ترغیب کند...

14

13

بن بست
در شاهراه تجارت الکترونیک

ضعف زیرساخت آثار خود را نشان داد

کافه مدیران بنگاه داری بانکی را بررسی می کند

سایه روشن بنگاه داری بانک ها
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با وجود 
اینکه پول زیادی بین مردم تقس��یم می شد، اما 
ش��اهد از بین رفتن فقر نبودیم و این در حالی 
است که در برزیل فقط به 16 درصد مردم تنها 

معادل 40 دالر یارانه در ماه پرداخت می شود.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، علی ربیع��ی بر ضرورت اتخاذ 
اس��تراتژی مبتنی بر اهداف م��ورد تاکید کرد و 
افزود: اگر می خواهیم رش��د و توسعه یابیم، باید 
نگاه مان تغییر یافته و وضع مان را تغییر دهیم و 
امر تغییر باید جهت گیری درس��تی داشته باشد 
زی��را تحقق آن تنها با بهره گیری از مراکز علمی 
و پژوهشی عملی می شود. وی با تاکید بر اینکه 
سیاس��ت های رفاه اجتماعی تفاوت اصلی دولت 
تدبیر و امید با س��ایر دولت ها است، گفت: برای 
پیش��برد اهداف باید خروجی مناس��بی داشته 
باش��یم، تصمیم گیری و تصمیم سازی مهم ترین 

مسئله در کشورهای جهان سوم است.
ربیع��ی توجه به مناب��ع انس��انی را در مراکز 
علم��ی مورد تاکی��د قرار داد و اف��زود: برای هر 
نوع برنامه ریزی در کش��ور وجود منابع انس��انی 
مهم ترین عامل است، زیرا توجه به نیروی انسانی 
ماهر، زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم خواهد 
کرد. وی س��اختارهای ناقص س��ازمانی و روابط 
درونی ناقص را مهم ترین عامل در عدم دستیابی 

به رش��د و توس��عه عنوان کرد و افزود: معتقدم 
که اگر می خواهیم موفق شویم باید رویکرد اجرا 
را در س��ازمان ها تقویت کنیم، به همین منظور 
باید جهت گیری سیاس��ت های رفاهی مبتنی بر 

برنامه ریزی برای گروه های هدف باشد.
وی به سیاس��ت های دولت تدبی��ر و امید در 
زمینه مس��کن اجتماعی اش��اره ک��رد و گفت: 
سیاس��ت ایجاد مس��کن اجتماعی، کار درستی 
است که از سوی دولت پیگیری خواهد شد، زیرا 
این سیاست در برخی از کشورها انجام شده و از 

آن نیز نتیجه گرفته اند.
وی ارتق��ای دانش کارشناس��ان را با اهمیت 
ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه افراد در کشورهای 
جهان س��وم س��ازمان را به عنوان منبع اشتغال 
می بینند، در صورتی که افراد در س��ازمان باید 

به نیازهای اجتماعی پاسخ دهند، بنابراین، منابع 
انس��انی و ذهن انسانی باید نس��بت به کار ارتقا 

یابد.
وی تصریح کرد: ارتقای منابع انسانی در سایه 
مراک��ز آموزش عال��ی امکان پذیر اس��ت، منابع 
انسانی برای کاری که می کند مهم است بنابراین 
منابع انسانی باید هم مهارت افزایی داشته باشد 

و هم اخالق کار را افزایش دهد.
ربیعی به جنبه های دیگر این موضوع اش��اره 
کرد و گف��ت: پژوهش مبتنی ب��ر کار تحقیقی 
و مطالعات��ی نیز اهمی��ت دارد، عاملی که باعث 
انقالب صنعتی شد، انباشت علم بود، زیرا وجود 

و انباشت پژوهش به نوعی غلبه بر جهل است.
وی ب��ه جهت گی��ری سیاس��ت های دول��ت 
تدبی��ر در زمینه رفاه پرداخ��ت و گفت: یکی از 
تفاوت ه��ای دول��ت تدبیر و امید ب��ا دولت های 
گذشته سیاست های رفاه اجتماعی است؛ مسئله 
رف��اه یک سیاس��ت اصلی در این دولت اس��ت. 
برنامه رفاهی و سیاس��ت های رفاه اجتماعی در 

این دولت، شکل و چارچوب یافته است.
وی خطاب به رؤسای مراکز علمی و کاربردی 
گفت: ش��ور حل مس��ئله و علم آموزی داش��ته 
باش��ید، متفاوت باش��ید و متفاوت عمل کنید 
و نخس��تین شرط در این مس��یر تکرار دیگران 

نشدن است.

افت بازار سرمایه کش��ورمان در ماه های اخیر، 
انتقاد ش��دید طیب نی��ا را در پی داش��ت و وزیر 
اقتصاد خواس��تار حل و فصل مش��کالت و ایجاد 
جذابیت برای س��رمایه گذاران ش��د تا در نهایت 

بتوان به ریزش ها و افت های بورس پایان داد. 
به گ��زارش مهر، در روزهایی ک��ه نظام بانکی 
کش��ور به عنوان نخس��تین تامین کنن��ده منابع 
مالی بخش تولید کشور زیر ذره بین تمام فعاالن 
اقتص��ادی و دولتم��ردان ق��رار دارد و با توجه به 
برنام��ه خروج از رک��ود دولت توج��ه ویژه ای به 
سیس��تم بانکی به لحاظ افزایش سرمایه و غیره 
صورت گرفته و از سوی دیگر، فشارهای مضاعفی 
به این سیستم وارد است، بازار سرمایه کشورمان 

هم روزهای سختی را پشت سر می گذارد. 
علی طیب نیا، وزیر ام��ور اقتصاد و دارایی طی 
روزه��ای اخیر انتقادهایی را نس��بت به وضعیت 
فعلی بازار سرمایه داشت و عنوان کرد: برای بازار 
سرمایه نیز ماموریت تعریف شد که آن تامین مالی 
بلندمدت بنگاه های بزرگ کشور است. اگرچه طی 
سال های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش 

بازار، توسعه قابل مالحظه ای پیدا کرده، اما عمده 
معامالت و مبادالت در بازار سرمایه، در بازار ثانویه 
بوده و است و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها 
و فعالیت های اقتصادی نقش قابل مالحظه ای را 

ایفا نکرده است. 
وزی��ر اقتصاد افزود: در س��ال گذش��ته که اوج 
فعالیت بازار س��رمایه و تامین مال��ی تولید بود، 
ح��دود 27 هزار میلیارد توم��ان به بخش تولید 
کش��ور از طریق بازار س��رمایه منابع تزریق شد 
ک��ه اگر این آمار را با میزان مش��ارکت بازار پول 
که بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود مقایسه 
کنیم، متوجه خواهیم ش��د که بازار س��رمایه در 
مقایس��ه با ب��ازار پول نقش قاب��ل مالحظه ای را 

اکنون ایفا نمی کند. 
طیب نیا گفت: همه ما می دانیم به شرطی بازار 
س��رمایه جذابیت کافی برای سرمایه گذاران پیدا 
می کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داش��ته 
باش��یم؛ آن چیزی که ابزاره��ای مالی موجود در 
بازار سرمایه را برای مردم جذاب می کند و آنها را 
مایل به سرمایه گذاری در این بازار می کند عمدتا 

بازدهی باال و مهم تر از آن قدرت نقدشوندگی باال 
در بازار سرمایه کشور است. شرط اینکه دارایی ها 
از قدرت نقدش��وندگی باال برخوردار باشند، این 
است که بازار، بازاری پُررونق باشد و از بازار ثانویه 
ک��م رونق و بازار ثانویه ای که ریس��ک فعالیت ها 
در آن باال باش��د نمی توان انتظار مشارکت جدی 

سرمایه گذار را داشته باشیم. 
طیب نیا تصریح کرد: ما در ماه های گذش��ته و 
تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم 
ش��د و با توجه به محدودیت های مالی و تنگنای 
اعتباری در بازار س��رمایه دچار محدودیت هایی 
ش��دیم و حج��م معام��الت و مب��ادالت در بازار 
سرمایه با کاهش چشمگیری روبه رو بود. زمانی در 
سال های گذشته در بازار سرمایه به 800 میلیارد 
تومان هم رس��ید، اما متاسفانه در این ایام حتی 
در بعضی از روزها حجم معامالت ما به زیر 100 
میلیارد توم��ان هم کاهش پیدا کرد که باید این 
مش��کل را حل و فصل کنیم؛ بازار ثانویه پُر رونق 
داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت 

این بازار جذب کنیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

پول زیادی بین مردم تقسیم می شد، اما فقر همچنان پایدار بود

انتقاد طیب نیا از عملکرد بورس

 مشکالت را حل و فصل کنید

حدود پنج س��الی اس��ت ک��ه تجارت 
الکترونیک در کش��ور ما راه اندازی شده 
و طبق آمار های منتشره حجم مبادالت 
الکترونیک��ی در ایران به 10 میلیارد دالر 
رس��یده، این درحالی اس��ت که به گفته 
کارشناس��ان چالش ه��ای اصل��ی پیش 
روی تج��ارت الکترونی��ک در کش��ور ما 

ع��دم زیرس��اخت های مناس��ب و نبود 
فرهنگ سازی مطلوب در این زمینه است، 
به طوری که، طبق آمار های منتش��ره از 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات 
بی��ش از 80درص��د کارب��ران اینترنتی 
از طری��ق تلفن همراهش��ان به اینترنت 
دسترس��ی پیدا می کنن��د و البته تعداد 

کثیری از هموطنان ما برای دسترسی به 
فضای مجازی هنوز از سیستم دایال آپ 
بهره می برن��د. در حال حاضر، به ترتیب 
استان های مازندران، تهران، اصفهان، قم 
و سمنان بیشترین ضریب نفوذ اینترنت 
را دارند، ولی همین استان ها نیز جایگاه 

جدی در تجارت الکترونیک ندارند...

بررسی تصمیم دولت برای اختصاص سهم یارانه بخش تولید

گام هایی برای جلب اعتماد تولیدکنندگان
گفت وگوی»فرصت امروز« با دکتر فرزاد مقدم، نویسنده و مدرس حوزه برندسازی

نگاه  متعصبانه روند برندسازی
 را در کشور عقب می اندازد

راه هایی برای حذف رفتارهای رییس مآبانه و آمرانه

شرکت بدون رییس
افراد بااستعداد معموال دوست ندارند که بر آنها ریاست شود. آنها وارد کسب وکارهای جدید 

نمی شوند که از دستورات گام به گام پیروی کنند و منتظر تایید گرفتن در هر نوبت باشند. این 
افراد دوست دارند سریع حرکت کنند، قوانین را بشکنند، کشف کنند و خالق باشند و دوست 

14ندارند با آنها مانند یک بچه رفتار شود...

دولت دست از انحصار صادرات برق بردارد 

بخش خصوصی خواستار صادرات برق است 
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عملی��ات اجرای��ی س��اخت 
برق کشور  نیروگاه های  جدید 
ب��ا فن��اوری س��یکل ترکیبی 
مقی��اس کوچ��ک )DG( ب��ا 
حض��ور وزی��ر نیرو ب��ا هدف 
انرژی در سطح  کاهش اتالف 
شبکه برق کشور، روز گذشته 
کلید خورد تا در آینده نزدیک 
ش��اهد افزایش تولید برق در 
کش��ور باشیم، اما باید دید که 
در این می��ان بخش خصوصی 
چه جایگاهی خواهد داشت و 
آیا مایل اس��ت در این حوزه با 
وجود مشکالت کنونی پیشگام 

باشد. 
به همین دلیل نظر صالحی، 
انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
ات��اق بازرگانی ته��ران و عضو 
را  برق  سندیکای  هیات مدیره 

در این خصوص جویا شدیم. 
راه اندازی  نظ�ر ش�ما  به 
س�یكل  ن�ی�روگ�اه ه�ای 
تركیب�ی در افزایش تولید 
ب�رق كش�ور تا چ�ه اندازه 

می تواند موثر باشد؟ 
ب��دون ش��ک بای��د فعالیت 
نیروگاه ه��ا ب��رای تولی��د برق 
نیروگاه ه��ا  و  یاب��د  تغیی��ر 
به صورت سیکل ترکیبی باشد. 
ای��ن کار بازدهی تولید برق را 
افزایش می دهد و در حقیقت 
ب��ه  30 درص��د  از  ظرفی��ت 
50 درصد قابل افزایش اس��ت 
زی��را بازدهی الکتریکی از یک 
چرخه س��اده کارخانه نیروگاه 
برق، بدون اس��تفاده از اتالف 
گرما به طور معمول راندمانی 
تا 40 درص��د دارد،  بی��ن 25 
در حال��ی که هم��ان نیروگاه 
ب��ا س��یکل ترکیب��ی راندمان 
60 درصد  ح��دود  الکتریک��ی 
دارد و هم اکن��ون برای تولید 
می شود  زیادی  برق س��وخت 
اما از آنجا که منابع سوخت در 

ترکیبی،  نیروگاه های س��یکل 
و  از توربین بخ��ار  ترکیب��ی 
توربی��ن گازی اس��ت و بای��د 
نیروگاه های موجود نیز به این 

سوخت تغییر یابد. 
بخش خصوص�ی چگون�ه 
می تواند با وجود مشكالت 
متع�ددی ك�ه دارد ب�رای 
تغیی�ر نی�روگاه خ�ود گام 

بردارد؟ 
براس��اس بن��د »ق« قانون 
بودجه س��ال 93 این اجازه به 
تا  داده ش��ده  بخش خصوصی 
در صورت��ی که بتواند راندمان 
تولی��د را از می��زان س��وخت 
مصرف��ی ب��اال ببرد، س��رمایه 
سوختی مورد نیاز را از وزارت 
نف��ت تامین کند که این اقدام 
انگی��زه خوبی برای این بخش 
است در حقیقت با این مصوبه 
فرصت برای سرمایه گذاری در 

این مسیر فراهم شده است. 
می ت�وان  زمان�ی  چ�ه   
ك�ه  ب�ود  امی�دوار 
بخ�ش  س�رمایه گذاران 
واحده�ای  در  خصوص�ی 
راه ان�دازی  ب�ه  ب�زرگ 
نیروگاه های سیكل تركیبی 

قدم بردارند؟ 
پاس��خ تمامی مش��کالت در 
بخ��ش تولید ب��رق، آن هم در 
بخش خصوصی، به اقتصاد انرژی 
بستگی دارد. چگونه می توانیم از 
بخش خصوصی بخواهیم که در 
این حوزه با جدی��ت تمام وارد 
کار ش��ود زمانی ک��ه در بخش 
تعیین نرخ گذاری برق نقش��ی 
ن��دارد. س��رمایه گذار ب��ا امید 
فراوان برای س��رمایه گذاری در 
تولید برق وارد می شود اما بعد 
از مدتی با مش��کالت بسیاری 
مواجه می شود که مهم ترین آن 

پرداخت مطالبات خود از دولت 
است. متاسفانه برای برق قیمت 
واقعی تعیین نشده و این بخش 
به دلیل س��رمایه گذاری کالنی 
که داش��ته ناچار ش��ده در این 
صنعت همچنان حضور داشته 

باشد. 
چه زمانی مشكالت بخش 

خصوصی حل می شود؟ 
زمان��ی  مش��کالت  ای��ن 
ح��ل می ش��ود ک��ه اقتص��اد 
انرژی کش��ور واقعی ش��ود تا 
س��رمایه گذار ب��ا انگی��زه وارد 
کار بش��ود. بخش خصوصی با 
هزینه بس��یار برق تولید و به 
نی��رو واگ��ذار می کند  وزارت 
نی��رو در مقاب��ل  ام��ا وزارت 
چ��ه کاری انج��ام می ده��د؟ 
جز اینکه هزین��ه تولید را در 
فرآین��د طوالنی مدت پرداخت 
برق  ان��رژی  قیمت  می کن��د. 

بای��د واقعی ش��ود ی��ا حداقل 
دولت سوبس��ید آن را به این 
بخش به طور کام��ل پرداخت 
کن��د. پی��ش از ای��ن، قیمت 
و  ش��ده  تعیی��ن  به ص��ورت 
تکلیف��ی بود ام��ا هم اکنون به 
این صورت نیست. یکی دیگر 
از انتظ��ارات ما این اس��ت که 
دیرکرد  نی��رو(  )وزارت  دولت 
پرداخ��ت خود را نی��ز به این 
بخش پرداخت کند. براس��اس 
بخش خصوصی  برنامه، س��هم 
در تامین برق مصرفی کش��ور 
بی��ش از 50 درصد اس��ت اما 
عمال ش��رایط به گون��ه ای رقم 
خورده که این س��هم کاهش 

یافته است. 
راه حل ش�ما برای بهبود 
ب�رای  موج�ود  وضعی�ت 
بخ�ش  تولیدكنن�دگان 

خصوصی برق چیست؟ 
انحص��ار  از  دول��ت دس��ت 
ص��ادرات ب��رق ب��ردارد و این 
برای بخش خصوصی  را  امکان 
فراهم کند که برق را به سایر 
کشورها صادر کند. این کار از 
چن��د منظر قابل دفاع اس��ت. 
نخست اینکه برای این بخش 
ایج��اد انگیزه خواه��د کرد تا 
ب��ا توان بیش��تر و ظرفیت باال 
تولید برق داش��ته باش��د زیرا 
بخ��ش خارجی هزین��ه را به 
طور کامل و نق��دی پرداخت 
خواه��د ک��رد. دوم اینک��ه به 
دلیل دریافت هزینه تولید برق 
از بخش صادرات، دیرکردهای 
دولت به ای��ن بخش کمتر به 
کاری  و  اقتص��ادی  وضعی��ت 
ضرب��ه وارد می کن��د زی��را به 
نوعی هزینه ها تامین می شود. 
ظرفی��ت  خصوص��ی  بخ��ش 
باالی��ی دارد ت��ا بتوان��د برق 
تولی��دی خ��ود را انتقال دهد 
البته به شرط اینکه وزارت نیرو 

این اجازه را بدهد. 

دولت دست از انحصار صادرات برق بردارد 

بخش خصوصی خواستار صادرات برق است 
درخواست عراق برای 

خرید برق از ایران 
همزم��ان با اتمام دوره زمانی صادرات یکهزار و 500 
مگاوات برق ای��ران به عراق، دور جدید مذاکرات برقی 
بی��ن دو کش��ور در تهران آغاز ش��د و دول��ت عراق از 
آمادگی برای امضای ق��رارداد جدید با ایران خبر داده 

است. 
ب��ه گزارش مهر، ایران و عراق پس از امضای قرارداد 
جدی��د ص��ادرات گاز طبیع��ی، مذاک��رات متعددی را 
به منظ��ور افزایش تبادالت برقی بین دو کش��ور آغاز 
کرده ان��د. بر این اس��اس، همزم��ان با اتم��ام قرارداد 
ص��ادرات ب��رق ایران ب��ه ع��راق، با حضور هوش��نگ 
فالحتی��ان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ایران 
و ع��ادل حمید مهدی، معاون وزی��ر نیروی برق عراق، 
مذاکرات دو جانبه برای افزایش توس��عه تجارت برق و 

تمدید این قرارداد برقی بین دو کشور آغاز شد. 
هوشنگ فالحتیان، در حاشیه دیدار معاون وزیر برق 
عراق گفت: با توجه به اینکه قرارداد صادرات برق ایران 
به عراق تمام ش��ده اس��ت، در این دیدار مذاکره هایی 
برای تعیین چارچوب جدیدی به منظور تمدید قرارداد 
انجام دادیم که این چارچوب مورد موافقت طرفین قرار 
گرفت. قرارداد پیش��ین دوساله بوده و در مذاکره هایی 
که در دو روز انجام می دهیم، چارچوب تمدید قرارداد 

را برنامه ریزی می کنیم. 
او ب��ا اع��الم اینک��ه طرف عراق��ی نتای��ج مذاکره ها 
را ب��ه دولت ع��راق اطالع می ده��د ک��ه امیدواریم با 
هماهنگی هایی که با عراق می ش��ود، گفت: پیش بینی 
می شود فردا بتوانیم در قالب چارچوب جدید نسبت به 

صادرات برق به عراق به توافق برسیم. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه س��االنه 12 میلیارد 
کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به کشورهای همجوار 
صادر و حدود چهار میلیارد کیلووات س��اعت برق وارد 
می کنیم، اظهار کرد: بیش��تر برق صادراتی به کش��ور 
ع��راق بوده و راهبرد وزارت نیرو توس��عه صادرات برق 

است. 
فالحتی��ان با یادآوری اینکه براس��اس ای��ن قرارداد، 
ظرفی��ت صادرات حدود 1500 م��گاوات برق به عراق 
وج��ود دارد، خاطرنش��ان ک��رد: ایران آماده توس��عه 

همکاری های جدید برقی با دولت عراق است. 
ع��ادل حمید مهدی، معاون وزیر برق عراق هم در 
تش��ریح محور مذاکرات با ط��رف ایرانی توضیح داد: 
عراق از س��ال 2005 با ایران هم��کاری دارد که در 
ابتدا ق��رارداد واردات برق از ایران 150 مگاوات بود 
و اکن��ون این رقم به 1500 مگاوات رس��یده که در 
برخ��ی مواقع حت��ی بیش از این از ای��ران برق وارد 

کردیم. 
ای��ن مقام عراقی، ب��ا بیان اینکه این مق��دار واردات 
نیازه��ای برق ع��راق را تامین می کن��د، تاکید کرد: با 
توجه ب��ه پایان قرارداد پیش��ین اکنون ب��رای تمدید 

قرارداد و توسعه روابط دو کشور به ایران آمده ایم.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت
قیم��ت جهانی نفت در معامالت هفته گذش��ته 1.3 
درصد افزایش یافت و به 9۸ دالر و 39 سنت در پایان 

معامالت رسید.
به گ��زارش اکونیوز ب��ه نقل از بلومب��رگ، در حالی 
ک��ه افزای��ش ارزش دالر بر قیمت کاالها اثر گذاش��ته 
اس��ت، قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدییت دیروز 
پس از افزایش حجم ذخایر نفت امریکا برای س��ومین 
روز متوال��ی کاهش یافت. قیمت نف��ت برنت به دلیل 

ریسک های موجود در بخش عرضه افزایش داشت.
براس��اس اعالم اداره انرژی امریکا، حجم ذخایر نفت 
امریکا هفته گذش��ته برای نخس��تین بار از هشت اوت 

تاکنون کاهش یافت.
در حال��ی که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره نزدیک تر 
ش��ده، ارزش دالر افزایش یافته است.پس از مطرح شدن 
احتمال کاهش تولید اوپک، نفت برنت، ش��کاف قیمتی 

خود با نفت خام امریکا را افزایش داده است.
جی��ن مک گیلی��ان، تحلیلگر بازار نف��ت در این باره 
گف��ت: »قیمت نف��ت به دلیل فزون��ی عرضه همچنان 
تحت فش��ار اس��ت.« وی افزود: »دالر نیز دیگر عامل 

وارد کننده فشار بر نفت است.«
براس��اس این گزارش، قیمت هر بش��که نفت وست 
تگزاس اینترمدییت برای تحویل درماه اکتبر، در پایان 
معام��الت دیروز ب��ازار نیویورک با 66 س��نت، معادل 
7/0درصد کاهش به 92 دالر و 41 س��نت رسید.حجم 
معام��الت انجام ش��ده در این بازار ح��دود 5.۸ درصد 
کمتر از متوسط 100 روزه بود.قیمت نفت خام امریکا 
در ای��ن هفته 14 س��نت افزایش یاف��ت و نوار کاهش 

قیمت در دو هفته گذشته را پاره کرد.
قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر در پایان 
معامالت دیروز بازار لندن با 69 س��نت افزایش به 9۸ 
دالر و 39 س��نت رسید.قیمت نفت برنت در این هفته 

1.3 درصد رشد داشت.
حجم معامالت انج��ام گرفته در این بازار 32 درصد 
کمتر از متوسط 100 روزه بود.فاصله قیمت نفت برنت 
با نفت خام امریکا، هر دو برای تحویل در ماه نوامبر به 

شش دالر و 72 سنت رسید.
براساس گزارش اداره انرژی امریکا، عرضه نفت خام 
در امریکا در هفته منتهی به 12 سپتامبر 3.67 میلیون 

بشکه افزایش یافت و به 362.3 میلیون بشکه رسید.

اعالم آمادگی وزارت نفت
 برای صادرات برق

براس��اس بند »ق« قانون بودج��ه وزارت نفت می تواند 
اقدام به صادرات برق کند؛ در همین راستا این وزارتخانه 

اطالعیه ای در خصوص صادرات برق منتشر کرده است.
در اطالعی��ه وزارت نفت که ب��ه همین منظور صادر 
شده است، آمده »به منظور تحقق بند 13 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، تنوع بخش��ی ب��ه روش های صادرات 
گاز و افزایش صادرات برق وزارت نفت به این وس��یله 
آمادگی خود را برای تامی��ن گاز مورد نیاز برای تولید 
ب��رق و صادرات ب��رق به ترتی��ب زیر ب��ه اطالع همه 

عالقه مندان به فعالیت در این حوزه می رساند«.
در ای��ن اطالعی��ه آمده اس��ت: وزارت نفت از طریق 
ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت ملی گاز مسئولیت 
تامین گاز مورد نیاز برای تولید برق با هدف صادرات را 
به مقدار و در نقطه مورد توافق برعهده خواهد گرفت.

همچنین همه مسئولیت های مربوط به سرمایه گذاری 
ب��رای تبدیل گاز به برق با راندمان حرارتی مورد توافق 

برعهده سرمایه گذار است.
براس��اس این اطالعیه، متقاضی��ان باید در امر تولید 
ب��رق دارای تجربه ب��وده و توانایی کاف��ی برای تامین 
آورده نق��دی برای احداث نیروگاه متناس��ب باظرفیت 

درخواستی به تشخیص وزارت نفت را دارا باشند.
عالقه من��دان اعم از ش��رکت های ایران��ی و خارجی 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر به شرکت ملی 

صادرات گاز مراجعه کنند.
هفته گذش��ته علیرض��ا کاملی، مدیرعامل ش��رکت 
صادرات گاز از توافق با یک ش��رکت ایرانی برای تولید 
برق صادراتی خبرداده و اعالم کرده بود توافق نامه اولیه 
امضا شده که قرار است براساس آن این شرکت هزینه 

و جانمایی ساخت نیروگاه را تحلیل و بررسی کند.

بازدید مشاور فرهنگی مدیرعامل شركت 
ملی نفت ایران از مناطق نفت خیز جنوب

مشاور فرهنگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با 
هدف بررسی مباحث فرهنگی و موضوع نماز از مناطق 
نفت خیز جن��وب بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد مجیدی در 
رأس هیاتی متش��کل از اعضای حوزه س��تادی وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران برای بازدیدی سه روزه از 
بخش های ستادی و عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب و 
شرکت های تابعه و همچنین دیدار با علمای خوزستان 

وارد اهواز شد. 
مجیدی و همراهان در بدو ورود به اهواز در جلسه تولید 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت کردند و پس 
از آن از بخش ه��ای مختلف روابط عمومی ش��رکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب بازدید کرد. 

راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری 
و كنترل پروژه در آبفای كرمانشاه

 با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، نرم افزار اتوماسیون 
اداری استانداری و فرمانداری ها )برید( سامد، نظارت4 
و س��ایر نرم افزاره��ای کنترل پروژه در س��طح س��تاد 

شرکت و تمامی امورات تابعه راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه، علی مطاعی معاونت برنامه ریزی 
و منابع انسانی این شرکت گفت: در فاز اول این طرح ابتدا 
دستگاه های اجرایی مرکز استان به همدیگر متصل و در 
ادامه ارتباط مرکز استان با نهاد ریاست جمهوری، ارتباط 
دستگاه های اجرایی مراکز اس��تان ها با وزارتخانه ها و در 
نهایت اتصال تمامی دستگاه ها و نهادها در سراسر کشور با 

عنوان شبکه اختصاصی دولت است. 

بین الملل

نفت

آب

فروش انرژی 
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الهه ابراهیمی

تركیب�ی  تركیب�ی،  نیروگاه س�یكل 
از توربین بخ�ار و توربین گازی هس�تند 
به نح�وی كه ژنراتور توربین گازی برق را 
تولید می كند، درعین حال انرژی حرارتی 
تلف شده از توربین گاز )توسط محصوالت 

احتراق( برای تولید بخار موردنیاز توربین 
بخ�ار مورد اس�تفاده قرار می گی�رد و به 
ای�ن طریق برق اضافی تولید می ش�ود. با 
تركیب كردن این دو س�یكل بهره برداری 

از نیروگاه افزایش پیدا می كند. 

س��فیر جمهوری آذربایجان در روسیه 
گف��ت: ای��ن کش��ور در ح��ال بررس��ی 
مشارکت در س��ازماندهی صادرات نفت 
ای��ران به روس��یه از طریق یک س��وآپ 

سه جانبه است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، بلبل اوغلو، س��فیر 
جمهوری آذربایجان در روسیه، اظهار کرد: 
ما در حال حاضر در بخش برق ارتباطاتی 
ایجاد کرده ایم، این امر امکان پذیر اس��ت، 

ولی هنوز قطعی نشده است. 
ایتارت��اس گ��زارش داد در حال حاضر 
جمهوری آذربایجان با ایران س��وآپ گاز 
دارد تا گاز جمهوری خودمختار نخجوان 

را تامین کند. 
جمهوری آذربایجان و ایران به وس��یله 
خط لول��ه گاز یک میلی��ون و 474 هزار 
متصل  آستارا  قاضی-محمد-  کیلومتری 
هستند که 296. 5 کیلومتر آن در خاک 
جمهوری آذربایجان قرار دارد. این مسیر 
بخشی از خط لوله قذاق - آستارا - ایران 
است که در س��ال 1971 به بهره برداری 
رس��ید. سه ایستگاه کمپرسور در مناطق 
قاضی-محم��د، آغداش و ق��ذاق در این 
مسیر ساخته ش��ده و قطر این خط لوله 

1200 میلی متر است. 
شرکت نفت دولتی س��وکار جمهوری 
آذربایجان گاز خ��ود را تحت قرار دادی 
ب��ا گازپروم که در اکتب��ر 2009 به امضا 

رسید به روسیه صادر می کند. 

پی��ش از این عل��ی ماج��دی، معاون 
امور بین المل��ل و بازرگانی وزیر نفت، در 
گفت وگو با ایرنا از درخواس��ت جمهوری 
آذربایجان برای افزایش حجم سوآپ گاز 

با ایران خبر داده بود. 
وی با اش��اره به جزییات تبادل گازی 
ب��ا آذربایجان اظهار کرد: حجم س��وآپ 
گاز ب��ا این جمهوری کمتر از یک میلیارد 
مترمکعب گاز در سال است که در طول 
س��ال جریان دارد. ما گاز را از آذربایجان 
دریاف��ت ک��رده و ب��ه نخج��وان تحویل 
می دهیم و بخشی را به عنوان حق سوآپ 
دریافت می کنیم. آذربایجان درخواس��ت 
افزایش حجم سوآپ گاز را با ایران مطرح 
کرده که در جلس��ه کمیسیون مشترک 
دوکشور، این درخواست بررسی می شود. 
ق��رارداد س��وآپ گاز طبیع��ی ای��ران و 
جمه��وری آذربایج��ان در س��ال 2005 
میالدی ب��ه امض��ای مقامات دو کش��ور 
رسید. براس��اس قرارداد 25 س��اله، ایران 
گاز تحویل��ی از آذربایجان را از طریق مرز 
آستارا به نخجوان سوآپ می کند. جمهوری 
خودمختار نخجوان بخش��ی از جمهوری 
آذربایجان و مرکز آن شهر نخجوان است. 

ارمنس��تان بین جمه��وری خودمختار 
نخج��وان و جمه��وری آذربایج��ان قرار 
گرفته، بنابراین این دو اقلیم برای تعامل 
با یکدیگ��ر از خاک جمهوری اس��المی 

ایران استفاده می کنند. 

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز تولید 
کاتالیست های بنزین س��از ایرانی از آغاز 
شمارش معکوس برای راه اندازی مجتمع 
بنزین س��ازی پاالیش��گاه نفت اصفهان و 
عرضه بنزین یورو 4 در نصف جهان خبر 
داد. عباس کاظمی، مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، در گفت وگو ب��ا مهر با بیان اینکه 
آخرین مراحل تولید و تامین کاتالیس��ت 
پاالیشگاه  بنزینی  مجتمع  بنزین س��ازی 
نفت اصفهان در حال انجام اس��ت، گفت: 
پیش بینی می ش��ود ت��ا پای��ان مهر ماه 
عملی��ات بارگ��ذاری کاتالیس��ت در این 

مجتمع بنزین سازی انجام شود.
مع��اون وزیر نفت ب��ا تاکید بر اینکه از 
پاییز سال جاری تولید بنزین با استاندارد 
یورو 4 اتحادیه اروپا در پاالیشگاه اصفهان 
آغاز خواهد شد، تصریح کرد: از این رو با 
آغاز تولید بنزین اروپایی، عرضه و توزیع 

بنزین با اس��تاندارد یورو 4 در کالنش��هر 
اصفهان و س��ایر ش��هرهای ب��زرگ این 
استان آغاز خواهد شد. این مقام مسئول با 
اشاره به آماده سازی خطوط لوله و انبارهای 
نفت اصفهان برای عرض��ه و توزیع بنزین 
با اس��تاندارد یورو 4، بیان کرد: هم اکنون 
برای نخس��تین بار به صورت آزمایشی این 
کاتالیست واحدهای بنزین سازی پاالیشگاه 
نفت اصفهان در داخل و توسط متخصصان 

ایرانی طراحی و تولید می شود.
کاظم��ی پیش از ای��ن در گفت وگو با 
مه��ر با اش��اره به تحری��م تحویل برخی 
از کاتالیس��ت های بنزینی توسط شرکت 
UOP آمری��کا ب��رای تکمی��ل ط��رح 
بیان  اصفهان،  پاالیش��گاه  بنزین س��ازی 
کرده بود: با توج��ه به تحریم های اعمال 
شده با مشارکت سازندگان داخلی تولید 
این کاتالیس��ت بنزینی در داخل کش��ور 

آغاز شده است.

سوآپ نفت

بنزین

سوآپ نفت ایران و روسیه از مسیر آذربایجان

معاون وزیر نفت به مهر خبر داد 
راه اندازی بزرگ ترین مجتمع بنزین ساز نصف جهان
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رییس هیات مدیره اتاق تعاون در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: در ح��ال حاضر، کمیته 
پیگی��ری مطالبات بخش تع��اون را با حضور 
اعضای هیات رییسه تشکیل داده ایم و از تمام 
صاحب نظران و تعاونگران برای پر رنگ کردن 
مطالبات بخش تعاون دع��وت کرده ایم. اتاق 
تعاون ایران ب��رای آنکه بخش تعاون، س��هم 
مناسبی در برنامه ششم توسعه داشته باشد، 
همکاری های خ��ود را با مجل��س و دولت به 

حداکثر می رساند. 

ماشااهلل عظیمی خاطر نشان کرد: توقع ما 
این است که مطالبات محقق نشده تعاونی ها 
در برنامه پنجم، سیاست های اصل 44 و سند 
توس��عه بخش تعاون دوباره در برنامه ششم 
توسعه دیده شود.  به گفته رییس هیات مدیره 
اتاق تعاون ای��ران، به موجب بن��د 2 ماده 29 
قانون سیاس��ت های اصل 44 مقرر ش��ده تا 
30 درص��د دارایی ها و عواید ناش��ی از فروش 
شرکت های دولتی به بخش تعاون و با اولویت 
تعاونی های فراگیر ملی اختصاص داده شود اما 

این امر تاکنون محقق نشده است. 
عظیمی، درعین حال ب��ا تاکید بر حذف 
محدودیت ها برای حض��ور تعاون در بانک و 
بیمه و بورس، اظهار کرد: افزایش س��رمایه 
بانک توس��عه تع��اون و صن��دوق ضمانت 
سرمایه گذاری بخش تعاون باید به طور ویژه 

و در اولویت کارهای مجلس و دولت باشد. 
وی تاکید کرد: اقتصاد کش��ور در شرایط 
کنونی به شدت به نقدینگی های خرد مردم 
و فرآورده های قرض الحسنه نیاز دارد. از این 

رو، باید به س��مت احیای قرض الحسنه ها و 
تعاونی های اعتبار واقعی حرکت کنیم. 

رییس هیات مدیره اتاق تع��اون ایران در 
پایان گفت: خواس��ته اصلی تعاونگران این 
اس��ت که آنچه برای بخش تعاون در قانون 
پنجم توس��عه، س��ند بخش تعاون و قانون 
سیاس��ت های اصل 44 دیده شده با درنظر 
گرفتن همه آن چیزهایی که برای توس��عه 
تعاون نیاز اس��ت، در برنامه شش��م توسعه 

تکرار شود. 

بررسی تصمیم دولت برای اختصاص سهم یارانه بخش تولید

گام هایی برای جلب اعتماد تولیدکنندگان

تکرار مطالبات محقق نشده بخش تعاون در برنامه ششم

جلوگیری از فعالیت 2 شهربازی 
بدون مجوز در تهران

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با تاکید بر نظارت 
مستمر بازرسان استاندارد از مراکز تفریحی و زمین های 
ب��ازی، از جلوگیری فعالی��ت دو ش��هربازی غیرمجاز در 

محدوده شهرداری منطقه چهار تهران خبر داد.
مس��لم بیات در تش��ریح این خب��ر گف��ت: در جریان 
بازرسی های مستمر کارشناس��ان این اداره کل از مراکز 
تفریحی، دو شهربازی بدون مجوز استاندارد، در محدوده 
خیابان تهرانپارس، ب��ا نام های ش��هربازی امید تهران و 
شهربازی میدان پروین، شناس��ایی و از ادامه فعالیت آنها 

جلوگیری شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ر اجب��اری ب��ودن اس��تاندارد مراکز 
تفریحی مطابق ماده 9 قانون اص��اح مجموعه قوانین و 
مقررات سازمان ملی اس��تاندارد ایران، مصوب سال 71 
مجلس ش��ورای اس��امی، افزود: فعالیت تجهیزات این 
شهربازی و هرگونه تجهیز دیگر، پیش از دریافت مجوز از 

این اداره کل غیرقانونی است.
بیات در پای��ان، با توجه به آغاز س��ال تحصیلی جدید، 
به مهدهای کودک هش��دار داد: حتما برای حفظ ایمنی 
کودکان، برای زمین ها و تجهیزات بازی مهدهای خود، از 

این اداره کل مجوز دریافت کنند.

بخش معدن و صنایع معدنی 
پیشتاز در خصوصی سازی

مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: 
خصوصی سازی از س��ال 1381 در کش��ور مطرح شده و 
پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. 

جعفر س��رقینی افزود: س��ازمان ایمیدرو تا پایان سال 
1392 ح��دود 26 هزار میلی��ارد تومان واگ��ذاری انجام 
داد. صنایع فوالد و مس 100 درص��د و صنعت آلومینیم 
50 درصد خصوصی سازی شده اند. خصوصی سازی قابل 
توجهی در بخش معدن رخ داده، هرچند شکل واگذاری ها 
ایراداتی دارد ک��ه در برخی موارد اهلی��ت در واگذاری ها 

رعایت نشده است. 
به اعتقاد سرقینی، خصوصی س��ازی باید واقعی دنبال 

شود تا به واحدهای واگذارشده، آسیبی وارد نشود. 
وی گف��ت: س��رمایه گذاران و س��هامداران معادنی که 
به تازگی خصوصی س��ازی ش��ده اند، با تاش خود سعی 
می کنند خود را به ش��اخص های جهانی نزدیک س��ازند. 
در واحدهای معادن و صنایع معدنی واگذار ش��ده، تمام 
حقوق کارگران مورد توجه واقع ش��ده و در این خصوص 

جای نگرانی وجود ندارد. 
طی نیم قرن اخیر در معادن وصنایع معدنی ایران 23 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری ش��ده که حاصل آن درآمد 
س��االنه 15 میلیارد دالری ای��ن واحدها اس��ت. ذخایر 
معدنی ش��ناخته ش��ده ایران 57 میلیارد تن است که از 
این رق��م 37 میلیارد ت��ن ذخیره قطعی ب��ه ارزش بیش 
از 770 میلیارد دالر ذکر ش��د. ایران یکی از 10 کش��ور 
ش��اخص معدنی جهان معرفی شده و ش��ماری از معادن 
 سنگ آهن، مس و س��رب و روی کشورمان در اندازه های 

جهانی جای دارند. 

سرمایه گذاری خارجی
یکی از راه های عالج رکود

نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه 
سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های عاج رکود است، 
گفت: خودروسازان سال گذشته با 25درصد ظرفیت کار 

می کردند و امسال با 50درصد ظرفیت کار می کنند.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت 
اقتصادی کشور و س��خنان رییس جمهور مبنی بر خروج 
از رک��ود، ارزیابی خود را این گونه عن��وان کرد که خروج 

از رکود یک مفهوم و رونق گرفتن معنای دیگری دارد.
وی به این نکته اش��اره کرد که تعریف اقتصادی خروج 
از رکود، یعنی نرخ رش��د اقتص��ادی از منف��ی به مثبت 
برمی گردد، حتی اگ��ر این رقم نیم درص��د از صفر باالتر 
باشد، اما برای اینکه بگوییم رونق اقتصادی رخ داده باید 
در شرایط فعلی حداقل دو سال پیاپی تراز تجاری ما باالی 

مثبت پنج درصد باشد.
نایب رییس کمیس��یون تجارت اتاق تهران با تاکید بر 
اینکه اگر در سه سال آینده با نرخ رشد مثبت سه حرکت 
کنیم، تازه به جایگاه س��ال 88 خواهیم رسید، وی افزود: 
البته آمارهای موجود حاکی از آن است که صنایع موثر بر 
رونق کشور مانند فوالد، مس و خودروسازی رشد مثبت 
و رو به جلو داشته اند، تا حدی که در فوالد 9 درصد رشد، 
در صنایع مس 13 درصد و در خودروس��ازی رشد باالیی 
داشته ایم، چرا که خودروس��ازهای ما در سال گذشته با 
25 درصد ظرفیت کار می کردند، اما اکن��ون این رقم به 

باالی 50 درصد رسیده است.
حریری افزایش واردات کاالهای سرمایه ای، مواد اولیه 
و واسطه ای را موید افزایش تولید در کارخانجات دانست 
و افزود: آمار گمرک نشان می دهد، واردات این گونه مواد 
که برای افزایش تولید انجام می شود، نسبت به سال قبل 

34درصد بیشتر شده است.
به نتیجه رس��یدن مذاکرات، رسیدن به ثبات اقتصادی و 
داشتن محیط امن برای سرمایه گذاری نکته کلیدی دیگری 
است که عضو نمایندگان اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: 
نقل و انتقال پ��ول و نبودن فضای امن از نظر س��رمایه گذار 
خارجی از دیگر مواردی اس��ت که باید با برداش��ته ش��دن 
تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات برطرف شود، اما نباید 
فراموش کرد که با انضباط مالی که دولت از سال گذشته در 
پیش گرفت، رشد اقتصادی را از منفی 5.8 به منفی 2.3 در 
سال گذشته رساند و امس��ال این رقم به گواه سازمان های 

بین المللی به مثبت نیم تا یک رسیده است.
وی تصریح کرد: البته آثار مثبت رونق و خروج از رکود 
با یک فاصله دو تا سه ساله مش��هود است، همان طور که 
اقتصاددانان در سال های 88 و 89 راجع به رکود هشدار 
می دادند، ولی مردم و بازار در سال 91 آن را لمس کردند.

حریری بهترین راهکار حرکت به سمت رونق و کمترین 
اث��ر تورم��ی را ورود س��رمایه گذاری خارجی دانس��ت، 
همان طور که در نس��خه خروج از رکود دولت نیز بر ثبات 
در محیط کان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تاکید 

شده است.

فروش اینترنتی 4هزار و 700 میلیارد 
تومانی خودرو

فروش اینترنتی خودرو در نیمه نخس��ت سال جاری به 
47 هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایدرو، حجم فروش محصوالت خودروسازان 
بزرگ در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری به رقم 47 هزار 
میلیارد ریال رسیده که این رقم در مقایسه با فروش 22 
هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر 

افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید: در پنج ماه نخست امسال تعداد 
فروش محصوالت خودروس��ازان بزرگ کش��ور در طیف 
قیمتی زی��ر 30 میلیون توم��ان به 168 هزار دس��تگاه 
رسیده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
100 هزار دستگاه خودرو، در این طیف قیمت بوده است 

که خود نشانگر رشد 60 درصد است.
همچنین تعداد ف��روش اینترنت��ی خودروهای طیف 
قیمتی باالی 30 میلیون تومان در پنج ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته حدود پنج برابر 
رشد داشته است. در پنج ماه نخست سال جاری 45 هزار 

دستگاه در این طیف قیمتی به فروش رسیده است.

تولید آهن اسفنجی در فوالد مبارکه 
اصفهان 2 درصد افزایش یافت

رییس واحد احیای مس��تقیم شماره یک فوالد مبارکه 
اصفه��ان از افزایش دو درصدی تولید آهن اس��فنجی در 
مدول C این واحد خب��ر داد.  به گزارش ف��والد مبارکه 
اصفه��ان، داریوش رش��یدی گفت: ظرفیت ف��ن مکنده 
گازهای حاصله از س��وخت ریفرمر مدول C واحد احیای 
مس��تقیم افزایش یافت و ح��دود دو  درصد ب��ه ظرفیت 
تولید آهن اس��فنجی ای��ن مدول اف��زوده ش��د. یکی از 
محدودیت های افزایش ظرفیت تولید مدول های احیای 
مس��تقیم در محفظه ریفرمر و نبود ظرفیت مناس��ب فن 
مکنده های این بخش بود. در راس��تای بهب��ود فرآیند و 
افزایش تولید، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات مورد نیاز 
برای این افزایش ظرفیت در دستور کار قرار گرفت.  فوالد 
مبارکه اصفهان با تولید حدود شش میلیون تن فوالد خام 
از شرکت هایی است که در زمینه تولید ورق های فوالدی 
فعالیت می کند. بیش از 50 درصد از ورق فوالدی مورد نیاز 
کشور برای استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، 
فلزی س��بک، فلزی س��نگین و لوله های انتقال سیاالت، 
صنایع بس��ته بندی و لوازم خانگی و الکتریک��ی و لوله و 

پروفایل در شرکت فوالد مبارکه تامین می شود. 

با حضور نعمت زاده: 
تولید آزمایشی کارخانه سیمان 

ونزوئال آغاز شد
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( اعام کرد: تولید آزمایش��ی کارخانه س��یمان 
ونزوئا با ظرفیت تولید یک میلیون تن از پروژه های فعال 
شده این سازمان، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 

کشورمان آغاز شد. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رس��انی ایمیدرو، عاوه 
بر محمدرضا نعمت زاده، مهدی کرباس��یان رییس هیات 
عامل ایمیدرو و برخی از مقام های ونزوئا در آیین تولید 

آزمایشی این واحد حضور داشتند. 
برپایه این گ��زارش، کارخان��ه س��یمان ونزوئا دارای 
ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون تن است و به عنوان یکی 
از پروژه های فعال شده ایمیدرو که در مدت هشت ماهه 
اخیر عملیات اجرایی آن شروع ش��د، محسوب می شود. 
مراسم تولید آزمایشی این کارخانه )سرواسول( همزمان 
با برگزاری هشتمین اجاس کمیسیون مشترک ایران و 
ونزوئا آغاز شد. کارخانه س��یمان ونزوئا توسط شرکت 
احداث صنعت از شرکت های تابعه ایمیدرو ساخته شده و 

به زودی به طور رسمی افتتاح می شود. 
در این دیدار وزیر صنعت ونزوئا از عملکرد مس��ئوالن 
ایران نس��بت به فعال ش��دن دوباره عملیات اجرایی این 
کارخانه تشکر کرد. همچنین »پاچکو« مسئول طرح های 
سیمان ونزوئا از مقام های ایرانی درخواست کرد، ظرف 
یک س��ال آینده نیز بهره برداری و تولید کارخانه، توسط 
احداث صنعت انجام ش��ود.  در این س��فر همچنین سند 
همکاری دو کشور بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 
و وزیر صنایع ونزوئا به امضا رس��ید و یک سند همکاری 
نیز بین رییس هیات عامل ایمی��درو و همتای ونزوئایی 
وی در زمینه تمدید قرارداد س��یمان سرواسول و شرکت 
احداث صنعت امضا ش��د.  رییس هیات عام��ل ایمیدرو 
اظهار کرد: کارخانه تولید س��یمان سرواسول ونزوئا که 
توسط ش��رکت احداث صنعت در دست ساخت است، به 
مراحل پایانی نزدیک شده و در آس��تانه افتتاح قرار دارد.  
مهدی کرباس��یان گفت: اح��داث کارخانه ی��ک میلیون 
تنی سرواس��ول در ونزوئا نمایش توانمندی متخصصان 
جمهوری اسامی ایران در قلب امریکای التین است. ایران 
با تجاربی که در زمینه ساخت و اجرای پروژه های سیمان 
در داخل کشور کسب کرده، حضور در عرصه بین المللی 
را به عن��وان فرصت جدیدی برای ص��دور خدمات فنی و 
مهندسی و کس��ب اعتبار ملی و منطقه ای مغتنم شمرده 
و توانمندی خ��ود را در ونزوئا به اثبات رس��اند.  ظرفیت 
کارخانه سیمان ونزوئا یک میلیون تن در سال )سه هزار 
و 300 تن در روز( است. میزان سرمایه گذاری برای احداث 
این کارخانه 273 میلیون یورو بوده که با سرمایه گذاری 
طرف ونزوئایی و ارائه خدمات فنی مهندس��ی ش��رکت 
احداث صنعت اجرایی ش��ده است.  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به منظور شرکت در هشتمین کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و ونزوئا در رأس هیاتی، هفته گذشته 

به کاراکاس پایتخت این کشور سفر کرد. 

