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گزارشى از بازار زيورآالت 

 نقره  بر سكوى طال
استفاده از زيورآالت فقط يك رسم نيست بلكه نوعى عادت ماندگار است كه در بين همه مردم هم رواج دارد.
البته اين زيورآالت معموال بسته به وسع مالى مردم جنس شان فرق مى كند. مسير خريد هميشه هموار نيست
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قيمت به سمت باال انعطاف دارد و 
به سمت پايين انعطاف پذير نيست. 
موقعى منافع كل 
حداكثر مى شود كه 
هر دو انعطاف پذير 
باشند. 
كينز جان

مترو  رسانه اى قدرتمند براى تبليغات

13تصوير هست؛ صدا نيست

چه كسانى از ماليات 
معاف شدند؟

ــوراى  ــته صحن مجلس ش روز گذش
ــاره اصالح  ــالمى محل بحث درب اس
قانون ماليات هاى مستقيم بود. كه در 
ــدگان مجلس درباره  اين ميان نماين
تصميم گيرى  ــش  بخ ــه  س ــات  مالي
نمايندگان  تصميم  ــاس  براس كردند. 
ــالمى صددرصد  ــوراى اس مجلس ش

ــادرات كاالهاى  ــد حاصل از ص درآم
غيرنفتى از ماليات معاف شد، با وضع 
ماليات بر عايدى مسكن مخالفت شد 
و معافيت مالياتى واحدهاى توليدى 
ــعه يافته منوط به  ــق كمترتوس مناط

بررسى قانون رفع موانع توليد شد. 
ــل  حاص ــاى  درآمده ــر  ب ــات  مالي

ــى،  غير نفت ــاى  كااله ــادرات  ص از 
ــى بود كه همواره مورد گاليه  موضوع
ــدگان و صادركنندگان بود.  توليدكنن
ــا پرداخت اين ماليات را به همراه  آنه
ــده روى  ــى وضع ش ــوارض گمرك ع
محصوالت صادراتى، مانعى بر سر راه 

توليد مى دانستند. 

بررسى بندهاى مالياتى بسته خروج از ركود در مجلس

سد ماملو، ادامه سيكل معيوب انتقال آب از اطراف به تهران

رد فاضالب در آب جنوب و شرق پايتخت

نرخ سود بانكى بر چه مبنايى تعيين مى شود؟ 

سرمايه هايى كه بانك ها قورت مى دهند

 كافه مديران مديريت باشگاه دارى در فوتبال را بررسى مى كند:

ستاره ها و مسير توليد ثروت

7

4

15

3

ــدن ضرب االجلى ابزارهايى مانند وايبر، واتس آپ و  خبر دستور فيلتر ش
ــت كه مسئوالن  تانگو به وزارت ارتباطات، باز هم يكى از آن مواردى اس
ــاب به پاك كردن  ــيه اى اين ابزارها مج ــائل حاش ــراى رهايى از مس را ب
ــراى معدودى از  ــايد ب ــت. اين ابزارها اگرچه ش ــئله كرده اس صورت مس
ــرگرمى اما  ــد براى اوقات فراغت و س ــتفاده كنندگان، بازيچه اى باش اس
ــه از اين نرم افزارها  ــم در ميان مردم وجود دارند ك ــاى باالترى ه اليه ه
ــتفاده مى كنند.  ــبرد فرهنگ و ارتقاى آگاهى ديگران اس در جهت پيش
ــوان نمونه كاربرد اين ابزار براى مراكز روابط عمومى وزارتخانه ها يا  به عن
خبرگزارى ها با تشكيل گروه هاى اطالع رسانى، نه تنها مضر نيست بلكه به 

دليل خاصيت آگاهى بخشى كه دارد، مفيد فايده هم هست. 
ــت،  ــانى در مورد حفظ محيط زيس ــى اطالع رس ــكل گيرى گردهماي ش
صرفه جويى در مصرف آب، مبارزه با آلودگى هوا، صرفه جويى در مصرف 
ــرژى- آن هم بدون هزينه كردن نهادهاى دولتى- از جمله كاربردهاى  ان
موثر اين روزهاى ابزارهاى ياد شده است. در بعد اجتماعى اطمينان دارم 
ــتمرار روابط  اگر پژوهش دقيقى صورت پذيرد، بر تاثير اين ابزارها بر اس
خانوادگى (از همه خبرداشتن) صحه مى گذارد.  اين سوال همچنان مطرح 
است كه آيا بايد به خاطر كاربردهاى نادرست عده اى قليل، نعمت داشتن اين 
ابزارها را از تمام مردم گرفت و به قول معروف  تر و خشك را با هم سوزاند؟ 
اين درست شبيه آن است كه بگوييم، چون هرازچندگاهى، يك نفر با چاقو به 
جان ديگرى مى افتد و او را به قتل مى رساند، پس استفاده و فروش انواع چاقو 
در كل كشور ممنوع است! اتفاقا طبق آخرين خبرها كارد آشپزخانه مهم ترين 
آلت قتاله در قتل هاى خانوادگى بوده؛ پس بياييد از همين امروز آشپزخانه ها 

را ويران كنيم، نظرتان چيست؟ 
ــن قضيه براى فيس بوك هم اتفاق افتاد و امروز مى بينيم كاربران اين  اي
ــبكه اجتماعى در ايران كه بيش از پنج ميليون نفر قلمداد مى شوند،  ش
ــاكان به كار خود ادامه مى دهند. بنابراين فيلتر كردن، هيچ دردى را  كم
ــد و برعكس، راهكارهايى براى دور زدن قانون در ميان مردم  دوا نمى كن
دست به دست خواهد شد. آرى؛ قانونى كه مردم آن را برخالف حقوق شان 

بدانند، راهى براى حذف آن از سر راه پيدا مى كنند. 
اما نكته جالب و قابل تامل اينجاست كه مسئوالن در اين موارد، هميشه بعد از 
ــى نشاندن حرفشان، آن  محروم كردن جامعه از ابزارهاى اين چنينى و به كرس
ــت «مردم» چنين بوده است.  را به نام مردم مى زنند و اعالم مى كنند كه خواس
به عبارتى، آسان ترين توجيه همين است كه محروميت هايى از اين قبيل، به گردن 
خود جامعه بيفتد. اين در حالى است كه كاربران و مشتركان چنين ابزارهايى، خود 
ــتند و محال است در عين حال كه از اين ابزارها استفاده مى كنند،  «مردم» هس
خواهان فيلترينگ نيز باشند.  به هر ترتيب دنياى تكنولوژى به قدرى گسترده 
ــوند و مطمئنا بعد از  ــت كه روزبه روز ابزارهاى جديد به بازار عرضه مى ش اس
فيلتر شدن وايبر، واتس آپ و تانگو، ابزار تازه ترى در ميان مردم منتشر خواهد 
ــد كه اتفاقا خدمات بيشترى نسبت به آنها خواهد داشت. بنابراين تا وقتى  ش
ــتفاده از اين ابزارها در جامعه نهادينه نشود، فيلترينگ آنها  بحث فرهنگ اس

آب در هاون كوبيدن است و ارمغانى جز قانون شكنى در پى ندارد.

بيكارى در ايران 6 ميليونى شد
بيكارى و جست وجو براى شغل، در حال حاضر به عنوان يكى از بزرگ ترين 
ــورها در مناطق مختلف جهان محسوب مى شود.  ــايل و مشكالت كش مس
ــق اعالم مركز آمار، تعداد بيكاران مطلق 2,5 ميليون نفر و نرخ بيكارى  طب
10,7 درصد است. وزير كار مى گويد تعداد بيكاران به 6 ميليون نفر رسيده و 
اين ميزان تا سال 1400 به 10 ميليون نفر مى رسد. طبق آخرين اعالم مركز 
آمار ايران، نرخ بيكارى در كشورمان در پايان بهار امسال به 10,7 درصد رسيد 
و تعداد بيكاران مطلق نيز 2 ميليون و 530 هزارنفر بود. با اين وجود، برخى 
مقامات دولت تدبير و اميد مانند على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

تعداد بيكاران فعلى كشور را 6 ميليون نفر مى دانند. 

10 گروه جديد ملزم به استفاده از
سامانه هاى فروشگاهى هستند

سازمان امور مالياتى كشور با صدور اطالعيه اى اسامى 10 گروه جديد ملزم 
به استفاده از سامانه هاى فروشگاهى را اعالم كرد. 

ــتيك (نمايندگى، عمده و  ــندگان الس ــازمان، فروش ــاس اطالعيه اين س براس
ــوارى، بارى، مسافربرى، ماشين آالت  خرده فروشى)، نمايشگاه هاى اتومبيل (س
ــندگان مصالح ساختمانى (نمايندگى،  ــازى، كشاورزى و صنعتى)، فروش راه س
عمده و خرده فروشى)، فروشندگان تاسيسات الكترونيكى- مكانيكى ساختمان 
ــى)، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتى  (نمايندگى، عمده و خرده فروش
ــيميايى  ــندگان مواد ش ــى) فروش و اتومبيل (نمايندگى، عمده و خرده فروش
ــركت هاى توزيع  ــى) (نمايندگى هاى فروش ش (نمايندگى، عمده و خرده فروش
كاالهاى داخلى و وارداتى (غيراشخاص حقوقى) نمايندگى هاى فروش شركت ها 
ــخاص حقوقى)  ــات تجارى و صنعتى اعم از داخلى و خارجى (غيراش و موسس
فروشندگان يخچال هاى صنعتى و ويترينى (نمايندگى، عمده و خرده فروشى) 
ــان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران گروه هايى هستند كه در  بار فروش

اين مرحله مشمول استفاده از سامانه فروشگاهى شدند. 
ــال 1394 اصناف فوق ملزم به استفاده از سامانه  ــاس از ابتداى س بر اين اس
صندوق فروش يا رايانه داراى سيستم نرم افزار فروشگاهى و صدور الكترونيكى 
صورتحساب فروش (فاكتور) مطابق نمونه اعالم شده در دستورالعمل موضوع 
ــتقيم  ــواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 قانون ماليات هاى مس م
ــاس اين اطالعيه موديان مالياتى ملزم به استفاده از سامانه  ــتند.  براس هس
ــتم نرم افزار فروشگاهى، در صورت عدم  صندوق فروش يا رايانه داراى سيس
ــامانه هاى مذكور از معافيت مالياتى مقرر در قانون براى سال  ــتفاده از س اس
ــد.  در ضمن در صورت نصب و راه اندازى دستگاه  مربوط محروم خواهند ش
سامانه فروش يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذكور، هزينه هاى انجام شده 
بابت خريد، نصب و راه اندازى (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول 

ماليات موديان مزبور در نخستين سال استفاده، قابل كسر است. 
معيار شناسايى صاحبان مشاغل فوق الذكر، جواز كسب فعاليت صادره توسط 
ــتن جواز كسب، نوع  ــت در صورت نداش ــت. بديهى اس مراجع ذى صالح اس

فعاليت مندرج در پرونده هاى مالياتى آنان مالك عمل خواهد بود. 

هشدار رييس سازمان غذا و دارو: 
مهلت حذف پالم و خميرمرغ تمديد نمى شود

ــازمان غذا و دارو تاكيد كرد از اول مهرماه  ــت و رييس س معاون وزير بهداش
پالم به طور كامل از شير و لبنيات حذف مى شود و امكان تمديد اين مهلت 
وجود ندارد.  رسول ديناروند، همچنين درباره خمير مرغ در توليد سوسيس 
و كالباس گفت: اجازه استفاده خميرمرغ در فرآورده هاى سوسيس و كالباس 

تمديد نمى شود و مهلت آن در حال سپرى شدن است. 
ــت قابل تضمين نيست.  ــالمت خمير مرغ از نظر وزارت بهداش وى افزود: س
ــت. اميدواريم به زودى و به  ــده اس ــنامه مربوط به اين موضوع صادر ش بخش

تدريج خمير مرغ از توليد سوسيس و كالباس حذف شود. 
رييس سازمان غذا و دارو درباره آخرين اقدامات انجام شده براى روغن پالم 
ــم در صنعت لبنيات بود كه 120 تن از پالم  ــت: يكى از موارد مصرف پال گف
وارداتى در صنايع لبنى استفاده مى شد. به دنبال اقدامات انجام شده به جز 
ــنتى كه هنوز امكان حذف پالم از آن فراهم نيست، مصرف اين  ــتنى س بس
ــاير محصوالت لبنى حذف شد.  وى ادامه داد: اين روغن  روغن گياهى در س
در بخش عمده اى از لبنيات كشور حذف شده و بخشى هم به دنبال تمديد 
ــهريورماه آخرين فرصت براى  ــد مى كنم كه 31 ش ــتند، اما تاكي مهلت هس
ــت و از اول مهرماه امكان  ــير و لبنيات اس اصالح پروانه ها و حذف پالم از ش
ــدارد.  ديناروند گفت:  ــتفاده از روغن گياهى پالم در اين صنعت وجود ن اس
ــت. به عنوان مثال، در  حذف اين روغن در برخى محصوالت امكان ناپذير اس
ــازى و شكالت در صورت حذف روغن با ترانس كم، ناچار  صنعت شيرينى س
به استفاده از روغن با ترانس باال خواهيم بود. بر همين اساس بهترين روش 
استفاده كمتر از اين محصوالت است. اما در عين حال پالم را بايد از موادى 

كه به اين روغن نيازى ندارند (مانند لبنيات)، حذف كنيم. 

ابزارهاى ممنوعه و ارمغان قانون شكنى

وحيد زندى فخر

ابزارهاى ممنوعه و ارمغان قانون شكنى

استفاده از زيورآالت فقط يك رسم نيست بلكه نوعى عادت ماندگار است كه در بين همه مردم هم رواج دارد.استفاده از زيورآالت فقط يك رسم نيست بلكه نوعى عادت ماندگار است كه در بين همه مردم هم رواج دارد.استفاده از زيورآالت فقط يك رسم نيست بلكه نوعى عادت ماندگار است كه در بين همه مردم هم رواج دارد.
البته اين زيورآالت معموال بسته به وسع مالى مردم جنس شان فرق مى كند. مسير خريد هميشه هموار نيستالبته اين زيورآالت معموال بسته به وسع مالى مردم جنس شان فرق مى كند. مسير خريد هميشه هموار نيست
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نفت و نیرو2

صحب��ت از عرضه و تقاضای 
و  پتروش��یمی  محص��والت 
رس��یدن به یک تعادل است، 
در واق��ع با آزادس��ازی قیمت 
از  پتروش��یمی  محص��والت 
س��وی وزارت صنعت معدن و 
تج��ارت و تایید ش��ركت ملی 
صنای��ع پتروش��یمی وضعیت 
پایین دس��تی در  برای صنایع 
هال��ه ای از ابهام ق��رار گرفت 
ب��ا این وجود، در این ش��رایط 
معاون وزیر نفت ب��ر این باور 
اس��ت كه »اكنون بازار تا حد 
زیادی به تعادل رسیده است « 
ام��ا صاحبان صنای��ع تکمیلی 
پتروش��یمی این باور را ندارند 
و ب��رای دس��تیابی ب��ه ای��ن 
مه��م درخواس��ت هایی دارند، 
درخواس��ت هایی كه مهم ترین 
آن در كن��ار یک نرخی ش��دن 
قیمت ه��ا، تس��هیل در تامین 

مواد اولیه است. 
و مس��ائل صنایع  مشکالت 
پتروش��یمی  پ�ای�ی�ن دس��تی 
از  نیس��ت،  ام��روز  موض��وع 
دیرباز ای��ن صنایع ب��ه دلیل 
برخی سیاس��ت ها همواره در 
تنگن��ا بودند و ركود اقتصادی 
در چند س��ال گذش��ته نیز بر 
مش��کالت و دغدغه ه��ای آنها 
افزوده ش��ده، به همین دلیل 
اس��ت كه در چند س��ال اخیر 
از  شاهد ورشکستگی تعدادی 
صنایع وابس��ته به پتروشیمی 

بودیم و هستیم. 
س�ی�د م�ح�س��ن صفای��ی، 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
همارش��تن در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»بای��د دید منظور از رس��یدن 
ب��ه تع��ادل از س��وی مقامات 
دولتی چیس��ت وقتی در ركود 
اقتص��ادی قرار داری��م، چگونه  
در این فض��ا عرضه و تقاضا به 
تعادل برسد. تشخیص در این 
زمینه براساس چه فاكتورهایی 

صورت گرفته است.« 

فضای کار برای 
تولیدکنندگان داخلی 

دشوار است
»ب��ا  اس��ت:  معتق��د  وی 
وج��ود ارز آزاد ب��رای صنایع 
پتروش��یمی ها  پایین دس��تی 
فضای كار برای تولیدكنندگان 
ب��رای  ام��ا  دش��وار  داخل��ی 
خارجی ها تسهیل یافته است. 
ای��ن اق��دام از س��وی وزارت 
مرب��وط یعنی جف��ا بر صنعت 
داخلی. اگر این رویه، سیاست 
كاری اس��ت بهترین كار عدم 
صدور مجوز برای آغاز فعالیت 
پایین دس��تی  صنایع  جدی��د 
افراد بیشتری  است تا حداقل 
به دلیل بی اطالعی از ش��رایط 
به سینه قبرستان نروند. بهتر 
اس��ت ابتدا صنعت رو به موت 
احی��ا ش��ود.« ای��ن اظهارات 
تند و صری��ح این فعال بخش 
خصوصی موید عمق مشکالت 
این بخش از صنعت وابسته به 
پتروش��یمی است، صنعتی كه 
در چند س��ال اخی��ر پررونق 
بوده و همچنان نیز است زیرا 
صاحبان پتروش��یمی به دلیل 
وجود امتی��ازات متعدد تمایل 
زی��ادی ب��رای ص��ادرات مواد 

تولیدی خود دارند. 

انتقاد از انحصار 
پتروشیمی ها 

ای��ن می��ان اصغر  ام��ا در 
ش��ركت  مدیرعامل  خطیبی، 
تعادل  رسیدن  درباره  سیندژ 
میان عرض��ه و تقاضای بازار 
پتروش��یمی در كش��ور نقطه 
نظر دیگری دارد و به »فرصت 
»صنعت  می گوی��د :  ام��روز« 
از  پتروش��یمی  باالدس��تی 
ش��رایط انحص��اری خاص��ی 
برخ��وردار اس��ت و از آنج��ا 
كه بازار گس��ترده ای در دنیا 
و ای��ران دارن��د از موقعی��ت 
باالی��ی  ت�ص�م�ی�م گ�ی��ری 
موجب  فضا  این  برخوردارند، 
ش��ده تا ف��روش م��واد مورد 
پایین دس��تی  صنای��ع  نی��از 
اهمیت  از  آنه��ا  برای  داخلی 
بس��یار كمی برخوردار باشد. 
نظر می رس��د  به  در حقیقت 
این تعامل به نوعی براس��اس 

اجبار صورت می گیرد.«
این گونه  ای��ن اس��اس،  ب��ر 
ك��ه  می ش��ود  اس���ت�ن�باط 
براساس  گاهی  پتروش��یمی ها 
فشار سیاسی نیاز اولیه صنایع 
پایین دستی را تامین می كنند، 
از ای��ن رو رضای��ت این بخش 

هیچ گاه تامین نمی شود. 

کمبود نقدینگی صاحبان 
پایین دستی پتروشیمی 

این فع��ال بخش خصوصی 
ب��ا تایید این مطلب می گوید: 
افزایش  با  امسال  تیرماه  »در 
قیمت م��واد اولیه محصوالت 
پتروش��یمی كم��ی ب��ازار به 
اما مش��کل  تع��ادل رس��ید، 
نقدینگ��ی صاحب��ان  اصل��ی 
پتروش��یمی   پایین دس��تی 
اس��ت كه ناچارن��د به صورت 
س��لف مواد مورد نی��از را از 
بورس خری��داری كنند و در 
حداقل زم��ان تمامی پول را 
پرداخ��ت كنن��د، در غیر این 
ص��ورت ابت��دا بای��د جریمه 
پرداخ��ت كنن��د، در صورت 
فس��خ  قرارداد  پرداخت  عدم 

می شود.«
تع��ادل  اس��اس  ای��ن  ب��ر 
حاكم بر بازار ناش��ی از حجم 
نقدینگی صنایع پایین دس��تی 
ب��ود. صنایع��ی كه ب��ه دلیل 
عدم حمای��ت بانک ها ناچارند 
تمامی  حیاتش��ان  ادامه  برای 
نقدینگی شان را به كار گیرند. 
این در حالی است كه صاحبان 
م��ورد  م��واد  پتروش��یمی ها 
نیاز خ��ود را از دول��ت تامین 
می كنن��د و می توانن��د بعدها 

ب��ه حس��اب دول��ت هزینه را 
واریز كنن��د. البته راهکارهای 
متعددی برای حل این معضل 
و تعام��ل بهتر می��ان صنایع 
باالدس��تی و پایی��ن دس��تی 
دارد.  وج��ود  پتروش��یمی ها 
اگر پتروش��یمی ها ب��ه تدریج 
به ف��روش نق��دی و اعتباری 
روی بیاورن��د، عالوه بر حذف 
تعادل  برق��راری  در  دالل ه��ا 
بازار مش��کالت این صنایع نیز 
حل خواه��د ش��د؛ همچنین 
بهبود تولید و رونق در صنایع 
پایین دس��تی و از بی��ن رفتن 
ركود اقتص��ادی را نیز حاصل 

می شود. 
خطیب��ی این فع��ال بخش 
زمین��ه  ای��ن  در  خصوص��ی 
از  »بهره من��دی  می گوی��د: 
روش فروش نقدی و اعتباری 
در صنع��ت پتروش��یمی آثار 
اس��ت  كاف��ی   دارد  مثبت��ی 
ب��ا  پتروش��یمی ها  صاحب��ان 
دریافت اسنادی این امکان را 
به صنایع پایین دستی بدهند. 
بخش خصوص��ی  متاس��فانه 
با وج��ود تمامی مش��کالتش 
ناچار ش��ده س��رمایه خود را 
در زم��ان خری��د م��واد اولیه 
به گ��ردش دربیاورد تا تعادل 
در بازار ایجاد ش��ود و صنایع 
باالدس��تی بدون هیچ نگرانی 

فعالیت داشته باشند.« 
بدون شک رسیدن به تعادل 
در ب��ازار عرض��ه و تقاض��ای 
نفع  به  پتروشیمی  محصوالت 
تولید كنن��ده و مصرف كنن��ده 
است. در صورتی كه راهکاری 
اندیش��ه ش��ود ك��ه صنای��ع 
بتوانند  پتروشیمی ها  تکمیلی 
با آرامش بیش��تر م��واد اولیه 
خود را تامی��ن كنند با حذف 
واقع��ی  قیمت ه��ا  واس��طه ها 
خواه��د ش��د. ه��ر چن��د به 
اعتق��اد برخی از كارشناس��ان 
حذف واس��طه ها برای صنایع 
به  پتروش��یمی   پایین دس��تی 

ضرر آنها است. 

س���رم�ایه گذاران در صنع��ت 
پتروش��یمی خواس��تار تعیی��ن 
قیم��ت گاز و چگونگ��ی تغیی��ر 
درازم����دت  در  آن  ق�ی�م���ت 
هس��تند و با تعیین این میزان، 
طرح ه��ای  در  س��رمایه گذاری 

پتروشیمی افزایش می یابد.
پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
وزارت نفت، مدیرعامل ش��ركت 
مل��ی صنایع پتروش��یمی ایران، 
در واكن��ش به برخ��ی نگرانی ها 
مبنی بر س��رمایه گذاری نکردن 
در طرح های پتروشیمی، تصریح 

كرد: در همین مقطع زمانی و با 
وجود تحریم ها، س��رمایه گذاران 
بس��یاری  خارج��ی  و  داخل��ی 
ب��رای مش��اركت در طرح ه��ای 
پتروش��یمی ابراز تمایل كرده اند 
كه البته در ص��ورت كنار رفتن 
تحریم ه��ا، ب��ر تقاضاه��ا افزوده 

می شود.
عباس ش��عری مق��دم، با بیان 
اینکه توسعه صنعت پتروشیمی 
با هیچ مش��کلی مواجه نخواهد 
س��رمایه گذاران  گف��ت:  ش��د، 
خواس��تار تعیین قیم��ت گاز و 

چگونگ��ی تغییر قیم��ت آن در 
درازمدت هستند كه امیدواریم با 
تعیین این میزان، سرمایه گذاری 
در طرح های پتروش��یمی آسان 

شود.
ش��عری مق��دم، با اش��اره به 
نظام نام��ه بین الملل��ی »ری��چ« 
كه از س��وی اتحادیه اروپا وضع 
ش��ده، ادام��ه داد: اتحادیه اروپا 
حداق��ل الزاماتی را برای واردات 
محصوالت شیمیایی وضع كرده 
و كش��ورهای صادركنن��ده این 
محص��والت ب��ه اتحادی��ه، ملزم 

به دریاف��ت گواهینامه های الزم 
هستند.

وی اظهار كرد: در این زمینه، 
می توانند  خصوصی  شركت های 
خود برای دریاف��ت مجوز اقدام 
ك��رده یا از طریق ش��ركت ملی 
صنایع پتروش��یمی و با برند این 
ش��ركت، محصوالت ش��یمیایی 

خود را صادر كنند.
مدیرعامل شركت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران با اشاره به 60 
میلیون ت��ن ظرفیت فعلی تولید 
گفت:  پتروش��یمی  محص��والت 

ه��م اكنون تنه��ا از 40 میلیون 
اس��تفاده می ش��ود  تن ظرفیت 
و الزم اس��ت ب��ا برنامه ری��زی و 
اس��تفاده  امکان  تامین خوراك، 
از ظرفیت های خالی فراهم شود.

شعری مقدم با تاكید بر اینکه 
بی تردی��د، بهب��ود رواب��ط ایران 
در س��طح بین الملل��ی و جذب 
س��رمایه گذاری های بیش��تر، به 
ترس��یم آین��ده ای درخش��ان تر 
برای صنعت پتروش��یمی منجر 
كرد  امی��دواری  ابراز  می ش��ود، 
مذاكرات ژنو موفقیت آمیز باشد.

درخواست برای تسهیل در تامین مواد اولیه 

اجبار در فروش مواد اولیه پتروشیمی  به صنایع تکمیلی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد: 

افزایش سرمایه گذاری در پتروشیمی با تعیین قیمت گاز در درازمدت

افزایش توان نیروگاه های کشور 
 مدیر دفتر مطالعه های بهره وری منابع تولید سابا خبر 
داد: افزای��ش توان 273 مگاواتی در نیروگاه های كش��ور 
طرح افزایش كارآیی تولید در نیروگاه های بخاری و گازی 
از سال 87 به سابا محول شد كه پس از انجام مطالعه های 
اولیه در نیروگاه ها، ب��ه راهکارهای افزایش بازده، افزایش 
توان یا كاهش مصرف داخلی نیروگاه ها منجر می ش��ود. 
مدیر دفت��ر مطالعه های بهره وری منابع تولید س��ازمان 
بهره وری انرژی ایران )س��ابا( از افزایش توان نیروگاه ها به 

میزان 273 مگاوات خبر داد. 
غالمرض��ا بیات��ی در گفت وگو با پ��اون گفت: طرح 
افزایش كارآیی تولی��د در نیروگاه های بخاری و گازی 
از س��ال 87 ب��ه س��ابا محول ش��د كه پ��س از انجام 
مطالعه ه��ای اولیه در نیروگاه ها، به راهکارهای افزایش 
بازده، افزایش توان یا كاهش مصرف داخلی نیروگاه ها 
منجر می شود. هدف این طرح، امکان سنجی و افزایش 
توان نیروگاه های حرارتی به میزان 600 مگاوات است 

كه تاكنون 273 مگاوات محقق شده است. 
وی ادامه داد: برای انجام این طرح ساالنه 10 میلیارد 
تا 40 میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته می شود كه این 
رقم درمقایس��ه با هزینه اح��داث نیروگاه های حرارتی 
بس��یار ناچیز اس��ت. وی با بیان اینکه هزینه س��اخت 
نی��روگاه گازی به ازای هر كیل��ووات 400 تا 500 دالر 
اس��ت كه این رقم برای نیروگاه ه��ای بخار به بیش از 
1200 دالر برای هر كیلووات می رسد، گفت: این 273 
مگاوات با هزینه ای حدود 38 میلیارد تومان ایجاد شده 
اس��ت كه ش��اخص ما به ازای هر كیل��ووات 100 دالر 

می شود و اصال با هزینه احداث قابل مقایسه نیست. 
مدیر دفتر مطالعه های بهره وری منابع تولید سازمان 
بهره وری انرژی ایران با تاكید بر اینکه اجرای این طرح 
تاكنون بسیار موفق بوده است، گفت: اجرای این طرح 
مانع تحمیل هزینه های اضافی همچون احداث پس��ت 
و احداث خط ش��ده است و ما با استفاده از راهکارهای 

مطالعه شده، توان نیروگاه ها را افزایش داده ایم. 
بیات��ی اظهار كرد: اگر بودجه بیش��تری به این طرح 
تخصیص یابد، س��رعت اجرای پروژه افزایش می یابد و 

زودتر به هدف تعیین شده خواهیم رسید. 

 میانگین مصرف بنزین کشور به 
٧٥ میلیون لیتر رسید

میانگی��ن مصرف بنزین كش��ور در هفت��ه منتهی به 
28 ش��هریورماه با كمی افزایش نس��بت به هفته قبل از 
آن )74,5 میلیون لیت��ر( به بیش از 75 میلیون لیتر در 
روز رس��ید. به گزارش خبرنگار ش��انا، در بازه زمانی 22 
تا 28شهریورماه امس��ال، مصرف بنزین كل كشور 527 
میلیون و 371 هزار لیتر بود كه در مقایسه با هفته قبل از 
آن )521,5 میلیون لیتر(6.1 میلیون لیتر افزایش داشت.

بیش��ترین مصرف این فرآورده با 80,3 میلیون لیتر به 
روز پنجشنبه )27 شهریورماه( و كمترین میزان آن نیز با 
67.7 میلیون لیتر به روز جمعه )28 شهریورماه( مربوط 
می شود. بر پایه این گزارش از مجموع بنزین مصرفی در 
هفته سوم شهریورماه 24,2 میلیون لیتر سوپر بوده كه از 
میانگین مصرف دو میلیون و 410 هزار لیتر این فرآورده 
حکایت دارد.مصرف بنزین تهران در هفته منتهی به 28 
شهریورماه امسال، با اندكی كاهش نسبت به هفته قبل از 

آن، به حدود ٩٩ میلیون لیتر رسید.
در هفته پایانی ش��هریور امسال )22 تا 28 شهریور( 
٩8,7 میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف ش��د كه در 
مقایس��ه با هفته قبل از آن ی��ک میلیون و 7٩0 هزار 
لیتر كاهش داش��ته، میانگین مص��رف این فرآورده در 
بازه زمانی یاد شده، 14 میلیون و یکصد هزار لیتر بود 
ك��ه در قیاس با هفته قب��ل از آن )14 میلیون و 355 
هزار لیتر( رشد نامحسوس��ی داشت. بیشترین مصرف 
بنزی��ن در تهران با 15 میلیون و 400 هزار لیتر به روز 
پنجشنبه )27 ش��هریور ماه( و كمترین میزان مصرف 
آن نی��ز با 12 میلیون و 800 ه��زار لیتر به روز جمعه 

)2٩ شهریور ماه( مربوط می شود.

یكپارچه سازی سیستم های اداری در 
شرکت توزیع برق اصفهان

مدی��ر دفتر فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��ركت 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
فناوری اطالعات و اس��تفاده به هن��گام از تجهیزات به 
روز دنیا اولویت اول شركت توزیع برق اصفهان است، از 
یکپارچه سازی سیستم های اداری این شركت خبر داد.

س��یدمحمد موس��وی گف��ت: نرم افزارو ش��بکه های 
گس��ترده رایانه ای زمانی از پویایی الزم برخوردار است 
ك��ه روی تجهی��زات به روز بارگزاری ش��ود كه در این 
مرحله و به مننظور ارتقای بس��تر سخت افزاری شركت 
130 دستگاه نمایش��گر LCD، 100 دستگاه كیس و 
15 دس��تگاه چاپگر در سطح ش��ركت با هزینه ای بالغ 
بر یک میلی��ارد و 600 میلیون ریال خریداری و مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی در ادامه افزود: این طرح با هدف یکپارچه سازی 
سیس��تم های اداری در ی��ک فرآیند س��ه مرحله ای از 

تیرماه سال جاری كلید خورد.

ارزش فروش محصوالت پتروشیمی به 
بیش از 2٥ میلیارد دالر رسید

وزی��ر نف��ت گف��ت: ارزش كل ف��روش محص��والت 
پتروش��یمی كشور در س��ال 76 نزدیک به یک میلیارد 
دالر ب��ود كه هم اكن��ون این رقم ب��ه 25 میلیارد دالر 
رس��یده و در صورتی ك��ه تحریم ها نب��ود این رقم به 

27 میلیارد دالر می رسید. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت بیژن 
زنگنه در نشس��ت مش��ترك با اعض��ای هیات مدیره 
انجمن صنف��ی كارفرمای��ی صنعت پتروش��یمی كه 
ش��امگاه ش��نبه )2٩ش��هریور( برگزار ش��د، با اشاره 
به اینک��ه مجتمع های پتروش��یمی نیم��ه كاره باید 
هرچه س��ریع تر ب��ه پایان برس��د، تصری��ح كرد: در 
ش��ش ماه پایانی سال باید تالش شود ظرفیت تولید 
پتروش��یمی ها چهار تا شش میلیارد دالر افزایش پیدا 

كند. 
وی با بیان اینکه وزارت نفت خود را به تشویق بخش 
خصوص��ی به س��رمایه گذاری های س��ودآور در صنعت 
پتروش��یمی متعهد می داند، ادام��ه داد: در این زمینه 
وزارت نفت تس��هیالت الزم را ب��رای بخش خصوصی 
فراهم كرده و همزمان از اعطای رانت های غیرقانونی و 

ناصواب جلوگیری می كند. 
زنگن��ه تصریح ك��رد: تن��وع محص��والت تولیدی و 
دس��تاوردهای چش��مگیر صنای��ع پتروش��یمی ایران، 
می تواند انگیزه های مضاعفی را برای سرمایه گذاری در 

این صنایع به وجود آورد. 
وزی��ر نف��ت با بی��ان اینک��ه صنعت پتروش��یمی 
نیازمن��د دسترس��ی ب��ه فناوری های نوی��ن، منابع 
مال��ی و حض��ور در بازارهای جهانی اس��ت، افزود: 
برای توس��عه  ارزیابی ه��ا نش��ان می دهد  آخری��ن 
طرح ه��ای جدید صنعت پتروش��یمی به 70 میلیارد 

دالر سرمایه نیاز است. 

متقاضیان صادرات نفت باید توان 
پرداخت نقدی داشته باشند

مدیر امور بین الملل ش��ركت مل��ی نفت گفت: نفت 
خ��ام در صورت��ی ب��رای ص��ادرات در اختی��ار بخش 
خصوص��ی قرار می گیرد كه آن��ان توان پرداخت ارزش 

محموله به صورت نقدی داشته باشند.
محس��ن قمصری، مدیر امور بین الملل ش��ركت ملی 
نف��ت در گفت و گو با ایلنا در خصوص س��ازوكار فروش 
نفت خ��ام به بخش خصوصی و اش��خاص ب��ه منظور 
ص��ادرات آن، گف��ت: نفت خام در صورت��ی در اختیار 
بخش خصوصی و اش��خاص قرار می گیرد كه این افراد 
ت��وان عملیاتی برای فروش محم��والت به مراكزی كه 
ش��ركت ملی نفت ایران خ��ود در آنها حض��ور ندارد، 

داشته باشند.
وی در خص��وص پیش ش��رط های الزم برای فروش 
نف��ت خام ب��ه بخش خصوص��ی، تصریح ك��رد: بخش 
خصوصی باید توان پرداخت ارزش محموالت به صورت 
نقدی را داش��ته باشند، زیرا امکان گشایش اسنادی یا 
ارائ��ه ضمانت نام��ه بانکی از طری��ق بانک های خارجی 

وجود ندارد.

حسینی صدر: 
سیاست های پتروشیمی در برنامه 

ششم بررسی می شود
ریی��س كمیته پتروش��یمی كمیس��یون صنایع و 
نمایندگان  پیش��نهادهای  بررسی  از  معادن مجلس 
ب��رای گنجاندن سیاس��ت های صنعت پتروش��یمی 
در برنام��ه شش��م ب��ا محوری��ت تامی��ن خوراك، 
تامی��ن زیرس��اخت ها و تکمیل زنجی��ره محصوالت 
پتروش��یمی درجلس��ه هفته آینده كمیته متبوعش 

خبرداد. 
موید حسینی صدر در گفت و گو با خانه ملت، با تاكید 
بر اینکه باید نگاه جهانی به صنعت پتروش��یمی داشته 
باش��یم، گفت: در جلسه هفته آینده كمیته پتروشیمی 
وضعیت صنعت پتروشیمی را با محوراقتصاد مقاومتی 

بررسی خواهیم كرد. 
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه سیاست گذاری و قیمت گذاری 
خوراك پتروشیمی نیز در جلسه هفته آینده بررسی 
خواهد ش��د، افزود: همچنین درجلس��ه ای با حضور 
نماین��دگان دول��ت، نماین��ده وزارت نف��ت، نماینده 
پیش��نهادهای  خصوص��ی  بخ��ش  و  پتروش��یمی ها 
نماین��دگان را ب��رای گنجان��دن در برنامه شش��م با 
محوری��ت تامی��ن خ��وراك، تامین زیرس��اخت ها و 
تکمی��ل زنجی��ره محص��والت پتروش��یمی بررس��ی 

خواهیم كرد.

صادرات نخستین محموله پروپان 
ان.جی.ال سیری به مقصد افریقا

معاون پاالیشگاه ان.جی.ال سیری گفت: در روزهای 
اخیر نخستین محموله پروپان و دومین محموله بوتان 
تولیدی پاالیش��گاه ان.جی.ال س��یری ب��ه مقصد یک 

كشور آفریقایی بارگیری شد.
محمدرض��ا صفری راد در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره 
به عملکرد پاالیش��گاه ان.جی.ال س��یری، اظهار كرد: 
این واحد كه از اواخر س��ال 13٩1 آغ��از به كار كرده 
از ظرفی��ت دریافت روزانه 140 میلی��ون فوت معکب 
خ��وراك گاز برخ��وردار اس��ت.البته به دلی��ل كمبود 
خ��وراك این واحد در حال حاضر ب��ا نیمی از ظرفیت 
اس��می، فعالی��ت خود را انج��ام می دهد.قرار اس��ت با 
بهره ب��رداری از میدان گازی كیش، بخش��ی از خوراك 
مورد نیاز ان.جی.ال سیری از میدان گازی كیش تامین 

شود.
معاون تاسیس��ات پاالیش��گاه ان.جی.ال سیری با 
بی��ان اینکه تا پیش از راه اندازی ان.جی.ال س��یری، 
گازهای همراه نفت توس��ط فلرها سوزانده می شدند، 
گف��ت: چهار محصول نفتا، پنتان، بوتان و پروپان در 
ان.جی.ال س��یری تولید می شود كه تاكنون چندین 
محمول��ه از تولی��دات این پاالیش��گاه به خارج صادر 

شده است.

نفت

پتروشیمی

تجارت

برق

بنزین

خبر استان
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مدیرعامل شركت ملی نفت، با بیان اینکه 
ماهیت طرح توسعه آزادگان جنوبی با توجه 
به بند »ق« بودجه باز هم بیع متقابل است، 
اف��زود: در همه قرارداده��ای بیع متقابل از 
درآمدهای میدان برای توس��عه آن استفاده 
می شود. ركن الدین جوادی، در گفت وگو با 
فارس، اظهار كرد: در میدان آزادگان جنوبی 
 MDP پ��س از خلع ید چینی ها طراحی و
را ب��ه روز و تع��دادی از مناقصه ها را برگزار 
كردیم و چند مناقصه دیگر تا پایان شهریور 

برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه طرح توسعه آزادگان جنوبی 
همان MDP موجود با اعمال بهینه س��ازی 
بعضی بخش ها اس��ت، تصریح كرد: ماهیت 
طرح توس��عه آزادگان جنوبی با توجه به بند 

»ق« بودجه باز هم بیع متقابل است. بخشی از 
تامین مالی این پروژه را شركت ملی نفت انجام 
خواهد داد و بقیه آن را از محل بخشی از درآمد 

تولید نفت خود میدان تامین كنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا این شیوه 
همان روش توس��عه پلکانی میادین است كه 
كارشناسان مناطق نفت خیز جنوب پیشنهاد 
می كردند، گفت: نمی دانم طرح كارشناس��ان 
مناطق دقیقا چه بوده اما در همه قراردادهای 
بیع متقابل از درآمدهای میدان برای توسعه آن 
استفاده می شود.  توصیه مناطق نفت خیز این 
بود كه به شکل ناگهانی برای تولید 300 هزار 
بشکه نفت در ابتدای كار هدف گذاری نکنیم و 
در فازهای مختلف كار را تعریف كنیم كه به 

سلیقه های متفاوت فنی بازمی گردد. 

س��رمایه گذاران خارجی كه در ماه های 
اخی��ر و با وج��ود ت��داوم تحریم ها تمایل 
خ��ود را ب��رای مش��اركت در طرح ه��ای 
پتروش��یمی ای��ران اعالم كرده ان��د، برای 
تصمیم گی��ری قطعی و ورود به پروژه های 
ایران در انتظار نتایج مذاكرات هس��ته ای 

در نیویورك نشسته اند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، صنعت پتروش��یمی 
ایران، دارای مزیت های بی نظیری است، به 
طوری كه برخی از ایران به عنوان بهش��ت 
آین��ده صنعت پتروش��یمی ن��ام می برند. 
وج��ود مخ��ازن ب��زرگ گازی و خوراك 
فراوان، دسترسی به منابع آبی در سواحل 
جنوبی و قرار گرفتن در كنار مس��یرهای 
حمل و نق��ل دریایی از جمل��ه مزیت هایی 
هس��تند كه ایران را به مکانی جذاب برای 
س��رمایه گذاران صنعت پتروشیمی تبدیل 
می كند. مزایای مزبور می تواند ایران را به 
قطب بزرگ صنعت پتروش��یمی در آینده 
تبدیل كند و س��رمایه گذاران را به س��وی 

خود جلب كند. 
محمدحسن پیوندی معاون شركت ملی 
صنایع پتروشیمی در این خصوص گفت: 
ایران در س��طح جهان، كشوری است كه 
تمام اب��زار، ظرفیت ها و منابع موردنیاز را 
برای یک صنعت پتروش��یمی س��ودآور و 
فع��ال دراختیار دارد، ب��ه طوری كه هیچ 
كشوری در جهان این وضعیت ها را یکجا 
در اختیار ندارد. بنابراین كشورمان فرصت 
جدی��د و نادری در اختی��ار دارد كه هیچ 
س��رمایه گذاری در جه��ان هرگ��ز از این 

فرصت برخوردار نیست. 
وی، وجود تحریم ها را مانعی جدی برای 
توسعه این صنعت و جذب سرمایه گذاری 

خارجی ارزیابی كرد و گفت: ش��رایط یاد 
شده، باعث نگرانی سرمایه گذاران خارجی 

می شود. 
در عین ح��ال، توافق موقت ژنو موجب 
ش��د ت��ا بخش��ی از تحریم ه��ای صنعت 
پتروشیمی تعلیق شود، اما به دلیل موقتی 
ب��ودن این توافق، رفع نش��دن محدودیت 
انتق��ال مناب��ع مال��ی و قط��ع م��راودات 
بانکی، س��رمایه گذاران صنعت پتروشیمی 

همچنان مشکالت و دغدغه هایی دارند. 
بنابرای��ن، س��رمایه گذاران خارج��ی با 
حساسیت و تردید با این موضوع برخورد 
ك��رده و س��رمایه گذاری خ��ود را به رفع 

تحریم ها موكول كرده اند. 
عباس ش��عری مقدم، مدیرعامل شركت 
مل��ی صنای��ع پتروش��یمی ای��ران در این 
خصوص معتقد است: وجود تحریم ها، مانع 
از استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
برای مش��اركت در طرح های پتروش��یمی 
نشده، اما برطرف ش��دن تحریم ها، موجب 

افزایش تقاضاها خواهد شد. 
صنای��ع  مل��ی  ش��ركت  مدیرعام��ل 
پتروشیمی ایران با اش��اره به 60 میلیون 
ت��ن ظرفی��ت فعل��ی تولی��د محصوالت 
پتروش��یمی گفت: اكن��ون از 40 میلیون 
تن ظرفیت اس��تفاده می شود و الزم است 
با برنامه ری��زی و تامین خ��وراك، امکان 
استفاده از ظرفیت های خالی فراهم شود. 
ش��عری مق��دم، تاكید ك��رد: بی تردید، 
بهب��ود روابط ایران در س��طح بین المللی 
و ج��ذب س��رمایه گذاری های بیش��تر، به 
ترس��یم آینده ای درخشان تر برای صنعت 
پتروشیمی منجر می شود و ابراز امیدواری 

كرد مذاكرات موفقیت آمیز باشد. 

الهه ابراهیمی

مدیرعامل شرکت ملی نفت: 

توسعه آزادگان جنوبی با درآمد نفت خود میدان
سرمایه گذاران خارجی پتروشیمی
منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای

سرمایه گذارینفت



3 كار و توليد

ــن مجلس  ــته صح روز گذش
ــل بحث  ــالمى مح ــوراى اس ش
درباره اصالح قانون ماليات هاى 
ــه در اين ميان  ــتقيم بود. ك مس
ــاره  ــس درب ــدگان مجل نماين
ماليات سه بخش تصميم گيرى 
ــم  تصمي ــاس  براس ــد.  كردن
ــوراى  ــس ش ــدگان مجل نماين
ــد  ــد درآم ــالمى صددرص اس
ــاى  ــادرات كااله ــل از ص حاص
ــد،  غيرنفتى از ماليات معاف ش
با وضع ماليات بر عايدى مسكن 
ــد و معافيت مالياتى  مخالفت ش
ــق  ــدى مناط ــاى تولي واحده
ــه  ــوط ب ــعه يافته من كمترتوس
ــى قانون رفع موانع توليد  بررس

شد. 
ــر درآمدهاى حاصل  ماليات ب
ــاى غير نفتى،  از صادرات كااله
ــواره  ــه هم ــود ك ــى ب موضوع
ــدگان و  ــه توليدكنن مورد گالي
صادركنندگان بود. آنها پرداخت 
ــه همراه عوارض  اين ماليات را ب
ــده روى  ــع ش ــى وض گمرك
ــى، مانعى بر  محصوالت صادرات

سر راه توليد مى دانستند. 

نمايندگان صداى 
اقتصاددانان را شنيدند

ــرايطى  ــن ش ــاال در چني ح
ــس صددرصد  نمايندگان مجل
ــل از صادرات  درآمدهاى حاص
ــى را از ماليات  كاالهاى غيرنفت
معاف كرده اند. هرچند صادرات 
ــر  ــى در براب ــاى غيرنفت كااله
ــهم ناچيزى  ــاى نفتى س كااله
ــور دارد، اما اين  در اقتصاد كش
ــك مى تواند گامى در  قدم كوچ
جهت رفع موانع توليد و تشويق 
ــادرات  ــه ص ــدگان ب توليدكنن

محصوالت خود باشد. 
ــاددان،  ــوى، اقتص مهدى تق

ــون به  ــن قان ــع اي ــاره وض درب
ــد:  ــروز» مى گوي ــت ام «فرص
ــاددان، اين  ــك اقتص «از نظر ي
ــت.  ــيار خوب اس ــم بس تصمي
ــود  چنين قانونى موجب مى ش
ــودآورى بخش توليد باالتر  تا س
ــه فعاليت اين  ــه و در نتيج رفت
بخش گسترش داده شود. يكى 
ــه درباره خروج  از موضوعاتى ك
ــود،  از ركود تورمى مطرح مى ش
ــت كه  كمك به بخش توليد اس
ــاره آن  ــا اقتصاددانان درب باره
ــن تصميم  ــخن گفته اند. اي س
ــان  ــس نش ــدگان مجل نماين
ــرف اقتصاددانان  مى دهد كه ح

شنيده شده است.»
ــن قانون  ــوى اي ــه گفته تق ب
ــا واحدهاى  ــود ت موجب مى ش

توليدى نفس بكشند. 
ــرج، اقتصاددان،  عليرضا پورف
ــا «فرصت  ــو ب ــز در گفت و گ ني
ــن قانون بيان  ــروز» درباره اي ام
ــدام مجلس، اقدام  مى كند: «اق
ــادرات  ــت. وقتى ص مثبتى اس
ــود،  كاال از ماليات معاف مى ش
ــش پيدا  ــادرات افزاي ميزان ص

ــرط آنكه  ــه به ش مى كند، البت
شرايط به گونه اى مديريت شود 
ــادرات كاال موجب افزايش  تا ص

تورم داخلى نشود.»

مخالفت با عايدى مسكن، 
گامى مثبت در شرايط فعلى

ــر معافيت  ــر صورت خب در ه
مالياتى براى بخش توليد، خبر 
ــت، به ويژه در  ــايندى اس خوش
ــرايطى كه نيمى از واحدهاى  ش
صنعتى و معدنى به دليل همين 
نوع ماليات ها به تعطيلى كشيده 
ــكالت  ــه مش ــده اند. اگرچ ش
مالياتى بخش توليد بيش از اين 
است، اما همين اقدام هم، گامى 
ــراى توليدكنندگان و  ــت ب مثب

صادركنندگان تلقى مى شود. 
ــه ديروز  ــرى ك موضوع ديگ
ــس درباره آن  ــدگان مجل نماين
ــرى كردند، مخالفت  تصميم گي
با وضع ماليات بر عايدى مسكن 
بود. قانونى كه نمى توان به وضوح 
ــا منفى بودن آن  درباره مثبت ي

صحبت كرد. 
ــن  ــان اي ــرج از مخالف پورف

تصميم نمايندگان است و درباره 
ــر اين ماليات  آن مى گويد: «اگ
مصوب مى شد باعث جلوگيرى 
ــرمايه هاى كاذب به  از هجوم س
ــكن و توزيع سرمايه  بخش مس
ــاير بخش هاى مولد  به سمت س
ــد. اگر اين ماليات  اقتصاد مى ش
ــيار  ــوازن بس ــد، ت وضع مى ش
مفيدى در ميان ساير بخش هاى 
مولد اقتصادى به وجود مى آمد. 
ــكن در حال  ــون مس ــه چ البت
ــرار دارد، وضع  حاضر در ركود ق
ــت به  ــات مى توانس ــن مالي اي
ــكن دامن بزند.  ركود بخش مس
ــم نمايندگان  ــن، تصمي بنابراي
مجلس را در اين مقطع مى توان 
مفيد دانست اما در شرايط رونق 
اقتصادى بايد اين تصميم تغيير 

كند.»
ــق تصميم  ــا مواف ــوى ام تق
ــاره ماليات بر  ــدگان درب نماين
عايدى بخش مسكن است و در 
ــد: «چنين  اين باره بيان مى كن
ــود  ــرايط رك ــى در ش تصميم
ــكن، عامل رونق اين بخش  مس

خواهد شد.»

