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 آنچه بر ايران 140 گذشت

50 روز از سانحه آنتونف 140متعلق به شركت هسا اير كه پس از مونتاژ در كشور، ايران 140 خوانده مى شود، گذشت. 
آفتاب ظهر مردادى هنوز قائم نتابيده بود كه خبر سقوط را همه شنيدند؛ سقوطى كه جان 40 نفر از 48 مسافر را گرفت و 

6سفرشان را نيمه تمام گذاشت. هنوز دقايقى از پرواز هواپيماى ايران 140 ايران – طبس نگذشته بود كه...
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كشورها با افزايش شمار 
كارهاى مهمى كه
هنگام انجامشان
به آنها نمى انديشند
پيشرفت مى كنند.
فريدريش فون هايك

معرفى آژانس ها، هتل ها، تورهاى معتبر در صفحه 10 راهنماى سفر به ايران وجهان
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سازمان آگهى ها
  88895434 و   88896074

مشكل چك هاى برگشتى 
حل نشد

ــاى اخير بانك مركزى آمارى  در روزه
ــتى در ايران  از ميزان چك هاى برگش
ــان دهنده روند  ــه نش ــر كرده ك منتش
ــت.  صعودى صدور اين گونه چك هاس
ــد از نظر مبلغ،  ــان مى ده اين آمار نش
ميزان برگشتى ها از حدود 3.5 درصد 
ــرداد  ــال 85 در م ــا در س كل چك ه
ــيده است. ــال به 5.5 درصد رس امس
كل  از  ــتى  برگش ــاى  ــد چك ه درص

ــا از نظر تعداد هم در اين مدت  چك ه
ــيده  ــد به 12/5درصد رس از 4/5درص
ــال 85 روزانه به طور متوسط  است.س
ــت  ــدود 10 هزار برگ چك برگش ح
ــورد و حاال حدود 16 هزار برگ.  مى خ
ــهريارى، رييس  ــد ش ــان كه حمي چن
ــك قوه قضاييه  ــز آمار و انفورماتي مرك
ــزو 10 جرم اول  ــتى را ج چك برگش
ــس مركز آمار  ــور اعالم كرد. ريي كش

ــوه قضاييه همچنين  ــك ق و انفورماتي
اعالم كرد اليحه اصالح قانون چك كه 
ــتور كار قوه  ــال قبل در دس از چند س
ــت، در دست بررسى است.  قضاييه اس
ــرد: در تمام دنيا  ــهريارى تاكيد ك ش
ــت مى خورد، بانك  وقتى چكى برگش
ــتى مشترى را  ملزم است چك برگش
ــئوليت صدور دسته  پاس كرده و مس

چك را بپذيرد. 

ــور، در پنجاه  منابع آب زيرزمينى كش
ــرض تخريب هاى  ــر در مع ــال اخي س
ــر ده ها  ــه كه حف ــرار گرفت ــدد ق متع
ــاز و غير مجاز و  ــاه مج ــزار حلقه چ ه
ــش از ظرفيت  ــت بى رويه و بي برداش
ــرى ذخاير آبى مهم ترين و  تجديدپذي

شناخته شده ترين عامل آن است. 
ــتم  سيس ــر  مبتك ــى،  صفاي داود 
ــى تجهيزات  ــوب زدايى الكترونيك رس
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــال آب در گفت و گ انتق
ــان اين مطلب اظهار كرد: اما  ضمن بي
ــايه اين بحران  بحران بزرگى كه در س
پنهان مانده است، پديده «شور كردن 
عمدى منابع آبى» است كه متاسفانه 
ــترس ترين منابع  ــن و در دس مهم تري
ــهر هاى بزرگ را  ــيرين ش آب هاى ش
ــد و تخريب قرار داده  در معرض تهدي

است. 
ــور به  ــران آب در كش ــزود: بح وى اف
ــئوالن آب و  ــه مس ــل توج ــور كام ط
ــور را به خود جلب  محيط زيست كش
ــران ديگرى كه  ــه آنان را از بح و توج
پديده «شور كردن عمدى آب» است 
ــن منابع آب  ــرده تا آخري ــرف ك منح
ــات  ــط صنايع و تاسيس ــيرين توس ش
ــور  ــه آب ش ــرعت ب ــاختمانى به س س

تبديل شود. 
ــور كردن عمدى  ــت: پديده ش وى گف
ــك  ــرد ي ــى از كارب ــى ناش ــع آب مناب
ــوخ قرن نوزدهمى است  فناورى منس
ــا رواج دارد.  ــور م كه همچنان در كش
ــرمايش  س و  ــش  گرماي ــات  تاسيس
ــزاران ديگ  ــاختمان ها و فعاليت ه س
بخار در صنايع كوچك و بزرگ كشور 

ــود كه  ــروز پديده اى مى ش ــب ب موج
ــن تجهيزات را مختل كرده  كاركرد اي
و تا توقف كامل آنها ادامه مى يابد. اين 
پديده عبارت است از تشكيل اليه هاى 
ــوب آب در جدار لوله ها، شيرآالت  رس

و ساير تجهيزات حرارتى و صنعتى. 
ــرن نوزدهم  ــى اظهار كرد: در ق صفاي
ــوب گذارى در  ــش نرخ رس براى كاه
ــات و صنايع از فناورى تبادل  تاسيس

ــا تزريق  ــد تا ب ــتفاده مى ش ــى اس يون
ــن در آن  ــه رزي ــى ك ــك در منبع نم
ــت، ميزان كلسيم آب  ذخيره شده اس
ــوب گذارى  ــه و نرخ رس ــش  يافت كاه
ــتال هاى كلسيم) در  ــكيل كريس (تش
ــات كاهش يابد. در اين فرآيند  تاسيس
ــاختمان بزرگ  به طور مثال در يك س
ــاالنه 8هزار كيلوگرم پودر نمك در  س
ــده و سپس  70 هزار ليتر آب حل ش
ــور پس از دو يا سه روز گردش  آب ش
ــه چاه فاضالب  ــتم حرارتى ب در سيس
ــود. اين فرآيند معموال  ــرازير مى ش س

8 تا 10 بار در هر ماه تكرار مى شود. 
ــه اين فناورى  وى تصريح كرد: اگرچ
ــورهاى  ــل در كش ــه قب ــد ده از چن
توسعه يافته منسوخ شده و فناورى هاى 
ــت، اما  ــده اس مدرن جايگزين آن ش
ــيك ترين و جديدترين  در كشور ما ش
برج هاى تجارى و ادارى و صنايع تازه 
ــات خود همچنان  تاسيس در تاسيس
ــتفاده  ــرن نوزدهمى اس ــاورى ق از فن
ــات  مى كنند و اين فناورى در تاسيس
نيرو،  وزارت  ــاختمان هاى  س ــى  تمام
ــت،  ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ س
ــگاه ها و غيره  ــت، دانش صنايع، بهداش
ــت و ساالنه ميليون ها  در حال كار اس
ــر با  ــادن كوي ــك از مع ــرم نم كيلوگ
ــهرهاى  ــاختمان ها و ش كاميون به س
ــور  ــود و پس از ش بزرگ حمل مى ش
ــيرين و استفاده در  كردن آب هاى ش
تاسيسات به چاه ها و منابع آبى شهرى 

سرازير مى شود. 
ــد بزرگ  ــى، اين فرآين ــه گفته صفاي ب
مخرب آب، تنها بخشى از اين سناريوى 
ــمت دوم آن تزريق  ــت و قس ــخ اس تل
ــيد براى حل رسوب  ميليون ها ليتر اس
ــات و صنايع است  باقى مانده در تاسيس
ــور كردن عمدى آب تنها  كه فرآيند ش

روند آن را كند كرده است. 
ــاالنه بين 5 تا 20 درصد  وى گفت: س
نرخ شورى در شهرها و نواحى صنعتى 
ــرايط كنونى  ــه و در ش ــش يافت افزاي
ــالى آثار مخرب «شور  بحران خشكس
ــيرين  كردن عمدى» منابع آب هاى ش
ــن پديده را  ــگيرى از اي ــت پيش اهمي

برجسته تر مى كند. 

وجهى پنهان از بحران آب در ايران 

شور شدن عمدى آب شهرها با ميليون ها كيلوگرم نمك! 
نقد مركز پژوهش هاى مجلس بر بسته خروج غيرتورمى از ركود

اجراى سياست هاى معافيت مالياتى در جهت حمايت از توليد در مدت 2 سال غير قابل اجرا است
ــاى مجلس در تحليل  مركز پژوهش ه
ــروج  ــته خ ــه بس ــبت ب ــى نس مفصل
غيرتورمى از ركود، اجراى سياست هاى 
ــى در جهت حمايت از  معافيت ماليات
توليد و حذف شكاف نرخ ارز مبادله اى 
و بازار را در مدت دو سال غير قابل اجرا 

ارزيابى كرد. 
ــش  بخ در  ــارس،  ف ــزارش  گ ــه  ب  
ــت:  ــرى اين گزارش آمده اس نتيجه گي
ــتى  ــك چارچوب سياس ــته ي اين بس
مشخص و به نسبت منسجم است كه 
خط كلى دولت را براى حداقل دو سال 
آينده (و حتى در بعضى از سياست ها تا 
پايان دولت يازدهم) مشخص مى كند. 
ــخصه  اين واقعيت مهم ترين وجه مش
ــت كه اميد  ــته مذكور اس و مميزه بس
ــا و جلوگيرى  ــازگارى تصميم ه به س
ــت هاى يكباره را  از تصميم ها و سياس
ــت كه اتخاذ  ــاد مى كند. واضح اس ايج
تصميم هاى بى  قاعده و بدون چارچوب 
ــائل اصلى موثر بر  ــواره يكى از مس هم

انحطاط اقتصاد كشور بوده است. 
برآوردها نشان مى  دهد، براى بازگشت 
ــرانه به عنوان معيارى از  درآمد ملى س
ــطح سال 1390  رفاه اجتماعى، به س
ــد اقتصادى 4 درصد بيش  با فرض رش
ــال و با فرض نرخ رشد 5  ــش س از ش
ــته  ــال گذش ــدى حدود پنج س درص
ــت كه اين مسئله اهميت  زمان نياز اس
اتخاذ تصميم ها را براى رشد اقتصادى 

مناسب نشان مى  دهد. 
با اين حال، در بسته پيشنهادى دولت 
هدف كمى رشد مشخص نشده و فقط 
به خروج از ركود اكتفا شده است. تنها 

ــته  در صورتى امكان ارزيابى نتايج بس
تصميم هاى  ــاذ  اتخ ــور  به منظ مذكور 
ــم خواهد بود  ــى در آينده فراه تكميل
ــن  ــته به طور روش كه اهداف كمى بس

مشخص شوند. 
برآوردهاى اين گزارش نشان مى  دهد، 
ــال هاى  با تداوم وضع موجود (حتى س
ــال هاى آتى نه  ــود) در س ــل از رك قب
ــاد  ــى و ح ــئله اصل ــدان دور، مس چن
ــران بيكارى  ــادى و اجتماعى اي اقتص
ــت  ــود كه الزم اس ــد ب ــر خواه فراگي

ــه در موضع  ــروز ك ام
هستيم،  تصميم  گيرى 
ــان  ــه نش ــه آن توج ب
ــى با  ــود.  حت داده ش
فرض رشد اقتصادى 5 
درصدى با فرض تداوم 
غيرقابل قبول  ــه  رابط
و  ــــد  رش ــان  مـيـ
ــتغالزايى فعلى، در  اش

سال 1400 بيش از پنج ميليون بيكار 
در ايران وجود خواهد داشت. 

ــته پيشنهادى مذكور به  اگرچه در بس
ــاى كوچك و  ــتن بنگاه  ه اولويت داش
ــده،  ــط در تامين مالى توجه ش متوس
ــدم تكرار  ــدن آن و ع ــى ش ــا اجراي ام
ــاره حمايت  ــته درب ــاى گذش تجربه ه
ــط نيازمند  بنگاه هاى كوچك و متوس
استراتژى مناسب و چارچوب مشخص 
ــت  ــنهادى دول ــته پيش ــت. در بس اس
ــت  ــراى مديري ــخصى ب ــرد مش رويك
ــود و در رابطه  واردات مشاهده نمى ش
ــت نيز در  ــتگى به نف ــا كاهش وابس ب
حوزه سياست هاى مالى و سياست هاى 

بخشى تناقض هايى مشاهده مى شود. 
ــنهادى دولت ذكر شده  ــته پيش در بس
ــرض تداوم  ــته با ف ــه تدوين اين بس ك
ــورت گرفته  ــى تحريم ها ص ــع فعل وض
ــته  ــت هاى بس ــت. بنابراين، سياس اس
ــديد تحريم ها  ــناريوى تش مذكور با س
ــا وجود  ــدارد.  ب ــازگارى ن ــدان س چن
ــنهادى به منظور  ــته پيش آنكه در بس
ــال هاى 1393  ــروج از ركود طى س خ
ــت، بسيارى از  ــده اس و 1394 ارائه ش
سياست هاى پيشنهادى در آن براساس 
ــدن  ــكان اجرايى ش ام
ــر آنها به نحوى كه  موث
طى سال هاى موردنظر 
ــر  ــه موردنظ ــه نتيج ب
ــود  وج ــود،  ش ــج  منت
مثال،  ــوان  به عن ندارد. 
ــكالتى نظير  ــل مش ح
ــاى  بدهى ه ــت  مديري
ــت، انضباط مالى و  دول
ــات معوق، فروش  ــى، وصول مطالب پول
ــرل تورم و  ــازاد بانك ها، كنت ــوال م ام
ــب پولى و  ــت هاى مناس ــاذ سياس اتخ
ــب با آن و غيره كه همگى  ارزى متناس
ــورد دغدغه اقتصاد  ــائل م از جمله مس
ــال  ــه طى اين دو س ــتند ك ايران هس
ــد. عالوه  بر همه  ممكن به نظر نمى  رس
اينها هدايت بانك ها به سمت حمايت از 
بخش  هاى پيشران هم با در نظر گرفتن 
ــاى اقتصادى  ــا به عنوان بنگاه ه بانك ه

مستقل از دولت محل ترديد است. 
درباره انضباط مالى دولت عمدتا تمركز 
ــت.  بر كنترل پايه پولى قرار گرفته اس
ــت هاى بانكى  ــگاه در سياس ــن ن با اي

ــه به اصالح نظام بانكى در  بيش از آنك
ــود، به اصالح  تخصيص منابع توجه ش
ــود بانكى و افزايش  نظام تعيين نرخ س
ــرمايه بانك ها تمركز شده است، در  س
سياست هاى مالى بيش از اصالح نظام 
ــردن برخى  ــم و زياد ك ــى بر ك ماليات
ــده يا موضوع فساد  ماليات ها تاكيد ش
ــل در بخش دولتى) ناديده گرفته  (الاق
ــزارش به طور  ــت.  در اين گ ــده اس ش
ــر ابزارها و روش هايى  ملموس دولت ب
ــى تاكيد  ــروج از ركود تورم ــراى خ ب
كرده كه تقريبا در اختيار دولت بوده و 
اراده دولت بر انجام آن مى  تواند تا حد 
زيادى تضمينى براى تحقق آنها (فارغ 
از اينكه نتيجه موردنظر رخ مى  دهد يا 

خير) باشد. 
ــد  ــل كنترل رش ــت هايى از قبي سياس
ــز منابع مالى، انتخاب  نقدينگى، تجهي
ــص منابع  ــرو، تخصي ــاى پيش بخش  ه
ــادرات و  ــويق ص ــه عمومى، تش بودج
ــتند كه تا  ــره از جمله عواملى هس غي
حد زيادى دست دولت براى انجام آن 
باز است. با در نظر گرفتن اين موضوع 
ــوراى  و رويه  هاى موجود در مجلس ش
اسالمى براى بررسى و تصويب قوانين، 
ــت مجلس از  ــد بهتر اس به نظر مى  رس
ــى و كوتاه  مدت  ــائل جزئ ورود به مس
ــائل مزمن  ــرده و صرفا مس ــز ك پرهي
اقتصاد كشور نظير مديريت بدهى  هاى 
ــاختارى نظام بانكى  ــائل س دولت، مس
(مرتبط با مطالبات معوق، اموال مازاد 
ــتم بانكى، بازار غيرمتشكل پولى  سيس
ــى و تصويب قرار  ــره) مورد بررس و غي

گيرند. 

دستورالعمل ها روى كاغذ ماند

استانداردهاى 52 گانه خودرو بازنگرى مى شود

نگاهى به تبليغات مناسبتى ماه مهر

به نام امروزى ها به كام ديروزى ها

گزارشى از بازار عتيقه فروشان خيابان منوچهرى

تاريخ و خاطراتم را مى فروشم

رابطه بين سازمان امور مالياتى و اصناف 
بايد شفاف تر شود

محمد رضا صابرى معتقد است، ميزان 
فروش فيلم هاى خوب در اين سال ها 
نشان داده اگر فيلم خوبى به مردم ارائه 
شود، آنها تمايل دارند كه آن فيلم ها را 
در سالن هاى سينما ببينند. از ابتداى 
ــال 93 و با فروش باالى فيلم هايى  س
ــهر موش ها»  مانند «آتش بس» و «ش
ــت. چيزى  ــجل شده اس اين امر مس
ــالن هاى سينماى  ــبب شده س كه س
ــود، توليد فيلم هاى  ما مهجور واقع ش
ــب است كه رغبتى براى جلب  نامناس
ــينما ايجاد  ــالن هاى س مخاطب به س
ــى از  ــينمادار يك ــن س ــد.  اي نمى كن
مشكالت اقتصادى سالن هاى سينما را 
ساختار فرهنگى آنها دانست و گفت: 
ــينما ها اين امكان را داشتند  «اگر س
ــاى ديگر فعاليت كنند،  تا در زمينه ه

زمينه رشد اقتصادى...
صفحه 15

سالن هاى سينما
تجارى محسوب نمى شود

محمدرضا صابرى
سينمادار

گفت و گوى اختصاصى «فرصت امروز» با حسين كماليان، سفير ايران در تايلند

سيام؛ بازارى بكر
براى توسعه گردشگرى ايران
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سرمقاله

گزارش «فرصت امروز» از فعاليت
در يك شغل ظريف اما پولساز

مثل گل 
متفاوت باشيد

گل فروشى از معدود كسب و كارهايى 
است كه براى موفقيت در آن

نيازى به رقابت با رقباى صاحب نام 
خارجى نيست

10

3

13

5

4

به آنها نمى انديشندبه آنها نمى انديشندبه آنها نمى انديشندبه آنها نمى انديشند
پيشرفت مى كنند.پيشرفت مى كنند.پيشرفت مى كنند.
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نفت و نیرو2

در  کنتور س��ازی  صنع��ت 
ب��ا  کش��ور در چن��د س��ال، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به مرحله خودکفایی رس��یده، 
به ط��وری که صاحب��ان این 
صنع��ت بر این باورند که توان 
ص��ادرات را در ص��ورت وجود 
ش��رایط دارند. با این اوصاف، 
باید دید چرا در ش��رایطی که 
صحبت از توان صادرات کنتور 
برق می شود، اخباری مبنی بر 
کمبود کنتور شنیده می شود. 
در چند روز گذش��ته حرف 
کمب��ود  از  حدیث های��ی  و 
کنتور برق در تهران ش��نیده 
ش��د، به طوری که متقاضیان 
صورت  در  انش��عاب،  نص��ب 
س��اختمان  ب��ودن  آم��اده 
ب��رای نصب کنت��ور، از زمان 
درخواس��ت حدود یک تا دو 
م��اه در ص��ف انتظ��ار کنتور 
با این اوصاف،  برق می مانند. 
باید دید که مش��کل اصلی از 
کنتور  تولی��د  آیا  کجاس��ت، 
در کش��ور به دلیل مشکالت 
اقتصادی ب��ا اما و اگر مواجه 
ش��ده و فضای کار به گونه ای 
اس��ت ک��ه فعال نب��ود کنتور 
برای عده ای  به می��زان الزم 

سودآور خواهد بود. 

کنتورهای تولیدشده 
خریده نمی شود

عل��ی اصغ��ر میرش��کرایی، 
هیات مدی��ره  عض��و  و  دبی��ر 
س��ندیکای برق در ای��ن باره 
می گوید:  »فرصت ام��روز«  به 
»در تولی��د کنت��ور مش��کلی 
نداریم، مش��کل اینجاست که 
کنتورهای تولیدش��ده خریده 
واق��ع  در  یعن��ی  نمی ش��ود، 
خریدار ندارد. ش��رکت توزیع 
برق، خریدار اصلی کنتورهای 
تولید ش��ده است، این شرکت 
در ح��ال حاضر ب��ه هر دلیلی 

کنتور از تولیدکنندگان در حد 
معمول خریداری نمی کند.«

وی با تاکید ب��ر اینکه توان 
تولیدکنن��دگان داخل��ی برای 
تجهیزات ب��رق در بخش های 
کنت��ور  جمل��ه  از  متع��دد 
برق باال اس��ت و حت��ی توان 
می افزای��د:  دارد،  ص��ادرات 
»چگونه می توان در ش��رایطی 
ک��ه توان ب��رای ص��ادرات در 
تولیدکننده  بخش خصوص��ی 
ای��ن  دارد،  وج��ود  کنت��ور 
داخل  نیاز  نتوانند  ش��رکت ها 
را ب��رآورده کنن��د؟ هم اکنون 
ش��رکت های کنتورس��ازی در 
کشور به دلیل کمبود تقاضا در 
داخل ب��ا ظرفیت حداقلی کار 
می کنند. یکی از خواسته های 
این تولیدکنندگان این اس��ت 
که فضا برای ص��ادرات فراهم 

شود.«
کمب��ود کنتور و مش��کالت 
آن صحبت امس��ال نیست، در 
چند س��ال گذش��ته نی��ز این 
مس��ئله تکرار ش��ده که ریشه 
آن مش��کالت اقتصادی کشور 
بوده اس��ت.  مدیری��ت توزیع 
کنت��ور م��ورد نیاز بر حس��ب 

نیاز شهروندان برعهده شرکت 
توزیع برق وابس��ته به وزارت 

نیرو است. 

بدهی میلیاردی وزارت 
نیرو به صنعتگران 

کنتور سازی 
جمش��ید بردبار، مدیرعامل 
و  افزارآزما  الکترونیک  شرکت 
برق  صنعت  س��ندیکای  عضو 
ایران درباره مشکل ایجاد شده 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»ظرفی��ت تولی��د کنت��ور در 
کش��ور باالس��ت و حتی توان 
ص��ادرات نیز وج��ود دارد، به 
ش��رط آن که مشکل نقدینگی 
اولیه وجود نداشته  تهیه مواد 
باشد. در حال حاضر، این مواد 
از داخل و خارج از کش��ور به 
راحتی قابل تامین اس��ت، اما 
صحبت م��ا مطالبات از وزارت 
نیرو اس��ت؛ مس��ئله ای که از 
چند سال گذشته آغاز شده و 

همچنان ادامه دارد.«
میلیاردی  چنده��زار  بدهی 
وزارت نی��رو در چن��د س��ال 
گذش��ته، دست و پای فعالیت 
بخ��ش خصوص��ی در صنعت 

ب��رق را در تمام��ی بخش ه��ا 
در  س��رمایه  وقت��ی  بس��ته، 
گ��ردش واحده��ای تولی��دی 
به ج��ای پرداخت آن توس��ط 
بخش دولتی راکد شود، بدون 
شک سرعت فعالیت چرخ های 
ای��ن صنعت ب��ه م��رور زمان 

آهسته می شود. 
ش���رکت  م�دی�رع�ام���ل 
الکترونیک افزار آزما، با اشاره 
به اینکه 50 درصد کنتور مورد 
تامین می ش��ود،  نیاز کش��ور 
می افزاید: »این شرکت، تحت 
لیسانس هیچ شرکت خارجی 
نیس��ت و با دانش فنی داخلی 
اگر کمبودی  تولید می کن��د، 
وجود دارد کافی است شرکت 
توزیع برق مناقصه برگزار کند 
و کمبود خ��ود را جبران کند. 
البته وقت��ی بدهی ها پرداخت 
نش��ود، ت��وان تولی��د م��ا نیز 

کاهش می یابد.«
در حال حاضر، حدود شش 
ش��رکت تولید کننده کنتور در 
کش��ور فعال اس��ت و شرکت 
برگزاری  ب��ا  می تواند  توزی��ع 
کنتور  کنونی  کمبود  مناقصه، 

برق را جبران کند. 