خودرو 

فوالد

سیمان 

استاندارد 

خصوصی سازی

سرمایه گذاری 
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تعاون

هیات وزیران پس از گذشت 
نزدی��ک به ش��ش م��اه از آغاز 
ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها، 
س��رانجام چگونگ��ی پرداخت 
بخشی از سهم تولید از یارانه ها 
را به تصویب رس��اند. تصمیمی 
دیر هنگام که هنوز هم چش��م 
امیدی به اجرایی شدنش وجود 

ندارد. 
نام هدفمندی یارانه ها که به 
میان می آید، گویی نمکی روی 
زخ��م صنعتگران پاش��یده ای، 
زیرا بخش صنعت و کش��اورزی 
بیش��ترین فش��ار را از زم��ان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا متحمل 
ش��دند و دولت گذش��ته با این 
وعده ک��ه 30 درص��د از درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها به 
بخش تولید تعلق می گیرد، کار 
خود را به پایان رس��اند و بخش 
تولید در آرزوی تحقق این وعده 
مان��د و هیچ س��همی از مرحله 
نخس��ت هدفمندی یارانه ها به 

تولید تعلق نگرفت. 
پ��س از روی کار آم��دن 
دولت تدبی��ر و امید، ب��ا توجه 
ب��ه ش��عارهای اقتص��ادی این 
دول��ت، امی��دی دیگ��ر در دل 
تولیدکنندگان جان گرفت. اما تا 
زمان شروع فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها، هیچ خبری از پرداخت 
یارانه به بخش تولید نبود، زیرا 
درآم��دی ب��رای دول��ت از این 
هدفمن��دی وجود نداش��ت که 
بخواه��د 30 درص��د از آن را به 
تولیدکنندگان اختصاص دهد. 

این گونه ش��د که ت��ا همین 
یک هفته پیش وعده پرداخت 
یارانه به تولیدکنندگان به دست 
فراموشی س��پرده شد و همین 

موض��وع موج��ب خمودگ��ی 
بس��یاری از بخش ه��ای مولد 
در زی��ر فش��ارهای اقتصادی و 
هزینه های ناشی از هدفمندی 

یارانه ها شد. 
حاال دول��ت بعد از گذش��ت 
ش��ش ماه از اج��رای گام دوم 
هدفمن��دی یارانه ه��ا درب��اره 
و  ه��زار  چه��ار  اختص��اص 
300 میلی��ارد تومان از س��هم 
10 ه��زار میلیاردی ب��ه تولید، 
بهبود حمل و نقل، س��وخت و... 
تصمی��م گرفته ک��ه فقط مبلغ 
هزار و دویس��ت میلیارد تومان 
از آن را ب��رای حفظ اش��تغال و 
افزایش تولی��د اختصاص دهد.
با وج��ود اینکه چنی��ن رقمی 
برای مش��کات بخ��ش تولید 
ناچیزاست اما تصمیم گیری در 
همین اندازه هم می تواند برای 
بخش صنعت، بوی خوش تغییر 

داشته باشد.
م�ح�م�درض���ا مرتض��وی، 
دبیرکل خانه صنع��ت ایران در 
گفت وگو با »فرصت امروز« درباره 
اختصاص این مبلغ بیان می کند: 
»این تصمیم گیری می تواند یک 
شروع خوب باشد. تولیدکنندگان 
از مرحل��ه نخس��ت هدفمندی 
یارانه ها با وجود وعده دولت مبنی 
بر پرداخت 30 درص��د از درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها، هیچ 
س��همی دریافت نکردند و همان 
میزان که دولت وعده کمک داده 
بود برای تولیدکنندگان تبدیل به 
زیان شد. حال که دولت یازدهم 
درب��اره همین س��هم اندک هم 
سخن می گوید اتفاق خوبی است 
اما این رقم پاسخگوی نیاز بخش 

تولید نیست.«
وقتی دولتی قانون��ی را که به 
تصویب رسیده اجرایی نمی کند، 

در فض��ای کس��ب و کار ایج��اد 
بی اعتم��ادی می کند. این همان 
حکایتی است که دولت گذشته 
با پرداخت نکردن س��هم تولید 
از یارانه ها، در فضای کس��ب و کار 
راه انداخته و موجب ش��د نقش 
حمایتی دولت از تولید بیشتر به 

خاطره بماند تا واقعیت. 
این اتفاق بی��ش از آنکه برای 
تولیدکنندگان ضرر مالی داشته 
باشد، آثار س��وء روانی به دنبال 

داشته است. 
حاال، اما دولت بنا ندارد همان 
قصه گذش��ته را بازخوانی کند؛ 
دولت با تصمیم گی��ری درباره 
دادن یارانه به تولید می خواهد 

رویه گذشته را تکرار نکند. 
ره  ین ب��ا ا در  مرتض��وی 
می گوی��د: »طب��ق مصوبه ای 
ک��ه در مجل��س ب��ه تصویب 
رسیده دولت در آمد حاصل از 

هدفمندی یارانه ها را در سال 
جاری 48 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی کرده که از این رقم 
حدود 43 هزار میلیارد تومان 
از آن به پرداخ��ت یارانه های 
نق��دی و 4/8 ه��زار میلی��ارد 
توم��ان از آن ب��ه تقویت نظام 
س��امت تعلق می گیرد به این 
معنا ک��ه چیزی ب��رای بخش 
تولید باق��ی نمی مان��د. با این 
ح��ال دولت س��همی 10 هزار 
میلی��ارد تومانی ب��رای تولید، 
بهب��ود حمل و نقل و س��وخت 
کنار گذاشته اس��ت، ولی من 
به عن��وان ی��ک تولید کننده با 
توجه ب��ه جمع جب��ری اعداد 
ذک��ر ش��ده، امیدی ب��ه تعلق 

س��همی برای تولید ندارم.«
موض��وع مهمی ک��ه همواره 
م��ورد گای��ه تولیدکنندگان 
بوده این است که هرگاه دولت 
در درآمدهای خود با کاس��تی 
روبه رو بوده نخس��تین بخشی 
را ک��ه از حمایت خ��ود محروم 
کرده، بخش تولید بوده اس��ت 
اما اینک بحث مه��م در تولید، 
دیگ��ر حمایت ه��ای یارانه ای 
دول��ت نیس��ت، بلک��ه افزایش 
تامین منابع مالی در گردش در 

واحدهای تولیدی است. 
افزای��ش ای��ن مناب��ع در 
واحده��ای کوچک و متوس��ط 
تولیدی می تواند موجب خروج 
از رکود باش��د اما این موضوع و 
کوچک ب��ودن رقم تعلق گرفته 
به تولی��د از درآمدهای حاصل 
ش��ده از هدفمن��دی یارانه ها، 
اقدام مثبت دول��ت برای جلب 
حمای��ت تولیدکنندگان را نفی 

نمی کنند. 

تنها 4 درصد از منابع صندوق توسعه ملی
 به طرح های اقتصادی اختصاص یافته است

 نایب رییس کمیس��یون مش��ترک بررس��ی الیحه خروج از رکود در مجلس شورای 
اس��امی گفت: براس��اس گزارش ها، از مجم��وع کل منابع صندوق توس��عه ملی، تنها 

چهار درصد به طرح های اقتصادی اختصاص یافته و این وضعیت مطلوبی نیست. 
 محمدرضا پور ابراهیم��ی، در گفت وگو با ایرنا افزود: در صورت اصاح نش��دن رویه و 
عملکرد صندوق توسعه ملی و عدم بهره گیری از منابع عظیم این صندوق، شاهد تحمیل 
هزینه فرصت به اقتصاد کش��ور خواهیم بود. همچنین در صورت روان س��ازی عملکرد 
صندوق توسعه ملی می توانیم طبق روال قبل افزایش ساالنه 3 درصد سهم این صندوق 

از درآمدهای نفتی را داشته باشیم. 
نایب رییس کمیس��یون مشترک بررس��ی الیحه خروج از رکود در مجلس همچنین 
درباره نظر دولت در زمینه کاهش سهم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی اظهار 
کرد: اگر قرار اس��ت عملکرد این صندوق با همین روال اس��تمرار یابد با پیشنهاد دولت 

مبنی بر کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی موافقم. 
پورابراهیمی تصریح کرد: اگرچه تعدادی از اعضای این کمیس��یون با پیشنهاد دولت 
مخالف بودند و آن را مغایر با برنامه پنجم توسعه می دانند، اما با توجه به عملکرد صندوق 
توس��عه ملی ضمن موافقت با پیش��نهاد دولت حتی می توان این میزان را کمتر کنیم. 
اگر قرار است عملکرد صندوق توس��عه ملی به همین روال کنونی استمرار داشته باشد، 

پیشنهاد دولت درست است. 
نایب رییس کمیس��یون مشترک بررس��ی الیحه خروج از رکود در مجلس همچنین 
درباره راهکاره��ای موردنظر برای پرداخ��ت بدهی دولت گفت: ارزش پرتفوی س��هام 
عدالت 96 هزار میلیارد تومان است که سهم دولت از این میزان 36 هزار میلیارد تومان 
است، دولت می تواند سهام متعلق به خود را در این بخش عرضه کند تا اقتصاد کشور از 

سهام عدالت رها شود. 
پورابراهیمی، با بیان اینکه مافیایی در بخش سهام عدالت فعال هستند که نه به دولت 
و نه به مردم پاسخگو نیستند، یادآور شد: دولت می تواند با واگذاری سهام به پولش برسد 
و در برگه هایی که دست مردم است ارزش پیدا کند و مردم به دارایی واقعی برسند. این 
مبلغ می تواند جایگزین تس��عیر ارز ش��ود که ماهیتی ندارد و تاثیرات منفی تورمی هم 
در اقتصاد کشور به همراه دارد.  نماینده مردم کرمان در مجلس درباره آخرین وضعیت 
تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: اس��امی اعضای هیات تحقیق وتفحص 
از بیمه نهایی ش��ده و فکر می کنم این روزها توس��ط رییس مجلس احکام صادر شود.  
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد، در نخستین روزهای کاری مجلس ترکیب 
هیات رییسه تحقیق و تفحص مشخص و از هفته بعد هم برنامه زمان بندی برای عملیات 

اجرایی شروع شود و آغاز تحقیق و تفحص نیمه دوم مهرماه باشد. 

قرارداد سفیدامضا جرم تلقی می شود 

در حال حاضر بیش از 90 درصد کل قراردادهای کار در کشور به صورت غیردائم و موقت 
منعقد می ش��ود و از این بابت، امنیت ش��غلی نیروی کار در پایین ترین سطح خود قرار 
گرفته است. تا دو دهه قبل بیش از 85 درصد کل قراردادها به صورت دائم و رسمی بود و 

حاال این شرایط برعکس شده است. 
به گزارش مهر، در این شرایط برخی کارفرمایان پا را فراتر از انعقاد قراردادهای موقت 
گذاشته اند و با سلیقه خود در نبود اجرای قانون و تضامین محکم قانونی، دست به ابداع 
قراردادهای س��فیدامضا و یکطرفه کرده اند و به نیروی کار می گویند اگر واقعا برای کار 

کردن آماده ای، بنابراین برگه ای را که در مقابل تو قرار می دهیم امضا کن! 
اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاش کرده ت��ا گامی در اصاح این وضعیت 
بردارد و اعام ش��د که از ای��ن پس دیگ��ر قراردادهای س��فیدامضا م��اک هیچ گونه 
تصمیم گیری در شوراهای حل اختاف نخواهد بود. وزارت کار همچنین تاکید کرده به 

دنبال آن است تا انعقاد قراردادهای سفیدامضا را جرم تلقی کند. 
به تازگی نیز برخی نمایندگان کارگری کش��ور تاش هایی را برای اصاح این روند از 
طریق شورای عالی کار دنبال کرده اند. آنها می گویند، واریز حقوق و دستمزد نیروی کار 
به حساب های بانکی می تواند راهی مطمئن برای جلوگیری از احتمال تخلف کارفرمایان 
محسوب شود.  این مسئله یک بار در ش��ورای عالی کار مطرح شده و با مخالفت شدید 
نمایندگان کارفرمایان همراه شده است. اما کارگران می گویند دوباره این موضوع را در 
دس��تور کار خود قرار خواهند داد، زیرا فکر می کنند در بسیاری از واحدهای کوچک و 

متوسط کشور، حقوق نیروی کار به صورت کامل رعایت نمی شود. 
محمدرضا بقائیان در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه در پیگیری موضوع واریز حقوق 
مش��موالن قانون کار به حس��اب های بانکی، هنوز موفق نبوده ایم گفت: قرار است این 

موضوع را در رایزنی دوباره با وزارت کار دنبال کنیم. 
عضو ش��ورای عالی کار اظهار کرد: پیش بینی ش��ده که در این باره  نشستی با معاون 
روابط کار وزارت کار داشته باشیم و در تاش هستیم تا این بحث را در خارج از وزارتخانه 
دنبال نکنیم.  بقائیان ادامه داد: هدف ما این اس��ت که وزارت کار کمک کند تا شرایطی 
فراهم شود که کارگران بتوانند حس��اب بانکی داشته باش��ند و حقوق و مزایای آنها به 

حساب های بانکی واریز شود. 
این مقام مسئول کارگری کش��ور افزود: به دنبال این هس��تیم که روش های سنتی 
پرداخت حقوق نیروی کار برچیده شود. با این حال، کارفرمایان عاقه ای به ارائه اسناد 
و احتماال جا گذاش��تن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش های س��نتی پرداخت 

دستی حقوق هستند. 
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شمــاره4 پول و سرمایه

بازار طللال در هفته های اخیر 
تحت تاثیللر رشللد ارزش دالر 
در ايللاالت متحده در برابر ديگر 
ارزهای جهان و افزايش نرخ های 
بهره واقعی در امريكا قرار گرفت 
و در پی رشد بورس اوراق بهادار 
در اين کشللور، به سللقوط خود 
ادامه داد که از منظر بسللیاری 
از کارشناسللان اين حوزه، ادامه 
ايللن رونللد قیمللت طللال را به 
سللطوحی کمتر از 1200 دالر 
خواهد رساند. در هفته گذشته 
با اعالم مسئوالن بانك مرکزی 
اياالت متحده در نشست کمیته 
بازار آزاد اين نهاد، نرخ های بهره 
پايه در اين کشور چون گذشته 
در سللطوح پايین نگه داشللته 
شللد. در بازار کااليی نیويورک 
نیز، هللر اونس طللال 1216، 6 
دالر قیمت خورد و افت قیمتی 
1,2 درصللدی را در طول هفته 
گذشللته به ثبللت رسللاند. اين 
وضعیت باعث شد که بازار طال 
در هفتلله گذشللته پايین ترين 
سللطوح قیمتی خود در هشت 

ماه اخیر را تجربه کند. 

کاهش تقاضای طال 
در بازار جهانی

پايللگاه خبللری بلومبرگ در 
ايللن زمینه اعالم کللرد: قیمت 
جهانللی طال بلله دلیللل رکورد 
شللاخص سللهام در امريللكا به 
کمترين سللطح خود در هشت 
ماه گذشللته رسللید و تقاضا را 
برای اين فلز ارزشللمند کاهش 
داد. در هفتلله گذشللته خبللر 
مربوط به گزارش های اقتصادی 
مختلف از جمله گزارش مربوط 
فللروش خانه های  بلله سللطح 
موجود و خانه های نوساز، سطح 
سفارش کاالهای بادوام صنعتی 
و همچنین سومین پیش بینی از 
تولید ناخالص داخلی در اياالت 

متحده منتشر شد که تاثیر آن بر 
بازار فلزات قیمتی، کارشناسان 
اين حوزه را امیللدوار کرد که با 
تعديل در ايللن گزارش ها که بر 
سیر صعودی ارزش دالر اثر گذار 
خواهللد بللود، قیمت طللال در 
بازارهای جهانی افزايش يابد. تام 
وينمیل کلله به اداره حدود220 
میلیون دالر دارايی در صندوق 
در  »والپللل«  سللرمايه گذاری 
»نیو همپشاير« کمك می کند، 
تلفنی بلله بلومبللرگ گفت: ما 
شاهد هجوم سللرمايه گذاران به 
بازار سهام هسللتیم. وی افزود: 
بسیاری از سرمايه گذاران نیازی 
به ريسللك گريزی و رو آوری به 
دارايی های مطمئن ندارند، زيرا 

ارزش دالر افزايش يافته است. 

ادامه روند نزولی
 قیمت طال

گفتنی است که در نظرخواهی 
موسسه کیتكو از 37 کارشناس 

اقتصادی، 24 نفر در نظرسنجی 
ايللن هفته کیتكو نیوز شللرکت 
کرده اند که از اين تعداد نیز هفت 
نفر به افزايللش قیمت طال رأی 
داده انللد و 13 نفر نیز پیش بینی 
کردند قیمت طال با کاهش روبه رو 
خواهد شد و چهار نفر نیز اعالم 
کردند، قیمت طال در هفته پیش 
رو تغییر چندانی نخواهد داشت. 
هفته گذشته نیز شرکت کنندگان 
در نظرسللنجی کیتكللو نیوز به 
کاهش قیمللت طللال رأی داده 
بودنللد. آيرا اپشللتاين، تحلیلگر 
ارشللد اقتصادی تاکید کرد، در 
شرايط کنونی هیچ دلیلی برای 
افزايش قیمت طال وجود ندارد و 
با توجه به افزايش شاخص سهام 
و ارزش دالر، قیمت طال به روند 
نزولللی خود اداملله می دهد. وی 
پیش بینی کللرده قیمت طال در 
هفته پیش رو به کمتر از 1200 
دالر خواهللد رسللید. جیسللون 
کريسوال، تحلیلگر ارشد موسسه  
ام کللی اس تصريح کرد: به نظر 

می رسللد، قیمت طال به شللدت 
آسللیب پذير شللده و احتمللال 
رسللیدن قیمت طال به سللطح 
روانی 1180 و 1200 دالری در 
روزها و هفته های آينده بیشللتر 
شده است. تحلیلگران اقتصادی 
بانللك اچ اس بی سللی نیز اعالم 
کردند، گمانه زنی سرمايه گذاران 
نسبت به افزايش نرخ بهره بانكی 
در امريكا طی سال های 2015 و 
2016 میالدی می تواند موجب 
کاهش بیشللتر قیمللت طال در 
ماه های آينده شللود. نقره نیز با 
رسللیدن به قیمت کمتللر از 18 
دالر در هللر اونللس، ارزان ترين 
بهللای خللود را در چهار سللال 

گذشته تجربه کرد. 

بازار طال و سکه ایران 
تحث تاثیر قیمت جهانی

بازار طال و سللكه ايللران نیز 
تحت تاثیللر قیمت جهانی طال 
در هفته هللای گذشللته کاهش 
نسللبی قیمت را تجربه کرد. اما 

در بازار ديروز در آسللتانه فصل 
پايیز نخسللتین روز مثبت خود 
را چون روند سللالیان گذشللته 
در ايللن فصل به ثبت رسللاند. 
سللكه يك گرمی در بازار ديروز 
نسبت به روز قبل تفاوت قیمتی 
نداشت و 170 هزار تومان قیمت 
خورد. نرخ فروش هر قطعه سكه 
تمام بهللار آزادی طللرح جديد 
در روز شللنبه با افزايش 7 هزار 
و پانصللد تومانللی 929 هزار و 
پانصد تومان، سللكه طرح قديم 
با هشللت هزار تومللان افزايش 
930 هزار تومان، نیم سللكه با 
2 هزار و پانصللد تومان افزايش 
466 هزار تومان، ربع سللكه نیز 
با هزار تومان افزايش 265 هزار 
تومان اعالم شللد. همچنین هر 
گرم طالی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی بللا 800 تومان افزايش، 
95 هزار و 300 تومان دادوستد 
محمدولللی،  عبللاداهلل  شللد. 
ريیس اتحاديلله تولیدکنندگان 
و صادرکننللدگان طللال، جواهر 
و سللنگ های قیمتللی دربللاره 
وضعیت بازار طال و سكه گفت: 
سیاسللت دولت بر اين است که 
ثبات را در بازار شللاهد باشیم و 
اگر اين ثبات در درازمدت اتفاق 
بیفتد، کاهش قیمت را شللاهد 
خواهیم بود. محمد کشتی آرای، 
کشللوری  اتحاديلله  ريیللس 
فروشندگان طال و جواهر نیز با 
اشللاره به قیمت جهانی طال در 
هر اونس، گفت: ايجاد نوسان در 
بازار جهانی طال در پی برگزاری 
انتخابات اسللتقالل اسللكاتلند، 
در نهايت سبب شد قیمت های 
اين کاال در تمام بازار ها از جمله 
ايللران با افت مواجه شللود. وی 
افزود: قیمت ها در روز جاری در 
بازار داخل به دنبال کاهش نرخ 
جهانی طال و همچنین در ادامه 
رونللد هفته گذشللته با کاهش 

مواجه شده است.

مصائب رکورد شاخص سهام برای بازار طال

سکه و طالی وطنی در سراشیبی قیمت جهانی

نرخنامه

طال و ارز

بانک

فرابورس

بازار سرمایه

شرکت ها

نماگر بورس

تداوم درجازدن شاخص کل 
در ارتفاع ۷۱ هزار

شنبه بیست ونهم شهريور در معامالتی کم رمق شاهد 
نوسللان محسوس شللاخص های اصلی بورس بوديم، اما 
در نهايت تعداد ملموسللی از اين نماگرها به لطف رونق 
معامالت به خصوص در بخللش دارويی، معدنی و تعداد 
ملموسی از نمادهای خودروسازی با رشدی البته بسیار 

مختصر به کار خود پايان دادند. 

افت 2 واحدی شاخص فرابورس 
در بللازار فرابورس شللاخص کل 2 واحد بللا تاثیر منفی 
پتروشیمی مارون کاهش يافت و ارزش معامالت اين بازار با 
دادوستد بیش از 83 میلیون برگ سهم به 69 میلیارد تومان 
نزديك شللد. در اين بازار هر کدام از نمادهای سبحان دارو، 
تولید دارو، آ. اس. پ، بخش البرز، سللرمايه گذاری مسللكن 
تهران و شهرسازی و خانه سازی باغمیشه بیش از 4 درصد 
رشللد داشتند. اوراق امتیاز تسللهیالت خريد مسكن که از 
ابتدای سللال تاکنون افزايش حللدود 40 درصدی قیمت را 
تجربه می کند، روز گذشته در بیشتر سررسیدها افت قیمت 

داشت و به محدوده 97 هزار تومان رسید. 

تهیه پیش نویس الیحه دولت
 برای آزادسازی سهام عدالت

محمدرضللا پورابراهیمللی، نايللب ريیس کمیسللیون 
اقتصللادی مجلللس از تهیلله پیش نويللس اليحه دولت 
برای آزاد سللازی سللهام عدالللت خبللر داد. محمدرضا 
پورابراهیمی، با بیان مطلب فوق گفت: سهام عدالت که 
در اختیللار حدود 43 میلیون نفر قرار گرفته، در اولويت 
آزادسللازی اسللت و تالش می کنیم اين هللدف تا پايان 
سال محقق شود. وی افزود: در حالی که دولت با کمبود 
بودجه عمرانی روبه روسللت، می توانیم با فروش سللهم 
دولت در طرح سللهام عدالللت، منابع جديدی برای اين 
طرح هللا ايجاد کنیم. پورابراهیمللی اظهار کرد: 36 هزار 
میلیللارد از سللهام عدالللت متعلق به دولللت و 60 هزار 
میلیللارد هللم متعلق به مردم اسللت و بللا اجرای طرح 
آزادسللازی سهام عدالت و فروش سهم دولت که معادل 
دو برابر بودجه عمرانی است، منابع جديدی برای دولت 
ايجاد می شود. اين نماينده مجلس افزود: اگر سهم مردم 
در مسیر سهام عدالت آزادسازی شود، آنها نیز می توانند 

از دستاوردهای آن بهره مند شوند. 

جذابیت در صنایع بورسی و 
چشم انداز مثبت در 6 ماه پایانی 93 

حسللین خزلی خرازی، کارشللناس بازار سرمايه با 
تاکید بر اينكه جلسلله های هم انديشی مسئوالن ارشد 
دولت در سللطح معاون اول ريیس جمهللور با فعاالن 
اقتصادی و هلدينگ ها اثر مثبتی دارد، گفت: شاخص 
در 6 مللاه دوم امسللال به دلیللل ريزش های مداوم 8 
مللاه اخیللر مثبللت می شللود. وی اداملله داد: يكی از 
عوامل تسللريع در بازگشت روند مثبت به بازار انتشار 
گزارش های 6 ماهه حسابرسللی شللده خواهد بود که 
از نیمه مهرماه منتشللر خواهد شللد. اين کارشللناس 
بازار سللرمايه با اشللاره بلله اينكلله در گزارش های 6 
ماهه حسابرسللی شده شللرکت ها روند تولید و فروش 
عمومللی مشللخص خواهد شللد، گفت: اکنللون طبق 
آمارهای رسللمی، کشللور از رکود خارج شده و رشد 
اقتصادی از منفی پنج به صفر رسللیده و تا پايان سال 

نیز مثبت 2 تا 2,2 پیش بینی شللده اسللت. 

پیش بینی 350 ریالی سود هر سهم 
قند هکمتان در سال 94

شللرکت قند هكمتان پیش بینی سود هر سهم سال 
مالللی منتهی به 31 شللهريور ماه 94 را در شللهريور 
مللاه امسللال مبلللغ 350 ريللال اعللالم کرده اسللت. 
براسللاس اين گزارش هیأت مديره اين شرکت درنظر 
دارد، 80 درصد از سللودخالص را جهت تقسللیم بین 
سهامداران به مجمع عمومی عادی سال 94 پیشنهاد 
کند. الزم به ذکر اسللت، نرخ فروش هر کیلو شكر در 
پیش بینی سللال مالی 94 مبلغ 22 هزار و 500 ريال 
در نظر گرفته شده اسللت. پیش بینی درآمد هر سهم 
سللال مالی 93 در مقايسلله با سللال مالی قبل شامل 
افزايللش 31 درصدی فللروش، کاهللش 12درصدی 
سللود )زيان( ناخالص، کاهش 8 درصدی سود )زيان( 
عملیاتللی، کاهللش 13 درصدی سللود )زيان( خالص 

پس از کسر مالیات است. 

چین برنده مسابقه قیمت گذاری طال
چین برای نخسللتین بللار اقدام به بازگشللايی مرکز 
مبادللله طللال بللرای بازيگللران خارجی کللرد و برترين 
خريداران شللمش جهان را برای برد در مسابقه تعیین 
قیمت آسیا، به پیش برد. چین با واردات بیش از 1000 
تن طال در سال گذشته و تولید داخلی بالغ بر 400 تن، 
تقريبا يك سللوم مصرف طالی دنیا را به خود اختصاص 
داده است. ادامه موفقیت آمیز فعالیت اين مرکز می تواند 
در نهايت به قیمت گذاری و پرداخت بهای طال به يوآن 
به جای دالر امريكا منجر شود و تسلط بازار بورس لندن 

و نیويورک را به چالش بكشد.

بانک های ایرانی نخستین های 
منطقه از نظر بازگشت سرمایه شدند

نشريه تخصصی بنكر در گزارشی از وضعیت بانكداری 
در خاورمیانه اعالم کللرد در میان پنج بانك منطقه که 
بیشترين بازگشت سرمايه را داشته اند چهار بانك ايرانی 
قرار گرفته اند. براسللاس اين گزارش بانك پارسللیان با 
بازگشللت 42.26 درصدی سرمايه خود در رتبه نخست 
منطقه از اين نظر قرار گرفته است. بانك های کارآفرين 
بللا 33.63 درصد و اقتصللاد نوين بللا 33.31 درصد به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
بانك ملی قطر با بازگشللت 33.14 درصدی سرمايه در 
رتبه چهام منطقه قرار گرفته و رقم بازگشللت سللرمايه 
بانللك پاسللارگاد 29.49 درصد و رتبلله منطقه ای اين 
بانك پنج اعالم شده است. در عین حال اين گزارش به 
پايین بودن میزان سللرمايه بانك های ايرانی در مقايسه 
با همتايان منطقه ای خود اشاره و اعالم کرده با سرمايه 
پايین تر طبیعی اسللت ارقام باالتر بازگشللت سرمايه با 

سهولت بیشتری محقق می شود.
بنكللر در ادامه گزارش خود با معرفی 25 بانك بزرگ 
منطقه از نظر میزان سرمايه، تنها يك بانك ايرانی را در 
اين فهرسللت قرار داده اسللت. بانك پاسارگاد با سرمايه 
3.924 میلیارد دالری به عنوان بیسللت و يكمین بانك 
بزرگ منطقه خاورمیانه و بزرگ ترين بانك ايران معرفی 
شللده اسللت. اين بانك در سللطح جهان نیز رتبه 233 
را به دسللت آورده است. براسللاس گزارش اين نشريه، 
بانك مسللكن با سللرمايه 2.972 میلیللارد دالری رتبه 
297 جهان را به دست آورده است.سرمايه بانك تجارت 
2.169 میلیارد دالر و رتبه جهانی اين بانك 375 اعالم 
شللده اسللت. رتبه جهانی بانك های پارسیان نیز 476، 
اقتصللاد نوين 551، کارآفرين 718 و بانك سللینا 768 
اعالم شللده است. سرمايه بانك سینا 710 میلیون دالر 
برآورد شده اسللت. در سللطح منطقه خاورمیانه، بانك 
تجاری ملی عربسللتان با سللرمايه 11.1 میلیارد دالری 
بزرگ ترين بانك شللناخته شده اسللت. بانك سلطنتی 
عربسللتان با سللرمايه 9 میلیللارد دالری و بانك امارات 
ان بی دی با سللرمايه 8.5 میلیللارد دالری به ترتیب در 

رتبه های دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند.

بیشترین وام دهی بانک ها 
در کدام عقود است؟ 

مانده تسللهیالت اعطايی بانك ها و موسسات اعتباری 
تللا پايان خردادماه سللال جاری با رشللد 1.3 درصدی 
نسبت به اسفندماه سللال گذشته به بیش از 506 هزار 

میلیارد تومان افزايش يافته است.
اين در حالی است که مشارکت مدنی با وجود کاهش 
1.5 درصدی در پايان سلله ماهه سللال جاری نسبت به 
اسللفند سللال قبل، بیش از 196 هللزار و 269 میلیارد 
تومان باالترين میزان در پرداخت تسللهیالت را به خود 
اختصاص داده اسللت. همچنین فروش اقسللاطی بعد از 
مشللارکت مدنی عقودی اسللت که بیشترين تسهیالت 
در قالب آن پرداخت شللده و در مانده گیری حسللاب ها 
در جايللگاه دوم قرار دارد. تسللهیالت اعطايی بانك ها و 
موسسللات اعتباری در قالب فروش اقسللاطی نسبت به 
پايان سللال قبل 2.4 درصد افزايش يافته و مانده آن به 

148 هزار و 305 میلیارد تومان رسیده است.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

سیدمحمد صدرالغروی

اسکاتلند مستقل نشد
بورس لندن رشد کرد

افزايش چشللمگیر قیمت سللهام شللرکت های 
موجللود در بللورس لنللدن، در پللی اعللالم عدم 
استقالل اسللكاتلند، موجب رشد شاخص فوتسی 

متغیر  اين  افزايش  لندن شللد. 
تللا 0,3 درصللد در حالللی بلله 
ثبللت رسللید که قیمت سللهام 
بانك رويال اسللكاتلند نیز روند 
صعللودی را از خللود بلله جای 

گذاشت. 

دنیا شاهد بازدهی
 38 درصدی علی بابا شد

سهام علی بابا در سللاعت های کاری روز جمعه، 
عرضه اولیه  موفق را به سللرانجام رساند و توانست 
تنهللا در دقايللق اولیلله بللا بازدهللی 38 درصدی 

ذوق زده  را  خللود  سللهامداران 
کنللد. قیمت ابتدايی اين سللهم 
در آغاز سللاعت های معامالتی و 
با به صدا درآمللدن زنگ بورس 
نیويللورک تنهللا 68 دالر اعالم 

شده بود. 

بازگشت قیمت مس به فرود
طللی معامالت روز جمعه در بازار فلزات لندن، 
فللروش نقدی مس بللا کاهش روبه رو شللد و به 
868,50 دالر رسید. همچنین سفارش  6 هزار و 
خريد مس برای سلله ماهه آينده به مبلغ 6 هزار 

و 826 دالر معامله شللد. اين 
خريد  کلله  اسللت  حالللی  در 
نقللدی مللس در سللاعت های 
به  پنجشللنبه  روز  معامالتللی 
هللر تن 6 هللزار و 920 دالر 

رسیده بود. 

فروش خرید نوع ارز 

3183031960دالر امريكا

4123041310يورو

5170051920پوند انگلیس

86308720درهم امارات

1452014690لیر ترکیه

97509960رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

فروشخریدعنوان
170,000  165,000  سكه يك گرمی

264,000  256,000  سكه ربع
463,500  458,500  سكه نیم

922,000  917,000  سكه طرح قديم
922,000  917,000  سكه بهار آزادی

94,500  92,700  طالی 18 عیار گرمی

کاهش ارزش ارزهای جهانی
 در بازار تهران

در بازار ارز تهران اکثر ارزها با کاهش قیمت مواجه شدند.
نرخ هر دالر امريكا با 14 تومان کاهش 3196 تومان معامله 
شللد. يورو با 32 تومان کاهش 4131 تومان، پوند انگلیس 
با 21 تومان کاهش 5192 تومان، درهم امارات با 3 تومان 
کاهللش 872 تومان و لیر ترکیه با 9 تومان کاهش 1469 
تومان قیمت گذاری شدند. رينگیت مالزی نیز بدون تغییر 

قیمت، 996 تومان دادوستد شد. 

دارویی ها در صدر معامالت بورس تهران
در دادوسللتدهای روز گذشللته بورس 
تهللران بیش از 336 میلیون برگه سللهم 
و حق تقللدم در بللازار دسللت به دسللت 
شللد که ارزش ايللن مبللادالت بیش از 
911میلیللارد ريللال بللود و در 28 هزار 
نوبللت معامالتللی انجام شللد. در نتیجه 
معامللالت ديللروز در میللان 39 صنعت 
حاضللر در بورس تهران، گللروه دارويی 
ارزش معامالت  بللا بیشللترين حجللم و 
توانسللتند در صللدر برتريللن گروه های 
صنعللت قرار گیرند. گروه خودرو و مالی 
نیز در رده های دوم و سللوم نشستند. به 

گزارش سللنا، در بازار ديروز شللاخص کل 1.7واحد افزايللش پیدا کرد و به 
عدد 71هزار و 445 رسللید.

نمادهللای ايران خودرو، معدنی و صنعتی گل گهللر، معدنی و صنعتی چادرملو و 
سللرمايه گذاری البرز بیشترين تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند و در مقابل صنايع 
پتروشللیمی خلیج فارس، سرمايه گذاری غدير و سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی 

بیشترين تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
شللاخص صنعت نیز روز گذشته 0.9 واحد رشللد کرد. همچنین شاخص بازار 
اول رشللدی 14 واحدی را در حالی ثبت کرد که شللاخص بازار دوم 78 واحد 

پايیللن آمللد. 
روز گذشته صنايع شیمیايی فارس، پارس دارو، تولیدی گرانیت بهسرام، خوراک 
دام پارس، صنايع ريخته گری ايران، کارخانجات تولیدی شیشه رازی و پارس سويچ 

با بیشترين رشد قیمت در صدر معامالت قرار گرفتند.
در مقابل نمادهای المیران، پشللم شیشلله ايران، ريخته گری تراکتورسازی 
ايران، کابل البرز، پسللت بانك ايران، کارتن ايران و آهنگری تراکتورسللازی 
ايللران با بیشللترين کاهش قیمللت در انتهای جدول معامالت قللرار گرفتند. 
همچنیللن سللرمايه گذاران در اين روز طوالنی ترين صف هللای خريد را برای 
نمادهای داروسللازی امین، سللرمايه گذاری البرز، داروسللازی جابرابن حیان، 
سرمايه گذاری مسللكن شمال شرق، داروسللازی فارابی، کارخانجات تولیدی 
شیشلله رازی و بانك اقتصاد نوين تشللكیل دادند. در مقابل نمادهای سیمان 
مازنللدران، پارس پامچال، صنايع کاغذسللازی کاوه، پللارس الكتريك، فوالد 
امیرکبیللر کاشللان، صنعتی آما و سللیمان اصفهان با سللنگین ترين صف های 

فللروش بلله کار خللود پايللان دادنللد.
گفتنی اسللت، در معامالت روز شنبه توسعه معادن و فلزات با معامله 80 میلیون 
سللهم، مخابرات ايران با معامله 42 میلیون سللهم و سللرمايه گذاری دارويی تامین 
با معامله 20 میلیون سللهم بیشللترين حجم معامالت را داشتند. همچنین توسعه 
معادن و فلزات با معامله 219 میلیارد ريال، سرمايه گذاری دارويی تامین با معامله 
125 میلیللارد ريال و مخابرات ايران با معامله 110 میلیارد ريال بیشللترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

کارمزد دستگاه های کارتخوان ۱00 تا ۱50 تومان است
ناصر حكیمی، مديللرکل فناوری اطالعات 
بانك مرکزی در ارتباط با واکنش فروشنده ها 
و اصنللاف بلله اعالم خبللر دريافللت کارمزد 
از پذيرنده هللای دسللتگاه های کارت خللوان 
فروشللگاهی، اظهار کللرد: رقم ايللن کارمزد 
چیزی نیسللت که فروشگاه ها ترجیح بدهند 
بللرای ممانعت از پرداخللت آن از مردم بابت 

خريدهايشان پول نقد دريافت کنند.
وی با تاکید براينكه رقم کارمزد پذيرنده های 
دسللتگاه های کارت خوان فروشللگاهی قابل 
توجه نیست، گفت: اگر گزارشی از تخلف در 
سطح فروشگاه ها داريد به بانك مرکزی ارسال 

کنید. وی افزود: هم اکنون نیز دو تا سلله برابر مبلغ در نظر گرفته شللده برای کارمزد 
پذيرنده ها در رند کردن مبلغ تراکنش از سوی فروشگاه اعمال می شود. 

پایانه فروشگاه های مختلف جمع می شوند 
حكیمی در پاسللخ به اين پرسللش تسللنیم که بانك مرکزی با فروشگاه هايی که 
از قبللول کارت بلله ازای خريد های مردم خودداری کللرده و به آنها می گويند فقط 
پللول نقد قبول می کنیم، چه برخوردی خواهد کللرد، افزود: احتماال پايانه های اين 
فروشللگاه ها جمع خواهد شد. اين مقام مسللئول در بانك مرکزی با تاکید براينكه 
هنوز رقم کارمزد پذيرنده ها نهايی نشده است، گفت: اين رقم خیلی کم خواهد بود؛ 

کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و در حد 60-50 درصد آن است. 

کارمزد پذیرنده ها احتماال ۱50-۱00 تومان تعیین شود 
وی ادامه داد: فعال در حال محاسللبه قیمت تمام شللده هر تراکنش هسللتیم که 
حللدود 250-200 تومان اسللت؛ بنابراين 150-100 تومللان کارمزد نبايد موجب 
اعتراض فروشللگاه ها شود. مديرکل فناوری اطالعات بانك مرکزی با تاکید براينكه 
رقللم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنش ها نخواهد داشللت، تصريح کرد: در 
مقابل بايد اين را هم در نظر بگیريد که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر 
شللرکت ها نتوانند درآمدی کسب کنند به تدريج پايانه ها از کار خواهد افتاد و اين 

به معنای اين است که شبكه با مشكل جدی روبه رو خواهد شد. 

پول کارمزد ها به حساب بانک مرکزی و بانک ها نمی رود 
حكیمی ضمن اشللاره به اينكه رقم کارمزد به حسللاب بانك هللا يا بانك مرکزی 
نمللی رود، گفت: اين مبلغ به شللرکت هايی داده می شللود که پايانلله را می خرند و 
نگهداری می کنند. وی با طرح اين پرسللش که کجای دنیا و مملكت يك شللرکت 
بايد دسللتگاه 700 هزار تومانی را رايگان وارد بازار و ماهی 20-10 هزار تومان هم 
خرج نگهداری آن کند ولی هیچ چیزی بابت اين خدمات دريافت نكند، اظهار کرد: 
بايد توجه کنیم که اين شللرکت ها ديگر از بانك ها چیزی دريافت نمی کنند و بايد 

روی پای خودشان بايستند. 

دریچه خبر
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 براس��اس مصوب��ه ای ک��ه 
معاون  جهانگی��ری،  اس��حاق 
ری��اس���ت ج�مهوری در  اول 
بیستم شهریور ابالغ کرد، اتاق 
اصناف در شورای عالی توسعه 
ص��ادرات غیر نفت��ی صاح��ب 
کرسی ش��د. مصوبه ای که به 
گفته رییس اتاق اصناف ایران 
ب��رای اصناف  اتفاق  بهتری��ن 
بود و س��ال ها برای آن انتظار 
کش��یده بودند. البته پیش از 
ای��ن، نوبخت با ق��ول ورود به 
برنامه ریزی برای برنامه ششم 
توس��عه، علی فاضلی و اصناف 
را خوش��حال کرده بود، شاید 
حاال این نهاد های خودجوش و 
سنتی که سال هاست در تولید 
و اشتغال س��هم قابل توجهی 
در کش��ور دارند، جدی گرفته 
شده و بناس��ت تجربه هایشان 
را ب��ه دول��ت انتق��ال دهند. 
علی فاضلی ب��ا مثبت ارزیابی 
کردن رویکرد جدید دولت به 
اصناف می گوی��د: عضویت در 
صادرات  توس��عه  شورای عالی 
اتف��اق  ب��رای م��ا  غیر نفت��ی 
خوبی اس��ت، اصناف نهاد های 
گس��ترده ای در س��طح کشور 
هس��تند و نقش قابل توجهی 
در تولی��د و اش��تغال دارند و 
ح��اال در ص��ادرات می توانند 
س��هم واقعی ش��ان را داش��ته 

باشند. 
ریی��س اتاق اصن��اف ایران 
معتقد اس��ت، اصن��اف دارای 
تجربه ها و دانش سنتی هستند 
که مورد غفلت واقع ش��دند و 
عضویت در ش��ورای عالی این 

فرصت را به آنها می دهد که از 
حقوق قانونی شان دفاع کنند. 
فاضل��ی اف��زود: ما ب��ه دولت 
اتاق های  پیش��نهاد داده ای��م، 
اصن��اف مراک��ز اس��تان ها در 
نظام برنامه ریزی استان حضور 
داشته و در تصمیم گیری های 
استانی مشارکت داده شوند و 
توانایی و ظرفی��ت آنها به کار 

گرفته شود. 
فاضلی استقبال از مشارکت 
اصناف در برنامه ششم توسعه 
را ازدیگر اقدامات مثبت دولت 
عن��وان ک��رد ه و می افزای��د: 
دول��ت با ن��گاه جدی��دش به 
اصن��اف نه تنه��ا آنه��ا را قوی 
کرده بلکه موجب تقویت خود 

نیز خواهد شد. 
ریی��س ات��اق اصن��اف یزد 
نی��ز عضویت در ش��ورای عالی 
را  نفت��ی  ص��ادرات  توس��عه 

گام بلن��دی در اهمیت دادن 
ب��ه اصن��اف توصی��ف ک��رده 
حض��ور  ع��دم  می گوی��د:  و 
نماینده از اصناف باعث ش��ده 
بود حق��وق قانونی این قش��ر 
مهدی  نش��ود.  دیده  گسترده 
باغس��تانی می افزای��د: ب��رای 
مالیات اصن��اف تصمیم گیری 
ک��ه  حال��ی  در  می کردن��د 
نماینده ای از ما حضور نداشت 
و تصمیم گیری  ه��ا مبتن��ی بر 
واقعیت ها نب��ود، اما حاال یک 
نماین��ده ثابت از م��ا می تواند 
در شورای عالی از ما دفاع کند. 
اتحادی��ه  ریی��س 
چاپ  صنعت  صادرکنن��دگان 
ایران معتقد است، عضویت در 
صادرات  توس��عه  شورای عالی 
غیر نفتی برای اصناف می تواند 
فرصتی برای حضور بنگاه های 
متوس��ط و کوچک در سطوح 

بین المللی باشد. بابک عابدین 
با این توضیح ک��ه دولت باید 
به بنگاه های متوسط و کوچک 
توج��ه الزم را داش��ته باش��د 
ادامه می ده��د: این واحدهای 
صنعتی کوچک با وجود اینکه 
جای��گاه واحد ه��ای صنعت��ی 
ب��زرگ را ندارند ام��ا در زمان 
تنگناهای  وجود  و  مش��کالت 
اقتص��ادی می توانند روی پای 
خود بایس��تند و مهم تر از آن 
در ایجاد اش��تغال س��هم قابل 

توجهی دارند. 
عابدی��ن معتقد اس��ت، اگر 
اتاق اصن��اف ای��ران هدفمند 
گام ب��ردارد و بتوان��د ب��رای 
حل مش��کالت این واحد های 
کوچ��ک بودجه الزم را بگیرد، 
آنه��ا ه��م می توانند ب��ا رفع 
مشکالتش��ان ب��ه حض��ور در 
در  و  بین الملل��ی  بازاره��ای 

عرصه صادرات امیدوار باشند. 
ب��ه گ��زارش س��ایت ات��اق 
اصن��اف ایران، هی��أت وزیران 
در جلسه 19 ش��هریور ماه به 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و به اس��تناد اصل 
138 قانون اساس��ی جمهوری 
اس��المی، عضویت رییس اتاق 
اصناف ایران در ش��ورای عالی 
توس��عه ص��ادرات غیرنفتی را 

تصویب کرد. 
پس از این رییس اتاق اصناف 
ایران در نشست های این شورا، 
که با حض��ور 10 وزیر، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمه��ور، مع��اون علمی 
رییس  رییس جمه��ور،  فنی  و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری، رییس 
کل بان��ک مرک��زی، ریی��س 
گمرک و رییس اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
ایران و رییس س��ازمان توسعه 
تجارت تشکیل می شود، حضور 
خواهد داش��ت. فاضلی ریاست 
اتاق اصناف ای��ران، این اتفاق 
را بهترین فرص��ت برای دیده 
و شناخته ش��دن سهم واقعی 
اصن��اف در ایج��اد اش��تغال و 
تولی��د خواند و امیدوار اس��ت 
بنگاه های  مدافع حقوق  بتواند 
کوچ��ک و متوس��ط در ای��ن 

شورای عالی باشد. 
به نظر می رس��د با عضویت 
تش��کیل  و  ش��ورای عالی  در 
کارگروه توس��ط اصناف برای 
ورود ب��ه برنامه کالن شش��م 
دوره  ب��ه  اصن��اف  توس��عه، 

جدیدی پا خواهند گذاشت. 

سهمی برای اصناف در سیاست های کالن هشدار درباره
 کالهبرداری بیمه سالمت 

س��یدمهدی میرش��اه ولد، مدیر کل روابط عمومی و 
امور بین الملل س��ازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد: 
ب��ه تازگی گزارش هایی دریافت ش��ده مبن��ی بر اینکه 
ش��رکت ها یا افرادی با هموطنان عزیز تماس گرفته و 
اعالم می کنند که با دریافت مبالغی برای فرد، دفترچه 
ی��ا کارت بیمه س��المت ص��ادر می کنند. س��خنگوی 
س��ازمان بیمه س��المت اظهار کرد: این موضوع از نظر 
س��ازمان بیمه س��المت ایران کامال مردود است و تنها 
مرجع صدور بیمه سالمت همگانی این سازمان بوده و 
تنه��ا راه ثبت نام برای دریاف��ت دفترچه بیمه، مراجعه 
به س��امانه: www. bimehsalamat. ir  اس��ت که 
متقاضیان یا ش��خصا با مراجعه به س��امانه مذکور یا با 
مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد 
سازمان بیمه سالمت ایران، می توانند به ثبت نام اقدام 
کنند. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان، 
خاطر نش��ان کرد: هیچگونه وجه��ی بابت حق بیمه از 
متقاض��ی بیم��ه س��المت همگانی دریافت نمی ش��ود 
بنابراین، از هموطنان گرامی تقاضا می شود، در صورت 
هر گونه تماس از سوی فرد یا شرکتی در این خصوص 
به ش��ماره تلفن 22844757 )روابط عمومی سازمان 

بیمه سالمت ایران( اطالع دهند. 
 

اعزام بازرس برای رفع مشکالت
بیمه طالیی فرهنگیان

معاونان و مدیران ارش��د شرکت آتیه سازان به عنوان 
نمایندگان تام االختیار مدیرعامل با حضور در ش��عب 
سراس��ر کشور نسبت به بررسی و رفع مشکالت اجرای 

بیمه طالیی فرهنگیان اقدام کردند. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آتیه سازان، حافظ 
افش��ین مقصودی گفت: معاونان و مدیران ارش��د این 
ش��رکت به عنوان نمایندگان تام االختیار مدیرعامل با 
حضور در ش��عب سراسر کشور نسبت به بررسی و رفع 

مشکالت اجرای بیمه طالیی فرهنگیان اقدام کردند. 
وی افزود: در آس��تانه س��ال تحصیل��ی جدید و در 
جهت اجرای هرچه بهتر و خدمت رس��انی مطلوب تر به 
فرهنگیان گرامی، این گروه ها به سراس��ر کش��ور اعزام 
شدند که ضمن بازدید از ش��عب و نمایندگی های این 
شرکت در سراسر کشور، از نزدیک در جریان مشکالت 
احتمال��ی موجود در اجرای این قرارداد قرار گرفته و با 
برگزاری جلسه با اداره های تعاون آموزش و پرورش در 
سراسر کشور، نس��بت به رفع مشکل در استان مربوط 

اقدام کرده اند. 

باید منتظر افزایش
 مفاسد اقتصادی در ایران باشیم

عدم شفافیت در امور کسب و کار و نبود روان سازی در 
عرصه اقتصاد به بروز مفاسد اقتصادی منجر می شود.

حمیدرض��ا صالحی، عضو هی��ات نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی ای��ران و تهران در گفت وگو ب��ا موج با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: ریشه مفاسد اقتصادی در ایران 
به فضای کس��ب و کار بازمی گردد، زمانی که در فضای 
کس��ب و کار از بین 185 کش��ور رتب��ه 152 را به خود 
اختصاص داده ایم، بنابراین باید منتظر افزایش مفاس��د 

اقتصادی باشیم.
وی اف��زود: فعاالن اقتصادی زمان��ی که در گره کور 
مش��کالت اداری و اقتص��ادی قرار می گیرن��د، ناگزیر 
هس��تند برای عبور از آن به س��مت انجام تخلف پیش 

روند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: 
عدم ش��فافیت در امور کسب و کار و نبود روان سازی در 

عرصه اقتصاد به بروز مفاسد اقتصادی منجر می شود.
ای��ن فعال اقتصادی از رش��وه به عن��وان پایه و عامل 
اصل��ی تمام مفاس��د اقتصادی نام ب��رده و اذعان کرد: 
در اقتص��اد ما هم��واره عده ای رش��وه دهنده و عده ای 
رش��وه گیرنده هس��تند، بنابراین برای آسیب شناس��ی 
اصولی رش��د مفاس��د اقتصادی بای��د زمینه های آن را 

مسدود کرد.
وی ب��ا تاکید بر نقش عدم ش��فافیت قوانین در بروز 
فس��اد اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که مس��یرهای 
رش��د به روی افراد بس��ته باش��د به ناچار بس��تر رشد 

مفاسد اقتصادی فراهم می شود.