درآمدهاى مالياتى دولت 
كم مى شود؟ 

ــور ما به  درآمد مالياتى در كش
ــاى باالى  ــود درآمده دليل وج
نفتى، نقش كم رنگى را دارد، اما 
ــوان همين  در هر صورت نمى ت
سهم اندك را هم در درآمدهاى 
ــا اين  ــت. ب ــده گرف ــت نادي دول
اوصاف، وقتى نمايندگان مجلس 
ــد ماليات بر  ــذف صددرص به ح
ــل از صادرات  ــاى حاص درآمده
كاالهاى غيرنفتى رأى مى دهند 
ــر عايدى  ــات ب ــع مالي ــا وض و ب
ــد، آيا  ــكن مخالفت مى كنن مس
مى توان منتظر اين پيامد بود كه 
ــت كاهش يابد؟   درآمدهاى دول
ــش  ــخ به اين پرس تقوى در پاس
ــت در يك  مى گويد: «ممكن اس
مدت زمان كوتاه اين اتفاق بيفتد 
ــاى  ــدت درآمده ــا در درازم ام
ــاى  ــت از بخش ه ــى دول ماليات
ــى رود. اين تصميم  ديگر باالتر م
با يك نگاه بلند مدت گرفته شده 
و ممكن است در يك دوره زمانى 
ــاى مالياتى دولت  كوتاه درآمده
ــه اين  ــا رونقى ك ــود اما ب كم ش
قانون در توليد ايجاد مى كند، در 
دراز مدت درآمد دولت از ماليات 
باالتر خواهد رفت.» پورفرج نيز 
ــت: «در مرحله اول  ــد اس معتق
امكان كاهش درآمدهاى دولت از 
بخش ماليات وجود دارد، اما اگر 
اين قانون موجب رونق كسب و كار 
شود، در مجموع سطح درآمدى 
ــدا مى كند.»   ــت افزايش پي دول
ــه اين  ــام مالياتى ب ــالح نظ اص
شكل براى توليدكنندگان اتفاق 
ــت، اما درباره  ــايندى اس خوش
ــن قانون در رونق  تاثيرگذارى اي
اقتصادى بايد گفت كه همه چيز 
بستگى به تاثير گذارى اين قانون 
ــش توليد و به دنبال  در رونق بخ

آن رونق اقتصادى دارد. 

وام هاى گران قيمت بانكى 

تاثير وام هاى گران قيمت
بر توسعه طرح هاى سنگ آهن

و  ــدگان  توليدكنن ــن  انجم ــره  هيات مدي ــو  عض
ــنگ آهن ايران گفت: توسعه طرح هاى  صادركنندگان س
ــهيالت  ــرايط موجود با تس ــنگ آهن در ش ــرآورى س ف
ــى به قيمت  ــروش اين ماده معدن گران قيمت بانكى و ف

دستورى در بازار داخلى حاصلى نخواهد داشت. 
ــار كرد: امروزه  ــجاد غرقى در گفت وگو با ايرنا، اظه س
شرايط نامطلوبى در بازار سنگ آهن جهانى از نظر قيمت 
ــديد نرخ اين ماده معدنى به شرايط  حاكم شده و افت ش
ركود سال 2008 نزديك شده و قيمت شاخص از هر تن 
84 به 34 دالر رسيده است. ريزش قيمت در بازار جهانى 
ــت كه بخش خصوصى در سال  ــنگ آهن درحالى اس س
گذشته از 14 ميليون توليد، 12 ميليون تن را صادر كرد. 
ــته با توجه به افت  به گفته غرقى، در چهار ماهه گذش
ــنگ آهن بيش از 30 معدن در  ــديد قيمت جهانى س ش
ــط به ويژه در نيمه شمالى كشور  مقياس كوچك و متوس
ــدند و در  ــه كاهش توليد ش ــيارى مجبور ب تعطيل و بس
ــتانه تعطيلى قرار گرفتند. برخى آمارهاى غيررسمى  آس
ــردارى بخش  ــورد بهره ب ــمار معادن م ــت، ش حاكى اس

خصوصى بالغ بر 150 معدن است. 
عضو هيات مديره انجمن يادشده تصريح كرد: بازگشت 
سرمايه در معادن زمان بر است و با توجه به روند طوالنى 
ــايى دوباره  ــرمايه گذارى هنگام تعطيلى آنها، بازگش س

معادن مربوط امرى بعيد و دشوار خواهد بود. 
براساس گزارش رسمى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پايان سال 1392 شمار معادن فعال كشور پنج هزار و 
400 واحد اعالم شد كه ميزان مواد معدنى استخراجى از 

آنها به رقم 420 ميليون تن رسيد. 
ــت تا پايان برنامه پنجم توسعه (1394) ميزان  قرار اس
استخراج مواد معدنى كشور به رقم 570 ميليون تن برسد. 
ــال 1392 كل توليد سنگ آهن  ــد: س غرقى يادآور ش
كشور حدود 49 ميليون تن بود كه از اين رقم سهم معادن 
بزرگ دولتى و نيمه دولتى حدود 36 ميليون تن اعالم شد. 
وى افزود: مجموع صادرات سنگ آهن در سال گذشته 
ــم بيش از  ــيدكه از اين رق ــن رس ــم 24 ميليون ت به رق
ــهم معادن دولتى و بقيه به بخش خصوصى  45 درصد س

مربوط بود. 
عضو هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران تصريح كرد: 
شرايط بازار جهانى سنگ آهن و سياست هاى اتخاذ شده 
داخلى، موجب شده تا در چهار ماهه نخست امسال شاهد 
ــه با سال گذشته  افت 30 درصدى سنگ آهن در مقايس

باشيم. 
ميزان ذخاير سنگ آهن اكتشافى كشور 5,1 ميليارد تن 
اعالم شده كه از اين رقم 2,8 ميليارد تن ذخيره قطعى و 

بقيه احتمالى است

شوراى اقتصاد تعيين عوارض براى 
سنگ آهن را نپذيرفت

ــوان  ــنگ آهن را مى ت ــادرات س ــوارض از ص ــذ ع اخ
ــوزه معدن و  ــم دولت يازدهم در ح جنجالى ترين تصمي
صنايع معدنى از ابتداى روى كار  آمدنش تاكنون دانست. 
تصميمى كه باعث شد اخبار و گزارش هاى زيادى درباره 
ــال گذشته در صدر  صنعت سنگ آهن كه توانست در س
ــور قرار گيرد،  ــت كاالهاى صادرات غيرنفتى كش فهرس

منتشر شود.
ــوراى اقتصاد، به  ــه ش ــزارش فوالد نيوز، در جلس به گ
دليل نبود داليل كافى در موضوع وضع عوارض صادرات 
ــرى موكول  ــد به زمان ديگ ــنگ آهن، تصويب اين بن س
ــوراى اقتصاد با تصويب  ــه هفته گذشته ش شد. در جلس
ــنگ آهن موافقت  ــراى صادرات س پنج درصد عوارض ب
ــت خاصى  ــود مخالف ــه دليل نب ــه ب ــد. در اين جلس نش
ــانتره،  ــوارض صادرات كنس ــوع وضع ع ــبت به موض نس
ــنگ آهن موافقت  ــوع س ــراى اين ن ــش عوارض ب با كاه
ــه 15 درصد  ــد تا رقم عوارض آن ب ــده و قرار بر اين ش ش

كاهش يابد. 
ــورا قرار  ــرداد اين ش ــه روز 14 م ــن در جلس همچني
ــى درخصوص  ــه بعدى، داليل كارشناس بود تا در جلس
ــود، اما در  ــنگ آهن ارائه ش ــادرات س ــوارض ص وضع ع
ــل را كافى  ــورا، اعضاى حاضر دالي ــه اخير اين ش جلس
ــى اين موضوع نيز به جلسه هاى بعدى  ــته و بررس ندانس

موكول شد.
تازه ترين آمار منتشر شده از سوى گمرك ايران حاكى 
ــال جارى بيش از  ــت كه در سه ماهه نخست س از آن اس
چهار ميليون و 80 هزار تن سنگ آهن هماتيت دانه بندى 
با خلوص آهن كمتر از 40 درصد به ارزش 284,1 ميليون 
دالر از كشور صادر شد كه اين ميزان صادرات از نظر وزنى 
و ارزشى به ترتيب 16 و 3,24 درصد نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل كاهش يافته است.
اما در خرداد ماه امسال اوضاع صادرات سنگ آهن بدتر 
ــومين ماه فصل بهار صادرات  هم بوده؛ به طورى كه در س
سنگ آهن ايران از نظر وزنى و ارزشى در مقايسه با مدت 
ــال قبل به ترتيب 28,66 و 23,34 درصد  ــابه در س مش
ــك ميليون و 197  ــت. در خردادماه بيش از ي كاهش ياف
ــا خلوص آهن  ــنگ آهن هماتيت دانه بندى ب هزار تن س
ــور  كمتر از 40 درصد به ارزش 85,2 ميليون دالر از كش

صادر شد.
ــته بود براى  ــته توانس ــال گذش ــنگ آهن كه در س س
ــاى صادرات  ــت كااله ــين فهرس ــتين بار صدرنش نخس
غيرنفتى ايران شود، امسال به دليل عواملى مانند كاهش 
ــادرات اين عنوان را از  قيمت جهانى و موضوع عوارض ص

دست داده است.

شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران
كيفيت خودروهاى سوارى داخلى 

درمردادماه تغييرى نداشت
 (ISQI) ــتاندارد ايران ــى كيفيت و اس شركت بازرس
اعالم كرد: براساس گزارش تحليلى ارزشيابى خودروهاى 
ــال، كيفيت خودروهاى  ــاخت داخل در مردادماه امس س
سوارى توليد شده نسبت به ماه قبل روند يكسانى داشت 

و بدون تغيير بود.
مردادماه 1393 براساس آمار توليد ارائه شده از سوى 
ــاز به منظور ارزشيابى محصوالت،  شركت هاى خودروس
ــاه قبل با  ــبت به م ــده، نس مجموع خودروهاى توليد ش
ــابه سال  ــه با زمان مش افزايش يك درصدى و در مقايس
قبل با روند صعودى 85,4 درصدى مواجه شد. همچنين، 
ــده در داخل كشور در  99 درصد از خودروهاى توليد ش
مردادماه سهم خودروهاى سبك (سوارى و وانت) و يك 

درصد خودروهاى گروه سنگين (مسافرى و بارى) بود.
تعداد خودروهاى ارزشيابى شده توسط شركت بازرسى 
ــتاندارد ايران در مردادماه نسبت به ماه قبل  كيفيت و اس
0,7 درصد افزايش يافته، بازرسى 23 مدل خودرو نشان 
ــطح كيفى خيلى خوب و پنج مدل  داد كه 18 مدل در س

هم در سطح كيفى خوب قرار گرفته اند.
ــدر 90 اتوماتيك محصول  ــودروى تن مردادماه 93 خ
شركت ايران خودرو به خودروهاى ارزيابى شده اضافه شد 
كه با كسب 20,5 نمره منفى همراه با خودروى پارس تندر 
به عنوان باكيفيت ترين خودروهاى اين ماه معرفى شده اند.

عالوه براين، مانند ماه هاى گذشته سه خودروى سايپا 
ايكس 131 محصول اين خودرو سازى، سايپا ايكس 131 
محصول پارس خودرو و سايپا ايكس 132 در گروه قيمتى 
ــرار گرفتند كه به  ــون تومان مورد ارزيابى ق زير 20 ميلي
ترتيب 78,8، 80,2 و 82,4 نمره منفى كسب كرده اند و 

در رده كيفى B+ (خوب) قرار گرفته اند.
در گروه قيمتى بين 20 تا 40 ميليون تومان نيز 14 خودرو 
مورد ارزيابى قرار گرفت كه خودروهاى پارس تندر، تندر90 
 SD 206پارس خودرو، تندر90 ايران خودرو، پژو 206 و پژو
در جايگاه اول تا پنجم و در رده كيفى A+ (خيلى خوب) قرار 
گرفتند. اين خودروها به ترتيب 20,5، 20,8، 20,8، 22,7 و 

22,8 نمره منفى كسب كرده اند.
  +B خودروى تيبا كه در ماه هاى گذشته در رده كيفى
ــت، در اين ماه جايگاه خود را ارتقا داد و با كسب  قرار داش

59,4 نمره منفى در رده كيفى A قرار گرفت.
برپايه اين گزارش، ارزيابى هاى انجام شده در مردادماه 
ــال جارى يك خودرو به گروه قيمتى خودروهاى بين  س
40 تا 60 ميليون تومان افزوده شده و بنابراين چهار خودرو 
در اين گروه مورد ارزشيابى قرار گرفته اند كه نتيجه آن به 
اين شرح است: تندر90 اتوماتيك با 20,5 نمره منفى در 
ــرار گرفت، جك 5J  اتوماتيك 44,6  جايگاه اول جدول ق
نمره منفى كسب كرد و در جايگاه دوم قرار گرفت. ليفان 
ــا 51,3 و 51,4 نمره منفى در  620 و ام وى ام 530 نيز ب

رده هاى بعدى قرار گرفتند.

خودرو آهن
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معاون اشتغال وزير كار خبر داد 

ايجاد 300 هزار فرصت شغلى در گرو رشد اقتصادى
 معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزير كار اعالم كرد: در صورتى كه نرخ رشد اقتصادى به 
1/5 تا 2 درصد برسد، پيش بينى مى كنيم امسال 300 هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد شود. 
ــن طايى اظهار كرد: تا سال 1410  ــانى اتاق تعاون مركز، حس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاهد خواهيم بود و  ــوزش عالى را به طور انبوه در بازار كار ش عرضه انبوه دانش آموختگان آم
ــغل در كشور ايجاد شود. هم اكنون با جمعيت  بايد طى يك دهه آينده تعداد قابل توجهى ش
ــال مواجه ايم و تحوالت جمعيتى ما تا سال 1410 همچنان در كشور  36 ميليونى زير 25 س
ــال عرضه انبوه دانش آموختگان آموزش عالى در بازار كار را  وجود دارد، به طورى كه تا آن س

شاهد خواهيم بود. 
ــغل ايجاد كنيم، افزود: اگر  طايى با بيان اينكه طى دو دهه آينده بايد تعداد قابل توجهى ش
تعداد كسانى كه تا سال 1400 وارد بازار كار مى شوند، به فرض 10 ميليون نفر باشد، به اين 
معنا نيست كه اين تعداد بيكارند، بلكه ساالنه حدود يك ميليون نفر عرضه نيروى كار داريم 
ــيم به تعادل جارى در بازار كار دست  ــته باش و اگر در برابر اين ميزان عرضه، تقاضا هم داش
مى ِيابيم.  معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ادامه درباره 
ميزان اشتغال پيش بينى شده در سال جارى گفت: با فرض اينكه امسال نرخ رشد اقتصادى 
به 2,5 تا 3 درصد برسد و فضاى كسب و كار كشور بهبود يابد، پيش بينى مى كنيم نزديك به 

300 هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد شود. 
ــد اقتصادى مثبت و بين 1 تا 2 درصد خواهد بود، اما چنانچه رشد  به گفته وى، امسال رش
7 درصدى اقتصاد محقق شود وضعيت بازار كار به مراتب بهتر و تحوالت اساسى در بازار كار 

ايجاد خواهد شد. 

درخواست وزير اقتصاد و صنعت كشور آذربايجان از ايران خودرو 

خودرو سازى آذربايجان را توسعه دهيد
ــور آذربايجان از خطوط توليد كارخانه ايران خودرو بازديد و در  وزير اقتصاد و صنعت كش
ــعه همكارى هاى مختلف صنعتى با معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  نشستى درباره توس

ايران و مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو گفت و گو كرد.  
ــور آذربايحان  ــاهين مصطفى يف، وزير امور اقتصاد و صنعت كش به گزارش ايكو پرس، ش
ــركت اظهار خرسندى كرد و گفت:  از حضور در ايران  خودرو و بازديد از خطوط توليد اين ش
جاى خوشحالى دارد كه كشور برادر ما چنين صنعت پيشرفته اى داشته و آخرين تكنولوژى 

ساخت خودرو را به كار مى برد. 
ــته عالوه بر اينكه  ــور آذربايجان افزود: ايران خودرو توانس وزير امور اقتصاد و صنعت كش
تقاضاى بازار داخل كشور را تامين كند، محصوالت خود را نيز به كشورهاى مختلف صادر كند. 
ايران خودرو توانسته يك ميليون نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت ايجاد كند 
كه جاى تحسين دارد. كشور آذربايجان حاضر به ارائه تجربيات خود در زمينه ايجاد پارك هاى 

صنايع به صنعت كشور ايران است. 
ــور آذربايجان از مديران ايران خودرو دعوت كرد تا با حضور  وزير امور اقتصاد و صنعت كش
در سايت ايران خودرو آذربايجان زمينه همكارى هاى دوجانبه در بخش صنعت خودروسازى 

را توسعه دهند. 
مهندس محسن صالحى نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين ديدار 
ــور يافته بود، برگزارى  ــدس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت حض كه به نيابت از مهن
ــترك تهران و باكو را نقطه بسيار خوبى براى ادامه همكارى ها  نهمين اجالس كميسيون مش
ــتگاه از محصوالت شركت ايران خودرو و  دانست. در سال گذشته حدود دو هزار و 500 دس
سايپا به ارزش 15ميليون دالر به كشور آذربايجان صادر شده كه اميدواريم با توافقات صورت 
ــرعت بيشترى توسعه يابد.  گرفته صادرات و واردات قطعه و مونتاژ خودرو در آذربايجان با س
ــور آمادگى داريم، در بخش هاى ديگر صنعت از جمله معادن و  با توجه به قابليت هاى دو كش
زمين شناسى و با هماهنگى سازمان هايى مانند ايميدرو و سازمان زمين شناسى همكارى ها 

را توسعه دهيم. 
مهندس يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو نيز در اين نشست با اشاره به حضور 
ــى ساختار  ــان كرد: براى تحقق اين هدف اساس ايران خودرو در عرصه بين المللى خاطرنش
ــاله به  ــده و ما معتقديم مى توانيم طى يك برنامه چندس ــركت تدوين ش جديد صادراتى ش
صادرات 30درصد كل توليد محصوالت برسيم. مديرعامل بزرگ ترين خودروساز خاورميانه 
ــورهاى  ــم خواند و گفت: موفقيت در عرصه صادرات محصول به كش صادرات را مقوله اى مه
ديگر و رقابت در بازارهاى جهانى نشان دهنده تنوع در محصوالت، دارا بودن كيفيت محصول، 
داشتن ويژگى هاى فنى موردنظر كشور هدف، خدمات پس از فروش مناسب و مورد نياز و اخذ 

استانداردهاى جهانى است. 

عسل داداشلو

بررسى بندهاى مالياتى بسته خروج از ركود در مجلس 

چه كسانى از ماليات معاف شدند



 71,545,30شاخص كل
100,31ميزان تغيير
B 3,239,738,983ارزش بازار

B 783,606ارزش معامالت
M 355,651حجم معامالت

تاثيرقيمت پايانىنماد
(24,63)14,116فارس
2,54823,59خودرو
5,66616,7كچاد
5,21614,71كگل
1,24411,17خساپا

ارزشخريدنام كامل شركت
16,38022,857 داروسازي  امين 

1,07314,697 سرمايه  گذاري  سايپا

ارزشفروشنام كامل شركت
24,2865,165 پارس  پامچال
28,6105,052 كاغذسازي كاوه 

شمــاره4 پول و سرمايه

با اعتراض برخى از مسئوالن 
ــيوه پرداخت  و دولتمردان به ش
بانك  ــپرده گذارى ها،  س ــود  س
مركزى با ابالغ دستورى به تمام 
ــزم كرد تا از  ــا آنان را مل بانك ه
ابتداى شهريورماه هيچ حساب 
ــود  ــى با س ــپرده كوتاه مدت س
ــد را باز نكرده  بيش از 10درص
ــا بيش  ــى ب ــاب هاى قبل و حس
ــان  ــن نرخ را نيز از دفاترش از اي
حذف كنند. هرچند نزديك به 
يك ماه از ابالغ اين دستورالعمل 
بانك مركزى گذشته، اما انتقاد 
دوسويه فعاالن صنعت بانكدارى 
ــى و مالى به  ــان پول و كارشناس
شيوه تعيين نرخ سود تسهيالت 
بانكى همچنان  ــپرده هاى  و س
ــه  ــورى ك ــده، به ط ــدار مان پاي
ــيوه در تعيين نرخ  ادامه اين ش
سودهاى بانكى را در كوتاه مدت 
ــد شاخص  از عوامل كاهش رش

اقتصادى مى دانند. 

چرخه سود و تورم
ــاس مبانى اقتصاد، تورم  براس
مهم ترين عامل در تعيين ميزان 
ــمار  ــود هاى بانكى به ش نرخ س
ــوان يك عامل با  مى رود تا به عن
ــتفاده از نقدينگى جمع شده  اس
در بانك ها بر شاخص هاى كالن و 

خرد اقتصادى تاثير بگذارد.
ــناس  ــان، كارش ــرت بغزي آلب
مسائل پولى و بانكى سياست ها 
ــيوه تعيين نرخ سود بانكى  و ش
ــت  ــوب ندانس ــران را مطل در اي
ــروز» گفت:  ــت ام ــه «فرص و ب
تاثير گذارى نرخ سودهاى بانكى 
ــران حداقل 2 الى  ــاد اي در اقتص
ــه  ــت، زيرا در پروس 3 هفته اس
ــودهاى تسهيالت  تعيين نرخ س
ــپرده هاى بانكى به شرايط  و س
ــاد همچون نرخ  ــم بر اقتص حاك
ــتغال، واردات،  تورم، بيكارى، اش
صادرات و غيره توجه نمى شود. 
وى ادامه داد: سال ها مى شود كه 
ــاس تورم بررسى و  اين نرخ براس
ــود، اما سال جارى  تعيين مى ش
ــرخ تورم، در نرخ  حتى با نزول ن
سودهاى بانكى كاهشى را شاهد 
ــتاد اقتصاد  ــن اس ــم. اي نبوده اي

ــرار دادن  ــگاه، با مدنظر ق دانش
ــا به  ــت هاى كالن بانك ه سياس
ــت حمايت از توليد و تزريق  جه
ــش افزود:  ــى به اين بخ نقدينگ
بانك سود خود را در اولويت قرار 
مى دهد و براى تجميع نقدينگى 
ــت را در اين بازار  هرگونه جذابي

ايجاد مى كند. 
ــه به نبود  ــت: با توج وى گف
ــت و توليد،  ــت در صنع جذابي
بنگاه دارى و سرمايه گذارى در 
به  منجر  ــد،  غير تولي بازارهاى 
آن خواهد شد كه توليد كننده 
مجبور به اخذ وام با نرخ باالى 
ــهيالت شود، پس  سود در تس
ــش پيدا  ــد افزاي ــه تولي هزين
ــا قيمت باال  ــد و كاال ب مى كن

توليد مى شود. 
بغزيان با اشاره به افزايش قيمت 
تمام شده توليد كاال تصريح كرد: 
ــدن توليد،  به دليل حمايت نش
ــا قيمتى باال به بازار عرضه  كاال ب
مى شود و همين روند به افزايش 

نرخ تورم منجر مى شود. در اين 
حالت بانك ها دوبار بر افزايش نرخ 
تورم تاكيد مى كنند و نرخ سود 
تسهيالت و سپرده هاى بانكى را 
افزايش مى دهند. اين كارشناس 
مسائل بانكى يادآور شد: در اين 
ــا كارى را كه بانك ها  ــان تنه مي
انجام داده اند، جذب سرمايه هاى 
ــش  ــور افزاي ــه منظ ــى ب مردم

درآمدهاى خود بوده است. 

تغيير شكل كاركرد بانك ها
  بانك به عنوان يك نهاد پولى 
و مالى به عنوان يك حلقه اتصال 
ــرگردان  ــرمايه هاى س ميان س
ــان صنايع به  ــى و صاحب مردم
ــا در اقتصاد  ــمار مى رود؛ ام ش
ــيب ديده، بانك از يك حلقه  آس
اتصال به مانع تغيير شكل داده و 
منابع را به زيرمجموعه هاى خود 
ــاس  ــق مى كند. بر اين اس تزري
ــت كه حميدرضا بيگ زداد،  اس
اقتصادى  ــائل  مس ــناس  كارش

ــود بانكى  ــيوه تعيين نرخ س ش
ــا حافظ منافع  ــران را تنه در اي
ــه «فرصت  ــت و ب ــك دانس بان
ــت: در ايران صنايع  امروز» گف
بسيارى وجود دارد كه مى تواند 
براى كشورمان ارزآورى كرده و 
ــات دهد.  ــا نج آن را از تحريم ه
ــون نيروگاه و  وى افزود: هم اكن
پتروشيمى ها به تزريق سرمايه 
ــتن  نياز دارند، اما با وجود داش
ــاختى به منظور  امكانات زيرس
ــى الزم را براى  ــد، نقدينگ تولي
اين منظور ندارند، به طورى كه 
صادرات محصوالت پتروشيمى، 
ــى و گازى مى تواند اقتصاد  نفت
ايران را چندين رتبه ارتقا دهد. 
ــائل پولى و  اين كارشناس مس
مالى با تاكيد بر نگاه كوتاه مدت 
بانك ها به فعاليت هاى اقتصادى 
تصريح كرد: بانك ها رغبتى براى 
حضور در اين صنايع باالدستى 
ــد، به  ــان نمى دهن ــود نش از خ
ــيارى از بانك ها  ــه بس طورى ك

ــرده و به بازار ارز  توليد را رها ك
و خودرو و ارز روى آورده اند. وى 
ــه داد: به هنگام تعيين نرخ  ادام
ــل زيربنايى  ــى از عوام ارز، برخ
اقتصادى بايد مدنظر قرار گيرد، 
ــاالن بانكى از  اما صاحبان و فع

آنان گريز دارند. 
ــه  عرض ــور  ام كل  ــر  مدي
ـــازمـان  س ــى  بـازاريـابـ و 
ــازى با مدنظر قرار  خصوصى س
ــع در اختيار و قدرت  دادن مناب
ــرد: اين  ــى بانك ها اعالم ك مال
ــى و مالى تنها با توجه  نهاد پول
به شركت ها و زيرمجموعه هاى 
ــود به راحتى و در كوتاه مدت  خ
ــرخ توليد داخلى را با  مى تواند ن
رشدى پرشتاب روبه رو سازد، اما 
ــعه بنگاه هاى زيرمجموعه،  توس
شعب بانك ها را از دقت نظر به 

شرايط توليد دور كرده است. 
ــته نمايندگان  در هفته گذش
ــرح هفت بندى  ــس يك ط مجل
ــه  ــود ب ــروج از رك ــراى خ را ب
ــنهاد كرد تا به مقابله  دولت پيش
بانك سازى دولتى ها و بنگاه دارى 
ــى بپردازد.  ــاد پولى و مال اين نه
ــرح تاكيد  ــن در اين ط همچني
شده، بانك ها سرمايه هاى خود را 
از طريق شركت هاى وابسته اى كه 
خود تاسيس مى كنند، به بخش 
برج سازى و ساخت مجتمع هاى 
تجارى لوكس برده اند، به طورى 
كه در بخش مسكن هم گزينشى 
ــوى ديگر،  ــل مى كنند. از س عم
ــد كه بخش  نمايندگان معتقدن
ديگرى از سرمايه هاى بانك ها نيز 
به سوداگرى مى رود و مانند آتش 
سوزانى است كه به خرمن خشك 
ــود.  ــاد زده مى ش ــد و اقتص تولي
ــان  ــن منظور، كارشناس به همي
ــادى و نمايندگان مجلس  اقتص
ــرمايه هاى  س بانك ها  معتقدند، 
مردمى و نقدينگى جارى در كشور 
را مى بلعند تا خود را فربه تر كرده 
و بخش توليد روز به روز ضعيف تر 
شود. از اين رو، با قرار گيرى نقش 
ــادى،  ــه اقتص ــا در چرخ بانك ه
افزايش مهارناشدنى تورم و ركود 
ــور  ــى حاكم بر اقتصاد كش تورم
ــأت گرفته از رويكرد كنونى  نش

بانك ها است.

نرخ سود بانكى بر چه مبنايى تعيين مى شود؟ 

سرمايه هايى كه بانك ها قورت مى دهند

نرخنامه

طال و ارز

بانك

بازار سرمايه

گزارش 2

نماگر بورس

صعود شاخص كل از
 نيمه 71 هزار واحدى

ــاخص كل بورس و اوراق بهادار در پايان معامالت  ش
ــنبه با 100 واحد رشد به رقم 71 هزار و 545  روز يكش
واحد صعود كرد و به اين ترتيب، عالوه بر اينكه شاخص 
ــت تمام شاخص هاى  كل از نيمه 71 هزار واحدى گذش
ــبز  پوش شدند. شاخص بازار دوم 15 واحد  بورس نيز س

و شاخص صنعت 85 واحد رشد كرد. 

نرخ بانكى 39 ارز ثابت ماند
ــك مركزى در حالى نرخ بانكى 39 ارز را اعالم كرد  بان
كه نرخ تمامى ارزها ثابت ماند. نرخ دالر امريكا 26 هزار و 
649 ريال، پوند انگليس 43 هزار و 412 ريال و يورو 34 
هزار و 188 ريال تعيين شد. روپيه هند 439ريال، درهم 
ــى يكهزار و 256 ريال، لير تركيه 11  امارات متحده عرب
ــيه 694 ريال و يكصد دينار  هزار و 954ريال، روبل روس
ــورد. همچنين نرخ  ــراق دو هزار و 297ريال قيمت خ ع
ــزار و 538 ريال، يوآن چين  ــتان 6 ه يكصد درام ارمنس
ــت هزار و  ــزار و 338 ريال، رينگيت مالزى هش چهار ه
250 ريال و بوليوار ونزوئال چهار هزار و 241 ريال است.

اصالح و بازنگرى قوانين بانكى 
كشور ضرورى است

ــاى اقتصادى مركز  ــمى، معاون پژوهش ه مجيد قاس
ــتراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و  تحقيقات اس
ــارگاد، اصالح و بازنگرى در قوانين  مديرعامل بانك پاس

بانكى كشور را ضرورى دانست. 
ــجم و هماهنگ با  ــور منس وى گفت: قوانين بانكى كش
يكديگر نيستند. قاسمى در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
با اشاره به ضرورت اصالح نظام نامه ها و دستور العمل هاى 
نظام بانكى كشور، گفت: به طور نمونه بيش از 31 سال از 
اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا مى گذرد در حالى كه 
اين قانون قرار بود براى پنج سال اجرا شود و سپس نواقص 
آن مورد اصالح و بازنگرى قرار بگيرد در حالى كه اين اتفاق 
نيفتاد.مديرعامل بانك پاسارگاد، با بيان اينكه بايد سرمايه 
بانك هاى دولتى را افزايش داد، اظهار كرد: سال هاست كه 
ــده است در حالى  نقدينگى به بانك هاى دولتى تزريق نش
ــه بانك ها براى بقا و تقويت خود محكوم به تالش براى  ك

افزايش سرمايه هستند.

پرداخت كارمزد
 تعداد كارت خوان ها را كم نمى كند

ــزى با بيان اينكه  ــدى، دبير كل بانك مرك محمود احم
ــاپرك به حدى باالست كه حذف يارانه كارمزد  تراكنش ش
ــتفاده از كارت خوان ها تغييرى ايجاد نمى كند، گفت:  در اس
مبلغ كارمزدها كمتر از رقمى كه اكنون بانك ها مى پردازند، 
ــعه بانكدارى  ــق توس ــان اينكه عم ــود.وى با بي ــد ب خواه
الكترونيكى به خصوص در دستگاه هاى پز آمار قابل قبولى 
ــه ماهه ابتدايى امسال بيش  ــاپرك در س ــت، افزود: ش اس
ــه ميليارد و 200 ميليون تراكنش داشته است كه به  از س
طور متوسط ماهانه بيش از يك ميليارد تراكنش در شبكه 
ــود. در روزهاى اخير قادرى، مدير  ــاپرك مديريت مى ش ش
ــاپرك از حذف يارانه كارمزد كارت خوان ها از آبان  عامل ش
ــال جارى و واگذارى پرداخت هزينه آن به صاحبان  ماه س
دستگاه ها و به عبارتى فروشندگان خبر داد. اين تصميم در 
حالى به احتمال فراوان تا يكى دوماه ديگر اجرايى مى شود كه 
تاكنون استقبال چندانى از آن در بين اصناف نشده و به نظر 
مى رسد كه در اين حالت براى عدم پرداخت هزينه كارمزد 
تمايل بيشترى به دريافت وجه نقد از خريداران داشته باشند.

اجراى پايلوت طرح چكاوك 
در 4 استان از اول مهر

ــه بانك ها و  ــزى به كلي ــد بانك مرك ــه جدي در ابالغي
ــده كه از  ــى و اعتبارى مجاز قرار بر اين ش ــات مال موسس
ــال جارى طرح چكاوك به طور پايلوت  ابتداى مهر ماه س
آغاز شود. استان هايى كه قرار است از ابتداى مهر ماه سال 
ــارى به صورت پايلوت طرح چكاوك را آغاز كنند البرز،  ج
ــتند.در اين طرح قرار است انتقال  قم، قزوين و زنجان هس
ــدن چك ها ديگر  ــده و براى نقد ش تصوير چك انجام ش
ــالى به  نيازى به حمل و نقل فيزيكى نبوده و با تصوير ارس
بانك دارنده چك، دستور واريز به حساب واگذارنده صادر 
شود. هم اكنون براى نقد شدن چك بين بانك ها بايد كلر 
هر بانك به صورت روزانه به كليه شعب بانك مطبوع خود 
مراجعه و پس از جمع آورى چك ها اين چك ها در اتاقى به 

نام اتاق پاياپاى اسناد بانكى مبادله مى شود.

بازار نقدى بورس در يك نگاه

تاثير در شاخص

برترين تقاضا

برترين عرضه

ندا فتاحى

فروش خريد نوع ارز 

3170031800دالر امريكا

4112041190يورو

5188052020پوند انگليس

86508720درهم امارات

1441014580لير تركيه

97109910رينگت مالزى

51505400يوآن چين

450600روپيه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدى

نرخ سكه و طال

فروشخريدعنوان
170,000  165,000  سكه يك گرمى

264,000  257,000  سكه ربع
461,500  457,500  سكه نيم

920,000  915,000  سكه طرح قديم
919,500  914,500  سكه بهار آزادى

94,300  92,500  طالى 18 عيار گرمى

كاهش قيمت طال و سكه
ــرخ هر دالر  ــنبه ن ــكه روز يكش صرافان بازار ارز و س
ــته و هر  ــبت به روزگذش ــكا را با 16 تومان افت نس امري
ــد را با دو هزار  ــكه تمام بهار آزادى طرح جدي قطعه س
ــكه طرح قديم  تومان كاهش تعيين كردند. هر قطعه س
ــان افت، به خريداران عرضه  ــز با دو هزار و پانصد توم ني
شد. بهاى هر نيم سكه نيز با دو هزار تومان كاهش و هر 

گرم طالى 18 عيار با 200 تومان كاهش معامله شد.
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صدور يك ميليون 
كد سهامدارى در يك سال

حامد سلطانى نژاد، مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى 
ــويه وجوه تعداد كدهاى سهامدارى در بازار  اوراق بهادار و تس
ــرمايه را 7ميليون و 600 هزار كد اعالم كرد و افزود: يك  س
ميليون كد سهامدارى طى مدت يك سال و از خردادماه 92 تا 
خردادماه 93 به بورس اضافه شده است. وى درباره برنامه هاى 
اين شركت در شش ماه دوم سال جارى گفت: سياست اين 
ــال جارى الكترونيكى كردن خدمات در بازار  ــركت در س ش
سرمايه بود، زيرا اركان مختلف بازار و سرمايه گذاران همواره 

خواستار دريافت آمار از اين شركت هستند.

ــهريور با اينكه حجم و  ــى ام ش يكشنبه س
ارزش معامالت در سطح پايينى قرار داشتند، 
بورس و فرابورس با بازگشت رونق به تعدادى 
از گروه ها، با روند صعودى همراه شدند. در اين 
ميان گروه هايى چون خودرويى، معدنى، فنى 
مهندسى و تعدادى از نمادهاى گروه هاى مالى 
و دارويى بر افزايش شاخص ها تاثير عمده اى 
داشتند و با وجود روند منفى برخى از نمادها 
ــيمى، فلزى،  ــى همچون پتروش در گروه هاي
ــته اى صنعتى كه در عين  سيمانى و چند رش
ــاخص هاى  ــال ارزش بازار بااليى دارند، ش ح
ــرايطى  ــدند. اين اتفاق در ش بورس مثبت ش
به وقوع پيوست كه بورس اوراق بهادار تهران 
ــپرى مى كند.  ــداوم خود را س دوران ركود م
ــته اى تاثيرى مثبت بر  اما روند مذاكرات هس
وضعيت غالب بازار سرمايه كه ماه ها در حالت 
ــت و در نهايت به  انتظار و احتياط بود، گذاش
ــاخص كل منجر شد.  ــد 100 واحدى ش رش
ــته بيشتر  ــرمايه روز گذش جو روانى بازار س
تحت تاثير پيشنهادهاى جديد اياالت متحده 
ــردن گزينه هاى جديد در  به ايران و مطرح ك
ــت و به موجى از  ــته اى قرار داش پرونده هس
ــازار در پى فضاى  ــه آينده اين ب خوش بينى ب
مثبت مذاكرات انجاميد. شرايط فوق افزايش 
ــهام هاى بورسى را  قيمت سهام بسيارى از س
ــت و صف هاى خريد در تعدادى از  در پى داش
ــد. اين مهم در حالى اتفاق  گروه ها تشكيل ش
ــت ارزش معامالت  افتاده كه بايد توجه داش
ــارد تومان  ــه كمتر از 75ميلي بورس تهران ب
ــر كاهش  ــبت به ماه هاى اخي ــيد كه نس رس
ــان مى دهد. به عبارت ديگر،  ــديدى را نش ش
ــال 92 به بيش از 800  ارزش معامالت در س
ــط  ــيد و به طور متوس ميليارد تومان هم رس
ــهام  ــا 600 ميليارد تومان س ــه 400 ت روزان

دادوستد مى شد. 

خودرويى ها و دارويى ها 
گروه هاى پيشرو بازار

در بازار ديروز گروه شركت هاى خودرويى، 
ــار ميليون صف  ــا حدود چه ايران خودرو ب
ــايپا يك ميليون و 200هزار صف  خريد، س
خريد و پارس خودرو نيز با بيش از 20ميليون 
ــان دادند.  ــود پاي ــد به كار خ تقاضاى خري
ــركت هاى خودروساز و قطعه ساز  درحالى ش
ــدند كه  ــى با افزايش تقاضا مواجه ش بورس
ــت غول هاى  ــايعاتى مبنى بر تعديل مثب ش
ــازى در بازار به وجود آمده، اما اين  خودروس
ــركت هاى  ــوى مديران ش ــار هنوز از س اخب
ــايپا تاييد يا  بزرگ از جمله ايران خودرو و س
تكذيب نشده است. در گروه قطعه سازان هم 
صنايع ريخته گرى، توليد محور خودرو، كمك 
ــرو محركه  ــازى ني فنر ايندامين، ماشين س

ــترين افزايش قيمت را  ــازى زر بيش و فنرس
ــتند. عالوه بر خودرويى ها، شركت هاى  داش
دارويى هم مدعى پيشرو بودن اين روزهاى 
بازار شده اند. در گروه دارويى احتمال افزايش 
ــالم دارويى، در  15 درصدى قيمت برخى اق
نيمه دوم امسال و افزايش محدوديت واردات 
ــد داخلى محصوالت  دارو براى افزايش تولي

قوت گرفته است. 

قيمت هاى كنونى بورس 
به سمت جذابيت پيش مى رود

ــبق معامالت  ــى، ناظر اس ــن آقابزرگ فردي
ــركت ها در  ــر ش ــارت ب ــناس نظ و كارش
ــاره به اينكه  ــازمان كارگزاران بورس با اش س
ــرمايه نقش  ــازمان بورس و فعاالن بازار س س
تعيين كننده اى در روند بازار نداشتند يا نقش 
ــبت به دولت دارند، معتقد  بسيار كمترى نس
است: يكى از راهكارهاى افزايش جذابيت در 
ــهام و ورود نقدينگى به اين بازار براى  بازار س
رونق به معامالت كاهش كنترل قيمت گذارى 
ــناس سرمايه  ــط دولت است. اين كارش توس
ــر از تصميم هاى  ــرد: بورس ما متاث تصريح ك
ــه حالت ركودى  ــادى و غيراقتصادى ب اقتص
رسيده كه عواملى همچون كنترل هاى دولت 
ــاى تحريم، عدم  بر نرخ گذارى، محدوديت ه
ــاى ارزى از خارج و  ــت درآمده امكان درياف
قيمت گذارى مواد اوليه و وضع ماليات بر روند 
آن تداوم مى بخشد. آقابزرگى، درباره وضعيت 
ــركت ها گفت: قيمت اوراق  ــهام ش قيمت س
ــيده  بهادار در بورس به كمترين حد خود رس
ــمت جذابيت پيش مى رود و در آينده  و به س
كاهش بيشترى در قيمت ها به وجود نخواهد 
ــرايط جذابى را به  آمد، زيرا نرخ هاى فعلى ش

وجود آورده اند. 

احتمال كاهش تقاضا در مهرماه
در فرابورس هم شاخص به رقم 810 واحد 
نزديك شد كه شركت هاى پتروشيمى مارون، 
نفت پاسارگاد، پتروشيمى زاگرس، فوالد ارفع، 
ــيمى جم، توكاريل و بانك خاورميانه  پتروش
ــترين تاثير مثبت را داشتند. در اين بازار  بيش
اوراق امتياز تسهيالت مسكن در برخى نمادها 
به قيمت بيش از 100هزار تومان معامله شد 
و برخى ديگر از سررسيد ها به محدوده 95 تا 
ــت. روز گذشته  ــيده اس 100 هزار تومان رس
ــن مالى  ــس اداره ابزارهاى نوي ــى، ريي توكل
فرابورس پيرامون افزايش دوباره قيمت اوراق 
ــكن اعالم كرد، يكى از داليل  ــهيالت مس تس
اصلى اين افزايش قيمت، باال رفتن حجم نقل 
و انتقال در هفته هاى پايانى تابستان و در پى 
آن باال رفتن حجم تقاضا نسبت به عرضه اين 
ــت كه احتمال مى رود  اوراق در فرابورس اس

اين حجم تقاضا در مهرماه كاهش پيدا كند. 

پس از ماه ها ركود مداوم اتفاق افتاد 
تاثير مثبت روند مذاكرات هسته اى بر بازار سرمايه

سيدمحمد صدرالغروى



5 تجارت و خدمات

ــگاه هاى دارنده  به زودى فروش
دريافت  بابت  ــد  باي كارت خوان 
ــده از طريق  ــه ش ــات ارائ خدم
پايانه هاى فروش كارتى، كارمزد 
بدهند. آنها از اول آبان بابت خريد 
هر مشترى بين 1500 تا 2000 
ــت خواهند كرد. از  ريال پرداخ
آنجايى كه ورود كارت هاى بانكى 
به زندگى روزانه و خريد از طريق 
ــر و تحوالت  ــن كارت ها تغيي اي
ــت،  قابل توجهى ايجاد كرده اس
ــه دارندگان  ــزد ب ــزودن كارم اف
كارت خوان در اين روند بى تاثير 
ــناس  ــود. يك كارش ــد ب نخواه
ــت، كاهش  ــد اس ــى معتق بانك
حجم اسكانس هاى فرسوده كه 
دولت هزينه هاى زيادى بابت آن 
متحمل مى شد، يكى از مزاياى 
استفاده از كارت هاى بانكى بود 
كه با تصميم اخير بانك مركزى، 
دولت بايد منتظر افزايش هزينه 
ــد. عباس امير  در اين بخش باش
تاش كه از مخالفان اين تصميم 
ــح عواقب اين  ــت، در توضي اس
ــزى توضيح  ــتور بانك مرك دس
ــتفاده از كارت هاى  مى دهد: اس
ــدن اسكناس  بانكى و خارج ش
از روند خريدوفروش روال خيلى 
ــكناس  ــى كرده و اس خوبى ط
ــاله  هاى  ــتفاده از آن مس كه اس
ــت،  متعددى هم به دنبال داش
در زندگى روزانه تقريبا در حال 
حذف شدن بود. اين كارشناس 
ــدن بدهكارى ها و  بانكى كم ش
ــن امنيت در  همچنين باال رفت
ــتفاده و جابه جايى پول را از  اس
ديگر مزاياى اين كارت ها عنوان 
كرد و افزود: من فكر مى كنم اين 
ــندگان  فروش مخالفت  تصميم 

ــتفاده  ــته و اس را به دنبال داش
ــه زندگى  ــكناس دوباره ب از اس
روزمره مردم برگردد و ما دوباره 
ــتفاده زياد و  ــاهد عوارض اس ش
ــم  ــكناس خواهي ــره از اس روزم
بود. اميرتاش معتقد است دليل 
اين تصميم فقط مى تواند راهى 
براى ايجاد درآمد بيشتر توسط 

بانك ها باشد. 

رواج اسكناس 
و بازگشت به عقب 

ــاب  حس ــك  ي ــا  ب ــايد  ش
سرانگشتى محاسبه اش سخت 
نباشد، افزايش خريد از برخى 
ــگاه ها و كسر  مغازه ها يا فروش
1500 تا 2000 ريال بابت هر 
ــداد خريد هاى  تع تراكنش در 
ــراى  ب ــه اى  هزين ــه  چ ــاال،  ب
دارندگان اين دستگاه ها خواهد 
داشت يك كارشناس اقتصادى 

از  ــتفاده  اس ــت  اس ــد  معتق
كارت هاى بانكى به نفع دولت 
ــت و تصميم جديد  و مردم اس
ــزى روى اين روند  ــك مرك بان
گذاشت.  خواهد  منفى  تاثيرى 
ــد: اين  ــى مى گوي ــى بخش عل
تصميم نا بجاست و مبلغى هم 
ــر تراكنش به عنوان  كه براى ه
ــده به نظر من  كارمزد اعالم ش
بسيار زياد و غير منطقى است، 
ــال بود قابل  ــايد اگر 50 ري ش
ــد. وى مى افزايد:  ــول مى ش قب
ــت موجب  ــن تصميم نادرس اي
خواهد شد استفاده از اسكناس 
ــود و به اعتقاد  ــاره رايج ش دوب
ــكناس فرسوده و  من بابت اس
ــكناس دولت  ــه كاغذ اس هزين

نخستين متضرر خواهد بود. 
ــه  اينك ــان  بي ــا  ب ــى   بخش
ــاى بانكى  ــتفاده از كارت ه اس
ضريب امنيت و بهداشت را در 

جامعه باال برده است مى افزايد: 
ــى از آنجايى كه  ــن كار بانك اي
ــت،  اس ديجيتالى  ــك روش  ي
ــروش را به روز و  ــوع خريدوف ن
ــت و نبايد  ــرده اس ــول ك متح
ــته برگردد،  ــن روند به گذش اي
ــه  ب ــم  ه ــكالتش  مش ــون  چ
ــت.  ــراه آن باز خواهد گش هم
ــادى نيز  ــناس اقتص اين كارش
معتقد است بانك ها براى ايجاد 
درآمدهاى بيشتر به اين كارها 
روى مى آورند و متاسفانه بانك 
مركزى هم در اين مواقع با آنها 

همراه مى شود. 
ــور  ــس اتاق اصناف كش ريي
در اين خصوص به ايسنا گفته 
ــت، دريافت هرگونه وجه از  اس
واحدهاى صنفى براى استفاده 
ــوان خالف بوده و با  از كارت خ
اصل اين موضوع مخالف است.

على فاضلى اين كار را خالف 

انجام  ــته و معتقد است،  دانس
ــالغ و اعالم آن به  اين كار و اب
ــوراى  واحدها بايد از طريق ش
ــرد. رييس  ــاف صورت گي اصن
اتاق اصناف در گفت وگو با اين 
ــت،  خبرگزارى تاكيد كرده اس
ــذ كارمزد و ميزان آن  نحوه اخ
ــق تعريف و  ــه طور دقي بايد ب

مشخص شود. 
ايجاد كارمزد براى دارندگان 
كارت خوان چه برخوردى را از 
جانب خريداران و فروشندگان 
ــه دنبال  ــه ب ــطح جامع در س
ــا اول  ــت، بايد ت ــد داش خواه

آبان ماه منتظر بمانيم.
ــاس  ــزارش مهر و براس به گ
ــده از سوى  آخرين آمار ارائه ش
ــاه  ــزى، در خردادم ــك مرك بان
ــاى  تراكنش ه ــداد  تع ــال  امس
ــر  فروش در سراس ــاى  پايانه ه
كشور بيش از 429ميليون بوده 
است. از اين تعداد، 294 ميليون 
ــد،  ــه خري ــوط ب ــش مرب تراكن
ــش مربوط به  87 ميليون تراكن
مانده گيرى و حدود 47 ميليون 
ــز پرداخت قبض و  ــش ني تراكن

خريد شارژ بوده است. 
ــدار  ــن مق ــر همي ــال اگ ح
ــاه را به  ــش در خردادم تراكن
ــم، در  ــم دهي ــال تعمي كل س
ــال بيش از پنج ميليارد  يك س
از طريق دستگاه هاى  تراكنش 
ــام مى گيرد.  ــه فروش انج پايان
بنابراين اگر بانك مركزى از هر 
ــش رقمى معادل كارمزد  تراكن
ــا  ــرى از خودپردازده مانده گي
ــال بيش  ــت كند، در س درياف
ــارد تومان درآمد  از ده ها ميلي
ــاپرك  از اين محل و از اقدام ش

حاصل خواهد شد. 