ص��ادق صیاد، دبی��ر کمیته 
داخ��ل  س��اخت  از  حمای��ت 
سندیکای برق نیز در این باره 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»این را با صراحت می گویم که 
مش��کلی در تولید کنتور مورد 
نیاز داخل وج��ود ندارد، بلکه 
مشکل از جایی دیگر است که 
مصرف کننده نهایی این روزها 
احساس نارضایتی می کند. اما 
درباره قیمت کنتور باید بگویم 
که قیمت کنتور برای شرکت 
خری��دار یعنی ش��رکت توزیع 
استاندارد  سازمان  توسط  برق 
در مناقصات کاهش یافته، در 
برعکس همه محصوالت  واقع 
برقی، در ح��ال حاضر قیمت 
کنتوری که در اختیار شرکت 
توزی��ع قرار دارد، در مقایس��ه 
پایین تر  گذش��ته  سال های  با 

است.«
وی می اف�زای���د: »ت�ول�ید 
توس��ط  کش��ور  در  کنت��ور 
داخل��ی  تولید کنن��ده  چن��د 
از  انجام می ش��ود، تع��دادی 
ای��ن ش��رکت ها ب��ه طراحی 
و دان��ش فنی داخلی دس��ت 
یافته ان��د و تع��دادی نیز در 
بخش مونتاژ موفق هس��تند، 
ام��ا در ه��ر صورت مس��ئله 
اصلی اینجاس��ت که تعدادی 
از م��ردم ب��ا وج��ود تکمیل 
در  نمی توانند  ساختمانش��ان 
آپارتمان خود س��اکن شوند، 
چ��ون کنتور ب��رق آنها نصب 

نشده است.«
 ح��ال با مش��کالت موجود 
بای��د ش��رکت توزیع ب��رق به 
فکر ح��ل معضل باش��د، زیرا 
نمی ت��وان به م��ردم گفت که 
به دلیل مش��کالتی که ریشه 
هم��ه آنها بده��ی وزارت نیرو 
باق��ی  ب��دون کنت��ور  اس��ت 
بمانن��د و درخواس��ت آنه��ا با 
وجود پرداخت بهای کنتور تا 

مدت ها اجابت نشود. 

با وجود توان صادرات کنتور برق از سوی بخش خصوصی 

وزارت نیرو به کمبود کنتور رسیدگی کند
تولید نزدیک به 3  میلیون لیتر 

بنزین یورو ٤ در پاالیشگاه اصفهان

 ب��ا انج��ام برخ��ی تغیی��رات در عملی��ات مجتمع 
بنزین س��ازی پاالیش��گاه اصفه��ان، روزان��ه نزدیک به 
سه میلیون لیتر بنزین یورو ٤ تولید و از هفته آینده در 

اصفهان توزیع می شود. 
رییس روابط عمومی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
به ش��انا گفت: به منظ��ور تولید بنزین ی��ورو ٤ در این 
پاالیش��گاه، ع��الوه ب��ر تغیی��ر در عملک��رد مجتم��ع 
بنزین س��ازی ای��ن ش��رکت، در عملک��رد واحدهایی 
ک��ه خ��وراک ای��ن مجتم��ع را نی��ز تامی��ن می کنند 

)واحد آیزوماکس و...( تغییراتی ایجاد شده است. 
محمدصادق حاجیان با بی��ان اینکه این تغییرات به 
دس��ت کارشناس��ان و متخصصان ش��رکت انجام شده 
افزود: هم اکنون این تغییرات به بار نشس��ته و آزمایش 
ش��ده اس��ت. وی افزود: قرار اس��ت تا پایان این هفته 
مق��داری بنزین یورو ٤ در حجم زی��اد )حدود دو بچ( 
تولید ش��ود، تا از عملک��رد این واحد در تولید بنزین با 

مشخصات جدید اطمینان یابیم. 
حاجیان ب��ا بیان اینکه امیدواریم ت��ا آخر این هفته 
تمام آزمایش های الزم انجام شود، تصریح کرد: از هفته 
آینده بنزین مورد نیاز ش��هر اصفهان به صورت یورو ٤ 

تولید و به شرکت ملی پخش تحویل خواهد شد. 
وی نیاز شهر اصفهان را دو تا سه میلیون لیتر برآورد 
کرد و افزود: ظرفیت مجتمع بنزین س��ازی پاالیش��گاه 
اصفهان هم حدود سه میلیون لیتر است که این میزان 
به منظ��ور کاهش هرچه س��ریع تر آلودگی کالنش��هر 

اصفهان در این شهر توزیع خواهد شد. 
وی تصریح کرد: که این شرکت در نظر دارد با عملیاتی 
مش��ابه، میزان کیفیت دیزل تولی��دی را نیز افزایش و به 
یورو ٣ و ٤ ارتقا دهد. به گفته حاجیان، ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان هم اکنون روزانه حدود ١0میلیون لیتر بنزین 

معمولی تولید می کند. 

میانگین مصرف بنزین کشور به 
٧٤ میلیون لیتر کاهش یافت 

 میانگی��ن مصرف بنزین کش��ور در هفته منتهی به 
چه��ارم مهرماه با کمی کاهش نس��بت به هفته قبل از 
آن )٧5,٣ میلی��ون لیتر( به ح��دود ٧٤ میلیون لیتر در 
روز رسید. به گزارش ش��انا، در بازه زمانی ٢٩ شهریور 
تا چه��ارم مهرماه امس��ال، مصرف بنزین کل کش��ور 
5١٧ میلی��ون و ٨٨0 ه��زار لیت��ر بود که در مقایس��ه 
ب��ا هفته قب��ل از آن )5٢٧ میلی��ون و ٣٧١ هزار لیتر( 

١0 میلیون و ١٧١ هزار لیتر کاهش داشت. 
بیش��ترین مصرف این فرآورده ب��ا ٨١,٧ میلیون لیتر 
به روز پنجش��نبه )س��وم مهرماه( و کمترین میزان آن 
نیز ب��ا ٦٦ میلیون لیتر به روز جمع��ه )چهارم مهرماه( 
مربوط می ش��ود. بر پایه این گزارش، از مجموع بنزین 
مصرفی در بازه زمانی یادشده ٢٢,٨ میلیون لیتر بنزین 
س��وپر بوده اس��ت که از میانگین مصرف سه میلیون و 

٢50 هزار لیتر این فرآورده حکایت دارد. 

مجله پی.وی آلمان 
انرژی خورشیدی تا سال 2050 منبع 

اصلی تولید انرژی در جهان

مجله پ��ی.وی آلمان ب��ه نقل از آژان��س بین المللی 
ان��رژی اعالم ک��رد: تا س��ال ٢050 احتم��اال بیش از 
50 درصد انرژی مورد نیاز جهان از انرژی خورش��یدی 

تامین می شود.
به گ��زارش ایرنا، آژانس بین المللی انرژی در س��ندی 
منتشر شده در کنفرانس انرژی خورشیدی فتوولتاییک 
اروپا، پیش بینی کرد: انرژی خورش��یدی در تمام اشکال، 
بی��ش از 50 درصد برق مورد نیاز جهان تا س��ال ٢050 
را تولید خواهد ک��رد. فتوولتاییک که به اختصار پی.وی 
نامیده می شود، روشی است که در آن انرژی خورشیدی 
با استفاده از مواد نیمه هادی که تاثیر فتوولتاییک را نشان 

می دهد، به جریان برق تبدیل می شود.
در حال��ی که آژانس بین المللی ان��رژی خود را برای 
چندین س��ناریو آماده می کند، آخرین سند چشم انداز 
فناوری خورشیدی این سازمان پیش بینی می کند سال 
٢050 در مجموع یک ظرفیت فتوولتاییک چهار هزار 
و ٦00 گیگاولتی، س��االنه ش��ش ه��زار و 500 تراوات 

ساعت برق تولید کند.
به دلیل کاهش س��ریع هزینه ها در فناوری پی.وی، 
آژان��س بین المللی ان��رژی اکنون در مورد س��هم این 
فن��اوری در تولید برق م��ورد نیاز جهان و به طور کلی 

تولید انرژی خیلی بیشتر از همیشه خوشبین است.
فن��اوری فتوولتایی��ک به هم��راه فن��اوری حرارتی 
که برای تولید حرارت از انرژی خورش��یدی اس��تفاده 
می کند و فناوری س��ی.اس.پی که به کمک آیینه پس 
از متمرکز کردن انرژی خورشیدی آن را به جریان برق 
تبدیل می کن��د، مهم ترین منبع تامین انرژی جهان تا 

سال ٢050 خواهند شد.

برق

آب

تولید

مصرف انرژی

انرژی پاک
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افزایش قیمت مولد های تولید پراکنده 
امس��ال نرخ خرید برق از واحدهای تولید پراکنده از 
٧١5 ریال به ٩00 ریال برای بخش فش��ار متوس��ط و 
برای فش��ار ضعیف به ١000 ریال به ازای هر کیلووات 

ساعت رسیده است.
مهن��دس س��یدرضا میرزازاده حس��ینی، مج��ری 
ط��رح نیروگاه ه��ای تولید پراکن��ده توانیر با اعالم 
ای��ن خب��ر گفت: نرخ ف��روش برق از س��ال ٨٩ تا 
اواخ��ر س��ال ٩٢ تغیی��ری نکرد، درحال��ی که در 
س��ال ٩١ همزمان ب��ا جهش ن��رخ ارز، نرخ خرید 
تضمین��ی ب��رق از نیروگاه ه��ای تولی��د پراکنده از 
بی��ش از ٣00 ریال به ٧١5 ریال رس��ید. امس��ال 
نی��ز نرخ خرید برق از واحده��ای تولید پراکنده از 
٧١5 ریال به ٩00 ریال برای بخش فش��ار متوسط 
و به ١000 ریال به ازای هر کیلووات س��اعت برای 

فشار ضعیف رسیده است.
وی مش��کل اصل��ی صنع��ت ب��رق ب��رای توس��عه 
نیروگاه های تولیدپراکنده در کش��ور را تامین سرمایه 
 CHP اولیه دانست و افزود: برای ساخت یک نیروگاه
یک مگاواتی، به ٢0 میلیارد ریال هزینه نیاز اس��ت که 
ای��ن رقم برای هر م��گاوات نیروگاه ه��ای بادی حدود 

٤0 تا 50 میلیارد ریال است.
وی از تفاه��م ب��ا صندوق توس��عه ملی ب��رای ارائه 
تس��هیالت به بخش خصوصی برای ایج��اد واحدهای 
تولی��د پراکن��ده خب��ر داد و اظه��ار ک��رد: براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، ظرفی��ت نیروگاه های 
DG و CHP ب��ه میزان ٢00 مگاوات تا پایان س��ال 
افزای��ش می یابد و برای تحقق آن بای��د ٤00 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری شود که نیاز است ٣00 میلیارد 

تومان تسهیالت تعلق گیرد.
حس��ینی اف��زود: تفاهم های��ی با جاه��ای دیگری 
انجام ش��ده ام��ا در عم��ل س��امانه بانک��ی به دلیل 
محدودیت ه��ای مالی نتوانس��ته اس��ت تامین مالی 
طرح ه��ا را به خوب��ی انجام ده��د و بیش��تر به دنبال 
این هس��تیم که مش��کالت تامین مال��ی این طرح ها 

را برطرف کنیم.
وی اظه��ار ک��رد: ما توس��عه ای��ن نیروگاه ه��ا را به 
میزان س��االنه ٢00 م��گاوات هدف گذاری کرده ایم که 

٣5 درصد آن به CHP تبدیل می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه برق تولی��دی از مولدهای تولید 
پراکنده در س��اعت های پیک در مقایسه با ساعت های 
میان باری دوبرابر خریداری می شود، خاطرنشان کرد: با 
این کار عالقه مندی صاحبان مولدهای مقیاس کوچک 
ب��رای از مدار خارج کردن ای��ن نیروگاه ها به هر دلیلی 
همچون انجام بازدید و تعمیر در س��اعت های غیرپیک 

بیشتر می شود.

آب در 290 دشت منفی شد
وزیر جهادکش��اورزی با اعالم منفی شدن بیالن آبی 
در ٢٩0 دش��ت گفت: کش��اورزان باعث کاهش منابع 

آبی نشده اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی با تاکید بر 
اینکه مدیریت درست آب بخش کشاورزی راهکار رفع 
مش��کل کم آبی است، گفت: کش��اورزان باعث کاهش 

منابع آبی نشده اند. 
وزی��ر جهاد کش��اورزی بر ضرورت مص��رف بهینه آب 
کش��اورزی تاکید کرد و افزود: وضعیت فعلی دشت های 
کش��ور ناش��ی از اعمال مدیریت منابع آبی در گذش��ته 
اس��ت که بخش کشاورزی براساس سیاست های مدیران 
مناب��ع آب، میزان آب در اختیار خود را برای فعالیت های 
کشاورزی مصرف کرده است. وی اظهار کرد: بنابراین، اگر 
در زمین��ه مدیریت منابع آب از جمله میزان تخصیص ها 
در برداش��ت آب و ع��دم توجه به س��فره های زیرزمینی 
اش��کال هایی وجود دارد، این اشکال هایی به مصرف آب 

توسط کشاورزان مربوط نمی شود. 
حجتی، با اش��اره ب��ه اینکه وزارت جهادکش��اورزی 
تمام اهتمام خود را برای اس��تفاده درس��ت و بهینه از 
مناب��ع آبی که به کش��اورزی اختصاص می یابد، به کار 
می گیرد، بیان داشت: این وزارتخانه بر ضرورت برخورد 
ب��ا چاه های غیرمج��از و اضافه برداش��ت از منابع آبی 

کشور تاکید دارد. 
وزیر جهادکش��اورزی با تاکید بر اینکه رفع مش��کل 
آبی کشور نیازمند عزم و اقدام ملی با مشارکت فعاالنه 
و دلس��وزانه مردم و مسئوالن اس��ت، گفت: برای رفع 
مش��کل بیالن منفی آب ٢٩0 دشت کشور باید منابع 
آب��ی هر کدام از این دش��ت ها با مش��ارکت مدیران و 

بهره برداران محلی مدیریت شود. 

ضرورت تسریع راه اندازی واحدهای
 جدید نمک زدایی در مسجدسلیمان

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر تس��ریع راه اندازی 
واحدهای جدید نمک زادیی در مسجدس��لیمان گف��ت: این امر باید به عنوان یک 

مقوله ویژه در اولویت کاری قرار گیرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت ایران، حمی��د بورد با تاکید 
بر تس��ریع در راه اندازی واحده��ای جدید نمک زدایی در مسجدس��لیمان افزود: 
پروژه های احداث واحدهای نمک زدایی و تزریق گاز از اهمیت باالیی برای حفظ 
و افزایش توان تولید برخوردارند؛ بنابراین ضرورت دارد در این خصوص از س��وی 
مدیریت مهندس��ی و س��اختمان به عنوان یک مقوله ویژه تلقی و در روند اجرای 

آنها تسریع بیشتری صورت گیرد. 
او با تاکید بر داشتن نگاه خاص و ویژه به مسجدسلیمان افزود: حوزه جغرافیایی 
و عملیاتی وسیع و تولید از میادین قدیمی خاورمیانه موجب شده شرایط ویژه ای 

در این شرکت به وجود آید. 
ب��ورد، وجود میدان های پیر و جوان در حوزه عملیاتی مسجدس��لیمان را برای 

انج��ام مطالعات فن��ی متخصصان و کارشناس��ان 
صنعت نفت بس��یار مناس��ب توصیف کرد و گفت: 
با انجام مطالعات فنی و اقدامات مناس��ب می توان 
افزون بر حفظ ظرفیت تولی��د، افزایش توان تولید 

را هم در نظر گرفت. 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
قدیمی ترین تولید کننده نفت و گاز کشور است که 
از س��ال ١٢٨٧، همزمان با کشف نفت در ایران به 

تولید نفت و گاز می پردازد.

مجوز برخی از 
طرح های پتروشیمی لغو می شود 

ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی قصد دارد مجوز تعدادی از طرح ها را به دلیل 
پیشرفت ناکافی لغو کند.

مرضیه ش��اهدایی، مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره 
گفت: ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی مطالعه این طرح ها را در دس��ت انجام 
دارد. در این راس��تا کمیته ای تشکیل شده که پس از انجام بررسی های الزم، 
امتیاز بن��دی صورت بگیرد و احتمال دارد مجوز تعدادی از این طرح ها به دلیل 
پیش��رفت کم لغو و اج��رای آنها به س��رمایه گذاران دارای صالحیت و توانمند 

واگذار ش��ود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به دلیل اعمال تحریم ها، شرایط اقتصادی 
و در نتیجه سرمایه گذاری نکردن، تعداد کمی از طرح ها از پیشرفت برخوردار 
ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: ٣0 تا ٣5 طرح از پیش��رفت کمت��ر از ١0 درصد 
برخوردارند که از سال ٨٣ مجوز داشته اند، اما به دالیل خاصی از جمله ضعف 

مدیریتی و همچنین محدودیت فاینانس اجرایی نش��ده اند.
ش��اهدایی در ادامه در پاس��خ ب��ه اینکه آیا با 
توجه به حجم طرح های نیمه تمام طرح جدیدی 
در این بخش آغاز خواهد ش��د؟ تصریح کرد: در 
گذش��ته فازهای پارس جنوب��ی در زمینه تولید 
گاز عقب بودند، اما ای��ن عقب ماندگی با به تولید 
رس��یدن فازه��ای پ��ارس جنوبی در س��ال های 
١٣٩٣ و ١٣٩٤، جبران ش��ده و میزان تولید گاز 
افزایش یافت��ه و در نتیجه خوراک گازی افزایش 

می یابد.

الهه ابراهیمی 



3 کار و تولید

از نظ��ر زمین شناس��ی، ایران 
منب��ع گس��ترده زغال س��نگ 
اس��ت، همچنین از نظ��ر ذخایر 
زغال س��نگ در جه��ان رتب��ه 
دوازده��م را داراس��ت، اما آنچه 
که درب��اره معادن زغال س��نگ 
هم��واره جل��ب توجه ک��رده، 
ح��وادث متعددی اس��ت که در 

این معادن رخ می دهد. 
حدود یک م��اه پیش آخرین 
حادث��ه در معدن زغال س��نگ 
کیاسر رخ داد که به کشته شدن 
دو تن از کارگ��ران معدن منجر 
ش��د. اما ب��ا توجه به س��ابقه ای 
که مع��ادن زغال س��نگ از خود 
نش��ان داده اند، به ط��ور طبیعی 
این آخری��ن حادثه نخواهد بود، 
از همین رو بررس��ی دالیل این 

حوادث قابل توجه است. 

روبسته بودن دلیلی برای 
دشواری

همیش��ه  مع��دن  در  کار 
دشواری های خاص خود را دارد، 
از آن نوع دشواری هایی که  حتی 
کس��انی که این رشته تحصیلی 
را با عالقه انتخ��اب کرده اند در 
آن تاب نمی آورن��د. اما به گفته 
خود معدن��کاران، کار در معادن 
زغال س��نگ از س��ایر مع��ادن 
موجود در کشور دشوارتر است. 

رقیه حی��دری، مهندس ناظر 
معدن که سه س��ال از فعالیتش 
زغال س��نگ  مع��ادن  در  را 
گذران��ده ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید:  »روبسته بودن معادن 
زغال سنگ و کمبود امکانات از 
جمله دالیل سختی کار در این 
معادن است. از س��وی دیگر در 
معادن زغال سنگ ریزدانه هایی 
وجود دارد که با ماسک هم جذب 
نمی شود و س��المتی را به خطر 

می اندازد.«
مهدی��ه فتاحی، سرپرس��ت 
اس��تخراج یک��ی از مع��ادن 
زغال س��نگ کرمان نیز در گفت 

و گو ب��ا »فرصت ام��روز« بیان 
می کند: »روش های اس��تخراج 
در معادن زغال سنگ همچنان 
س��نتی اس��ت و از س��وی دیگر 
روبس��ته بودن این معادن کار را 

برای کارگران دشوار می کند.«

خطای انسانی بیشترین 
دلیل حوادث 

همیش��ه وقتی حادثه ای رخ 
می دهد، اف��کار عموم��ی ابتدا 
ب��ه کارفرمای��ان و مس��ئوالن 
پرخاش می کنند، اما در معادن 
زغال سنگ قصه کمی فرق دارد، 
زیرا خط��ای انس��انی و رعایت 
نکردن ایمن��ی مهم ترین دلیل 
بروز حوادث است. البته در این 
میان نمی توان کاستی تجهیزات 
و س��نتی ب��ودن روش ه��ای 

استخراج را نادیده گرفت. 
در مع��ادن زغال س��نگ گاز 
متان ب��ه وفور یافت می ش��ود و 
درصد این گاز تا حدی باالست 
ک��ه یک جرق��ه کوچ��ک حتی 
روی س��نگ می تواند حادثه ای 
عمی��ق بیافرین��د. بنابراین در 
اینج��ا کارگ��ران هس��تند که 
بای��د حداکثر ایمن��ی را رعایت 
کنند، اما در س��وی دیگر ماجرا 
مش��اهده می ش��ود ک��ه وجود 

تهویه مناس��ب می تواند مانع از 
چنین انفجارها و تلفاتی ش��ود.  
حی��دری در این زمین��ه اظهار 
می کند: »کارگران معادن کمتر 
ایمن��ی را ج��دی می گیرند، از 
سوی دیگر   بخش��ی از کوتاهی 
ب��ه کارفرمایان برمی گ��ردد به 
این معن��ا که قمس��ت هایی که 

نبای��د اس��تخراج از آنها صورت 
بگیرد ب��ه دلیل ه��دف کارفرما 
مبنی بر برآورد تناژ بیشتر، مورد 
اس��تخراج قرار گرفت��ه و حادثه 
می آفریند. نکته دیگری که باید 
مورد توجه قرار  گیرد این است 
که نگهداری دیواره های معادن 
زغال س��نگ به دلیل زیرزمینی 
بودن آنها دش��وار اس��ت و یک 

لرزش کوچ��ک می تواند موجب 
ریزش مع��دن ش��ود.« فتاحی 
نیز معتقد اس��ت: »دلیل حادثه 
خیز ب��ودن معادن زغال س��نگ 
عمدتا خطای انس��انی است، اما 
کمبود وس��ایل ایمنی نیز مزید 
بر علت می ش��ود. م��ن به عنوان 
کسی که به طور مستقیم در کار 
اس��تخراج هس��تم می گویم که 
کارگران م��وارد ایمنی را جدی 

نمی گیرند.«

استخراج با تجهیزات 
تاریخ مصرف گذشته

آنچ��ه ک��ه درد مش��ترک 
همه مع��ادن اس��ت، روش های 
استخراج سنتی و قدیمی بودن 
تجهیزات اس��ت. اما گویا معادن 
زغال س��نگ ای��ران در این یک 
مورد هم س��رگل ماجرا هستند. 
طبق آنچه که شاغالن در معادن 
زغال س��نگ می گوین��د، برای 
اس��تخراج هنوز از وسایل 100 
سال پیش استفاده می شود که 
عمر مفیدشان سال ها پیش تمام 

شده است. 
فتاحی درب��اره قدیمی بودن 
تجهی��زات اس��تخراج از معادن 
زغال س��نگ می گوید: »اکنون 
در همه دنیا استخراج به صورت 

مکانیزه اس��ت، اما در کش��ور ما 
اس��تخراج زغال سنگ همچنان 
با چوب انجام می شود که همان 
روش سنتی است البته با اضافه 
کردن این نکته که به دلیل گران 
بودن چوب های روس��ی، حتی 
دیگر چ��وب مورد اس��تفاده در 
اس��تخراج هم مرغ��وب نبوده و 

دوام ندارد.«
حیدری نی��ز بی��ان می کند: 
»اگر اس��تاندارد جهانی را 100 
بگیریم، تجهیزات به کار گرفته 
ش��ده در معادن ایران 10 است. 
ما همچنان از تجهی��زات زمان 
روس ه��ا اس��تفاده می کنی��م. 
اکنون حتی ماس��ک های مورد 
اس��تفاده که باید قدرت جذب 
گردهای زی��ر پنج میک��رون را 
داشته باش��د به دلیل تحریم ها 
ب��ه دس��ت م��ا نمی رس��د و به 
جای آن از ماس��ک های چینی 
که قدرت ج��ذب کم��ی دارند 
استفاده می ش��ود.« طبق آنچه 
ک��ه معدن��کاران می گوین��د، 
تع��داد زیادی از مع��ادن دولتی 
زغال س��نگ در اس��تان کرمان 
تعطی��ل ش��ده اند و میانگی��ن 
عم��ق اکتش��افات ای��ن معادن 
در ای��ران 300 متر اس��ت، این 
در حالی اس��ت ک��ه میانگی��ن 
عمق اکتش��اف در جه��ان هزار 
متر اس��ت. آن گونه که ش��رایط 
طبق مستندات نشان می دهد، 
معادن زغال سنگ و شرایط کار 
معدنچیان آن بای��د مورد توجه 
بیشتری قرار گیرد، زیرا به گفته 
کارگ��ران معادن زغال س��نگ 
اس��تان کرم��ان حداکثر حقوق 
دریافت��ی ای��ن کارگ��ران یک 
میلیون تومان است که با چنین 
ش��رایط کاری ناکافی ب��ه نظر 
می رس��د.  البته وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ایران اعالم کرده 
است که قصد دارد شرایط کاری 
معدنچی��ان را در کن��ار برنامه 
افزایش تولید مواد معدنی بهبود 

ببخشد. 