اعالم آمادگی سازمان منطقه آزاد انزلی
تامین کاالهای مورد نیاز از طریق 

تاالر اختصاصی بورس 
سازمان منطقه آزاد انزلی برای عرضه و تامین کاالی 
مورد نیاز از طریق تاالر اختصاصی بورس منطقه اعالم 

آمادگی کرد. 
به گزارش مدیریت رواب��ط عمومی و امور بین الملل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی، این سازمان اعالم کرده که 
عرض��ه و خرید کلیه محصوالت صنعتی، پتروش��یمی، 
فرآورده ه��ای نفتی و کش��اورزی از قبیل فوالد، مس، 
آلومینی��وم، قیر، مواد ش��یمیایی، پتروش��یمی، برنج، 
گندم، ش��کر و سایر محصوالت پذیرفته شده در بورس 

کاالی ایران در این تاالر بورس عرضه می شود. 
عالوه بر ای��ن امکان عرضه محصوالت اس��تراتژیک 
کش��اورزی اس��تان همچون برنج و چای نی��ز در تاالر 
اختصاصی بورس کاالی منطقه آزاد انزلی وجود دارد. 
روابط عمومی س��ازمان منطقه آزاد انزلی افزود: این 
س��ازمان به تمامی دستگاه های اس��تانی و پیمانکاران 
ط��رف ق��رارداد ب��ا آنها اع��الم می کند که ب��ه منظور 
بهره گی��ری از تس��هیالت و مزای��ای قانون��ی منطقه و 
تس��هیالت فعالی��ت در تاالرهای ب��ورس کاالی ایران، 
نسبت به عرضه، خرید و تامین اقالم کاالیی مورد نیاز 

خود از طریق تاالر مذکور اقدام کنند. 
گفتنی است تاالر اختصاصی بورس کاال در منطقه آزاد 
انزلی با همکاری این س��ازمان، کارگزاری آگاه و شرکت 
بورس کاالی ایران با هدف بهبود و رونق فضای کسب و کار 
و تبدیل منطقه به محل خریدوفروش کاالهای استراتژیک 
و تکمیل حلقه های ترانزیتی و بازرگانی، از سوی سازمان 

منطقه آزاد انزلی شروع به ارائه خدمات کرده است. 

رییس جمهوری ونزوئال از جمهوری 
اسالمی ایران درخواست کمک کرد

نیکوالس م��ادورو، رییس جمهور ونزوئال از جمهوری 
اس��المی ایران خواست که کش��ورش را در زمینه های 

صنعتی به ویژه ساخت و ساز مسکن یاری دهد.
ب��ه گزارش ایرنا، خبرگزاری رس��می »افه« اس��پانیا 
روز جمع��ه از کاراکاس پایتخت ونزوئ��ال گزارش داد: 
مادورو این درخواس��ت را در جریان مراسمی با حضور 
محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 

ایران بیان کرد.
نعمت زاده از س��ه روز پیش برای شرکت در نشست 
کمیس��یون مش��ترک ای��ران و ونزوئال در این کش��ور 
امریکای التین به س��ر می برد. براس��اس این گزارش، 
رییس جمه��ور ونزوئ��ال گفت: »ب��رادران ایران��ی!«، ما 
همچنان به درخواست کمک از شما ادامه می دهیم. ما 
به توسعه صنعت تجهیزات ساختمانی نیاز داریم، چون 
برای افزایش س��اخت واحدهای مس��کونی یک مسئله 

کلیدی است.«
وی اف��زود: »چالش کنونی ما این اس��ت که چگونه 
روند ساخت و س��از مس��کن را در ونزوئال بهبود بخشیم 
ک��ه به جای 250 هزار خانه، 350 هزار خانه در س��ال 
آینده بس��ازیم و بتوانیم این رقم را به 500 هزار واحد 

در سال برسانیم.«
اشاره مادورو به برنامه دولت ونزوئال برای ساخت سه 
میلیون واحد مس��کونی در این کشور امریکای جنوبی 
تا سال 2019 میالدی - یعنی پنج سال دیگر- است.

دول��ت ونزوئ��ال از زم��ان حکوم��ت »هوگ��و چ��اوز« 
رییس جمهور فقید این کش��ور در س��ال 2011 میالدی 
یک برنامه اجتماعی را با عنوان »ماموریت بزرگ مسکن« 
با هدف پاس��خ دادن به مس��ئله کمبود شدید واحدهای 
مس��کونی آغاز کرد که طبق آن تا س��ال 2019 باید سه 

میلیون خانه در این کشور ساخته شود.
طی سه سال گذشته، ونزوئال با همکاری شرکت هایی از 
ایران، روسیه، چین و بالروس موفق شده حدود 600 هزار 

واحد مسکونی را در قالب برنامه یادشده بسازد.
نعمت زاده که از روز سه ش��نبه گذشته برای شرکت 
در کمیس��یون مش��ترک ایران و ونزوئ��ال در کاراکاس 
به س��ر می ب��رد، تاکنون ع��الوه بر رییس جمه��ور، با 
»رافائل رامیرز« وزیر امورخارجه، »خوس��ه داوید کابیو 
روندون« وزیر صنایع و ش��ماری دیگر از مقام های این 

کشور دیدار و گفت وگو کرده است.
ب��ه گزارش اف��ه، وزیر خارج��ه ونزوئ��ال در دیدار با 
نعم��ت زاده اطمینان داد که رواب��ط تهران - کاراکاس 
هر چه بیش��تر تقویت خواهد ش��د و به سطحی بسیار 

باالتر خواهد رسید.
رامیرز گفت: ته��ران می توان��د روی حمایت دائمی 
ونزوئ��ال در مجامع بین المللی از حقوق ایران مبتنی بر 

اصول دوستی و همکاری حساب کند.
وی تصری��ح کرد: ونزوئال همواره از صلح و احترام به 
حق تعیین سرنوش��ت ملت ها دفاع می کند و به همین 
دلی��ل، م��ا مخالف هر ن��وع تحریم و مداخل��ه در امور 

داخلی ایران هستیم.
بنا به گزارش ها، نعمت زاده روز چهارش��نبه به وقت 
محل��ی نیز همراه با همت��ای ونزوئالیی اش، از مجتمع 
در حال س��اخت تولید سیمان »س��رو آزول« در ایالت 
مون��اگاس ای��ن کش��ور بازدید ک��رد. ای��ن کارخانه با 
مشارکت ایران ساخته می شود و قرار است ساالنه یک 

میلیون تن سیمان تولید کند.
در ای��ن بازدید که در پایان هش��تمین کمیس��یون 
مش��ترک ای��ران - ونزوئال انجام ش��د، کابی��و روندون 
گف��ت: مجتم��ع مذک��ور با هم��کاری ش��رکت ایرانی 
»احداث صنعت ونزوئال« س��اخته می ش��ود و عالوه بر 
ایجاد اش��تغال ب��رای 250 نفر، 12 درص��د تولید کل 

سیمان این کشور را تامین خواهد کرد.
به گفت��ه وزیر ونزوئالیی، تاکنون 98 درصد عملیات 
س��اخت مجتمع سیمان س��رو آزول انجام شده و این 
کارخانه تا اواخر سال جاری میالدی - دی ماه آینده- 

به بهره برداری می رسد.
وی همچنین گفت: در جریان برگزاری کمیس��یون 
مش��ترک دو کش��ور، وضعیت بی��ش از 40 توافق نامه 
در ح��ال اجرا و 265 توافق امضاش��ده میان جمهوری 
اس��المی ایران و جمهوری بولی��واری ونزوئال در طول 
15 سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته و مشکالت و 

موانع موجود بر سر راه آنها بررسی شده است.
این توافق نامه ها، حوزه ه��ای مختلف امور اجتماعی 
نظی��ر ارتباطات، فرهنگ، ورزش، آم��وزش و پرورش، 
جوانان و رف��ع فقر، صنعتی در زمینه ه��ای گوناگون، 
آموزشی مانند آموزش های دانشگاهی، علوم، فناوری و 
بهداشت، انرژی، کشاورزی و بازرگانی را دربرمی گیرد.

ایران - ونزوئال بیمه

اتاق بازرگانی

اخبار ویژه
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اس��ت  س��الی  پن��ج  ح��دود 
در  الکترونی��ک  تج��ارت  ک��ه 
کش��ور م��ا راه ان��دازی ش��ده و 
طب��ق آمار های منتش��ره حجم 
مب��ادالت الکترونیک��ی در ایران 
به 10 میلیارد دالر رسیده است. 
این درحالی اس��ت ک��ه به گفته 
کارشناس��ان چالش ه��ای اصلی 
پی��ش روی تج��ارت الکترونیک 
در کش��ور ما عدم زیرساخت های 
نبود فرهنگ س��ازی  و  مناس��ب 
مطل��وب در این زمینه اس��ت به 
طوری که، طبق آمار های منتشره 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت  از 
از 80درص��د  بی��ش  اطالع��ات 
کارب��ران اینترنتی از طریق تلفن 
همراهشان به اینترنت دسترسی 
پی��دا می کنن��د و البت��ه تع��داد 
کثی��ری از هموطن��ان م��ا برای 
دسترس��ی ب��ه فض��ای مجازی 
هنوز از سیس��تم دای��ال آپ بهره 
می برند. در حال حاضر، به ترتیب 
اس��تان های مازن��دران، ته��ران، 
اصفهان، قم و س��منان بیشترین 
ضریب نفوذ اینترنت را دارند، ولی 
همین استان ها نیز جایگاه جدی 

در تجارت الکترونیک ندارند. 
طبق آمارهای جهانی کش��ور ما 
درحال حاضر صدمین کشور دنیا 
در ارائه خدمات تجارت الکترونیک 
اس��ت و حجم مب��ادالت تجارت 
الکترونیک در سال 2011 در ایران 
10 میلیارد دالر بوده که نسبت به 
کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا 
یک سوم و نسبت به کشور امریکا 
با حجم مبادالت تجارت الکترونیک 
136 میلی��ارد دالری بیش از یک 

سیزدهم برابر است. حجم مبادالت 
تجارت الکترونیک در سطح جهان 
در س��ال گذش��ته میالدی بیش 
از 680 میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه 
س��هم ایران از این درآمد کمتر از 

1.5 درصد بوده است. 
علی اصغ��ر توفیق، معاون وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 

»هم اندیش��ی  نشس��ت 
ملی برای توسعه تجارت 
و اقتص��اد الکترونیکی« 
ب��ا تاکی��د ب��ر ایج��اد 
مناسب  زیرساخت های 
تجارت  توس��عه  ب��رای 
الکترونیک گفت: تالش 
می کنیم تا با همفکری و 
استفاده از نقطه نظرات 
مسئوالن، کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی مس��یر 

توس��عه تجارت الکترونیک را در 
کشور بیش��تر هموار کنیم.  وی 
اف��زود: نخس��تین گام در این راه 
ایج��اد زیرس��اخت های الزم ب��ه 
کم��ک مش��اوران، مس��ئوالن و 
کارشناسان است که دراین راستا 
ابت��دا باید زیرس��اخت ها تعریف 
ش��ود ت��ا براس��اس آن روند کار 
پی��ش رود.   وی در ادامه با بیان 
اینکه برای رسیدن به هدف پس 
از تعری��ف و ایجاد زیرس��اخت ها 
نیازمن��د آینده نگ��ری هس��تیم، 
تصریح کرد: این به آن معناس��ت 
که زیرساخت های در نظر گرفته 
ش��ده، چه حجمی از مبادالت را 
شامل می ش��ود و به بیان دیگر، 
آیا برای فعالیت های آینده کافی 
اس��ت یا خیر زیرا مهم آن است 
که یاد بگیریم از زیرس��اخت های 

فراهم ش��ده نهایت اس��تفاده را 
ببریم.  معاون وزیر صنعت عالوه 
بر لزوم فرهنگ سازی برای توسعه 
تج��ارت و اقتص��اد الکترونیکی، 
آم��وزش الزم را دراین خصوص 
مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه 
ب��ه مبح��ث آموزش در ش��رایط 
کنونی بس��یار جدی است و باید 

آن را از سطوح پایین تر از دانشگاه 
از مدارس ش��روع کنیم.   توفیق، 
در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به سیاس��ت های کالن 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در خص��وص توس��عه تج��ارت و 
اقتصاد الکترونیکی به مش��ارکت 
ای��ن وزارتخانه با دیگ��ر ارگان ها 
و س��ازمان ها پرداخ��ت و افزود: 
دراین راس��تا اقدامی با س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری به منظور توس��عه 
صنعت گردش��گری با استفاده از 
بستر فناوری اطالعات و ارتباطات 

آغاز شده است. 

کاشان نخستین شهر 
الکترونیکی کشور

حسین پاریاب، مش��اور معاون 

وزی��ر و دبی��ر کل انجمن علمی 
تجارت الکترونیکی ایران از انتخاب 
کاش��ان به عنوان نخس��تین شهر 
الکترونیکی  برای پایلوت خدمات 
در کشور خبر داد و گفت: صنعت 
جایگزین  می توان��د  گردش��گری 
مناس��بی برای صنعت نفت باشد 
زیرا کشش قیمتی و درآمد باالیی 
دارد و کش��ور م��ا نیز در 
دنیا وضعیتی بی نظیر به 
لحاظ طبیعت وکش��ش 
ک��ه  دارد  گردش��گری 
می توان به همت سازمان 
گردشگری این صنعت را 

توسعه داد. 
ب����رای  اف���زود:  وی 
بل��وغ  س��طح  افزای��ش 
در  ال�ک�ت�رون�ی�ک���ی 
ش����ورای  س��ازمان ها، 
ب��ه زودی  الکترونی��ک  تج��ارت 
راه اندازی خواهد ش��د و این شورا 
هر 15 روز یکبار جلس��ه هایی در 
جهت آشنایی شرکت های مختلف 
در حوزه تجارت و گسترش اقتصاد 
الکترونیکی برگ��زار خواهد کرد و 
ایده ها در این شورا می تواند کمک 
موثری برای بردن تجارت به سمت 

الکترونیکی شدن باشد. 

تجارت الکترونیک 
از حرف تا عمل

این در حالی اس��ت که برخی از 
کارشناسان و فعاالن حوزه تجارت 
الکترونیک معتقدند تا به حال هیچ 
قدم جدی برای پیشرفت تجارت 
الکترونیک در کشور برداشته نشده 
و طی چند سال گذشته وعده هایی 
در این زمینه از س��وی مسئوالن 

شنیده شده که به هیچ یک از آنها 
عمل نشده است. 

امیرعباس پوررنجبر، کارشناس 
تج��ارت الکترونی��ک می گوی��د: 
متاسفانه اس��تفاده از خودپرداز و 
خرید الکترونیک��ی که از پیش و 
پ��ا افتاده ترین خدم��ات تجارت 
الکترونیکی محس��وب می ش��ود 
هنوز با مش��کالت فراوانی روبه رو 
اس��ت و کمتر روزی را مش��اهده 
می کنی��م که خللی در سیس��تم 
بانکی  الکترونیک��ی و  پرداخ��ت 
حتی ب��رای چند دقیقه به وجود 

نیامده باشد. 
وی اف��زود: وقتی هنوز در ارائه 
پیش و پ��ا افتاده تری��ن خدمات 
اساس��ی  الکترونیکی مش��کالت 
داریم نباید انتظار داش��ت مردم 
به این خدمات اعتماد کرده تا در 

جامعه فرا گیر شود. 
پور رنجبر گفت: آمار ها نش��ان 
می ده��د، ای��ران از نظر س��رعت 
جای��گاه  منطق��ه  در  اینترن��ت 
شانزدهم را دارد که این امر باعث 
شده تا میزان استفاده بازرگانان از 
اینترنت بس��یار کم باشد و طبق 
آمارها ای��ران در منطقه رتبه 17 
و در دنیا رتب��ه 116 را از آن خود 

کرده است. 
ای��ن حقوق��دان و کارش��ناس 
تجارت الکترونیک می گوید: عالوه 
بر مش��کالت زیر بنایی هنوز هیچ 
قانون جامع��ی برای اس��تفاده از 
تجارت الکترونیکی در نظر گرفته 
نش��ده، ای��ن درحالی اس��ت که 
اس��تفاده از خدم��ات الکترونیکی 
در هم��ه ج��ای جه��ان قوانی��ن 

منحصربه فرد خود را دارد. 

بن بست در شاهراه  تجارت الکترونیک
ضعف زیرساخت آثار خود را نشان داد

تجارت الکترونیک

همکاری سازمان میراث، وزارت بهداشت و ارشاد
 راه قانونمند کردن گردشگری سالمت

عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزارت بهداشت با ابالغ آیین نامه 
پذیرش بیماران خارجی به تمام بیمارس��تان های کش��ور به دنب��ال قانونمند کردن 

توسعه گردشگری سالمت است. 
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، شهال میرگلوی بیات در گفت وگو با 
خانه ملت، افزود: توریس��م درمانی برای کشور ارز آوری بسیاری دارد و از این حیث می تواند 
اهمیت بی ش��ماری داشته باشد. نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس، ادامه داد: اگرچه 
بسیاری از بیمارستان ها اکنون به موضوع پذیرش بیماران خارجی ورود پیدا کرده اند، اما این 

موضوع سازمان یافته و تا حدودی نیز زیر نظر وزارت بهداشت نیست. 
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره هزینه های تمام ش��ده برای درمان بیماران 
خارجی در کشور، تصریح کرد: اکنون زمانی که بیمار خارجی برای درمان به کشور سفر 
می کند برخی افراد سودجو با دالل بازی به دنبال کسب سود بیشتر بوده و به همین دلیل 
هزینه های درمان این بیماران به شدت افزایش می یابد. وی یادآور شد: وزارت بهداشت با 
این اقدام به دنبال قانونمند کردن توسعه گردشگری سالمت است، به طور قطع این اقدام 

هم به نفع بیماران بوده و هم منفعت بیمارستان ها را به دنبال دارد. 

مینوگله

محمد ممتازپور
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یکی از مهم ترین عواملی که 
مردم کشورمان را خانه به دوش 
کرده، نبود خانه هایی متناسب 
با قدرت خرید اقشار متوسط و 
ضعیف کشور است. بسیاری از 
کارشناسان مشکل بازار مسکن 
را کمبود واحدهای مس��کونی 
در کالنش��هرها نمی دانن��د و 
مدعی هس��تند، اتفاقا برخالف 
گفته ع��ده ای خانه ه��ای مازاد 
بر نیاز مصرف کننده هم وجود 
دارد، ام��ا این خانه ه��ای خالی 
یا آنقدر گران هستند که مردم 
از عهده خرید آن برنمی آیند یا 
ارزش خرید ندارن��د. بنابراین، 
با وج��ود خانه ه��ای م��ازاد بر 
نی��از مصرف کننده در ب��ازار، با 
مش��کل عرضه مواجه هستیم 
و دولت جدید هم مدعی اس��ت 
که سیاست های مسکنی اش بر 
رفع این معضل بازار تمرکز دارد 
و با برقراری توازن بین عرضه و 
تقاضا ب��ازار را از رکود و مردم را 
از دغدغه خانه دار ش��دن نجات 

می دهد. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
برنامه ه��ای خان��ه دار ک��ردن 
مردم را از جانب عرضه ش��روع 
کرد تا برچس��ب تحرک تقاضا 
که ب��ه افزایش قیمت مس��کن 
در کشور منجر می ش��ود، را از 
خود ج��دا کند. ه��ر چند هنوز 
کلنگ برنامه ه��ای دولتی برای 
خانه س��ازی به زمین نخورده، 
اما انبوه سازان آماده باش هستند 
تا با ارائه تس��هیالتی ک��ه وزارت 
راه و شهرس��ازی قولش را داده، 
انبوه س��ازی با مدل ها و الگوهای 
جدید را ش��روع کنن��د و در این 
میان تاکید دولت و کارشناسان، 
خانه س��ازی به روش صنعتی و 
پرهیز از سنتی سازی است. روشی 
که گفته می شود، اقتصادی تر و 
با کیفیت تر اس��ت، اما تاکنون 
انبوه سازان کش��ور پیاده سازی 
ای��ن روش را ب��ه ط��ور جامع 
تجربه نکرده اند؛ روش��ی که به 
گفته بهروز س��رابندی، رییس 
مرکز توس��عه صنعتی س��ازی 
س��اختمان ،قیمت تمام ش��ده 
س��اخت مس��کن را حدود ۲۳ 

درصد کاهش می دهد. 

تمام مزیت های 
صنعتی سازی ساختمان 

توس��عه  مرک��ز  ریی��س 
صنعتی س��ازی روز گذش��ته 
در گفت وگ��و ب��ا ایلنا، س��هم 
ساخت و س��ازهای صنعت��ی در 
بخ��ش مس��کن را 17 درص��د 
عن��وان ک��رد و از کاه��ش ۲۳ 
درصدی قیمت ساخت مسکن 
با این روش خبر داد. حال گفته 
می ش��ود، اینکه صنعتی سازی 
روش اقتصادی تری اس��ت، بر 
قیمت مسکن تاثیری نمی گذارد 
اما سرمایه گذاری را منطقی تر 
و انگی��زه س��رمایه گذاران را به 
ای��ن  روی  س��رمایه گذاری 
بخش تقوی��ت می کند. علیرضا 
س��رحدی، رییس هیات مدیره 
انجم��ن صنف��ی مهندس��ان 
س��اختمان در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« ب��ا بیان اینکه 
تاکن��ون پن��ج م��دل از روش 
و تکنی��ک صنعتی س��ازی در 
بخش مسکن وارد کشور شده، 
گفت: هر روش از صنعتی سازی 
قیمت��ی دارد و در واقع تکنیک 
جدی��د و گرانی اس��ت، زیرا در 
کشور ما چیزی به عنوان صنعت 
ساختمان وجود نداشته و با این 
شرایط این صنعت یک صنعت 
وارداتی محس��وب می شود که 
تم��ام مزای��ا و معای��ب صنعت 

وارداتی را دارد. 
وی ادامه داد: وقتی می گوییم 
صنعتی س��ازی ب��ه صرفه تر از 
سنتی ساز اس��ت، به این معنا 
نیس��ت که قیمت تمام ش��ده 
مسکن را کاهش می دهد، بلکه 
صنعتی سازی خواب سرمایه را 
پایین م��ی آورد و همین عامل 
باعث سوددهی بیشتر می شود. 
صنعتی سازی س��رعت ساخت 
را باال می برد و همین امر، روی 
قیمت مس��کن تاثیر می گذارد. 
وقتی سرمایه س��رمایه گذاران 
در مدت زمان کمتری بازگشت 
داشته باشد، بنابراین قیمت آن 
کاال هم که ممکن اس��ت خانه 
باشد، کاهش می یابد و این یکی 

از مزایای صنعتی سازی است. 
سرحدی افزود: صنعتی سازی 
همان سری سازی است و در این 
تکنیک هیچ معمار و مهندسی 

سر ساختمان قطعه ای را به هم 
متصل نمی کند و سازه ها از قبل 
در کارگاه هایی ساخته می شوند 
و مدل های��ی از پیش س��اخته 
ش��ده اند که در س��اختمان کار 

گذاشته می شوند. 
رییس هیات مدی��ره انجمن 
صنفی مهندسان س��اختمان، 
با بی��ان اینکه صنعتی س��ازی 
ب��رای  فق��ط  به یقی��ن 
سری س��ازی ها جواب می دهد 
و ب��ه صرفه اس��ت، گف��ت: در 
سری س��ازی از یک ن��وع مدل 
پنجره و با یک اندازه مش��خص 
1000ع��دد تولید می ش��ود یا 
اینک��ه خانه ها دیوار مش��ترک 
دارن��د، بنابرای��ن هم س��رعت 
ساخت باال می رود و هم هزینه 
خرید مصال��ح کاهش می یابد. 
اما اگر بخواهی��م یک آپارتمان 
6 طبق��ه را ب��ه روش صنعت��ی 
بسازیم، به یقین هزینه ساخت 
این آپارتمان نس��بت به روش 
س��نتی آن چندی��ن درص��د 

گران تر تمام می شود. 
وی ادام��ه داد: افزای��ش 
سرعت ساخت و سازها، کاهش 
هزین��ه خرید مصال��ح، کاهش 
م��دت زمان خ��واب س��رمایه 
س��رمایه گذاران و افزای��ش 
کیفیت در ساخت و سازها تمام 
مزیت های صنعتی سازی است 
ک��ه این روزه��ا تاکی��د زیادی 
ب��رای پیاده س��ازی ای��ن مدل 
ساخت و س��از در کش��ور وجود 

دارد. 

ادای صنعتی سازی را 
درمی آوریم

عده ای از کارشناسان مدعی 
هستند، هنوز ساختمان سازی 
در کش��ورمان ب��ه صنع��ت 
تبدیل نش��ده و به غیر  از درصد 
کم��ی از انبوه س��ازی ک��ه در 
کالنش��هرها انج��ام می ش��ود، 
باقی خانه س��ازی ها به صورت 
شخصی اس��ت که دراصطالح 
به آن شخصی سازی می گویند. 
بنابراین، در حوزه ساختمان 
صنعت��ی وج��ود ن��دارد ک��ه 
مدل ه��ای صنعتی س��ازی را 
در آن پی��اده کنی��م. احمدرضا 
جوکار، یکی از انبوه سازان کشور 

در گفت وگو با »فرصت امروز« با 
بیان اینکه نمی توان این انتظار 
را داش��ت ک��ه صنعتی س��ازی 
قیمت تمام ش��ده خان��ه را کم 
کند، گفت: صنعتی سازی گران 
است اما قیمت باالیی ندارد، به 
ای��ن معنا که با صنعتی س��ازی 
قیمت خانه نسبت به قیمت های 
بازار، گران تر است، اما قیمت آن 
نسبت به کیفیتی که دارد، باال 
نیست. برای درک این موضوع 
قیمت یک بنز و پراید را در نظر 
بگیرید، قیمت ی��ک خودروی 
بنز گران است اما اگر قیمت یک 
پراید 40 میلیون تومان باش��د، 

به یقین قیمتش باال است. 
وی با بی��ان اینک��ه در حال 
حاض��ر ادای صنعتی س��ازی را 
در کش��ورمان درمی آورن��د و 
صنعتی س��ازی به طور جامع و 
کامل پیاده نشده، گفت: تاکنون 
چندین همایش و س��مینار و از 
این قبیل برنامه ه��ا برای رواج 
صنعتی س��ازی در کش��ورمان 
برگ��زار ش��ده، ام��ا از آنجا که 
هیچ مطالع��ه ج��دی ای روی 
تکنیک ه��ای صنعتی س��ازی 
انجام نش��ده، نمی ت��وان گفت 
انبوه سازان تجربه صنعتی سازی 

را داشتند. 
جوکار افزود: صنعتی س��ازی 
چندین م��دل دارد ک��ه اتفاقا 
مصال��ح و تکنول��وژی آن ه��م 
در کش��ور وجود دارد اما هنوز 
پروژه ای از صنعتی سازی واقعی 
در کشورمان نمی توانیم ببینیم. 

 ترکیه مدل خارجی 
صنعتی سازی می تواند 

باشد
هر چن��د صنعتی س��ازی در 
س��اختمان س��ابقه ای طوالنی  
دارد اما تنها 5 س��ال اس��ت که 
انبوه سازان ایرانی تکنیک هایش 
را ش��ناخته اند. ژاپن را بهترین 
نمونه خارجی صنعتی س��ازی 
در بی��ن کش��ورهای آس��یایی 

می دانند.
 جوکار، با بیان اینکه در بین 
ان��واع نمونه ه��ای خارجی در 
صنعتی س��ازی باید از نمونه ای 
الگو بگیریم که شرایط اقتصادی 
و طبیع��ی ش��بیه به ای��ران را 

داشته باش��د، گفت: نمی توان 
کش��ورهای اروپایی را به عنوان 
الگوی صنعتی سازی کشورمان 
انتخ��اب ک��رد، زیرا نخس��ت 
ش��رایط اقتصادی این کشورها 
را نداری��م و دوم اینکه باید این 
نکته را در نظر بگیریم که کشور 
ما در ی��ک منطق��ه زلزله خیز 
قرار دارد بنابراین تکنیک های 
صنعتی س��ازی و مصالح مورد 
استفاده باید طبق این شرایط به 

کار گرفته شود. 
این انبوه ساز ادامه داد: ایران 
اقتصاد ژاپن را ندارد که بخواهد 
از مدل های اس��تفاده شده در 
آن الگوب��رداری کند، اما ترکیه 
می تواند نمون��ه خارجی خوبی 
برای ایران باش��د، ه��ر چند در 
ترکی��ه ه��م انبوه س��ازان در 
ابتدای کار از تس��هیالت بانکی 
برخوردارند، این در حالی است 
که دولت هنوز برای انبوه سازان 

کشورمان برنامه ای ندارد. 

مسکن مهر، مدل ناقصی 
از صنعتی سازی 

صنعتی س��ازی در ساختمان 
را ش��رکت مپس��ا 5 سال پیش 
وارد ای��ران ک��رد، ام��ا هی��چ 
پروژه ای تا به ام��روز به صورت 
صنعتی س��ازی ای��ده آل ب��ه 
نرسیده اس��ت.  س��رانجام 
س��رحدی با بی��ان اینکه هیچ 
نتوانس��ته  س��رمایه گذاری 
صنعتی س��ازی در ساختمان را 
در کشور به اجرا برساند، گفت: 
شرکت مپسا صنعتی سازی را با 
مدل ISS  در ایران شروع کرد، 
اما عمر این شرکت به ادامه این 
فعالیت ها نرس��ید و منحل شد 
و ش��رکت دیگری هم به دنبال 
رواج انبوه سازی با تکنیک های 

صنعتی نبود. 
همچنین ج��وکار با اش��اره 
ب��ه پروژه های صنعتی س��ازی 
در ایران گف��ت: تاکنون تجربه 
صنعتی س��ازی را نداشتیم، اما 
می توان گفت مسکن مهر پرند 
نمونه ناقصی از صنعتی س��ازی 
با روش ISS اس��ت ک��ه البته 
نمی توان ای��ن واحدهای پرند 
را با نمونه واقعی صنعتی سازی 

مقایسه کرد.  

تجربه جدید خانه سازی به روش صنعتی سازی

تکنیکیکهسرمایهانبوهسازانرابهخوابعمیقنمیبرد
خودکفایی کشور در ساخت 

شناورهای مسافرتی
مدیرکل تامین و نگه��داری تجهیزات س��ازمان بنادر از 
خودکفایی کشور در ساخت شناورهای مسافرتی خبر داد.  
به گزارش ایس��نا، عبدالکریم رزازان تصریح ک��رد: با توجه 
به حمایت های چند س��اله گذشته س��ازمان بنادر، ساخت 
شناورهای مسافرتی در کشور سرعت گرفت و در حال حاضر 
برای تامین شناورها نیازی به واردات وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه پیش از این نیاز کشور از امارات و چین تامین می شد، 
اظهار کرد: شناورهای مسافرتی ساخت داخل توانایی رقابت 
با مدل های خارجی خود را دارند با اس��تانداردهای جهانی 
برابری می کنند.  رزازان به سیاست نوسازی ناوگان دریایی 
اشاره کرد و گفت: نوسازی ناوگان در سیاست های سازمان 
بنادر جزو اولویت های اصلی به شمار می آید و تالش کرده ایم 
با فراهم آوردن تسهیالت اقتصادی، مقدمات الزم را برای این 
مهم فراهم کنیم. با نوسازی ناوگان، در حال حاضر، شناورهای 

مسافرتی ایران از نظر ایمنی در سطح باالیی قرار گرفته اند. 

دولت طلب سازندگان را بدهد
تا بازار مسکن رونق بگیرد

بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن افزایش قیمت فعلی 
بخش مسکن را رکود حاکم بر اقتصاد کشور می داند و بر این 
باور اس��ت که پرداخت بدهی پیمان��کاران می تواند یکی از 
راه های خروج مس��کن از رکود باشد.  به گزارش خبرآنالین 
وی ادام��ه داد: عل��ت این موضوع ک��ه ص��دور پروانه های 
ساختمان س��ازی با کاهش 17 درصدی روبه رو شده، رکود 
سنگینی است که بر اقتصاد کشور حاکم است. همیشه یکی 
از مشکالتی که در شرایط رکود به وجود می آید، کاهش تولید 
است که البته امروز شاهد آن هستیم که به یکی از دغدغه های 
دولت یازدهم نیز تبدیل شده است.  وی افزود: این در حالی 
است که مشکالت کاهش تولید روی یکدیگر انباشته می شوند 
و در دوره های دیگر نیز با شدت بیشتری ادامه خواهند داشت. 
این کارشناس مسکن در ادامه اظهار کرد: زمانی که کشور 
نیاز دارد تولید داشته باشد تا بتواند از شرایط رکود خارج شود، 
با موجی از فرار سرمایه و کاهش تولید مواجه می شود، زیرا 
بی اعتمادی که در اقتصاد کش��ور به وجود آمده بسیاری از 
سرمایه گذاران را به سمت کاری به غیر  از تولید کشانده است. 
از سوی دیگر، بس��یاری از پیمانکاران و ساختمان سازان در 

کشور بیشتر خردساز هستند تا انبوه ساز.

این روزها یکی از دغدغه های دولت و وزارت متولی آن 
پیاده س��ازی طرحی برای خانه دار کردن اقش��ار مختلف 
مردم است البته تاکنون طرحی که بتواند بازار را تحت تاثیر 
خود قرار دهد به اجرا نرسیده است. رکود بی سابقه مسکن 
بیش��ترین تاثیر خود را بر خانه های  متراژ باال گذاش��ته 
است. در بازار مسکن خانه های باالی 100 متر نسبت به 
خانه های زیر 100 متر افزایش قیمت کمتری را در طول 

دو سال گذشته داشته اند. 

دولت نظر بخش خصوصی را هم
در نرخ گذاری جویا شود

رییس هیات مدی��ره انجمن ریلی کش��ور با اش��اره به 
رتبه بن��دی ش��رکت های قطاره��ای مس��افری گفت: با 
رتبه بندی شرکت ها قیمت بلیت هر شرکت براساس نوع 
خدماتی که ارائه می دهد، مش��خص می شود. به گزارش 
ایلنا، هوشنگ س��وهانی گر، با بیان اینکه چندین پارامتر 
در رتبه بندی ش��رکت های قطارهای مسافری تاثیر گذار 
اس��ت، اظهار کرد: یکی از پارامترهای مهم در رتبه بندی 
شرکت های مسافری نو سازی ناوگان و تغییر دکوراسیون 

و زیباسازی فضا و افزایش کیفیت سرویس دهی هاست. 
وی با تاکید بر اینکه در رتبه بندی ش��رکت ها تشویق و 
تنبیه باید در کنار هم باشند، گفت: در طرح رتبه بندی و 
ستاره کردن شرکت ها دولت باید سد تشویقی و تنبیهی 
در نظر بگیرد و قیمت بلیت شرکت های پنج ستاره با یک 
س��تاره باید با هم تفاوتی داشته باشد یا برای شرکت های 

پنج ستاره تسهیالتی در نظر بگیرد. 
سوهانی گر، با اشاره به لزوم تش��کیل کمیته یا شورای 
نرخ گذاری با حضور بخش خصوصی و دولتی، اظهار کرد: 
در حال حاضر، دولت نظر بخش خصوصی را در تعیین نرخ 
بلیت قطار نمی پرسد و معتقدم خأل یک شورا یا کمیته ای 
چند وجهی برای نرخ گذاری و بررس��ی مشکالت ناوگان 
ریلی با حضور دولت و بخش خصوصی احساس می شود. 

دولت مستقیما به متقاضی وام دهد
رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک ته��ران با بیان 
اینکه پرداخت وام ساخت مسکن باعث افزایش چندبرابری 
قیمت ها می شود، گفت: بهتر اس��ت تسهیالت به منظور 
تقویت قدرت خرید متقاضیان مستقیم به طرف تقاضای 

مسکن تزریق شود. 
به گزارش اتحادیه مشاوران امالک تهران، حسام عقبایی 
با تاکید بر اینکه مدل پرداخت وام مس��کن به متقاضیان 
مصرفی بهترین شکل حمایت و تامین مالی از طرف تقاضا 
به ش��مار می رود، اظهار کرد: در صورتی که تس��هیالت 
به ساخت پرداخت شود، س��ازنده متناسب با محاسبات 
اقتصادی خود، قیمت ف��روش را به چند برابر قیمت تمام 

شده افزایش می دهد. 
وی ادامه داد: در این حالت سهم تسهیالتی که در پایان 
مراحل ساخت آپارتمان به خریدار آپارتمان داده می شود، 
از قیمت فروش کاهش می یابد. این تجربه در س��ال های 
اخیر که بانک ها اغلب تس��هیالت مس��کن را به س��مت 
ساخت و ساز هدایت کردند، مشهود است و نشان می دهد، 
در هر سال قیمت مس��کن در تهران به طور متوسط ۲0 

درصد افزایش پیدا کرده است. 
رییس اتحادیه مش��اوران امالک تهران ب��ا تاکید بر 
اینکه در ش��رایط فعلی بازار مسکن به ش��دت نیازمند 
ارائه تس��هیالت بانک��ی موثر و پر قدرت اس��ت، گفت: 
دولت باید برای جلوگیری از ایج��اد رانت و تبعیض در 
طرح خود برای افزایش وام مس��کن، ب��ه طور جدی و 

دقیق برنامه ریزی کند. 
عقبایی افزود: هر چند در دنیا ارائه تسهیالت مسکن 
به بخش ساخت وس��از و س��ازندگان، به عنوان راهکار 
اصلی برای ایجاد رونق و تقویت ق��درت خرید و تولید 
مس��کن پذیرفته ش��ده و موفق اس��ت، اما در ایران با 
توجه به فراهم نبودن ش��رایط و بس��ترهای اقتصادی 
در بازار س��اختمانی که مهم ترین نقطه ضعف آن عدم 
کنترل قیمت فروش می باش��د، بهتر است تسهیالت به 
منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مستقیم به طرف 
تقاضای مسکن تزریق شود و دولت هم برای جلوگیری 
از ایجاد رانت با اقدام��ات کنترل کننده راه را برهرگونه 

تخلف ببندد. 

وارد کنندگان هواپیماهای
 از رده خارج مقصر هستند نه روسیه

یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره 
به بدبینی ایرانیان به هواپیماهای توپولوف روسیه گفت: 
در این قضیه روسیه مقصر نیس��ت؛ بلکه واردکنندگانی 
مقصرند که برای س��ودآوری بیش��تر کمترین هزینه را با 
واردات هواپیماه��ای با عمر باالی روس��ی انجام دادند و 

خسارت های این کار را متوجه مردم بی نوا کردند. 
به گزارش ایسنا، علی نعمت چهار دولی گفت: موفقیت 
در عرصه سیاست خارجی همچون بازی شطرنج نیازمند 
هوش، تدبی��ر و حرکت به موقع اس��ت. اکن��ون نیز باید 
بدانیم که با روس��یه چگونه مراوده داش��ته باش��یم تا در 
نهایت تبادالت سیاسی و اقتصادیمان موجب ضرر و زیان 

کشور نشود. 

قول دولت برای تامین دومین اعتبار 
مسکن مهر 

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی از ق��ول دولت برای 
تامین 1000 میلیارد تومان دیگر برای تامین خدمات 
زیربنای��ی پروژه های مس��کن مهر در نیمه دوم س��ال 

جاری خبر داد. 
 به گزارش تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد: 
تا پایان سال، حدود 400 هزار واحد منهای بافت فرسوده 
و خودمالکی در اولویت بهره برداری قرار دارد. از این تعداد 
خدمات زیربنای��ی 80 هزار واحد تامین ش��ده و چنانچه 
بخواهیم به هدف گذاری امسال برس��یم باید سرعت کار 

۲ تا ۲/5 برابر شود. 
وی با اش��اره به تامین 1000 میلی��ارد تومان برای 
خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر سراسر کشور 
یادآور ش��د: این اعتبار را معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور و وزارت نی��رو تامین می کنند 
که سهم هر کدام از آنها به ترتیب 700 و ۳00 میلیارد 

تومان است. 
قائم مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی پیش تر به تس��نیم 
گفته بود: درباره تامین منابع م��ورد نیاز اجرای خدمات 
زیربنایی پروژه های مسکن مهر کارگروهی تشکیل شده 
و جلسه های متعددی با حضور مسئوالن استانی، مدیران 
عامل ش��رکت های خدمات رس��ان، مدیران وزارت راه و 
شهرسازی و نمایندگان نوبخت و وزیر نیرو برگزار شد که 
به عدد 5600 میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی 
رسیدیم. مهرآبادی با بیان اینکه این رقم در دفتر معاون 
اول رییس جمه��ور با حضور وزرای ذی ربط مطرح ش��د، 
گفت: بر این اساس تصمیم گرفته شد، در گام اول 1000 
میلیارد تومان برای خدمات زیربنایی پروژه های مس��کن 

مهر تامین شود. 

دیدگاه عمران

نرخنامه

62

نما

نازیال مهدیانی

قیمت محدوده  متراژ
)تومان(

110 متر 
850 میلیوندزاشیبتک واحدی

107 متر
910 میلیونفرشته  دو خواب

110 متر
 سه خواب

جالل- 
510 میلیون ارمکان

108 متر
 دو خواب

سیدخندان- 
4۳1 میلیوندبستان 

107 متر
4۲8 میلیون نیرو هوایی دو خواب

یوسف آباد- 110 متر
69۳ میلیون جهان آرا

جنوب 106متر
965 میلیون میرداماد

کاشانی- 110 متر
545 میلیون تعاون

107 متر 
650 میلیون ظفر  10 ساله

امیرآباد- 111متر 
756 میلیون باالی جالل

110 متر 
79۲ میلیونپاسداران  هشت ساله

7۲0 میلیون نفت شمالی107 متر

جلفا – تک 110 متر
781 میلیون واحدی

586 میلیون پونک – عدل 107 متر 

ستارخان- 110 متر
550 میلیون اول شادمان 

106 متر
 سه خواب 

سعادت آباد- 
488 میلیون ایثار شمالی

107 متر
 تک واحدی
دو خواب

وزیر راه و شهرس��ازی گفت:  18 میلیون نفر از جمعیت شهری کش��ور در بافت های 8۲4 میلیون اندرزگو
فرسوده، تاریخی و حاشیه ش��هرها زندگی می کنند. به گفته عباس آخوندی، در کشور 

55 هزار هکتار بافت فرسوده، 17 هزار هکتار بافت تاریخی و 54 هزار هکتار بافت حاشیه 
شهری وجود دارد.

ران
 ته

وده
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نزدی��ک به 14 س��ال اس��ت 
که مسئوالن هش��دارهای الزم 
برای کاهش منابع آبی را نهیب 
می زنند، ام��ا گویا ای��ن کمبود 
در هیچ س��الی به اندازه امسال، 
نگران کنن��ده نب��وده اس��ت. 
از طرف��ی اکث��ر کارشناس��ان، 
تقصیره��ا را ب��ه گ��ردن بخش 
کشاورزی می اندازند؛ بخشی که 
با تولید خود، خوراک کش��ور را 
تامین می کند و در سایه امنیت 
غذایی، امنیت ملی را می آفریند.  
حال این س��وال مطرح می شود 
که چه راهکارهایی برای کاهش 
مصرف آب در کشاورزی وجود 
دارد که با کم��ک آن هم تولید 
را ادامه داد و هم منابع آبی را تا 
حد امکان حف��ظ کرد. به جرأت 
می توان گفت ک��ه خاک ورزی 
صحی��ح و اصول��ی، نه تنه��ا تا 
50درص��د هزینه ه��ا را کاهش 
می دهد، بلک��ه در بهینه کردن 
مصرف آب نیز بسیار موثر خواهد 
بود. آنچه در ادام��ه می خوانید، 
گفت وگوی »فرص��ت امروز« با 
یکی از اس��تادان اگرواکولوژی 
است. مجتبی روحی، کارشناس 
ارشد زراعت و دانشجوی دکتری 
درباره اینکه چگون��ه می توان با 
خ��اک ورزی صحی��ح، مصرف 
آب را بهین��ه ک��رد، نظ��رات 
قابل توجه��ی دارد ک��ه اگر این 
مس��ائل در کش��اورزی کش��ور 
رعایت می شد، شاید امروز شاهد 

چنین بحرانی نبودیم. 

شخم غیراصولی زمین
از  یک��ی  دی��م،  کش��ت 
روش هایی اس��ت که در کاشت 
غالت استفاده می ش��ود. بنای 
دی��م کاری ب��ر این اس��ت که 
دس��ت کم 25درص��د از آب 
مورد نیاز گیاه قبل از کاشت، از 
بارندگی فصل گذشته در زمین 
ذخیره شده باش��د. به طورکلی 
دی��م کاری ب��ه معنی کاش��ت 
محص��ول ب��ه کمک ن��زوالت 

آسمانی است. 
بر همین اساس، کشاورز باید 
کاری کند که آب بیش��تری در 
زمی��ن ذخیره ش��ود و خاک را 

طوری ش��خم بزند که س��طح 
زیرین آن بازنگردد. زیرا در این 
صورت، گرم��ای آفتاب موجب 
تبخی��ر رطوبت خ��اک خواهد 
ش��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
متاس��فانه تقریبا تمام وسایل و 
ابزار کش��اورزان ایرانی از اروپا 
وارد می شود؛ اروپایی که از نظر 
میزان بارش ها کمبودی ندارد 
و ابزار و ادوات��ی که به بازارهای 
جهانی عرض��ه می کند، معموال 
در شخم زدن زمین، بیشترین 
تبخیر را نصیب خاک می کنند. 
اما آنچه مسلم است، استفاده 
از گاوآهن قلمی یا چیزل برای 
کش��اورزان ایرانی اس��ت. این 
وسیله هنگام ش��خم زدن، تنها 
به ایجاد ش��کاف در خاک اکتفا 
می کند و کاهش رطوبت خاک 
در این حالت به حداقل ممکن 
می رسد. البته این نوع شخم در 
فصل پاییز اس��تفاده می شود و 
باید در فصل بهار، همین زمین 
را با گاوآهن پنجه غازی ش��خم 
زد. این گاوآهن، س��طح زمین 
را تنها دو تا س��ه س��انتیمتر بر 
هم می زند و باعث می ش��ود که 
لوله ه��ای مویین پر ش��ده و از 

تبخیر آب جلوگیری شود. 

خاک ما فقیر است
کمبود مواد آلی خاک ایران، 
یکی دیگر از مسائلی است که بر 
مصرف بیشتر آب دامن می زند. 
نقش مواد آلی به جز تغذیه دانه 
و بذر، افزایش سطح ویژه خاک 
و حفظ آب در بس��تر آن است. 
تحقیقات نش��ان می دهند که 
تنها یک دهم درصد خاک کشور 
از موادآلی تش��کیل شده است. 
این در حالی است که خاک های 
اروپای��ی نیم درص��د موادآل��ی 
دارن��د و قدرت ذخی��ره آب در 
آنها به مراتب باالتر اس��ت. البته 

برای حل این مش��کل می توان 
از کودحیوانی استفاده کرد که 
25 تا 30درصد ذخی��ره آب را 

افزایش می دهد. 
راهکار دیگری که برای بهبود 
مصرف آب وج��ود دارد، به نوع 
کش��ت بازمی گردد. بهتر است 
کشاورزان ما محصولی را کشت 
کنند که دوره رش��د کوتاه تری 
داشته باشد که به فصل خشکی 
نرسد؛ مانند گندم. گفتنی است 
زودرس کردن تم��ام بذرها در 
کش��ور مطمئنا به مدیریت آب 
کم��ک ش��ایانی خواه��د کرد. 
هرچند تغییر الگوی کشت هم 
می تواند مثمرثمر باش��د. یعنی 
محصول��ی که در ی��ک منطقه 
کش��ت می ش��ود، متناس��ب با 
منابع آبی همان ناحیه باشد، اما 
مشکل اینجاست که نمی توان 
صاحبان زمین را ملزم به کاشت 
محصولی ک��رد به ج��ز آنچه تا 
به حال می کاش��ته اند. بنابراین 
الزمه آن، تغییر زیرساخت های 
فرهنگی و افزایش حمایت ها و 
سیاست های تشویقی از طرف 
دولت اس��ت. به عن��وان مثال، 
خوب اس��ت زعفران ی��ا کلزا را 

زمانی مانند زمس��تان کش��ت 
کنیم که نزوالت آسمانی در آن 
فصل بیشتر از بقیه سال باشد. 

سیستم های نوین آبیاری
اس��تفاده از سیس��تم های 
آبی��اری تحت فش��ار، می تواند 
راندم��ان آب را از 35درص��د 
کنونی به 75درصد ارتقا دهد، 
اما کش��اورزی ما در اجرای این 
راه��کار ب��ا دو مش��کل روبه رو 
اس��ت؛ یکی کمبود منابع مالی 
کش��اورزان و دیگ��ری ع��دم 
یکپارچگی اراضی. مشکل اول 
با حمایت دولت و تامین منابع 
مالی حل خواهد شد، اما مشکل 
دوم کمی پیچیده تر است، زیرا 
قان��ون ارث در س��ال های دراز 
باعث شده که زمین های بزرگ 
کم کم ب��ه قطع��ات کوچک تر 
تقس��یم ش��ود و اکنون ش��اید 
متوس��ط زمینی که در اختیار 
هر کش��اورز اس��ت، حدود سه 
هکت��ار باش��د. ای��ن در حالی 
است که اس��تقرار سیستم های 
نوین آبیاری مس��تلزم داشتن 
زمین های وس��یع 10هکتاری 
است. بنابراین الزم است که این 
قانون اصالح شود تا درنهایت به 

مصرف بهینه آب برسیم. 