بررسى دريافت كارمزد از پايانه هاى فروش

بانك ها براى درآمد بيشتر به دنبال راه هاى ديگرى باشند
قوه قضاييه يك ماه به وزير ارتباطات مهلت 

داد تا شبكه هاى اجتماعى را مسدود كند
ــوه قضاييه در نامه اى به وزير ارتباطات  معاون اول ق
ــرف مدت حداكثر يك  ــت ظ و فناورى اطالعات خواس
ــتر فنى مورد  ــبت به فراهم آوردن زمينه و بس ماه نس
ــبكه هاى  ــداد و كنترل اطالعاتى موثر ش نياز براى انس
ــر و تانگو اقدام عاجل  ــى نظير واتس آپ، وايب اجتماع

صورت پذيرد.
به گزارش ايرنا از دفتر سخنگوى قوه قضاييه، درنامه 
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنى اژه اى 
ــار گسترده  ــت: نظر به انتش به وزير ارتباطات آمده اس
ــكاب به انواع جرائم عليه عفت  محتواى مجرمانه و ارت
ــار  ــت عمومى باالخص انتش ــالمى و امني و اخالق اس
ــالمى  ــيع مطالب موهن عليه بنيان گذار انقالب اس وس
ــاى اخير از طريق  ــرت امام خمينى(ره) در هفته ه حض
ــس آپ، وايبر و  ــبكه هاى اجتماعى نظير وات برخى ش
ــط دولت هاى معاند نظام جمهورى  تانگو كه بعضا توس
ــت فنى و  ــور مديري ــران در خارج از كش ــالمى اي اس
ــود. با عنايت به اينكه باوجود استمهال  محتوايى مى ش
ــكاران محترم مبنى بر اعالم  ــه ماهه جنابعالى و هم س
ــازى  ــى درخصوص فراهم آورى امكان مسدود س آمادگ
ــبكه هاى  ــمند محتواى مجرمانه در ش و پااليش هوش
ــبكه هاى اجتماعى داخلى هم سطح  موصوف و ارائه ش
با شبكه هاى مذكور، مع االسف تاكنون اقدام موثرى به 

عمل نيامده است.
ــتور آيت اهللا  ــد: لذا در اجراى دس ــن نامه مى افزاي اي
ــى رييس قوه قضاييه ظرف مدت حداكثر  آملى الريجان
ــبت به فراهم آورى زمينه و بستر فنى مورد  يك ماه نس
ــازى و كنترل اطالعاتى موثر شبكه هاى  نياز مسدودس

ياد شده اقدام عاجل صورت پذيرد.
ــت: در غير اين صورت  ــده اس ــه اين نامه آم در ادام
ــبت به  ــتاى وظايف ذاتى خود نس قوه قضاييه در راس
ــى داراى محتواى  ــبكه هاى اجتماع ــازى ش مسدود س
ــل آورده و با متخلفان  ــدام مقتضى به عم مجرمانه اق
ــتورات قضايى در هر رده اى طبق قانون برخورد  از دس

خواهد كرد.

سفر قسطى با «بيمه نامه اعتبارى» 
در ايران امكان پذير مى شود

ــاطى (سفر) در شوراى  بيمه نامه اعتبارى فروش اقس
عالى بيمه مصوب شد. 

ــى و  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
ــال با يكى از شركت هاى بيمه  ــگرى تيرماه امس گردش
تفاهم نامه اى را براى ارائه خدمات گردشگرى در قالب 
«بيمه نامه اعتبارى و فروش اقساطى سفر» امضا كرد. 
مفاد تفاهم نامه طرفين  اين بود؛ فراهم كردن تمهيدات 
ــاطى  ــراى صدور بيمه نامه اعتبارى و فروش اقس الزم ب
ــراى اين طرح،  ــفر، انتخاب يك بانك عامل براى اج س
ــركت هاى مجرى خدمات بخش گردشگرى  ارتباط با ش
ــه الزم در اين خصوص از طرف بيمه،  و انعقاد تفاهم نام
ــگرى،  ــه توليدكنندگان خدمات گردش ــى طرح ب معرف
ــى، نهادهاى  ــتگاه هاى اجرايى دولت ــا دس هماهنگى ب
عمومى، سازمان هاى غيردولتى و شركت هاى خصوصى 

براى اجراى اين طرح و استفاده از ظرفيت موجود. 
ــركت بيمه طرف تفاهم سازمان ميراث فرهنگى و  ش
ــركتى  ــگرى براى مطالعه و اجراى اين طرح، ش گردش
ــان  را به صورت ويژه راه اندازى كرد و يكى از كارشناس
ــگرى به اين شركت  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش س
ــاطى  ــد تا طرح بيمه نامه اعتبارى فروش اقس مامور ش

سفر را به سرانجام برساند. 
ــن قدمگاهى، مديرعامل اين شركت به خبرنگار  حس
ــنا توضيح داد: مطالعه درباره بيمه نامه  گردشگرى ايس
ــه ماه انجام شد، سازوكار را تهيه كردند  اعتبارى طى س
و اكنون آيين نامه آن در شوراى عالى بيمه مصوب شده 
است. البته عنوان اين بيمه نامه منحصر سفر نيست، اما 
سفر بهتر از ساير بخش ها مى تواند از آن استفاده كند. 
ــنهاد سازمان  وى افزود: تهيه چنين بيمه نامه اى پيش
متولى سفر بوده و بنده هم از حوزه سفر به اين شركت 
ــرح، خدمت  ــن، هدف اصلى ط ــده ام، بنابراي مامور ش
ــركت ها و بخش هاى ديگر نيز  ــفر است، اما ش براى س

مى توانند از خدمات آن استفاده كنند. 
ــاطى  ــه اعتبارى فروش اقس ــاره اين بيمه نام او درب
ــت كه حد  ــه آن اس ــن بيمه نام ــل اي ــح داد: اص توضي
ــه بر اين  ــاد مى كنند ك ــراد ايج ــراى اف ــارى را ب اعتب
ــاس مى توان از طرف قرارداد بيمه، خدمات سفر را  اس
به صورت اقساط خريدارى كرد. شركت عامل بيمه هم 

«ريسك عدم بازگشت خريد» را بيمه مى كند. 
ــك عدم بازگشت را  قدمگاهى افزود: وقتى بيمه ريس
صفر كند، هتل دار و آژانس دار حاضر مى شوند ظرفيت 
ــند، چون مى دانند سر ماه پول خود را  خالى را بفروش
ــان خالى نمى ماند. ممكن است  مى گيرند و ظرفيت ش
ــد كه  ــته باش خريدار هم مثال دو ميليون تومان نداش
ــه اعتبارى  ــا وجود اين بيمه نام ــفر كند؛ اما ب خرج س
فروش اقساطى، حاضر است ماهانه مبلغى را به صورت 
ــط بپردازد تا از خدمات سفر  ــركت واس ــطى به ش قس

يكجا و بدون پرداخت قبلى بهره مند شود. 
او درباره اين شركت واسط بين شركت بيمه، خريدار 
ــركت ايجاد مى شود  ــنده خدمات گفت: اين ش و فروش
ــرارداد پرداخت  ــع آورى و به طرف ق ــاط را جم تا اقس
ــت، بلكه شركت  ــركت واسط بيمه كننده نيس كند. ش
عامل بيمه  است شركت واسط را در مقابل فروشنده و 
ــنده را در مقابل اين شركت  همچنين خريدار و فروش
واسط بيمه مى كند و اگر طرفين به تعهدات خود عمل 

نكردند، بيمه ريسك عدم بازگشت آن را مى پذيرد. 
ــفر  ــود مردم س وى اظهار كرد: اين طرح باعث مى ش
ــدارى كنند. در  ــطى خري را با همان قيمت واقعى قس
ــبد خانوار ايرانى شود و مردم  ــفر وارد س نهايت نيز س
ــهم  ــان را س ــد ماهانه چقدر از درآمدش ــم مى دانن ه
ــه اعتبارى فروش  ــفر مى كنند. به گفته او، بيمه نام س
ــترين تاثير را بر تكميل ظرفيت  ــاطى (سفر) بيش اقس
خالى بخش هاى خدماتى سفر دارد و عرضه و تقاضا را 

سامان دهى مى كند. 
ــى اين بيمه نامه اوايل  قدمگاهى افزود: طرح آزمايش
ــازمان براى  ــراردادى با يك س ــال طى ق آبان ماه امس
ــود و در مرحله بعد،  ــى بهتر اجرا مى ش ارزيابى و بررس

طرح تعميم داده خواهد شد. 

اتاق هاى بازرگانى، تعاون و اصناف 
در حال بررسى برنامه ششم

ــاورزى  ــاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش رييس ات
ــه 1394 و برنامه  ــالم كرد: پيش نويس بودج ايران اع
ــه گانه بازرگانى، تعاون و  ــم توسعه در اتاق هاى س شش

اصناف در حال بررسى است. 
ــافعى گفت: دولت  ــنا، غالمحسين ش به گزارش ايس
ــت.  ــعه را ارائه كرده اس ــم توس پيش نويس برنامه شش
ــور بخش  ــبى براى حض ــه تدابير مناس ــن برنام در اي
ــيون هاى اقتصادى ديده شده  خصوصى در همه كميس
ــه اتاق بازرگانى، اصناف و تعاون با  ــت. قرار است س اس
ــى كنند و كميته  ويژه اى  كمك يكديگر برنامه را بررس
ــران با كمك  ــاق بازرگانى اي ــادى ات ــت اقتص در معاون
ــى آراى دولت  ــاون به بررس ــاف و تع ــدگان اصن نماين

بپردازد. 
ــاورزى  ــاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش رييس ات
ــال 1394 نيز  ــران اظهار كرد: پيش نويس بودجه س اي
ــه اتاق براى تدوين  ــده و حضور نمايندگان س ارائه ش
ــراى نقاط مختلف  ــت. ب و تصويب اين بودجه الزم اس
ــتان ها بايد در  ــه واحد گرفت. همه اس نمى توان نتيج
ــند و البته استاندارها بايد  ــاركت داشته باش برنامه مش
ــتند و بايد  ــواه داران بودجه نيس ــد كه تنخ توجه كنن
ــد. مداخله دولت  ــا و درآمدزايى توجه كنن به هزينه ه
ــراى فضاى  ــت گذارى اقتصاد نبايد ب ــوزه سياس در ح
ــررات باعث  ــى كند. افزايش مق ــب و كار مانع تراش كس
غير شفاف شدن فعاليت هاى اقتصادى و گسترش فساد 

ادارى و مالى مى شود. 
به گفته شافعى معاونت اقتصادى اتاق بازرگانى ايران 
ــورهايى كه در زمان كوتاه به  ماموريت دارد تجربه كش
فضاى كسب و كار ايده آل رسيدند را بررسى كند و مدل 

مناسبى براى به ثمر رسيدن اين كار ارائه دهد. 

رييس سازمان حمايت اعالم كرد
همراه اول و ايرانسل بايد اضافه 
دريافتى ها را به مردم بازگردانند

و  ــدگان  مصرف كنن ــت  حماي ــازمان  س ــس  ريي
ــش مخابرات و  ــرد: براى بخ ــالم ك ــدگان اع توليدكنن
فروش سيم كارت، مقرر شد همراه اول و ايرانسل اضافه 
دريافتى ها را به مردم عودت دهند و در بخش خدمات 
ــا براى خدمات  ــروش تالش مى كنيم بنگاه ه پس از ف
ــته  ــروش، فروش و پس از فروش برنامه داش قبل از ف

باشند. 
ــت  ــيدجواد تقوى در نشس ــنا، س ــه گزارش ايس ب
ــازمان حمايت  ــاالنه س ــادى س ــى ع ــع عموم مجم
ــت  ــه به رياس ــدگان ك ــدگان و توليدكنن مصرف كنن
ــكيل شد، از اصالح  وزير صنعت، معدن و تجارت تش
ــازمان در معاونت  ــن س ــاختار جديد اي ــد س و تايي
ــر داد و گفت:  ــورى خب ــت جمه ــزى رياس برنامه ري
ــازمان حمايت در چارچوب قانون  قيمت گذارى در س
ــى، انحصارى  ــامل كاالهاى اساس ــت و ش برنامه اس
ــث كاالهاى  ــود كه در بح ــات عمومى مى ش و خدم
ــوراى رقابت  ــت به ش ــتورالعمل قيم ــارى دس انحص
ــتورالعمل را به سازمان  ــده و بايد اين دس واگذار ش
ــورا به  ــفانه اكنون اين ش حمايت ابالغ كند كه متاس

قيمت گذارى ورود كرده است. 
ــتر در بخش خدمات را از برنامه هاى  وى تمركز بيش
راهبردى اين سازمان برشمرد و گفت: تالش مى كنيم 
به اين بخش بيشتر پرداخته شود و در بخش تعرفه هاى 

انرژى و حمل و نقل و مخابرات ورود كرديم. 
ــازمان  ــريح اهم برنامه هاى راهبردى س تقوى با تش
ــال  ــدگان و توليدكنندگان در س ــت مصرف كنن حماي
ــادرات و رعايت  ــزود: حمايت از توليد و ص ــته اف گذش
ــذارى كاال، نظارت و  ــده، قيمت گ ــوق مصرف كنن حق
ــاختار  ــانى و پرداختن به حوزه س ــى، اطالع رس بازرس
ــه  ــى از جمل ــى و پژوهش ــائل آموزش ــازمانى و مس س

برنامه هاى اين سازمان است. 
ــارت افزود: در  ــت، معدن و تج ــاون وزير صنع مع
ــاى كاهش قيمت  ــش حمايت از توليد، تكنيك ه بخ
ــايى  ــى و شناس ــدات داخلى و بررس ــده تولي تمام ش
ــكالت واحدهاى توليدى مدنظر بوده و به همين  مش
ــامانه اعالم  ــاى مختلف مثل س ــور از نرم افزاره منظ
ــبكه  ــم، زيرا موجودى ش ــتفاده كردي ــودى اس موج
ــد قيمت ها را  ــرايط واقعى بازار و رون ــى از ش انعكاس

مى داد. 
ــانى  اطالع رس ــگاه  پاي ــاد  ايج ــوى  تق ــه  گفت ــه  ب
ــتم  ــعه بانك اطالعاتى و سيس توليدات داخلى و توس
ــارى (مردمى كردن بخش  ــى ناظران افتخ الكترونيك
ــار  ــعى در بهر ه گيرى از حوزه ها و اقش ــارت) و س نظ
مختلف از ديگر برنامه هاى مورد اشاره تقوى در سال 

گذشته بود. 
ــده  مصرف كنن ــوق  حق از  ــت  حماي ــش  بخ در 
ــال مى كرديم و به  ــد فع ــت را باي ــاى حماي انجمن ه
ــور فعال  ــن منظور بيش از 400 انجمن در كش همي
است، اما تال ش مى كنيم براساس اولويت ها انجمن ها 
ــوق مصرف كننده كنيم.   ــر كار حمايت از حق را درگي
ــتين  ــائل نظارتى بنا داريم، نخس ــا مس ــاط ب در ارتب
ــال كنيم و به  ــگيرانه از تخلف را دنب ــات پيش اقدام
ــا تخلفى  ــيم ت ــا را بهبود بخش ــاى مچ گيرى فض ج
ــب طرح هاى نظارتى  ــرد و اينها را در قال صورت نگي

ويژه دنبال مى كنيم. 
ــه گفته تقوى برنامه تحليلى از گزارش هاى مردمى  ب
از كمبود و گرانى در قالب سامانه 124 جزو برنامه هاى 
ــاس اولويت بندى غذايى اين  اين سازمان است و براس
ــود و  ــه هاى تنظيم بازار ارائه مى ش گزارش ها به جلس
ــاس آن تامين كمبود و تحليل داليل گرانى انجام  براس

مى گيرد. 

اتاق بازرگانى

حمايت از مصرف كننده

خبر

گردشگرى
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ــل مدعى بود  ــه دولت قب اينك
پروژه را تا پايان عمر خود تحويل 
مى دهد، تعارف و آرزوهاى دولت 
ــم اين آرزو ها را  قبل بود و ما ه
ــم، اما زمانى پروژه  نفى نمى كني
ــد كه تنها  ــه ما تحويل دادن را ب
ــان براى آن  ــارد توم 120 ميلي
ــه عبارت  ــود. ب ــده ب ــه ش هزين
ديگر، اين 120 ميليارد تومان 3 
درصد پيشرفت فيزيكى را نشان 
مى دهد، يعنى پروژه اى  كه قرار 
ــد را  ــال 92 به پايان برس بود س
ــرفت 3 درصدى به دولت  با پيش

جديد تحويل دادند. 
دبير شوراى هماهنگى مناطق 
ــاره  ــژه اقتصادى با اش آزاد و وي
ــم عمرانى در  ــه پروژه  هاى مه ب
ــال  ــت: در ح ــق آزاد، گف مناط

كه  ــروژه اى  پ بزرگ ترين  حاضر 
ــازمان مناطق آزاد مجرى آن  س
ــج فارس  ــروژه پل خلي ــده، پ ش
ــت. اين پروژه  ــم اس جزيره قش
ــك  ــروژه در ي ــار پ ــامل چه ش
ــى  يوروي ــون  ميلي ــرح 860  ط
ــراه  ــن و بزرگ ــاخت راه آه و س
ــم و  ــى بندر عباس به قش اتصال
ــن جزيره ــدر كاوه اي ــعه بن توس

 است. 
ــو  ــركان، در گفت و گ ت ــر  اكب
ــرارگاه  ــان اينكه ق ــا ايلنا با بي ب
ــذب فاينانس  ــم با ادعاى ج خات
ــت در مناقصه برنده شود،  توانس
گفت: پيمانكار اين پروژه قرارگاه 
ــت، قرارگاه خاتم  خاتم االنبيا اس
 EPCFوقتى پروژه را به صورت
ــم خودش  ــرار بود ه ــت  ق گرف

ــم تامين مالى  طراحى كند و ه
ــودش بياورد و  ــس را خ و فاينان
ــس خارجى  ــى جذب فاينان وقت
ــيارى از  ــده گرفت بس ــر عه را ب
ــى جذب فاينانس  رقبا كه تواناي
نداشتند ، حذف شدند و قرارگاه 

برنده شد. 
ــخ به اين سوال كه  وى در پاس
ــارس كه قرار  پروژه پل خليج ف
ــردارى  ــال 92 به بهره ب ــود س ب
ــرفت  ــد با چند درصد پيش برس
ــت تحويل داده  ــى به دول فيزيك
ــد، اظهار كرد: دولت در موعد  ش
ــهم خود را براى ساخت  مقرر س
به پيمانكار پروژه پرداخت كرد، 
ــن پروژه  ــرارگاه خاتم براى اي ق
ــارد تومان و يك  يك 150 ميلي
30 ميليارد تومان سهم دولت از 

ــس را گرفت و خرج كرد و  فاينان
حاال كه بايد پول فاينانس بياورد 

مى گويد نمى توانم. 
ــه داد:  اين پروژه،  ــركان ادام ت
ــون  ميلي  860 ــروژه  پ ــك  ي
ــت امروز  ــت  كه قيم يورويى اس
 500 و  ــزار  ه  3 ــادل  مع آن 
ــه از 3  ــت ك ــارد تومان اس ميلي
ــارد تومان در  ــزار و 500 ميلي ه
ــن دولت قرار گاه  دولت قبل و اي
ــط 180 ميليارد تومان  خاتم فق
ــن مبلغ تنها  ــه كرده كه اي هزين
ــرمايه گذارى 5 درصد از كل س

 است. 
دبير شوراى هماهنگى مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادى افزود: اينكه 
ــود پروژه را  دولت قبل مدعى ب
ــر خود تحويل  دهد،  تا پايان عم

ــاى دولت قبل  ــارف و آرزوه تع
ــا را  ــن آرزو ه ــا هم اي ــود و م ب
ــا زمانى كه  ــى نمى كنيم، ام نف
ــل دادند  ــا تحوي ــروژه را به م پ
ــارد تومان براى  ــا 120 ميلي تنه
ــود. به عبارت  ــده ب آن هزينه ش
ديگر، اين 120 ميليارد تومان 3 
درصد پيشرفت فيزيكى را نشان 

مى دهد. 
ــا هم در اين  ــه داد: م وى ادام
ــرفت  پيش به  ــتيم  نتوانس مدت 
ــيم، زيرا  ــرعت ببخش ــروژه س پ
ــت  ــوع، جذب فاينانس اس موض
ــد پيمانكار  ــس را باي ــه فاينان ك
ــم قرار گاه  ــاورد و پيمانكار ه بي
خاتم است كه زورش زياد است 
و ما هم زورمان به قرار گاه خاتم 

نمى رسد. 

مناطق آزاد
دبير شوراى هماهنگى مناطق آزاد:

پروژه اى كه بايد سال گذشته افتتاح مى شد را با 3 درصد پيشرفت تحويل دادند

مصوبه حدنصاب معامالت سازمان هاى مناطق آزاد 
تجارى و صنعتى ابالغ شد

حدنصاب معامالت در سازمان هاى مناطق آزاد تجارى – صنعتى پس از تصويب 
ــژه اقتصادى با تاييد  ــوراى عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى و وي ــران عضو ش وزي

رييس جمهور براى اجرا ابالغ شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، وزيران عضو شوراى عالى مناطق آزاد تجارى 
و صنعتى و ويژه اقتصادى، نصاب معامالت كوچك، متوسط و عمده در سازمان هاى 

مناطق آزاد تجارى و صنعتى را تصويب كردند. 
وزيران عضو شوراى عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى و ويژه اقتصادى در جلسه 
ــنهاد دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد تجارى و صنعتى و ويژه  1393/5/4 به پيش
اقتصادى و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى –
صنعتى جمهورى اسالمى ايران با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت 49516ه 

مورخ 1392/6/5 تصويب كردند: 
نصاب معامالت موضوع ماده (22) آيين نامه مالى و معامالتى سازمان هاى مناطق 
ــماره 15909/ت 48217 ك مورخ  ــارى – صنعتى موضوع تصويب نامه ش آزاد تج

1392/1/31، به شرح زير تعيين مى شود: 
ــال 1393 كمتر از مبلغ  الف - معامالت كوچك: معامالتى كه به قيمت ثابت س

يكصد و پنجاه ميليون ريال باشد. 
ــقف مبلغ  ــغ مورد معامله بيش از س ــط: معامالتى كه مبل ــالت متوس ب - معام

معامالت كوچك بوده و از ده برابر سقف يادشده تجاوز نكند. 
ــقف  ج - معامالت عمده: معامالتى كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر س

معامالت متوسط باشد. 
ــحاق  ــوى اس ــه با تاييد رييس جمهور و از س ــزارش، اين مصوب ــاس اين گ براس
ــوراى عالى مناطق آزاد  ــه ش ــه دبيرخان ــور ب ــاون اول رييس جمه ــرى مع جهانگي

تجارى – صنعتى و ويژه اقتصادى براى اجرا، ابالغ شد. 

نايب رييس اتاق بازرگانى ايران از اعمال قوانين 
شش گانه براى واردات خودرو خبر داد

ــش گانه براى واردات  ــران از اعمال قوانين ش ــس اول اتاق بازرگانى اي ــب ريي ناي
خودرو و اخذ عوارض 320 هزار تومانى براى صادرات گوسفند خبر داد. 

ــعود كرباسيان، رييس گمرك جمهورى اسالمى، كه ديروز     به گزارش ايسنا، مس
ــاورزى ايران انتخاب  ــوان نايب رييس اول اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش به عن
شد، اظهار كرد: قوانين شش گانه اى براى واردات خودرو شامل تاييديه خدمات پس 
از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته مى شود كه بر اين اساس 
ــوخت  ــازى مصرف س ــتانداردهاى الزم را براى بهينه س بايد خودروهاى وارداتى اس

داشته باشند و از سازمان محيط زيست نيز تاييديه اخذ كنند. 
ــاره به اخذ عوارض  ــاورزى با اش نايب رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش
ــوع ناگهانى به گمرك  ــفند گفت: اين موض ــزار تومانى براى صادرات گوس 320 ه
ــانى كه قرار داد دارند يا تجارت شان  ــال شد و اگر پيش آگهى مى شد براى كس ارس
ــد و مى توانستند فعاليت شان را مثل قبل  را انجام دادند، ضرر كمترى حاصل مى ش

انجام دهند و آمادگى بيشترى براى قبول اين عوارض داشته باشند. 
كرباسيان تعامل بيشتر دولت با بخش خصوصى را براى توسعه اقتصاد هدف خود 

براى حضور در اتاق بازرگانى ايران عنوان كرد. 
ــع خبرنگاران  ــس اول اتاق بازرگانى در جم ــات نايب ريي ــيه انتخاب وى در حاش
ــركت كردم، اما  گفت: به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى در انتخابات ش
اميدوارم با توجه به مسئوليت هاى گمركى و ماموريت ايجاد پنجره تجارت فرامرزى 
ــترى با بخش خصوصى و اعضاى  ــه دولت به من محول كرده، بتوانم تعامل بيش ك

اتاق بازرگانى داشته باشم. 
ــت و هيچ  ــور اس ــعه كش ــزود: هدف دولت و بخش خصوصى توس ــيان اف كرباس
ــى مى تواند توجه  ــترده دولت و اتاق بازرگان ــا يكديگر ندارد. ارتباط گس منافاتى ب

به سياست هاى مقاومت اقتصادى را در آستانه  برنامه  ششم توسعه افزايش دهد. 

مينوگله
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*وضعيت كنونى پروژه هاى عمرانى 
كشور و طلب پيمانكاران چگونه است؟ 
براساس آخرين آمار تخصيص ها به موقع 
انجام مى شود و دكتر نوبخت اعالم كرده كه 
ــهريور (5. 5 دوازدهم سال) 70  تا نيمه ش
درصد اعتبارات پروژه هاى عمرانى تخصيص 
ــدود 46 درصد  ــم ح ــه از اين رق يافته ك
پرداخت شده و نسبت به سال گذشته رشد 
چشمگيرى داشته است. پرداخت اعتبارات 
در استان ها نسبت به سال گذشته افزايش 
يافته و دولت قول داده كه تا پايان سال 93 
ــكاران تمام و كمال  مطالبات معوق پيمان

پرداخت  شود. 
ــود دارد؛  ــكلى وج اما در اين ميان مش
ــده چرا  ــد تخصيص داده ش اگر 70 درص
ــتگاه هاى اجرايى در اين  ــى دس هنوز برخ
رابطه اقدامى نكرده اند. دستگاه اجرايى كه 
كوتاهى كرده پيمانكارانى دارد كه معوقاتى 
ــتگاه اجرايى دارند. اين تاخير باعث  از دس
مى شود پيمانكاران ديرتر به مطالبات خود 

برسند و براى پروژه ها مشكل ايجاد  شود. 
ــت.  ــال آمارها راضى كننده اس  به هر ح
ــتخوش اعمال  ــتان ها دس اعتبارات در اس
ــود كه پيگير اين مسئله و  سليقه ها مى ش

نگران اين موضوع هستيم. 
 دربـاره نگرانـى از اعمال سـليقه 

استاندارى ها بگوييد. 
ــت و  ــازمان مديري ــى س ــش نظارت بخ
ــور از كار افتاده و ناكارآمد  برنامه ريزى كش
ــت و برنامه ريزى  ــازمان مديري ــت. س اس
ــا مرجعى  ــور چند وظيفه دارد و تنه كش
ــور را انجام داده  است كه برنامه ريزى كش
و بر حسن اجراى برنامه ها نظارت مى كند. 

اين سازمان بايد مستقل باشد تا به عملكرد 
ــال حاضر هر دو  دولت نظارت كند. در ح
ــتان ها  كار را دولت انجام مى دهد و در اس
استاندارى ها كار نظارت را انجام مى دهند. 
ــه اجرا  ــى ك ــت كه كس واقعيت اين اس
مى كند نمى تواند روى كار خودش نظارت 
داشته باشد، نفس به وجود آمدن سازمان 

مديريت و برنامه ريزى كشور اين است كه 
ــتقل و جداى از دولت باشد،  سازمانى مس
ــس آن را رييس جمهور انتخاب  اگرچه ريي
ــازمان برنامه ريزى،  مى كند. وظيفه اين س
ــراى  ــن اج ــر حس ــارت ب ــت و نظ مديري
برنامه هاست و درواقع كارهاى دولت را در 
مسائل اعتبارى هم رصد و نظارت مى كند و 
هم گزارش مى دهد. اين در حالى است كه 

اين كارها را دولت انجام مى دهد. 
ــليقه اى عمل  ــتاندارى ها س نگرانيم اس
ــا نمى دانيم  ــى كه م ــا بنا بر داليل كنند ي
ــك طرف  ــد. از ي ــى نكنن مصلحت انديش
ــد، اعتبار تخصيص  پيمانكاران طلب دارن
ــود اعتبارات  ــكاران از نب ــا پيمان يافته ام
مى نالند. صورت وضعيت آنها معطل مانده 
ــت.  ــت و نمى دانيم كه دليل آن چيس اس
ــئله را انتقال  ــن مس ــت اي ــاى نوبخ به آق
ــان گفت خودمان نظارت  داده ايم كه ايش
ــود اين اتفاقات  مى كنيم، اما اگر نظارتى ب
روى نمى داد. ما نمى دانيم دليل اين تعلل 
چيست، اگر فقط قصور كرده اند كه اشتباه 
ــت. نگرانيم مالحظات ديگرى نباشد و  اس
ــود يا  اين اعتبارت جاى ديگرى هزينه نش
احتماال پروژه اى جديد تعريف نشود. نگران 
جابه جايى منابع هستيم. در گذشته براى 
ــازمان مديريت بايد  ــع س جابه جايى مناب
ــه هيچ وقت اين اتفاق  اجازه مى داد كه البت
نمى افتاد. االن سازمان مديريت در استان ها 
وجود ندارد و معاونت استاندارى ها مسئول 
ــن نگرانيم آنها  ــتند و بنابراي اين كار هس
ــتگاه اجرايى صالح بدانند كه  به عنوان دس

جابه جايى اعتبار صورت گيرد. 
به هر حال نمى گوييم كه اعتبارات تزريق 
ــت، اما اينكه برخى دستگاه هاى  نشده اس
ــارات تخصيص يافته  دولتى نيامده اند اعتب
ــران مى كند. در  ــد ما را نگ را دريافت كنن
استان ها استاندارى هم مجرى برنامه استو 
ــت  ــن اجرا و هزينه درس هم بايد در حس

اعتبارات نظارت كند. 
 عـدم مراجعه دسـتگاه هاى دولتى 
بـراى دريافـت اعتبارت چـه تاثيرى 
روى پروژه ها داشته است؟ دى ماه سال 
گذشـته گفتيد 80 درصـد پروژه هاى 
عمرانـى متوقـف شـده؛ بـا توجه به 
تخصيص اعتبـارات وضعيـت كنونى 

پروژه ها چگونه است؟ 
هر چقدر ميزان تزريق اعتبار به پروژه ها 
ــد هم رونق اتفاق مى افتد و هم  بيشتر باش
ــى در مى آيند.  ــت تعطيل ــا از حال پروژه ه
ــا اينكه چند  ــى در رابطه ب االن آمار دقيق
ــا راه افتاده اند يا چند درصد  درصد پروژه ه
ــى درآمده اند،  ــا از حالت تعطيل از پروژه ه
ندارم. اما آنچه مسلم است با توجه به تزريق 
مرور اعتبارات وضع پروژه ها در حال بهبود 
ــق اعتبارات  ــال بايد تزري ــت. با اين ح اس

تسريع شود. 
 قرار شـد بخشـى از مطالبـات را با 
اوراق مشـاركت پرداخـت كننـد، 

سرانجام اين برنامه چه شد؟ 
ــم تعريف شد   در حوزه راه اين مكانيس
ــا در پروژه هاى  ــرى از همكاران م و يك س
ــت كردند.  ــن اوراق را درياف ــازى اي راهس
ــن اوراق  ــه اي ــع مى گفتند ك ــان موق هم
ــكار تا چند  ــاص دارد و پيمان ــط خ ضواب
ــد. چون اين  ــال نمى تواند آن را نقد كن س

اوراق خاصيت نقدشوندگى نداشت به درد 
تزريق پروژه نمى خورد. پروژه اى كه منابع 
ــده بود اوراق مشاركت  مالى اش متوقف ش
ــد. اوراق  ــل آن را باز كن ــت قف نمى توانس
مشاركت فقط وعده اى بود، به عبارت بهتر 

عنداالستطاعه بود. 
ــاى عمرانى اين  ــراى پروژه ه بنابراين ب
ــط براى  ــت و فق ــم كارايى نداش مكانيس
ــب بود و  ــده مناس ــاى تكميل ش پروژه ه
پيمانكاران طلبكار بودند. به طوركلى اوراق 
ــت براى پروژه هاى  ــاركت نمى توانس مش
ــته باشد. حتى  ــده كارايى داش تعطيل ش
ــر بودند اين اوراق  برخى پيمانكاران حاض
ــت آن وام بگيرند،  ــك بدهند و باب را به بان
ــن اوراق  ــدند اي اما بانك ها هم حاضر نش
ــد. حتى  ــول كنن ــه قب ــوان وثيق را به عن
دستگاه هاى اجرايى هم حاضر نبودند اين 
ــوان ضمانت نامه بپذيرند، در  اوراق را به عن

واقع اين اوراق هيچ اعتبارى نداشت. 
 به تازگى از صكوك اجاره به عنوان 
راهكارى براى تسويه طلب پيمانكاران 
عمرانى نام برده مى شـود، به نظر شما 
ايـن راهـكار مى تواند روند سـاخت 

پروژه ها را تسريع كند؟ 
ــكل ديگرى از تامين منابع مالى  اين ش
است نمى دانم اين راهكار به كجا مى رسد. 
در هر صورت اوراق مشاركت خيلى راه گشا 

نبود. 
 تكليـف ايـن پروژه هايى كـه بابت 
طلب به پيمانكاران آن اوراق مشاركت 

پرداخت شد، چيست؟ 
پيمانكاران همچنان مشكالتى دارند، مگر 
اينكه در جريان اعتباردهى توانسته باشند 
منابعى را دريافت كنند. از انجمن راهسازى 
ــاركت  ــد كه اوراق مش ــوال كردم گفتن س
ــت. البته شايد توانسته  كارايى نداشته اس
باشند بخشى از مشكالت خود را با توجه به 
تخصيص اعتبار دولت يازدهم از اواخر سال 

92 تاكنون برطرف كنند. 
 دولت يازدهم چنـد ماه پيش اعالم 
كرد مى خواهد از فاينانس چينى براى 
پروژه هـاى عمرانى اسـتفاده كند كه 
شما با اين روش مخالفت كرديد، علت 

مخالفت تان چه بود؟ 
اين مسئله مطرح شد كه ايران مطالباتى 
ــنهاد كرده اند  از چين دارد و چينى ها پيش
ــاى عمرانى  ــن مطالبات پروژه ه به ازاى اي
ــركت ها و  ــرا كنند. با اين اتفاق كه ش را اج
ــاى عمرانى را  ــه پروژه ه رقباى خارجى ك
ــد و در بازار  ــران بياين ــرا مى كنند به اي اج
ــكلى نداريم.  ساخت و ساز حضور يابند مش
ــود  ــطح كيفى ش اتفاقا اگر باعث ارتقاى س
ــرايط  ــت. اما در اين ش خيلى هم خوب اس
ــتى مديريت  ــد فاينانس چينى به درس باي
ــد  ــود، حرف ما اين بود كه اگر قرار باش ش
ــورهايى به ايران بيايند و در اينجا كار  كش
ــند كه مقدارى در  ــورهايى باش كنند، كش
ــند تا اتفاق  ــتاز باش بحث هاى كيفى پيش
مثبتى روى دهد. وگرنه چينى ها هم در كاال 
و هم اجراى پروژه ها سوابق مشخصى دارند. 
ــبى براى  ــن روش، روش مناس بنابراين اي
ــت. البته اگر چينى ها  وصول مطالبات نيس
ــد و از پيمانكاران  فاينانس را بر عهده گيرن
ــر عهده  ــود و اجرا ب ــتفاده ش ــى اس داخل
ــد روش خيلى خوبى  نيروهاى داخلى باش
براى اجراى پروژه هاست.  همه دولت ها به 
ــمت مى روند كه از بخش خصوصى  اين س
ــرمايه و منابع مالى را  داخلى و خارجى س
ــم فاينانس داخلى  جذب كنند، اگر بتواني
ــم و از پيمانكاران  يا خارجى را تامين كني

داخلى استفاده كنيم بسيار خوب است. 
 به دليـل اتفاقات چند سـال اخير 
بخشـى از پيمانـكاران پروژه هـاى 
عمرانى تمايلـى به فعاليـت در ايران 
ندارند و به دنبال حضور در پروژه هاى 
عمرانـى سـاير كشـورها به خصوص 
كشـورهاى همسـايه هسـتند. براى 

جلوگيرى از اين اتفاق چه بايد كرد؟ 
در هر صورت وقتى در حوزه اى پيمانكار 
ــت  مى بيند كه فعاليت مقرون به صرفه نيس
ــعى مى كند روش ها را تغيير دهد  قطعا س
ــود. بعضا مشاهده شده  يا از ايران خارج ش
ــغل  ــكاران پروژه هاى عمرانى ش كه پيمان
ــد و در حوزه اى ديگر  خود را تغيير داده ان
ــت كه  ــده اند. واقعيت آن اس ــغول ش مش
ــيه امنى در حوزه  برخى پيمانكاران حاش
ــاى عمرانى نمى بينند.  پيمانكارى پروژه ه
ــت پرداخت  ــه وضعي ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــت و با توجه  ــال بهبود اس مطالبات در ح
ــود دارد كه  ــن احتمال وج ــژه دولت اي وي
ــن دوباره  ــرده از وط ــكاران كوچ ك پيمان

به ايران بازگردند. 

رييس كانون سراسرى پيمانكاران عمرانى در گفت وگو با «فرصت امروز»

به بازگشت پيمانكاران مهاجر اميدواريم
معافيت سازه هاى بلند شهر گرگان از 

پرداخت عوارض ساختمان
ــهردار گرگان، گفت:  ش
ــاختمان هايى كه  براى س
ــهر  باالى 20 طبقه در ش
ساخته مى شوند، معافيت 
عوارض ساختمان در نظر 

گرفته مى شود.
ــو در  ــين صادقل حس
ــت  ــا «فرص ــو ب گفت وگ
امروز»، افزود: از اين پس 
همه سازندگان ساختمان 
ــهردارى  ــد به ش مى توانن
ــه و براى  ــرگان مراجع گ
ــاختمان خود اعالم ارتفاع كنند و براى ساختمان هاى  س

باالى 20 طبقه هيچ عوارضى پرداخت نكنند.
ــاز در  ــرح مانع از ساخت وس ــان اينكه اين ط وى با بي
ــاورزى مى شود  ــهر و توسعه آن در اراضى كش حاشيه ش
ــاندن هزينه خدماتى دولت در بحث  افزود: به حداقل رس

خدمت رسانى از مهم ترين مزاياى اين اقدام است.
شهردار گرگان تجميع ساخت و سازهاى كوچك و ايجاد 
فضاهاى آزاد براى فضاى سبز در شهرى مثل گرگان را از 

ديگر مزاياى اجراى اين طرح برشمرد.

معطلى سه ساله تصويب طرح 
ناحيه اى خرم آباد

ــتان از تدوين  ــتان لرس ــازى اس مدير كل راه و شهرس
ــعه ناحيه اى مربوط به چهار ناحيه استان  طرح هاى توس

خبر داد.
شهرام ملكى در گفت وگو با «فرصت امروز» با اشاره به 
روند تهيه طرح هاى ناحيه اى استان اظهار داشت: در اين 
ــور به 10 منطقه و 91 ناحيه تقسيم شده  راستا كل كش
ــتان با بيان  ــت. مدير كل راه و شهرسازى استان لرس اس
اينكه طرح ناحيه اى خرم آباد از سال 87 از طريق مشاور 
ــت ادامه داد:  ــبت به تنظيم قرارداد آن اقدام شده اس نس
اعتبارات تدوين اين طرح ناحيه اى از محل منابع اداره كل 

راه و شهرسازى تامين شده است.
ملكى با بيان اينكه بعد از ابالغ قرارداد كار بررسى وضع 
موجود، تجزيه و تحليل آمار و تدوين پيشنهادها در قالب 
اين طرح در دستور كار قرار گرفت يادآور شد: سپس اين 
طرح در كميته هاى مربوطه با حضور دستگاه هاى مرتبط 

مورد بررسى قرار گرفت.
ــاره به ارائه اين طرح در جلسه كارگروه امروز  وى با اش
زيربنايى استان در تاريخ 31 ارديبهشت سال 91 تصريح 
كرد: پس از چكش كارى الزم طرح ناحيه اى خرم آباد در 

جلسه بعدى اين كارگروه به تصويب رسيد.
مدير كل راه و شهرسازى استان لرستان عنوان كرد: اين 
در حالى است كه از سال 91 تاكنون نوبت مطرح شدن اين 

طرح در شوراى برنامه ريزى استان نرسيده است.

CIP  فرودگاه امام
به بانك پاسارگاد رسيد

مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور از واگذارى بخشى 
از سالن تشريفاتى فرودگاه امام خمينى (CIP)  به بانك 
پاسارگاد خبر داد.  محمدعلى ايلخانى در گفت وگو با ايلنا 
ــريفات اختصاصى فرودگاه امام به  با بيان اينكه سالن تش
ــيده است، گفت:  ــوددهى فراتر از پيش بينى شده رس س
ــال مى گذرد  ــه س ــر CIP فرودگاه امام كمتر از س از عم
  BOT ــرمايه گذارى ــه در قالب س و درآمد اين مجموع
بيشتر از چيزى بود كه پيش بينى مى كرديم.  گفتنى است 
ــريفات اختصاصى فرودگاه امام در سال 91 با  جايگاه تش
ــرمايه گذارى محمدعلى ايلخانى به افتتاح رسيد و در  س
حال حاضر پذيراى بيش از 300 مسافر است كه مسافران 

اين مجموعه امكان استفاده از گيت اختصاصى را دارند. 

آغاز تحرك در بازار مسكن
يك كارشناس مسكن درباره افزايش اوراق مسكن اظهار 
كرد: وقتى در بازار حركتى آغاز مى شود، دو پارامتر افزايش 
ــان دهنده مقدمه حركت  قيمت به چشم مى خورد كه نش
ــتاريان افزود:  ــت.  به گزارش ايسنا، بيت اهللا س در بازار اس
ــكن  بحث افزايش ميزان اجاره و افزايش قيمت اوراق مس
ــت كه مى توان گفت در حال حاضر مقدمه  دو نشانه اى اس
حركت در بازار مسكن است.  اين كارشناس مسكن با اشاره 
ــود آمده، گفت: در  به پيش بينى اميدى كه در بازار به وج
ــت و برنامه هاى  ــت هاى دول ــدن سياس صورت اجرايى ش
ــكن اميد داشت.  ــرايط مس اقتصادى مى توان به بهبود ش
ستاريان با اشاره به اينكه بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن 
فاصله زيادى وجود دارد، افزود: در حال حاضر تقاضا در اين 
بازار مطلق است و كمبود نقدينگى وجود دارد، به گونه اى 
ــر كاهش پيدا كرده و به ميزان حد  كه در بازار تقاضاى موث
ــت.  وى در ادامه درباره وضعيت ماليات  تصور نرسيده اس
ــتباهى را  ــير اش به خانه هاى خالى اظهار كرد: مجلس مس
ــكلى به نام  در اين زمينه مى رود، زيرا ما به هيچ عنوان مش
خانه هاى خالى در بخش مسكن نداريم. همه آمارهايى كه 
داده مى شود ميزان يك ميليون خانه خالى را اعالم مى كند 

كه اين رقم پنج درصد است كه در تمام دنيا وجود دارد. 

ورود يك فروند 
هواپيماى مسافربرى به ناوگان

ــازمان  ــت پرواز س ــى و قابلي ــر مهندس مديركل دفت
ــت فروند وسيله پرنده  هواپيمايى كشورى از الحاق هش
ــور در روزهاى اخير خبرداد و گفت:  به ناوگان هوايى كش
با ورود يك فروند هواپيماى مسافربرى جديد تعداد 250 
ــور افزوده شد.  به  ــافر به ناوگان هوايى كش صندلى مس
ــنلو ضمن اعالم خبر فوق اظهار  گزارش مهر، مجيد حس
ــيله پرنده از  ــت فروند وس ــاى اخير هش كرد: طى روزه
ــاس 340 (A340)، چهار فروند  ــد ايرب جمله يك فرون
هلى كوپتر آموزشى رابينسون (Robinson-44)، يك 
ــى (Piper PA-34 Seneca)، دو  فروند پايپر آموزش
ــى (PA-28) و يك فروند هلى كوپتر  فروند پايپر آموزش
اكوريل (Eurocopter AS350 Ecureui) به ناوگان 
هواپيمايى كشور ملحق شدند. وى با بيان اين مطلب كه 
ــى ايرباس 340 در  ــر چهار فروند هواپيماي در حال حاض
كشور موجود است افزود: مجموع ناوگان فعال حمل و نقل 

تجارى مسافر كشور در حال حاضر 134 فروند است. 

اعتبار 7800 ميلياردى
براى تكميل مسكن مهر

مدير كل مسكن مهر بنياد مسكن انقالب اسالمى درباره 
ــهرهاى زير 25 هزار نفر كه  ــكن مهر در ش پروژه هاى مس
ــالمى ساخته مى شود،  تحت نظر بنياد مسكن انقالب اس
ــه زير نظر بنياد  ــكن مهر ك اظهار كرد: كل پروژه هاى مس
ــت و برى اين  ــت مانند پروژه هاى عمرانى نيس مسكن اس
ــهيالت بانكى وجود دارد و ميزانى هم از آورده  پروژه ها تس
خود اعضا تامين مى شود.  به گزارش ايسنا، اميد محمدى 
افزود: دولت در برخى از مكان ها براى كمك به متقاضيان 
هزينه هايى را پرداخت مى كند و اگر بخواهيم كل تسهيالت 
را در نظر بگيريم مى توانيم بگوييم 78 هزار و 300 ميليارد 
ــدى با بيان اينكه اين  ريال اعتبار بانكى وجود دارد.  محم
رقم معادل 7830 ميليارد تومان است افزود: نزديك به 70 
درصد اين مبلغ را بنياد مسكن دريافت كرده است. مدير كل 
مسكن مهر بنياد مسكن انقالب اسالمى خاطرنشان كرد: 
14 هزار و 300 ميليارد ريال ديگر بايد از بانك مسكن اعتبار 
ــكل بودجه در مسكن  دريافت كنيم.  وى با بيان اينكه مش
مهر شهرهاى زير 25 هزار نفر اين نيست كه بانك مسكن 
اعتبارات را پرداخت نكند، تصريح كرد: تعدادى پروژه با بانك 
مسكن عقد قرارداد كرده اند كه اين قراردادها هم اعتباراتش 
ــت اين مبالغ را  ــت و بانك مسكن متعهد اس مشخص اس
پرداخت كند و تا امروز هم براى پرداخت آن مشكلى وجود 
نداشته است.  محمدى افزود: كل اعتبارى كه بايد از بانك 
مسكن دريافت كنيم حدود 78 هزار ميليارد ريال است كه 
از اين ميزان 6300 ميليارد را دريافت كرده ايم. وى با بيان 
اينكه پروژه هاى جديدى در اواخر دولت دهم در نظر گرفته 
شد كه تسهيالت براى آنها وجود نداشت، تصريح كرد: بانك 

مسكن تعهدى براى پرداخت اين پروژه ها ندارد. 

خبر خبر استانى

بين الملل
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بهنام آزاد

دى ماه سال گذشـته انجمن پيمانكاران با اعالم اينكه 
نقدينگى پيمانـكاران پروژه هاى عمرانى صفر شـده از 
توقف حـدود 80 درصد از ايـن پروژه ها خبـر داد و اين 
وضعيت نه چندان خوشـايند پيمانكاران تا اواخر سـال 
گذشته ادامه داشت تا آنكه دولت يازدهم 4810 ميليارد 
تومان بـراى پروژه هاى عمرانـى كنار گذاشـت.  اين در 
حالى بود كه ارديبهشت امسال حسن سعادتمند، رييس 
كانون سراسـرى پيمانكاران عمرانى ايران مدعى عدم 
پرداخت اعتبار تخصيص يافته به پيمانكاران شـد. البته 
وى دو ماه بعد يعنى در تيرماه سال جارى از پرداخت 4810 

ميليارد تومان تخصيص يافته به پيمانـكاران خبر داد و 
گفت: با اين اقدام 20 تا 25 درصد پروژه ها فعال شـد.  در 
سال هاى اخير يكى از معضالت پروژه هاى عمرانى كشور 
نبود يا كمبود نقدينگى بوده، مسـئله اى كه در سال هاى 
91 و 92 به اوج رسيد و باعث شـد بر پيشانى بيش از 80 
درصد پروژه هاى عمرانى كشور برچسب «متوقف شده» 
بخورد. اين موضوع شـرايطى را به وجود آورد تا شمارى 
از پيمانكاران عطاى كار در كشور را به لقاى آن ببخشند 
و به كشـورهاى همسـايه مهاجرت كنند. برخى ديگر از 
پيمانكاران نيـز گزينه ديگرى را انتخـاب كردند؛ تغيير 

شغل راهى بود كه بخش قابل توجهى از پيمانكاران براى 
جلوگيرى از ضرر و زيان بيشـتر آن را پيمودند.  با وجود 
همه مصيبت هاى بخش پيمانكارى كشور، رييس كانون 
سراسرى پيمانكاران عمرانى ايران اقدامات انجام شده 
از سـوى دولت يازدهم را مثبت ارزيابى مى كند. حسـن 
سعادتمند در گفت وگو با «فرصت امروز»، پرداخت بخشى 
از مطالبات پيمانكاران را از طريق اوراق مشاركت ناكارآمد 
دانست و گفت: اين اوراق عنداالستطاعه است و به همين 
دليل دردى از پيمانكاران درمان نمى  كند. در ادامه مشروح 

اين گفت وگو با مىگو را مى خوانيد.

 A380 تحويل نخستين هواپيماى
به قطر

بعد از امارات قطر نيز نخستين هواپيماى A380 خود 
را تحويل گرفت. 

ــت كه  هواپيما A380 بزرگ ترين هواپيماى جهان اس
عصر روز گذشته در فرودگاه حمد در شهر دوحه تحويل 
ــا و به نقل از  ــد. به گزارش ايلن خطوط هواپيمايى قطر ش
ــه ماه  ــزارى الجزيره تحويل اين هواپيما به قطر س خبرگ
ديرتر از موعد مقرر انجام شده است و علت اين تاخير نصب 
تجهيزات جديد در قسمت مسافرى هواپيما است. قيمت 

هر كدام از اين هواپيماها 300 ميليون دالر است. 
ــن هواپيماها را به  ــد از اي ــت، قطر 10 فرون گفتنى اس
ــت نخستين پرواز  ــفارش داده است و قرار اس ايرباس س
ــده) از دوحه به لندن  اين هواپيما در دهم اكتبر (ماه آين
ــود. مدير عامل شركت  ــافر انجام ش با ظرفيت 315 مس
هواپيمايى قطر همچنين از افزايش تعداد هواپيما به 25 

فروند خبر داده است. 
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سد ماملو، ادامه سيكل معيوب انتقال آب از اطراف به تهران

رد فاضالب در آب جنوب و شرق پايتخت
معاون وزير كشاورزى: 

توليد آب از راه آبخوان دارى 5 برابر 
ارزان تر از سدسازى است 

رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى از اجراى 
عمليات آبخيزدارى و آبخوان دارى در 13 ميليون هكتار 
از اراضى به عنوان تنها راه نجات بحران آبى كشور تا پايان 
ــعه خبر داد و گفت: توليد آب از طريق  برنامه ششم توس
ــازى است كه بايد  آبخوان دارى پنج برابر ارزان تر از سدس

بيش از پيش حمايت شود.
ــئله جدى  ــى اظهار كرد: بحران آب مس خداكرم جالل
ــت. ايران در منطقه خشك و نيمه خشك  براى كشور اس
ــده كه حدود 90 درصد آن جزو مناطق خشك و  واقع ش

10درصد جزو مناطق نيمه خشك به شمار مى رود.
وى افزود: براساس آمارهاى موجود ساالنه 413 ميليارد 
مترمكعب نزوالت آسمانى در كشور داريم كه در سال هاى 
ــب آن، يعنى بيش از  ــدود 293 ميليارد مترمكع اخير ح
70درصد، تبخير مى شود و اگر بتوان اقداماتى انجام داد 
ــتحصال و  كه ميزان اين تبخير را كاهش داد در واقع اس

توليد آب جديد انجام شده است.
ــور  ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كش رييس س
ادامه داد: در بررسى هاى انجام شده جذب و توليد آب از 
نزوالت آسمانى در اراضى داراى پوشش گياهى 18 برابر 

بيشتر از اراضى فاقد پوشش گياهى است.

