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نشانه هاى سونامى قيمت تا پايان سال خود را نشان مى دهد 

 كارشناسان مسكن در طالع بازار، گرانى مى بينند 

 ركود بازار مسكن از اواخر سال 91 عالئم خود را نشان داد و با گذشت بيش از دو سال از ابتال به اين بيمارى 
هنوز نشانه هايى از بهبود در اين بازار ديده نمى شود، اين در حالى است كه بارها مسئوالن به اين مهم در البه الى 
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انجام نادرست كار 
درست خيلي بهتر 
از انجام درست كار 
نادرست است.

ايكاف راسـل

معرفى آژانس ها، هتل ها، تورهاى معتبر در صفحه 10 راهنماى سفر به ايران وجهان

ــاس آمارهاى ارائه شده از سوى  براس
ــتان تا پايان  ــئوالن دولت افغانس مس
سال 2013 ميزان واردات محصوالت 
ــمى  ــور به طور رس ــران به اين كش اي
2,5 ميليارد دالر، يعنى تقريبا حدود 
ــور  ــن كش ــوم كل واردات اي ــك س ي
ــن در حالى  ــد. اي ــكيل مى ده را تش
ــتان پس از سرنگونى  است كه افغانس
ــه زمينى بكر براى  حكومت طالبان ب
ــرمايه گذارى شركت ها و همچنين  س
صادرات محصوالت ايرانى تبديل شده 
ــائل از  ــت، اما به دليل پاره اى مس اس
جمله تحريم ها و همچنين نوع نگرش 
توليدكنندگان ايرانى به بازار افغانستان 
و محصوالتى كه براى اين كشور صادر 
مى شود، آنگونه كه بايد و شايد، ايران 
ــت  ــور توجه به دس ــى در خ جايگاه
نياورده است.                  صفحه 15

مديران ايرانى 
به افغانستان بنگرند

حامد شفيعى

يادداشت

گزارشى از راه اندازى
يك سايت پرواز

يك ساعت
در بالن

اسمش كه مى آيد ناخودآگاه ياد داستان هاى 
دوست داشتنى ژول ورن مى افتم،

به خصوص كتاب «پنج هفته در بالن.»

بازار افغانستان
چه مى خواهد؟

ــال از سرنگونى حكومت  بيش از 10 س
ــذرد. اين  ــتان مى گ طالبان در افغانس
ــتخوش  ــال ها دس ــور طى اين س كش
تحوالت بسيارى در حوزه هاى فرهنگى، 
ــى و اجتماعى بوده  ــادى، سياس اقتص
ــتر اين تحوالت  ــت. شايد نمود بيش اس
ــادى  اقتص و  ــى  سياس ــه  عرص در  را 
ــاهده كنيم؛ آن هم به دليل حضور  مش
ــاى  ــم از نيروه ــى اع ــاى خارج نيروه

نظامى، كارشناسان امنيتى و همچنين 
ــركت هايى كه  ــركت هاى تجارى. ش ش
ــتان سرازير  ــمت غرب به افغانس از س
ــده و به دليل وضعيت قانون گذارى  ش
ــرمايه گذارى،  ــور در حوزه س ــن كش اي
ــه پايين نيروى كار و تجارت آزاد،  هزين
ــتند.  ــترش هس روزبه روز در حال گس
ــرقى  ــايه ش ــتان همس افغانس ــه  اينك
ــرمايه گذارى و  ايران به زمينى براى س

ــاى صادراتى براى  ــن فرصت ه همچني
ــورها تبديل شده، قابل توجه  ديگر كش
ــهم ايران در  ــوده، اما مهم تر  از آن س ب
بازار سرمايه گذارى و صادرات محصول 
ــت. نكته ديگر اينكه  ــور اس به اين كش
افغانستان حتى با وجود دوران حكومت 
طالبانى به دليل داشتن تجارت آزاد، به 
خاطر اينكه اين كشور جزو كشورهاى 

نيازمند محسوب مى شود...

تجار ايرانى بخوانند

فيلترينگ خانگى به منازل مى آيد

راهنماى بازاريابى در شركت هاى كوچك و متوسط

تاثير هوشمندى رقابتى در برنامه ريزى استراتژيك 

متولى بودن كافى است

صادرات برق؛ جدال دو وزارتخانه نفت و نيرو
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ــارت راهبردى  ــاون برنامه ريزى و نظ مع
ــال  رييس جمهور با بيان اينكه بودجه س
ــت تهيه  ــال حاضر در دس 1394 در ح
ــبت به وضع  ــت، از نوآورى هايى نس اس
ــون  ــه دوم قان ــه مرحل ــود در ادام موج
ــال  ــه س ــا در بودج ــدى  يارانه ه هدفمن
ــر داد. محمدباقر نوبخت، در  1394 خب
ــمارى  سرش چهارمين  افتتاح  ــيه  حاش
ــه طور نمادين  ــاورزى كه ب عمومى كش
ــش  بخ از  ــاد  آب ــن  ــتاى حس روس در 
ــاره اصالح قانون  ــد، درب آفتاب انجام ش
ــا در بودجه 1394  ــدى  يارانه ه هدفمن
ــال  اظهار كرد: هنوز در تهيه بودجه س
ــا هدفمندى   ــه تبصره مرتبط ب آينده ب
ــه يقين در  ــيده ايم، اما ب ــا نرس يارانه ه
ــه نوآورى هايى در اين زمينه  اين بودج
ــبت به وضع موجود خواهيم داشت.  نس
ــن درباره آمار بانك مركزى  وى همچني
ــادى گفت: عددى  ــد اقتص مبنى بر رش
ــه ماه اول سال جارى محاسبه  كه در س
ــد ناخالص  ــد تولي ــده حاكى از رش ش
ــت كه با توجه  ــور اس داخلى خوب كش
ــبات بانك مركزى، مركز آمار  به محاس

ــى با افتخار  ــات پژوهش و برخى موسس
ــبات  ــم كه همه محاس ــد عرض كن باي
ــد مثبت اقتصادى در سه  حاكى از رش
ــت. وى درباره  ــال جارى اس ــاه اول س م
ميزان افزايش سقف بودجه سال 1394 
تصريح كرد: هنوز محاسبات انجام نشده 
ــنامه  ــا در روز اول مهرماه تنها بخش و م
ــه را ارائه كرديم كه به اين ترتيب،  بودج
ــتگاه ها  ــى ها به دس رويكردها و خط مش
ــد و آن ها بايد پيش بينى خود را  اعالم ش
از منابع درآمدى به ما بگويند تا با انجام 
ــيده و رقم  ــبات به جمع بندى رس محاس
ــم. نوبخت، در ادامه  نهايى را اعالم كني
ــاى پردرآمد  ــايى دهك ه درباره شناس
ــه گفت:  ــذف از دريافت ياران ــراى ح ب
ــايى دهك هاى  شناس درحال  همچنان 
ــه  ــى ك ــتيم و در صورت ــدى هس درآم
ــته باشد،  اطالعات مطمئنى وجود داش
ــذف آن ها اقدام  ــبت به ح به تدريج نس
ــخ  ــم كرد. وى همچنين در پاس خواهي
ــوالى درباره عدم تناسب وضعيت  به س
ــد اقتصادى اظهار كرد:  ــتغال با رش اش
ــد اقتصادى عوامل  ــبه رش براى محاس

ــانى و  مختلفى از جمله منابع مالى،  انس
طبيعى در نظر گرفته مى شود، بنابراين، 
ــرمايه گذارى افزايش  اين موضوع كه س
ــد اقتصادى مثبت شود،  پيدا كند و رش
ــه همان اندازه  ــت كه ب به اين معنا نيس
نيز رشد اشتغال يا مولفه نيروى انسانى 
داشته ايم. نوبخت درباره ابالغ بخشنامه 
ــه اى  هزين ــاى  بودجه ه ــوص  خص در 
ــرمايه اى،  س ــاى  دارايى ه ــك  تمل و 
براى نخستين بار  اجرايى  ــتگاه هاى  دس
ــال 1394 گفت:  ــن بودجه س در تدوي
يكى از نوآورى هاى بودجه سال 1394 
ــبت به گذشته اين موضوع است كه  نس
ــتگاه هاى  ما چارچوب هايى را براى دس
ــور مشخص كنيم.  ــر كش اجرايى سراس
ــال 1394 را  ــن اينكه ما بودجه س ضم
ــاس قيمت  ــورت عملياتى و براس به ص
ــبه مى كنيم و در كنار  تمام شده محاس
آن تمام تبصره هايى را كه در بودجه هاى 
ــال گذشته هر سال تكرار و در اليحه  س
ــدند، در  ــه مجلس ارائه مى ش بودجه ب
ــته جمع آورى كرده و در  چند ماه گذش

قالب يك اليحه به مجلس ارائه داديم.

رييس كل سازمان خصوصى از واگذارى 
ــال  ــش از 90 درصد واگذارى ها در س بي
ــى واقعى خبر  ــارى به بخش خصوص ج
ــدارك موجود  ــاس م ــت: براس داد و گف
ــتقبال اين بخش مواجه  واگذارى ها با اس
شده است. ميرعلى اشرف عبداهللا پورى 
ــينى، در گفت وگو با ايرنا، در پاسخ  حس
ــش كه در دولت يازدهم چه  به اين پرس

ــزان از واگذارى ها به بخش خصوصى  مي
واقعى صورت گرفته، افزود: سال گذشته 
براساس مصوبه اى واگذارى هايى بابت رد 

ديون و سهام عدالت انجام شده است.
وى ادامه داد: در سال جارى يا واگذارى 
ــده يا  ــتقيم انجام نش بابت رد ديون مس
ــع حاصل  ــورت گرفته مناب ــم ص اگر ه
ــاره  ــت. وى درب ــوده اس ــذارى ب از واگ

ــرمايه گذاران خارجى در بحث  حضور س
ــت دولت  ــرد: ني ــار ك ــا، اظه واگذارى ه
ــازى از  ــازمان خصوصى س ــم و س يازده
حضور سرمايه گذاران خارجى ايجاد بستر 
ــى، تكنولوژى و  براى ورود ارز، دانش فن
ماشين آالت به كشور است، زيرا اين امر 
در نهايت به رونق اقتصادى كشور منجر 

مى شود.

ــتاد توسعه فناورى هاى  قائم مقام دبيرس
ــاز، معاونت علمى فناورى  نرم و هويت س
ــراى تحقق  ــورى گفت: ب ــت جمه رياس
ــرى و معنوى و  ــت از مالكيت فك حماي
تكميل زيرساخت ها و قوانين و مقررات 
مربوط كه از سياست هاى جديد ابالغى 
رهبرى است، ثبت بانك ايده در شوراى 

عالى انقالب فرهنگى دنبال مى شود.
ــه گزارش روابط عمومى معاونت علمى  ب
ــت جمهورى، سيدهادى  و فناورى رياس
ــيادتى، درخصوص سياست هاى كلى  س
ــوى مقام  ــده ازس علم و فناورى ابالغ ش
ــتاد در  معظم رهبرى اظهاركرد: اين س
ــت هاى  ــتاى تحقق بند يك سياس راس
ــب مرجعيت  ــى بركس ــده مبن ابالغ ش

ــد تا  علمى و فناورى در جهان مى كوش
با اتخاذ تصميم هاى درست براى تدوين 
چشم انداز باالدست سند صنايع فرهنگى 

و هنرى گام موثر بردارد.
ــران به قطب  ــزود: براى تبديل اي وى اف
ــالم درابتدا  ــاورى جهان اس علمى و فن
ــند فوق تدوين شود تا به تبع آن  بايد س
فعاليت ها و سياست هاى دستيابى به آن 

ترسيم شده و در نهايت اجرايى شود.
ــيادتى به تدوين و تنظيم «نظام ملى  س
ــاركت  ــوآورى صنايع فرهنگى» با مش ن
ــاورى  ــى و فن ــت علم ــت معاون و حماي
رياست جمهورى در راستاى تحقق بند 
ــم و فناورى  ــت هاى كلى عل يك سياس
ــان كرد: براى تنظيم  ــاره و خاطرنش اش

ــد رهبر معظم  ــام كه مورد تاكي اين نظ
ــالمى است 17 پنل تخصصى  انقالب اس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى برگزار  در ش

مى شود.
ــرد: كارگروه اصلى تدوين  وى تصريح ك
ــكل گرفته و  اين نظام از 9 ماه پيش ش
هم اكنون يك كارگروه كارشناسى نيز در 
ــده تا در كنار برگزارى  اين باره فعال ش
ــده زنجيره  ــى ياد ش ــاى تخصص پنل ه
بازيگران حوزه صنايع فرهنگى را به هم 

متصل كند.
ــاذ اين  ــس از اتخ ــيادتى پ ــه گفته س ب
تصميم در شوراى عالى انقالب فرهنگى 
ــتقيم دكتر سورنا ستارى،  با دستور مس
معاون علمى فناورى رياست جمهورى، 

ــا 12 پنل تخصصى  ــد ت ــرار بر اين ش ق
باقى مانده با حمايت مالى معاونت علمى 
ــت جمهورى برگزار شود  و فناورى رياس
تا به اين ترتيب تمامى حوزه هاى مرتبط 
با فرهنگ و هنر مورد آسيب شناسى قرار 

گيرد.
وى ارتقاى جايگاه جهانى كشور در علم 
ــاورى و تبديل ايران به قطب علمى  و فن
ــالم را مستلزم ارائه  و فناورى جهان اس
ــوى در تمامى حوزه ها به ويژه  عملكرد ق
ــت و افزود:  صنايع فرهنگى هنرى دانس
ــتيم كه  ــتاد به دنبال آن هس در اين س
ــازى حوزه  ــى و شبكه س با آسيب شناس
ــورهاى  فرهنگ وهنر به الگوى ديگر كش

جهان تبديل شويم.

ــران تورم  ــز آمار اي ــاس اعالم مرك براس
شهرى شهريور ماه 20,6 درصد شد كه 

نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
ــران، گزارش  ــز آمار اي ــزارش مرك به گ
شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفى 
ــهرى كشور در شهريورماه  خانوارهاى ش
ــاخص كل در  ــال 93 منتشر شد. ش س
ــان  ــهريور ماه 93 عدد 194,3 را نش ش
ــل 0,8  ــه ماه قب ــبت ب ــد كه نس مى ده
ــت. افزايش  ــته اس ــد افزايش داش درص
اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال 
ــه) 4,2 درصد  ــل (تورم نقطه به نقط قب
ــبت به همين اطالع در ماه  است كه نس
ــت. درصد  ــل (4,7) كاهش يافته اس قب
تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهرى) 
ــال  ــهريور س ــى به ش ــاه منته در 12 م
ــبت به دوره مشابه سال قبل  جارى نس
ــبت به همين  ــد بوده كه نس 20,6 درص
ــال جارى (22,3)  اطالع در مردادماه س

ــت. شاخص گروه عمده  كاهش يافته اس
ــاميدنى ها و دخانيات در  خوراكى ها، آش
اين ماه به رقم 230,2 رسيدكه نسبت به 
ماه قبل 0,7 درصد افزايش داشته است.

شاخص گروه اصلى خوراكى ها در ماه مورد 
ــى به عدد 228 رسيدكه نسبت به  بررس
ماه قبل 0,7 درصد افزايش نشان مى دهد. 

ــاخص گروه اصلى خوراكى ها نسبت به  ش
مدت مشابه سال قبل 9,2 درصد افزايش 
ــورم 12 ماهه اين  ــان مى دهد و نرخ ت نش
گروه 21 درصد است. شاخص گروه عمده 
خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 9 درصد افزايش نشان 
ــد و درصد تغييرات اين گروه در 12  مى ده

ــبت به  ــهريور ماه 93 نس ماه منتهى به ش
ــال قبل 21 درصد است كه  دوره مشابه س
ــال  ــبت به همين اطالع در مردادماه س نس
ــت.  ــارى (24,2 درصد) كاهش يافته اس ج
ــاخص  ــاس اين گزارش ش همچنين براس
ــى و  ــاى غير خوراك ــده كااله ــروه عم گ
ــهريورماه 93 به رقم 182  خدمات در ش
ــبت به ماه قبل  ــيد كه 0,8 درصد نس رس
ــزان افزايش  ــان مى دهد و مي افزايش نش
اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 
ــت. نرخ تورم 12 ماه  16,6 درصد بوده اس
منتهى به شهريور ماه 93 نسبت به دوره 
ــال قبل اين گروه 20,4 درصد  ــابه س مش
ــت كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهى  اس
ــال جارى (21,5) كاهش  به مرداد ماه س
ــورم 12 ماهه  ــت. همچنين ت ــه اس يافت
ــان مى دهد تورم در دوره  شاخص كل نش
ــهريور به ترتيب 22,3 و  زمانى مرداد و ش

20,6 درصد بوده است.

نوبخت اعالم كردبانك ايده براى تحقق بند پنجم سياست هاى كلى علم و فناورى ايجاد مى شود

نوآورى در مرحله دوم هدفمندى  در بودجه 94
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به افغانستان بنگرند

تورم شهريورماه 20,6 درصد شد
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و محصوالتى كه براى اين كشور صادر 
مى شود، آنگونه كه بايد و شايد، ايران 
ــت  ــور توجه به دس ــى در خ جايگاه
نياورده است.                  صفحه 15
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نفت و نیرو2

اعالم حمای��ت وزارت نفت از 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
ب��رای تولی��د و ص��ادرات برق 
در گام نخس��ت روزن��ه امیدی 
ب��رای صنع��ت ب��رق کش��ور 
اس��ت. به طوری ک��ه ب��ا وجود 
هم��ه نگرانی های موج��ود در 
بخش خصوصی، بی تمایل برای 
محقق ش��دن این امر نیستند 
اما در این ش��رایط جدالی برای 
متولی ب��ودن تولی��د، انتقال و 
توزیع برق ش��نیده می ش��ود؛ 
جدالی ک��ه می تواند روزنه های 

امید را کور کند. 
مشکالت تولید برق و بدهی 
18 هزار میلیاردی وزارت نیرو 
ب��ه تولیدکنن��دگان موضوعی 
نیس��ت که بت��وان آن را پنهان 
کرد، از س��ویی، کمبود برق در 
صورت فعالیت حداکثری صنایع 
از سوی کارشناسان تایید شده 
است. در این فضا اعالم حمایت 
وزارت نف��ت ب��ا پاس��خ تندی 
مواجه می شود، پاسخی که در 
آن به صراحت اعالم می ش��ود: 
»متولی تولی��د، توزیع و انتقال 

برق وزارت نیرو است.«

تنها بخشی از تولید برق 
به بخش خصوصی می رسد

در ش��رایط کنون��ی فرق��ی 
نمی کند متولی تولی��د، توزیع 
و انتق��ال ب��رق در کش��ور چه 
وزارتخان��ه ای باش��د و قان��ون 
متولی گ��ری این ام��ر را به چه 
نه��ادی واگذارک��رده؛ ب��رای 
مصرف کننده، وجود برق و نبود 
خاموش��ی مهم اس��ت. اقتصاد 
کشور را نمی توان به این دالیل 
معطل نگ��ه داش��ت آن هم در 
ش��رایطی که امکان تولید برق 
در کشور وجود دارد. اما در این 

ش��رایط علیرضا دائمی، معاون 
برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی 
وزارت نی��رو ب��ه ایس��نا اعالم 
می کند: »در تالشیم که بخشی 
از کارهای مربوط به تولید برق 
را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
کنی��م، اما نه به ص��ورت تمام و 
کمال، بلکه وزارت نیرو به نیابت 
از دولت وظیفه حاکمیتی دارد 
که در تولید و توزیع برق حضور 

داشته باشد.«
این در حالی است که براساس 
قان��ون، بخش خصوص��ی باید 
سهم 80 درصدی از تولید برق 
را داش��ته باش��د اما متاسفانه 
دول��ت س��هم 70 درص��دی 
دارد و از 30 درص��د باقی مانده 
تنه��ا 10 درص��د آن توس��ط 
بخش خصوصی تامین می شود. 
حال با ای��ن اظهار نظ��ر کامال 
مشخص ش��د که چرا با وجود 
قوانین متعدد، بخش خصوصی 
که حاضر ب��ه س��رمایه گذاری 
اس��ت، در س��ایه ق��رار گرفته 
و چ��را وزارت نی��رو حاض��ر به 

پرداخت بدهی سرمایه گذاران 
این بخش نیس��ت.  شاید بتوان 
گفت، ن��گاه حاکمیت��ی وزارت 
نیرو و تصدی گ��ری کامل این 
وزارتخانه مشکالت متعددی را 
برای تولید، انتقال و توزیع برق 

فراهم کرده است. 

چرایی انتقاد وزارت نیرو
در س��ال جاری وزارت نفت 
ب��ا ص��دور اطالعی��ه ای اعالم 
کرد، ب��رای اج��رای بن��د 13 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
حاض��ر اس��ت گاز م��ورد نیاز 
را ب��رای تولید و ص��ادرات برق 
تامین کن��د و در ای��ن میان با 
ش��رکت های بخش خصوصی 
به تواف��ق خواهد رس��ید. این 
موضوع از س��وی فعاالن بخش 
خصوصی تولید کننده برق مورد 
استقبال قرار گرفت، به طوری 
که ناصرشایان، عضو سندیکای 
صنعت برق پی��ش ازاین درباره 
این تمایل ب��ه »فرصت امروز« 
اعالم ک��رده ب��ود: »مهم ترین 

مش��کل بخش خصوص��ی در 
تامین خوراک م��ورد نیاز برای 
تولید برق است که با همکاری 
وزارت نف��ت این مش��کل حل 
می ش��ود تا بخ��ش خصوصی 
دغدغه  گرفتن اعتب��ار را برای 
پرداخت بدهی به این وزارتخانه 
نداشته باش��د و کارها برای این 

بخش تسهیل شود.«

وزارت نیرو یا نفت هر دو 
دنبال سودند

البته اعضای س��ندیکای برق 
که تولیدکننده بخش خصوصی 
هس��تند، این اق��دام را مثبت 
ارزیابی کرده و در نهایت اعالم 
کردند، کار کردن با وزارت نفت 
یا نیرو فرق چندان��ی نمی کند 
زیرا هر کدام از این وزارتخانه ها 
به دنب��ال دریافت س��هم خود 
هس��تند و با توجه ب��ه جایگاه 
دولتی و تعیین سیاست گذاری 
ب��ه راحت��ی می توانن��د ب��رای 
سرمایه گذار مشکل ایجاد کنند. 
 علیرض��ا کاله��ی، نای��ب 

رییس هیات مدیره س��ندیکای 
صنعت برق ای��ران در این باره 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»سرمایه گذار بخش خصوصی 
ب��ا وج��ود تمامی مش��کالت با 
حداقل حمای��ت دولت در حال 
تولید است، در شرایطی که توان 
صادرات دارد، ام��ا در داخل با 
حداقل ظرفیت فعال است. هر 
بخشی که به نوعی از ما حمایت 
کند ت��ا بتوانیم رمق از دس��ت 
داده خود را احی��ا کنیم، مورد 

استقبال ما است.«
اخی��ر  تالش ه��ای  ح��ال 
وزارت نفت ب��رای صادرات برق 
با مش��ارکت بخ��ش خصوصی 
موجب ش��ده تا وزارت نیرو به 
وظایف ذاتی خود، یعنی تامین 
پایدار برق اش��اره کند و خود را 
تنها متول��ی این ام��ر بداند. اما 
نکته اینجاس��ت که چرا وزارت 
نیرو با همه مشکالتی که دارد، 
حاضر نیس��ت همکاری وزارت 
نفت را بپذی��رد، در صورتی که 
خوراک مورد نیاز ب��رای تولید 
برق توسط این وزارتخانه تامین 
می ش��ود؟ چ��را در فضایی که 
بخش خصوصی ت��وان تولید را 
برای ص��ادرات دارد، این امکان 
برای��ش فراهم نیس��ت و زمانی 
که وزارتخانه دیگ��ری پای کار 
می آی��د، درصدد مانع تراش��ی 
است.  براساس اصل 44 قانون 
اساس��ی، دول��ت در برنام��ه 
کامال تعیین ش��ده باید دست 
از تولی گ��ری ب��ردارد و تنه��ا 
سیاست گذار باشد، اما متاسفانه 
با گذش��ت بیش از س��ه دهه از 
انقالب س��هم بخش خصوصی 
بسیار اندک است و اگر شرایط 
برای فعالیت آن فراهم ش��ود، 
به هر دلیل��ی این فض��ا از بین 

می رود. 

یک مقام مس��ئول در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با اشاره به آزاد سازی و رفع موانع 
پیش روی صادرات گاز مایع ایران، از تامین 
کشتی ارزان قیمت برای حمل گاز مایع به 
بازارهای جهانی خبر داد و اعالم کرد: تولید 
محصوالت پتروش��یمی از ابتدای امس��ال 

5 درصد افزایش یافت. 
ب��ه گزارش مه��ر، وج��ود موان��ع متعدد 
در ص��ادرات گاز مایع همچ��ون عدم ورود 
کشتی های حمل گاز مایع خارجی به پایانه 
پتروش��یمی ای��ران در خلیج ف��ارس و باال 
رفتن کرایه حمل دریای��ی این محصوالت 
استراتژیک گازی به کاهش شدید صادرات 
گاز مای��ع در طول چند ماه گذش��ته منجر 

شده بود. 
بر این اس��اس حتی مخازن ذخیره سازی 
گاز مایع در برخی از مجتمع های پتروشیمی 
به طور کامل پر شده و تولید سایر محصوالت 
پتروش��یمی را با مش��کل و محدودیت های 
عملیاتی روبه رو کرده بود. در این بین برخی 
از مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با ارائه پیش��نهادهایی به وزیر امور خارجه 
خواستار مذاکره با کشورهای 1+5 و خروج 
ن��ام گاز مایع صادرات��ی ایران از فهرس��ت 

تحریم های بین المللی شده بودند. 
عادل نژادس��لیم، مدیرعامل بزرگ ترین 
هلدینگ پتروش��یمی ایران اردیبهشت ماه 
سال جاری با ارائه پیشنهادی به کشورهای 
1+5 خواس��تار خروج گاز مایع از فهرس��ت 
تحریم ها ش��د و اعالم کرده ب��ود: بر خالف 
محص��والت پتروش��یمی و فرآورده ه��ای 
پلیم��ری، گاز مایع تولیدی پتروش��یمی ها 

هنوز در فهرست تحریم قرار دارد. 
در همین ح��ال، عباس ش��عری مقدم، 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از گاز مای��ع ب��ه دلیل عدم تامین کش��تی 
مناسب حمل این محصول به عنوان گلوگاه 
صادرات کل محصوالت پتروشیمی کشور 

یاد کرده بود. 

صادرات گاز مایع ایران آزاد شد
علی محمد بساق زاده، در گفت وگو با مهر 
با بیان اینکه از حدود پنج ماه گذشته تاکنون 
با انجام یکس��ری اقدام��ات محدودیت ها و 
موانع پی��ش روی ص��ادرات گاز مایع ایران 
به طور کامل برطرف شده، گفت: هم اکنون 
کش��تی حمل گاز مایع به تعداد مناسب و با 
قیمت منطقی حمل دریایی این محصوالت 

در دسترس است. 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه در 
طول سه ماه گذشته به دلیل افزایش حجم 
صادرات گاز مایع حتی موج��ودی مخازن 
و انبارهای ذخیره س��ازی به حداقل کاهش 
یافته، اظهار کرد: در حال حاضر، حتی یک 
محموله ف��روش نرفته یا م��ازاد در مخازن 

ذخیره سازی وجود ندارد. 
این مقام مس��ئول با ی��ادآوری اینکه کل 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی تولید کننده گاز 
مایع همچون پتروشیمی پارس و بندر امام 
به طور کامل گاز مایع م��ورد نظر صادراتی 
را به فروش می رس��انند، تصری��ح کرد: این 
اقدام موجب شده حتی ظرفیت تولید اتان با 
آزاد سازی صادرات گاز مایع در این واحدها 

باز هم با افزایش روبه رو شود. 
بساق زاده، با بیان اینکه هم اکنون در عمل 
با محدودیتی برای صادرات گاز مایع توسط 
واحدهای پتروشیمی مواجه نیستیم، بیان 
کرد: از س��وی دیگر، از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون حجم تولید محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده های پلیمری ایران در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته با افزایشی پنج 

 درصدی روبه رو شده است. 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت 
ملی صنای��ع پتروش��یمی از افزایش میزان 
تامین خوراک، کاهش تعمیرات اساس��ی، 
رفع برخی از موانع صادراتی به عنوان عوامل 
افزایش تولید پتروش��یمی ای��ران نام برد و 
افزود: در طول شش ماه نخست سال جاری 
تاکنون بی��ش از 18 میلیون ت��ن محصول 
پتروش��یمی در ایران تولید و عرضه ش��ده 

است. 
این مقام مسئول در پایان با اشاره به رشد 
عرضه مواد پتروشیمی در بازارهای داخلی و 
تامین خوراک صنایع تکمیلی پتروش��یمی 
خاطرنشان کرد: میزان صادرات محصوالت 
پتروشیمی هم از ابتدای سال جاری حدود 

10 درصد افزایش یافته است. 

متولی بودن کافی است

صادرات برق؛ جدال دو وزارتخانه نفت و نیرو

صادرات گاز مایع ایران آزاد شد

 صف نفتکش ها برای خرید 
گاز ایران

نیاز ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تامین برق ۳ استان

 امکان تامین برق واحدهای 
مسکن مهر را نداریم

مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای تهران با بیان اینکه 
در حال حاضر دیگ��ر ظرفیتی برای تامین برق مس��کن 
مهر نداریم، گفت: برای تامین برق واحدهای مسکن مهر  
سه اس��تان تهران، البرز و قم نیازمند 400میلیارد تومان 
اعتبار هستیم. سیدزمان حس��ینی، در گفت وگو با فارس 
در پاسخ به این سوال که واحدهای مسکن آماده شده اند 
اما هنوز برق رسانی به آنها صورت نگرفته است، گفت: در 
حوزه استحفاظی برق منطقه ای تهران )تهران، البرز و قم( 
تاکنون بسترسازی برای مسکن مهر شده و آنها دارای برق 

فشار قوی و شبکه های توزیع برق هستند. 
وی ادامه داد: تاکنون هر کجا که مسکن مهر احداث و 
شبکه توزیع برق ایجاد ش��ده شرکت برق منطقه ای تمام 
اقدامات را انج��ام داده و به طور کامل ب��رق آنها را تامین 

کرده است. 
 

دیگر ظرفیت تامین برق واحدهای مسکن مهر 
را نداریم

حسینی افزود: در حال حاضر، ظرفیتی برای تامین برق 
واحدهای مس��کن مهر نداریم و از اینجا ب��ه بعد باید یک 

مقدار اعتبارات و نقدینگی در اختیار ما بگذارند. 
 

۴۰۰ میلیارد تومان برای تامین برق ۳ استان 
نیاز داریم 

مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای تهران ادامه داد: ما 
پیش بین��ی کردیم، ب��رای اینکه برق کل مس��کن مهر را 
در 3اس��تان تامین کنیم، 400میلیارد تومان هزینه نیاز 
داریم، بنابرای��ن این اعتبار اگر تامین ش��ود می توانیم به 

هدف خود برسیم. 
وی تاکید کرد: رییس جمهور، مسئوالن ارشد ذی ربط 
و وزرا به ش��دت دنبال این موضوع هس��تند که مش��کل 
مس��کن مهر را حل کنند. بنابراین ما هم تالش می کنیم، 
جلسه هایی داریم و یک مقدار هم کمک می کنیم و تمام 
توان خود را می گذاریم تا اگر اعتبار در اختیار ما بگذارند 

تامین برق واحدهای مسکن مهر را تسریع کنیم. 
حس��ینی تصریح کرد: تا االن تقریبا جای��ی نداریم که 
مسکن مهر آماده باشد و ما تامین برق را انجام نداده باشیم، 
اما از این به بعد با مش��کل مواجه می ش��ویم و باید از نظر 

مالی و اعتباری تا حدودی ما را حمایت کنند. 

در ۴ روز نخست سال تحصیلی جدید

٦٢ میلیون لیتر بنزین در استان 
تهران مصرف شد

 مصرف بنزین استان تهران در چهار روز نخست مهرماه 
امسال، به حدود ٦٢ میلیون لیتر رسید. 

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تهران 
به ش��انا گفت: همزمان با پایان یافتن تعطیالت تابستانی 
و شروع سال تحصیلی جدید، آغاز فعالیت های آموزشی 
در مدارس و دانش��گاه ها، مصرف بنزین این استان نیز در 
مقایسه با مدت مش��ابه س��ال پیش، نزدیک به دو درصد 

رشد داشته است. 
مرتضی عابدینی مصرف بنزین استان تهران را در چهار 
روز نخست امسال ٦1 میلیون و 785 هزار لیتر اعالم کرد 
و افزود: مصرف این فرآورده نفتی در مدت مش��ابه س��ال 

پیش، ٦0 میلیون و ٦٢0 هزار لیتر بود. 
وی درباره مصرف بنزین پاک در بازه زمانی یاد ش��ده 
گفت: در چهار روز نخس��ت مهرماه امسال، 38 میلیون و 
580 هزار لیتر بنزین پاک در مناطق ٢٢ گانه شهرداری 

این کالنشهر مصرف شده است. 
به گزارش شانا، روزانه به طور میانگین، 13 میلیون لیتر 
بنزین در اس��تان تهران مصرف می شود که 10,5 میلیون 
لیتر آن به کالنش��هر تهران مربوط می ش��ود. در اس��تان 
تهران هم اکنون ٢٦5 جایگاه عرضه سوخت فعال است که 
سوخت رسانی به خودروها را در نقاط مختلف این استان 

انجام می دهد. 

عراق و روسیه
مشتری صنعت سی ان جی ایران

براس��اس مذاکرات انجام شده قرار اس��ت 10 جایگاه 
س��ی ان جی در عراق احداث ش��ود که برای اجرای آن به 

احداث خط لوله نیاز است.
به گزارش ایرنا، امیر وکیل زاده روز ش��نبه در نشس��ت 
خبری اظهار کرد: براساس تفاهم بین ایران و روسیه قرار 
است تجهیزات مورد نیاز صنعت سی ان جی به این کشور 

صادر شود.
او با اش��اره ب��ه توانای��ی صنعت س��ی ان جی کش��ور 
به ص��دور تجهی��زات و دانش فنی ب��ه عراق و روس��یه، 
گفت: تع��دادی از س��ازندگان داخلی به دنبال س��اخت 
کمپرس��ور مل��ی س��ی ان جی هس��تند ک��ه پیش بینی 
می ش��ود در نیم��ه اول س��ال 94 اجرای��ی ش��ود.

تاکنون ب��ه 90 درصد تعه��دات وزارت نف��ت در برنامه 
پنجم توس��عه ب��رای س��اخت جایگاه های س��ی ان جی 
 عم��ل و دو  ه��زار و ٢40 جای��گاه س��ی ان جی اح��داث

 شده است.
مدی��ر طرح ه��ای س��ی ان جی ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده های نفتی با اش��اره به برنام��ه وزارت نفت برای 
افزایش کیفی جایگاه های سی ان جی، اظهار کرد: ارتقای 
کیفی جایگاه های سی ان جی، بازرسی ادواری از جایگاه ها 
و خودروه��ای گازس��وز از برنامه های پیش رو به ش��مار 

می رود.
وکیل زاده ب��ا تاکید ب��ر اینکه از نظر کم��ی در احداث 
جایگاه های سی ان جی به جایگاه مطلوبی رسیده ایم اضافه 
کرد: در چند سال اخیر با وجود افزایش تعداد جایگاه های 
سی ان جی، میزان مصرف سی ان جی در کشور بین 18 تا 

19 میلیون متر مکعب ثابت مانده است.
وی در خصوص عل��ل افزایش نیافتن می��زان مصرف 
سی ان جی در کش��ور، اظهار کرد: قیمت سی ان جی باید 
به گونه ای تعیین شود که مصرف کنندگان از آن استقبال 
کنن��د. مدیر طرح های س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، ادامه داد: جایگاه های جدید اغلب در 
مناطق پرمصرف احداث شده اند که این مسئله باعث شد 
صف سی ان جی در پش��ت جایگاه ها کاهش پیدا کند، اما 

میزان مصرف تغییر نکند.
 وی با بیان اینک��ه تولید کارگاهی برای س��یلندرهای 
سی ان جی خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: تولید این 
س��یلندرها در کارگاه ها غیرقانونی است. مدیر طرح های 
س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی در 
خصوص پرداخ��ت کارمزد جایگاه هایی س��ی ان جی نیز 
گفت: همه مطالبات جایگاهداران از یکم فروردین س��ال 

9٢ تاکنون، پرداخت شده است.

آغاز شرایط صادرات مستقیم 
محصوالت پتروشیمی به اروپا

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروش��یمی با بیان اینکه 
امیدواریم با حل مش��کالت بانکی و مس��ائل حمل ونقلی 
بتوانیم صادرات مس��تقیم به اروپا را آغ��از کنیم، گفت: 
ش��رکت های بزرگ اروپایی و آسیایی خواس��تار واردات 
محصوالت پتروشیمی از ایران هستند. به گزارش ایسنا، 
مهدی ش��ریفی نیک نفس در حاش��یه نهمین نمایشگاه 
ایران پالس��ت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در س��ال 
گذشته نزدیک 35 درصد صادرات محصوالت پتروشیمی 
کشور از طریق این شرکت صورت گرفته است، گفت: در 
حال حاضر با توجه به اینکه نس��بت به کمرنگ شدن افق 
تحریم ها و انجام فعالیت ه��ای صادراتی به صورت روزمره 
امیدواری وج��ود دارد مراجعاتی از ش��رکت های بزرگ 
اروپایی و ش��رکت های ژاپنی و کس��انی که ارتباط شان 
به دلیل تحریم ه��ا با ما قطع ش��ده بود، ص��ورت گرفته 
اس��ت. وی در ادامه با بیان اینکه این کش��ور ها خواستار 
واردات محصوالت پتروش��یمی از ایران هس��تند، گفت: 
در توافق نامه ژنو نام ش��رکت بازرگانی پتروشیمی با برند 
PCC از لیست تحریم ها حذف شده و در مجموع شرایط 
بهتری در ص��ادرات داریم. مدیرعامل ش��رکت بازرگانی 
پتروشیمی در ادامه افزود: انجام صادرات مستقیم به اروپا 
و انعقاد قرار داد های بلندمدت با شرکت های بزرگ دنیا با 
برند PCC این امکان را می دهد ک��ه قرار داد های تامین 
مالی و فاینانس مجددا اجرا ش��ود و بتوانیم برای تقویت 
سرمایه گذاری در پروژه های پتروشیمی اقداماتی را انجام 
دهیم. نیک نفس در ادامه با اش��اره به اینکه سال گذشته 
حدود 1,4 میلیون تن پلی اتیلن از ای��ران به چین صادر 
 PCC شده که 33 درصد از این محصول از کانال شرکت
بوده است، خاطر نشان کرد: مذاکرات با خریداران آسان تر 
از گذشته شده و آنها با ترس کمتری برای خرید از ایران 

حضور پیدا می کنند.

مصرف انرژی 

سی ان جی 

پتروشیمی

برق
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3 کار و تولید

هفته گذشته رییس اتاق بازرگانی 
اس��تان البرز از تعطیلی بسیاری از 
واحدهای صنعتی در شهرک های 
صنعتی این استان خبر داد. خبری که 
شاید تازه نباشد، اما دالیل آن می تواند 
قابل بررس��ی باش��د.  شهرک های 
صنعتی اشتهارد، نظرآباد و کوثر از 
جمله شهرک های صنعتی هستند که 
زمانی به استان تهران و پس از تبدیل 
شدن شهر کرج به استان، به استان 
البرز تعلق گرفتند. موضوع تاسیس 
ش��هرک های صنعتی پیشینه ای 
طوالنی دارد که پ��س از چند دوره 
فعالیت ناموفق سرانجام در دهه 60 
قوت گرفت و پس از آن به دلیل دوری 
این شهرک ها از مراکز استان ها، دولت 
برای حضور در این شهرک ها اقدام به 
تشویق تولیدکنندگان کرد.  اکنون 
اما این شهرک ها که قرار بود زمانی 
به عنوان مشوق تولید با معافیت های 
مالیاتی و اعطای تسهیالت ویژه عمل 
کنند، خودشان به عاملی برای توقف 
تولید تبدیل شده اند. مسیر طوالنی 
بدون در نظر گرفتن هیچ گونه وسیله 
حمل و نقل عمومی، نبود کوچک ترین 
امکانات رفاهی و فضای سبز، هزینه 
شارژ باال، عمل نکردن دولت در تحقق 
وعده های داده شده به تولید کنندگان 
و فشارهای دیگر، از جمله عواملی 
هستند که امروز موجب شده بسیاری 
از سوله های موجود در این شهرک ها 
خالی شوند و شهرک های صنعتی به 
جای اینکه محل نمایش رونق تولید 
باشند بیش��تر به محلی برای دفن 
تولید تبدیل شده اند.  شهرک صنعتی 
اشتهارد یکی از آن شهرک هایی است 
که اوضاعش خوب نیست. هرچند 
مدیران ای��ن ش��هرک می گویند، 
800 کارخانه در این شهرک فعال 
هس��تند، اما صاحبان صنایع فعال 
در این شهرک معتقدند، 70درصد 
از کارخانه های مس��تقر در شهرک 

صنعتی اشتهارد تعطیل شده اند. 

دلیل تعطیلی واحدهای 
تولیدی چیست؟ 

حس��ین طوس��ی، رییس اتاق 

بازرگانی استان البرز، دلیل تعطیلی 
این واحده��ا را بهره ب��االی بانکی 
می داند، اما این تنها دلیل نیس��ت. 
اصغر شاهسوند، مدیرعامل شرکت 
توان گس��تران عایق که به تازگی 
کار خود را در این ش��هرک به اتمام 
رس��انده و کارخانه خود را تعطیل 
کرده، درباره عل��ت تعطیلی واحد 
تولیدی خود ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »فشار ارگان های دولتی، 
دلیل اصلی تصمیم من بوده است. 
متاس��فانه ارگان های دولتی فشار 
بیش از اندازه ای به واحدهای تولیدی 
می آورن��د  و   وقتی م��ن به عنوان 
تولیدکننده برای انجام امور اداری 
به ارگان های دولتی مراجعه  می کنم، 
باید گ��ردن کج کنم تا ب��ا برخورد 
نامناس��ب کار من را انجام دهند.« 
او می افزاید: »هر زمان که کسی از 
سوی دستگاه های دولتی در کارخانه 
ما را به صدا درآورد با روی باز از آنها 
استقبال کردیم، اما در ازای این رفتار 
هیچ نوع حمایتی دریافت نکردیم. 
بارها به وزارت صنایع مراجعه کردیم 
و درخواس��ت کردیم با واحدهای 
زیرپل��ه ای ک��ه در ای��ن ش��هرک 
مس��تقرند و مزاحم کار ما هستند، 
مقابله شود اما هیچ اقدامی صورت 
نگرفت و در عوض تولیدکننده ای 
مانند من را ک��ه محصولش چهار 
اس��تاندارد بین المللی دارد، تحت 
فشار قرار می دهند.« شاهسوند با 
اشاره به مش��کل تولیدکنندگان با 
بیمه تامین اجتماعی بیان می کند: 

»بیمه تامین اجتماعی فشار زیادی 
را بر تولیدکنندگان وارد می آورد و هر 
بار جریمه ای تازه برای ما می سازد. 
دستگاه های دولتی نه تنها حمایتی 
از تولیدکنندگان نمی کنند، بلکه آنها 
را آزار هم می دهند.« موضوع بیمه 
تامین اجتماعی، مشکلی است که 
هانیه رحیمی، مدیرعامل شرکت 
تولیدی ورق مش��بک که از س��ال 
1388 در شهرک صنعتی اشتهارد، 
مستقر است، نیز به آن اشاره می کند 
و می گوید: »بیمه تامین اجتماعی 
بدون درنظرگرفت��ن واقعیت، هر 
بار جریمه ای تازه برای ما درس��ت 

می کند.«

وعده هایی که هیچ گاه 
عملی نشد

شهرک های صنعتی براساس این 
قانون ش��کل گرفتند که در فاصله 
120 کیلومتری از نزدیک ترین شهر 
قرار داشته باش��ند، همین موضوع 
شرایط را کمی دش��وارتر می کند، 
یعنی باید زیرساخت ها و امکاناتی در 
دسترس تولیدکنندگان قرار  گیرد تا 
به واسطه آن امکانات آرامشی نسبی 
هم برای آنها فراهم شود. اما آنچه که 
از مشاهدات عینی ما از شهرک های 
استان البرز می توان دریافت این است 
که حداقل امکانات رفاهی نیز برای 
آنها در نظر گرفته نشده؛ دوری راه 
و نبود هیچ نوع وس��یله حمل و نقل 
عموم��ی ش��رایط را ب��رای حضور 
تولیدکنن��دگان دش��وار می کند.  

شاهسوند در این باره اظهار می کند: 
»کارخانه ما از سال 1386 در شهرک 
مستقر شد و تا دو ماه پیش فعالیت ما 
در آنجا ادامه داشت، اما راه دور و نبود 
هیچ نوع وسیله حمل و نقل عمومی، 
مزید بر علت  شد تا در تصمیم خود 
برای تعطیلی واحد تولیدی مصمم تر 
شویم. از سوی دیگر، با وجود اینکه 
هر دو م��اه یکبار ما نزدیک به س��ه 
میلیون تومان برای ش��ارژ و آب به 
مدیران شهرک پرداخت می کردیم، 
هیچ گونه اقدامی در جهت بهبود فضا 
مشاهده نکردیم.« رحیمی می گوید: 
»دوری راه یکی از مشکالت اساسی 
ما در شهرک صنعتی اشتهارد  است 
و نه تنها وسیله حمل و نقل عمومی 
وجود ندارد، بلکه راه نیز ناامن است.« 
وقتی صحبت از کوچ صنعتگران به 
شهرک های صنعتی ش��د، دولت 
معافیت های مالیات��ی را به منظور 
تش��ویق آنها در نظر گرفت. اما این 
وعده ای است که نه تنها عملی نشد، 
بلکه این روزها فشارهای مالیاتی بر 
تولیدکنندگان نیز بیشتر شده است.  
مدیرعامل ش��رکت توان گستران 
عایق، درباره معافیت های مالیاتی 
می گوید: »معافیت ه��ای مالیاتی 
فقط در حد ش��عار بود. دو سال اول 
به بهانه ای که فعالیت ما تازه است، 
ما را مش��مول معافیت ندانستند و 
برای سال های بعد نیز ما همچنان 
سردرگم هس��تیم که آیا مشمول 
معافیت مالیاتی می شویم یا خیر؟« 
رحیمی در این باره به »فرصت امروز« 

می گوید: »معافیت مالیاتی فقط در 
حرف بود و هیچ گاه اعمال نشد. بلکه 
حتی در زمان هایی که ما س��ودی 
نداشته ایم هم از ما مالیات دریافت 

می کنند.«

من تولیدکننده ام
 نه قاچاقچی

در بی��ن تمام دالیل��ی که اصغر 
شاهسوند برای تعطیلی واحدهای 
تولیدی خود م��ی آورد، یک اتفاق 
دیگر هم وج��ود دارد. وجود کارگر 
افغ��ان در واحد تولی��دی او، دلیل 
دیگری برای تصمیم اوست. البته 
این اتفاق در پی ممنوعیت اشتغال 
کارگران در 17 استان رخ داده است.  
او در این باره بیان می کند: »کار تولید 
عایق بسیار دشوار است و در بعضی 
از مراحل هیچ کارگر ایرانی حاضر 
به کار نیس��ت از همین رو، ناچاریم 
از کارگران افغان با پرداخت حقوق 
بیشتر در این قس��مت ها استفاده 
کنیم. بارها به اداره کار مراجعه کردیم 
و تقاضا کردیم که برای کارگران ما 
مجوز کار صادر کند تا بازرسان این 
اداره به خودشان اجازه ندهند با یک 
تولیدکننده ب��ا بی احترامی رفتار 
کنند، اما نشد. دو ماه پیش گروهی 
متش��کل از ماموران اداره آگاهی، 
وزارت صنعت، کالنتری اشتهارد، 
وزارت اطالعات و اداره کار به کارخانه 
ما مراجعه کردند و به محض باز کردن 
در کارخانه با نشان دادن حکم، تمام 
کارخانه را جس��ت و جو کردند و در 
توضیح این رفتار گفتند که ش��ما 
کارگر افغان دارید. من فقط می گویم 
این رفتار را با قاچاقچی می کنند، اما 

من تولیدکننده ام.«
پرونده مش��کالت شهرک های 
صنعتی، بس��یار س��نگین تر از آن 
اس��ت که بتوان با یک دلیل آن را 
بست. اوضاع شهرک های صنعتی 
خوب نیست و وضعیت موجود این 
شهرک ها کامال نشان از آن دارد که 
روند حرکتی این شهرک ها از مسیر 
اصلی خود خارج شده و به عاملی 
ب��رای ناامی��دی تولیدکنندگان 

تبدیل شده است. 

دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی

شهرکهایصنعتی،محلدفنواحدهایتولیدیمیشوند؟
فرو کروم سبزوار و زغال سنگ گلندرود

به بخش خصوصی سپرده می شود
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، در اجرای سیاس��ت های اجرایی اص��ل 44 قانون 
اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی، بهره برداری از 
کارخانه فروکروم سبزوار و بسته سرمایه گذاری در معدن 
زغال سنگ گلندرود را به سرمایه گذاران بخش خصوصی 

واگذار می کند. 
به گزارش ایمیدرو، این اقدامات در ادامه سیاست های 
جلب مشارکت و جذب س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی صورت می گیرد 
به طوری که پیش ت��ر بهره ب��رداری از واحدهای معدنی 
سنگ آهن گل گهر 5 و 6، زغال سنگ پروده 3 و4 طبس 
و غیره به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران از ش��رکت های اصلی ایمیدرو، 

واگذاری های فوق را بر عهده دارد. 
کارخانه فروکروم در منطقه جغتای س��بزوار در استان 
خراس��ان رضوی واقع ش��ده، س��االنه از ظرفی��ت تولید 
25هزار تن فروکروم برخوردار است و قابلیت تولید سایر 
فروآلیاژها را نی��ز دارد. در این واگ��ذاری، بهره برداری از 
کارخانه فروکروم، تامین م��واد اولیه، راهبری و فروش به 

شرکت خصوصی واجد شرایط سپرده می شود. 

بسته سرمایه گذاری در زغال سنگ گلندرود
عالوه بر این، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع 
معدنی ایران بس��ته س��رمایه گذاری معدن زغال س��نگ 
گلندرود را نیز به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار 
خواهد کرد. ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران به 
نمایندگی گاز ایمیدرو این بسته س��رمایه گذاری شامل: 
بازس��ازی، تجهیز،  آماده سازی،  اس��تخراج،  بهره برداری 
و ف��روش زغال س��نگ خام مع��دن گلندرود در اس��تان 
مازندران را به شرکت های واجد شرایط بخش خصوصی 

واگذار می کند. 
بر همین اس��اس پیش بینی شده ش��رکت برنده بسته 
سرمایه گذاری این معدن زغال سنگ، ساالنه 75هزار تن 
زغال س��نگ خام تولید و به فروش برساند. شرکت تهیه و 
تولید موادمعدنی ایران از واگذاری کنسرسیوم هایی که در 
این حوزه فعال و دارای تخصص هستند، خواست با ارائه 
سوابق مالی و فنی خود به دبیرخانه این شرکت به آدرس 
تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبه روی سینما استقالل، 

شماره 1713 مراجعه کنند. 
اطالعیه های مربوط به فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
این دو طرح در وب س��ایت ایمیدرو بخ��ش مناقصات و 

مزایده ها هم قابل دسترسی است. 

 S5 و S3 خودروهای شاسی بلند
محصوالت جدید کرمان موتور

امس��ال خودروهای شاس��ی بلند S3 و S5 و سواری 
صندوق دار A30 با همکاری شرکت جی ای اس و کرمان 

موتور تولید و در بازار عرضه خواهد شد. 
ژینگچ��و ژیان��گ )Xingchu Xiang(، مدیرعامل 
خودروس��ازی جی ای س��ی موتورز )Jac Motors(، با 
بیان اینکه به هیچ وجه نگران آینده و رقابت در بازار ایران 
نیستیم، تاکید کرد: فارغ از تحریم و دیگر روابط غیر عادی 
تجاری علیه ایران، به دنبال بهبود فناوری و افزایش توانایی 
تولیدات خود و ش��ریک تجاری مان )کرمان موتور( آماده 

پاسخگویی مطلوب به نیاز مشتریان ایرانی هستیم. 
وی رضایت و وفاداری را مهم ترین راهکار جی ای س��ی 
و کرمان موتور در رقابت با رقبا دانس��ت و افزود: کس��ب 
رضایت مش��تریان، رفع نیازها و بهره من��دی از تقاضای 
مناس��ب در بازار ایران را جزو رموز موفقیت جی ای س��ی 
اعالم کرد و از ترسیم افق روش��نی برای آینده حضور در 

ایران و همکاری با کرمان موتور خبر داد. 
مدیرعامل جی ای س��ی همچنی��ن با توج��ه به برخی 
تصویره��ای ذهنی مخ��دوش در بین مش��تریان ایرانی 
نسبت به کاال و محصوالت چینی اظهار کرد: برای بهبود 
تصویر و ارتقای نام و برند JAC در ایران از هیچ تالش��ی 
دریغ نخواهی��م کرد، هرچند که تغیی��ر تصویر در اذهان 
مصرف کنندگان ایران��ی فرآیندی بلند م��دت و نیازمند 
تالش زیاد است. وی در ادامه از تولید و عرضه سه محصول 
S5، A30 و S3 در ب��ازار خب��ر داد و اف��زود: براس��اس 
نظرس��نجی یک پایگاه اینترنتی، هر س��ه خ��ودرو جزو 

فهرست 10 خودرو برتر کشور چین ارزیابی شده است. 
 S3 ژیانگ گفت: پنجم ش��هریورماه امس��ال محصول
رونمایی ش��د و تاکنون 9000 دس��تگاه از ای��ن خودرو 
فروخته ش��ده که نش��ان از دیدگاه مش��تریان نسبت به 

کیفیت و زیبایی این خودرو است. 

تولید بیش از 90 هزارتن 
انواع الستیک

طی پنج ماهه نخست امس��ال تولید الستیک خودرو به 
می��زان 90 هزارو 100تن رس��ید.   به گزارش ش��اتا، تولید 
الستیک در مدت مشابه سال 92 به میزان 83 هزارو 600تن 
بوده است.   همچنین در پنج ماهه منتهی به مرداد ماه سال 
جاری تولید روغن نباتی به مرز 582 هزارو 100تن رس��ید 
به طوری که تولید این محصول در مدت مش��ابه سال قبل 
563 هزار و 100تن بوده است.  در این مدت  »پودر شوینده« 
به میزان 261 هزارو 700تن تولید ش��ده است.   در همین 
بازه زمانی تولید انواع دارو به تعداد 14 میلیارد و300میلیون 
عدد رس��یده بود به طوری که میزان تولید این محصول در 
پنج ماهه نخست سال گذش��ته 13میلیارد و100 میلیون 

عدد بوده است.  

خودرو 

تولید 

معدن
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عسل داداشلو



71,702,20شاخص کل
(85,93)میزان تغییر
B 3,224,232,956ارزش بازار

B 979,872ارزش معامالت
M 357,560حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(19,29)14,022پتروشیمی خلیج فارس

28,89116,37پتروشیمی فناوران

ارزشخریدنام کامل شرکت
5,790 1,259 زامیاد

5,019 18,529 داروسازي  امین 

ارزشفروشنام کامل شرکت
5,252 28,610 کاغذسازي کاوه  
5,115 19,320 سیمان مازندران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
28,7684  مگسال

18,5294 داروسازي  امین

درصدقیمتنام کامل شرکت
(63.88)523 ح . سرمايه گذاري نیرو

(4.77)838 ح . نیرو محرکه 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M89,796 B 34,632ايران خودرو
M22,206 B 33,912پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M89,796 B 34,632ايران خودرو

M48,034 B 1,663پتروشیمی فناوران

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6551773پارس خودرو

12341704زامیاد

P/Eقیمتنام کامل شرکت
19772020محورسازان
32081566سايپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11251,61سرمايه گذاری پرديس
11931,67ص. کارکنان بانک ها

پول و سرمایه4

شنبه پنجم مهر، پس از يک 
هفته روند آرام بازار سرمايه در 
سايه مذاکرات هسته ای متوقف 
عقب نش��ینی  ش��اهد  و  ش��د 
ش��اخص ها در بازارهای بورس 
و فرابورس بوديم. بازار س��هام 
که در هفته گذشته و با تغییر 
فضای مذاکرات هسته ای روند 
رو به رشدی را آغاز کرده بود، 
در پ��ی خبره��ای حاش��یه ای 
پیرامون اين مذاکرات، مس��یر 
نزول��ی را در پی��ش گرف��ت. 
روز گذش��ته حقیقی ها بیشتر 
فروش��نده بودن��د، به طوری که 
214هزار و 137 میلیون سهم 
خريداری ک��رده و 282هزار و 

128 میلیون سهم فروختند. 

شاخص زراعت بیشترین 
رشد شاخص های صنعت را 

کسب کرد
 در پاي��ان معام��الت ديروز، 
صف ه��ای  س���ن�گ�ی�ن ترين 
زامیاد،  نماده��ای  برای  خريد 
داروس��ازی امین، داروس��ازی 
کوث��ر، داروس��ازی زه��راوی، 
نوس��ازی و س��اختمان تهران، 
کشاورزی  و  س��ینا  داروسازی 
تشکیل  مگس��ال  دامپروری  و 
ش��د. در س��وی ديگ��ر ب��ازار 
کاوه،  کاغذ س��ازی  سهامداران 
س��یمان مازن��دران، صنعت��ی 
پامچ��ال، فوالد  پ��ارس  آم��ا، 
س��یمان  کاش��ان،  امیرکبی��ر 
اصفه��ان و لوازم خانگی پارس 
ب��رای خ��روج از اي��ن س��هام 
س��نگین ترين صف های فروش 
را تشکیل دادند. در عین حال 
در دادوستدهای نخستین روز 
کاری هفته ش��اخص زراعت با 
توانس��ت  4 درصدی  بازده��ی 
بیش��ترين رش��د را در می��ان 
شاخص های صنعت از آن خود 

کند. ش��اخص صنع��ت ذغال 
س��نگ با بازدهی مثبت 3,9 و 
گروه انتش��ار و چاپ با بازدهی 
بیش��ترين  مثبت 3,6 درصدی 
رش��د را در ش��اخص قیم��ت 
صناي��ع از آن خ��ود کردن��د. 
اي��ن در حالی بود که در میان 
39صنع��ت حاض��ر در بورس 
تهران، خودرويی ها با بیشترين 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
توانس��تند در ص��در برتري��ن 
گروه های صنع��ت قرار گیرند. 
گروه مالی و شیمیايی ها نیز در 
رده های دوم و سوم نشستند. 

تداوم جو منفی 
حاکم ش��دن ج��و منفی در 
ب��ورس تهران و ت��داوم ريزش 
قیمت سهام ش��رکت ها سبب 
شد، سهامداران حقیقی نسبت 
به فروش س��هام خ��ود در اين 
وضعی��ت اقدام ک��رده و بیش 
پول  ري��ال  از 1400 میلی��ارد 
از اي��ن بازار خ��ارج کردند. در 

آخرين ماه تابستان، حقیقی ها 
11 ه��زار و 597میلی��ارد ريال 
خري��داری ک��رده و در مقابل 
ريال  37 میلی��ارد  و  13 ه��زار 
فروختند. به بیان ديگر س��هم 
فروش حقیقی ه��ا در اين بازار 
44 درص��د و س��هم خريد آنها 
39 درص��د بود. اي��ن در حالی 
اس��ت که در مقابل حقوقی ها 
در اي��ن ماه بیش��تر ب��ه خريد 
س��هم روی آوردند و با کاهش 
قیمت سهام ش��رکت ها میزان 
خريده��ای خ��ود را افزاي��ش 
دادن��د، به طوری ک��ه در اي��ن 
61 درصد  ح�ق�وقی ه��ا  م���اه 
خري��داری ک��رده و در مقابل 
اين  به  فروختن��د.  56 درص��د 
ترتی��ب حقوقی ه��ا در آخرين 
ماه تابس��تان حدود 17 هزار و 
763 میلی��ارد ري��ال خريداری 
کردند، درحالی که ارزش سهام 
فروخته ش��ده آنه��ا 16 هزار و 
323 میلی��ارد ريال و در حدود 
55 درصد از کل فروش ها بود. 

شرکت های چندرشته ای 
صنعتی دارای کمترین 

P/E نسبت
نس��بت  متوس��ط  بررس��ی 
 (P/E) درآم��د  ب��ه  قیم��ت 
صنايع بورس��ی نشان می دهد 
از بی��ن 35 صنع��ت حاضر در 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران، 
پن��ج صنعت متوس��ط قیمت 
به درآمدی کمت��ر از 5 مرتبه 
دارند، درحالی که اين نس��بت 
برای هش��ت صنع��ت، بیش از 
10 مرتبه است. بر اين اساس، 
بقیه صنايع دارای P/E بین 5 
تا 10 هستند. در بورس اوراق 
شرکت های  کش��ورمان  بهادار 
میانگین  صنعتی  چندرشته ای 
مرتب��ه   3,5 مع��ادل   P/E
دارد ک��ه پايین تري��ن می��زان 
صنع��ت   35 می��ان  در   P/E
پس  می رود.  به ش��مار  بورسی 
از ش��رکت های چندرش��ته ای 
گ��روه محص��والت  صنعت��ی، 
غذايی و آش��امیدنی به جز قند 

و شکر با 3,86 مرتبه، سیمان، 
آهک و گ��چ ب��ا 4,71 مرتبه، 
بانک ها، موسس��ات اعتباری و 
س��اير نهادهای پولی با 4,88 
مرتب��ه و مخاب��رات ب��ا 4,89 
نس��بت های  کمترين  مرتب��ه 
P/E را می��ان س��اير صناي��ع 

بورسی دارند. 

صنایع پیشرو
 بازار فرابورس

از س��وی ديگر بررسی آمار 
معامالت نشان می دهد ارزش 
ب��ازار فرابورس در آغاز س��ال 
954 هزار میلیارد  مع��ادل   93
و 289 میلی��ون ري��ال ب��وده 
اس��ت که اين ارزش در نیمه 
اوج خود  ب��ه  ارديبهش��ت ماه 
نخس��ت  نیم��ه  در  و  رس��ید 
پايین تري��ن حد  ب��ه  تیرم��اه 
خ��ود تقلیل يافت. با اين همه 
رفته رفته ش��اهد ايجاد تعادل 
نس��بی در می��زان ارزش بازار 
به طوری که  بودي��م،  فرابورس 
در آخري��ن روز تابس��تان رقم 
 283 و  935 ه�زار م�ی�ل�ی�ارد 
میلیون ريالی برای آن به ثبت 
رس��یدکه نس��بت ب��ه ابتدای 
را  2 درصدی  کاهش��ی  س��ال 
صناي��ع  از  می ده��د.  نش��ان 
پیش��رو بازار معامالت س��هام 
فرابورس (اول – دوم – پايه) 
براس��اس ارزش معامالت، در 
شش ماه نخست سال 93 بايد 
از محصوالت شیمیايی نام برد 
که با در بر گیری 18 درصد از 
رتب��ه  معام��الت  کل  ارزش 
س��اير  می��ان  در  را  نخس��ت 
صناي��ع نصی��ب خ��ود کرد و 
امالک  »انبوه س��ازی،  صنعت 
و مستغالت« و صنعت »حمل 
ارتباطات«  و  انبارداری  ونقل، 
نیز در رتبه دوم و س��وم قرار 

گرفتند.

حاشیه های مذاکرات هسته ای شاخص کل را نزولی کرد  

فرار 1400 میلیارد ریال سرمایه از بورس
نرخنامه

بانک

نماگر بورسطال و ارز
افت 85 واحدی شاخص کل

پس از هش��ت روز پی در پی روند مثبت حرکتی و افزايش 
398 واحدی، شاخص بورس در نخستین روز معامالتی هفته 
ب��ا اف��ت 85 واحدی و نزول به ارتفاع 71 ه��زار و 702 واحد، 
نخستین ريزش پايیزی خود را در سال جاری به ثبت رساند. 
روز گذشته همچنین تعداد 357 میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش 97 میلیارد تومان در 37 هزار نوبت معامالتی دادوستد 
شد و نمادهای معامالتی فارس، وپاسار و خودرو بیشترين اثر 
منفی و نمادهای شفن، کگل و پارسان بیشترين اثر مثبت را بر 

روند حرکتی دماسنج بازار سهام داشتند.
بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

سیدمحمد صدرالغروی

فروش خرید نوع ارز 

3217032250دالر امريکا

4110041250يورو

5200052300پوند انگلیس

87508820درهم امارات

1438014480لیر ترکیه

985010050رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

164000170000سکه يک گرمی
258000265000سکه ربع
463000468000سکه نیم

925500930500سکه طرح قديم
925000930000سکه بهار آزادی

9384095610طالی 18 عیار گرمی

افزایش قیمت دالر و سکه
در معامالت روز گذش��ته ب��ازار طال و ارز نرخ دالر 
3225تومان و سکه تمام بهار آزادی 930 هزار تومان 
تعیین شد. در بازار داخلی نیز هر گرم طالی 18عیار 
95 ه��زار و 610 تومان قیمت خورده اس��ت. در بازار 
س��بزه میدان نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدي��م با قیمت 930 ه��زار و پانصد تومان، نیم س��که 
به��ار آزادی با قیمت 468 هزار تومان، ربع س��که بهار 
آزادی با قیمت 265 هزار تومان و س��که يک گرمی با 

قیمت 170 هزار تومان فروخته می ش��ود. 

تامین بخشی از کارمزد پذیرندگان 
پایانه های فروش توسط بانک ها

اصغر باباپور، مديرعامل ش��رکت تج��ارت الکترونیک 
پارس��یان گف��ت: هزينه تمام ش��ده ه��ر تراکنش روی 
کارتخوان ها 250 تومان است که با اجرای طرح دريافت 
کارم��زد از پذيرندگان پايانه های فروش، بخش��ی از آن 
توس��ط بانک ه��ا تامین خواهد ش��د. وی درباره دريافت 
کارمزد از پذيرندگان پايانه های فروش، افزود: با دريافت 
مج��دد کارمزد از پايانه ها پس از هش��ت س��ال به رويه 

درست در حال حرکت هستیم. 

دفاعیات شرکت های 
پی اس پی از اعمال کارمزد

تع��دادی از نمايندگان ش��رکت های پی اس پی به دفاع 
از سیاس��ت جديد بان��ک مرکزی درب��اره دريافت کارمزد 
از پذيرنده ه��ا پرداختند. در اين زمینه ش��اه گشتاس��بی 
داس��تان کارمزدها را ادامه هدفمند کردن يارانه ها دانست. 
وی تصريح کرد: با آمادن ش��اپرک و استقالل شرکت های 

پرداخت بايد هزينه های اين شرکت نیز تامین شود. 

رونمایی سامانه آمارهای اقتصادی
س��امانه جامع آمارهای اقتصادی بان��ک مرکزی با هدف 
شتاب بخش��ی در فرآيند تعیین شاخص قیمت ها با حضور 
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی رونمايی ش��د. 
اين نرم افزار ضمن تبديل فرآيند جمع آوری و تبادل اطالعات 
از کاغذی به ش��یوه رايانه ای و برخط (آنالين)، اين امکان را 
برای بانک مرکزی فراهم می کند که اطالعات را پردازش و به 

نهادهای تصمیم گیر اقتصادی کشور منعکس کند. 
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بورس قزاقستان در مسیر تحول
نخس��تین روز معامالت��ی ب��ورس قزاقس��تان 
ب��ر پايه پولی ي��وآن چین/تنگه قزاقس��تان ثبت 
ش��د. شروع جلس��ه معامالتی بورس قزاقستان با 
حض��ور نماين��ده بانک ملی اين کش��ور، نماينده 
بان��ک People چین، قائم مق��ام بانک چین در 
Sberbank روسیه  قزاقس��تان و نماينده بانک 
برگزار ش��د. معامالت در بورس آلماتی قزاقستان 
براساس واحد پولی يوآن چین در اين نهاد برای 
نخس��تین بار انجام ش��د. اين در حالی است که 
نخس��تین روز معامالت��ی ب��ر پايه ي��وآن در اين 

بازار موفق شد حجم معامالتی 
بال��غ ب��ر 5. 928 میلیون تنگه 
قزاقس��تان را به ثب��ت برس��اند. 
تنگ��ه، واح��د پول قزاقس��تان 
است و به واحد کوچک تری به 

نام تین تقسیم می شود.

بازار آسیا افتان و اروپا خیزان شد
بازارهای آس��یايی برای س��ومین روز متوالی با روند 
کاهشی شاخص ها همراه شدند. افزايش قیمت ين در 
بازارهای جهانی و افت ش��اخص های امريکا در آخرين 
ساعات معامالتی موجب ثبت روند نزولی در بازارهای 
آسیايی ش��د. شاخص آسیا پاسفیک افت 0.1 درصدی 
را از آن خ��ود کرد، در حالی که ش��اخص اس اندپی در 
آخرين ساعات معامالتی در پی وضع قوانین جديد در 
خص��وص مالیات با روند نزولی همراه ش��د. اما در بازار 
اروپا، نوسان اندک شاخص ها به چشم می خورد. انتظار 
سرمايه گذاران برای انتش��ار آمار اعتماد مصرف کننده 

در آلم��ان، ب��ازار اين منطق��ه را با 
نوس��ان اندک همراه ک��رد. در اين 
بازار، قیمت سهام شرکت ريو تینتو 
رشد 1.3 درصدی داشت و شاخص 
اس��تاکس با افزاي��ش 0.2 درصدی 

معامالت را ادامه داد. 

افزایش قیمت مس لندن
خري�د نقدی مس در ساع�ات معامالتی روز جمعه 
در ب�ورس لندن با افزايش همراه شد و با نرخ 6 هزار 
و 770 دالر ب��ر تن معامله ش��د. ط��ی معامالت روز 
جمع��ه در ب��ازار فلزات لندن، ف��روش نقدی مس با 
افزايش رو به رو ش��د و به 6 هزار و 771 دالر رس��ید. 
همچنین سفارش خريد مس برای سه ماهه آينده به 
مبلغ 6 هزار و 720.50 دالر معامله شد. اين در حالی 
اس��ت که خريد نقدی مس در ساعات معامالتی روز 
پنجش��نبه به هر تن 6 هزار و 766 دالر رس��یده بود. 
در اي��ن بین، خريدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت 

يک هزار و 924 دالر و يک هزار 
و 924.50 دالر معامله شد. قلع 
هم ب��ا نرخ 20 هزار و 425 دالر 
خريداری شد و به نرخ 20 هزار 
و 450 دالر در ه��ر تن فروخته 

شد. 



5 تجارت و خدمات

لملل��ی  م�وس�س���ه ب�ی�ن ا
بی  . آی. دی یکی از ستاره های 
طالیی امس��الش را به شرکت 
ایرانی »بهینه س��ازان هوشمند 
س��اختمان بهس��ا« اعطا کرد. 
این جایزه از سوی این موسسه 
هر ساله به ش��رکت هایی داده 
می شود که در کیفیت، خالقیت 
و نو آوری در جهان حرفی برای 
گفتن دارن��د. مراس��م اهدای 
جوایز هر س��اله در 5 شهر ژنو، 
نیویورک، پاری��س، فرانکفورت 
و لن��دن برگزار می ش��ود و مقر 
اصلی این موسس��ه بین المللی 
در ش��هر مادری��د ق��رار دارد. 
آرمی��ن ش��کوهی، مدیرعامل 
شرکت بهس��ا که هفته گذشته 
به همراه کاظ��م علیپور، رییس 
هیات مدیره برای دریافت جایزه 
به ژنو رفته ب��ود، در توضیح به 
دست آوردن این ستاره طالیی 
می گوی��د: »بع��د از انق��الب 
محدودیت های زیادی در زمینه 
تامین تجهی��زات و دانش فنی 
این سیس��تم ها برای کشور ما 
وضع شده و بدیهی است در این 
خصوص انتخاب یک ش��رکت 
ایران��ی ک��ه بتوان��د براس��اس 
لملل��ی  اس��تانداردهای بین ا
حرکت کند، نمی توانست آسان 

باشد.«
 موسس�ه ب�ی. آی. دی 
ش�رکت های م�ورد نظرش 
را چگون�ه انتخاب می کند و 
این مس�ابقه در چه سطحی 

برگزار می شود؟ 
این موسسه غیر انتفاعی برای 
مدیریت کیفیت یک فرآیند به 
ن��ام QC100 تعریف کرده که 
نوعی سیس��تم تلفیقی کیفیت 
اس��ت و از زمان تدوی��ن آن در 
س��ال 1975 ، در حال توسعه   
آن است. آنچه برای این سازمان 
اهمیت دارد التزام به کیفیت در 
سطح بین المللی است. نگاه این 
موسس��ه در این زمینه انتخاب 
و معرفی شرکت هایی است که 
دانش بنیان ب��وده و در تجارت 
و تعامالت بین المللی هم موفق 
هس��تند. ام��ا در مورد س��طح 
برگزاری مس��ابقه باید بگویم، 
ش��رکت های کوچ��ک و بزرگ 
معموال توس��ط دیگر شرکت ها 
که عضو این سیستم بین المللی 
هستند و در س��ال های گذشته 
برنده این جایزه بوده اند یا توسط 
مراجع بین المللی نظیر انجمن 
بین المللی مهندسین مشاور یا 
تدوین کنندگان اس��تانداردها 
و ضواب��ط فنی ه��ا ب��ه ای��ن 
موسسه معرفی می شوند. مثال 
هم زمان با م��ا مدیریت یکی از 
پروژه های برج خلیفه در دوبی 
و بزرگ تری��ن ش��رکت تولی��د 
تجهی��زات الکتریکی روس��یه 

برنده ستاره طالیی شدند. 
 در واق�ع هی�چ ش�رکتی 
نمی تواند داوطلب دریافت 
این جایزه باشد، بلکه توسط 

دیگ�ران معرفی می ش�ود. 
بی.آی.دی یا ش�رکت هایی 
که ش�ما را برای ای�ن جایزه 
انتخاب می کنن�د چگونه با 
محصوالت یا خدمات ش�ما 

آشنا می شوند؟ 
ش��ما بای��د در مجموعه تان 
زمین��ه را ب��رای پیش��رفت به 
لحاظ فن��ی، کیف��ی و تجاری 
فراهم کرده و مس��یر رس��یدن 
ب��ه اهدافت��ان را طراحی کرده 
باشید و التزام ش��رکت شما به 
نظام های بین المللی کیفیت به 
اثبات رسیده باشد. در حقیقت 
ه��دف ای��ن موسس��ه معرفی 
شرکت هایی است که تعامالت 
زیادی با مراجع فنی بین المللی، 
مش��اوران مطرح در سطح دنیا 
و اخ��ذ گواهینامه ه��ا و پایش 
کیفی��ت دارن��د. ما ب��ا چندین 
ش��رکت اروپایی و امریکایی و 
ش��رکت های مهندسین مشاور 
خارج��ی کار می کنی��م اما در 
نهایت هیات علمی و هیات ناظر 
نظ��ام QC 100 ش��رکت های 
منتخ��ب را انتخ��اب و مجمع 
موسس��ه  BID ضم��ن اخ��ذ 
رأی از کلیه اعضا و شرکت های 
برنده س��ال های قبل، برندگان 

را مشخص و معرفی می کنند. 
 ستاره طالیی که در واقع 
جای�زه کیفی�ت و خالقیت 
اس�ت، آیا به محصول خاص 
یا ایده یا ط�رح خاصی داده 

می شود؟ 
س��اختار ش��رکت ما در واقع 
یک مجموعه مهندسین مشاور 
است و در زمینه طراحی، تولید 
و اجرای سیس��تم های اعالم و 
اطف��ای حری��ق کار می کن��د. 
در ای��ن زمینه اس��تانداردها و 
کیفی��ت محص��ول خیلی مهم 
 اس��ت چ��ون ب��ا ج��ان آدم ها 

سروکار دارد. 
بع��د از انق��الب اس��المی 
محدودیت های زیاد برای کشور 
ما وضع ش��ده و بدیهی اس��ت 
در ای��ن خص��وص انتخاب یک 

شرکت ایرانی که بتواند براساس 
لملل��ی  اس��تاندارد های بین ا
حرکت کند، آس��ان نب��ود. این 
جای��زه ب��رای ش��رکت هایی 
اس��ت که حرکت ش��ان مبتنی 
بر کیفیت اس��ت و توانسته اند 
آن را در ط��ول زم��ان مدیریت 
و حف��ظ ک��رده و ارتق��ا  دهند 
واین ویژگی ماس��ت. در کشور 
ما دسترسی به تجهیزات درجه 
یک و منابع در خصوص ایمنی 
و اطفای حریق کم است، اما ما   
توانس��تیم با صرف هزینه های 
زی��اد مال��ی و زمان��ی برترین، 
آموزش ه��ای بین المللی را در 
این زمین��ه دریاف��ت کنیم و با 
اس��تفاده از همی��ن موقعی��ت 
ممت��از علم��ی و فن��ی، موانع 
تج��اری بین الملل��ی را ت��ا حد 
ممکن برطرف کنیم. پروژه های 
م��ا در کش��ور عمدت��ا خ��اص 
بودند. مرک��ز همایش های برج 
میالد، آشیانه هواپیمایی، چند 
دیتاسنتر مهم و استراتژیک و... 
تمام این پروژه ها دشواری های 
خاص فنی و تجاری در مراحل 

مختلف دارد. 
 شما در صحبت هایتان به 
تعامالت بین المللی اش�اره 
داش�تید ک�ه در ش�ناخته 
شدن و جایزه تاثیر داشت. 
ای�ن فض�ای بین الملل�ی را 
چگونه برای خودتان فراهم 

کردید؟ 
چون ش��رکت ما دانش بنیان 
اس��ت، باید در خ��ارج از ایران 
دوره های مختل��ف را بگذرانیم 
وب��ا ش��رکت های مهندس��ین 
مشاور در خارج از ایران تعامل 
داشته باش��یم. در مورد همین 
پروژه هایی ک��ه در داخل ایران 
هستند، مثال پروژه سیتی سنتر 
در اصفهان که مشاورش شرکت 
امریکایی اتکینز است از طریق 
دفت��ر دوب��ی کار می کن��د ی��ا 
نویرکانادا که پروژه های مختلف 
در ایران دارد. این مش��اورها به 
طور مستمر با ما کار می کنند و 

بخشی از کارهایشان را به دفتر 
فنی ما ارجاع می دهن��د. یا در 
س��الن همایش های برج میالد 
یک ش��رکت انگلیسی طراحی 
سیستم های صوتی تصویری و 
اکوس��تیک را در کنار ما انجام 
داد. این شرکت ها در دنیا درجه 
یک هس��تند، ما ای��ن بخت را 
داش��تیم که با اینها کار کنیم. 
در نهایت منجر شد به اینکه ما 
پیش آنها هم اعتبار خاصی پیدا 
کنیم و احتماال در رأی گیری هم 

موثر بوده است. 
 صادرکنن�د گان گالی�ه 
دارند که مشکالت بسیاری 
بر س�ر این راه وج�ود دارد 
و نمی توانن�د ب�ه بازار های 
بین الملل�ی و رقابت ه�ای 
س�نگین وارد شده و حرفی 

برای گفتن داشته باشند. 
در سال های اخیر کار سخت 
بود، اما برای همه س��خت بود. 
به ه��ر ح��ال ج��اده موفقیت 
یک طرفه نیست و پیچ وخم های 
زیادی دارد. همه در شرکت ما 
یاد گرفتن��د این مش��کالت را 
که ش��اید به کرات و در مقاطع 
مختلف باشد، حل کنند. وقتی 
مشکل حل ش��د ما می گوییم 
کار انجام ش��د. کس��انی که به 
هدفش��ان ایمان دارن��د به آن 

می رسند. 
 رقبای ش�ما چند کش�ور 
بودن�د، محت�وای جای�زه 
چیس�ت و چه مزایایی برای 

شما به دنبال دارد؟ 
جای��زه مجموعا ش��امل یک 
تندی��س طالی��ی کیفی��ت به 
همراه تعدادی گواهینامه های 
گواهی نام��ه و  لملل��ی  بین ا

QC100 ب��وده ک��ه در دنی��ا 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. 178 
کشور پیش��نهاد شده بود و فکر 
می کنم 78 یا 79 کشور دعوت 
ش��دند. این جایزه در هر کشور 
نماد خاصی ب��رای جایزه دارد 
و در ژنو س��تاره طالیی اس��ت. 
همه کارشناس��ان م��ا باالترین 

سطوح آموزش��ی را گذراندند. 
همه گواهینامه های بین المللی 
 NFPA دارند، مثل گواهینامه
از س��ازمان بین الملل��ی مبارزه 
با حری��ق امریکا. م��ا در برخی 
پروژه ها در منطقه در کنار برخی 
ش��رکت های بزرگ بین المللی 
هس��تیم و ب��ه آنه��ا مش��اوره 
می دهی��م. آنه��ا در بحث های 
طراحی، فن��ی، دیزاین و تامین 
تجهیزات و اجرا به ش��رکت ما 
ک��ه به لح��اظ اس��تانداردهای 
بین الملل��ی باالترین س��طح را 
داری��م اعتماد می کنن��د. اینها 
هم��ه از مزای��ای ای��ن جایزه و 
مطرح ش��دن کیفیت خدمات 
ما در س��طح بین المللی است. 
باید گفت که شرکت چشمک از 
کشورمان نیز قبال این جایزه را 

دریافت کرده است. 
 در داخل کش�ور چطور؟ 
آتش نش�انی،  تجهی�زات 
اغل�ب  م�ا  ماش�ین های 
فرس�وده یا ب�ه ان�دازه نیاز 
ب�رای  نیس�تند،  جامع�ه 
کش�ورمان چ�ه مزایای�ی 

می تواند داشته باشد؟ 
ما برای هر کم��ک و خدمات 
مش��اوره ای آم��اده هس��تیم. 
متاس��فانه نقص دانش فنی در 
این زمینه بسیار مشهود است و 
من فکر می کنم اغلب مشاوران 
هم به این اذعان دارند. البته به 
نظر من اکن��ون کارهای خوبی 
انجام ش��ده اس��ت، اما هنوز به 
تدوی��ن ضابطه ای نرس��یدیم، 
یعن��ی هن��وز س��ازمان نظ��ام 
مهندس��ی برای تجهی��زات در 
این زمینه مستندی ندارد و ما به 
استانداردهای بین المللی استناد 
می کنیم. ما رفرانس هایی ایجاد 
کردی��م ک��ه ارزش بین المللی 
دارند، در ای��ران، امارت، امریکا 
یا هر کش��ور دیگ��ری ارزیابی 
ش��وند نتیجه واحد اس��ت. این 
ماجرا م��ا را در موقعیت فروش 
خدم��ات فنی قرار داده اس��ت. 
ش��رکت هایی ک��ه برترین های 
جهان هس��تند و بعض��ا اصالت 
انگلیس��ی یا امریکای��ی دارند 
تمام��ا م��ا را تایی��د می کنند و 
طراحی های ما را قبول دارند. ما 
فکر می کنیم محدودیت های ما 
در زمینه تامین و ارائه خدمات 
فنی بس��یار کمت��ر از صادرات 
کاالهاست و اگر مراجع مربوطه 
در این زمینه حمایت های الزم 
را از ش��رکت های دانش بنی��ان 
به عمل آورند پتانس��یل فنی و 
علمی ش��رکت های مهندسی 
و دانش بنیان ایران��ی می تواند 
به عن��وان یک��ی از موفق ترین 
زمینه های ص��ادرات غیر نفتی 
مط��رح باش��د؛ یعن��ی معرفی 
خدمات فن��ی و مهندس��ی در 
س��طح مطلوب زمینه ای فراهم 
می کن��د ک��ه مصرف کنن��ده 
بین الملل��ی ب��ه کیفی��ت کاال 
و خدم��ات ایرانی هم بیش��تر 

اعتماد کند. 

ستاره طالیی برای یک شرکت ایرانی 

وقتیبازارهایجهانیبهکیفیترومیآورند
جذب سرمایه گذاران ترک در ماکو 

اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور گفت: به لطف انرژی 
ارزان در منطقه آزاد ماکو، سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

به ویژه ترک ها را به سوی خود فرا می خواند. 
او در نشست معاونان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با اعالم این نکت��ه توضیح داد: گاز و برق 
ارزان مزیتی غیر قابل رقابت برای ماکو به ش��مار می رود. 
فرودگاه ماکو س��ریع تر از زمان پیش بینی ش��ده در حال 

ساخت است. 
ترکان افزود: احداث پل در مجاورت منطقه نخجوان، راه 
تجارت ایران را با آس��یای میانه خواهد گشود. امیدواریم 
که در نمایش��گاه ها و همایش ه��ای بین المللی مزیت ها 
و توانمندی های این منطقه بیش��تر به س��رمایه گذاران 

خارجی معرفی شود. 

رییس اتاق اصناف: حق السهم اصناف 
از درآمد بازرسی ها را پرداخت کنید

رییس اتاق اصناف کشور، پرداخت به موقع حق السهم 
اصن��اف از درآم��د بازرس��ی ها ب��ه منظور بهینه س��ازی 

فعالیت های اتاق اصناف را خواستار شد.
علی فاضلی در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه قانونگذار 
بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده 
است، گفت: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی 
درآمدهای ناش��ی از جرایم بازرس��ی ها به خزان��ه واریز 
می ش��ود تا معادل آن در بودجه های س��نواتی به صورت 
مس��اوی ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، س��ازمان 

تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد.
وی افزود: در قانون بودجه س��ال 1393 درآمد حاصل 
از این محل، تنها بین وزارت صنعت و س��ازمان تعزیرات 
حکومتی توزیع ش��د و اتاق ه��ای اصناف که ب��ار عمده 
نظارت و بازرسی را برعهده دارند از این بودجه محروم و با 

مشکالت بسیاری مواجه شدند.
فاضلی اضاف��ه کرد: بن��ای دول��ت واگ��ذاری امور به 
تشکل های صنفی اس��ت، بنابراین بهتر است تا نهادهای 
مدنی با حمای��ت و هدایت عالیه دول��ت، این گونه امور را 
برعهده داش��ته باش��ند. وی با بیان آنکه کم��ک مالی به 
اتاق های اصناف سراسر کشور از جمله راهکارهایی است 
که سبب تعامل عمیق تر دولت و اصناف خواهد شد، اظهار 
کرد: اتاق های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت 
در کنترل تولید و نظارت بر سیستم توزیع کاال و خدمات 
هس��تند اما آنگونه که الزمه ایفای این وظیفه مهم است 
در تخصیص بودجه س��االنه دیده نمی شوند. رییس اتاق 
اصناف ای��ران تصریح کرد: اصناف در قال��ب اقتصاد خرد 
جای می گیرند و هس��ته اصلی بخش ه��ای خصوصی و 
اقتصادی رقابتی محس��وب می ش��وند که با این وضعیت 
در اقتصاد دولتی کشور، دولت ها حمایت های کمتری از 
اصناف کرده اند. فاضلی تاکید کرد: اصناف از قابلیت های 
باالیی در ارتقای سطح اقتصادی کشور برخوردار است که 
در صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت 
و بخش خصوصی که در پرتو اقتص��اد بازاری معنا خواهد 

یافت، این قابلیت ها ظهور خواهد کرد.
رییس اتاق اصناف ای��ران در پایان گفت: دولت ها برای 
اجرای سیاس��ت های اقتصادی خود باید از توان اصناف 

بهره گیری کنند.

آذربایجان می تواند پلی برای گسترش 
روابط تجاری بین روسیه و ایران باشد

رییس ات��اق بازرگان��ی و صنایع اس��تان گیالن گفت: 
بازرگانان جمهوری آذربایجان و ایران با تاسیس موسسات 
مش��ترک می توانند محصوالتی به روسیه صادر کنند. به 
گزارش ایسنا، هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق بازرگانی 
و صنایع اس��تان گیالن در گفت وگو ب��ا خبرگزاری ترند 
گفت: جمهوری آذربایج��ان می تواند نقش پ��ل را برای 
گسترش روابط تجاری بین روسیه و ایران ایفا کند و این 
همکاری مفید به نفع هر س��ه کشور است. در حال حاضر 
روابط تجاری تجار جمهوری آذربایجان و ایران با روسیه 
در سطح خوبی قرار دارد، ولی پتانسیل گسترده ای برای 
توسعه بیشتر روابط تجاری بین روس��یه و این دو کشور 
وجود دارد. اگر روابط تج��اری بین بازرگانان و تجار ایران 
و جمهوری آذربایجان بیشتر گسترش یابد، هر دو کشور 
می توانند همکاری نزدیک با روسیه در رابطه با صادرات و 

واردات انجام دهند. 
 وی اف��زود: جمه��وری آذربایج��ان در کریدوره��ای  
ش��مال- جنوب ق��رار دارد.هزین��ه و زم��ان حمل و نقل 
محموله ه��ا از طریق ای��ن کریدورها کاه��ش می یابد و 
همچنین ترانزی��ت محموله ها از طریق ای��ن کریدورها 
مناسب تر اس��ت. وی با بیان اینکه ایران دارای پتانسیل 
گس��ترده ای در زمینه تولید محصوالت کشاورزی است، 
گفت: روسیه نیاز بیشتری به محصوالت کشاورزی دارد 
و از این منظر، حج��م محصوالت ایران که توس��ط تجار 
جمهوری آذربایجان به روسیه منتقل می شود، می تواند 
بیش��تر افزایش یابد. در حال حاضر روابط تجاری وجود 
دارد ولی سطح این روابط رضایت بخش نیست. بازرگانان 
جمهوری آذربایجان و ایران با تاسیس موسسات مشترک 

می توانند محصوالتی به روسیه صادر کنند.

سفر هیات تجاری ایران به روسیه 
یک هیات تجاری شب گذشته از ایران به روسیه رفت تا 

توسعه روابط تجاری این دو کشور را بررسی کند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، غالمحس��ین ش��افعی، ریی��س 
اتاق بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی ایران و 
اسداهلل عسگراوالدی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و روس��یه در رأس این هیات تجاری هستند. هدف از این 
س��فر، شناسایی ش��رکت های پرمزیت روس��ی و توسعه 
روابط تجاری بخش خصوصی ای��ران با بخش خصوصی 

روسیه است. 
پ��س از تیره ش��دن رواب��ط روس��یه و غرب ب��ه دلیل 
ناآرامی ه��ای اوکراین و اع��الم ممنوعی��ت ورود کاال از 
اتحادیه اروپا از س��وی رییس جمهور روس��یه، این کشور 
درصدد رفع نیاز کاالهای کشاورزی و صنایع غذایی خود 

از سایر کشورها است. 
در همین راستا، فهرس��ت کاالهای مورد نیاز خود را به 
ایران فرستاد و چندی پیش تفاهم نامه همکاری با هدف 
توسعه روابط تجاری بین دو کشور بین وزیر نفت ایران و 
وزیر انرژی روسیه امضا ش��د و بخش خصوصی دو کشور 

سعی در توسعه این روابط دارند. 
به گفته فع��االن بخش خصوصی مهم ترین مش��کالت 
برای افزایش تبادالت تجاری روسیه، مهلت پایین روادید 
و مش��کالت حمل و نقل به خصوص کمب��ود کانتینرهای 
یخچال دار است. البته، مشکل تبادالت بانکی نیز به قوت 
خود باقی است و قول ایجاد بانک ایران و روسیه روزنه امید 

بهبود روابط بانکی بین دو کشور است. 
در حال حاضر، مهم ترین حوزه صادراتی ایران به روسیه، 
صادرات محصوالت کشاورزی اس��ت که تجار ایرانی باید 
برای بازاریابی در این بخش و افزایش سهم بازار در سایر 

حوزه ها با طرف روسی به مذاکره بنشینند. 
همچنی��ن پایدارش��دن این ب��ازار برای ای��ران هدف 
بلندمدتی است که روس��ای هیات مذاکره کننده باید در 
نظر بگیرند تا در صورت صلح آمیز ش��دن روابط روسیه و 

غرب، این بازار از بین نرود. 

 رعایت حقوق گردشگران 
وظیفه همه دستگاه هاست

ایجاد عزم ملی در حوزه گردشگری، یکی از راهبردهای 
سازمان میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری رعایت حقوق گردشگران را 
وظیفه تمامی دستگاه ها دانس��ت و گفت: ایجاد عزم ملی 
در حوزه گردش��گری یکی از راهبردهای سازمان میراث 

فرهنگی در دولت تدبیر و امید است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، مسعود سلطانی فر   
با اش��اره به اینکه دولت متولی قانونی صنعت گردشگری 
است، یادآور ش��د: رعایت حقوق گردشگران وظیفه همه 
دستگاه هاست، با استقرار دولت تدبیر و امید همگان شاهد 
ثبات و آرامش در فضای کس��ب و کار هس��تیم و براساس 
برنامه ریزی ها، رش��د منفی اقتصاد مح��و و عالئم مثبت 
رشد اقتصادی مش��هود اس��ت و این موارد موجب شده 
صاحبان مراکز اقامتی و دست اندرکاران حوزه گردشگری 

با اطمینان حرکت خود را تنظیم کنند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه گردش��گری به سومین 
صنعت درآمدزای جهان تبدیل شده است، افزود: زمانی 
که رش��د اقتصاد جهانی در مواجه با بحران ها ش��کننده 
است، براساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی، رشد 
بخش گردش��گری با اطمینان ادام��ه دارد. انتظار می رود 
صنعت گردش��گری با نرخ رش��د چهار و پن��ج درصد به 
مهم ترین شاخص رشد اقتصادی حدود 60 کشور جهان 
تبدیل شود به طوری که در سال 2012 پنج درصد از تولید 
ناخالص جهان، 98 میلیون شغل مستقیم و 255میلیون 
شغل غیرمستقیم به بخش گردش��گری اختصاص یافته 
اس��ت. معاون رییس جمهور تصریح کرد: اش��تغال ایجاد 
شده در بخش گردشگری ش��ش برابر اشتغال تولیدشده 
در صنعت خودروسازی، پنج برابر صنایع وابسته به مواد 
شیمیایی، چهار برابر اش��تغال در معادن و نفت بوده و در 
دهه آینده، 10 درصد از کل اش��تغال جه��ان به صنعت 

گردشگری اختصاص خواهد داشت.
معاون رییس جمهور با اش��اره به اینکه گردش��گری از 
مطمئن ترین منابع تامین ارز اس��ت، تصریح کرد: ایجاد 
راهکارهای اصولی در این بخش ضرورت دارد، گردشگری 
یک عل��م و دان��ش جهان��ی اس��ت و تولی��د محصوالت 

گردشگری یک راهکار جدی برای جذب گردشگر است.
وی مهم ترین مش��کل در ح��وزه گردش��گری را نگاه 
گردش��گر خارجی به ایران دانس��ت و افزود: گردشگران 
خارجی بر این باورن��د که ثبات سیاس��ی در ایران وجود 
ندارد و رسانه های غربی در به وجود آمدن این نگاه تاثیر 
بس��زایی دارند، تبلیغات و اطالع رس��انی، بهبود وضعیت 
امکانات گردشگری و مشارکت دفاتر خدمات گردشگری 

در تصحیح این نگاه تاثیرگذار خواهد بود.
رییس س��ازمان میراث فرهنگی همچنین به ضرورت 
تغییر نگاه بخش��ی به نگاه فرابخشی در حوزه گردشگری 
تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد عزم ملی در حوزه گردشگری، 
یکی از راهبردهای س��ازمان میراث فرهنگ��ی در دولت 
تدبیر و امید اس��ت زیرا این صنعت، آینده روش��نی برای 

سرمایه گذاری دارد.
مع��اون رییس جمه��ور با بی��ان اینکه رقاب��ت جهانی 
برای تصاحب بازارهای جهانی جدی ش��ده است، افزود: 
هدفگذاری دولت در ای��ن بخش اس��تفاده از ظرفیت ها 
و فرصت ه��ای ملی برای توس��عه گردش��گری  در حوزه 
اقتص��ادی و اجتماعی و باالبردن نرخ اش��تغال، کنترل و 
کاهش نرخ رکود در برنامه های این دولت است تا به تدریج 

این عوامل برای مدتی طوالنی پایدار باقی بماند.