رییس سازمان ملی استاندارد با 
بیان اینکه استاندارد های 52 گانه 
تولید خودرو بازنگری می ش��ود، 
گفت: اخذ اس��تاندارد ب��ه معنای 
کس��ب حداق��ل کیفیت اس��ت و 
باال رفتن کیفیت ع��الوه بر اینکه 
یک ویژگی اس��تانداردی اس��ت، 
در نوآوری و قیمت هم تاثیرگذار 

خواهد بود.
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، نیره 
پیروزبخت، در حاش��یه مراس��م 
افتت��اح نمایش��گاه دس��تاوردها 
و توانمندی ه��ای س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ای��ران درب��اره بحث 
اس��تاندارد خودروه��ا گف��ت: در 
این زمینه ابت��دا باید میان تعریف 
اس��تاندارد و کیفیت، تفاوت هایی 
را قائل ش��د، یعنی استاندارد یک 
ویژگی قابل قب��ول و حداقلی بوده 
و اگر خودروسازی کف کیفیت را 
رعایت کند، استاندارد را دریافت 

کرده است.
رییس س��ازمان ملی استاندارد 

ادامه داد: پس از اخذ اس��تاندارد، 
کیفی��ت ح��رف اول را می زند، به 
هر حال باال رفت��ن کیفیت عالوه 
بر اینکه یک ویژگی اس��تانداردی 
اس��ت، در ن��وآوری و قیم��ت هم 
تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود و انتظار 
می رود که م��ا همواره ب��ه دنبال 

ارتقای کیفیت باشیم.
وی تصریح کرد: م��ا از مجموع 
ه��زاران قطع��ه تش��کیل دهنده 
خ��ودرو، تنها 52 قطع��ه موثر در 
ایمن��ی را کنت��رل می کنی��م و 
در صورتی ک��ه مش��کلی در این 
قطع��ات وجود نداش��ته باش��د، 
نشان استاندارد اعطا خواهد شد، 
البته اکنون در ح��ال بازنگری در 
اس��تانداردهای 52 گانه هستیم 
و در صورت نی��از به ارتقا، به یقین 

این اقدام را انجام خواهیم داد.
وی درب��اره ض��رورت بازبینی 
آزمایش��گاه های س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد گف��ت: در صورتی که 
مشکلی در این بازبینی رصد شود، 

به طور حتم آن را برطرف خواهیم 
کرد تا م��واردی از قبی��ل ایمنی 
خودرو با درصد خط��ای کمتری 

مورد آزمایش قرار گیرند.
پیروزبخت، با درخواست از مردم 
برای همراهی با سازمان استاندارد 
افزود: م��ا تمام م��واردی را که در 
ایمنی خ��ودرو تاثیرگذار اس��ت، 
به م��رور لحاظ خواهی��م کرد، اما 
مردم می توانند در ای��ن زمینه با 
ما همراهی داشته و سایر مواردی 
را که از چش��م کارشناسان پنهان 
می ماند، اع��الم کنن��د. عملکرد 
سازمان اس��تاندارد بیشتر متکی 
بر اسناد است، اما مردم به مواردی 
توجه دارند که از دید کارشناسان 
س��ازمان ملی اس��تاندارد پنهان 
اس��ت. ریی��س س��ازمان مل��ی 
استاندارد در پاس��خ به این سوال 
که آی��ا خودروی��ی مانن��د پراید، 
استانداردهای الزم را دارد یا خیر؟ 
گفت: پراید در زمان ورود به کشور 
اس��تانداردهای مورد نیاز را اخذ 

کرده و همچنان دارای استاندارد 
الزم است، اما باید اکنون به جای 
کسب اس��تاندارد، به فکر ارتقای 

کیفیت بود.
وی ادامه داد: البته در این بین 
مباحثی وج��ود دارد ک��ه یکی از 
آنها به اس��تانداردهای الزم برای 
تردد در جاده های برون ش��هری 
مربوط اس��ت، ش��اید پرای��د این 
ش��رایط را نداشته باش��د، اما این 
موضوع دلیلی برای فاقد استاندارد 
بودن این خودرو نب��وده و قوانین 
حاکمیت��ی چنی��ن طبقه بن��دی 
برای تردد ندارن��د. پیروزبخت با 
بیان اینکه در بسیاری از کشورها، 
زمانی که خودرو در چرخه حرکت 
قرار می گیرد، باید استانداردهای 
دیگ��ر را اخذ کن��د، گف��ت: این 
اقدام در ایران صورت نمی گیرد و 
همان طور که اعالم کردم، داشتن 
اس��تاندارد به معنای دستیابی به 
حداق��ل کیفیت اس��ت، پس باید 
خودروها در این ش��رایط کیفیت 

خود را افزایش دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
عدم تعبیه کپس��ول آتش نشانی 
در خودروها باع��ث جلوگیری از 
ش��ماره گذاری می ش��ود یا خیر؟ 
تصری��ح ک��رد: ای��ن موض��وع به 
دلی��ل افزایش ح��وادث جاده ای 
مطرح شد، اکنون هم در تالشیم 
تا به جای کپس��ول آتش نش��انی 
از پارامتره��ای دیگ��ری ب��رای 
جلوگی��ری از حوادث اس��تفاده 

کنیم.
رییس س��ازمان ملی استاندارد 
افزود: ما تمام مق��ررات، ضوابط و 
مصوب��ات هیات وزی��ران و دولت 
سابق را بازنگری می کنیم. موضوع 
نصب کپسول آتش نشانی نیز یکی 
از همین قوانین بوده که باید از اول 
مهرماه اجرایی می ش��د، بنابراین، 
در صورت ع��دم اج��را، برخالف 
قانون عمل ک��رده بودیم و اکنون 
هم در حال بررسی های الزم برای 

تصویب یا تغییر قانون هستیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت روند اجرای پروژه 
معدن طالی ساریگونی در استان کردستان 

را مطلوب ندانست. 
جعفر س��رقینی در گفت وگو با ماین نیوز 
در پاسخ به این س��وال که آخرین وضعیت 
اجرای پ��روژه معدن طالی س��اریگونی در 
استان کردستان توسط شرکت قزاقستانی 
چگونه است؟ اظهار کرد: این شرکت در حال 
انجام امور مربوط به این پروژه است، هرچند 

سرعت اجرای کارها مطلوب نیست. 
وی در پاسخ به این س��وال که آیا مشکل 
ممنوع الورودی چند تن از مدیران ش��رکت 
قزاقستانی به ایران حل شده یا خیر؟ گفت: 
این مس��ئله تقریبا حل ش��ده و این شرکت 

هم اکنون در حال اجرای پروژه است. 
سرقینی با بیان اینکه ما نیز از روند اجرای 
پروژه طالی ساریگونی رضایت نداریم و در 
این زمینه به ش��رکت قزاقس��تانی فعال در 
این پروژه هشدار داده ایم، گفته بود: »بعید 

می دانم این پروژه در مهرماه امسال با وجود 
وعده های داده شده به بهره برداری برسد.«

مع��دن ط��الی س��اریگونی در اس��تان 
کردس��تان را می توان یکی از خبرسازترین 
و در عین ح��ال پرحاش��یه ترین پروژه های 
معدنی کش��ور طی حدود ی��ک دهه اخیر 
دانس��ت. پروژه ای که ابت��دا ریوتینتو، غول 
معدن کاری جهان مطالعات اکتشافی آن را 
انج��ام داد و در حالی که قصد داش��ت کار 
بهره برداری از معدن را آغاز کند با اتفاقاتی 
که رخ داد در نهایت عط��ای این پروژه را به 
لقایش بخشید و از ایران خارج شد. از معدن 
طالی ساریگونی به عنوان بزرگ ترین معدن 
طالی ایران و منطقه خاورمیانه یاد می شود. 
خروج ریوتینتو از معدن طالی ساریگونی 
تقریبا به اواخر س��ال 13۸۹ و اوایل س��ال 
13۹0 مربوط می ش��ود و بعد از آن، پس از 
کش و قوس های ف��راوان کار بهره برداری از 
این پروژه به یک شرکت قزاقستانی واگذار 
ش��د که انتظار می رفت این ش��رکت بتواند 

قف��ل بهره ب��رداری از این پ��روژه معدنی را 
باز کند. 

با این وج��ود، طبق تازه تری��ن اظهارات 
مط��رح ش��ده از س��وی مس��ئوالن وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت عملکرد ش��رکت 
قزاقستانی در پروژه معدنی طالی ساریگونی 
نامطلوب بوده و حتی وعده این شرکت برای 
بهره ب��رداری از این پروژه در مهر ماه س��ال 

جاری نیز زیر سوال رفته است. 
فرماندار قروه طی اظهاراتی گفت: شرکت 
قزاقس��تانی مج��ری طرح تعهد ک��رده بود 
که کارخان��ه ف��رآوری طال در ای��ن معدن 
شهریورماه س��ال 13۹2 بهره برداری شود 

که این تعهد عملی نشد. 
محمدرسول شیخی زاده، با اشاره به اینکه 
این شرکت برای بار دوم تحقق تعهد خود را 
به پایان اسفندماه س��ال قبل موکول کرد، 
ادامه داد: این تعهد به دلیل حجم پایین کار 

انجام شده، تحقق نخواهد یافت. 
فرماندار ق��روه در بهمن ماه 13۹2 عنوان 

کرد پیشرفت فیزیکی پروژه معدنی طالی 
س��اریگونی تنها 20 درصد بوده که حاکی 
از عملکرد ضعیف ش��رکت قزاق در اجرایی 

کردن طرح است. 
این اظهارات در حالی مطرح شد که مدیر 
قزاقستانی طرح طالی ساریگونی وعده داد 
که مرحله نخس��ت فرآوری ط��الی معدن 
داشکسن ماه سپتامبر 2014 برابر با مهرماه 

13۹3 انجام خواهد شد. 
وی همچنین با تایید تاخی��ر رخ داده در 
بهره برداری از معدن طالی ساریگونی عنوان 
کرد: »بروز مشکالتی در نقل و انتقال منابع 
مالی از قزاقس��تان به ایران، به دلیل تشدید 
تحریم ه��ا از اصلی تری��ن دالی��ل تاخیر در 
اجرای پروژه طی 2.5 سال اخیر بوده است.«
طبق اع��الم ش��رکت قزاقس��تانی تولید 
ط��الی معدن س��اریگونی در فاز نخس��ت، 
قرار است حدود یک تن در سال باشد که با 
برنامه ریزی های انجام شده این میزان تولید 

به حدود دو تن خواهد رسید. 

بررسی شرایط معادن زغال سنگ ایران

تجهیزات 100ساله در معادن زغال سنگ ایران

استانداردهای 52 گانه خودرو بازنگری می شود

پیشرفت پروژه طالی ساریگونی مطلوب نیست

بزرگ ترین معدن طالی ایران معطل قزاق ها

سایپا به خرید شرکت های 
ورشکسته مجبور شد

سایپا براساس دستورات تکلیفی در سال های ۸۸ و ۸۹ 
مجبور به خرید سهام دو خودروسازی ورشکسته شد. 

س��عید مدنی، مدیر عامل گروه خودروس��ازی سایپا با 
اعالم این نکته گفت: این خودروس��ازی ها ن��ه تنها هیچ 
محصولی نداشتند، بلکه فقط بدهی های کالنی به بانک ها 
داش��تند و خریداری آنها هیچ گونه س��ودی برای سایپا 
در برنداش��ت. عالوه بر این در آن س��ال ها س��ایپا درگیر 
پروژه های غیر ضروری و کارشناسی نشده که صرفا منشأ 
سیاسی داش��ت، ش��د و در حدود 2500 میلیارد تومان 
بدهی به این گروه تحمیل کرد که باعث ایجاد بحران برای 

این گروه بزرگ خودروسازی شد. 
به گزارش سایپا نیوز، مدنی سیاست زدگی از کل گروه 
سایپا را از جمله کارهای مهم انجام شده دانست و گفت: ما  
توانستیم فضای مسموم سیاسی که در گروه سایپا حاکم 
ش��ده بود را پاک کنیم، عالوه بر این بدهی های سنگینی 
که ایجاد ش��ده بود را با فروش دارایی های مازاد موفق به 
بازپرداخت ش��دیم که در این مس��یر حمایت های دولت 
تدبیر و امی��د و به خصوص مقام محت��رم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ستودنی اس��ت و این موارد باعث خروج 

صنعت از بحران ایجاد شده بود. 

رشد 10/5 درصدی بخش معدن در 
3ماه نخست سال 

بخش معدن در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رش��د 10.5 درصدی را تجربه کرد که از 
نظر نرخ رش��د بعد از دو بخش خدمات موسسات پولی و 
مالی با )15.۹ درصد( و برق، گاز و آب )با 11.7 درصد( در 

رده سوم قرار گرفت. 
گ��زارش بانک مرکزی ای��ران تحت عن��وان »تحوالت 
اقتصادی ایران در بخش واقعی در سه ماهه نخست 13۹3 
)به قیمت ه��ای ثابت 13۸3( « منتش��ر ش��ده موید این 
موضوع است که رشد بخش معدن به آهستگی محقق شده 
و در طول سال گذشته با عبور از وضعیت منفی، به تدریج 
به شرایط مثبت رسیده است. براساس این گزارش، رشد 
بخش معدن در بهار سال 13۹2، 4.2 درصد بود. اما در سه 
فصل بعدی سال قبل به ترتیب معادل منفی 4.6، منفی ۹ 
و مثبت 11.3 تغییر یافت. متوسط کل رشد بخش معدن 

در سال 13۹2 هم مثبت 0.۹ درصد بود. 
به گزارش ایمیدرو، طبق گزارش بانک مرکزی س��هم 
بخش معدن از رش��د 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی 
در سه ماهه نخست امس��ال معادل 0.1 درصد بود. بانک 
مرکزی رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال را 
هم 10 درصد اعالم کرد. این در حالی است که رشد بخش 

صنعت در هر چهار فصل سال قبل منفی بود. 
در تقس��یم بندی بان��ک مرکزی تحوالت چه��ار گروه 
کش��اورزی، نف��ت، صنای��ع و مع��ادن و خدم��ات مورد 
بررس��ی قرار می گیرد که گ��روه صنایع و معادن ش��امل 
زیرمجموعه ه��ای مع��دن، صنع��ت، ب��رق، گاز و آب و 

ساختمان است. 

  احداث شهرک تخصصی سنگ 
در خوی 

با انجام مراس��م کلنگ زنی، عملیات اجرایی ش��هرک 
تخصصی کانی غیر فلزی خوی، به عنوان نخستین شهرک 

تخصصی در آذربایجان غربی آغاز شد. 
صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی در 
این مراسم با بیان اینکه شهرک تخصصی کانی غیر فلزی، 
از مصوب��ات هیات دولت در اس��تان بوده، اظه��ار کرد: با 
واگ��ذاری ۹6 هکت��ار از اراضی مورد نظر در کمیس��یون 
طرح های کشاورزی استان، در اسرع وقت عملیات اجرایی 
این ش��هرک صنعتی آغاز ش��د و در فاز اول در نظر داریم 
20هکتار از اراضی مورد نظر را طی مدت هشت ماه برای 

واگذاری آماده کنیم. 
او با بیان اینکه ۸0 درصد از معادن اس��تان توسط افراد 
غیر بومی مورد بهره ب��رداری قرار می گی��رد، اظهار کرد: 
بزرگ ترین مشکل استان خام فروشی مواد معدنی است 
که امیدواریم ب��ا بهره برداری از این ش��هرک تخصصی و 
استقرار واحدهای فرآوری توانمند، ش��اهد ایجاد ارزش 

افزوده بخش معدن درمنطقه و اشتغال پایدار باشیم. 
وی با بیان اینکه اکتشاف پایه اصلی معدن است، افزود: 
متنوع ترین معادن سنگ کشور در استان آذربایجان غربی 

قرار دارد. 

پیشران علم و فناوری در کشور باید 
صنایع بزرگ باشند

اقتصاد دانش بنیان عمدتا در شرکت های کوچک اتفاق 
نمی افتد. موتور محرک این اقتصاد در صنایع بزرگ است. 
باید یک صنعت بزرگ راه بیفتد و زنجیره چند هزارتایی از 
شرکت ها را با برند بزرگی که دارد و یکپارچگی که ایجاد 
می کند به دنبال خود بکش��د.  سیدس��پهر قاضی نوری، 
معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان 
به کاهش اشتغال منجر نمی شود، ابراز کرد: وقتی کارگاه 
آهنگری اتوماتیک می ش��ود، درست اس��ت که به ظاهر 
تعداد کارگران کم شده است، اما اشتغالی که در برابر آن 
ایجاد ش��ده برای تولید دس��تگاه، برنامه نویسی، تعمیر و 
نگهداری آن، اشتغال جدیدی است. منتها ایراد اینجاست 
که معموال در کشور ما ایجاد نش��ده و این اشتغال سازی 
در جای دیگر صورت گرفته اس��ت، وگرنه تع��داد را کم 
نمی کند، ترکیب را تغییر می دهد، مش��اغل را گسترش 

می دهد و ارزش افزوده سرانه هر شغل را باال می برد. 

حوادث معدن زغال سنگ در ایران
 حادثه معدن زغال سنگ کیاسر در مازندران: در 
این حادثه که به فوت دو تن از کارگران معدن منجر شد، 
علت فوت این افراد گازگرفتگی اعالم شده است. به ظاهر 
این افراد بدون پاسپورت وارد تونلی شده بودند که در آنجا 

نشت گاز وجود داشته است. 
 حادث�ه مع�دن زغال س�نگ طبس: در پ��ی وقوع 
انفج��اری در معدن یال ش��مالی در طبس هش��ت تن از 

کارگران جان خود را از دست دادند. 
حادث�ه در یکی از معادن زغال س�نگ کرمان: در 
آذرماه س��ال 13۸۹ حادثه ای در یکی از معادن اس��تان 
کرمان اتفاق افتاد که در پی آن چهار نفر از معدنچیان جان 
خود را از دس��ت دادند. گفتنی است در نوزدهم فروردین 
ماه س��ال 13۹0 پیکر س��ه تن از کارگران کشف شد و از 

سرنوشت نفر چهارم خبری منتشر نشد. 
انفج�ار در مع�دن کوهبن�ان در اس�تان کرمان: 
انفجار گاز در یکی از معادن زغال سنگ کوهبنان موجب 
کشته شدن سه نفر و زخمی ش��دن شش معدنچی دیگر 
ش��د. این حادثه زمانی روی داد که ده ها کارگر در اعماق 
معدن در حال استخراج زغال سنگ بودند. در این حادثه 
چندین کارگر زیر آوار گرفتار شدند که با هوشیاری سایر 
معدنچی��ان و امدادگران 10 نف��ر از زیر آوار به س��رعت 
خارج ش��دند و از حادثه جان به در بردند. اما ش��ش نفر 
از این معدن��کاران دچار جراحت بودند که به س��رعت به 
بیمارس��تان های اطراف منتقل ش��دند و مورد مداوا قرار 
گرفتند، اما در این میان  سه تن از معدنچیان خوش شانس 
نبودند و به دلی��ل انفجار و ریزش معدن ج��ان خود را از 

دست دادند. 
حادثه در معدن زغال سنگ در شمال افغانستان: 
بر اثر انفجار در معدن زغال سنگی در منطقه »دره صوف « 
واقع در والیت سمنگان افغانس��تان، دست کم 17 کارگر 
معدن کشته شدند و سرنوشت سه نفر دیگر هنوز مشخص 

نشده است. 
ریزش معدن زغال س�نگ در ترکیه: ریزش معدن 
زغال س��نگ در ترکیه حادثه دیگری آفری��د و 15 کارگر 
که 13 تن از آنان شهروندان چین بودند، زیر آوار ماندند. 

حادثه معدن زغال س�نگ در سوما ترکیه: چندی 
پیش یکی از بزرگ ترین حوادث معدنی جهان در معدن 
زغال س��نگ س��وما در غرب کش��ور ترکیه اتفاق افتاد و 
انعکاس فراوانی داش��ت. از این حادثه به عن��وان یکی از 
بزرگ تری��ن حوادث صنعت��ی دنیا یاد می ش��ود. گفتنی 
اس��ت، در این حادثه بیش از 2۹0 نفر از معدنچیان جان 
خود را از دست دادند و بسیاری نیز زخمی شدند. در پی 
این حادثه، موج وس��یعی از اعتراضات مردمی و کارگری 

ترکیه را فرا گرفت. 
کشته ش�دن 22 نفر در حادثه معدن در چین: در 
یکی از حوادث پرشمار در صنعت معدن چین وقوع حادثه 
در معدنی واقع در جنوب غرب این کشور به کشته شدن 
حداقل 22 نفر منجر ش��د. چین بزرگ ترین تولیدکننده 
زغال سنگ جهان به ش��مار می رود و نگرانی های زیادی 
در خصوص وضعیت ایمنی معادن این کشور وجود دارد. 
علت حادثه در این معدن انفجار بر اثر نشت گاز عنوان شد. 
هنگام حادثه 2۸ معدنچی مشغول کار بودند که دو نفر نیز 

به شدت زخمی شدند. 

کاهش ٤0 درصدی قیمت جهانی 
سنگ آهن در سال جاری

قیمت سنگ آهن هفت هفته متوالی نزولی بوده؛ آخرین 
قیمت س��نگ آهن خلوص 62 درصد در بازار نقدی چین 
 برای تحویل فوری 7۸ دالر و 60 س��نت هر تن خش��ک 
سی اف آر ثبت شده که از سپتامبر 200۹ بی سابقه بوده 
است. به گزارش ایفنا به نقل از رویترز، جو بازار سنگ آهن 
همچنان تیره تر از قبل می ش��ود و فاینان��س برای خرید 
س��نگ آهن با مشکالت ش��دیدتری روبه رو ش��ده است. 
به ویژه که یک هفته تعطیالت رس��می چی��ن نیز در راه 

است. 
سنگ آهن که بیشترین درآمدزایی را برای شرکت های 
معدنی بزرگ برزیل و استرالیا دارد، هفته گذشته تا چهار 
درصد ارزان تر ش��ده و در مجموع س��ال جاری میالدی 
تاکنون 41 درصد پایین آمده اس��ت. ب��ه گزارش انجمن 
آهن و فوالد چین، بین ژانویه تا آگوست عرضه سنگ آهن 
در چین تا ۸1 میلیون تن از میزان مصرف فوالدس��ازان 

چینی باالتر رفته است. 

 دومین معدن آهن در جنوب
 استان کرمان افتتاح شد

دومی��ن معدن آه��ن در منطق��ه جنگا در س��اردوئیه 
شهرستان جیرفت افتتاح شد.