بازگرداندن 50 ميليارد مترمكعب آب
به سفره هاى زيرزمينى

جاللى گفت: بنابراين مى توان تا 30 درصد از آب تبخير 
ــت از طريق  ــده را كه حدود 90 ميليارد مترمكعب اس ش
ــوان دارى احيا كرد كه  اجراى عمليات آبخيزدارى و آبخ
17 درصد از اين ميزان به سفره هاى آب زيرزمينى منتقل 
ــش گياهى منطقه  مى شود و 13 درصد نيز به رشد پوش

مورد نظر اختصاص پيدا مى كند.
ــام داد در  ــن طرح را انج ــرد: اگر بتوان اي وى اظهار ك
ــب از آبى كه پيش از اين تبخير  واقع 50 ميليارد مترمكع
مى شده را به سفره هاى زيرزمينى انتقال داده ايم كه اين 

ميزان به استحصال آب جديد اضافه مى شود.
ــور  ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كش رييس س
ــطح  ــده در س ــاس مطالعات انجام ش ــرد: براس اعالم ك
ــوان عمليات  ــور مى ت ــار از اراضى كش ــون هكت 13ميلي
آبخيزدارى و آبخوان دارى انجام داد كه اين طرح مى تواند 
تنها راه نجات بحران آبى كشور باشد زيرا در صورتى كه در 
هر هكتار از اراضى كشور اين عمليات انجام شود حداقل 
530 مترمكعب آب توليد مى شود و از سوى ديگر 9 تن در 
كنترل فرسايش خاك و چهار تن در كنترل رسوب در هر 

هكتار از اراضى اثرگذار است.

جبران برداشت منفى 11 ميلياردى
 سفره هاى زيرزمينى

ــات آبخوان دارى  ــه با اجراى عملي جاللى با بيان اينك
ــور 120 كيلوگرم توليد علوفه  در هر هكتار از اراضى كش
افزايش پيدا مى كند، گفت: با اجراى اين طرح مى توانيم 
ساالنه 11 ميليارد مترمكعب آب را كه دقيقا معادل بيالن 

منفى آب سفره هاى زيرزمينى است، توليد كنيم.
ــاى وزارت نيرو در  ــاس گزارش ه ــه داد: براس وى ادام
سال هاى گذشته 100 ميليارد مترمكعب آب بيش از حد 
بهره بردارى شده است كه مى توان با اجراى اين طرح آن 

را جبران كرد.
ــزدارى  ــع و آبخي ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س ريي
ــى هاى  ــور اظهار كرد: وزارت نيرو در يكى از بررس كش
ــد كرخه اعالم  ــته خود در حوزه س ــركت هاى وابس ش
ــد قيمت  ــر مترمكعب آب در حوزه اين س كرد توليد ه
ــان دارد در حالى  ــا 1149 توم ــر ب ــده اى براب تمام ش
ــق آبخيزدارى و  ــب آب از طري ــر مترمكع كه توليد ه
ــر ارزان تر از  ــان يعنى پنج براب آبخوان دارى 252 توم

احداث سد تمام مى شود.

عقب ماندگى 75 درصدى در اجراى آبخيزدارى
ــاس برنامه پنجم توسعه بايد  جاللى تصريح كرد: براس
در هشت ميليون هكتار از اراضى كشور تا پايان اين برنامه 
عمليات آبخيزدارى انجام شده باشد درحالى كه اين طرح 
حداكثر در دو ميليون هكتار در اراضى انجام شده است و 

اعتبار الزم هيچ گاه اختصاص پيدا نكرد.
ــدود 75درصدى در  ــه عقب ماندگى ح ــاره ب وى با اش
ــعه  ــزدارى در برنامه پنجم توس ــات آبخي ــراى عملي اج
تاكيد كرد: يكى از راه هايى كه مى توان كشور را از بحران 
ــات آبخيزدارى و  ــراى عملي ــود نجات دهد اج آبى موج
ــبز معرفى  ــت كه به عنوان توليد آب س آبخوان دارى اس
ــزدارى و  ــراى عمليات آبخي ــتا اج ــود.دراين راس مى ش
ــده و مورد  ــوراى عالى آب مطرح ش ــوان دارى در ش آبخ
ــت كه درصدديم در سال جارى و  حمايت قرار گرفته اس
ــال هاى آينده با حمايت هاى جدى دولت اين برنامه را  س

اجرا كنيم.
ــور  ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كش رييس س
ــور مى توان  ــار از اراضى كش ــت: در 75 ميليون هكت گف
عمليات آبخيزدارى و آبخوان دارى را اجرا كرد كه تاكنون 
ــور انجام  ــون هكتار از اراضى كش ــرح در 25 ميلي اين ط
ــعه مطالعات الزم در سطح  شده و براى برنامه ششم توس

13ميليون هكتار ديگر از اراضى انجام شده است.
ــزدارى و  ــراى عمليات آبخي ــزود: هزينه اج جاللى اف
ــورد مطالعه حدود  آبخوان دارى در هر هكتار از اراضى م
يك ميليون تومان برآورد شده كه براى رسيدن به اهداف 
ــور به 13 هزار ميليارد تومان  ــعه كش ــم توس برنامه شش

اعتبار نياز داريم.
ــزدارى و  ــات آبخي ــراى عملي ــرد: اج ــد ك وى تاكي
آبخوان دارى كه به عنوان يكى از مهم ترين استراتژى ها 
ــى موجود مطرح  ــور از بحران آب ــا راه نجات كش و تنه
ــوى دولت مورد حمايت قرار بگيرد و با  است بايد از س
ــانه ها بتوانيم آن را به سطح كل  ــاركت مردم و رس مش

كشور توسعه دهيم.

حمايت تمام قد رسانه ملى
از برنج هاى قدكشيده خارجى 

وقتى پاى صحبت حمايت از توليد داخلى به ميان مى آيد 
همگان دست به كار مى شوند و با ذكر شعارها و برنامه هاى 
ــعى بر گام نهادن در اين مسير تاريك دارند.  دهن پركن، س
ــور كه تكيه بر اقتصاد  باوجود وضعيت حساس كنونى كش
مقاومتى و بهره گيرى از ظرفيت هاى درونى را مى طلبد، اما 
همچنان نامهربانى ها و بى عدالتى ها نسبت به توليدكنندگان 
ــوى رسانه ملى كه رسالتش  داخلى ادامه دارد. آن هم از س
رساندن صداى توليدكنندگان داخلى به گوش مسئوالن و 
در طرف مقابل نمايش سيماى پاسخ دهندگان در راستاى 

توليدات داخلى براى مخاطبان است. 
ــى  ــال اخير برنامه هاى تحليلى، نقد و بررس در چند س
ــيما در حوزه هاى مختلف به ويژه  ــى صداوس و كارشناس
اقتصادى گاه وبيگاه منجر به آغاز حركت هاى اصالح گرايى 
شده كه شايسته تقدير است، اما از چنين ارگانى كه خود 
ــر دارد و مى تواند  ــت از توليد داخلى را در س داعيه حماي
ــگامان اين هدف  ــره نفوذى كه دارد از پيش با تكيه بر داي
ــت كه واحدهاى نظارت آن  باشد، جاى بسى شگفتى اس
ــوع تبليغات هيچ  بر نحوه پخش آگهى هاى بازرگانى و ن

دخالتى ندارند. 
اين روزها برنج شاليكاران شمالى در حال ارائـه به بازار 
است و دقيـقا در چنيـن برهه اى كه بايد از برنج ايرانى و 
ــخن به ميان  آيد تا جاى غصب شده آن در  كيفيت آن س
ــود، متاسفانه مشاهده  سفره هاى ايرانى بازپس گرفته ش
ــى و بى عدالتى براى تبليغ  ــود كه در عين بى انصاف مى ش
برنج و چاى خارجى، ميهمانانى اغلب از هنرمندان مطرح 
ــى هاى طوالنى انجام  ــوند. قرعه كش كشور دعوت مى ش
ــود. هرچند  ــز گران بهايى هم اهدا مى ش مى گيرد و جواي
ــگى شده، اما  ــال هميش پخش چنين برنامه هايى در س
همزمانى اين تبليغات گسترده و هدفدار با زمان برداشت 
ــت - باخت براى  ــرى باخ ــاِى توليِد داخل، ام برنج و چ

كشاورزان و مصرف كنندگان است. 
ــيما صرفا  ــى رود صداوس ــه اى گمان م ــن روي  با چني
مى خواهد رفع تكليف كند و به دنبال منافع مادى و گذران 
ــه زمانى و  ــت، وگرنه فاصل ــازمانى خود اس امور درون س
مكانى اداره نظارت صداوسيما با واحد بازرگانى آن چقدر 
ــت كم در اين چند ماه كه فصل  ــود دس است؟ آيا نمى ش
ــور است، تبليغات  عرضه و توزيع برنج هاى ايرانى در كش
و قرعه كشى هاى گسترده را با احتياط بيشترى از رسانه 
ملى پخش كرد؟  اى كاش به جاى افراشتن پرچم رنگارنگ 
ــيما  ــاورزان ما در صداوس محصوالت خارجى، پرچم كش
افراشته شود و ميهمانان هنرمندى كه نزد مخاطبان خود 
جايگاه و اعتبار ويژه اى دارند زمان و اعتبار خود را صرف 
ــوال مجرى  ــوالت داخلى كنند و به س تبليغ براى محص
برنامه كه مى پرسد چاى يا برنج؟ پاسخ دهند: چاى و برنج 

از نوع ايرانى يا خارجى؟! 
ــطحى نگرى هاى  ــد ناهماهنگى ها و س  به نظر مى رس
ــور ما به صداوسيما  حوزه مواد غذايى و كشاورزى در كش
ــاى مجرى  ــخن، ادع ــت. گواه اين س هم رخنه كرده اس
برنامه درخصوص اظهار ناآگاهى از نوع داخلى يا خارجى 
بودن محصولى است كه ساعت ها براى آن تبليغ مى كند، 
ــوردن همكاران خـود مى زند  مجرى كه حرف از ركب خ
ــنهـاد مى دهد تا قبل از پخش آگهى تبليغاتى، به  و پيش
ــت مريزاد جعبه  ــتى آزمايى شود. دس بازار مراجعه و راس

جادويى خوشرنگ! 
ــنهاد مى دهيم  ــا پيش ــنهاد مجرى، م ــل پيش در تقاب
ــاردى پخش آگهى هاى  ــيما از قراردادهاى ميلي صداوس
بازرگانى و تبليغاتى محصوالت كشاورزى خارجى دست 
ــم كارى مى كنند  ــاورزان ه ــردارد. در اين صورت كش ب
ــيما ضرر نكند! به اين ترتيب كه با راه اندازى  كه صداوس
صندوق هاى حمايتى راديو و تلويزيون در روستاها و اخذ 
ــاورزان تمام درآمدهاى  كمك هاى نقدى داوطلبانه كش
مالى را جبران كنند. چاره چيست؟ ديوار كوتاه كشاورزان 
ــاورزان و  ــه، حداقل كش ــل مى كند، اينگون باز هم تحم
ــاليكاران بى پناه ركب نخورده اند و آگاهانه و با رضايت  ش
كامل از جيب خود مبالغى را پرداخت كرده اند، اين ضرر 
ــرايطى كه به دور از چشم و دست آنها  و زيان نسبت به ش
ــان  ــان رقم بخورد و عوايدى را از جيبش وضعيتى برايش

خارج كند عادالنه تر مى نمايد! 
در غيراين صورت كشاورزان ما با رضايت قلبى سوار بر 
ــئوالن تالش مى كنند «به رنج»  موجى مى شوند كه مس
ايرانى را با «بى رنج» خارجى ها معاوضه كنند و جاى اين 
دانه بلند ها يا به عبارتى گردن كلفت هاى خارجى را بر سر 

سفره هاى ايرانى به طور كامل محكم كنند!!

يادداشت دريچه
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مولود غالمى
رضا عفت دوست

 كارشناس كشاورزى

موز صادراتى 5000 تومان 
زير قيمت بازار! 

ــى يك دالر  ــط هر كيلوگرم موز صادرات قيمت متوس
(معادل 3200 تومان) است در حالى كه در حال حاضر در 
بازار ميوه و تره بار قيمت هر كيلوگرم موز به 5000 تومان 

و در بازار آزاد به 8000 تومان مى رسد.
به گزارش ايسنا، در پنج ماهه نخست امسال 160,5 هزار 
ــده  ــور صادر ش تن موز به ارزش 164,2 ميليون دالر از كش
است كه 0,75 درصد از كل صادرات كشور را شامل مى شود.

اين در حالى است كه در مدت مشابه سال گذشته 121,4 
هزار تن از اين محصول به ارزش 113,1 ميليون دالر صادر 
شده است. به اين ترتيب صادرات موز در پنج ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنى 32 و 

از لحاظ ارزش 45 درصد افزايش يافته است.
ــاس اين گزارش، آخرين آمار صادرات موز ايران  براس
حاكى از افزايش 45 درصدى صادرات اين محصول نسبت 

به سال جارى است.

بازار

قائم مقام وزير جهاد كشاورزى: 

خريد تضمينى محصوالت كشاورزى غيركارشناسى و ناعادالنه است

رييس سازمان جهاد كشاورزى استان مازندران خبر داد 

خريد توافقى 2هزار تن برنج از شاليكاران شمالى 
معاون رييس سازمان جهاد كشاورزى مراغه: 

برداشت عسل از كندوهاى مدرن در مراغه آغاز شد

ــاورزى در امور  فرصت امروز -قائم مقام وزير جهاد كش
ــول توليد  ــه قيمت روز، محص ــاورزان ب مجلس گفت: كش
ــى و  ــد محصول به قيمت غيركارشناس مى كنند ولى خري

ناعادالنه است.
خليل آقايى افزود: دولت و ساير دستگاه هاى مربوط بايد 
حداقل قيمت تمام شده را در نرخ تضمينى خريد لحاظ و به 

نوعى مابه التفاوت قيمت را به توليد كننده پرداخت كنند.
ــش در اولويت  ــى از اين بخ وى ادامه داد: حمايت اساس

برنامه هاى دولت است.
ــور مجلس با بيان  ــاورزى در ام قائم مقام وزير جهاد كش
ــاورزان در كشور وجود  اينكه مشكل كمبود كود براى كش
ندارد، افزود: توزيع كود براى كشاورزان با همان قيمت سال 

قبل انجام مى شود.
وى با اشاره به اينكه حمايت هاى زيربنايى و اساسى از توليد در 
بخش كشاورزى هدف وزارت جهاد كشاورزى است، گفت: يك 
ميليون تن كود تاكنون در كشور براساس آزمايش ها و نيازهاى 

ــت. آقايى افزود: مشكل  خاك بين كشاورزان توزيع شده اس
كمبود تراكتور و توزيع آن در بين كشاورزان وجود ندارد و با 

برنامه ريزى هاى انجام شده 15 هزار و 500 ميليارد ريال از 
اعتبارات بانك كشاورزى براى توزيع تراكتور و كمباين بين 

كشاورزان استفاده شده است.
ــارات بانك  ــزار ميليارد ريال اعتب ــار كرد: 30 ه وى اظه
ــالى و بيمه  ــارات خشكس ــراى پرداخت خس ــاورزى ب كش
ــاورزى بـــراى  ــاد كش ــوى وزارت جه ــوالت از س محص

كشاورزان اختصاص داده شده است.
ــا يك هفته ديگر  وى اظهار كرد: خريد تضمينى گندم ت
ــود و بايد در قيمت خريد تضمينى محصوالت  اعالم مى ش

كشاورزى تجديدنظر شود.
ــهيالت بانكى  ــى در تس ــه بهره بانك ــا بيان اينك آقايى ب
بخش كشاورزى 17 درصد اعالم شده است، افزود: در حالى 

كه در ساير بخش ها نرخ سود تسهيالت 22درصد است.
ــى از  وى همچنين با اعالم اين مطلب افزود: اصالح بخش
قوانين منابع طبيعى و امور اراضى در كميسيون كشاورزى 

مجلس در دست اقدام است كه به زودى ابالغ خواهد شد.

ــد ماملو، از دولت اعتبار  «س
ــخنان  ــت. » اين س خاص گرف
ــورى  ــاون اول رييس جمه مع
ــيه بازديد از  ــت كه در حاش اس
ــد ماملو، از تخصيص اعتبار  س
ويژه به اين سد براى تامين آب 
شرق و جنوب شرق پايتخت بر 
ــحاق جهانگيرى،  زبان راند. اس
ــن از برنامه هاى خاص  همچني
ــع بحران كم آبى  دولت براى رف
ــه دولت در  ــر داد و گفت ك خب
ــال 94 اعتبار ويژه اى  بودجه س
ــش آب در نظر خواهد  براى بخ

گرفت. 
ــد ماملو كه در ابتدا  پروژه س
ــاورزى و  ــراى تامين آب كش ب
آشاميدنى شهرستان ورامين و 
ــده بود به  پاكدشت، تعريف ش
ــرق و  ــاميدنى ش تامين آب آش
جنوب شرق پايتخت اختصاص 
يافت تا همچنان شهرستان هاى 
ــران، با چالش بى آبى  اطراف ته
ــند، اما  ــت به گريبان باش دس
ــينان آسوده خاطر  پايتخت نش
ــر اين، مبلغ  ــايند. افزون ب بياس
ــز براى  ــان ني ــارد توم 30ميلي
آبرسانى فورى به تهران تصويب 
ــد و به صورت ويژه در اختيار  ش
ــرار گرفت تا بيش  وزارت نيرو ق
از 30درصد آب تصفيه شده در 
ــيده و فرسوده  شبكه هاى پوس
ــان به فكر  ــرود و همچن هدر ب
ــارج  ــل و خ ــال آب از داخ انتق

باشيم. 

ماملو ناتوان در جبران 
كم آبى تهران

ــدى ميرزايى،  ــور مه پروفس
ــت  ــد مديري ــناس ارش كارش
ــاره بهره بردارى  منابع آب، درب
از سد ماملو براى جبران بحران 
بى آبى در شرق تهران، با ترديد 
ــا درياچه  ــا واقع ــد: آي مى گوي
ــدر آب دارد كه  ــد ماملو آنق س
ــرق و  ــق ش ــاى مناط كمبوده
ــران را تامين  ــرق ته جنوب ش
ــد ساالنه  كند؟ قرار بود اين س
ــدود120)  ــش از 100 (ح بي
ميليون مترمكعب آب به تهران 
بدهد. پرسشى كه مطرح است 
ــرايط خشكسالى و  اينكه در ش
ــى آيا مخزن سد تا اين  كم بارش

ميزان مى تواند آبگيرى كند؟ 
ــرف و  ــزان مص ــه مي وى ب
ــاره  ــدرروى آب در تهران اش ه
كرده و مى افزايد: اگر قرار باشد 

ــر نكند و  ــرف تغيي ميزان مص
ــال آب از  همچنان به فكر انتق
ــيم و  اين طرف و آن طرف باش
ــد كنيم، باز  ــع جديد تولي مناب
هم مشكل ادامه خواهد داشت. 
آب سد ماملو قرار بود زمين هاى 
ــتان ورامين  كشاورزى شهرس
ــه آن به  ــيراب كند و اضاف را س
ــد. اكنون  ــران اختصاص ياب ته
ــده و  ــوع برعكس ش اين موض
ــراى تهران در  ــد ماملو ب آب س
نظر گرفته شده كه اضافه آن به 
ورامين داده مى شود. اين مسئله 
ــردم ورامين را در  نارضايتى م
ــت. چنانچه در  پى خواهد داش
ــته نيز با آوردن  سال هاى گذش
آب از شهريار و آمل، نارضايتى 
ــهرها را به وجود  ــن ش مردم اي

آورديم. 
اين كارشناس ارشد مديريت 
ــد:  ــح مى كن ــع آب، تصري مناب
انتقال سهميه آب ورامين از سد 
ــكل بى آبى تهران  ماملو نيز مش
ــد، همان طور  ــل نمى كن را ح
ــان، كرج و  ــد الر، لتي كه آب س
ــيراب  ــم تهران را س طالقان ه
ــال آب از  ــرد. بنابراين انتق نك
اطراف به تهران سيكل معيوب 
ــت كه ادامه  و چرخه غلطى اس
خواهد داشت و مسئوالن با آن 
ــد و با افتتاح  روزمرگى مى كنن
ــردن روبان ها  طرح ها و پاره ك

ــن چرخه  ــه مى روند. اي به خان
ــال هاى آينده نيز  معيوب تا س

ادامه خواهد داشت. 

شبكه هاى پوسيده توان 
نگهدارى آب را ندارند

ا  ر ــى  اصل ر  ــكا ه را وى 
ــرى از هدرروى آب در  جلوگي
ــت  ــبكه ها و مصرف نادرس ش
ــد:  ــار مى كن ــد و اظه مى دان
ــال آب در  نتق ــبكه هاى ا ش
ــال عمر  ــران بيش از 40س ته
ــا 40درصد  ــه با 35ت دارند ك
هدررفت آب كار مى كنند. اين 
لوله ها و شبكه هاى فرسوده و 
ــيده ديگر توان نگهدارى  پوس
ــن آب را ندارند و  ــتر از اي بيش

ــازى آنها بود.  بايد به فكر نوس
آب  و  ــاك  خ ــى  لودگ آ
ــوء آن  ــر س ــرات و اث ــه نيت ب
و  ــمى  جس ــالمت  س ــر  ب
ــدگان،  مصرف كنن ــى  روح
ــت  ــى اس ــوع بحث هاي موض
ــه و  ــان تغذي ــه كارشناس ك
بهداشت آن را تاييد مى كنند. 
ــرطان به ويژه انواع  سونامى س
ــى ناشى  سرطان هاى گوارش
ــى  ــرف آب و مواد غذاي از مص
ــيميايى و  ــواد ش ــوده به م آل
ــنگين براثر استفاده  فلزات س
بى رويه از كود و سم شيميايى 
ــن بيمارى به  ــيوع اي و موج ش

ــور،  ــترده در كش ــزان گس مي
ــف باالى ابتال  ايران را در ردي
به اين بيمارى كشنده و البته 
ــه، در آمارهاى جهانى  پرهزين
ــم معده،  ــت. زخ قرار داده اس
نقرس، ناهنجارى هاى عصبى 
ــدد  ــتم غ ــالل در سيس و اخت
ــتم ايمنى  ــز و سيس درون ري
بدن از جمله پيامدهاى بسيار 

ــت.  خطرناك آب نيتراته اس
ــه  ــن ب ــى، همچني ي ا ميرز
ــت و انتقال آب مرده و  برداش
ــت از سد الر و  غيرقابل برداش
ــاى خطرناك آن براى  پيامده
ــردم،  ــالمت م ــت و س بهداش
اشاره كرده و مى گويد: سال ها 
ــار  ــه 70 كن ــش و در ده پي
ــاخته  ــاتى س ــد الر تاسيس س
ــاى غيرقابل  ــه آب ه ــد ك ش
ــرده و به  ــت را پمپاژ ك برداش
ــى داد. اما  ــبكه ها انتقال م ش
ــون در جنوب و  ــه اكن آبى ك
ــرق تهران (افسريه،  جنوب ش
ــا نام آب  ــهررى و غيره)، ب ش
آشاميدنى به مردم مى دهند، 
ــت. آبى كه  عمال فاضالب اس
ــا نيترات بيش از  از زيرزمين ب
حد مجاز (60تا70   ميلى گرم 
ــورد مردم داده  در ليتر) به خ
ــود، پيامدهاى ناگوار و  مى ش
ــال هاى آينده  ــخ آن در س تل

ــود. پديدار مى ش

 وضعيت آب هاى 
زيرزمينى شرق تهران 

نامطلوب است
عليرضا دائمى، كارشناس آب 
ــرو نيز وضعيت  و معاون وزير ني
آب هاى زيرزمينى در شرق تهران 
ــد و مى گويد:  را مطلوب نمى دان
مخزن سد الر خالى شده و فقط 
ــت. اگر خط  سد ماملو مانده اس
انتقال آب از غرب به شرق تهران 
ــم) تكميل  (خط قمر بنى هاش
ــران آب تا  ــران از بح ــود، ته ش

حدودى بيرون مى آيد. 
ــد  ــاخت س دائمى، هدف س
ماملو را تنظيم كمبود آب شهر 
تهران ذكر و اظهار مى كند: اين 
ــد ظرفيت هاى خوبى براى  س
ــهر تهران  تنظيم كمبود آب ش
دارد. البته در ابتدا براى تامين 
ــاميدنى  ــاورزى و آش آب كش
ــر  ــن در نظ ــتان ورامي شهرس
ــده بود اما تامين آب  گرفته ش
آشاميدنى در اولويت قرار دارد. 

وى به مديريت بهينه مصرف 
آب اشاره مى كند و مى افزايد: با 
ــرف كه به صورت  اين رويه مص
ــش  ــال افزاي ــدى درح تصاع
ــالى هايى كه تا  است و خشكس
30سال آينده نيز ادامه خواهد 
ــز تداوم  ــت، بحران آب ني داش
دارد. بنابراين بايد سازوكارهاى 
ــط و مصرف  ــازگارى با محي س
بهينه آب را حاكم كنيم و ميزان 
مصرف را كاهش دهيم. دائمى 
ــرت و هدررفت آب در  درباره پ
ــران،  ــوده ته ــبكه هاى فرس ش
ــداد و ارقامى كه  ــد: اع مى گوي
ــا 30 و 40 درصد  برخى آن را ت
اعالم مى كنند، نادرست است. 
ــدود 25 (24/7)  درمجموع، ح
ــامل  ــبكه ها ش درصد از آب ش
ــت هاى غيرمجاز، تلفات  برداش
ــى و به  ــى و آب هاى مجان واقع
ــت كه از اين  حساب نيامده اس
ــا 13 درصد آن به  ميزان 12 ت
ــبكه ها اختصاص  هدر رفت ش
ــراى كاهش  ــالش ما ب دارد. ت
ــا پنج درصد  ــزان تنها ت اين مي
نتيجه بخش است و اين موضوع 

نيز در دست اقدام است. 
وى از ايجاد سيستم هوشمند 
در مديريت آب تهران خبر داده 
و اظهار مى كند: با استفاده از اين 
سيستم هرجا برداشت غيرمجاز 
ــورت  ــود به ص ــام ش از آب انج
ــان  ــط كارشناس ــن توس آنالي

شناسايى مى شود. 

ــتان مازندران گفت: در راستاى حمايت دولت از  رييس سازمان جهاد كشاورزى اس
ــته، دو هزار تن برنج توسط سازمان مركزى تعاون روستايى  شاليكاران، در   هفته گذش

ايران از كشاورزان خريدارى شد.
 دالور حيدرپور افزود: از سال گذشته تاكنون به دليل واردات بى رويه برنج به كشور، 
ــت براى رفع نگرانى و  ــر مى برد كه با تصميم گيرى دول بازار برنج داخلى در ركود به س
ــى از برنج توليد داخل به  ــاليكاران و خروج از ركود بازار مصوب شد، بخش حمايت از ش

شكل تضمينى و توافقى خريدارى شود.
وى اظهار كرد: هم اكنون هر كيلوگرم برنج طارم با قيمت خريد تضمينى 5900 تومان 

خريدارى مى شود.
به گفته وى، هر كيلوگرم از ارقام پرمحصول برنج نيز در خريد توافقى با در نظر گرفتن 
ــر 3400 تومان، برنج  ــته با قيمت 3550 تومان، رقم خزر و فج 10 درصد برنج شكس

شيرودى و برنج ندا و نعمت 2850 تومان خريدارى مى شود.
به گزارش ايرنا، رييس سازمان جهاد كشاورزى استان مازندران تصريح كرد: اين اقدام 
حمايتى دولت موجب تحرك بازار برنج شد و تاكنون نيز مورد استقبال توليدكنندگان 
ــت. حيدرپور درخصوص واردات برنج و اينكه سال گذشته بيش از توليد  قرار گرفته اس
ــت، گفت: دولت براى جلوگيرى از واردات بى رويه برنج  داخل، برنج وارد كشور شده اس
ــن امر موجب كاهش  ــال تعرفه واردات را از 20 به 40 درصد افزايش داد كه همي امس

واردات برنج در اين مدت شد.
وى افزود: ثبت سفارش ها نيز براى واردات برنج كاهش يافته است.

فرصت امروز - معاون رييس سازمان و مدير جهادكشاورزى شهرستان   مراغه گفت: 
ــت از كندوهاى مدرن زنبور عسل اين  با توجه به شرايط آب وهوايى، مرحله دوم برداش

شهرستان توسط زنبورداران شروع شد.
محمد نريمانى با بيان اينكه زنبورداران مراغه در دو مرحله از سال يعنى مرداد و 
ــل مى كنند، افزود: با توجه به خسارت سرمازدگى  شهريور ماه اقدام به برداشت عس
ــود ميزان توليد عسل نسبت به سال قبل كاهش  در اين شهرستان پيش بينى مى ش

يابد.
ــته و بهار امسال به 30 تا 80  ــرماى زمستان سال گذش وى اظهار كرد: در جريان س

درصد از كلنى هاى زنبورهاى عسل 20 ميليارد ريال خسارت وارد شد.
ــتان  مراغه با اشاره  ــاورزى شهرس ــازمان و مدير جهادكش معاون رييس س
ــتان  ــل در اين شهرس نه بهره بردارى زنبورعس ــون 806 پروا ينكه هم اكن به ا
ــته سه هزار و 348 تن  ــال گذش وجود دارد، افزود: اين تعداد زنبوردار در س
عسل از 140 هزار كلنى مدرن و 72 هزار و 133 كلنى بومى برداشت كردند.

ــل  ــت عس ــان آغاز برداش ــال نيز زم ــاه هرس ــه مهرم ــه اينك ــاره ب ــى با اش نريمان
ــن  ــل اي ــول عس ــد كل محص ــزان تولي ــت: مي ــت، گف ــى اس ــاى بوم از كلنى ه
ــالم  ــاه اع ــان م ــى آب ــدرن و بوم ــاى م ــه اول و دوم كندوه ــتان در مرحل شهرس

مى شود.
ــل  ــام اول توليد عس ــته مق ــال گذش ــتان مراغه در چند س ــت شهرس ــى اس گفتن

آذربايجان شرقى را به خود اختصاص داده است.

از برنج هاى قدكشيده خارجى 



وزن سنگين پل عشاق
ــن از جاذبه هاى  ــوور روى رودخانه ِس ــوزه ل ــار م ــون دزار در كن پ
توريستى رمانتيك در پايتخت فرانسه است كه نرده هاى آن پوشيده از 
هزاران هزار قفلى است كه زوج هاى عاشق براى ابدى كردن عشقشان 
به آن زده اند و كليدش را در سن انداخته اند. هجوم عاشقان به اين پل 
از شش سال پيش شروع شد تا اينكه حدود سه ماه پيش بار قفل هاى 
ــى از پياده روى پل سقوط كرد.  ــق آن قدر سنگين شد كه بخش عش
ــهردارى براى حفظ اين پل 155 مترى مجبور شده اند  ــئوالن ش مس
نرده هاى كنار آن را با صفحه هاى پالستيكى بپوشانند. آنها مى گويند 
ــدام 500 كيلوگرم بار  ــته اند كه هر ك 15 قطعه از نرده پل را برداش
ــت. به گفته شهردارى  ــق را تحمل مى كرده اس اضافى قفل هاى عش
ــگران پرطرفدارترين شهر توريستى  ــتان امسال گردش پاريس تابس
جهان، بيش از 700 هزار قفل به پل هاى مختلف اين شهر بسته اند. 
ــود و مسئوالن  ــق» تنها به پاريس محدود نمى ش «جنون قفل عش
شهرهايى مانند ونيز، پراگ و رم هم از رواج پرشتاب چنين پديده اى 

در شهرهايشان ابراز نگرانى كرده اند.

فروش عكسى از مونرو
عكس كميابى از دوران كارگرى «مريلين مونرو»، ستاره مشهور 
ــروش رفت. تصويرى از «لورما جين  هاليوود در يك حراجى به ف
ــالگى از وى گرفته  ــروف به مريلين مونرو كه در 20 س بيكر» مع
ــد.  ــى در انگليس به مبلغ 4250 دالر فروخته ش ــده، در حراج ش
ــناس در هاليوود  مريلين مونرو پيش از اينكه به يك بازيگر سرش
ــازى كار  ــال 1946 در يك كارخانه مهمات س ــود، در س تبديل ش
مى كرد تا اينكه يك عكاس نظامى كه از آن منطقه مى گذشت به 
ــد. «جوزف جاسگور» نخستين  او گفت كه مى تواند يك مدل باش
عكس را در هاليوود از مونرو گرفت تا نه تنها خود را با اين عكس به 
شهرت رساند، بلكه «مريلين مونرو» را به عنوان يك چهره نوظهور 
معرفى كند. دليل رسمى مرگ وى خودكشى بر اثر «مصرف بيش 
ــد، اما ادعاهاى  ــواب آور و آرام بخش» اعالم ش ــد داروهاى خ از ح
ــرارآميزى كه  ــه و مجموعه حوادث اس ــى بر وجود يك توطئ مبن

منجر به مرگ وى شد، همواره بحث برانگيز بوده  است.

تعطيلى قديمى ترين بخش دياليز تهران
بيماران دياليزى بيمارستان 15 خرداد در حالى از تعطيلى بخش 
دياليز اين مركز خبر مى دهند كه مسئوالن بيمارستان آن را طرحى 
ــتان  ــت كه به بيماران دياليزى بيمارس احتمالى مى دانند. مدتى اس
ــتان هاى تهران اعالم شده كه  15خرداد يكى از قديمى ترين بيمارس
از شنبه هفته بعد ديگر براى دياليز به اين بيمارستان مراجعه نكنند. 
ــك مركز فوق تخصصى  ــتان 15 خرداد كه اكنون ي مديران بيمارس
جراحى پالستيك است و در خيابان كريمخان زند قرار دارد، گويا قصد 
جابه جايى بخش دياليز اين بيمارستان را با بخش زيبايى و ترميمى 
دارند. بخش دياليز بيمارستان 15 خرداد، قديمى ترين بخش دياليز 
در ايران است كه حدود نيم قرن به بيماران كليوى خدمات داده است. 

هر تخت بيمارستانى نيم پرستار
ــت،  ــعه مديريت و منابع وزير بهداش ايرج حريرچى، معاون توس
ــاره به اينكه به ازاى هر هزار نفر  ــكى با اش درمان و آموزش پزش
ــتانى  ــود دارد، گفت: تخت هاى بيمارس ــور وج 1/7 تخت در كش
كشور مناسب نيست. متاسفانه به رغم تالش هاى گذشته، وضعيت 
ــبت تخت به  ــتانى از لحاظ تعداد تخت و نس ارائه خدمات بيمارس
ــات با توجه به تغيير  ــت و اين خدم جمعيت در حد مطلوب نيس
ــتان در  ــود. به طور مثال يك بيمارس هرم جمعيتى بايد اصالح ش
ــتان تخصصى  ــمال تهران، خوابگاه رده دو بوده يا يك بيمارس ش
ــفير انگليس بوده و  ــور، خانه س ــتان هاى كش زنان در يكى از اس
ــتان در آنجا انجام مى شود. اغلب  اكنون 55 درصد زايمان هاى اس
ــن دارند و درصد قابل توجهى  ــتان هاى كشور 70 سال س بيمارس
ــازى در برابر زلزله هستند.  ــازى و مقاوم س از آنها فاقد ارزش بهس
ــال بايد  ــتان در س ــاخت يك بيمارس ــج تا 10 درصد هزينه س پن
ــيارى از  ــه اين رقم در بس ــود درحالى ك ــت آن ش صرف نگهداش
ــت. 12 سال زمان صرف  ــتان هاى ما كمتر از دو درصد اس بيمارس
ــود و آنگاه براى نگهداشت  ــتان ساخته ش مى كنيم تا يك بيمارس
ــتان هاى رفرال (مرجع) در  آن هزينه نمى كنيم. در برخى بيمارس

تهران به ازاى هر تخت نيم پرستار كار مى كند. 

و باز هم تفاوت فرهنگى
شيخ فهد رييس شوراى المپيك آسيا در پاسخ به سوال خبرنگار 
ــى فوتبال ايران كه  ــر تداركات تيم مل ــى در مورد اقدام مدي ژاپن
ــاز شد، اين موضوع را ناشى از تفاوت فرهنگى  چندى پيش خبرس
دانست و گفت: كشورهاى مختلف سنت هاى مختلفى دارند و اين 

موضوع به تفاوت فرهنگى كشورها برمى گردد. 
وى در پاسخ به سوالى درباره مشكالت ميزبانى كره اى ها گفت: 
خودم اين موضوع را مى دانم و شرايط ميزبانى از گوانگژو ضعيف تر 
ــد از المپيك ميزبان  ــه چينى ها بع ــوش نكنيد ك ــت، اما فرام اس
ــورهاى مختلف  ــد. ما ميزبانى را بين كش ــيايى بودن بازى هاى آس
ــتند كه  ــيا هس ــهرهاى زيادى در آس ــيم مى كنيم. اكنون ش تقس
ــند. براى اينكه كشورها  مى توانند ميزبان رويدادهاى مختلف باش
ــد كنند مسابقات مختلفى را ايجاد كرده ايم از جمله مسابقات  رش
ــنت ها و مذاهب  ــن رويدادها س ــالن و... در اي ــاحلى، داخل س س

گوناگون وجود دارند و همه بايد درگير بازى ها شوند. 
ــت: يكى از  ــيايى گف ــوان در بازى هاى آس ــاره حضور بان وى درب
ــعه حضور بانوان از كشورهاى مختلف بوده كه در  برنامه هاى ما توس
اين رابطه مى توان به حضور بانوان كشورهاى اسالمى نيز اشاره كرد. 

مديريت فنى مشكل تيم اميد
سرمربى پيشين بازيكنان فعلى تيم ملى اميد با بيان اينكه عدم 
شناخت كافى از ويژگى هاى بازيكنان باعث جابه جايى اشتباه آنها 
ــم اميد در اينچئون داليل  ــده بود، گفت: ناكامى تي در تركيب ش
ــم متعددى دارد كه اصلى ترين آنها به مديريت فنى و تعطيلى  مه
تيم جوانان در دو سال گذشته برمى گردد. اكبر محمدى كه سال ها 
در تيم هاى ملى فوتبال نوجوانان و جوانان مربى اكثر بازيكنان كنونى 
تيم ملى اميد بوده در بيان عوامل نتايج ضعيف تيم ملى فوتبال اميد 
در بازى هاى آسيايى اينچئون اظهار كرد: اين ناكامى را از چند منظر 
ــت. از نظر  مى توان آناليز كرد و همين دو بازى براى ارزيابى كافى اس
ــم كار كردم و مربى آنها در  ــال با بازيكنان اين تي من كه چندين س
ــيار بااليى دارد و  ــنى مختلف بودم، اين تيم پتانسيل بس مقاطع س
تاكنون همه تيم هاى آسيايى غير  از كره جنوبى را شكست داده است، 

بنابراين ركورد فوق، اعتماد به نفس خوبى به بازيكنانش مى دهد.

داعش رييس جمهور آرژانتين را تهديد كرد
ــتينا فرناندز دى كرشنر،  ــت، كريس يك روزنامه آرژانتينى نوش
ــتى داعش  ــور تهديدهايى از گروه تروريس رييس جمهور اين كش

به دليل دوستى اش با پاپ فرانسيس دريافت كرده است. 
به نقل از روزنامه آرژانتينى كالرين، كريستينا فرناندز دى كرشنر، 
ــس از ديدار و گفت وگو با پاپ  ــته پ رييس جمهور آرژانتين روز گذش
فرانسيس در واتيكان در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه چند روز قبل 
پليس آرژانتين گزارش داده كه تهديدهايى را عليه رييس جمهور اين 
ــوى گروه تروريستى داعش دريافت كرده است. براساس  كشور از س
ــنر تصريح كرد كه علت اصلى اين تهديدها به دليل  اين گزارش كرش
ــت او از موجوديت دو دولت  ــيس و حماي ــتى وى با پاپ فرانس دوس

جداى فلسطين و اسراييل بوده است. 

عمليات انتحارى در لبنان
به نقل از خبرگزارى فرانسه، يك منبع امنيتى لبنانى كه خواست نامش 
فاش نشود اعالم كرد كه يك عامل انتحارى كه سوار بر موتورسيكلتى 
ــى حزب اهللا در اطراف شهرك  ــت بازرس بود خود را در نزديكى يك ايس
«الخريبه» در منطقه «البقاع» واقع در شرق لبنان كه در مرز با سوريه قرار 
دارد، منفجر كرد كه موجب كشته شدن سه نفر شد. منبع مذكور اعالم 
كرد كه اعضاى حزب اهللا كه در اين ايست بازرسى بودند كشته شدند. اين 
منبع تعداد دقيق آنها را مشخص نكرد، اما شبكه خبرى المنار لبنان كشته 
شدن سه نفر از اعضاى حزب اهللا در اين انفجار را تكذيب كرد. اين در حالى 
است كه خبرگزارى ملى لبنان اعالم كرده كه اين انفجار موجب كشته 
شدن سه لبنانى شده است. از سوى ديگر گروه جبهه النصره فايل ويدئويى 
را در اينترنت منتشر كرد كه در آن اعضاى جبهه النصره «محمدحميه»، 
نظامى لبنانى را اعدام و تهديد كردند كه «على البزال»، ديگر نظامى لبنانى 
را نيز اعدام خواهند كرد. جبهه النصره پس از انتشار اين فايل در بيانيه اى 
ــت  اعالم كرد كه ميانجى گرى قطر براى آزادى نظاميان لبنانى با شكس

مواجه شده است. 

  روح انگيز مهتدى، بازيگر پيشكسوت سينما كه سال هاست فعاليت 
بازيگـرى ندارد، نمونه يكى از هنرمندان پيشكسـوتى اسـت كه از 

وضعيت معيشتى اش گاليه دارد.
  «كيتارو» در فصل پاييز براى برپايى كنسرت به تهران مى آيد.

  كتـاب «هارمونى جامع كاربردى» به قلم آهنگسـاز معاصر، كامبيز 
روشن روان رونمايى شد.

رييس سازمان غذا و دارو از حذف روغن پالم از صنايع لبنى از جمله 
پنير از اول مهرماه امسال خبر داد. 

كلنگ سـاخت نخستين بيمارستان تخصصى سـرطان در كشور با 
ظرفيت 500 تختخواب در شهررى زده شد. 

 رييـس پليس راهور تهران بزرگ گفت: تكرار تخلفات حادثه سـاز 
و عـدم رعايت مسـائل فنى خودرو، خط قرمز پليس در طول سـال 
تحصيلى بـوده و اين امر موجب ابطال برچسـب سـرويس مدارس 

مى شود. 

كيومرث هاشـمى رييـس كميته ملى المپيك گفـت: تاكنون نتايج 
كاروان ايران در بازى هاى آسـيايى اينچئون طبق پيش بينى ها بوده 

است. 
محسن شادى به فينال مسابقات روئينگ بازى هاى آسيايى رسيد. 

سرمربى تيم فوتبال راه آهن مى گويد وينگادا مقصر نتايج ضعيف تيم 
ملى اميد نيست. 

تعدادى از نمايندگان مجلس شـوراى اسالمى در تذكرات شفاهى از 
رييس جمهور خواسـتند هرچه زودتر گزينه تصـدى وزارت علوم را 

اعالم كند. 
 سوال ملى نماينده مردم سيستان وبلوچستان از وزير خارجه درباره 
عدم پيگيرى ديپلمات ربوده شـده در يمن از سـوى هيأت رييسـه 

مجلس اعالم وصول شد. 
وزراى امور خارجه ايران و استراليا ضمن تبادل نظر درباره مشكالت 
مهاجـران و پناهجويـان ايرانى توافق كردند گروه هاى كارشناسـى 
كنسولى دراين باره تبادل نظر كرده و هيات كنسولى استراليا به ايران 

سفر كند. 

3000 تصوير از نقاشى هاى ون گوك همراه با پخش موزيك 
و نورپردازى تا پايان ماه جارى ميالدى در نمايشگاهى در 

سنت پترزبورگ به نمايش در مى آيد

مسئله تخريب خانه هاى تاريخى شيراز هنوز در
 ابهام و سوال هاى بى پاسخ مانده است

در پى بروز مشكالت فنى در اينچئون، مشعل بازى هاى آسيايى 
براى 10 دقيقه  خاموش شد

طرح اصالح موادى از قانون آيين نامه داخلى مجلس در جلسه 
علنى روز گذشته بررسى شد و موافقان اين طرح معتقد بودند ريل 

گذارى مجلس در قانونگذارى معيوب است

جامعهفرهنگ سياستورزش
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مدير مسئول: محمدرضا قديمى
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در آستانه سال جديد تحصيلى
بررسى آمار فارغ التحصيالن بيكار 

ــجو در  ــتار اصالح روند جذب دانش ــور به تازگى خواس رييس جمه
ــته هاى  ــد كرده كه بايد رش ــده و بر اين مطلب تاكي ــگاه ها ش دانش
ــان  ــور منطبق كرد. كارشناس ــگاهى را با نيازهاى بازار كار كش دانش
ــى از  ــال هايى براى انتقال بخش ــد، دولت ها در س ــازار كار معتقدن ب
ــان، زمينه هاى  ــرگرم كردن جوان ــروى متقاضى كار و به نوعى س ني
ــدارها درباره  ــم كردند. با وجود اين هش ــگاه ها را فراه ورود به دانش
ــگاهى به بازار كار در آينده اى  ــون فارغ التحصيل دانش ورود 4,5 ميلي
ــته هاى  ــون و 700 هزارنفر در رش ــك ميلي ــال نيز ي ــك، امس نزدي
ــده اند. آمارها نشان مى دهد،  ــگاه ها ش مختلف پذيرفته و راهى دانش
ــگاهى دو برابر نرخ عمومى بيكارى  نرخ بيكارى فارغ التحصيالن دانش
ــت. در گروه تحصيل كرده هاى دانشگاهى، نرخ بيكارى  ــور اس در كش
ــه و عموما بنگاه ها و كارفرمايان اقبال  ــان تا 50درصد افزايش يافت زن
ــگاهى ندارند. اين  ــى به پذيرش كارجويان فارغ التحصيل دانش چندان
ــدن تقاضا براى كار از سوى فارغ التحصيالن  مسئله باعث انباشته ش
دانشگاهى شده، به نحوى كه وزير كار مى گويد، به زودى بايد منتظر 
ــگاهى به  ورود چهارميليون و 500 هزار كارجوى فارغ التحصيل دانش

بازار كار كشور باشيم. 

هوا هر روز ناسالم تر از ديروز
ــت. صبح  ــده اس ــروع ش از دو روز پيش، آلودگى هواى پايتخت ش
امروز(يكشنبه) اين آلودگى هوا شديدتر شده، كيفيت هواى تهران از 
روز پنجشنبه گذشته رو به كم شدن است. هر روز هم بدتر مى شود. 
ــركت كنترل كيفيت هواى تهران اعالم كرده، شاخص  آن طور كه ش
ــدود 20 واحد باالتر از  ــنبه روى عدد 135 بوده. يعنى ح صبح يكش
عدد از روز قبل و 35 واحد باالتر از استاندارد. آالينده كننده اصلى هم 
ذرات كوچك تر از 2. 5 ميكرون آشنا هستند كه در سال هاى گذشته 

در فصل پاييز و زمستان غالب مى شوند. 
هرچند هنوز هوا در محدوده ناسالم براى گروه هاى در معرض خطر 
ــت، اما كيفيت هوا  (بيماران قلبى و ريوى، زنان باردار و كودكان) اس
نسبت به روز گذشته كاهش يافته است. اما هواى پنج منطقه تهران 
ــت. يك منطقه هم در آستانه  ــالم اس براى همه گروه هاى جامعه ناس
هشدار قرار دارد. گفتنى است هيچ منطقه تهران هواى سالم ندارد. 

ــن روحانى  ــالم والمسلمين حس حجت االس
ــراى دومين بار  ــنبه ب رييس جمهور، امروز دوش
ــركت در نشست ساالنه مجمع عمومى  براى ش
ــفر مى كند.  ــازمان ملل متحد به نيويورك س س
ــصت ونهمين  ــت در ش ــور قرار اس رييس جمه
نشست ساالنه مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
ــن محمدباقر نوبخت،  ــخنرانى كند. همچني س
سخنگوى دولت هفته گذشته قطعى شدن سفر 

رييس جمهورى به نيويورك را اعالم كرد. 
ــاالنه مجمع  ــت س ــن نشس ــصت و نهمي ش
عمومى سازمان ملل متحد از سه شنبه گذشته 
ــهر  ــازمان در ش ــن س ــر اي ــهريور در مق 25ش
ــاه اكتبر  ــت و تا اول م ــايش ياف نيويورك گش
ــاس  ــه كار خود ادامه خواهد داد. براس 9مهر ب
ــازمان ملل،  ــط س ــده توس ــر ش ــه منتش برنام
رييس جمهورى اسالمى ايران دومين سخنران 

نشست صبحگاهى 25 سپتامبر (روز پنجشنبه) 
ــفر رييس جمهور  ــى س ــود. همزمان ــد ب خواه
ــا هفتمين دور مذاكرات  روحانى به نيويورك ب
ــته اى ايران و 1+5 كه از چهارشنبه  جامع هس
ــته 26 شهريور با ناهار كارى محمد  هفته گذش
ــتون  جواد ظريف وزير امور خارجه و كاترين اش
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا آغاز شده، 
بر اهميت اين سفر بيش از پيش افزوده است. 