اتاق بازرگانی 

گردشگری 

مناطق آزاد ویژه

اصناف

تجارت

خبر
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مینوگله

بح��ث فیلترینگ در کش��ور ما ه��ر روز 
ابع��اد ت��ازه ای پی��دا می کند و پی��کان آن 
هرازچندگاهی گوش��ه ای از فضای مجازی 
را نش��انه رفته و نگرانی هایی را برای برخی 
کاربران به وجود می آورد. اما دیروز در حاشیه 
افتتاح نخستین نمایش��گاه امنیت سایبری 
در کشور، دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی 
از اجرای بعد جدیدی از فیلترینگ موسوم 
به »فیلترینگ خانگی« سخن گفت و اظهار 
کرد: پیشنهاد این ش��ورا برای به کارگیری 
نرم افزارهای ارتباطی موبایل داخلی که برای 
کاربردهای مفید و خانواده ها مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد، اس��تفاده از نرم افزارهای 
فیلترینگ خانگی خواهد ب��ود که به زودی 

برنامه های اجرایی آن اعالم می شود. 
فرزین رضایی، کارش��ناس حوزه فناوری 
اطالعات در باره چگونگی اجرای فیلترینگ 
خانگی می گوید: بح��ث فیلترینگ خانگی 
از چند س��ال پیش مطرح اس��ت و قرار بود 
تا نوع��ی نرم اف��زار هوش��مند طراحی و در 
دس��ترس کاربران خانگی، به ویژه والدین 
قرار بگیرد تا به سلیقه خود محتویاتی را که 

برای کودکان خود مضر است فیلتر کنند. 
وی افزود: این نرم افزار قرار است به زودی 
به صورت محدود وارد بازار ش��ود که در دو 

نسخه خانگی و اداری عرضه خواهد شد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پی��ش از این 
سعیدس��االریان، قائم مق��ام دبیرخان��ه 
ش��ورای عالی اطالع رس��انی، با اش��اره به 
اس��تقبال صورت گرفته از نس��خه نخست 
نرم افزار نظارت والدی��ن بر مصرف اینترنت 
که با نام نرم افزار فیلترینگ خانگی شناخته 
می ش��ود، اظهار ک��رد: این ط��رح در زمان 
بهره برداری مورد توجه و استفاده خانواده ها 
قرار گرفت، اما به دلی��ل نبود اعتبارات مالی 
کافی، تکمی��ل و ارائه نس��خه کامل تر این 
نرم افزار مس��کوت ماند.  وی ب��ا بیان اینکه 

نس��خه ادارای نرم افزار فیلترینگ نیز که با 
هدف مدیریت توزی��ع و نظارت اینترنت در 
ادارات قرار بود س��ال گذش��ته عرضه شود، 
به دلیل همین نبود اعتبارات متوقف ش��د، 
اضافه کرد: این نرم افزار س��طوح دسترسی 
کارمن��دان را در اداره ه��ا و س��ازمان ها 
طبقه بندی کرده و ام��کان نظارت مدیران 
در رفتار اینترنت کارمندان را فراهم می کند.  
ساالریان با تاکید بر اینکه عرضه دو نرم افزار 
فیلترینگ خانگ��ی و اداری در قالب اجرای 
طرح تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی 
- تس��ما -در دس��تور کار ش��ورای عالی 

اطالع رسانی قرار گرفته و از جمله پروژه های 
مصوب این شورا محس��وب می شود، افزود: 
به محض دریاف��ت اعتبارات مال��ی این دو 
پروژه، با شرکت های مرتبط بخش خصوصی 
برای آماده س��ازی آنها وارد مذاکره ش��ده و 
درصورتی که بتوانیم تامین مالی این پروژه ها 
را به صورت مطلوب به عهده بگیریم، امکان 
عرضه رایگان آنها نیز وجود خواهد داشت.  
قائم مقام دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی 
با بیان اینکه این ش��ورا در س��ال 91 هیچ 
اعتباری در قالب تملک دارایی س��رمایه ای 
از دولت دریافت نکرده اس��ت، گفت: دولت 
در سال گذش��ته بیش��تر به پروژه های مهر 
ماندگار پرداخ��ت و از این جهت پروژه های 
عمرانی سایر دستگاه ها اعتبار کافی دریافت 
نکرد؛ امس��ال نیز باوجود بودجه دیده شده 
در جدول بودج��ه، هیچ اعتب��اری هنوز به 
ش��ورای عالی اطالع رس��انی تخصیص داده 
نشده اس��ت.  وی اجرایی ش��دن دو طرح را 
مستلزم تامین اعتبار دانست و خاطرنشان 
ک��رد: ارائ��ه نس��خه به روز رسانی ش��ده 
فیلترین��گ خانگ��ی و فیلترین��گ اداره ها 
توس��ط بخ��ش خصوص��ی و ب��ا حمای��ت 
 مادی و معنوی ش��ورای عالی اطالع رسانی 

انجام می شود. 

فیلترینگ خانگی به منازل می آید



عمران و مسکن6

  رکود بازار مس��کن از اواخر 
س��ال 91 عالئم خود را نش��ان 
داد و با گذشت بیش از دو سال 
از ابتال ب��ه این بیم��اری هنوز 
نشانه هایی از بهبود در این بازار 
دیده نمی ش��ود، این در حالی 
اس��ت که باره��ا مس��ئوالن به 
این مهم در البه الی نویدهایی 
که از خ��روج اقتصاد کش��ور از 
رک��ود داده اند، اش��اره کرده اند 
که مس��کن نقش اساس��ی در 
اقتص��اد کش��ورمان دارد و اگر 
بتوان این بخش را از رکود خارج 
کرد س��ایر بخش ها هم از رکود 
نجات می یابند، ام��ا گویا هنوز 
هیچ ی��ک از راهکارهای وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان متولی 
این بخ��ش نتوانس��ته درمانی 

برای این بیماری باشد. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، در 
دو سال گذش��ته آمار معامالت 
خریدوفروش مسکن در مشاوران 
امالک به حداقل رس��یده و این 
روند نزولی همچنان ادامه دارد. 
البته این رکود ن��ه تنها در بخش 
تقاضا، بلکه در بخش عرضه حادتر 
است. آمار ثبت ازدواج خبر از این 
می دهد که در کشورمان ساالنه 
بای��د بیش از یک میلی��ون خانه 
ساخته شود، این در حالی است 
که میزان ساخت و ساز در بخش 
مسکن از سال 91 به بعد به شدت 
کاهش یافته به طوری که ادعای 
برخی از کارشناسان بر این است 
که این می��زان به کمت��ر از پنج 

درصد رسیده است. 
ح��ال در ای��ن ش��رایط ک��ه 
انبوه س��ازان توانی برای ساخت 
و عرضه و متقاضی��ان هم توانی 
ب��رای خرید مس��کن موجود در 
ب��ازار ندارن��د؛ موض��وع افزایش 
قیمت مطرح ش��ده است. طبق 
فرمول عرض��ه و تقاضا هم وقتی 
عرض��ه کف��اف تقاض��ا را ندهد؛ 
افزایش قیمت نتیجه این معادله 
می شود، اما نکته ای که وجود دارد 

این اس��ت که قاعدتا در شرایط 
رکود افزای��ش قیمت ها طبیعی 
نیست، اما به هرحال کارشناسان 
بازار مسکن این روزها گرانی در 
این بازار را پیش بینی می کنند؛ 
پیش بینی  که دول��ت آن را انکار 
می کند، اما بازار از نشانه های اولیه 

آن حرف می زند. 

گرانی ملک حتمی است 
هر چ��ه دولتی ه��ا از تثبیت 
قیمت مس��کن در آین��ده چند 
ماه��ه ب��ازار ح��رف می زنند، 
کارشناس��ان مش��کل افزایش 
قیمت خانه و زمین را هش��دار 
می دهن��د و معتقدن��د دول��ت 
بلند م��دت  در  ن��د  نمی توا
مکانیسم بازار را س��رکوب و از 
افزای��ش قیمت ه��ا جلوگیری 
کند. مجتب��ی بیگدلی، رییس 
انجم��ن انبوه س��ازان کش��ور 
و دبی��رکل جامع��ه اس��المی 
کارآفرینان کشور در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با بیان اینکه 
قیمت زمین و مس��کن از پایان 
س��ال جاری و اوایل سال آینده 
افزای��ش می یابد، گف��ت: قطعا 
دولت نمی تواند از گرانی مسکن 
جلوگی��ری کند و نش��انه های 
گران��ی از ماه های پایانی س��ال 

خود را نشان می دهد. 
وی اظه��ار کرد: نخس��تین 

نش��انه افزایش قیمت مس��کن 
در چن��د م��اه آین��ده، افزایش 
اجاره بها اس��ت. اگ��ر نگاهی به 
اجاره بهای خانه در کالنشهرها 
بیندازی��م، متوجه می ش��ویم 
که نرخ اج��اره بها ب��رای فصل 
پاییز افزایش یافته اس��ت، این 
در حالی اس��ت ک��ه معموال در 
آس��تانه فصل پاییز و زمستان 
قیمت ها باید کاهش پیدا کنند. 
بیگدلی با بیان اینکه منتظر 
س��ونامی قیمت ها هس��تیم نه 
فق��ط افزایش چن��د درصدی 
گفت: مس��کن کاالی وارداتی 
نیس��ت و دولت نمی تواند برای 
ثب��ات قیمت آن تا پایان س��ال 
محموله ای در ای��ن زمینه وارد 
کند، پروس��ه س��اخت مسکن 
بیش از دو س��ال اس��ت که این 

پروسه در کشور تعطیل است. 
محمدعل��ی  همچنی��ن 
پورشیرازی، کارشناس مسکن در 
گفت و گو با »فرصت امروز« با بیان 
اینکه قیمت ها در بازار مس��کن 
آرام آرام و بدون شلوغی افزایش 
می یابد، گفت: وقتی تولید روی 
دست تولیدگر بماند باید منتظر 
گرانی ب��ود؛ در بازار مس��کن هم 
همین اتفاق می افتد، در بین اقشار 
مختلف مردم قدرت خرید وجود 
ندارد و خانه های ساخته شده هر 
چند کم روی دست سازنده مانده 

اس��ت، بنابرای��ن افزایش قیمت 
پیش بین��ی می ش��ود. وی ادامه 
داد: قیمت مسکن بدون جنجال 
در شرایط رکود افزایش می یابد؛ 
اتفاقی که در تم��ام دنیا بی نظیر 

است. 

سیاست پنهان قیمت را 
افزایش می دهد 

عده ای از کارشناسان افزایش 
قیمت زمین و مصال��ح را متهم 
ردیف اول گران ش��دن مس��کن 
می دانند، این در حالی اس��ت که 
برخی از فعاالن بازار و انبوه سازان 
معتقدن��د سیاس��ت های پنهان 
عامل اصلی افزایش قیمت زمین 
اس��ت. پورش��یرازی در این باره 
معتقد است: خیلی جالب است 
که اقتصاد ایران برخالف اقتصاد 
جهانی حرکت می کند. در همه 
جای دنی��ا رکود باع��ث کاهش 
قیمت ها می شود، اما در ایران در 
شرایط رکود قیمت ها نه تنها نزولی 

نیست بلکه افزایش هم می یابد. 
وی ادامه داد: در بازار مسکن 
در ط��ول مدت رک��ود افزایش 
قیمت متوقف نشد، بلکه درصد 
آن تغییر ک��رد، علتش هم این 
بود که سیاست های پنهانی این 
بازار را هدای��ت می کند و مردم 
در این بازار هیچ دخالتی ندارند. 
پورش��یرازی تاکید کرد: فارغ 

از اینک��ه عواملی چ��ون زمین و 
مصال��ح روی قیمت تمام ش��ده 
تاثیر می گذارند تا زمانی که خانه 
به کاالی اجتماعی تبدیل نشود، 
نمی توان قیمت آن را کنترل کرد 
و عامل اصلی اینکه خانه به عنوان 
کاالی سرمایه ای در کشور مطرح 

است، خود دولت است. 
رییس انجمن انبوه سازان ادامه 
داد: اینک��ه مصال��ح و زمین گران 
می شود و از این قبیل حرف ها عامل 
افزایش قیمت نیست و این مسائل 
روانی است و سیاسی قیمت مسکن 
را باال و پایین می کند. تثبیت قیمت 
مس��کن در بازار راهبرد سیاس��ی 
می خواهد، زیرا بازار سیاسی شده 

است. 

  طرح های شعاری 
جواب نمی دهد 

هر چن��د بیش از یک س��ال 
اس��ت که از س��کانداری دولت 
یازده��م می گ��ذرد، ام��ا هنوز 
هیچ یک از طرح های مس��کنی 
وزارت راه و شهرسازی نتوانسته 
اس��ت تاثیر قابل توجهی روی 
بازار مس��کن بگذارد ی��ا رکود 
این بخش را ک��م رنگ تر کند. 
بیگدلی معتقد است: تا زمانی که 
طرح های دولت به بار نشیند و 
اجرا نشود، رکود در بازار مسکن 
ادامه دار خواه��د بود و صحبت 
از طرح ها تاثی��ری در این بازار 

نخواهد داشت. 
وی تاکی��د ک��رد: وام 80 
میلی��ون تومان��ی تا ب��ه امروز 
چیزی جز حاشیه نداشته است 
و صندوق های زمین و ساختمان 
هم در مرحله آزمون و خطاست 
و تنها دو صندوق تشکیل شده 
که تعداد واحدهای آن بس��یار 
ناچیز اس��ت. بنابراین دولت در 
طول یک س��ال گذش��ته برای 
بازار مس��کن قدم قابل توجهی 
برنداشته اس��ت که حال انتظار 
تثبیت قیمت ها یا حتی کاهش 

قیمت ها را داشته باشیم.

جوای��ز و ل��وح تقدی��ر )تعهد به 
Striving for    exce lععال��ی 
"lence(  روز سه ش��نبه 8 مهرم��اه 
)30 س��پتامبر( به رتبه های اول تا 
چهارم مسابقه بین المللی مدیریت 
پروژه IPMA اعطا می ش��ود که 
تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی شهید 
صدر در این مسابقه توانستند حائز 
رتبه چهارم شوند تا از کشورمان نیز 
پروژه ای ش��اخص در میان برترین 
ابرپروژه های جهان در سال 2014 

حضور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، مازیار حسینی 
اعالم کرد: کیفیت ساخت و رعایت 
اس��تانداردهای روز علوم مهندسی 
در پروژه های تونل نیایش و بزرگراه 
طبقاتی صدر باعث ش��ده تا این دو 
طرح عظیم مل��ی، مدنظر انجمن 
مدیری��ت پروژه ه��ای بین المللی 
IPMA ق��رار گی��رد؛ انجمنی با 
بیش از 50 س��ال قدمت که بیش 
از ی��ک دهه اس��ت ه��ر س��اله به 
انتخاب طرح های شاخص جهانی 
از حیث مس��ائل مدیریتی پروژه ها 

می پردازد. معاون فن��ی و عمرانی 
ش��هرداری تهران در این باره اظهار 
کرد: جوایز و ل��وح تقدیر )تعهد به 
Striving for exce l  ععال��ی
lence(  روزسه شنبه8 مهرماه )30 
سپتامبر( در شهر روتردام هلند به 
برگزیدگان رتبه های اول تا چهارم 
مسابقه بین المللی مدیریت پروژه 

IPMA اعطا می شود.
وی افزود: دو ابر پروژه تونل نیایش 
و بزرگراه طبقاتی ش��هید صدر به 

همراه پ��روژه ای از کش��ور هلند با 
کسب رتبه چهارم شایسته دریافت 
لوح تقدیر تعه��د به تعال��ی اعالم 
شدند. معاون شهردار تهران اضافه 
کرد: در جش��نواره انتخاب برترین 
طرح های عمرانی س��ال 2014 که 
در 3 س��طح پروژه های متوس��ط، 
بزرگ و ابرپروژه ها برگزار می شود، 
تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر 
به رقابت با دیگ��ر طرح های موفق 
جهان رف��ت و بخت خ��ود را برای 

قرار گرفتن در رده بندی بهترین ها 
آزمود. حسینی تصریح کرد: مراسم 
اهدای جوایز این دوره از مسابقات در 
حاشیه بیست و هشتمین کنفرانس 
جهانی مدیریت پروژه که توس��ط 
انجمن بین الملل��ی مدیریت پروژه 
IPMA هر س��اله در یک کش��ور 
برگزار می ش��ود، به منتخبان اهدا 

می شود.
براین اس��اس تیم ارزیاب انجمن 
مدیریت پروژه ه��ای بین المللی که 

ش��امل 8 کارش��ناس از کشورهای 
لهستان، آلمان، هلند، استرالیا و یونان 
است، از روز نهم تیرماه امسال به تهران 
آمد و طی سه روز به بازدید و ارزیابی 
پروژه های ش��اخص تون��ل نیایش و 

بزرگراه طبقاتی صدر پرداخت.
تونل نیایش به طول مجموع بیش 
از 10 کیلومتر و بزرگ��راه طبقاتی 
صدر به طول تقریبی 11 کیلومتر 
)همراه با رمپ و لوپ ها و مسیرهای 
دسترسی( ابرپروژه های شهرداری 
تهران در حوزه فعالیت های عمرانی 
هس��تند که هر دو در م��دت زمان 
کمتر از 2 سال و با مدیریت جهادی 
به ثمر نشس��تند که افتخار جامعه 
مهندسی کشور به حساب می آیند. 
رعایت اس��تانداردهای بین المللی، 
اعمال توأمان دقت و صحت در عین 
سرعت عملیات اجرایی و بهره مندی 
از تکنیک ه��ای مبتکرانه که باعث 
صرفه جویی ه��ای قاب��ل توجه در 
هزینه ها شد، از جمله نکات مثبت 
و ش��اخص این پروژه ها ب��ه لحاظ 

مدیریتی محسوب می شود.

نشانه های سونامی قیمت تا پایان سال خود را نشان می دهد 

کارشناسان مسکن در طالع بازار گرانی می بینند 

تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر؛ چهارمین ابرپروژه برتر جهان در سال 2014

جذب فاینانس برای فرودگاه حضرت 
امام مهم نیست

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کش��ور با بیان اینکه 
جذب فاینانس برای تکمیل فازهای فرودگاه امام مطرح 
نب��وده، گفت:  ج��ذب فاینانس ب��رای تکمیل ف��رودگاه 
امام خمینی)ره( مهم نیس��ت و می توان ب��رای این پروژه 
روش های س��رمایه گذاری دیگری مانند BOT  تعریف 

کرد. 
به گ��زارش ایلن��ا، محمدعل��ی ایلخانی با اینکه ش��هر 
فرودگاهی حضر امام از چند فاز تشکیل شده است، گفت: 
 منطقه وی��ژه اقتصادی، مجتمع ه��ای رفاهی و فرهنگی، 
ساخت ترمینال 2 و هتل فرودگاهی از مهم ترین فازهای 
عمرانی شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( هستند که برای 
هر کدام یک روش س��رمایه گذاری تعریف شده که بحث 
فاینانس برای این پروژه ها از ابتدا هم مطرح نبوده است. 

وی درباره اینکه چه ش��رکت هایی از چه کش��ورهایی 
متقاضی س��رمایه گذاری در فرودگاه امام هستند، اظهار 
کرد: ش��رکت های ترکیه ای از قدیم به سرمایه گذاری در 
فرودگاه امام عالقه مند بودند، اما هنوز هیچ موافقت نامه ای 
با هیچ شرکت و کشوری برای سرمایه گذاری نهایی نشده 

است. 
ایلخانی با اشاره به پروژه هتل فرودگاهی گفت:  اتاق های 
3 س��تاره هتل فرودگاهی ت��ا پایان آبان م��اه و اتاق های 
4 ستاره این مجموعه هم تا پایان س��ال جاری به افتتاح 

می رسد. 

وام 80 میلیون تومانی در بازار 
مسکن آثار تورمی نخواهد داشت

محمود جهانی، کارشناس مسکن، درباره پرداخت وام 
80 میلیون تومانی اظهار کرد: اجرای این طرح به افزایش 
تقاضای موثر برای گروه  هدف یعنی متوس��ط درآمد ها، 

منجر خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، وی افزود: این سیاس��تی اس��ت که 
براساس آن کس��انی که توانایی پس انداز و سپرده گذاری 
طی زمان بندی مش��خص دارند، بتوانند مبلغی را از بانک 

دریافت کنند. 
این کارشناس مسکن با بیان اینکه الزم است این طرح 
در برنامه جامع مسکن مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: به 
این ترتیب باید تقاضای این خانوارها تفویض شود. جهانی 
با اش��اره به تاثیر روانی اجرای این طرح در بازار مس��کن 
ادامه داد: اثر واقعی اجرای این قبیل طرح ها یعنی اینکه 
قدرت خرید متقاضیان مسکن تقویت شود و تقاضا در بازار 
افزایش یابد. اجرای این موضوع به زمان نیاز دارد؛ چراکه 
یک دوره سپرده گذاری باید طی شود تا مردم بتوانند وام 

را دریافت کنند. 
وی با بیان اینک��ه اثر تورمی اجرای این سیاس��ت زیاد 
نخواهد بود و نمی تواند روی التهاب بازار تاثیر گذار باشد، 
افزود: زمانی اثر روانی منفی به بازار تحمیل می ش��ود که 
زمینه و بس��تر برای س��وداگری در بخش مسکن وجود 
داش��ته باش��د. جهانی با اش��اره به اینکه بازار های رقیب 
مسکن مانند ارز، بورس و سکه در رکود هستند، ادامه داد: 
بازار ارز و بورس در رکود به سر می برند و این یعنی قابلیت 

ورود سرمایه ها به بازار مسکن وجود دارد. 

جدیدترین دستاوردهای ریلی ایران در 
نمایشگاه اینوترنس آلمان معرفی شد

ش��رکت توس��عه صنایع ریل��ی ایرانی��ان )ایریکو( به 
نمایندگی از ایران با حضور در نمایشگاه 2014 اینوترنس 
آلمان جدیدترین دستاوردهای ریلی کشورمان را معرفی 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل گروه توس��عه 
ترابر ایرانیان، این نمایش��گاه هر دو س��ال یک بار در شهر 
برلین آلمان با حضور مهم ترین و برترین شرکت های فعال 

در صنعت ریلی جهان برگزار می شود. 
ش��رکت ایریکو در این نمایش��گاه با برپایی غرفه ای به 
مساحت 45 مترمربع به معرفی جدیدترین دستاوردهای 
ایران در تولید ریل باس، قطارهای خودکشش، واگن های 

مترو، باری و مسافری می پردازد. 

کاهش سوانح دریایی 
در 6 ماهه ابتدای امسال

معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه در شش ماهه ابتدای امس��ال نسبت به شش ماهه 
سال قبل کاهش سوانح را داشتیم، گفت: کنترل کشتی ها 
به منظور نداشتن نقص فنی انجام می شود، اما ممکن است 
سانحه ای میان دو شناور به وجود بیاید و نفت به دریا بریزد 
که اینجا موضوع مبارزه ب��ا آلودگی دریایی پیش می آید.  
به گزارش مهر، سیدعلی استیری با تاکید بر اینکه تاکنون 
هرچه آلودگی نفت��ی در دریاهای ایران بوده پاکس��ازی 
شده است، بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان 
نماینده دولت در تمامی مجام��ع بین المللی حضور دارد، 
بنابراین در این زمینه ها فعال است.  وی در خصوص سوانح 
دریایی در سواحل جنوب و شمال، اظهار داشت: در شش 
ماهه ابتدای امسال نسبت به شش ماهه سال قبل کاهش 
سوانح را داشتیم؛ ضمن آنکه امکانات الزم برای عملیات 

نجات دریایی در سازمان وجود دارد. 

نخستین قطار حامل گردشگران 
اروپایی دوشنبه وارد ایران می شود

نخستین قطار حامل گردشگران اروپایی، روز دوشنبه 
هفتم مهرماه س��ال جاری از طریق م��رز ریلی رازی وارد 
ایران می شود.  به گزارش مهر، به منظور بازدید از شهرهای 
تاریخی کش��ورمان، قطار حامل گردش��گران اروپایی از 
کشورهای آلمان، روسیه، سوئیس، دانمارک، انگلستان، 
استرالیا، اسپانیا، س��نگاپور و ترکیه در قالب دو گروه 78 
نفره وارد ایران خواهد شد.  براس��اس این گزارش، گروه 
اول در شهر اس��تانبول با یک قطار مخصوص گردشگری 
روز هفتم مهرماه جاری از مرز ریلی رازی l کاپیکوی وارد 
کشور ایران می شوند و پس از عبور از شهر تبریز، از اماکن 
تاریخی و مذهبی شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و 
تهران بازدید کرده و در پایان سفر، از تهران با هواپیما به 
استانبول باز خواهند گشت.  گروه دوم نیز ابتدا با هواپیما 
وارد تهران می ش��وند و در ایس��تگاه راه آهن تهران سوار 
بر قطار مذکور ش��ده و پس از بازدید از شهرهای شیراز، 
اصفهان، یزد و زنجان، 19 مهرماه از مرز ریلی رازی خارج 

شده و به ترکیه مراجعت می کنند. 

دستور نوبخت بر ممنوعیت شروع 
پروژه های جدید راهسازی

دبیر انجمن راهس��ازی ایران با اش��اره به ارس��ال نامه 
به رییس مجل��س در رابطه با دخال��ت برخی نمایندگان 
مجلس در امور اجرای��ی و تحمیل پروژه های غیرضروری 
به دول��ت، گفت: آقای نوبخ��ت بر جلوگی��ری از دخالت 

نمایندگان در امور اجرایی تاکید کرده است. 
به گزارش تس��نیم، علی آزاد یادآور شد: چندی پیش 
نامه ای را در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس در 
امور اجرایی دخالت کرده و پروژه های عمرانی غیرضروری 

را به دولت تحمیل می کنند، به رییس مجلس نوشتم. 
وی ادام��ه داد: این مس��ئله را با آق��ای نوبخت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز مطرح 

کردیم که وی گفت باید مانع این کارها شویم. 
وی با تاکید ب��ر اینکه نباید پروژه ه��ای غیرضروری را 
به دولت تحمیل ک��رد، گفت: آن قدر پ��روژه در مملکت 
داریم که با این همه پول انگشت به دهان مانده ایم و باید 
اعتبارات را در راس��تای دس��تور مقام معظم رهبری در 

اقتصاد مقاومتی بهینه خرج کنیم. 
دبیر انجمن ش��رکت های راهس��ازی ایران با یادآوری 
اینکه حدود 3000 پروژه نیمه تمام عمرانی روی دس��ت 
دولت مانده است، گفت: دولت امیدوار است امسال 246 
پروژه را که در حال اتمام اس��ت به پایان برس��اند. در این 
ش��رایط کلیدزدن پروژه هایی که ضرورت ندارد بر خالف 

نظر مقام معظم رهبری خواهد بود. 

راهسازی با مشارکت مردمی
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از آسفالت 170 کیلومتر 
از راه های روستایی کشور با مش��ارکت مردم در چند ماه 

گذشته خبر داد. 
به گزارش ایسنا، حسین میرش��فیع با بیان اینکه ابالغ 
دستورالعمل مش��ارکت مردمی در س��اخت و نگهداری 
راه های روستایی از سوی وزیر راه بسیار مفید و ثمر بخش 
بوده اس��ت، اظهار کرد: با ابالغ این دس��تور درخواس��ت 
مشارکت مردمی در س��اخت راه ها شکلی رسمی به خود 
گرفته و در ماه های گذش��ته نتایجی مثبت در برداش��ته 

است. 
وی اضافه کرد: هرچند هنوز زم��ان زیادی از ابالغ این 
دستورالعمل نگذش��ته و برای بهبود اجرای طرح ها نیاز 
به ابالغ برخی ضوابط وجود دارد، اما با مش��ارکت مردمی 
توانس��ته ایم 170 کیلومتر راه روستایی جدید را آسفالت 

کنیم و نسبت به آینده نیز امید بسیاری داریم. 
معاون راه روس��تایی وزیر راه درباره نحوه عملکرد این 
دس��تورالعمل نیز توضیح داد: در معاونت راه روس��تایی 
تالش ش��ده با به کارگیری توان دهیاری ها برخی مراحل 
تسهیل ش��ود. در حال حاضر بردن قیر مورد نیاز راه ها از 
سوی وزارت راه تامین می ش��ود و مردم در ساخت آن با 

هماهنگی دهیاری فعالیت می کنند. 
میرشفیع با اش��اره به افزایش تقاضا برای مشارکت در 
ساخت راه های جدید، اظهار کرد: در کنار آسفالت 170 
کیلومتر راه جدید، ما درخواس��ت مشارکت در ساخت و 
آسفالت 700 کیلومتر از راه های روس��تایی جدید را نیز 
دریافت کرده ایم که امیدواریم با طی شدن مقدمات الزم 

در آینده ای نزدیک به مرحله عمل برسد. 

پیشرفت 76 درصدی
آزاد راه قم - گرمسار

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( گفت: پروژه 
آزاد راه قم l گرمس��ار در زمانی کوتاه و با بهترین کیفیت 

انجام شده است. 
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی س��پاه، س��ردار 
سرتیپ پاسدار مهندس عباداهلل عبداللهی، این مطلب را 
در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند ساخت آزاد 

راه قم به گرمسار عنوان کرد. 
وی با اشاره به پیش��رفت 76 درصدی این پروژه اضافه 
کرد: امیدواری��م اقدامات فنی و تکمیل زیرس��اخت های 

ایمنی هم به موقع انجام شود. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا)ص( ادامه داد: 
400 هزار تن آس��فالت الیه توپکا در این مس��یر باید کار 

شود که برای این کار به سه ماه زمان نیاز داریم. 
س��ردار عبداللهی با اش��اره به مصوبه دول��ت مبنی بر 
ارائه یک هزار و 600 میلیارد تومان س��همیه به وزارت راه 
به صورت تهاتر برای پرداخت طلب های پیمانکاران عنوان 
کرد: با این مصوبه می توانیم بدهی ها و طلب های خود را 
به صورت تهاتر تامین کنیم. نامبرده با اشاره به اینکه شیب 
روند س��اخت این آزاد راه منطقی ب��وده، گفت: در طول 
اجرای این طرح با مش��کل خاصی مواجه نشده و کار را با 

روند معقولی پیش بردیم. 
س��ردار عبداللهی با اش��اره به اینکه بای��د زمان الزم 
برای تکمی��ل کار باید به پیمان��کار داده ش��ود، افزود: 
برخی نواقص اگر وجود داشته باش��د، شیرینی کار را از 
بین می برد. وی ق��رارگاه را بازوی توانمند اجرایی دولت 
دانست و ابراز داشت: رس��الت ما خدمت به مردم است و 
براساس همان روحیه دوران دفاع مقدس در این مسیر 

گام برمی داریم. 

حذف مالیات بر عایدی مسکن
قیمت خانه را گران می کند 

 نایب رییس کمیته مس��کن مجلس با بیان اینکه دریافت 
مالیات از مس��کن ی��ک اه��رم بازدارنده ب��رای جهش های 
افسارگسیخته مسکن است، گفت: علل افزایش قیمت مسکن 
در کش��ور ش��امل مواردی چون عرضه اندک، سرازیرشدن 
نقدینگی به بازار مس��کن و دالل بازی و سوداگری است. به 
گزارش نسیم، مجید جلیل سرقلعه، حذف مالیات بر عایدی 
مسکن را امری نادرست خواند و افزود: اخذ مالیات یک عامل 
بازدارنده بوده که با نبود آن در کنار کاهش تولید مس��کن، 
سبب خواهد شد نقدینگی سرگردان، به سمت بازار مسکن 
س��رازیر ش��ده و درنهایت، افزایش قیمت مس��کن را در پی 

خواهد داشت.  
عضو کمیس��یون عمران مجل��س، اذعان ک��رد: برخی از 
موافقان اخذ مالیات، معتقدند که مالیات، مانع رونق ساخت 
وساز بوده، درحالی که این امر درس��ت نیست.  وی در ادامه 
گفت وگوی خود با نسیم س��وداگری، ایجاد بازار سیاه، شغل 
کاذب و اقتصاد غیرواقعی و ولنگاری بازار مسکن را از جمله 
تبعات حذف مالیات بر عایدی مسکن برشمرد و افزود: اخذ 
مالیات بر عایدی مس��کن، هم ابزاری اس��ت بازدارنده و هم 

درآمدزا برای دولت. 

عمران خبر

67شمــارهیکشـنبه |  6 مهر 1393 |

نازیال مهدیانی

عبور

نرخنامه

قیمت )تومان(محدوده متراژ

650 میلیون متل قوlدریا گوشه237 متر 

200 میلیون متل قوl سلمان شهر240 مترl 100متر بنا

40 میلیونچمستان، شهرک تهرانی ها، سنددار220مترl 80 متر بنا

80 میلیونآمل – کلوده، سنددار245 متر90lمتر بنا

140 میلیونچمستان، محمودآباد با مجوز ساخت500متر150l متر بنا

40 میلیوننور، چمستان، حاشیه جنگل970 متر117l متر بنا 

80 میلیون سرخرودl سنددار90 متر بنا

40 میلیون l اقساطیمحمودآبادl ویالی نیمه کاره280 متر90l متر بنا

60 میلیونl اقساطینورl 4 کیلومتری دریا250متر110l متر بنا

65 میلیونجاده دریاl سرخرود+ سنددار280 متر 110l متر بنا

حراج تقلبی در معامله ویالهای ش��مال یکی از دغدغه خریداران و متقاضیان بازار است، 
در حالی که این روزها بازار مسکن در رکود است، مشاوران امالک شهرهای شمالی، ویالهای 
ساحلی و جنگلی را به حراج گذاش��ته اند؛ حراج هایی که گاهی تقلبی است و خریداران باید 

با آگاهی کامل وارد معامله ش��وند. در این بازار، ویال و زمین های بدون سند بسیار ارزان، اما 
پردردسر است. در جدول زیر قیمت چند دستگاه ویالی ساحلی و جنگلی شهرهای شمالی 

آمده است.



7 آب و غذاشمــاره

رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی: 

نرخ 1155 تومانی خرید تضمینی 
گندم منطقی نیست

با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 
در سال آینده 1155 تومان تصویب شده، رییس مجمع 
ملی تشکل های کشاورزی تصریح کرد: این نرخ منطقی 
نیست و اگر برای کاهش س��طح زیرکشت گندم این نرخ 

اعالم شده، اقدامی غیراخالقی است. 
مسعود اسدی گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده 
هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حداقل 1300 تومان 
است، قیمت مصوب اعالم شده از سوی دولت برای خرید 
تضمینی ای��ن محصول به ضرر کش��اورز ب��وده و به نظر 
می رسد قیمت پیش��نهادی وزارت جهاد کشاورزی برای 

خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است. 
وی افزود: انتظار می رفت دول��ت درصدی را به قیمت 
اعالم شده از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی که باالتر از 
قیمت مصوب بوده است، بیفزاید، اما برخالف انتظار، نرخ 
مصوب 1155 تومانی برای خری��د تضمینی هرکیلوگرم 

گندم تصویب شده که نامعقول و غیرمنطقی است. 

در انتظار کاهش محسوس سطح کشت گندم 
رییس مجمع ملی تشکل های کش��اورزی کشور ادامه 
داد: ب��ا این ن��رخ مصوب امس��ال باید در انتظ��ار کاهش 
محسوس س��طح زیرکش��ت گندم باش��یم که در پی آن 
واردات این محص��ول نیز همچنان رون��د فزاینده خود را 

ادامه خواهد داد. 
اس��دی گفت: براس��اس قانون، دولت هر ساله موظف 
است پیش از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی انواع 
محصوالت کش��اورزی را اعالم و حداقل ب��ه میزان تورم 
رسمی کشور به آن اضافه کند، اما امسال این قانون رعایت 
نشده و مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور اعتراض 

خود را نسبت به این نرخ اعالم می کند. 
وی متضرر اصلی اعالم نرخ تضمینی نامناسب گندم را 
دولت دانست و تصریح کرد: براساس آمارهای دریافت شده 
از سراسر کشور، کشاورزان به دلیل نارضایتی از این نرخ 
تضمینی اعالم ش��ده، درصدد کاهش س��طح زیرکشت 
محصول خود هستند و مسئولیت هرگونه واردات بی رویه 
گندم در سال پیش رو، ناشی از کاهش میزان تولید و سطح 

زیرکشت این محصول برعهده دولت است. 

پایین آوردن نرخ گندم برای کاهش سطح 
غیراخالقی است

رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور به ایسنا 
گفت: اگر دولت و وزارت جهاد کش��اورزی با اعالم کردن 
این نرخ خری��د تضمینی پایین بخواهد سیاس��ت خود را 
در راستای کاهش سطح زیرکش��ت گندم و حفظ منابع 
آبی اجرایی کند، این ن��وع رفتار و عملک��رد غیراخالقی 
و غیرقانونی اس��ت، زیرا اگر درصدد حف��ظ منابع  آبی و 
کاهش سطح زیرکش��ت گندم برای اجرای سیاست های 
کشور هستیم می توانیم از روش ها و راهکارهای مناسب 

جایگزین  دیگری استفاده کنیم. 
اس��دی اظهار کرد: دول��ت و وزارت جهاد کش��اورزی 
می توانس��ت برای کاهش سطح زیرکش��ت گندم، نرخی 
معادل قیمت تمام شده این محصول برای کشاورز با درنظر 
گرفتن حداقل سود یا کمی پایین تر از آن را اعالم کند تا 
سطح زیرکش��ت این محصول در راستای سیاست هایش 
کاهش یابد که با توج��ه به این سیاس��ت 1350 تومان، 
حداقل قیمتی است که می توانست تصویب و ابالغ شود. 

رییس اتحادیه نان های صنعتی: 

قیمت نان با آزادسازی اوج نمی گیرد
رییس اتحادیه نان های صنعتی با اشاره به گفته معاون 
اجرایی رییس جمهوری مبنی بر اینکه تا پایان سال قیمت 
نان اصالح خواهد ش��د، گفت: روش فعلی خرید گندم و 
تولید نان مناسب نیست و تغییر آن رضایت مصرف کننده 

و تولید کننده را دربرخواهد داشت. 
محمدجواد کرمی اظهار کرد: با آزاد سازی قیمت نان، 
تولید و عرضه ن��ان کامال رقابتی ش��ده و در کنار افزایش 
رضایت مردم، نش��تی آرد در پی اعطای یارانه آرد کاهش 

می یابد. 
وی ادامه داد: در س��ه س��ال اخی��ر با وج��ود افزایش 
هزینه های جاری تولید نان، نرخ ف��روش به نانوایان داده 
نشده اس��ت. در  عین  حال، آزادس��ازی قیمت، اوج گیری 
یکباره نرخ ن��ان را در پی نخواهد داش��ت، زی��را در  حال 
 حاضر در پی کاهش وزن و کیفیت، م��ردم قیمت واقعی 

نان را می پردازند. 
این فعال صنفی یادآور شد: آرد فروشی در نانوایی ها و 
کاهش وزن چانه برای جب��ران هزینه ها صورت می گیرد 
که اگر دولت به دنبال افزایش قیمت نان نیست می تواند 
نانوایی ها را کارگزار خود کن��د و هزینه های جاری تولید 
همچون بیمه و مالیات را کاهش دهد تا افزایش کیفیت و 

رضایت مندی را ایجاد کند. 

 صادرات میوه به روسیه 
در حد حرف است

رییس اتحادیه باغداران گفت: صادرات میوه به روسیه 
در حد حرف اس��ت و ما با عملیاتی ش��دن این امر فاصله 
داریم.  مجتبی ش��ادلو  با اش��اره به بحث ص��ادرات میوه 
به روس��یه، افزود: این مس��ئله در حد صحبت است و ما 
با عملیاتی ش��دن آن فاصله داریم. باید دید تا چه میزان 
می توانیم ای��ن کار را اجرایی کنیم.  وی ظرفیت بس��یار 
باالی روس��یه را در صادرات میوه مورد اش��اره قرار داد و 
اظهار کرد: روسیه یک کشور نوظهور اقتصادی در دنیاست 
و فرهنگ مصرف خوبی دارد.  ش��ادلو ادامه داد: ما ارتباط 
فراگیری در زمینه خرید محصوالت صنعتی، ابزارآالت و 
غیره با روسیه نداشتیم و تنها چند محصول خاص مانند 
آهن آالت و بخش��ی از غالت را از این کشور یا کشورهای 
همسایه آن وارد کرده ایم، بنابراین شناخت زیادی از آنجا 
نداریم.  وی با اشاره به محدودیت های موجود در صادرات 
میوه به تس��نیم گفت: ما به س��ختی می توانیم از تمامی 
مناطق شمال کشور صادرات انجام دهیم، اما اگر از همین 
ظرفیت های موجود استفاده کنیم، صادرات مان به روسیه 

به حد قابل قبولی می رسد. 

 کاهش قیمت میوه و سبزیجات 
در پایان فصل تابستان

فرصت امروز- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
ش��هرداری تهران از کاهش قیمت میوه و س��بزیجات در 

پایان فصل تابستان خبر داد. 
احمد صفوی، با اشاره به کاهش قیمت میوه و سبزیجات 
در پایان فصل تابستان اظهار کرد: در این هفته با کاهش 

قیمت در میادین میوه و تره بار روبه رو بوده ایم. 
وی با بیان اینکه 9 قلم محص��ول در این هفته کاهش 
قیمت داشتند، افزود: خیار گلخانه ای ممتاز، انگور کندری، 
انار، انگور مه��ری و رطبی، س��یب گالب، انگور صاحبی، 
انگور بی دانه قرمز، انجیر زرد و انگور بی دانه سفید از جمله 

این محصوالت هستند. 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
با تاکید بر اینکه بیشترین کاهش قیمت به خیار گلخانه ای 
ممتاز با 9/09درصد کاهش مربوط بوده است، یادآور شد: 
این محصول در یک هفته از 2200 به 2000 تومان تغییر 
قیمت داش��ته و کمترین کاهش نی��ز در محصول انگور 
بی دانه سفید با 1/82درصد کاهش بود که در یک هفته از 

2750 به 2700 تومان با تغییر قیمت همراه بوده است. 
صفوی اف��زود: 8 قلم محص��ول؛ کدو مس��مایی، کاهو 
س��االدی، بادمجان دلمه، خیار س��االدی، خیار رسمی و 
گلخانه ای، سیب زمینی، کاهو رس��می پاك کرده و بامیه 
کاهش قیمت داشتند. بیش��ترین کاهش مربوط به کدو 
مس��مایی با 13/33درصد بود که در یک هفته از 1500 
به 1300 تومان تغییر قیمت داشته و کمترین کاهش در 
محصول بامیه با 3/45درصد کاهش است که از 2900 به 

2800 تومان تغییر قیمت داشته اند. 

اعالم ساعات کاری میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران در نیمه دوم سال 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
ساعت کاری میادین را در نیمه دوم امسال اعالم کرد. 

صفوی ب��ا اش��اره ب��ه تغیی��ر س��اعات کاری میادین 
میوه و تره بار ش��هرداری تهران در نیمه دوم امسال، گفت: 
ساعات کار میادین و بازارهای روز مناطق 22 گانه از یکم 
مهر تا 25 اسفندماه س��ال 93 صبح ها از ساعت 8 تا 13 و 

عصرها از ساعت 14/30 تا 19 خواهد بود. 
وی با اشاره به فعالیت میادین میوه و تره بار در روزهای 
جمعه ه��ا و روزه��ای تعطیل اظه��ار ک��رد: در روزهای 
تعطیل میادین از س��اعت 8 صبح تا 13 بعداز ظهر آماده 

خدمات رسانی به شهروندان خواهند بود. 

پیش بینی تولید 10 هزار تن رب 
گوجه فرنگی در6 واحد تولیدی

فرصت ام�روز- مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان 
شبستر گفت: پیش بینی می ش��ود، در سال جاری مقدار 
رب تولیدی در شش واحد تولیدی این شهرستان از مرز 
10 هزار تن بگذرد که نس��بت به س��ال گذشته رشد 25 

درصدی داشته است. 
حس��ینعلی فتحی افزود: با توجه به ترویج کش��اورزان 
گوجه کار توس��ط این مدیری��ت به کاش��ت واریته های 
اصالح ش��ده و نیز اس��تفاده بهین��ه در مصرف س��موم و 
کودهای ش��یمیایی و اس��تفاده از کودهای زیستی برای 
تامین امنیت غذایی، رب تولیدی شهرس��تان شبستر از 

کیفیت مناسبی برخوردار است. 

برداشت بیش از 300 تن
 لوبیاچیتی در اهر

فرصت امروز- سرپرس��ت مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان اهر از برداشت بیش از 300 تن لوبیاچیتی در 

زمین های پایاب سد ستارخان این شهرستان خبر داد. 
احمد احمدی فر در حاشیه آغاز برداشت محصول لوبیا 
چیتی از 200 هکتار از زمین های پایاب س��د س��تارخان 
شهرستان اهر افزود: با برداش��ت از این مزارع در وسعت 
یادش��ده انتظار می رود به طور متوس��ط مقدار 300 تن 

لوبیا به دست آید. 
وی با بیان اینکه در جریان کشت بهاره امسال، با توصیه 
کارشناس��ان فنی این مدیریت، بهره برداران محلی برای 
کشت آن ترغیب شده اند، گفت: قیمت مناسب فروش و 
همچنین س��ایر عوامل از جمله اکوسیستم )هوا و اقلیم( 

روستاهای یاد شده از علل کشت یکپارچه آن است. 
احمدی فر با بیان اینکه ارقام کشت شده شامل تالش، 
امیدبخش و خمین هس��تند، افزود: این میزان برداشت 
جدا از کش��ت های پراکنده در روس��تاهای اهر است که 
با احتس��اب آنها میزان تولید لوبیا چیتی بیش��تر از رقم 

یادشده خواهد بود. 

 برداشت 1680 تن انار ارگانیک 
از باغ های جلفا

فرص��ت ام�روز- 
مدی��ر جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان جلف��ا گفت: 
برداش��ت انار ارگانیک از 
باغ های روستاهای واقع 
در س��واحل رودخان��ه 
ارس آغاز ش��ده اس��ت.  
رضا عباس��ی  با بیان این 

مطلب، افزود: امس��ال یک هزار و 680 تن ان��ار مرغوب از 
140 هکتار از باغ های این شهرستان برداشت می شود.  وی 
متوسط برداشت محصول انار از هر هکتار را 12 تن اعالم و 
اظهار کرد: شهرستان جلفا با تولید انار مرغوب و ارگانیک، 
رتبه اول تولید این محصول را در آذربایجان ش��رقی دارد.  
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان جلفا اظهار کرد: تولید 
محصول انار امسال در این شهرستان نسبت به سال گذشته 
افزایش چش��مگیری داش��ته و به ش��کرانه آن جشنواره 
برداشت انار در س��احل رودخانه ارس برگزار می شود.  وی 
افزایش تولی��د محصول انار را در نتیج��ه حمایت دولت از 
باغداران با اعطای تس��هیالت بانکی و مب��ارزه بیولوژیکی 
با آفت کرم گلوگاه با اس��تفاده از زنبور تریکوگراما دانست.  
عباسی با بیان اینکه برداش��ت انار تا اواسط آبان ماه ادامه 
دارد، گفت: سواحل رودخانه ارس به دلیل تنوع آب و هوایی 
مس��تعد برای تولید محصوالت باغی از جمل��ه انار، گردو، 
سیب، انگور، زردآلو، آلبالو و هلو است.  وی ارقام انارگلوشاه، 
یزدی، شیرین، ترش، ملس وقره قابوغ )انارسیاه( را از ارقام 

عمده تولیدی در سطح منطقه اعالم کرد. 