راهکارهای دیگر
راهکاره��ای دیگ��ر در ای��ن 
زمین��ه اس��تفاده از م��واد و 
محصوالتی اس��ت ک��ه توانایی 
جذب و نگه��داری آب را دارند. 
عالوه بر آن آثار سوئی نیز برای 
گیاه نداشته و به میزان نیاز، آب 

در اختیار آن قرار دهند. 
اس��تفاده از کوده��ای پتاس 
)به ش��رط اینک��ه آنالیز خاک 
توس��ط کش��اورز در زمان های 
معینی انجام شود( برای افزایش 
مقاومت در برابر خشکی، توسعه 
کش��ت های متراکم گلخانه ای 
برای افزایش راندم��ان آبیاری 
و ارائ��ه تس��هیالت مورد نی��از 
ب��ه کش��اورز ب��رای مدیری��ت 
مص��رف آب و خ��اک ورزی 
بهین��ه از دیگر عواملی اس��ت 
ک��ه می توان��د در صرفه جویی 
کش��اورزی بخ��ش  در   ّآب 

 موثر باشد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با مجتبی روحی، کارشناس اگرواکولوژی

خاکورزیصحیح،کشاورزیراازبحرانمیرهاند
ابتکار: با طرح انتقال

 آب دریای خزر مخالفم
س������ازمان  ریی����س 
حفاظ����ت از محیط زیست 
گف��ت: در خص��وص انتقال 
آب از دری��ای خ��زر به فالت 
مرک��زی موافقت��ی نش��ده 
اس��ت و ما نیز موافق انتقال 
آب نیستیم. معصومه ابتکار، 
دیروز در حاشیه بازدید از س��دهای اطراف تهران که با 
حضور معاون اول رییس جمه��وری و وزیر نیرو صورت 
گرف��ت، افزود: بیش��تر مش��کالت موج��ود از مدیریت 
ناکارآمد در این بخش نش��أت می گی��رد. وی ادامه داد: 
در شمال کش��ور منابع غنی آب داریم، ولی در موضوع 
فاضالب چندان موفق عمل نش��ده بنابراین باید الگوی 

مصرف به درستی اجرا شود. 
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت اظهار کرد: 
منابع آب باید به درس��تی مدیریت و مصارف به صورتی 
تنظیم ش��ود که مش��کالت موجود در این بخش بیش از 

پیش کاهش یابد. 
ابتکار با اش��اره به اینکه در حال حاضر مش��کل اصلی، 
رعایت نکردن الگوی مصرف است، گفت: متاسفانه مصرف 
آب در تهران دو برابر بیش��تر از الگوی مصرف است و در 
بخش کش��اورزی نیز الگوی مصرف به درس��تی صورت 

نمی گیرد و بخش عمده ای از منابع آب هدر می رود. 
وی تصریح کرد: تنها با انتق��ال آب از حوزه ای به حوزه 
دیگر مشکل حل نخواهد شد، همچنین افزایش جمعیت 

به این شکل در تهران منطقی نیست. 
رییس س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت در زمینه 
حمایت دولت از بخش کش��اورزی نیز اف��زود: در بودجه 
سال 93 دولت 85 درصد تسهیالت مربوط به این بخش را 
به توسعه طرح های آبیاری تحت فشار اختصاص داد و از 

این طرح ها حمایت کرد. 

پرورش: هزینه های آب و فاضالب 
باید واقعی شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان تهران گفت: 
با اینک��ه قیمت ها ب��رای واقعی ش��دن هزینه های آب و 
بهره برداری از آن ارائه شده، اما هنوز منتظر تصویب و ابالغ 
آن از سوی دولت هستیم و برای تغییر تعرفه های فاضالب 

هنوز پیشنهادی نشده است. 
محمد پرورش ، افزود: برای تغیی��ر تعرفه فاضالب نیز 
پیشنهاد داریم. برای هر مترمکعب فاضالب، 560 تومان 
هزینه می کنیم که از این می��زان تنها 65 تومان برای هر 

مترمکعب دریافت می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان تهران اظهار 
کرد: با توج��ه به هزینه های تاسیس��ات و ان��رژی که در 
راه ان��دازی طرح ه��ای فاضالب ص��ورت می گی��رد، باید 

تعرفه های فاضالب اصالح شود. 
پرورش گفت: البته ب��ه دنبال افزای��ش به صورت یک 
مرحله ای نیستیم، بلکه باید به صورت طبقه بندی صورت 
گیرد تا قیمت آب و فاضالب در دو تا س��ه سال به قیمت 

واقعی برسد. 
وی درب��اره قطع آب مش��ترکان پرمص��رف نیز گفت: 
طبق مصوبه ش��ورای تامین در زمان مش��خص شده آب 
مشترکان پرمصرف قطع ش��د و این شرکت به وعده خود 
عمل کرد. اکنون به دنبال گرفت��ن مصوبه دائمی در این 

زمینه هستیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان ته��ران 
درخصوص راه اندازی سد ماملو نیز گفت: این سد در 15 

مهرماه وارد مدار می شود و به بهره برداری می رسد.

سد ماملو از دولت 
اعتبار خاص گرفت

معاون اول رییس جمهوری، 
از تخصی��ص اعتب��ار ویژه به 
س��د ماملو برای بهره برداری 
سریع تر از پروژه های آبرسانی 

خبر داد. 
اس��حاق جهانگی��ری روز 
گذشته در حاش��یه بازدید از 
سه س��د تهران که با همراهی رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و وزیر نیرو صورت گرفت، افزود: دولت برای 
رفع بحران کم آبی برنامه های خاص��ی دارد از جمله آنکه 
در بودجه سال 94 اعتبار ویژه ای برای بخش آب در نظر 

خواهد گرفت. 

پلیسی برای آب

ماده 21 قانون آب و نحوه ملی ش��دن آن، مصوب سال 
1347 می گوید آب و برق )وزارت نیرو( می تواند در نواحی 
و مناطقی که الزم بداند برای اس��تقرار نظم و اجرای این 

قانون، »سازمان پلیس مسلح آب« ایجاد کند. 
پیش بینی تشکیل پلیس آب در سال 1347 طرحی 
مترقی به نظر می رس��د و گویا از س��ال ها پیش کسانی 
این روزهای خشکس��الی را متصور می ش��دند، هر چند 
پیش از آن به نوعی دیگر در کوچه ها و محالت توس��ط 
میراب ها همان کار پلیس آب انجام می ش��د. میراب با 
تدبیر ذاتی و انصاف درونی خ��ود مدیریت منابع آب را 

به عهده داشت. 
اخی��را گمانه زنی ها درب��اره احیای پلی��س آب قوت 
گرفته اس��ت. آمارها از مصرف 90 درصدی منابع آبی 
در بخش کشاورزی حکایت می کند، بنابراین هراقدامی 
اگر بخواهد صورت گیرد تا آث��ار زیانبار مصرف بی رویه 
آب را کاه��ش دهد قطع��ا باید از ب��زرگان مصرف آغاز 
کند، به طوری که اگر پلیس آب بخواهد تش��کیل شود 
باید بر س��ر مزارع برود؛ جایی که آب در جریان است. 
تصور کنید بر سر هر مزرعه یک کیوسک پلیس مستقر 
اس��ت و با بلندگو، آژیر و اس��لحه و دس��تبند، موتور و 
ش��اید هلی کوپتر به دنبال حفظ منابع آبی اس��ت، اما 
در حقیقت اینطور نیس��ت، باز دیواری کوتاه تر از دیوار 

کش��اورزان پیدا نمی ش��ود. 
به نظر قاطبه کارشناس��ان ح��وزه آب و منابع طبیعی، 
دست اندازی های نابخردانه انسان موجب اختالل در روابط 
اکوسیستمیک منابع آبی ش��ده است. همان رابطه ای که 
با سدسازی بی رویه، انحراف غیر منطقی جریان های آبی، 
حذف جنگل و مرت��ع و احداث جاده ها قطع ش��ده و در 
انتهای مسیر خود، س��رابی چون دریاچه ارومیه را پدید 

آورده است. 
بنابراین پلیس آب باید امکانات خود را به جایی گسیل 
کند که برای آب، تصمیم گیری می شود؛ جایی که آب را 
بذل و بخشش می کنند! زمانی که آب متعلق به یک استان 
را به اس��تان دیگر هدیه می دهند و آب یک رود را قبل از 

آنکه به مقصد برسد به مسیری دیگر هدایت می کنند. 
بدیهی اس��ت که صرفا مواجهه پلیس��ی ب��ا بحران آب 
نتیجه مطلوب��ی را در بر نخواهد داش��ت، وانگهی نظارت 
و کنترل و البته نظم بخش��یدن مقوله ای جداگانه اس��ت 
که ابزار و امکان��ات موثر آن همانا وج��ود نیروی نظارتی 

کارا است. 
هر چند در موثر ب��ودن چنین برخ��وردی و وجود 
پلی��س مس��لح آب، تردید وج��ود دارد ام��ا بر فرض 
احیای چنین س��ازمانی آن هم به ش��کل مسلح، بهتر 
می نماید که ابتدا ب��ا ایجاد کمیت��ه تحقیق و تفحص 
به پیگیری و برخ��ورد با مس��ئوالن و تصمیم گیرانی 
بپردازد ک��ه با برنامه های ش��تابزده و س��طحی خود 

چنی��ن وضع��ی را پدی��د آورده ان��د. 
مدیران عجول این حوزه که با تصمیمات ش��تاب زده و 
اغلب بدون کارشناسی، وضع را به اینجا رسانده اند بیش از 
هر کسی نیاز به پلیس و نگهبانی دارند که در تمام جلسات 
تصمیم گیری حضور به هم رس��انده و مانع تصمیماتی از 

این دست شوند.
 نیاز اس��ت در ابتدا رییس پلیس مس��لح آب به صورت 
واح��دی یکپارچه ، تصمیم��ات و برنامه ه��ای حوزه آب 
را بررسی کند و موش��کافانه آنها را مورد تجزیه و تحلیل 
 ق��رار دهد تا  تخل��ف، تعرض ی��ا تمردی در کار اش��کال 

ایجاد نکند. 

یادداشت دریچه
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وحید زندی فخر

رضا عفت دوست
 کارشناس کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی: 
 استفاده از روغن پالم، بی اعتمادی 

در مردم ایجاد کرده است

یک عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی 
مجلس، گفت: اس��تفاده از روغن پالم در م��واد لبنی نوعی 

بی اعتمادی در مردم ایجاد کرده است. 
به��رام بیرانوند، افزود: م��واد لبنی یکی از اساس��ی ترین 
گروه های غذایی است که همه اقشار به ویژه خردساالنی که 
در سن رشد هستند باید از آن استفاده کنند. وی با انتقاد از 
اینکه استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی باعث نوعی 
بی اعتمادی در بین مردم شده اس��ت، اضافه کرد: البته در 
این باره خاطیان شناس��ایی، پروانه آنها لغو یا پلمپ شدند 
و مردم بدون هیچ نگران��ی می توانن��د از محصوالت لبنی 

استفاده کنند. 
به گزارش ایسنا، بیرانوند با اشاره به اینکه باید مواد لبنی 
به ویژه شیر در میان وعده و تغذیه کودکان و خردساالن قرار 
گیرد، یادآور ش��د: این امر در مدارس نیاز به فرهنگ سازی 
دارد و این فرهنگ از آموزش و پرورش و آموزش عالی نشأت 

می گیرد.

 دستکاری فاکتور
توسط بارفروشان و دالالن

فاکتوری ک��ه بارفروش 
ص��ادر می کند ب��ا قیمت 
واقع��ی خری��د محصول 
از باغ��دار تف��اوت دارد و 
بارفروش��ان فاکت��ور را 
دس��تکاری می کنند تا با 
قیمت تعیین شده و قانونی 

مغایر نباشد. 
حس��ین مهاجران درخصوص قیم��ت تضمینی میوه 
که توس��ط معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور ب��رای محصوالت کش��اورزی در س��ال 
1393 اعالم شده است، گفت: قیمت ها با حضور نماینده 

کشاورزان، تعزیرات و بارفروش ها تعیین شده است. 
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان می��وه و تره ب��ار در 
گفت وگو ب��ا ایلن��ا، در رابطه ب��ا اخت��الف قیمت بین 
محصوالتی که از باغ��دار خریداری و ب��ه مردم عرضه 
می ش��ود، اظهار کرد: قیمت تضمینی که اعالم ش��ده 
می تواند ابزاری برای سو ءاس��تفاده بیش��تر واسطه ها و 

بارفروش باشد. 
مهاجران گفت: برای نمونه، بارفروش گالبی را از باغدار 
به قیمت پنج ه��زار تومان خریداری می کن��د و 11هزار 

تومان به مصرف کننده می فروشد که این عادالنه نیست.

افزایش تعرفه واردات عدس
 رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از واردات عدس از 

کانادا و افزایش تعرفه آن خبر داد. 
محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی 
درخصوص آخرین نوس��ان قیمتی در ب��ازار مواد غذایی 
اظهار ک��رد: هم اکنون می��زان و حجم کاالهای اساس��ی 
 در کش��ور کاف��ی اس��ت و قیمت ه��ا تغیی��ر چندان��ی 

نداشته است. 
وی با بیان اینکه عدس از کانادا وارد کش��ور می ش��ود، 
گفت: تنها در بخش حبوب به دلیل افزایش تعرفه عدس 
این کاال از س��ه هزار تومان در هر کیلوگرم، به چهار هزار 
تومان رس��یده اس��ت. به گزارش ایلن��ا، آقاطاهر تصریح 
کرد: این در حالی اس��ت که ممکن اس��ت به دلیل ورود 
 محصوالت جدید به بازار در سایر حبوب کاهش قیمت نیز 

داشته باشیم. 
وی ادامه داد: در حال حاضر ه��ر کیلوگرم نخود درجه 
یک 2500 تومان، هر کیلوگرم لپه 3600 و هر کیلوگرم 

لوبیاقرمز 5500 تومان است. 

اتحادیه

مجلس

رقابت بندر انزلی با آذربایجان برای صادرات مستقیم محصوالت کشاورزی 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران، گفت: 
برای رفع موانع نقل و انتقال مالی صادرات 
محصوالت کش��اورزی بانک ایران و روس 
در کش��ور راه ان��دازی می ش��ود و صادرات 
مستقیم ایران به روسیه از بندرانزلی انجام 

خواهد شد. 
رضا نورانی، در پاسخ به اینکه رسانه های 
خارجی از حذف تعرفه واردات محصوالت 
کشاورزی ایران از سوی چین خبر داده اند، 
گفت: این مس��ئله باید بررس��ی ش��ود، اما 
اگر چنین اتفاق��ی بیفتد می��زان صادرات 
محص��والت کش��اورزی ایران به روس��یه 

افزایش قابل توجهی خواهد داشت. 
به گزارش فارس، به نقل از »دنیا دیلی«، 
روسیه تصمیم گرفته اس��ت تعرفه واردات 
میوه و س��بزی از ایران را حذف کند و این 

مسئله موجب نگرانی ترکیه شده است. 
بعد از اعم��ال تحریم از س��وی امریکا و 

اتحادیه اروپا علیه روس��یه این کشور نیز به 
مدت یک سال واردات محصوالت کشاورزی 
خود از کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی را 
ممنوع کرد و همین مس��ئله باعث گرایش 
روس��یه به بازار کش��ورهای منطقه و شرق 

شده است. 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران، اظهار 

کرد: در س��فر اخیر گروه اقتصادی روس به 
ایران مسئله واردات محصوالت کشاورزی 
مطرح و دو مس��ئله نقل و انتقال مالی و نیز 
نبود واحدهای قرنطینه ای بین دو کش��ور 

به عنوان مشکل اصلی اعالم شد. 
وی اف��زود: برای رفع موان��ع نقل و انتقال 
پولی و مالی آن طورکه معاون بازرگانی وزیر 

جهاد اعالم کرده است به زودی بانک ایران و 
روس در کشور راه اندازی می شود. به گفته 
نورانی بان��ک ایران و روس بع��د از پیروزی 
انقالب اس��المی منح��ل ش��د. همچنین 
موان��ع قرنطین��ه ای ب��ا تفاهم نامه های��ی 
 که به امض��ا می رس��د، ب��ه زودی برطرف

 خواهد شد. 
وی در پاسخ به اینکه به تازگی وزیر جهاد 
کشاورزی از جمهوری آذربایجان به عنوان 
مسیری برای صادرات محصوالت به روسیه 
خبر داده است، گفت: من با این ایده مخالفم 
زیرا سود اصلی آن به جیب تجار آذربایجانی 

خواهد رفت. 
نورانی تاکید کرد: صادرات مستقیم ایران 
به روسیه از بندرانزلی انجام خواهد شد. این 
بندر اخیرا توسعه بیشتری یافته و مسئوالن 
گمرک اعالم کرده اند 24ساعته در این بندر 

خدمات ارائه می کنند. 

ریی��س اتحادی��ه تعاونی ه��ای پس��ته 
کرمان از نصف ش��دن تولید پسته کرمان 
به دلیل خشکس��الی های اخیر خبر داد و 
گفت: امریکا گوی سبقت تولید پسته را از 
ایران ربود و اکنون هم چین پس از امریکا 
جدی ترین رقیب تولید پسته ایرانی است. 
 جلیل مظهری اظهار کرد: در گذش��ته 
س��االنه حدود 200 ه��زار تن پس��ته در 
کرمان تولید می ش��د که سهم حدود 70 
درصدی تولید این محصول در کش��ور را 
به خود اختصاص می داد. مش��کالت اخیر 
از جمله کم آبی باعث ش��ده که بس��یاری 
از باغ های پس��ته اس��تان از بی��ن بروند و 
کشاورزان بخشی از باغ های خود را از تولید 
خارج کنند.  وی افزود: در س��ال های قبل 
از انقالب ح��دود 500 حلقه چ��اه آب در 
کرمان وجود داش��ت که آن هم پیشنهاد 
انگلیس��ی ها بود زیرا پی��ش از این مردم 
کرمان از آب قنات ب��رای آبیاری باغ های 

خود اس��تفاده می کردند که هیچ فشاری 
بر سفره های آب زیرزمینی وارد نمی کرد. 
پس از حفر چاه عمیق توس��ط انگلیسی ها 
نه تنه��ا قنات ها خش��ک ش��دند بلکه هر 
س��ال س��طح آب س��فره های زیرزمینی 

کاه��ش بیش��تری پی��دا ک��رد.  ریی��س 
اتحادی��ه تعاونی های پس��ته کرمان ادامه 
داد: در حال حاضر ح��دود هفت هزار حلقه 
چ��اه عمیق پروان��ه دار و ح��دود 11 هزار 
حلقه چ��اه عمیق بدون مج��وز در کرمان 

وجود دارد که بهره ب��رداری بیش از حد از 
منابع آب س��فره های زیرزمینی باعث این 
مشکالت ش��ده اس��ت.  به گزارش ایسنا، 
رییس اتحادیه تعاونی های پس��ته کرمان 
تصریح کرد: در حال حاضر مسئوالن اعالم 
می کنند کشت هرگونه محصول کشاورزی 
در کرمان ممنوع است درحالی که مشکل 
و بح��ران آب کرمان بر اث��ر مدیریت های 
نادرس��ت و نبود نظارت ب��ر حفر چاه های 
بدون مج��وز و صدور مجوزه��ای بیش از 
حد برای حفر چاه در این استان بوده است.  
وی افزود: در حال حاض��ر بیش از 40 هزار 
باغدار پس��ته در کرمان از ای��ن راه ارتزاق 
می کنند و نمی توان اعالم کرد که کش��ت 
هرگونه محص��ول کش��اورزی در کرمان 
ممنوع است و معیش��ت 40 هزار خانوار را 
در این استان به خطر انداخت بلکه به جای 
آن باید از توسعه  باغ های پسته در کرمان 

جلوگیری کرد. 

خشکسالی تولید پسته کرمان را به نصف رساند

امریکا و چین جدی ترین رقیب پسته ایران

 به جرأت می توان 
گفت که خاک ورزی 
صحیح و اصولی، 

نه تنها تا 50درصد 
هزینه ها را کاهش 
می دهد، بلکه در 

بهینه کردن مصرف 
آب نیز بسیار موثر 

خواهد بود



بازسازیبنهور
به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، »بن هور« یکی از موفق ترین 
فیلم ه��ای حماس��ی تاریخ س��ینما ب��ه کارگردانی ویلی��ام وایلر، 
محصول س��ال ۱۹۵۹ پس از گذشت بیش از نیم قرن در هالیوود 
بازس��ازی می شود. براس��اس گزارش هایی از هالیوود احتمال دارد 
نقش بن هور را جک هیوس��تون، هنرپیش��ه بریتانیایی بازی کند. 
نس��خه جدید »بن هور« که در آن مورگان فریمن، ستاره هالیوود 
هم نقش آفرینی می کند قرار اس��ت در فوریه ۲۰۱۶ اکران ش��ود. 
براس��اس گزارش نش��ریه هالیوودریپورتر، همکاری هیوستون در 
فیلم »بن هور« به کارگردانی تیمور بکمامبتوف هنوز تایید نش��ده 
اس��ت. جان ریدلی که امس��ال اس��کار بهتری��ن فیلمنامه را برای 
»۱۲ س��ال بردگی« از آن خود کرد، فیلمنامه »بن هور« جدید را 
نوش��ته است. تولید این فیلم که ساخت صحنه هایی پر زرق و برق و 
لباس های مجلل را در بر داش��ت، رک��ورد پر خرج ترین فیلم زمان 
خود را شکست و در گیش��ه هم از موفقیت بی سابقه ای برخوردار 
ش��د. »بن هور« اقتباس��ی از رمانی به همین نام نوشته لیو واالس 
اس��ت که برای نخستین بار در سال ۱۹۲۵ در یک فیلم صامت به 

تصویر کشیده شد.

سمپوزیوممجسمهسازیدربرجمیالد
هیات داوران شش��مین س��مپوزیوم بین المللی مجسمه س��ازی 
تهران معرفی شدند که در این هیات دو داور خارجی از کشورهای 
گرجستان و دانمارک و یک داور ایرانی حضور دارند. هیات داوران 
ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران با معرفی سه 
هنرمن��د ایرانی و خارجی از ۱3 مهرم��اه کار خود را آغاز خواهند 

کرد.
جان گوگا بریش ویلی از گرجس��تان، علی جبار حسین هنرمند 
دانمارک��ی عراقی تب��ار و حمی��د ش��انس مجسمه س��از ایرانی در 
ترکیب هیات داوران این دوره از س��مپوزیوم مجسمه سازی تهران 
حضور دارند. هنرمند گرجس��تانی برگزیده س��ومین س��مپوزیوم 
مجسمه س��ازی تهران و هنرمند دانمارکی عراقی تبار نیز برگزیده 

نخستین دوره سمپوزیوم مجسمه سازی تهران هستند. 

آخریناخبارمحمولهمهماتکشفشده
سردار حسین ساجدی نیا، رییس پلیس پایتخت صبح شنبه در 
جمع خبرنگاران در بیان آخرین خبر از حادثه کش��ف مهمات در 
زیرزمی��ن یکی از منازل محله فاطمی ک��ه در 3۰ مرداد رخ داد، 
گف��ت: تاکنون نزدیک به ۵۰۰ گلوله تانک و پوکه از این زیرزمین 
اس��تخراج شده است. در محل کشف سالح های قدیمی، همکاران 
م��ن در مجموعه چک و خنثی، چاه دیگری به عمق ۲۵ متر حفر 

کرده و تاکنون ۵۰۰ گلوله تانک و پوکه را استخراج کرده اند. 
س��اجدی نیا در ادامه با بیان اینکه نیروهای پلیس تحلیلشان این 
است که باید تا عمق 3۰ متری زمین پیش بروند در عین حال تاکید 
کرد که هیچ خطری ساکنان منطقه را تهدید نمی کند. ساجدی نیا با 
تاکید بر اینکه این منطقه زاغه مهمات نبوده، گفت: این س��الح ها به 
ش��کل دستی در این محل گذاشته شده است. شهروندان هم بدانند 

که حضور پلیس در این منطقه فعال خواهد بود. 

حضوررانندگانزندرسرویسمدارس
حس��ن اش��تری در مورد اس��تفاده از رانندگان زن در سرویس 
مدارس دانش آموزان گفت: از آنجایی که بخش عظیمی از مدارس 
ش��هر تهران را مدارس متعلق به دختران تش��کیل می دهد تالش 
داریم تا با آموزش رانندگان تاکس��ی زن نسبت به استفاده از این 

افراد در سرویس مدارس اقدام کنیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاض��ر ۲۰۰۰ رانن��ده زن در ناوگان 
تاکسی س��رویس بانوان فعالی��ت می کنند، گفت: ب��ا توجه به اینکه 
بسیاری از مدارس دخترانه متقاضی استفاده از سرویس بانوان هستند 
در نظر داریم که با اس��تفاده صددرصدی از ظرفیت تاکسی سرویس 
زنان این مدارس را پوش��ش دهیم. اش��تری با بیان اینکه پیش بینی 
می شود حدود 4۰ درصد از رانندگان سرویس مدرسه اعم از تاکسی 
و غیرتاکس��ی بانوان باشند، افزود: در حال حاضر کار ویژه ای در مورد 
طرح س��رویس مدارس ش��هر توس��ط بانوان در حال انجام است که 
امیدواریم بتوانیم با اس��تفاده از ظرفیت ۱۰۰ درصدی تاکسی بانوان 
این مهم را محقق کنیم. برای تحقق این مس��ئله سازمان تاکسیرانی 
نسبت به آموزش رانندگان زنی که به صورت شخصی از سوی مدارس 

معرفی شده اند نیز اقدام کنند. 

پاسخجوکاربهمنتقدان
میثم مصطف��ی جوکار، قهرمان وزن 8۶ کیلوگرم کش��تی آزاد 
آس��یا در مورد آخرین وضعیتش برای حضور در بازی های آسیایی 
اینچئون گفت: پاسخ برخی منتقدان را با کسب بهترین نتیجه در 
ای��ن میدان بزرگ قاره ای خواهم داد. پس از کس��ب مدال طالی 
قهرمانی آس��یا در قزاقس��تان، هدف بزرگ تری را دنبال کردم که 
یا در رقابت های جهانی یا در بازی های آس��یایی به میدان بروم و 

نتیجه مشابهی برای کشورم کسب کنم. 
کش��تی گیر وزن 8۶ کیلوگرم ای��ران درخصوص اظهارات برخی 
منتقدان پیرامون حضور وی در بازی های آس��یایی افزود: به هیچ 
عنوان به این مس��ائل توجه ندارم و تنها به مسئولیتم که از سوی 
رس��ول خادم و کادر فنی تیم ملی بر دوش من گذاش��ته ش��ده، 
می اندیش��م. پی��ش از این هم بارها با این رفتارها مواجه ش��دم و 
سعی کردم پاسخ منتقدان را در عمل و با کسب موفقیت در میدان 
بده��م. این ب��ار نیز همین کار را خواهم کرد و با خوش��رنگ ترین 
مدال بازی های آس��یایی به کش��ور باز می گردم. برای رس��یدن به 
قهرمانی و ایس��تادن بر سکوی نخس��ت هیچ حریفی را دست کم 

نمی گیرم و به همین دلیل نمی توان بین آنها تفاوتی قائل شد. 

میزبانینشست
هیاتاجراییشورایالمپیکآسیا

ب��رای نخس��تین بار در تاریخ ورزش کش��ورمان، ای��ران میزبان 
نشس��ت هیات اجرایی ش��ورای المپیک آسیا در سال ۲۰۱۵ شد. 
با درخواس��ت کیومرث هاشمی، رییس کمیته ملی المپیک ایران 
و موافقت شیخ احمد الفهد الصباح، نشست هیات اجرایی شورای 
المپیک آس��یا به عنوان باالترین نهاد تصمیم گیری در ورزش آسیا 
به ایران واگذار شد. براساس این گزارش، با موافقت رییس شورای 
المپیک آسیا اعضای هیات اجرایی OCA در اواسط سال ۲۰۱۵ 
و پیش از برپایی مجمع انتخاباتی این ش��ورا در کشورمان گردهم 
می آین��د تا در خص��وص انتخابات و بحث های مه��م خود همانند 
بررس��ی درخواست های میزبانی رقابت های مختلف پیش رو بحث 

و بررسی کنند. 

مقابلهایرانباداعش
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به کمک ایران به دولت 
عراق پیش از هر دولت دیگر برای مقابله با تهدیدات نیروهای داعش، 
گف��ت: دولت ای��ران آمادگی خ��ود را برای کمک ب��ه دولت عراق و 
دولت های دیگر که مورد تهدید نیروهای داعش هستند اعالم می کند. 
سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در 
جلس��ه ش��ورای امنیت درباره وضعیت عراق و مبارزه با داعش که با 
حضور کش��ورهای مختلف از جمله امریکا در نیویورک برگزار ش��د، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری در منطقه است که برای 
مقابل��ه با داعش هم این ظرفی��ت را دارد و هم برای کمک به دولت 
عراق وارد عمل شده است و با این کشور برای غلبه بر تهدیدات برآمده 
از داعش همکاری کرده است. ما برای حفظ بغداد، اربیل و آمرلی در 
مقابل نیروهای داعش کمک کرده ایم. ما در آنجا به همراه مشاوران و 
تجهیزات خود بیش از دیگران برای کمک به دولت عراق وارد صحنه 
ش��ده ایم. گروه تروریستی معروف به داعش یک پدیده جدید نیست 
بلکه همانند گروه هایی است که در نتیجه مداخله در عراق و در طول 

سال های اشغال و بی ثباتی به وجود آمده و توسعه یافته اند. 

وزارتبیوزیردرآستانهسالتحصیلی
حس��ین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز با بیان اینکه حضور 
سرپرس��ت در وزارت علوم در آستانه آغاز س��ال تحصیلی جدید، 
اتف��اق خوبی برای نظام آموزش کش��ور به ش��مار نمی آید، گفت: 
چنانچ��ه دولت بتواند در زم��ان باقیمانده تا آغاز س��ال تحصیلی 
گزینه خود را برای وزارت علوم معرفی کند، به نفع نظام آموزشی 

و خود دولت است. 
وی اعمال سیاس��ت های متفاوت از س��وی وزرای مختلف علوم 
طی ۱۰ س��ال گذش��ته و نحوه نگاه آنها به بحث علمی را از جمله 
علل وقوع چنین اتفاقی دانست و افزود: وزارت علوم باید به عنوان 
یک��ی از مهم تری��ن مراکز تولید علم از ثبات مدیریتی و سیاس��ی 
برخوردار باشد چرا که تغییر سیاست ها با توجه به سالیق مختلف 

وزرا ضربه  بزرگی به نظام آموزشی کشور وارد می کند.

مراس�ماختتامیهجشنوارهفیلموعکسهمراهتهرانجمعهشببا
حضورهنرمندانبرگزارشد.

اه�داینش�انعالیصلحبرایهنربهپنجمنتخبش�املش�هرام
ناظری،محمدجوادظریف،مجیدمالنوروزی،محمدعلیزموحمید

عجمیاهداشد.
فیلمداستانیبلند»نوراستنیا«بهکارگردانیامیدتوتونچیدربخش
مسابقهاصلیومسابقهفیلمهایاولودومجشنوارههامبورگآلمان

بهنمایشدرمیآید.

معاونپرس�تاریوزیربهداش�تگفت:وزارتبهداشتبرایجبران
کمبودپرس�تاراس�تفادهازنیروهایطرحیراجزوبرنامههایخود

دارد.
مدیرعاملشرکتمتروازورود154واگنجدیدتاپایانامسالخبر

داد.
یکمتخصصپوستوموتاکیدکرد:زنانیکهازسیگاروقلیانلذت

میبرند،بایدباچهرهوپوستشفافوجوانخداحافظیکنند.

م�دالطالیووش�وبانوانف�رمننائ�ودربازیهایآس�یایی2014
اینچئونکرهجنوبیبهنمایندهکشورچینرسید.

ش�نبهدرزم�انبرگ�زاریمس�ابقاتمرحل�همقدمات�یبازیهای
بدمینتون،برقورزش�گاهبرایچنددقیقهقطعش�دوبازیهابرای

مدتیمتوقفشد.
ملیپ�وششمش�یربازیایرانپسازح�ذفازبازیهایآس�یایی
اینچئونگفت:خیلیتمرینکردهبودم،نمیدانمچرااینطورشد.

وزیرامورخارجهامریکادراظهاراتیروزدوشنبهبهطورغیرمستقیم
ازهم�کاریباایراندرمبارزهبانیروهایداعشدرعراقاس�تقبال

کرد.
خوزهمانوئلگارس�یامارگالو،وزیرامورخارجهاس�پانیاباتمجیداز
نقشموثرمنطقهایایران،عدمدعوتازکش�ورمانبرایحضوردر

اجالساخیرپاریسرانادرستخواند.
وزی�رام�ورخارجهکش�ورماندربارهدلی�لاینکهچراای�رانعدد
پیشنهادیغربدرموردتعدادسانتریفیوژهاراقبولنمیکند،گفت:

مابرایمذاکرهاینجاهستیم،نهبرایقبولتصمیماتتحمیلی.

بازیگرنقشهندجگرخوارهمزمانبابرگزاریجشنوارهفیلم
مقاومتبهعنوانمهمانویژهاینجشنوارهبهایرانمیآید

فرماندهنیرویانتظامیتهرانبزرگگفت:حدودیکهزارو98شیء
تاریخیباقدمتششهزارسالازمنزلیدرفرمانیهکشفشد

حسینفرکیبعدازشکستتیمفوتبالامیدبرابرویتنامگفت:
یکیازدالیلاینناکامیبزرگوضعیتظاهریبازیکناناست

سفیرایراندرترکیهاظهارکرد:94تبعهترکیهکهازماهژوئنگذشته
توسطتروریستهایداعشبهگروگانگرفتهشدهبودند،آزادشدند

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز
دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 62 و 88928539  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

www.forsatnet.ir :سایت
میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

آمارکشتهشدگانتصادفاتدرونوبرونشهری

تلفاتمردانه
رانندگی

در چهار ماه نخس��ت امسال 433 نفر در تصادفات استان تهران 
جان خود را از دس��ت دادند. به نقل از پایگاه اطالع رس��انی اداره 
کل پزش��کی قانونی اس��تان تهران، تع��داد جان باختگان تصادفات 
در چه��ار م��اه امس��ال در مقایس��ه ب��ا کشته ش��دگان تصادفات 
رانندگی چهار ماه نخس��ت س��ال ۹۲ که 4۲4 نفر بوده است رشد 
۲/۱درصدی را نش��ان می دهد. طبق این گزارش، از مجموع 433 
مورد فوت ناشی از تصادفات رانندگی در چهار ماه نخست امسال، 

3۶۰ نف��ر م��رد و 73 نف��ر زن بوده ان��د. 
در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت 
آمده اس��ت: بیش��ترین تلفات تصادفات با 3۱۲ مورد مربوط به 
معاب��ر درون ش��هری و پ��س از آن ۱۱۲ م��ورد در جاده ه��ای 
برون ش��هری بوده اس��ت. همچنی��ن هفت مورد تص��ادف منجر 
به فوت در جاده های روس��تایی و دو م��ورد نیز نامعلوم گزارش 
ش��ده اس��ت. همچنین در چهار ماه نخس��ت امسال ۱۲ هزار و 
4۰4 مصدوم تصادفات به مراکز پزش��کی قانونی اس��تان مراجعه 
کرده اند که هش��ت هزار و 87۵ نفر مرد و س��ه هزار و ۵۲۹ نفر 
زن بوده اند. تعداد مصدومان تصادفات چهار ماه نخس��ت امسال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 3/3درصد کاهش یافته است. 
براس��اس این گزارش، در تیرماه امس��ال ۱۰۰ نفر در تصادفات 
رانندگی جان خود را از دس��ت داده و س��ه ه��زار و 7۰8 نفر نیز 

مصدوم ش��ده اند. 
طب��ق نظ��ر کارشناس��ان بیش��ترین عل��ت تصادف��ات رانندگی 
در ای��ران خطاه��ای انس��انی از جمل��ه: ع��دم توج��ه ب��ه جل��و، 
س��رعت غیر مجاز، س��بقت غیر مجاز، عدم رعای��ت فاصله طولی و 
خس��تگی و خواب آلودگ��ی رانندگان اس��ت که با رعای��ت قوانین 
راهنمایی ورانندگ��ی از س��وی هموطنان می ت��وان از وقوع بیش از 
نیم��ی از تصادف��ات جلوگیری ک��رد. همچنین پ��س از خطاهای 
انس��انی، ایمن نبودن جاده ها و پایین بودن سطح ایمنی خودروها 

علل بعدی تصادفات در ایران هس��تند. 

و  آم��وزش  کمیس��یون  رییس 
تحقیقات مجل��س گفت: افزایش 
ش��هریه در دانش��گاه آزاد باید به 
تصوی��ب هیات امنا برس��د و پس 
از تایی��د رییس هیات امنا، قابلیت 
اجرایی دارد. محمدمهدی زاهدی 
درم��ورد افزای��ش ش��هریه ثابت 
دانش��گاه آزاد و پیام نور نیز اظهار 
ک��رد: افزای��ش ش��هریه در مورد 
دانش��گاه های دولتی ابتدا باید به 
تصویب هیات امنا برسد و با تایید 
وزیر علوم ابالغ شود، اما در مورد 
دانش��گاه آزاد اس��المی هیات امنا 
–که وزیر علوم نی��ز دراین هیات 
عضو اس��ت – تصمی��م می گیرد 
و پ��س از تایید ریی��س هیات امنا 

قابلیت اجرایی دارد، البته در مورد 
سایر دانشگاه های غیرانتفاعی  نیز 
این تصمی��م با اب��الغ وزیر علوم 
قابل تس��ری است. بنابراین خارج 
از ضوابط��ی که گفته ش��د امکان 
افزایش شهریه وجود ندارد از این 
رو این مسئله باید بررسی شود که 
آیا روند مذکور طی ش��ده است یا 

خیر. 
وی ب��ا بی��ان اینکه می��رزاده، 
در  ف��ردا  آزاد  دانش��گاه  ریی��س 
جلسه کمیس��یون آموزش درباره 
تکمیل��ی  تحصی��الت  ظرفی��ت 
گ��زارش خواه��د داد، گف��ت: در 
این جلس��ه وی توضی��ح خواهد 
داد ک��ه روند کار چگون��ه بوده و 

چند درصد نس��بت به س��ال های 
قبل افزایش وجود داشته و اینکه 
این افزایش براس��اس چه امکانات 
جدیدی بوده که در آن دانش��گاه 
فراهم شده اس��ت. به عنوان مثال 
آی��ا از نظر رتبه ه��ای هیات علمی 
با مرتبه اس��تادیار به باالتر اتفاق 
خاصی افت��اده یا اینک��ه درمورد 
تجهیزات و امکانات سخت افزاری 
توانس��ته اند کاری انج��ام دهن��د 
ک��ه پذی��رای افزای��ش درصد در 
باشند،  تکمیلی  تحصیالت  مقطع 
بنابراین مقرر ش��ده که در جلسه 
ف��ردای کمیس��یون آم��وزش در 
ای��ن زمین��ه بح��ث کارشناس��ی 

به عمل آید. 

یکروزازتابستان9۳باقیمانده،اماهوای
تهرانحداستانداردراردکردهوناسالمشده
است.درنیمهنخستسال9۳،کیفیتهوای
تهرانبسیاربهترازمدتمشابهدرسه،چهار
سالگذش�تهبوده،امابازهمسالمبودنهوا
پایدارنماندوچندروزماندهبهش�روعپاییز
9۳،هواناس�المشد.ش�رکتکنترلکیفیت

هوایتهراناعالمکردهکهمتوس�طکیفیت
هوایپایتختدر24س�اعتگذشته،ناسالم
بودهاس�ت.118؛یعنی18واحدازحدس�الم
آلودهتروناسالمبرایبرخیگروههایجامعه.
ب�رهمیناس�اسروزاولپایی�زوهمزمانبا
بازگش�اییمدارس،هوایتهراناستانداردرا

ردکردهوناسالماست.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  
در اج��رای بن��د ی��ک اص��ل ۱۱۰ قان��ون اساس��ی، 
سیاست های کلی »علم و فناوری« که به رؤسای قوای 
سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 

شده، به این شرح است: 
1جهاد مس��تمر علمی با هدف کس��ب مرجعیت 
علم��ی و فناوری در جهان ب��ا تاکید بر: ۱-۱- تولید 
علم و توس��عه نوآوری و نظریه پردازی. ۲-۱- ارتقای 
جای��گاه جهانی کش��ور در علم و فن��اوری و تبدیل 
ش��دن ایران به قطب علمی و فناوری جهان اس��الم. 
 3-۱- توس��عه عل��وم پای��ه و تحقیق��ات بنی��ادی. 
4-۱-تح��ول و ارتقای علوم انس��انی به ویژه تعمیق 
ش��ناخت معارف دینی و مبانی انقالب اس��المی با: 
تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد 
و باانگی��زه، اصالح و بازنگری در مت��ون، برنامه ها و 
روش های آموزش��ی و ارتقای کم��ی و کیفی مراکز 
و فعالیت های پژوهش��ی مربوط. ۵-۱- دستیابی به 
عل��وم و فناوری های پیش��رفته با سیاس��ت گذاری و 

برنامه ریزی ویژه. 
2 بهینه س��ازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و 
تحقیقاتی کش��ور به منظور دستیابی به اهداف سند 
چشم انداز و شکوفایی علمی با تاکید بر: ۱-۲- مدیریت 
دانش و پژوهش و انسجام بخش��ی در سیاست گذاری، 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی در ح��وزه علم و 
فناوری و ارتقای مس��تمر ش��اخص ها و روزآمدسازی 
نقش��ه جامع علمی کش��ور با توجه به تحوالت علمی 
و فنی در منطقه و جهان. ۲-۲- اصالح نظام پذیرش 
دانش��جو و توج��ه ویژه ب��ه اس��تعداد و عالقه مندی 
دانش��جویان در انتخاب رش��ته تحصیل��ی و افزایش 
ورود دانش��جویان به دوره ه��ای تحصیالت تکمیلی. 
3-۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، 
 اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه های علم و فناوری. 
4-۲- س��اماندهی نظام  ملی آم��ار و اطالعات علمی، 
پژوهش��ی و فناوری جامع و کارآم��د. ۵-۲-حمایت 
از تاس��یس و توس��عه ش��هرک ها و پارک های علم و 
فن��اوری. ۶-۲- توزی��ع عادالنه فرصت ه��ا و امکانات 
تحصی��ل و تحقی��ق در آم��وزش عال��ی در سراس��ر 
کشور. 7-۲-شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای 
 درخش��ان و حف��ظ و جذب س��رمایه های انس��انی. 
8-۲- افزای��ش بودجه تحقی��ق و پژوهش به حداقل 
چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱4۰4 

با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره وری. 
۳ حاکمی��ت مبانی، ارزش ه��ا، اخالق و موازین 
اسالمی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 
و تحقق دانشگاه اسالمی با تاکید بر: ۱-3- اهتمام 
به نظام تعلیم و تربیت اس��المی و اصل پرورش در 
کنار آموزش و پژوهش و ارتقای س��المت روحی و 
معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نش��اط سیاسی 
آنان. ۲-3- تربیت اس��اتید و دانشجویان مومن به 
اسالم، برخوردار از مکارم اخالقی، عامل به احکام 
اس��المی، متعهد ب��ه انقالب اس��المی و عالقه مند 
به اعتالی کش��ور. 3-3- حفظ موازین اس��المی و 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی در اس��تفاده از علم 

و فن��اوری. 

4  تقوی��ت ع��زم ملی و افزای��ش درک اجتماعی 
نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری: ۱-4- تقویت 
و گس��ترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری 
در کش��ور. ۲-4- ارتق��ای روحی��ه نش��اط، امی��د، 
خودب��اوری، نوآوری نظام مند، ش��جاعت علمی، کار 
جمعی و وجدان  کاری. 3-4- تش��کیل کرس��ی های 
نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان 
و تب��ادل آرا و تض��ارب اف��کار، آزاداندیش��ی علمی. 
4-4- ارتق��ای منزلت و بهبود معیش��ت اس��تادان، 
محققان و دانش پژوهان و اش��تغال دانش آموختگان. 
۵-4-گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی 
از نخب��گان و ن��وآوران و فعالیت ه��ای عرصه علم و 

فناوری. 
5  ایج��اد تح��ول در ارتب��اط میان نظ��ام آموزش 
 عالی، تحقیقات و فناوری با س��ایر بخش ها با تاکید بر: 
۱-۵- افزایش س��هم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد 
ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی. ۲-۵- حمایت 
مادی و معن��وی از فرآیند تبدیل ای��ده به محصول و 
افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش 
پیش��رفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با 
هدف دس��تیابی به سهم ۵۰ درصدی. 3-۵- تحکیم و 
تعمیق پیوند حوزه و دانش��گاه و تقویت همکاری های 
مستمر راهبردی. 4-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با 
اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی 
با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال. 
۵-۵- تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش با توجه به 
مزیت ها، ظرفیت ها و نیازهای کش��ور و الزامات نیل به 
جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه. ۶-۵- حمایت از 
مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین 
و مق��ررات مربوطه. 7-۵- افزایش نقش و مش��ارکت 
بخش ه��ای غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقای 
س��هم وقف و امور خیریه در این حوزه. 8- ۵- توسعه 
و تقوی��ت ش��بکه های ارتباطات مل��ی و فراملی میان 
دانش��گاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و 
بنگاه های توس��عه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی 
و گس��ترش همکاری ها در س��طوح دولتی و نهادهای 

مردمی با اولویت کشورهای اسالمی. 
6 گس��ترش هم��کاری و تعام��ل فعال، س��ازنده و 
الهام بخش در حوزه علم و فناوری با س��ایر کش��ورها و 
مراکز علم��ی و فنی معتبر منطق��ه ای و جهانی به ویژه 
جهان اس��الم همراه با تحکیم استقالل کشور، با تاکید 
بر: ۱-۶- توس��عه صنای��ع و خدمات مبتن��ی بر علوم 
و فناوری ه��ای جدید و حمای��ت از تولی��د و صادرات 
محصوالت دانش بنیان و متکی ب��ر فناوری های بومی 
به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر 
واردات و صادرات کشور. ۲-۶- اهتمام بر انتقال فناوری 
و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت 
در داخل کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در مصرف 
کاالهای وارداتی. 3-۶- استفاده از ظرفیت های علمی و 
فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان 
برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسالمی حسب 
نیاز. 4-۶- تبدیل ایران ب��ه مرکز ثبت مقاالت علمی و 
جذب نتای��ج پژوهش های محقق��ان، نخبگان علمی و 

نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسالم. 

درصورتتاییدهیاتامنایدانشگاهآزاد

افزایششهریهها

شروع پاییز در هوای ناسالم
ابالغسیاستهایکلی»علموفناوری«بهقوایسهگانه
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نگاهی به شیوه های تبلیغاتی نامتعارف و غیراخالقی

تبلیغ به چه قیمتی؟ 
صفحه 13

کشاورزی، مستلزم سرمایه گذاری است
ترویج کش��اورزی عاملی مه��م در کاه��ش ضایعات 
محصوالت اس��ت؛ به ط��وری ک��ه این ام��ر می تواند 
موجب افزایش 50 درصدی تولیدات کشاورزی شود. 
همچنین بای��د این نکته را در نظ��ر گرفت که افزایش 
بهره وری کش��اورزی مستلزم س��رمایه گذاری وزارت 

جهاد کش��اورزی در این زمینه اس��ت، اما با توجه به 
اینکه درحال حاضر توجه چندانی به این امر نمی شود 
نمی ت��وان خیلی به ارتقای س��طح علمی کش��اورزی 
کشور امید داشت.  به گزارش ایس��نا، وضعیت ترویج 
کش��اورزی در کشور ما تعطیل اس��ت؛ به این معنا که 

به علم تولید توجهی نمی ش��ود و تولید کامال س��نتی 
و تجربی اس��ت در حالی که آموزش و بکارگیری علم 
در مزرعه تاثیر بسزایی در به حرکت درآوردن چرخه 
اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.  
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به 

روستاییان و استفاده از فناوری های نو جهت افزایش 
تولید و به��ره وری و درآم��د و ارتقای س��طح زندگی 
تولیدکنندگان کش��اورزی و رسیدن به اهداف توسعه 

کشاورزی و روستایی شناخته شده است. 
صفحه 11

سرنخ
 آرایشگاه پروین خانم و سرمایه گذاری

11 در گندله سازی

کافه تبلیغات

تبلیغات برای خالصی از بحران 
13

کلینیک کسب و کار

پیشرفت کسب و کار
14

داستان زندگی محمود خلیلی

مخالفان شرکت نفت 
16

گزارش »فرصت امروز« از 
هزینه های سفر به مشهد 

مشهد؛ هر روز 
100هزار تومان

مسافرت با همه هزینه هایی که دارد جزئی ضروری از زندگی است 
و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

گفت وگو با خسرو سلجوقی، عضو هیات 
عامل سازمان فناوری اطالعات ایران 

خواهی نشوی همرنگ 
رسوای جماعت شو

فضای کس�ب وکار در س�ال های اخیر به گونه ای نابسامان بود 
که حتی دولت تدبیر و امید هم سعی کرد ...

گفت وگوی»فرصت امروز« با دکتر فرزاد 
مقدم، نویسنده و مدرس حوزه برندسازی

نگاه  متعصبانه روند برندسازی 
را در کشور عقب می اندازد

»قدیم ترها افراد مدیریت برند را به صورت تجربی فرا  می گرفتند. 
البته هیچ منعی هم در این مورد وجود نداشته و ندارد...

 راه هایی برای حذف رفتارهای 
رییس مآبانه و آمرانه

شرکت بدون رییس

افراد بااستعداد معموال دوست ندارند که بر آنها ریاست شود. آنها 
وارد کس�ب وکارهای جدید نمی شوند که از دستورات گام به گام 

پیروی کنند و منتظر تایید گرفتن در هر نوبت باشند.