عبداهللا كوتاه آمد
ــيون مستقل  درحالى كه كميس
ــى احمد زى  ــرف غن انتخابات اش
ــما رييس جمهور افغانستان  را رس
ــانه ها از توافق  ــرد. رس ــالم ك اع
ــات  انتخاب دوم  دور  ــاى  نامزده
براى  افغانستان  جمهورى  رياست 
ــدت ملى خبر  ــكيل دولت وح تش
ــبكه خبرى بى  دادند. به نقل از ش
ــى، توافق عبداهللا عبداهللا و  بى س
ــدزى نامزدهاى  ــرف غنى احم اش
ــت  رياس ــات  انتخاب دوم  دور 
افغانستان براى تشكيل  جمهورى 
دولت وحدت ملى در مراسمى در 
ــت جمهورى در  داخل كاخ رياس

كابل امضا شد.
اين توافقنامه تنها پس از چندين 
ــى در ماه هاى  ــش انتخابات ــاه تن م
ــاس  ــد بر اس آوريل و ژوئن امضا ش
ــدزى رييس  ــرف غنى احم آن اش
ــتان شده است و  جمهورى افغانس
ــمتى مشابه با سمت  عبداهللا نيز س
نخست وزير را برعهده دارد و پست 
رياست اجرايى در اختيار وى است. 
ــوراى  ــن توافقنامه ش ــاس اي بر اس
ــت  ــود و رياس وزيران ايجاد مى ش
ــس اجرايى به عهده دارد  آن را ريي
ــس اجرايى نيز عضو  و معاونان ريي

شوراى وزيران خواهند بود.
ــى  ــج نهاي ــر نتاي ــوى ديگ از س
انتخابات پر تنش افغانستان يكشنبه 
ــات  انتخاب ــيون  كميس ــوى  س از 
ــد. اين توافق  ــتان اعالم ش افغانس
درحالى است كه روز شنبه تيم هاى 
ــرف  ــى عبداهللا عبداهللا و اش انتخابات
غنى احمدزى مذاكرات بسيارى را 
ــازمان ملل متحد  با ميانجيگرى س
ــفارت آمريكا در كابل با هدف  و س
ــل براى چگونگى اعالم  يافتن راه ح
ــتند. حامد  ــات داش ــه انتخاب نتيج
ــنبه در مراسم  ــب ش كرزاى نيز ش
ــهادت برهان الدين ربانى  سالروز ش
ــرف  بار ديگر با عبداهللا عبداهللا و اش
دور  ــاى  نامزده ــدزى  احم ــى  غن
ــت جمهورى  ــات رياس دوم انتخاب
ــرد. وى ضمن  ــور ديدار ك اين كش
ــتيابى  ــبينى درباره دس ابراز خوش
ــه  ــات ب ــاى دور دوم انتخاب نامزده
ــكيل دولت  توافق نهايى درباره تش
وحدت ملى گفت تا پايان روز شنبه 
خبرهاى خوشى به ملت افغانستان 
ــخنگوى  ــد. طاهر زهير س مى رس
ستاد انتخاباتى اشرف غنى احمدزى 
نيز روز گذشته به خبرگزارى بخدى 
گفته بود كه توافقنامه ايجاد دولت 
وحدت ملى افغانستان روز يكشنبه 

امضا مى شود.

ــل  ــه دلي ب ــى،  ايران ــزار  ــرگ 200ه م
ــكته هاى قلبى و مغزى و تروما  سرطان ، س
(همان حوادث و سوانح)، از معضالتى است 
كه سالمت امروز جامعه ايرانى را به چالش 
ــيده و تحقق «عدالت در سالمت» را با  كش

دشوارى روبه رو كرده است. 
بررسى وضعيت موجود بيمارى ها و عوامل 
خطر غيرواگير نشان مى دهد در سال 1390 
ــده 92 هزار نفر  ــزار مرگ ثبت ش از 380 ه
ــكته قلبى (25 درصد)، 43 هزار نفر با  با س
ــزار نفر  ــزى (13 درصد)، 31 ه ــكته مغ س
ــد) و 30 هزار نفر  ــوانح (7 درص حوادث و س
به علت سرطان فوت كرده اند. 10 عامل خطر 
ــالمت كه بيمارى و در نهايت مرگ را  اول س
ــاله رقم مى زند،  براى ايرانى هاى 15 تا 64 س
ــب، فشارخون  به ترتيب رژيم غذايى نامناس
ــى (9 ميليون نفر  ــر)، چاق ــون نف (10 ميلي
ــى (18ميليون كم تحرك)،  چاق)، كم تحرك
ــزار نفر)،  ــج ميليون و 300 ه دخانيات (پن
ــاال (14 ميليون  ــترول ب ــى هوا، كلس آلودگ
ــرف موادمخدر  ــغلى و مص نفر)، خطرات ش

(سه ميليون نفر) است. 
ــت در قالب  ــاس وزارت بهداش براين اس
ــالمت، راهبردهايى  ــام س ــرح تحول نظ ط
ــور  ــت كش ــراى تحول در حوزه بهداش را ب
ــور نظام  ــن منظ ــه اي ــرد. ب ــى ك پيش بين
مراقبت هاى اوليه يا همان شبكه بهداشتى 
ــور بازتعريف و تمام خدمات  – درمانى كش
ــطح اول در11بسته  بهداشتى -درمانى س

اولويت داربسته بندى شد: 
ــات خودمراقبتى (موقعيت هاى  1- خدم
ــح و  ــل، تفري ــى، كار، تحصي ــل زندگ مح

ــفيران  ــانه ها كه از طريق س ــادت و رس عب
سالمت و با هدايت كارشناس خودمراقبتى 
 ( ــود.  مى ش ــه  ارائ ــردم  م ــاركت  مش و 
ــايى زودرس  2-غربالگرى هدفمند و شناس
ــدور كارت  ــر و بيمارى ها (ص ــل خط عوام
ــالمت و ارجاع  ــط مراقب س ــالمت توس س
ــدوده جمعيت  ــك عمومى در مح به پزش
ــش) 3- ارزيابى كامل، تشخيص  تحت پوش
و شروع درمان بيمارى هاى مزمن، طراحى 
برنامه  مراقبت مستمر از بيماران، مديريت 
ــايع  ارجاع بيماران، درمان بيمارى هاى ش
ــارورى و  ــالمت ب ــى 4- خدمات س و فصل
ــالمت مادر باردار و كودك به  مراقبت از س
ــام مراقبت هاى تكامل دوران كودكى  انضم
ــناختى از  ــت روان ش ــاوره و مراقب 5- مش
جمعيت تحت پوشش براى موارد شناسايى 
ــك مركز و همكارى مشترك در  شده پزش
ــماره يك (ترك دخانيات، مشاوره  بسته ش
ــرده و مضطرب،  ــت از بيماران افس و مراقب
مهارت هاى زندگى و والدى) 6- مشاوره و 
ــى و تحرك فيزيكى  ــت از رژيم غذاي مراقب
جمعيت تحت پوشش براى موارد شناسايى 
ــك مركز و همكارى مشترك در  شده پزش
ــاوره و مراقبت  ــماره يك 7- مش ــته ش بس
ــراى موارد  ــطح دو ب اجتماعى و ارجاع س
ــالمت در  ــده، مراقبت از س ــايى ش شناس
ــك مركز  ــالمت اجتماعى و پزش زمينه س
ــته شماره يك  ــترك در بس و همكارى مش
ــظ و ارتقاى نظام مديريت  8- خدمات حف
ــالمت  ــر 9- خدمات س ــاى واگي بيمارى ه
دهان و دندان 10- خدمات سالمت محيط 

و كار 11- خدمات سالمت در باليا. 

ــهرى و  بحث اليحه مديريت يكپارچه ش
ــهردار توسط مردم در شهرهاى  انتخاب ش
ــزار نفر جمعيت نقل محافل  باالى 200 ه
ــت؛ پيشنهاد  ــده اس ــئوالن شهرى ش مس
ــهردار توسط مردم بنا به داليلى  انتخاب ش
ــورا نمى دانند؛ از  كه هيچ كدام از اعضاى ش
ــوى دولت دوباره مطرح شد، طرحى كه  س
ــئوليت شوراها را از  به يقين مهم ترين مس
ــئله سبب شده،  آنها خواهد گرفت. اين مس
ــن موضوع از  ــاى متعددى به اي واكنش ه
ــوراى شهر تهران به عنوان  سوى اعضاى ش
ــهر پرجمعيت ايران شاهد  پايتخت وكالنش
ــيم، به گونه اى كه برخى از اعضا موافق  باش
اين واگذارى و برخى ديگر با ارائه پيشنهاد 
ــد تا اين  ــود اين اليحه دارن ــعى در بهب س
ــود. اما  ــم از آنان گرفته نش ــئوليت مه مس
ــار اين خبر رخ داد اين بود  آنچه كه با انتش
كه برخى مسئولين مديريت شهرى نسبت 
به اين موضوع واكنش نشان دادند. به گفته 
ــهردار از  ــدن حق انتخاب ش آنها گرفته ش
شوراهاى شهر به منزله تبديل شوراى شهر 
ــت كه  ــهرى اس به ويترينى در مديريت ش
همچون گذشته نخواهد توانست برعملكرد 

شهردار نظارت كند. 
مهدى چمران، رييس شوراى شهر تهران 
و رييس شوراى عالى استان ها در نخستين 
ــهرى با انتقاد از مطرح  اجالس مديريت ش
ــدن دوباره طرح انتخاب شهردار توسط  ش
ــدر از زمان  ــفانه هر چق مردم گفت: متاس
تاسيس شوراها به جلو حركت مى كنيم به 
ــوراها، از پايگاه آنها  جاى قدرت گرفتن ش
ــته مى شود. پيش از اين نيز اين طرح  كاس

براى تصويب به مجلس فرستاده شده بود، 
ــوراى عالى استان ها  اما با تالش فراوان ش
ــس اين طرح  ــكارى نمايندگان مجل و هم
ــد اين طرح را  ــد. مى خواهن پس گرفته ش
ــد تا از اختيارات  ــه دولت بدهند يا داده ان ب
ــود كه در نهايت شوراها  ــر ش شوراها كس

تزئينى و ويترينى شوند. 
ــو  ــتى، عض ــماعيل دوس ــن اس همچني
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراى شهر 
تهران، با تاكيد بر اينكه بايد قانون شوراها 
ــود، تصريح كرد: در حال حاضر،  تقويت ش
ــت و مكانيسم  ــوراها ضعيف اس جايگاه ش
ــور  ــى آن كاهش يافته و وزارت كش نظارت
ــهردار از سوى  به جاى اينكه به انتخاب ش
ــالح قانون  ــد، ابتدا به اص ــردم توجه كن م
ــه جامع قانون  ــدام كند و اليح ــوراها اق ش
ــا ضعف ها جبران  ــوراها را تدوين كند ت ش
ــر مكانيزم هاى  ــود. وى با بيان اينكه اگ ش
ــهردار  ــود مردم مى توانند ش الزم فراهم ش
ــوراها بايد  را انتخاب كنند، گفت: قانون ش

تقويت شود. 
مرتضى طاليى، نايب رييس شوراى شهر 
تهران در اين ميان پيشنهاد جديدى مطرح 
ــوان كرد: معتقدم همزمان با برگزارى  و عن
ــهر تهران و نامزدهاى  انتخابات شوراى ش
ــيون و  انتخابات كه عمدتا به صورت فراكس
ــهردار مورد نظر  گروهى وارد مى شوند، ش
ــردم عالوه بر  ــد تا م ــود را معرفى كنن خ
انتخاب عضو شوراى شهر نسبت به انتخاب 
ــهردار  ــهردار نيز اقدام كنند. انتخاب ش ش
ــا تصويب اين  ــت كه ب امرى تخصصى اس
اليحه ديگر انتخاب آن تخصصى نمى شود. 

واكنش شورا به انتخاب شهردار از سوى مردم11 اولويت طرح نظام سالمت

رييس جمهور به نيويورك مى رود



بازاريابى براى لوازم التحرير در بازار داغ شهريور

اينجا همه چيز بوى تازگى مى دهد
صفحه 12

تشريح داليل كاهش تمايل به سرمايه گذارى  در اردبيل
ــرمايه گذارى  ــتاندار اردبيل كاهش تمايل به س اس
ــت گذارى و جهت گيرى مسئوالن  ــى از سياس را ناش

اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، مجيد خدابخش در جلسه شوراى 
ــتان اردبيل  ــت و بخش خصوصى اس گفت وگوى دول
ــال هاى آخر  در اتاق بازرگانى اردبيل اظهار كرد: در س

ــط  ــنامه مختلف تنها توس دولت دهم حدود 80 بخش
بانك مركزى صادر شد.

ــث  ــرايطى باع ــن ش ــه چني ــان اينك ــا بي وى ب
ــود، يادآور  ــرمايه گذاران مى ش ــرار س ــى و ف بى ثبات
ــاى هزينه  ــانى كه اعتبارات بانكى را به ج ــد: كس ش
ــا انتقال  ــاير بخش ه ــرمايه گذارى به س در توليد و س

ــا  ــدگان و كارآفرين ه ــزء توليدكنن ــد، ج مى دهن
ــورد قانونى  ــب و برخ ــت تعقي ــد تح ــتند و باي نيس

قرار گيرند.
ــخنان خود با اشاره  استاندار اردبيل در بخشى از س
ــيب زمينى و برخى  ــت صادركنندگان س به محكومي
ــبات تصريح كرد:  ــوى ديوان محاس از كارمندان از س

ــنامه اى مبنى بر اعمال تعرفه بر  در 1391/7/1 بخش
ــوى هيأت دولت به گمرك  صادرات سيب زمينى از س
ابالغ، اما پس از مشاهده تبعات آن، بخشنامه ديگرى 
ــوراى اقتصاد صادر  در تاريخ 1391/7/25 از سوى ش

شد.
صفحه 11

سرنخ
كالس هاى آموزش شعر و فروش 

11خنده دارترين نمايش ها

رسانه

اين يك تبليغ نيست 
13

كلينيك كسب و كار

قيمت  باالى محصوالت
14

داستان زندگى محمود خليلى

اليحه الحاقى نفت 
16

گزارش «فرصت امروز» از بازار 
زيورآالت 

نقره  برسكوى طال
اسـتفاده از زيورآالت فقط يك رسـم نيست بلكه نوعى عادت 

ماندگار است كه در بين همه مردم هم رواج دارد.

با سرمايه هنگفت وارد بازار ماشين آالت 
معدنى شويد

واردات غول پيكرها
بخش معدن يكى از موثر ترين بخش ها در اقتصاد هر كشـورى 
محسوب مى شود كه با كمى توجه به آن مى توان بهره بردارى هاى 

مناسب و خوبى از آن داشت. 

مترو رسانه اى قدرتمند براى تبليغات 
فرهنگى

تصوير هست
صدا نيست

در برخى از ساعات روز بايد هنرمند باشيد تا بتوانيد به مترو راه 
پيدا كنيد.

گزارش «فرصت امروز» از شغلى كه تاكنون 
به آن فكر نكرده ايد

دادزنى، شغلى ديرينه اما 
تازه وارد در فضاى كسب و كار

امـروز مى خواهيـم چگونگـى فعاليـت در يـك شـغل خاص و 
چالش برانگيز را برايتان شرح دهيم؛ شغل دادزنى.

 كافه مديران مديريت باشگاه دارى در 
فوتبال را بررسى مى كند:

ستاره ها و مسير 
توليد ثروت

بسـتن قراردادهاى چند ميلياردى بازيكنان ورزشـى همچون 
فوتبال در باشگاه هاى كشور به امرى مرسوم درآمده...

10

11

13

14

15
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فقط  زیورآالت  از  اس��تفاده 
یک رس��م نیس��ت بلکه نوعی 
ع��ادت ماندگار اس��ت که در 
بین همه مردم هم رواج دارد. 
البت��ه این زی��ورآالت معموال 
بس��ته به وس��ع مال��ی مردم 
جنس شان فرق می کند. مسیر 
خرید همیش��ه هموار نیس��ت 
و سراشیبی و س��رباالیی های 
زیادی دارد که به همان میزان 
در ن��وع خرید مردم تاثیرگذار 
اس��ت. به ویژه ای��ن روزها که 
گرانی ط��ا و جواهر بدجوری 
به اصطاح روی اعصاب است، 
بای��د ب��ه فک��ر جایگزین های 
دیگ��ری بود. از ط��ا که عبور 
کنیم روی سکوی دوم به نقره 
برمی خوریم که این روزها جدا 
از جنس و اعتبارش س��کوی 
ط��ا را تصاحب کرده اس��ت. 
به نوعی که حتی تابوی خرید 
طای عروس��ی را هم شکسته 
که  خانواده های��ی  و هس��تند 
ب��ا واقعی��ت گرانی ط��ا کنار 
آمده ان��د و به ج��ای پرداخت 
هزین��ه چندین میلیون��ی طا 
که ارزان ترین س��رویس هایش 
بین 10 ت��ا 12 میلیون تومان 
س��رویس های  دارد،  قیم��ت 
نق��ره  ای را انتخ��اب می کنند 
ک��ه در نهایت تا یک  میلیون و 
دارند.  قیمت  تومان  500هزار 
با توجه به مسائل عنوان شده، 
س��ری به یکی از بازارچه های 
نقره فروشی در میدان آریاشهر 
)بازارچ��ه صف��وی( زدیم تا از 
کم و کیف ای��ن بازارچه نقره 
خبردار ش��ویم. ب��ه طور کلی 
نقره مرکز بورس مشخصی در 
تهران ن��دارد و معموال اطراف 
مراک��ز ف��روش ط��ا می توان 
فروش��گاه های نقره را هم پیدا 

کرد. 
در ب��ازار نق��ره معموال چند 
اس��م را می ش��نوید؛ ایران��ی، 
تایلن��دی، ت��رک و ایتالیایی. 
اصفهان  محص��ول  ایرانی  ه��ا 
و تبری��ز هس��تند. خارجی ها 
همیشه گران ترند چون تقریبا 

ضمانت شده هستند و به قول 
یکی از فروش��ندگان مشتری 
با گذش��ت چندین روز آنها را 
پس نمی آورد. این فروش��نده 
در ادام��ه اضاف��ه می کند که 
جنس ه��ای ایرانی معموال بعد 
از مدت کوتاهی س��یاه ش��ده 
و ع��دم رضای��ت مش��تری را 
به دنبال دارند. به همین خاطر 
ما دنبال دردسر نمی گردیم و 
جنس های  می دهی��م  ترجیح 
خارجی را به مش��تری عرضه 
ایران��ی  جنس ه��ای  کنی��م. 
ارزان ت��ر اس��ت و مث��ا یک 
انگش��تر ایران��ی قیمت��ش از 
می شود  تومان شروع  20هزار 
و تا 100هزار تومان می رس��د 
اما کارهای خارجی از 30هزار 
تومان ش��روع و ت��ا 400هزار 
قیمت گ��ذاری  ه��م  توم��ان 

می شوند.  

سنگ  ها و سنگینی 
قیمت  ها

وزن و نوع س��نگی که روی 

اجن��اس نق��ره کار می ش��ود، 
در قیم��ت نهای��ی آنه��ا تاثیر 
مس��تقیم دارد. کارهای ایرانی، 
ب��ه کارهای کارگاهی مش��هور 
هس��تند و چ��ون با تی��راژ باال 
تولید می شوند معموال کیفیت 
الزم را ندارند.  فروشنده  ای در 
این زمینه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: ایرانی ها بیش��تر به 
تیراژ اهمیت می دهند و کمتر 
کیفی��ت را رعایت می کنند، به 
همین خاطر است که مشتریان 
بیش��تر خواهان خرید اجناس 

خارجی هستند تا ایرانی. 
ه��م  دیگ��ری  فروش��نده   
اظه��ار می کند: ب��ه کار بردن 
نیکل زی��اد، آب��کاری و تقلب 
در محص��والت ایران��ی موجب 
می ش��ود بعد از مدت کوتاهی 
دچار س��یاهی در ظاهر ش��ود 
ک��ه ش��کایت های مش��تریان 
کاره��ای  دارد.  پ��ی  در  را 
خارج��ی به کارهای ش��رکتی 
 معروفن��د و با ضایعات کمتری 

تولید می شوند. 

آقایی تایلند و ترکیه در 
بازاری با مشتریان زنانه

ه��ر چن��د کاره��ای نق��ره 
ایتالیای��ی در جه��ان محبوب 
اس��ت، ام��ا ایتالی��ا ب��ه تولید 
کارهای خاص ش��هرت دارد و 
معموال به صورت سفارش��ی به 
اقدام می کند،  نقره جات  تولید 
ب��ه همی��ن دلی��ل نمی ت��وان 
انتظار داشت که در هر بازاری 
به ص��ورت انب��وه ب��ا نقره های 
ایتالیای��ی مواجه ش��د. ترکیه 
نیز در زمینه نقره جات بیش��تر 
دستبند تولید می کند. پس اگر 

مثا انگش��تری را با این عنوان 
که کار ترک اس��ت، خواستند 
به شما بفروشند، خیلی جدی 
ترک  دس��تبندهای  نگیری��د. 
ت��ا یک میلیون  بین 30ه��زار 
ایرانی ها  دارن��د.  قیمت  تومان 
تولید می کنند.  انگشتر  بیشتر 
البته س��رویس های زیادی هم 
که تولید ایران باش��د در بازار 

موجود است. 

تیتانیوم هم کنار می رود
اگ��ر زمان��ی تیتانی��وم بازار 
پررونق��ی داش��ت و مهم ترین 
دلیلش هم تنوع باالی کارهایی 
از این جنس ب��ود، امروز  نقره 
کم ک��م ب��ازار تیتانی��وم را هم 
کس��اد ک��رده اس��ت و در این 
میان یکه تازی می کند. قابلیت 
نقره جات  درخشندگی  بازیابی 
موج��ب ش��ده در می��ان موج 
بی پایان گرانی طا و تیره شدن 
تیتانیوم  ه��ا بعد از مدت زمانی 
اندک، این نقره باش��د که بازار 
را در دست می گیرد. از طرفی 
نقره های ظریف و درخشان به 
دلیل همرنگی و همسانی هایی 
که با طای س��فید دارند، این 
شانس را به دست آورده اند که 

مشتریان خواهان آنها باشند. 
تن��وع ب��اال در ب��ازار نق��ره، 
اس��تفاده از سنگ های مختلف 
ب��ا ارزش های متفاوت و مهم تر 
اینکه در هن��گام خریدوفروش 
نق��ره همانن��د طا، مش��تری 
ه��م  مالیات��ی  نیس��ت  الزم 
عاوه بر قیم��ت کاال بپردازد، 
موجب شده هر روز خریداران 
نقره ج��ات ب��رای   بیش��تری 

 صف بکشند. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار زیورآالت 

نقره  بر سکوی طال 

ساختار تولید نان باید اصالح شود

در روزهای اخیر مسائل و حرف های زیادی در مورد نان 
و قیمت نان گفته ش��ده است. حتی محمد شریعتمداری، 
معاون اجرایی رییس جمهور در روزهای گذشته به صراحت 
از تصمی��م دولت برای اصاح قیم��ت نان خبر داد و البته 
اعام کرده اس��ت که افزایش قیم��ت نان به صورت جزئی 
و بدون اینکه مردم تحت فشار قرار گیرند، صورت خواهد 
گرفت. او دلی��ل این تصمیم دولت را نیز بی کیفیت بودن 
ن��ان، عدم رضایت نانوا و مردم از ش��یوه پخت نان و البته 
قیمت طرف عرض��ه عنوان کرد. می توان به این مس��ئله 
خوشبین بود زیرا مسئوالن دولتی نیز از وخامت حال نان 
خبر دارند و درصدد اصاح اوضاع آن هستند. در این میان 
اقدامات زیادی می توان انجام داد. مثا تخصیص یارانه به 
ن��ان و قرار دادن این یارانه در اختیار مردم می تواند راهکار 
موثری باش��د. در ادامه این طرح، آزادسازی قیمت نان نیز 
می تواند راهکاری  باشد برای اینکه هم مردم قدرت انتخاب 
داش��ته باش��ند و هم نانوایی ها دیگر مجبور نباشند برای 
بازگردان��دن هزینه های تولید خود از کیفیت نان بکاهند، 
چون قیمت نان ثابت اس��ت. بیش از س��ه سال است که 
قیمت نان ثابت است ولی هزینه های تولید هر روز بیشتر 
می شود و همین امر موجب پایین آمدن کیفیت نان شده 
است. قیمت آرد و گندم هم باید اصاح شود تا نانوا مجبور 
نباش��د هزینه های اضافه ای تحمل کند که در ادامه فشار 
خرید نان بر دوش مردم باش��د. این مسائل در حالی است 
که نان می تواند یک وعده غذایی کامل باش��د. اما نان های 
ایرانی کیفیت الزم را ندارند و نمی توان به عنوان یک ماده 
غذایی مقوی روی آنها حس��ابی باز کرد. یکی از مهم ترین 
مسائلی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم این است که 
در بازار نان رقابتی وجود ندارد و همین امر موجب می شود 

که هر چیزی تحت عنوان نان به خورد مردم داده شود. 
ولی اگر س��اختار تولید نان س��نتی اصاح و در کنار آن 
فرهنگ استفاده از نان های حجیم نیز ترویج شود، می توانیم 
 ش��اهد حض��ور برندهای خارج��ی در بازار نیز باش��یم که 
خ��ود ب��ه خود ب��ه ایجاد رقاب��ت و باال رفت��ن کیفیت نان 
منجر می ش��ود. این اتفاق در ترکیه افت��اد و االن به عنوان 
یک تولیدکننده بزرگ نان ش��ناخته می ش��ود که نان های 

باکیفیتی تولید و حتی صادر می کند. 

مدیریت حقوق ماهانه

بودجه بندی برای خرید و همچنین ب��رای حقوق ماهانه 
می توان��د از هدر دادن پ��ول و خرید کااله��ای غیر ضروری 
جلوگیری کند و به پس انداز هم بینجامد. بنابراین برنامه ریزی 
مالی در زندگی اهمیت زیادی دارد مخصوصا برنامه ریزی ای 
که روی اصول باشد و باعث شود کمتر با بحران مالی مواجه 

شویم. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران، نخس��تین ق��دم برای 
برنامه ریزی مالی و بودجه بندی حقوق ماهانه این اس��ت که 
میزان درآمد ماهانه خود را محاسبه کنید. ممکن است عاوه 
بر شغل و کار اصلی خود شغل دوم هم داشته باشید پس باید 
میزان کل درآمد ماهانه را محاس��به کرده و آن را یادداشت 
کنید. با استفاده از یک جدول می توانید هزینه های مختلف 
را از هم تفکیک کنید، مثا هزینه ه��ای ثابت که باید هر ماه 
پرداخت شود و هزینه های دیگری که هر چند وقت یکبار برای 
آنها پولی پرداخت می کنید. برای نمونه هزینه های مربوط به 
مالیات و عوارض ش��هرداری هزینه هایی هس��تند که ساالنه 
محاسبه می شوند، بنابراین همیشه از قبل برای آنها برنامه ریزی 
کنید تا بودجه کافی برای پرداخت شان داشته باشید. نیمی از 
هزینه ها در زندگی می تواند با صرفه جویی کاهش پیدا کند 
مخصوصا در مصرف انرژی می توانیم ب��ا صرفه جویی کردن 
مبلغی را که بابت این هزینه ها پرداخت می کنیم در قسمت های 
دیگر مورد استفاده قرار دهیم. اگر ماهانه خرید انجام می دهید 
حتما باید یک بودجه برای آن در نظر بگیرید. خرید کاالهای 
بزرگ نیاز به پس انداز دارد پس با صرفه جویی می توانیم به 
پس انداز کردن هم کمک کنیم تا بتوانی��م کاالهایی را که 
قیمت های باالتری دارند، تهیه کنیم. گاهی وقت ها کاالهایی 
که مورد نیاز ما نیستند نه تنها باعث هدر دادن پول می شوند 
بلکه موجب می شود نتوانیم هزینه های ضروری را بپردازیم. 
عادت های بد پول خرج کردن را با بودجه بندی برطرف کنید. 
هزینه های ثابت دیگری مثل اجاره، قسط و بازپرداخت وام ها 
هزینه های مهمی هستند که می توان با صرفه جویی در دیگر 
هزینه ها پرداخت این مبالغ را آسان تر کرد. همیشه اهداف 
مالی خود را در نظر بگیرید، مثا برای خرید کاالهایی که در 
ماه های آینده برای آن برنامه ریزی کردید از قبل باید مقداری 
پس انداز کرده باشید، مخصوصا کاالهای مهم تر یا با قیمت 
باالتر اگر جزئی از اهداف ش��ما هستند باید از قبل برای آنها 
برنامه ریزی مالی انجام شود. هزینه های تحصیل نیز بخشی از 
هزینه هایی است که باید پرداخت شود. خیلی اوقات می توان 
با پس اندازی که از قبل داش��ته ایم کمک هزینه ای را برای 
اهداف تحصیلی خود در نظر بگیری��م در این صورت با یک 
برنامه ریزی خوب هم به کار و فعالیت برای درآمد زایی مشغول 

می شویم و هم به اهداف تحصیلی خود می رسیم. 

مدیریت یادداشت

63

تهمینه سهرابی

قیمت )تومان(کاال

200 تا 300 هزار سرویس نقره ایرانی

300 هزار تا یک میلیون و 500 هزارسرویس تایلندی

30 تا 500 هزار دستبند 

20 تا 200 هزار انگشتر

40 تا 350 هزار گردنبند

محمدجواد کرمی
رییس اتحادیه نان  های حجیم و نیمه حجیم تهران



11 مدیریت سرمایه گذاری

بخش معدن یکی از موثر ترین 
ه��ر  اقتص��اد  در  بخش ه��ا 
کشوری محس��وب می شود که 
با کم��ی توجه ب��ه آن می توان 
مناس��ب  بهره برداری ه��ای 
و خوب��ی از آن داش��ت. البت��ه 
ب��رای بهره برداری مناس��ب از 
بخش های اقتصادی باید برخی 
زیرس��اخت های مه��م را ایجاد 
کرد، ایج��اد زیرس��اخت ها نیز 
مستلزم وجود س��رمایه گذاری 
اس��ت؛ س��رمایه ای ک��ه بخش 
اعظ��م آن در دس��ت دول��ت 
اس��ت. در س��ال های اخیر نیز 
حض��ور بخش خصوص��ی در 
س��رمایه گذاری ها به خص��وص 
در بخش معدن بیش از گذشته 
شده است، اما س��رمایه گذاری 
در بخش معدن تنها به کش��ف 
م��اده معدن��ی و بهره ب��رداری 
از آن خت��م نمی ش��ود. ای��ن 
ن��د  می توا س��رمایه گذاری 
ش��امل بخش ه��ای دیگ��ری 
همچون اکتش��اف، استخراج، 
ماش��ین آالت، بهره ب��رداری، 
فروش و. . . ش��ود. ماشین آالت 
معدنی امروز یکی از اصلی ترین 
ارکان فعالی��ت در بخش معدن 
به حس��اب می آیند ک��ه تامین 
و تجهیز آنها برای توس��عه این 

بخش امری حیاتی است. 
تجهی��ز بخ��ش مع��دن پس از 
اخ��ذ گواه��ی کش��ف و پروانه 
بهره ب��رداری، ج��زو یک��ی از 
اصلی ترین اقدامات به حس��اب 
می آید، زیرا بدون اس��تفاده از 
ماش��ین آالت، برداش��ت ماده 
معدن��ی غیر ممکن اس��ت، اما 
گران بودن ماشین آالت معدنی 
و همچنین وج��ود موضوعی به 
نام تحری��م باعث ش��د تجهیز 
مع��ادن به ماش��ین آالت کاری 
دشوار همراه با هزینه های زیاد 
باش��د. در حال حاضر باتوجه به 
صحبت فع��االن معدن��ی تنها 
افرادی که سرمایه بسیار زیادی 
در اختیار دارند به سراغ واردات 

ماشین آالت معدنی می روند. 

 ماشین آالت معدنی
 و سرمایه زیاد

در چن��د س��ال اخیر ب��ه دلیل 
فش��ار تحریم های وضع ش��ده، 
واردات ماش��ین آالت ب��رای 
فعاالن بخ��ش معدن س��خت 
ش��د. یک��ی از وارد کنن��دگان 
در  ماش��ین آالت   ب��زرگ 
بن��در عب��اس، اظه��ار  ک��رد: 
ماش��ین آالت مورد نی��از برای 
معدن��کاری با حض��ور چندین 
واس��طه خریداری می شود. در 
واقع به دلیل مشکالت به وجود 
آمده نمی توانیم خرید مستقیم 

داشته باشیم. 
از  یک��ی  جعف��ری،  رض��ا 
فروش��ندگان ماش��ین آالت و 
تجهیزات معدنی درب��اره بازار 
فعلی این کار گفت: متاسفانه در 
سال های اخیر و با وجود شرایط 
نامساعد اقتصادی وضعیت بازار 

چندان تعریفی ندارد. 
وی ادام��ه داد: ب��ه دلی��ل 
نب��ود تس��هیالت ب��رای خرید 

ماشین آالت معدنی بیشتر افراد 
به دنب��ال خرید ماش��ین  هایی 
هس��تند که س��ال های زیادی 
از عمرش��ان می گذرد و همین 
موضوع موج��ب کاهش کارایی 
ماش��ین آالت می ش��ود. البته 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه خرید 
ماش��ین آالت معدن��ی ب��ا عمر 
چندس��اله نیز آنچن��ان ارزان 

نیست. 
جعفری افزود: متاسفانه فعالیت 
در بخش معدن، فعالیتی توام با 
صرف هزینه های بس��یار است و 
این موضوع در آغ��از کار بیش از 
هر زمان دیگر به چش��م می  آید. 
بدون ش��ک ف��ردی ک��ه بدون 
س��رمایه گذاری مناس��ب وارد 
بخش معدن می شود، نمی تواند 

از عهده تامین مالی این کار برآید، 
زیرا در آغاز کار ب��رای مطالعات 
اکتشافی، اخذ گواهی اکتشاف، 
بهره ب��رداری و... هزینه ه��ای 
بس��یاری صرف کرده اس��ت به 
همی��ن دلی��ل هزین��ه تجهیز 
ماشین آالت برایش سخت خواهد 
بود. چنین فردی تصمیم به خرید 
ماشین آالتی با عمر زیاد می گیرد. 
این موض��وع باعث ش��ده امروز 
بیش��تر معادن موجود در کشور 
با مشکل فرسودگی ماشین آالت 

مواجه باشند. 

با چه مقدار هزینه وارد بازار 
ماشین آالت معدنی شویم؟ 
با توس��عه فعالیت های معدنی، 
خیلی از افراد بر این باورند که با 

ورود به بازار ماشین آالت معدنی 
و واردات آنها می توانند وضعیت 
اقتصادی خوبی را ب��رای خود 
ایجاد کنند، اما بررسی قیمت ها 
و صحبت با اف��راد فعال در این 

بازار نتیجه دیگری را رقم زد. 
جعف��ری ب��ا بی��ان اینک��ه در 
حال حاض��ر قیمت ی��ک لودر 
معدن��ی ب��ا 30س��ال کارکرد 
نزدیک ب��ه 130 میلیون تومان 
خریدوفروش می ش��ود، اظهار 
کرد: بدون شک با سرمایه چند 
10 میلیونی نمی توان وارد این 
کار ش��د زیرا برای خرید برخی 
از ماش��ین آالت بای��د رقم های 

میلیاردی پرداخت کرد. 
البته نکته قابل توجه این است 
که قیمت ماشین های تولیدی 

در کشور بس��یار کمتر از انواع 
وارداتی است. 

در کن��ار صحب��ت ب��ا چندین 
فروش��نده  و  وارد کنن��ده 
ماش��ین آالت که بیش��تر آنها 
تمایل��ی به انتش��ار ن��ام خود 
نداشتند به این نتیجه رسیدیم 
که با یک سرمایه کم نمی توان 
وارد ای��ن حوزه ش��د. اگر جزو 
آن دس��ته افرادی هستید که 
تمایل به واردات ماش��ین آالت 
دارید خ��وب اس��ت بدانید که 
ب��ه غی��ر از هزینه خری��د کاال 
با هزینه ه��ای دیگ��ر از جمله 
حم��ل کاال ت��ا ای��ران، هزینه 
واردات و... مواج��ه خواهی��د 
بود. البته واردات ماشین آالت 
معدنی و راهس��ازی مستعمل 
برنده��ای  غیراس��قاطی 
کوماتس��و، کاترپی��الر، ول��وو، 
لیبهر، ترکس و هیتاچی با عمر 
حداکثر 10 سال تا پایان سال 
1394 آزاد و طبق بخش��نامه 
ضواب��ط واردات ماش��ین آالت 
معدنی و راهس��ازی مستعمل 
غیراسقاطی و با نش��ان معتبر 
جهانی ابالغی توس��ط وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت به 
گمرک های اجرایی ابالغ شد. 

اما از س��وی دیگر اگر خواهان 
راه ان��دازی کارخان��ه تولی��د 
ماش��ین آالت معدنی هس��تید 
باید سرمایه بیشتری در دست 
داش��ته باش��ید و تا حد ممکن 
روی تس��هیالت بانکی حسابی 
باز نکنی��د که ای��ن کار فعال در 
ای��ران به دلی��ل مس��ائل مالی 

تقریبا ناممکن است. 

نبود نیروی کافی 
برای تعمیر

ماشین آالت معدنی
اما مشکالت دیگر، پس از مجهز 
شدن معادن به ماشین آالت آغاز 
می ش��ود. یکی از واردکنندگان 
ماش��ین آالت معدن��ی ک��ه در 
جنوب کش��ور نیز ساکن است، 
اظهار کرد: بیش��تر مش��کالت 
پس از واردات ماشین آالت آغاز 
می شود و آن هم زمانی است که 
یکی از ماش��ین آالت موجود در 

بندر خراب می شود. 
وی ادامه داد: متاس��فانه نیروی 
متخصص و کافی در کشور برای 
تعمیرات ماش��ین آالت معدنی 
وجود ندارد. از سوی دیگر گاهی 
قطعات خراب ش��ده در کش��ور 
وج��ود ن��دارد و بای��د از طریق 
کشور های دیگر خریداری شود. 
به گفت��ه این ف��رد، گاه��ی به 
دلی��ل ع��دم تخص��ص کاف��ی 
ب��رای تعمیرات ماش��ین آالت، 
ماشین خراب ش��ده بالاستفاده 
باق��ی می مان��د. آن ط��ور که از 
ش��رکت های فروش��نده برخی 
ماش��ین آالت معدنی پرس و جو 
کردیم، به ط��ور کلی قیمت این 
ماش��ین ها از 2میلی��ارد تومان 
کمتر نیس��ت. به عن��وان مثال، 
ن��وع دس��ت دوم »دام ت��راک« 
برند کوماتس��و حدود 2میلیارد 
تومان و صف��ر آن 4 تا 5میلیارد 
تومان قیم��ت دارد. قیمت بقیه 
ماشین ها هم در همین محدوده 

هاست.

بزرگ ترین ماشین های حفاری جهان
1- شاول هیدرولیك آر اچ 400 باکیروس

آر اچ 400 با حفر 9 هزار تن در عرض یک ساعت 
رکورد بر جای گذاشت. آر اچ 400 می تواند 94 تن 
یا 57 یارد مربع را در شاول خود نگه دارد. در این 
ماشین که 10 متر )33 فوت( ارتفاع و 8/6 متر پهنا 
و 980 تن وزن دارد، دو موتور 16 سیلندری یکی 
شده اند تا 4400 اسب بخار نیرو تولید کنند و این 
ماشین حتی یک اتاق جداگانه پشت کابین دارد 
که می تواند به یخچال و مایکروویو مجهز ش��ود. 
این شاول هیدرولیک در ماسه های نفتی آلبرتای 

کانادا در حال استفاده است. 
2- بیل مكانیكی چرخشی بگر 293 شرکت 

TAKRAF
این بیل چرخشی صاحب رکورد جهانی گینس 
برای بزرگ ترین ماش��ین زمینی است. بگر 293 
برای استخراج لیگنیت که نوعی زغال سنگ عیار 
پایین مورد اس��تفاده در نیروگاه های برق است، 
زمین را حفاری می کند. چرخ بگر به قطر 71 فوت 
18 بیل 1452 گالنی این دستگاه را می چرخاند 
و زمین را کنده و به یک تس��مه نقاله می ریزد که 
در پشت بازوی بارگیریش ساخته شده است. هر 
روز بگر 8/48 میلیون ف��وت مربع مواد را جابه جا 
می کند ک��ه برای پر کردن 96 اس��تخر ش��نای 
المپیک کافی اس��ت. این دس��تگاه که در معدن 
هومباخ آلمان مورد اس��تفاده اس��ت، 94/5 متر 

ارتفاع و 220 متر طول و 45500 تن وزن دارد. 
3- کاترپیالر 797 اف

زمانی که کاترپی��الر 797 بی  را در س��ال 2002 
معرفی کرد، آن را در کالس یک��ی از بزرگ ترین 
دامپتراک های جهان قرار داد. ش��ش س��ال بعد 

کاترپیالر با مدل 797 اف ی��ک گام دیگر جلوتر 
گذاشت و مدل قبلی خود را از نظر ظرفیت حمل 
بار و اسب بخار کنار زد. دامپتراک 797 اف دارای 
یک موتور تک 20 سیلندری با توان 4 هزار اسب 
بخار است که 51 متر ارتفاع و 9 متر پهنا و 687. 

5 تن وزن دارد. 
4- سنگ شكن سیار متسو

در حالی که ماش��ین های دیگر زمین را حفاری 
کرده و مواد را جابه جا می کنند، سنگ شکن های 
س��یار جابه جای��ی و حم��ل قلوه س��نگ ها را از 
مح��ل راحت تر می کنن��د. یک��ی از بزرگ ترین 
سنگ شکن های س��یار در بازار لوکوترک ال تی 
160 اس��ت که می تواند در هر س��اعت حداکثر 
1550 تن س��نگ ی��ا بت��ن را بش��کند و تخته 
سنگ هایی به اندازه یک متر مربع را جابه جا کند. 
متسو با زنجیرهایی شبیه شنی تانک این ماشین 
را طراحی کرده است از این رو می تواند به راحتی 
از زمین های ناهموار در معادن روباز و زیرزمینی 
عبور کند. این دستگاه که در هر دوی معادن روباز 
و معادن زیرزمینی کارب��رد دارد، دارای 64 فوت 

طول و 9/2 فوت پهنا و 30/60 تن وزن است. 
5- لو تورنو 2350

بزرگ ترین ل��ودر پیش کاو جهان ب��ا چرخ های 
الس��تیکی زمی��ن را با ش��اول 53 ی��ارد مکعب 
کاوش کرده و جابه جا می کن��د. یک موتور دیزل 
65 لیتری با توان 2300 اس��ب بخار این ماشین 
غول آسا را که 67 فوت پهنا و 21 فوت ارتفاع دارد 
و بیش از 72 تن مواد را تقریبا 44 فوت در هوا بلند 
می کند، حرکت می دهد. وزن این لودر 289 تن 
است و از ظرفیت حمل 72 تن بار برخوردار است. 

با سرمایه هنگفت وارد بازار ماشین آالت معدنی شوید

وارداتغولپیکرها
35 سال است توصیه می کنم

یك دانشگاه جامع هنر ایجاد شود
سرمایه گذاری روی هنر، از آن دسته سرمایه گذاری هایی 
اس��ت که نیاز به عش��ق و عالق��ه دارد. ب��ه عبارتی یک 
هنرمند وقتی می خواه��د روی هنرش س��رمایه گذاری 
کند، نباید برای کس��ب درآمد دس��ت ب��ه چنین کاری 
بزن��د، بلکه ارتق��ای هنر و عش��ق و عالقه ب��ه آن از همه 
چی��ز مهم تر اس��ت، اما چه می ش��ود ک��رد غم ن��ان را؟ 
محمود فرش��چیان در این خصوص گفت وگویی با ایسنا 
داشته که خواندنش خالی از لطف نیست. درددل های این 
هنرمند کارکشته شاید زبان حال بسیاری از هنرمندانی 
باشد که عمرشان را در این راه سرمایه گذاری کرده اند اما 
آنچه برداشت می کنند متناسب با سرمایه و وقتی نیست 

که برایش صرف شده است. 
محمود فرشچیان گفت: متاسفانه هنر امروز ایران کیفیت 
و اصالت خود را از دست داده است، چراکه متاسفانه عشق 
از هنر گرفته شده و به جای آن مارکتینگ وارد عمل شده 
است و کس��ی هم وجود ندارد که از هنر و هنرمند واقعی 

حمایت کند. 
استاد برجسته نقاش��ی و مینیاتور ایران اظهار کرد: هنر 
و مقوله هنر، حس��اب دو دو تا چهار تا یا ترازوی میزان و 
سنجشی نیست، چراکه هر زمان دارای فرازها و فرودهای 
متعددی است و گاهی به آن توجه می شود و گاهی مورد 

بی مهری قرار می گیرد. 

هنرمند امروز تنها به دنبال بازار است
وی با بیان اینکه مدتی اس��ت هنر در ایران حالت اصولی 
و صحیح خود را از دس��ت داده، افزود: از 35 سال گذشته 
تاکنون به تدریج به مقامات و مسئوالن یک توصیه کردم 
و آن هم ایجاد یک دانشگاه هنر در ایران بوده است، چراکه 
هنرهای کشور کیفیت های اصلی خود را از دست داد ه اند، 

زیرا نه حمایتی می شوند و نه انسجامی دارند.
 این دانش��گاه هنری که م��ن باره��ا آن را توصیه کردم 
دانش��گاهی جام��ع و کاربردی اس��ت که تم��ام زیر و بم 
هنرهای موجود ایران در آن آموزش داده شود تا هنری در 

کشور خاموش نشود. 
این استاد برجسته مینیاتور ادامه داد: زمانی که هنر ایرانی 
از چین یا ژاپن وارد کشور می شود معلوم است که هنرمند 
ایرانی رغبت خود را از دست می دهد. به عنوان نمونه زمانی 
فرش ایرانی حرف اول را در دنیا می زد حاال رتبه ایران در 
فرش 27 یا 28 جهان است زیرا نه از طرف هنرمند و نه از 
طرف مس��ئوالن به مقوله هنر توجه نمی شود و فقط یک 
کار ش��تابناک در هنر ایران رس��وخ کرده که هنر را برای 
رساندن به بازار و مارکتینگ می خواهد و همین موضوع 
هنر را مورد تعرض و لطمه قرار داده اس��ت. چطور ممکن 
اس��ت هنری که هنرمند فقط برای بازار ایجاد می کند با 

ارزش باشد؟ 
فرشچیان یادآور شد: کاشی کاری یکی دیگر از هنرهایی 
بود که جه��ان دنبال م��دل ایران��ی آن می دویدند. برای 
مثال 700 س��ال پیش بازار س��ر شور مش��هد در مسجد 
جامع، کاشی کاری شده است که هر بیننده ای را مدت ها 
مجذوب خ��ود می کن��د در حالی که کاش��ی کاری های 
امروز ما اصال آن جذابیت را ندارد و پس از 10 سال از بین 
می رود. به این دلیل که عشق جای خود را به مارکتینگ 

و بازار داده است. 

هنرمندان در به وجود آمدن 
وضع فعلی هنر مقصرند

وی با بیان اینک��ه هنرمندان در وضع فعل��ی هنر مقصر 
هستند، چرا که عش��ق و عالقه مندی تقلیل یافته است، 
تصریح کرد: امروزه هنر یک مقدار حالت ش��و پیدا کرده 
است و هنرمند تنها به دنبال سریع کار کردن است و هنوز 
کس��ی که خود را هنرمند می نامد به جایی نرسیده سعی 
دارد گالری بزند یا ش��هرت پیدا کند، خی��ر اصال این فرد 
هنرمند خطاب نمی شود، بلکه فقط اسم هنر و هنرمند را 

خراب می کند. هنرمند باید برود و مطالعه کند. 
این استاد برجسته نقاش��ی جهان گفت: دولت باید هنر و 
هنرمند را همراهی کند، هنر امروز کشور اصالت خود را از 
دست داده است. باید هنر و اصالت هنر در مراکز آکادمیک 
آموزش داده شود که این موضوع دقیقا به دلیل نبود همان 

دانشگاه جامع هنر به وجود آمده است. 

چه شد که امروز حق یكدیگر را ضایع می کنیم
فرشچیان همچنین در خصوص خشکی زاینده رود گفت: 
امروز پل های بی آب و تش��نه زاینده رود منتظر جرعه ای 
آب هس��تند، من نمی دانم این چه بالیی است که بر سر 
زاینده رود آمده؟ مگر در گذشته مردم باال دست و پایین 
دس��ت نبودند چه ش��د که امروز حق یکدیگ��ر را ضایع 

می کنیم؟ 
وی اضافه کرد: دول��ت اگر اقدام عاجل��ی نکند آن موقع 
تاسف ش��دیدی برای اصفهان و کش��ور به وجود خواهد 
آمد چرا که اصفه��ان بی آب دیر یا زود از دس��ت می رود، 
رودخانه ها در ش��هر موجب آبادانی هس��تند و به همین 
دلیل اس��ت که تم��ام کش��ورهای دنیا حواس ش��ان به 

رودخانه هایشان است. 

مترو بالی جان میراث اصفهان است
این چه��ره مان��دگار ایران خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه 
خبرهایی که از متروی اصفهان به گوش��م می رسد خوب 
نیست. من از همان آغاز به کار عملیات مترو بارها هشدار 
دادم و به مس��ئوالن نامه نوش��تم که عبور مترو از مرکز 
تاریخی اصفهان و خیابان چهارباغ درست نیست و آبستن 
مش��کالت متعدد اس��ت، اما کس��ی گوش نکرد و امروز 
می گویم عبور مت��رو از چهارباغ هم می��راث فرهنگی را 
تهدید و هم درختان کهنسال چهارباغ را خشک می کند.  

گفت و گو

کالس های آموزش شعر
 و فروش خنده دارترین نمایش ها

کالف اول: 
اگر به یاد داشته باشید 
راجع  پی��ش  هفته  چند 
ب��ه ترانه س��رایی باش��ما 
تمام  اما  کردیم،  صحبت 
ختم  همینجا  ب��ه  ماجرا 
ش��ما  زی��را  نمی ش��ود، 
می توانی��د از راه ه��ای دیگری به جز ف��روش ترانه هم 
پ��ول در بیاورید؛ البته به ش��رطی که روی معلومات و 
دانش خود س��رمایه گذاری کنید. شاید بپرسید چگونه 
چنین چیزی ممکن اس��ت؟ اما اگ��ر نگاهی به اطراف 
خ��ود بیندازید به راحتی اف��رادی را پیدا می کنید که 
با جان و دل تش��نه یادگیری مطالبی راجع به سرودن 
شعر یا ترانه هستند و حاضرند برای آموختن نکته های 

مورد نظرشان پول بپردازند. 
خب! چرا این پول به جیب ش��ما نرود؟ هزاران نکته 
و بحث در ش��عر وجود دارد که می توانید با کمی همت 
آنها را یاد بگیرید و مش��تاقان را سیراب کنید. در عین 
حال، جیب ش��ما هم پرپول می ش��ود. این یعنی یک 
سرمایه گذاری روی دانشی که برایش زحمت می کشید. 