خبر دریچه

اتحادیه

تجارت

مجلس

باغداری
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در  حالی که قیمت محصوالت 
و کاالها به وی��ژه تولیدات داخلی 
به دلیل افزایش قیمت تمام شده، 
هر روز رو ب��ه گرانی می گذارند و 
روند افزایش��ی به خود می گیرند 
شاید تنها خبری که رسانه ها در 
روزهای اخیر منتش��ر کردند و از 
کاهش قیمت خبر می داد، ارزان 
ش��دن قیمت مرغ ب��ود. صنعت 
مرغداری، بعد از نفت، بزرگ ترین 
صنعت در کشور به شمار می رود و 
گرچه مونتاژ و وابسته به واردات 
است، اما افزون بر تامین نیازهای 
داخلی، مازاد تولید برای صادرات 
نیز دارد. توان تولید ساالنه حدود 
دو میلیون تن م��رغ و نزدیک به 
یک میلیون تن تخم مرغ، نش��ان 
از توانمن��دی تولیدکنن��دگان 
کش��ور دارد، اما به دلیل واردات 
بی��ش از 90 درص��د از نهاده ها، 
مرغداران همواره در س��ال های 
اخیر با مشکالتی مواجه بوده اند. 
دغدغه های تامین و تهیه علوفه 
و خوراك، تهی��ه و خرید جوجه 
یک روزه و دارو، مب��ارزه و مقابله 
ب��ا ان��واع بیماری ه��ای طی��ور، 
افزایش قیمت تمام ش��ده تولید 
و طوالنی ب��ودن زم��ان پرورش 
مرغ ک��ه هزینه های بیش��تری 
را ب��ه تولید کنن��دگان تحمیل 
می کند، همه و هم��ه، چالش ها 
و دش��واری های تولیدکنندگان 
این محصول مهم و اس��تراتژیک 
است که همچنان توان مرغداران 

را گرفته است. 

 مرغدار ضرر می دهد 
و چاره ای ندارد

رحمان یزدان مهر، مدیرعامل 
اتحادی��ه تعاونی های مرغداران 
س��اری و میان��دورود، در ای��ن 
زمین��ه ب��ه »فرصت ام��روز« 

می گوی��د: قیم��ت م��رغ در 
مرغداری ه��ا از کیلویی 4100 
تا 4800تومان متغیر است. این 
قیمت پاس��خگوی هزینه های 
گران تولی��د نیس��ت و قیمت 
تمام شده تولید برای مرغداران 
گزاف اس��ت و اختالف بس��یار 
زیادی ب��ا نرخ ف��روش دارد. به 
بیان��ی دیگ��ر، مرغ��دار ض��رر 
می ده��د ام��ا همچن��ان تولید 

می کند چون چاره ای ندارد. 
وی نس��بت به کاهش قیمت 
مرغ هش��دار داده و می افزاید: 
در روزهای گذش��ته زمانی که 
قیمت جوجه ی��ک روزه کاهش 
یافت، نس��بت به ای��ن موضوع 
هش��دارهایی داده بودی��م و در 
نشس��ت هایی که با مس��ئوالن 
اس��تان داش��تیم، پیامده��ای 
کاه��ش قیمت م��رغ را متذکر 
ش��دیم، اما گویا گوش شنوایی 
نیس��ت. مرغداران هم ناله شان 
به جایی نمی رس��د و ب��ه قولی 
آنچه ب��ه جایی نرس��د فریاد ما 
مرغ��داران و تولیدکنن��دگان 

است! 

این مرغدار پیشکسوت اظهار 
می کند: اگر روند جوجه ریزی و 
مازاد تولید مرغ مدیریت نشود، 
بازار با انباش��تی از مرغ روبه رو 
می شود، این در حالی است که 
بازار نیز کش��ش بیش��تر خرید 
ندارد و این مس��ئله پیامدهای 
نامطلوبی به جا خواهد گذاشت. 
دولت باید تدابیری برای ایجاد 
صادرات��ی  زیرس��اخت های 
و ص��ادرات م��رغ بیندیش��د. 
در غیر ای��ن صورت مش��کالت 
تولیدکنندگان بیش��تر خواهد 

شد. 
 

ذائقه روس ها مرغ ایرانی 
را می پسندد؟ 

راهکاره��ای صادرات��ی ک��ه 
دول��ت در ماه ه��ای اخی��ر به 
مرغ��داران وع��ده داده ب��ود 
نی��ز هن��وز محق��ق نش��ده و 
ح��دود 130 هزار ت��ن مرغ در 
س��ردخانه ها تلنب��ار ش��ده و 
تاریخ مصرف ش��ان رو به پایان 
اس��ت. هرچن��د در هفته های 
گذشته و با تحریم های روسیه 

برخی به صادرات مازاد مرغ به 
این کش��ور اروپایی خوش��بین 
بودند، ام��ا یزدان مهر می گوید: 
نشست هایی در س��طح استان 
و کش��ور برگ��زار و وعده هایی 
نیز برای ص��ادرات داده ش��د. 
هیات هایی از کشور برای تامین 
بخش��ی از بازار مرغ روس��یه به 
این کش��ور س��فر کرده اند، اما 
هنوز خبری نش��ده است. مرغ 
ترکیه و تایلند نیز مورد پس��ند 
روس ها واقع نش��د و برچس��ب 
بیماری هایی مانند سالمونال بر 
تولید مرغ این کشورها زده اند؛ 
حال آی��ا در چنی��ن وضعیتی 
مرغ ایران��ی می توان��د نیازها و 
خواسته های روس ها را برآورده 

کند؟ 

زیرساخت های صادراتی 
آماده نیست

درحالی ک��ه ع��ده ای خب��ر 
از ص��ادرات آزمایش��ی 500 
تنی م��رغ ایران��ی به روس��یه 
می دهند، ام��ا محمود حجتی، 
وزیر کشاورزی، در گفت وگوی 

اختصاصی با »فرص��ت امروز« 
از مبادل��ه نش��دن موافقت نامه 
س��ازمان دامپزش��کی ایران و 
روسیه خبر می دهد و می گوید: 
این موضوعی نیس��ت که بتوان 
یک روزه آن را انج��ام داد، بلکه 
نیاز به بازه زمانی خاص و ایجاد 
زیرساخت ها دارد. موافقت نامه 
فنی الزم باید میان دو کش��ور 
مبادله شود و کارهای فنی باید 
انجام گیرد. ما هنوز نتوانسته ایم 
موافقت نام��ه دامپزش��کی مان 
را با روس��یه تب��ادل کنیم.  وی 
درخص��وص اس��تانداردهای 
م��ورد پذی��رش روس��یه برای 
واردات محصوالت کش��اورزی 
ای��ران، اظهار می کند: روس��یه 
می تواند ب��ازار مناس��بی برای 
محصوالت کش��اورزی ما باشد. 
در این زمین��ه صادرکنندگان 
ما در حال رفت و آمد و بررس��ی 
این بازار هستند و بازار صادرات 
مرغ و تخم م��رغ را هم پیگیری 
و بررس��ی می کنن��د.  حجتی 
همچنین درباره ذخیره مرغ در 
کشور و سرآمدن زمان مصرف 
آنها می گوید: ذخیره مرغی که 
در کشور وجود دارد با استفاده 
از مازاد تولید برای تنظیم بازار 
داخلی در نظر گرفته شده است 
و برای صادرات نیست. صادرات 
مرغ باید براس��اس کشور هدف 
و سفارش��ی که می دهد، انجام 

شود. 
برای این منظور و پس از ثبت 
سفارش، مرغ های قابل قبول از 
بازار جمع آوری و صادر می شود. 
در زمینه سرآمدن تاریخ مصرف 
مرغ ه��ای ذخیره ش��ده نی��ز 
مس��ئوالن مربوط در تالش اند 
تا زم��ان و تاری��خ تولیدها را به 
روز رس��انی و س��پس ب��ه بازار 

عرضه کنند. 

گزارش »فرصت امروز« از کاهش قیمت مرغ و رکود بازار صادرات

»تو لک« رفتن مرغ ایرانی در داخل و خارج
مولود غالمی

نماینده زرند: 
بزرگ ترین جنگل مصنوعی دنیا در حال نابودی است

نماین��ده زرند گف��ت: باغ های پس��ته به عنوان 
بزرگ ترین جنگل مصنوعی دنیا در شمال کرمان، 

در حال نابودی هستند. 
امیری خامکانی اظه��ار کرد: ما نتوانس��ته ایم 
به خوبی در شرایط جدید اقلیمی کشاورزان را برای 
مدیریت آب و خاك آموزش دهی��م و در مصرف 
کود، سم و س��ایر نهاده های کش��اورزی مشاوره 
نداده ایم. کشاورزان ما با همان روش سنتی به کار 

خود ادامه دادند. 
وی افزود: با توجه به کیفیت آب که به دلیل افت سطح آن رخ داده و امالح موجود در آن و 
همچنین افت کیفیت خاك، با کاهش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی مواجه هستیم. 
آفات جدیدی نیز به وجود آمده اند که به مبارزه نیاز دارد و بی تجربگی باغداران در مقابله با این 

آفات یکی دیگر از عواملی است که تولید در هکتار باغ های پسته را کاهش داد. 
امیری خامکانی، با بیان اینکه در ش��رایط فعلی حدود 400 کیلوگرم در هر هکتار پس��ته 
برداشت می شود، گفت: مواردی هم وجود دارد که 13 تن در هر یک هکتار برداشت می شود، 
اما این یک نمونه و بسیار معدود است. این در حالی اس��ت که در امریکا )رقیب اصلی پسته 

ایران( به طور متوسط چهار تن در هر هکتار برداشت می شود. 
به گزارش ایسنا، وی یادآوری کرد: زمانی 80 درصد پسته جهان در اختیار کشور ما بود، اما 
متاسفانه امروز به زیر 50درصد جهانی پسته رسیده ایم و نکته جالب اینکه کشاورزان توانای 
ایرانی در امریکا مشغول کشت پسته هس��تند. به این ترتیب، رقبای خارجی مانند امریکا و 
ترکیه در حال جایگزین شدن با ایران در بازار جهانی پسته هستند و اگر ما بخواهیم جایگاه 
خود را حفظ کنیم، باید عالوه بر اصالح الگوی کش��ت، حمایت بیشتری از کشاورزان انجام 
دهیم.  عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان تاکید کرد: الزم است با تشکیل 
کمیسیون مشترکی بین دولت و مجلس، موضوع مدیریت و منابع آب بررسی شود تا بتوانیم 

منابع ملی آب را در تولید، مصرف و مدیریت کنیم. 

سرپرس��ت معاونت ام��ور باغبانی وزارت 
جه��اد کش��اورزی گف��ت: باغ��داران باید 
برای بیم��ه باغ های خود اقدام ک��رده تا در 
صورت بروز خس��ارت، مبل��غ آن را از بیمه 
دریافت کنن��د.  جهانگیر عرب، درخصوص 

خس��ارت دیدگی باغ های چای در ش��مال 
کش��ور، گفت: مش��کلی که امس��ال برای 
باغداران در تولید چای پیش آمد، همیشگی 
نیس��ت.  سرپرس��ت معاونت امور باغبانی 
وزارت جهاد کش��اورزی، درخصوص ضعف 

در سیستم آبیاری باغداران چای که موجب 
بروز مشکالت بسیاری برای تولیدکنندگان 
در این بخش ش��ده، اظهار ک��رد: مگر باید 
کاری انجام می ش��د؟ چایکاران برای بیمه 
باغ های خود تعلل می کنند.  به گزارش ایلنا، 

این در حالی اس��ت که چایکاران  از میزان 
دریافتی خود از بیمه ناراضی اند و دریافتی 
خود را برای خسارت زدگی باغ ها به اندازه ای 
اعالم می کنند که ب��ا آن پول بتوانند هزینه 

بیمه سال آینده خود را پرداخت کنند. 

چایکاران باغ های خود را بیمه کنند

آغاز اجرای طرح به زراعی باغ های چای از آخر مهر ماه 
رییس سازمان چای گفت: طرح به زراعی 
که با کمک موسس��ه تحقیقات کشور و این 
سازمان نوشته ش��ده، از 30 مهرماه با کمک 
کشاورزانی که با ما همکاری می کنند، آغاز 

خواهد شد. 
علی محرر افزود: در سال جاری چهار هزار 
تن چای از باغ های شمال برداشت شده که 
25 درصد نس��بت به سال گذش��ته کاهش 
نشان می دهد و با این اوصاف، ما به 70 هزار 

تن واردات نیاز داریم. 
وی با اش��اره ب��ه واردات چ��ای از دیگر 

کش��ور ها تصریح کرد:  این کش��و رها شامل 
اندونزی، کنیا، هند و سریالنکا است. 

محرر، در خص��وص قیمت گذاری و خرید 
تضمینی چای به باش��گاه خبرنگاران گفت: 
امس��ال چای درجه ی��ک از 900 به 1850 
توم��ان و درجه 2 از 650 ب��ه 1000 تومان 
افزایش دارد که با توجه ب��ه خرید به موقع 
و قیمت گ��ذاری، ما ش��اهد انگی��زه  باالی 
کش��اورزان برای تولید بودی��م، اما بیش از 
90درصد مزارع با خشکسالی روبه رو شدند 

و افت شدید تولید داریم. 

عضو کمیسیون کشاورزی: 

دولت به کشاورزان خارجی یارانه می دهد
عضو کمیسیون کش��اورزی با بیان اینکه دولت 
باید متناس��ب با تورم، قیمت تضمینی محصوالت 
کش��اورزی را اعالم کند، گفت: حمای��ت نکردن از 
کشاورزان به واردات و کاهش سطح زیر کشت منجر 
می شود و واردات پرداخت یارانه مستقیم دولت به 

کشاورزان خارجی است. 
عباس پاپی زاده، در مورد نرخ تعیین ش��ده برای 
خرید تضمینی گندم توس��ط دولت گفت: مقایسه 
ن��رخ 1050 تومانی خری��د تضمینی گندم س��ال 

گذشته با نرخ 1155 تومانی گندم برای سال زراعی جاری کاهش قیمت را نشان می دهد. 
وی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی افزود: در راستای حفظ قدرت 
خرید کشاورز دولت موظف اس��ت، متناس��ب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی را تعیین کند، در حالی که دولت به این قانون عمل نمی کند. 
وی با بیان اینکه دولت قانون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی را اجرا نکرده اس��ت، 
افزود: وقتی میانگین تورم سال گذشته 30 درصد اعالم شده، بنابراین باید نرخ خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی هم متناسب با آن تعیین شود. 
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی، بدون 
حمایت نمی تواند به وظایفش عمل کند و دولت وزارت جهاد کش��اورزی را رها کرده و از آن 
حمایت نمی کند. بنابراین، وج��ود چنین وزارتخانه ای بدون حمایت بی معنی اس��ت و واقعا 
به کشاورزان ظلم می شود.   عضو کمیسیون کش��اورزی به فارس گفت: دولت باید در قانون 
بودجه، بودجه ای مناسب را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد، در حالی که از این کار 
دریغ می کند. دولت به جای حمایت از کشاورز آنها را به صورت غیرمستقیم تحت فشار قرار 
داده و با اتخاذ چنین تصمیماتی کش��اورز، مجبور به رها کردن کشاورزی است. وقتی گندم 
در داخل کشور تولید نشود یا تولید آن کم شود، دولت مجبور است که با قیمتی که از سوی 

تولید کنندگان خارجی اعالم می شود، گندم وارد کند. 



ندیدهامواظهارنظرنمیکنم
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی ب��ا تاکید بر اینک��ه هنوز فیلم 
اظهارات عباس کیارس��تمی درباره دفاع مقدس و ش��هدا را ندیده 

است، اعام کرد: فعا در  این باره اظهارنظر نمی کند. 
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در حاش��یه مراس��م 
پاسداش��ت هنرمندان عرصه دفاع مقدس که پنج��م مهرماه برگزار 
ش��د، در پاسخ به اینکه نس��بت به اظهارات اخیر عباس کیارستمی 
که حاش��یه هایی را ایجاد کرده و ابراهیم حاتمی کیا خواستار واکنش 
مقامات وزارت ارشاد شده است چه نظری دارد، گفت: من فیلمی که 
در آن کیارستمی صحبت هایی درباره فیلم های حاتمی کیا و همچنین 
دفاع مقدس و ش��هدا داش��ته اس��ت ندیده ام، در نتیجه اظهار نظری 
نمی کنم. دفاع مقدس مفهومی اس��ت که نباید تحریف شود و همه 
ارگان ها و نهادها موظف هستند در حفظ و اشاعه این حماسه بزرگ 
به نسل بعد از جنگ تاش کنند. یکی از وظایف اساسی وزارت ارشاد، 
توس��عه و حفظ فرهنگ دفاع مقدس است و برای این منظور باید از 

تمامی ابزارها یعنی ادبیات، سینما و موسیقی بهره برد.

دنیرودراتوبوس657
به نق��ل از ددالین، »جفری دین م��ورگان«، »کیت بازوورت«، 
»دیو باتیس��تا« و »جینا کارانو« ب��ه جمع بازیگران فیلم »اتوبوس 
657« پیوستند. این فیلم توسط کمپانی امت/فورال/اوسیس فیلمز 
تهیه خواهد ش��د. پیش از این »رابرت دنی��رو« نیز برای بازی در 
این فیلم قرارداد امضا کرده بود. »استیون سفر« و »مکس آدامز« 
مس��ئولیت نوش��تن فیلمنامه فیل��م »اتوب��وس 657« را بر عهده 
داش��ته اند و »اسکات من« آن را کارگردانی می کند. کارهای اولیه 
تولید فیلم از روز سیزدهم ماه اکتبر در ایاالت آالباما آغاز می شود. 
این فیل��م که پیش از این عنوانش »اتوب��وس 757« بود، روی 
داس��تان پدری )با بازی م��ورگان( تمرکز می کند ک��ه نمی تواند 
خرج درمان پزشکی دخترش را پرداخت کند. او که چاره دیگری 
نمی بیند، به یکی از همکاران قدیمی  طمع کارش )با بازی باتیستا( 
ملحق می ش��ود تا با دزدی از یک کازینو پ��ول مورد نیازش را به 
دست آورد، اما وقتی همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود، آنها یک 

اتوبوس پر از مردم را به گروگان می گیرند. 

سفرنامهسالمتدر12استان
فرحن��از راف��ع در گفت وگ��و ب��ا مه��ر از اجرای ط��رح پایلوت 
»سفرنامه سامت« در کشور خبر داد و گفت: این طرح می خواهد 
بیماری ه��ای رای��ج کش��ور را شناس��ایی ک��رده و با اس��تفاده از 
فرهنگ سازی، اس��تفاده از ظرفیت پزشکان داوطلب هال احمر و 
ترویج سامتی در کاهش بیماری ها تاثیر گذار باشد. به عنوان نمونه 
در یکی از اس��تان های کشور، چاقی و س��رطان های رایج در زنان 
رتبه نخست را دارد که شروع این طرح از آن استان آغاز می شود. 
رییس سازمان داوطلبان هال احمر با بیان اینکه این طرح قرار 
اس��ت در 12 استان کش��ور اجرایی و بعد سراسر کشور را پوشش 
دهد، گفت: ش��هروندان می توانند از طری��ق 1440 دقیقه برنامه 

تلویزیونی از جزییات طرح مطلع شوند. 

2000سهمیهسربازبهوزارتبهداشت
دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت در جمع پیام آوران بهداشت 
پادگان آیت اهلل خاتمی یزد ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و تشکر 
از سرداران فتوحی، میرحسینی و ستاد کل نیروهای مسلح و سردار 
فیروزآبادی گفت: امیدوارم مدتی که ش��ما در پادگان با آموزش های 
فرهنگی و رزمی آشنا شدید مفید واقع شده باشد. بخشی از تجربیات 
ارزنده زندگی ش��ما مربوط به این دوران است و ممکن است سخت 
ب��ه نظر برس��د اما این را بدانید که این مقط��ع از زندگی، نقطه آغاز 

شیرین ترین دوره حیات شما خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شما در مقطع سنی هستید که 
گرفتار پست، مقام و موقعیت نشده و دوستی هایتان از جنس معرفت 
اس��ت، افزود: پیشرفت و توسعه هر کشوری در گروی سامت مردم 
آن کش��ور است و امروزه اکثر کش��ورها و دولت ها مهم ترین اولویت 
خود را به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می دهند. وزیر بهداشت 
با اشاره به اینکه این نخستین بار است که در حوزه پیام آوران بهداشت 
سهم بیشتری از سربازان به مناطق محروم و نیازمند اختصاص داده 
می ش��ود، گفت: اکنون فرصت بس��یار خوبی برای همه عزیزان گروه 
پزشکی کشور است که از این مسیر بتوانند خدمت مقدس سربازی 

خود را در حوزه سامت سپری کنند. 

نگاهبدونتبعیضاصلاست
وزی��ر ورزش و جوانان نگاه بدون تبعیض به رش��ته های مختلف 

ورزشی را به عنوان یک اصل در این وزارتخانه دانست. 
محمود گودرزی روز شنبه در حاشیه رقابت های ورزشکاران ایرانی 
در بازی های آسیایی افزود: نتیجه توسعه متوازن در ورزش، مدال آوری 
رشته های مختلف است. وی با اشاره به مدال آوری ایران در رشته های 
مختل��ف مانند دوچرخه س��واری و تیراندازی با کم��ان، تیراندازی و 
قایقران��ی در ای��ن دوره اظهار کرد: ورزش ایران به توجه بیش��تر در 
رشته های مختلف نیازمند است و خوشحالم که سرمایه گذاری روی 
رش��ته های پرمدال نتیجه داد و امروز در کنار کشتی، وزنه برداری و 
رزمی، سایر رشته ها هم در بازی های آسیایی مدال می گیرند. کاروان 
ایران تاکنون در بازی های آس��یایی 18مدال شامل شش طا، شش 
نقره و شش برنز کسب کرده که تنها یک مدال طا و نقره آن سهم 
رشته های مدال آور ایران یعنی وزنه برداری بوده است و بقیه مدال ها را 

دیگر رشته ها کسب کرده اند. 

مدالآورانایرانیدرششمینروز
اسماعیل عبادی روز گذشته در دیدار فینال کامپوند انفرادی مردان 
براب��ر حریف��ی از هند قرار گرفت و این حریف را با حس��اب 145 بر 
141 پشت س��ر گذاشت تا شش��مین مدال طای کاروان ایران را از 
آن خ��ود کند. وی در مرحل��ه نیمه نهایی برابر کماندار اهل فیلیپین 
برنده شده بود. مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی های آسیایی 
عبارتند از، مدال طا: نجمه خدمتی )تیراندازی(، محسن محمدسیفی 
)ووشو(، محسن شادی )روئینگ - قایقرانی(، محمد دانشور )کایرین 
– دوچرخه سواری(، بهداد س��لیمی )وزنه برداری(، اسماعیل عبادی 
)تیران��دازی با کمان(. مدال نقره: نرجس ام��ام قلی نژاد )تیراندازی(، 
الهه منصوریان )ووش��و(، تیم تیران��دازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، 
حمیدرضا الدور )ووشو(، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و کیانوش 
رستمی )وزنه برداری(. مدال برنز: سجاد عباسی )ووشو(، تیم روئینگ 
چهار نفره بانوان، سولماز عباسی )روئینگ - قایقرانی(، تیم روئینگ دو 
نفره مردان و تیم کامپوند مردان، حسین عسگری )دوچرخه سواری(. 

پایانمذاکراتهستهای
هفتمین دور مذاکرات هس��ته ای ایران ک��ه از 10 روز پیش در 
نیویورک آغاز ش��ده بود جمعه ش��ب به وق��ت نیویورک در حالی 
که اختافات دو طرف هنوز به قوت خود باقی اس��ت پایان یافت. 
این مذاکرات جمعه ش��ب با دیدار سه جانبه ظریف، اشتون و کری 
برای دومین بار در دو روز گذشته ادامه یافت، اما بعد از دو ساعت 
رایزنی دو طرف نتوانس��تند به دیدگاه مشترک برای رفع اختاف 
نظرها برس��ند. هنوز زمان مذاکرات بعدی مش��خص نشده است. 
براس��اس اعام تیم مذاکراتی ایران،  مذاکرات س��ه جانبه ظریف با 
اش��تون و ک��ری در فضایی کاما جدی و صری��ح صورت گرفته و 
ابعاد مختلف فنی، سیاس��ی و حقوقی برنامه هس��ته ای کشورمان 
و نی��ز تحریم ه��ا را در بر گرفت. این مذاک��رات در مجموع مفید و 
س��ازنده بوده، اگرچه به پیش��رفت قابل ماحظه ای در موضوعات 
مورد اختاف منجر نشد. با عنایت به مجموعه شرایط و بحث های 
فنی فش��رده ای که تاکنون صورت گرفته اس��ت، دو طرف تصمیم 

گرفتند مشورت ها در آینده نزدیک از سرگرفته شود. 

امیدواریبههفتههایآتی
خبرگزاری فرانسه روز ش��نبه گزارش داد، وزیر امور خارجه امریکا 
گفت واش��نگتن امیدوار اس��ت ظرف چند هفته آتی در مورد برنامه 
هس��ته ای ایران توافق حاصل شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از جان 
ک��ری، وزیر ام��ور خارجه امریکا گزارش داد: م��ا همچنان امیدواری 
زیادی داریم که ایران و 5+1 بتوانند ظرف هفته های آینده به توافقی 
برس��ند که به نفع جهانیان باشد. این اظهارات کری در حالی مطرح 
شد که وی برای دومین بار با همتای ایرانی خود و همچنین مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در نیویورک حضور یافت. 
حجت االسام والمسلمین حس��ن روحانی، رییس جمهوری اسامی 
ایران روز جمعه در کنفرانس خبری در نیویورک گفت: نوبت انعطاف 
طرف مقابل در مذاکرات هسته ای فرا رسیده است. کشورهای جهان 

در انتظار حل مسئله هسته ای ایران هستند. 

رییسمجموعهتئاترشهرازآغازبازسازیسهتاالرنمایشیمجموعه
تئاترشهربامساعدتدفترطرحهایعمرانیوزارتفرهنگوارشاد

اسالمیخبرداد.
»بنیس�یودلتورو«بازیگرسینماازفستیوالسنسباستینجایزه

دونوسیتارادریافتکرد.
امی�نزندگانیازایفاینقشروحانیدریکفیلمس�ینماییبانام

»غیرت«خبرداد.

رییسسازمانغذاوداروعمدهترینداروهاییراکهبهکشورقاچاق
میش�ونداعالمکردونس�بتبهمصرفآنهابهدلیلهمراهشدنبا

پدیدهتقلبهشدارداد.
عام�الننزاعمرگباردرنازیآبادس�رانجامدرتحقیقاتکارآگاهان

پلیسآگاهیلببهاعترافگشودند.
رییسسازمانبازرسیکلکشورآخرینوضعیتپروندهبورسیههای
غیرقانونی،سقوطهواپیمایآنتونفوبازگرداندنخاوریراتشریح

کرد.

رییسهیاتمدیرهباش�گاهپرس�پولیسمیگوید:تیمفوتبالاین
باش�گاهضعفهایغیرقابلانکاریداردک�هکادرفنیدرصددرفع
آناس�ت.سیاس�یهمچنینمیگویدبرخوردداییبعدازبرکناری

»بزرگوارانهوبامناعتطبع«بودهوایننشانازنجابتاوست.
لورانبالن،سرمربیتیمفوتبالپاریسنژرمناعالمکرد:اززالتان
دردیدارش�نبهمقابلبوردواستفادهنمیکند،امابهدیدارسهشنبه

شبلیگقهرماناناروپامقابلبارسلوناخواهدرسید.
حسنرحیمیومصطفیحسینخانیازدوررقابتهایاوزان57و

70کیلوگرمکشتیآزادبازیهایآسیاییاینچئونکناررفتند.

ی�داهللطاهرنژاد،عضوش�ورایمرکزیحزبکارگزارانس�ازندگی
گف�ت:تمامجناحهاباگرایشهایمختلفخانهاحزابرامأمنخود

میدانند.
نشستکمیتهفلسطینجنبشعدمتعهددرسطحوزرایخارجهبه

ریاستظریفدرمقرسازمانمللتشکیلشد.
سیدحس�ینمرعش�یبهمهرگفت:ارزشتوافقهستهایهمچون

ملیکردنصنعتنفتاست.

لئوناردودیکاپریوباتغییرظاهرخودشباهتفوقالعادهایبه
»جکنیکلسون«،دیگربازیگرمعروفهالیوودیپیداکردهاست

مدیرعاملشرکتساماندهیصنایعومشاغلشهرداریتهرانگفت:
ادعایوجود50میلیونموشدرشهرتهرانکامالغیرواقعیاست

تیمفوتبالپرسپولیسدرراستایبرطرفکردنمشکالتخود
یکمهاجمخارجیجذبمیکند

دادستانهاییکدادگاهسازمانمللدرالهه،مجازاتحبسابد
رابرایرادوانکاراجیچ،رهبرپیشینصربهایبوسنیبهاتهام
جرائمیازجملهقتلعامهفتهزارمردوپسردرسربرنیتساو

بمبارانسارایووخواستارشدند

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

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

آخرینآماربیستمیننمایشگاهمطبوعات
روزنامه ها و موسسات مطبوعاتی در کنار پایگاه های خبری بیشترین 
سهم ثبت نام اولیه در بیستمین نمایشگاه مطبوعات را به خود اختصاص 
دادند. به گ��زارش روابط عمومی معاونت مطبوعات��ی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسامی، تا پایان ش��هریورماه نزدیک به 600 رسانه برای حضور 
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات، ثبت نام اولیه را انجام دادند که پس از 
بررسی اولیه می توانند برای حضور و ثبت نام قطعی اقدام کنند. براساس 
آمار ثبت ش��ده در سایت pressexpo.ir، تا پایان روز 31 شهریور ماه، 
36 موسس��ه مطبوعاتی، 35 خبرگزاری، 60 روزنامه، 50 هفته نامه، 41 
دو هفته نام��ه، 122 ماهنامه، 16 دوماهنام��ه، 48 فصلنامه، 120پایگاه 
اطاع رسانی، 73 موسسه دست اندرکار در بخش کسب و کار مطبوعات، 
روابط عمومی ها و غیره در بخش س��ایر نمایش��گاه، به جمع متقاضیان 

حضور در این دوره نمایشگاه پیوسته اند. 
بنابراین گزارش، بیش��ترین درخواس��ت متراژ غرفه نیز به ترتیب 12 
و 24 متری بوده اس��ت، ب��ه طوری که 310 رس��انه غرفه 12 متری و 
125 رسانه غرفه 24 متری و بقیه رسانه ها نیز متراژی بیشتر از این دو 
را انتخاب کرده اند. موسس��ات مطبوعاتی بیشترین متراژ درخواستی در 
نمایشگاه را داشته اند. همچنین 86 رسانه درخواست کردند که غرفه را 
خود آماده کنند. طبق آمار ارائه شده از سوی سایت نمایشگاه، مجموع 

متراژی که رسانه ها درخواست کرده اند نیز حدود 14 هزار متر است. 
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات حداقل متراژ هر غرفه 12 متر بوده 
و ب��ا همین ضری��ب افزایش می یابد و برای متراژه��ای مازاد بر 24 متر 
برای رسانه های بخش خصوصی 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده 
اس��ت. پیش ثبت نام در سامانه pressexpo.ir صورت گرفته و پس از 
بررس��ی های اولیه، ثبت نام قطعی از پانزدهم ت��ا پایان مهرماه از طریق 
همین س��ایت انجام خواهد شد؛ حضور در نمایشگاه بیستم بدون پیش 
ثبت نام امکان پذیر نیس��ت. امس��ال و برای نخستین بار، تمامی مراحل 
پیش ثبت نام، ثبت نام قطعی، انتخاب محل غرفه، پرداخت وجه، دریافت 
اطاع��ات غرفه داران ب��رای صدور کارت، اعام سیاس��ت ها و ضوابط و 
اطاع رسانی رویدادها و برنامه های جنبی نمایشگاه؛ صرفا از طریق سایت 
نمایشگاه مطبوعات انجام می پذیرد و در مرحله ثبت نام قطعی، متقاضیان 
متراژ و محل غرفه را از طریق س��ایت نمایش��گاه روی نقشه مشخص و 
به صورت برخ��ط، هزینه واگذاری را پرداخت خواهند کرد. بیس��تمین 
نمایش��گاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطاع رسانی 18 تا 24 

آبان در مصای امام خمینی)ره( برپا می شود. 

آن گونه که مدیرعامل ش��رکت واحد 
اتوبوس��رانی تهران اعام کرده است، به 
زودی ش��اهد تردد دوب��اره اتوبوس های 
برقی در سطح معابر تهران خواهیم بود؛ 
اتوبوس هایی که قطعا باید مشکاتشان 
حل ش��ود تا م��ردم منطقه مج��ددا از 
بازگش��ت این غول های پاک خوشحال 
ش��وند. مهن��دس پیم��ان س��نندجی 
مدیرعام��ل ش��رکت واحداتوبوس��رانی 
تهران در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا 
در تش��ریح جزیی��ات این خب��ر با بیان 
اینک��ه کارهای اجرایی برای بازگش��ت 
دوباره این اتوبوس های پاک آغاز ش��ده 
اس��ت، گفت: با توجه به زیرساخت های 
موجود و همچنین ش��رایط اتوبوس ها، 
ممکن اس��ت مجددا ای��ن اتوبوس ها در 
خط قدی��م خود یعنی 17 ش��هریور – 
راه آهن و میدان امام حسین )ع( به کار 
گرفته ش��وند. وی با اش��اره به بازسازی 
تعدادی از این اتوبوس های برقی گفت: 

در اعتبارات، خری��د اتوبوس های جدید 
پیش بینی ش��ده است، اما امسال خرید 
450 اتوبوس جدید در دس��تور کار قرار 
دارد و براساس مصوبات، ظرف دو سال 
باید به همین تع��داد، اتوبوس برقی نیز 

خریداری کنیم.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
تهران در مورد انتقادات مردمی به نحوه 
تردد کردن ای��ن اتوبوس ها، اظهارکرد: 
تکنولوژی های جدیدی در رابطه با این 
اتوبوس ه��ای پاک مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد که عمدت��ا هیبریدی و باتری 
هس��تند و ش��اخک های اتوبوس ها نیز 
در سراس��ر خیابان گسترده نشده است 
و ممک��ن اس��ت یک ش��اخک در ریل 
وس��ط خیابان تعبیه شود. سنندجی با 
بی��ان اینکه در حال حاض��ر تکنولوژی 
اتوبوس های برقی در دنیا جدید است، 
گف��ت: دراین اتوبوس ه��ا از تکنولوژی 
برق، باتری و کاما هیبریدی اس��تفاده 

می ش��ود. وی با بیان اینک��ه اگر رابط 
اتوبوس و برق، س��یم باش��د، باید یک 
سیم وسط تعبیه شود که در حال حاضر 
ما در حال امتحان روش های استفاده از 
اتوبوس پاک هستیم. سنندجی با بیان 
اینکه استفاده از اتوبوس پاک به عنوان 
یک مدل حمل و نقل در کانشهرهایی 
همچون تهران ضروری اس��ت، گفت: تا 
یک م��اه آتی اظهارنظر کاملی در مورد 
ش��یوه به کارگی��ری ای��ن اتوبوس ها و 

تکنولوژی آنها ارائه خواهم کرد.
به گزارش ایس��نا، با آنکه مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سرانجام 
اتوبوس های برقی که این روزها در انبار 
17 ش��هریور دپو ش��ده اند را منوط به 
یک ماه آینده می دانن��د، اما قطعا باید 
اش��کاالت و نقایص ای��ن اتوبوس ها که 
تعدادشان بازسازی ش��ده است، انجام 
گیرد تا به بهان��ه هوای پاک، با وقت و 

اعصاب مردم بازی نشود.

شفا آناین نوش��ت: از کل شکایت های 
بررس��ی ش��ده س��ال 92 در دادس��رای 
انتظامی تهران در حوزه پزشکی 58 درصد 
منجر به کیفرخواست شده است که از کل 
پرونده بیماران سرپایی برای 75 درصد و 
از پرونده بیماران بستری برای 47 درصد 
کیفرخواس��ت صادر شده اس��ت. مقایسه 
آمار فوق با س��ال 91 نش��ان می دهد که 
می��زان ص��دور کیفرخواس��ت در پرونده 
بیم��اران بس��تری 19 درص��د و در مورد 
بیماران س��رپایی 30 درصد افزایش یافته 
است. معاون انتظامی نظام پزشکی کشور 
ضمن بی��ان ای��ن خبر گف��ت: در بخش 
بیم��اران بس��تری نی��ز بیمارس��تان های 
خصوص��ی و دی کلینیک ه��ا 61 درصد و 
بیمارستان های دولتی و نهادها 22 درصد 
از کیفرخواس��ت ها را به خ��ود اختصاص 
داده اند.  به گفته دکتر علی فتاحی، نسبت 
توزیع کیفرخواس��ت در بخش بستری نیز 
به این شرح بوده است: 1- بیمارستان های 
خصوصی 42 درص��د. 2- دی کلینیک ها 
19 درص��د. 3- بیمارس��تان های دولت��ی 
ش��ش درصد. 4- بیمارستان شرکت نفت 
پن��ج درص��د. 5- بیمارس��تان های تامین 
اجتماعی چهار درصد. 6- بیمارستان های 
بنیاد شهید سه درصد. 7- بیمارستان های 
نیروی انتظامی دو درصد. 8- بیمارس��تان 

سپاه پاسداران دو درصد. 
وی اف��زود: با نگاه اجمال��ی به آمارهای 
ذکر ش��ده در بخش بس��تری مش��خص 
و  خصوص��ی  بیمارس��تان های  می ش��ود 
دی کلینیک ها 61 درصد کل شکایت ها و 
61 درصد کل کیفرخواس��ت ها را به خود 
اختص��اص داده اند. 62 درصد ش��کایت از 
آنها نیز به صدور کیفرخواست منجر شده 

است. بیمارس��تان های دولتی و وابسته به 
نهاده��ا نیز 34درصد از کل ش��کایت ها و 
22 درصد کل کیفرخواس��ت ها را به خود 
اختص��اص داده ان��د. 46 درصد ش��کایت 
از آنه��ا هم به صدور کیفرخواس��ت منجر 
شده اس��ت. به گفته معاون انتظامی نظام 
پزشکی کش��ور باید به این موضوع توجه 
داش��ت که مراجعان به مراک��ز درمانی از 
نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره 
متف��اوت ب��وده و این فاکتوره��ا به عنوان 
عوام��ل مداخله گ��ر می توان��د ب��ر میزان 
شکایت از بیمارستان ها و قاعدتا بر میزان 
کیفرخواس��ت تاثیرگذار باشد که باید این 
موضوع را در جمع بن��دی در نظر گرفت. 
از طرف��ی رتبه بن��دی گروه های پزش��کی 
در رابط��ه با میزان محکومیت هر رش��ته 
نسبت به ش��کایت طرح ش��ده در همان 
رشته نیز به شرح زیر است: 1- داروسازی 
پوس��ت 85درص��د. 3-  87 درص��د. 2- 
ترمیم��ی 65درصد. 4- پزش��ک عمومی 
61درص��د.  آزمایش��گاه   -5 62درص��د. 
6- دندانپزش��کی 56 درصد. 7- جراحی 
عمومی 43 درص��د. 8- اطفال 42درصد. 
9- بیهوش��ی 42درصد. 10- روانپزشکی 
38 درص��د. همچنی��ن کمتری��ن میزان 
محکومی��ت نیز ب��ه این رش��ته ها مربوط 
ب��وده اس��ت: 1- گوش، حل��ق و بینی دو 
درصد. 2- نروسرجری 14درصد. 3- قلب 
21درصد. 4- ارولوژی 22درصد. همچنین 
بررس��ی آماری نش��ان می دهد بیشترین 
آرای محرومیت از اش��تغال مربوط به این 
گروه هاست: 1- پزشک عمومی 30درصد. 
2- دندانپزش��کی 11درص��د. 3- جراحی 
عمومی 11درصد. 4- ترمیمی 10درصد. 

5- ارتوپدی هشت درصد. 

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی با اشاره 
ب��ه اینکه بحث فیلترین��گ فضاهایی مانند 
وایبر و واتس آپ به کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه مربوط می ش��ود، گفت: ش��ورای 
عال��ی فضای مج��ازی در ای��ن زمینه تنها 
بح��ث سیاس��ت گذاری های کان را انجام 
می دهد و اجرای فیلترینگ بر عهده کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه است. محمدحسن 
انتظاری در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین 
نمایش��گاه امنیت فضای سایبری در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تا به 
حال از نرم افزارهایی مانند وایبر و واتس آپ 
استفاده کرده است، گفت: تا به حال از این 
برنامه ها استفاده نکرده ام، اما معتقدم که باید 
در این زمینه بر توانمندی های داخلی تکیه 
و در عین حال نیازهای مردم را برطرف کرد. 
او با بیان اینکه تاکید شورای عالی فضای 
مج��ازی بر ایجاد برنامه های ملی داخلی در 

ح��وزه ارتباطات اس��ت، گف��ت: برنامه های 
پیام رس��ان می توانند نیاز م��ردم را برطرف 
کنند، اما تاکید ما بر این اس��ت که باید این 
نرم افزارها داخلی باش��ند. دبیر شورای عالی 
فضای مجازی، مدیریت نرم افزارهای داخلی 
را از جمله برنامه های ش��ورای عالی فضای 
مجازی دانس��ت و گفت: پیوست فرهنگی 
در کمیس��یون ارتقای محت��وای مرکز ملی 
فض��ای مجازی تصویب و به ش��ورای عالی 
فضای مجازی نیز ارس��ال ش��ده است. این 
پیوست در جلسه بعدی ش��ورای عالی که 
به زودی برگزار می ش��ود بررسی و تصویب 
خواهد شد. او درباره اجرای مجوز نسل سوم 
و چهارم ارتباطی تا اباغ پیوس��ت فرهنگی 
گفت: مجوز برقراری نس��ل س��وم و چهارم 
ارتباطی از سوی اپراتورها باید بعد از تصویب 
پیوست و اباغ آن به وزارت ارتباطات و سایر 

دستگاه های ذی ربط عملیاتی شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تقویت نظام مراقبت مادران را 
یکی از برنامه های طرح تحول سامت بیان کرد و گفت: جلوگیری 
از س��زارین های بی مورد و رسیدن به شاخص مطلوب 25 تا 30 
درصد، یکی از اهداف این طرح اس��ت. دکتر علی اکبر سیاری در 
کنگره ملی راهکارهای ارتقای سامت و کاهش مرگ ومیر مادران 
باردار که روز شنبه در مرکز همایش های رازی برگزار شد با اشاره 
به ماموریت وزارت بهداشت در کاهش مرگ ومیر مادران ناشی از 
ب��ارداری و زایمان، گفت: هر قدر یک جامعه عقب مانده تر باش��د 
میزان مرگ ومیر مادران در اثر بارداری و زایمان بیش��تر اس��ت. 
س��یاری با اش��اره به اینکه در شش ماهه اول س��ال جاری 157 
مورد فوت ثبت ش��ده است، افزود: در سال گذشته 291 مادر در 
اثر بارداری و زایمان فوت کرده اند. معاون وزیر بهداشت نخستین 
عام��ل مرگ مادران باردار را خونریزی عن��وان کرد و گفت: مادر 
بارداری که کم خونی دارد خطر مرگ او هش��ت برابر می ش��ود، 

بنابر این الزم است همه مادران قرص آهن مصرف کنند. 
سیاری با اش��اره به اینکه، مراقبت از مادران باردار در روستاها 
نسبت به شهر فعال تر است، افزود: با فعال کردن خدمات از طریق 
تغییر ماموریت کارشناس سامت بهداشت خانواده در روستاها، 

درصدد هس��تیم که برای هر سه تا چهار هزار نفر یک کارشناس 
مراقب سامت که کارشناس آموزش دیده بهداشت خانواده است 
در نظر گرفته ش��ود. معاون بهداش��ت وزارت بهداشت در بخش 
دیگری از س��خنان خود، بر جلوگیری از س��زارین های بی مورد و 
رس��یدن به شاخص مطلوب 25 تا 30 درصد تاکید کرد و گفت: 
براس��اس ثبت سامانه کشوری میزان س��زارین در سال 92، 54 
درصد بوده اس��ت و در س��ال 93 میزان سزارین در کشور به 52 
درصد رسیده است. در سال 92 شهر زابل با 21 درصد، کمترین و 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و استان گیان با 75 درصد سزارین، بیشترین میزان را در کشور 

به خود اختصاص داده است. 
س��یاری در ادام��ه یکی دیگ��ر از بزرگ ترین تح��والت برنامه 
س��امت مادران را توجه به تجهیز و تدارک بیمارستان ها به دارو 
و ملزوم��ات برای فوریت های مامایی و زایمان عنوان کرد و گفت: 
شناسایی به موقع و جلوگیری از تاخیر در تصمیم گیری و ارجاع 
موارد پرخطر، عدم تاخی��ر در ارائه خدمات درمانی به مادران در 
بیمارستان ها و مراکز زایمانی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی 

از دیگر برنامه های تحول سامت مادران است. 

اتوبوس برقی های پایتخت تجهیز می شوند

زایماننخستینعاملمرگزناندرکشور

افزایشحداکثریشکایتازپزشکانومراکزدرمانی

فیلترینگبرعهدهکارگروهتعیینمصادیقمجرمانهاست



گزارشی از راه اندازی یک سایت پرواز

یک ساعت در بالن
صفحه 11

سرمایه گذاران به دنبال چه کارآفرینانی هستند؟
س��رمایه گذاران تمایل دارن��د با چ��ه کارآفرینانی 
کار کنن��د؟ ای��ن کارآفرین��ان چه ش��خصیت و چه 
ایده هایی باید داش��ته باش��ند؟ به گزارش گروه بازار 
باش��گاه خبرنگاران، اینها س��وال هایی است که ذهن 
مدی��ران و فع��االن عرص��ه کس��ب وکار را مش��غول 

می کند. به نظر می رس��د کار کردن با کارآفرین هایی 
مورد خواس��ت س��رمایه گذاران اس��ت که عموما در 
حوزه خ��ود تخص��ص دارن��د، از تجربی��ات عملیاتی 
 برخوردارن��د و دارای ش��م ب��االی کس��ب وکار 

هستند. 

آنها با پشتکار بوده و نسبت به دیگران ریسک پذیری 
باالت��ری دارند. آنها همچنین نس��بت به شکس��ت ها 
خوش بین هس��تند، البته نه خوش بینی بیش از حد. 
اما چ��ه ویژگی های ش��خصیتی دیگ��ری کارآفرینان 
موفق را از س��ایرین مج��زا می کن��د؟ صاحب نظران 

طی تجربی��ات طوالنی چند ع��ادت را در کارآفرینان 
مشاهده کرده اند که روی رفتارهای آنها تاثیر گذاشته 
 و دیگران نی��ز به راحت��ی می توانند آنه��ا را آموخته و 

به کار بگیرند.
صفحه 11

سرنخ
از سرمایه گذاری در سیستان تا 

11پروژه های آبرسانی

کافه تبلیغات
کسب وفاداری مشتری با بومی کردن 

13همگام با استراتژی اصلی برند

کلینیک کسب و کار 

راه اندازی وب سایت کسب وکار 
14

داستان زندگی محمود خلیلی

گاز مایع و پروپان
16

هزینه های زندگی را مدیریت کنید

 زندگی دوباره 
با هزینه اندک

مبلمان در زمره کاالهای بادوام و البته پرهزینه خانواده ها محسوب 
می شود که هیچ خانه ای را نمی توان بدون آن تصور کرد...

راهنمای بازاریابی در شرکت های کوچک 
و متوسط

 تاثیر هوشمندی رقابتی
 در برنامه ریزی استراتژیک

در دنی�ای پرش�تاب کنونی ش�رکت هایی ک�ه نمی توانند پا به 
پای تغییرات حرکت کنند و خود را با ش�رایط حاکم بر محیط 

کسب و کار وفق دهند...