کافه مدیران بنگاه داری بانکی را بررسی می کند

سایه روشن
 بنگاه داری بانک ها

طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها تسهیالت خود را در چند 
کانال مشخص باید اعطا کنند که ...
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با همه هزینه هایی  مسافرت 
که دارد جزئی ضروری از زندگی 
است و به راحتی نمی توان از آن 
چشم پوش��ی ک��رد. بنابراین با 
برنامه ری��زی و مدیریت وقت و 
هزینه خود می توانید سفرهای 
خوبی را تجرب��ه کنید. یکی از 
مقاصد سفر برای هر ایرانی که 
جنبه زیارتی هم دارد، مش��هد 
مقدس و حرم امام رضا)ع( است. 
هزینه ه��ای اقامت، خ��وراک و 
غیره ب��رای هر کس��ی مطرح 
اس��ت اما در این ش��هر اینقدر 
تنوع محل اقامت وجود دارد که 
هر کسی با هر میزان هزینه ای 
می تواند روزه��ای خوبی را در 
ش��هر بگذران��د. در ای��ن میان 
خبرهای خوبی هم از مش��هد 
به گوش می رس��د ک��ه در این 

گزارش به آنها پرداخته ایم. 

مشهد؛ شهری برای همه
از اول مهرماه ت��ا به امروز نرخ 
اقام��ت ب��ا ارائه خدمات��ی چون 
صبحانه، نهار و شام در هتل های 
دو س��تاره مش��هد برای هر نفر 
ش��بی 50ه��زار توم��ان تعریف 
ش��ده اس��ت، به همی��ن جهت 
یک خان��واده چهار نفره می تواند 
باهزینه ش��بی 200ه��زار تومان 
ع��اوه بر اقامت در هت��ل از ارائه 
خدم��ات صبحان��ه، نهار و ش��ام 
هم بهره مند شود. محمد قانعی، 
رییس اتحادیه هتلداران خراسان 
رض��وی در گفت و گو با »فرصت 
امروز« در خصوص نرخ اقامت در 
هتل های شهر مشهد، گفت: هیچ 
ش��هری در کش��ور مانند مشهد 
دارای مکان ه��ای اقامتی متنوع 
نیس��ت به طوری که کمپین ها، 
خانه های ش��خصی، زائرس��راها، 
حسینیه ها، هتل های یک تا پنج 
هتل های  مهمانپذیرها،  س��تاره، 
آپارتمانی، م��دارس و چادرهای 

اس��کان در اطراف حرم خدمات 
اقامت��ی خوبی به زائران مطابق با 

هر نوع سلیقه ای ارائه می دهند. 

 هر روز در مشهد
 100هزار تومان 

در چند س��ال گذشته آماری 
درخصوص هزینه هر مس��افر در 
مشهد مقدس داشتیم که براساس 
آن هر مس��افر در مشهد مقدس 
روزی 100هزار تومان برای ایاب 
و ذهاب، حمل و نقل برون شهری، 
خرید سوغات، خورد و خوراک و 
اقامت هزینه می کند. با توجه به 
اینکه مکان های اقامتی در شهر 
مشهد مقدس متناسب با سلیقه 
و نیازهای افراد است، براین اساس 
اگر مسافری اقامت در هتل های 
لوکس و پنج ستاره در اتاق های 
رویال و امپریال را انتخاب کند، 
هزینه مسافرت این افراد روزانه به 
بیش از 2میلیون تومان می رسد 
و برخ��ی افراد هم می توانند یک 
خانه معمولی را شبی 100هزار 
توم��ان اجاره کنند که اگر تعداد 
آنها 10 نفر باش��د، هر فرد باید 
10ه��زار تومان هزین��ه اقامت 

بپردازد. 

معمولی های 5ستاره ، 
350هزار تومان

درح��ال حاضر حداق��ل نرخ 
دونف��ره  اتاق ه��ای  در  اقام��ت 
ساده هتل های تک ستاره شبی 
50ه��زار توم��ان و حداقل نرخ 
اقامت در اتاق های دونفره ساده 
هتل های پنج س��تاره و لوکس 
ش��بی 350هزار تومان اس��ت. 
البته ن��رخ اقام��ت در اتاق های 
امپری��ال  و  روی��ال  س��وئیت، 
هتل های پنج س��تاره و لوکس 
به ترتیب شبی 700هزار تومان، 
یک میلی��ون و 200هزار تومان 
و 2میلیون و 500ه��زار تومان 
اس��ت که این ن��وع اتاق ها هم 
مخص��وص مهمان های خارجی 
از کش��ورهایی چون عربستان، 
کویت، امارات و غیره اس��ت که 
در طول سال به غیر از ایام ویژه 
چون فصل تابس��تان، عید نوروز 
و میاد امام رض��ا)ع(، 80درصد 

خالی هستند. 
پن��ج س��تاره  در هتل ه��ای 
مق��دس  مش��هد  لوک��س  و 
بین الملل��ی  اس���ت�ان�داردهای 
رعایت ش��ده اس��ت ب��ه طوری 
ک��ه کیفیت خدم��ات و نرخ در 

هتل ها به ص��ورت مکرر و جدی 
از سوی مسئوالن ذی ربط مورد 
کنترل و نظارت ق��رار می گیرد 
افت  هتل��ی  اگر  به گونه ای ک��ه 
کند و با کاهش کیفیت خدمات 
مواجه ش��ود به طور حتم تنزل 

درجه پیدا می کند. 
چنانچه مس��افران از عملکرد 
و کیفیت خدمات هتلی رضایت 
نداشته باشند می توانند شکایت 
کنند که براساس آن کارشناس 
از س��وی اتحادیه به محل هتل 
می رود و پ��س از بازدید و ارائه 
گ��زارش و مصوبه کمیس��یون 
به ص��ورت جدی  درجه بن��دی، 

درجه هتل اصاح می شود. 

هتل های مشهد 30درصد 
ارزان تر از شهرهای دیگر 

هتل های ش��هر مش��هد فقط 
در فص��ل تابس��تان بیش��ترین 
مس��افر را دارند به ط��وری که 
در س��ایر ایام س��ال برای جذب 
مس��افر و توریس��ت به تخفیف 
30 ت��ا 40 درص��دی اتاق های 
خود می پردازن��د اما از نظر نرخ 
اقامت، هزین��ه اقامت هتل های 
پنج ستاره مشهد نسبت به نرخ 

هتل های پنج ستاره شهر تهران 
از جمل��ه هت��ل آزادی پایین تر 

است. 
 با وج��ود اینک��ه ن��رخ ارائه 
خدم��ات، هزینه پرس��نل، آب، 
برق، گاز، ملزوم��ات پارچه ای و 
ملزومات هتل در تمام شهرهای 
کش��ور برابر اس��ت ام��ا قیمت 
هتل های پنج ستاره شهر تهران 
در تم��ام ایام س��ال یکنواخت و 
30درصد گران تر از هزینه اقامت 
در هتل های پنج س��تاره مشهد 
است. باتوجه به ضعیف تر بودن 
ش��هر  هتل های  مش��تری های 
مشهد، قیمت اقامت در هتل ها 
ازسوی مس��ئوالن کنترل شده 
اس��ت، البت��ه احتم��ال این امر 
وجود دارد که در فصل تابستان 
برخ��ی اف��راد فرصت طل��ب که 
بیش��تر خانه های شخصی خود 
را اج��اره می دهن��د از ای��ن امر 
سوء اس��تفاده کنند، اما از سوی 
اتحادیه نرخ نامه ای برای هتل ها 
تعریف ش��ده که در معرض دید 
مش��تریان قرار گرفته اس��ت و 
چنانچه هتل��ی نرخ نامه خود را 
نص��ب نکند به طورحتم جریمه 

خواهد شد. 

 خانواده 4 نفره
شبی 200 هزار تومان 

برخی ارگان ها، س��ازمان ها و 
نهادها هم اتاق ه��ای یک هتل 
2س��تاره در مش��هد را به مدت 
یک سال اجاره کرده اند که زائر 
از س��وی سازمان با هزینه شبی 
40هزار تومان ع��اوه بر اقامت 
در هتل می تواند از ارائه خدمات 
صبحانه، نهار و شام هم بهره مند 
شود. با توجه به اینکه مکان های 
اقامتی در ش��هر مشهد مقدس 
متناسب با سلیقه و بودجه مردم 
است به همین جهت هیچ زائری 
در مشهد مقدس بدون اقامتگاه 

نخواهد ماند. 

گزارش »فرصت امروز« از هزینه های سفر به مشهد 

مشهد؛ هر روز 100 هزار تومان
 پس از مرخصی زایمان

با افتخار به محل کارتان بازگردید
مادران، مدیران و کارمندانی هس��تند که در دوران بارداری 
و زایمان و س��ال های ابتدایی رش��د کودک در خانه می مانند، 
اما پس از رس��یدن کودکان به سن دبستان دوباره تصمیم به 
بازگشت به محیط کاری خود می گیرند ولی با مشکاتی مواجه 
خواهند بود و برخی عوامل حتی باعث منصرف ش��دن آنها از 
حضور دوباره در محیط کار می شود که شاید بیشتر جنبه روانی 
دارد و می توان با استفاده از راهکارهای کاما ساده این معضل 
را برطرف کرد. مش��کل مادرانی که دوباره به محیط کار خود 
بازگشته اند معموال با چند سوال ساده از سوی همکاران شروع 
می ش��ود که باید با درایت به آنها پاس��خ دهید تا مبادا از نظر 

روحی خودتان نیز باور کنید که تصمیم اشتباهی گرفته اید. 

آیا مشکل مالی دارید؟ 
بازگش��ت دوباره شما به کار، چه کار داخل منزل یا خارج از 
من��زل، چه تمام وقت یا پاره وقت هرگز به این معنی نخواهد 
بود که شما و خانواده شما دچار مشکات اقتصادی شده اید. 
همگی می دانیم با بزرگ شدن و رشد فرزندان والدین آرزوهایی 
جدید برای آینده دلبندانشان دارند، بنابراین برای رسیدن به 
این آرزوها مجبور به فعالیت هستند. چه بسا شما کار می کنید 
و از امروز ش��روع به پس انداز کردن می کنید تا دلبندانتان در 
آینده به بهترین دانشگاه رفته و موفقیت تحصیلی آنها باعث 
افتخار شما شود، بنابراین هرگز نگران این موضوع نباشید که 
کارکردن ش��ما به معنای فقر در خانواده ش��ما باشد. هرگز به 
همکاران خود نگویید فقر و ثروت برای من اینقدر مهم نیست 
که دوباره سرکار بروم، در این جمله تناقضات بسیار زیادی دیده 
می شود، بنابراین از گفتن این جمله به دیگران جدا خودداری 
کنید. ش��ما به عنوان یک مادر یا یک همس��ر هنگام ش��روع 
زندگی خود این مس��ئولیت را قبول کرده اید که در بدترین و 
بهترین شرایط در کنار همسرتان باشید، بنابراین هرکاری برای 
پایداری بیش��تر زندگی را باید با ج��ان و دل انجام دهید و از 
هیچ فعالیتی نباید دریغ کنید تا زندگی استوارتر و کامل تری 
را در کنار یکدیگر و فرزندان خود تجربه کنید، پس این جمله 
هیچ کاربردی در زندگی مشترک نخواهد داشت چون یکی از 
وظایف هر زوجی نگهداری از زندگی و خانواده خود خواهد بود. 

چه کسی از کودک شما نگهداری می کند؟ 
این سوالی است که همکاران یا دوستان شما در هفته اول 
بازگشت شما به محل کارتان می پرسند و این جمله را شاید 
بارها از دیگران بش��نوید که می گویند: وای خدای من بچه را 
در منزل تنها گذاشته ای به امید چه کسی؟ شاید این جمله 
یکی از بزرگ ترین موانع مادران برای بازگشت به کارشان باشد 
و نگران پاسخ آن باشند. هیچ وقت نگران این موضوع نباشید 
چون پس از مدتی کودک شما رشد کرده و شاید حضور مادر 
تمام وقت در کنارش زیاد الزم نباش��د، بنابراین پرستار بچه، 
مهدکودک، مادربزرگ یا خواهر و برادر بزرگ تر او می توانند تا 
بازگشت دوباره شما به منزل از او نگهداری کنند بدون اینکه 
مشکلی ایجاد شود، این دقیقا کاری است که شاید میلیون ها 
مادر هم اکنون در جهان انجام می دهند و دنیای اجتماعی خود 

را از دست نداده اند.

رازهای خرید کیف دستی خوب 

خرید کیف دس��تی مناسب برای اکثر بانوان 
دغدغه ای نگران کننده اس��ت و گاهی 

باعث دردسر آنها می شود، به طوری 
که تعدادی از بانوان داشتن کیفی 
مناس��ب را به داش��تن همسری 
ایده آل تش��بیه کرده اند. بنابراین 
آنگونه که این گ��روه در انتخاب 

همسر خود بسیار سخت گیر هستند بدون تردید برای یافتن 
کیف مناسب نیز سخت گیر خواهند بود که حکایت از اهمیت 
این وسیله برای بانوان دارد. این درحالی است که بسیاری از 
بانوان کلکسیونی از انواع کیف را داخل کمد لباس شان دارند، 
البته نه به این معنی که از همه آنها رضایت دارند، بلکه پس از 
یک بار استفاده از این کیف دستی ها متوجه شده اند در انتخاب 
خود اشتباهی بزرگ مرتکب شده اند و هرگز راضی به استفاده 
از این کیف دستی ها نخواهند بود. بدون تردید تاکنون تعداد 
زیادی از کیف های رنگارنگ پشت ویترین مغازه ها خودنمایی 
و نظرت��ان را ب��ه خود جلب ک��رده، بنابرای��ن این حقیقت 
را بپذیرید که گاهی دچار اش��تباه خواهید ش��د و این همه 
تنوع ش��ما را دچار درس��ر خواهد کرد. بنابراین هرگاه ذهن 
شما خسته است یا حوصله خرید ندارید اما باید برای مراسم 
عروسی آخر هفته یا کاس درستان کیفی تهیه کنید، هرگز 
به خرید نروید و سعی کنید از کیف های قدیمی خود استفاده 
کنید. به عنوان مثال زمانی که با عجله کیفی برای مهمانی 
آخر هفته خریده اید پس از نخس��تین بار که از آن استفاده 
می کنید دوباره این کیف را به دس��ت نخواهید گرفت چون 
همین یک بار کافی است که شما را از اشتباه تان آگاه سازد.  
این درحالی است که اگر قصد دارید این کیف را برای مدتی 
طوالنی استفاده کنید هرگز به دنبال کیف های ارزان قیمت 
و طبق مد نباش��ید. این کیف ها ممکن است ظاهری خوب 
داشته باشند، اما از مواد اولیه مرغوبی تهیه نشده اند. بنابراین 
شاید فقط برای یک فصل یا چند هفته به همان شکل اول 
خود در دستان شما زیبا باشند، اما به سرعت کهنه می شوند 
و از بی��ن خواهند رفت، پس پول خودتان را درس��ت خرج 
کنید و در این زمینه درست مثل پولدارها عمل کنید. مردم 
انگلستان ضرب المثلی دارند که می گوید: هنوز اینقدر پولدار 
نش��ده ام که جنس بی کیفیت بخرم. در واقع می گوید چون 
اجناس بی کیفیت زود از بین می روند و شما دوباره مجبور به 
پرداخت هزینه هستید، پولتان را هدر داده اید. از سوی دیگر، 
هرگز کیف دستی هایی را که توسط طراحان نامدار طراحی 
و طبق مد روز س��اخته ش��ده اند، نخرید، چون هم باید پول 
زیادی برای آنها بپردازید و هم به س��رعت این مدل ها از رده 
خارج خواهند ش��د و همین موضوع باعث می شود که شما 
این کیف را به کلکسیون داخل کمدتان اضافه کنید و هرگز 
از آن استفاده نکنید. به یاد داشته باشید که مدل کیف همراه 
با پوشش شما زیبا خواهد بود، بنابراین کیفی را انتخاب کنید 
که با نوع پوشش شما متناسب باشد و شرایط اجتماعی شما 

را هم حفظ کند. 
منبع: مجله سیتی نیوز 
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11 مدیریت سرمایه گذاری

ترویج کش��اورزی عاملی مهم در 
کاهش ضایعات محصوالت است؛ 
به طوری ک��ه این ام��ر می تواند 
موج��ب افزای��ش 50 درص��دی 
تولیدات کشاورزی شود. همچنین 
بای��د این نکت��ه را در نظر گرفت 
بهره وری کش��اورزی  افزایش  که 
مس��تلزم س��رمایه گذاری وزارت 
جهاد کش��اورزی در ای��ن زمینه 
است، اما با توجه به اینکه درحال 
حاضر توجه چندان��ی به این امر 
نمی شود نمی توان خیلی به ارتقای 
سطح علمی کشاورزی کشور امید 

داشت. 
به گزارش ایس��نا، وضعیت ترویج 
کش��اورزی در کش��ور ما تعطیل 
است؛ به این معنا که به علم تولید 
توجهی نمی ش��ود و تولید کامال 
س��نتی و تجربی اس��ت در حالی 
که آموزش و به کارگیری علم در 
مزرعه تاثیر بسزایی در به حرکت 
درآوردن چرخه اقتصاد کش��ور و 

تحق��ق اقتص��اد مقاومتی خواهد 
داشت. 

ترویج و آموزش کش��اورزی نوعی 
روستاییان  به  غیر رسمی  آموزش 
ن��و  از فناوری ه��ای  و اس��تفاده 
جهت افزایش تولی��د و بهره وری 
و درآمد و ارتقای س��طح زندگی 
تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن 
ب��ه اهداف توس��عه کش��اورزی و 
روستایی ش��ناخته ش��ده است. 
از کارشناس��ان بخش  بس��یاری 
کشاورزی بر این باورند که ترویج 
آموزش  کشاورزی موجب افزایش 
و  تولید محص��والت کش��اورزی 
بهره وری می شود، اما با این وجود 
اعتبار کافی به این بخش تخصیص 
داده نمی شود و حتی بخش ترویج 
وزارت جه��اد کش��اورزی فعالیت 

چندانی ندارد. 
به گفته کارشناس��ان این حوزه، 
بخ��ش  در  به��ره وری  افزای��ش 
کشاورزی مستلزم سرمایه گذاری 
معن��وی و م��ادی وزارت جه��اد 
کش��اورزی اس��ت به این معنا که 
باید اقدامات الزم برای گس��ترش 
امر تروی��ج و اعتب��ار کافی برای 
اجرا شدن یافته های ترویج وجود 
داشته باشد. به طور کلی می توان 
یکی از عوام��ل کاهش بهره وری 
در ایران را نبود امر ترویج عنوان 
ک��رد و گف��ت اگر کارشناس��ان 
متخصص، ام��ر ترویج را آموزش 
ببینند و اعتبار و وس��ایل الزم را 
برای ترویج یافته های خود داشته 
باشند، می توان نسبت به بهبود و 
ارتقای وضعیت کشاورزی کشور 

امید داشت. در حال حاضر تعداد 
مروجان کش��اورزی بس��یار کم 
اس��ت در حالی که اگر کش��اورز 
آگاهی کافی نس��بت به ش��رایط 
محص��ول خ��ود داش��ته باش��د 
می تواند تولی��د خود را با حداقل 
ضایعات افزایش دهد. بسیاری از 
مروجان و کارشناسان کشاورزی 
ب��ر این باورند که با توس��عه  علم 
تروی��ج می توان می��زان تولیدات 
کشاورزی را تا 50 درصد افزایش 
کش��اورزان  جاک��ه  آن  از  و  داد 
آمادگ��ی دریافت تم��ام مطالبی 
را ک��ه موج��ب افزایش س��ود و 
تولید آنها می ش��ود، دارند انتظار 
اس��ت وزارت جه��اد کش��اورزی 
در  را  وی��ژه ای  س��رمایه گذاری 
ای��ن بخش انجام ده��د، چرا که 

این ام��ر موجب افزای��ش تولید، 
ص��ادرات و در پ��ی آن افزای��ش 
ارز آوری می ش��ود. ب��ا توج��ه به 
اینکه ترویج کش��اورزی به لحاظ 
فن��ی و نق��ش آن در پیش��برد 
اه��داف بخش کش��اورزی دارای 
اهمیت بسیاری اس��ت، می توان 
گفت بخش کش��اورزی با تحت 
برنامه های  قرار گرفتن  پوش��ش 
آموزش��ی و ترویج��ی می توان��د 
پاسخگوی مناس��بی به نیازهای 
باش��د. روزافزون غذایی کش��ور 
به همی��ن دلیل انتظ��ار می رود 
وزارت جه��اد کش��اورزی توجه 
به این بخ��ش را مهم تلقی کند 
و ب��ا تربی��ت مروج��ان و حضور 
فیزیک��ی آنها در م��زارع موجب 
افزایش علم روز کشاورز شود و با 
به کار گیری تجربه های کشاورزان 
و ترکیب آن ب��ا علم روز موجب 
کاه��ش و  به��ره وری   افزای��ش 

 ضایعات شود. 

کشاورزی، مستلزم سرمایه گذاری است

هشترود چشم انتظار سرمایه گذاران
هشترود  شهرستان 
ب��ا ح��دود 86 ه��زار 
اراض�����ی  هکت����ار 
 70 و  کش����اورزی 
جمعیت  نف��ر  ه��زار 
کیلومت��ری   120 در 
تبریز،  جنوب ش��رقی 
مرکز آذربایجان شرقی 
واقع اس��ت. هشترود با قرار گرفتن در یک مکان کامال 
اس��تراتژیک برای س��رمایه گذاری در بخ��ش دولتی و 
خصوص��ی از اهمیت باالی��ی در بین شهرس��تان های 

استان برخوردار است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یکی از آرزوهای هر هش��ترودی 
توس��عه این شهرستان اس��ت و این منطقه با توجه به 
زیرساخت های موجود مانند بزرگراه پیامبراعظم )ص( 
و س��د بزرگ س��هند می توان��د جای امن و مناس��بی 
برای کس��انی باش��د که می خواهند در این شهرستان 
سرمایه گذاری کنند و با ایجاد شغل مناسب برای مردم 

منطقه، بیکاری را در هشترود به صفر برسانند. 
بی شک مدیران و مس��ئوالن کشوری و استانی بهتر 
از هم��ه می دانند که شهرس��تان هش��ترود با توجه به 
پتانس��یل هایی ک��ه دارد می تواند به یک��ی از مناطق 
پررونق استان و حتی کشور تبدیل شود و نیاز به کمی 
توجه دارد تا مش��کالت اساسی از این شهرستان رخت 

بربندد. 
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، چشم 
هشترودی ها موفق به رویت رخ نماینده عالی دولت در 
استان نشده اس��ت! علت نیامدن جبارزاده به هشترود 
را ما نمی دانیم، اما هر چه اس��ت مردم هشترود از این 

امر ناخرسندند. 
ام��ام جمع��ه هش��ترود در گفت وگو با ایس��نا یکی 
از بزرگ تری��ن مش��کالت ای��ن منطقه را ع��دم تحقق 
وعده ه��ای بنیادمس��کن در رابط��ه با س��اختمان های 
مس��کن مهر عنوان می کند و می گوید: هنوز مش��کل 
معارضان مس��کن مهر حل و فصل نش��ده و سازندگان 
این س��اختمان ها بدون اجازه صاحبان زمین ها نسبت 
به احداث ساختمان اقدام کرده اند و وعده اداره مسکن 
و اداره شهرسازی در رابطه با ساماندهی اطراف مسجد 
جام��ع و ایجاد ی��ک میدان در حد ح��رف باقی مانده 

است. 
حجت االسالم سیدس��عید رشادی مشکل مهم دیگر 
هش��ترود را عدم تعیین ش��هردار جدید خواند و افزود: 
ش��ورای اس��المی هش��ترود در مورد انتخاب شهردار 
سس��ت عمل می کند و این امر باعث همه بی نظمی ها 

در مجموعه شهرداری است. 

استان هرمزگان از سرمایه گذاری 
خارجی استقبال می کند

امور عمرانی  معاون 
اس��تانداری هرمزگان 
گف��ت: ای��ن اس��تان 
ظرفیت های  به واسطه 
ب��زرگ در بخش های 
از  اقتصادی  مختل��ف 
ران  س������رمایه گذا
ب���رای  خارج�����ی 

س����رمایه گذاری استقبال می کند. 
به گزارش ایرنا، مه��دی رضایی، در دیدار با گروهی 
از خبرنگاران اس��تان گوانگ دونگ چین افزود: یکی از 
ظرفیت های خوب هرمزگان داش��تن ه��ر چهار مولفه 
حمل ونق��ل هوایی، دریای��ی، زمینی و راه آهن اس��ت 
که در هرمزگان از س��ال های پیش دایر ش��ده و صرفه 

اقتصادی زیادی برای سرمایه گذاران دارد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا از کشورشان در استان 
هرمزگان سرمایه گذاری ش��ده، اظهار کرد: هیات های 
تجاری وگردش��گری از استان گوانگ دونگ و هرمزگان 
رفت وآمدهای��ی داش��تند و این ع��ده همکاری هایی را 
ش��روع کرده اند، ولی هنوز از حجم س��رمایه گذاری ها 
آم��اری در دس��ت نیس��ت. وی ادام��ه داد: در بخش 
اقتصادی اس��تان به ویژه در زمین��ه بنادر و دریانوردی، 
طرح توس��عه بندر ش��هید رجایی، به عنوان بزرگ ترین 
بندر تجاری ایران در  حال  اجراس��ت و همچنین طرح 
توس��عه بنادر در شرق هم آغاز شده که سرمایه گذاران 
خارجی می توانند مشارکت داش��ته باشند. وی یادآور 
شد: هرمزگان دارای یک هزار کیلومتر مربع مرز آبی، 14 
جزیره بزرگ و کوچک با قابلیت های متفاوت در دهانه 
ورودی خلیج ف��ارس و تنگه هرمز واقع ش��ده و فرصت 
 مناسبی برای س��رمایه گذاران از جمله سرمایه گذاران 

چینی است. 

تسهیالت الزم برای 30 طرح 
اشتغال زایی پرداخت شد

قرار گاه بسیج  مدیر 
س��ازندگی سپاه ماکو 
گفت: امسال در قالب 
اقتصاد مقاومتی برای 
اشتغال زایی  30طرح 
در ماک��و تس��هیالت 

ارائه شده است. 
سرگرد»احمد زاده« 
در گفت وگ��و با ایس��نا، اظه��ار کرد: در س��ال جاری با 
همکاری س��ازمان بس��یج شهدای اس��تان و مساعدت 
نگار نصر و بانک مهر اقتصاد برای 30طرح اشتغال زایی 
تس��هیالت پرداخت شده اس��ت. وی با بیان اینکه این 
تس��هیالت در قال��ب عقود اس��المی، قرض الحس��نه و 
اقساطی بوده است، گفت: عمده ترین این طرح ها شامل 
پرورش مرغ بومی، ماهی، کبک، دام س��بک و سنگین، 
زنبور داری و ایجاد گلخانه اس��ت. مدیر قرارگاه بس��یج 
س��ازندگی س��پاه ماکو تصریح کرد: ب��رای این طرح ها 
مبلغ 420میلیون تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده و 

برای 35 نفر به طور مستقیم اشتغال زایی شده است. 
 »احم��د زاده« خاطر نش��ان کرد: ه��دف از پرداخت 
ای��ن تس��هیالت ایج��اد اقتص��اد مقاومتی و مش��اغل 
 خانگی برای افزای��ش تولیدات ملی و کمک به اقتصاد 

جامعه است.

اخبار

آرایشگاه پروین خانم
 و سرمایه گذاری در گندله سازی

کالف اول: 
وقتی  تا  فکر می کن��م 
که پروین خانم در ایران 
بمان��د، چندی��ن ب��ار از 
ایده های او در این ستون 
صحب��ت کن��م. خب چه 
ایرادی دارد؟ اگر از کسی 
چند نکته درباره کسب وکار و افزایش درآمد یاد بگیریم 
چه مش��کلی دارد؟ به نظر می رسد پروین خانم به جز 
خریدن روغن شترمرغ، برای کار ارزشمندتری از آلمان 
به ایران آمده باش��د، زیرا دیش��ب که ب��ا هم گفت وگو 
می کردی��م، ت��ازه به ای��ده جدیدش پی ب��ردم. از قرار 
معل��وم در خانه مادری ایش��ان یک اتاق 9متری وجود 
دارد که بالاس��تفاده مانده است. حال او قصد دارد این 
اتاق را به آرایش��گاه تبدیل کند. البته خودش آرایشگر 
ماهری اس��ت و حتی در آلمان، مشتریان زیادی دارد، 
اما می خواهد یک آرایش��گر را اس��تخدام کند تا مدام 
جوابگوی مشتریان باشد. او آنقدر که فرصت ها را دقیق 
می بیند و به فکر درآمدزایی و س��رمایه گذاری است از 
فرسنگ ها دورتر به فکر بهره برداری از این اتاق 9متری 

افتاده است. 
ه��دف از تعریف این داس��تان، این بود که ش��اید ما 
هم با ش��نیدن آن کمی چش��مان خ��ود را باز کنیم و 
فرصت ه��ای موج��ود در اطراف خ��ود را ببینیم. البته 
پروین خانم، عاشق ش��رکت در امور خیریه نیز هست 
و قصد دارد درآمد حاصل از این آرایش��گاه را به پدر و 
م��ادر خود تقدیم کند؛ هرچند پدر و مادرش نیاز مالی 
ندارند، اما در این میان یک کارآفرینی ارزشمند صورت 

گرفته است. 

کالف دوم: 
در خب��ری ک��ه ایس��نا 
آم��ده  ک��رده  منتش��ر 
اس��ت: »صنعت فوالد در 
با وجود سال ها  هرمزگان 
کش و قوس کمتر از یک 
دهه اس��ت در این استان 
به راه افتاده، اما اکنون به دلیل تامین نشدن مواد اولیه 
به وی��ژه گندله آهن به نفس نفس افت��اده و با ظرفیت 

پایین به فعالیت خود ادامه می دهد.«
مس��ئوالن گفته ان��د ب��ه دلی��ل کمبود م��واد اولیه، 
واحده��ای ف��والدی مس��تقر در منطقه وی��ژه صنایع 
معدن��ی و فلزی خلیج فارس نه تنها قادر به اس��تفاده 
از ظرفیت های ایجاد شده نیستند بلکه ادامه این روند 

منجر به تعطیلی آنها خواهد شد. 
بنابراین کمبود م��واد اولیه به خصوص گندله در این 
استان، به شدت احساس می شود، اما خبر خوبی هم در 
کار اس��ت، زیرا مس��ئوالن از فراهم بودن شرایط برای 
راه اندازی کارخانه گندله س��ازی خبر داده اند. مدیران، 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران صنایع معدنی با اشاره 
به وجود زیرس��اخت ها برای تولی��د گندله و دیگر مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع فوالد در استان هرمزگان بر این 
باورن��د هر میزان که در زمینه فرآوری مواد به خصوص 
صنعت فوالد س��رمایه گذاری شود، مسیر توسعه کشور 
هموارتر خواهد ش��د. پس فرصت را از دست ندهید و 
بدانید به خاطر حفظ صنعت فوالد هم که شده از شما 

سرمایه گذار محترم، حمایت خواهد شد. 

سرنخ

عباس نعیم امینی 

خبر

پروژه های جدید راه و شهرسازی ایالم
مدی��ر کل راه و شهرس��ازی اس��تان ای��الم مهم ترین 
طرح ه��ا و پروژه های جدی��د و در دس��ت مطالعه این 
حوزه را کتابخانه روس��تایی دشت عباس در شهرستان 
دهلران، کتابخانه روس��تایی قلعه جوق در ملکش��اهی، 
کتابخانه روس��تایی س��راب ایوان، مرک��ز جامع کانون 
آسیب دیدگان اجتماعی ایالم، بخشداری چشمه شیرین 
در بدره، کتابخانه شماره 2 دره شهر، بخشداری کارزان 
در شهرس��تان سیروان، ساختمان ثبت احوال سیروان، 
س��اختمان بنیاد شهید سیروان، ساختمان اداره میراث 

فرهنگی سیروان و بخشداری شباب عنوان کرد.
مهن��دس »عبداهلل به��ادری« در گفت و گو با ایس��نا، 
اظهار کرد: تهیه طرح تفصیلی ش��هری و طراحی شهر 
برای همه ش��هرهای اس��تان ج��زو برنامه ه��ای آتی و 

پیش بینی شده در حوزه شهرسازی است. 
بهادری در مورد مسکن مهر ایالم گفت: در طول یک 
س��ال گذشته 3 هزار واحد مس��کن مهر به بهره برداری 
رسیده که یکهزار و 400 واحد از آنها در شهرهای باالی 
25 هزار نفر جمعیت و 1500 واحد نیز در شهرهای زیر 
25 هزار نف��ر جمعیت بوده اند، ضم��ن اینکه مابقی نیز 

شامل نوسازی بافت های فرسوده شهری است. 
وی اف��زود: در هفته دولت س��ال جاری نیز یکهزار و 
400 واحد دیگر به بهره برداری رس��ید که برای اجرای 
آنه��ا 571 ه��زار و 400 میلیون ریال اعتب��ار و آورده 

متقاضی هزینه شده است. 
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان خاطر نش��ان کرد: 
ح��وزه مدیری��ت فن��ی و اجرایی ای��ن اداره کل نیز در 
این مدت طرح ها و پروژه های متعددی در دس��ت اجرا 
داشته که در شهرستان های مختلف در حال اجرا بوده 

و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفتند. 
به��ادری مهم تری��ن طرح ه��ا و پروژه ه��ای جدید و 
در دس��ت مطالع��ه این ح��وزه را کتابخانه روس��تایی 
کتابخان��ه  دهل��ران،  شهرس��تان  در  دش��ت عباس 
روس��تایی قلعه جوق در ملکش��اهی، کتابخانه روستایی 
س��راب ای��وان، مرک��ز جامع کان��ون آس��یب دیدگان 
اجتماع��ی ایالم، بخش��داری چشمه ش��یرین در بدره، 
کتابخان��ه ش��ماره 2 دره ش��هر، بخش��داری کارزان در 
شهرس��تان س��یروان، س��اختمان ثبت احوال سیروان، 
س��اختمان بنی��اد ش��هید س��یروان، س��اختمان اداره 
میراث فرهنگی س��یروان و بخش��داری ش��باب عنوان 
کرد و گفت: س��ال گذش��ته مبل��غ 700 میلیون ریال 
در ای��ن طرح ه��ا هزین��ه ش��ده و در س��ال جاری نیز 
 950میلیون ریال دیگر برای این طرح ها در نظر گرفته

 شده است. 

گزارش

کارآفرینی 
فرصت سازی یا 
 فرصت شناسی 

یا به قول خودمان 
با چشم بصیرت و 
کنجکاوی اطراف 
خود را دیدن است
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گفت وگو با خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران 

خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو
فضای کسب وکار در سال های 
نابس��امان  به گون��ه ای  اخی��ر 
بود ک��ه حتی دول��ت تدبیر و 
امید هم س��عی ک��رد در میان 
خ��ود  انتخابات��ی  وعده ه��ای 
اصلی ترین ش��عارش را کنترل 
ت��ورم و حمای��ت از تولی��د و 
کس��ب و کار در کش��ور عنوان 
کند، اما با گذشت بیش از یک 
س��ال از دول��ت یازدهم هنوز 
هم فضا برای سرمایه گذاری و 
تولید مس��اعد نشده است. این 
در حالی است که چندی پیش 
دولت الیحه ای را برای حمایت 
از تولی��د روانه مجل��س کرد. 
به گفته بس��یاری از فعاالن و 
کارآفرینان و حتی کارشناسان 
اقتص��ادی کش��ور همچن��ان 
اوضاع اقتصاد ایران نامس��اعد 
اس��ت. )البته هس��تند افرادی 
که همچنان خوشبین از بهبود 
شرایط فعلی اقتصاد کشور در 
آینده ای نزدیک و دورند. ما هم 
بنا را بر خوشبینی می گذاریم!( 
خسرو س��لجوقی، عضو هیات 
عامل سازمان فناوری اطالعات 
ای��ران و یک��ی از کارآفرینان 
متولد  است. س��لجوقی  موفق 
س��ال 1338 در تهران است و 
طی این س��ال ها موفقیت های 
عرصه ه��ای  در  را  بس��یاری 
و س��ازمانی  فردی  کار آفرینی 
به دست آورده و هم اکنون هم 
در عرصه کارآفرینی اجتماعی 
فعال اس��ت. در این مجال پای 
درددل ه��ای ای��ن کار آفری��ن 
موف��ق نشس��تیم و ال ب��ه الی 
پرس��ش های مان از وی درباره 
فضای س��رمایه گذاری تولید و 
اقتصاد کش��ور پرس��یدیم و با 
مواجه  جالبی هم  پاس��خ های 

شدیم که در زیر می خوانید: 
 ب�ه نظ�ر ش�ما کارآفرینی 
یعن�ی چه؟ و به چه کس�ی 

کارآفرین گفته می شود؟ 
از  بی��ش  کارآفرین��ی  ب��رای 
مناب��ع  در  تعری��ف   500
ک��ه  ش��ده  آورده  علم��ی 
وبگاه ب��ه   اگ��ر عالقه من��دان 
www.karafarini .gov.

ir مراجع��ه کنن��د، می توانند 
به انواع آنها دسترس��ی داشته 
باش��ند، ول��ی تعریف��ی ک��ه 
بیش��تر عالقه مندم به کار ببرم 
چه��ار ویژگ��ی دارد. هرچند 
کارآفرینی یک فرآیند اس��ت، 
را  ای��ن چه��ار ویژگ��ی  ام��ا 
می ت��وان این گون��ه بیان کرد؛ 
نخس��تین ویژگ��ی کارآفرینی 
فرصت سازی یا فرصت شناسی 
یا به ق��ول خودمان با چش��م 
بصی��رت و کنج��کاوی اطراف 
خ��ود را دی��دن اس��ت. برای 
نمونه زمانی که سوخت کارتی 
شد، می ش��د یک مش��کل را 
دید؛ آن هم ج��ا  ماندن کارت 
در جایگاه س��وخت گیری بود 
و ویژگ��ی دوم کارآفرین پیدا 
ک��ردن راه��کار ب��رای همان 
مش��کل دیده ش��ده یا فرصت 
فرص��ت  ی��ا  شناخته ش��ده 
ساخته ش��ده اس��ت و در این 
راه بای��د از خالقیت و نوآوری 
استفاده کرد. برای مثال ایجاد 
یک قاب برای کارت س��وخت 

ک��ه فاصله گرفت��ن در حدود 
ب��ه آالرم  یک مت��ر مب��ادرت 
و جل��ب توجه کن��د. ویژگی 
سوم این اس��ت که کارآفرین 
بای��د خطرپذی��ری کن��د و از 
مال و آب��رو و خیل��ی چیزها 
بگ��ذرد، ولی چ��ون کارآفرین 
دیوانه نیس��ت به همین دلیل 
کارآفرینی  ویژگ��ی  چهارمین 
تهیه برنامه کسب وکار است تا 
عاقالنه مبادرت  و  هوشمندانه 
ب��ه تولید محص��ول یا خدمت 

کند. 
ب��ای���د ی����ادآوری ک��ن��م 
دی��دن  ی��ا  فرصت شناس��ی 
مش��کل، نیاز به رویکرد مثبت 
ب��ه جامعه و محیط دارد. برای 
مث��ال در آزمونی یک آگهی را 
در درون ی��ک روزنام��ه چاپ 
کردند و این روزنامه در اختیار 
دو گ��روه 500 نفره گذاش��ته 
 ش��د. گروه��ی ک��ه خ��ود را 
موفق  می دانست  خوش شانس 
به دیدن آگهی ش��د و گروهی 
که خود را بدشانس می دانست 
موفق ب��ه دیدن آگهی نش��د. 
خودشانسی  به نام  چیزی  پس 
و بدشانسی وجود ندارد، بلکه 
آن نگاه م��ا به جامعه و دنیای 
اط��راف اس��ت ک��ه می توانیم 

مثبت اندیشی داشته باشیم. 
نکته دیگر این است که پس از 
فرصت شناسی یا فرصت سازی، 
ارائ��ه راهکار و ن��وآوری صرف 
بلک��ه هر کس  نیس��ت،  کافی 
زودتر این نوآوری را تبدیل به 
محص��ول یا خدمت  کند برنده 
اس��ت. به طوری ک��ه س��ازمان 
دیده بان جهانی کارآفرینی در 
مطالعاتی که انجام داده اعالم 
کرده اس��ت هر ای��ده و فکر نو 
در همان لحظه توسط 17 نفر 
اندیشیده شده یا می شود ولی 
در بین این 17 نفر کس��ی که 
زودتر مبادرت ب��ه اقدام برای 
تولید محصول یا ارائه خدمت 
کن��د، برنده اس��ت. پس صرفا 
داشتن ایده کافی نیست، بلکه 
همت اجرا هم الزم است. پس 
با توجه به مطالب گفته ش��ده 
اگر کارآفرینی با ش��رایط فوق 
اتفاق بیفتد فرد اقدام کننده را 

کارآفرین می گوییم. 
 از چ�ه زمانی کارآفرینی را 
شروع کردید؟ و کارآفرینی 
ش��م�ا ب�ی�ش�تر در چه 

زمینه هایی بوده است؟ 
از کودکی بن��ده کارآفرینی را 
شروع کرده ام و کارآفرینی من 

بیشتر در زمینه تولید ثروت از 
هیچ بوده اس��ت. ب��رای مثال، 
در کودک��ی از کاغ��ذ باطله و 
حصی��ر و امثاله��م مبادرت به 
تولی��د فرفره و ف��روش آن یا 
تولید کوزه سبز از بذر شاهی و 
تولید نورافشان )لوستر( از مقوا 
و غیره می ک��ردم و اکنون نیز 
از زباله پروتئین و از فاضالب، 
پروتئین و آب تهیه می کنیم. 

 تا ح�ال در چه زمینه هایی 
فعالیت داشتید؟ 

در زمین��ه تدری��س، پژوهش، 
مدیریت  برنامه ری��زی،  تالیف، 

و ...
 در حال حاضر ش�غل اصلی 

شما چیست؟ 
س��ازمان  هیات عام��ل  عض��و 
هستم  ایران  اطالعات  فناوری 
و به عنوان کارآفرین اجتماعی 

شناخته می شوم. 
 فض�ای اقتص�ادی ایران را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
بسیار گل آلود برای ماهیگیری!
به نظر شما موانع کارآفرینی 

در ایران چیست؟ 
موان��ع زیادی در کش��ور برای 

کارآفرین��ان وج��ود دارد و از 
هم��ه مهم تر نهادینه نش��دن 
کارآفرین��ی از ابت��دای دوران 
خانواده هاس��ت  در  کودک��ی 
و بع��د از آن نظ��ام آموزش  و 
پرورش کشور ناتوان از تربیت 
مهارت های  با  انس��انی  نیروی 
کارآفرینی اس��ت و همین طور 
در ادام��ه نظام آم��وزش عالی 

کشور ناتوان تر است. 
پ��س  از ای��ن مراح��ل موانعی 
همانند قانون کار، قانون بیمه، 
قان��ون مالیات و عوارض زوری 
و همین ط��ور تغییر و تصویب 
دس��تورالعمل های  و  قوانی��ن 
شبانه توسط مجلس و مدیران 
بی دغدغه با تفکر دولتی است. 

از دیگر موانع، رویکرد دولتی ها 
ب��ه بخ��ش غیردولتی اس��ت 
که فکر می کنن��د همه ناتوان 
هس��تند اال اینک��ه ثابت کنند 

ناتوان نیستند. 
می�زان  ش�ما  نظ�ر  ب�ه   
بازارهای  رقابت پذی�ری در 
ایران در چه سطحی است؟ 

در سطح زیر صفر!
آدم  را  خودت�ان  چق�در   

موفقی می دانید؟ 
موفقیت نس��بی است و ممکن 
است بنده در این شرایط خود 
را موفق بدانم ولی کسی دیگر 
با این ش��رایط خ��ود را موفق 
ندان��د. به  هرحال دیگران بنده 
را موف��ق می پندارند و من هم 
خودم را نس��بتا موفق می دانم 
ول��ی راضی نیس��تم ب��ه این 
موفقی��ت و انتظ��ار دارم برای 
کش��ورم و هموطنانم و مردم 

جهان بیشتر موثر باشم. 
 چه توصی�ه ای دارید برای 
می خواهن�د  ک�ه  کس�انی 
در زمی��نه ه�ای مختل�ف 
س�رمایه گذاری  اقتص�ادی 

کنند؟ 
برای ورود به هر زمینه اقتصادی 
ابتدا باید دانش الزم و شناخت 
الزم را از موض��وع پیدا کرد و با 
سه »صاد« یعنی صداقت، صفا و 

صمیمیت اقدام کرد. 
 در ش�رایط فعل�ی اقتصاد 
کش�ور، س�رمایه گذاری در 
مناس�ب تر  بخش هایی  چه 

است؟ 
در ه��ر زمین��ه ای از اقتص��اد 
کش��ور می توان سرمایه گذاری 
ک��رد و ای��ن س��رمایه گذاری 
باید هم��راه با داش��تن ایده و 
نوآوری باش��د. اگر ن��وآوری و 
ایده نداشته باشیم ورود در هر 
زمینه خطرپذیری سقوط را در 

پی خواهد داشت. 
 آیا راهی را که خودتان در 
زندگی طی کردید به افراد 
توصیه  فرزندانتان  یا  دیگر 

می کنید؟ 
ای��ن راه انتخ��اب م��ن بوده و 
همین مس��یر شاید برای همه 
مناسب نباشد، ولی تفکری که 
انتخاب کرده بودم را پیشنهاد 
می کنم. می ت��وان از آن مورد 

الگو گرفت.
 این چن��د اصل برای موفقیت 
اس��ت: اصل »هر آنچ��ه برای 
خود می پسندی برای دیگران 
ه��م بپس��ند« یا هم��ان اصل 
»ی��ک س��وزن به خ��ود زدن 

و ی��ک جوالدوز ب��ه دیگران« 
ت��ا از حق دفاع کرده باش��یم. 
دیگر اینکه تالش و کوش��ش 
صادقان��ه، صمیمانه و باصفای 
دل انسان را توانمند می کند تا 
اطرافیان را با خود همراه سازد 
و در دل م��ردم نف��وذ کند. در 
نهایت تا می توانیم باید دانش 
خود را در همه امور به خصوص 
در زمینه کاری که می خواهیم 
انجام دهیم توس��عه و افزایش 

دهیم. 
 برای کارآفرین ش�دن چه 

شاخصه هایی الزم است؟ 
رویکرد مثبت داش��تن، عالقه 
به موفقیت، پش��تکار و تالش 

بی وقفه. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما چ�را افراد 
در  س�رمایه گذاری  به جای 
تولید به سمت واسطه گری 

تمایل دارند؟ 
تمایل زود رسیدن به موفقیت 
با هزینه کمتر در زمان کمتر با 
تالش کمتر و خطرپذیری کمتر 
واسطه گری  است  موجب شده 
رونق داش��ته باش��د و عالوه بر 
این در واسطه گری امکان فرار از 
مالیات،  انواع عوارض،  پرداخت  
بیمه و غیره فراهم اس��ت و به 
همین دلیل فرق کارآفرینان با 
افراد عادی یا حتی واسطه گران 
در این ش��عار اس��ت؛ کارآفرین 
نش��وی  »خواه��ی  می گوی��د 
همرنگ، رسوای جماعت شو« 
در حالی که دیگران می گویند 
»خواهی نشوی رسوا، همرنگ 

جماعت شو!«
 به نظر شما حداقل سرمایه 
الزم ب�رای ش�روع یک کار 

تولیدی چقدر است؟ 
بس��تگی به نوع کار دارد، ولی 
م��ا کاری را ش��روع و تروی��ج 
کرده ای��م که با 50 هزار تومان 

شروع می شود. 
 تحصی�الت چق�در در کار 

شما تاثیر داشته است؟ 
بی تاثیر نبوده است، ولی از آن 
اجتماعی،  مهارت های  بیشتر، 
کسب وکار و زندگی موثر بوده 
و در کتاب ها شاید کتاب رفتار 
سازمانی بیش��ترین تاثیر را بر 

من داشته است. 
 به عن�وان فردی ک�ه برای 
در  کارآفرین�ی  و  تولی�د 
کرده اید  ایفا  نقش  کش�ور 
و  دول�ت  از  توقع�ی  چ�ه 
کش�ور  اقتص�اد  متولی�ان 

دارید؟ 
همانند کشورهای توسعه یافته 
در مراکز آموزشی و پرورشی و 
رسانه های دیداری و شنیداری 
نهادینه س��ازی  ب��ه  مب��ادرت 
مهارت های زندگی، اجتماعی و 
کسب وکار شود و از کارآفرینان 
ع��وارض و  مالی��ات   نوپ��ا 

 دریاف��ت نش��ود. همچنی��ن 
قانون کار براس��اس واقعیت ها 
بازنگ��ری و از یک جانبه گرایی 
ب��ه نف��ع کارگ��ر ی��ا کارفرما 
خارج ش��ود. نهادهای نظارتی 
بای��د همچ��ون کش��ور چین 
مجازات سنگینی برای کسانی 
ک��ه ورود ب��ه کارآفرین��ی را 
با موان��ع و مش��کالت فراوان 
کنند.  همراه می کنن��د، وضع 
که شترسواری باش��د   یادمان 