کالف دوم: 
این روزها کمتر ش��اهد 
از  پخش سریال های طنز 
صداوسیما هستیم. یادش 
چند  همی��ن  تا  به خی��ر؛ 
س��ال پیش س��ریال هایی 
از هنرپیشه های کارکشته 
طن��ز در تلویزیون پخش می ش��د که ح��ال آدم را جا 
می آورد! اما اکنون طنز ها آن رمق گذشته را ندارند و به 
سختی قادر به خنداندن مردم هستند. قصد ما در این 
کالف نقد و بررس��ی برنامه های تلویزیون نیست، بلکه 
آمده ای��م تا بگوییم اینجا فرصتی برای س��رمایه گذاری 
فراهم شده که هرکس��ی می تواند از عهده اش بربیاید، 

اما کمی تالش می خواهد و هوش. 
اکن��ون اکثر مردم، به دنبال همان س��ریال های طنز 
قدیمی هستند که د وباره همان حال و هوا را برای شان 
تداع��ی کند. پس می توانید قس��مت های س��ریال های 
مختلف را که از همه جالب تر است، در یک دی وی دی 
جم��ع کنید و به فروش برس��انید. البته ش��رکت های 
پخش زیادی هس��تند که سریال ها را به طور کامل در 
مراک��ز پخش توزیع می کنند، ام��ا اینکه یک مجموعه 
ش��امل خنده دارترین قس��مت ها و جالب ترین تصاویر 
باش��د، مش��وق خوبی برای خرید خواهد شد. مطمئن 

باشید شکستی در کار نیست. 

سرنخ
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کتایون ملكی

کارآفرینی به ایجاد کسب و کار پایدار 
می انجامد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه کارآفرینی مزایای متعددی دارد، 
گفت: در حیطه کارآفرینی رقابت نیز بس��یار زیاد اس��ت 
و درک ابعاد این رقاب��ت و طرح یک کس��ب و کار دقیق و 
کارآمد می تواند منجر به ش��روع یک کس��ب و کار موفق و 
پایدار شود. به گزارش ایس��نا، محمد حسین فرهنگی در 
جلسه شورای مرکزی جامعه اس��المی کارگران افزود: با 
وجود اینک��ه کارآفرینی می تواند منج��ر به موفقیت های 
زیادی برای کارفرمایان و کارگران ش��ود، ولی باید زمانی 
را صرف سنجش آمادگی خود برای شروع یک کسب و کار 
کنید. وی ادامه داد: در کس��ب و کار هی��چ ضمانتی وجود 
ندارد، اما شما می توانید با طرح یک نقشه مناسب و بررسی 
دقیق آن شانس موفقیت خود را افزایش دهید و ضروری 
است در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان یک دارنده 
کسب و کار مورد ارزیابی قرار دهید.  فرهنگی افزود: عواملی 
چون توسعه سبد کاالها و دسترسی جغرافیایی به منظور 
رشد بیشتر، عمیق تر شدن ش��کاف بین شرکت هایی که 
مدیریت موجودی خدمات را به خوبی پیاده سازی می کنند 
و شرکت هایی که این کار را انجام نمی دهند، ادامه خرید و 
تملک سازمان های دیگر به عنوان یک عامل محرک رشد، 
توجه به داده های خ��رد در توزیع عمده فروش��ی و توجه 
به س��هم کیف پول مشتری و تقاضاهای مش��تریان و نیاز 
به همگرایی کانال های چندگانه از مهم ترین چالش های 

صنعت پخش در جهان به شمار می آید. 
وی ادامه داد: دس��تیابی ب��ه تصویری واض��ح از تقاضا، 
افزایش شفافیت داده ها برای کنترل موجودی و هزینه ها، 
بهبود همکاری و اجرا با تامین کنندگان و مش��تریان و نیز 
قرار گیری در جایگاه رش��د ب��ا بهبود خدمات ارائه ش��ده 

مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

آبیاری بارانی 70 هكتار از اراضی 
کشاورزی بستان آباد

با حضور مسئوالن کشوری 70 هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرستان بستان آباد در روستای اشتلق علیا از توابع بخش 
مرکزی این شهرستان مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار 
شد.به گزارش ایسنا، معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد 
کش��اورزی در این آیین با بیان اینک��ه از طرح های آبیاری 
تحت فشار حمایت می کند، اظهار کرد: این حمایت ها در 
اس��تان آذربایجان شرقی به دلیل مس��ائل دریاچه ارومیه 
باید پررنگ تر باشد.سیدرحیم سجادی افزود: این معاونت 
همچنین از طرح های صنایع کشاورزی با پرداخت تسهیالت 
الزم حمایت می کند.غالمرضا نوری، نماینده بس��تان آباد 
نیز در این مراسم گفت: در شرایط فعلی و کم آبی استان و 
مشکالت دریاچه ارومیه الزم است هم دولت از طرح های 
آبیاری تحت فشار حمایت کند و هم کشاورزان با مراجعه 
به سازمان جهاد کشاورزی نسبت به استفاده بهینه از آب 
کشاورزی همت کنند.جبرئیل زمانی مجری طرح آبیاری 
بارانی در روستای اشتلق علیا نیز با بیان اینکه برای اجرای 
این طرح از محل اعتب��ارات بانک��ی، کمک های بالعوض 
دولتی و همچنین آورده ش��خصی اس��تفاده ش��ده است، 
گفت: برای انجام طرح آبیاری تحت فشار در مساحت 70 
هکتار، 7 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار دولتی پرداخت 

شده است.

اخبار

گزارش

اس��تاندار اردبیل کاهش تمایل 
ب��ه س��رمایه گذاری را ناش��ی از 
سیاس��ت گذاری و جهت گی��ری 

مسئوالن اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مجی��د 
خدابخ��ش در جلس��ه ش��ورای 
گفت وگ��وی دول��ت و بخ��ش 
خصوصی اس��تان اردبیل در اتاق 
بازرگان��ی اردبیل اظه��ار کرد: در 
س��ال های آخر دولت دهم حدود 
80 بخشنامه مختلف تنها توسط 
بان��ک مرک��زی صادر ش��د.وی با 
بیان اینکه چنین ش��رایطی باعث 
بی ثباتی و ف��رار س��رمایه گذاران 
می شود، یادآور ش��د: کسانی که 
اعتبارات بانک��ی را به جای هزینه 
در تولید و سرمایه گذاری به سایر 
بخش ه��ا انتقال می دهن��د، جزء 
تولیدکنن��دگان و کارآفرین ه��ا 
نیس��تند و بای��د تح��ت تعقیب و 
برخورد قانونی قرار گیرند.استاندار 
اردبیل در بخشی از سخنان خود با 
اشاره به محکومیت صادرکنندگان 
سیب زمینی و برخی از کارمندان 
از س��وی دیوان محاسبات تصریح 
کرد: در 1391/7/1 بخش��نامه ای 

مبنی بر اعم��ال تعرفه بر صادرات 
سیب زمینی از سوی هیأت دولت 
به گمرک ابالغ، اما پس از مشاهده 
تبعات آن، بخش��نامه دیگری در 
تاریخ 1391/7/25 از سوی شورای 
اقتصاد صادر شد.وی با بیان اینکه 

در کم��ال تعجب 
گمرک بخشنامه 
اول را اجرایی کرد 
و براساس آن اکثر 
صادر کنندگان در 
سیس��تم اداری 
به عن��وان بدهکار 
معرف��ی ش��دند، 
اظهار ک��رد: این 
در حالی است که 
همین دستگاه از 
اعمال بخش��نامه 

دوم خودداری کرده است.استاندار 
اردبیل گفت: ماجرا تا جایی پیش 
رفت که امروز شاهدیم برای مدیر 
یک دستگاه و مسئول ذیحساب از 
سوی دیوان محاسبات رأی صادر 
ش��ده بدون اینکه به آثار آن توجه 
ش��ود، در حالی که قان��ون در این 
زمینه به طور کامل ش��فاف است.

وی با بی��ان اینکه هزین��ه تاخیر 
در ابالغ مصوب��ات را نباید بخش 
خصوصی بپردازد، گفت: در شرایط 
اقتصادی کنونی بخش خصوصی 
با فعالیت های خود باعث ارزآوری 
می ش��ود و از طرفی ه��م تجارت 

امروز یک��ی از محورهای توس��عه 
استان قرار گرفته و نباید با چنین 
رفتارهای��ی موجب ف��راری دادن 
بازرگانان و صادرکنندگان شویم.

هر نوع مواد غذایی در مسکو زمینه 
فروش دارد و می توانیم محصوالت 
کش��اورزی را به ص��ورت خ��ام یا 
ف��رآوری ش��ده از طری��ق صنایع 

تبدیلی به این بازار مس��تعد صادر 
کنیم و از برکات آن بهره مند شویم، 
در غیر این صورت این بازار توسط 
سایر رقیبان اشباع می شود و عقب 
می مانیم.استاندار اردبیل ادامه داد: 
با توجه به توافق دو کش��ور ایران 
و آذربایج��ان برای 
گس��ترش روابط و 
به دنبال آن فعال تر 
گم��رک  ش��دن 
بیله سوار به صورت 
24 س��اعته، تمامی 
دستگاه هایی که در 
گمرک فعال هستند 
تجهی��زات  بای��د 
خ��ود را ب��رای این 
مه��م پیش بینی و 
برنامه ه��ای خود را 
به کارگروه توسعه صادرات ارسال 
کنند.حس��ین پیرم��وذن، رییس 
اتاق بازرگانی اس��تان اردبیل نیز 
در این نشس��ت با اش��اره به اینکه 
پرداخت 10درص��د مابه التفاوت 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا جهت 
حمای��ت از واحده��ای تولی��دی 
مصوب ش��ده اس��ت، افزود: قرار 

اس��ت ط��ی هفته های آین��ده در 
خصوص نح��وه هزین��ه این مبلغ 
تصمیم گیری شود.وی در خصوص 
حذف جرائم پلکان��ی بانک ها نیز 
گف��ت: هفته گذش��ته ب��ا مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار ای��ن جرائم 
حذف ش��د و فقط ش��ش درصد 
بانک ه��ا باق��ی مانده اس��ت.وی 
گفت: عالوه بر این استمهال بدهی 
واحده��ا از منابع داخل��ی بانک ها 
مصوب ش��ده اس��ت.پیرموذن با 
بیان اینک��ه در چند س��ال قبل با 
ص��دور بخش��نامه های متناقض 
درخواست ایجاد کمیته قضایی با 
هدف حمای��ت از تولید کنندگان 
طرح ش��ده اس��ت، یادآوری کرد: 
این کمیته به دنبال اس��تیضاح و 
محکوم کردن مدیران دولتی است 
و مشاهده می شود تعریف درستی 
از فعالی��ت آن در اس��تان نهادینه 
نش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه در 
هفته گذشته در قالب این کمیته 
اجرائیات هش��ت پرونده برگشت 
زده ش��د، اضافه کرد: عالوه بر این 
اس��تمهال تعدادی واحد تولیدی 

نیز انجام شد.

تشریح دالیل کاهش تمایل به سرمایه گذاری از زبان استاندار اردبیل
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ب��ا نزدی��ک ش��دن به س��ال 
بازار نوشت افزار  تحصیلی جدید 
داغ داغ می ش��ود، فروشگاه های 
زنجی��ره ای، مغازه ه��ای کوچک 
و بزرگ و حتی دس��ت فروش ها 
سازوکار خود را با تمرکز بر ارائه 
لوازم التحریر  چ��ون  محصوالتی 
و نوش��ت افزار تغییر می دهند و 
روش ه��ای متفاوتی برای عرضه 
محص��والت باکیفی��ت و بعض��ا 
بی کیفیت و البته فروش بیش��تر 
به کار می گیرن��د. خانواده ها هم 
پابه پای کودکان و نوجوانان خود 
به گوشه گوشه بازار سر می زنند 
تا پی��ش از بازگش��ایی مدارس 
ب��ا صب��ر و حوصل��ه، مایحتاج 
تحصیلی فرزندان را تامین کنند. 
برای آشنایی با اقدامات مختلف 
فروشگاه ها و نمایشگاه ها و ناشران 
به منظ��ور افزایش س��هم بازار، 
س��ری به برخی از آنها زده ایم تا 
ببینی��م در این ح��وزه و در اوج 
فص��ل کاری خود ب��رای جذب 
مش��تریان چه خالقیت هایی را 

ارائه داده اند. 

دستفروشانی
 که همه جا هستند

پی��ش از هر جای��ی س��ری به 
بازار داغ دستفروش��ان می زنیم 
که با ش��روع فصل پاییز، اقالم و 
کااله��ای خود را از لباس و لوازم 
آش��پزخانه به ماژی��ک و دفتر و 
جام��دادی تغیی��ر می دهند و با 
خوشرویی بی س��ابقه ای اجناس 
ارزان قیمت خود را به مشتریان 
معرفی می کنند. اگر برای خرید 
چند قل��م لوازم التحری��ر به بازار 
بزرگ تهران بروی��د و از خیابان 
بین الحرمین به س��مت راس��ته 
لوازم تحریری ها سرازیر شوید به 
احتمال زیاد در مسیر، همه اقالم 
مورد نیاز خود را از دستفروشانی 
که تعدادشان از مغازه ها و حتی 
گاهی خریداران هم بیشتر است، 
تهی��ه کرده اید. ای��ن روزها بازار 
گس��ترده ای برای دستفروشانی 
که تمایل دارند بدون حس��اب و 
کتاب های مالیاتی و اجاره مغازه  
در این بازار س��هیم شوند، فراهم 

شده است. 
جال��ب اینکه ش��عاع بس��اط 
خود را از ب��ر پیاده روها و بازارها 
و مسیرهای نمایش��گاه بزرگ تر 
ک��رده و در مت��رو و اتوب��وس و 
پاس��اژهای پرتردد هم حضوری 
س��بز دارند! در نگاه اول ش��اید 
به نظر مش��کلی نباش��د و حتی 
باش��ند  خری��داران خوش��حال 
ک��ه هزینه ه��ای اج��اره مغازه، 
مالی��ات، کارگر و... فروش��گاه را 
از س��ر گذرانده اند و محصوالت 
خری��داری  را  ارزان قیمت��ی 
می کنند، اما حتی اگر بی کیفیتی 
این اقالم را نادیده بگیریم، سهم 
زیادی که این دستفروشان از بازار 
لوازم التحریر و پوشاک می گیرند 
و نان فروشگاه ها را آجر می کنند 

دیگر قابل اغماض نیست. 

یک و دو وسه، زنگ مدرسه
اگر دستفروش ها اجازه بدهند، 
رنگ و بوی فروشگاه ها و مغازه ها 
هم قابل بررس��ی است. برای این 
منظور س��ری به فروش��گاه های 
»ش��هر کت��اب « و »ش��هروند « 
زده ایم ت��ا از اقدامات آنها هم در 
این راستا اطالعاتی کسب کنیم. 
در این بین شهرکتاب پیرو حوزه 
کاری و تخصص��ی خود، بیش از 
سایرین، به این مهم توجه کرده 
است به شکلی که در چند بخش 
اصلی خود دس��ت ب��ه تغییرات 
اساسی زده؛ اول در خصوص نما، 
ویتری��ن و دکور، اقدامات جالبی 
را ب��ه کار ب��رده اس��ت، از جمله 
اینکه بنرهای جذابی با المان های 
کارتونی و لوازم التحریری طراحی 
کرده ک��ه در تمام فروش��گاه ها 
نصب و ش��عار جالب »همه چی 
اینج��ا ب��وی تازگی م��ی ده « و 
»1و2و3 زنگ مدرس��ه « در آنها 
به چش��م می خورد. ش��هرکتاب 
همچنین در بخش ویترین های 
خود از میزه��ای مطالعه و لوازم 
تحری��ر به��ره گرفته و ش��کل و 
شمایل گذشته خود را تغییر داده 
است. داخل فروشگاه ها هم تا حد 
زیادی دکور دس��تکاری کرده و 

تعداد زیادی لوازم تحریر از سقف 
آویزان شده است که بسیار حال 
و هوای مدرس��ه و ش��روع سال 
تحصیلی را به رخ می کشد. تمام 
این تغییرات باعث شده این روزها 
در بخش لوازم التحریر بسیاری از 
فروش��گاه های ش��هر کتاب ج��ا 
برای سوزن انداختن نباشد. این 
فروشگاه ها در بخش محصوالت 
ه��م اغلب لوازم التحری��ر خود را 
از تولی��دات داخلی ب��ه نمایش 
گذاش��ته اند ک��ه در ای��ن بی��ن 
آزاده  انتش��ارات  دفترچه ه��ای 
با ط��رح مفاخر و ش��خصیت ها 

و کارتون ه��ای ایرانی بیش��تر از 
هم��ه به چش��م می آید.  ش��هر 
کتاب عنوان کرده ساعات کاری 

فروش��گاه را در این ایام افزایش 
داده و همچنین برای س��هولت 
خرید مش��تریان تعداد پرس��نل 
خود را نیز افزایش می دهد. تمام 
این اقدامات توس��ط شهر کتاب 
از اول ش��هریور آغاز ش��ده است 
و ت��ا پای��ان هفت��ه اول مهر هم 
ادام��ه دارد.  پس از آن به س��راغ 
شهروند رفتیم. این فروشگاه برای 
س��ال تحصیلی جدید دست به 
اقدامات متفاوت تری زده اس��ت 
از جمله اینکه یک جش��نواره با 
عنوان »جشنواره مهر شهروند « 
از ابتدای ش��هریور تا 15 مهر در 
تمام فروش��گاه های خود برگزار 
کرده اس��ت. در این جش��نواره 
لوازم التحری��ر، کی��ف، کف��ش، 
کوله پش��تی به همراه پوش��اک، 
ش��امل 25 تا 40 درصد تخفیف 
می ش��ود. همچنین در این ایام 
شهروند ساعت کاری خود را یک 
ساعت افزایش داده و 3 فروشگاه 
را در سطح ش��هر با فعالیت 24 
س��اعته معرفی کرده اس��ت. از 
دیگر اقدامات ش��هروند می توان 
به استفاده از پیک های موتوری با 
یونیفورم مشخص   اشاره کرد که 
کاالی مورد نظر مش��تریان خود 
را به صورت رایگان به دستش��ان 
می رس��انند. عالوه بر این، غالب 

فروش��گاه و مغازه های مربوط به 
این صنف دس��تی به سروگوش 
مغازه ه��ا کش��یده اند و اغلب یا 
تغییر دک��ور داده یا دس��ت کم 
تخفیفاتی برای مش��تریان خود 
در نظر گرفته اند تا از این س��فره 

سهمی برای خود بگیرند. 

نمایشگاه ها، برندگان اصلی 
مسابقه فروش

در قس��مت بعد این بررسی ها 
ب��ه س��راغ نمایش��گاه های برگزار 
ش��ده در این حوزه رفتیم که این 
روزها خیلی پ��رکار و فعال برگزار 
می شوند، بخش اصلی خرید توسط 
خانواده ها از نمایش��گاه ها صورت 
می گیرد، چ��را که اغلب ش��امل 
تخفیفات ویژه و محصوالت متنوع 
هستند. از جمله این نمایشگاه ها، 
سومین نمایشگاه »ایران نوشت « 
ب��ود ک��ه با مبن��ای شناس��اندن 
اس��طوره های بومی ب��ه کودکان 
و نوجوانان برپا ش��د و توانس��ت با 
ارائه انواع لوازم التحریر داخلی هم 
شخصیت ها و اسطوره های اصیل 
ایرانی را تا حدی به کودکان معرفی 
کند و هم س��هم خ��ود را از بازار 
نوش��ت افزار به 10درصد برساند. 
در این نمایش��گاه غالب ناشران و 
تولیدکنندگان لوازم التحریر حضور 
داش��تند و نتایج نمایشگاه نشان 
م��ی داد در ح��وزه دفترچه ه��ای 
قابل توجه��ی  ف��روش  ط��رح دار 
داشته اند. همچنین نمایشگاه »باز 
ب��اران« با تبلیغات ف��راوان در 10 
نقطه مختلف از سطح شهر برگزار و 
3500 قلم کاال در این نمایشگاه ها 
با قیمت مناس��ب و تخفیف های 
وی��ژه ارائه ش��د. در ه��ردوی این 
نوش��ت افزارهای  نمایش��گاه ها، 
آزاده با ش��خصیت های ش��ناخته 
ش��ده ای مانند سنجد و مجموعه 
و  قرم��زی  کاله  عروس��ک های 
شکرس��تان رخ نمای��ی می ک��رد 
و به خوبی هم س��هم خ��ود را از 
این بازار گرف��ت. دکور و چیدمان 
غرفه های این انتش��ارات نس��بت 
به س��ایر غرفه ها بیشتر به چشم 
مش��تریان می آم��د. مدیری��ت و 
بازاریاب��ی این گون��ه رخدادها در 
حوزه های مختلف با رسیدن فصل 
پرکار، چندان مشکل نیست، فقط 
الزم اس��ت ح��وزه فعالیت خود و 
همچنین مخاط��ب و نیازهای او 
را بشناسیم تا با به کارگیری چند 
نکته کوچک فروش مناس��بی در 
فصل پرکار خود داش��ته باش��یم. 
ماه مهر هم برای صنف پوشاک و 
هم لوازم التحریر فصل کار و تالش 
و نوآوری اس��ت؛ ماهی که ش��اید 
می توانس��ت ب��ا به کارگیری چند 
خالقیت دیگر، جذابیت محصوالت 
ای��ن ح��وزه را ب��رای مش��تریان 
بیش��تر کرده و در این فصلی که 
دانش آموزان و دانش��جویان بدون 
ش��ک اقالمی را خری��د می کنند 
و اکثر فروش��ندگان این حوزه در 
این فصل مش��تریان بالفعل خود 
را دارن��د، فروش و س��هم بهتری 
از ب��ازار را نصی��ب تولیدکنندگان 

داخلی کند. 

بازاریابی برای لوازم التحریر در بازار داغ شهریور

اینجاهمهچیزبویتازگیمیدهد
استراتژی توزیع و انتشار محتوا

اکنون که این موض��وع را پذیرفته اید که تهیه و تولید 
محتوا ایده ای بسیار عالی است، الزم است یک استراتژی 
جهت توزیع گسترده محتوای خود داشته باشید؛ تا اینکه 
از تمام فرصت های به دست آمده استفاده کنید و مشتریان 

احتمالی در اینترنت، آن را مشاهده کنند یا بشنوند. 
 انتشار محتوا در فضای مجازی کار پیچیده ای نیست، 
اما شخصی باید باشد تا با صرف وقت این کار را به انجام 
رساند یا اینکه ابزارهایی به کار گرفته شود تا از طریق آن 

کار انتشار انجام گیرد. 
در اینجا به چند نمونه از اس��تراتژی های انتشار محتوا 

اشاره می کنیم: 
 YouTube.com قرار دادن یک ویدئو در س��ایت •
بسیار ساده است، اما همان ویدئو باید در دیگر سایت های 
میزبان ویدئو نیز قرار گیرد تا بازدیدکنندگان  بیشتری را 

به خود اختصاص دهد. 

• تهی��ه یک فایل صوتی از بحث و گفت وگوی خود در 
مورد یک موضوع مهم برای خوانندگان کار ساده ای است 
و همچنین قرار دادن این فایل صوتی در وبالگ خود نیز 
بس��یار آسان اس��ت. با این وجود، یک استراتژی مناسب 
برای انتش��ار آن باید ش��امل پلنی برای تبدیل آن فایل 
صوتی به نوش��تار باشد که به راحتی بتوان آن را دانلود و 
مطالعه کرد. شما می توانید این کار را از طریق اطالعیه یا 

پادکست انجام دهید. 
• اگ��ر در خبرنامه ه��ای ایمیل��ی ک��ه دارای برنام��ه 
زمان بندی مش��خص هس��تند، دچار مشکل شدید، باید 
اس��تراتژی مناس��بی برای آرش��یو تمام این خبرنامه ها 
در جای��ی از فض��ای مجازی داش��ته باش��ید؛ جایی که 
موتورهای جس��ت وجو بتوانند آنها را ببینند و به راحتی 

در جست وجوها یافت شوند. 
چندین ابزار نیز موجود است که می توان با استفاده از 
آنها روند انتش��ار محتوا را سریع، خودکار و با گستردگی 

فراوان انجام داد. 
 نمون��ه ای از یک اس��تراتژی انتش��ار محت��وا را با هم 

می خوانیم. 
 جیمی مک کینی، یکی از ش��اگردان بازاریابی من در 
س��ایت OfflineBiz.com اخیرا نتای��ج زیر را در مورد 

انتشار محتوای خود گزارش داده است: 
مش��تری، یک ش��رکت چمن کاری و نص��ب و اجرای 

نورپردازی بود. 
 جیمی با اس��تفاده از WordPress یک وب س��ایت 
جدید و س��اده برای آنها طراحی کرد و چندین پست در 
وب��الگ که پر از کلمات کلیدی بود، به عنوان بخش��ی از 
س��ایت در آن قرار داد. در مرحله بعد با اس��تفاده از ابزار 
توزیع چندین مقاله به مراجع مقاالت تحویل داد. سرانجام 
از س��ایت Animoto.com اس��تفاده ک��رد و از طریق 
بارگذاری تصاویر مربوط به انجام کار توسط شرکت، چهار 
ویدئوی ساده تهیه کرد. در شرح و توصیف این ویدئو نیز 

از کلمات کلیدی فراوانی استفاده کرد. 
 نتیج��ه ای که جیمی به آن دس��ت یافت، این بود که 
مش��تری او در حال حاضر بی��ش از پیش در معرض دید 
عموم قرار می گرفت و این دس��تاورد، نقطه عطفی برای 

کسب و کار آن مشتری محسوب می شد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
Facebook  به عنوان یک ابزار بازاریابی

کتاب آشپزی با قابلیت خورده شدن
یک کتاب آشپزی مبتکرانه اخیرا روانه بازار شده که 
جنس آن از خمیر گندم اس��ت. این کتاب آش��پزی به 

شما یاد خواهد داد که چگونه الزانیا بپزید. 
این کت��اب را می توان خواند، باز کرد و با گذاش��تن 
م��واد اولیه خوش��مزه در میان صفح��ات آن، الزانیا را 

پخت. 
این کتاب آش��پزی خوردنی از پاس��تای تازه ساخته 
ش��ده و آژانس دیزاین آلمانی Korefe آن را طراحی 

کرده است. 

کارکرد بیانیه جایگاه سازی 
در برندینگ

در مباح��ث کالس��یک بازاریاب��ی، پ��س از فرآین��د 
بخش بن��دی ب��ازار و انتخاب ب��ازار هدف، ب��ه تدوین 
از دل جایگاه س��ازی  برندین��گ  جای��گاه می رس��یم. 
)Positioning(  نش��أت می گیرد و ایجاد یک تصویر 
واض��ح و صحی��ح از برن��د در ذهن مخاطب��ان، رابطه 

مستقیم با میزان دقت در تدوین جایگاه دارد. 
مهم ترین ویژگ��ی ای که در تدوی��ن جایگاه اهمیت 
دارد، خل��ق یک مزی��ت رقابتی برای کس��ب وکار و به 
عبارت دیگر، یک ارزش منحصر به فرد برای مش��تریان 
هدف ب��وده و ایجاد تمای��ز، وجه جدانش��دنی فرآیند 
برندین��گ و به عبارتی رمز ماندگاری یک کس��ب و کار 
اس��ت. در اینجا قصد داریم به اهمی��ت نوع نگرش به 
بیانیه جایگاه س��ازی و خلق مزیت رقابتی و کارکرد آن 

در برندینگ بپردازیم. 

همان ط��ور که می دانیم نوع نگاه ب��ه فروش کاال در 
دوره های تاریخی گذشته، تغییر کرده است. اینکه یک 
فروش��نده ماهر و حرفه ای باید بتواند هر محصولی را با 
هر کیفیتی به مش��تری بفروش��د، طرز فکری بوده که 
سال هاس��ت در جهان از کارایی افتاده اس��ت. در ایران 
هم، اگرچ��ه به صورت ظاهری و ناق��ص، به این مقوله 
توجه ش��ده و مدت زیادی اس��ت که از ش��ناخت نیاز 
مش��تری و فروش محصول متناس��ب با نیاز مش��تری 
حرف به میان می آید. از این رهگذر، مباحث مربوط به 
بازاریابی و فروش مس��ئوالنه، گسترش یافته است. در 
کسب و کارهای موفق و ماندگار در دنیا، این نوع نگرش 
بازاریابی نیز به نگرش برندینگ ارتقا پیدا کرده و عالوه 
بر تمامی آموزه ها و اهداف بازاریابی، نیاز به استفاده از 
ابزار الزم برای خلق ی��ک برند، دغدغه اصلی صاحبان 

کسب و کارها شده است. 
سه نگرش ذکر ش��ده )فروش، بازاریابی و برندینگ( 
تاثی��رات مس��تقیمی در ن��وع تدوی��ن جای��گاه ی��ک 

کسب و کار گذاشته اند. 
ف�����روش منح����صر به ف�����رد   »پیش�������نهاد 

)Unique Selling Proposition(  یا به اختصار 
USP  واژه م��ورد اس��تفاده در ادبیات فروش اس��ت. 
)البته منظور فروش مس��ئوالنه اس��ت، ن��ه فروش به 
هر قیمتی(. مفهوم این واژه این اس��ت که کس��ب و کار 
ش��ما، باید یک پیش��نهاد منحصر به فرد برای مشتری 
داش��ته باش��د ت��ا او را به خری��د کاال ترغی��ب کند و 
به عبارتی نتواند به ش��ما »نه« بگوید. چاش��نی اصلی 
ای��ن مفهوم، هم��ان مزی��ت رقابتی شماس��ت که در 
جای��گاه تدوین ش��ده کس��ب و کار متبلور ش��ده و قرار 
 اس��ت مشتری به آن دلیل ش��ما را از میان رقبای تان 

انتخاب کند. 
تدوین کنن��دگان  ادبی��ات  در  مفه��وم  همی��ن 
 برنامه ه��ای بازاریاب��ی، با عنوان »ارزش پیش��نهادی«

 )Value Proposition( اس��تفاده و مح��ور اصلی 
بیانیه جایگاه سازی را شامل می شود. درواقع کارکرد و 
مفهوم هر دو یکی اس��ت، اما به نوعی زاویه نگاه افراد را 
مشخص می کند. یک بازاریاب، به دنبال ارائه یک ارزش 
به مشتری اس��ت و تمایز کسب و کارش نسبت به رقبا، 
در تفاوت ارزش��ی اس��ت که ارائه می دهد. مسلما این 
ارزش، نتیجه منفعتی اس��ت که مشتری از ویژگی ها و 

مزایای کاال به دست می آورد. 
در ن��گاه یک استراتژیس��ت برند، همی��ن مفاهیم با 
عن��وان »قول برن��د)Brand Promise( « در بیانیه 
جایگاه س��ازی تدوی��ن و تعیین می ش��ود و از نظر او، 
پیش��نهاد منحصربه فرد فروش یا ارزش پیشنهادی به 
مش��تری، همان قولی است که یک برند به مخاطبانش 
داده ت��ا همان چی��زی را به آنها بدهد ک��ه وعده داده 

است. 
با این ن��گاه، هویت برند و وفاداری ب��ه برند، مفهوم 
مش��خص و اثرگذاری پیدا می کند و جایگاه یک برند، 
به گونه ای تدوین می ش��ود تا عالوه بر اینکه پیش��نهاد 
منحصر به فردی در آن باشد و ارزش های مخاطب را در 
بربگیرد، تعهد و پای��داری برند در عمل به وعده اش را 
به اثبات برس��اند. چه آنکه در غیر این صورت، مهم ترین 
خصیصه برند را که تعهد به قولش در درازمدت اس��ت 

برآورده نخواهد کرد. 
همه این نگاه ها، در یک راستا هستند و یک هدف را 
نشانه گیری می کنند و تناقض خاصی ندارند، اما گویی 
ب��ا ارتقای نگرش برندینگ، موضوع را جامع تر می توان 

بررسی کرد. 
بح��ث  ای��ن  پای��ان  در  ک��ه  جالب��ی  نکت��ه 
اصطالح��ی  کن��م،  اش��اره  آن  ب��ه  می خواه��م 
 اس��ت ب��ا عن��وان »خری��د قبیل��ه ای منحصربه ف��رد
)UniqueBuying Tribe(« مب��دع ای��ن اصطالح 
)مارتی نیومیر( می گوید: »پیشنهاد منحصربه فرد فروش 
)USB(  درباره تحمیل محصوالت یا خدمات به مشتری 
است. امروزه مشتریان دوست ندارند در معرض فروش 
قرار بگیرند، آنها دوست دارند که خودشان خرید کنند 
 و تمای��ل دارند خرید خ��ود را در محیط های قبیله ای 

انجام دهند. 
خری��د قبیل��ه ای منحصربه ف��رد )UBT(  درب��اره  
ترغی��ب مردم ب��ه عضویت در قبیله ای اس��ت که خود 
را از آن قبیل��ه می دانن��د و می توانن��د ب��ه آن اعتماد 
کنن��د. هواداران ی��ک برند، درواقع اعض��ای قبیله اش 
هس��تند و در ی��ک قبیله خبرها به س��رعت منتش��ر 
 می ش��وند و برندها گس��ترش و کش��ش بیشتری پیدا 

می کنند.«
به نظر می رسد این اصطالح می تواند نگرشی قوی تر 
در خلق یک برند به وجود می آورد که در ش��ماره های 

بعد درباره آن کمی بحث خواهیم کرد.

از اقدامات 
شهروند می توان 

به استفاده از 
پیک های موتوری 

با یونیفورم 
مشخص اشاره 

کرد که کاالی مورد 
نظر مشتریان خود 
را به صورت رایگان 

به دستشان 
می رسانند

کارگاه برندینگ بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی

شکوفه میرزایی

منیژه صادقی

جیم کوکروم
محمد زرینترجمه: حامد تقوی

کارشناس برندینگ

اس��کات اس��تارتن، ب��ا نگارش 
بازاریابی، ش��روع  کتاب »پای��ان 
ج��ذب مخاط��ب« ن��کات جالب 
توجه��ی را ب��ه همکارانش که در 
حرفه بازاریابی مش��غول هستند، 
گوش��زد کرده است که از بین آن 
نکات این شش نکته قابل توجه به 

نظر می رسند: 
1- بازاریابی براس��اس برقراری 
ارتب��اط با دیگ��ران در ش��رایطی 
جواب می دهد که آنها قادر باشند 
به راحتی شما را بشناسند و به شما 
اعتماد کنند. رسانه های اجتماعی 
شاید به تازگی وارد جهان ما شده  
باش��ند، اما اگر بخواهیم منصفانه 
قضاوت کنیم باید بگوییم که آنها 
به اندازه حضور ما در جهان قدمت 
اجتماعی عمدتا  دارند. رسانه های 
امروزه از این جهت مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند ک��ه می خواهیم به 
دیگران نش��ان دهیم ت��ا چه حد 
انس��ان های ب��ه روزی هس��تیم و 
یادم��ان رفته که از جنبه رس��انه 
بودن آنها هم می توان استفاده کرد. 
2- بیش��تر س��عی کنی��د در 
اجتماع باشید به جای اینکه مردم 

فقط شما را در رسانه ها ببینند. 
برخی از م��ردم گمان می کنند 
بازاریاب��ی یک تاکتیک اس��ت و 
کاری اس��ت که بای��د به هر حال 
انجام شود. اما بازاریابی حرف هایی 
بی��ش از اینها برای گفت��ن دارد. 
بازاریاب��ی حتی گاه��ی اوقات به 
افرادی که اس��تخدام می کنیم و 
فعالیت هایی که در کمپانی خود 
مطرح سازیم هم مربوط می شود. 
بازاریابی تاکتیک نیس��ت،   -3

بلکه هر کاری اس��ت که کمپانی 
شما انجام می دهد. 

نام تجاری شما با مشتریان تان 
توصی��ف می ش��ود. آنها به ش��ما 
می گوین��د ک��ه پای چ��ه چیزی 
ایستاده اید. مطمئن باشید که آنها 
به بروش��ورها اهمیتی نمی دهند، 

برای آنها تجربه  شما مهم است. 
4- ب��رای اس��تفاده از تجرب��ه 
مش��تریان تان برای بهتر ش��دن 
تولیدات ت��ان برنامه ریزی داش��ته 

باش��ید. هم��ه م��ا اغل��ب درباره 
تجربیاتی که گمان می کنیم داریم 
داس��تان اغلب بیه��وده ای روایت 
می کنیم، اما باید بدانیم که تجربه 
اصلی نزد مخاطب ماست و نظرات 
اوس��ت که سخنان ما را ارزشمند 

می کند. 
5- برای انتشار درست نام خود 

سرمایه گذاری کنید. 
حواس تان به این نکته باشد که 
افراد ام��روزه از طریق تلفن های 

هم��راه خود با کلیه ش��بکه های 
اجتماعی و ایمیل ه��ای خود در 
ارتب��اط هس��تند و اگ��ر نتوانند 
تبلیغات ش��ما را از طریق موبایل 
ببینن��د، ممک��ن اس��ت  خ��ود 
سرس��ری از آن بگذرند. پس اول 
تبلیغات خود را براس��اس فرمتی 
تنظی��م کنید ک��ه در تلفن های 
همراه قابل پخش باشد و سپس 
آن را براس��اس فرمت های دیگر 

تنظیم کنید. 
 از رسانه های اجتماعی استفاده 
کنید تا به دیگران نشان دهید که 

چقدر الیق توجه آنان هستید. 
6- از رسانه های اجتماعی فقط 
تبلیغات  ب��رای  به عن��وان جایی 
اس��تفاده نکنی��د. این رس��انه ها 
باشند  به عنوان فضایی  می توانند 
که شما به وسیله آن با مخاطبان 
خ��ود ارتب��اط برق��رار می کنید. 
حتم��ا تمام��ی نقده��ای آنان را 
پاس��خ دهید و با آنان در ارتباط 
باشید. س��عی کنید از رسانه های 
برای جذب مخاطبانی  اجتماعی 
استفاده کنید که بالقوه هستند، 
اما حواستان هم باشد که کار را از 

سامان آن خارج نکنید. 
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در برخی از س��اعات روز باید 
هنرمند باشید تا بتوانید به مترو 
راه پیدا کنید. این وسیله نقلیه 
عمومی روزانه بیش از 2میلیون 
و  می کن��د  جابه ج��ا  مس��افر 
میان 106 کش��وری که دارای 
ای��ن وس��یله نقلیه هس��تند، 
محس��وب  آنها  چهاردهمی��ن 
می ش��ود. این وس��یله از سال 
1377 در ایران راه اندازی شده، 
ولی در س��ال 1385 رسما در 
تهران فعالیت خود را آغاز کرده 
است. از همان سال های اولیه، 
این وسیله متحرک مورد توجه 
بسیاری از آژانس های تبلیغاتی 
قرار گرفته اس��ت؛ آژانس هایی 
که از هر فرصتی ب��رای ایجاد 
رس��انه ای جدید ب��رای اجرای 
اهداف تبلیغاتی خود اس��تفاده 
می کنند. شرکت ها نیز تابع نظر 
هس��تند  تبلیغاتی  آژانس های 
و به پیش��نهادهای درس��ت یا 
نادرس��ت آنها عم��ل می کنند 
ب��رای  را  راهکارهایی ش��ان  و 
رسیدن به باالترین نرخ فروش 

بازار به اجرا در می آورند. 
زمانی برخ��ی آژانس ها برای 
تصاح��ب این رس��انه متحرک 
رقابت های مختلفی می کردند؛ 
آن  درپ��ی  ک��ه  رقابت های��ی 
س��ودهای باالی��ی نصیب این 
آژانس ه��ا می ش��د. روز به روز 
به وس��عت این رسانه متحرک 
اف��زوده می ش��ود و هرچق��در 
وس��عت آن بیش��تر ش��ود، به 
همان نس��بت فض��ای اجرایی 
نیز  تبلیغاتی  اقدام��ات  ب��رای 
می ش��ود.  بیش��تر  و  بیش��تر 
ان��واع  می توانن��د  مخاطب��ان 
تبلیغ��ات را در مس��یر ورود تا 
رس��یدن ب��ه واگن ه��ای قطار 
ببینن��د. از تبلیغات سیاس��ی، 
فرهنگ��ی و تج��اری گرفته تا 
ان��واع رس��انه هایی که ت��ازه و 
کهنه وارد این عرصه شده اند و 
برای انتقال پیام های تبلیغاتی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
از تمامی رس��انه ها که بگذریم 
و با تمامی ش��گردهای خاصی 
ک��ه باید ب��رای ورود ب��ه مترو 
اج��را کنی��م، موق��ع ورود به 
ال سی دی های  متوجه  واگن ها 
نصب ش��ده روی دی��واره قطار 
می شویم؛ رسانه ای که به محل 
خوبی ب��رای تبلیغات فرهنگی 

تبدیل شده است. 

رسانه ای بی صدا 
ولی تاثیرگذار 

ه��ر مس��افری موقع س��وار 
به دلی��ل  مت��رو  ب��ه  ش��دن 
توس��ط  حاصل��ه  فش��ارهای 
مس��افران حین س��وار و پیاده 
پرتردد،  ایستگاه های  در  شدن 
حداق��ل ی��ک ب��ار در مقاب��ل 
تلویزیون ه��ای کوچ��ک ق��رار 
گرفت��ه اس��ت؛ تلویزیون هایی 
که به ال س��ی دی های دیواری 
معروف ان��د و به نظر می رس��د 
رسانه ها  این  باشند.  13اینچی 
آگهی ه��ای   91 س��ال  ت��ا 

تصوی��ری مختلف��ی را با صدا 
پخش می کرد ول��ی با افزایش 
جمعیت مس��افران، صدای این 
آگهی ه��ا تبدی��ل ب��ه معضلی 
ش��د و حذف آن در دستور کار 
مسئوالن این وسیله نقلیه قرار 
گرفت و بس��یاری از مسافران 
با اعتراض شان خواستار حذف 
آنها از واگن ها ش��دند. ولی این 
رس��انه ای ق��وی ب��ود و حذف 
به یکباره آن ش��اید ش��یوه ای 
مناس��ب به نظر نمی رسید. در 
نتیج��ه ش��هرداری تصمیم به 
حذف صدا از این وسایل انتقال 
پیام های تبلیغاتی گرفت و کار 
را برای طراح ه��ای آگهی های 
تصویری سخت و دشوار کرد. به 
کوچک  رسانه های  ترتیب  این 
داخلی واگن ها، به ناچار مجبور 
به انتق��ال پیام خود بدون صدا 
به مسافران خسته شدند. وقتی 
صحب��ت از آگه��ی تصوی��ری 
دیالوگ  و  موس��یقی  می شود، 
بازیگران همه و همه به کمک 
هم می آیند ت��ا تاثیرگذاری بر 
مخاطب را افزایش دهند. شاید 
علت طنزگونه ب��ودن برخی از 
ای��ن آگهی ه��ای تصویری نیز 
نگارش ب��د دیالوگ ها باش��د. 
دیالوگ های��ی ک��ه ربط��ی به 
مح��ور اصل��ی آگهی ن��دارد و 
فقط درص��دد جل��ب توجه و 
ایجاد هیجان درآگهی هستند. 

حرف های��ی  می��ان  در 
که می��ان بازیگ��ران رد و 
بدل می ش��ود، موس��یقی 
نی��ز تاثی��ری فوق الع��اده 
برآگهی های تصویری دارد. 
بس��یاری از کارشناس��ان 
معتقدند ترکیب موسیقی، 
ص��دا و تصویر اس��ت که 
آگهی ه��ای  تاثیرگ��ذاری 

تصویری را از تمامی شیوه های 
تبلیغاتی باالتر برده است. حال 
وقت��ی صدا و موس��یقی از این 
آگهی ه��ا حذف ش��ود، جذب 
مخاطب س��خت تر می ش��ود و 
طراح باید رس��انه ای سرد را به 
رس��انه ای گرم تبدیل کند. در 
واقع رس��انه تبدیل به رادیویی 

تصویری می شود. 

جلب نظر مخاطب 
در رسانه گرم 

نظر  جل��ب  ک��ه  همانق��در 
مخاطب در رادیو سخت است، 
به همان اندازه جذب مخاطب 
در ای��ن رس��انه نیز س��خت و 
دشوار اس��ت و طراح آگهی ها 
بای��د خالقیت زی��ادی را برای 
این کار ب��ه کار برد. با تمام این 
توصیف��ات، ال س��ی دی درون 
به رس��انه ای  تبدیل  واگن ه��ا 
ق��وی برای تبلیغ��ات فرهنگی 
ش��ده اس��ت ک��ه با توج��ه به 
بازدیدکنندگان زیادی که این 
رس��انه طی روز دارد، تاثیرات 
خوب��ی نیز ب��ر مخاطبان خود 
می گذارد. این تبلیغات به دلیل 
کارکرد فرهنگسازی میان اقشار 

مختلف باید تاثیرگذاری سریع 
و باالی��ی نیز داش��ته باش��ند. 
ای��ن آگهی ه��ا  فرهنگس��ازی 
ارائه  ت��ا  مص��رف  ش��یوه های 
راه حل هایی برای حل معضالت 
اجتماعی را پوش��ش می دهند. 
ب��رای مثال با توج��ه به بحران 
آب، تصاوی��ر و زیرنویس ه��ای 
مختلفی از این رس��انه پخش 

مصرف کنندگان  که  می ش��ود 
را ب��ه کاهش مصرف تش��ویق 
می کند ام��ا به نظ��ر برخی از 
مس��افران مترو که ه��ر روز از 
این وسیله اس��تفاده می کنند، 
آگهی هایی ک��ه مربوط به ارائه 
راهکاره��ای کارشناس��ی برای 
است،  اجتماعی  معضالت  حل 
 بیش��تر مورد توجه آنه��ا قرار 

می گیرد. 

کفش های طالق 
یکی از آگهی های جالبی که 
از این ال سی دی ها روزانه ده ها 
ب��ار پخش می ش��ود، آگهی ای 
اس��ت که به منظور جلب نظر 
مخاط��ب ب��ه س��مت افزایش 
روزبه روز آم��ار طالق طراحی 
ش��ده اس��ت. در ای��ن آگه��ی 
طراح ش��یوه ای جدی��دی را به 
کار ب��رده و به ج��ای اینکه از 
دو زن و ش��وهر در ح��ال دعوا 
در کنار کودکی مات و مبهوت 
استفاده کند، صحنه ای را که به 
دلیل بازی بد بازیگران معموال 
مصنوع��ی از آب درمی آی��د و 
تاثیرگذاری چندانی بر مخاطب 
ندارد تغییر داده اس��ت. دراین 
آگهی، س��ازنده از س��ه کفش 
اس��ت. کفش  کرده  اس��تفاده 
زنانه، مردان��ه و بچگانه. کفش 
بچگان��ه می��ان دو کفش دیگر 
در رف��ت و آمد اس��ت و طراح 
ب��رای اینکه نش��ان دهد 
که موضوع طالق اس��ت، 
وقتی بدون صدا دو کفش 
با یکدیگر دع��وا می کنند 
و فریاد بی ص��دا می زنند، 
مختل��ف  قس��مت های 
یکدیگر جدا  از  کفش ه��ا 
می ش��ود و نشان می دهد 
که در موقع طالق چگونه 
پایه های زندگی از هم متالشی 
می ش��ود. دع��وا آنق��در ب��اال 
می گیرد که کفش صورتی که 
نمادی از کودک است، در میان 
آن دو می مان��د و گل روی آن، 
خم ش��ده و می افتد؛ صحنه ای 
که وقتی با تعدادی مسافر دیگر 
شاهد آن بودیم همگی با هم آه 
کشیدند و این صحنه برایشان 

جالب بود و به نظر می رس��ید 
تاثیرگذاری الزم را داشته است. 

پسربچه و پدر رفتگر 
آگهی دیگری که تاثیرگذاری 
زیادی دارد، آگهی پس��ربچه و 
پ��در رفتگر اس��ت. این آگهی 
عالوه بر مترو در بس��یاری از 
دیگر  اجتماع��ی  ش��بکه های 
مانند وایبر نیز دست به دست 
می چرخد و توجه بس��یاری را 
به خود جلب کرده اس��ت. در 
این آگهی کودک��ی به تصویر 
کش��یده ش��ده که در پارکی 
تکالیف مدرسه  انجام  مشغول 
اس��ت. جوان��ی مقاب��ل ای��ن 
کودک نشس��ته و با شکستن 
تخم��ه در حال گ��وش دادن 
ب��ه مس��ابقه فوتب��ال از رادیو 
خوردن  موق��ع  جوان  اس��ت. 
تخمه ها پوس��ت ها را به زمین 
می ری��زد وک��ودک ب��ه دقت 
ای��ن صحنه را ن��گاه می کند، 
زمان می گ��ذرد و بعد از مدت 
کوتاهی کودک کیسه زباله ای 
را به دس��ت می گیرد و شروع 
به جم��ع کردن پوس��ت های 
تخمه جلوی پای بازیگر جوان 
می کند. جوان دائم به کودک 
تذک��ر می دهد ک��ه این کار را 
مادرت  کثیف می شوی،  نکن، 
دعوای��ت می کند و ی��ا اینکه 
بگ��ذار رفتگر می آی��د آنها را 
جمع می کن��د؛ وظیفه من یا 
تو نیس��ت. تا اینکه پس��ربچه 
آش��غال ها را جم��ع می کند و 
در آخ��ر رفتگ��ر وارد صحن��ه 
می شود و کودک را پسر خود 
خط��اب می کند. ای��ن صحنه 
جوان  ش��دن  ش��وکه  باع��ث 
می ش��ود و نگاه��ی ب��ه رفتار 
اشتباه خود و پسربچه و رفتگر 
می کند و آگهی تمام می شود. 

خالقیت در 
آگهی های فرهنگی 

در ح��ال حاض��ر س��اخت 
تم��ام  ب��ا  فرهنگ��ی  آگه��ی 
س��ختی های خ��ود تاثی��رات 
مخاطب��ان  روی  را  خوب��ی 
به  آگهی هایی که  می گ��ذارد. 
ایده های ساخت  می رسد  نظر 
آنه��ا توس��ط خود مس��افران 
تهیه و اجرا می شود و سازمان 
فرهنگی شهرداری از ایده های 
ن��اب در این زمینه اس��تقبال 
زمین��ه  ای��ن  در  و  می کن��د 
خوب��ی  س��رمایه گذاری   نی��ز 

کرده است. 
راه  بهتری��ن  هرص��ورت  به 
فرهنگس��ازی درای��ن زمین��ه 
تبلیغات اس��ت و اس��تفاده از 
این وس��ایل می تواند تاثیرات 
خوب��ی را بر مخاطبان بگذارد. 
جامعه آم��اری باالیی هر روز 
از مترو استفاده می کند؛ گروه 
وس��یعی ک��ه تمامی قش��رها 
را با تمام س��لیقه ها پوش��ش 
می دهن��د. بنابرای��ن اگ��ر در 
ای��ن زمین��ه س��رمایه گذاری 
بیشتری شود مطمئنا سود آن 
 نصیب نسل های بعدی جامعه 

خواهد شد. 