بایدها و نبایدهای بومی سازی کمپین های 
تبلیغاتی جهانی

تاثیر فرهنگ ایرانی 
بر تبلیغات جهانی 

باره�ا پی�ش آمده برندهای مط�رح دنیا ب�رای تبلیغات خود 
کمپین هایی جهانی را تعریف کرده اند. 

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل 
اتومبیل کرایه

هر تماس دریافتی 
یعنی سود

همه کارشناسان مدیریت می گویند که مدیر کسی است که هشت 
س�اعت از 24 س�اعت خود را برای تفریح، هش�ت ساعت را برای 

خواب و هشت ساعت را برای کار اختصاص دهد...

تجار ایرانی بخوانند:

 بازار افغانستان 
چه می خواهد

بیش از 10 س�ال از س�رنگونی حکومت طالبان در افغانس�تان 
می گذرد. این کشور طی این سال ها دستخوش تحوالت بسیاری 

در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...

10

12

13

14

15



مدیریت زندگی10

مبلم��ان در زم��ره کاالهای 
بادوام و البته پرهزینه خانواده ها 
محس��وب می ش��ود ک��ه هیچ 
خان��ه ای را نمی ت��وان بدون آن 
تصور کرد، اما از آنجایی که هر 
کاالیی هر چند بادوام هم باشد 
عمر مش��خصی دارد، پرداخت 
هزین��ه  هر چند وق��ت یک ب��ار 
چن��د میلیون��ی برای داش��تن 
یک دس��ت مبلمان شیک و نو، 
می تواند نوعی فش��ار اقتصادی 
برای خان��واده ایج��اد کند، اما 
راهکارهای دیگ��ری هم وجود 
دارد ک��ه ب��ا اس��تفاده از آنه��ا 
می ت��وان از ص��رف هزینه های 
گ��زاف جلوگیری ک��رد. تعمیر 
مبلمان آسیب دیده یکی از این 

راهکارهاست. 

دوباره خرید نکنید
تعمیرات وسایل خانه همیشه 
راهی مناسب برای صرفه جویی 
در مخ��ارج زندگی محس��وب 
می ش��ود. اگر وسایلی که دچار 
خرابی و آسیب دیدگی می شوند، 
در زم��ره آثار گران قیمت منزل 
باش��ند، تعمیرش��ان بر خرید 
دوباره آنها ارجحیت دارد. یکی 
از ای��ن وس��ایل مه��م و البته 
ضروری برای خانواده ها، مبلمان 
اس��ت. امروزه ب��رای خرید هر 
دس��ت مبل حداقل شش نفره 
از هر نوع اس��پورت، کالسیک 
و استیل که باشد، باید حداقل 
3میلیون توم��ان هزینه کنید. 
این هزینه ه��ا در مورد مبلمان 
استیل بسیار بیشتر هم می شود 
و گاه ت��ا 20میلیون تومان هم 
می رسد. به ویژه مبلمان استیل 
منب��ت کاری ش��ده ب��ه خاطر 
قیم��ت باال و جنب��ه هنری که 
دارند، حتما باید تعمیر ش��وند 
چ��ون هم خری��د دوب��اره آنها 

هزینه بسیار باالیی می طلبد و 
هم اینکه شما نباید یک کاالی 
هن��ری قدیم��ی را ب��ا اجناس 
ام��روزی که کیفیت الزم را هم 

ندارند، تعویض کنید. 

تولید دوباره مبلمان خانگی 
رویه کوب��ی، تعویض تش��ک 
مب��ل، تعویض پارچ��ه مبل و 
غیره از جمله تعمیراتی اس��ت 
که معموال روی یک مبل انجام 
می ش��ود.  تعمیرکنن��ده ای در 
حوالی آریاش��هر در مورد انواع 
تعمی��رات مبلمان و هزینه های 
آن به خبرنگار »فرصت امروز« 
وی  اس��ت.  داده  توضیحات��ی 
که از تعمی��رکاران قدیمی این 
به شمار می رود،  کاالی خانگی 
می گوید: مبل از جمله کاالهایی 
اس��ت که می توان آن را تعمیر 
کرد که حت��ی بهتر از قبل هم 
باش��د و استحکام سابق خود را 
هم داشته باشد. حتی با تعویض 
پارچه هایش می توان ش��کل و 
شمایل آن را به طور کلی تغییر 
داد. وی مهم ترین آس��یب هایی 
را که ی��ک مبل در معرض آنها 

قرار دارد، چنین برمی ش��مارد: 
نشست کردن تشک مبل یکی 
از شایع ترین آسیب هایی است 
ک��ه مبل دچ��ارش می ش��ود. 
ب��ا تعویض تش��ک مب��ل این 
مشکل رفع می شود. همچنین 
ساییده ش��دن  ی��ا  پاره ش��دن 

روکش مبل دیگر آسیبی است 
که یک مب��ل می بیند. تعویض 
پارچه های رویی مبل راهکاری 
اس��ت که زیبایی دوب��اره  را به 
مبل ه��ا بازمی گرداند. اس��کلت 
مب��ل نیز ک��ه مهم ترین بخش 

آن به ش��مار م��ی رود، ممک��ن 
است بعد از چند سال استفاده 
به قیژ قیژ بیفت��د. تعمیرکاران 
چاره این مشکل را هم می دانند 
و به راحت��ی چارچ��وب مبل را 

تعمیر می کنند. 

هزینه های زندگی دوباره
وی ک��ه در مغ��ازه کوچکش 
ان��واع پارچه ه��ا را در مع��رض 
دید مش��تریان قرار داده است، 
در م��ورد قیم��ت پارچه ه��ا و 
اینکه برای روکش یک دس��ت 
مبل استیل ش��ش نفره چقدر 
اس��ت، می گوید:  پارچ��ه الزم 
برای این کار به بیش از 22 متر 
پارچه نیاز است. وی همچنین 
در م��ورد قیم��ت ان��واع پارچه 
رومبلی در بازار اضافه می کند: 
قیمت این اجناس بین 15هزار 
تومان ت��ا 100هزار تومان برای 
هر متر در نوس��ان اس��ت.  این 
تعمیرکار کهن��ه کار هزینه های 
رویه کوبی را تا 700هزار تومان 
ب��ر یک دس��ت مب��ل می داند. 
اگ��ر ق��رار باش��د تش��ک مبل 
هم تعویض ش��ود، بای��د روی 

800هزار تومان خرج کرد. وی 
س��رجمع مبلغ پرداختی برای 
تعمیرات اساسی مبلمان استیل 
را بیش از 2 میلیون و 500هزار 
تومان می داند. با درنظر گرفتن 
ای��ن رق��م به صرفه ب��ودن آن 
به چش��م می آید، زی��را حداقل 
مبلغ پرداختی برای خرید یک 
دست مبل اس��تیل شش نفره 
5میلیون تومان است؛ بنابراین 
با صرف هزینه ای بس��یار کمتر 
از قیم��ت خری��د جن��س نو، 
می توانید صرفه جویی اساس��ی 

داشته باشید. 

ایرانی ها کیفیت الزم را دارند
پارچه ه��ای  خری��د  ب��رای 
رومبلی می توانید به چند مرکز 
ب��ورس س��ر بزنی��د. مهم ترین 
آنها بازار پیچ ش��میران اس��ت 
که ب��ورس ف��روش پارچه های 
رومبلی محسوب می شود. خبر 
خوش��ایندی که در این زمینه 
وج��ود دارد، رونق تولید داخل 
این پارچه هاس��ت؛ تا جایی که 
نمونه های ترک را هم پشت سر 
گذاشته اند. به گفته فروشندگان 
این بازار، کیفیت داخلی بسیار 
باال رفته اس��ت و خریداران هم 
پارچه های ایران��ی را می خرند. 
مبلمان  تولیدکنن��دگان  حتی 
پارچه های  اصلی  نیز مشتریان 
داخلی هستند. بنابراین با خیال 
آس��وده به این ب��ازار مراجعه و 
جن��س و ط��رح و رن��گ مورد 
عالقه خ��ود را خریداری کنید. 
حتی اگر پارچه ای را با نام ترک 
به شما عرضه کردند، 90درصد 
مطمئن باشید که ایرانی است، 
چون هنوز این ترس و لرز وجود 
دارد که جنس ایرانی را مشتری 
نپسندد و به همین دلیل بعضی 
از فروش��ندگان جن��س ایرانی 
خ��ود را با نام ت��رک به فروش 

می رسانند. 

جایی برای مدال های شما
اتاق و میز هر مدیری نمادی از ذهنش را برای دیگران 
ترس��یم می کند. مجموعه ای از نظ��م، زیبایی و تمیزی 
ش��ما را فردی منظم و مرتب نشان می دهد که به راحتی 
می توان ب��ه حرفتان اعتماد کرد، اما اتاق آش��فته و میز 
درهم ریخته نشانه ای از نابسامانی کسب وکار است. چنین 
مدیری نمی تواند مورد احترام باشد. پس شما مدیر محترم 
قبل از هر چیز بهتر است سامانی به محیط کارتان بدهید. 
یکی از وس��ایل مورد نیاز در اتاق مدیران و به طور کلی 
محیط های کاری، اس��تند است. این کاال که می تواند در 
ان��دازه و ش��کل و طرح های متنوعی تولید ش��ود، نقش 
مهم��ی در دکوراس��یون ات��اق مدی��ران دارد، همچنین 
جایگاه��ی برای قرارگیری مدال ها، جوایز و غیره اس��ت. 
این وس��یله دکوراس��یونی با قیمت های متنوعی در بازار 
عرضه شده است. استندهای چوبی زیباترین استندهای 
بازار محس��وب می شوند و بس��ته به جنس و نوع چوب 
استفاده شده در آنها، محدوده قیمتی متنوعی هم دارند. 
روک��ش پ��ی وی س��ی و اچ دی اف از مرغوب ترین کارها 
هستند. استندهای تمام  ام دی اف هم از بهترین های بازار 
هستند که معموال زیباترین طراحی ها را هم به خودشان 
اختص��اص داده اند. برای خرید ای��ن کاال به میزان نیاز و 
مورد اس��تفاده خود دقت داشته باش��ید تا بتوانید اندازه 
مورد نیازتان را سفارش دهید. شکل، طرح و رنگ این کاال 
را هم مطابق با چیدمان دفتر کارتان انتخاب کنید تا هم 
وسیله ای برای مرتب س��ازی محیط اطراف تان خریداری 
کرده باش��ید و هم اینکه طراحی جدی��د و دلخواه تان را 

داشته باش��ید. یکی از نکات مهمی که هنگام خرید این 
وسایل باید به آن دقت کنید، انتخاب شرکت هایی است 
که کاالهای خود را به صورت رایگان برای مشتریان ارسال 
می کنند، در این صورت هزینه های مربوط به حمل و نقل را 
هم نخواهید داشت. نگران آسیب دیدگی کاال هم نباشید 
چون معموال به صورت حباب پیچ و کامال امن حمل و نقل 
می شود. از طرف دیگر چون شما به عنوان یک مدیر وقت 
کمتری برای رفتن به فروشگاه ها و دیدن کاالی مورد نظر 
از نزدیک دارید، می توانید به س��ایت اینترنتی ش��رکت 
تولیدکننده سر بزنید و با استفاده از کاتالوگ های موجود 
در سایت وسیله مورد نیاز خود را انتخاب کنید و سفارش 
بدهید. قیمت اس��تندها به جنس و اندازه و طراحی آنها 
بس��تگی دارد و معم��وال بی��ن 200 تا 600ه��زار تومان 

قیمت گذاری می شوند. 

ماشینی برای شستن ظروف
این روزها سر وکله انواع و اقسام ماشین در آشپزخانه ها پیدا 
شده است. حاال دیگر این ماشین ها نه تنها غذا می پزند بلکه 
خودش��ان هم ظرف ها را می ش��ویند. این گزارش به معرفی 

بهترین برندهای ماشین ظرفشویی در  بازار می پردازد. 

ظرفیت همه ماشین ها
ماش��ین های ظرفشویی در چهار س��ایز 6، 8، 12، 13 و 
14نفره تولید می ش��وند. البته بعض��ی از برندهای متفرقه، 
ماش��ین در مدل چهار نفره ه��م تولید می کنند که حالت 
اس��تانداردی ن��دارد. منظ��ور از ش��ش نفر این اس��ت که 
یک دست سرویس غذاخوری 12تایی در آن جای می گیرد. 
البته اندازه های شش و هشت نفره در حالت رومیزی تولید 
می ش��وند و حجم کمی از آش��پزخانه را اشغال می کنند. 
پرفروش ترین و پرهوادارترین سایز 12نفره است. حجم آنها 
به اندازه یک ماشین لباسشویی است و استانداردترین حالت 
را دارد. البته مدل های13 و 14نفره  هم در بازار حضور دارند. 

پرطرفدارها
می توان این برندها را فعال ترین و بهترین برندهای امروز 
 Media، ،برای ماش��ین های ظرفش��ویی نامید: ایندزی��ت
Magic، سامس��ونگ و LG. مث��ل همیش��ه ایندزی��ت 
 LG گران قیمت ترین جنس را در بازار عرضه می کند و تولید
از همه باالتر اس��ت. Magic  هم هواداران خاص خودش و 
همچنین مصرف برق پایین تری نسبت به بقیه برندها دارد. 
Medi  با تولید 16نفره ها، خود را کمی معروف تر از برندهای 

متفرقه کرده و توانسته جزو 10برند دنیا قرار بگیرد. 

چقدر باید هزینه کنید؟ 
اگر برای خرید ماش��ین ظرفش��ویی به ب��ازار می روید، 
هزینه بیش��تر برای خرید ماش��ین ظرفش��ویی، لزوما به 
معنای خرید بهترین ماش��ین ظرفش��ویی نیست. تعداد 
زیادی از ماش��ین های ظرفش��ویی  قیمت میانگینی دارند 
که بس��یاری از آنها تقریبا مش��خصات و کاربردهایش��ان 
با ظرفش��ویی های گران قیم��ت یکی اس��ت. به طورکلی 
قیمت گذاری ماشین های ظرفش��ویی تابعی از این اصول 
هس��تند: مدل های غیرتجملی را می توان با کمتر از یک 
میلیون توم��ان خرید، مدل هایی که ویژگی های بیش��تر 
و عملک��رد بهتری دارند قیمت ش��ان بی��ن یک میلیون و 
500 ه��زار تومان تا 2 میلیون تومان اس��ت و برای خرید 
برندهای لوکس  با ویژگی ها و مشخصات بیشتر و جدیدتر 

باید 2 میلیون تومان هزینه کنید. 

 امروزه برای خرید 
هر دست مبل حداقل 
شش نفره از هر نوع 
اسپورت، کالسیک 
و استیل که باشد، 

باید حداقل 3میلیون 
تومان هزینه کنید. 

این هزینه ها در مورد 
مبلمان استیل بسیار 
بیشتر هم می شود 
و گاه تا 20میلیون 
تومان هم می رسد

کاالی خانگی کاالی مدیران
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هزینه های زندگی را مدیریت کنید

زندگی دوباره با هزینه اندک



11 مدیریت سرمایه گذاری

اس��مش که می آید ناخودآگاه 
یاد داس��تان های دوست داشتنی 
به خص��وص  می افت��م،  ژول ورن 
کتاب »پنج هفته در بالن.« یادش 
بخیر! آن وقت ها که این کتاب را 
می خواندم، خط به خط داستان 
مانن��د فیلم از مقابل چش��مانم 
می گذشت. به این فکر می کردم 
ک��ه آی��ا واقع��ا می ش��ود روزی 
سوار بالن بش��وم و از فاصله مثال 
500متری زمین و زیبایی هایش 
را تماشا کنم؟ شاید آن روزها این 
موضوع، تخیلی بی��ش نبود، اما 
شاید باور نکنید امروز این رؤیا به 
واقعیت تبدیل شده و در همین 
دماوند، س��ایتی برای پرواز بالن 
وج��ود دارد که عالقه مندان را به 

ماجراجویی می طلبد. 
معم��وال افرادی که ب��ه دنبال 
یک فکر  بکر برای سرمایه گذاری 
می گردن��د، دوس��ت دارن��د در 
زمینه ای سرمایه گذاری کنند که 
رقبای کمتری داشته باشد. هرچه 
رقیب کمتر، بازگش��ت س��رمایه 
و سود بیش��تر. بر همین اساس، 
قصد داریم به شما کسب وکاری 
را معرف��ی کنی��م ک��ه تنها یک 
ش��رکت در ایران متولی این امر 
است؛ کسب وکاری که موجبات 
تفریح و سرگرمی مردم را فراهم 
می کند و یک روز خوب برای آنها 
می سازد. اتفاقا وقتی با مسئوالن 
ای��ن ش��رکت صحب��ت کردیم، 
صمیمانه به پرسش های ما پاسخ 
گفتند و از حضور سرمایه گذاران 
در این بخ��ش با تاکی��د فراوان 
حمایت کردند. شرکت »آرام بانان 
آسمان« فرصت س��فر با بالن را 
برای عم��وم م��ردم فراهم کرده 
و ب��ه زودی یک مجتم��ع بزرگ 
تفریح��ی و گردش��گری هم در 
ای��ن زمینه افتتاح می کند. پیش 
از ورود به بحث س��رمایه گذاری 
در این زمینه باید بگوییم که اگر 
دوس��ت دارید س��وار بالن شوید، 
باید حداقل 385ه��زار تومان از 
جیب ت��ان هزینه کنید. بین یک 
تا 2 س��اعت پرواز در فاصله 500 
تا 600مت��ری را تجربه می کنید 
و لذت��ی به یاد ماندن��ی را تجربه 
خواهی��د ک��رد. توصیه می کنیم 
اگر به فک��ر س��رمایه گذاری در 
این بخش هس��تید، ابت��دا برای 
یک بار هم که ش��ده پرواز با بالن 
را تجربه کنید. زیرا در آن صورت 
بعید است به فکر سرمایه گذاری 
در زمینه های دیگر بیفتید. مدیر 
داخلی دفت��ر آرام بانان آس��مان 
در باره بالن می گوید: »این وسیله 

نقلیه اگرچ��ه در دنیا هزینه های 
باالیی دارد، اما در مقابل درآمدزا 
هم هست.«یاسین قمری با اشاره 
به اینکه ش��رکت مذکور در سال 
88 آغاز ب��ه کار کرده، می افزاید: 
»در ابتدای کار برای گرفتن مجوز 
سختی های بس��یاری را متحمل 
ش��دیم. زیرا تا پیش از آن قانون 
خاصی برای پرواز بالن در کشور 
وج��ود نداش��ت و تقریب��ا چهار 
س��ال طول کشید که مجوزهای 
الزم از طرف سازمان هواپیمایی 
کش��وری اخذ ش��ود. گذشته از 
اینها حدود 100 تا 200میلیون 
تومان هم هزینه کردیم، اما اکنون 
راه برای اف��رادی که می خواهند 
وارد این عرصه ش��وند باز است و 
امروز می توان ب��ا پرداخت 20 تا 
25میلیون تومان قرارداد ساالنه 

مجوز را امضا کرد.«
به گفته قم��ری، قبل از مجوز 
یک ساله به طور موقت، مجوزهای 
سه ماهه و شش ماهه به متقاضیان 
ارائ��ه می ش��ود. البته ب��رای هر 
پرواز هم باید مبلغی به س��ازمان 
هواپیمایی کشوری پرداخت شود 
که بین یک س��وم ت��ا یک پنجم 
درآمد، بس��ته به نوع ن��وع پرواز 

متفاوت است. 

مزایا و معایب بالن
یک��ی از خوبی ه��ای بالن این 
اس��ت که می توان��د در هر جایی 
پرواز کند و امکانات زیادی مانند 
باند فرودگاه الزم ندارد. اگر کسی 
هر روز هم با این وسیله سفر کند، 
راه هایی متفاوت را تجربه خواهد 
کرد زیرا بالن نسبت به وزش باد، 

مسیرهای مختلف را طی می کند 
و ای��ن موض��وع هیج��ان ماجرا 
را چن��د برابر افزای��ش می دهد. 
جالب اینجاس��ت که مسافران و 
حتی کاپیتان هم قب��ل از پرواز 
از نقطه فرود خبری ندارند و تنها 
15دقیقه آخر، منطقه ای که قرار 
اس��ت در آن فرود انج��ام پذیرد، 
مش��خص می ش��ود که این هم 
بستگی به جهت و سرعت وزش 
ب��اد دارد. از بال��ن در بخش های 
مختلفی استفاده می شود. به عنوان 
مثال، برای تحقیقات، حمل و نقل 

و غیره، اما فع��ال در ایران، بحث 
گردش��گری آن قوی ت��ر اس��ت. 
اگرچه جاهایی که وسیله ای مانند 
هلی کوپتر توانایی پرواز در آن را 
ندارد، بالن حرف اول را می زند و از 
این جهت می تواند در بسیاری از 
مشاغل تسهیل کننده کارها باشد، 
اما قطعا در آینده این اتفاق خواهد 
افتاد و بالن هم ابزاری برای انجام 

خیلی از کارها خواهد شد. 
اما وابستگی بیش از حد بالن به 
باد و شرایط جوی، یکی از معایب 
اس��تفاده از بالن قلمداد می شود. 

اگر یک روز هوا نامس��اعد باشد، 
شما نمی توانید پرواز کنید و اگر 
شانس با شما یاری نکند و شرایط 
بد جوی چندی��ن روز ادامه یابد، 
فرصت ها یک��ی پس از دیگری از 
دست خواهد رفت. فعال سه بالن 
در ای��ران وج��ود دارد که هفت 
نفر ظرفیت دارند. پنج مس��افر، 
یک کاپیتان و ی��ک نفر هم آزاد 
می گذارند تا بتوانن��د تعادل را با 
فضای به وجود آمده حفظ کنند. 
جالب است بدانید که خیلی از 
عروس و دامادهای جوان دوست 
دارند مراسم شان را در بالن برگزار 
کنند. در این موارد شما بالن را به 
قیمت 2میلیون و 500هزار تومان 
به آنها اجاره می دهید و ش��رایط 
را برای ش��ان فراه��م می کنید تا 
بتوانند از این لحظه ها فیلمبرداری 
و عکسبرداری کنند. البته خیلی ها 
هم جش��ن های دیگری دارند و 
می خواهند با اجرای آن در بالن، 
پرستیژ خاصی به آن ببخشند؛ یا 
دل شان می خواهد برای یک نفر 
سورپرایز داشته باشند که در این 
موارد تا یک میلی��ون و 600هزار 
توم��ان باید هزینه بپردازند. اینها 
درآمدهای��ی اس��ت ک��ه نصیب 

سرمایه گذاران خواهد شد. 

واردات بالن
بالن در دنیا از دو نفره تا 34 نفره 
وجود دارد، اما شما اگر بخواهید 
در این زمینه سرمایه گذاری کنید، 
فعال به خرید یک بالن شش نفره 
که حدود 200 ت��ا 220میلیون 
تومان برای تان هزینه دارد، اکتفا 
کنید. هر بالن تقریبا به س��ه ماه 

زمان نی��از دارد که وارد کش��ور 
شود، آن هم بیشتر از کشورهای 

اروپایی و توسط هواپیما. 
سوخت این وس��یله از پروپان 
است و در کپسول های 50لیتری 
ارائ��ه می ش��ود. ه��ر کپس��ول 
100ه��زار تومان قیم��ت دارد و 
هر پرواز هم یک و نیم کپس��ول 
را برای سوزاندن مصرف می کند. 

قم��ری در ارتب��اط ب��ا میزان 
می گوی��د:  مورد نی��از  س��رمایه 
»تازه کاران حداقل باید سرمایه ای 
بالغ بر یک میلیارد تومان داش��ته 
باش��ند تا بتوانند کار خود را آغاز 
کنن��د. تس��هیالت خاص��ی هم 
ب��رای ای��ن کار از ط��رف دولت 
داده نخواهد شد. شاید بازگشت 
سرمایه دو تا سه سال زمان ببرد. 
البته باید توجه داشت که این کار 
ریسک بسیار باالیی دارد. بنابراین 
هرچه پشتوانه مالی قوی تر باشد، 

پوشش ریسک راحت تر است.«
ناگفت��ه نماند که بخش��ی از 
درآمد ش��ما برای بیمه مسافران 
و حقوق کاپیتان هزینه می شود 
اما در نهایت در صورت پروازهای 
مکرر و تبلیغات موثر، درآمد شما 
بسیار قابل توجه خواهد بود. مدیر 
داخلی دفتر آرام بانان آسمان ادامه 
می دهد: »به ازای هر بالن، حدود 
18شغل ثابت ایجاد می شود که 
این برای کشور ما بسیار سودمند 
اس��ت.«وی بهترین م��کان برای 
ایجاد س��ایت را ته��ران می داند 
و می افزای��د: »ب��ه دلی��ل فضای 
مناس��بی که در تهران هس��ت و 
همچنین مشتریان بیشتری که 
در این منطقه وجود دارد، می توان 
تهران را بهترین مکان دانس��ت. 
البته با فراگیر شدن این موضوع 
در میان مردم، می توان در مناطق 

دیگر هم سرمایه گذاری کرد.«
قم��ری درب��اره آین��ده ای��ن 
کس��ب وکار معتقد اس��ت: »اگر 
وضعیت به این طریق ادامه پیدا 
کن��د، زی��اد نمی توان ب��ه آینده 
این ش��غل امی��دوار ب��ود، اما با 
فرهنگ س��ازی و تبلیغ��ات موثر 
قطعا وض��ع متفاوتی ب��رای آن 
رق��م می خورد. تبلیغ��ات در هر 
کس��ب وکاری، یکی از موثرترین 

عوامل جذب مشتری است.«
به ه��ر ترتیب اگ��ر از هیجان 
می ترس��ید یا اهل ریسک کردن 
نیس��تید، از س��رمایه گذاری در 
ای��ن زمین��ه صرف نظ��ر کنید، 
ام��ا چنانچه دوس��ت داش��تید 
برای م��ردم س��ورپرایزی جدید 
ب��ه ارمغ��ان بیاوری��د، می توانید 
 برای اطالعات بیش��تر به آدرس
www.aba.co.ir مراجعه کنید. 

سرمایه گذاران تمایل دارند با چه کارآفرینانی 
کار کنند؟ این کارآفرینان چه شخصیت و چه 
ایده هایی باید داش��ته باشند؟ به گزارش گروه 
بازار باشگاه خبرنگاران، اینها سوال هایی است 
که ذهن مدیران و فعاالن عرصه کسب وکار را 
مشغول می کند. به نظر می رسد کار کردن با 
کارآفرین هایی مورد خواس��ت سرمایه گذاران 
است که عموما در حوزه خود تخصص دارند، 
از تجربیات عملیاتی برخوردارند و دارای ش��م 
باالی کسب وکار هستند. آنها با پشتکار بوده و 
نسبت به دیگران ریسک پذیری باالتری دارند. 
آنها همچنین نسبت به شکست ها خوش بین 
هستند، البته نه خوش بینی بیش از حد. اما چه 
ویژگی های شخصیتی دیگری کارآفرینان موفق 
را از سایرین مجزا می کند؟ صاحب نظران طی 
تجربیات طوالنی چند عادت را در کارآفرینان 
مشاهده کرده اند که روی رفتارهای آنها تاثیر 
گذاشته و دیگران نیز به راحتی می توانند آنها را 

آموخته و به کار بگیرند.

تمرکز بر فرهنگ
هرچند اهمیت محصول و مدل کسب وکار 
بس��یار زیاد اس��ت، اما ش��اید بتوان ادعا کرد 
فرهنگ یک شرکت نقش مهم تری در موفقیت 
آن ایفا می کن��د. کارآفرینانی که افکار بزرگی 
را به فرهنگ ش��رکت خ��ود تزریق می کنند، 
اساسا موفق ترند. استقرار مناسب یک فرهنگ 
ش��فاف، باعث می ش��ود کارکنان بدانند چه 
چیزی مهم و ارزش��مند است و مطابق با آن 
عمل کنن��د. همچنین ارزش ه��ای محوری 
شرکت روی تصویر ذهنی و رضایت مشتریان 
تاثیر می گذارد. پیش از آنکه ش��رکت خود را 
راه بیندازید، زمانی را صرف فکر کردن به نوع 
فرهنگ مطلوب کنید. یک��ی از مزایای ایجاد 
فرهنگ ش��رکت این اس��ت که فرصت ایجاد 
یک تیم قوی را براس��اس آن به شما می دهد. 
ج��ذب و به کارگیری افرادی ک��ه ذاتا پذیرای 
فرهنگ شرکت هس��تند، باعث صرفه جویی 
در زمان و انرژی صرف ش��ده برای رسیدن به 
اهداف می شود. کارآفرینان موثر می دانند که 
تصمیم درست در انتخاب افراد باعث می شود 
سایر افرادی که از این فرهنگ خاص استقبال 

می کنند نیز جذب شرکت شوند و یک چرخه 
استخدام مثبت ایجاد می شود. آنها همچنین 
با نگاه به آینده )و نه فقط برای حال( اقدام به 
اس��تخدام کرده و از وسوسه استخدام افرادی 
که پشتکار نداشته و با فرهنگ سازمان انطباق 
ندارن��د، خودداری می کنند. کارآفرینان موفق 
با توجه به نیازهای دو س��ال آین��ده اقدام به 
اس��تخدام کرده و نگاه خود را تنها معطوف به 
امروز نمی کنند. تمام کارکنان شما، مشتریان 
و سرمایه گذاران، انسان هایی بالغ هستند؛ پس 
ب��ه همان نحو با آنها رفت��ار کنید. موفق ترین 
کارآفرینان بس��یار شفاف هس��تند. به صورت 
آش��کار و علنی ارتباط برقرار می کنند و غالبا 
دیگران را در مورد روند آینده کسب وکار مطلع 
می کنن��د. از این طریق، ش��ما نه تنها رهبری 
موثرتری خواهید داشت، بلکه اعتماد و تعهد 

بیشتری را نیز جلب خواهید کرد. 

به شدت روی مشتریان یا 
مصرف کنندگان تمرکز می کنند

بیش��تر کس��ب وکارها ادعا می کنند روی 
مشتریان یا مصرف کنندگان )با توجه به مدل 
کس��ب وکار( تمرکز کرده ان��د. در هر صورت، 
آنچه کارآفرینان موثر را از س��ایرین متفاوت 
می کند آن است که آنها توانایی درک نیازها و 
خواسته های مشتریان و مصرف کنندگان را در 
زمینه فعالیت خود دارند. به عبارت دیگر آنها 

برای فهمیدن دلیل آن نیازها به طور پیوسته در 
حال پرسیدن سوال »چرا؟« هستند. اگر شما 
بتوانید نیازها، خواسته ها و رفتارهای مشتریان 
را درک کنید، خواهید توانست به راه حل های 
بهتر و متفاوتی دست یابید که در نهایت منجر 
به تجربیات عالی مش��تریان و نتایج متعاقب 

می شود. 

شبکه های پشتیبان موثری 
ایجاد می کنند

به عنوان یک کس��ب وکار جدید، همیش��ه 
نیروهای مس��تقیم و غیرمس��تقیم زیادی در 
جهت نابودی شما وجود دارند. در شروع کار، 
کس��ب وکارها نام تجاری یا س��ابقه ای از خود 
ندارند. در چنین ش��رایطی، کارآفرینان موفق 
روی ساختن شبکه ای از افراد تالش می کنند 
که واقعا نس��بت به موفقیت و بقای ش��رکت 
اهمیت قائل می شوند و همچنین کسانی که 
بتوانند به ایجاد نام تجاری ش��رکت و تصویر 
ذهنی مشتریان کمک کنند. آنها قادر هستند 
گروهی از پشتیبانان انتخاب شده را ایجاد کرده 
و روابط��ی را با قهرمانان خارجی که به خوبی 
موقعیت خود را ایجاد کرده و قابلیت راهنمایی 
و تاثیرگذاری بر دیگران را دارند، برقرار کنند. 
این پشتیبانان می توانند شامل سرمایه گذاران، 
تحلیلگران، شرکا، وکال، حسابداران و افراد دیگر 
شوند. هر قدر افراد بیشتری مشتاق موفقیت 

شما باشند و در موفقیت شما سرمایه گذاری 
کنند، مسیر پیش روی شما ساده تر خواهد بود. 

تعیین و مخابره اهداف و 
واحدهای سنجش روشن

ش��رکت های نوپا تنها زمان��ی می توانند به 
موفقیت دست پیدا کنند که تیم برای دستیابی 
به مجموعه اهداف روش��ن همکاری و تالش 
کنند. کارآفرینان موفق به طور مداوم اهداف و 
واحدهای سنجش عملکرد را تعیین کرده و به 
اطالع تمام افراد تیم می رسانند. به طور منظم 
خود و تیم خود را با اهداف تعیین شده مقایسه 
کنید؛ عملکردهایی که اندازه گیری می شوند 

گرایش به بهبود و تکمیل شدن دارند. 

بر اولویت ها متمرکز باشید
به تجربه مشخص شده است که موثرترین 
کارآفرینان، به خصوص در ابتدای کار، به شدت 
در مورد حذف انحرافات و نادیده گرفتن اهداف 
درخش��ان خارج از برنامه جدی هستند. آنها و 
تیم هایشان روی اولویت ها و اهداف دست یافتنی 
متمرکز می مانند و تسلیم وسوسه ها برای صرف 
کردن منابع محدود در دنبال کردن فرصت های 
هیجان برانگیز ب��رای محصوالت جدید بالقوه، 
مشتریانی که در بازار هدف تعیین شده وجود 
ندارند یا مش��ارکت هایی که در جهت نیازها و 
اهداف بی واسطه نیستند، نمی شوند. متمرکز 
ماندن به ش��ما اجازه می دهد تم��ام قدرت و 
تفکر خود را روی یک هدف یا ایده صرف کنید 
و از ای��ن رو می توانید بر انحرافات غلبه کنید، 
بی نظمی ها و س��کون ب��ازار را از بین ببرید و 
دس��تیابی به با اولویت ترین گزینه ها را تسریع 
کنی��د؛ گزینه هایی که برای اطمینان یافتن از 

موفقیت شرکت ضروری هستند.
عادات دیگر: بیش��تر گوش دهید و کمتر 
صحبت کنید. س��واالت بیش��تری پرس��یده 
و پاس��خ های کمت��ری ارائه دهی��د. برخی از 
بهتری��ن کارآفرین��ان با هر کس ک��ه ارتباط 
برقرار می کنند، با او یکی می شوند. این مورد 
همچنی��ن برای کارکنان موف��ق فروش موثر 
اس��ت، بنابراین آن را در زمان استخدام افراد 

مدنظر داشته باشید. 

گزارشی از راه اندازی یک سایت پرواز

یک ساعت در بالن

سرمایه گذاران به دنبال چه کارآفرینانی هستند؟ 

سرمایه گذاری دولت در مناطق مرزی 
باعث سودآوری برای همه می شود

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی گفت: دولت هر چقدر در مناطق 
محروم و مرزی س��رمایه گذاری کند، س��ودآوری آن به نفع 
همه اس��ت. به گزارش ایس��نا، منصور حقیقت پور در جمع 
اهالی ش��هر عنبران در مسجد جامع این شهر با بیان اینکه 
چهره این ش��هر در شأن مردم آن نیست، افزود: با توجه به 
اختص��اص 500 تن قیر مورد نیاز برای ش��هرداری عنبران 
به صورت رایگان، امیدواریم با هدف توس��عه عمران شهری 
مع��اون رییس جمهور 5 میلیارد تومان اعتبار به این ش��هر 
اختصاص دهد. حقیقت پور با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای 
س��اکنان این منطقه یکی از ضروریات است، تصریح کرد: با 
توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیم منطقه نتوانسته ایم گام 
موثری در این زمینه برداریم و فعالیت های این منطقه صرفا 
در مش��اغل خانگی و کارهای کشاورزی خالصه شده است. 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: مردم عنبران نیازمند رسیدگی 
جدی به مشکالت شان هس��تند تا مسیر توسعه، عمران و 
بهبود خدم��ات رفاهی برای آنها هموار ش��ود که به یقین 
احساس رضایت در این زمینه می تواند پیامدهای خوبی را به 
دنبال داشته باشد. وی با یادآوری اینکه مردم عنبران نیازمند 
رسیدگی جدی به مشکالت شان هستند که در این زمینه 
بیشترین خواسته و مطالبه نیز تامین آب شرب موردنیاز و 
ایجاد فرصت های اشتغال مولد است، تصریح کرد: بنده زمانی 
که به این شهر محروم سفر می کنم وجدانم همیشه ناراحت 
است که چگونه مردم این منطقه تنها در طول شبانه روز یک 

ساعت از نعمت آب بهره مند هستند. 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
تنها راه بهبود وضع اقتصادی

فرماندار چایپاره گفت: یکی از سیاست های ما صیانت از 
واحدها و اشتغال موجود و نیز فعال کردن واحدهای تولیدی 
نیمه تعطیل یا راکد است. به گزارش ایسنا، مرتضی اصغری 
که به همراه جمعی از مسئوالن از یک واحد تولیدی راکد به 
منظور بررسی مسائل و مشکالت این واحد بازدید می کرد، 
ب��ا اعالم خب��ر کلنگ زنی برای احداث کارخانه آرد س��فید 
چایپاره طی روزهای آینده، افزود: یکی از سیاس��ت های ما 
در شهرستان صیانت از واحدها و اشتغال موجود و نیز فعال 
کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا راکد اس��ت. وی با 
بیان اینکه قدم های خوبی برای توسعه و سرمایه گذاری در 
شهرستان در شش ماه اول سال برداشته شده است، گفت: 
تشکیل ستاد توسعه و س��رمایه گذاری شهرستان و به تبع 
آن فراهم ش��دن مقدمات احداث ش��رکت کشت و صنعت 
و روغن کش��ی از دانه ه��ای روغنی، کارخان��ه تولید گرانول 
صنعتی از ضایعات پالس��تیکی با مشارکت بخش خصوصی 
ایران��ی و ترکیه ای، س��یلوی گندم و کارخانه آرد س��فید و 
چندین طرح دیگر از جمله این کارهاست. اصغری همچنین 
از مذاک��ره برای اح��داث کارخانه بزرگ فرآوری س��نگ با 
مشارکت س��رمایه گذار ترک با عنایت به وجود بیشترین و 
باکیفیت ترین معادن س��نگ استان در این شهرستان خبر 
داد و افزود: مذاکرات الزم برای احداث کارخانه اسانس گل 
و لوازم آرایشی و بهداشتی با سرماگذار ترک نیز انجام شده 
اس��ت. وی با اش��اره به وضع اقتصادی کشور و تحریم های 
ظالمانه غرب علیه ایران و مشکالت اقتصادی در سال های 
گذشته، اظهار کرد: تنها راه برون رفت از وضع موجود استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی است. فرماندار چایپاره همچنین 
ضمن برش��مردن ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری در این 
شهرس��تان از آمادگی کامل شهرس��تان ب��رای حمایت از 

سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد.

 چالدران، 88 هزار هکتار 
اراضی کشاورزی دارد

فرماندار چالدران، از توابع آذربایجان غربی گفت: س��تاد 
سرشماری کش��اورزی شهرستان آمادگی کامل برای انجام 
سرش��ماری دارد. به گزارش ایس��نا، کریم حس��ین زاده از 
آمادگی ستاد سرشماری کشاورزی این شهرستان خبر داد 
و افزود: 15 نفر از عوامل اجرایی این س��تاد که 9 نفرش��ان 
آمارگیر هستند آماده سرشماری هستند. فرماندار چالدران 
در جلسه هم اندیشی و آماده س��ازی اکیپ های سرشماری 
عمومی کش��اورزی این شهرستان در اداره جهاد کشاورزی 
اظهار کرد: بحمداهلل کالس های آموزشی با کیفیت مناسب 
برگزار ش��ده و امکانات پش��تیبانی الزم نیز پیش بینی شده 
اس��ت. رییس ستاد سرش��ماری چالدران با اشاره به وجود 
88هزار هکتار اراضی کش��اورزی دراین شهرس��تان گفت: 
امید است آمارگیری دقیق و مطلوبی را داشته باشیم که این 
آمارگیری ها در برنامه ریزی کالن کشوری نقش بسزایی دارد.

سرمایه گذاران 
احداث سایت پرواز 

بالن حداقل باید 
سرمایه ای بالغ بر 
یک میلیارد تومان 

داشته باشند تا بتوانند 
کار خود را آغاز کنند. 
تسهیالت خاصی هم 
برای این کار از طرف 
دولت داده نخواهد شد

اخبار

نقطه شروع

از سرمایه گذاری در سیستانوحید زندی فخر
تا پروژه های آبرسانی

کالف اول: 
و  سیس��تان  اس��تان 
از  یک��ی  بلوچس��تان 
اس��تان هایی اس��ت ک��ه 
اگرچه فرصت های زیادی 
برای سرمایه گذاری دارد، 
ام��ا آن ط��ور ک��ه باید و 
شاید، هنوز نتوانسته س��رمایه گذاران را به سمت خود 
جذب کند. این در حالی اس��ت که استاندار سیستان و 
بلوچستان گفته حضور س��رمایه گذاران، کار آفرینان و 
نقش آفرینان اقتصادی در اس��تان از سوی فرمانداران و 

تمام ادارات و نهادها صیانت و تکریم می شود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادامه تاکید ک��رده که هیچ 
پروژه ای نباید به هیچ بهانه ای از س��وی ادارات متوقف 
ش��ود. در این گزارش که در خبرگزاری ایس��نا منتشر 
ش��ده، وی از ظرفیت های سرمایه گذاری در این استان 
نام ب��رده و عنوان کرده ظرفیت پتروش��یمی چابهار و 
ایرانشهر، فوالد، الس��تیک، آلومینیوم، خودروسازی و 
بسیاری از پروژه های صنعتی دیگر موجود در سیستان 
و بلوچستان نباید به دلیل مسائل قابل حل و اختالفات 
کوچک مورد بی توجهی قرار گیرد. استاندار سیستان و 
بلوچستان بر ایجاد بانک اطالعاتی نیروی انسانی تاکید 
کرده و گفته با ایجاد این بانک هر فردی که وارد استان 
می ش��ود، می تواند آخرین وضعیت نیروی انسانی را در 
اس��تان شناس��ایی کند. به این ترتیب از همین امروز 
می توانید به س��رمایه گذاری در این اس��تان فکر کنید. 
نگران تامین نیروی انس��انی نیز نباشید، زیرا با تکمیل 
بانک اطالعاتی که اس��تاندار از آن خبر داد، به راحتی 
می توانید نیروی مورد نی��از در زمینه کاری خودتان را 
پیدا کنید. همیش��ه یادتان باش��د پول تان را در جایی 

خرج کنید که از بازگشت آن مطمئن باشید. 

کالف دوم: 
آب  کمب��ود  مش��کل 
اگرچه ب��ه ظاهر می تواند 
خطرن��اک باش��د و مردم 
به عنوان یک  دارند  عادت 
تهدید ب��ه آن نگاه کنند، 
ام��ا ای��ن وضعی��ت برای 
سرمایه گذاران حوزه نیرو، 
فرصتی اس��ت برای سرمایه گذاری و کمک به آبرسانی 
ب��ه تمام نقاط ایران، زیرا معاون برنامه ریزی و توس��عه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفته 130 طرح 
آبرس��انی کشور با 12 هزار میلیارد ریال اعتبار در حال 
اجراس��ت. وی یک��ی از اقدامات دول��ت را برنامه ریزی 
برای پروژه های آبرسانی در تابستان سال آینده عنوان 
ک��رده و اعتبار یکه��زار میلیارد ریال��ی را برای تامین 
آب مهم ترین دلیل آن دانس��ته اس��ت. سرمایه گذاران 
می توانند با درایت کامل وارد این حوزه شوند و نه تنها 
س��ودآوری خود را تضمین کنند بلکه برای آبرسانی به 
مردم، به دولت یاری رس��انند، زیرا همان طور که مدیر 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز گفته، محور 
اصلی و اساس��ی برنامه شش��م توس��عه کشور موضوع 
آب و رفع نگرانی مردم در این خصوص اس��ت. پس با 
خیال راحت س��رمایه خود را در جایی هزینه کنید که 
ه��م دولت و هم مردم به دنب��ال تکمیل پروژه های آن 
هستند. فرصت ها از همین تهدیدها به وجود می آیند. 

 اعتبار 110 میلیارد ریالی
برای 8 پروژه عمرانی در ماکو

معاون امور عمران��ی اس��تاندار آذربایجان غربی گفت: 
پروژه های عمران��ی ماکو به لحاظ قرار گرفتن در منطقه 
آزاد و تاثیر آنها در توس��عه و پیشرفت منطقه و استان از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر به��ادری به هم��راه تعدادی 
از مدی��ران کل در قالب کمیته فنی اس��تان در بازدید از 
پروژه های عمرانی ماکو افزود: پروژه های عمرانی ماکو به 
لحاظ قرار گرفتن در منطقه آزاد و تاثیر آنها در توسعه و 
پیشرفت منطقه و استان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی اظهار کرد: تالش خواهیم کرد با تخصیص به موقع 
اعتبارات، پروژه های با پیشرفت فیزیکی باالی 80 درصد 

را در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسانیم. 
معاون امور عمرانی استاندار در خصوص طرح آبرسانی 
به 16 روستای منطقه بوراالن گفت: برای اجرای این طرح 
حدود 23 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته ش��ده که در 
حال حاضر از پیش��رفت فیزیک��ی 80 درصدی برخوردار 
است و با اتمام این طرح برای 475 خانوار و جمعیتی بالغ 

بر 2125 نفر آب شرب سالم تامین خواهد شد. 
همچنین در ای��ن بازدید، علیزاده، فرماندار ماکو هم با 
بیان اینکه در سال 93 تعداد 8 پروژه عمرانی ملی استانی 
شده وجود دارد، افزود: برای این تعداد پروژه، اعتباری بالغ 
بر 110 میلیارد ریال مصوب ش��ده است که در شش ماه  
اول سال جاری 71 درصد اعتبارات تخصیص یافته است. 

وی اظه��ار کرد: 87 پروژه عمرانی با اعتبار مصوب 78 
میلیارد ریال نیز در قالب تملک دارایی ها در شهرس��تان 
اجرا می شود که در ش��ش ماه اول سال جاری 41 درصد 
اعتبارات تخصیص یافته اس��ت. همچنی��ن الزم به ذکر 
اس��ت طرح میدان ورودی ش��هر، تصفیه خانه آب شرب، 
تقاطع غیر همسطح ماکو- بازرگان و مجتمع آبرسانی 16 
روستای بوراالن از جمله طرح های مورد بازدید معاون امور 

عمرانی استاندار و هیأت همراه در شهرستان ماکو بود. 