به گزارش از ماین نیوز، بعد از ثبت رکورد افتتاح س��ه 
ماهه نخستین معدن و کارخانه فرآوری آهن در اسفندقه 
جیرفت، دومین مع��دن آهن در فاصل��ه 70 کیلومتری 
شهرستان جیرفت در منطقه س��اردوئیه به بهره برداری 

رسید.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان 
کرمان در حاش��یه این افتتاح گفت: این معدن با ذخیره 
قطعی 250 هزار تن و ذخیره احتمالی بیش از یک میلیون 
تن توسط شرکت پارس معدن تیراژ برای 50 نفر به طور 

مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
محمود اس��کندری نس��ب، ب��ا اش��اره به پیش��رفت 
50درص��دی کارخان��ه فرآوری ای��ن معدن اف��زود: این 
کارخان��ه در فاصله 10 کیلومتری از معدن و در حاش��یه 
جاده ساردوئیه واقع شده اس��ت. فاز نخست این کارخانه 
که عملیات اجرایی آن از حدود چهار ماه قبل آغاز شده، 
برای تولید کنسانتره آهن به زودی به مرحله اجرا می رسد.

معدن

آهن 

خبر 

خودرو

معدن 

شهرک صنعتی 

صنعت 
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در معادن زغال سنگ 
گاز متان به وفور 
یافت می شود و 
درصد این گاز تا 
حدی باالست که 
یک جرقه کوچک 
حتی روی سنگ 

می تواند حادثه ای 
عمیق بیافریند

عسل داداشلو

خبر



 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)14,022فارس
28,89116.37شفن

ارزشخریدنام کامل شرکت
17,063 3,084 نوسازي  تهران
11,903 5,509 داروسازي  کوثر

ارزشفروشنام کامل شرکت
5,231 28,610 کاغذسازي کاوه
5,114 19,320 سیمان مازندران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
8997.28 ح . نیرو محرکه 

54,5604 داروسازي زهراوي

درصدقیمتنام کامل شرکت
(6.22)5,024 ح . فوالد خراسان

(4.77)1,898 ح . لعابیران

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

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

M48,034 B 1,663پتروشیمی فناوران

تعدادقیمتنام کامل شرکت
25961538ایران خودرو
6641319پارس خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
20491977محورسازان
30891604سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11201,55سرمایه گذاری پردیس
11861,67ص. بازنشستگی بانک ها

پول و سرمایه4

بان��ک  اخی��ر  روزه��ای  در 
می��زان  از  آم��اری  مرک��زی 
چک ه��ای برگش��تی در ایران 
ک��ه  اس��ت  ک��رده  منتش��ر 
صعودی  رون��د  نش��ان دهنده 
ص��دور این گونه چک هاس��ت. 
این آمار نشان می دهد از نظر 
از  برگش��تی ها  می��زان  مبلغ، 
ح��دود 3.5 درصد کل چک ها 
در س��ال 85 در مرداد امسال 
به 5.5 درصد رس��یده اس��ت.
از  برگش��تی  درصد چک های 
کل چک ه��ا از نظر تعداد هم 
در این م��دت از 4/5درصد به 
است.سال  12/5درصد رسیده 
85 روزان��ه به ط��ور متوس��ط 
ح��دود 10 هزار ب��رگ چک 
و ح��اال  برگش��ت می خ��ورد 
حدود 16 هزار برگ. چنان که 
حمید شهریاری، رییس مرکز 
آمار و انفورماتیک قوه قضاییه 
چک برگشتی را جزو 10 جرم 
اول کش��ور اعالم کرد. رییس 
مرکز آم��ار و انفورماتیک قوه 
کرد  اعالم  قضاییه همچنی��ن 
الیحه اصالح قانون چک که از 
چند س��ال قبل در دستور کار 
قوه قضاییه اس��ت، در دس��ت 
بررسی است. شهریاری تاکید 
کرد: در تمام دنیا وقتی چکی 
ملزم  بانک  می خورد،  برگشت 
است چک برگشتی مشتری را 
پاس کرده و مسئولیت صدور 
دس��ته چک را بپذیرد. رییس 
انفورماتی��ک  و  آم��ار  مرک��ز 
قوه قضایی��ه با بی��ان اینکه بر 
این اس��اس بانک ط��رف فرد 
خاطی بوده و برای حل مشکل 
اق��دام می کن��د، تصریح کرد: 
افراد خاطی در این نظام ها در 
استفاده از منابع عمومی مانند 
ثبت شرکت و دیگر مزیت های 
و تس��هیالت دچ��ار  قانون��ی 
محرومیت می شوند، همچنین 

کارت های اعتب��اری این افراد 
مس��دود می شود و س��رانجام 
ناگزیر ب��ه انجام تعهدات خود 

خواهند شد.

راهکارهای مقابله با روند 
رو به رشد چک های برگشتی

بس��یاری  دیگ��ر  س��وی  از 
بانک��ی  ام��ور  کارشناس��ان  از 
معتقدن��د، اوض��اع اقتص��ادی 
در افزای��ش می��زان چک های 
برگشتی موثر است و برخی نیز 
اصالح قوانین را راهکاری برای 
جلوگیری از این معضل عنوان 
می کنند. در س��الیان گذش��ته 
بان��ک مرک��زی تصمیم های��ی 
مبنی بر یکسان سازی چک ها، 
رنگ بندی آنها و در نظر گرفتن 
س��قف اعتباری ب��رای چک ها 
اتخاذ کرد ک��ه تاکنون به اجرا 
در نیامده اس��ت. در عین حال 
قرار ب��ر این بود ک��ه صاحبان 
دسته چک اعتبار سنجی شوند 
و س��امانه ای ب��رای رصد اعتبار 
ف��رد صادر کننده چ��ک ایجاد 
ش��ود که هنوز به مرحله عمل 
نرس��یده اس��ت. در این رابطه 
کمال علی پور خنکداری، عضو 

کمیس��یون عم��ران مجل��س 
معتق��د اس��ت، اص��الح قانون 
از مهم تری��ن عوامل��ی  چ��ک 
اس��ت که می توان��د در کنترل 
برگش��تی  چک ه��ای  رش��د 
نقش��ی مهم ایفا کند.وی نبود 
پیرامون مسئله  کارآمد  قوانین 
چک های برگش��تی را از دالیل 
افزایش آمار چک های برگشتی 
عنوان ک��رد و اف��زود: در چند 
سال گذش��ته و در بخش های 
مختلف تولید، چک ها بیش��تر 
به ط��ور مثال  وصول نش��دند، 
در بخش های��ی از صنع��ت که 
بیشتر از نوس��انات شدید نرخ 
ارز متاثر ش��د س��رمایه گذاران 
نتواستند تعهدات مالی خود را 
انجام دهند.این نماینده مجلس 
ب��ا ارائه مثالی مبن��ی بر اینکه 
اگر ش��خصی در موضوع وصول 
چک خود ب��ا مش��کل روبه رو 
باش��د برای پیگیری پرونده اش 
در دادگستری به زمانی طوالنی 
نی��از دارد، ای��ن موض��وع را در 
ش��رایط تورم��ی باید ب��ه ضرر 
وصول کنن��ده چک دانس��ت و 
اص��الح قانون چ��ک را راه حل 

اساسی در این مورد بر شمرد.

تاثیر چک های 
برگشتی بر کاهش امنیت 

سرمایه گذاری
از معضالت اساسی در مورد 
چک های برگشتی تاثیر منفی 
این پدیده روی سرمایه گذاران 
ب��ه  نهای��ت  در  ک��ه  اس��ت 
کاهش امنیت س��رمایه گذاری 
می انجامد. از نگاه اقتصاددانان 
افزای��ش چک های برگش��تی 
مب��ادالت  حج��م  کاه��ش  و 
با ای��ن اب��زار پول��ی به عنوان 
رک��ود  نش��انه های  از  یک��ی 
فعالیت های اقتصادی اس��ت و 
اگر با افرادی که چک بی محل 
می کش��ند برخ��ورد قانونی و 
همچنین ب��ه آمار های اعالمی 
و افزای��ش روزبه روز چک های 
برگش��تی توجه نشود، امنیت 
س��رمایه گذاری به خطر افتاده 
و در ش��رایطی ک��ه بنگاه های 
اقتص��ادی در جری��ان اجرای 
یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون 
ب��ا افزای��ش هزینه ه��ا روبه رو 
هستند، بخش تولید بیشترین 
آسیب را از چک های برگشتی 
می بیند.برخی از کارشناس��ان 
ه��م بر این عقیده ان��د که اگر 

در نخس��تین قدم نحوه صدور 
چک و تایید کسانی که دسته 
و  می کنن��د  دریاف��ت  چ��ک 
س��قف درج رقم در چک های 
مختل��ف را بر مبن��ای اعتبار 
افراد اصالح کنیم، این موضوع 
باع��ث جلوگیری از روند رو به 
چک ه��ای  ص��دور  افزای��ش 

برگشتی می شود.

بهترین روش وصول 
چک برگشتی

نگاه کارشناسان حقوقی  از 
بهتری��ن روش ب��رای وصول 
چک ه��ای برگش��تی با توجه 
ب��ر صدور  قوانی��ن حاکم  به 
چک در قانون تجارت، قانون 
همچنی��ن  و  چ��ک  ص��دور 
آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رسمی، مراجعه به اداره ثبت 
اس��ناد و ام��الک اس��ت که 
پ��س از آن اداره ثب��ت اقدام 
و  اجرائی��ه می کند  به صدور 
بدهکار  ب��ه  ص��ادره  اجرائیه 
ابالغ می ش��ود و بدهکار 10 
روز از تاریخ ابالغ مهلت دارد 
بپردازد  را  بده��ی خ��ود  که 
و در ص��ورت ع��دم پرداخت 
بده��ی، اداره ثبت به طلبکار 
اخط��ار می کن��د ک��ه ظرف 
س��ه روز طریق وصول طلب 
خ��ود را اعالم کن��د. چنانچه 
طلب��کار بتوان��د ام��وال قابل 
بازداش��ت بدهکار را به اداره 
ثبت معرف��ی کند اداره ثبت 
پس از بررس��ی ام��وال مورد 
نظ��ر، در صورتی که اموال از 
لحاظ قانونی قابل بازداش��ت 
باش��ند، نس��بت به بازداشت 
آنها اق��دام می کند و پس از 
ط��ی مراحل قانونی، اموال را 
به فروش رس��انده یا در قبال 
مذکور  اموال  بستانکار،  طلب 
را با اخذ حقوق دولت به وی 

واگذار می کند.

دستورالعمل ها روی کاغذ ماند

مشکل چک های برگشتی حل نشد
صف 1/5 میلیون نفری متقاضیان 

وام ازدواج در نیمه دوم سال
میرمحمد صادقی، مدی��رکل اعتبارات بانک مرکزی 
از س��رعت گرفتن پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: 
در نیمه دوم سال متقاضیان وام ازدواج به 1/5 میلیون 
نف��ر خواهند رس��ید ک��ه نیازمند اعتبار چه��ار  هزار و 
500 میلیارد تومانی اس��ت.  وی افزود: از ابتدای سال 
ج��اری پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در 
جریان بوده و حس��ب تاکیدات به عم��ل آمده، از عید 
س��عید فطر در پرداخت آن نیز تس��ریع شده است، به 
طوری که در چهار ماه اول س��ال ج��اری تعداد 224، 
438 فقره تس��هیالت پرداخت شده و در یک ماه و نیم 
اخی��ر (ابتدای مرداد ت��ا 1393/6/24) به بالغ بر255، 
787 نف��ر (مجموع��ا تع��داد 480، 235 نفر در س��ال 

جاری) پرداخت شده است.
بانک س��امان نیز در س��ال جاری به سامانه موصوف 
پیوس��ته و تالش شده است طی یکی دو ماه آتی سایر 
بانک های خصوصی که جذب منابع قرض الحسنه دارند 
هم به این س��امانه بپیوندند تا رون��د ثبت نام و اعطای 

تسهیالت به متقاضیان تسریع شود. 

4 قانون بانکی بازنگری و تبدیل
 به یک قانون جامع شود

کورش پرویزیان، عضو س��ابق ش��ورای پول و اعتبار با 
اشاره به مطرح شدن چند طرح برای اصالح قوانین پولی و 
بانکی،  گفت: همه این قوانین که اصالح آن ضروری است 
باید با محوریت بانک مرکزی اصالح و در قالب یک قانون 

جامع تدوین شود. 
وی در خصوص مشکالت فعلی قوانین و مقررات بانکی، 
گفت: یکی از مشکالت فعلی، قوانین متعدد با رویکردهای 
مختلف اس��ت. در حال حاضر قانون پولی و بانکی، قانون 
بانکداری بدن رب��ا، قانون نحوه اداره امور بانک ها و قانون 
اجازه تاس��یس بانک ه��ای غیردولتی وج��ود دارد که با 

رویکردهای متفاوت تدوین شده است. 

نظارت بانک مرکزی پیش شرط 
راه اندازی تاالر معامالت ارز

شاهین ش��ایان آرانی، کارشناس اقتصادی می گوید: 
معامالت ارز به عنوان معامالت بازار پول تلقی می شود 
و ربطی به بازار س��رمایه و ب��ورس ارز ندارد. وی اظهار 
کرد: هرگونه کنترل، نظارت و مدیریت در بازار ارز باید 
زی��ر نظر بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار باش��د، 
ضمن آنکه نظارت ه��ا و مکانیزم های معامالت بازار ارز 
نیز کامال متفاوت از بازار س��رمایه است. وی ادامه داد: 
اگر قرار اس��ت در بورس، ت��االر معامالت ارز راه اندازی 
ش��ود، این ب��ازار باید زیر نظر بانک مرکزی و ش��ورای 
پول و اعتبار کنترل و مدیریت ش��ود. این کارش��ناس 
اقتصادی، نظارت بانک مرکزی را پیش شرط راه اندازی 
ت��االر معامالت ارز عنوان و تصریح کرد: این مرکز باید 
قدرت کنترل و نظارت بازار ارز کش��ور و ایجاد بس��تر 

توسعه و افزایش حجم کارها را داشته باشد. 

عرضه انواع مقاطع فوالدی، مس و روی
روز گذشته بورس کاال شاهد عرضه مقاطع فوالدی، 
م��س و روی ب��ود. در ای��ن روز و در ت��االر محصوالت 
صنعت��ی و معدن��ی، چهار هزار تن مس کاتد ش��رکت 
مل��ی صنایع مس ای��ران به قیمت 209 ه��زار و 861 
ریال راهی تاالر معامالت ش��د. این ش��رکت همچنین 
3500 ت��ن مس مفتول را به قیم��ت پایه 216 هزار و 
677 ریال عرضه کرد. از دیگر محصوالت عرضه ش��ده 
ش��رکت ملی صنایع م��س ایران در ای��ن روز می توان 
به 33 ه��زار تن انواع مس کم عیار، 100 تن س��ولفور 
مولیبدن و 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. 

راه اندازی سیستم مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار در فرابورس

روح اهلل دهقان، مدیر فناوری اطالعات فرابورس ایران 
از راه اندازی سیس��تم مدیریت فرآیندهای کس��ب و کار 
(BPMS)، هم زم��ان با آغاز شش��مین س��ال فعالیت 
رس��می فرابورس ایران خبر داد. روح اهلل دهقان با بیان 
اینکه در دنیای امروز فناوری اطالعات در کس��ب و کار 
ش��رکت ها به عنوان یک رکن اساس��ی و بس��یار موثر 
مطرح است، گفت: مکانیزه کردن فعالیت ها و فرآیند ها 
همواره به عنوان یکی از اس��تراتژی های فرابورس ایران 
مطرح بوده و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای 
کس��ب و کار (BPMS)  را نیز می توان به عنوان اقدامی 

عملی در همین راستا عنوان کرد. 

مجوز افزایش سرمایه »میدکو« صادر شد
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با مج��وز افزایش 
100 درص��دی س��رمایه »میدک��و« موافق��ت کرد. در 
خواس��ت افزای��ش س��رمایه 100 درص��دی ش��رکت 
هلدینگ توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بررس��ی و با آن موافقت 
شد. به این ترتیب سرمایه فعلی »میدکو« از 16 هزار و 
800 میلیارد با افزایش سرمایه 100 درصدی و انتشار 
16 میلی��ارد و 800 میلیون برگه س��هم به 33 هزار و 

600 میلیارد ریال می رسد. 

»حسینا« شفاف سازی کرد
ش��رکت توس��عه خدمات دریای��ی و بندری س��ینا 
درب��اره انعق��اد دو ق��رارداد جدید شفاف س��ازی کرد. 
محمد رمضانیان، مدیر عامل ش��رکت توس��عه خدمات 
دریای��ی و بندری س��ینا طی ارس��ال نام��ه ای به اداره 
نظارت بر ناش��ران فرابورس آورده است: این شرکت در 
مرداد ماه 93 موف��ق به انعقاد دو قرارداد واگذار زمین 
  BOT برای احداث س��وله و س��یلوی غالت به صورت
در منطقه ویژه اقتصادی نوش��هر با اداره کل بنادری و 
دریانوردی استان مازندران شده است. در این اطالعیه 
آمده اس��ت: مدت زمان واگذاری قرارداد احداث سوله 
10 س��اله است که سال اول آن زمان ساخت و ساز و 9 

سال بعدی زمان بهره برداری است.

افزایش 37 تومانی نرخ دالر
صرافان بازار ارز و س��که روز یکش��نبه نرخ هر دالر 
امریکا را با 37 تومان رشد، سه  هزار و 262 تومان و هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با هفت هزار 
توم��ان افزای��ش، 937 هزار تومان تعیی��ن کردند. نرخ 
هر ی��ورو در بازار آزاد با 30 تومان رش��د، چهار هزار و 
155 تومان و هر پوند نیز با 55 تومان افزایش پنج هزار 

و 285 تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

بورس کاال

فرابورس

شرکت ها
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فروش خرید نوع ارز 

3240032620دالر امریکا

4130041550یورو

5240052850پوند انگلیس

88008890درهم امارات

1450014850لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

1,650,0001,710,000سکه یک گرمی
2,640,0002,720,000سکه ربع
4,680,0004,730,000سکه نیم

9,340,0009,375,000سکه طرح قدیم
9,330,0009,370,000سکه بهار آزادی

945,300963,000طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس
شاخص بورس برای دومین بار 

در پاییز منفی شد
ش��اخص کل بورس برای دومین ب��ار در پاییز منفی 
ش��د و با اف��ت 58 واحدی ب��ه 71 ه��زار و 643 واحد 
رس��ید. گروه دارویی و دریایی در جریان معامالت تاالر 
شیش��ه ای مورد توجه سهامداران واقع شد. در فرابورس 
هم ش��اخص با تاثیر مثبت گروه پتروش��یمی با افزایش 

پنج واحدی به 827 واحد رسید. 
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

افزایش شاخص های بورس دوبی
ب��ورس دوب��ی برای نخس��تین روز، در س��ه روز 
گذش��ته با روند افزایش��ی ش��اخص ها همراه شد. 
افزایش ش��اخص های بورس دوب��ی در پی نزدیک 
ش��دن به زم��ان عرضه اولیه س��هام مراک��ز خرید 
آمار، به ثبت رس��ید. در حالی که بورس قطر برای 

افت  متوالی شاهد  روز  ششمین 
 DFM ش��اخص ها بود. شاخص
با رشد 0,3 درصدی رو به رو شد 
در حال��ی که بیش��ترین میزان 
افزایش را نس��بت ب��ه پنج روز 

گذش��ته از آن خود کرد. 

رشد 3.1 درصدي تجارت جهاني
س��ازمان تجارت جهاني پیش بیني خود از رش��د 
تجارت در جهان طي امس��ال و سال آینده را کاهش 

داد.
این نهاد بین المللي پیش بیني کرد تجارت جهاني 
در س��ال جاري میالدي تنها 3,1 درصد و در س��ال 

2015 بالغ بر 4 درصد رشد داشته 
باش��د. پیش ت��ر س��ازمان تجارت 
جهاني رش��د 4,7 درصدي را براي 
مبادالت تجاري جهان طي امسال 
و رش��د 5,3 درصدي را براي سال 

2015 پیش بیني کرده بود.

بورس مسکو، تحریم ها را دور زد
بورس اوراق بهادار مسکو، امکان معامله براساس واحد 
پولی هنگ کنگ را م��ورد پذیرش قرار داد. تالش برای 
اس��تفاده از دالر هنگ کنگ در بورس روس��یه از زمانی 
قطعی شد که تحریم ها علیه این کشور پررنگ تر شد و 
تبادالت با دالر امریکا رو به وخامت گذاشت. معامالت بر 

پایه دالر هنگ کنگ برای بانک های 
این کش��ور نیز جایگزی��ن مطلوبی 
اعالم ش��ده تا از این طریق تحریم ها 
را دور زده و بتوانند گردش های مالی 
خود را با بانک های غربی به سرانجام 

برسانند. 

رییس اداره عملیات بازار بورس 
ان��رژی گف��ت: به منظ��ور جلب 
مش��ارکت بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت 
تولید برق کشور، ایده خلق اوراق 
بهاداری با عنوان گواهی ظرفیت 
به عنوان جایگزین هزینه عمومی 
برقراری انش��عاب در وزارت نیرو 
ش��کل گرف��ت. به گزارش س��نا، 
محمد حس��ین عس��گری گفت: 
در ش��رایط موج��ود صنعت برق 
کش��ور، اتصال به شبکه سراسری 
برق و اس��تفاده از خدمات تامین 
مصرف کنن��دگان  ب��رای  ب��رق 
مس��تلزم پرداخ��ت هزینه ه��ای 
برقراری انش��عاب، هزینه احداث 
ش��بکه اختصاص��ی و در نهایت 
هزین��ه صورتحس��اب های ماهانه 
(شامل بهای دیماند و انرژی) برق 

مصرفی مصرف کنندگان است.
وی اظ�ه���ار ک���رد: هزین��ه  
برقراری انش��عاب یک بار توسط 
متقاضی هنگام درخواس��ت  هر 
اتصال به ش��بکه سراسری برق 
احداث  می شود.  پرداخت  کشور 
ش��بکه اختصاص��ی نی��ز عمدتا 
توس��ط خود مصرف کننده انجام 
می پذی��رد، ب��ه ای��ن ترتیب که 
متقاض��ی باید راس��ا نس��بت به 
ایجاد شبکه انتقال نیروی خود از 
ش��بکه سراسری تا محل مصرف 
خ��ود اق��دام کند. ریی��س اداره 
عملیات بازار بورس انرژی گفت: 
هزین��ه دیماند و انرژی به صورت 
ماهانه از طریق صورتحساب های 
صادره توسط شرکت های توزیع 
نیروی ب��رق یا ب��رق منطقه ای 

توسط مصرف کنندگان پرداخت 
می  شود.