 دوال دوال نمی شود. 
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کمی درباره رشته مدیریت 
برند برایمان توضیح دهید. 
مدیریت برند در دو رش��ته 
ارتباطات ب��ا گرایش تبلیغات 
و مدیری��ت بازاریاب��ی ج��ای 
می گی��رد. در برخ��ی م��وارد 
جزیی از رش��ته تبلیغات و در 
زیرمجموعه  دانشگاه ها  برخی 
تعریف شده  بازاریابی  رش��ته 
است. این رشته ای جدید است 
و بیش از 10 سال از عمر آن 
در  برند  مدیری��ت  نمی گذرد. 
بسیاری از دانشگاه های معتبر 
دنی��ا در حال تدریس اس��ت. 
عالوه بر دانش��گاه های معتبر، 
در بس��یاری از کشورها مانند 
ترکی��ه و مالزی نی��ز لزوم آن 
احساس شده و در دانشگاه ها 
و م��دارس تج��ارت در ح��ال 
بس��یاری  اس��ت.  تدری��س 
همین ط��ور  و  ش��رکت ها  از 
این  ب��ه  بخش های سیاس��ی 
نیازمند هستند. همین  رشته 
احس��اس نیاز به این رش��ته 
باع��ث گس��ترش س��ریع آن 
در دنیا ش��ده اس��ت. مدارس 
تجارت برای پ��ر کردن جنبه 
مهارتی آن وارد عمل شده اند 
و دوره های  ام بی ای و دی بی ای 
راه اندازی  را  برن��د  مدیری��ت 
کرده ان��د ک��ه متاس��فانه در 
کش��ور م��ا مفه��وم دیگ��ری 
یافته ان��د. با اینک��ه دی بی ای 
حرفه ای  دکت��رای  به عن��وان 
و رش��ته ای بس��یار کاربردی 
دیده می ش��ود، در میان ما در 
حد یک دوره کوتاه آموزش��ی 
پرستیژی پایین آمده و باعث 
راه حل ه��ای  از  یک��ی  ش��ده 
مناس��ب را ب��رای گس��ترش 
رش��ته مدیریت برند از دست 
بدهی��م. م��دارس تج��ارت یا 
کن��ار  را  بیزن��س اس��کول ها 
بگذاری��م می ماند دانش��گاه ها 
که متاسفانه هنوز اهمیت این 
رش��ته در کش��ور ما از طرف 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی 
حس نش��ده اس��ت. البته این 
بازمی گردد  ای��ن  به  مش��کل 
تبلیغ��ات  عل��م  هن��وز  ک��ه 
در کش��ورمان ب��ه رس��میت 
ش��ناخته نشده است. به دلیل 
در فضای  گروه بندی هایی که 
کش��ور  دانش��گاهی  داخل��ی 
تبلیغات  وج��ود دارد، هن��وز 
اهمیت خ��ود را پیدا نکرده و 
دانش��کده های  در  آن  جایگاه 
معتبر باز نشده و تدریس هم 
نمی شود. براین اساس به برند 
نیز تخصصی نگاه نشده است 
و ش��اید نگاهی که به مبحث 
برند در دانشگاه شده محدود 
به س��ه واحدی اس��ت که در 
رش��ته های بازاریابی گنجانده 
شده است. دانشجویان در این 
س��ه واحد فقط فرصت این را 
پی��دا می کنند ک��ه به تعریف 
برند برسند و مباحث کلیدی 
عملیات��ی آن مطالعه نش��ده 
باقی می ماند. مگر اس��تادی از 
روی تشخیص خود پایان نامه 
دانش��جویان را به س��مت این 

موضوع سوق دهد. 
پ�س طب�ق نظر ش�ما این 
رشته هنوز به طور کامل به 
کشور ما وارد نشده است؟ 

بله. چون یکی از موضوعات 
مه��م در برندس��ازی مدل ها 
هس��تند؛ موضوع��ی ک��ه در 
دانش��گاه های  در  حال حاضر 
دنی��ا چالش برانگی��ز اس��ت و 
آن  روی  زی��ادی  بحث ه��ای 
می ش��ود. این درحالی اس��ت 
ک��ه وقتی این موض��وع را در 
کش��ور مطرح ک��ردم، برخی 
اص��ال در م��ورد آن نش��نیده 
بودن��د و ب��رای برخ��ی دیگر 
عجی��ب و خنده دار ب��ود. بعد 

از صحبت ه��ای من وقتی این 
دوستان در مورد این موضوع 
شروع به جس��ت وجو کردند، 
متوجه ش��دند ک��ه موضوعی 
مه��م و مطرح در دنیا اس��ت. 
در کل موض��وع مدل در علم 
زمان  دارد.  جای��گاه خاص��ی 
زی��ادی از ورود ای��ن علم به 
کشور نمی گذرد. این درحالی 
است که در پنج سال اول 10 
سال گذش��ته خیلی ها گمان 
می کردند که برند همان لوگو 
اس��ت، یعنی برن��د را با لوگو 
اش��تباه گرفت��ه بودن��د. حال 
در پن��ج س��اله دوم این دهه 
که در میانه آن هس��تیم برند 
را با ش��عار تبلیغاتی اش��تباه 
گرفته ان��د. ب��رای مثال برخی 
در  وقتی می خواهند  دوستان 
مقصد  برند گردشگری  زمینه 
خ��ود صحبت کنند می گویند 
برند ش��هر فالن س��اخته شد 
و ش��عاری را کن��ار نام ش��هر 
برند  می گوین��د  و  می آورن��د 
را س��اختیم. صحت  شهرمان 
ای��ن موض��وع را می توانید با 
جست وجو در اینترنت متوجه 
ش��وید. باید بگویم در س��طح 
مدیریتی درب��اره مبحث برند 
در موقعیت ضعیفی هس��تیم 
و وقتی می گویند مبحث برند 
وارد کش��ور ش��ده یعنی فقط 
نام آن وارد ش��ده ن��ه مفهوم 

وکاربرد آن. 
این رشته  متخصصان  نگاه 

به برند چیست؟ 
متخصص��ان  س��طح  در 
هس��تند کس��انی ک��ه عنوان 
می کنن��د تخصص برند دارند، 
تخصص های  واق��ع  در  ول��ی 
دیگ��ری مانن��د گرافی��ک یا 
حتی روان شناس��ی دارند و به 
ش��کلی ناخواس��ته به موضوع 
رش��ته  پنجره  از  برندس��ازی 
اصل��ی خ��ود ن��گاه می کنند. 
برخی از متخصصان بازاریابی، 
از زیرمجموعه ه��ای  برن��د را 
همان ط��ور  می دانن��د.   p4
ک��ه می دانید یک��ی از پی ها، 
محص��ول اس��ت ای��ن اف��راد 
برن��د را زیرمجموعه محصول 
می دانند. طبق نظر این افراد، 
برن��د فق��ط در ح��د یکی از 
عوامل تاثیرگ��ذار بر محصول 
اس��ت. در واقع برن��د ابزاری 
برای توس��عه و رشد محصول 
است. تا زمانی که نگاه به برند 
این باش��د و توجه کلی که به 
برند در دنیا می ش��ود به ایران 
نیاید نمی توان از لحاظ عملی 
درکشور کاری برای برندسازی 
کرد. هیچ کش��وری به اندازه 
ای��ران س��مینار برن��د برگزار 
نمی کند. در کش��ورهای دیگر 
ش��اید در سال بیش��تر از یک 
یا دو س��مینار ب��رای موضوع 
برن��د برگزار نش��ود. در حالی 
که در ایران طبق بررسی های 
من درس��ال گذش��ته ش��ش 
س��مینار درکشور برگزار شده 
است. نکته جالب اینکه وقتی 

مطال��ب مطرح ش��ده در این 
می کنید  مطالعه  را  سمینار ها 
هیچ ک��دام راج��ع و مرب��وط 
ب��ه مباحث برند نیس��تند. در 
این س��مینارها درباره مباحث 
مختلف صحبت شده، ولی نام 
آن س��مینار برند است. نمونه 
بارز آن س��میناری اس��ت که 
پارسال از سوی یکی از نهادها 
البته این  برگزار ش��ده ب��ود. 
خصوصیات مرحله  گذار است، 
ولی در میان ما کمی ش��دت 
فعالیت های س��طحی بیش��تر 
از دیگران اس��ت. تا زمانی که 
فعالیت های ریش��ه دارتر انجام 
نپذی��رد و درص��دد ایجاد این 
رش��ته، یا گرای��ش و تدریس 
در  رش��ته  ای��ن  تخصص��ی 
کش��ور نباشیم، کسانی که در 
می کنند  فعالی��ت  زمینه  این 
ب��ه راحت��ی متخص��ص برند 
نخواهند شد. برای مثال آقای 
کلر، نویس��نده معروف کتاب 
پروفس��ور  برن��د،  اس��تراتژی 
تجارت  مدرس��ه  در  بازاریابی 
ت��اک اس��ت. نس��ل اولی که 

پایه گذار رش��ته مدیریت برند 
بوده اند عمدتا فارغ التحصیالن 
رش��ته بازاریابی ان��د ک��ه این 
موضوع بدیهی است و اشکالی 
هم ندارد. ولی همین ها کمک 
کرده اند تا رش��ته ی��ا حداقل 
گرای��ش مدیری��ت برن��د در 
رشته های تبلیغات و بازاریابی 
ش��کل بگیرد. ام��ا زمانی که 
ن��گاه تعصب��ی ب��ه موض��وع 
مش��کل  می ش��ود  رش��ته ها 
نگاه  ای��ن  می ش��ود.  ش��روع 
ش��اید فقط درکشور ما وجود 
داشته باشد، وقتی از رشته ای 
می ش��ویم  فارغ التحصی��ل 
نگاهی مانن��د وطن و خانواده 
ب��ه آن داریم، یعن��ی تعصبی 
شبیه به این موارد در ما ایجاد 
می ش��ود و ب��ه ای��ن موضوع 
توجه��ی نمی کنی��م ک��ه این 
رشته ای بوده که ما خوانده ایم 
و االن نیاز ب��ازار چیز دیگری 
است و ما باید از زاویه دیگری 
ای��ن موضوع ن��گاه کنیم.  به 
باید موارد دیگ��ری را در این 
رش��ته یاد بگیریم و برای رفع 
مش��کل بازار به رش��ته ای که 
دیگری  چیزه��ای  خوانده ایم 
نیز اضافه کنی��م. این نگاهی 
است که در برخی وجود دارد 
کنند  عن��وان  می خواهن��د  و 
که رش��ته ما غالب و س��رآمد 

اس��ت و هر ک��س می خواهد 
برندس��ازی یاد بگی��رد بیاید 
همی��ن رش��ته های موج��ود 
را بخوان��د. این نگاه مش��کل 
حادی را در آموزش مدیریت 
برن��د و خصوص��ا تبلیغات در 
کشور ایجاد کرده است. یادم 
دانش��جو  که  موقعی  نمی رود 
بودم دوستان رشته ارتباطات 
زیرمجموع��ه  را  تبلیغ��ات 
و  می دانس��تند  ارتباط��ات 
را  تبلیغات  بازاریابی ه��ا ه��م 
زیرمجموعه بازاریابی که البته 
هر دو هم درس��ت می گفتند! 
موض��وع برتری رش��ته ای به 
رش��ته دیگر نیس��ت، موضوع 
این است که اقتصاد و فرهنگ 
ما ام��روز به دان��ش تبلیغات 
به عن��وان ی��ک دان��ش مجزا 
نی��از دارد تا مس��تقیما روی 
آن تحقی��ق و دان��ش بوم��ی 
تولید ش��ود. تا زمان��ی که به 
موض��وع رش��ته های تبلیغات 
و مدیری��ت برند، هرکس��ی از 
زاویه رش��ته خود ن��گاه کند 
این معضل در کش��ور ما حل 
نخواه��د ش��د. این اس��ت که 
شش س��مینار در سال برگزار 
می ش��ود ولی هیچ برداش��تی 
از آن نمی ش��ود، دوستانی که 
در آن سمینارها حضور دارند 
تحقیق��ات ب��ه روزی در ای��ن 
مبحث انجام نداده اند. در واقع 
همان مطالب کتاب ها را تکرار 
می کنن��د. در یک کالم، نباید 
ب��ا تعصبات ش��خصی به این 
مبح��ث ن��گاه کرد. ه��ر وقت 
مطرح می کنم که باید رش��ته 
تبلیغات و مدیریت برند را در 
با  کنیم،  راه اندازی  دانشگاه ها 
تعصب��ات این چنین��ی مواجه 
این  از چ��اپ  می ش��وم. پس 
مطلب ش��ما ه��م نتیجه آن 
را خواهید دی��د. اما من دیگر 
نمی توان��م  ک��رده ام.  ع��ادت 
ببینم سرمایه های شرکت های 
ایران��ی ب��ه خاطر نب��ود یک 
روزه  ه��ر  ض��روری  دان��ش 
هدر م��ی رود و ش��رکت های 
ما ب��ه خاط��ر نداش��تن برند 
مناس��ب ب��ه تولی��د کننده ای 
خارج��ی  برنده��ای   ب��رای 

بدل شده اند. 
به نظر ش�ما این مخالفت ها 
حرک�ت  رون�د  در  چق�در 
درکش�ور  برندس�ازی 

تاثیرگذار است؟ 
آین��ده مش��خص می کن��د 
ک��ه این افراد چ��ه تاثیری بر 
درکش��ور  برندس��ازی  رون��د 
مش��خص  زمان  گذاش��ته اند. 
می کن��د ک��ه آنه��ا خدم��ت 
کرده ان��د یا خیان��ت. اما نکته 
مهم ح��ال حاضر این اس��ت 
که افراد غیرمتخصصی که در 
این حوزه وارد می شوند، بازار 
و مش��تریان را از موضوع برند 

دل زده می کنند. 
برای  وقتی  حاض��ر  درحال 
مش��اوره ب��رای ش��رکت های 
مختل��ف می رویم، نخس��تین 

س��والی که از ما می پرس��ند 
این اس��ت که داس��تان برند 
ش��رکت ها  اکث��ر  چیس��ت؟ 
می گویند بس��یاری از افراد به 
س��راغ ما آمده ان��د و گفته اند 
که برای ش��رکت می خواهند 
برندس��ازی کنن��د و هزین��ه 
زی��ادی نی��ز از م��ا دریاف��ت 
کرده اند، اما وقتی کارهایی را 
که انجام شده است می بینیم 
با بررسی متوجه می شویم که 
هیچ کدام از کارها در راستای 
اص��ول برند س��ازی نب��وده و 
هویت  طراحی  جنبه  بیش��تر 
بصری برند را داشته است که 
در حد طراحی لوگو و رنگ و 
وقتی  می ماند.  باقی  ماسکوت 
کاری که ش��ده با هیچ یک از 
مطابقت  برندینگ  مدل ه��ای 
ندارد، ایج��اد هویت در رفتار 
س��ازمان و تداعی ذهنی برای 
برن��د نخواهد ک��رد و همین 
عامل باعث می شود که برخی 
از مدی��ران وقتی نامی از برند 
می کنن��د.  ف��رار  می ش��نوند 
ای��ن عملک��رد می توان��د دو 
خروجی داش��ته باش��د، یکی 
اینکه م��ا را از ورود به مبحث 
برندس��ازی به صورت علمی و 
مهارتی عق��ب بیندازد، یعنی 
خیلی ه��ا با ش��نیدن نام برند 
بگوین��د این یک کالهبرداری 
اس��ت، حالت دوم این اس��ت 
ک��ه امکان دارد ای��ن عملکرد 
باعث ش��ود که ش��رکت ها به 
برندس��ازی  راه ه��ای  دنب��ال 
واقعی بگردن��د و همین عمل 
باعث ش��ود که افرادی که در 
این حوزه فعالیت می کنند به 
دلیل اینکه مش��تری خواهان 
برندسازی واقعی و نه نمایش 
اس��ت، ب��ه س��راغ مطالعه و 
یادگیری دقیق مباحث اصلی 

بروند. 
همی�ن مق�دار علم�ی که 
وارد کش�ور ما شده چقدر 
با شرایط ایران بومی سازی 

شده است؟ 
ذات و مفه��وم برندس��ازی 
مفهومی بومی است. به همین 
دلیل اص��رار دارم تا تحقیقات 
دانش��گاه ها  در  را  خودم��ان 
ش��روع کنی��م. کس��ی که در 
فعالی��ت می کند  رش��ته  این 
نمی توان��د یک مدل  هیچ گاه 
خارج��ی را عین��ا در داخ��ل 
پی��اده کن��د. مفهوم  کش��ور 
اصلی برندس��ازی بومی شدن 
است. برند هویتی است که در 
ذهن مشتری ساخته می شود 
و در درون همی��ن تعری��ف، 
بومی بودن مس��تتر است؛ به 
ش��رط آنکه هویت و مخاطب 
هر دو اینجایی باش��ند. داخل 
هویت ایجاد ش��ده ه��م باید 
عناص��ر ایرانی وجود داش��ته 
باش��د. بنابرای��ن برند س��ازی 
اصول��ی در  ب��رای موفقی��ت 
کل ب��ا تقلید مخالف اس��ت. 
کس��ی که وارد انجام مراحل 
برندین��گ می ش��ود بالفاصله 
از تقلی��د دور می ش��ود چون 
می خواهد هویت را بس��ازد و 
هویت باید حتما بومی باش��د 
تا به درس��تی درک شود. اگر 
کسی برندسازی را با توجه به 
از محص��والت خارجی  تقلید 
انج��ام ده��د و براس��اس آن 
فعالی��ت خود را بومی س��ازی 
نکند، مطمئنا شیوه اشتباهی 
را پیاده ک��رده و صاحب برند 
ش��د.  نخواه��د  ریش��ه داری 
فرام��وش نکنی��م مفهوم برند 
با وفاداری گره خورده اس��ت 
و با تقلید س��طحی نمی توان 
تقلید  ک��رد.  ایجاد  وف��اداری 
س��طحی با ب��ادی می آید و با 
ب��ادی خواهد رف��ت. به قول 
موالنا: مردمان تقلیدش��ان بر 

باد داد... 

گفت وگوی»فرصت امروز« با دکتر فرزاد مقدم، نویسنده و مدرس حوزه برندسازی

 نگاه  متعصبانه 
روند برندسازی را در کشور عقب می اندازد

 انتخاب عنوان مناسب 
برای محتوای بازاریابی

یک��ی از درس های��ی که در ابتدای کس��ب و کار خود 
آموخت��م، اهمی��ت عناوینی اس��ت که ب��ه محصوالت 
می دهی��م و اطالعات��ی که خ��ود انتخاب و اس��تفاده 

می کنیم.
 نامی ک��ه برای هر ن��وع محتوایی تهی��ه می کنید، 
باید با دقت انتخاب ش��ود. نام یا عنوان محتوای ش��ما 
نخس��تین تاثی��ر را بر مش��تری می گذارد و بس��ته به 
تصمیم ش��ما در نامگذاری، ممکن اس��ت خوانندگان 
 و بازدیدکنن��دگان بس��یاری را از دس��ت دهی��د ی��ا 

به دست آورید.
ام��ر  متخصص��ان  از  بس��یاری  مث��ال،  به عن��وان   
تبلیغات ممکن اس��ت به ش��ما بگویند که به نس��بت 
خ��ود محتوا و مطال��ب متن مربوط به ف��روش، زمان 
بیش��تری را صرف انتخاب عن��وان یا تیتر آن می کنند. 
اگ��ر از کلم��ات تاثیرگ��ذاری در انتخ��اب عن��وان و 
توصی��ف مت��ن اس��تفاده کنی��د، محت��وا و اطالعات 
 ارائ��ه ش��ده توس��ط ش��ما از ارزش باالی��ی برخوردار 

خواهند شد.
هنگام��ی ک��ه اق��دام به تهی��ه محت��وا ب��ا جریان 
پیوس��ته می کنی��د، ب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید ک��ه 
عناوین��ی ک��ه برم��ی گزینید، فاکت��ور اصل��ی و اولیه 
در تعیی��ن می��زان تاثیرگ��ذاری آن خواه��د ب��ود و 
 ب��ر قضاوت مش��تریان درباره کس��ب و کار ش��ما تاثیر 

خواهد گذاشت. 
این نام ممکن اس��ت باعث ش��ود که مشتریان هرگز 
به س��راغ تجربه خدمات یا محصوالت ش��ما نیایند یا 

بی توجه به کیفیت آن، بارها انتخابش کنند.
بنابرای��ن عناوین��ی انتخ��اب و اس��تفاده کنی��د که 
محتوای ش��ما را خاص، متمایز و در عین حال س��اده 
جل��وه دهد. اگر 10 عن��وان برتر را فهرس��ت کنید یا 
لیس��ت پیشروی قدم به قدم تهیه کنید، محتوای شما 

جذاب و تاثیرگذار خواهد شد.
چند مثال: 

• هفت نکته راجع به سرقت از منزل برای کسانی که 
در خانه خود سگ نگهداری می کنند.

• پن��ج علت کمردرد که دکتر ش��ما به ش��ما نگفته 
است.

• گزارش ویژه: قدم به قدم تا رهایی از قرض.
• هش��ت مرحله برای تسریع در تحقق شغل رویایی 

شما.
ای��ن عناوی��ن، م��وارد جذابی هس��تند که ف��ارغ از 
 محتوای ش��ان می توانن��د ش��ما را به خوان��دن ترغیب 

کنند.

در شماره بعدی بخوانید: 
استراتژی توزیع و انتشار محتوا

بی نظمی در بازاریابی
جهان وارد مرحله اقتصادی 
جدیدی شده است، تجارت 
دنیای ام��روز را جریان های 
اطالعات��ی هدایت می کنند 
که با س��رعت نور از طریق 
همراه  تلفن های  و  اینترنت 
جا به ج��ا می ش��وند. جهان 
نس��بت به هر زمانی بیشتر 
 به هم وابس��ته و پیوس��ته 
چنی��ن  در  اس��ت.  ش��ده 
ش��رایطی رهب��ران کس��ب و کارها نیازمن��د دی��دگاه 
 جدی��دی درب��اره  دنی��ا و چارچ��وب جدی��دی برای 

اداره اش هستند. 
آنها باید امور را در دورانی با آش��فتگی های بیش��تر 
اداره کنند، از این رو نیازمند نظامی برای تصمیم گیری 

بهتر هستند.  
ای��ن مرحله جدید با مزایای فراوانی در حوزه کاهش 
هزینه و س��رعت بخشیدن به تولید و همچنین تحویل 
کاال و خدمات همراه اس��ت، اما جوانب تاریکی نیز در 
خود دارد که از جمله آن می توان به افزایش چشمگیر 
س��طح خطرپذیری و بی اطمینانی برای تولیدکننده و 

مصرف کننده اشاره کرد. 
کت��اب »بی نظم��ی در بازاریاب��ی« با تعری��ف نظام 
مدیریت بی نظمی، توضیح و ش��رح رفتارهای راهبردی 
جدید و ارائه نقش��ه راهنمای جامع که نش��ان می دهد 
ش��رکت ها چگونه قادر خواهند شد در دوران آشفتگی، 
راهبرده��ای بازاریابی و فروش خود را قوت بخش��ند، 
ب��رای مدیری��ت دوران آش��فتگی نوش��ته ش��ده تا به 
ای��ن وس��یله جریان ه��ای نامعی��ن و پیش بینی ناپذیر 
موفقی��ت  ب��ا  را  آش��فتگی  عص��ر  و  جدی��د   عص��ر 

هدایت کند. 
کت��اب ف��وق ش��امل ش��ش بخ��ش اس��ت ک��ه از 
بخش ه��ای آن می ت��وان ب��ه »جه��ان وارد مرحل��ه 
اقتصادی جدیدی ش��ده اس��ت«، »الگ��وی بی نظمی، 
مدیری��ت ب��ر آس��یب پذیری و فرص��ت«، »طراح��ی 
نظام ه��ای مدیریتی برای تطبیق پذی��ری« و »طراحی 
 نظام ه��ای بازاریاب��ی ب��رای تطبیق پذی��ری« اش��اره 
کرد. کتاب بی نظمی در بازاریابی نوش��ته فیلیپ کاتلر 
و ج��ان کس��لیون ترجمه دکت��ر کامبیز حی��درزاده و 
دکتر ش��هناز نایب زاده اس��ت که در 232 صفحه و به 
 قیمت 7500 تومان توس��ط انتش��ارات س��یته منتشر 

شده است. 

حاشیه نگاری سمینار آسیب شناسی خلق برند 
گام های معلق برندسازی در ایران

چندی پیش دومین س��مینار آسیب شناس��ی خلق 
برن��د با حضور دکت��ر محمود محمدی��ان، دکتر فرزاد 
مق��دم، دکت��ر آذر صائمی��ان، مدیر آم��وزش »انجمن 
مدیری��ت ایران« و جمعی از مدیران به همت مدرس��ه 
 تبلیغ��ات ای��ده در س��الن همایش ه��ای ب��رج میالد 
برگزار ش��د. این سمینار که »گام های معلق برندسازی 
در ای��ران« ن��ام داش��ت، با س��خنرانی دکت��ر محمود 
محمدیان و دکتر فرزاد مقدم از نام های آش��نای عرصه 
بازاریاب��ی و برندینگ همراه بود که در ادامه به چکیده 

آن اشاره می کنیم. 

محمدیان: هنر، بال برندسازی است

در ای��ن س��مینار دکتر محم��ود محمدی��ان، عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به ایراد سخنرانی 
ب��ا عنوان »فضای برندینگ در ایران« پرداخت و گفت: 
»در حوزه علمی برندینگ برای رسیدن به یک مقصود 
دو ب��ال متصور می ش��وند ک��ه یکی از آنها مهندس��ی 
درون س��ازمانی و عملیاتی و بال دیگ��ر موضوع هنر و 
اس��تراتژی اس��ت. ما در بحث هن��ر برندینگ در ایران 
کمت��ر کار کرده ای��م و برای همین اس��ت که در ایران 

حتی یک برند در سطح جهانی نداریم.«
وی ادام��ه داد: باید به این موضوع توجه داش��ت که 
امروز برندها هس��تند که برای کش��ورها سرمایه تولید 
می کنند. اگر به کش��ورهای G3 مث��ل امریکا، ژاپن و 
آلم��ان نگاه کنیم می بینیم برندها هس��تند که جایگاه 
ای��ن کش��ورها را در صنعت و اقتص��اد تثبیت کرده اند 
 G3 و اگر دقیق تر بخواهیم بررس��ی کنیم هرچقدر از
بگذریم و به G5،G13  و غیره برس��یم با کاهش برند 
در این کش��ورها روبه رو هس��تیم. این موضوع نش��ان 

می دهد که امروز برندها پرچم کشورها می شوند. 
نویس��نده کتاب ه��ای »اس��تراتژی ها و تکنیک های 
ارتقای برند« و »تبلیغات محیطی در ایران« در ادامه با 
طرح موضوع برندسازی به شکل بومی گفت: برندسازی 
همواره باید براس��اس نگرش های فرهنگی شکل بگیرد 
و مدل قالب و مش��خصی ندارد، ام��ا اگر بخواهیم این 
موضوع را در ایران بررسی کنیم، در می یابیم که نگرش 
غال��ب مردم ایران ب��ه کاالها و خدم��ات ایرانی منفی 
اس��ت؛ پس اگر می خواهیم در ایران فعالیت برندینگ 
کنیم باید از زیر صفر و با فرهنگ س��ازی در مردم این 
کار را آغ��از کنیم. از س��وی دیگر نگرش ظاهری اغلب 
م��ردم هم به تبلیغات منفی اس��ت، پس در این زمینه 

هم باید شرایط فرهنگی مهیا شود. 
وی اف��زود: نگرش ش��خصی ب��ه برند ک��ه متکی به 
بنیانگ��ذار آن اس��ت، نگرش س��نتی و مح��دود بودن 
فعالی��ت در عرصه برندس��ازی و پرداختن به پوس��ته 
ظاهری برند مثل طراحی لوگو و طرح ش��عار تبلیغاتی 
از دیگر مواردی اس��ت که گام های برند سازی در ایران 
را با مش��کل روبه رو کرده و امروز ش��اهد هس��تیم که 
نگرش دنیا به ما ش��بیه به کارگران ارزان اس��ت و باید 
به صورت جدی در زمینه برندس��ازی و فرهنگ آن در 

ایران کار کنیم. 

مقدم: برای دنیا کارگر ارزان نباشیم

در ادامه دکت��ر فرزاد مقدم، مدرس و اس��تاد نمونه 
رش��ته تبلیغ��ات، پیرامون روش های مختلف س��اخت 
برند و بررس��ی مش��کالتی که به خاطر عدم شناخت از 
مدل های برندس��ازی در ایران وجود دارد به سخنرانی 

پرداخت. 
وی در ابت��دا ب��ا طرح س��وال »به چه منظ��ور برند 
می سازیم؟« گفت: علم برندسازی از سال 1985 شکل 
گرفت و تاکنون مدل های مختلفی را طی این س��ال ها 
تجربه ک��رده ، اما نکته اصلی که در زمینه برندس��ازی 
مهم اس��ت این اس��ت که این علم بسیار میل به بومی 
شدن دارد و همواره براس��اس مخاطب شناسی و ابعاد 
فرهنگی کش��ورها ش��کل می گی��رد. ام��روزه نیز علم 
برندینگ براساس ش��اخصه فرهنگی در سطح دنیا در 
جریان است؛ زیرا برندها سرمایه فرهنگی پیدا می کنند 

و هویت ها را می سازند. 
وی اضاف��ه ک��رد: برندها تنها در زمینه کس��ب و کار 
نیس��تند و همین امروز نیز می بینی��م که یک فعالیت 
غیر انتفاع��ی مث��ل »چالش آب ی��خ« می تواند به یک 
نش��ان فرهنگی بدل ش��ود. باید به ای��ن موضوع توجه 
کرد، برندها و نمادها می توانند مس��ئولیت اجتماعی و 

شهروندی بیافرینند و یک پارادایم فرهنگی شوند. 
نویسنده کتاب های »تبلیغات شگفت انگیز« و »هفت 
گام تا س��اخت برند« گفت: در ایران چون ما مدل های 
برندس��ازی را از جنبه های اقتصادی، هویتی، فرهنگی، 
هن��ری، اجتماعی و غیره طی نکرده ای��م و با تقلید به 
پی��ش رفته ایم برای خلق برند هم��واره گام های معلق 
در زمینه برندس��ازی برداش��ته ایم. امروزه باید در این 
زمین��ه فعالیت کنی��م، زیرا ما در س��طح دنیا در حال 
تبدی��ل ش��دن به کارگ��ر ارزان هس��تیم. به طور مثال 
می توان به برند چینی »کاراجا« در ترکیه اش��اره کرد 
که تولیدکننده آن ایرانی اس��ت، اما این کاال با برندی 

ترکی در سطح اروپا معرفی می شود. 

مفهوم اصلی 
برندسازی بومی 
شدن است. برند 

هویتی است که در 
ذهن مشتری ساخته 
می شود و در درون 
همین تعریف، بومی 
بودن مستتر است؛ 
به شرط آنکه هویت 

و مخاطب هر دو 
اینجایی باشند

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

کتابخانه

 نرگس فرجی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

»قدیم ترها اف�راد مدیریت برند را به صورت تجربی فرا  می گرفتند. البته 
هی�چ منعی ه�م در این مورد وجود نداش�ته و ندارد، اما ب�رای فراگرفتن 
ای�ن رش�ته به صورت تجربی بای�د دو موضوع را لحاظ ک�رد. اوال باید یک 
قربان�ی پیدا کنید و روی آن آزمایش انجام دهید. یعنی باید یک ش�رکت 
یا یک س�ازمان را بیابید و آن را قربانی تجربه خود کنید. این بالیی اس�ت 
ک�ه در حال حاضر تعدادی از افراد بر س�ر ش�رکت ها می آورند. به عبارت 
دیگ�ر، برای تجربی یاد گرفتن نیاز به موش آزمایش�گاهی اس�ت. تجربی 
ی�اد گرفت�ن فرد را عقب می اندازد و مانند این اس�ت ک�ه بخواهید از اول 

چرخ را اختراع کنید. آموزش دیدن این حس�ن را دارد که ش�ما با مطالعه 
تجربیات ش�رکت ها و کش�ورهای دیگ�ر از نقطه صفر ش�روع نمی کنید و 
جلوتر از دیگران هس�تید. این روشی اس�ت که در حال حاضر بسیاری از 
فع�االن عرصه بازاریابی در پیش گرفته ان�د و با تداوم آن، آینده خوبی در 
بازار رقابت در انتظار آنها نخواهد بود.« این جمالتی اس�ت که دکتر فرزاد 
 مقدم، نویس�نده، محق�ق و مدرس حوزه مدیریت برن�د در گفت وگویی با 
»فرصت امروز« می گوید. او از معدود کس�انی است که به طور تخصصی در 

رشته مدیریت برند تحصیل و فعالیت کرده است. 
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ای��ن روزها تبلیغ��ات به عنوان 
یکی از تاثیرگذارترین مولفه های 
ف��روش، در زندگ��ی اجتماع��ی 
انسان ها ریشه دوانده است، تبلیغ 
به عنوان عملی تعریف می شود که 
در آن س��فارش دهنده ای با انجام 
فعل��ی در ش��کل های گوناگون، 
س��عی دارد مخاطب بالق��وه را از 
عمل خود »آگاه« یا او را به عملی 
ترغیب کند. این آگاهی باید فقط 
در حد اطالع رس��انی یا ترغیبی 
اصول��ی  ،  باقی بمان��د، به گونه ای 
ک��ه مخاطب در مرحل��ه اول در 
دیدن یا ندیدن، گ��وش دادن یا 
ندادن به آن تبلیغ مختار باش��د 
و در مرحله دوم نیز برای انتخاب 
و خرید محص��ول هم باید کامال 
اختیار و آزادی عمل داشته باشد. 
 در جریان س��اخت ی��ک تبلیغ، 
مهم ترین موضوع مخاطب است، 
در واقع در نظر گرفتن آزادی برای 
مخاطب و رعایت حقوق انسانی و 
حقوق مصرف کننده باید نخستین 
فاکتور برای س��اخت یک تبلیغ 
باش��د، ولو اینکه این تبلیغ یک 

تبلیغ تجاری هم نباشد. 
امروز  تبلیغ کنن��دگان عص��ر 
ب��ا توجه ب��ه در اختیار داش��تن 
امکانات متعدد و انواع رس��انه ها 
می توانند در افزایش مش��تریان 
و ب��ه طب��ع آن افزای��ش فروش 
س��فارش دهنده ها، نقش موثری 
داش��ته باش��ند، اما با این وجود 
رقابت تنگاتنگ سفارش دهنده ها 
باعث شده اس��ت تا شرکت ها و 
موسس��ات برای جل��ب توجه و 
اقناع بیش��تر مخاطبان، روش ها 
و مدل های متفاوت��ی را امتحان 
کنند که گاهی به حقوق انسانی 
و اصول مش��تری مداری خدشه 

وارد می کند. 

تبلیغ برای معتادان بدنسازی
یکی از روش های اس��تفاده از 
مخاطب به عنوان رسانه که اغلب 
در کشورهای غربی و چند سالی 
است در ژاپن مرسوم شده استفاده 
از »تاتو« یا همان خالکوبی روی 
بدن اس��ت. تولیدکننده ها برای 
تبلیغ محصول خود از مشتریان 
به عن��وان رس��انه های حاضر در 
جامعه اس��تفاده می کنند که به 
نظر، کرام��ت انس��انی را نادیده 
گرفته و از نقاط ضعف مش��تری 
به نفع خود بهره می گیرند. برای 
مثال برند ریباک استفاده رایگان 
از محص��والت و خدم��ات ی��ک 
ساله خود را در مسابقه یک روزه 
بزرگ ترین تاتو به ش��کل لوگوی 
این شرکت به اشخاصی که حاضر 
به این کار باش��ند پیشنهاد داده 
است. شرکت ریباک این پیشنهاد 
را به افرادی داده که به »معتادهای 
بدنسازی« شهرت دارند. الزم به 
ذکر اس��ت که اشتراک یک ساله 
خدمات این شرکت ارزشی بالغ بر 

5800 دالر دارد. 

 تبلیغات نیمه خودآگاه 
و اجباری

ن��وع  ای��ن  تحلی��ل  ب��رای 
تبلیغ��ات به س��راغ رضا اس��الم 
پناه کارش��ناس تبلیغات و مدیر 
خالقیت شرکت پالس رفتیم. او 

در خص��وص این نوع تبلیغات به 
»فرصت امروز« می گوید: قبل از 
هرچیزی باید تاریخچه پیدایش 
این گون��ه تبلیغ��ات را بدانیم. در 
  Businessinsider س��ایت 
تبلیغات  این گون��ه  بیان ش��ده، 
 به »تبلیغات نیم��ه خودآگاه« یا 
  subliminal advertising
معروف اند، تبلیغاتی که س��ریع 
یا نه چندان ش��فاف نش��ان داده 
می ش��وند و توج��ه مخاط��ب را 
غیرمس��تقیم و بدون اختیار وی 
جلب می کنند و بر ذهن او تاثیر 

می گذارند. 
نخس��تین بار س��ر و کله این 
تبلیغ��ات در س��ال 1957 پیدا 
ش��د، در آن زمان بازارپژوهی به 
ن��ام جیمز وی��کاری عبارت های 
»پاپ کورن بخورید« و »کوکاکوال 
بنوشید« را به عنوان یک فریم به 
24 فریم در ثانیه فیلم اضافه کرد 
و در یک فیلم س��ینمایی جا داد. 
)الزم اس��ت بدانید چشم انسان 
توانایی دیدن تنه��ا 24 فریم در 
ثانی��ه را دارد.( ای��ن عبارت ه��ا 
شاید دیده نمی شدند ولی همان 
نمایش س��ریع یعن��ی یک فریم 
در ثانی��ه هم کافی بود تا پیام در 
ضمیر ناخودآگاه بینندگان جای 
بگیرد. بعد از پایان نمایش فیلم، 
مخاطبان بدون اینکه خودش��ان 
متوجه قضیه ش��ده باشند برای 
خ��وردن نوش��ابه های کوکاکوال 
ترغیب ش��ده بودند. اس��تفاده از 
ی��ا    subliminal message
پیام نیم��ه خ��ودآگاه، تصاویر یا 
جمالتی است که به قدری سریع، 
پنهانی یا غیر ملموس نمایش داده 
می ش��وند که مخاطب��ان به طور 

آگاهانه آنها را نمی بینند. 
 این تبلیغات نیم��ه خودآگاه 
که به ظاه��ر در آن زمان افزایش 
ف��روش 18/1 درصدی کوکاکوال 
و 57/8 درص��دی پ��اپ کورن را 
به دنبال داشت، نوعی عوام فریبی 
تلقی ش��د و به تازگی تجربیات 
بیش��تر نش��ان داده اس��ت ک��ه 
پیام های نیمه خ��ودآگاه در واقع 
می توانند بر رفتارهای مخاطبان 
و افکار ناخودآگاهاشان، تاثیرگذار 

باشند. 
دانش��گاه هاروارد هم در سال 
1999 مطالعه ای با روش مشابه 
انج��ام داد. موض��وع این مطالعه 

انجام یک ب��ازی کامپیوتری بود 
ام��ا پیش از ش��روع ب��ازی، یک 
س��ری از کلمات ب��ه مدت چند 
هزارم ثانیه مثل برق و باد نمایش 
داده می ش��د. دسته ای از کلمات 
مفه��وم مثب��ت داش��تند، مثل 
»دانا«، »زیرک« و »دانش��مند«. 
دسته ای دیگر اما مفهوم منفی را 
منتقل می کردند مثل »خرفت«، 

»محتاج« و »معیوب«. 
باوج��ود این حقیق��ت که این 
واژه ها به سرعت برق و باد از برابر 
دیدگان بینندگان می گذشتند، اما 
آنهایی که واژه های مثبت را دیده 
بودند، خیلی سریع تر هیجان زده 
می شدند تا آنهایی که منفی ها به 

چشمشا ن می آمد. 
اما، ویلیام پیتر بلتی، نویسنده 

کتاب جن گیر وقتی گفته ش��د 
فیلم اقتباسی از کتابش به خاطر 
پیام های نیمه خودآگاه مورد انتقاد 
قرار گرفته، آشکارا علیه این نوع 
تبلیغات موض��ع گرفت. او گفت: 
»هیچ پیام نیمه خودآگاهی وجود 
ن��دارد. اگر خ��وب آن را ببینید، 
هیچ خب��ری از نیمه خودآگاهی 

نیست.«

 تبلیغات روی پوست
نقض حقوق بشر

روش ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
تبلیغات غیر اختیاری یا اجباری 
ک��ه چند وقت��ی اس��ت در بین 
ش��رکت ها مرسوم ش��ده همین 
روش Skinvertising که نوعی 
حک کردن تبلیغات یا پیام های 
تبلیغاتی روی پوست است. پیش 

از ای��ن برنده��ای معروفی مانند 
اچ بی او، ردبول و... هم از این روش 
اس��تفاده کرده اند حتی به تازگی 
در ژاپن افرادی پشت پای خود را 
به عنوان رسانه به شرکت ها برای 
درج تاتو، می فروش��ند. در همین 
حوزه، من یک مش��اور امالک در 
نیویورک را دیدم که به ازای درج 
نام و لوگوی این شرکت روی بدن 
کارکنان��ش، 15درصد به حقوق 
آنه��ا می اف��زود. از نظ��ر من این 
نوع تبلیغات در مرحله اول اصال 
انسانی و درست نیست چرا که به 
واسطه ضعف مالی مخاطب او را 
وادار )یا ترغیب!( به عملی می کند 
که می توان��د ب��رای وی عواقب 
جسمانی و اجتماعی در بر داشته 
باش��د و همچنین از او اس��تفاده 
ابزاری می کند. اگ��ر چه این امر 
کام��ال آگاهان��ه و با درخواس��ت 
مخاطب اس��ت اما چ��ون در این 
دادوستد عدالت رعایت نمی شود 
و ف��رد در قبال دریاف��ت کاال یا 
پاداشی گذرا، به خاطر مشکالت و 
ضعف مالی، بخشی از نعمت  الهی 
و مایملک کامال شخصی خود را 
در اختیار ش��رکت قرار می دهد، 
این عمل نقض حقوق بشر و ضد 
اصول اخالقی و انسانی به حساب 
می آید. این گونه جریانات ش��اید 
مورد عالقه و توجه قش��ر خاصی 
از جامعه باش��د، اما عموم مردم 
این گونه تبلیغات را نمی پذیرند و 
حتی گاهی ذهنیت منفی نسبت 
به ش��رکت مذکور پیدا می کنند 
و تبلیغ��ات فوق عمال ضد تبلیغ 
تلقی می شود. از طرفی فرد عالوه 
بر آس��یب جس��می و مشکالت 
پوس��تی، آس��یب های اجتماعی 
را هم متحمل می ش��ود، مثال در 
حین استخدام در اغلب شرکت ها 
عالمت گ��ذاری و تات��و روی بدن 
برای ف��رد جوی��ای کار نباید در 
محی��ط کار دیده ش��ود یا اغلب 
خانواده ه��ا حتی در غ��رب هم، 
دیدگاه مثبتی نسبت به مقوله تاتو 
ندارند. در مجموع عالمت گذاری 

افراد نقض حقوق بشر است. 

مشتری رسانه شما نیست 
جال��ب اس��ت بدانی��د برخی 
ک��ه  معتقدن��د  کارشناس��ان 
تولیدکننده ه��ا حتی اجازه چاپ 
ی��ا نمایش برن��د خ��ود را روی 

محصوالتی که مشتریان می خرند 
ندارند. در توضیح این مسئله باید 
گفت که وقتی مش��تری مبلغی 
را بابت ی��ک محصول می پردازد، 
صاح��ب و مال��ک آن اس��ت و 
ش��اید نخواهد برند شما را مدام 
ب��ا خود حمل کند و ُمِبلغ ش��ما 
به حس��اب بیای��د. این گ��روه از 
کارشناس��ان معتقدن��د فقط در 
نمونه های مجانی خود می توانید 
برند یا نشانه ای از شرکت خود را 
لحاظ کنید و زمانی که مشتری 
هزینه ای بابت محصول پرداخت 
می کند ش��ما نباید از او بخواهید 
برند ش��ما را با خ��ود حمل کند. 
مشتری پول نداده است که رسانه 

شما باشد. 
اس��الم پناه اضافه می کند: این 
نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت 
ک��ه فرام��وش نکنی��م تبلیغات 
یعنی پیام رس��انی. در این عرصه، 
ترغی��ب اصول��ی مخاط��ب ب��ه 
عمل��ی ک��ه س��فارش دهنده در 
پی آن اس��ت جای��ز و حتی الزم 
اس��ت. اما بهتر است این عمل با 
روش های خالق و اخالقی اتفاق 
بیفتد نه با جبر و حیله و نیرنگ. 
به عنوان مثال فیلم هایی که برای 
نمایش خانگی منتشر می شوند 
و در فروش��گاه های محص��والت 
و...  س��وپرمارکت ها  فرهنگ��ی، 
عرضه می ش��وند، در بسیاری از 
این محصوالت، آگهی هایی پیش 
از شروع فیلم به نمایش گذاشته 
می شوند. تا اینجا مشکلی نیست 
اما مشکل آنجاست که مخاطب 
کنترلی روی برخی از این آگهی ها 
ندارد، یعنی نمی تواند بعضی از این 
آگهی ها را به اختیار خود ببیند یا 
آنها را رد کند و سریع تر به شروع 
فیلم برس��د؛ فیل��م و محصولی 
ک��ه او خریده و ح��ق تالیف آن 
را نی��ز پرداخته اس��ت، نه اینکه 
آن را دانلود یا کپی کرده باش��د! 
کارفرماهای چنی��ن آگهی هایی 
بای��د خ��ود را به ج��ای مخاطب 
بگذارن��د. آی��ا چنی��ن جبری بر 
مخاطب رواست؟ اگر نمی توانید 
راهکار خالقی بیابید که مخاطب 
را در براب��ر آگهی خود میخکوب 
کنی��د، بهتر اس��ت از میخکوب 
کردن اعصاب آنها جدا بپرهیزید 
چ��را که نتیج��ه، قطعا معکوس 
خواهد ب��ود. در مجموع می توان 
گف��ت عام��ل اصلی اس��تفاده از 
این گونه روش ها و تبلیغات که از 
فرم و شکل نرمال تبلیغات خارج 
می شوند با هدف فروش و شهرت 
بیشتر اس��ت که در برخی موارد، 
آزادی عمل مش��تری را س��لب 
ک��رده و حقوق طبیعی او را زیرپا 
می گ��ذارد، از نظر انس��انی نباید 
تبلیغ کننده از روش هایی استفاده 
کند که شخصیت انسانی را نادیده 
بگیرد، این گونه روش ها به نوعی 
اجبار برای مخاطبان محس��وب 
می ش��ود که مخاطب یا آنها را وا 
پ��س می زند یا در برخی روش ها 
متاسفانه منتهی به مصرف گرایی 
شده و جامعه تبلیغات را به سمت 
ابتذال می کشاند. بهتر است تبلیغ 
خود را با در نظر گرفتن مؤلفه های 
تبلیغ��ات اصول��ی و ب��ا توجه به 
فرهنگ و ارزش های اجتماعی و 
چاشنی ارزش های انسانی، تهیه و 

تنظیم کنیم. 

13 مدیریت تبلیغات

نگاهی به شیوه های تبلیغاتی نامتعارف و غیراخالقی

تبلیغ به چه قیمتی؟

تبلیغات و جبران خسارت حاصل از آن 

روزانه رس��انه ها ما را س��رگرم کااله��ای تبلیغاتی خود 
می کنند. صبح ها که آماده رفتن به س��رکار می شویم تا به 
خان��ه بازگردیم، تبلیغات رنگارنگ��ی از بنرهای تبلیغاتی تا 
تابلوی مغازه ها چش��م ما را به س��وی خود می چرخاند. اگر 
خانه نشین هم باشیم، فضاهای مجازی، تلویزیون و رادیو با 
پیام های تبلیغاتی کام ما را شیرین می کنند. اما کدام تبلیغات 
را باور کنیم؟ اگر فریب ظاهر تبلیغات را خوردیم، چه کنیم؟ 
وقت��ی ما برای خری��د به فالن فروش��گاه می رویم اصوال 
کاالیی را انتخاب می کنیم که تبلیغاتش در نظرمان خوش 
نشسته است. محصوالتی را می خریم که به وسیله تبلیغات 
مستمر نامش در خاطرمان ماندگار شده. این تقاضای ماست 
که تبلیغات را برای تولید کنندگان و فروشندگان مهم کرده 
است. ممکن است این تبلیغات  رنگارنگ بر نحوه انتخاب ما 
اث��رات مثبت یا مخربی بگذارن��د. اگر این تبلیغات به من و 
شما کمک کند همه از آن رضایت داریم، ولی اگر تبلیغات 
باعث بروز خسارت شود پای قانون به میان می آید. تبلیغات 
با هدف ترغیب مشتری و جذب درآمد بیشتر شکل می گیرد، 
اما در برابر کس��ی که از این ابزار سوءاستفاده می کند، یکی 
از بهترین راه ها، برهم زدن معامله است. فرض کنیم صاحب 
کاال یا متصدی تبلیغاتی جنس بدلی را واقعی نشان می دهد 
و ما به واسطه آن اقدام به خرید کاال می کنیم؛ در اینجا بحث 
جبران خسارات پیش می آید، البته در صورتی می توان چنین 
خس��ارتی را جبران کرد که تحت تاثی��ر آن تبلیغات کاال را 
خریده  باشیم و به تبع آن آسیب  مادی به ما وارد شده باشد. 
در این صورت، نه تنها بره��م زدن قرارداد و باز پس گرفتن 
پولی که داده ایم کافی نیس��ت، بلکه عالوه بر آن، کسی که 
با تبلیغ خود  ما را فریب داده اس��ت وظیفه دارد آسیب های 
وارد شده را جبران کند. در صورتی که پرداخت خسارت برای 
بازگشت ما به شکل قبل از ورود زیان کافی نباشد این حق را 
داریم که از دادگاه مطالبه خسارت کنیم، به شرط آنکه ورود 
ضرر مس��لم و قطعی باشد، ورود ضرر مستقیما و بی واسطه 
ناشی از تبلیغات نادرست باشد و ضرر وارده به راه های دیگر 
جبران نش��ده باشد. البته نتیجه تبلیغات نادرست همیشه 
بطالن نیست. گاهی دادن حق فسخ معامله به خریدار کافی 
است. فرق بطالن با فسخ آن است که قرارداد باطل حتی با 
رضایت مشتری هم اثر نخواهد داشت و از زمان انعقاد قرارداد 
هی��چ اثری به وجود نخواهد آورد، اما سرنوش��ت معامله ای 
که برای طرف زیان دیده حق فس��خ قائل شده اند در دست 
صاحب حق اس��ت. او با سنجش سود و زیان خود تصمیم 

می گیرد و طرف مقابل نیز باید تبعیت کند. 
عالوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی هم ممکن است 
در نتیجه تبلیغات رخ دهد. برای نمونه، آگهی های تبلیغاتی 
نباید کاالهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند، 
اما اگر تبلیغاتی با این ویژگی  پخش ش��ود و موجب کس��ر 
حیثی��ت و اعتبار تولیدکننده و محصوالت دیگران ش��ود، 
آیا راهی برای جبران این خس��ارت معنوی وجود دارد؟ در 
پاس��خ باید گفت بله و ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم 
این موضوع را تایید می کند، بنابراین خسارت معنوی قابل 
جبران اس��ت. حال این سوال پیش می آید که برای جبران 
حقوق پایمال شده به کجا مراجعه کنیم؟ یک شیوه مراجعه 
به دادگاه اس��ت، اما راه در دسترس دیگر، انجمن  حمایت از 
حقوق مصرف کننده است. این انجمن، تشکلی غیر دولتی، 
غیر انتفاعی و غیر سیاسی است و در چارچوب قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان با مش��ارکت آحاد مردم تشکیل 
ش��ده و مطابق اساسنامه مصوب ش��ورای عمومی موسس 
انجمن، نسبت به پیگیری مطالبات مصرف کنندگان و سایر 

تکالیف قانونی که قول آن را داده است، اقدام می کند. 