سرنخ

خبر
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كنونی  پرش��تاب  دنیای  در 
ش��ركت هایی كه نمی توانند پا 
به پای تغییرات حركت كنند 
و خ��ود را با ش��رایط حاكم بر 
وفق دهند،  محیط كسب و كار 
ناگزی��ر از صحنه رقابت حذف 
محیط  ارزیابی  ش��د.  خواهند 
گ��ردآوری  طریق  از  رقابت��ی 
اطالع��ات درب��اره رویداده��ا 
از  خ��ارج  محی��ط  رواب��ط  و 
برای  ش��ركت ها  به  ش��ركت، 
تعیین مسیر آتی عملكردشان 
كم��ك می كن��د. از آنج��ا كه 
ارزیابی محیط رقابتی اهمیت 
حیاتی در كارآمدی شركت ها 
دارد و مدی��ران ب��ه اهمی��ت 
محیط خارجی آگاه هس��تند، 
می كوش��ند هر چه بیش��تر از 
جمع آوری  اطالع��ات  محیط، 

كنند. 
دریاف��ت اطالعات از محیط 
بر  زمانی  بیرونی كس��ب و كار، 
موقعی��ت رقابت��ی ش��ركت ها 
اثرگ��ذار اس��ت ك��ه آنها یك 
فرآیند مستمر و تكرار شونده 
ب��ه ن��ام هوش��مندی رقابتی 
)CI( را به منظور جمع آوری، 
ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل 
كل  در  اطالع��ات  اش��اعه  و 
ش��ركت ی��ا كل اكوسیس��تم 

تجاری طراحی كنند. 
در واقع هوش��مندی رقابتی 
از طری��ق پاس��خ بالدرنگ به 
و  ارجحیت ه��ا  در  تغیی��رات 
استراتژی  مش��تریان،  سالیق 
رقبا و پیش��رفت های فناورانه، 
شركت ها را قادر به پاسخگویی 
و  پیچی��ده  بازاره��ای  ب��ه 
در س��ال های  می س��ازد.  پویا 
اخی��ر، هوش��مندی رقابتی  در 
ح��وزه بازاریاب��ی و مدیری��ت 
اس��تراتژیك اهمیت به سزایی 
یافته است. مطابق نظر كاهانر، 
م��ا دیگ��ر در عص��ر اطالعات 
زندگی نمی كنی��م، بلكه عصر 
حاضر، عصر هوشمندی است. 
ام��روزه نقش سیس��تم های 
  )CIS(رقابت��ی هوش��مندی 
در برنامه ریزی اس��تراتژیك و 
موفقیت در بازار بسیار پررنگ 
ش��ده اس��ت، اما در بررس��ی 
بخش گسترده ای از شركت ها 
 مش��خص ش��ده كه بی��ش از 
دوس��وم این ش��ركت ها اغلب 
حدود  یعنی  فعالیت هایش��ان 
و  فعالیت ه��ا  از  درص��د   60
تصمیم گیری هایشان تحت تاثیر 
بازاریابی  هوش  سیس��تم های 

)MI( است. 
و  كوچ��ك  ش��ركت های 
متوس��ط یا SME ه��ا به طور 
عل��ت  ب��ه  را   CIS س��نتی 
پیچیدگ��ی و هزینه باالی آن 
نادی��ده گرفته اند. م��ا در این 
نوش��تار س��عی داری��م راهی 
پیچیدگی  ب��ا  و  كم هزینه ت��ر 
كمت��ری را برای اس��تفاده از 
ابزار CIS ب��ه كمك آمیخته 

بازاریابی P4 ارائه دهیم. 
 CIS این مقاله عناصر اصلی
را مشخص كرده و ماژول های 
CIS  را در یك قالب یكپارچه 
و عملی برای كس��ب و كارهای 
كوچ��ك و متوس��ط ها ارائ��ه 

می دهد. 

آمیخته بازاریابی 
)Marketing Mix(

بازاریاب��ی  آمیخت��ه  م��دل 
ك��ه بس��یاری آن را ب��ا ن��ام 
می شناس��ند،   P4 بازاریاب��ی 
اب��زاری توانمن��د اس��ت ك��ه 
می تواند به مدیران در تعریف 
بازاریابی كمك  استراتژی های 
كن��د. مدیران از ای��ن تعریف 
برای تعیین پاسخ های مناسب 
به بخش های مورد نظرشان در 

بازار استفاده می كنند. 
م��دل P4 از چه��ار بخش 
مهم تش��كیل ش��ده است كه 
 P آغ��از هم��ه آنها ب��ا حرف
 ،)Product( است:  محصول 
نح��وه   ،)Price( قیم��ت 
ترفی��ع  و    )Place(توزی��ع

 .)Promotion(
نبای���د فرام��وش ك��رد كه 
آمیخته بازاریابی آن دس��ته از 
عواملی اس��ت ك��ه همگی در 
كنت��رل مدیریت اند و می توان 
ادع��ا ك��رد اكث��ر برنامه ها و 

بازاریابی براس��اس  تصمیمات 
یكی از این چهار زمینه اتخاذ 
می ش��ود. از آنجا كه این چهار 
عام��ل در كنت��رل مدیری��ت 
اس��ت، وی می تواند ب��ا ایجاد 
تغییر در آنها به سطح رضایت 
باالتری در بین مشتریان خود 
دس��ت یابد و احتماال س��هم 
خود را از ب��ازار افزایش دهد. 
مانند  ب��ازار  آمیختگی  عوامل 
رنگ ه��ای موج��ود روی یك 
پالت رنگ روغن هس��تند كه 
برای ایجاد یك اثر هنری باید 
به تناسب از آنها استفاده كرد. 

اهمیت و ضرورت استفاده 
از هوشمندی رقابتی

یك��ی از محرک ه��ای موفقیت 
اس���ت�راتژی  ت�ع�ی�ی���ن  و 
مناس��ب در ب��ازار، سیس��تم 
بازار هوش��مندی   اطالعات��ی 
 )Market Intelligence(
اس��ت. یك مطالعه گسترده از 
ش��ركت ها نش��ان می دهد كه 
افزایش  2/3درصد ش��ركت ها 
چش��مگیری در سطح فعالیت 
خود با CIS داش��ته و نزدیك 
به 54 درصد آنها می گویند كه 
اطالعاتی  سیس��تم های  تاثیر 
بازاریاب��ی MI به ش��دت ب��ه 
تصمیم گیری ه��ای تاكتیكی و 
آنها كمك كرده  اس��تراتژیك 
است. این تحقیقات نشان داد 
كه سیس��تم هوشمندی بازار، 
44 درصد در تصمیم گیری ها 
تاثیر داش��ته اس��ت، اما تنها 
2 درص��د توانس��ته اس��ت در 
داش��ته  نقش  ب��ازار  موفقیت 

باشد. 
ش��ركت ها به ط��ور معمول 
برنامه هایی را جهت رس��یدن 
ب��ه مزیت ه��ای رقابتی تدوین 
می كنن��د، اما آنه��ا در مقابل 
كنت��رل  غیر قاب��ل  اتفاق��ات 
ب��ا توج��ه ب��ه سیس��تم های 
هوشمندی بازار واكنش نشان 
می دهن��د كه ای��ن رویكرد با 
برنامه ش��ركت جهت به دست 
آوردن مزیت رقابتی در تناقض 
اس��ت. زیرا آنچ��ه در بیرون از 
سازمان ما اتفاق می افتد خارج 
از كنت��رل ماس��ت و موج��ب 
ای��ن تناقض می ش��ود. امروزه 
هوش��مندی رقابت��ی به عنوان 
یك��ی از تكنیك ه��ای مهم در 
ایج��اد مزی��ت رقابت��ی عمل 
می كند و بسیاری از شركت ها 
آن را ب��ه جزئ��ی از فرهن��گ 
سازمانی خود تبدیل كرده اند.  
ه��م  رقابت��ی  3هوش��مندی 
محصول اس��ت و ه��م فرآیند. 
اطالعات  معن��ای  به  محصول 
قابل استفاده ای است كه بتوان 
از آن ب��رای اتخ��اذ تصمیمات 
به��ره گرف��ت. فرآین��د ه��م 
دربرگیرنده ش��یوه های منظم 
جمع آوری، تحلی��ل و ارزیابی 
آن اطالعات اس��ت. براس��اس 
CIS سیستم مدیریت دانشی 
است كه شامل فرآیند پیچیده 
و  ذخیره س��ازی  جم��ع آوری، 
توزی��ع هوش��مندی رقابت��ی 
برای فعالیت ه��ای عملیاتی و 
مدیریتی در ش��ركت ها است. 
شامل  دانش  مدیریت  مفاهیم 
تنگناه��ا، فن��اوری اطالع��ات 
یكپارچه و توسعه یك سیستم 
مدیریت دان��ش مبتنی بر وب 
اس��ت. توس��عه و پیاده سازی 
یك وب س��ایت موفق می تواند 
در بهب��ود ه��وش رقابتی یك 
شركت موثر باشد و در نتیجه 
افزایش س��ود ش��ركت  باعث 
شود. مهم ترین چالش، طراحی 

ب��ا كیفیت سیس��تم مدیریت 
دانش مبتنی بر وب است. اگر 
یك ش��ركت بخواهد با شرایط 
مطمئنا  باش��د،  همپ��ا  ب��ازار 
هوش��مندی  و  برنامه ری��زی 
بازاریابی مورد نیاز آن ش��ركت 
رقابت��ی  تجربی��ات  اس��ت. 
س��ال های اخی��ر درس ه��ای 
س��ختی ب��ه تصمیم گیرنده ها 

داده است. 

عناصر CIS موثر
برای ب��ه حداكثر رس��اندن 
ابتدا  باید  فرصت ها، شركت ها 
را  خود  اس��تراتژیك  موقعیت 
در ارزیاب��ی تصمیم گی��ری در 
موقعیت های خاص مش��خص 

كنند. 
شركتی  شركت،  موفق ترین 
برنامه ری��زی  در  ك��ه  اس��ت 
بازاریابی استراتژیك، استانداردی 
را در برنامه ه��ای خ��ود به كار 
گیرد ك��ه ش��امل عناصر زیر 

است: 
* تحلیل وضعیت بیرونی یا 

تحلیل محیط 
* تعیین هدف

بازاریاب��ی  برنامه ری��زی   *
)Marketing Planning(

بازاریاب��ی  اس��تراتژی   *
)Marketing Strategy(

CIS  موث��ر باید هركدام از 
این گام ها را پشتیبانی كند. 

 تحلیل وضعیت یا 
تحلیل محیط اطراف 

این بخش مسلما پیچیده ترین 
فرآین��د هوش��مندی  بخ��ش 
رقابتی است. ضمنا این بخش 
پایه و اساس س��ه بخش باقی 

اینكه  اس��ت، خصوص��ا  مانده 
محیطی  عوام��ل  پیش بین��ی 
محصول  پیش بین��ی  اس��اس 
در مراح��ل باقی مانده اس��ت. 
اهمیت  نشان دهنده  تحقیقات 
و  مس��تقل  متغی��ر  ارتب��اط 
وابس��ته بین گام ه��ای موجود 
در برنامه ری��زی بازاریاب��ی در 
در  اس��ت.   CIS مدل ه��ای 
نخس��تین گام نیاز داریم همه 
متغیر ه��ای خارجی و محیطی 
موث��ر ب��ر ش��ركت )اقتص��اد، 
تكنولوژی، مقررات، و صنعت( 
ارزیابی شده و به داده های قابل 

استناد تبدیل شود. 
ب��رای ارائ��ه CIS موث��ر در 
نیازمن��د  تصمیم گیری ه��ا، 
نمون��ه ای از تحلی��ل محی��ط 
هس��تیم كه بتوان��د اطالعات 
جه��ت  و  بگی��رد  را  مرتب��ط 
متغیرهای خارجی را پیش بینی 
كند. این پیش بینی ها اس��اس 
تحلی��ل SWOT )نقاط قوت 
و ضع��ف فرصت ها و تهدید ها( 

را به وجود می آورد. 
 CIS م��اژول  نخس��تین 
تحلی��ل  گام  پیش��نهادی، 
وضعی��ت ی��ا تحلی��ل محیط 
اطراف را پشتیبانی و حمایت 
می كن��د. ای��ن م��اژول بای��د 

اطالع��ات و داده ه��ا را ب��رای 
شاخص اقتصاد كالن و صنعت 
در نظ��ر بگی��رد و همچنی��ن 
دارای ماژول  ه��ای مورد نیاز 
ش��اخص ها  پیش بینی  ب��رای 
باشد. برای شركت های كوچك 
و متوس��ط به جای متغیر های 
پیچیده، یك ش��اخص اقتصاد 
تولی��د  رش��د  یعن��ی  كالن 
ناخال��ص داخل��ی )GDP( را 
در نظ��ر می گیریم. ما عواملی 
را كه در تولید ناخالص داخلی 
تاثیر گذار هس��تند نیز در نظر 
این محرک ها  خواهیم گرفت. 
ك��ه ش��امل درص��د مصرف، 
ش��اخص  و  س��رمایه گذاری 
مصرف كنن��دگان  اعتم��اد 
اس��ت، می توان��د جهت گیری 
اقتص��اد را براس��اس الگ��وی 
مدی��ران  ب��ه  مصرف كنن��ده 
نش��ان دهد كه اهمیت نسبی 
را در تحلیل های اقتصاد كالن 

خواهد داشت. 
بعد از در نظر گرفتن رش��د 
GDP، خروجی كه باید مورد 
بررس��ی قرار دهیم پیش بینی 
فروش صنعت اس��ت، چرا كه 
پیش بین��ی فروش ش��ركت با 
توج��ه ب��ه پیش بین��ی فروش 

صنعت میسر می شود. 

تعیین هدف
این گام نیز، بخش پیچیده ای 
از فرآیند اس��ت، زی��را تمركز 
اصل��ی آن پیش بین��ی فروش 
ش��ركت اس��ت و پایه ای است 

برای دو بخش باقیمانده. 
 در ای��ن مرحل��ه،CIS  ب��ه 
داخل��ی  اطالع��ات  س��وی 
می چرخد كه باید ارزیابی و به 
داده های قابل اس��تفاده تبدیل 

شود. 
داده های این بخش براساس 
آمیخته بازاریاب��ی كه پیش تر 
آن  را توضی��ح دادیم،  محصول 
 ،)Price( قیمت ،)Product(
نحوه توزیع )Place( و ترفیع 
)Promotion(  اش��اره دارد  
و براین اس��اس پیش بینی های 
اصلی در متغیر های اندازه گیری 
فروش محصول را ارائه می دهد. 
اندازه گیری  در مورد محصول، 
رشد عملكرد محصول معموال 
را  خ��ود  خ��اص  پیچیدگ��ی 
دارد، بنابراین برای س��ادگی ما 
دامنه رضایتمندی مش��تری از 
محص��ول را در نظر می گیریم 
كه در اینجا، به طور مس��تقیم 
میزان انتخاب محصول توسط 
مش��تری به توصیه مش��تریان 
قدیمی در نظر گرفته می شود. 
انتخ��اب  ترفی��ع،  م��ورد  در 
متغیره��ا ب��رای اندازه گی��ری 
گسترده و متفاوت است مانند 
اندازه گی��ری هزین��ه تبلیغات 
ب��ا اندازه گی��ری تاثی��ر آن بر 
آگاهی از برن��د یا ایجاد تمایل 
ب��رای خری��د. در اینجا ما تنها 
هزینه های تبلیغاتی را در نظر 

می گیریم. 
م��دل CIS مورد اس��تفاده 
مراحل باقیمان��ده یك مدل با 

چهار ماژول زیر است: 
1- پیش بینی بازار

2- مشخصات محصول
3- ترفیع و توزیع

4- قیمت گذاری و پیش بینی 
نهایی

در ای��ن مرحله ابتدا با توجه 
ب��ه پیش بینی ف��روش صنعت 
و ظرفی��ت موج��ود ش��ركت، 
پیش بینی  را  ف��روش  می��زان 
می كنی��م، ضمنا ب��ا توجه به 
اصلی  عامل  ش��رایط محیطی 

رقابت و اثر آن را نیز مش��خص 
می  س��ازیم. برای رس��یدن به 
ف��روش ش��ركت  پیش بین��ی 
از ورودی ه��ای زی��ر اس��تفاده 

می شود. 
* برآورد حجم بازار براساس 

پیش بینی فروش صنعت 
* تحلیل اطالعات براس��اس 
دامن��ه رضای��ت  نظر س��نجی 

مشتریان
پش��تیبانی CIS از ه��دف 
فروش ش��ركت مس��لما یكی 
از ب��ا ارزش تری��ن بخش های 
اضاف��ه ش��ده ب��ه این م��وارد 
انتظار  فروش  س��ازمان  است. 
رس��یدن به برنامه اس��تراتژی 
فروش را كه شامل حجم كلی 
دارد.  اس��ت،  فروش ش��ركت 
نه تنه��ا وج��ود CIS در این 
مرحله، تدوی��ن برنامه فروش 
را امكان پذی��ر می كن��د، بلكه 
باعث پیشرفت مدیریت فروش 
با هدف اصلی و اساس��ی برای 
برنامه های جبران خسارت كه 
احتمال وق��وع آن در تضمین 
ه��دف ف��روش زی��اد اس��ت، 

می شود. 

مرحله برنامه ریزی 
بازاریابی

بازاریابی  برنامه ریزی  مرحله 
در واق��ع قلب تپن��ده فرآیند 
بازاریاب��ی اس��ت، زی��را تمركز 
و  ایج��اد  روی  آن  اصل��ی 
فروش  پیش بینی ه��ای  تولید 
محص��والت اس��ت ك��ه پای��ه 
و اس��اس برنامه ری��زی مدی��ر 
محصول اس��ت. همچنین پایه 
و اس��اس مرحل��ه بع��دی نیز 
است. در این مرحله، پیش بینی 
و خارجی  داخل��ی  متغیرهای 
پیش بینی ه��ای  ك��ه  اس��ت 

محصول را ایجاد می كند. 
ماژول ه��ای دو تا چهار نحوه 
پیش بینی ف��روش محصول را 

فراهم می آورد. 
م��اژول دو ورودی طراح��ی 
محص��ول ب��ه م��دل را مطرح 
می كند كه در بخش قبل به آن 
اشاره و شاخص اندازه گیری آن 
انتخاب ش��ده است و به برآورد 
با استفاده  پیش بینی محصول 
از تحقیق��ات بازاریاب��ی كمك 

خواهد كرد. 
م��اژول س��ه ورودی ترفیع 
)ف��روش مس��تقیم و بودج��ه 
تبلیغات برای فروش( و جایگاه 
)بودجه ش��بكه توزی��ع( را در 

مدل مطرح می كند. 
ماژول چهار ورودی قیمت را 
برای م��دل فراهم و پیش بینی 
می كن��د.  نهای��ی  را  ف��روش 
در ای��ن بخ��ش مدی��ران باید 
سیاس��ت گذاری قیمت��ی را با 
اس��تفاده از كش��ش ب��ازار و با 
توج��ه به مطالع��ات اقتصادی 

مشخص كنند.

مرحله استراتژی بازاریابی
مانن��د  مرحل��ه  ای��ن  در 
مرحله برنامه ری��زی بازاریابی، 
محص��ول  پیش بین��ی   CIS
می ده��د.  ارائ��ه  بیش��تری 
كلی��دی  عوام��ل  شناس��ایی 
موث��ر در پیش بین��ی ف��روش 
ش��ركت بس��یار حیاتی است، 
اگ��ر مدی��ر بازاریابی در هدف 
بازار خود س��ود اس��تراتژیك 
را نیز در نظ��ر بگیرد. به طور 
مث��ال اگر مش��تری نارضایتی 
باشد  از قیمت گذاری داش��ته 
و شركت با استفاده از تناسب 
نفوذ استراتژی در بازار قبل از 
اینكه رقبا به این موضوع واقف 
شوند، متوجه شود، شكست به 
موقع قیمت موفقیتی نسبی را 
 CIS به دس��ت می آورد. یك
یكپارچه ب��ا قابلیت پیش بینی 
یكی از عوام��ل حیاتی رقابت 
برای شركت ها س��ت. نمونه ای 
از CIS كه ما در اینجا آوردیم 
به ش��ركت ها برای رسیدن به 
مزیت رقابت��ی كمك می كند. 
اس��تفاده از ش��اخص های در 
تولید  رش��د  مانند  دس��ترس 
ناخال��ص داخل��ی و همچنین 
پیش بین��ی ف��روش صنع��ت 
تحلی��ل  پیش بین��ی  اس��اس 
ضمنا  شركت هاس��ت،  محیط 
چه��ار ماژول كه اش��اره ش��د 
از ه��ر چه��ار بخ��ش آمیخته 

بازاریابی پشتیبانی می كند. 

راهنمای بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط

تاثیر هوشمندی رقابتی در برنامه ریزی استراتژیک 
 پیشنهادهای توییتر 
برای کسب و کار شما

مش��تریان را تش��ویق و ترغیب كنید تا پیام هایی را 
در مورد ش��ما و كس��ب و كارتان در توییت��ر قرار دهند 
و س��پس بر روند كاربرد كلم��ات و عبارات كلیدی در 
س��ایت توییت��ر نظارت كنید. در ادام��ه باید هر یك از 
مش��تریان را ك��ه پیغام دوس��تانه و تبلیغاتی ش��ما را 
به عنوان پست قرار می دهند، دنبال كنید و كاربرانی را 
كه تاثیر فراوانی در پیش��برد اهداف شما دارند، ترغیب 
و از آنه��ا قدردانی كنید. فرآیند نظارت بر س��ایت های 
اجتماعی مش��هور همانند توییتر و نیز اتوماتیك كردن 
سیس��تم پاس��خ دهی به عبارات كلیدی به عنوان یك 
اس��تراتژی رایج در ام��ور بازاریابی ب��رای تمامی انواع 

كسب و كارهاست. 

یک نمونه موفق
 اگر كس��ب و كار ش��ما به منطق��ه جغرافیایی خاصی 
خدم��ات می دهد، هش��دارهایی را تنظی��م كنید كه در 
صورت اس��تفاده از كلمات كلی��دی خاصی كه مرتبط با 
كسب و كار شما باش��د، به صورت ایمیل یا حتی پیام های 
متنی به ش��ما یا مدیر بخش رسانه های اجتماعی ارسال 
ش��ود. در آن زمان ش��خصا و بدون واس��طه با مشتریان 
ارتب��اط برقرار كنید. )این كار را خیلی س��ریع و تا زمانی 

ك��ه آن موض��وع در ذهن آنها وجود دارد، انج��ام دهید(. به عنوان 
 مثال من با استفاده از س��ایتSearch.Twitter.com عبارت 
»pizza near: 46143 within: 15 miles« را 
جست وجو كردم و 12 پست كه در 45 دقیقه اخیر در آن 
لحظه در سایت توییتر قرار گرفته بود، یافتم. این پست ها 
از س��وی كسانی بود كه در 15 مایلی كد پستی 46143 
زندگی می كنند و حدود یك ساعت قبل از وقت شام در 
مورد پیتزا صحبت كرده بودند. آیا تصور می كنید كه یك 
پیتزا فروشی می تواند از طریق ارائه گزینه هایی برای شام 

به كاربران توییتر كسب درآمد كند؟ 
 پیش��نهاد من برای یك پیتزافروشی، اتوماتیك كردن 
فرآین��د دریافت این ن��وع اعالن هاس��ت. همچنین باید 
ارتباطی شخصی و با مالحظه در زمان رویارویی با تك تك 

مشتریان برقرار كرد. 
 از TwitScoop.com استفاده كنید تا موضوعات و 
مس��ائلی را كه در سایت  توییتر مطرح می شود و توانایی 

شركت در آنها را دارید، به شما اعالم كند. 
با اس��تفاده از TwitScoop می توانید كلمات كلیدی 
و موضوع��ات ب��ه روزی را كه در س��ایت توییتر موجود 
است، دریافت كنید. این بهترین روش برای پرداختن به 
موضوع��ات داغ و جدید و نیز جذب ه��واداران از طریق 
كامنت های بامزه یا كاربردی در مورد اخبار روز و مسائل 
مطروحه است. غالبا قبل از اینكه رادیو و تلویزیون و دیگر 
وب سایت های خبری اخبار را منتشر كنند، می توانید این 
اخبار را به صورت زنده در TwitScoop مشاهده كنید. 

*  بارگذاری تصاویر در اكانت توییتر روش آس��ان و در 
عین حال موثری برای ارتباط با مخاطبان اس��ت. زمانی 
كه ش��ما یك اكانت در توییتر ایج��اد كردید، می توانید 
 تصاوی��ری را از طریق Twitpic.com  و با اس��تفاده از 
آی دی خود و رمز عبور خود كه در  توییتر به كار می برید 
بارگ��ذاری كنید. نیازی نیس��ت كه اكان��ت جداگانه ای 
در Twitpic ثب��ت كنید. هر كس��ی می توان��د در مورد 
تصاویری كه ش��ما قرار داده اید كامن��ت بگذارد. بنابراین 
این كار روش مناس��بی است كه می توان با استفاده از آن 

محتوای اشتراک پذیری را در توییتر قرار داد. 

در شماره بعدی بخوانید: 
جهانی شدن از طریق اینترنت

استادیوم های فوتبال هوشمند 
خدمات اینترنتی ارائه می دهند

اس��تادیوم Leviꞌs ب��ه طرف��داران فوتب��ال تجرب��ه 
 Leviꞌs اینترنت مدرن را پیش��نهاد می دهد. اس��تادیوم
 در س��انتا كالرا، خان��ه جدی��د تی��م فوتب��ال امریكایی
 San Francisco 49ers، بس��یار م��درن ب��وده و از 
آخری��ن تكنولوژی برای كس��ب تجربه ای بهتر توس��ط 
تماشاچی بهره می برد. در دورانی كه قیمت بلیت ها روز به 
روز در حال افزایش است و برخی طرفداران كسب تجربه 
كار با اینترنت NFL را به نشس��تن در خانه و آس��ایش 
خاص آن ترجیح می دهند، این قبیل پیشنهاد های مدرن 
اس��تادیوم ش��اید به تنهایی برای جذب دوباره طرفداران 
به اس��تادیوم ها موثر واقع ش��ود.  این استادیوم یك نوع 
مزیت ماندگار نس��بت به تكنولوژی در آینده داشته و 
مانیتورهایی با فناوری مدرن در هر گوش��ه اس��تادیوم 
كار گذاشته خواهند شد. به این ترتیب طرفداران حتی 
در مس��یر رفتن به دستشویی یا ایستادن در صف برای 
خریدن غذا یا نوشیدنی، بازی را از دست نخواهند داد. 

استراتژی ارائه محصوالت مکمل
هدیه های کوچک اما حساب شده

هم��ه ما ش��مال را ب��ا كلوچه ها و ماهی س��فیدش 
می شناس��یم. زمان��ی كه به س��فر می روی��م، هم برای 
مص��رف روزانه خودمان ه��م در زمان برگش��ت برای 
س��وغات، چند بس��ته از ای��ن كلوچه ه��ا را خریداری 
می كنیم. شاید س��ال ها پیش فقط چند برند مشخص 
مانن��د نادری، فومن و نوش��ین و چند برن��د دیگر در 
ح��وزه تولی��د كیك و كلوچ��ه فعالی��ت می كردند، اما 
طی چن��د س��ال اخی��ر بس��یاری از تولیدكننده ها با 
نام ه��ا و كیفیت ه��ای متف��اوت وارد این عرصه ش��ده 
 و حت��ی گاه��ی مش��تری را در زمان خرید س��ردرگم 

می كنند. 
در حال حاض��ر فقط تعداد كمی از افراد در این حوزه 
به نام برند توجه كرده و هرجا بروند در فروشگاه ها بین 
همه بسته های رنگی، برند اصیل خود را پیدا و در كنار 
یك چ��ای قندپهلو میل می كنند. در این بازار ش��لوغ 
كلوچه و س��وغاتی برندها برای ماندگار ش��دن و راضی 
كردن مخاطبان خ��ود نباید از قافله عقب بمانند و هر 
روز باید جذابیتی تازه برای مش��تری داش��ته باشند تا 
مخاطبان نه چندان سختگیر این حوزه را به خود جلب 
كنند. در این میان، ن��ادری یكی از برندهای اصیل در 
حوزه تولید انواع كلوچه، كیكی و. . . است كه چند وقت 
اخی��ر یك روش بازاریابی جالب را مورد اس��تفاده قرار 
داده اس��ت. این اقدام قرار دادن چند عدد چای تی بگ 
در بس��ته های كلوچه اس��ت تا از این طریق برای خود 

مزیت رقابتی ایجاد كند. 

ای��ن حركت اگر چه چندان بزرگ نمی نماید و خیلی 
س��اده اس��ت، اما ایده جالب آن برای مس��افران بسیار 
كار راه بین��داز اس��ت. وج��ود محصول چ��ای در كنار 
كلوچه مس��ئله جالب و الزم و ملزومی حس��اب ش��ده 
اس��ت. این ایده ش��اید بتواند همچنان ذهن مش��تری 
وفادار این برند را به س��مت خود كشانده و این باور را 
به مش��تری بدهد كه من فقط به فكر فروش محصول 
خود نیس��تم، بلكه نگران سرو آن هم هستم و با تقدیم 
 یك لی��وان چای، لذت خوردن محصول را برای ش��ما 

بیشتر می كنم. 
در واق��ع قرار دادن محصوالتی كه با وجود هم كامل 
می ش��وند و به گونه ای سهولت استفاده از یك محصول 
را باال می برند یك روش بازاریابی محسوب می شود كه 
برخی ش��ركت ها در حوزه های مختلف به كار می برند، 
اما توجه به اینكه چه محصولی مكمل محصول ماست 

بسیار مهم و قابل توجه است. 
ش��اید هدیه دادن یك عدد پوس��ت كن در كنار یك 
كباب پ��ز، گزینه جالب��ی به نظر نیای��د، اما وجود یك 
لی��وان چای می تواند بهترین گزین��ه برای یك كلوچه 

شیرین باشد. 

 خودروی جدید رنو 
دی اکسیدکربن هوا را کم می کند

تكنول��وژی  ب��ا  رن��و   Ecolab م��دل  خ��ودروی 
پیش��رفته تر نس��بت به مدل های قبلی قادر به كاهش 
میزان دی اكس��یدكربن تولیدی اس��ت. این خودروها 
اتومبیل های نسل آینده به شمار خواهند رفت. مصرف 
س��وخت این خودروی زیست محیطی نمونه فوق العاده 
پایین بوده و یك لیتر به ازای هر 100 كیلومتر اس��ت 
كه معادل 22 گرم دی اكسیدكربن در هر یك كیلومتر 

آلودگی تولید می كند. 
ای��ن موفقیت از آن جهت اتف��اق افتاده كه طراحان 
روی س��ه ح��وزه اصل��ی تمرك��ز می كنن��د: به حداقل 
رساندن وزن، سیستم آیرودینامیك پاالیش دهنده هوا 
و اس��تفاده از تكنولوژی هیبری��د Z.E كه اجازه بازدم 
 DNA صفر را ص��ادر خواهد كرد. نتای��ج در حالی با
ش��ركت تطابق دارد كه رنو گام ه��ای بزرگ تری را به 
س��وی نیل به هدف خود یعنی تولی��د خودرو هایی با 
مدل ه��ای مقرون به صرفه تر با ردپ��ای كمتری از كربن 

طی می كند. 
ecolab ك��ه در ط��ول 10 س��ال آینده ب��ه تعداد 
زی��اد تولید خواهد ش��د، برای س��فرهای كمتر از 60 
كیلومت��ر با نهایت س��رعت 120 كیلومتر در س��اعت 
هیچ دی اكس��یدكربن تولید نمی كند. این ارقام نش��ان 
از صرفه جویی در مصرف بنزین داشته و با به كار گیری 
مواد بس��یار س��بك مث��ل منیزی��م و آلومینیوم جرم 
خ��ودرو را به 400 كیلوگ��رم كاهش می دهد. ظاهرش 
چیزی فرات��ر از مدل های متداول اس��ت. اینها همگی 
ب��ه اجرای ط��رح صنعتی جدید دولت فرانس��ه كمك 
ك��رده كه نیاز به حداكثر مص��رف 2 لیتر بنزین در هر 
كیلومتر دارد. س��ازندگان این مدل خ��ودرو با ویژگی 
به��ره وری در مصرف س��وخت، از فناوری ه��ای پایدار 
 آن در نمایش��گاه 2014 خ��ودروی پاری��س رونمایی 

خواهند كرد. 

در بررسی بخش 
گسترده ای از 

شرکت ها مشخص 
شده که بیش از 

دو سوم این شرکت ها 
اغلب فعالیت هایشان 

یعنی حدود 60 
درصد از فعالیت ها و 
تصمیم گیری هایشان 

تحت تاثیر 
سیستم های هوش 
بازاریابی )IM( است

کافه بازاریابی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی مجانی

از  میان خبرها

احمد رضا باغبان
دانشجوی دکترای حرفه ای کسب و کار 

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

شکوفه میرزایی
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13 مدیریت تبلیغات

بارها پی��ش آم��ده برندهای 
مطرح دنیا ب��رای تبلیغات خود 
کمپین هایی جهان��ی را تعریف 
کرده اند. ای��ن کمپین ها باید در 
کش��ورهای مختلف ب��ا حداقل 
تغییرات اجرا شوند. این تغییرات 
نوعی بومی ک��ردن کمپین های 
جهان��ی اس��ت؛ فرآین��دی که 
طراحی آن ب��ه همان خالقیتی 
نی��از دارد که ب��رای ایده پردازی 
کمپین ه��ای اولیه به کار گرفته 
شده اس��ت. اهمیت بومی سازی 
این کمپین ها برای کش��ورهایی 
ک��ه فرهنگی متفاوت از کش��ور 
مقص��د دارند، بس��یار بیش��تر 
می شود؛ چرا که همه المان های 
کمپین جهانی بای��د با فرهنگ 
کشور مقصد مطابق سازی شود و 
از شعار گرفته تا مدیا همه و همه 
باید برحسب فرهنگ مورد نظر 
تغییر کنند؛ فرآیندی که در ایران 

توجه چندانی به آن نمی شود. 

بومی کردن تبلیغات مانند 
بومی کردن محصول است

مدی��ر  ض��اد،   حس��نعلی 
ای��ده پردازی ش��رکت تبلیغاتی 
مگنولیا که سابقه زیادی در بومی 
تبلیغاتی  ک��ردن کمپین ه��ای 
جهان��ی در کش��ور دارد، دراین 
ب��اره به فرصت ام��روز می گوید: 
»شرکت های خارجی موقع ورود 
به کش��ور به س��راغ آژانس های 
تبلیغاتی می رون��د که خالقیت 
الزم را درب��اره تبدی��ل کمپینی 
جهانی به محلی داش��ته باشند 
و بارها این ش��یوه ها را در کشور 
مبدا اج��را کرده اند. ای��ن اتفاق 
در تم��ام دنیا رخ می دهد، وقتی 
کمپینی جهانی باش��د، باید در 
کش��ور مبدا بومی تعریف شود. 
محلی یا بومی کردن یک کمپین 
جهانی بستگی زیادی به دانش 

آن کشور مقصد دارد.«
او اضافه می کند: کمپین های 
جهانی ب��ا توجه ب��ه فرهنگ و 
کانسپت های کشور مقصد تغییر 
می کنن��د. به طورکل��ی محل��ی 
کردن، ش��رایط خ��اص خود را 
دارد. بومی کردن تبلیغات مانند 
بومی کردن یک محصول است 
برای مثال وقتی ماش��ین فراری 
به ای��ران می آی��د، ب��ا توجه به 
جاده های ایران فرم کف ماشین 
بای��د تغییر کن��د، در جاده های 
کش��ور به دلیل پستی و بلندی 
زیاد نمی توان با ماشین فراری که 
کف پایین��ی دارد رانندگی کرد، 
درنتیجه وقتی شرکت می خواهد 
این ماش��ین را به ایران وارد کند 
باید تغییرات��ی را در طراحی آن 
ایج��اد کند یا اینک��ه با توجه به 
اتوبان های  می��زان س��رعت در 
کشور چراغ هشدار سرعت تغییر 
می کند. ب��رای مثال در اروپا این 
سرعت 200 کیلومتر بر ساعت 
و در کش��ور ما 120 کیلومتر بر 

ساعت است. 

ضاد در ادامه می گوید: »محلی 
کردن در مورد تمامی محصوالتی 
که به کشور وارد می شود، اتفاق 
می افت��د. ب��رای مثال نوش��ابه 
کوکاکوال در ایران با شکر تولید 
می ش��ود، در حالی که در تمام 
دنی��ا با ش��هد تولید می ش��ود. 
محلی کردن در تمامی این موارد 
باتوجه به سلیقه مردم کشورهای 
مختلف جهان صورت می گیرند. 
در واق��ع وقت��ی محصول��ی به 
کشوری وارد می شود به سفارش 
آن کش��ور محصوالت درصورت 
نیاز تغییر می کنند. کمپین های 
تبلیغات��ی جهان��ی نی��ز مانند 
محصوالت بای��د بومی و محلی 
شوند. هر کش��ور مقصدی برای 
خود اصول و مصادیقی دارد که 
موقع اجرای آن کمپین جهانی 
باید مورد نظ��ر قرار بگیرد. برای 
مثال در کشور ما معموال ادبیات 
از باال به پایین بس��یار مرس��وم 
اس��ت و معموال افراد جامعه ما 
در گفت وگوها توصیه می کنند و 
دائم به بچه ها می گویند این کار 
را انجام ن��ده  یا این کار را انجام 
بده، درحالی که در کشور فرانسه 
این سبک صحبت کردن مرسوم 
نیست و باید موقع اجرای چنین 
کمپینی در فرانسه به این موضوع 

توجه کرد. 

مطابق سازی کمپین های 
تبلیغاتی با توجه به 

فرهنگ ها 
ض��اد درب��اره مطابق س��ازی 
کمپین های تبلیغاتی با فرهنگ 
این  کش��ورها می گوید: چ��ون 
کمپین ه��ا به صورت سراس��ری 
در کل دنیا اجرا می ش��ود، باید 
ب��ا توجه به فرهنگ هر کش��ور 
مطابق س��ازی ش��ود، البته این 
مطابق س��ازی تا جای��ی که آن 
کمپی��ن اج��ازه می ده��د، باید 
انجام شود. تمامی این تغییرات 
به ش��رکتی ک��ه آن کمپین را 
برنامه ری��زی و به صورت جهانی 
تعریف کرده بستگی زیادی دارد، 
اینک��ه چقدر آن ش��رکت اجازه 
تغیی��ر را براس��اس فرهنگ هر 
کشوری به آن کمپین داده، مهم 
اس��ت. برای مث��ال کمپین های 

جهانی یک کش��ور مقصد و یک 
کش��ور مبدا دارند. در کمپینی، 
فضان��ورد تبلیغات��ی در کش��ور 
مبدا ب��ه ماه م��ی رود، در همان 
کمپی��ن فضانورد در کش��وری 
دیگر با توجه به فرهنگ کش��ور 
مقصد به مریخ می رود. به همین 
ش��کل تطابق س��ازی با فرهنگ 
کش��ور مقصد صورت می گیرد. 
در واقع وقتی کس��ی می خواهد 
کمپینی جهان��ی را محلی کند، 
مانن��د خیاط��ی که ی��ک مدل 
لب��اس را برحس��ب س��ایز افراد 
تغییر می دهد، درواقع برحسب 
اندازه اف��راد از م��دل مورد نظر 

الگوبرداری می کند. 

در بومی سازی، کانسپت 
اصلی قابل تغییر نیست 

مگنولیا  ایده پ��ردازی  مدی��ر 
درب��اره تغییر کانس��پت اصلی 
کمپین ه��ای جهان��ی می گوید: 
Concept core یا مفهوم کلی 
همان چیزی است که تمام ارکان 
کمپین را به هم متصل می کند، 
اگر مفهوم کلی در کشورها قابل 
اجرا باش��د و برحسب آن امکان 
عمل کردن وجود داش��ته باشد، 
کار آس��ان می ش��ود. در برخی 
موارد پیش آمده که مفهوم کلی 
کمپین جهانی قابل اجرا نیست و 
این اتفاق، کار را سخت و دشوار 
می کند. در بومی سازی کانسپت 
کلی تغییر نمی کند، آنچه قابل 
تغییر است ایده ها هستند. برای 
ایده ها می توان  مثال برحس��ب 
رس��انه های اس��تفاده ش��ده در 
کمپین را تغییر داد. بارها پیش 
آمده که نمی ش��ود شعار خاصی 
را که برای کمپین تعریف ش��ده 

در برخی فرهنگ های دیگر مورد 
اس��تفاده قرار دهن��د، در نتیجه 
بای��د آن واژه ه��ا تغییرکنند یا 
برای پذیرش در فرهنگ کش��ور 
مقصد بومی شوند. در این حالت 
کانس��پت اصل��ی و کلی حفظ 
می ش��ود و م��وارد دیگ��ر تغییر 
می کند. همه اینها به بازار مورد 
نظر نیز بستگی دارد. باید در نظر 
بگیرید که بازار کش��ور مقصدی 
که کمپین در آن اجرا می ش��ود 
برای آن کش��ور مبدا بازار اصلی 
اس��ت یا فرعی، برای مثال بازار 
ایران برای سامس��ونگ یک بازار 
اصل��ی محس��وب می ش��ود، در 
حالی که برای یونیلیور یک بازار 
فرعی اس��ت. وقتی ب��ازار فرعی 
باش��د تغییرات اساسی نیست و 
حتی مدیاها نیز تغییر آنچنانی 
نمی کند. هرچند برحسب بودجه 
هرکمپین��ی مدیاها مش��خص 

می شود. 

اهمیت همزمانی در 
کمپین های جهانی 

کمپین ه��ای  برگ��زاری  در   
جهانی همزمانی برگزار ش��دن 
آن در سراس��ر جه��ان نی��ز به 
کانس��پت اصلی بس��تگی دارد. 
در برخی برنده��ا این همزمانی 
اهمیت زی��ادی دارد. برای مثال 
برای برن��د اپل ک��ه می خواهد 
مراس��م افتتاحی��ه در کل دنیا 
برگزار کند این همزمانی اهمیت 
زی��ادی دارد. ای��ن همزمانی در 
کشور ما امکان پذیر نیست، چون 
دربسیاری از موارد هنوز محصول 
وارد کشور ما نشده، این درحالی 
است که شش ماه قبل کشورهای 
دیگ��ر آن را تولی��د می کنن��د. 
ضاد در ای��ن خصوص می گوید: 
همزمان��ی بس��تگی زی��ادی به 
کانس��پت دارد. در برخی موارد 
چون تکنولوژی آن محصول در 
کشور ما موجود نیست همزمانی 
کمکی ب��ه اج��رای آن کمپین 
در م��ورد محص��ول نمی کن��د. 
برای النچ محصوالت س��ونی در 
بسیاری از موارد این همزمانی را 
رعایت کرده ایم و به طور معمول 
با کمپین جهانی پیش رفته ایم. 
در م��ورد محصوالت الکترونیک 

ای��ن همزمان��ی بس��یار اتف��اق 
می افتد و در اکثر کش��ورها این 
همزمانی رعایت می شود. اما در 
مورد محصوالتی مانند شوینده ها 
ک��ه هن��وز وارد کش��ور نش��ده 
اج��رای کمپین جهانی همزمان 
امکان پذیر نیس��ت و معموال هم 
اتفاق نمی افت��د. البته همزمانی 
الزاما ه��م چیز خوبی نیس��ت. 
برای مثال در حال حاضر برندی 
ش��امپوی دس��ت و صورت وارد 
کش��ور کرده، در حالی که هنوز 
فرهن��گ آن را در کش��ور ایجاد 
نکرده است. مطمئنا این محصول 
در کش��ور بازخورد دلخ��واه آن 

شرکت را به دست نمی آورد. 

تاثیر تبلیغات در 
بومی سازی محصول

ضاد درب��اره تاثیر تبلیغات در 
بومی س��ازی محصول می گوید: 
محص��ول  بومی س��ازی  ب��رای 
اما  اس��ت،  تاثیرگذار  تبلیغ��ات 
برخی موارد خ��ود محصول کار 
خ��ود را می کند و ح��رف خود 
را می زن��د. ه��ر وق��ت کمپینی 
درس��ایر نقاط جهان اجرا شود و 
بازخوردی متناس��ب با فرهنگ 
کشور ما داشته باشد حتما موقع 
اجرای کمپین در کش��ور آن را 
لحاظ می کنیم. البته آن بازخورد 
همراه با بریف به ما داده می شود. 
ب��رای مثال اگ��ر آن کمپین در 
فرهنگ های نزدیک به ما مانند 
ع��راق و ترکی��ه برگزار ش��ده و 
بازخوردهایی داشته توجه به آن 
حتما به اجرای کمپین در کشور 
م��ا کمک می کند، ام��ا بازخورد 
مردم استرالیا یا امریکا کمکی به 

ما نمی کند. 

بزرگ ترین مشکلی که در 
بومی سازی وجود دارد

ضاد در پایان درباره مشکالت 
این ح��وزه می گوید: بزرگ ترین 
مشکلی که درحوزه بومی سازی 
آن  ب��ا  جهان��ی  کمپین ه��ای 
مواجهیم، درمورد کانسپت هایی 
اس��ت ک��ه روی موضوعاتی که 
ممنوعیت دارند فعالیت می کنند. 
ب��رای مث��ال  برخ��ی وس��ایل 
برخی کش��ورها  بهداش��تی در 
مانن��د ای��ران ج��زء موضوعات 
پنهانی اس��ت، در نتیجه اجرای 
چنین کانس��پت هایی در کشور 
سخت و دشوار است. درحالی که 
در کل دنی��ا روی این موضوعات 
به راحت��ی کار می ش��ود. وقتی 
بازار مقصد فرهنگ محصول بازار 
مب��دا را ندارد ی��ا با آن محصول 
مش��کل دارد، اج��رای کمپی��ن 
آن بسیار دش��وار است. درحالی 
که آن محصول مورد اس��تفاده 
روزمره اس��ت و مصرف کننده از 
کیفیت آن نیز راضی است، ولی 
نمی ش��ود در مورد آن دست به 
تبلیغات زد. در مورد موضوعاتی 
ک��ه ممنوعیت ه��ای عرف��ی و 
قانونی دارند کار کردن مشکل تر 

می شود. 

کسب وفاداری مشتری با بومی کردن 
همگام با استراتژی اصلی برند

وقتی به فروش��گاهی برای خرید می روید، متوجه حضور 
برنده��ای خارج��ی در قفس��ه ها می ش��وید. برندهایی که 
محصوالت مختلفی را وارد کش��ور کرده اند و برحس��ب نیاز 
مصرف کننده ایرانی در تالش برای بومی کردن آنها هستند. 
برخی نام خود را فارسی کرده اند و برخی درحال تغییر شعار 
اصلی و طراحی برند خود براساس فرهنگ بومی ایران هستند. 
معموال وقتی برندی جهانی می ش��ود، از همان ابتدا برای 
ایجاد تغییر در هوی��ت خود برنامه ریزی می کند. هر برندی 
با حفظ اصول اساس��ی هویت برند خ��ود در گایدالین خود 
بخشی را برای ایجاد تغییر درنظر می گیرد تا وقتی می خواهد 
به کشورهای دیگر صادر شود، در کشور مقصد قابلیت بومی 
شدن را دارا باشد. این تغییرات براساس اصول خاصی انجام 
می شود. این اصول باید زیر نظر کارشناسان حرفه ای صورت 
بگیرد تا نه به برند اصلی ضربه ای بخورد نه موجب این شود 
که بازار هدف از دس��ت برود. گاهی ب��رای بومی کردن نیاز 
به این اس��ت که طراحی برند و محصول را نیز بومی کنیم. 
ح��ال وقتی برندی جهانی می ش��ود، کمپین های تبلیغاتی 
آن نیز جهانی می ش��وند، دراین راستا آن کمپین ها نیز باید 
بومی شوند تا قابلیت پذیرش در کشورهای مختلف را داشته 
باش��ند. علیرضا مساوات، کارش��ناس طراحی و گرافیک که 
در برنامه ری��زی و طراحی بومی کردن برخی از کمپین های 
تبلیغاتی جهانی در کش��ور نقشی فعال داشته دراین باره به 

سواالت »فرصت امروز« پاسخ می دهد. 