 عس��گری اف��زود: هزینه  های 
برقراری حق انشعاب را می توان 
به دو مولف��ه هزینه های عمومی 
و هزینه های نیرو رس��انی تقسیم 
اغلب  عمومی  هزینه ه��ای  کرد. 
ص��رف س��رمایه گذاری جدی��د 
تولید  ظرفی��ت  توس��عه  ب��رای 
و  می  ش��ود  کش��ور  در  ب��رق 
هزین��ه نیرو رس��انی نی��ز صرف 
توس��عه  ب��رای  س��رمایه گذاری 
انتق��ال و توزی��ع نیروی  بخش 
برق در کشور می شود. عسگری 
گفت: پرداخت های صورتحساب 
ماهان��ه نیز اغلب ص��رف تامین 
هزینه  ه��ای بهره برداری و تعمیر 
و نگه��داری بخش ه��ای تولید، 
انتق��ال و توزی��ع نی��روی ب��رق 
می ش��ود. ادام��ه ش��رایط فعلی 
برای تامی��ن هزینه های برق در 
کش��ور نگرانی هایی را در ارتباط 
ب��ا حص��ول اطمین��ان از تامین 
ظرفیت تولید برق در کش��ور در 

بلند مدت ایجاد کرده است.
عملی��ات  اداره  ریی��س   
ب��ازار ب��ورس ان��رژی در ادام��ه 
گف��ت: ب��رای برط��رف ک��ردن 
مش��کل فوق  و ب��ه منظور جلب 
برای  مش��ارکت بخش خصوصی 
س��رمایه گذاری جه��ت توس��عه 
ظرفی��ت تولید برق در کش��ور، 
ایده خلق اوراق به��ادار با عنوان 
گواهی ظرفیت به عنوان جایگزین 
هزینه عمومی برقراری انش��عاب 
در وزارت نی��رو ش��کل گرف��ت 
پیش��نهادی  پیش نوی��س  در  و 

دستورالعمل بند (و) ماده (133) 
قانون برنامه پنج س��اله پنجم به 
ش��ورای اقتصاد گنجان��ده و در 

نهایت تصویب شد.
مطاب��ق  ک��رد:  اع��الم  وی   
اوراق  مذک��ور،  دس��تورالعمل 
گواه��ی ظرفی��ت س��ندی قابل 
مبادله اس��ت که با اج��ازه وزارت 
نی��رو مبتن��ی بر ایج��اد ظرفیت 
نیروگاه��ی قاب��ل ات��کای جدید 
ی��ا کاه��ش ق��درت ق��راردادی 
مشترکین موجود صادر می شود؛ 
واح��د گواهی ظرفی��ت کیلووات 
اس��ت که مع��رف تعه��د تدارک 
ی��ک کیلووات ظرفی��ت مطمئن 
نیروگاهی به مدت نامحدود است. 
رییس اداره عملی��ات بازار بورس 
ان��رژی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه این 
تعریف و طراحی های انجام ش��ده 
نیروگاه ه��ای جدیداالحداث و در 
دس��ت احداث می توانن��د پس از 
تایید وزارت نیرو، با انتش��ار اوراق 
گواهی ظرفیت پیش از وارد شدن 
به مدار به تامین مالی اقدام کنند 
و متقاضیان اتصال به ش��بکه نیز 
ق��ادر خواهند بود، به س��هولت و 
س��رعت از طریق سیستم عرضه 
و تقاضا در ب��ورس انرژی به طور 
شفاف نسبت به تهیه اوراق گواهی 
ظرفیت و ارائه آن به شرکت های 
برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق 
به عنوان پیش نیاز اتصال به شبکه 

سراسری برق کشور اقدام کنند.
عس��گری گفت: به این ترتیب، 
وزارت نیرو به جای دغدغه توسعه 
ظرفی��ت تولید جدی��د و احداث 
نیروگاه های جدید، ش��رایط ورود 

بخش خصوصی را به عرصه تولید 
تسهیل می کند. مصرف کنندگان 
ضم��ن س��رعت بخش��یدن ب��ه 
درخواس��ت اتصال به شبکه خود 
به صورت ش��فاف و بی واس��طه از 
طریق بورس نسبت به تامین مالی 
احداث نیروگاه ه��ای جدید اقدام 
می کنن��د. ریی��س اداره عملیات 
ب��ازار بورس ان��رژی تصریح کرد: 
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، 
اوراق گواهی ظرفی��ت یک اوراق 
کامال مش��خص و تعریف ش��ده 
در صنعت برق کش��ور محسوب 
می  ش��ود و جایگاه عرضه این کاال 
نیز دقیق��ا در دس��تورالعمل بند 
(و) ماده 133 قانون برنامه پنجم 
بورس انرژی عنوان شده است. وی 
افزود: در حال حاضر، با همکاری 
و هماهنگی وزارت نیرو و سازمان 
ب��ورس اوراق به��ادار، در ح��ال 
اوراق بهادارسازی گواهی ظرفیت 
هس��تیم و پس از هماهنگی های 
الزم بی��ن ارکان بازار س��رمایه و 
نی��رو  وزارت  زیرمجموعه ه��ای 
به زودی شاهد تشکیل بازار اوراق 
گواهی ظرفی��ت در بورس انرژی 

خواهیم بود.
 عسگری گفت: برای حمایت از 
س��رمایه گذاری در احداث نیروگاه 
و حص��ول اطمین��ان از تناس��ب 
افزای��ش ظرفی��ت تولید ب��رق با 
رشد مصرف در کشور، متقاضیان 
برقراری انشعاب یا افزایش قدرت 
درخواستی از شبکه موظف به ارائه 
گواهی ظرفیت به ش��رکت مالک 
شبکه برق (شرکت برق منطقه ای 
ی��ا ش��رکت توزی��ع نیروی برق) 

هستند که میزان گواهی ظرفیت 
موردنیاز با توجه به س��طح ولتاژ و 
مصرف براس��اس مق��ررات وزارت 
نیرو تعیین می ش��ود. رییس اداره 
عملیات بازار ب��ورس انرژی گفت: 
بنابراین، با توجه به رش��د س��ریع 
مصرف برق در کشور و ورود صنایع 
و مصارف جدید در کش��ور نیاز به 
تامین مالی بخش خصوصی برای 
احداث نیروگاه های جدید تقاضای 
مناسبی را برای این اوراق می توان 
متص��ور ش��د.ضمن اینک��ه تمام 
دارن��دگان حق انش��عاب و متصل 
به ش��بکه موجود نی��ز در صورت 
کاه��ش دیماند مصرفی می توانند 
در ای��ن بازار به عنوان عرضه کننده 

عمل کنند.
فع��االن  م��ورد  در  عس��گری 
ای��ن بازار گفت: فع��االن بازار این 
اوراق فق��ط به مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان واقعی برق محدود 
نیستند و س��رمایه گذاران عادی 
نیز قادر خواهند بود از نوس��انات 
قیمت احتمالی این اوراق منتفع 
شوند و به س��یال بودن بازار این 
اوراق یاری رس��انند. رییس اداره 
عملیات بازار بورس انرژی در پایان 
پیش بینی کرد: کش��ف درس��ت 
قیمت این اوراق (ارزش این اوراق 
برای متقاضیان اتصال به شبکه) و 
رقابت عرضه و تقاضای این اوراق 
ضمن ارسال س��یگنال اقتصادی 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در  را  مناس��بی  چش��م انداز 
براب��ر تصمیم گی��ران دولت��ی و 
شبکه  توس��عه  سیاس��ت گذاران 
سراسری برق کشور قرار می دهد.

دریچه خبر
برقی ها برای تامین مالی از بورس پیش قدم شدند 

راه اندازی بازار گواهی ظرفیت در بورس انرژی



5 تجارت و خدمات

معاون سازمان امور مالیاتی 
کشور گالیه مند است که برخی 
اصناف همکاری الزم را با این 
س��ازمان نداش��ته اند و قوانین 
نمی کنند.  اجرا  به درس��تی  را 
به طور  طاری بخ��ش  علیرضا 
مشخص از صنف آهن فروشان، 
پارچه فروشان و صنعت سنگ 
ن��ام ب��رده اس��ت. ای��ن مقام 
عمدتا  اس��ت،  افزوده  مسئول 
کسانی که در جامعه معترض 
هستند کمترین سطح تمکین 
را از دی��دگاه مراعات قانون و 
پرداخ��ت مالی��ات دارند. این 
مقام مسئول تاکید کرده است 
مؤدیان در زمان تعیین ش��ده 
به پرداخت مالیات و تس��لیم 
اظهارنام��ه اق��دام کنن��د ت��ا 

جریمه نشوند. 
 چ��را در ای��ن زمینه برخی 
را  الزم  هم��کاری  اصن��اف 
نمی کنند و راهکار آن چیست. 
آهن می گوید:  اتحادیه  رییس 
متخلفان باید شناخته شوند تا 
با آنها انجام  برخورد های الزم 

شود.
محم��د آزاد با بی��ان اینکه 
گون��ه  ه��ر  آم��اده  اتحادی��ه 
همکاری و برخورد با متخلفان 
اس��ت، ادامه می ده��د: برخی 
افراد بی سواد هستند و برخی 
هم ممکن اس��ت در خصوص 
همکاری با س��ازمان اطالعات 
الزم را نداش��ته باش��ند، این 
نقیصه را نمی ش��ود به حساب 
عدم همکاری گذاشت. آزاد به 
اش��اره  مالیاتی  اظهارنامه های 
ک��رده و می افزای��د: صحت یا 
به هر  اظهار نامه ها  نادرس��تی 
ح��ال باید مش��خص ش��ود و 
اگر در این خصوص مش��کلی 
وجود داش��ته باش��د ما برای 
مش��کالت  رف��ع  و  اص��الح 
با  همکاری  آماده  اظهارنامه ها 
بر  مشروط  سازمان هس��تیم، 

اینکه س��ازمان از م��ا بخواهد 
و م��ا براس��اس اطالعاتی که 
افراد  س��ازمان به ما می دهد، 
را شناس��ایی کرده و تناقضات 

اظهارنامه ها را برطرف کنیم.
این فعال اقتص��ادی معتقد 
است مشکالت یا عدم تطبیق 
با واقعیت در فرم اظهارنامه ها 
ممک��ن  م��وارد  برخ��ی  در 
اس��ت مربوط ب��ه نا آگاهی در 
چگونگی ثبت اطالعات باشد. 

ام��ا ب��ه نظر می رس��د این 
گالی��ه یک طرف��ه نیس��ت و 
ع��دم همکاری ممکن اس��ت 
باشد.  داش��ته  دیگری  دالیل 
اتحادیه  هیات مدی��ره  عض��و 
س��اختمان  بهداش��تی  لوازم 
معتق��د اس��ت ارتب��اط میان 
بازنگری  باید  دولت و اصناف 
ش��ود. حبیب اهلل توس��لی در 
مع��اون  اظهارنظ��ر  تحلی��ل 
مالیاتی کشور  امور  س��ازمان 
می گوی��د: ب��ه نف��ع دولت و 
صنوف اس��ت که ب��ا یکدیگر 

صمیمی  ارتب��اط  و  همکاری 
داش��ته باش��ند. ای��ن فع��ال 
اقتص��ادی این رون��د را برای 
هر دو طرف س��ودمند عنوان 
می کن��د و می افزای��د: تجربه 
نش��ان می دهد ه��ر چه این 

ارتب��اط نزدیک ت��ر و اعتماد 
بین هر دو طرف بیشتر شود 
و سقف  بیش��تر  شفاف سازی 
وص��ول مالیاتی نی��ز افزایش 

می یابد. 

دولت تجربه اتحادیه ها 
را جدی بگیرد

عدم  دالیل  درباره  توس��لی 
اصن��اف  برخ��ی  هم��کاری 
توضی��ح می دهد: اگ��ر چه ما 
در صن��ف خودم��ان همکاری 
الزم و خوبی با سازمان متولی 
در دول��ت داریم ام��ا آنچه تا 
ب��ه ح��ال اتفاق افتاده نش��ان 
می دهد که سازمان با مدیران 
صنوف و اتحادیه ها آن طور که 
باید نزدیک نیست و مشارکت 
الزم را ن��دارد. عض��و هی��ات 
مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی 
س��اختمان می گوی��د: ب��ه هر 
حال آنها ک��ه تجربه مدیریت 
در اتحادی��ه و اصناف را دارند 
تجربه های ارزشمندی دارند و 
دولت باید به این تجربه ها که 
کم هم نیستند احترام بگذارد، 
ح��رف  روی  بای��د  س��ازمان 
مدی��ران اتحادیه ه��ا و اصناف 
حس��اب کند. آنه��ا می توانند 
مش��اوران متخصصی باش��ند. 

ب��ه گفته این فع��ال اقتصادی 
یکی از مهم ترین راه های نظام 
مالیات��ی، بهبود رابطه دولت و 
اصناف و اعتم��اد بین این دو 

است. 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
ام��ور  وزارت  زیرمجموع��ه 
اقتصاد و دارایی است و اصالح 
و دگرگون��ی نظ��ام مالیاتی و 
مکانیزه کردن سیستم مالیاتی 
کش��ور و اج��رای مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده ب��ر عه��ده این 

سازمان است. 
ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت، 
م��اه  بهم��ن  در  نماین��دگان 
گذش��ته ب��ه کلی��ات الیح��ه 
مالیت ه��ای  قان��ون  اص��الح 
مس��تقیم مصوب سال 1366 
و اصالح��ات بع��دی آن رأی 

مثبت دادند. 
نمایندگان  بیشتر  اعتقاد  به 
مجلس ب��ا تصوی��ب و اجرای 
ای��ن طرح، س��هم مالیات های 
مس��تقیم در تولی��د ناخالص 
داخلی افزایش، فاصله زیاد بین 
مالیات ه��ای پیش بینی ش��ده 
با درآمده��ای وصولی کاهش 
یافت��ه و پیش بین��ی واقعی از 
س��هم مالی��ات در درآمدهای 
کشور به دنبال خواهد داشت. 
قان��ون  اص��الح  الیح��ه 
هم اکنون  مستقیم  مالیات های 
در مجل��س در ح��ال بررس��ی 

است.
براساس آخرین نشست علنی 
رییس  نمایندگان مصوب شد، 
ق��وه قضاییه بنا به درخواس��ت 
رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور در هر یک از اس��تان ها 
و مناطق��ی که مقتض��ی بداند، 
می تواند دادس��را و دادگاه ویژه 
مالیاتی تش��کیل دهد و در این 
صورت س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور موظف اس��ت ل��وازم و 
تجهی��زات و م��کان اس��تقرار 
مستقلی را برای آنها تامین کند. 

رابطه بین سازمان امور مالیاتی 
و اصناف باید شفاف تر شود

تشکیل باندهای سازمان یافته 
دریافت خسارت میلیاردی از بیمه ها

رییس کل بیمه مرکزی ایران گفت: با برخی باندهای 
سازمان یافته روبه رو هستیم که با طراحی یک تصادف 
س��اختگی بعضا خسارت های میلیاردی از صنعت بیمه 
دریاف��ت کرده اند و در حال حاض��ر بیش از 10 درصد 

خسارت های پرداختی بیمه ساختگی است.
 محمد امین در برنام��ه تلویزیونی در مورد عملکرد 
صنعت بیمه در کش��ور گفت: صنعت بیمه در کشور ما 
قدمت زیادی دارد و سابقه بیمه، هم به لحاظ خدمات 
و هم تربیت نیرو قابل توجه اس��ت و مهم ترین شاخص 
برای وضعیت بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که 
در جهان 7.5 درصد است و در ایران 1.7 درصد است.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در ایران دارایی 
بیمه مرکزی 20 هزار میلیارد تومان اس��ت که نفت و 
مالی��ات هیچ گونه س��همی در آن ندارند، تصریح کرد: 
متاس��فانه ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است 
که این نش��ان از فقدان وضعیت مناس��ب صنعت بیمه 

در کشور است.
وی در م��ورد بیمه های ش��خص ثالث گفت: صنعت 
بیمه در س��ال 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر 
می کن��د که حدود ه��زار و 600 تا 700 ع��دد از این 
بیمه نامه ها با خس��ارت مواجه می شود که شرکت های 
بیمه حق پرداخت خسارت های جانی و مالی را دارند.

امین گفت: متاسفانه با برخی باندهای سازمان یافته 
روبه رو هس��تیم که با طراحی یک تصادف س��اختگی 
بعضا خس��ارت های میلیاردی دریاف��ت کرده اند؛ اما با 
ایجاد یک فضای رقابتی میان بیمه ها ش��اهد بررس��ی 
دقیق ت��ر پرونده ها هس��تیم تا اگر مش��کل جدی بود 
به س��رعت بررس��ی ش��ود و در حال حاضر بیش از 10 

درصد خسارت های پرداختی، ساختگی هستند.
وی ب��ا بی��ان اینکه کار بیمه گر شناس��ایی و ارزیابی 
ریس��ک اس��ت و بیمه گر اختیاری در تعیین حق بیمه 
ندارد ولی باید قادر باش��د احتمال وقوع این ریسک را 
پیش بین��ی کند، تاکید کرد: مکانی��زم بیمه در جهان، 
پاداش و تنبیه است، ولی در ایران این گونه نیست؛ پس 
با وجود اینکه قانون اختیار را از بیمه گر س��لب کرده و 
اجازه ارزیابی ریسک را به او نمی دهد، چگونه می توان 
انتظ��ار رقابت در صدور بیمه نامه را میان ش��رکت های 

بیمه داشت؟ 
رییس ش��ورای عالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه 
هم اکنون رقابت بیمه ها در خدمات رسانی است و تمام 
تالش ما برای کنترل توانگری ش��رکت های بیمه است 
و آنه��ا هم با توجه به س��رمایه ای ک��ه دارند می توانند 
ریسک پذیر باشند، در مورد تخلف یکی از شرکت های 
بیم��ه گفت: یکی از ش��رکت های بیمه ب��ا تخصیص و 
تقسیم نادرست سرمایه ش��روع به فعالیت کرده است 
ک��ه متاس��فانه در حال حاض��ر هم توانای��ی پرداخت 

خسارت به مردم را ندارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بیمه مرکزی ه��م پیگیر این 
پرونده است و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده 
و کارهای اجرایی و رس��یدگی های الزم را بر عهده قوه 

قضاییه گذاشته است.

کشاورزی موضوع رایزنی
 بین ایران و نیجریه

به دنبال س��فر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
نماین��دگان نیجریه به ایران، ای��ن گروه با رییس دفتر 
کش��اورزی اتاق ایران مالق��ات کرد. در این مالقات که 
جمع��ی از اعضای کمیس��یون کش��اورزی اتاق حضور 
داش��تند، زمینه های هم��کاری دوجانبه به خصوص در 
زمینه کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران،  محمد حس��ین 
ش��ریعمتدار، ریی��س دفتر کش��اورزی اتاق ای��ران با 
تاکی��د ب��ر ظرفیت های ب��االی نیجریه و ای��ران برای 
برق��راری روابط تجاری با یکدیگ��ر، آمادگی اتاق ایران 
را برای گس��ترش مناس��بات دوجانبه به ویژه در زمینه 

همکاری های کشاورزی اعالم داشت. 
وی اظه��ار کرد: نیجریه از گذش��ته دور برای ایرانی ها 
آشناست و سیاست ایران به خصوص در دوران جمهوری 
اس��المی همواره تاکید بر توس��عه روابط با کش��ور مهم 
نیجریه بوده اس��ت. وی با اشاره به خشکسالی های اخیر 
و کمبود منابع آب در ایران، به کشت فراسرزمینی اشاره 
کرد که با توجه به ظرفیت های باالی کشاورزی نیجریه، 
امکان اجرای آن با همکاری طرف نیجریه ای وجود دارد. 

 محمد طاهر مونگونو، رییس کمیس��یون کشاورزی 
مجل��س نماین��دگان نیجریه ک��ه سرپرس��تی هیات 
نیجریه ای را بر عهده داش��ت، ضمن تشکر از مسئوالن 
ات��اق ای��ران ب��رای تش��کیل این جلس��ه، ب��ه معرفی 

مزیت های کشاورزی نیجریه پرداخت. 
وی تصریح ک��رد: نیجریه 170 میلیون جمعیت دارد 
که 70 درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی اشتغال 
داش��ته و 47 درص��د از تولید ناخالص ملی آن کش��ور 
متعلق به بخش کش��اورزی اس��ت که نشان از اهمیت 

ویژه کشاورزی در اقتصاد نیجریه دارد. 
مونگون��و، سیاس��ت فعل��ی نیجری��ه را حرک��ت از 
نفت محوری به سمت کش��اورزی محوری عنوان کرد. 
وی با اش��اره به واردات 10میلی��ارد دالری محصوالت 
کش��اورزی، به مزیت های تولیدی آن کشور در زمینه 
کاکائ��و، دانه های روغنی، س��ویا و کنج��د که می تواند 
بخش مهمی از واردات ایران را در این خصوص تامین 

کند، اشاره کرد. 
گفتن��ی اس��ت ح��دود 30 ش��رکت توانمند بخش 
خصوص��ی ایران در اجالس کمیس��یون اخیر در ابوجا 
حضور داشتند که نشست مشترک تجاری بزرگی را با 
تجار و فعاالن اقتصادی نیجریه برگزار کرده و مذاکرات 
مفیدی را ب��ا طرف های تجاری خود انج��ام دادند که 

چند مورد آن به امضای قرارداد منجر شد.

صادرکنندگان برتر 
کشور حمایت شوند 

بای��د مکانیزمی به وجود آید ت��ا صادرکنندگانی که 
عنوان برتر را به دس��ت می آورند، تحت پوش��ش بسته 

حمایتی مادی و معنوی دولت قرار بگیرند. 
مرتضی دیالن، معاون دفتر توسعه صادرات خدمات 
س��ازمان توس��عه تجارت با اعالم این نکته گفت: باید 
ش��رایطی برای ماندگاری صادرکنن��دگان در بازارهای 
هدف و همچنین تس��هیل امر ص��ادرات ایجاد کرد، نه 
اینک��ه تنها توجه به این امر به یک روز منتهی ش��ود. 
انتخ��اب روز ملی ص��ادرات و گنجان��دن آن در تقویم 
رس��می کشور، نش��انگر میزان توجه دولتمردان به امر 
صادرات و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور 
اس��ت. برای رس��یدن به اقدامات موثر و ترغیب کننده 
بای��د از نزدی��ک و در قال��ب جلس��ات کارشناس��ی با 
صادرکنندگان دی��دار کرد و در جریان خواس��ته های 

آنان قرار گرفت. 
دیالن با اش��اره ب��ه تاثیر فراوان جوای��ز صادراتی بر 
افزایش میزان فعالیت صادرکنندگان گفت: متاس��فانه 
این جوایز از س��ال 89 و به دنبال مش��کالت اقتصادی 
کش��ور متوقف ش��د، حال آنکه تاثیر زیادی در ترغیب 
صادرکنندگان داش��ت. در ش��رایطی که امکان اهدای 
جوای��ز مال��ی وجود ن��دارد، دول��ت می تواند ب��ا ارائه 
مش��وق های معنوی به صادرکنندگان انگیزه های الزم 
را برای گس��ترش صادرات ایجاد کند تا حداقل تعداد 
ش��رکت های متقاضی کس��ب عنوان صادرکننده برتر 
کش��ور افزایش یابد و تمایل ب��رای قرار گرفتن در این 
جایگاه در کشور باال برود. مشوق های معنوی می تواند 
در دو بخش داخلی و خارج��ی به صادرکنندگان ارائه 
ش��ود؛ ب��رای مث��ال وزارت اقتصاد و دارایی ش��رایطی 
برای صادرکنندگان نمونه کش��ور در نظ��ر بگیرد تا با 
معافیت ه��ای مالیات��ی مواجه ش��وند. تس��هیل در امر 
اع��زام هیات های تج��اری ش��رکت های صادراتی برتر، 
تس��هیل در امر حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی 
داخلی و خارجی و تسهیل در امر شرکت در مناقصات 
بین المللی از جمله اقدامات معنوی است که می تواند از 
س��وی دولت برای افزایش میزان انگیزه صادرکنندگان 

انجام شود. 
معاون دفتر توس��عه صادرات خدمات سازمان توسعه 
تجارت با تاکید بر اینکه دولت باید صادرات را به صورت 
ی��ک فرآیند ادامه دار در نظر بگی��رد توضیح داد: برای 
ایجاد یک مکانیزم واحد، به ایجاد کارگروهی متشکل از 
نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن های تخصصی 
نیاز اس��ت. ب��رای حمای��ت معن��وی از صادر کنندگان 
نمونه ب��رای مثال می توان صادرکنندگان برتر کش��ور 
را به مسئوالن سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران 
در کش��ورهای ه��دف معرفی ک��رد و از طریق رایزنان 
بازرگان��ی و س��فارتخانه های جمهوری اس��المی ایران 
زمین��ه معرف��ی آنان به ش��رکت ها و تج��ار خارجی را 
فراهم کرد. در این شرایط وزارت امور خارجه می تواند 
تسهیالت ویژه ای برای صادرکنندگان نمونه فراهم کند 
تا در ش��رایط بهتری بتوانند وی��زای موردنظر خود را 

تهیه کنند. 
دی��الن با اش��اره ب��ه مش��کل مالیاتی ش��رکت های 
گردش��گری که به برگزاری توره��ای داخلی و خارجی 
اق��دام می کنند، گفت: برخی از این ش��رکت ها تنها به 
برگ��زاری توره��ای خارجی اقدام می کنن��د حال آنکه 
برخ��ی دیگر ارزآور هس��تند و خارجی ه��ا را به ایران 
دع��وت می کنند. با ای��ن وجود هی��چ مکانیزمی برای 
تفکیک مالیاتی بین ش��رکت های ارزآور و شرکت های 
خارج کننده ارز در نظر گرفته نش��ده و هر دو ش��رکت 
باید ب��ه اندازه 20 درص��د از پروانه بهره ب��رداری خود 

مالیات بپردازند. 