بیلبورد خوردنی از جنس كیك

یک برن��د تولیدکنن��ده ش��یرینی در انگلس��تان به نام 
Mr.Kipling ب��ا همکاری آژانس تبلیغاتی JWT لندن با 
ساخت بیلبوردی متشکل از 13 هزار و 360 کیک، هدیه ای 
ویژه را به مخاطبان خود تقدیم کرده است. با توجه به اقدامات 
خیرخواهانه ای که این گروه در گذش��ته انجام داده اس��ت، 
اکنون دیگر می داند که چگونه باید دل مردم را به دست آورد. 
این کمپین به همه عابران فرصت ایس��تادن در کنار چنین 
بیلبوردی را در یک پاساژ واقع در لندن و در ادامه مشارکت 
در خوردن بیلب��ورد را می دهد. آنچه این بیلبورد را بیش از 
پیش جالب می کند، این است که چندان دوام نخواهد آورد. 
این بیلبورد از 13 هزار و 360 قطعه کیک س��اخته ش��ده و 
به عنوان یک ش��اهکار و با وجود چشم انداز فوق العاده زیبای 
خود حاصل تالش هفت ساعته یک مونتاژکار و کمک یک 
هنرمند حرفه ای در زمینه غذا به نام میشل ویبووو است که 
س��ابقه س��اخت یک پرتره از پرنس ویلیام و پرنس جورج از 
16 هزار و 74 قطعه ش��کالت Toblerone را دارد. برخی 
کارشناسان محافظه کار در گذشته پیش بینی کرده بودند که 
س��اخت این بیلبورد به سه روز کار و دو ماه طراحی احتماال 
پر زحمت نیاز دارد. برخی از شرکت های بازاریابی خوب دیگر 
نیز نظیر Outside Line، Carat و Cirkle نیز در ساخت 
این بیلبورد مش��ارکت داش��ته اند. صرف نظر از این موضوع، 
انجام این کار حتی از ساخت یک ایستگاه تبلیغاتی اتوبوس 
با هدف اهدای 500 عدد کیک Mr.Kipling ش��جاعانه تر 
اس��ت. گفتنی اس��ت انجام چنین اقدامات جس��ورانه ای از 
س��وی رهگذران م��ورد تقدیر ق��رار گرفته و برخ��ی آن را 
ش��یرین می دانند. البته اصول اخالقی چنین حکم می کند 
که کیک های به کار رفته در این بیلبورد باید خوش��مزه تر از 
کیک های Mr.Kipling باش��د. در پایان به این نکته باید 
توجه کرد که قبل از ارائه پیش��نهاد ساخت هر گونه بیلبورد 
از بس��تنی یا پای میوه، مردم عادی بیشتر جذب بحث های 
مدنی پیرامون ایده های منطقی می ش��وند که امید واهی به 

افراد نخواهند داد. 

تبلیغات برای خالصی از بحران 

ضرر ناش��ی از خبر وجود روغ��ن پالم در محصوالت 
لبن��ی آنقدر روی تولیدکنندگان ای��ن حوزه تاثیرگذار 
بوده ک��ه این ش��رکت ها را مجبور ک��رده بودجه های 
کالن��ی را صرف طراحی اقدام��ات تبلیغاتی درباره این 
موض��وع کنند. ای��ن خبر در ابتدا به صورت ش��ایعه ای 
منتش��ر و بعد از مدت کوتاهی توسط وزارت بهداشت 
تایید ش��د. البته هیچ گاه نامی از متخلفان برده نشد و 
همچنان ابهامی حل نش��ده را در ذهن مش��تری باقی 

گذاشته است. 
هر ش��رکتی برای خالص��ی از بحران ایجاده ش��ده، 
س��عی در اس��تفاده از ی��ک راه��کار تبلیغات��ی خاص 
دارد؛ راهکارهای��ی که اکثر آنها به عقیده بس��یاری از 
کارشناس��ان س��ازنده نخواهند بود. بعد از انتشار خبر، 
تمامی شرکت های فعال در این عرصه شروع به ارسال 
پیامک یا نصب آگهی های مختلف برای شفاف س��ازی 
کردن��د، ولی افکار عمومی هنوز نس��بت به این خبرها 
واکنش ه��ای منفی نش��ان م��ی داد. در همین راس��تا 
به تازگی ش��رکت میهن هم برای حل این بحران دست 
به کار شده و ش��روع به نمایش آگهی تلویزیونی کرده 
است. در این آگهی بازیگران شاد و خوشحال به سمت 
کارخانه این شرکت می روند. در شروع آگهی بازیگران 
در ماش��ینی که به ش��کل لوگوی میهن طراحی شده، 
سوارند و می گویند به س��مت کارخانه میهن می روند. 
ولی درصحنه بع��د، آنها را در مزرعه ای خوش  آب وهوا 

می بینیم. 
هر بینن��ده ای در این لحظه خی��ال می کند که قرار 
اس��ت با بازیگران ب��ه داخل کارخانه ب��رود و در مورد 
تولید ش��یر پرچرب اطالعاتی به دست بیاورد ولی این 
آگهی ای��ن انتظار را برآورده نمی کند و فقط بازیگرانی 
را نشان می دهد که دور میز نشسته اند و از خوشمزگی 
ش��یر میهن می گوین��د؛ ویژگی ای که در این ش��رایط  
بحرانی ش��اید تاکید برآن درس��ت نباشد. خوشمزگی 
و تازگی ویژگی هایی هس��تند که تمامی ش��رکت های 
رقبای میه��ن روی آن تاکید دارن��د و تاکید دوباره با 
همان ش��یوه بر این ویژگی ها باعث بی هدف شدن این 

آگهی تلویزیونی شده است. 

خوشمزگی دلیل فراموشی بحران نیست 
در آگه��ی کودکی با خوردن ش��یر پرچرب می گوید: 
خیلی این ش��یر خوشمزه است. وقتی بازیگر این جمله 
را به زبان می آورد، ش��یر پرچرب��ی روی میز به نمایش 
درمی آید. به نظر می رسد سازنده می خواهد مصرف شیر 
پرچرب را به سبد خانواده ها بازگرداند، اما ذهن مخاطب 
هنوز درگیر شایعات این موضوع است و به راحتی فقط با 
تاکید بر خوشمزگی محصول به سراغ آن نخواهد رفت. 
در اینجا پای س��المتی مصرف کننده در میان اس��ت و 
سالمتی برای او چیزی نیست که به راحتی از آن بگذرد. 
به نظر می رس��د این آگهی اگر ت��وری را برای بازدید از 
کارخانه به تصویر می کش��ید، ارتباط بهتری با مخاطب 
برق��رار می کرد. ای��ن بازدید می توانس��ت به همراه یک 
متخصص تغذیه یا کارشناسی از وزارت بهداشت همراه 
شود که از نبودن روغن پالم در محصوالت این شرکت به 
بینن��ده اطالعاتی می داد یا اینکه به بیننده می گفت که 
چگونه می تواند محصوالتی با روغن پالم را از محصوالتی 
بدون روغن پالم شناسایی کند. استفاده از تصویری زیبا 
از مزرع��ه ای خوش آب وهوا کمکی به حل بحران به این 
ش��رکت نخواهد کرد و این ش��رکت بهتر اس��ت به فکر 

راهکاری بکرتر باشد. 

بازدید از كارخانه برای راحتی خیال مشتری 
س��ال گذش��ته س��رو صدای زیادی درم��ورد مصرف 
سوس��یس و کالباس برپاش��د. فیلم مس��تندی توسط 
خبرن��گاری س��اخته و در رس��انه های گروه��ی پخش 
ش��د. در این فیلم مصرف کنن��دگان با صحنه تولید این 
محصوالت با ضایعات گوش��ت مرغ مواجه ش��دند. فیلم 
از رسانه های عمومی پخش نشد، ولی تاثیری فوق العاده 
روی مصرف کننده این محصول گذاشت. تاثیرگذاری به 
حدی بود که اتحادیه این صنف وارد عمل ش��د و شروع 
به اطالع رسانی کرد که همه تولیدکنندگان به این شکل 
نیس��تند و فقط تولیدکنندگان بدون مجوز و زیرزمینی 
دست به این کار می زنند. ولی ذهن مشتری درگیر بود 
و شرکت ها در خطر زیان دیدن قرار داشتند. دراین میان 
یک��ی از تولیدکنندگان این محصول دس��ت به ابتکاری 
جالب زد. این شرکت تور هفتگی بازدید از کارخانه خود 
را در نقاط مختلف کشور برنامه ریزی کرد. مسئوالن آن 
برای ش��روع از رسانه ها برای بازدید دعوت کردند و بعد 
از آن ه��ر هفته چند نفری را با هزینه خود برای بازدید 
از تمام مراحل تولید این محصول در تهران و شهرستان 
همراه کردند. وقتی از آنها پرس��یدیم، آیا اجازه بازدید از 
این کارخانه ها به صورت سرزده وجود دارد یا نه، آنها در 
جواب گفتند: بله ولی موقع بازدید چند کارشناس افراد 
را همراهی می کنند که وقتی س��رزده این اتفاق بیفتد، 
شاید آنها در محل حاضر نباشند و بازدیدکنندگان بدون 
کس��ب اطالعات الزم محل را ت��رک کنند و این چیزی 
نیس��ت که مدیران ش��رکت به دنبال آن هستند. انجام 
چنی��ن اقدامی باعث ش��د که بازار به حال��ت اول خود 
بازگردد و ش��ایعات به سرعت در ذهن ها کمرنگ شوند. 
مطمئنا ش��رکت ها باید برای رفع بحران مشتریان را در 
محل حاضر کنند تا آنها از نزدیک ببینند که چه اتفاقی 
در حال رخ دادن اس��ت. در غیر این صورت باید ش��یوه 
جدیدتری را برای راحت کردن خیال مشتری در پیش 
گرف��ت؛ مانند اقدامی که بعد از وق��وع زلزله ای در ژاپن 
انجام شد و مسئولی با خوردن محصوالت، نشان داد که 
آنها آغشته به اورانیوم نیستند و یک بار برای همیشه به 

شایعات پایان داد. 

برخی کارشناسان 
معتقدند که 

تولیدکننده ها حتی 
اجازه چاپ یا نمایش 

برند خود را روی 
محصوالتی که 

مشتریان می خرند 
ندارند. در توضیح 

این مسئله باید گفت 
که وقتی مشتری 
مبلغی را بابت یک 
محصول می پردازد، 
صاحب و مالک آن 

است

کافه تبلیغات آیین نامه

ایستگاه تبلیغات

شکوفه میرزایی

نرگس فرجی محمد نفر
كارشناس حقوق

تبلیغات خالق

آگهی: حشره كش Vape- شعار: آدمکش 24 ساعته
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اف��راد بااس��تعداد معم��وال 
دوس��ت ندارن��د که ب��ر آنها 
وارد  آنه��ا  ش��ود.  ریاس��ت 
کسب وکارهای جدید نمی شوند 
ک��ه از دس��تورات گام ب��ه گام 
پیروی کنن��د و منتظر تایید 
گرفت��ن در هر نوبت باش��ند. 
این افراد دوس��ت دارند سریع 
را  قوانی��ن  کنن��د،  حرک��ت 
بشکنند، کشف کنند و خالق 
باش��ند و دوست ندارند با آنها 
مانند ی��ک بچه رفتار ش��ود. 
عجیب نیس��ت که دان پینک، 
مول��ف پرفروش ترین کتاب ها 
در زمین��ه تغیی��ر دنیای کار، 
ی��ک  متوج��ه  این ب��اره  در 
س��ناریوی آشکار ش��ده و آن 
ای��ن اس��ت ک��ه »نی��از افراد 
بااس��تعداد ب��ه س��ازمان ها از 
نیازی که س��ازمان ها به افراد 
است.«  دارند کمتر  بااستعداد 
ریی��س   از  گرفت��ن  فاصل��ه 
عکس العملی است که در برابر 
دس��تورات و مدیریت کنترلی 
ایج��اد می ش��ود. رفتاره��ای 
سلس��له مراتب  و  رییس مآبانه 
آمرانه باعث دور ش��دن افراد 
از انگیزه های درونی و مهم در 

کار می شود. 
کس��ب وکارهای  روزها  این 
جدید نوآورنه به این س��مت 
کارهایشان  که  می روند  پیش 
را بدون رییس انجام دهند تا 
بتوانند بهترین و باهوش ترین 
از  گیرن��د.  ب��ه کار  را  اف��راد 
کسب وکارهای بزرگ و قدیمی 
چون ش��رکت Valve گرفته 
تا کس��ب وکارهای جدیدتری 
ای��ن  Treehouse؛  مانن��د 
ش��رکت ها مدیران��ی را که بر 
اف��راد ریاس��ت می کنند کنار 

گذاشته اند. 
این یک تاکتیک تعمدانه در 
ایجاد نوعی از فرهنگ اس��ت 
ک��ه باعث ارتق��ای خالقیت و 
همکاری در سازمان می شود، 
به طوری ک��ه در آن ه��ر فرد 
به ج��ای پیروی کردن رهبری 

می کند. 

ساختار بدون رییس 
چگونه کار می کند؟ 

ب��رای  زمانی ک��ه  ش��اید 
نخس��تین بار ای��ن موضوع را 
می ش��نوید ش��ک کنید و به 
نظرتان بیای��د این کار ممکن 
است برای شرکت بسیار مضر 
باشد که اجازه دهید هر کسی 
آزادانه هر کاری که می خواهد 
انجام دهد، اما از خود بپرسید 
کسب وکارتان  تیم  چگونه  که 
با وج��ود اینک��ه در هر نوبت 
دستورات و تاییدات الزم را به 
آنها می دهید هرگز نتوانس��ته 
در کارش ب��ه ان��دازه کاف��ی 
پیش��رفت های س��ریع داشته 

باشد.

 غالب ش��ک و تردیدهایی 
که در ارتباط با س��اختارهای 
»بدون رییس« یا ساختارهای 
به وج��ود می آی��د  هم س��طح 
اصطالح��ات  به خاط��ر 
ک��ه  اس��ت  گمراه کنن��ده  ای 
م��ی رود.  ب��ه کار  در این ب��اره 
هنوز واژه  صددرصد مناس��بی 
ن��دارد،  وج��ود  آن  ب��رای 
ب��دون مدیر بودن ب��ه معنی 
و  نیس��ت   نداش��تن  مدیریت 
این  ب��ه  هم س��طح  س��اختار 
معنی نیس��ت که هم��ه افراد 
نفوذ یا تاثیرگذاری یکس��انی 
دارن��د. قدرت، رهبری و حتی 
سلسله مراتب همچنان در این 
س��اختارهای جایگزین وجود 
دارند، اما به ج��ای حرکت در 
 career( مسیر نردبان شغلی
ladder( و نشستن در گوشه 
اداره ها، این س��اختارها بیشتر 
ب��ه تمرکززدای��ی و پویای��ی 
تمایل دارند ت��ا ثابت بودن و 
استفاده از ساختارهای باال به 

پایین. 
س��اختار هم س��طح به این 
معنی نیس��ت که یک ساختار 
آزاد ب��رای همه وج��ود دارد، 
بلکه س��اختاری اس��ت که در 
آن افراد خودش��ان و یکدیگر 
چنین  می کنند.  مدیری��ت  را 
مدیری��ت هم س��طحی ب��رای 
که  جدیدی  کس��ب وکارهای 
تیم های کوچک با حرکت های 
انتخاب  س��ریع دارن��د ی��ک 
طبیعی اس��ت، اما به کار بردن 
ویژگی های این س��اختار، چه 
کس��ب وکارتان مدیر داش��ته 
باش��د چ��ه نداش��ته باش��د، 
باعث می ش��ود که تمرکزتان 
دقیق��ا روی موضوعاتی چون 
ارتب��اط، هماهنگ��ی و انگیزه 
باش��د که ب��رای بقای ش��ما 
به عنوان یک ش��رکت بس��یار 
مهم اند. چون برای ش��ما مهم 
این اس��ت که مطمئن شوید 
هر کس کارش را هوش��مندانه 
انجام می دهد ن��ه اینکه فقط 
س��خت کار می کن��د و به این 
کس��ب وکار  که  همچنان  کار 
 ش��ما رش��د می کن��د ادام��ه 

خواهد داد. 
راه انج��ام چنین کاری این 
نیس��ت که ابتدا ب��ر محصول 
و خدمت ت��ان تمرک��ز کنی��د 
بلکه راه آن تمرکز بر فرآیند، 
افراد و تکنولوژی ش��رکت تان 
 اس��ت ک��ه موج��ب موفقیت 
س��اختارهای  می ش��ود.  آن 
هم س��طح و ب��دون رییس با 
س��ازند گی، ایج��اد تح��ول و 
در نظ��ر گرفت��ن یک نقش��ه 
و  فرآینده��ا  اف��راد،  از  کاری 
تکنولوژی ه��ای مناس��ب و با 
س��نتی  کنترل های  کم کردن 
اطمینان  ایجاد  اما  مش��خص 
افراد  اینکه خود مخت��اری  در 
طوری مهار و کنترل می شود 
که برای کس��ب وکار اثر مفید 

باشد، کار می کنند. 

روش های به حداکثر 
رساندن مزایای ساختار 

بدون رییس 
ش��رکت ها باید بنای اعتماد 
را در اف��راد ایج��اد ک��رده و 
روش های��ی  از  اس��تفاده  ب��ا 
کارمن��دان  را ط��وری هدایت 
کنن��د که بتوانند ب��ه رهبران 
گروهی با مدیریت هم س��طح 
تبدیل ش��وند. رفتن به سمت 
اس��تفاده از ساختارهای بدون 
رییس به وسیله روش هایی که 
در ادامه به آن اش��اره خواهد 
ش��د فرآین��دی اس��ت در به 
کار ب��ردن راهی بهت��ر برای 
برخ��ورد با کارمن��دان بزرگ 
جه��ت ش��کوفایی و توس��عه 

شرکت های بزرگ. 
1- جری�ان اطالع�ات را باز 

بگذارید
بخش مه��م و اساس��ی در 
انج��ام ه��ر کاری این اس��ت 

ک��ه مطمئن ش��ویم ه��ر فرد 
ارتباط موثری با آن کار برقرار 
می کند. مشکلی که در ارتباط 
با س��اختارهای سلسله مراتبی 
وج��ود دارد ای��ن اس��ت که 
می توانن��د  س��اختارها  ای��ن 
گلوگاه ه��ا،  ایج��اد  باع��ث 
کانال های پرپیچ  وخم و کارهای 
شوند.  نامناس��ب  بروکراتیک 
زمانی که توزی��ع ناهمواری از 
باشد  داش��ته  اطالعات وجود 
جزایری به وج��ود خواهد آمد 
که به بروز سیاست های اداری 
و  ناکارآم��دی   غیرض��روری، 
س��وء تفاهم  منجر می ش��وند. 
شفاف س��ازی روشی قدرتمند 
ب��رای جلوگی��ری از به وجود 
اس��ت.  آمدن چنین جزایری 
زمان��ی که ش��ما اف��راد را با 
اطالع��ات مهمی که ب��ه آنها 
ب��رای پیش��رفت نی��از دارند 
مجهز می کنید، الزم نیس��ت 
مدام به آنه��ا بگویید چه کار 
کنند، آنها خودشان می توانند 
آن را تش��خیص دهن��د. آزاد 
گذاش��تن جری��ان اطالع��ات 
چابک��ی،  افزای��ش  باع��ث 
چاره جوی��ی  و  ابتکارعم��ل 
در اف��راد می ش��ود. قابلی��ت 
رؤی��ت اطالعات در بس��یاری 
از کس��ب وکارها به عنوان یک 
پیش��رفت  برای  کلیدی  نکته 
اگ��ر  می ش��ود.  شناس��ایی 

انج��ام کاری بزرگ  هدف تان 
است، باید ابزاری را در اختیار 
اف��راد قرار دهید ک��ه بتوانند 
درون ش��رکت خود را با آنچه 
که خود روی آن کار می کنند، 
آنچه که همکاران ش��ان انجام 
مشتریان شان  آنچه   می دهند، 
می گوین��د و آنچ��ه در ب��ازار 
می گ��ذرد هماهن��گ کنند و 
اب��زار چیزی نیس��ت جز  آن 
اطالعات. هرچه زودتر بتوانید 
این وسیله مهم را فراهم کنید 
دسترس��ی ش��ما به پیشرفت 

بیشتر خواهد بود. 
را  خ�ود  هم�کاران   -2
بپذیری�د و به آنها اطمینان 

کنید
بیشتر  س��نتی  ساختارهای 
پیرام��ون رتبه و درج��ه افراد 
ساخته می ش��وند تا در رابطه 
ب��ا خ��ود کار و اغل��ب باع��ث 
ایجاد تقس��یمات و بخش های 
دور  همچنی��ن  و  غیرواقع��ی 
شدن از اطالعات واقعی درباره 
آنچه واقعا در ش��رکت در حال 
رخ دادن است می  شوند. نتیجه 
اینکه ش��رکت ارتباطش را هم 
ب��ا افراد و هم با کار از دس��ت 
می دهد. بس��یج ک��ردن افراد، 
فرآینده��ا و ابزاره��ا می تواند 
ش��رکت، کارمندان و کار را به 
هم نزدیک ت��ر و کمک کند با 
ایج��اد روش هایی در مدیریت 
بازخ��ورد و ارزیابی گروهی، به 
مدیریت هم س��طح دست پیدا 
مجموعه  درحال حاضر  کنید. 
یک ش��رکت بیشتر از تک تک 
مدیران��ش می داند. افرادی که 
از هم��ه ب��ه کار نزدیک ترن��د 
بهت��ر می توانن��د کاری را که 
ارزیابی  انج��ام ش��ده  خ��وب 
کنند. مدیریت هم سطح توزیع 
خودمختاری می��ان کارمندان 
است که این روش بر عملکرد 
هر روزه افراد با تشویق آنها به 
رهبری هرچه بیش��تر کسانی 
که اهل پیشرفتند و همچنین 
با تش��ویق آنها ب��ه حمایت از 
کس��انی ک��ه کمک کننده اند، 

تاثیر می گذارد. 
3- فرهنگ تان را از طریق 

افرادتان تقویت کنید
که  ش��رکت  یک  فرهن��گ 
توسط افراد آن شکل می گیرد 
ی��ک مزیت رقابتی اس��ت که 
هر بار که کس��ی ب��ه تیم تان 
اضافه می شود تقویت می  شود. 
رسیدن به تعادل میان آزادی 
و مسئولیت پذیری در شرکت 
نیازمن��د یافتن افرادی اس��ت 
که ای��ن تعادل را ب��ا خود به 
سر کار می آورند. یعنی چالش 
اف��رادی  گرفت��ن  ب��ه کار  در 
اس��ت که ه��م خودمختارند 
افرادی که  و هم مش��ارکتی، 
ه��م بتوانن��د انجام دهن��ده و 
ه��م مدیریت کننده باش��ند و 
بیاموزند ک��ه چگونه این دو را 
به خوب��ی در کنار ه��م انجام 
فرهنگ  ک��ه  وقت��ی  دهن��د. 

ش��رکت ش��ما از یک ساختار 
پایین به باال برخوردار باشد نه 
باال به پایین، مهم ترین عامل 
در اس��تخدام و ج��ذب افراد 
مناسب بوده و کمک می کند 
تا بتوانید مدیریت شرکت تان 
را ش��کل دهی��د. با ای��ن کار 
سرنوشت شرکت را در دست 
می دهید.  ق��رار  کارمندان تان 
زمانی که ش��ما با فردی جهت 
اس��تخدام مصاحبه می کنید، 
نه تنها باید از خود بپرسید که 
آیا شخص مورد نظر با استعداد 
و اهل مش��ارکت اس��ت بلکه 
باید بپرس��ید آیا واقعا قادر به 
اداره این ش��رکت خواهد بود، 
زیرا وی قرار است در شرکت 

چنین کاری را انجام دهد. 
4- اف�راد را مدیریت کنید 

نه وظایف را
ب��رای اینکه موجب ش��وید 
و  خودش��ان  بتوانن��د  اف��راد 
دیگران را مدیریت کنند باید 
ب��ه موفق ش��دن آنه��ا کمک 
کنی��د. بای��د ت��الش کنید تا 
مدی��ران کوچک��ی را به وجود 
بیاورید که هر کدام مس��ئول 
مدیری��ت ی��ک نفر هس��تند؛ 

یعنی خودشان.
نخس��تین کار این است که 
به آنه��ا بیاموزید ک��ه چگونه 
متوج��ه ش��وند ک��ه در حال 
حاضر چه کاری را باید انجام 
دهند )اولویت بندی(. س��پس 
در آنه��ا اعتماد ایج��اد کنید، 
هم اعتماد به خودش��ان و هم 
به تیم ش��ان ت��ا جایی که آنها 
فقط چیزهایی را که می دانند 
درست است انجام دهند بدون 
اینکه حتی درباره آن با ش��ما 
صحبت کنن��د )خودمختاری 
یا اس��تقالل(. به جای تعیین و 
تایید وظایف در هر نوبت، باید 
افراد را در حرکت نگه داشته 
و خ��ود را از مس��یر حرک��ت 
آنها کن��ار بکش��ید. رفتن به 
سمت استفاده از ساختارهای 
ب��دون ریی��س کار می ب��رد و 
ب��ا خود را  موضوعات مرتبط 
می طلب��د؛ موضوعات��ی مانند 
مس��ئله برداشتن موانع بر سر 
راه شفاف سازی، اما سازمان ها 
بیش از پیش ب��ه مزایای این 
در  ثمربخ��ش  تغیی��ر  و  کار 
پ��ی می برن��د که  نگرش ه��ا 
حاص��ل توانای��ی در بیان این 
موضوع اس��ت که »من مدیر 
خودم هس��تم ن��ه اینکه من 

فقط یک زیردستم«. 
ب��رای یک  آنچه  به ع��الوه، 
ج��واب  س��ازمانی  فرهن��گ 
می ده��د ممکن اس��ت برای 
دیگ��ری همان اثر را نداش��ته 
باشد، اما ویژگی های  مشترکی 
با ه��م خواهند داش��ت و آن 
این اس��ت که افراد براس��اس 
حس خودمخت��اری، اعتماد و 
مسئولیت مشترک با همدیگر 
کار بزرگی را انج��ام خواهند 

داد. 

شارپ؛ شروع دوباره از صفر

گاه��ی اوق��ات برای خری��د وس��ایل خانه ب��ه دنبال 
»ترین های« موجود در آن ح��وزه، همه برندها را از نگاه 
می گذرانیم تا آنچ��ه می خواهیم بهترینش را پیدا کنیم. 
این صفت برتری را اغلب فروشنده ها برای محصوالتشان 
قائل می شوند، اما آن کجا که کل دنیا و کارشناسان یک 
حوزه، این صفت را به برندی نسبت دهند. برند »شارپ« 
یکی از برندهای قدیمی ژاپنی اس��ت و کمتر کسی پیدا 
می شود که آن را نشناس��د یا از محصوالتش بهره نبرده 
باشد. شرکت ش��ارپ بعد از سامسونگ، ال جی، سونی و 
پاناس��ونیک، به عنوان پنجمین تولیدکننده تلویزیون در 
جهان، شناخته می شود. مقام دیگر این برند، بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده تجهی��زات اداری و کپی در جهان اس��ت. 
همچنین در س��ال های اخیر، ش��ارپ پرچمدار س��اخت 
دس��تگاه ها و اجاق های بخارپز و تولید سلول های انرژی 

خورشیدی بوده است. 
برای آش��نایی با این برند بد نیست نگاهی به تاریخچه 
پرطمطراق آن بیندازیم تا بهتر متوجه شویم بهترین شدن 

اتفاقی نیست. 
در س��ال 1912 مخت��رع جوان��ی ب��ه ن��ام »تاکوجی 
هایاکاوا« در ش��هر اوس��اکا یک کارگاه فلزکاری کوچک 
برای اختراع های خود به راه انداخت. سه سال از تاسیس 
این کارگاه گذشته بود که تاکوجی یک مداد مکانیکی را 
اختراع و در کارگاه خود تولید و به بازار ژاپن عرضه کرد. 
او نام اختراع خود را »مداد همیش��ه شارپ« نهاد چرا که 
این مداد که از س��رب گرافیت جمع شدنی در میله فلزی 
ساخته شده بود، هیچ گاه کند نمی شد. سال 1915 سال 
خوش شانسی تاکوجی بود چراکه مداد همیشه شارپ او، 
برنده بهترین اختراع ثبت ش��ده در ژاپن و ایاالت متحده 
شد و تقاضا برای این مداد بسیار باال رفت. تاکوجی برای 
تس��هیل در تولید بیش��تر، خط مونتاژ را به یک کارخانه 

منتقل کرد. 
تولید نسل اول رادیوهای ژاپنی

در س��پتامبر 192۳ زمین ل��رزه ب��زرگ کانت��و باعث 
آتش سوزی و نابود شدن کارخانه شارپ شد و خط تولید 
مداد نوکی شارپ به طور کامل تخریب شد. اگرچه همگی 
فکر می کردند بخت با تاکوجی یار نبوده و کارش به اتمام 
رسیده، اما او از تالش بازنایستاد و یک سال طول کشید 
تا کارخانه بازسازی شود جالب است بدانید با وجود همه 
مشکالت برای راه اندازی مجدد کارخانه، تاکوجی خالقیت 
خ��ود را به کار گرفت و مطالعاتش در خصوص س��اخت 
رادیو را تکمیل کرد و این آغازی بود برای تولید نسل اول 

رادیوهای ژاپنی. 
او مطالعاتش را در خصوص رادیو کریستالی که در دهه 
1920 از ایاالت متحده وارد ژاپن شده بود تکمیل کرد و 
اگرچه اشراف کاملی به این حوزه نداشت، اما مجموعه ای 
از تکنولوژی ژاپنی تولیدشده در داخل این کشور را برای 
دریافت سیگنال از سرویس رادیو و تلویزیون، اختراع کرد. 
فعالیت کارخانه ادامه داش��ت تا سال 1929 که شارپ 
ژاپن به عنوان تولیدکننده پیشرو رادیو آغاز به کار کرد. این 
شرکت به سرعت و تا حد بسیار زیادی، در طول سال های 
بعد از تولید رادیو، گس��ترش یافت و در س��ال 19۳5 به 

سازماندهی مجدد نیاز پیدا کرد. 

پس از آن در طول جنگ جهانی دوم که ش��رکت ها به 
موج��ب قوانین صنعتی جدید، مجبور به تولید ابزارآالت 
نظام��ی ش��دند تاکوجی ش��رکت خ��ود را ب��رای تولید 
دستگاه های نظامی بازسازی کرد. سال های پایانی جنگ 
تمام دغدغه شارپ با وجود آن همه آسیب جنگ و پس از 

رکود اقتصادی ژاپن سرپا نگه داشتن شرکت بود. 
سال های بعد تولیدات شارپ به وضعیت مناسبی رسید، 
چنانچه در اواس��ط دهه 1950 به توسعه تلویزیون رنگی 
پرداخت و سه سال بعد نخستین ست تلویزیونی خود را 
به بازار صنایع الکترونیکی جهان، عرضه کرد. س��پس در 
سال 19۶2 به تولید یک اجاق مایکروویو و پس از آن در 
سال 19۶۴ به تولید ماشین حساب پرداخت، این ماشین 
حساب بهترین و مجهزترین ماشین حساب عرصه خود 
ب��ود که آن روزها به قیمتی معادل 1/۴00 دالر به فروش 

می رسید. 
پس از آن در طول دهه 19۷0، ش��ارپ موقعیت خود 
را در کاالهای مصرفی با گسترش خط تولید محصوالتی 
مانند یخچال، ماشین لباسش��ویی، پخش اس��تریو قابل 
حم��ل، دس��تگاه های فتوکپی، کامپیوتره��ای رومیزی، 
تجهیزات ویدئویی-تصوی��ری و واکمن تقویت کرد. این 
فعالیت ه��ا و تولیدات همچنان ادامه دارد و جالب اس��ت 
بدانید ش��ارپ در س��ال 2010 یکصد میلیون دس��تگاه 
ال س��ی دی تولید کرد. در س��ال های اخیر هم که شارپ 
با توسعه و پیشرفت حوزه تلفن های همراه از قافله عقب 
نمانده و یکسری گوشی های موبایل را تولید کرده است. 

گفته می ش��ود در حال حاضر شرکت شارپ مالک ۶۴ 
کارخانه تولیدی در ۳0 کش��ور جهان است که در زمینه 
تولید لوازم خانگی، تولید تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات 
اداری، کااله��ای مصرف��ی الکترونیکی و دس��تگاه های 
مخابراتی فعالیت می کنند. نام شرکت شارپ در فهرست 
100 ش��رکت برتر حوزه تحقیق و توس��عه که توس��ط 
آی تریپل ای اس��پکتروم در س��ال 2002 منتش��ر ش��د، 
دیده می ش��ود.  کمپانی ش��ارپ یکی از حامیان اصلی و 
از سرمایه گذاران باشگاه فوتبال منچستریونایتد است.در 
طول 1۷ سال از 19۸۳ تا 2000 طبق قرارداد امضا شده 
میان شارپ و یونایتد، لوگوی شرکت شارپ روی پیراهن 

منچستریونایتد قرار داشت. 
در س��ال 2012 شارپ صدمین سالگرد خود را جشن 
گرفت. مدیران این شرکت با فلسفه و باور همیشگی شان 
هر روز گام های وس��یع تری برای پیش��رفت ش��رکت بر 
می دارند. امروزه ش��رکت ش��ارپ ۴5 درصد س��هم بازار 
صنایع الکترونیک ژاپن را در اختیار دارد و همچنین رهبر 

بازار در تعدد و نوع گوشی های موبایل در ژاپن است. 

شما فقط یک فرصت دارید

معتق��د  مدیری��ت  عل��م  متخصص��ان  از  برخ��ی 
هس��تند مدیری��ت یک هنر اس��ت، البته م��ن هم تا 
حدی با آنها هم داس��تان هس��تم. در یکی از تعاریف 
مدیریت��ی خوانده بودم مدیریت »اس��تفاده از منابع، 
ب��رای نیل ب��ه اهداف؛ عل��م و هن��ر هماهنگی میان 
 اعض��ای س��ازمان« ی��ا هن��ر انج��ام امور به وس��یله 

دیگران است. 
نمی خواهم شما را زیاد درگیر تعاریف کنم، بگذارید 
مس��تقیم برویم س��ر اصل مطلب تا از این حاشیه ها 

بیرون بیاییم. 
من معتقدم مدیران ما متاسفانه مدیریت نمی کنند 
بلکه حکوم��ت می کنن��د و در موضعی می نش��ینند 
که دس��ت یافتی نباش��ند. به طور مث��ال اگر تصوری 
از مدیریت فعلی در ایران را بخواهیم داش��ته باش��یم 
و ف��رض بگیریم که قد کارمندان مثال 10 س��انتیمتر 
اس��ت مدیر فرضی م��ا 10 متر اس��ت و این اختالف 
اندازه باعث می ش��ود ارتباط قطع ش��ود و زمانی که 
ارتباط قطع شد مطمئن باشید فرآیندی که انتظارش 

را داریم محقق نخواهد شد. 
مدی��ری ک��ه م��ا از آن صحبت می کنی��م در کنار 
کارمندان خود اس��ت. اگر ش��ما نتوانید به مشتری یا 
کارمند یا هر کس��ی دیگر نزدیک شوید نمی توانید به 

او نفوذ کنید و او را تحت تاثیر قرار دهید. 
مدیری��ت ام��روزی در الگوی ایرانی ش��رکت خود 
را به یک کره ش��مالی تبدیل ک��رده و با دوربین های 
مداربس��ته و دس��تگاه های کارت زن و هزار وسیله از 
این دس��ت می خواهد شرکت را کنترل کند، اما دریغ 
و دری��غ که هی��چ گاه این اتفاق نمی افت��د و کارکنان 
ش��رکت در هر لحظه مترصد فرصتی هس��تند که از 

زیر کار در بروند. 
ما نتوانس��تیم درک کنیم اگر دوربین مداربسته ای 
ه��م نص��ب ش��ده ن��ه ب��رای س��رک کش��یدن ب��ه 
 کارکن��ان اس��ت بلکه ب��رای این اس��ت ک��ه ارتباط 

نزدیک تر شود. 
ب��ه ج��رات می توان��م بگویم هی��چ اصل��ی مهم تر 
از برق��راری ارتب��اط حس��نه ب��رای ی��ک مدی��ر کار 
آمد نیس��ت، چ��را که وقتی ش��ما توانس��تید ارتباط 
 برق��رار کنید می توانی��د حرف بزنید، ای��ده بدهید و 

ایده بگیرید. 
ح��ال باید پرس��ید چگون��ه ارتباط برق��رار کنیم؟ 
در ج��واب بای��د بگوی��م ای��ن یک��ی از مهم تری��ن و 
حس��اس ترین گام ه��ای مدیری��ت اس��ت ک��ه پیش 
فرض آن اعتماد س��ازی اس��ت. به تعبی��ری تا زمانی 
 ک��ه اعتماد س��ازی نکنی��د، برق��راری ارتباط میس��ر 

نخواهد شد. 
ب��رای مدی��ر و کارمن��د مه��م اس��ت ک��ه اعتماد 
یکدیگ��ر را جلب کنند. اگ��ر مدیری نتوان��د اعتماد 
کارمن��دان را جل��ب کن��د نمی توان��د مدیریت کند، 
تص��وری که در کش��ور ما ب��ر عکس جاافت��اده؛ فکر 
 می کنی��م ک��ه کارمن��دان بای��د اعتماد مدی��ران را 

جلب کنند. 

صادقان��ه بگوی��م از نظر م��ن وقت��ی فرمانده یک 
لش��کر اعتماد س��ربازان خود را جلب نکند و سربازان 
بفهمن��د که با شکس��ت مواجه خواهند ش��د ش��ک 
نکنید این شکس��ت حتمی اس��ت و بر عکس زمانی 
که فرمانده بتواند اعتماد س��ربازان خود را جلب کند 
آنگاه شما ش��اهد رخدادهای بزرگی خواهید بود. در 
 جن��گ ایران و ع��راق از این نمونه ها ف��راوان دیده و 

یاد شده است. 
پس همان طور ک��ه گفتیم گام اول برقراری ارتباط 
حس��نه اعتمادس��ازی اس��ت و این اعتمادسازی باید 

توسط مدیران صورت بگیرد نه کارکنان. 
 دوس��ت دارم اینجا با تجربه ش��خصی این بحث را 

به پایان برسانم. 
ت��رم آخ��ر دانش��گاه، اس��تاد پی��ری داش��تیم که 
می خواس��ت اعتماد س��ازی را ب��ه ما ی��اد بدهد؛ وارد 
کالس شد و بی مقدمه گفت درس امروز اعتماد سازی 
 مراجعان اس��ت. چه کس��ی داوطلب می ش��ود برای 

انجام کار؟ 
یکی از دوستان بلند ش��د، استاد گفت لطف کنید 
باالی ای��ن تریبون بروی��د. اولش دوس��تمان امتناع 
کرد و گفت دور از ادب اس��ت، اما اس��تاد اصرار کرد 
و گفت اگر نروید نمره ترم نخواهید داشت؛ دوستمان 
در ج��واب گفت: به خاطر خود ش��ما ب��االی تریبون 
 می روم نه به خاطر نمره و به این ترتیب باالی تریبون 

رفت و ایستاد. 
اس��تاد ما پیرم��ردی کوچک اندام ب��ود، رو کرد به 
دوس��تمان و گفت حاال از آنجا به پایین بپر من شما 

را خواهم گرفت! 
دوس��تمان امتناع کرد و اس��تادمان اصرار؛ تا اینکه 

دوستمان مجاب شد و پرید. 
در لحظ��ه ای پری��دن اس��تاد ج��ا خالی ک��رد و او 
بی اختیار به زمین خورد و نزدیک بود آس��یب ببیند 
به ش��دت عصبانی شد ولی احترام نگه داشت و گفت: 

استاد چرا این کار را کردی؟! 
 اس��تاد پوزش خواست و کمک کرد تا او خودش را 

جمع و جور کند. 
کمی بعد باز اس��تاد از همان دوس��تمان خواس��ت 
ک��ه ب��االی تریبون برود هم��ان اصرار و ان��کار تکرار 
ش��د اما ش��دیدتر. به ه��ر حال دوس��تمان باال رفت، 
 اس��تاد گف��ت بپر ول��ی دوس��تمان هرگ��ز حاضر به 
پریدن نشد. استاد گفت بچه ها او دیگر به من اعتماد 
ندارد. کالس��تان تمام شد. یادتان باشد شما فقط یک 

فرصت برای اعتماد سازی دارید، خدا نگهدار. 

برخی از شرکت ها 
مدیرانی را که بر افراد 
ریاست می کنند کنار 
گذاشته اند. این یک 
تاکتیک تعمدانه در 

ایجاد نوعی از فرهنگ 
است که باعث ارتقای 

خالقیت و همکاری 
در سازمان می شود، 
به طوری که در آن هر 
فرد به جای پیروی 
کردن رهبری می کند

حکایت برندها

نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

محمد تماشاشکوفه میرزایی
روانشناس صنعتی 

هرچند که  پاسخ کارشناس: 
احس��اس رضای��ت از فعالیتی 
که داش��ته اید خوشایند است، 
اما س��عی کنید ای��ن روحیه را 
حف��ظ کنید و از خوب به عالی 
معروفی  کت��اب  کنید.  حرکت 
در ای��ن خصوص وج��ود دارد 
که با همین عن��وان »از خوب 
به عالی« ترجمه ش��ده اس��ت. 
توصیه نخس��ت ما به شما این 
اس��ت که این کتاب را مطالعه 

کنید. 
دومی��ن نکت��ه ای ک��ه باید 
ب��ه آن توجه کنی��د، مقابله با 

ح��س راه ان��دازی فعالیت های 
جانبی ی��ا غیرمرتبط با کارتان 
اس��ت. بس��یاری از افراد موفق 
این وسوس��ه می ش��وند  دچار 
ک��ه کارش��ان را در حوزه هایی 
غیر از کس��ب و کار اول شان که 
موفق بوده است، توسعه دهند 
و این یک اش��تباه بزرگ است. 
تمرکزتان را در توس��عه همین 

کار فعلی بگذارید. 
توصیه سوم برندسازی است. 
و  کس��ب و کارها  از  بس��یاری 
شرکت ها هستند که سودآورند، 
ام��ا صاح��ب برن��د نیس��تند. 

بنابرای��ن گام بعدی ش��ما این 
اس��ت که نام تج��اری خود را 
یک پله ب��اال ببرید و تبدیل به 
برند ش��وید. اگر کسب و کارتان 
با نام خاصی همراه نیس��ت، با 
مش��اوره متخصص��ان، یک نام 
را که قابلیت برند ش��دن دارد، 
انتخ��اب کنی��د و س��پس یک 
کمپین تبلیغاتی ب��ا تمرکز بر 
برندین��گ با کمک مش��اوران 
تهیه و تدوی��ن کنید. مطمئن 
باش��ید بع��د از اج��رای ای��ن 
کمپین در میان مدت موفقیت 
ش��ما دوچندان خواهد ش��د و 

یک پله باالتر خواهید رفت. 
توصی��ه بعدی ما مش��ارکت 
در ام��ور فرهنگ��ی و اجتماعی 
است. ش��رکت ها بعد از تبدیل 
ش��دن به برند وظیفه ای برای 
خ��ود احس��اس می کنن��د که 
عم��ل ب��ه آن ضمن احس��اس 
رضایت خاطر بس��یار زیاد برای 
صاحب کسب و کار و کارمندان 
ش��رکت، خودش به نوعی یک 
به حس��اب  عال��ی  برندین��گ 
می آی��د. ب��ا این کار ع��الوه بر 
ذهن مشتری، قلب آنان را هم 

تسخیر می کنید. 

پیشرفت 
کسب و کار

پرسش: شرکتی دارم که از برآیند نسبی فعالیت آن راضی هستم، اما می خواهم باز هم پیشرفت کنم و به موفقیت های 
بیشتری دست یابم. چه توصیه ای دارید؟ 

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)62(
نوشدارو

راه هایی برای حذف رفتارهای رییس مآبانه و آمرانه

شرکت بدون رییس
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احم���د خی�ری، 
نماینده سابق مجلس:

فعالی��ت  باش��روع   
بن��گاه داری بانک��ی در 
ایران، اقتص��اد زمین گیر 
شده اس��ت.  با این گونه 
بانک ه��ا  فعالیت ه��ا، 

بیشترین بهره بری را خواهند داش��ت؛ اما تولید داخلی 
با مشکل مواجه خواهد شد. 
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تورم عامل تمایل بانک ها به 
بنگاه داری 

فعالیت بنگاه های اقتص��ادی در چارچوب فعالیت های 
اقتص��ادی به هر گونه که باش��ند موجب افزایش رونق 
در اقتصاد می شود ولی آنچه که در حال حاضر مدنظر 
بانک مرکزی و س��ایر ارگان های سیاست گذاری است، 
این اس��ت که بانک ها نباید رأسا منابع خود را در امور 
غیر بانکی ص��رف کنند، زیرا بانک ه��ا از لحاظ کارکرد 
وظیف��ه تجمی��ع و تخصی��ص منابع پو لی خ��ود را به 
اش��خاص در زمینه ه��ای مختلف دارن��د و علی القاعده 
از ن��گاه بانک مرک��زی بانک ها برای کس��ب منافع در 
فعالیت های غیر بانکی تاسیس نشده اند؛ ولی از دیدگاه 
بانکداران؛ بان��ک به عنوان موسس��ه ای اقتصادی برای 
حیات خود احتیاج به کسب سود از روش های مختلف 
دارد. با توجه ب��ه محدودیت هایی که بانک مرکزی در 
قال��ب نرخ های به��ره ایجاد کرده عم��ا بانک ها منافع 
مش��ابه آنچه که از فعالیت ه��ای اقتصادی غیر بانکی به 
دست می آورند از طریق تجمیع و تخصیص منابع پولی 
به دس��ت نمی آید. همین امر س��بب می شود تا آنها به 

سمت و سوی بنگاه داری حرکت  کنند. 
 بانک��داری در ایران یک��ی از پربازده ترین فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. افزایش تعداد بانک ها در همین راستا 
س��بب ش��ده که انبوه منافع به گونه ای تخصیص داده 
ش��ود که همچنان بازدهی سرمایه در این بخش رو به 
ازدیاد باشد. از لحاظ ماحظات بانک مرکزی این نحوه 
تخصیص جزو عملیات بانکی تلقی نمی ش��ود. باید این 
تناق��ض را که بین نظر بانک مرکزی و بانکداران وجود 
دارد در سیاس��ت های مدیریت پولی کشور و مشخصا 

نرخ های بهره جست وجو کرد. 
تا وقتی اقتصاد کشور دچارتورم زیاد است و عما بانک 
مرک��زی نمی توان��د نرخ های به��ره را در اقتصاد پایین 
آورد. بنابراین تا زمانی که این شرایط وجود دارد برای 
بانک ها به صرفه اس��ت که در ش��رایط س��رکوب مالی 
نرخ ه��ای بهره، منابع خود را به فعالیت های بنگاه داری 
تخصیص دهن��د. چنانچ��ه بانک مرک��زی بخواهد به 
ط��ور اصولی ای��ن مس��ئله را حل کند باید سیاس��ت 
هدف گذاری نرخ های به��ره و تورم تک رقمی را پیش 
بگی��رد. در غیر ای��ن صورت منابع همواره به س��مت و 
س��ویی خواهند رفت که نرخ بازدهی در آن باال باشد. 
در نتیج��ه با اعمال قوانین و مقررات بیش��تر توس��ط 
مقامات پولی، بانک��داران،   برای تخصیص منابع خود 
 به فعالیت های پر س��ود و جایگزین بن��گاه داری، روی 

خواهند آورد. 
اقتص��ادی  بان��ک مرک��زی و سیاس��ت گذاران  بای��د 
سیاس��ت های اصول��ی را دنب��ال کنن��د، ن��ه اینک��ه 
سیاس��ت های مقطعی برای رفع معضات جاری کشور 

اعمال کنند. 

بنگاه داری اقتصادی سبب رشد 
صنایع کلیدی می شود

طبق قوانی��ن بین الملل��ی، بانک ه��ای تجاری ای��ن اجازه 
را دارن��د تا 40 درص��د از س��رمایه خ��ود را در فعالیت های 
سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کنند. منشأ سرمایه گذاری 
گسترده بانک های تجاری در فعالیت های اقتصادی به دوران 
س��ازندگی باز می گردد که به دلیل پای��ان جنگ و ضرورت 
افزایش س��رمایه گذاری ها در کشور به دستور رییس جمهور 
وقت، بانک ها وارد س��رمایه گذاری در صنایعی مانند فوالد، 
س��یمان و امثال آن ش��دند. عاوه بر آن  طبق قانونی که به 
تصویب مجلس آن زمان رس��یده ب��ود، اجازه داش��تند که 
در س��اخت آزادراه ها س��رمایه گذاری کنن��د و از طریق این 
قبیل س��رمایه گذاری ها بود که آزادراه های قزوین- زنجان، 
زنجان- تبریز، قزوین- رشت، تهران- ساوه، بندر امام- اهواز و 
خرم آباد- اندیمشک  با سرمایه گذاری بانک ها به بهره برداری 
رسید .  سرمایه گذاری های بانک ها در فعالیت های اقتصادی 
منع قانونی ندارد و در دنیا متداول اس��ت. ب��ه دلیل کاهش  
شدید بودجه های عمرانی ، نیاز به سرمایه گذاری و خأل ناشی 
از عدم وجود بخش خصوصی پویا در کش��ور، سیستم بانکی 
وارد س��رمایه گذاری های کلیدی مانند صنعت پتروشیمی، 
فوالد ک��ه در زمینه س��یمان و کاش��ی ایران ب��ه چهارمین 
تولید کننده  محصوالت تبدیل ش��ده اس��ت و س��یمان که 
ایران بزرگ ترین صادر کننده آن اس��ت. موضوعی که توسط 
نمایندگان مجلس مطرح شد، توسط افرادی که گرایش های 
سیاس��ی خاصی را ترغیب می کنند، بیان ش��ده و در نهایت 
هدف اصل��ی آنها ضربه زدن ب��ه سیاس��ت های دولت برای 
افزایش س��رمایه گذاری ها و خروج از رکود اقتصادی است. 
اکنون که کشور ما با مشکات اقتصادی فراوانی مواجه است 
و برای ایجاد شغل، رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های 
اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است، اشخاصی قصد دارند 
چوب الی چرخ دول��ت بگذارند. فروش ام��وال غیر منقول، 
راهکار مثبتی است و سبب کاهش قیمت مسکن می شود ولی 
عرضه س��هام متعلق به بانک ها در  بورس را بحرانی می کند 
و س��قوط بازار بورس را به همراه دارد.  بهتر بود نمایندگان 
مجلس ب��ا الیحه پیش��نهادی خ��ود، زمین��ه الزم را فراهم 
می کردند تا  بانک های خصوصی که س��هام خ��ود را در بازار 
بورس به فروش می رسانند، به تاسیس شرکت های  سرمایه 
گذاری و هلدنیگ های بزرگ س��رمایه گذاری تخصصی به 
صورت سهامی عام اقدام کنند و س��رمایه سرگردان جامعه 
را که در فعالیت های س��وداگرانه در گردش هستند، به کار 
گیرند. از دیدگاه من به عنوان اقتصاددان، مطرح کردن چنین 
مسائلی  در ش��رایط بد اقتصادی کنونی در کشور که ناشی 
از عملکرد ضعیف دولت های نه��م و دهم و همچنین اعمال 
تحریم ها بر اقتصاد کشور، نامناسب است و در شأن یک ملت 
نیست. مجلس باید یک راهکار مولد پیشنهاد می کرد. بهتر 
 بود مجلس با وزارت نیرو، راه و شهرس��ازی و وزارت کش��ور 
مش��ورت می کرد که چرا   باوجود مصوب��ه مجلس مبنی بر 
انتش��ار 170هزار میلیارد ریال اوراق مش��ارکت برای ایجاد 
تحرک اقتصادی در کشور پویایی اقتصادی رخ نداده است و 
به جای ایجاد تحرک اقتصادی، به مسائل فرعی و حاشیه ای 

و بی اهمیت می پردازند. 