با توجه ب�ه روند اقتصادی پی�ش رو، امکان حضور 
برندها و محصوالت خارجی در کش�ور فراهم ش�ده 
است. این محصوالت باتوجه به کاربردهای مختلف آنها 
باید برای مشتری ایرانی بومی سازی شوند. به نظر شما 

برای این کار به چه نکاتی باید اهمیت داد؟ 
درصورتی که برندی لزوم حض��ور در بازار مصرف ایران را 
برای خود می بیند، باید زیر نظر مش��اوران بومی ش��روع به 
تدوین یا تطبیق اس��تراتژی برند خود، متناس��ب با فضای 
فرهنگی کش��وری همچون ایران کند، چ��ون عرصه و بازار 
پیش روی آن دارای فرهنگ، آداب، سلیقه و ذائقه ای متفاوت 
در زندگی اس��ت. انتخاب صحیح و بهینه ابزارهای ارتباطی 
)کارشناسی ش��ده( به همراه مدیریت ارتباط با مشتری که 
از س��وی کش��ور بومی همگام با استراتژی اصلی برند است، 
می تواند مسیر دس��تیابی به وفاداری مشتری به این برندها 
را تس��هیل کند. بومی کردن برند بس��یار اهمیت دارد، اگر 
محصول و برندی نتواند سازگار با بازار هدفی که در ایران در 
نظر گرفته گام بردارد، قطعا نمی تواند سهم به سزایی از بازار 

هدف را به خود اختصاص دهد. 
چرا برندها اقدام به بومی سازی محصوالت خود در 

ایران می کنند؟ 
با توجه به فرهنگ و عقاید اسالمی حاضر در کشور و دیگر 
کشورهای اسالمی )مخصوصا در منطقه خاورمیانه( توجه به امر 
حالل بودن محصوالت مخصوصا در حوزه مواد غذایی خیلی از 
صاحبان برندهای جهان را بر آن داش��ت تا به دلیل به دست 
آوردن سهم قابل توجهی از بازار نامبرده اقدام به بومی سازی و 
حتی تغییر در فرآیند تولید برخی از محصوالت خود کنند که 

این نکته خود گویای اهمیت بومی سازی برند است. 
آی�ا تگ الین این برندها در بومی ش�دن باید تغییر 
کند؟ اگر این برندها کمپین های جهانی داشته باشند، 
باید شعار آن کمپین تبلیغاتی جهانی تغییر کند و برای 

انتخاب رسانه به چه نکاتی باید اهمیت داد؟ 
تشخیص درست و غلط بودن این موضوع در حیطه وظایف 
استراتژیست آن برند است و انتخاب گزینه مناسب می تواند 
ط��راح گرافیک را در ایجاد ی��ک فضای بصری هر چه بهتر 
یاری رس��اند. برای انتخاب رسانه چه محصول داخلی باشد، 
چه خارجی جایگاه برند و برقراری تناس��ب بین هویت آن و 

رسانه انتخابی، باید در نظر گرفته شود. 
به طورکلی چه رون�دی را برای طراحی کمپین های 

تبلیغاتی این برندها در کشور باید در نظر گرفت؟ 
نخستین مطلبی که می توان به لزوم آن اشاره کرد، مطالعه 
و تحقیق میدانی و نظرس��نجی در حوزه مورد فعالیت است 
که لزوم تعهد به اج��رای صحیح آن نه تنها باید در مجریان 
و مش��اوران این امر وجود داشته باشد، بلکه احساس نیاز به 
کس��ب دانش و علم آن در کارآفرین��ان، کارفرمایان و روابط 
عمومی برندها نیز احس��اس می ش��ود. نکته دیگر می تواند 
ایجاد فضای آموزشی مطلوب و مرتبط و قرارگیری هر کدام 
از عزیزان این حوزه چه در کس��وت کارفرما و چه مش��اور و 
مجری برنامه های تبلیغاتی باش��د که فضای حرفه ای تری را 

ترسیم خواهد کرد. 

وقتی عالئم راهنمایی و رانندگی 
سلفی می شوند

در ساخت عالئم راهنمایی و رانندگی شهر آنتورپ برای 
نمایش خالقانه س��رعت مجاز از تصاویر س��لفی اس��تفاده 
می ش��ود. در بلژیک، از قبل یکس��ری عالئ��م راهنمایی و 
رانندگی وجود داشت که با هدف نمایش سرعت مجاز، بسته 
به رعایت محدودیت های سرعت یا عدم انجام این کار توسط 
رانندگان، صورتی خوش��حال یا غمگین را نشان می دادند. 
حاال مسئوالن شهر از همین ایده الهام گرفته و سرعت مجاز 
را با س��لفی مرتبط می کنند. مسئوالن این شهر یک سایت 
وی��ژه این کمپین را راه اندازی کرده ان��د که امکان آپلود دو 
عکس از هر کاربر در آن وجود دارد که یکی از آنها ش��اد و 
دیگری غمگین اس��ت. این تصاویر به دست آمده از جامعه 
کاربران اینترنت برای استفاده در عالئم راهنمایی و رانندگی 
و نمایش سرعت مجاز در قالب آیکون های چهره های شاد و 
غمگین، چهره ای واقعی را جلوی چش��م راننده می آورد. از 
آن جایی که این افراد شاید همان اشخاص در معرض خطر 
تصادف باش��ند، مشاهده این عکس ها واقعا شما را به تفکر 

دوباره درباره امنیت جاده ها وا می دارد.

خالقیت آژانس تبلیغاتی به مناسبت 
تقارن روزجهانی صلح و آلزایمر

21 س��پتامبر مصادف با روزجهان��ی صلح و روزجهانی 
آلزایمر بود. تقارنی که باعث خلق طرحی جالب از طرف 
شرکت تبلیغاتی 360درجه شده است. روز جهانی صلح 
صحبت از دنیایی عاری از جنگ و خشونت می کند و روز 
جهانی آلزایمر به این مس��ئله اشاره دارد که وقت را تلف 
نکنید و به آینده ای روشن فکر کنید. حال این شرکت از 
این تقارن اس��تفاده و طرحی جالب را طراحی کرده و در 
صفحه اجتماعی خود به اش��تراک گذاشته است. طرحی 
ک��ه در آن از المان اصلی روز جهانی صلح یعنی کبوتری 
س��فید که بر نوک خود ساقه ای از درخت زیتون گرفته، 
استفاده شده اس��ت. کبوتر صلح در این طرح گم شده و 
برای یافتن مس��یر نیاز به کمک دارد. طراح از این طریق 
به خوبی این دو روز را به هم متصل کرده است. در پایین 
طرح نوش��ته ش��ده: گمش��ده، صاحب عکس فوق دچار 
عارضه فراموش��ی است، از کس��انی که از ایشان اطالعی 
دارند خواهش��مندیم که او را به نشانی زیر بازگردانند. در 
قسمت نشانی نوشته شده کره زمین. طراح کنایه جالبی 
به وضعیت وخیم صلح در دنیای امروزی زده و با طرحی 
س��اده از دنیای بدون صلح امروزی س��خن گفته. دنیایی 
که صلح را فراموش و گم کرده اس��ت و باید برای یافتن 
آن همه مردم جهان کمک کنند. این اقدام نش��ان از این 
دارد که آژانس های تبلیغاتی عالوه بر اجرای کمپین های 
تبلیغات��ی می توانند حضوری فعال در عرصه مس��ئولیت 
اجتماعی داش��ته باش��ند و در این مسیر شرکت ها را نیز 

با خود همگام کنند. 

5 پیشنهاد ساده برای تبلیغات 
تصویری در شبکه های اجتماعی

در طول چند سال اخیر، شبکه های اجتماعی قادر شدند 
با معرفی گونه های جدید تبلیغاتی که می توانند وظیفه انجام 
آن را برعهده بگیرند، نگاهی را که تا پیش از این به صفحات 

اجتماعی می شد، تغییر دهند. 
برای کمک به اینکه نام تجاری ش��ما در بازار پر آش��وب 
نام های تجاری گم نشود، بهترین راه این است که از تصاویر، 
رنگ ه��ا و کلمات��ی که ممکن اس��ت در تبلیغات تصویری 

مخاطب تان را سردرگم کند، دوری کنید. 
پنج نکته ای که بهتر است در این زمینه همیشه در ذهن 

خود نگه دارید، به شرح زیر است: 
1- تبلیغ�ات نام تجاری خود را در یك س�طح فکری 

نگه دارید
نخستین اشتباهی که کمپانی ها در تبلیغ نام تجاری خود 
برای کس��ب و کارش��ان انجام می دهند این است که یا به 
سراغ رسانه هایی می روند که به لحاظ فرم با نام تجاری آنان 
س��ازگاری ندارد، یا اینکه به قدری رس��انه های متعددی را 
ب��رای تبلیغات انتخاب می کنند که وقتی مخاطب از بیرون 
به این منظره می نگرد هیچ تشابه و سازگاری با این رسانه ها 

نمی بیند. 
بهتر اس��ت برای تبلیغات به س��راغ صفحات خودتان در 
ش��بکه های اجتماعی بروید تا مخاطب تان بتواند به راحتی 
شخصیت شما را بشناسد و به شما به عنوان صاحب یک نام 

تجاری اعتماد کند. 
2-  رسانه خود را بشناسید

هر یک از رسانه های اجتماعی که امروزه طرفداران بسیاری 
دارند، ش��اخه های متنوعی از طرفداران را با سالیق مختلف 
در خود جای داده اند. برای اینکه بخواهید به سراغ آنان بروید 
باید پیش از هر چیز بدانید این شبکه های اجتماعی به عنوان 
یک رس��انه چه طیفی از مخاطب را به س��مت شما جلب 
می کنند. دقت داش��ته باش��ید که هرچه بیشتر به محتوا و 
تفسیر تصاویر و طراحی ها توجه کنید می توانید مخاطبان 

بیشتری را برای کسب و کار خود جذب کنید. 
3-  تصویر پروفایل خود را ثابت نگه دارید

در تمام فضاهای تبلیغاتی و رسانه های اجتماعی داشتن 
تصویر یکس��ان باعث می ش��ود تا آن تصویر تبدیل به یک 
نشانه برای شناخت سریع شما توسط دیگران شود. تصویری 
که برای پروفایل خود انتخاب می کنید در واقع هویت بصری 
اولیه شماست که مخاطب به محض دیدن آن تصویر بدون 
خواندن نام تجاری ش��ما، ذهنش به س��مت نام  تجاری تان 

می رود. 
4-  همیشه تازه باشید

کس��انی که در ش��بکه های اجتماعی صفح��ه ای دارند و 
مدام به آن س��ر می زنند مدام در انتظ��ار اتفاقات و مطالب 
تازه هس��تند و دائما می خواهند از پیشرفت ها مطلع شوند. 
پ��س زمانی که می خواهید نام تج��اری خود را در صفحات 
اجتماعی مدام در مقابل چش��مان مخاطبان داشته باشید، 
بای��د مطالب و تازه هایی هم برای تغذیه ذهن آنان داش��ته 

باشید. 
5-  خالق باشید

اگر تمامی این کارها را ه��م انجام دادید پله بعدی برای 
شما این است که خالق باشید و سعی کنید از فضایی که در 

اختیار دارید به صورت کامال خالقانه استفاده کنید. 

در برخی موارد پیش 
آمده که مفهوم کلی 
کمپین جهانی قابل 
اجرا نیست و این 

اتفاق، کار را سخت 
و دشوار می کند. در 

بومی سازی، کانسپت 
کلی تغییر نمی کند، 

آنچه قابل تغییر 
است ایده ها هستند

ایستگاه تبلیغات

رسانه

کافه تبلیغات

از میان خبرها

نرگس فرجی

منیژه صادقی

تبلیغات خالق

آگهی: دولت Bahia - شعار: رانندگی با خیال راحت با بستن کمربند ایمنی!
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بایدها و نبایدهای بومی سازی کمپین های تبلیغاتی جهانی

مطابق سازی کمپین های جهانی با فرهنگ بومی
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مدیریت  کارشناس��ان  همه 
می گویند که مدیر کسی است 
که هشت ساعت از 24 ساعت 
خ��ود را برای تفریح، هش��ت 
ساعت را برای خواب و هشت 
س��اعت را برای کار اختصاص 
ده��د ام��ا در ای��ن گ��زارش 
می خواهی��م در م��ورد ی��ک 
بگوییم.  مدیریت 24 س��اعته 
به راس��تی فعالیت در ش��غلی 
که در آن 24 س��اعته فعالیت 
داش��ته باشید بس��یار سخت 
اس��ت و هر کسی توان ماندن 
در آن را ندارد. ش��غلی که در 
این گزارش درباره آن صحبت 
می کنیم، مدیریت یک شرکت 

اتومبیل کرایه است. 
همه م��ا تجربه این را داریم 
که به عنوان یک مس��افر تلفن 
خود را برداریم و یک ش��ماره 
هش��ت رقم��ی را بگیری��م و 
درخواس��ت ماش��ین کنیم اما 
فق��ط تع��داد کم��ی از ما به 
ای��ن فکر می افتی��م که روزی 
ماشینی را به عنوان یک آژانس 
مقاب��ل در خانه ه��ای م��ردم 
بفرس��تیم. م��ا ایرانی ها عادت 
داریم تا وارد جایی می ش��ویم 
ی��ا در م��ورد ش��غلی صحبت 
از  مقدم��ه  ب��دون  می کنی��م 
درآمد آن بپرسیم. بارها از هم 
می ش��نویم فالنی فالن مقدار 
درآم��د دارد و پول��ش از پارو 
باال می رود. البته س��ختی ها و 
مضرات ش��غل را هم اصال در 
نظر نمی گیریم و فقط به بحث 
درآمدی آن می پردازیم. شغل 
اتومبی��ل کرایه هم یکی از آن 
دس��ته شغل ها اس��ت که اگر 
مسافری 10 یا 15 هزار تومان 
برای یک مسیر پرداخت کند، 
به س��رعت ب��ه این محاس��به 
می پردازد ک��ه اگر در روز 10 
ب��ار س��رویس دهد می ش��ود 
ه��زار   100 روزی  میانگی��ن 
تومان و در یک ماه هر راننده 
3 میلیون تومان درآمد خواهد 
داشت اما در نظر داشته باشید 
که این همه ماجرا نیست. یک 
دفت��ر آژانس را ف��رض کنید. 
ی��ک می��ز و یک ات��اق بزرگ 
که مخصوص رانندگان اس��ت. 
فرض بر این اس��ت که ساعت 
هشت صبح است و بسیاری از 
اف��راد در آن زمان می خواهند 

ماش��ین  ش��ما  آژان��س  از 
دریافت کنن��د. باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنی��د که بتوانید 
به همه مش��تریان س��رویس 
دهید و مدیریت این کار فقط 

از یک مدیر الیق برمی آید. 

معرفی خوب رمز موفقیت 
است

حتم��ا واحده��ای تجاری را 
دیده ای��د که بنر ی��ا تابلویی بر 
س��ردر آن قرار گرفته و عالوه 
ب��ر نام تج��اری، ن��ام مدیریت 
مجموعه هم در آن ذکر ش��ده 
است. این کار باعث می شود تا 
افرادی که این ف��رد را از قبل 
می شناس��ند به فض��ای جدید 
فعالیت وی مراجعه کنند. این 
نکت��ه در این ش��غل می تواند 
بس��یار به کار شما بیاید. سعی 
کنی��د در ابتدای فعالیت، خود 
را به خوبی به افرادی که در آن 
مح��ل زندگی می کنند معرفی 
کنید و ش��ماره های دفتر را در 
به  تبلیغاتی  کارت ه��ای  قالب 
دست شان برسانید. این کار را 
حداق��ل چهار ب��ار در یک ماه 
انج��ام دهید.  فعالیت  ش��روع 
در همی��ن حال بای��د به فکر 
رانن��دگان با تجربه و همچنین 
بااخ��الق بگردید. اگر راننده ای 
نتوان��د مش��تری را راضی نگه 
دارد مطمئن باش��ید که دیگر 
به دفتر ش��ما مراجعه نخواهد 
کرد. هر چن��د وقت یک بار یا 
هر باری که مش��تری از ش��ما 
درخواس��ت ماشین دارد بعد از 
رسیدن به مقصد با وی تماس 
بگیری��د و پیگیر ش��وید که از 
رانن��ده ش��ما در طول مس��یر 

راضی بوده اس��ت یا خیر. این 
کار اطمینان��ی را برای افراد به 
وج��ود می آورد ک��ه اگر روزی 
مش��کلی برایش��ان پیش آمد 
مدی��ر مجموع��ه می توان��د به 
آنه��ا کم��ک کن��د. همچنین 
پاس��خگوی  به عنوان  را  فردی 
تلف��ن قرار دهید ک��ه بتواند با 
مالیمت با مش��تریان صحبت 
کن��د و در ص��ورت نارضایتی 
آنه��ا از مش��تریان عذرخواهی 
کند. در نظر داش��ته باشید که 
مش��تری مداری در این ش��غل 
حرف اول را می زند و هر تماس 
از س��وی مش��تریان  دریافتی 
یعنی کسب س��ود برای شما، 

پس آنها را از دست ندهید. 

15 راننده صبح؛ 20 راننده 
عصر؛ 10 راننده شب

اینکه چه تع��داد راننده در 
ط��ول ش��بانه روز نی��از دارید 
بس��تگی به م��کان و محله ای 
فعالی��ت  آن  در  ک��ه  دارد 
می کنی��د. ب��ه ط��ور میانگین 
تعداد رانندگان ش��یفت صبح 
15، تع��داد رانندگان ش��یفت 

عص��ر 20 و تع��داد رانندگان 
ش��یفت ش��ب 10 نفر اس��ت 
که هر ک��دام بنا ب��ه تقاضای 
مش��تریان در نظر گرفته شده 
اس��ت. س��هم آژانس از کرایه 
دریافت��ی معم��وال 20 درصد 
است. شاید در نظر اول درصد 
دریافت��ی آژانس ب��ا آن همه 
سرمایه کم باشد، اما این گونه 
نیست. تعداد رانندگان در 24 
س��اعت ش��بانه روز حدود 50 
راننده اس��ت که اگر هر کدام 
به طور میانگین 5 سفر شهری 
را انجام دهند 250 سفر داخل 
شهر انجام شده است که مبلغ 
قابل توجهی است. شیفت خود 
را در ش��بانه روز تغییر دهید و 
در  )اتفاقی(  رن��دوم  به صورت 
مختل��ف حضور  ش��یفت های 
یابی��د و برای هر ش��یفت یک 

مسئول تعیین کنید. 

مدیریت سهمیه های بنزین
به مهم ترین بخش این شغل 
می رس��یم که اگر مدیریت در 
آن نباش��د، هزینه های آژانس 
س��ر به فل��ک خواه��د زد. از 
زمانی ک��ه هدفمندی یارانه ها 
اجرا ش��د و قیمت حامل های 
یاف��ت،  افزای��ش  ان��رژی 
اتومبیل  و  تاکسی  خودروهای 
کرایه با مشکل تامین سوخت 
روبه رو ش��دند که دولت برای 
آنها سهمیه جداگانه ای تعریف 

کرد. 
از این رو شما باید به عنوان 
کارت  آژان��س  ی��ک  مدی��ر 
س��وخت های هم��ه رانندگان 
را جم��ع کنی��د و به نس��بت 
س��رویس هایی که می روند به 

بدهید.  بنزی��ن  آنها س��همیه 
دلیل دریافت کارت س��وخت 
رانندگان این است که سهمیه 
آنها به دلی��ل اینکه در آژانس 
اضافه  فعالیت می کنند  ش��ما 
ش��ده و باید در اختیار آژانس 
باش��د تا از آن سوءاستفاده ای 

صورت نگیرد. 
برخ��ی اتومبی��ل کرایه ه��ا 
هس��تند که عالوه بر سرویس 
ش��هری  س��فرهای  ب��رای 
بدون  باال  م��دل  اتومبیل های 
رانن��ده ب��ه منظ��ور برگزاری 
مجال��س عروس��ی و غیره در 
اختیار مشریان قرار می دهند. 
ب��رای انجام ای��ن کار در نظر 
حتم��ا  ک��ه  باش��ید  داش��ته 
دریافت  را  الزم  ضمانت ه��ای 
کنی��د ت��ا در ص��ورت ب��روز 
کارتان  احتمال��ی  مش��کالت 

پیش برود. 

مزایای مدیران 
تحصیلکرده

یکی از فعاالن یا بهتر بگوییم 
مدیران یک مجموعه اتومبیل 
کرای��ه در خصوص فعالیت در 
این ش��غل به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »متاس��فانه برخی 
مش��اغل که به مدی��ر توانمند 
نیاز دارد و مدرك تحصیلی در 
آن مالك است مورد بی مهری 
قرار می گی��رد و در نتیجه آن 
شغل را به پایین ترین درجات 
تنزل می دهی��م که نتیجه آن 
رش��د بی��کاران فارغ التحصیل 
دانشگاه اس��ت. اگر با دقت به 
این ش��غل نگاه شود می بینیم 
که این ش��غل با گردش��گری 
مرتبط است، اما چون صنعت 
گردشگری نیز در جایگاه خود 
قرار ندارد، در نتیجه بس��یاری 
از مش��اغل مرتبط ب��ا آن هم 
گرفته  ق��رار  بی مه��ری  مورد 

است.«
او اضافه می کند: »گذش��ته 
از همه این موارد، چه اشکالی 
دارد ک��ه ف��ردی تحصیلکرده 
موسس��ه اتومبیل کرایه محله 
شما را مدیریت کند. اطمینان 
داش��ته باش��ید ک��ه همی��ن 
تحصی��الت در انتخاب راننده، 
خودرو، خدمات رس��انی، نحوه 
برخ��ورد و گزینه ه��ای دیگر 
موثر خواهد بود و سود آن در 
نهایت نصیب مشتریان خواهد 

شد.«

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل اتومبیل کرایه

هر تماس دریافتی یعنی سود

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )19(
استارباکس؛ تولید محصوالت مشابه 

و رقابت با محصوالت خود! 

با ایجاد تن��وع در محصوالت و خدمات تان می توانید 
به اس��تقبال ش��رکت هایی بروید که در ح��وزه کاری 
ش��ما ورود کرده و محصول مش��ابهی را ارائه می کنند. 
این روش ش��اید در نگاه اول اس��تراتژی خطرناکی به 
نظر برس��د اما چنانچه به درستی انجام شود موجبات 
موفقیت شما در بازار را فراهم کرده و برتری شما را بر 

رقبای تان حفظ می کند. 

ایده
هنگامی که یک محصول از بازار محدودی برای عرضه 
برخوردار اس��ت، هرگونه تولید محصول مشابه موجب 
برهم خوردن نظم آن بازار ش��ده و باعث تحلیل رفتن 
آن می شود. محتمل ترین گزینه برای مواجهه با چنین 
وضعی تولید محصوالت مش��ابه است؛ ارائه محصوالت 
و خدم��ات جدیدی که با محص��والت و خدمات فعلی 
شما رقابت می کنند! این اس��تراتژی توسط بنگاه های 
اقتص��ادی بزرگ در دنیا نظیر قهوه خانه های زنجیره ای 
اس��تارباکس و شرکت تولید سخت افزار کامپیوتر یعنی 

اینتل به کار گرفته شده است. 
تمایل اس��تارباکس برای تاسیس ش��عبه های جدید 
در عرض چند دقیقه نش��ان دهنده گرایش ش��دید این 
ش��رکت برای حفظ رقابت در باالترین س��طح ممکن 
اس��ت. با اینکه این شعبه های متعدد استارباکس برای 
جذب مش��تری به ناچار با یکدیگر رقابت می کنند اما 
این موضوع از نظر مدیران اس��تارباکس بهتر اس��ت تا 
اینکه آنها مجبور شوند با رقبای دیگر نظیر کاستا کافی 

و کافی نرو رقابت کنند. 
ش��رکت های تولید کنن��ده س��خت افزار و نرم اف��زار 
کامپیوت��ر نظی��ر اپ��ل، مایکروس��افت و اینت��ل دیگر 
مثال هایی هس��تند که از شیوه تولید محصوالت مشابه 
و رقابت با محصوالت خود به جای رقابت با محصوالت 
شرکت های رقیب استفاده می کنند. آنها با ارائه مداوم 
محصوالت به روزشده نظیر کامپیوترهای قدرتمندتر و 
نرم افزارهای مقاوم در برابر ویروس نه تنها جایگاه ش��ان 
را در ب��ازار حف��ظ ک��رده و بهب��ود می بخش��ند، بلکه 
مشتریان شان را متقاعد می کنند تا محصوالت جدیدتر 
را خریداری کنن��د و از این طریق اجازه نمی دهند که 
هیچ شرکتی بتواند محصوالت بالقوه اش را در بازار آنها 

عرضه کند. 
ای��ن روش در بازارهای��ی که در آنه��ا ثبات کمتری 
وجود دارد به خوبی نتیجه می دهد، به عنوان مثال شاید 
بتوانیم از بازار اس��تارباکس ن��ام ببریم زیرا مردم بعضا 
فقط یک فنجان قهوه می خواهند و ممکن است به این 
موضوع که این قهوه در کجا آماده ش��ده توجه چندانی 
نداشته باش��ند. همچنین این ش��یوه در بازارهایی که 
مش��تریان از آن انتظار محصوالت ب��ه روز را دارند نیز 
به خوب��ی جوابگ��و خواهد ب��ود نظیر ب��ازار محصوالت 

کامپیوتری و موبایل. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
وضعیت بازار را به خوبی بس��نجید تا بتوانید در مورد 
زمان بن��دی تولید محصوالت مش��ابه جه��ت رقابت و 
تسخیر بازار تصمیم گیری کنید. تولید محصول جدید 
هم��واره زمان بر ب��وده و هزین��ه را افزای��ش می دهد، 
چنانچه محصول فعلی شما از کیفیت باالیی برخوردار 
بوده و س��وددهی خوبی دارد و خطری از جانب رقبای 
احتمالی متوجه محصوالت و بازار ش��ما نیس��ت بهتر 
اس��ت که تولید محصول جدید را ت��ا زمان مقتضی به 

تاخیر بیندازید. 
هنگامی که انتظار می رود یکی از رقبای ش��ما قصد 
ارائه محصولی مشتری پسند دارد وقت آن است که شما 
با تولید محصولی مش��ابه و ایجاد تنوع در محصوالتی 

که ارائه می کنید به استقبال آن بروید. 
وقت��ی که بازار فروش ش��ما راکد اس��ت ب��از تولید 
محص��والت قدیمی تان با ویژگی ه��ای جدید می تواند 

به رونق کسب و کار و افزایش فروش شما کمک کند. 
از رقابت با خودتان نترس��ید اگرچه تولید محصوالت 
جدید و رقابت با محصوالت قدیمی تان بسیار خطرناك 
به نظر می رسد اما باید این روش را به عنوان یک شیوه 
کارآم��د جهت اداره کردن کس��ب و کار در نظر بگیرید 
زی��را بهترین راه برای مواجهه ب��ا طبیعت بی رحم پویا 
و م��درن تج��ارت امروز اس��ت. گفتنی اس��ت که این 
اس��تراتژی موجب ایجاد خالقیت و نوآوری و دوری از 

رکود و ایستایی می شود. 

زیمنس یک شرکت نفتی امریکایی 
را می خرد

ش��رکت زیمنس آماده خریداری ش��رکت امریکایی 
در س��ر ران��د)Dresser-Rand(  به قیمت 7 میلیارد 
و 600 میلیون دالر ش��ده اس��ت. این شرکت امریکایی 
تولیدکنن��ده تجهی��زات در صنعت گاز و نفت اس��ت و 
خریداری آن از سوی زیمنس، موقعیت شرکت زوریخی 
در بازار امریکا را تقویت می کند. زیمنس می گوید هیات  
مدیره درسر راند، به اتفاق آرا پیشنهاد ۸3 دالر برای هر 
سهم این شرکت را پذیرفته و امیدوار است این معامله تا 
تابستان سال آینده انجام شود. همچنین، زیمنس اعالم 
کرد که سهم 3 میلیارد یورویی خود را در سرمایه گذاری 
مش��ترك با ش��رکت »بوش« در زمینه لوازم خانگی به 

بوش واگذار کرده است. 

 ضرر سنگین اعتصاب خلبانان 
به ایرفرانس

اعتصاب خلبانان ایرفرانس، بازگشت به سودآوری این 
شرکت هواپیمایی را که برای امسال پیش بینی شده بود 
به خطر انداخته اس��ت. این اعتص��اب که در اعتراض به 
توسعه شرکت »ترانساویا«، شاخه ارزان قیمت ایرفرانس 
آغاز شد، روزانه بین 10 تا 20میلیون یورو به این شرکت 
زی��ان وارد می کند. این طوالنی تری��ن اعتصاب خلبانان 
ایرفرانس در 16 س��ال اخیر اس��ت. حدود 65 درصد از 
خلبانان در این زورآزمایی با مدیرعامل ایرفرانس شرکت 
کرده و این به طور متوسط منجر به لغو 50 تا 60 درصد 
پروازها ش��ده اس��ت. طی چند روز بیش از 3 هزار پرواز 
لغو شد؛ امری که به کابوسی برای هزاران مسافر تبدیل 
شد. مدیر عامل ایرفرانس می گوید پیش از آغاز اعتصاب 
وضعیت مالی ایرفرانس در حال بهبود بود، اما در صورت 
عدم دستیابی به توافق این اعتصاب تا 1۸0 میلیون یورو 
به ایرفرانس زیان می رس��اند و باعث مش��کالتی خواهد 
ش��د. تصمیم ایرفرانس برای توس��عه ترانساویا و رقابت 
بیشتر با ایزی جت و رایان ایر فعال به نفع این دو شرکت 
رقم خورده است که پروازهای داخلی خود را در فرانسه 

افزایش داده اند. 

رییِس رییس

رییس همه جزئیات فنی را می داند. نه تنها همه جزئیات 
کاری که در گروه من انجام می ش��ود، بلکه همه خفیات 
هم��ه گروه های فنی و تخصصی م��وازی را هم فوت آب 
اس��ت. هر کدام از این گروه ها از جمله خود من هر وقت 
به مش��کل فنی الینحل یا صعب العبوری بربخوریم ملجا 
نهایی ما دفتر گرم و صمیمی ایشان است. البته حل این 
معضالت همچین بی هزینه بی هزینه هم نیس��ت. هزینه 
پرداختی مدیر محترم به مش��کل برخورده این است که 
با گردن کج و در حالتی حاکی از تس��لیم کامل باید یک 
ساعتی در دفتر رییس بنشیند و به حرف های رییس که 
ترکیبی است از توضیحات فنی )با جزئیات حیرت انگیز(، 
نصای��ح گهرب��ار، جمالت نغ��ز، لیچار و متل��ک و احیانا 
توبیخ و اس��تخفاف، گوش جان بسپارد. همیشه با خودم 
اندیشیده ام که این بهترین روش انتخاب مدیر است. مدیر 
باید به لحاظ فنی و تکنیکی از همه نفرات زیر دس��تش 
س��ر باشد تا در صورت لزوم بتواند کارهای آنها را بازبینی 
و مشکالت ش��ان را حل کند و اصاًل مگر مدیریت در ذات 

خود چیزی غیر از این است.
-  جوون��ی، جوونی و خام و بی تجربه. حاال مونده تا راه 
بیفتی جوون. حاال حاالها باید آب بندی بشی بچه  جون. 
ک��ی گفته مگر مدیری��ت در ذات خود چیزی غیر از این 
نیست. معلومه که هست جوون. معلومه که هست. اینی 
که تو گفتی یک از صد قضیه هم نیست. جوونی، جوون... 

)صدای رییس بود!(
ب��ه همین اندیش��ه خام خود ادامه می ده��م و در فکر 
هس��تم که برای پیش��رفت بیش��تر کافی است به لحاظ 
فنی در کار خودم و س��ایر گروه ها بیش��تر مسلط بشوم 
و ب��ا باال بردن دانش تکنیکی حتما درهای پیش��رفت به 
رویم گش��وده خواهد شد و این حرف ها که الزم می شود 
به فرموده رییس در یکی از جلسات سطح باالی مدیریت 
شرکت با حضور افراد خارجی حضور به هم برسانم. جلسه 
کامال فنی اس��ت و با حضور تعدادی آدم مهم و خارجی، 
چند نفری آدم مهم داخلی، شخص بنده، رییس و مدیر 
باالدس��تی رییس برگزار می شود. در طول مدت جلسه با 
شوق و ذوق منتظرم رییِس رییس شروع به صحبت کند. 
پیش خودم فکر می کنم اگر با همان مقیاس از خودم به 
رییس و از رییس به رییِس رییس حساب کنم او باید به 
لحاظ دانش فنی چیزی در ابعاد ادیس��ون باشد. بودن در 
یک جلس��ه در کنار چنین انسان همه چیز دانی غنیمت 
اس��ت. باالخره نوبت به رییِس رییس می رسد و او شروع 
به صحبت می کند. اولش باورم نمی ش��ود، ولی بعد از 10 
دقیقه می فهمم که به لحاظ فنی انگشت کوچیکه رییس 
هم نیست. هر کجا که از رییس چیزهایی را می پرسید، ای 
بدك نبود، می توانست یک چیزهایی بگوید ولی یکی، دو 
بار که مجبور شد خودش اظهارنظر فنی بکند پاك اباطیل 
سر هم کرد. نکته عجیب تر که مرا کال دچار بحران هویت 
کرد این بود که رییس نه تنها اشتباهات نامبرده را اصالح 
و متلک باران و لیچ��ار پیچ نمی کرد، بلکه یک جورهایی 
انگار بدش نمی آمد برای آنکه حرف های رییسش درست 
جلوه کند معیارها و موازین فنی و مهندسی را تغییر دهد. 
دستگاه فلسفی ش��یوه های مدیریتی و مهندسی که در 

ذهنم ساخته بودم در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت.
-  می گ��م جوونی و خ��ام و نپخته می گ��ی نه. جوون 
جویای ن��ام تو فکر کردی این رییس من اگه دلش بخواد 
نمی تونه به لحاظ فن��ی همه ماهارو بذاره تو جیبش؟ تو 
خیال می کنی برای ایشون کاری داره یه مدت وقت بذاره 
جوون؟ نه، نه آقاجون تو هنوز از دهنت بوی شیر خشک 

میاد. خامی و جاهل. فهمیدی؟
)صدای رییس بود!(

اگر با دقت به این 
شغل نگاه شود 
می بینیم که این 

شغل با گردشگری 
مرتبط است، اما چون 

صنعت گردشگری 
نیز در جایگاه خود 

قرار ندارد، در نتیجه 
بسیاری از مشاغل 

مرتبط با آن هم مورد 
بی مهری قرار گرفته 

است

الگوهای طالیی

از میان خبرها

از میان خبرها

کتابخانه
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پاسخ کارش�ناس: در ابتدا 
بای��د مش��خص کنید ک��ه در 
وضعیت ایده آل چه استفاده ای 
می خواهید از راه اندازی س��ایت 
خودتان داشته باشید. آیا قصد 
فروش محصوالت خود از طریق 
اینترنت را داری��د؟ آیا خدمات 
پ��س از فروش تنه��ا موردنظر 
شماس��ت؟ آیا سایت قرار است 
تنها نقش کاتالوگ اینترنتی را 
برای شما بازی کند؟ یا ارتباط 
با مش��تریان برای شما اهمیت 

دارد؟
در ی��ک وضعیت ای��ده آل و 
امکان پذیر همه م��وارد مذکور 
ممک��ن اس��ت عملی باش��د و 
ب��ا مرحله بندی مناس��ب روی 
سایت شما اجرا ش��وند، اما در 

برخ��ی از موارد ممکن اس��ت 
ن��وع خدمات و ی��ا محصول به 
گونه ای باش��د که اساسا امکان 
برای  اینترنتی  س��فارش گیری 
آن امکان پذیر نباش��د. بنابراین 
ابتدا باید دقیقا مش��خص کنید 
که چه مواردی مدنظر شماست. 
در مرحله بعد باید یک شرکت 
باتجرب��ه را که س��ابقه طراحی 
سایت های مش��ابه شرکت های 
 ش��ما را دارند انتخ��اب کنید و 
ب��ه دق��ت  را  خواس��ته هایتان 
برای آنها تش��ریح کنید. قاعدتا 
تیم مش��اور اگر حرفه ای باشد 
هم��ه نکات مه��م را به صورت 
خودکار رعای��ت خواهد کرد و 
نکات کلیدی را به شما گوشزد 
می کن��د، ام��ا به ص��ورت کلی 

م��وارد زیر را بای��د مدنظر قرار 
دهید:

1- در حال حاض��ر افراد برای 
یافتن هر چی��زی به موتورهای 
می کنند،  مراجعه  جس��ت وجو 
بنابرای��ن اگر براس��اس کلمات 
کلی��دی در پن��ج گزین��ه اول 
موتورهای جس��ت وجو  نتای��ج 
به ویژه گوگل نباش��ید، کارایی 
س��ایت بس��یار محدود خواهد 
شد، بنابراین به تیم مشاور فشار 
بیاورید که برنامه خود را در این 

خصوص به شما ارائه دهند. 
2- در دنی��ای کنونی تعامل 
با مش��تری بس��یار مهم است. 
اگر وب س��ایتی امکان تعامل و 
ارتباط مناس��ب با کاربران خود 
را فراه��م نکند، به احتمال زیاد 

مورد توجه قرار نخواهد گرفت، 
پس ب��ه این نکته توج��ه ویژه 

داشته باشید.
3- ب��رای گرافی��ک س��ایت 
برنامه جداگانه داشته باشید. با 
گرافیست های مختلف مشورت 
و نمونه سایت های معتبر مشابه 
خودت��ان را ب��ه دقت بررس��ی 

کنید. 
4- حتما سایت را به گونه ای 
طراحی کنید که روی موبایل و 
تبلت به راحتی قابل دسترسی 

باشند.
نکات ریز دیگ��ری نیز وجود 
دارد ک��ه با مطالع��ه کتاب ها و 
مقاله های مرتبط روی اینترنت 
می توانی��د ب��ه راحتی ب��ه آنها 

دسترسی داشته باشید. 

راه اندازی 
وب سایت 
کسب وکار

پرس�ش: در حال حاضر یک ش�رکت تولیدی دارم و می خواهم یک وب س�ایت برای بهره گیری از قابلیت های فضای 
مجازی در جهت توس�عه کارم راه اندازی کنم، اما نمی دانم دقیقا چه مراحلی را باید طی کنم و به چه نکاتی باید توجه 

داشته باشم، لطفا مرا راهنمایی کنید.

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)67(

سهراب علی اکبری

آش��نایی ب��ا آموزه ه��ای مدیریت��ی در زمینه های 
مختل��ف، از جمل��ه نیازهای مبرم مدی��ران در دنیای 
ام��روز اس��ت. اگرچ��ه در دانش��کده های مدیریت و 
بازرگانی مبانی نظری این اصول به تفصیل مورد بحث 
قرار گرفته و به دانش��جویان آموزش داده می شود، اما 
اس��تفاده کاربردی از این اصول در دنیای واقعی، هم 
در زندگی ش��خصی و هم سازمان های تحت مدیریت، 
بسیار ضروری است. از سوی دیگر، حجم فعالیت های 
مدیران در بنگاه ها و سازمان های مختلف کمتر فرصت 
الزم برای مطالعه و اس��تفاده آنها از کتاب های حجیم 
مدیریت را فراهم می سازد. بنابراین در سال های اخیر 
تدوین کتاب هایی ک��ه به صورت خالصه خواننده را با 
موضوعات رش��ته مورد نظر آشنا سازد، توسط افرادی 

ک��ه هم زمینه های دانش��گاهی دارن��د و هم از تجربه 
زی��ادی در دنیای کس��ب و کار برخوردارند، گس��ترش 

یافته است. 
کت��اب »101 نکته  ای ک��ه در دانش��کده مدیریت 
ه��اروارد آموخته  ام« از این دس��ت کتاب هاس��ت که 
به  رغ��م حجم کوچ��ک، به لحاظ معنی بزرگ اس��ت. 
این کتاب مسلما جای کتاب  های مدیریت بازرگانی را 
نمی  گیرد، اما نکات حساس��ی را که فعاالن کسب  وکار 
در اقدام  ه��ای روزان��ه خود باید به آنها توجه داش��ته 
باش��ند، برجس��ته می کند. خواندن کتاب آسان است 
و تصاویر و کارتون  ه��ا و نقل  قول  ها به فهم و یادآوری 
مطال��ب کمک می کند. این کت��اب به لحاظ آموختن 
ی��ا یادآوری س��ریع آموخته  ها، تطبی��ق دادن خود با 

تح��والت، به  کارگیری رفتار انس��انی و تاثیرپذیری در 
رویارویی با چالش  های تازه، کتابی بس��یار ارزش��مند 

است. 
مایکل دبلیو پرایز استاد مدعو مدیریت بازرگانی در 
دانش��گاه ایلینوی در اوربانا شامپین است. او دکترای 
خ��ود را در بازاریاب��ی از دانش��گاه جورج واش��نگتن 

دریافت کرد. 
میتو فردری، دیگر نویسنده این کتاب، یک مهندس 

معم��ار )آرش��یتکت(، ط��راح 
ش��هری و عضو هی��أت علمی 
ای��ن کتاب  اس��ت.  دانش��گاه 
توس��ط دکتر احم��د عظیمی 

بلوریان ترجمه شده است. 

101 نکته ای که در دانشکده مدیریت هاروارد آموخته ام

ترجمه: معراج آگاهی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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فرصت ه��ای ف��وق الع��اده ای 
از س��رمایه گذاری خارج��ی در 
افغانس��تان وج��ود دارد و دولت 
ای��ن کش��ور در ح��ال تدوی��ن 
سیاس��ت هایی ب��رای جل��ب این 
س��رمایه گذاران و پاس��خ دهی به 

برخی از نگرانی های آنهاست. 
افغانس��تان فرصت های بالقوه 
بس��یاری ب��رای س��رمایه گذاران 
خارجی به وی��ژه در حوزه معادن، 
کش��اورزی و حمل و نق��ل دارد. 
س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه ها 
می توان��د تلنگر و تحرک بس��یار 
ضروری ب��رای محصوالت داخلی 
و اشتغالزایی برای افغان ها باشد. 
وزارت دفاع امری��کا ارزش معادن 
افغانس��تان را ی��ک تریلیون دالر 
تخمی��ن می زن��د ای��ن در حالی 
است که مقامات افغان مدعی اند، 
ای��ن رق��م چی��زی بیش از س��ه 
تریلیون دالر اس��ت. اگ��ر دولت با 
تمرکز روی بخش معدن کار کند، 
افغانستان می تواند خودکفا شود. 
نه تنه��ا س��رمایه گذاران چینی، 
هندی، ترک، اماراتی، لهس��تانی 
و قط��ری همیش��ه از تمایل خود 
برای سرمایه گذاری در این زمینه 

خبر داده اند، بلکه تاکنون قرارداد 
اس��تخراج معدن مس در والیت 
لوگر و معدن گاز در اس��تان های 

ش��مالی با برخی از 
شرکت های خارجی 
نیز به امضا رس��یده 
است. حامد کرزی، 
ری�ی�س ج�م�ه��ور 
ن،  ن�س���ت�ا ف��غ�ا ا
چهاردهم اکتبر سال 
گذشته شورای عالی 
ی  د ق��ت��ص�����ا ا
را متقاع��د ک��رد تا 
سرمایه گذاران بالقوه 

خارج��ی را برای س��رمایه گذاری 
کن��د.  جل��ب  افغانس��تان  در 
تمامی وزرای ارش��د ام��ور مالی، 
اقتصاد، تجارت و معادن، مش��اور 
اقتصادی رییس جمه��ور، معاون 
رییس جمه��ور، س��ه نف��ر از اتاق 
تج��ارت و صنای��ع افغانس��تان و 
س��ه نماینده از آکادم��ی علوم و 
دانش��گاه ها )ASU(  اعضای این 
شورا را تشکیل می دهند. شورای 
عالی اقتصادی )HEC(، سیاست 
حمایت از سرمایه گذاری را برای 
جلوگیری از فرار سرمایه و ترغیب 
سرمایه گذاران خارجی، تدوین و 
حامد کرزی آن را به تایید رسانده؛ 

سیاستی که در 21 جوالی 2013 
ابالغ شد. براس��اس این سیاست، 
س��رمایه گذاران خارج��ی که به 

س��رمایه گذاری در افغانس��تان 
تمای��ل داش��ته باش��ند، یاران��ه 
دریافت می کنن��د. تعرفه گمرکی 
برای آنها کاهش می یابد و امکانات 
اضافی نظیر زمین و برق نیز به آنها 
اعطا خواهد ش��د. در این سیاست 
حمایتی آمده است: برخی امکانات 
دیگر نیز در زمینه ه��ای مختلف 
ب��رای س��رمایه گذاران فراه��م 
می ش��ود. امکاناتی مانند زمین و 
قوانین معافیت مالیاتی بهداشتی، 
تخفیف در هزینه برق، تا حد یک 
میلی��ون دالر وام و معافی��ت در 
مالیات ماشین آالت از جمله ده ها 
تس��هیالت دولت افغانستان برای 

سرمایه گذاران است. 
ای��ن سیاس��ت ب��رای تش��ویق 
س��رمایه گذاران به س��رمایه گذاری 
گسترده در افغانستان 
پیش بینی شده است. 
فراهم آوری جاده های 
بتنی، راه آه��ن، برق 
و همچنی��ن عرضه 
خدم��ات حقوق��ی 
و ق��ض�ای���ی ب��ه 
س��رمایه گذاران ب��ه 
منظور حل مشکالت 
خود، نکته های بسیار 
مهمی است که در این 

سیاست دیده شده است. 
وزارت ام��ور خارج��ه بای��د به 
سرمایه گذاران در دریافت ویزای 
بلند م��دت و ایج��اد ی��ک مرکز 
برای حل مشکالت شان بین اتاق 
تجارت و صنایع و سرمایه گذاران 
کمک کن��د. س��ازمان حمایت از 
AISA(  از  س��رمایه گذاران )
دول��ت خواس��ته قوانین��ی اتخاذ 
کند ک��ه ج��و مطلوب��ی را برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی فراهم 
آورد. س��رمایه گذاران خارج��ی 
عمدت��ا در زمینه ساخت و س��از، 
س��المت، خدم��ات عموم��ی، 
ت��دارکات، حمل و نق��ل و معدن 

سرمایه گذاری کرده اند که در این 
بین س��رمایه گذاری در آموزش را 

نیز می توان مشاهده کرد. 
در حالی ک��ه افغانس��تان بازار 
بسیار جذابی برای سرمایه گذاری 
در کش��اورزی و معدن محسوب 
می ش��ود، اما تاکن��ون فقط یک 
ش��رکت چین��ی و یک ش��رکت 
قزاقستانی با مشارکت یک شرکت 
افغان روی معدن های بی شمار این 

کشور سرمایه گذاری کرده اند. 
در بس��یاری از کش��ورها شرایط 
س��ختی ب��رای س��رمایه گذاران 
خارج��ی درنظرگرفته می ش��ود، 
سرمایه گذاران خارجی نمی توانند 
به یک باره سرمایه خود را از کشور 
خارج ک��رده و اجازه خ��ارج کردن 
کارگران خود را به خارج از کش��ور 

ندارند. 
ام��ا  AISA می گوی��د، ای��ن 
ش��رایط را برای س��رمایه گذاران 
خارجی خ��ود اعم��ال نمی کند. 
در ای��ن کش��ور هی��چ تبعیض و 
تعصب��ی بی��ن س��رمایه گذاران 
افغ��ان و خارج��ی وجود ن��دارد. 
سرمایه گذاران خارجی آزادند که 
پس از دریافت مجوز کسب و کار، 
در هر بخشی از افغانستان شرکت 

تاسیس کنند. 