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
اتاق های بازرگانی ایران و قبرس

 اتاق های بازرگانی ایران و قبرس در راستای تحرک 
دادن به مبادالت کاری میان دو کش��ور یک تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از 
مطبوعات قبرس، مطابق تفاهم نامه ای که میان رؤس��ای 
اتاق ه��ای بازرگانی دو کش��ور به امضا رس��ید طی نیمه 
نخس��ت س��ال آینده میالدی یک هیات کاری از قبرس 
متش��کل از وزرای انرژی، صنعت و تجارت و جهانگردی 
این کشور به منظور بررسی فرصت ها و پتانسیل همکاری 

میان دو کشور از ایران دیدن خواهد کرد.
فیدی��اس پلیدس، ریی��س اتاق بازرگان��ی و صنایع 
قب��رس، در دیدار ها ب��ا هیات ایرانی ضم��ن با اهمیت 
دانس��تن س��فر این هیات به قبرس بر نقش تحریم ها 
بر میزان مب��ادالت کاری و اقتصادی میان دو کش��ور 
تاکید کرده و ابراز امیدواری کرد که واردات و صادرات 
با ایران گسترش یافته، همچنین سرمایه گذاری متقابل 

هم میان دو کشور توسعه یابد.
گفتنی است که در سال گذشته ایران 8 میلیون یورو 
کاال به قبرس ص��ادر کرده که 44 درصد از این میزان 
کاال میوه و خشکبار بوده، در همین مدت واردات ایران 
از قبرس 5/5 میلیون یورو بوده که 89 درصد از حجم 

آن دارو بوده است.

ارائه گواهی مبدأ صادرات کاالهای 
ایرانی به زبان عربی یا التین

 وزارت بازرگانی جمهوری ع��راق اعالم کرد که از این 
پ��س ارائه فاکتور ف��روش و گواهی مبدأ به زبان التین یا 
عربی در تمامی نق��اط مرزی ایران با عراق برای صادرات 
کاالهای ایرانی، الزامی است. به گزارش روابط عمومی اتاق 
تهران، سفارت جمهوری عراق طی نامه ای به اتاق بازرگانی 
ایران، از دستورالعمل تازه وزارت بازرگانی این کشور خبر 
داد که براس��اس آن، ارائه فاکتور ف��روش و گواهی مبدأ 
صادرات کاالهای ایرانی به یکی از زبان های عربی یا التین 

در تمامی نقاط مرزی ایران و عراق الزامی است.
بر این اس��اس، بازرگانان و تج��ار فعال در بازار عراق 
ب��رای ص��ادرات کاال به این کش��ور بای��د در مرزهای 
گمرکی دو کش��ور فاکتور ف��روش و گواهی مبدأ را به 

یکی از زبان های عربی یا التین ارائه دهند.

به اعتقاد بیشتر 
نمایندگان مجلس 
با تصویب و اجرای 

این طرح سهم 
مالیات های مستقیم 
در تولید ناخالص 

داخلی افزایش، فاصله 
زیاد بین مالیات های 

پیش بینی شده با 
درآمدهای وصولی 

کاهش می یابد

صادرات

تجارت

خبر

بیمه

رایزنی تجاری
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ح��دود 23 روز پی��ش یکی از 
جنجالی ترین محصوالت فناوری 
به ن��ام آیف��ون 6 رونمایی و قرار 
ش��د چند روز بعد در دس��ترس 
عم��وم ق��رار گی��رد. نس��ل های 
آیفون همیشه با ش��ایعاتی قبل 
از معرف��ی و واکنش های عجیبی 
بعد از رونمایی مواجه می ش��وند 
که در آیفون جدید این ش��ایعات 
و واکنش ها به اوج خود رس��یده 
است و در ش��بکه های اجتماعی 
ه��رروز ش��اهد خب��ر یا انتش��ار 
ویدی��وی کوتاهی از آزمایش های 
عجیبی هس��تیم که بیش��تر به 
شکنجه شباهت دارد تا آزمایش! 
اخی��را هم کلیپ ه��ای متعددی 

منتشر ش��ده که از ضعیف بودن 
و پایین بودن کیفیت مواد به کار 

رفته در این گوش��ی 
هوشمند داللت دارد 
که به خم شدن بدنه 
با وارد کردن فش��ار 
دست منجر می شود. 
فراگیر  از  بع��د  ام��ا 
این کلیپ ها  ش��دن 
را  ای��ن موضوع  اپل 
یک��ی از ویژگی های 

این مدل اعالم کرد و فیل شیلر، 
نایب رییس ش��رکت اپ��ل در این 
باره گف��ت: »ما این دس��تگاه را 
به گون��ه ای طراح��ی کرده  ایم که 
در زندگی روزمره ش��ما به خوبی 

قابل اس��تفاده و  انعطاف باش��د. 
در طراحی این دس��تگاه،   نهایت 

دق��ت ب��ه کار رفته  ت��ا در مقابل 
موقعیت های گوناگون در کاربری 
روزمره، بهترین واکنش و مقاومت 

را داشته باشد.«
در  اپ��ل  ک��ه  آزمایش��ی  در 

آزمایش��گاه مخصوص خود انجام 
داده، 15ه��زار دس��تگاه آیفون  6 
و 15ه��زار دس��تگاه 
آیف��ون 6 پالس مورد 
آزمایش هایی از جمله 
خمیدگی و فشار قرار 
گرفتند. این آزمایش ها 
با  دستگاه هایی صورت 
می گرفت که نش��ریه 
Verge اش��اره کرده 
ویندوز   سیستم عامل 
آنه��ا را هدای��ت می کرده اس��ت! 
اپ��ل ب��ر این باور اس��ت ک��ه در 
آزمایش های انجام گرفته، مشخص 
شده  میزان فشاری که آیفون  6 و 
 6 پالس قادر به تحمل آن هستند 

و پ��س از آن ب��ه حال��ت ع��ادی 
باز می گردند، برابر با 25 کیلوگرم 

یا 50 پوند است. 
است  شیلر می گوید: مشخص 
که اگر هر گوش��ی هوش��مندی 
آن  تحم��ل  ح��د  از  بی��ش  را 
تحت فش��ار قرار دهی��د، از فرم 
اص��ل خود خارج می ش��ود. این 
موضوع��ی اس��ت ک��ه کمتر در 
کاربری روزمره برای گوشی های 
هوش��مند رخ می دهد. داس��تان 
خم ش��دن آیف��ون 6 و آیفون 6 
پالس و پاس��خ اپل! با این حال، 
ش��یلر معتقد اس��ت شرکت اپل 
در برابر ش��کایت کاربران در این 

موضوع پاسخگو خواهد بود. 

اپل اعالم کرد: 

خم شدن آیفون جدید ُحسن است نه عیب! 

مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی 
کش��ور گفت: صنعت گردش��گری سومین 
صنع��ت ب��زرگ در دنیای امروز اس��ت که 
گردش مالی آن به هزار و 100میلیارد دالر 
در س��ال می رس��د و این مبلغ با 10 درصد 

ارزش افزوده دنیا برابری می کند. 
به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده افزود: 
گردش��گری صنعتی اس��ت ک��ه تحوالت 
اقتصادی، سیاس��ی و امنیت��ی دنیا تاثیر 
چندانی روی آن نداش��ته و همواره مورد 
توج��ه ق��رار دارد. در حال حاضر س��االنه 
پنج میلیون نفر از جاذبه های گردش��گری 
ایران بازدید می کنند، این در حالی  اس��ت 
که این تعداد باید ح��دود 20 میلیون نفر 
باش��د. هرچند ایران از لح��اظ جاذبه های 
گردشگری جزو 10 کشور اول دنیا است، 
اما تعداد گردش��گرانی که هر ساله از این 
جاذبه ها بازدید می کنند بسیار کم است. 

این مس��ئول تصریح کرد: در حال حاضر 
ای��ران از لح��اظ درآمد حاص��ل از صنعت 
گردش��گری و بازدید توریست ها به نسبت 
بسیاری از کشورها در رده های پایینی قرار 
دارد که این به هیچ وجه زیبنده کشوری با 

این همه جاذبه گردشگری نیست. هرچند با 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید نشانه هایی از 
تحول و توسعه در صنعت گردشگری کشور 
به وجود آمده، ولی هنوز هم تا رس��یدن به 

نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم. 
و  ایرانگ��ردی  ش��رکت  مدیر عام��ل 
جهانگردی ای��ران گفت: در ش��ش ماهه 
نخست امس��ال تعداد گردشگران خارجی 
که ب��ه ای��ران س��فر کرده اند به نس��بت 
مدت مش��ابه س��ال قبل س��ه برابر شده 
اس��ت. برای اینکه شاهد ورود گردشگران 
خارجی بیش��تری ب��ه ایران باش��یم باید 
زیرس��اخت های این حوزه از جمله ایجاد 
هتل، مراکز اقامتی و مراکز پذیرایی و غیره 
را افزایش دهیم. آق��ازاده ادامه داد: برای 
افزایش زیرس��اخت های گردشگری کشور 
باید بیش از دو هزار میلیارد دالر در کشور 
ترکیه جاذبه های  س��رمایه گذاری ش��ود. 
گردش��گری کمتری نسبت به ایران دارد، 
ولی در این زمینه برنامه ریزی های مدونی 
داش��ته  که به این اعداد و ارقام رسیده اند، 
این در حالی اس��ت ک��ه درآمد ایران یک 

دهم درآمد ترکیه است. 

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین 
اجتماع��ی گف��ت: طبق م��اده 37 قانون 
تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین 
یا منافع کارگاه و موسس��ات مشمول این 
قانون، انتقال گیرنده مکلف اس��ت گواهی 
س��ازمان مبنی بر نداش��تن بدهی معوق 
بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حس��اب را از 

انتقال دهنده مطالبه کند.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی 
س��ازمان تامین اجتماع��ی، مهرداد قریب 
افزود: در زمان انتقال عین یا منافع کارگاه 
اع��م از اینک��ه به صورت قطعی، ش��رطی، 
رهنی، صلح حقوق یا اجاره باش��د، دفاتر 
اس��ناد رس��می مکلف اند در موقع تنظیم 
سند از س��ازمان تامین اجتماعی در مورد 
بدهی بیمه ای واگذار کننده استعالم کنند.

وی گف��ت: س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
ظ��رف پان��زده روز از تاری��خ ورود ب��رگ 
اس��تعالم به س��ازمان فرصت دارد پاسخ 
اس��تعالم در خصوص بالمانع بودن انتقال 
کارگاه ی��ا اینکه کارگاه بده��ی دارد را به 

دفتر خانه اسناد رسمی اعالم کند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دفاتر اس��ناد 

رس��می نمی توانن��د ب��دون اخ��ذ مفاصا 
حس��اب س��ازمان تامین اجتماعی نسبت 
به تنظیم س��ند اقدام کنند، اظهار داشت: 
درصورتی ک��ه کارگاه دارای بدهی باش��د، 
انتقال گیرن��ده می توان��د در اجرای قانون 
تسهیل صدور اس��ناد اقدام به نقل وانتقال 
محل کن��د و در این صورت انتقال گیرنده 
انتقال دهن��ده در خص��وص پرداخ��ت  و 
بدهی حق بیمه دارای مسئولیت تضامنی 

هستند.
قریب ادام��ه داد: همچنین وزارتخانه ها 
دولت��ی،  وش��رکت های  موسس��ات  و 
ش��هرداری ها و اتاق های اصناف در زمان 
تقاض��ای ص��دور یا تجدید پروانه کس��ب 
مکلف ان��د مفاصا حس��اب س��ازمان را از 

متقاضی مطالبه کنند.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین 
اجتماع��ی تصریح کرد: در صورت دریافت 
نکردن مفاصا حساب و انجام معامله بدون 
پرداخت مطالبات س��ازمان، انتقال گیرنده 
ی��ا مالک کارگاه موظف به پرداخت بدهی 
خواه��د بود و س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می کند.

بیمهگردشگری
مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی: 

درآمد گردشگری ایران یک دهم ترکیه است
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:  
ضرورت ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه

مینوگله
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علت سقوط هواپیمای مسیر تهران- طبس اعالم شد 

آنچه بر ایران 140 گذشت
 عوارضی اگر گران شد 

مردم از جاده قدیم بروند
عضو کمیس��یون عم��ران مجلس در پاس��خ ب��ه این 
س��وال که با آزاد ش��دن تعرفه آزادراهی ام��کان افزایش 
بهای عوارضی ها وجود دارد، گف��ت: آزادراه ها جایگزین 
جاده های قدیمی هس��تند و با آزادشدن تعرفه آزادراهی 
اگر عوارضی ها گران ش��د، مردم قدرت انتخ��اب دارند و 

می توانند از   همان جاده قدیم سفر کنند. 
به گزارش ایلن��ا، علی اکبر آقایی، با بی��ان اینکه دولت 
نمی خواهد وارد نرخ گذاری شود، اظهار کرد: دلیلی ندارد 
دولت عامل بازدارندگی باش��د و وزیر راه و شهرسازی هم 
توجیه درس��تی برای آزاد کردن تعرف��ه آزادراه ها عنوان 

کرده است. 
وی ادامه داد: براساس قانون، آزادراه تنها در مسیری 
احداث می ش��ود که جاده قدیم��ی در آن منطقه وجود 
داشته باشد، بنابراین نگرانی وجود ندارد و اگر عوارضی 
گران ش��د مردم همچنان می توانند از جاده قدیم تردد 

کنند. 

آسمان ایران پذیرای 900 فروند 
هواپیمای خارجی است

مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور 
گفت: هم اکن��ون در طول ش��بانه روز فض��ای جمهوری 
اسالمی، پذیرای 900فروند هواپیمای خارجی است که 
این تعداد در طول تاریخ صنعت هوانوردی بی سابقه است. 
به گ��زارش ایرنا، محمدعل��ی ایلخانی اف��زود: افزایش 
پروازهای عبوری از آسمان ایران، مرهون تالش و تعامل 

نیروهای مسلح با بخش غیرنظامی و دولتی است. 
وی از رشد 15درصدی صنعت هوانوردی کشور در نیمه 
نخست امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: 
پیش بینی ما در رشد صنعت هوانوردی در نیمه اول امسال 
9درصد بود، اما در عمل شش درصد از میزان پیش بینی ها 
فراتر رفت. برخی فرودگاه های کشور در نیمه دوم امسال 
بیش از 30درصد افزایش جابه جایی داشته اند که این یک 
موفقیت و رکورد در صنعت هوانوردی محسوب می شود. 

 اوراق ۱00 هزار تومانی وام مسکن
برای اقشار ضعیف صرفه اقتصادی دارد

عضو ش��ورای عالی بورس با تاکید بر اینکه دولت پولی 
بابت اوراق تسهیالت مسکن نمی پردازد، گفت: این اوراق 
که با ن��رخ ۲۲ و ۲3 درصد توس��ط م��ردم خریدوفروش 

می شود، صرفه اقتصادی دارد. 
به گزارش ف��ارس، حس��ین عبده تبریزی با اش��اره به 
تش��کیل صندوق های زمین و س��اختمان ک��ه با هدف 
تامین مالی بازار مسکن راه اندازی ش��ده، اظهار کرد: اگر 
صندوق زمین و ساختمان موفق عمل کند، به راه اندازی 
دیگر صندوق های پ��روژه از جمله در بخ��ش نفت اقدام 
خواهیم کرد.  وی در مورد نقش نخستین صندوق زمین 
وساختمان در تامین مالی بخش مسکن گفت: صندوقی 
که راه اندازی ش��ده در اندازه ای کوچک اس��ت و در مورد 

تامین مالی آن نسبت به کل بازار حجم پایینی دارد. 
عضو ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار درب��اره دالیل 
افزایش قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن و ذکر نکته هایی 
درباره موضوع هایی که مورد سوال خبرنگار فارس بود، گفت: 
دلیل اینکه روی اوراق تس��هیالت مسکن فشار نمی آوریم، 
این است که دولت در این زمینه پولی نمی دهد، بلکه مردم 
خودشان با سپرده گذاری در بانک مسکن عده ای را صاحب 
امتیاز وام می کنند.  عبده تبریزی تاکید کرد: این افراد حاضر 
نیس��تند با نرخ 13 یا 14 درصد اوراق خود را در فرابورس 
بفروشند، بنابراین آنها معتقدند، باید سود ۲1 و ۲۲ درصدی 
عایدشان شود. مش��اور وزیر راه و شهرسازی گفت: افرادی 
که در سپرده گذاری بانک مسکن سرمایه گذاری می کنند، 
نمی خواهند خانه ای را خریداری کنن��د، بلکه امتیاز اوراق 
را با نرخ های باال در فرابورس عرضه می کنند. وی در پایان 
با اش��اره به اینکه این اوراق بین اقشار ضعیف جامعه صرفه 
اقتصادی دارد، گفت: همین که مسئله ای را اوراق تسهیالت 

مسکن حل کرده، نشان از صرفه اقتصادی آن دارد. 

بزرگراه هوشمند در هلند 
تصور کنید هن��گام رانندگی در ه��وای تاریک و بارانی 
در طول یک جاده لغزنده تصوی��ری از نقاط لغزنده جاده 
به نمایش گذاشته شود و راننده بدون اینکه خودروی خود 
را به سیستمی مجهز کند می تواند مسیر پیش روی خود 

را به طور واضح ببیند. 
ش��رکت طراح هلن��دی Roosegaarde بزرگراهی 
را طراحی کرده اس��ت که در ش��ب به جای اس��تفاده از 
چراغ های بزرگ و کوچ��ک خورنده ب��رق در بزرگراه ها، 
بزرگراه خودش ش��روع به تابیدن می کن��د.  این بزرگراه 
که با انرژی ه��ای تجدید پذیر کار می کن��د، ویژگی های 
منحصر به فردی دارد. این بزرگراه جالب در ش��ب شروع 
به تابش ن��ور می کند و با تابیدن نور، وس��ایل نقلیه برقی 
را شارژ می کند و ش��رایط آب و هوایی و نیز جاده را روی 
سطح خود با وضوح باال به نمایش می گذارد.  این بزرگراه 
هوش��مند از تکنولوژی های نوین نظیر، رنگ داینامیک، 
خطوط ج��اده خودن��ورده، خطوط ش��ارژ الکترونیکی و 
نورهای بادی بهره می گیرد.  این فناوری اکنون در 500 
متری از یکی از بزرگراه های هلند به کار گرفته می ش��ود. 
نتیجه این طراحی بزرگراهی است که ذرات شبه زیراتمی 
)شبه ترون( دارد و تصاویر درخش��ان با استفاده از انرژی 
خورشیدی هماهنگ با رنگ جاده را به نمایش می گذارد. 
این فناوری البته در حد یک کانس��پت یا نمونه است، اما 
استودیو روسگارد، تولید کننده آن امیدوار است که از این 
فناوری در پارک ها برای ورژن ت��ازه این محصول جالب 
استفاده کند.  استودیو روسگارد از سال ۲01۲ روی  این 
پروژه کار کرده و در اردیبهشت امسال این فناوری اجرایی 
شده است.  مدیران استودیو روسگارد، شرکت تولید کننده 
این فناوری امیدوارند که روزی در سراس��ر هلند جاده ها 
و بزرگراه هایی با این کیفیت داش��ته باشند. آنها به دنبال 
انجام این کار هس��تند ام��ا هنوز قرارداد رس��می در این 
زمینه ندارند. این فناوری قطع��ا می تواند در صرفه جویی 
در مصرف انرژی بسیار کمک کننده باشد. سازندگان این 
فناوری که به کار خود مطمئن هستند و به دنبال فرصتی 

برای اثبات حقانیت خود می گردند. 
ترجمه: سارا گلچین 

 مسکن مهر چقدر از منابع دولت 
را می بلعد؟ 

براساس برآوردهای رسمی، شدت تاثیرگذاری تامین 
مالی طرح مس��کن مهر در س��ال های 1389 و 1390 به 
حدی بود که ب��دون در نظر گرفت��ن افزایش بدهی بانک 
مس��کن به بانک مرکزی، رش��د پایه پولی در این سال ها 
منفی بوده اس��ت. در واق��ع آنچه از س��ال 1388 به بعد 
باعث تحرک در بخش مسکن مهر شد، اختصاص خطوط 

اعتباری بانک مرکزی بود. 
به گزارش خبر آنالین، در پایان اس��فند 139۲ بدهی 
بانک مس��کن به بانک مرکزی به ح��دود 44 هزارو 400 
میلیارد تومان رس��ید که به ترتیب 70.1 و 38.6 درصد 
از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پایه پولی کش��ور 
را تشکیل داد. از سوی دیگر، نزدیک به 40 درصد از پول 
خلق شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود. 
در بهمن س��ال 9۲ ش��ورای پول و اعتبار، مانده اضافه 
برداش��ت بانک مس��کن از منابع بانک مرک��زی به خط 
اعتباری تبدیل ش��د. با تغیی��ر اضافه برداش��ت به خط 
اعتباری، بانک مس��کن از پرداخت جریمه رهایی یافت. 
سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر 
نیز معادل 50 هزار میلیارد تومان تعیین ش��د. با توجه به 
حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت 
س��ال 93، 47 هزار و 700 میلیارد تومان، این امکان که 
تعهدات بانک مس��کن در خصوص طرح مس��کن مهر به 
میزان ۲300 میلیارد افزایش یابد، به وجود آمد. افزایش 
دوره تقسیط طرح های مسکن مهر از 15 به ۲0 سال انجام 
شد و یک دوره تنفس سه ساله به قراردادهای فعلی بانک 

مسکن اعطا شد. 
س��قف بدهی بانک مس��کن به بانک مرکزی )با لحاظ 
بازخرید اوراق مشارکت بانک مس��کن( معادل 45 هزار 
میلیارد تومان تعیین ش��د. حجم بدهی بانک مسکن به 
بانک مرکزی در پایان سال 139۲ حدود 44 هزار و 500 
میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین ماه سال 93 حدود 
48 درصد از تسهیالت مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به 

مرحله فروش اقساطی رسید. 
عالوه بر این تا مقطع یاد شده، سهم کمی )۲. 3 درصد( 
از مطالبات بانک مس��کن که به مرحله فروش اقس��اطی 
رسیده اند، غیر جاری شده است. همین امر، عالوه بر ایجاد 
امکان ت��داوم تامین مالی این ط��رح، زمینه بروز عوارض 

منفی رویه گذشته از بین رفت. 
کاهش تورم برای دولت یازده��م به یک راهبرد تبدیل 
ش��ده و قصد ندارد این دستاورد را از دس��ت دهد. دولت 
روحانی در یک سال گذشته 190 هزار واحد به متقاضیان 
تحویل داده است. این در حالی است که برای باقی مانده 
طرح عالوه بر مناب��ع تخصیص داده ش��ده باید 10 هزار 

میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد. 
بنابراین، مسکن مهر با نیاز مالی ۲0 هزار میلیارد تومانی 
روبه رو اس��ت. این میزان برای طرحی است که بر مبنای 
آمار بانک مرکزی در دوره گذش��ته اثر ضعیفی بر رش��د 

اقتصادی داشته است. 

فروش فوری عنوانی اس��ت ک��ه در بیش��تر فایل های 
واحدهای ویالیی کالنش��هرها دیده می ش��ود. براساس 
گزارش های رسمی و آمارهای اتحادیه امالک، بیشترین 
افزایش قیمت را فایل امالک، زمین و خانه های کم متراژ 
نس��بت به خانه هایی با متراژ باال داش��تند و علت آن هم 
سیستم عرضه و تقاضا است. در چند سال اخیر، با افزایش 
تورم و رک��ود اقتصادی ت��وان مردم برای خری��د و اجاره 
مس��کن کاهش یافت و تقاضا در ب��ازار خانه های کوچک 
به اصطالح نقلی افزایش یافت. از س��وی دیگر، این روزها 
اوج رکود خانه های متراژ باال اس��ت به طوری که در کنار 

هر آگهی عنوان فروش فوری و زیر قیمت دیده می شود.