مقابله مجلس با بنگاه داری بانک ها

براساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها 
می توانند تحت هر یک از عناوین س��پرده قرض الحسنه 
و سپرده س��رمایه گذاری مدت دار نسبت به قبول سپرده 
منابع مالی مردم اق��دام کنند. بند »الف« ای��ن قانون به 
س��پرده های جاری و پس انداز و بند »ب« نیز به س��پرده 
سرمایه گذاری مدت دار اشاره دارد. در بند »ب« که سپرده 
سرمایه گذاری مدت دار اس��ت، بانک ها در به کار گرفتن 
سپرده ها وکیل هستند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره 
به ش��رط تملیک، معامات اقس��اطی، مزارعه، مساقات، 
س��رمایه گذاری مس��تقیم و همچنین معامات س��لف و 
جعاله مورد استفاده قرار دهند. اما براساس آنچه مشاهده 
می شود، بانک ها خود اقدام به س��رمایه گذاری می کنند. 
این پرس��ش که چرا بانک ها به جای بانک��داری اقدام به 
بنگاه داری می کنند، تعریفی از جهت عاملیت وجود ندارد. 
هدف بانک ها بر این اساس است که تسهیل گیرنده سود 
ببرد. اما اگر قرار بر این باشد که بانک خود سرمایه گذاری 
کند و سود ببرد، این کار را هر نهادی می تواند انجام دهد. 
تازمانی که پاس��خ دقیقی ب��رای عاملی��ت بانک ها وجود 
نداشته باشد و همچنین بانکداری براساس شبکه بانکی 
موجود چه تعریف��ی پیدا می کند، نمی توان پاس��خ قابل 
توجهی به پرسش اصلی داد. پیش تر دولت همواره نسبت 
به کاهش بنگاه داری بانک ها تاکید کرده و براساس طرحی 
قرار بر این بود که هر سال 33 درصد از فعالیت بنگاه داری 

بانک ها کم شود. 

باید گفت اساس بانکداری جمع آوری منابع مالی مردم 
و درنهایت س��رمایه گذاری برای خود نبوده اس��ت، بلکه 
بانک براس��اس جمع آوری منابع مالی مردم، از طرف آنها 
سرمایه گذاری کرده و تس��هیات در اختیار سرمایه گذار 
- مش��تری بانک- قرار می دهد. در ماده 5 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا نیز آمده است، منافع حاصل از عملیات در 
تبصره 3 قانون براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت 
و مبالغ سپرده های س��رمایه گذاری و رعایت سهم منابع 
بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده 
در این عملیات تقسیم خواهد شد. اما بانک ها برای پاسخ 
به مطالبات قانونی بهانه های مختلفی را مطرح می کنند. 
بانک ها با اس��تفاده از روش های بنگاه داری خود اقدام به 
رقابت های ناعادالن��ه به منظور حص��ول زودتر به نتیجه 
می کنند. بانک ها در سایه این گونه رفتارهای اقتصادی و 
با پوشش قانونی، سودهای کان تا 40 درصد از مشتریان 
دریافت می کنند. این در حالی است که بانک ها در صورت 
اعطای تس��هیات به مش��تریان حداکثر می توانس��تند 
نیمی از این س��ود را دریافت کنند. بن��گاه داری بانک ها 
زمینه هایی برای فس��ادهای مالی را نیز به بار می آورد. از 
جلمه اینکه طی تحقیق و تفحص صورت گرفته از شرکتی 
وابس��ته به یکی از بانک های کشور، فس��اد مالی چندین 
میلیاردی صورت گرفته و سوءاستفاده های کانی انجام 
شده اس��ت. این نوع عملکردها پاس��خ به این سوال را که 
چرا بانک ها مس��یر خود را به س��وی بنگاه های اقتصادی 
تغییر دادند، مش��خص تر می کند. بارها مجلس ش��ورای 
اسامی نسبت به متخلف بودن لیزینگ های بانکی هشدار 
داده و از آنها به عنوان بازوه��ای مختلف بانک ها یاد کرده 
اس��ت که در صورت عدم توقف این مسئله مجلس با آنها 
برخورد می کند. درهمین راستا نیز کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال بررسی الیحه ای است که بانک ها از ادامه 
کار بنگاه داری همچون خرید ملک، زمین، برج س��ازی و 
اقداماتی از این قبیل منع می ش��وند و همچنین به دولت 
اجازه داده شد تا برای دادن بدهی و طلب تولید کنندگان 
تهاتر کند. این الیحه که از طرف دولت ارائه ش��ده دولت 
تاکید کرده که بانک ها ساالنه 33/3درصد اموال مازاد خود 
را باید واگذار کنند و اقس��اطی که به بانک ها بازمی گردد، 
باید برای افزایش سرمایه بانک ها حفظ شود. این موضوع 
باعث می شود تا قدرت سرمایه بانک ها باال رود و افزایش 
یابد که باید 60 درصد از این سرمایه ها در امر سرمایه در 
گردش تولید و 40 درصد برای س��رمایه گذاری جدید و 
توسعه به کار گرفته شود. درنهایت باید گفت رفتار بانک ها 
در حوزه فعالیت های بنگاه داری، این نش��انه و عامت را 
می دهد که نظام بانکی ما با هیچ یک از اهداف تعریف شده 

همخوانی ندارد. 

دیدگاه دریچه

نظر
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ایرج ندیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیژن بیدآباد

کارشناس اقتصادی

بهمن آرمان 
کارشناس اقتصادی

طبق قان�ون بانکداری ب�دون ربا، 
بانک ها تس�هیالت خ�ود را در چند 
کان�ال مش�خص بای�د اعط�ا کنند 
ک�ه مش�ارکت مدن�ی، حقوق�ی و 
س�رمایه گذاری مس�تقیم از جمل�ه 
ای�ن کانال ه�ا اس�ت. طب�ق قانون 
بانکداری بدون ربا، بانک ها از طریق 
سرمایه گذاری مس�تقیم می توانند 
شرکت تاس�یس کرده و تا 40 درصد 
س�رمایه، س�رمایه گذاری کنند. اما 
اکن�ون آنچ�ه مش�اهده می ش�ود، 
حضور گس�ترده بانک ه�ا در عرصه 
بنگاه داری اس�ت. گاه�ی یک بانک 
نزدیک به 26 ش�رکت در حوزه های 

بیمه، لیزینگ، مس�کن، خ�ودرو و 
س�رمایه گذاری دارد، که همه آنها با 
سپرده های مردم تاس�یس و تامین 

می شود. 
همین موضوع عامل پرسش اصلی 
اس�ت که چرا بانک ها به بنگاه داری 
عالقه مند هس�تند؟ آیا این مسئله 
به مش�کالت اقتصادی ب�ر می گردد 
ی�ا کل نظام بانک�ی ایران براس�اس 
تعری�ف سوسیالیس�تی، لیب�رال یا 
ه�ر چیز دیگ�ری؟ ف�ارغ از پاس�خ 
ب�ه هم�ه پرس�ش های موج�ود در 
این زمین�ه آنچه قابل توجه اس�ت، 
انتقاد اغلب کارشناس�ان نسبت به 

بنگاه داری بانک هاست. اما با تمامی 
ای�ن م�وارد، بانک ه�ا عالقه مند به 
کم ک�ردن فعالیت های بن�گاه داری 
خود نیس�تند. حتی بان�ک مرکزی 
نیز در این باره ابالغی�ه داده و دولت 
نیز الیح�ه ای را مبنی ب�ر کم کردن 
س�االنه 33 درص�د از فعالیت ه�ای 
بنگاه داری ارائه کرده که هنوز گوش 
بانک ها به این مسئله بدهکار نیست. 
شاید این مس�ئله نش�أت گرفته از 
عدم قدرت کافی بانک مرکزی برای 
جلوگی�ری از بن�گاه داری بانک ه�ا 
باشد. اما هرچه که هست، بنگاه داری 
بانک ه�ا موج�ب ش�ده بانک ه�ا از 

فعالیت اصلی خود فاصل�ه گرفته و 
بیش�تر به فکر کسب س�ود باشند. 
گفت وگ�و ب�ا نماین�دگان مجلس، 
کارشناس�ان اقتص�ادی و همچنین 
مدیران موسس�ات س�رمایه گذاری 
موید این نکته اس�ت که بنگاه داری 
بانک ها عاملی برای خدشه دار شدن 
رقابت در فض�ای اقتصادی کش�ور 
اس�ت. باید توجه داش�ت ک�ه برای 
حمایت جدی از تولی�د باید تکلیف 
بنگاه داری بانک ها در کشور مشخص 
شود و س�رمایه ها در مس�یرتولید، 
خدم�ات  و  کش�اورزی   صنع�ت، 

به کار گرفته شود.

سایهروشنبنگاهداریبانکها
کافه مدیران بنگاه داری بانکی را بررسی می کند

دکت��ر برات��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
س��رمایه گذاری امیر و عض��و هیات مدیره 
بیمه کوثر ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری 
را غیرمنطقی می داند و بر این باور است که 
ورود بانک به حوزه بنگاه داری با اس��تفاده 
از س��پرده های مردم اما رقابت ب��ا مردم، 
شرایط نامساعدی را برای کسب و کارهای 

بخش خصوصی فراهم می آورد. 
تا چه حد بانک ها می توانند در حوزه 

بنگاه داری وارد عمل شوند؟ 
به شخصه اعتقاد دارم که بانک ها نباید 
در ح��وزه بن��گاه داری وارد عمل ش��وند. 
باید منابع خ��ود را به ص��ورت متفاوت در 
اختیار بنگاه ها، بخش خصوصی و افرادی 

که می خواهن��د فعالیت های 
بنگاه داری کنند، قرار دهند. 
بنگاه داری و کسب و کار حوزه 
تخصص��ی بانک ها نیس��ت. 
این گونه نیست که بانک ها با 
جمع آوری سپرده ها به صورت 
موازی با مردم رقابت کنند و 
به واسطه داشتن شرایط که 
قدرت دارند، به ظاهر در حوزه 

بنگاه داری عمل کنند. 
چ�را بانک ه�ا وارد ای�ن حیط�ه 

می شوند؟ 
بانک ها می خواهند با کمترین پذیرش 
ریس��ک و در اختی��ار داش��تن مناب��ع، 
س��ود آوری بیش��تری داشته باش��ند. به 
همین دلی��ل اکنون بانک ه��ا وارد حوزه 
ساخت و س��از، خودرو و بیمه شده اند. از 
طرفی به دلیل عدم وجود مکانیزم دقیق 
خدمات بانکی در قال��ب بانکداری نوین، 
بانک ها ای��ن روش را انتخ��اب می کنند. 
حتی با توجه به اباغی��ه دولت مبنی بر 
اینکه بانک ه��ا کس��ب و کارهای خود را 
واگذار کنند، اما بانک ها با اقدام موسسات 
و شرکت های تابعه از جمله در حوزه های 
بیمه و صرافی از ابزار آنه��ا بهره می برند. 
چه سودی برای بانک ها و چه ضرری 

متوجه مشتریان بانک ها می شود؟ 
ش��اید در ابتدا ضرری متوجه مشتریان 
نباشد. زیرا مشتریان سپرده گذاری کرده و 

با نرخ مشخصی سود سپرده خود را دریافت 
می کنند. اما مسئله این است که با توجه به 
اینکه بانک ها متصل به بدنه دولت بوده، اگر 
بخواهند اعام ورشکس��تگی کنند، دولت 
اج��ازه آن را به آنها نمی ده��د. اگر نگاهی 
ب��ه ورودی و خروجی بانک ه��ا بیندازید و 
محاس��به کنید، توازنی برقرار نیست و به 
اصطاح  دخل و خرج با ه��م نمی خواند. 
اگر سیستم بازار آزاد وجود داشت، بانک ها 
باید اعام ورشکس��تگی می کردند، ولی با 
توجه به اینکه هر مشکلی که برای بانک ها 
به وجود می آید، دولت ورود پیدا می کند و 
بانک مرکزی نیز از آنه��ا حمایت می کند، 
بنابراین بانک ها نیز اقدام به سرمایه گذاری 
می کنند. شاید در ابتدا 
مشتریان توجه زیادی 
به این مس��ئله نداشته 
باشند. بیشترین تهدید 
متوجه بنگاه هاست. زیرا 
بنگاه ها وامی که دریافت 
می کنند حداقل با نرخ 
30 درصد بهره اس��ت. 
حال چ��ه صنعت��ی در 
کشور وجود دارد که 30 درصد بازده داشته 
باشد و بتواند این میزان سود را به بانک به 

دلیل تامین مالی اش بپردازد؟ 
تجربه خارجی برای بنگاه داری بانک 

وجود دارد؟ 
به ط��ور حت��م نمونه خارج��ی وجود 
داش��ته که بانک های ما ه��م ورود پیدا 
کردند. ای��ن مس��ئله به تمرک��ز و عدم 
تمرکز مربوط می ش��ود. به عبارتی نگاه 
حاکمیت از حالت صرف دولتی به حالت 
صرف تفکر لیبرالی و اقتص��اد بازار آزاد. 
ورود به بن��گاه داری توس��ط بانک ها از 
محصوالت صرف نظام سوسیالیس��تی 
بوده اس��ت. اگر از این منظر نگاه کنید، 
آنجاکه همه چیز در دس��ت دولت بوده، 
بانک ها نیز به منظ��ور تامین منابع مالی 
وارد حوزه بنگاه داری می شوند. این نگاه 
تمرکز صرف به اقتصاد است. اما در حوزه 
ع��دم تمرکز بانک ه��ا با نی��ت کمک به 

تولیدکنندگان وارد می شوند. 

ظهور بانک ه��ای خصوصی و گرایش 
آنه��ا به افزایش س��ود، موج��ب زمینه 
شکل گیری بنگاه هایی شد که عمدتا در 
حوزه هایی است که با کمترین ریسک 
بیشترین سود را عاید بانک کند. همین 
مس��ئله موجب افزایش تعداد بانک در 
کشور شده است. س��یدمحمد حسین 
میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس بر این باور اس��ت ک��ه بانک ها 
از حیط��ه حرفه ای خود خارج ش��ده و 
الزم است دوباره به مس��یر اصلی خود 

بازگردند. 
براس�اس چه چارچوب�ی از نظام 
بانکی، بانک ها سرمایه های مردم را 

به سمت بنگاه داری های 
خود سوق می دهند؟ 

پ��س از فع��ال ش��دن 
ب��ورس و ورود بانک ه��ای 
صحن��ه  در  خصوص��ی 
اقتصادی و س��ودآور بودن 
فعالیت های بن��گاه داری، 
بانک ه��ا ب��ه دلی��ل اینکه 
بتوانند مکملی برای س��ود 

بنگاه های خود باشند، سود موسسه های 
خود را تضمی��ن کنند، ب��ه این حیطه 
ورود پیدا کرده و ب��ه خرید کارخانه ها، 
 بنگاه ه��ای تولی��دی و ساخت و س��از 
اقدام کردند.  البته این مسئله تا حدودی 
قابل قبول است، اما متاس��فانه به دلیل 
عدم نظارت، اکنون ش��اهدیم بانکداری 
از سیس��تم حرفه ای خود خارج ش��ده 
و در قال��ب بنگاه داری نم��ود پیدا کرده 
اس��ت. وقتی دول��ت منابع مال��ی را در 
اختی��ار بخش خصوصی و ش��رکت های 
س��رمایه گذاری ق��رار می ده��د، ای��ن 
ش��رکت ها به دلی��ل رابطه داش��تن با 
بانک یا س��هامدار بودن بانک ها در این 
ش��رکت ها، منابع دولتی را جذب کرده 
و دیگ��ر منابعی ب��رای بخش خصوصی 
باقی نمی گذارند. ضمن اینکه بنگاه داری 
با وظیفه بانک��داری همخوان��ی ندارد. 
بانکداری فعالیت حرف��ه ای برای جذب 
منابع، س��پرده های نقدینگی در جامعه 

اس��ت که ب��ا ابزارهای سیاس��ت پولی، 
آنها را به س��مت تولید س��وق دهد. اما 
بانک ها کمتر به این مسئله توجه دارند 
و شرکت های هلدینگی زیادی تاسیس 
کرده اند. از این رو الزم اس��ت بانکداری 
به حرفه اصلی خود بازگشته و به همان 
میزان نی��از ب��ه بن��گاه داری بپردازند. 
باید بنگاه داری بانک ها تعریف ش��ده و 

به صورت روشن ارائه شود. 
تبعات بنگاه داری بانک ها بر نظام 

پولی و بانکی چه خواهد بود؟ 
 نخستین تبعات بنگاه داری این است 
که بنگاه ها به دلیل داشتن قدرت مالی، 
در عرص��ه اقتصادی، رقابت ناس��المی 
را ایج��اد می کنن��د. 
بانک ها نیز ب��ه دلیل 
داش��تن قدرت مالی و 
اثرگذاری و همچنین 
در  گ��ری  الب��ی 
بخش ه��ای بازرگانی، 
خدمات و تولید، بحث 
رقابت را خدش��ه دار 
می کنند. بر این اساس 
اگ��ر بانک ها بخواهن��د وارد بنگاه داری 
شوند، باید ابتدا بنگاه تاسیس کنند نه 
بانک. بانک باید ب��رای ارائه خدمات به 
مردم تاسیس شود و به عنوان نخستین 
واس��ط به دلیل ارائه خدم��ات، منتفع 

شود. 
تا چ�ه ح�د بن�گاه داری متاثر از 
ترس  از ورشکستگی یا استفاده از 
منابع مالی به منظور دریافت سود 

زیاد، اما با ریسک پایین است؟ 
بسیارکم. حتی می توان گفت به دلیل 
بنگاه داری بانک ها، تمایل به تاس��یس 
بانک در کش��ور افزایش یافته و اکنون 
ش��اهد ده ها تقاض��ا برای ایج��اد بانک 
در کشور هس��تیم. زیرا خود بانکداری 
فی نفس��ه عملیات س��ودآوری نیست. 
بانکداری یک فعالیت خدماتی حرفه ای 
اس��ت. اگر بانکی می خواه��د کارهای 
انتفاع��ی و بنگاه داری انج��ام دهد باید 

موسسات دیگری تشکیل دهد.

 جمش��ید پژویان، اقتصاددان 
و رییس سابق ش��ورای رقابت، بر 
این عقیده اس��ت که بن��گاه داری 
بانک های کشور به دلیل اختاف 
فاحش   نرخ بازده سرمایه گذاری 
است که این انگیزه را برای بانک ها 
به منظور سرمایه گذاری در دیگر 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی افزایش 

می دهد. 
چرا بانک ه�ای ما ب�ه جای 
بانک�داری ب�ه بن�گاه داری 

می پردازند؟ 
پاسخ این س��وال روشن است. 
در نظ��ام معمول��ی ک��ه بانک ها 
سپرده مردم را دریافت می کنند و 
براساس آن وام می دهند، می دانند 
کس��ی که وام می گی��رد، قاعدتا 

س��ود بیشتری نس��بت به سودی 
که بانک ه��ا می دهن��د، می برد؛ 
در غیر ای��ن ص��ورت وام دریافت 

نمی کردند. 
ول��ی چ��ون بان��ک در ازای 
س��پرده ای که از م��ردم دریافت 
می کن��د، چن��د براب��ر آن را وام 
می ده��د و این فاصله بین س��ود 
بانکی و س��ودی ک��ه وام گیرنده 
می برد ه��م آنقدر زیاد نیس��ت، 
در نتیج��ه به نفع بانک اس��ت که 
برای حداکثر کردن سود، پول ها 
را دریاف��ت و وظیف��ه بانکی خود 
را انج��ام دهد، س��ود را چند برابر 

کن��د و به ص��ورت اعتب��ار بدهد. 
ام��ا در اقتص��اد ما که ن��رخ بازده 
برخی س��رمایه گذاری ها چندین 
و چند برابر از س��ود سپرده است، 
ب��رای بان��ک به صرف��ه نیس��ت 
که ب��ه ج��ای اینک��ه س��پرده را 

چن��د براب��ر وام بدهد، هم��ان را 
حفظ و س��رمایه گذاری کند و از 
بازده بس��یار باال برخوردار ش��ود. 
بنابراین مش��کل جدی همه چیز 
در اقتصاد م��ا قیمت ها و نرخ های 
نس��بی اس��ت. وقتی که بین نرخ 
ب��ازده س��رمایه گذاری اخت��اف 
بس��یار فاحش وج��ود دارد، این 
انگیزه برای بان��ک پیش می آید و 
به نفع بانک و س��ودآور اس��ت که 
سرمایه گذاری هایی در ساختمان 
داشته باشد که چندین برابر سود 

می برد. 
آیا بنگاه داری بانک ها به نفع 

نظام بانکی کشور است؟ 
به نف��ع نظ��ام بانکی نیس��ت. 
وظیفه بانک اعطای اعتبار اس��ت 
نه س��رمایه گذاری. ش��رکت های 
س��رمایه گذاری که در این راستا 
انجام وظیفه می کنند، وظیفه خود 

را انجام می دهند. 
تبعات بن�گاه داری بانک ها 

چه خواهد بود؟ 
مهم ترین تبعاتی که بنگاه داری 
بانک ها می تواند داش��ته باش��د، 
این اس��ت ک��ه وامی ک��ه باید در 
بخش های اقتص��اد مانند صنعت، 
کش��اورزی و دیگ��ر بخش ه��ا 
تزریق ش��ود، صورت نمی گیرد و 
بخش هایی که باید به تولید تبدیل 

شود، محقق نمی شود.

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امیر: 
بانک ها به دنبال سوآوری با کمترین 

پذیرش ریسک هستند

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
بنگاه داری، بانک ها را از وظیفه اصلی دور 

کرده است

رییس سابق شورای رقابت مطرح کرد: 

بنگاه داری بانک ها  و عدم تزریق منابع به بخش های تولید

 بنگاه داری بانکی؛ آری یا خیر؟! 

مه����دی تقوی، 
کارش�ناس اقتصادی: 
بانک ها در شرایط کنونی 
اقتصادی در کشور ناچار 
ب��ه بنگاه داری هس��تند. 
م��ردم س��پرده ک��م به 
بانک ها می سپارند و اگر 

تقاضا برای وام به حد کافی نرسد، باید بهره بپردازد. در 
این شرایط بد اقتصادی بهتر است دست به فعالیت هایی 

بزنند تا بتوانند دوام آورند. 



به دنب��ال تصمیم آذرماه 1323 مجلس ش��ورای ملی 
در من��ع واگ��ذاری امتیاز نفت ایران ب��ه بیگانگان، تالش 
ش��وروی ها که شمال کشور را در اش��تغال داشتند، برای 
دس��تیابی به نفت ش��مال، به شکس��ت انجامید. مجلس 
چهاردهم نیز طبق تصمیمی از دولت می خواهد تا حقوق 
حق��ه ایران را از ش��رکت نف��ت انگلیس و ایران اس��تیفا 
کند. انگلس��تان برای پیش��گیری در برابر هر نوع اقدامی 
ک��ه ممکن بود به منافع ش��رکت نفت لطمه وارد س��ازد، 
قراردادی ب��ه نام »قرارداد الحاقی« با دولت س��اعد امضا 
می کند و برای تصویب فوری آن کوش��ش های وس��یعی 
به عمل می آورد، ول��ی فقط اقلیت کوچکی از نمایندگان 
در مجل��س پانزدهم، با این الیحه موافقت می کنند. البته 
در این هنگام زنده ی��اد دکتر مصدق به خاطر آزاد نبودن 
انتخابات در مجلس حضور نداشت، لذا طی پیامی خطاب 
به مجلس��یان، امضای الیحه ق��رارداد الحاقی و مخالفت 
مل��ت ای��ران را در آن ق��رارداد اعالم می کن��د و رهبری 

مخالفان علیه شرکت نفت را به عهده می گیرد.
در تیرماه 1329 کمیس��یون مخص��وص نفت از جانب 
مجلس ش��ورای ملی برای رس��یدگی به الیحه »قرارداد 
الحاقی« تش��کیل می شود. این کمیسیون دکتر مصدق را 
که به کوشش و با آرای مردم تهران به نمایندگی مجلس 
ش��انزدهم انتخاب ش��ده بود، به ریاس��ت برمی گزیند. در 
تابس��تان همان سال، س��پهبد رزم آرا، رئیس مقتدر ستاد 
ارتش بدون رأی تمایل مجلس از س��وی محمدرضا شاه، 
فرمان نخس��ت وزیری می گیرد، ولی کوش��ش های او نیز 
برای تصویب الیحه قرارداد الحاقی به شکست می انجامد 

و کمیسیون نفت در مجلس، الیحه را رد می کند.
روز 16 اس��فند سال 1329 رزم آرا در مسجد شاه ترور 
می ش��ود و به قتل می رسد و در روزهای 24 و 29 اسفند 
همان س��ال مجلسین طرح ملی کردن صنعت نفت را که 

از جانب جبهه ملی پیشنهاد شده بود به اتفاق آرا تصویب 
می کنند.

مردم ایران که از پیروزی های اولیه خود در پیکار علیه 
هیأت حاکمه و ش��رکت نفت، ش��ور و حیات تازه ای پیدا 
کرده بودند، رهبر پیر را در میان گرفتند. مصدق با عقیم 
کردن دسیس��ه های دربار و ایادی شرکت نفت برای روی 
کار آمدن س��یدضیاء الدین، عامل کودتای اس��فند 1299 
نخست وزیری ملت را می پذیرد. وی روز 29 خرداد 1330 
از ش��رکت نفت خلع ید می کند و پس از قریب 50 سال 
قس��متی از خاک ایران که جوالنگاه مطامع اس��تعماری 

بریتانیا بود، آزاد می شود.
پیکار بر سر نفت، از رد الیحه قرارداد الحاقی تا تصویب 
قان��ون ملی کردن و خلع ید از ش��رکت نفت انگلیس در 
ای��ران، در مجلس��ی که اکثریت وکالی آن ب��ا دربار یا به 
طریقی با ش��رکت نفت ارتباط داشتند، به آسانی صورت 

نمی گیرد. 
مرحوم دکتر مصدق که به اس��رار سیاست بیگانگان در 
ایران آشنایی داشت، با بصیرت و کاردانی و موقع شناسی، 
طرح ملی شدن صنعت نفت را تهیه و از تضادهایی که پس 
از پایان جنگ دوم جهانی بین انگلس��تان و ایاالت متحده 
امری��کا به وجود آمده بود، ماهرانه اس��تفاده کرد. گفتنی 
اس��ت که سفارت امریکا نیز در تطمیع و جلب گروهی از 
وکالی مجلسین که با شرکت نفت و انگلیسی ها وابستگی 
داشتند، دست داشت. امریکایی ها گمان می کردند پس از 
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس، با دکتر 
مص��دق کنار خواهند آمد و س��هم خ��ود را از غارت نفت 
ایران خواهند گرفت. اش��تباه امریکایی ها از اینجا ش��روع 
ش��د که این مبارز پیر و سیاستمدار تیزبین و فسادناپذیر 
را نش��ناخته بودن��د و ای��ن نکته را نیز نمی دانس��تند که 
مصدق اهل س��ازش نیست و به هیچ عنوان سلطه  امریکا 
یا هر کش��ور دیگری را به ج��ای بریتانیا در ایران نخواهد 

پذیرفت.
ادامه دارد...

خالقانه ترین محصول اپل
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
اپلیکیش��ن های  ان��واع  وج��ود 
کی��ف پ��ول در کنار اس��تفاده از 
 ،NFC ان��واع فناوری ه��ا چ��ون
سیستم های پرداخت مکان محور و 
همچنین دخیل بودن کمپانی های 
بانک ه��ا،  زنجی��ره ای،  فروش��گاه های  چ��ون  مختل��ف 
شرکت های اعتباری و همچنین کمپانی های پیاده کننده 
این فناوری ها بر پیچیدگی این موضوع افزوده و مقدمات 
الزم ب��رای کارب��ردی نب��ودن س��رویس های پرداخ��ت 
الکترونیک موجود را فراهم آورده اس��ت. ش��اید تش��بیه 
رواب��ط کمپانی های ارائه کننده خدمات اعتباری، بانک ها، 
کمپانی های مخابرات��ی و تولیدکنندگان ابزار های موبایل 
که اصلی ترین بازیگران در زمینه راه اندازی سرویس های 
پرداخت همراه هس��تند، به جنگ س��رد چن��دان دور از 
واقعیت نباش��د. اضافه ش��دن کمپانی ه��ای مخابراتی و 
ش��رایط دیگر نیز به پیچیدگی این شبکه ها دامن می زند 
که استفاده از این سیستم ها را نیز بیش از پیش پیچیده 
می کن��د. از این رو سیس��تم پرداخت اپ��ل که در جریان 
 Apple کنفرانس معرفی محص��والت این کمپانی با نام
Pay معرف��ی ش��د را می ت��وان به عن��وان خالقانه ترین 

محصول کاپرتینویی ها در یک سال گذشته خواند. 

افزایش درخواست اطالعات از گوگل
گاردین،  گ��زارش  ب��ه 
دولت ه��ا  درخواس��ت 
برای دریاف��ت اطالعات 
کارب��ران گوگل در س��ال گذش��ته 15 درص��د افزایش 
یافت��ه اس��ت. گ��وگل از طری��ق ف��روش اطالع��ات به 
درخواس��ت کنندگان، درآم��د حاص��ل می کن��د. ای��ن 
روزنامه انگلیس��ی در پای��گاه اینترنتی خود در مقاله ای 
به قلم دومینیک روش��ه نوش��ت: گوگل روز دوش��نبه 
اعالم کرد درخواس��ت دولت ها ب��رای دریافت اطالعات 
کاربران گوگل از س��ال 2009 که این ش��رکت انتش��ار 
این اطالع��ات را آغاز کرد 150 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. در امریکا میزان این درخواس��ت ها 250 درصد 
افزایش یافته اس��ت. براساس گزارش شفاف سازی اخیر 
گوگل، در نیمه اول س��ال 2014، تعداد درخواست های 
دولت ها در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته 15 درصد 
افزایش یافت و این رقم از س��ال 2009 که گوگل برای 
نخس��تین مرتبه انتش��ار این اطالعات را آغاز کرد 150 

درصد افزایش داشته است.  

کاهش ارزش یورو
 با رأی اسکاتلندی ها

رأی  رویت��رز،  گزارش  به 
اس��کاتلند  م��ردم  منفی 
باعث ش��د روند صعودی 
ارزش پوند انگلیس در مقابل یورو و دالر نیز کاهش یابد. هر 
یورو در بازار بین المللی مبادالت ارزی لندن، در مقابل یک 
دالر و 28 س��نت و 71 واحد پایه یک سنت خریدوفروش 
شد که نسبت به پایان معامالت روز جمعه این بازار، نسبت 
برابری کمتری را نشان می دهد. ارزش برابری این دو ارز در 
پایان معامالت روز جمعه به نسبت یک یورو به یک دالر و 
29 سنت و 17 واحد پایه یک سنت بود. ارزش برابری واحد 
پول اروپا در برابر ین نیز در بازار بین المللی مبادالت ارزی 
لندن کاهش یافت، به گون��ه ای که ارزش برابری این دو به 
نسبت یک یورو به 140 ین و 38 صدم یک ین بود. ارزش 
برابری این دو ارز در پایان معامالت روز جمعه به نس��بت 
یک یورو به 140 ین و 50 صدم یک ین بود. اما ارزش دالر 
امریکا در مقابل ی��ن ژاپن نیز در بازار بین المللی مبادالت 
ارزی لن��دن افزایش یافت، به ترتیبی که ارزش برابری این 
دو ارز در اواسط معامالت دیروز به نسبت یک دالر به 109 
ین و ش��ش صدم یک ین بود، حال آنکه ارزش برابری این 
زوج ارزی در پایان معامالت روز جمعه به نسبت یک دالر 

به 108 ین و 77 صدم یک ین بود. 

خطر سقوط قیمت طال
به گزارش ل��س آنجلس 
تایم��ز، تحلیلگران��ی که 
الگوهای گذش��ته قیمت 
طال را به دقت مورد بررس��ی قرار داده اند بر این باورند که 
مس��یر آینده قیمت طال می تواند به شدت نزولی بوده و در 
صورتی که س��طح حمایتی 1180 دالری شکس��ته شود 
قیمت طال به زودی به کمتر از 1000 دالر خواهد رس��ید.  
تحلیل ها نیز نشان می دهد احتمال افت شدید قیمت طال 
ب��ه 1150 دالر وجود دارد.  نیکول الیوت تحلیلگر ارش��د 
طال تاکید کرد که قیمت طال در دو سال اخیر تحت فشار 
شدیدی قرار داشته است. ادامه این فشارها می تواند قیمت 
طال را طی س��ال آینده 3 رقمی کند.  گری کالیا، رییس 
موسسه سرمایه گذاری ردتاور نیز تاکید کرد: سطح حمایتی 
اولیه برای طال 1180 دالر و سپس 1100 دالر خواهد بود 
و در صورت شکسته شدن این سطوح حمایتی قیمت این 

فلز زرد به زودی به 1000 دالر خواهد رسید. 

بازار میوه این روزها رنگ و بوی پاییزی گرفته اس��ت 
و ردپ��ای پرتقال، نارنگی و لیموش��یرین را در بیش��تر 
مغازه ه��ا و میادی��ن می��وه و تربار می توان دید. ش��اید 
یک��ی از دالی��ل رغبت مردم ب��ه خرید ای��ن میوه های 
نوبرانه پاییزی، قیمت مناس��ب آنها در مقایسه با برخی 
میوه های تابس��تانی باش��د، ب��ه نحوی ک��ه قیمت هر 
کیلوگ��رم لیموش��یرین هم اکنون در ب��ازار و مغازه های 
س��طح ش��هر نهایت تا 4800 تومان می رسد و پرتقال 
نیز به قیمت 5500 تا 6000 تومان عرضه می شود، در 
حالی که قیمت برخی میوه های تابستانی همچون گالبی 
تا 8500 تومان و ش��لیل و هلو هس��ته جدا نیز گاها تا 
7500 و حتی 8500 تومان هم می رس��د. در شش ماه 
نخس��ت امس��ال بعضی میوه ها با قیمت های بسیار باال 

عرضه می شدند. 
ب��ه صورتی که با حقوق 500 هزار تومانی یک کارگر 
می توانستیم 20 کیلو زردآلو بخریم. مردم بر این باورند 
که قیمت میوه های تابس��تانی هنوز هم باالست و شاید 
قدرت خرید آنها را نس��بت به برخ��ی میوه های نوبرانه 
پاییزی کمتر می کند. این در حالی اس��ت که خرید این 
میوه ه��ای پاییزی هم فال اس��ت و هم تماش��ا، چراکه 
بعد از مدت ه��ا مردم می توانند طع��م جدیدی از میوه 
را بچشند و از س��وی دیگر، قیمت مناسبی را هم برای 

آن بپردازند. 

مخالفان شرکت نفت 

قیمت مسکن نسبت به اجاره بها در چند کشور خارجی
این اطالعات برای افرادی که خواستار خرید مسکن به عنوان سرمایه یا پیش بینی آینده مسکن 
هستند، یکی از بهترین راهنماهاست که می تواند روابط در حال تغییر بین قیمت خانه و اجاره خانه 

و درآمد را در ۷ کشور جهان مشخص کند. همان طور که مشاهده می شود، قیمت  خانه نسبت به 
اجاره آن در کشورهای استرالیا، چین، امریکا و آلمان در سال جاری افزایش یافته  است. 

همان طور که دیروز مالحظه فرمودید مرد مس��نی در 
ص��ف خودپرداز ما را با پدیده جدیدی آش��نا کرد به نام 
گول ظاهر! خوردنی که به ظاهر ما قبل از آن استعمالش 
می کردیم ولی نمی ش��ناختیمش! بازه��م همان طور که 
خدمتت��ان عرض ک��رده بودم در ص��ف خودپرداز جوان 
خوش تیپ و به روزی نیز ایس��تاده بود که در تمام مدت 
صحبت، او نیز س��راپا گوش بود. بعد از رفتن مرد مسن، 
این جوان نزدیک ش��د و گفت: »س��الم آقا! حال ش��ما 
خوبه؟ حرفاتونو ش��نیدم واقعا ناراحت ش��دم. ان شاء اهلل 

دیگه پیش نیاد براتون!«
گفت��م: »کدوم حرف منو ش��نیدی؟ داش��تم با تلفنم 

حرف می زدم، کامل گوش دادی؟ آقا زشته، حیا کن!«
گف��ت: »ببخش��ید حواس��م نب��ود، اش��تباه گفت��م، 
می خواستم بگم تمام حرفاتونو با اون آقا شنیدم. همون 

گول ظاهر و...«
گفتم: »خب حاال که چی؟«

گفت: »من خودم فوق تخصص گول ظاهر دارم.«
گفتم: »جدی! یعنی چه جوری، می شه یه کم توضیح 

بدی؟ دوست دارم بیشتر راجع بهش بدونم.«
گفت: »دقت ک��ن عزیزم؛ گول ظاهر چند جنبه داره، 
اول اتومبیل، دوم مکان و محل زندگی و سوم هم گوشی 
موبایل! اگر در این س��ه مرحل��ه بتونید به جایگاه خوبی 
برس��ید ش��ما گول ظاهرتان به جایگاه مطلوبی رسیده 

است.«
گفتم: »می شه بیشتر توضیح بدی؟«

گفت: »گول ظاهر پدیده ای اس��ت که چند سال است 
بس��یار رواج پیدا کرده و از س��ه طریق قابل دس��تیابی 

است.«
گفتم: »قبل از اینکه س��ه طریقتو بس��ط و گس��ترش 

بدی، بگو ببینم به درد چی می خوره؟«
گفت: »ش��ما از لحظه ای که از خواب بیدار می ش��وید 
در حال استفاده از آن هستید تا لحظه ای که می خوابید. 
م��ردم براس��اس گول ظاهر ش��ما در موردت��ان تصمیم 
می گیرند. برای رس��یدن به گول ظاهر، باید در نخستین 
مرحله گوش��ی موبایلتان را به بهترین ش��کل ممکن به 
روز گردانید. اپل و آخرین مدل آیفون بهترین پیش��نهاد 
ماست. بسته به میزان سرمایه ای که دارید می توانید گول 
ظاهر در س��طوح مختلف بس��ازید. مثال اگر سرمایه تان 
150 میلیون تومان است می توانید گول ظاهری بسازید 
ک��ه تصور 2 میلیاردی ایجاد کند. به این صورت که پس 
از خرید گوش��ی آیف��ون، 80 میلیون از س��رمایه تان را 
برداش��ته و اتومبیل��ی 60 میلیونی می خری��د و در ادامه 
ب��ا 36 میلیون��ش خانه ای اج��اره می کنید ک��ه ماهی 3 
میلیون اجاره اش است و باقی پولتان را که چیزی حدود 
50 میلیون تومان اس��ت در بانک گذاش��ته و سودش را 
می گیرید، حالت قدیمی این اس��ت ک��ه با 150 میلیون 
خانه ای پیش خرید کنید و منتظر بمانید تا خانه ساخته 
ش��ود. در ضمن جایی را می شناسم که به صورت کیلویی 
مدرک دانش��گاهی می ده��د. اگر بتوانید م��درک مورد 
تایی��د وزارت عل��وم بگیرید که بهتر! اگر هم نش��د همه 
جا خودتان را دکتر معرفی کنید، نگران نباش��ید، سطح 

اطالعات شما با دکتر واقعی خیلی فرقی ندارد.«
گفتم: »شما خودت گول ظاهر داری؟«

گفت: »بنده فوق لیس��انس دارم! گول ظاهر هم دارم. 
م��ن یک آپارتمان داش��تم که 200 میلی��ون فروختم و 
همین کار را انجام دادم و االن به جایگاهی رس��یدم که 
ب��ا گول ظاهرم می توانم ه��ر کاری انجام دهم. فعال برم 

به قرارم برسم.«
دوست جوانمان سوار ماشین گران قیمتش شد و دور 

شد و من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان... 

 س�االنه یک میلیارد دالر پسته از ایران به کشورهای چین، هند، روسیه و کشورهای 
مشترک المنافع صادر می شود. 
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استرالیا

چین

آلمان

ایتالیا
ژاپن

اسپانیا

امریکا

از جمل��ه  حوزه ه��ای علمی ج��ذاب ب��رای من، بحث 
فرکتال ها اس��ت. سال هاس��ت مطالعه در ای��ن حوزه، از 
تفریحات من اس��ت. طبیعی اس��ت که در اینجا، حوصله 
و فض��ای کافی برای بحث های تخصصی این حوزه وجود 
ندارد، اما ایده فرکتال چیزی اس��ت که به س��ادگی قابل 

درک است. 
آیا ت��ا به حال تالش کرده اید یک کهکش��ان را از دور 
تص��ور کنید؟ جرمی در مرکز که اجرام زیادی به دور آن 
می گردند. وقتی به یک منظومه )مثل منظومه شمسی(  
هم ن��گاه می کنید همین تصویر وج��ود دارد؛ جرمی در 
مرک��ز که اجرام زی��ادی به دور آن می گردن��د. وقتی به 
یک س��یاره نگاه می کنید هم ماجرا همین است؛ جرمی 
در مرکز )س��یاره( که اجرام متعددی )قمر ها(  به دور آن 
می گردند. هر چه مقیاس را تغییر دهیم، داستان چندان 
تغییری نمی کند. در س��طح اتم ها و مولکول ها نیز ماجرا 

شبیه همین قصه است...
همین ماجرا در مورد بس��یاری از گیاهان، بس��یاری از 
پس��تی و بلندی ه��ای زمین، در م��ورد کاهش و افزایش 

قیمت سهام در بورس و... نیز مصداق دارد. 
اگر محور افقی و عمودی را از روی نمودار قیمت سهام 
بردارند، نمی توان به س��ادگی تش��خیص داد که در مورد 
تغییرات قیمت در یک دهه حرف می زنیم یا یک س��ال 

یا یک ساعت...
دنیای فرکتال ها پیش��رفت زیادی کرده و محاس��بات 
ابع��اد فرکتال��ی از ح��ذف نوی��ز در ص��دای موبایل ها تا 
تحلیل شکل رفتار انس��ان ها در بازار های مالی و بررسی 
تغییرات احساسی انسان ها و ریتم های زیستی و ته نشین 
شدن رس��وب ها در کف رودخانه ها یا نحوه نشستن مواد 
نیمه رسانا روی ویفر پایه یک تراشه الکترونیکی و... کاربرد 
پی��دا کرده اس��ت، اما من اینجا بحث��ی دارم که صرفا از 

کلیت فلسفه »فرکتال« ریشه می گیرد. 
کره زمین را از باال نگاه کنید. امریکا را می بینید زئوس 
مس��لک و قدرت طلب؛ در پی تعیین سرنوش��ت دیگران. 
سوییس  را می بینید بی تفاوت به حق و باطل و تنها در پی 

حفظ آرامش و کسب منفعت از این بی طرفی. 
امارات را می بینید تازه به دوران رسیده و مغرور؛ بدون 
پیش��ینه اما با معماری مدرن و آسمان خراش هایی که به 

ابر ها طعنه می زنند. 
هند  را می بینید و مردمی که فارغ از چالش های فقیر و 
غنی در سراسر جهان، از زندگی در کنار خیابان همان قدر 
ل��ذت می برند که دیگ��ری از زندگی در کن��ار زیباترین 
س��واحل دنیا. ایران را می بینید ک��ه در پی جایگاهی که 
معتقد است حقش بوده و اکنون ندارد، می کوشد و تالش 
می کند. ژاپن را می بینی��د که در آرامش یا زلزله، نظم و 

قانون و چارچوب را تقدیس می کند. 
آلم��ان را می بینی��د که نظم و صنع��ت را در اوج دارد 
و می خواه��د و برایش مهم نیس��ت که آنکس که س��وار 
مرسدس می شود، نماینده مستضعفان است یا مستکبران. 
حاال کمی نزدیک تر بیایید. مهم نیست بر امریکای نقشه 
متمرکز شوید یا بر ایران آن. باز هم امریکا مسلک ها را در 
جامعه  خواهید دید. قدرت خواهان قلمرو طلب، در تالش 
برای کنترل سرنوش��ت دیگران. باز هم امارات مس��لک ها 
را خواهی��د دید که هیچ داس��تانی از یک دهه قبل خود 
ندارند و سوار بر بهترین خودرو ها وارد بزرگ ترین کاخ ها 
می ش��وند. باز هم سوییس مس��لک ها را خواهید دید که 
چپ را از راست نمی شناسند، تا زمانی که چپ یا راست، 

حساب های مالی اش را در بانک های آنان باز کند. 
هندمسلک هایی را خواهید دید که بی تفاوت به زرق و 
برق دنیا، آس��وده و آرام زندگی می کنند. تو گویی که در 

خارج از زاغه آنان، هیچ کاخی وجود ندارد. 
ایران مس��لک هایی را خواهید دید که همواره آماده اند 
برای ش��ما از لیاقت هایشان و گذشته شان و حقوق ضایع 
شده ش��ان بگویند. ژاپن مس��لک هایی را خواهید دید که 
هم��ه چیز را در چارچوب نظ��م و قانون می فهمند. برای 
این��ان تجاوز کردن یا مورد تجاوز واقع ش��دن نیز تفاوت 
چندانی ندارد. به ش��رط آنکه در زمان های مشخص و با 

برنامه و چارچوب انجام شود! 
و آلمان مسلک هایی که می کوشند بهترین محصول را 
تولید کنند. مهم نیس��ت که محصول قرار است »گلوله« 
باشد یا »جلیقه ضد گلوله.« حاال کمی نزدیک تر شوید و 

به خانواده خودتان نگاه کنید. 
تش��خیص ای��ران و امریکا و هند و س��وییس و ژاپن و 

آلمان، چندان دشوار نیست...
ح��اال دوباره بیایید کمی عقب تر برویم و به این بنگریم 
ک��ه در هر کش��وری در هرجای دنیا، کدام مس��لک ها با 

گفت وگو موافقند و کدام مخالف. 

نگاه آخر

فرکتال های جذاب
محمدرضا شعبانعلی | کارشناس مدیریت |

چن��د وقت پیش در همایش��ی حضور داش��تم که به 
مناس��بت اقدام بی نظیر بس��یاری از جوانان کش��ور در 

عرصه فیلم و عکس بر پا شده بود.
مجری های مراسم روی سکو بودند و یک شیء مزاحم 
روی صحنه بود. افرادی که روی صحنه می رفتند بدون 
توجه به آن جس��م مزاحم به کار خ��ود ادامه می دادند. 
مسئوالن، دبیران و دست اندرکاران هر کدام روی صحنه 
می  رفتند، آن جس��م مزاحم را دور می زدند، به کار خود 

می رسیدند و دوباره پایین می آمدند.
با خودم گفتم که چرا از این همه انسان که از دور آن 
جس��م عبور می کنند، یکی آن را برنمی دارد تا دیگران 

اذیت نشوند.
آن ش��یء یک قوط��ی آب معدنی بود که روی صحنه 
و دقیق��ا جل��وی میکروفون در جایی که فرد س��خنران 

می ایستد جا مانده بود.
س��وال دیگری ب��ه ذهنم رس��ید؛ جوانان��ی را در آن 

همایش به پاس اقدام شایسته آنها گرد هم آورده بودند 
تا از تالش شان قدردانی کنند، آیا با چنین طرز تفکری 
و چنین س��طحی از دقت در دیدن و ش��نیدن می توان 

الگوی مناسبی برای آن جوانان بود؟
به روی صحنه رفتم و برای حاضران از بطری آب رها 
شده روی صحنه گفتم. گاهی الزم است تا افراد مسئول 
و کسانی که جای آنها روی صحنه است، اجسام مزاحم 

را که جلوی کار بقیه را گرفته است از میان بردارند.
اگر این تفکر غالب باشد جوانانی که می خواهند کاری 
برای کشور خودش��ان انجام دهند نیز می توانند موثرتر 

از قبل اقدام کنند.
از جوانان��ی ک��ه در عرص��ه س��ینما و فیل��م فعالیت 
می کنند، می خواهم تا بهتر ببینند و حساس تر بشوند تا 
بتوانند دست روی نقاط الزم بگذارند و هر بار که کاری 

را آغاز می کنند فکر کنند که بار اول است.
از مس��ئوالن هم می خواهم تا موانع موجود اقتصادی 
و ... بر س��ر راه جوانان را بردارن��د و کمک کنند فضای 

بهتری حاکم شود.

منطقه آزاد

دور زدن یا برداشتن موانع
خسرو سینایی | کارگردان|
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