13 مدیریت تبلیغات

مترو  رسانه ای قدرتمند برای تبلیغات فرهنگی

تصویر هست؛ صدا نیست
این یک تبلیغ نیست 

دم دم های غ��روب هنگام بازگش��ت به خانه، جلوی در 
ورودی مت��رو حضور جمعیت زیادی که برگه های تراکت 
پخش می کردند، مانع ورودم به ایس��تگاه مترو می ش��د. 
به ش��دت تالش می کردم افرادی که این برگه ها را توزیع 
می کردند رد کنم تا راحت تر وارد ایستگاه مترو شوم. دائم 
مس��یرم را برای رد شدن از سد تراکت پخش کن ها تغییر 
می دادم، اما فایده ای نداشت و عاقبت به  دام چند مورد از 

تراکت پخش کن ها افتادم. 
هرروز میلیون ها مس��افر از مترو به عنوان وسیله نقلیه 
استفاده می کنند و تمامی بخش های ایستگاه های مختلف 
تبدیل به رس��انه ا ی برای تبلیغات ش��ده است ، اما ورودی 
ایستگاه ها عالمی دیگر دارد. به دلیل تعداد زیاد مسافران، 
شرکت ها و موسسه های کوچک که توان تبلیغات پرهزینه 
و محیطی را ندارند، به سراغ استخدام افرادی می روند که 
برای آنها بروش��ور و تراکت پخش کنند. تراکت هایی که 
چندان نمی شود به اطالعات و آدرس نوشته شده روی آنها 
اعتماد کرد و عالوه بر اعتماد نکردن به  آنها، باعث آلودگی 
محیطی زیادی نیز می شوند ، اما در میان انبوه تراکت های 
مختلفی که تا ورود به  واگن گرفته بودم، برگه ای توجهم را 
به خود جلب کرد. برگه ای با نام »پماد معجزه« که با طرح 
حاش��یه ای دهه شصت تزیین شده بود. درآن زمان وقتی 
می خواستند برای برگه ای حاشیه تزیینی بگذارند، معموال 
از این طرح اس��تفاده می کردند. در ش��روع آگهی نوشته 
شده بود: »این یک تبلیغ نیست، فقط و فقط این تراکت 
باب آشنایی ما با شما خواهد شد تا بتوانید این محصول 
را س��ریع و مطمئ��ن ، مس��تقیم از تولیدکننده تحویل 
بگیری��د.« باخود گفتم حتما معنای تبلیغ تغییر کرده یا 
آگهی دهنده با خود خیال کرده اگر بگوید تبلیغ نیس��ت 
توجه مخاطبان بیشتری را به خود جلب می کند. درآگهی 
آنقدر از واژه »فقط« اس��تفاده ش��ده بود که اگر حساب 
می کردید به گمانم در مطلبی 200 کلمه ای 50 بار به آن 
برمی خوردید؛ در جمله هایی مانند: فقط اسم نیست، فقط 
تبلیغ نیست، فقط یک تجربه نیست و فقط های دیگر. بعد 
از طی کردن تمامی این مراحل به طریقه مصرف رسیدم. 
آن قدر عجیب و خارق العاده بود که ش��وکه ش��دم. برای 
مثال از تاثیر 10 دقیقه ای پماد برای کاهش درد و درمان 
یک هفته ای تا بهبودی کامل س��خن گفته ب��ود. درمان 
یک هفته ای درد س��یاتیک یا ورم مفاصل و آرتروز یعنی 
معجزه و کسانی که به  این مشکل مبتال هستند، می دانند 
که این شیوه درمانی چه تاثیراتی برای آینده آنها خواهد 
داش��ت و این یعنی استفاده غیراخالقی از تبلیغات. نکته 
جالب این بود، وقتی درحال مطالعه برگه بودم، مردمی که 
کنارم ایستاده بودند فورا برگه را از دستم گرفتند و شماره 
روی آن را برای پیگیری نوشتند. اینکه افراد جامعه ما به 
 این راحتی چنین تبلیغات��ی را باور می کنند، جای تامل 
دارد؛ مسئله ای که شرکت های بزرگ به راحتی می توانند از 
آن استفاده یا حتی سوء استفاده کنند. با  این حال مشاوران 
تبلیغاتی ش��رکت ها قدرت تاثیرگذاری این رس��انه های 
کوچک را نادیده می گیرند و هزینه های سرس��ام آوری را 
برای شرکت های بزرگ می تراشند؛ هزینه هایی که سودی 
را عاید ش��رکت های بزرگ نمی کند. ش��اید بهتر باش��د، 
صاحب��ان ش��رکت های ب��زرگ دوره ای در کالس چنین 
افرادی طی کنند تا اصول جلب اعتماد مشتری را از این 

موسسه های کوچک بیاموزند. 

تبلیغ محصوالت نصفه 
در حراجی 50درصدی!

در حرکتی مبتکرانه برای گرامیداش��ت پانزدهمین 
 Yahoo! س��الگرد تاس��یس س��ایت خرید اینترنت��ی
Shopping Japan، این س��ایت یک حراج جذاب و 
جالب 50 درصدی را راه انداخته که مش��تریان تشویق 
به خرید اجناسی می ش��وند که به معنای واقعی کلمه 
نصفه هس��تند.نمایش کت و شلواری که یک طرف آن 
برداش��ته ش��ده در کنار یک دوچرخه تاشو بدون نیمه 
عقب��ی و دیگر اش��یای ناقص این کمپین توس��ط یک 
 Burg آژانس تولید کنن��ده محتوای اینترنت��ی به نام
Hamburg Burg  انج��ام ش��ده که به ط��ور ویژه 
تخصصش در زمینه تش��ویق مردم ب��ه بحث در مورد 
یک موضوع خاص در اینترنت است.به گزارش روزنامه 
اینترنت��یRocketNews24، برخی مصرف کنندگان 
از عالق��ه ج��دی خود به خرید این محصوالت س��خن 
گفته اند.با وجود غیر واقع��ی بودن این حراج نامتداول، 
یک حراج واقعی برای افراد عالقه مند در جریان است.

 دستگیره مترو
رسانه ای با هزاران تماشاگر 

چیک چی��ک... این صدایی بود که مادری برای آرام 
ک��ردن کودکش ک��ه از گرما و هیاه��وی داخل واگن 
مترو کالفه ش��ده ب��ود، موقع گرفتن دس��تگیره مترو 
در می آورد. صدا از برخورد ذرت هایی بلند می ش��د که 
داخل دس��تگیره حجم دار و آویزان داخل واگن ریخته 
ش��ده بود. صدا چندین بار تکرار ش��د، ت��ا باالخره هم 
ک��ودک آرام گرف��ت و هم توجه تعدادی از مس��افران 
را ب��ه خود جلب ک��رد. بعد از حرکت ای��ن مادر، اکثر 
مس��افرهایی که دس��تگیره را در دست داشتند، شروع 
به تکان دادن آن کردند و صدا چندین برابر ش��د. یک 
شرکت تولیدکننده دانه های ذرت، مقداری از محصول 
تولیدی خود را داخل دستگیره ها ریخته بود و بعد روی 
دس��تگیره های تخت دیگر، توضیحاتی از شیوه مصرف 
آن داده ب��ود. اینک��ه برای مثال ذرت ه��ا را با یک تکه 
شکالت داخل ماهی تابه بریزد و در را ببندد و... شرکت 
در ای��ن اقدام تبلیغاتی هم محص��ول را نمایش  داده و 
 هم دستور پخت و آماده سازی را به مخاطبانش آموزش 

داده است. 

ابزار تازه وارد و پرطرفدار
دس��تگیره های مترو از ابزارهای تقریب��ا تازه وارد به 
عرصه تبلیغات کشور است. وس��ایلی که این روزها به 
رسانه هایی پرطرفدار از طرف شرکت ها تبدیل شده اند. 
این وس��ایل پرطرف��دار، در دو نوع تخت و حجم دار در 
واگن های قطار نصب شده اند. در هر واگن قطار به طور 
متوس��ط 30 عدد دس��تگیره وجود دارد. هزینه چاپ، 
نص��ب و نگهداری هر عدد دس��تگیره به ازای هر نوبت 
ح��دود 40هزار تومان اس��ت که به هم��راه اجاره بهای 
آن توس��ط مشتری پرداخت می ش��ود. اگر این وسیله 
را رس��انه ای دیگر برای تبلیغات در نظر بگیرید، تصور 
کنید، روزانه چه تعداد مس��افر از این وسیله تبلیغاتی 
می توانند بازدید کنند. این وس��یله آنقدر در کش��ور ما 
مهم ش��ده اس��ت که هر همایش��ی درمورد تبلیغات و 
حواشی آن برگزار می شود، کارشناسان چند دستگیره 
تبلیغات��ی از متروه��ای خارجی را نش��ان می دهند و 
پیرام��ون اهمی��ت آن برای ش��رکت کنندگان صحبت 
می کنن��د. با وج��ود تاکید کارشناس��ان در این زمینه، 
خالقیت در مورد این رسانه معموال به ریختن مقداری 
روغ��ن بی رنگ که هر مس��افری با دیدن آن اش��تهای 
خ��ود را از دس��ت می دهد محدود ش��ده اس��ت. البته 
عالوه بر روغن، برنج، نخ��ود، لوبیا و دیگر حبوبات نیز 
در نوع حجم دار آن ریخته می ش��ود که عالوه بر نقش 
آرام ک��ردن کودکان در برخی م��وارد توجه تعدادی از 
مسافران را به خود محصول بیشتر از نام محصول جلب 
می کند، این یعنی اقدام تبلیغاتی س��ود چندانی برای 
شرکتی که هزینه تبلیغات را پرداخته، نخواهد داشت. 
بر این اس��اس توجه به خالقی��ت در طراحی و چاپ و 
نصب این وس��یله می تواند برای شرکت های تبلیغاتی، 
رسانه ای قدرتمند خلق کند و شرکت های تولیدکننده 

را به سود فراوان برساند. 

معرفی محصوالت و خدمات تازه
 به گفته برخی کارشناس��ان این حوزه، این وس��یله 
می توان��د ب��رای معرف��ی محص��والت و خدم��ات تازه 
ش��رکت ها مفید باش��د، با حجم مس��افری ک��ه مترو 
روزانه جابه جا می کند، گرفتن دس��تگیره مترو توسط 
ع��ده کثی��ری از اف��راد می تواند در جهت رس��یدن به 
هدف تبلیغاتی ش��رکت ها کمک بزرگی باش��د. بر این 
اس��اس اس��تفاده از طرح های خالقان��ه می تواند بهتر 
از نوش��ته های بلن��دی که روی برخی از دس��تگیره ها 

مشاهده می کنیم، مفید واقع شود. 
نمونه های خارجی بسیاری درباره این موضوع وجود 
دارد، برای نمونه می توان ابتکاری که شرکت پپسی در 
ای��ن باره کرد را بیان کرد؛ این ش��رکت بطری خود را 
داخل قس��مت حجم دار دستگیره قرار داده و باالی آن 
لبی به نش��انه دهان طراحی کرده اس��ت، در میان این 
بطری و لب، یک نی واس��طه شده که با دیدن آن نظر 
هر مخاطبی جلب می شود. نمونه دیگر همان دستگیره 
معروفی اس��ت که مانند بند س��اعت طراحی شده و به 
مثالی برای اکثر کارشناس��ان تبدیل ش��ده اس��ت. در 
این راس��تا بسیاری از س��ازمان هایی که از حقوق بشر 
حمایت می کنند نیز از این رس��انه اس��تفاده کرده اند و 
نمونه های بس��یار دیگر که می ت��وان در این زمینه نام 
برد. با توجه به قیم��ت اجاره بها و هزینه نصب و چاپ 
به نظر می رس��د این رس��انه، کم هزینه ولی پرمخاطب 
اس��ت و اگر ش��رکت ها درای��ن زمینه س��رمایه گذاری 
 بیش��تری کنند، س��ود بیش��تری را نی��ز نصیب خود 

خواهند کرد. 

ال سی دی درون 
واگن ها تبدیل به 

رسانه ای قوی برای 
تبلیغات فرهنگی شده 
است که با توجه به 

بازدیدکنندگان زیادی 
که این رسانه طی 
روز دارد، تاثیرات 

خوبی نیز بر مخاطبان 
خود می گذارد. این 

تبلیغات به دلیل کارکرد 
فرهنگسازی میان 
اقشار مختلف باید 

تاثیرگذاری سریع و 
باالیی نیز داشته باشد

کافه تبلیغات رسانه

ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

تبلیغات خالق

آگهی: فروشگاه عینک +Vision- شعار: شما حتما بدون عینک اشتباه می بینید!
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مدیریت کسب و کار14

ام��روز می خواهیم چگونگی 
فعالیت در یک ش��غل خاص و 
چالش برانگیز را برایتان ش��رح 
دهیم؛ ش��غل دادزن��ی. نام این 
ش��غل کم��ی عجیب ب��ه نظر 
می رس��د و ممک��ن اس��ت در 
ذهن خود بگویی��د که دادزنی 
چگونه ش��غلی است؟ آیا کسی 
هم سراغ این شغل می رود؟ آیا 
افرادی هس��تند که از داد زدن 
پ��ول بگیرن��د؟ در این گزارش 
می خوانید  ام��روز«  »فرص��ت 
ک��ه دادزنی اکنون ب��ه یکی از 
مش��اغل مهم تبدیل ش��ده که 
مورد توجه بس��یاری از مدیران 

کسب و کارهای کوچک است. 

تست صدا برای دادزنی
کیفی��ت کار در این ش��غل 
ک��ه  دارد  اهمی��ت  آن ق��در 
مدی��ران برای اس��تخدام افراد 
ب��رای داد زدن ابت��دا ص��دای 
در  می کنن��د.  تس��ت  را  او 
انقالب  خیاب��ان  گذرگاه ه��ای 
ی��ا پاس��اژها حتما ش��نیده اید 
ک��ه اگر ف��الن کتاب ی��ا فالن 
کاال را می خواهی��د بفرمایی��د 
طبقه باال. ای��ن راهنمایانی که 
ش��ما را برای دیدن اجناس در 
طبق��ه ای که دور از دس��ترس 
شماس��ت دع��وت می کنن��د، 
قطع��ا مجان��ی و در راه رضای 
خ��دا کار نمی کنند و برای این 
داد زدن پ��ول می گیرند. البته 
این افراد اکن��ون در همه جای 
شهر دیده می شوند؛ به خصوص 
در تاکس��ی های خط��ی که با 
وجود مش��خص بودن مسیرها 
و خطوط، هر خ��ط یک نفر را 
اس��تخدام کرده که مرتب داد 
می زند و مردم را به مسیر مورد 

نظر خود دعوت می کند. 

حقوق روزانه 15 هزار 
تومان

از کتاب فروش��ی های خیابان 
انقالب ش��روع می کنی��م. اگر 
دوب��ار از ای��ن خیاب��ان عب��ور 
کنید تنه��ا یک جمله را از این 
افراد می ش��نوید و صدای آنها 
مدام در گوش ش��ما می پیچد. 
پروپ��وزال  تحقی��ق،  مقال��ه، 
بفرمایید طبقه ب��اال. این افراد 

جلوی پاس��اژی هستند که در 
طبق��ه ب��االی آن چن��د مغازه 
یا  برای تحقیقات دانش��جویی 
عرضه مق��االت حض��ور دارند 
و به مش��تریان خ��ود خدمات 
در  افرادی  می دهند. همچنین 
آنجا مشغول فروش کتاب های 
نایابی هس��تند ک��ه در صورت 
آنه��ا  از  کت��اب  درخواس��ت 
می گویند به فالن مغازه مراجعه 
ک��ن و کتاب خ��ود را دریافت 
کن. بعد از بررسی های خبرنگار 
ما در این خیاب��ان در خصوص 
ش��غل دادزنی به سراغ یکی از 
آنها رفتیم ک��ه در ابتدا گفت: 
آقا ج��ان بگذار کارمان را انجام 
دهیم و نان ب��ری نکن. اگر داد 
نزن��م ام��روز حقوق ن��دارم، تو 
حقوق من را می دهی؟ خالصه 
بعد از دادن توضیحاتی مبنی بر 
اینک��ه  موضوع را برای گزارش 
»فرص��ت ام��روز« می خواهیم 
راضی ش��د چند دقیق��ه ای از 
وق��ت خود را کنار ما بگذراند و 
گپی بزند. این دادزن می گوید: 
ش��غل م��ا مانند مع��دن کاران 
بسیار س��خت و زیان آور است 
ام��ا هیچ ج��ا دیده نمی ش��ود. 
آنه��ا حداقل بیمه هس��تند اما 
ش��غل ما کنار خیابان اس��ت و 
بس��یاری از م��ردم بی تفاوت از 
کنار ما می گذرن��د. وی افزود: 
البته از بیکاری بهتر اس��ت اما 
چ��اره ای جز این نیس��ت. این 
فعالیت  دادزن درب��اره م��دت 
خ��ود در این ش��غل گفت: من 
پنج س��ال است که داد می زنم 
و روزان��ه بین 15 ت��ا 18 هزار 

توم��ان حقوق می گیرم. وی در 
پاس��خ به این س��وال که دلیل 
ورود شما به این شغل چه بوده 
اس��ت، اظهار کرد: اگر می شود 
به آن پاس��خ نده��م، اگر زمان 
به عقب باز می گشت هیچ وقت 

سراغ آن نمی رفتم. 
فکر کنید صاحبان کسب و کار 
حاضرن��د ماهانه ح��دود 400 
ه��زار توم��ان برای اس��تخدام 
اف��رادی در این ش��غل هزینه 
کنن��د. مدی��ر یک��ی از همین 
کتاب فروشی ها به من می گوید: 
این کار در جلب توجه مشتری 
بس��یار موث��ر اس��ت و معموال 

چند برابر دس��تمزدی که برای 
می کنیم،  پرداخ��ت  کار  ای��ن 
به ص��ورت افزایش فروش به ما 
بازمی گردد. او در پاسخ به این 
س��وال که پس آلودگی صوتی 
چطور؟ آیا این مسئله عابران را 
از حوالی فروش��گاه شما فراری 
نمی دهد، می گوید: اینجا عابران 

به این فریادها عادت دارند. 
دادزنان در بخش تاکسی ها 
ب��ا  و  ه��م یکه ت��از هس��تند 
خیره ش��دن در چشم عابران 
پی��اده می خواهند که مس��یر 
را جویا شوند  رفت و آمدش��ان 
تا آنه��ا را به خط م��ورد نظر 
راهنمایی کنن��د. این دادزنان 
ی��ک مس��یر را داد می زنند و 
بعد  مس��یرها  این  رانن��دگان 
از پر ش��دن خودروهایشان از 
مسافر راهی مقصد می شوند. 

تاکس��ی  دادزن��ان  حق��وق 
روزانه بی��ن 15 ت��ا 20 هزار 
تومان اس��ت که اگ��ر هر روز 
س��ر کار برون��د بی��ن 450 تا 
600 ه��زار توم��ان برای خود 
درآمد کسب کرده اند. یکی از 
فعاالن این شغل می گوید: این 
شغل درآمد زیادی ندارد اما به 
دلیل اینکه برخی افراد از س��ر 
بیکاری این شغل را برای خود 
تعریف کرده ان��د به عنوان یک 
شغل به آن می توان نگریست. 

روی مخ باشید تا استخدام 
شوید

ب��ا وج��ود تم��ام تاثی��رات 
نامطلوب��ی که این مس��ئله بر 
نازیبایی محیط ش��هری، ایجاد 
افزای��ش  و  صوت��ی  آلودگ��ی 
بای��د  دارد،  کاذب  مش��اغل 
پذیرفت که دادزنی در فرهنگ 
ما می توان��د در افزایش فروش 
موثر باشد. کسانی که قرار است 
برای این شغل استخدام شوند، 
باید صدای بلند و رسایی داشته 
کالس های  برعک��س  باش��ند. 

آموزشی صدا، صدای افراد باید 
جی��غ و به قول معروف روی مخ 
باش��د تا توجه همه را به خود 
جلب کند. جالب اس��ت بدانید 
افرادی که برای پاساژ تبلیغات 
می کنن��د روزانه از ه��ر مغازه 
دو ت��ا پنج ه��زار توم��ان مزد 
می گیرند. ش��اید کمی عجیب 
باش��د که ب��رای دادزن��ی باید 
تست صدا بدهید و افرادی که 
می خواهن��د مغازه ش��ان تبلیغ 
ش��ود ابتدا ب��ه ش��ما متنی را 
می دهن��د و می گویند داد بزن. 
بعد از تشخیص میزان روی مخ 
بودن صدای فرد متقاضی، وی 
در محل گذرگاه های عابر پیاده 
مستقر می ش��ود و کار خود را 
آغ��از می کند. البته برخی افراد 
در این ش��غل قدیمی هستند 
و به خاط��ر تجربه ش��ان در این 
کس��ب و کار  صاحبان  زمین��ه، 
اس��تخدام  را  آنه��ا  به راحت��ی 

می کنند. 

افزایش فروش به قیمت 
بیماری  تارهای صوتی

ه��ر ش��غلی دارای مزای��ا و 
معایبی اس��ت. متاس��فانه این 
ش��غل مزایای زیادی ندارد اما 
معایب فراوانی دارد که از جمله 
آنه��ا می توان ب��ه از بین رفتن 
تاره��ای صوتی در کمتر از یک 
دهه اشاره کرد. اگر خوش بینانه 
در نظر بگیریم که افراد در ماه 
یک میلیون تومان درآمد کسب 
می کنند و در طول س��ال از باد 
هوا و اکس��یژن تغذیه می کنند 
ساالنه 12 میلیون تومان برای 
خود پ��ول جمع کرده اند و بعد 
از 10 سال 144 میلیون تومان 
برای خود پول کنار گذاش��تند 
ک��ه ب��ا احتس��اب عمل ه��ای 
جراح��ی تارهای صوتی به نرخ 
ام��روز حدود 40 تا 60 میلیون 
تومان باید پرداخ��ت که البته 
هی��چ وقت به حال��ت اولیه باز 
نخواهد گشت. پس به مدیران 
توصیه می کنی��م که اگر کمی 
وج��دان دارند، ب��ا صرف کمی 
هزینه بیشتر، راه های تبلیغاتی 
دیگری را برای کسب و کار خود 
انتخاب کنند ت��ا یک عمر ناله 
و نفری��ن عاب��ران نگون بخت و 
دادزن ه��ای بیچ��اره را به جان 

نخرند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی)17(
تجربه بیشام و متکالف؛ شناخت بازار

بهتری��ن زمان برای توس��عه یک تجارت س��ودده و 
موفق زمانی است که ش��ما کسب و کارتان را راه اندازی 
کرده ای��د. بهترین راهنم��ا در اینجا بازار و مش��تریان 
ش��ما هس��تند ک��ه می توانید ب��ا اس��تفاده صحیح از 
داده ه��ا و همچنین داش��تن ش��ناخت کاف��ی از بازار 
 به خوب��ی راهکارهای مفید برای توس��عه تجارت تان را 

شناسایی کنید. 

ایده
در س��ال 1986 میالدی جولیان متکالف و سینکلیر 
بیش��ام رس��توران های زنجیره ای موفق��ی را در زمینه 
عرضه غذای آماده تاس��یس کردن��د. آنها از این طریق 
موفق ش��دند س��ود قابل توجه��ی را به دس��ت آورده و 
میان مردم از ش��هرت خوبی برخوردار شوند طوری که 
مشتریان معتقد بودند این رستوران ساندویچ را دوباره 
اختراع کرده اس��ت! طولی نکش��ید این رستوران های 
زنجیره ای در انگلستان، امریکا و هنگ کنگ نامی برای 

خود دست و پا کردند. 
گفتنی اس��ت که از همان ابت��دای کار زمینه کاری 
کس��ب و کار مذکور ارائه غذای آماده به مشتریان نبود 
بلک��ه در ابتدا مغ��ازه ای بود در محله ف��والم لندن که 
به فروش نوش��یدنی می پرداخت. ب��ا این حال متکالف 
و بیش��ام بزودی متوجه ش��دند فروش نوشیدنی کاری 
نیس��ت که آنها را به موفقیت چشمگیری برساند. آنها 
می گوین��د: »م��ا متوجه ش��دیم ظرفی��ت خوبی برای 
ف��روش س��اندویچ های ارزان قیم��ت و ب��زرگ در بازار 
وجود دارد.« به واس��طه توجه به خواس��ت مش��تریان 
و آمادگی جس��ورانه ب��رای ایجاد تغیی��رات مورد نظر 
 مش��تریان در موقع ل��زوم، آنها توانس��تند به موفقیت 

دست یابند. 
این موفقیت مدیون فعالیت ابتدایی متکالف و بیشام 
در ب��ازار بود، چرا ک��ه در هر بازاری مقداری ریس��ک 
وج��ود دارد و بهتری��ن راه برای رس��یدن ب��ه فرمول 
موفقیت آن اس��ت که ش��ما در حین انجام کار فوت و 

فن آن را نیز بیاموزید. 
س��ینکلر بیش��ام به خوبی این فرم��ول را فراگرفته و 
هرگ��ز آن را فراموش نمی کند. در اواخر س��ال 2006 
و هنگام��ی که آنها ب��رای افتتاح هتل هاکس��تون در 
مرکز لندن آماده می ش��دند بیش��ام گفت: افتتاح این 
هتل یک تجربه جدید اس��ت و م��ا می خواهیم ببینیم 
آی��ا می توانیم در این زمینه نیز موفق ش��ویم؟ مطمئنا 
مس��ائلی اس��ت که نیاز ب��ه تغییر خواهد داش��ت؛ ما 
 ب��رای ایجاد ه��ر تغییری ابتدا به مش��تریان مان گوش 

فرا خواهیم داد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
وقتی ک��ه یک کس��ب و کار جدید را آغ��از می کنید 
انتظار یک موفقیت زودهنگام را نداش��ته باش��ید. مهم 
نیس��ت که چقدر از قب��ل خودتان را آم��اده کرده اید؛ 
در تج��ارت برخی مس��ائل و مهارت ها را باید حین کار 

بیاموزید. 
ب��ه هنگام بروز مش��کالت مایوس نش��وید و به آنها 
به عنوان موانع س��خت یا شکس��ت نگاه نکنید بلکه به 
آنها به چش��م فرصت های��ی نگاه کنید ک��ه می توانند 
تجربه ش��ما در ام��ر تجارت را افزایش دهند. بررس��ی 
کنید که چرا این مش��کالت پدید آمدند و حجم ش��ان 
چقدر است و به چه میزان کسب و کارتان را تحت تاثیر 

قرار می دهند. 
همواره آماده اعمال تغییرات اساسی در کسب و کارتان 
باشید. اگرچه اتکا کردن به یک فرمول موفق و سودده 
بسیار وسوسه کننده است ولی گاهی اوقات برای کسب 
سود بیشتر ش��اید نیاز به بهبود شیوه مورد استفاده یا 

به هنگام ضرورت، تغییر آن باشد. 
انتزاع��ی خود ت��ان را ب��ا  آموخته ه��ای تئ��وری و 
تجربه ای که در عمل کس��ب می کنید درهم بیامیزید. 
 فرام��وش نکنی��د ای��ن دو مفه��وم لزوم��ا ب��ا هم در 

تناقض نیستند. 

دو استراتژی قیمت گذاری
آی��ا می دانس��تید س��ازمان ها ب��ه طور کل��ی برای 
قیمت گ��ذاری از دو نوع اس��تراتژی مختلف اس��تفاده 

می کنند؟ 
یکی از این اس��تراتژی ها، اس��تراتژی نف��وذ در بازار 
اس��ت. این استراتژی بیش��تر توسط شرکت هایی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گی��رد که در ب��ازار پیرو هس��تند. 
ش��رکت در نخس��ت به منظور معرفی محصول جدید 
خ��ود، قیم��ت پایین ت��ری را نس��بت ب��ه س��ایر رقبا 
پیش��نهاد می دهد تا از این طریق مش��تریان را جذب 
کند و س��پس به تدریج قیم��ت محصول خود را باالتر 
 می ب��رد. بیش��تر محص��والت چینی از این اس��تراتژی 

استفاده می کنند. 
اس��تراتژی دیگر، اس��تراتژی قیمت گ��ذاری با هدف 
عصاره کش��یدن از بازار اس��ت. این اس��تراتژی بیشتر 
توس��ط ش��رکت هایی م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 
که در بازار راهنما هس��تند. ش��رکت نخس��ت قیمتی 
ب��اال پیش��نهاد می ده��د و ب��ه تدری��ج از آن قیم��ت 
کاس��ته می ش��ود. در زمان ورود جدیدترین تلفن های 
هم��راه برنده��ای معتب��ر معم��وال از این اس��تراتژی 
اس��تفاده می ش��ود و پ��س از گذش��ت م��دت زمانی 
 از ورود محص��ول ب��ه ب��ازار، ش��اهد اف��ت قیمت آن 

محصول هستیم. 

نورچشمی ها 

- رییس جان صبح عالی متعالی. 
- س��الم جوون، صبحت به خیر. از این ورا اومدی اول 

صبحی. ما هنوز جلوی دکونو آب و جارو نکردیم. 
- واال مفتخرم به اس��تحضارتون برس��ونم که بدبخت 

شدیم رفت. یعنی هم بدبخت شدیم هم بیچاره ها...
- چرا جوون؟ خدا نکند بدبخت بشی.

- شدیم دیگه آقا. شدیم. 
- خ��ب ببین بدبختی و خوش��بختی یک مفاهیمی 
هس��تن نس��بی، یعنی معموال در قیاس با بقیه  اس که 
معنی پی��دا می کنن. حاال تو در قی��اس با کی بدبخت 

شدی؟ بگو ببینم.
- گمونم گروهمون در قیاس با اکثریت قریب به اتفاق 
گروه های دیگر این ش��رکت و سایر شرکت های جهان 

بدبخت شد رفت پی کارش. 
- ای داد بی داد، خب بگو دیگه جونم باال اومد.

- هیچ��ی آقا. این کارآموز زنگ زده به آقای آفتابه دار 
هرچ��ی از دهنش دراوم��ده بهش گفت��ه. االن دوروزه 

هرچی زنگ می زنم آفتابه دار اصال رو نشون نمی ده. 
)چندین اتف��اق فیزیولوژیک��ی را در آن واحد تجربه 
می کنم. هم موهایم س��یخ می ش��ود، هم عرق سرد به 
تنم می نشیند، هم دلم هری می ریزد پایین، هم تنفسم 

سخت می شود و هم گوش هایم زنگ می زند!(
- بدبخت شدیم رفت که... جوون... 

- گفتم که رییس )بقیه حرف هایش را نمی شنوم(
***

توضیحات: کارآموز نام مس��تعاری است که بچه های 
گروه روی یک عضو جدیدالورود گذاش��ته اند. به تازگی 
درس��ش را ب��ا بدبختی تمام ک��رده و او را به بخش من 
فرس��تاده اند تا کم ک��م کار یاد بگیرد و ب��رای خودش 
کس��ی بشود. ورودش به این بخش تا حدودی تحمیلی 
و نورچش��می گونه بوده است. گمانم این نام کارآموز را 

هم بچه ها عمدا روی او گذاشته اند و بر هم نمی دارند!
آقای آفتابه دار نام مستعار مدیر یکی از بخش های یکی 
از ش��رکت های کارفرمای ماست. او عمال نوعی ماشین 
امضای نه چندان پیشرفته به حساب می آید که ما برای 
نقد کردن پول هایمان در آن شرکت کارفرما بدجوری به 
امضای او محتاجی��م. او هم که خوب این را می داند، به 
قول معروف نامردی نکرده و هرچه موش این ور و آن ور 
زندگی اش پیدا می کند در کار ما می داوند. باور بفرمایید 
که کار او نه جنبه فنی و مهندسی دارد، نه جنبه حقوقی، 
ن��ه جنبه مالی و بازرگان��ی و نه هیچ چیز دیگر. حدس 
نفرات گروه و خود من این اس��ت ک��ه در یک تاریخی 
به عنوان نورچش��می یک شخص ذی نفوذی به سامانه 
اداری شرکت کارفرمای ما تحمیل شده و چون تخصص 
خاصی نداشته یک بخش مخصوص ایشان ابداع کرده اند 
که خیلی هم بیکار نباش��د. حاال در گذر زمان او هم به 
مصداق مثل معروف آفتابه دار مسجد شاه برای خودش 

اعتبار و برو و بیایی به راه انداخته.
و حاال مشکل چیست؟ یکی از خطیرترین بخش های 
کاری م��ا در گروه همیش��ه این امضا گرفت��ن از آقای 
آفتابه دار بوده و هر بار به لطایف الحیلی با اظهار دوستی 
و ارادت و اموری از این دس��ت خر خود را از پل ایش��ان 
گذرانده ایم. روز خوبش که هیچ مشکلی با او نداشته ایم. 
یک هفته تا 10 روزی ما را س��رگردانده تا امضا بدهد و 
همیش��ه هم در کمین بهانه ای بوده تا بتواند این مدت 
زمان را طوالنی تر کند. حاال این نورچشمی  ما از حرکات 
نور چش��می آنها خوشش نیامده و از خجالت او درآمده 
است. مالحظه می فرمایید؟ به نظرم کم کم وقت آن است 
که در سازمان ها و شرکت های اینجایی امور رتق و فتق 

نورچشمی ها افتتاح شود. تا نظر شما چه باشد. 

استیو جابز اجازه استفاده از آی پد 
را به بچه هایش نمی داد

استیو جابز در س��ال 2010 در مصاحبه ای با نیک 
بیلتون گفته بود دوست ندارد بچه هایش وقت زیادی 

را پشت نمایشگرهای تبلت و تلفن همراه بگذرانند. 
به گزارش فارس، زمانی که بیلتون از جابز در این مورد 
س��وال کرد، وی گفت: آنها از تبلت استفاده نکرده اند. ما 
مق��دار فن��اوری را که بچه ها در من��زل می توانند از آن 
استفاده کنند محدود کرده ایم. والتر ایزاکسون، نویسنده 
زندگینامه استیو جابز هم در این مورد گفته است: استیو 
جابز هر ش��ب در آش��پزخانه در پش��ت یک میز بزرگ 
می نشس��ت و در م��ورد کتاب ها و تاری��خ و موضوعات 
مختلفی با خانواده اش بح��ث و گفت وگو می کرد. هیچ 
کس در جریان این بحث ها از آی پد یا کامپیوتر استفاده 
نمی ک��رد. به نظر نمی رس��د که بچه ه��ای جابز به این 
وس��ایل عادت کرده باشند. کارشناسان معتقدند استیو 
جابز عقیده داش��ته بچه ه��ا باید بتوانند احساس��ات و 
عواطف افراد را از روی چهره شان درک کنند و حاالتشان 
را بفهمند و بدانند چگونه باید در برابر ارتباطات شفاهی 
و کالمی از خود واکنش نشان دهند. اینها مهارت هایی 
است که در صورت استفاده بیش از حد از تبلت و گوشی 

از دست می رود. 

برای دادزنی باید 
تست صدا بدهید و 

افرادی که می خواهند 
مغازه شان تبلیغ شود 
ابتدا به شما متنی را 
می دهند و می گویند 

داد بزن. بعد از 
تشخیص میزان روی 
مخ بودن صدای فرد 
متقاضی، وی در محل 
گذرگاه های عابر پیاده 

مستقر می شود

الگوهای طالیی

آیا می دانستید

سهراب علی اکبری

پاسخ کارشناس: توجه داشته ترجمه: معراج آگاهی
باشید بین رضایت مشتریان و 
رضایت بازاریابان فرق هس��ت. 
چه بس��ا بازاریاب عدم توانایی 
خ��ود در ف��روش کاال را به باال 
ب��ودن قیم��ت نس��بت ده��د. 
بازاریاب عالق��ه دارد قیمت را 
کاهش دهد ت��ا بتواند راحت تر 
کاال را بفروشد که لزوما درست 
نیس��ت. بنابراین در نخس��تین 
گام بررسی کنید که آیا قیمت 
کاالی شما باالست و این حرف 
مشتریان اس��ت یا فقط حرف 
بازاریاب��ان. ب��رای ای��ن منظور 
می توانید مس��تقال با برخی از 
مشتریانی  یا  بالقوه  مش��تریان 

که قبال از ش��ما کاال خریداری 
کرده اند، تم��اس بگیرید و نظر 

آنها را جویا شوید. 
دوم اینک��ه قیمت و کیفیت 
کاالی خود را با رقبا مقایس��ه 
و بررس��ی کنید ک��ه آیا قیمت 
کاالهای رقبا با کیفیت مش��ابه 
کاالی ش��ما از شما کمتر است 
یا خیر. گام سوم بررسی هزینه 
تمام ش��ده کاال و حاشیه سود 
نهایی ش��ما بعد از کس��ر همه 
هزینه هاس��ت. اگر حاشیه سود 
بسیار باالتر از نرخ تورم ساالنه 
کش��ور اس��ت و قیمت شما از 
رقبا باالتر اس��ت و مش��تریان 
هم گالیه مند هستند یا دست 

کم دو اتفاق از این س��ه اتفاق 
برشمرده ش��ده وجود دارد، در 
آن ص��ورت می توانی��د قیمت 
کاه��ش  را  خودت��ان  کاالی 
دهید. البته توجه داشته باشید 
حاش��یه سود شما باید منطقی 
باق��ی بماند و کل کس��ب و کار 

سودآور باشد. 
اگر قیم��ت از رقبا باالتر بود 
و مش��تریان هم گله مند و شما 
به این نتیجه رس��یدید که باید 
قیمت را کاهش دهید، اما بعد 
از کاه��ش متوجه ش��دید که 
کاال را با ضرر می فروش��ید، در 
آن صورت بای��د در هزینه های 
کنی��د.  نظ��ر  تجدی��د  خ��ود 

مش��خص اس��ت که بهره وری 
در سیس��تم ش��ما کم است یا 
پورس��انت های در نظ��ر گرفته 
باالست.  بازاریابان  برای  ش��ده 
در هر صورت در این ش��رایط 
ابتدا باید مجددا بررس��ی کنید 
که چه هزینه هایی قابل تعدیل 
پرداخت  و سیس��تم  هس��تند 
پورس��انت را هم باید بازنگری 
کنی��د. بعد از ای��ن کار مجددا 
بررس��ی های الزم را در زمینه 
قیمت و حاش��یه س��ود انجام 
دهی��د. قیم��ت بای��د ب��ا بازار 
هماهنگ و حاش��یه سود شما 
نی��ز از نرخ تورم کش��ور باالتر 

باشد. 

 قیمت 
باالی 

محصوالت

پرس�ش: صاحب شرکتی هس�تم که در حوزه واردات تجهیزات صنعتی فعالیت می کند. چند وقتی است که بازاریابان 
ش�رکت از قیمت باالی محصوالت ش�کایت می کنند و می گویند این مسئله باعث کاهش فروش شده است. با توجه به 

هزینه های موجود، امکان کاهش قیمت برای من وجود ندارد. چطور می توانم رضایت مشتریان را جلب کنم؟ 

اگر شما هم د  ر کسب و کار 
خود   با چالشی روبه رو 

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشکل 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)63(

اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی ایر فرانس
در حالی اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی ایرفرانس وارد دومین روز خود شد 
که مدیریت و س��ندیکاهای این ش��رکت در مذاکرات چش��م اندازی برای خروج از 
بحران متصور نبودند. در دومین روز اعتصاب 60 درصد پروازهای ایرفرانس لغو شد. 
خلبانان ایرفرانس به پروژه توس��عه و رش��د کمپانی از طریق گس��ترش شرکت 

هواپیمایی ارزان قیمت ترانساویا وابسته به ایرفرانس اعتراض دارند. 
فردری��ک گژه، مدیر اجرایی ش��رکت هواپیمایی ایرفران��س می گوید: »پروژه ما 
مطمئنا جایگزین کردن ترانس��اویا با ایرفرانس نیس��ت. برنامه ما تکمیل مجموعه 
امکانات ایرفرانس از طریق توس��عه ترانس��اویا برای ورود به بازار جدید اس��ت. این 
بازار مربوط به حمل و نقل های هوایی برای گردش��گری و تفریح است.«سندیکاهای 
خلبانان و مدیریت ایرفرانس بر سر شرایط توسعه ترانساویا اختالف دارند. خلبانان 
بیم آن را دارند که توسعه ترانساویا منجر به استخدام خلبانان با حقوق کمتر شود 
و کیفیت مزایا و ش��رایط کاری آنها تنزل پیدا کند، اما مدیریت این کمپانی هدف 
از توسعه شرکت هواپیمایی ارزان قیمت را گسترش کل ایرفرانس و رقابتی تر کردن 
آن عن��وان می کند. در س��ال گذش��ته میالدی 45 درصد ترافی��ک هوایی در اروپا 

متعلق به پ��رواز هواپیماهای کمپانی های ارزان قیمت 
بوده اس��ت. تعداد کل نیروی کار ایرفرانس در س��ال 
201۳ ب��ه رقم 52 ه��زار نفر و س��ود ناخالص گروه 
ایرفرانس کی ال ام در س��ال گذش��ته میالدی به رقم 

1۳0 میلیون یورو رسید. 

رشد شرکت های تولیدکننده محصوالت رژیمی
نیمی از کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه با معضل چاقی 
مفرط جمعیت خود مواجه هس��تند. امری که شرکت های فعال در زمینه تولیدات 
محصوالت رژیمی را به تکاپو واداشته است. به گزارش یورو نیوز، شرکت »آپ دیت 
وان« از مجارستان تولیدکننده محصوالت غذایی رژیمی و کم چربی هفته گذشته 
وارد بازار بورس بوداپس��ت ش��د. نوبرت ش��وبرت، بنیانگذار آپ دیت وان می گوید: 
»ما فعالیت های ش��رکت را از صفر ش��روع کردیم و اکنون در س��ه کش��ور حضور 
داریم. اعتقاد دارم هر س��ال می توانیم تعداد ش��عبات و مغازه های خود را گسترش 
دهیم. این ش��رکت باید بدون استقراض یا دریافت کمک های دولتی گسترش پیدا 
کن��د، زیرا در بازار تولی��دات مواد غذایی ما بیالن خوبی داری��م. این فرصت خوبی 
برای س��رمایه گذاران است تا در این تجارت پر رونق س��رمایه گذاری کنند.«آندره 
آغاسی، قهرمان سابق تنیس نیز به رشد و توسعه این شرکت در اروپا کمک خواهد 
کرد. این چهره مش��هور دنیای تنیس قراردادی س��ه س��اله ب��ا آپ دیت وان امضا 
کرده است.«بئاتریس آس��بوت، خبرنگار یورونیوز در بوداپست می گوید: »براساس 
داده های س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه، میزان افراد مبتال به معضل چاقی 

مفرط در ۳0 س��ال گذشته سه برابر ش��ده است. اگر 
این روند ادامه پیدا کند تا س��ال 2020 از هر س��ه نفر 
دو تن مش��کل چاقی مفرط خواهند داشت. در نتیجه 
ش��رکت های فعال در بخش تولی��د مواد غذایی رژیمی 

دارای رشد مداوم هستند.«

گزارش »فرصت امروز« از شغلی که تاکنون به آن فکر نکرده اید

دادزنی، شغلی دیرینه اما تازه وارد در فضای کسب و کار

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

از میان خبرها

علی معروفی
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درآمدزايى مديران 
ورزشى با قرارداد 

بلندمدت 
ــگاه ها  باش ــران  مدي برخى 
ــوب با  ــب نتايج خ ــراى كس ب
ــه اى براى  ــد بازيكن حرف چن
ــان كوتاهى مثال يك  مدت زم
ــرارداد مى بندند كه  ــل ق فص
ممكن است نتيجه دهد؛ اما به 
محض اينكه قرارداد بازيكنان 
تمام شود، با افت شديد مواجه 
ــد. البته بايد توجه  خواهند ش
ــل قيمت  ــه دلي ــت كه ب داش
ــن بازيكنان،  ــيار باالى اي بس
مديران اين باشگاه ها چاره اى 
ــدت  كوتاه م ــرارداد  ق ــز  ج
ــه آنها برنامه  ندارند. از آنجا ك
ــگاه  ــراى باش ــى را ب بلندمدت
ــرارداد كوتاه مدت را  ندارند، ق
راه حلى براى پوشش ضعف ها 

مى دانند. 
ــى و  ــى، مرب ــين پيروان افش
كارشناس فوتبال با تاييد اين 
ــر مديران  ــوع گفت: «اگ موض
باشگاه تنها به خريد بازيكنان 
ــد، نه تنها در  مطرح اقدام كنن
آينده با چالش بازيكنان گران 
ــد، بلكه  ــد ش ــه خواهن مواج
نتيجه دلخواه خود را از خريد 
آن بازيكنان كسب نمى كنند. 
ــبت مطرح با  ــان به نس بازيكن
ــى در تيم هاى مختلف  جابجاي
ــاه قيمت  در مدت زمانى كوت
ــد و اين به  ــاال مى برن خود را ب
ــگاه  ــت برنامه هاى باش شكس
منجر مى شود؛ زيرا در يك تيم 
ــا حدودى به ثابت  هماهنگى ت

بودن بازيكنان بستگى دارد.»
ــال با  ــناس فوتب اين كارش
ــت نقش مدير  ــاره به اهمي اش
ــگاه  در ميزان درآمدزايى باش
ــرد: «صرفه جويى  ــح ك تصري
ــان  ــد بازيكن ــه خري در هزين
ــت،  خود نوعى درآمدزايى اس
ــا خريد  ــه اى كه مدير ب به گون
بازيكنان جوان و موثر، هزينه 
ــگاه تحميل  كمترى را بر باش
خواهد كرد كه مديريت خوب 
ــى درآمدزايى به  ــه، نوع هزين
ــوى ديگر،  شمار مى آيد. از س
ــدت ارزش  ــرارداد بلندم با ق
ــاد  ايح ــن  بازيك در  ــزوده  اف
ــك بازيكن  ــرا ي ــد. زي مى كن
جوان كه 200 ميليون تومان 
مى ارزد، پس از سه سال اگر با 
ــيب ديدگى مواجه نشود،  آس
ــترى  به طور قطع ارزش بيش
ــت. عالوه بر بحث  خواهد داش
ــاى عملكردى  تورم، فاكتوره
ــت بازيكنان  ــه قيم و تجربه ب

مى افزايد.»

آموزش بازيكن
 ابزارى درآمدزاست

طبق قانون اتحاديه فوتبال 
ــگاه موظف است  اروپا، هر باش
ــاالنه  ــد از درآمد س 30 درص
خود را صرف فوتبال پايه كند، 
ــائلى است كه  اين يكى از مس
ــگاه هاى  ــد باش ــاوت درآم تف
ــان  ــى را نش ــى و اروپاي ايران

مى دهد.
ــرورش بازيكنانى  ــا پ  آنها ب
ــن  پايي ــنى  س ــاى  رده ه از 
ــه  ب ــاردى  ميلي ــاى  درآمده
ــگاه هديه مى دهند. براى  باش
ــزه» آلمانى كه  ــه، «گوت نمون
آخرين گل جام جهانى برزيل 
را به نام خود ثبت كرد، فوتبال 
را از هشت سالگى در آكادمى 
ــرد.  ــروع ك ــد» ش «دورتمون
ــال 2013 با  اين بازيكن در س
قراردادى 37 ميليون يورويى 
به باشگاه بايرن مونيخ پيوست 
ــد  ــگاه دورتمون ــراى باش و ب

درآمدزايى كرد. 
صادق درودگر، مشاور عالى 
ــا بيان اينكه  اتحاديه فوتبال ب
ــا هزينه  ــگاه ها ب مديران باش
ــال پايه براى  ــعه فوتب در توس
ــگاه درآمدزا خواهند بود،  باش
ــروز» گفت:  ــت ام ــه «فرص ب
ــگاه بخشى از  «زمانى يك باش
ــرف پرورش  درآمد خود را ص
ــت  بازيكن مى كند كه بازگش
ــرمايه در آينده چندين  آن س
ــود، زيرا پولى در  برابر خواهد ب
ــراى آن بازيكن جوان  ــدا ب ابت
پرداخت نشده و تنها با تامين 
نياز بازيكن و هزينه براى مربى 
و آكادمى توانسته يك بازيكن 
ــرورش دهد كه  ــك پ درجه ي
اين همان درآمدزايى مديران 

است.

ــوع در ايران   البته اين موض
ــر و تحوالت  ــل تغيي ــه دلي ب
ــوى  ــى و از س ــريع مديريت س
ــران ايرانى  ــر، تمايل مدي ديگ
ــدت  ــاى كوتاه م ــه برنامه ه ب
ــه تبليغاتى  ــتر جنب ــه بيش ك

ــران  ــى مدي دارد، از درآمدزاي
ــته  ــران كاس اي ــگاه هاى  باش

است.»
ــاره به  ــا اش ــاور ب ــن مش اي
ــگردهاى جديد درآمدزايى  ش
ــگاه هاى فوتبال  ــران باش مدي
افزود: «برخى مديران پيش از 
همچون  بزرگ  تورنمنت هاى 
جام جهانى، عملكرد بازيكنان 
خود را مى سنجند و آنهايى كه 
ــى برخوردارند  از قابليت باالي
ــد تا  ــد مى كنن ــرارداد تمدي ق
ــه  ــورد توج ــه م ــس از اينك پ
ــگاه هاى ديگر قرار گرفت  باش
ــگاه  ــا قيمتى هنگفت به باش ب
ــد. بر همين  ديگر منتقل كنن
درآمدزايى  جنبه هاى  اساس، 
يك بازيكن با توجه به ديدگاه 
ــگاه ها  ــى مديران باش و تواناي
متفاوت است و مى توان چنين 
ــر هرچقدر  گفت كه يك مدي
توانمند تر باشد، به همان انداز 

باشگاه درآمدزا خواهد بود.»
ــاره به اينكه خيلى از  او با اش
مديران باشگاه هاى ايران مدير 
هزينه هستند نه مدير درآمد، 
ــران ايرانى كه  ابراز كرد: «مدي
در رأس باشگاه قرار مى گيرند، 
ــى هزينه،  ــراى چگونگ تنها ب
ــگاه برنامه ريزى  ــه باش بودج
ــن  ــا اي ــه ب ــد و اينك مى كنن
بودجه چند بازيكن مى توانند 

خريدارى كنند.
ــت كه  ــى اس ــن در حال  اي
ــى  اروپـاي ـــورهـاى  در كـش
ــت به جنبه هاى  مديران نخس
درآمدزايى باشگاه مى پردازند 
ــگاه  ــه به ظرفيت باش و باتوج
ــاالنه خود را  ــزان درآمد س مي
البته  ــد،  مى كنن ــى  پيش بين
ــم انداز بلندمدتى را  ــا چش آنه
ــگاه ترسيم مى كنند  براى باش
ــخص  ــه در مدت زمانى مش ك
ــر در  ــد و اگ ــق ياب ــد تحق باي
ــى از فعاليت هاى باشگاه  بخش
ــند، با ارائه  ــته باش ضعف داش
ــا آن را  ــع نه تنه طرحى جام
ــه به  ــد، بلك ــران مى كنن جب
ــردن آن نيز  دنبال درآمدزا ك

هستند.»
ــگاه ها در  ــى باش البته برخ
ــدار عمل  ــد بازيكن هدف خري
ــه اى كه اگر  ــد، به گون مى كنن
ــن  ــن ژرم ــارى س ــگاه پ باش
ــد بكام  ــرارداد كالن با ديوي ق
ــدت كوتاه  ــاله براى م 37 س
ــب  مى بندد، تنها به دنبال كس
براى  ــى  تبليغات ــاى  درآمده
باشگاه از طريق همين بازيكن 
است. بنابراين عملكرد مديران 
ورزشى چگونگى هزينه كردن 

ــه درآمدزايى از  ــت؛ بلك نيس
ــته ها و ايجاد زمينه هاى  داش
جديد براى كسب درآمدهاى 

پايدار است. 