عمران
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50 روز از س��انحه آنتون��ف 
140متعلق به ش��رکت هس��ا 
ایر که پس از مونتاژ در کش��ور، 
ای��ران 140 خوانده می ش��ود، 
گذش��ت. آفتاب ظهر مردادی 
هنوز قائم نتابی��ده بود که خبر 
سقوط را همه شنیدند؛ سقوطی 
که جان 40 نفر از 48 مسافر را 
گرفت و سفرش��ان را نیمه تمام 
گذاش��ت. هنوز دقایقی از پرواز 
هواپیمای ای��ران 140 ایران – 
طبس نگذش��ته بود که الش��ه 
هواپیما در منطقه بلوار شیش��ه 
مینا نزدیک به ش��هرک آزادی 
بارید و الش��ه ایران 140 هم به 
مردم رحم نکرد و جان دختری 
را که در خودرویی در این مسیر 

در تردد بود، گرفت. 
ایران 140، نخس��تین سقوط 
در دوره وزارت عباس آخوندی 
بود و جالب این اس��ت که چند 
روز پی��ش از س��انحه همایش 
ایمنی هوای��ی در ایران با حضور 
نماینده ای از ایکائو برگزار شده 
و س��قوط در ش��رایطی بود که 
مسئوالن از ش��کوفایی صنعت 
هوانوردی پ��س از لغو احتمالی 
برخی از تحریم ها بعد از مذاکرات 
ژنو حرف می زدند و قراردادها را 

نهایی شده عنوان می کردند. 
پس از سقوط، قول پرداخت 
غرام��ت در موع��د مق��رر از 
نخس��تین اظه��ارات ش��رکت 
هواپیمایی هس��ا ب��ود و بعد از 
آن هم وزیر از تش��کیل کمیته 
بررس��ی س��انحه خب��ر داد؛ 
کمیته ای که ب��ه قول آخوندی 
نخس��تین بار اس��ت که وزارت 
راه برای کش��ف علت س��انحه 
ایجاد ک��رده؛ اف��راد متخصص 
و بی��رون از مجموعه س��ازمان 
هواپیمای��ی و وزارتخانه. البته 
آخوندی همواره ب��ر این نکته 
تاکید داش��ت که طب��ق قانون 
ایکائو وزارت راه و شهرس��ازی 
400 روز فرص��ت اع��الم علت 
س��انحه و خوان��دن اطالعات 

جعبه سیاه را دارد. 
حال این کمیته روز گذش��ته 
پس از گذشت 49 روز از سانحه 
عوامل تاثیر گذار در سقوط ایران 
140 را اع��الم کردند؛ مجموعه 

عوامل فنی و خطای انسانی. 
»موتور سمت راست هواپیما 
از کار افتاد، سیس��تم هشدار با 
تاخیر هشدار داد، خلبان از پس 
سیستم جایگزین موتور سمت 
راس��ت برنیامد، هوا گ��رم بود، 
هواپیم��ا اضافه بار داش��ت.« به 
گفته رییس سازمان هواپیمایی 
و رییس کمیته بررسی سقوط 
این هواپیما؛ تم��ام این عوامل 
باعث شد تا 40 نفر از مسافران 

آنتوف 140 کشته شوند. 

موتور دو ثانیه قبل از پرواز 
از کار افتاده بود

پس از کم رنگ تر شدن شوک 
سانحه و به دست آمدن اطالعات 
و جزیی��ات بیش��تر از س��قوط، 
بلوک ش��رقی ب��ودن آن هم از 
نوع آنتونفی که در ایران مونتاژ 
و تولید داخل نام گذاری ش��ده، 
متهم ردیف اول سانحه شناخته 
شد. سقوط پی در پی هواپیماهای 
روسی و اوکراینی اعتمادی برای 
مردم کشورمان باقی نگذاشت، 
بنابراین همین که هواپیما تولید 
کش��ورهای بلوک ش��رق است 
به خودی خود ب��رای عام، عامل 

سانحه محسوب می شود. 
اما مس��ئوالن که جعبه سیاه 
هواپیم��ا را خوانده ان��د، روز 
گذش��ته در نشس��تی خبری، 
جزییات بیشتری از علت سانحه 
بازگو کردند. محمد ش��هبازی، 
رییس کمیته بررس��ی سانحه 
هوایی آنتونف 140با اش��اره به 
عوام��ل تاثیر گذار در س��قوط 
هواپیما گفت: عوامل متعددی 
در وقوع سانحه تاثیرگذار است و 
کمیسیون هنوز به نتیجه قطعی 

دست نیافته است. 
وی ادام��ه داد: قب��ل از 
بلند ش��دن ایران 140 هیچ 
گزارشی مبنی بر نقص فنی از 
این هواپیما گزارش نشده بود 
و تا 3 ثانیه قبل از بلند ش��دن 
همه شرایط پرواز را داشت که 
گویا در همی��ن فاصله موتور 
سمت راس��ت هواپیما از کار 
افتاده ب��ود که همی��ن از کار 
افتادن موتور س��مت راس��ت 
هواپیما نخستین و مهم ترین 

عامل سانحه است. 
شهبازی افزود: عامل دیگری 
که نقش زیادی در وقوع سانحه 
داشت، سیس��تم هشدار دهنده 
هواپیم��ا ب��وده ک��ه ب��ا تاخیر 
18 ثانی��ه ای اطالع��ات مربوط 
به از کار افت��ادن هواپیما را در 
اختیار خلبان گذاش��ت که اگر 
خلبان زودت��ر در جریان از کار 
افتادگی موتور س��مت راس��ت 
هواپیما قرار می گرفت، به یقین 
این ام��کان وجود داش��ت که 
سرعت و ارتفاع را کاهش دهد و 

هواپیما را به زمین بنشاند. 
رییس کمیته بررسی سانحه 
آنتونف 140 با اش��اره به عامل 
دیگ��ری که باعث س��قوط این 
هواپیما بود، گفت: پس از اینکه 
موتور سمت راست این هواپیما 
از کار افتاد، طبق دستورالعمل 
ملخ ه��ای هواپیم��ا بای��د کار 
می کرد و ب��ه نح��وی به عنوان 
جایگزین موتور س��مت راست 
عمل می کرد، اما متاسفانه ملخ 

هواپیما هم کار نکرد. 
وی به عامل دیگری هم اشاره 
ک��رد، در بررس��ی ها نقش این 
عامل هم در وقوع سانحه پررنگ 
ب��وده اس��ت. ش��هبازی درباره 
این عامل گفت: سیس��تمی در 
هواپیمای آنتونف تعبیه ش��ده 
اس��ت تا اگر موتور از کار افتاد، 
خلبان بتواند توسط آن هواپیما 
را کنترل کند و بررسی ها نشان 
می دهد، سیستم فعال شده اما 
خلبان نتوانسته با این سیستم 

هواپیما را کنترل کند. 
در  ک��ه  نکت��ه ای  ام��ا   
صحبت ه��ای ریی��س کمیته 
بررسی س��انحه آنتونف وجود 
داش��ت این بود که بررس��ی ها 
نشان داده، در فاصله 3 ثانیه ای 
قبل از بلند شدن هواپیما، موتور 
سمت راست از کار افتاده است و 
با این حال، هواپیما از باند پرواز 
بلند شده و پس از یک دقیقه و 

30 ثانیه پرواز سقوط کرد. 
علیرضا جهانگیریان، در این 
نشست خبری در پاسخ به این 
سوال و برای برطرف سازی این 
ابهام، جواب داد: مسئولیت هر 
بخشی شفاف است و پنج عامل 
در پرواز ایمن نق��ش دارند که 
طراحی، ساخت، اپراتور، خلبان 
و س��ازمان هواپیمای کشوری 
اس��ت که اینها در ایمنی پرواز 
دخیل هس��تند؛ اشکال ممکن 

است در هرکدام از اینها باشد. 

لشگری از دانشمندان، ایمنی 
ایران ۱40 را تایید کردند

در حالی سازمان هواپیمایی و 
کمیته بررسی سانحه آنتونف در 
فرودگاه مهرآباد در یک نشست 
خب��ری عوامل س��انحه و نقص 
فنی ایران 140 را برمی شمرد که 
سازمان صنایع هوایی در نشست 
خبری دیگ��ری انتق��ادات وارد 
ش��ده به ایران 140 را غیر قابل 
قب��ول عن��وان ک��رد. منوچهر 
منطقی، رییس س��ازمان صنایع 
هوایی کش��ور، در یک نشس��ت 
خبری ک��ه همزمان با نشس��ت 
خب��ری س��ازمان هواپیمای��ی 
برگ��زار ش��د، درب��اره انتقادات 
وارد ش��ده به ایران 140 گفت: 
اینکه چه اتفاقی افتاده را سازمان 
هواپیمای��ی کش��وری اع��الم 
می کند، ولی انتقاداتی که مطرح 

شده است، مستدل نیست. 
به گ��زارش ایس��نا، منطقی 
در این نشس��ت خبری با بیان 
اینکه لش��گری از دانشمندان، 
ایمن��ی ای��ران 140 را تایی��د 
کردن��د، گف��ت: وقت��ی ی��ک 
هواپیما طراحی می شود، اصل 
اولیه آن این اس��ت که موتوری 
ک��ه روی آن نص��ب می ش��ود، 
به نحوی باش��د که اگ��ر از کار 
بیفتد، موت��ور دیگر بتواند تمام 
جمعیت را سالم بنشاند. زمانی 
که هواپیمایی طراحی می شود، 
ایمن بودن هواپیما برای س��وار 
ش��دن مس��افران توس��ط یک 
نه��اد بین المللی م��ورد تایید 
ق��رار می گی��رد، بنابراین تمام 

دانش��مندان جمع ش��ده و این 
موض��وع را تایی��د کرده ان��د و 
در واق��ع طی فرآین��دی اثبات 
می ش��ود که موتور ب��رای چه 
تع��داد مس��افر و چه ش��رایط 

خاصی طراحی شده است. 
وی در خص��وص اظهارنظ��ر 
برخ��ی کارشناس��ان درب��اره 
ضعیف بودن موتور این هواپیما 
تاکید ک��رد: وقتی لش��گری از 
دانش��مندان ایمنی بودن یک 
هواپیم��ا را تایی��د می کنن��د 
کس��ی که نس��بت ب��ه موتور 
ش��ناخت ندارد، نبای��د چنین 
اظهارنظری کن��د. در واقع، در 
این اظهارنظرها اطالعات کافی 

وجود نداشته است. 
منطقی، درباره ادعای برخی 
کارشناس��ان مبنی بر استفاده 
از موت��ور بالگ��رد در هواپیمای 
ایران 140 گفت: در موتور یک 
هس��ته وجود دارد که توان آن 
را مش��خص می کند. این موتور 
می تواند روی کش��تی، هواپیما 
یا یک پمپ فشار گذاشته شود، 
به عنوان نمونه، در هواپیماهای 
چه��ار موت��وره ماه��ان، موتور 
هلی کوپت��ر اس��تفاده ش��ده، 
بنابرای��ن چی��زی ک��ه مه��م 
است این اس��ت که باید قدرت 
موتور براس��اس بدنه هواپیما و 

هلی کوپتر تطبیق داده شود. 
وی همچنی��ن درب��اره ای��ن 
موض��وع ک��ه چ��را این گونه از 
هواپیماهای اوکراینی نمی توانند 
در هوای گرم پرواز کنند، تصریح 
کرد: این اصلی علمی اس��ت که 
موتورها در دما و ارتفاع باال افت 
می کند و این موضوع را کسانی 
ک��ه ط��راح آن هس��تند، دقیق 
مورد اندازه گیری قرار می دهند، 
در واق��ع، در دفترچ��ه هواپیما 
براساس شرایط مختلف، تعداد 
مس��افران، میزان بنزین و غیره 

مشخص شده است. 
رییس صنایع هوایی و فضایی 
نی��ز در خصوص علت س��قوط 
هواپیم��ا ای��ران 140 گف��ت: 
علت س��قوط توسط س��ازمان 
هواپیمایی کشور اعالم می شود 
و دلیل آنکه زم��ان آن طوالنی 
ش��ده این اس��ت که این اقدام 
کار بسیار پیچیده ای است و در 
استانداردهای بین المللی برای 
اعالم نتایج چنی��ن تحقیقاتی 
400 روز زم��ان الزم اس��ت که 
طی این زم��ان در پی انداختن 
تقصی��ر به گ��ردن اف��راد دیگر 
نیس��تند، زیرا تمامی ش��رایط 
تحت کنترل بوده و باید بررسی 

ش��ود که با وجود تحت کنترل 
بودن همه شرایط در چه جایی 

خطا اتفاق افتاده است. 

 نقش اضافه بار
در سقوط ایران ۱40

طب��ق قوانی��ن ایکائ��و، هر 
هواپیمایی براس��اس توانی که 
دارد؛ ظرفیتی برای آن در نظر 
گرفته ش��ده که به این ظرفیت 
هنگام بارگیری توجه می شود و 
شرکت های مختلف برای کنترل 
و کاهش بار هواپیما روش هایی 
را اتخاذ کرده اند که این روش ها 
در دنیا از اخذ جرایم سنگین و 
هزینه تصاعدی برای بارگیری 
بیش از حد مجاز تعریف ش��ده 
برای مسافران تا اجباری شدن 
استفاده از سرویس بهداشتی به 

کار گرفته می شوند. 
نقش اضافه بار در س��فرهای 
هوای��ی زمانی جدی ت��ر گرفته 
می ش��ود که مس��ئوالن یکی از 
دالیل سقوط ایران 140 را اضافه 
بار عن��وان می کنند. ش��هبازی 
در این باره گفت: هرچند هنوز 
از تاثی��ر اضاف��ه بار در س��قوط 
ای��ران 140 مطمئن نیس��تیم، 
اما بررس��ی ها نشان می دهد که 

هواپیما اضافه بار داشته است. 
همچنی��ن جهانگیری��ان در 
این باره گفت: هواپیما به یقین 
اضافه بار داش��ته ک��ه باید دید 
این موضوع تا چ��ه حد در علت 

سقوط تاثیر داشته است. 

اظهارنظری که خنده دار به 
نظر می رسید، درست بود

پس از س��انحه ای��ران 140 
اظهارنظره��ای مختلف��ی از 
مسئوالن و مس��افرانی که قبل 
از این سانحه با این هواپیما سفر 
می کردند، شنیده شد که یکی از 
این اظهارات که به گفته عده ای 
خنده دار به نظر می رسید، اتفاقا 
درس��ت از آب درآمد. رس��ول 
خوروش، سرپرس��ت تیم فوالد 
مبارکه سپاهان چند روز پس از 
سانحه در گفت وگویی با ایسنا 
گفت��ه بود: ب��ه ما اع��الم کرده 
بودند، بعد از ساعت 8:30 صبح 
نمی توان با ای��ن هواپیما پرواز 
کرد، اما زمان پرواز هواپیمایی 
که س��قوط کرده س��اعت 9 و 

بیست دقیقه صبح بوده است. 
وی ادامه داد: به ما اعالم کرده 
بودند، به دلیل گرما و فشار هوا 
امکان پرواز بعد از ساعت 8:30 
صب��ح ک��م می ش��ود، یعنی ما 
اگ��ر بعد از س��اعت 8:30 صبح 
می رفتیم ممکن ب��ود هواپیما 
ب��ه پ��رواز درنیاید. ش��اید آنها 
می خواستند تا به موقع برسیم 
البته من از نظر فنی این مسائل 
را نمی دانم و درست نیست که 
در این خصوص اظهارنظر کنم. 
روز گذش��ته مس��ئوالن ب��ه 
عام��ل گرم��ا در س��انحه اخیر 
اش��اره کردند و رییس سازمان 
هواپیمایی در این ب��اره گفت: 
روز 19 مرداد یکی از گرم ترین 
روزهای س��ال در ته��ران بود و 
در لحظ��ه بلند ش��دن هواپیما 
از بان��د که س��اعت 9:۲0صبح 
بوده، دمای باند حدود 38 درجه 
سانتی گراد ثبت شده است. یکی 
از واضح ترین اصول فنی در پرواز 
هواپیماه��ا این اس��ت که توان 
موتور در دمای باال بسیار پایین 

می آید. 

 تمام اطالعاتی که رییس سازمان هواپیمایی
از آنتونف ۱40 ارائه داد

قیمت محدوده متراژ
)تومان(

۲۲0 متر
یک میلیارد و شهرک غرب  4 خواب 

۲00 میلیون 

1۲ میلیارد و شهرک غرب 7۲0 متر 
300میلیون 

ویال دو طبقه 
در 700 متر 

زمین 
1۲ میلیاردشهرک غرب 

190 متر، 
4 خواب، 
تریبلکس، 
30 متر 
سوئیت 
مجزا 

یک میلیارد و سعادت آباد
400 میلیون 

10 میلیارد و شهرک غرب 650 متر 
450 میلیون 

300متر با 
4 میلیارد و 500 الهیه عرض 30متر

میلیون 

600متر-
10 میلیارد فرشته440 متربنا

هواپیما آنتونف 140 سال 1374 در اوکراین 
طراحی و س��ال 1375 قرارداد س��اخت آن در 
ایران بسته شد. سال 1376 ساخت هواپیما در 
اوکراین به پایان رس��ید و مراحل آزمایش های 
پروازی آن آغاز ش��د. عملی��ات مونتاژ آنتونوف 
140 در ایران از سال 1378 آغاز شد و سازمان 
هواپیمایی کش��ورهای مش��ترک المنافع جواز 
پرواز آن را از س��ال 1379 و سازمان هواپیمای 
ایران نیز مجوز پرواز آن را از س��ال 1380 ثبت 

کرد. 
کار ساخت نخستین نمونه مونتاژ این هواپیما 
در س��ال 1380 در ایران به پایان رس��ید و در 
حال حاضر نزدیک به ۲0 فرون��د از این مدل از 
آنتونوف 140 در کش��ورهای روسیه و اوکراین 

پرواز می کنند؛ از این م��دل 10 فروند در ایران 
وجود داشته که شش فروند در اختیار سازمان ها 
و ارگان های نظامی بوده و چه��ار فروند نیز در 

اختیار شرکت هسا قرار داشته است. 
نخس��تین پرواز مس��افری آنتونوف 140 در 
ایران سال 1383 و از سوی شرکت هواپیمایی 
س��فیران انجام شده که این ش��رکت پس از دو 
س��ال بنا به دالیلی پروازهای مس��افرتی آن را 
متوقف کرده اس��ت. س��ال 1390 شرکت هسا 
و بخش مس��افرتی با نام هس��اایر که بعدها به 
س��پاهان ایر تغییر کرد با چهار فروند آنتونوف 
مبادرت به حمل مس��افر کرد که این مسئله تا 
نوزدهم مرداد امسال که به سقوط یک فروند از 

این هواپیماها منجر شد ادامه داشت. 



7 آب و غذاشمــاره

با افزایش 50 تومانی قیمت شیر خام
کارخانه های لبنی تمکین می کنند؟ 

صنایع لبنی که تا پیش از این ش��یر خام را کیلوگرمی 
1250 توم��ان از دام��داران می خریدند، از ای��ن پس و با 
تصویب یارانه 450 میلیارد تومانی ش��یر خ��ام، باید هر 
کیلوگرم ش��یر خام را 1300 تومان بخرند تا قیمت شیر 

خام به 1440 تومان مصوب ستاد تنظیم بازار برسد. 
معاون اقتص��ادی وزیر جهاد کش��اورزی، از اختصاص 
یارانه 140 تومانی به هر کیلوگرم ش��یر خام برای ش��ش 
ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: براین اساس کارخانه ها 
باید هر کیلوگرم ش��یر خام را 1300 توم��ان از دامداران 

بخرند تا نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار محقق شود. 
البته صنایع لبنی پیش از این اعالم کرده بودند که هر 
کیلوگرم ش��یر خام را بیش از 1250 تومان نمی توانند از 
دامداران بخرند. صنایع لبنی در همان روزهای نخس��ت 
تیرماه که دولت صنایع لبنی را مکلف به خرید ش��یر خام 
به قیمت کیلوگرمی 1440 تومان کرده بود، اعالم کردند 
»با توجه به ش��رایط موجود کارخانه ه��ای لبنی توانایی 
خرید این محصول بیش از 1250 تومان را ندارند و دولت 
نمی تواند آنها را مجبور به خرید شیر خام به قیمت دلخواه 

خود کند.«
پس از این ماجرا بود که وزارت جهاد کشاورزی دست به 
کار شد و با پیگیری های خود توانست 300 میلیارد تومان 
یارانه شیر خام برای دامداران در بهار امسال در نظر بگیرد 

که البته تاکنون پرداخت نشده است. 
گرچه دولت برای تصویب یارانه شیر خام در تابستان امسال 
کاری نکرده و هنوز دامداران خبری در این رابطه نشنیده اند، 
اما عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
جهاد کشاورزی به ایسنا گفت: »یارانه 450 میلیارد تومانی 
برای خرید شیر خام از دامداران در شش ماهه دوم امسال در 

نظر گرفته شده تا بخشی از زیان آنها جبران شود.«
به گفته وی، این یارانه به گونه ای تدوین شده تا به ازای 
هر کیلوگرم تحویل شیر به کارخانه های لبنی 140 تومان 
به دامداران پرداخت شود، یعنی با قیمت 1300 تومانی 
که صنایع لبنی باید ش��یر خام را از دام��داران خریداری 
کنند، قیمت نهایی این محصول برای دامداران به 1440 

تومان مصوب ستاد تنظیم بازار می رسد. 
حاال با این شرایط باید دید صنایع لبنی که تا دیروز از باال 
بودن نرخ مصوب 1440 تومانی س��تاد تنظی��م بازار گالیه 
می کردند و می گفتند نمی توانند آن را از 1250 تومان بیشتر 
بخرند با این 50 تومان افزایش قیمت چگونه برخورد می کنند 

و آیا باز هم قیمت لبنیات را افزایش می دهند؟ 

لبنیات دوباره گران نمی شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده های لبنی با بیان 
اینکه تاکنون ابالغیه ای مبنی بر افزایش نرخ شیر خام به 
1300 تومان به دست ما نرس��یده است، گف�ت: افزایش 
قیمت شیر خام به 1300 تومان حتما به معنای افزایش 

مجدد قیمت لبنیات نیست.
محمدرضا اس��ماعیلی در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه صنایع 
لبنی موظف هستند شیر را از ابتدای مهرماه از دامداران 
به ن��رخ 1300 تومان بخرن��د و دولت نی��ز مابه  التفاوت 
140تومانی آن را پرداخت می کند، افزود: تاکنون چنین 

ابالغیه ای به دست ما نرسیده است.
وی با بیان اینکه کارخانجات صنایع لبنی هم اکنون شیر 
خام را به نرخ 1250 تومان خریداری می کنند، اظهار کرد: 
اگر این میزان به 1300 تومان افزایش یابد، ما باید قیمت 
تمام شده تولید خود را محاسبه کنیم، چرا که طبق قانون 

صنایع لبنی نیز باید سودی از تولید ببرند.
اسماعیلی با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی، 
دس��تمزد کارگر و...گفت: همه این موارد در قیمت تمام 
شده تولید تاثیر دارد و باید در نظر گرفته شود، اما افزایش 
قیمت شیر خام به 1300 تومان حتما به معنای افزایش 
مجدد قیمت لبنیات نیست، ضمن اینکه همه باید کمک 

کنند تا مصرف لبنیات در کشور افزایش یابد.

توقیف 25 هزار عدد 
فرآورده لبنی غیراستاندارد 

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران از تشدید نظارت بر 
واحدهای تولی��د فرآورده های لبنی و برخ��ورد قانونی با 
متخلفان خبر داد و گفت: 25هزار و 430 عدد انواع خامه، 

ماست و کره حیوانی غیراستاندارد توقیف شد.
به گزارش تسنیم، مسلم بیات در تشریح این خبر افزود: 
بازرس��ان و ناظران اس��تاندارد، در جریان تشدید نظارت 
بر محصوالت لبن��ی، 24 هزار و 260 ع��دد کره حیوانی، 
ماس��ت موس��یر، خامه عس��لی و کاکائویی با نام تجاری 
کیان مشکات را به دلیل استفاده غیرمجاز از چربی گیاهی 
در واحد تولیدی در شهریار توقیف کردند. وی ادامه داد: 
همچنین در این اقدام بیش از هزار عدد خامه و ماس��ت 
با نام تج��اری خاتون پلور در کارگاه تولیدی در ش��هرک 

صنعتی عباس آباد تهران شناسایی و جمع آوری شد.
این مقام مسئول در پایان به مصرف کنندگان اطمینان 
داد: نظ��ارت مس��تمر و جدی کارشناس��ان و بازرس��ان 
استاندارد بر واحدهای تولید لبنیات همچنان ادامه دارد و 

با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

زنجیره تولید مواد غذایی سالم 
مسموم است! 