تجار ایرانی بخوانند

بازار افغانستان چه می خواهد؟

افغانستان و فرصتی برای سرمایه گذاری ایرانی 

افغانستان بازاری بکر برای 
سرمایه گذاری ایرانی

اقتص��اد افغانس��تان »ب��ازار بکر« خوانده می ش��ود. 
س��ال ها دس��ت و پنجه نرم کردن این کش��ور با جنگ 
موجب شده در عمل هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی 
در افغانستان صورت نگیرد. با این حال، پس از سقوط 
طالبان، س��رمایه گذاران، خاک حاصلخیز افغانستان را 
کشف کرده اند و رشد اقتصادی این کشور روند صعودی 
مطلوبی را به خود گرفته است. افغانستان که در تاریخ 
و زبان و ادبیات با ایران هم پیشینه است، اکنون فرصت 
بسیار خوبی برای سرمایه گذاران ایرانی تلقی می شود. 
کشور جنگ زده افغانس��تان در دورانی پس از طالبان، 
این روزها آماده تحول اس��ت و در ای��ن راه متخصصان 
و س��رمایه گذاران ایرانی می توانند پررنگ ترین نقش را 
در آبادانی این کشور ایفا کنند. تخصص و تجربه ایران 
در کش��ف و اس��تخراج نفت، کش��اورزی و حمل و نقل 
می تواند موثرترین کمک به افغان ها باش��د و بازگشت 
سرمایه بس��یار قابل توجهی برای ایران به ارمغان آورد. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر ساله در این کشور 
افزایش یافت��ه و در برهه هایی از زمان طی یک س��ال 
دو برابر شده اس��ت. این کشور در س��ال 2002 قانون 
س��رمایه گذاری خصوصی آزاد را ابالغ کرد که مالکیت 
100 درصدی خارجی ها، انتقال کامل سود به خارج از 
کشور، س��ازوکارهای بین المللی حل اختالف و مراحل 
صدور مجوز س��رمایه گذاری کارآمد را برای خارجی ها 
فراهم می کند. سرمایه گذاران در افغانستان، از بهترین 
محیط های کس��ب و کار در منطقه بهره مند می ش��وند. 
بر خالف دیگر نق��اط در منطقه، ش��رکت های داخلی 
و خارجی مجبور به رقابت با کس��ب و کارهای یارانه ای 
متعلق به دولت نیس��تند و می توانند س��ود خود را در 

بازار آزاد و به حداکثر برس��انند.
در این محیط، صادرات س��نتی از افغانس��تان جاری 
ش��ده و حتی به بازاره��ای ترجیحی ای��االت متحده، 
اتحادیه اروپ��ا، چین و هن��د راه یافته اس��ت. برخی از 
بهترین بخش های افغانس��تان که برای س��رمایه گذاری، 

شایسته توجه ویژه اند از این قرارند: 
اول: همان ط��ور که تقاضای جهانی ب��رای انرژی ادامه 
می یابد، بای��د این موضوع نیز مورد توج��ه قرار بگیرد که 
منابع نفت و گاز طبیعی افغانس��تان هنوز کشف و کاوش 
نشده است. فرصت های سرمایه گذاری بزرگی که در بازار 
دست نخورده افغانستان دیده می شود، نه تنها قادر است 
نیاز داخلی این کشور را به انرژی تامین کند، بلکه امکان 
فروش خارجی و در پی آن برای افغانستان رشد اقتصادی 
را فراهم می کند. برای جذب سرمایه گذاری ویژه در بخش 
اکتشاف و اس��تخراج منابع طبیعی افغانستان، دولت این 
کش��ور پیش نویس قانون هیدروکربن ها )2006( را ارائه 
کرده و حق قانونی کس��ب مجوز عملیات نفت و گاز را به 
سرمایه گذاران می دهد. این قانون بین دو نوع از قراردادها 
تمایز قائل می شود: قرارداد »مشارکت و خدمات اکتشاف 
و تولید« در مقابل قرارداد »مش��ارکت تولی��د« با اجازه 
اکتشاف برای 10 سال و تولید برای 25 سال پس از تاریخ 
کش��ف. در این قانون انتق��ال ارز خارج��ی و حل و فصل 

اختالفات دیده شده است. 
دوم: کش��اورزی ابزار اساس��ی و مهم ام��رار معاش در 
افغانستان محس��وب می ش��ود و همچنین تولید کننده 
50 درصد از تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور و حامی 
85 درص��د از م��ردم آن اس��ت. افغانس��تان ک��ه زمانی 
»باغ آسیای مرکزی« خوانده می ش��د، منشأ جغرافیایی 
بس��یاری از محص��والت مانند کش��مش، انار، پس��ته و 
بادام اس��ت. اگر چه تقاض��ا برای محصوالت کش��اورزی 
افغانستان باالست، اما این کشور فاقد صنعت بسته بندی 
مطلوب اس��ت؛ زمینه ای که فرصت بسیار جذابی را برای 

سرمایه گذاران فراهم می آورد. 
فرآوری، فرص��ت س��رمایه گذاری ب��زرگ دیگری در 
افغانس��تان اس��ت. تخمین زده می ش��ود که بازار میوه و 
س��بزیجات فرآوری ش��ده حدود 28 تا 60 میلیون دالر 
امریکا است که نش��ان دهنده بازار بس��یار بالقوه ای برای 
محصوالت کشاورزی فرآوری شده از جمله غذاهای آماده، 
بیسکویت بسته بندی، میوه های کنسانتره، ترشی و مربای 
میوه ای تازه است. به عنوان مثال، ارزش بازار آب میوه در 
افغانس��تان حدود 20 میلیون دالر تخمین زده می شود 
رقمی که ساالنه حدود 15 درصد رش��د می کند. تنها در 
سال 2003 افغانستان 40 میلیون لیتر آب میوه را عمدتا 

از پاکستان و ایران وارد کرده است. 
س��وم: بازار ب��زرگ و رو به رش��د افغانس��تان برای 
تدارکات پایه ای و خدمات حمل و نقل، فرصت دس��ت 
اولی را برای ارائه دهندگان جدی��د ایجاد می کند. این 
فرصت برای شرکت های داخلی و خارجی در هر اندازه 
و موقعیتی فراهم اس��ت. در حالی که س��رمایه گذاری 
در این بخش در حال افزایش اس��ت، ای��ن زمینه برای 
بسیاری از خدمات بکر و دست نخورده می باشد. زمان 
مناس��ب برای جلب مش��تریان و ایجاد مزیت »محرک 

اولیه« فرا رسیده است. 
افغانس��تان ی��ک ه��اب تج��اری تلقی می ش��ود که 
ش��به قاره هند را به آس��یای میانه، خاورمیانه و چین 
متصل می کند؛ اینجا منطقه ای اس��ت که س��ریع ترین 
اقتصادهای در حال رش��د جهان را در خود دارد. عالوه 
بر این، موقعیت این کش��ور یک کان��ون طبیعی برای 
ظهور یک ش��بکه منطق��ه ای از مس��یرهای تجاری و 
خطوط لوله است. با بهبود وضعیت ثبات در این کشور، 
تجارت بین افغانس��تان و کش��ورهای همسایه اش طی 
چند سال اخیر چندین و چند برابر شده است. به عنوان 
نمونه، تجارت دو جانبه با ایران، از 10 میلیون دالر در 
چند سال گذش��ته به بیش از2.5 میلیارد دالر افزایش 
یافته است. تجارت با پاکستان که در زمان طالبان، 30 
میلیون دالر بود، به ش��دت رو به افزایش رفته و به چند 
میلیارد دالر در سال رسیده است. مردم افغانستان این 
فرصت جدی��د را به عنوان راهی برای بازس��ازی میهن 
خود می دانند. آنها به سنت های تاریخی شان در تجارت 
و تبادل فرهنگی که قدمت دو هزارساله دارد و به دوران 
ج��اده ابریش��م برمی گ��ردد، افتخار می کنن��د. هرچه 
فرصت های اقتصادی فراهم می ش��ود، مردم افغانستان 
را یک گام به وصال دوباره با میراث خود نزدیک کرده 
و آینده خوب��ی را برای این کش��ور تضمی��ن می کند. 
س��رمایه گذاران خارجی می توانند نق��ش مهمی را در 
کمک به آنها در تحقق این سرنوش��ت ملی بازی کنند. 

برگزاری نمایشگاه در افغانستان
دروازه ورود 

تولیدکنندگان ایرانی

بی تردید برگزاری نمایشگا ه های تخصصی و اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در هرات افغانستان فرصت مطلوبی 
برای حضور حداکثری واحد های اقتصادی کشور به شمار 
می رود و عالوه برآن به تعمیق روابط سیاسی – اقتصادی و 
اجتماعی میان دو کشور منجر می شود. ایران و افغانستان 
ریشه های فرهنگی و اعتقادی بسیار قوی با یکدیگر دارند 
که همین مسئله بستر را برای توسعه سایر سرمایه گذاری ها 
به وی��ژه در زمینه های اقتصادی فراه��م  می کند. برگزاری 
نمایش��گاه کاالهای اختصاصی ایران در هرات افغانستان، 
فضای اقتصادی میان این دو کشور را شفاف تر کرده و سبب 
شده تا تجار افغانی با اعتماد بیشتری کاالهای ایرانی را رصد 
کنند. برگزاری نمایشگاه توانمندی های تخصصی جمهوری 
اسالمی ایران در دو بخش صنعت و کشاورزی فرصت بسیار 
مناس��بی برای تعمیم و گس��ترش و تحکیم روابط پایدار 
اقتصادی و مبادالت بازرگانی دو کشور است. همچنین بازار 
افغانستان و به خصوص اس��تان هرات افغانستان در مرکز 
غرب این کشور، شرایط بسیار مطلوبی برای صنعتگران و 
تولید کنندگان برجسته ایرانی محسوب می شود تا بتوانند 
در این فضا گام ه��ای اقتصادی بلندی بردارن��د. برگزاری 
نمایشگاه های توانمندی های اقتصادی جمهوری اسالمی 
در کشورهای منطقه بهترین ابزار برای بازاریابی و توسعه 
تجاری در ساختار اقتصاد صنعتی و رو به رشد کشورهای 
منطقه محسوب می شود. از دیگر س��و، تناسبات عمیق و 
بین المللی دوکشور از جمله نزدیکی مرزها، تامین امنیت 
مسیرهای ارتباطی و تجاری، اشتراک های فرهنگی و زبانی 
و دوستی دوکش��ور ایران و افغانس��تان یکی از مهم ترین 
مزیت های جهانی است که باید به بهترین شکل ممکن به 

منظور توسعه و آبادانی منطقه استفاده شود.
از این رو، دستاورد نمایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین 
بستر های توسعه اقتصادی کشور، به عنوان مهم ترین ابزار 
افزایش تعامالت تجاری به روش مطلوب از سوی تمامی 
نهاد های اجرایی در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور توصیه 
ش��ده اس��ت، از این رو می توان به آن به عنوان تنها عامل 
ایجاد پایگاه های اقتصادی در کش��ور های هدف از جمله 

کشور پهناور افغانستان توجهی ویژه داشت. 

مدیران ایرانی 
به افغانستان بنگرند

براس��اس آمارهای ارائه ش��ده از سوی مس��ئوالن دولت 
افغانستان تا پایان سال 2013 میزان واردات محصوالت ایران 
به این کشور به طور رس��می 2/5 میلیارد دالر، یعنی تقریبا 
حدود یک سوم کل واردات این کشور را تشکیل می دهد. این 
در حالی است که افغانستان پس از سرنگونی حکومت طالبان به 
زمینی بکر برای سرمایه گذاری شرکت ها و همچنین صادرات 
محصوالت ایرانی تبدیل شده است، اما به دلیل پاره ای مسایل 
از جمله تحریم ها و همچنین نوع نگرش تولیدکنندگان ایرانی 
به بازار افغانستان و محصوالتی که برای این کشور صادر می شود، 
آن گونه که باید و شاید، ایران جایگاهی در خور توجه به دست 
نیاورده اس��ت. بیش��ترین زمینه صادرات کاال به افغانستان، 
آهن آالت، سیمان، لوله و پروفیل، صنایع غذایی، فرش ماشینی 
و موکت است که ایران به دلیل دارا بودن حوزه های تولید در این 
موارد، می تواند به خوبی سهم خود را در بازار افغانستان افزایش 
دهد. در حال حاضر افغانستان آینده ای دیگر را پیش رو دارد. 
پس از مشخص شدن نتایج انتخابات این کشور و رویکردی که 
در سیاست این کشور مشخص شده، به نظر می رسد افغانستان 
شاهد افزایش سطح امنیت اجتماعی و اقتصادی در آینده باشد. 
از این رو، شناخت بازار هدف این کشور بیش از گذشته احساس 
می شود. کارشناسان برای ورود به بازار افغانستان چهار گام را 
مدنظر قرار می دهند: 1- امکان س��نجی برای شناخت کامل 
بازار، 2- معرفی تاجران شناخته شده افغانی به تولیدکنندگان 
ایرانی 3- مشاوره و بازاریابی در افغانستان 4- سفرهای تجاری 
هیات های ایرانی و افغانی. اگرچه افغانستان کشوری است، با 
زیرساخت های ضعیف، اما با داشتن منابع طبیعی و انسانی 
بازار ایده آلی را برای هر کشوری جهت سرمایه گذاری و تجارت 
فراهم آورده که با گذشت هفت سال از دولت جدید افغانستان 
و حضور فعال کشورهایی همچون امریکا، ترکیه، کانادا، چین، 
ژاپن و غیره این موضوع را کامال ملموس کرده اس��ت. ایران با 
داشتن نقاط اش��تراک دینی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی با 
افغانستان امتیازات فوق العاده ای نسبت به سایر کشورهای 

سرمایه گذار در افغانستان دارد. 
یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند چهار گام یاد شده 
را طی مسیر کوتاه تری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایرانی فراهم آورد، برگزاری نمایشگاه های محصوالت ایرانی 
با حضور تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان اس��ت. به گفته 
مسئوالن برگزاری نمایش��گاه، برپایی نمایشگاه بین المللی 
که فرصت های س��رمایه گذاری در مسیر توسعه افغانستان 
با حضور شرکت های مهم صنعتی ایران و هیاتی بلندپایه از 
بخش های اقتصادی افغانستان و بازرگانان مطرح آن را فراهم 
می آورد موجب ایجاد فضایی مناسب در جهت روند تسریع 
ارتباط اقتصادی بین دو کشور شده و زمینه ساز ایجاد جهش 
صادرات و سرمایه گذاری در افغانستان خواهد شد. آمارهای 
وزارت بازرگانی ایران حاکی از این است که جمهوری اسالمی 
ایران حدود شش هزار قلم کاالی صادراتی دارد که بیش از 
هشت هزار صادرکننده که در بانک اطالعاتی صادرکنندگان 
کشور ثبت نام شدند، تنها حدود دو هزار صادرکننده در بخش 
خصوصی و دولتی در چرخه ص��ادرات ایران حضوری فعال 
داشتند که از این میان 150 شرکت فنی و مهندسی وجود 
دارد که به عنوان صادرکننده شناخته می شوند. بر این اساس، 
اگر فقط 45 درصد از دوهزار شرکت فعال ایرانی که در بخش 
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران فعال هستند، در این 
نمایشگاه حضور پیدا کنند، یعنی 150 شرکت صادرکننده 
خدمات فنی و مهندس��ی که به یقین می توان به توس��عه 
صادرات و گسترش روابط اقتصادی امیدوار بود. درعین حال 
با احداث خط ترانزیتی ایران به غرب افغانستان، خدمات پس 
از فروش کاالهای ایرانی بیش از پیش تقویت شده و می تواند 
مزیتی منحصر به فرد در توس��عه ص��ادرات خدمات فنی و 

مهندسی کشور به وجود آورد. 

بیش از 10 س�ال از س�رنگونی حکومت طالبان 
در افغانس�تان می گ�ذرد. ای�ن کش�ور ط�ی این 
سال ها دستخوش تحوالت بسیاری در حوزه های 
فرهنگ�ی، اقتص�ادی، سیاس�ی و اجتماعی بوده 
است. شاید نمود بیش�تر این تحوالت را در عرصه 
سیاسی و اقتصادی مشاهده کنیم؛ آن هم به دلیل 
حضور نیروهای خارجی اع�م از نیروهای نظامی، 
کارشناسان امنیتی و همچنین شرکت های تجاری. 
ش�رکت هایی که از س�مت غ�رب به افغانس�تان 
سرازیر ش�ده و به دلیل وضعیت قانون گذاری این 
کشور در حوزه سرمایه گذاری، هزینه پایین نیروی 
کار و تج�ارت آزاد، روزب�ه روز در حال گس�ترش 
هستند. اینکه افغانستان همسایه شرقی ایران به 
زمینی برای سرمایه گذاری و همچنین فرصت های 
صادراتی برای دیگر کش�ورها تبدیل ش�ده، قابل 
توجه بوده، اما مهم تر  از آن س�هم ای�ران در بازار 
س�رمایه گذاری و صادرات محصول به این کشور 
است. نکته دیگر اینکه افغانس�تان حتی با وجود 
دوران حکوم�ت طالبانی به دلیل داش�تن تجارت 

آزاد، به خاطر اینکه این کش�ور جزو کش�ورهای 
نیازمن�د محس�وب می ش�ود، بنابراین ب�رای بقا 
نیازمند تجارت آزاد است، در بسیاری از زمینه ها 
به رقیب ایران تبدیل ش�ده اس�ت. حتی به دلیل 
تحریم های اعمال ش�ده علیه ایران طی سال های 
اخیر، این فرصت برای افغانس�تان فراهم شده تا 
س�هم ایران در برخ�ی بازارهای جهان�ی از جمله 
اروپا را به راحتی از آن خود کند. شاید تصور اینکه 
افغانس�تان در حوزه تولید فرش، گیاهان دارویی 
و فرآورده های غذایی، زعف�ران، تولیدات معدنی 
رقیب جدی برای ایران باش�د، حائز اهمیت است. 
تمام این موارد ب�ه دلیل موهب�ت تحریم ها علیه 
ایران بوده که برای افغانس�تان ب�ه ارمغان آورده 
شده اس�ت. البته، همچنان زمین های بکری برای 
شرکت های ایرانی در افغانستان وجود دارد. شاید 
یکی از مهم ترین ها، حضور شرکت های حمل و نقل، 
راه سازی و تولیدات فناوری باش�د. افغانستان به 
دلیل موقعی�ت جغرافیایی در داخل، نوع پس�تی 
و بلندی و زمین ها، وجود کوه ه�ا و غیره، نیازمند 

حضور ش�رکت هایی اس�ت که در حوزه راه سازی 
وحمل و نقل فعالیت می کنند. همچنین این کشور 
به تولیدات فن�اوری به دلیل عدم داش�تن دانش 
کافی، نیاز مبرم دارد. گفت وگو با تولیدکنندگان 
این حوزه موقعیتی دقیق تر به شرکت های ایرانی 
می دهد تا مدیران شرکت های بهتر بدانند در چه 
حوزه ای می توانند به صادرات یا سرمایه گذاری در 
افغانستان اهتمام ورزند. وزارت مالیه افغانستان 
اعالم ک�رده 37,676 ش�رکت کوچ�ک و بزرگ 
518,864,320 دالر را در زمینه ه�ای مختل�ف 
س�رمایه گذاری کرده ان�د؛ س�رمایه ای ک�ه برای 
809,959 افغان اش�تغالزایی کرده است. عالوه بر 
این پنج هزار و 407 شرکت در س�ال 2012 مجوز 
تجاری دریاف�ت ک�رده و 639,470,724 دالر را 
در زمینه های مختلف افغانس�تان سرمایه گذاری 
کرده اند. شرکت های داخلی 577,553,63 دالر 
سرمایه گذاری کرده و 61,917,661 مابقی توسط 
س�رمایه گذاران خارجی به افغانس�تان وارد شده 

است. بهتر است به این آمارها توجه کنیم. 

دریچه

یادداشت

بازتاب

67

دیدگاه

مژده خطامی

رضا جمشیدی

حامد شفیعی

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی

روزنامه نگار

کارشناس صادرات

افغانس��تان فرص��ت مس��اعدی ب��رای 
شرکت های ایرانی اس��ت؛ اما باید دانست 

در چه ح��وزه ای وارد میدان 
شوند. اینکه افغانستان خود 
یکی از رقیبان اصل��ی ایران 
در یک صنعت باش��د و آنگاه 
ش��رکت های ایران��ی نیز در 
همان ح��وزه بخواهن��د در 
افغانس��تان وارد عمل شوند، 
توجیه اقتصادی و مدیریتی 
نخواه��د داش��ت. گیاه��ان 

داروی��ی و فرآورده ه��ای غذای��ی از جمله 
این حوزه هاس��ت که مدیران تولیدکننده 
این حوزه باید مدنظر داشته باشند. جلیل 
مغازه ای، تولیدکننده و صادرکننده گیاهان 
داروی��ی و فرآورده های غذای��ی از مدیران 
ایرانی می خواهد که به این مس��ئله توجه 
داش��ته و بدانند که افغانس��تان یک رقیب 

سرسخت برای شرکت های ایرانی است. 
جایگاه تولی�دات ایران�ی در بازار 

افغانستان چگونه است؟ 
افغانس��تان، یکی از رقبای سرس��خت 
ایران در حوزه تولیدات دارویی است. این 
کشور به دلیل داش��تن قیمت تمام شده 
پایین توانس��ته به رقیب ایران در جهان 
تبدیل ش��ود. افغان ها به دلیل داش��تن 
آزادی تجاری، بازار وس��یعی در اروپا به 
دست آورده اند. آنها به دلیل اینکه تحریم 

نیستند، از این موقعیت استفاده کرده اند. 
آیا آماری از میزان تولیدات ساالنه 
افغانس�تان در این حوزه 

دارید؟ 
ما حتی آمارهای��ی که از 
داخل ایران داریم، بس��یار 
ضعی��ف اس��ت و در م��ورد 

افغانستان آماری نداریم. 
آیا ب�ا توجه ب�ه اینکه 
افغانستان درگیر مسائل 
داخلی ب�ود، ب�از رقیب 

ایران به شمار می آمد؟ 
این کش��ور از س��الیان گذش��ته فعالیت 
می کرد. این ارتباطی ب��ه حکومت های این 
کش��ور ندارد. زمان��ی که ما تحری��م بودیم 
افغانستان توانست بازارهای ما را هم به دست 
آورد. زیرا از نظر تجاری آنها آزاد هستند. این 
کشور قانون چندانی برای صادرات و واردات 
ندارد. با وجود عقب ماندگی این کش��ور آنها 

تجارت آزاد را در نظر دارند تا بتوانند بمانند. 
آیا با این وج�ود، مدی�ران ایرانی 
می توانن�د ب�ه حض�ور در ب�ازار 

افغانستان فکر کنند؟ 
زمانی که این کش��ور ب��ه رقیبی برای 
ایران تبدیل شده، نمی توان به فکر حضور 
در بازار این کش��ور بود. مدی��ران ایرانی 
می دانند که حضور در بازار افغانستان به 

نفع آنها نیست. 

زم��ان حکوم��ت طالبان، بس��یاری 
از افغان ها ب��رای زندگی بهت��ر و امرار 

مع��اش ب��ه ای��ران آمدند. 
همی��ن مس��ئله فرصت��ی 
را ب��رای آنه��ا فراهم آورد 
ت��ا ب��ا تکنیک ه��ای ایران 
در صنای��ع مختلف آش��نا 
ش��وند. پس از س��رنگونی 
حکومت طالب��ان، آنهایی 
ک��ه فن��ی آموختن��د ب��ه 
ک�ش���ور ب�ازگ�ش���تند و 

به کپ��ی از صنع��ت و تکنی��ک ایرانی 
اقدام کردند تا بتوانن��د به رقیبی برای 
ایران تبدیل ش��وند. صنعت فرش یکی 
از ای��ن حوزه هاس��ت. البته آنه��ا باید 
رون��ق صنعت ف��رش خ��ود را مدیون 
امریکایی ها باش��ند. امریکایی هایی که 
به ف��رش ایرانی عالقه مند هس��تند اما 
به دالیلی نمی توانند به ای��ران بیایند، 
پس ناچار هس��تند، از فرش های کپی 
شده ایرانی در افغانس��تان بهره ببرند. 
موضوعی که رضی میری، تولید کننده 

و صادرکننده فرش به آن می پ��ردازد. 
افغانس�تان چ�ه جایگاه�ی در 

صادرات فرش ایران دارد؟ 
ص��ادرات فرش ب��ه افغانس��تان یعنی 
زیره به کرم��ان بردن اس��ت. افغان ها به 
خوبی توانسته اند، در حوزه صنعت فرش 

فعالیت کنند. فرش افغانستان به صورت 
انبوه به دلیل جنس ارزان قیمت جایگاه 
خاصی دارد. بسیاری از تجار 
امریکایی که نتوانس��تند به 
ایران بیایند، روی قالیبافان 
افغانی سرمایه گذاری کرده 
و با فناوری ه��ای روز قالی 
کپی ایرانی تولید می کنند. 

آیا از صفر تا صد تولید 
ف�رش در ای�ن کش�ور 

صورت می گیرد؟ 
نه. آنه��ا پش��م و ن��خ از ای��ران تهیه 
کرده و ب��ا توجه ب��ه آموزه های��ی که از 
قالیباف��ی ایران��ی آموختند، ب��ه رقیب 
ایران تبدیل ش��ده اند. امریکایی ها سعی 
کردن��د، افغانس��تان را از ای��ن حال��ت 
خ��ارج کنن��د، از ای��ن رو روی تولیدات 
ف��رش س��رمایه گذاری ک��رده و زمینه 
را ب��رای حضور ف��رش ای��ران حتی در 

نمایش��گاه های امریکایی فراهم آوردند. 
آیا شما حضور شرکت های ایرانی را 

در افغانستان مفید می دانید؟ 
به هیچ وجه، نه الزم و نه خوب اس��ت. 
الزم نیس��ت که ش��رکت های ایرانی در 
افغانس��تان حضور داش��ته باش��ند، زیرا 
رقابتی صورت نمی گی��رد، ضمن  اینکه 
خوب ه��م نیس��ت، زیرا آنها نقش��ه های 

ایرانی را کپی می کنند. 

تولیدکننده گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی: 
شرکت های افغانی رقیب سرسخت شرکت های ایرانی

تولیدکننده فرش:  
نمی توان به فکر فروش فرش در افغانستان بود

مانا کرمانشاهی
تولیدکننده نرم افزارهای بانکی



یکی از آرزوهای دیرین من این بود که مردم ایران برای 
استفاده های خانگی و رفع نیازمندی های  کوچک صنعتی 
به س��وختی دسترس��ی یابند که از مش��کالت استفاده از 
هیزم، زغال س��نگ و نفت فارغ ش��وند و بخشی از مسکن 
خود را به انبار سوخت اختصاص ندهند و ضمنا از شر دود 
و دوده و خاکستر و حمل آن نجات یابند؛ تا آنکه در قرن 
نوزدهم به وجود گاز زغال س��نگ که به گاز شهر معروف 

است، پی برده شد. 
در مدت کوتاهی پس از اکتش��اف گاز ش��هر، بسیاری 
از ش��هرهای اروپا دارای تأسیس��ات تولی��د و توزیع گاز 
ک��ه متضمن مخارج هنگفتی بود ش��دند و در ابتدا برای 
روش��نایی و س��پس برای نیازهای خانگی و حرارتی این 

سوخت تازه مورد استفاده قرار گرفت. 
پس از پیدایش نیروی برق و امکان توزیع آن، استفاده 
از ب��رق برای روش��نایی به علت آنکه ارزان تر و س��هل تر و 
عملی ت��ر از مصرف گاز ب��ود، جایگزین گاز ش��هر یا گاز 
روش��نایی ش��د اما چون اس��تفاده از نیروی حرارتی برق 
ب��ه علت کمی راندمان دس��تگاه های مول��د برق و اتالف 
قاب��ل  توجه در انتق��ال و توزیع، گران تمام می ش��د گاز 
ش��هر در مصارف خانگی باقی ماند و ج��ز ممالکی که از 
طریق تاسیس��ات هیدروالکتریک تولید برق می کنند، در 
س��ایر کشورها اس��تفاده از نیروی برق در مصارف خانگی 
نتوانست جایگزین گاز شود و هم اکنون میلیون ها خانواده 
در قاره اروپا برای  آش��پزی، تهیه آب گرم و انرژی گرمای 

خانه های خود و... از گاز شهر استفاده می کنند. 

و به دلیل این مصرف گسترده، بسیاری از کمپانی های 
نفتی و س��ازندگان لوازم نفت س��وز درصدد برآمدند که با 
گرم ک��ردن م��واد نفتی یا تبخیر بنزی��ن، تولید گاز تولید 
کنند و با مخارجی بس��یار ان��دک، گاز نفت و بنزین را به 
جای گاز ش��هر در اختی��ار مصرف کنندگانی که به علت 
دوری از ش��هرها یا دالیل دیگر استفاده از گاز شهر برای 
آنها ممکن نبود قرار دهند. در نتیجه دستگاه های گازوژن 
و پریموس س��اخته و متداول شد. دیرزمانی نگذشت که 
گاز مایع بوتان و پروپان ش��ناخته ش��د و مزایای بسیاری 
که ش��رح آن داده می ش��ود، این آرزوی دیرین بش��ر به 

ارزان ترین قیمت و ساده ترین صورت برآورده شد. 
مزایای گاز مایع را به شرح زیر می توان خالصه نمود: 

گاز مایع به کامل ترین ش��کل ممکن می سوزد و دارای 
قدرت حرارتی زیاد است. 

چون احتراق آن کامل است به هیچ وجه بوی ناخوشایند 
یا دود ندارد. 

کم خط��ر بودن گاز مای��ع از نظر ایج��اد حریق یکی از 
مهم ترین ویژگی های آن اس��ت. طبق آماری که از طرف 
موسس��ات ملی و دولتی و کمپانی های بیمه امریکایی در 
مورد علل ایجاد حریق منتش��ر ش��ده اس��ت، نیروی برق 
خاصه در موارد سیم کشی های معیوب و کهنه بزرگ ترین 
عامل حریق بیان ش��ده و پس از آن عامل نفت، گازوئیل، 
مازوت، چوب، زغال س��نگ و کمتر از همه اینها گاز مایع 
موجب آتش سوزی هایی شده است؛ بنابراین از نظر ایمنی 
و ایجاد نشدن حریق از تمام سوخت های دیگر مطمئن تر 

است.
ادامه دارد...

ایرلند، مناسب برای سرمایه گذاری
به گزارش فوربس، در یک بررسی 
دانشگاهی ایرلند به عنوان بهترین 
کش��ور جهان ب��رای فعالیت های 

تجاری معرفی شده است. 
در فهرس��تی که به دنبال این 
بررسی ها منتشر شد، پارسال ایرلند در مقام ششم قرار 
داش��ت، اما درپی بهبود شاخص ها درعرصه آزادی های 
پول��ی و تقویت ب��ازار ب��ورس، جایگاه خ��ود را در این 

فهرست ارتقا داده است. 
این تیم تحقیقاتی تعداد 145 کشور را برای تهیه این 
فهرست بررسی کرده است و در تدوین فهرست خود به 
11 مشخصه مهم، از جمله نوآوری، مالیات، فساد مالی، 

کاغذ بازی و عملکرد بازار سهام توجه کرده است. 
بنا ب��ر فهرس��ت بندی موجود، نیوزیلن��د، هنگ کنگ ، 
دانمارک و س��وئد بعد از ایرلند در رده های دوم تا پنجم 

قرار دارند. 

رتبه بندی استفاده از شبکه های اجتماعی
به گزارش لس آنجلس تایمز، 
اینترنت  ب��ا گس��ترش 
از شبکه های  اس��تفاده 
اجتماعی نیز در بسیاری از کشورها با رشد روبه رو شده 
است. کاربران اینترنتی از طریق عضویت در شبکه های 
اجتماعی می توانند پروفایل ها و صفحات ش��خصی برای 

خودشان بسازند. 
ش��بکه های اجتماع��ی از زنجیره به هم پیوس��ته ای 
از پروفایل ه��ا تش��کیل ش��ده اند و اعض��ا می توانند در 
این محیط با دوستان ش��ان در ارتباط باش��ند. کاربران 
در  را  قدیمی ش��ان  آش��نایان  و  دوس��تان  می توانن��د 
شبکه های اجتماعی بیابند، دوستان جدیدی پیدا کنند 
و همچنین دوستان خارج از این فضا را به برای پیوستن 

به شبکه های اجتماعی دعوت کنند. 
بررسی اطالعات منتشر شده، نتایج جالبی را در مورد 
این صفحات در اختی��ار مطالعه کنندگان قرار می دهد. 
تفاوت در میزان استفاده از توییتر و فیس بوک در نقاط 

مختلف جهان یکی از شگفتی های این امر است. 
به عنوان مثال، امریکای جنوبی با ۶۷ درصد اس��تفاده 
از فیس بوک رتبه نخست استفاده از این شبکه اجتماعی 
را کسب کرده است، در حالی که امریکای شمالی با ۳۶ 

درصد کمترین استفاده را به نام خود کرده است. 
مقایسه آمار طرفداران توییتر و فیس بوک نشان دهنده 
اعداد و ارقام بیش��تر برای فیس بوک و همه گیرتر شدن 
آن نسبت به سایر شبکه های اجتماعی در تمام مناطق 
جهان اس��ت. به عنوان نمونه ت��ا پیش از این آمارگیری، 
گمان می شد توییتر بیشترین میزان طرفدار را در میان 
شبکه های اجتماعی داشته باشد، اما آمارها نشان دهنده 

رشد بیشتر فیس بوک در اروپا نسبت به توییتر است. 
یکی دیگر از نکات جالب این بررس��ی، اس��تفاده فراوان 
مردم خاورمیانه از LinkedIn است که این آمار نسبت 

به امریکا تقریبا در موقعیت مخالف قرار گرفته است. 

هفته ای 330 میلیون تومان روی آب
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
کشتی لوکس و تفریحی 
»ریچارد برانس��ون« در 
ازای مبل��غ ۳۳0 میلی��ون تومان به ط��ور هفتگی اجاره 
داده می ش��ود. »ریچارد برانس��ون« سرمایه گذار و فعال 
اقتصادی انگلیسی است که طی سال های متوالی نامش 
در فهرس��ت میلیاردره��ای مجله فوربس قرار داش��ت. 
وی با ۶/4میلیارد دالر ثروت خالص شش��مین شهروند 
ثروتمند انگلیس اس��ت. برانس��ون در سال 2010 یک 
کش��تی تفریحی لوکس را خریداری کرد که حاال قصد 
دارد آن را در ازای دریاف��ت مبلغ 110 هزار دالر )۳۳0 
میلی��ون تومان( به طور هفتگی اجاره دهد. این کش��تی 
تفریحی ظرفیت 12 سرنشین را دارد و از تمام امکانات 
رفاهی نیز برخوردار اس��ت. اج��اره روزانه آن 12 هزار و 
500 دالر اس��ت و ب��ه مبلغ اجاره به��ا 25 درصد بابت 

تامین غذا، سوخت، لباس و... نیز اضافه می شود. 
کش��تی تفریحی ریچارد برانسون در آب های کارائیب 

تردد دارد. 

در بس��ته پیش��نهادی که انبوه س��ازان به دولت ارائه 
دادند، آمده اس��ت که عالوه بر حمایت از ساخت و س��از 
مسکن برای قش��ر متوسط، معضل بافت های فرسوده و 
ناکارآمد ش��هری یک��ی از نگران کننده ترین موضوعاتی 
اس��ت که در صورت نبود برنامه از س��وی دولت منجر 
به بروز فاجعه های س��نگین می ش��ود، اما متاسفانه در 
برنامه های س��وم، چهارم و پنجم توس��عه، این بخش با 

رشد زیادی مواجه نشد. 
در واق��ع قرار بود که س��االنه 10 درص��د از بافت های 
فرس��وده و ناکارآمد شهری نوسازی ش��ود، اما این رقم 
هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه ها محقق نشده 
است ضمن آنکه تسهیالت دهی به این بخش هم از آغاز 
امس��ال متوقف شده و بانک ها به این واحدها تسهیالت 

نمی دهند. 
آمارها نشان می دهد تا 10 سال آینده، ۶ میلیون زوج 
در س��ن ازدواج قرار می گیرند، 8 میلیون زوج به س��ن 
ازدواج می رس��ند، 2 میلیون واحد مس��کونی در کشور 
ب��رای کنترل بازار نیاز اس��ت و 4 میلی��ون واحد بافت 
فرسوده و خانه های ناپایدار باید احیا شود، در نتیجه به 
تولید و عرضه 20 میلیون واحد مس��کونی تا 10 س��ال 

آینده نیاز است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، 82۶ ه��زار م��ورد ازدواج 
س��االنه، 44 ه��زار مورد ط��الق، ۳50 هزار م��ورد نیاز 
س��االنه ناش��ی از تخری��ب و 205 هزار واح��د ضریب 
ورود خانه ه��ای خال��ی به بازار در مجموع نیاز س��االنه 
نش��ان  مس��کونی  واح��د   10۳1 را  مس��کن   بخ��ش 

می دهد. 
بنابراین بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست های 
دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار 
و افزایش ساخت و س��ازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ 

داده شود. 
درحالی نیاز به مس��کن تا 10 سال آینده 20 میلیون 
واحد مسکونی تخمین زده شده است که تاکنون برنامه 
عملی برای تحرک بخشیدن به بخش مسکن ارائه نشده 

و همچنان این بخش با رکود مواجه است. 

گاز مایع و پروپان

نرخ بیکاری در فصول مختلف سال
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 8/9درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند، 

این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و فصول مختلف سال با اختالف هایی مواجه بوده است. 
طبق اعالم مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نشان می دهد 24 درصد از جمعیت فعال 

در این گروه سنی بیکار بوده اند؛ این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به 
نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری افراد 29-15 ساله نیز حاکی از آن است که 21/2درصد 
از جمعیت فعال در این سن بیکار بوده اند؛ این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 

نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

چن��د وقتی اس��ت خواب��م تنظیم ش��ده و به حالت 
عادی بازگشته است. سابق بر این ساعت هفت، هشت 
صب��ح می خوابیدم و س��اعت 4 بعد از ظهر با مش��ت و 
لگد از خواب بیدار می ش��دم. منته��ا االن اوضاع تغیر 
کرده، در نهایت س��اعت 2 می خوابم و س��اعت هشت 
و ن��ه از خ��واب بیدار می ش��وم. امروز هم س��اعت نه 
 از خ��واب بی��دار ش��دم و از خان��ه بیرون آم��دم تا به 
خودپردازی ام برسم. از چند خودپردازی که قبال مطلب 
تهیه کرده بودم، گذشتم و در نهایت به یک خودپرداز 
جدید رسیدم. یک مرد میانسال در جلویش ایستاده بود 
که به ظاهر نگران و مضطرب می آمد. نزدیکش شدم و 
 س��عی کردم سر صحبت را با مشت و لگد هم که شده 

باز کنم. 
گفتم: »س��الم آقا حال ش��ما خوبه! به نظر مضطرب 

میان! چیزی شده؟«
گفت: »بفرمایید چی نشده! بدبخت شدم رفت.«

گفت��م: »خدا نکنه! چی ش��ده مگه، مش��کلی پیش 
اومده؟«

گفت: »بدترین چیز چیه؟«
گفتم: »بدترین چیز رس��یدن به نگاهی اس��ت که از 

حادثه عشق  تر است!«
گفت: »یک ه��وک می زنم زیر چونت صدای ماموت 
بدی��ا! این مزخرف��ات چیه میگی؟ خیل��ی بدتر از این 

حرف ها!«
گفتم: »ای بابا گذاشت رفت؟«

گفت: »کی؟«
گفتم: »همون کس��ی که چشاش از حادثه عشق  تر 

شده بود دیگه!«
گفت: »لعنت بر ش��یطون! یعنی تو از این بدتر سراغ 

نداری؟«
گفتم: »چرا! مثال آب تهران قطع شه!«

گفت: »بازم بدتر!«
گفت��م: »تیم ملی تو دور  گروه��ی جام ملت ها حذف 

شه!«

گفت: »بدتر عزیزم! بدتر!«
گفتم: »بچت بزرگ شه به داعش ملحق شه!«

گفت: »بدتر!«
گفت��م: »جدی می گ��ی؟ از این ه��م بدتر! خب چه 

می دونم... کره زمین نابود شه!«
گفت: »چی می گی! حالت خوبه؟ از این هم بدتر!«

گفتم: »کهکشان راه شیری مسدود شه!«
گف��ت: »اصال نمی دونم اینی ک��ه  داری می گی چی 

هست، ولی فکر کنم بدتر!«
گفتم: »نکنه اینترنت تون قطع شده؟«

مرد میانسال ساکت ماند و چیزی نگفت. 
گفتم: »باورم نمی ش��ه! ج��دی می گی؟ اینترنت تون 

قطع شده؟«
اش��ک در چش��مانم حلقه زده بود و بغض گلویم را 
محاصره ک��رده بود. قدرت تکلم نداش��تم، صدایی در 
جهانم نب��ود و فقط تصوی��ر می دیدم. مرد میانس��ال 
بغض��ش ترکید و ش��روع به گریه ک��رد، من هم بغضم 
ترکی��د و یکدیگ��ر را بغل کردیم و چن��د دقیقه ای در 

آغوش هم گریه کردیم. 
گفتم: »از کی اینجوری شد؟«

گفت: »امروز صبح! دیشب حالش خوب بودا! بچه ها 
راحت داشتن دانلودشونو می کردن، نمی دونم چی شد 
یک هو صبح قطع شد. اینور زنگ زدم، اونور زنگ زدم، 

فایده نداشت که نداشت.«
گفتم: »آقا مجازا تسلیت می گم، ان شاء اهلل غم آخرت 

باشه! چی گفتن؟ می گن دیگه وصل نمی شه؟«
گفت: »می گن معلوم نیست، با خداست!«

گفتم: »ان ش��اء اهلل دیگ��ه از این اتفاقا ب��رات نیفته! 
دس��ت روزگارو ببین با آدم چکار می کنه! عیب نداره، 

چکار می شه کرد، پیش اومده دیگه!«
گریه اش بیش��تر ش��د و همان طور هق ه��ق کنان از 
خودپرداز دور ش��د. خدا را ش��کر کردم که این اتفاق 
برای من نیفتاد، باورم نمی ش��د، از شدت گریه از حال 
رفت��م و نزدیک غ��روب به هوش آم��دم. هنوز جلوی 
خودپرداز بودم. امیدوارم هرگز چنین اتفاقی برای شما 

نیفتد. 

تیمی از محققان ام آی تی یک نسخه اولیه از یک باتری تماما مایع طراحی کرده اند که می تواند انرژی مازاد 
نیروگاه های خورش�یدی و بادی را ذخیره کند. با اس�تفاده از این باتری، هزینه استفاده از انرژی حاصل از 

نیروگاه های خورشیدی و بادی به مراتب کاهش خواهد یافت. 

قاب

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

مجازاً تسلیت! 
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ادامه تحصیل با کدام س��بک می تواند موفق تر باشد؛ 
اینکه در رش��ته خودمان ادامه تحصی��ل بدهیم یا در 

رشته متفاوت؟ 
تا آنجا که طی س��ال های اخیر در جامعه دانشگاهی 
و نی��ز در بازار کار ایران تجربه کرده ام، پاس��خ به این 
س��وال تا حد زیادی بس��تگی به استراتژی شغلی شما 
دارد. در صورت��ی ک��ه عالقه مند ب��ه تحقیق، عضویت 
در هیأت علمی دانش��گاه ها و تدریس باش��ید، به نظر 
می رس��د بهترین راه این است که در یک زمینه واحد 

ادامه تحصیل دهید. 
به عنوان مثال اگر در رش��ته مهندس��ی الکترونیک 
وارد دانش��گاه ش��ده اید همی��ن رش��ته را به ش��کل 
 تخصص��ی در مقط��ع کارشناس��ی ارش��د و دکترا نیز 

ادامه دهید. 
ام��ا در صورتی که تمایل دارید بعد از ادامه تحصیل 
وارد ب��ازار کار در حوزه های مختل��ف  مثال بازرگانی یا 
صنعت��ی یا خدماتی ش��وید، تا آنجا که من مش��اهده 
کرده ام، ادامه تحصیل در رش��ته های متفاوت می تواند 
یک مزیت نس��بی محسوب ش��ود. )من کارشناسی را 
مهندس��ی مکانیک خوانده ام و ارشد را مدیریت و اگر 
بخواه��م روزی دکت��را بخوانم احتماال روان شناس��ی 
خواه��م خواند!( البته الزم به ذکر اس��ت که من بازار 
کار را ب��ازار بخش خصوصی می بینم و بازار کار دولتی 

مدنظر من نیست...
من چند دلیل مش��خص برای تغییر رشته تخصصی 

به ذهنم می رسد که اینجا مطرح می کنم. 
1- در بازار کار، بس��یاری از مدی��ران، افرادی را که 

به صورت تخصصی در یک رش��ته کارشناس��ی ارش��د 
یا دکت��را خوانده ان��د Overqualified می دانند. به 
عبارتی معتقدند توانمندی آنها بیش��تر از نیاز سازمان 
اس��ت و به خاطر این تحصیل بیشتر، باید »حقوق« و 
»امتیازهای بیش��تر« را برای ش��ان در نظر بگیرند که 

طبیعتا مدیران به این کار تمایلی ندارند. 
2- در زم��ان به کار گی��ری نیروهایی ک��ه در چند 
زمینه تخصص دارند، چانه زنی و مذاکره بر سر حقوق 
بسیار ساده تر است. کسی که بخواهد من را برای یک 
کارخانه اس��تخدام کند، در واقع دو نفر را اس��تخدام 
کرده اس��ت؛ یک مهندس با دانش فن��ی و یک مدیر 
 با دانش مدیریتی. پس در مذاکره اس��تخدام، دس��ت 

پرتری دارم. 
۳- داشتن علم در چند حوزه می تواند »هم افزایی« 
نیز داشته باشد و تا حدی نیز »تفکر سیستمی« ایجاد 
کند. کس��ی که مثال پزش��کی خوانده و روان شناسی 
نی��ز خوان��ده اس��ت، ممکن اس��ت ایده ه��ا و نظرات 
ارزشمندی داش��ته باشد که یک متخصص پزشکی یا 
 یک متخصص روان شناس��ی، به سادگی به آنها دست 

پیدا نکنند. 
4- ب��ه نظر می آید روند تولید عل��م نیز تا حدی به 
س��مت فضاهای »میان رشته ای« حرکت کرده است و 
کسانی که چند رش��ته مختلف را مطالعه کرده اند در 
فضای امروز ش��انس بیش��تری دارند. رشته هایی مثل 
 Neuromarketing ی��ا    Neuroeconomics
ی��ا     Agent-based Market Analysis ی��ا 
Fractal Indicator of financial market ی��ا 
Psychonegotiation  نمونه هایی از این ترکیب ها 

هستند...

بحث تئاتر مذهبی در کشور و جایگاه آن موضوعی 
اس��ت که ه��ر از گاه��ی و ب��ا برپایی نمایش��گاه ها و 
جش��نواره ها اهمیت پی��دا می کند و پ��س از آن نیز 
به فراموش��ی سپرده می ش��ود. البته از لحاظ تعداد و 
کمیت نمایش های مذهبی در کش��ور مش��کلی وجود 
ندارد. این نمایش ها پر مخاطب هس��تند و تماش��اگر 

مخصوص خود را نیز دارند. 
موض��وع مهم وج��ود بخش های��ی به ن��ام نمایش 
مذهبی در جش��نواره های تازه تاس��یس اس��ت. برای 
 مثال در جش��نواره تئاتر ش��هر که به همت س��ازمان 
فرهنگی - هنری ش��هرداری تهران برگزار می ش��ود و 
به نوعی جش��نواره نیمه خصوصی به حس��اب می آید، 
امس��ال پس از سه سال بخشی به نام باران به نمایش 

مذهبی اختصاص یافته است. 
من به ش��خصه نخس��تین دوره اس��ت ک��ه در این 
جش��نواره حضور دارم، اما سایر دوس��تان که در این 
بخ��ش هس��تند دو دوره گذش��ته را در بخش ه��ای 

صحنه ای یا نمایشنامه خوانی حضور داشته اند. 
ویژگ��ی نمایش ه��ای مذهب��ی پایبندی ب��ه اصول 
نمایش ایرانی اس��ت. در نمایش های مذهبی عالوه بر 

اینک��ه از تکنیک های روز دنیا در بحث اجرا اس��تفاده 
می ش��ود، اصول تاریخ��ی نمایش ایران��ی نیز رعایت 

می شود و وفاداری کامل نسبت به آن وجود دارد. 
نم��ی توان گفت تئاتر نس��بت به گذش��ته وضعیت 
بهتری دارد یا اینکه بدتر ش��ده است. صنعت نمایش 
در کش��ور ما همواره در فراز و فرود بوده است. در این 
می��ان نمی توان نمایش مذهبی و غیر مذهبی را از هم 

تفکیک کرد. 
اگر رکود ب��وده برای همه گونه های نمایش��ی بوده 
است و اگر رونقی هم بوده به همه مربوط بوده است. 
به نظر من جش��نواره ها فرصت مناسبی است برای 
اینکه نمایش در کش��ور ما به س��مت رونق و روز های 

خوب حرکت کند. 
باید بحث اعتدال در حضور س��لیقه ها رعایت ش��ود 
ت��ا اس��تقبال همه جانبه ص��ورت پذیرد. اگ��ر به این 
س��مت حرکت کنیم و تالش ما برای حضور گونه های 
گوناگ��ون نمایش��ی و تضمین احترام به س��لیقه اکثر 
مخاطبان باش��د، می ت��وان در آینده حس��اب ویژه ای 

برای رونق صنعت نمایش باز کرد. 
در غیر این صورت هر روز استقبال ها کمتر می شود 
یا در بهتری��ن حالت در همین وضعی��ت فراز و فرود 

دوره ای خواهیم ماند. 

نگاه آخر

منطقه آزاد
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