مديريت باشگاه دارى 
نيازمند چشم انداز

ــتاد  ــرى، اس ــدرت اهللا باق ق
ــاره  ــى با اش ــت ورزش مديري
ــراى  ب ــران  مدي ــه  اينك ــه  ب
ــگاه نيازمند  ــت در باش موفقي
ــيم  ــوب و ترس ــن چارچ تعيي
ــار  ــتند، اظه ــم انداز هس چش
ــى به عنوان  ــرد: «درآمدزاي ك
ــگاه هاى  يك اصل مهم در باش
ــه اى در فعاليت مديران و  حرف

انتخاب مديران باشگاه اولويت 
ــيارى دارد، ابتدا يك مدير  بس
ــوب كارى خود را  ــد چارچ باي
تعيين كند و با ارائه يك برنامه 
ــه مالكان  ــادى ب مدون اقتص
ــگاه راه هاى درآمدزايى را  باش
پيشنهاد كند، البته بايد مسير 
دست يابى به هر يك از اهداف 
ــخص شود.  ــده مش تعيين ش
ــر مديرى قصد  براى نمونه اگ
ــروش محصوالت  دارد از راه ف
درآمدزايى  ــگاه  باش فرهنگى 
كند، بايد بررسى كند و ببيند 
ــگاه به خريد چه  هواداران باش
ــل دارند، چه  محصوالتى تماي
طرحى براى جذاب كردن آن 
محصول كه مثال ممكن است 
ــد، بايد  ــگاه باش ــن باش پيراه

تعريف شود.»
ــى با نگاهى  اين مدير ورزش
ــت مديران  ــت فعالي به وضعي
ــه  ادام ــور  كش ــگاه هاى  باش
ــكالتى كه  ــى از مش داد: «يك
ــور با آن  ــى كش مديران ورزش
ــاه بودن  ــتند، كوت مواجه هس
مدت زمان مديريت آنهاست، 
ــگاه  ــه يك باش ــه اى ك به گون
ــه قابل قبولى  اگر نتواند نتيج
ــرعت با  ــب كند، به س را كس
ــه  ــى مواج ــرات مديريت تغيي
ــن موضوع  ــد. همي خواهد ش
ــدن درآمدزايى  سبب عقيم ش
ــود و مدير جديد  باشگاه مى ش

به دليل همين احساس ترس 
به جاى پرداختن به روش هاى 
ــا به  ــگاه تنه ــى باش درآمدزاي
ــد و اين  ــر مى كن ــه فك نتيج
روش نيز نمى تواند براى مدت 
ــد. باشگاه  طوالنى اثر گذار باش
ــا كمبود  ــت ب ــن وضعي در اي
ــد  منابع مالى مواجه خواهد ش
ــگاه با ديركرد  و در نهايت، باش
ــوق بازيكنان  در پرداخت حق
ــه  ــود بودج ــن كمب و همچني
براى برپايى اردوهاى ورزشى 
ــت بازيكنان  ــورد نياز، كيفي م
ــر قرار خواهد  تيم را تحت تاثي
داد و در نهايت شرايط موجود 
ــار قرار  ــگاه ها را تحت فش باش

مى دهد.»
ــه مالكان  ــان اينك ــا بي او ب
ــراى مديران  ــد ب ــگاه باي باش
ــرط هايى  ــش ش ــى پي ورزش
ــد،  ــن كنن ــرارداد تعيي در ق
ــى براى  ــرد: «وقت ــح ك تصري
ــگاه چارچوبى  ــر باش يك مدي
ــود كه براساس  ــخص ش مش
ــقفى از درآمد و  ــد به س آن باي
ــت  ــده دس ــداف تعيين ش اه
ــگاه  يابد، فعاليت مديران باش
ــه  ــد. ب ــد ش ــجم خواه منس
ــيه ها  طورى كه كمتر به حاش

مى پردازد.
ــر  مدي ــر،  ديگ ــوى  س از   
ــت يابى به  ــراى دس ــگاه ب باش
ــده در  ميزان درآمد تعيين ش
ــوالت فرهنگى  طراحى محص
ــوآورى خواهد كرد  ــگاه ن باش
ــت راه هاى  ــى ممكن اس و حت
ــى  ــراى درآمدزاي ــدى ب جدي
ــب كند. در مقابل  باشگاه كس
ــدرت  ــگاه ها از ق ــكان باش مال
عمل بيشترى در قبال مديران 
ــد، اما  ــد ش ــوردار خواهن برخ
ــدن اين  آنچه كه در اجرايى ش
ــت،  ــل توجه اس ــا قاب روش ه
ــگاه  ــتر باش ــى بيش درآمدزاي
ــت كه به يقين اين افزايش  اس
ــرد  عملك ــود  بهب و  ــه  بودج
ــراه خواهد  بازيكنان را به هم

داشت.»
در اين شرايط شاهد هستيم 
ــا با  ــى م ــران ورزش ــه مدي ك
ــتراتژى  بهره بردن از رويه و اس
ــده اند  ش ــبب  س ــب  نامناس
ــران با  ــگاه دارى در اي ــا باش ت
ــيارى  ــاى بس ــراز و فروده ف
ــى كه در  ــود. اتفاق روبه رو ش
ــطح  درازمدت ورزش را در س
ــرده  ــكل ك ــار مش كالن دچ
ــك بازبينى  ــت با ي و الزم اس
ــى  ــطح مديريت ــاره در س دوب
ــگاهى دورنماى ورزش را  باش

دچار تحول كرد. 

 كافه مديران مديريت باشگاه دارى در فوتبال را بررسى مى كند:

ستاره ها و مسير توليد ثروت
واليبال ايران

نمونه يك مديريت درخشان

سير صعودى واليبال ايران خيلى پيش تر از روزهاى درخشان 
امروز آغاز شد. آن روزها كه واليبال نه نامى داشت و نه نشانى، 
ــالوده مديريت اصولى در اين ورزش پى ريزى شد تا امروز  ش
مديرانش از فراز ساختمان بلندباالى واليبال براى مردم دست 
تكان دهند.  اال واليبال ايران پيش و بيش از اينكه با بردها و نتايج 
ــادى آورش قند توى دل مردم آب كند، به مديريت و نگاه  ش
ــت را به ورزش  دورش مى نازد. نگاهى كه طعم مديريت درس
ايران چشاند. مديريت درست و چشم اندازنگر اين ورزش حاال 
كار را به جايى رسانده كه هر باختى در اين ورزش ولو به قدرت 

حريف، مردم را ناراحت و زبانشان را به نقد مى گشايد. 

زيربناى محكم به بلنداى واليبال
ــال 1368 محمدرضا يزدانى خرم، پشت ميز  وقتى در س
ــى فكر نمى كرد ورزش زنگ  ــت كس رياست واليبال نشس
ــال هاى پس از پايان جنگ، روزى چهارم ليگ  تفريحى س
ــود. حقيقت اين است كه   در  جهانى و ششم جام جهانى ش
ــد  آن زمان تصور چنين روزى هم خنده دار بود. مگر مى ش
باور كرد تيمى كه از گرفتن يك ست از شرق آسيايى ها ذوق 
زده مى شد، روزى از ميان قدرتمندان واليبال جهان حريف 
بطلبد؟  يزدانى خرم اما به اين رؤيا نخنديد. او يك كار چند 
ــاختن واليبال آغاز كرد. حركت  وجهى را براى دگرگونه س
ــالن واليبال با مبلغ 200  ــت عوض كردن كفپوش س نخس
ميليون تومان آن زمان بود. اما اين كافى نبود. امكانات خوب 
يك روى سكه و نيروى انسانى كاربلد روى ديگر آن است. پس 
نوبت به استعداديابى رسيد. حاال يزدانى خرم و مربى روس 
ــرهايى را تحويل جامعه مى دادند  آن زمان واليبال بايد پس
كه قد و بااليشان به واليبال بخورد. پس شهر به شهر و استان 
به استان ايرانگردى كردند تا استعداد بيابند. استعدادها كه 
ــد پاى اصول علمى و تمرينات به روز وسط كشيده  يافته ش
شد. حاال تمرين و تمرين و تمرين نياز بود براى اينكه واليبال 
آرام آرام به نسل طاليى برسد.  از طرفى، سال 1373 بود كه با 
انتخاب يزدانى خرم به عنوان عضو هيأت رييسه كنفدراسيون 
واليبال آسيا پاى ايرانى ها به نهادهاى بين المللى باز شد. از 
طرفى مقام چهارمى آسيا براى نوجوانان در سال 71 و رتبه 
نخست جوانان در رقابت هاى انتخابى قهرمانى جهان در دل 
ــن كرد.  17 سال رياست  واليبالى ها جرقه هاى اميد را روش
يزدانى خرم بر واليبال در سال 1385 تمام شد و ادامه دهنده 
ــود. محمدرضا داورزنى نيز  اين راه يك محمدرضاى ديگر ب
ــن دو مدير اما در اين بود كه  همين راه را ادامه داد. تفاوت اي
داور زنى بايد جايگاه باال آمده ايران را حفظ كرده و اين مسير 
ــره قبولى به داورزنى  را ادامه دهد. آنچه امروز مى بينيم نم
ــكوت، بدون حاشيه، بى جيغ و  مى دهد.  واليبال ايران در س
فرياد، عارى از جار و جنجال، خالى از مديران غيرمتخصص با 
باشگاه دارى و برگزارى ليگ منظم اداره شد تا به اينجا رسيد. 
اينجا همان جايى است كه ايرانيان در سراسر جهان هر جا 
تيم واليبال مردان ايران بازى داشته باشد، مى بينند، فرياد 
ــادى مى كنند، ناراحت مى شوند. اينجا همان  مى كشند، ش
ــت كه بايد دو آرزو برايش كرد؛يكى اينكه واليبال  جايى اس
همين طور بماند و ديگر اينكه روزى همين داستان براى زنان 

واليبالى نوشته شود. 

خروج دولت از باشگاه دارى 

ــوق دادن  ــگاه دارى و س ــت از باش ــروج دول امروزه خ
ــمت بخش خصوصى يكى از  ــى به س باشگاه هاى ورزش

اولويت هاى اصلى ورزش كشور است. 
باشگاه هاى ورزشى به دولت وابسته هستند و اگرچه در 
حال حاضر تا حد زيادى به شكل غير رسمى از دولت جدا 

شده اند، اما همچنان به نوعى وابسته به دولت هستند. 
خأل جدى در عرصه  ورزش، نگاه صنعت به مسئله ورزش 
است. امروزه بسيارى از باشگاه ها به سمت خصوصى سازى 
ــيون ويژه اقتصادى موضوع واگذارى  رفته اند.   در كميس
باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس به طور جدى پى گيرى 
ــگاه به بخش خصوصى واگذار  مى شود. وقتى اين دو باش
شوند، رويكرد هزينه  انتفا در ورزش مطرح مى شود.  امور 
ــود. تغييرات  ــالمت و نشاط خالصه نمى ش ورزش در س
ــطه  ورزش انجام مى شود  ــى امروز در دنيا به  واس سياس
ــالمى در  ــاى پرقدرت نظام جمهورى اس و يكى از ابزاره
عرصه هاى مختلف نيز توان ورزشى جوانان ماست و امروز 
توانسته ايم در خيلى از رشته هاى ورزشى موفقيت هايى 
ــتعداديابى با نگاه خروج از باشگاه دارى  كسب كنيم.  اس
ــگاه ها بايد ورزشكارانى تربيت كنند  بايد دنبال شود. باش
ــل درآمدهاى  ــند و از مح ــگاه باش ــرمايه هاى باش كه س
ــد. دليل اينكه  ــى كمك كنن ــگاه هاى ورزش خود به باش
ــت كه  تاكنون در زمينه ورزش درآمدزا نبوده ايم، اين اس

بخش خصوصى از اين ظرفيت استفاده نكرده است. 
منبع: كرنا

باشگاه ها بايد درآمدزايى كنند

مديريت باشگاه ها در درآمدزايى باشگاه ها صد در صد موثر 
هستند. متاسفانه با تعويض پى در پى مديران، باشگاه ها ضربه 
ــتم، با  مى خورند. من با تعويض مديران نا اليق مخالف نيس
تغييرات و جابه جايى هاى پى در پى مخالفم. متاسفانه ما هنوز 
تجربه كافى را در سطح باشگاه دارى كسب نكرده ايم. فردى 
نااليق را به سمت مديريت باشگاه منصوب مى كنيم و پس از 
گذشت شش ماه، وى را عزل مى كنيم. اين روش به باشگاه ها 
ضربه مى زند. بايد پيش از انتخاب مدير يك باشگاه، سوابق 
ــى كنيم.  اگر قصد داريم ورزش را در  و تخصص فرد را بررس
سطح كالن توسعه دهيم، بايد در باشگاه ها درآمدزايى كنيم. 
ــگاه هاى ما درآمدزايى نمى كنند. باشگاه ها  هيچ يك از باش
همواره به دنبال تامين بودجه از طريق دولت هستند. باشگاه 
رئال مادريد را درنظر بگيريد؛ مديريت باشگاه خصوصى است، 
باشگاه به صورت مستقل توليد درآمد مى كند. متاسفانه در 

كشور ما چنين اتفاقاتى هرگز رخ نمى دهند. 

مدير بايد متبحر باشد 

ــگاه ها نقش  ــى باش ــگاه ها در درآمدزاي ــت باش مديري
ــاص و  ــه ورزش خ ــخصى ب ــه ش ــده اى دارد. عالق ارزن
ــگاه كافى  ــراى مديريت يك باش ــت بودن ب ورزش دوس
ــت. مديران بايد در كار مديريت تبحر داشته باشند.  نيس
ــبت به  ــگاه توقع مى رود، نس از بازيكنان و كادر فنى باش
حيطه كارى خود تسلط داشته باشند. عالوه بر آن تجربه و 
پيشينه كارى در مديريت باشگاه نقش اساسى دارد. تجربه 
سبب مى شود تا مدير باشگاه با تكيه بر آن را ه هاى اشتباه 
گذشته را تكرار نكند. تجربه كمك مى كند تا مدير با تكيه 
بر شكست ها و پيروزى هاى گذشته استراتژى مناسبى را 
براى باشگاه ترتيب بدهد كه خروجى آن يك باشگاه موفق 
است. باشگاهى كه نتيجه هاى خوب مى گيرد، بازيكن هاى 
ــبب توسعه صنعت ورزش  حرفه اى پرورش مى دهد و س
مى شود. مديران بايد با ديد مديريتى به منابع درآمدزايى 
ــت مديريت و روش هاى  نگاه كنند. بايد شيوه هاى درس
ــوند.  ــپس وارد اين حرفه ش درآمد زايى را بياموزند و س
درآمدزايى فاكتورهاى مختلفى دارد، گاه به صرفه جويى 
ــبب  در درآمد و نوع تخصصى درآمدها برمى گردد كه س

يك برنامه درازمدت مى شود. 
مديران به صرف اينكه در سمت هاى سياسى بوده اند، 
ــگاه ايفا كنند.  ــش كارايى در مديريت باش نمى توانند نق
تخصص و تجربه در اين زمينه بسيار مهم است كه پيشينه 

سياسى تضمين كننده آن نيست. 
ــرمايه اى دارد و تصميم  گاهى ديده مى شود فردى س
ــگاهى را خريدارى كند، درحالى كه داشتن  مى گيرد باش
ــت  ــگاه كافى نيس ــرمايه به تنهايى براى مديريت باش س
ــت، بايد فرد مناسب و با  ــگاه اس و اگر كسى صاحب باش
تجربه اى در جايگاه مدير بگمارد. اين روند سبب مى شود 
ــگاهى كه خوب عمل  ــگاه باال برود. باش تا بهره ورى باش
مى كند و خوب درآمدزايى مى كند، مى تواند در بعد كالن 

در ورزش ملى نقش مثبتى اعمال كند. 

كبدى، ورزشى محلى 
با محبوبيتى جهانى

ــه در  ــت ك ــا اس ــنتى هندى ه ــدى ورزش س كب
ــته و دارد.  ــم رواج داش ــم از قدي ــتان ه ــران و پاكس اي
ــد كرد  ــادى در هند رش ــرعت زي ــا س ــن ورزش كه ب اي
ــور  ــا در اين كش ــن ورزش ه ــى از محبوب تري ــاال يك ح
ــر ــود و تنها ورزش كريكت را باالى س ــوب مى ش محس

 خود مى بيند. 
ــه به  ــى ك ــم در حال ــان دوتي ــن ورزش مهاجم در اي
ــرار مى كنند  ــدى» را تك ــه «كبدى كب طور مرتب كلم
ــعى  ــاع و جابه جايى س ــه و دف ــركات حمل ــام ح با انج
ــل بتوانند به  ــم مقاب ــا گرفتن يار تي ــد با لمس ي مى كنن
ــن بازى  ــض در اي ــت يابند. تعوي ــاز دس ــن امتي باالتري
ــم در وقت  ــاوى دو تي ــدارد. در صورت تس محدوديت ن
ــود و  ــم انجام مى ش ــوى دو تي ــج حمله از س قانونى، پن
ــك پيگيرى  ــدند، حمله يك به ي ــاوى ش اگر باز هم مس

مى شود. 
اين ورزش كه زمانى تفريح مورد عالقه بچه ها بود و در 
ــى گم مى شد، از ماه جوالى  بزرگسالى زير سايه فراموش
ــال ميالدى جارى براى خودش در هند ليگ حرفه اى  س
ــپز هندى پس از تماشاى  دارد. پراشانت كاندكار، سرآش
نخستين فينال ليگ حرفه اى كبدى در هند درباره كبدى 

گفت: «اين بازى در نهاد هندى هاست.» 
ــور  ــن كش ــه اى در اي ــگ حرف ــدازى لي ــس از راه ان پ
ــتياق  ــوق و اش ــر هندى با ش ــون نف ــدود 396 ميلي ح
ــن رقم  ــه اي ــدند ك ــدى ش ــاگر كب ــون تماش از تلويزي
ــل  ــى 2014 برزي ــام جهان ــدگان ج ــر بينن ب دوبرا

در هند بود. 
ــدازى ليگ  ــطه راه ان ــه يك ماه و به واس تنها در فاصل
ــگاه ها در اين كشور كبدى  حرفه اى و حرفه اى شدن باش
ــد و با پشت  به دومين ورزش پربيننده در هند تبديل ش

سر گذاشتن هاكى روى چمن بعد از كريكت دوم است. 
ــاى بين المللى هم دارد  اين ورزش همچنين رويداده
و در سطح آسيايى بازى شده است. نخستين بار در سال 

1381 مسابقات آسيايى اين رشته برگزار شد. 
كبدى به شكل هاى مختلف در هند در طول هزاران سال 
گذشته بيشتر در زمين هاى خاكى انجام مى شده است. اما 
حاال با داشتن ليگ حرفه اى با زرق و برق زياد و موسيقى 
ــت. بازيكنان در اين ليگ  رنگ ديگرى به خود گرفته اس
ــكل در بازى حاضر مى شوند و خالصه  با لباس هاى هم ش
ــمايل حرفه اى پيدا كرده است.  كبدى در هند شكل و ش
كبدى حرفه اى و طرفدارانش حاال شده اند مثل بسكتبال 

NBA و طرفدارانش در امريكا. 
ــكروواال، بنيان گذار ليگ حرفه اى كريكت در  رونى اس
هند گفت: «اين ورزش براى ماست. اما زير آوار سنت دفن 

نشد. اين ورزش نو، امروزى و بين المللى است.»
ــت به طورى كه  كبدى همواره در هند محبوب بوده اس
تنها در بمبئى 200 باشگاه كبدى وجود دارد. اين روزها 
ــگاه دارى حرفه اى در هند،  كبدى  و پس از راه اندازى باش
قرار است در اينچئون كره جنوبى و در بازى هاى آسيايى 

عرض اندام كند. 
ــى را  لملل ــگ بين ا ــك لي ــن ي ــا همچني هندى ه
ــكا، بريتانيا  ــه بازى هايش در امري ــدازى كرده اند ك راه ان
ــدام هندى ها كبدى  ــد. اين اق ــى برگزار خواهد ش و دوب
ــوب جهانيان ــش محب ــش از پي ــم عجيبش بي را با اس

 خواهد كرد. 

نگرش

آزموده

دريچه

ديدگاه

نگاه
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 به دليل قيمت بسيار 
باالى بازيكنان، 

مديران اين باشگاه ها 
چاره اى جز قرارداد 
كوتاه مدت ندارند. از 
آنجا كه آنها برنامه 

بلندمدتى  براى 
باشگاه ندارند، قرارداد 
كوتاه مدت را راه حلى 
براى پوشش ضعف ها 

مى دانند

برخى باشگاه ها در 
خريد بازيكن هدفدار 

عمل مى كنند، به گونه اى 
كه اگر باشگاه پارى 
سن ژرمن قرارداد 
كالن با ديويد بكام 
37 ساله براى مدت 
كوتاه مى بندد، تنها به 
دنبال كسب درآمدهاى 
تبليغاتى براى باشگاه 

است

بسـتن قراردادهاى چند ميلياردى بازيكنان ورزشى همچون فوتبال در 
باشگاه هاى كشـور به امرى مرسـوم درآمده، زيرا با حرفه اى شدن ورزش 
نگاه مديران به درآمد و هزينه باشگاه ها تغيير كرده است. مديران موفق از 
ورزش هم پاى يك صنعت پول ساز درآمدزايى مى كنند، اين همان اتفاقى 
است كه فوتبال را در رديف هشتمين تجارت دنيا قرار داده و مقوله جديدى 
به نام مديريت باشگاه دارى را در ورزش مطرح كرده است. حال با توجه به 
اينكه روند خصوصى سازى در باشگاه هاى كشور بيش از گذشته قوت گرفته، 
حركت باشگاه ها در تدوين ساختار حرفه اى و بهره گيرى از مديرانى توانمند 

جان بيشترى گرفته اسـت. از اين رو، برخى كارشناسان معتقدند، نخست 
مالكان باشـگاه ها براى مديران بايد پيش شـرط ها را براسـاس چشم انداز 
باشگاه تعيين كنند تا مديران در آن مسير گام بردارند. از سوى ديگر، مدير 
ورزشـى براى اينكه در باشـگاه دارى موفق شـود، عالوه بر داشتن قدرت 
چانه زنى در بـه خدمت گرفتن بازيكنـان كارآمد، با ايجاد مـدارس پايه و 
بازيكن پرورى و بستن قراردادهاى بلندمدت، ارزش افزوده و درآمدزايى را 
در باشگاه افزايش دهد. اين گزارش تنها باشگاه هايى را مدنظر قرار داده كه 
با درآمدزايى از خريدوفروش بازيكن، در جرگه باشگاه هاى حرفه اى   قرار 
گرفته اند، به گونه اى كه ساالنه بيش از 10ميليارد تومان گردش مالى دارند. 

حامدشايگان

سارا گلچين

محمدرضا پورابراهيمى
نايب رييس كميسيون اقتصادى مجلس

على انصاريان
كارشناس فوتبال

عباس ترابيان
مدير اجرايى كميته بازاريابى 
فدراسيون فوتبال 

مدير بايد متبحر باشد 

خروج دولت از باشگاه دارى 

باشگاه ها بايد درآمدزايى كنند



تاريخ ملى شدن صنعت نفت، از اينجا ورق مى خورد 
ــيد و از  ــع وطنش مى انديش ــدق تنها به مناف ــه مص ك
ــه او محول كرده بود هرگز  ــى كه ملت ايران ب مأموريت

منحرف نشد. 
ــختى او، از رقابت  ــنگتن در برابر سرس ــدن و واش لن
ــتان  ــند و پس از آنكه انگلس ــت مى كش با يكديگر دس
ــى در  ــت امريكاي ــاى نف ــدن كمپانى ه ــهيم ش ــا س ب
ــت مى كند، در تهيه طرح  ــتفاده از نفت ايران موافق اس
ــا نيز به توافق  ــدازى دولت مصدق، از طريق كودت بران
ــين از پيش تعيين شده او، قرارداد  مى رسند تا با جانش
ــارت نفت ايران  ــود را براى غ ــر خ ــوب و موردنظ مطل

امضا كنند.
ــيون مخصوص نفت به رياست  در همين ايام كميس
ــكيل و در  ــوراى ملى تش ــر مصدق در مجلس ش دكت
نخستين نشست خود، از دولت مى خواهد پرونده نفت 
ــيون قرار دهد. دكتر  را به طور كامل در اختيار كميس
ــر  ــدن صنعت نفت در سراس مصدق و ياران او، ملى ش
ــتيفاى  ــدف اصلى مبارزه ملت ايران در اس ــران را ه اي

حقوق خود تشخيص داده بودند. 
ــت وزير «رزم آرا» همچنان از اظهارنظر  شخص نخس
ــرانجام  ــوددارى مى كند. س ــه الحاقى خ ــاره اليح درب
ــت وزير مى نويسد و اخطار  ــيون نامه اى به نخس كميس
ــد كه ظرف 10 روز، پرونده هاى نفت را همراه با  مى كن

اظهارنظر صريح به كميسيون مجلس بفرستد. 
ــيون  ــت پرونده ها را به كميس ــد، دول ــد روز بع چن
مى فرستد، ولى چون از اظهارنظر درباره اليحه الحاقى 
خوددارى كرده، نمايندگان جبهه ملى دو نفر از اعضاى 
ــت را به علت تعلل در اجراى قانون 29 مهر 1326  دول
ــتيضاح كرده و دكتر مصدق نيز ضمن يك مصاحبه  اس
ــى  مطبوعاتى اعالم مى كند: «جبهه ملى قرارداد دارس
ــى را به  ــرارداد الحاق ــن ق ــرارداد 1933 و همچني و ق
ــميت نمى شناسد و اين نوع اوراق بى ارزش نخواهد  رس
ــيله اى جهت پايمال كردن حقوق مردم  ــت وس توانس

ايران باشد.» 
ــدگان به نام الهيار  ــه يكى ديگر از نماين در آن جلس
ــت  ــا دو عامل قوى، سرنوش ــح مى گويد: «در دني صال
ــى پول و  ــن مى كند؛ يك ــاده را تعيي ــك عقب افت ممال
ــران كه هر دو  ــركت نفت انگليس و اي ديگرى زور. ش
عامل را در اختيار دارد در شئون اجتماعى كشور رخنه 

كرده و مانع رشد اجتماعى ملت ايران شده است.» 
ــه نماينده ديگرى به نام حائرى زاده  در همين جلس
ــورهاى  ــمه اى از مداخالت كش ــى نطقى مفصل ش ط
ــرح داده و نتيجه مى گيرد  بيگانه را در امور مملكت ش
كه «حكومت انگلستان در ظاهر يك كمپانى، در داخل 
ــوى را در درون دولت ضعيف ايران  ايران يك دولت ق
ــروع شده و به  ــيس كرده و مروج قدرت هاى نامش تأس
ــاخته  ــى ما لطمه وارد س ــتقالل اقتصادى و سياس اس

است.»
 ادامه دارد...

ارتباط گلدمن ساكس با ديكتاتور ليبى
تايمز،  ــيال  فايننش ــزارش  گ ــه  ب
ــتگاه قضايى،  ــاس اسناد دس براس
ــاكس  ــك امريكايى گلدمن س بان
ــت از هداياى  ــرده اس ــراف ك اعت
دوره هاى  و  ــافرت ها  مس كوچك، 
ــى براى جذب رأى مساعد  آموزش
مقامات صندوق ذخيره ارزى ليبى در دوره معمر قذافى 
ديكتاتور سابق ليبى استفاده كرده است. اين افشاگرى ها 
در چارچوب شكايت ژوئيه گذشته صندوق ذخيره ارزى 
ليبى عليه اين غول مالى امريكا صورت مى گيرد. مقامات 
ــم امريكايى را متهم  ــت جديد ليبى اين بانك مه حكوم
ــات اين صندوق براى  ــد عمدا از بى تجربگى مقام كرده ان
ــود از مجموع يك  ــب زدن 350 ميليون دالر س ــه جي ب
ميليارد دالر معامله بين اين صندوق ليبيايى و اين بانك 
ــت. اين صندوق كه 60 ميليارد دالر  ــتفاده كرده اس اس
سرمايه دارد به ويژه اين بانك سرمايه گذارى امريكايى را 
ــن صندوق با دادن  ــب اعتماد دو تن از مقامات اي به جل
ــفرهاى خارجى براى آنان متهم  هدايا و فراهم كردن س
ــاس اين اسناد، اين بانك امريكايى اعتراف  مى كند. براس
ــدوق ليبيايى به  ــى از كاركنان اين صن مى كند كه برخ
همراه يوسف كباك، معاون رييس بانك گلدمن از مغرب 
ديدار كرده اند، اما تصريح مى كند صندوق ليبيايى از اين 
مسئله آگاه بوده و شرايط اسكان و تفريحات اين مقامات 

را تاييد كرده است. 

10ميليون دالر پاداش
ــتريت ژورنال،  ــزارش وال اس به گ
ــناى امريكا به اتفاق آرا با طرح  س
ــراى  ــون دالر ب ــت 10ميلي پرداخ
ــب اطالعاتى كه به دستگيرى  كس
افرادى كه در اعدام دو روزنامه نگار 
ــت  ــط داعش دس ــى توس امريكاي
ــتند، كمك كند، موافقت كرد. سناتور «ماركو روبيو»  داش
ــد خاطرات «جيمز  ــه گفت: يك راه كه مى توان روز جمع
ــاتلوف» را زنده نگه دارد، سپردن  ــتيون س فولى» و «اس
ــت عدالت است كه اين اقدام  ــيطانى آنها به دس قاتالن ش
براى رسيدن به اين هدف كمك مى كند. روبيو كه سناتور 
ــاتلوف است گفت اين بسيار  ايالت فلوريدا و هم ايالتى س
ــود كه امريكا به طور  ــال ش ــت كه اين پيغام ارس مهم اس
خستگى ناپذيرى كار مى كند تا كشتار اين روزنامه نگاران 
بدون مجازات باقى نماند. تروريست هاى داعش كه كنترل 
ــت دارند در ماه  ــوريه را در دس ــى از عراق و س بخش هاي
ــپتامبر فيلم هايى را منتشر كردند كه در آن  آگوست و س

اجساد بى سر فولى و ساتلوف نشان داده مى شود. 

400 دالر براى واقعيت مجازى
ــرز،  رويت ــزارش  گــ ــه  ب
در   4 ــــن  استيش ــى  پل
ــوق العاده  ــى ف بازار فروش
ــترش اين بخش از  ــونى هم نقشه هايى براى گس دارد و س
ــاير  ــش در نظر گرفته تا به نحوى زيان دهى س فعاليت هاي
ــونى  ــش دهد. مرفيوس محصول جديد س بخش ها را پوش
ــى متفاوت به كاربران است. براى مثال،  درصدد القاى حس
بودن در يك كنسرت، شيرجه زدن در اقيانوس يا تماشاى 
ــورها در فضايى ماقبل تاريخ. اگر بخواهيم براساس  دايناس
ــتين  ــو قضاوت كنيم كه كاربران براى نخس توكيو گيم ش
ــتند، سونى و  بار در ژاپن اجازه تجربه اين تكنولوژى را داش
مرفيوس موفق بودند تا اين احساسات را منتقل كنند. يكى 
از مديران سونى  هيچگونه اطالعاتى در رابطه با تاريخ عرضه 
و قيمت آن به اشتراك نگذاشت، اما به نكاتى ريز اشاره كرد 
ــه خود بگيرد. وى مدعى  ــايعات رنگ واقعيت ب تا برخى ش
شد تقريبا 85 درصد تمامى كارهايى كه بايد روى مرفيوس 
انجام مى شده تا قابليت عرضه به بازار را داشته باشد انجام 
شده است. چندى پيش منابع مختلفى اشاره كرده بودند كه 
مرفيوس تا تابستان سال آينده تكميل خواهد شد و جهت 
دريافت بازخورد، براى مدتى كوتاه به صورت محدود عرضه 
ــتانى 2015 پخش رسمى آن  و در نهايت تا تعطيالت زمس
آغاز مى شود. همچنين كيت آزمايشى آكيلس ريفت  همين 
حاال با قيمت 350 دالر در دسترس است، اما هيچ كاربردى 
ــتيد  ــعه دهنده هس ــردم عادى ندارد. اگر يك توس براى م
ــت هاى  مى توانيد از اين طريق، براى دريافت يكى از هدس
ــد كه آكيلس در  ــدام كنيد. گزارش ها مى گوين آكيلس اق
نهايت با قيمت 200 تا 400 دالر به بازار عرضه خواهد شد. 
سونى معتقد است كه محصولش نسبت به ديگر هدست ها 
قيمت مناسب ترى دارد و زمان مهر تاييد بر اين ادعا خواهد 
كوبيد. سامسونگ، فيسبوك و آكيلس در يك سمت، سونى 
و استوديوهاى اختصاصى اش در سوى ديگر؛ رقابت هميشه 

به سود مصرف كننده بوده است. 

در پايان سال 92 از مجموع 23 ميليون و 834 هزار و 551 
ــور، 2 ميليون و 488 هزار و 372 نفر  نفر جمعيت فعال كش
ــتغال  بيكار مطلق و يك ميليون و 900 هزارنفر نيز داراى اش
ناقص بوده اند. بنابراين تا پايان سال گذشته، تعداد افراد داراى 
مسائل كارى جدى در كشور طبق آمارهاى رسمى، 4 ميليون 
ــت. طبق تعريفى كه از اشتغال ناقص  و 388 هزارنفر بوده اس
وجود دارد، افراد داراى اشتغال ناقص كسانى هستند كه درآمد 
آنها كفاف هزينه هاى زندگى را نمى دهد و آنها به دنبال انجام 
ــاغل خود  ــتر به منظور دريافت حقوق باالتر در مش كار بيش
ــى گزارش مركز آمار ايران از وضعيت بازار كار  هستند. بررس
ــال نشان مى دهد، استان گلستان با 20/8 درصد  در بهار امس
ــهم اشتغال ناقص جمعيت 10 ساله و بيشتر را به  باالترين س
ــت. اين رقم در استان يزد با 2 درصد،  خود اختصاص داده اس
كمتر از ساير استان هاى كشور بوده است. آمارهاى 9 سال اخير 
بازار كار ايران نيز نشان مى دهد تعداد افراد داراى اشتغال ناقص 
كشور از يك ميليون و 500 هزارنفر در سال 84 به يك ميليون 
ــال گذشته افزايش يافته است. در  و 900 هزارنفر در پايان س
عين حال، تعداد كل شاغالن كشور نيز از 20 ميليون و 600 
ــال 92  ــال 84 به 21 ميليون و 300 هزارنفر در س هزارنفر س
رسيدكه نشان دهنده شاغل شدن تنها 700 هزارنفر در طول 
ــال است. آمارهاى رسمى در حالى اين ميزان اشتغال را  9 س
نشان مى دهد كه معاون وزير كار مى گويد اگر بخواهيم از سد 
بيكارى تا سال 1400 رد شويم، بايد ساالنه يك ميليون شغل 
در كشور ايجاد شود. بنابراين در فاصله سال هاى 84 تا 92 بايد 
9 ميليون فرصت شغلى در كشور ايجاد مى شد كه متاسفانه 
ــور و ركود شديد در جذب  ــد اقتصادى كش منفى شدن رش
سرمايه ها و سرمايه گذارى خارجى در دوره مورد بررسى باعث 
ايجاد وضعيت بحرانى در بنگاه ها، افت شديد ظرفيت توليد در 
بسيارى از واحدها و در نتيجه كاهش سطح اشتغال زايى و به 

نوعى توقف ايجاد فرصت هاى شغلى در كشور شد. 

اليحه الحاقى نفت 

قيمت مسكن نسبت به متوسط درآمد در هفت كشور خارجى
اين اطالعات براى افرادى كه خواستار خريد مسكن به عنوان سرمايه يا پيش بينى آينده مسكن 

هستند، يكى از بهترين راهنماها است كه مى تواند روابط در حال تغيير بين قيمت خانه و اجاره 
قيمت خانه و درآمد را در هفت كشور جهان مشخص كند. همان طور كه مشاهده مى شود، قيمت ها 
نسبت به متوسط درآمد  در كشورهاى استراليا، اسپانيا و ايتاليا در سال جارى افزايش يافته است. 

ــادت از خانه بيرون آمدم  ــب ع ديروز بعدازظهر برحس
ــت. از  ــرداز بروم و ببينم چه خبر اس ــمت خودپ تا به س
ــردازى خودم  ــا به پاتوق خودپ ــتم ت چند خيابان گذش
ــيدم. خبرى نبود. منتظر ماندم تا سر و كله يك نفر  رس
ــال به همراه پسر نوجوانش  ــخصى ميانس ــود. ش پيدا ش
ــعى كردم با لبخندى كه  به خودپرداز نزديك شدند. س
ــتانه تر كنم تا به  ــا را صميمى و دوس ــتم فض بر لب داش
مقصودم برسم. خطاب به پدر داستانمان گفتم: «خسته 
ــران داره به پايان  ــر داريد كه منابع آب ته ــيد! خب نباش

مى رسه!»
گفت: «خب به تو چه!»

ــه رو زندگى  ــره اين قضيه مى تون ــم: «خب باالخ گفت
تك تك ما ها تاثير بذاره!»

گفت: «خب به من چه!»
ــن آدم جواب بده،  ــم: «ول كن آقا، مرگ من عي گفت
ــت كرديد خيلى  ــو! دق ــن چرخه باطل وارد نش توى اي

چيزها هست كه فكر مى كنيم تا ابد وجود دارند؟»
گفت: «مثال چى؟!»

ــوا! آب! نفت! و... هيچ برنامه اى نداريم  گفتم: «مثال ه
ــتفاده كنيم كه  ــراى اينكه از اين محصوالت بهينه اس ب
ــينيم. شما صرفه جويى در  خداى نكرده بعدها به گل نش

مصرف آب رو بلديد؟»
ــم. فكر كرديد  ــه بلد نباش گفت: «بله بلدم. مگه مى ش

همه مثل شما بى برنامه و بى پرستيژ هستند؟!»
گفتم: «مى شه براى ما هم توضيح بديد چه جورى؟»
ــج  پن ــر  ب آب  ــرف  مص در  ــى  «صرفه جوي ــت:  گف

قسم است. 

بخش اول
كمتر آب بخوريم. من به بچه هاى خودم توصيه كردم 
ــت روزى يك ليوان حق خوردن آب دارند. تنها  كه نهاي
ــوارد اضطرارى حق  ــذا در گلو و م ــورت پريدن غ در ص
خوردن يك ليوان ديگر را دارند. من در اين راه همسرم 

و برادرم را به دليل خفگى از دست دادم! 
بخش دوم

ــابه به هر ميزان كه خواسته شود  خوردن چاى و نوش
مجاز است. تنها در صورتى خوردن نوشابه ايراد دارد كه 
ــد. چون در اين صورت مانند  ــنگى باش به خاطر رفع تش
ــش موجب عدم صرفه جويى  آب عمل مى كند و خوردن

در آب است. 
بخش سوم

ــدرى و خانه اقوام و حتى  ــتن اتومبيل در خانه پ شس
ــت. بنده در طول 20 سال اخير  ــايه مجاز اس خانه همس
اتومبيلم را يا در خانه اقوام يا در كارواش شسته ام و هيچ 

بار در خانه شخصى خودم اين كار را نكرده ام. 
بخش چهارم

ــاس نياز به  ــن و همه اعضاى خانواده، زمانى كه احس م
حمام پيدا مى كنيم به حمام عمومى يا استخر مى رويم و به 
هيچ عنوان از حمام داخل خانه خودمان استفاده نمى كنيم. 

بخش پنجم
ــى همين باران  ــل عدم صرفه جوي ــى ديگر از دالي يك
ــه مى آيد چند  ــما مى دانيد با هر بار بارانى ك ــت. ش اس
ــد طورى عمل  ــدر مى رود. پس باي ــون ليتر آب ه ميلي

كنيم كه باران نيايد. 
ــردم و از  ــرد، حركت ك ــه تمام ك ــش پنجم را ك بخ
ــتم؟! بلى  ــدم. اگر گفتيد االن كجا هس خودپرداز دور ش

درست حدس زديد، در افق در حال گميدن هستم. 

خودپرداز

كيوسك

سودوكو

پاورقى

نمودار امروز
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ــت.  ــر و يك نوع نگاه به زندگى اس ــن يك تفك ديزاي
ــتم يكپارچه كه همه اعضاى آن با هم ارتباط  يك سيس
ــم يك  ــتقيمى دارند. ما به فعاليت هاى مان به چش مس
ــه يكپارچه نگاه مى كنيم و اگر بتوانيم همين ديد  تجرب
را نسبت به جامعه داشته باشيم خيلى از مشكل ها رفع 
ــود. مى توان با تفكر ديزاين سعى داشت تا رفتار و  مى ش
تجربه يك شهروند را به انسانى ترين شكل خود نزديك 
ــاخت. يكى از اصلى ترين نظريه هاى تفكر ديزاين اين  س
ــكل ممكن با جامعه  ــت كه بايد به خالقانه ترين ش اس
ــز در جامعه مان  ــيم. اينكه همه چي ــته باش تعامل داش
ــكالت  ــود دارد و مى توان با كمك خود جامعه مش وج
ــيم كه چگونه  ــائل آن را حل كرد. «بايد بينديش و مس
ــار در خدمت تحقق  ــوان تفكر را به عنوان يك رفت مى ت

روياهاى جامعه به كار گرفت.» 
ــد فقط در شرايط بحران به آن  جامعه اى كه نياز نباش
ــت. اين جامعه در  كمك كرد محصول چنين تفكرى اس
هر لحظه به مردم و شهروندانش فكر مى كند. اين جامعه 

دلسوز تمام موجودات زنده درون اكوسيستم اش است. 
ــورهاى پيشرفته هم يك موضوع  تفكر ديزاين در كش
ــاده آن يعنى  ــت. تعريف س ــز اس ــد و بحث برانگي جدي
ــام جنبه هاى به ظاهر  ــر كردن با در نظر گرفتن تم تفك
ــت. براى  متفاوت و اين فقط منحصر به يك طراح نيس
ــتازان  مثال كمپانى ديزاين «آى. دى. اى. او» كه از پيش
ــن» در ورود  ــت از «تفكر ديزاي ــترش اين تفكر اس گس
ــت آوردن الگوى مناسب  ــى و به دس به مباحث آموزش
ــت. تفكر ديزاين آمده  ــارى در مدارس بهره برده اس رفت
ــت تا به روابط انسان هاى يك شهر، يك كشور و در  اس
ــا بى رحمى تمام، اجزايش از  حالت كلى تر دنيايى كه ب
ــود كمك كند و اين ديگر فقط مربوط به  هم جدا مى ش

هنرمندان و گالرى ها نيست. 
ــخصه فكر مى كنم اين روش همه چيز براى حل  به ش
ــالت را در دل خود دارد، اما در اين بين گروه هايى  معض
ــه با اين روش فعاليت هاى اجتماعى انجام مى دهند به  ك
ــانه ها احتياج دارند. اجازه دهيد من همين جا  كمك رس
ــان به عنوان مجموعه اى  ــركت بوت درد دلى كنم. مثال ش
ــرو بوده است  ــازمانى اش پيش كه همواره در فرهنگ س
ــد و در  ــئوليت اجتماعى مى آي ــاس مس ــاس احس براس
ــت مى كند. حاال  ــد هواى پاك ما را حماي پروژه اى مانن
چرا بايد خبرگزارى ها اسمش را از اخبار ما حذف كنند؟ 
من انتظار اين خبرگزارى ها يا نشريه ها را نمى فهمم، آيا 
ــئوليت كرده و در  ــى كه احساس مس توقع دارند از كس
ــركت كرده براى بردن نامش پول  يك اقدام داوطلبى ش
ــايى هاى رسانه هاى  مجدد بگيرند؟ اينها ناپختگى و نارس
ــه از بابت فعاليت اجتماعى  ــت. برندها و صنايعى ك ماس
ــان در  ــوند، هر روز تبليغات ش ــاى ما مى ش وارد پروژه ه
ــانه ها پخش مى شود. آنها نمى خواهند از اين  بهترين رس
ــان نامى به دست آورند، اما برايشان  طريق براى خودش
مهم است كه اين پيغام را به جامعه بدهند كه ما در اين 

راه در كنار شما هستيم. 
ــت از اين  ــانه ها به جاى حماي ــا ديده ايم كه رس باره
ــى كه از كارهاى  ــركت ها را در گزارش حركت، نام اين ش
ــن فكر مى كنم  ــد حذف مى كنند. م ــا تدارك مى بينن م
ــاركت هايى حمايت كرد و كمپانى هاى  بايد از چنين مش
ــويق كرد  ــا بى تفاوت ديگر را اين چنين تش خودخواه ي
ــد اجتماعى فكر كنند.  ــه حمايت فعاليت هاى مفي كه ب
ــا گروه هايى  ــانه ها ب ــه ضعفى در همكارى رس اين نقط
ــارات  ــت كه مى تواند خس ــون «كالس پرنده» اس همچ
ــران ناپذيرى را چه از نظر موقعيت اجتماعى و چه از  جب

لحاظ اقتصادى به هر دو طرف وارد كند. 
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يكى از راه هاى درك روابط سازمانى، بررسى تشابه آنها 
با روابط شناخته شده است. شايد يكى از شناخته شده ترين 
روابط، روابط خانوادگى باشد و شايد به همين دليل باشد 
ــازمان ها، گهگاه به  ــط كارى در س ــى رواب كه براى بررس
مقايسه و هم ارزى آن با روابط خانوادگى پرداخته مى شود. 
ــت كه البته  در همين آغاز كالم ذكر اين نكته ضرورى اس
هر رابطه، ابعاد و اجزاى خاص خود را دارد و نمى توان هيچ 
دو رابطه اى را كامال هم ارز دانست، اما پرداختن به تشابه ها، 

با در نظر داشتن تفاوت ها، مفيد است. 
ــگاه اول  ــوع رابطه را در ن ــوان چند ن ــواده مى ت در خان
ــايد بارزترين آنها رابطه پدر- فرزندى  ــايى كرد. ش شناس
ــن باورند كه رابطه  ــد. گروهى بر اي ــرى باش و رابطه همس
ــبيه رابطه پدر- فرزند باشد. اين  كارفرما و كارمند، بايد ش
ــايد نشأت گرفته از اهميتى باشد كه در  رويكرد بيشتر ش
منابع انسانى براى كارمندان قائل مى شوند. اما رابطه پدر- 
فرزندى رابطه اى است كه اقال يك سوى آن در ايجاد رابطه 
ــى نداشته است. فرزند نقشى در اينكه چه كسى پدر  نقش
ــد نداشته است، اما در عين حال و در عمده  يا مادر او باش
موارد، والدين فرزند را عاشقانه و بدون نياز به دليل، چون 
ــت دارند. آيا چنين رابطه اى مى تواند  ــيرين، دوس جان ش

مشابه يك رابطه كارى دانسته شود؟ 
نظر منتقدين اين ديدگاه اين است كه طرفين يك رابطه 
ــابه مناسبى با يك رابطه پدر- فرزندى ندارند و  كارى، تش
هيچ يك از طرفين نبايد چنين انتظارى از يكديگر داشته 
ــايد رابطه كارى را بتوان بيشتر شبيه  باشند. در مقابل ش

يك رابطه همسرى دانست. در اين رابطه طرفين با عقل و 
منطق و بررسى جوانب، پاى در پيمانى مى گذارند كه البته 
ــد. اين شرايط زمانى يك وجه افتراق  اميد دارند ابدى باش
ــه كارى ابدى  ــت. رابط ــرى با رابطه كارى اس رابطه همس
نيست، بلكه (به خصوص امروزه) تا زمانى ادامه پيدا مى كند 

كه توافق و تضمين منافع طرفين تداوم داشته باشد. 
يك تفاوت ديگر هم مطرح است. مديران سازمان عالوه 
ــبت به كاركنان دارند، تعهداتى  بر مسئوليت هايى كه نس
ــهام دارند. در حالى كه در روابط  هم نسبت به صاحبان س

خانوادگى چنين نيست و روابط، عمدتا متقابل است. 
ــوع، در اين فرصت محدود،  علت پرداختن به اين موض
ــيارى موارد عدم درك نوع رابطه، منجر  آن بود كه در بس
به خطا در انتظارات متقابل شده و روابط كارى را تخريب 
مى كند. وقتى يك كارمند از مدير انتظار دارد كه او را بدون 
ــت بدارد، ممكن است  ــرط، مانند يك پدر يا مادر دوس ش
ــطح توقعاتش،  همواره خود را طلبكار بداند و با افزايش س
ــد و در نهايت شرايطى را  ــعه خود باش كمتر به فكر توس
سبب شود كه منجر به يك استخدام ناموفق شود، چنانكه 

مى تواند منجر به يك فرزند به اصطالح لوس شود. 
ــه در رابطه كارى، بايد  ــر طرفين بدانند ك در مقابل اگ
ــود، هر  ــن، همراه با احترام متقابل تامين ش منافع طرفي
ــعى خواهند كرد خود را هر روز براى طرف مقابل  يك س

جذاب تر و مناسب تر كنند تا به دوام رابطه كمك كنند. 
ــى از عدم درك ابعاد روابط است  گاهى بى انگيزگى، ناش
كه فكر كردن به نوع رابطه كمك مى كند تا امنيت شغلى 
باال برود و مسير رشد، چه براى فرد و چه سازمان، هموار تر 

شود. 
اين ستون دوشنبه ها منتشر مى شود
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پژو جزييات خودروى مفهومى جديد «كوارتز» را كه يك هيبريدى دو ديفرانسيل تلفيقى از يك شاسى بلند 
و سـدان اسـت، اعالم كرده كه نمونه اى از اس يو وى هاى آينده را نشـان مى دهد. اين ماشـين نخستين 

محصول شاسى بلند پژو است كه انتظار مى رود با قيمت 80 هزار دالر به بازار عرضه شود. 
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