س��االنه یک پنجم مردم ایران به دلیل استفاده بیش از 
اندازه سموم و نگهدارنده ها در تولیدات کشاورزی و غذایی، 
مس��مومیت پیدا می کنن��د! البته این تنه��ا آثار ظاهری 

مواد غذایی ناسالم است! 
آیا مصرف مواد غذایی ناس��الم را می ت��وان بحران یک 
جامعه نام نهاد؟ در جهان امروز ک��ه یکی از دغدغه های 
اساسی کشورها، تامین نیازهای غذایی مردم است، نباید 
مشکالت این بخش را خارج از ردیف بحران های اقتصادی 
و اجتماعی تلقی کرد. همه م��ردم دنیا معتقدند که مردم 
کشور خودشان مستحق اس��تفاده از گلچین تولیدات با 
بهترین کیفیت ها هس��تند، اما متاسفانه در کشور ما تنها 
وقتی پای صادرات در میان باش��د به این مهم توجه ویژه 

می شود. 
به روز ش��دن دس��تگاه های تولی��د همگام با پیش��رفت 
تکنولوژی در برخی کشورها رتبه های جهانی برای شان به 
ارمغان می آورد و در کشور ما موجب پیدا کردن راهکارهای 
غیر استاندارد توس��ط تولید کنندگان به عالوه اضافه کردن 
چاش��نی تقلب در تولیدات و محصوالت می شود. از طرفی، 
عقب ماندن قوانین کنترل و نظ��ارت از این ورطه هولناک و 
بدتر از همه به روز نش��دن علم ناظران و سطح دستگاه های 
آزمایشی و کنترل کیفی، همه و همه برای شانه خالی کردن 
نهادها از زیربار مسئولیت هر گونه خطایی در خطوط تولید، 

دست به دست  هم داده اند تا ما از آن طرف بام بیفتیم! 
در همین حال با بهانه ایجاد اشتغال و تولیدات داخلی 
روزانه مجوز چندی��ن تولیدی، کارخان��ه و گلخانه صادر 
می شود. آن روی سکه، ورودی آزمایشگاه ها و دستگاه های 
کنترل نظارت و به کارگیری افراد متخصص برای ارتقای 
س��طح کیفی محصوالت، تعطیل اس��ت. ایجاد اشتغال و 

فناوری به چه قیمتی؟! 
آخرین آمارها نش��ان می دهد میزان فروش انواع سموم 
شیمیایی از 3266 تن در سال 89 به 3573 تن در سال 90 
افزایش یافته . در واقع مقدار 6/8 درصد افزایش گردش سموم 
در بدن مردم ایران! جالب ت��ر از این، آمار کاهش توزیع انواع 
بذر اصالح شده از 90188تن در سال 89 به 66891 تن در 
سال 90 است، این هم یعنی کاهش 22درصدی سالمت در 
گردش خون مردم ایران. به بیانی دیگر، هر روز پول بیشتری 

می دهیم و سم بیشتری می خوریم! 
محققان از وج��ود مواد غن��ی در فاضالب ها می گویند 
و کش��اورزان و گلخانه داران بدون اطالع از وجود فلزات 
سنگین از جمله جیوه و سرب، شتابان با بهانه کمبود آب، 
فاضالب ها را به زمین های خود سرازیر می کنند و نتیجه 
می شود رشد بیشتر و سریع تر محصوالت شان که آنها را 

مسرور می کند و مصرف کنندگان را مسموم. 
س��موم صنعتی که وقتی به خورد میوه و س��بزیجات 
برود دیگر با شس��تن مواد ش��وینده و آب مقطر و پوست 
کندن و چ��ه و چه پاک نخواهد ش��د، همچنی��ن مقدار 
اس��تفاده غیر اس��تاندارد از کودهای ش��یمیایی و سموم 
و آفت کش ه��ای نوع ارگان��و کلره که خ��ود عامل ایجاد 
سرطان است و با مصرف س��موم ارگانوفس��فره، غائله با 

مسمومیت های گذرا ختم می شود. 
از محصوالت کش��اورزی که بگذری��م، مواد غذایی هم 
از قافله عقب نمانده اس��ت، از پیدا ش��دن بند انگشت در 
همبرگر 60درصد گوشت خالص تا پیدا شدن آثار سرب 
در مواد پروتئین��ی و مرغ و ورود 412ه��زار دالر قطعات 
گوشت یخ زده از منطقه آنتارکتیکا )قطب جنوب( و روغن 
پالم و خالصه بی کیفیتی هر روزه مواد غذایی بسته بندی 
و بدتر از اینها نبود برچس��ب های اصول��ی لیزری حاوی 
تاریخ تولید و انقضا، ذهن مصرف کنندگان را وقتی حتی با 
احتیاط بسته بندی ها را باز می کنند، مشوش ساخته است. 
به روز ک��ردن قوانین کنت��رل و نظ��ارت و افزایش تعداد 
آزمایش��گاه ها و متخصص��ان مرب��وط در دس��تگاه های 
نظارت، نخستین گام های الزم برای ارتقای وضعیت تولید 
مواد غذایی اس��ت. همچنین کنترل میزان مجاز اس��تفاده 
از مواد نگهدارنده، کود و سموم ش��یمیایی و سپس تعامل 
و همکاری نهادهای مربوط برای برخ��ورد جدی حقوقی با 
تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان خاط��ی می تواند کمک 
شایانی به پروسه سالم سازی مواد غذایی بکند. درج درست 
و اصولی برچسب های لیزری روی کاالها هم که حق قانونی 

مصرف کننده در خصوص کاالیی است که مصرف می کند. 
باشد که تالش های نهاد های مربوط، مردم را به سمت 
فرهنگ صحیح »مصرف« س��وق دهد و این س��ازمان ها 
در غیاب زبان گویای مردم، چش��م بینای جامعه شوند و 
تعهدات خود را به جا آورند. تعهداتی که نس��بت به حفظ 
بهداش��ت آحاد جامعه هم��راه با افزای��ش امنیت غذایی 

مصرف کنندگان همراه باشد. 

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت خبر داد:
عرضه 60 هزار رأس گوسفند در میادین 

شهرداری تهران برای عید قربان
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان گوش��ت با اش��اره به 
فرارسیدن عید قربان گفت: 60 هزار رأس گوسفند در عید 
قربان در 28 غرفه میادین شهرداری تهران عرضه می شود. 
علی خندان روی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی 
در دام زنده وجود ندارد و کشتار در میادین زیر نظر دامپزشک 
و کامال بهداش��تی صورت می گیرد. در این میادین اگر دام 
بیمار ذبح شود، معدوم شده و هزینه دام به مشتری برگشت 
داده خواهد شد. وی ادامه داد: امکان خرید عموم مردم برای 
ذبح در مکان های شخصی وجود دارد و در کنار آن افرادی که 
بخواهند گوشت خود را در اختیار بنیادهای خیریه قرار دهند 

وسیله انتقال در میادین شهرداری وجود دارد. 
این فعال صنفی بیان کرد: با توجه به نیاز سال گذشته 
که 50 هزار رأس دام ذبح ش��د، در سال جاری این میزان 
به 60 ه��زار رأس افزایش یافته اس��ت. در حال حاضر هر 
کیلوگرم دام زنده گوسفندی 11 تا 11هزار و 500 تومان 

و دام سنگین 12 هزار تومان به فروش می رسد. 
به گزارش تسنیم، رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
گاوی تاکی��د ک��رد: قیم��ت هرکیلوگرم گوش��ت خوب 
گوس��فندی برای مصرف کننده 28 هزار تومان و گوساله 
مخلوط 29 هزار تا 30 هزار تومان است که احتمال دارد 
بنابر ش��رایط روز عید قرب��ان، قیمت دام زن��ده کیلویی 

500تومان تغییر داشته باشد. 

یادداشت

اتحادیه

دریچه

بازار

بهداشت

خبر
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خیلی راحت و ساده به سراغ 
یخچ��ال می روید و ی��ک لیوان 
شیر نوش جان می کنید؛ شیری 
ک��ه در بدبینانه تری��ن حالت، 
فقط نیاز بدن شما را به کلسیم 
تامین می کن��د، اما همین ماده 
غذایی که به وفور در بازار توزیع 
می ش��ود، در وضعیتی گرفتار 
است که اگر ادامه یابد، خواهد 

مرد. 
سال گذش��ته که دولت برای 
خرید ش��یر خام در س��ه ماه از 
دامداران، مبل��غ 300میلیارد 
تومان یاران��ه در نظ��ر گرفت، 
س��الی پرف��راز و نش��یب برای 
دام��داران و صنای��ع لبن��ی 
محسوب می شد. از یک طرف، 
تولیدکنندگان ب��ه دلیل قطع 
ش��دن یارانه علوفه، چش��م به 
یارانه ش��یر دوخت��ه بودند و از 
طرف دیگر، این مبلغ برای واریز 
ش��دن به حس��اب کارخانجات 
و رد ش��دن از چم وخم ه��ای 
اداری، هفت خ��وان رس��تم 
را پیم��ود، ت��ا جایی ک��ه هنوز 
ح��دود 100میلی��ارد تومان از 
این پول باقی مانده و به دس��ت 
دامداران نرسیده اس��ت. البته 
این بدقولی ه��ا به گردن صنایع 
لبنی نیست و باید مشکل را در 

جای دیگری جست وجو کرد. 

خواست بخش خصوصی 
مهم نبود! 

اما درس��ت زمانی ک��ه برای 
انتخاب متول��ی پرداخت یارانه 
به دام��داران، بی��ن دولتی ها 
بح��ث و اختالف نظر ب��ود، هم 
نماینده دامداران و هم صنایع 
لبنی معتق��د بودند ک��ه واریز 
مس��تقیم این پول به حس��اب 
تولیدکنن��دگان، منطقی ت��ر و 

سهل الوصول تر اس��ت. این در 
حالی اس��ت که دول��ت بدون 
در نظ��ر گرفت��ن درخواس��ت 
بخش خصوص��ی، تصمی�����م 
خ��ود را گرف��ت و کارخانجات 
را واس��طه ای ب��رای پرداخت 
یارانه ش��یر به دام��داران قرار 
داد. دلی��ل اصلی ای��ن تصمیم 
هرچ��ه باش��د، برخ��الف نظر 
فعاالن ای��ن حوزه اس��ت، اما 
برخی از منابع آگاه، جلوگیری 
از ف��رار مالیاتی صنای��ع لبنی 
را بزرگ تری��ن دلیل آن عنوان 
می کنند. ب��ه عبارت��ی از آنجا 
که کارخانجات مجبورند برای 
گرفتن یارانه، لیست دامداران 
و همچنین مقدار شیر دریافتی 
را به امضای متصدیان مالیاتی 
برس��انند، دیگ��ر راه��ی برای 
گریز از مالیات برای شان باقی 
نمی ماند. البته ناگفته نماند که 
در این میان برخی کارخانه ها 
هم وجود داش��تند که به بهای 
کم شدن پرداخت مالیاتشان، بر 
تولیدکنندگان فشار می آوردند 
و در لیست ش��یر تحویلی شان 

تقلب می کردند. 

یارانه جدید در راه است
به هر ترتیب، در خبرها آمده 
که قرار اس��ت برای ش��ش ماه 
پایانی سال، 540میلیاردتومان 
یارانه به ش��یر اختصاص یابد. با 
یک حساب سرانگشتی می توان 
فهمی��د که ای��ن مق��دار یارانه 
نسبت به مبلغ سال گذشته که 
برای آن در نظ��ر گرفته بودند، 
منطقی نیست. زیرا سال پیش 
برای سه ماه، یارانه 300میلیارد 
تومان تصویب شده بود و امسال 
ب��رای ش��ش ماه، 450میلیارد 

تومان. 
اکنون با تصویب ای��ن یارانه 
قرار است ش��یرخام از دامداران 
که ت��ا پی��ش از این ب��ه قیمت 
کیلوگرم������ی 1200تومان 
خری��داری می ش�����د، ب��ه 
1300تومان ارتقا یابد و به ازای 
هرکیلوگرم شیرخام خریداری 
ش��ده، 140توم��ان یاران��ه به 
کارخانجات پرداخت ش��ود و از 
این طریق به دس��ت دامداران 
برس��د. به عبارتی قیمت کامل 
ش��یرخام 1440تومان خواهد 

شد. 

 قیمت تمام شده 
منطقی نیست

حسین چمنی، مشاور انجمن 
صنایع لبن��ی در رابطه با اعمال 
این قانون به »فرص��ت امروز« 
می گوید: اگر قرار است شیرخام 
به چنین قیمتی برس��د، از آن 
طرف حداق��ل باید یک افزایش 
ش��ش درصدی در قیمت تمام 
شده لحاظ ش��ود. این درحالی 
اس��ت که صنع��ت لبنی��ات با 
س��ودی بین 1/5 تا چهاردرصد 
فعالیت می کن��د و اگر افزایش 
قیمتی در محص��والت تولیدی 
اعمال نشود، قطعا تمام صنعت 

با ضرر مواجه خواهد شد. 
چمنی معتقد اس��ت: اگرچه 
دامداران ب��ا وضعی��ت بدی از 
نظر مالی دس��ت و پنج��ه نرم 
می کنند، اما در مقایس��ه با آنها 
صنایع لبنی، وضعیت وخیم تری 
دارند و اگر فک��ری به حال آنان 
نش��ود، به م��رور از فعالیت آنها 
کاس��ته خواهد ش��د و ممکن 
است تا آینده ای نه چندان دور، 
کل صنعت به تعطیلی کشیده 
ش��ود که پیامدهای آن افزایش 

بیکاری و هزاران مش��کل دیگر 
است. 

ب��ه گفته چمن��ی، از آنجا که 
مصرف ش��یر در جامع��ه عالوه 
بر افزایش اش��تغال، به کاهش 
هزینه ه��ای درم��ان و افزایش 
ط��ول عم��ر خواه��د انجامید، 
حمایت دولت از صنعت ش��یر، 
به سود خود دولت خواهد بود. 

بنابراین باید دی��د که به رغم 
مبل��غ  ب��ودن  غیرمنطق��ی 
یارانه ای که دولت برای شیر در 
سال جاری در نظر گرفته است، 
آیا ب��از هم ش��اهد بدقولی های 
دول��ت و بالتکلیف��ی  دامداران 
خواهیم ب��ود یا ن��ه؟ دامدارانی 
که به قول مدیرعام��ل اتحادیه 
سراس��ری دامداران، نمونه بارز 

اقتصاد مقاومتی بوده اند. 
از طرف��ی افزای��ش قیم��ت 
محصول تمام ش��ده برای بقای 
کارخانه ها ضروری اس��ت. ولی 
بای��د در نظر داش��ت ک��ه این 
افزای��ش ممک��ن اس��ت باعث 
کاهش قدرت خرید مردم و در 
نتیج��ه کاهش س��رانه مصرف 
ش��یر ش��ود. ای��ن موض��وع، 
دوراهی سختی است که پیش 
پ��ای مس��ئوالن ق��رار گرفته 
و اینجاس��ت که ی��ک تصمیم 
درست می تواند تیری باشد که 
همزمان دو نشان را هدف گرفته 
است. شاید آزادس��ازی قیمت 
ش��یر که برخی از کارشناسان 
بر آن تاکید دارند، بتواند راه حل 
نهایی این معضل باشد. چراکه 
ب��ا آزادس��ازی قیمت ه��ا خود 
ب��ازار، تنظیم کننده خواهد بود 
و عرضه و تقاضا ب��ا یک قیمت 
منطق��ی، ب��ه راه خ��ود ادامه 
می دهد. آیا بهتر نیست این شیر 
از قف��س اعمال سیاس��ت های 

اجباری آزاد شود؟

یارانه ای که چاره ساز نیست

شیر را از قفس آزاد کنید

وحید زندی فخر

وزی��ر بهداش��ت گف��ت: بیش 
از نیم��ی از مرگ و میر در کش��ور 
ناش��ی از مصرف روغ��ن جامد و 
کم کیفیت، ش��کر و نمک اس��ت، 
بنابرای��ن باید در تهی��ه محصول 
غذایی دق��ت کنیم و م��ردم هم 
مراقب فش��ار خون، دیابت و سایر 

بیماری ها باشند. 
حس��ن قاضی زاده هاش��می، با 
بیان اینکه این آم��ار یک واقعیت 
اس��ت که مردم در وهله نخست و 
سپس صاحبان صنایع می توانند 
ذائقه مردم را به تدریج به مصرف 

غذای سالم تغییر دهند، افزود: ما 
موظف به حمایت از تولید و مکلف 
به حمایت از مردم هستیم و مردم 
اطمینان داش��ته باشند که دولت 
نسبت به سالمت آنها غافل نیست. 
وزی��ر بهداش��ت  اظه��ار کرد: 
بخش عمده س��المت م��ردم در 
گ��رو همدل��ی و همکاری س��ایر 
دستگاه هاس��ت و ای��ن وزارتخانه 
تنها قادر به 20 درصد امور مربوط 

به سالمت شهروندان است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بح��ث غذا 
خیلی حس��اس اس��ت و ب��ه نظر 

می رس��د در دهه های گذش��ته تا 
حدودی نسبت به آن کم توجهی 
شده است، گفت: باید بدون اینکه 
م��ردم را بترس��انیم، راهکارهایی 
اندیش��یده ش��ود که به تدریج به 
س��متی حرکت کنیم که مصرف 
غذای س��الم به فرهن��گ تبدیل 

شود. 
وی با ابراز تاسف از اینکه میزان 
آش��نایی نس��ل جوان از غذاهای 
ایرانی در حال کم ش��دن است و 
ذائقه ه��ا در حال س��وق دادن به 
مص��رف غذاهای فوری اس��ت، از 

م��ردم خواس��ت تا مص��رف مواد 
جایگزین شکر را که کالری و مواد 
قندی آن کم است، در برنامه های 

غذایی خود بگنجانند. 
هاش��می تاکید کرد: می توان با 
بهره گیری از آداب و س��نن مردم 
ایران بر بخش��ی از مشکل اضافه 
وزن و چاق��ی غلبه ک��رد و در این 
زمینه به همت جمعی نیاز است. 

به گ��زارش ایان��ا، وی ب��ا بیان 
اینکه تولید نبای��د بهانه ای برای 
کاهش نظ��ارت و س��وء تدبیر در 
بازرس��ی ها و کنترل ه��ا باش��د، 

ی��ادآور ش��د: می توان ب��ا کمک 
ش��یرین کننده های جایگزی��ن از 
جمله گی��اه »اس��تویا« به عنوان 
یک راه��کار موثر، ذائق��ه مردم را 

آهسته آهسته تغییر داد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در آینده 
بای��د در فکر ش��یرین کننده های 
جایگزین ب��ود، از م��ردم به ویژه 
جوانان خواس��ت مص��رف غذای 
سالم را در برنامه غذایی خود قرار 
دهند و میزان مصرف ش��یرینی، 
تنق��الت و غذاهای ف��وری را کم 

کنند. 

ریی��س س��ازمان ام��ور اراضی 
کش��ور گفت: از ابت��دای انقالب 
تاکنون حدود چهار میلیون هکتار 
از زمین های کشور به بخش های 
مختل��ف کش��اورزی، صنعت��ی، 
خدماتی، مسکونی و غیره واگذار 

شده است.
قباد افش��ار اظهار کرد: از زمان 
اس��تقرار دولت یازده��م، حدود 
دوه��زار نفر عوام��ل نظارتی امور 

اراض��ی در س��طح اس��تان ها و 
شهرستان ها به کارگرفته شده اند.

وی افزود: س��ال گذشته حدود 
300 ه��زار هکت��ار از زمین های 
کش��ور را که پیش از ای��ن واگذار 
ش��ده بود، تح��ت نظ��ر ابزارهای 
نظارتی بردیم و امسال نیز در نظر 
داری��م 400 هزار هکت��ار دیگر را 

نظارت کنیم.
وی ادامه داد: ب��ا انجام ارزیابی، 
زمین واگذار ش��ده به افرادی که 
طرح های خود را اجرا نکرده باشند 
پس گرفته می شود یا دست کم در 
مرحله نخست، مهلتی برای اجرای 

طرح ها به آنان داده می شود.
ریی��س س��ازمان ام��ور اراضی 

کشور در گفت و گو با ایرنا تصریح 
کرد: بر مبنای ارزیابی انجام شده، 
طرح ه��ا در ح��دود 40 درصد از 
اراضی کش��ور انجام نش��ده اند و 
برخ��ی افراد تس��هیالتی دریافت 
کرده اند، ولی طرح هایشان را اجرا 
نکرده ان��د که باید وام هایش��ان را 
تسویه کنند و برخی دیگر نیز که 

طرح هایشان به مشکل خورده، با 
حضور دس��تگاه های مرتبط برای 

رفع مشکالت شان اقدام می شود.
ریی��س س��ازمان ام��ور اراضی 
کش����ور خاطرنش����ان ک��رد: 
قرارداده��ای واگذاری ک��ه افراد 
ب��ا مجموعه ام��ور اراضی کش��ور 
دارند به عنوان سند رسمی است و 
بانک ها می توانند بر مبنای آن وام 

و تسهیالت پرداخت کنند.

وزیر بهداشت نیمی از مرگ و میرها را ناشی از مصرف روغن کم کیفیت، شکر و نمک اعالم کرد

واگذاری 4 میلیون هکتار زمین در 36 سال گذشته

آب

مشکل قانونی و اعتباری سد تاجیار 
تا آخر آبان ماه برطرف می شود

قائم مقام وزیر جهادکش��اورزی در امور مجلس 
گفت: تا آخر آبان ماه مشکل قانونی و اعتباری سد 
تاجیار در شهرستان سراب را حل می کنیم و پروژه 

افتتاح خواهد شد. 
خلیل آقایی اظهار کرد: در زمینه تامین اعتبار 
مالی این پروژه مشکلی وجود ندارد و در چند ماه 

آینده موانع قانونی آن برطرف می شود. 
وی همچنی��ن در زمین��ه صادرات دام س��بک 
اظهار کرد: هرکسی بخواهد دام سبک صادر کند، 

ما حمایت کامل می کنیم و شرایط صادرات این محصول به سایر کشورها فراهم شده است. 
آقایی ادامه داد: برپایه سیاست های اساسی و زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی در راستای 
تحقق اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی و برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی 
و کاهش ضایعات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، مکانیزاسیون و انجام به موقع عملیات 

کشاورزی در اولویت است. 
وی با بیان اینکه تالش ما این اس��ت که از تمام توان و ظرفیت های موجود کشور استفاده 
کنیم تا به س��مت خودکفایی حرکت کنیم، افزود: این موضوع در دس��تور کار وزارت جهاد 

کشاورزی قرار دارد. 
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور مجلس با بیان اینکه با توجه به تدابیر اندیشیده شده، 
کش��اورزان نباید دغدغه ای برای فصل کشت داشته باش��ند، ادامه داد: تامین امنیت غذایی 
کشور اصل مهمی در فعالیت های کشاورزی و یکی از سیاست های اساسی و کالن کشور است 
و دولت و مجلس با حساسیت ویژه ای پیگیر رفع مش��کالت و گشایش مسیرهای توسعه ای 

در این حوزه هستند. 

اختصاص 1300میلیارد تومان اعتبار
برای آبیاری تحت فشار در سال 93

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی 
گف��ت: 1300 میلیارد تومان بودج��ه برای آبیاری 
تحت فشار و کم فشار و نیز پوشش انهار و کانال ها در 
سال 93 اختصاص داده شده است و تالش می کنیم 
مساحت بیشتری را زیر پوشش آبیاری تحت فشار 

قرار دهیم. 
رحیم س��جادی با بیان اینکه در سالیان گذشته 
سیاس��ت وزارت جهاد کش��اورزی تغیی��ر کرده و 
همواره بر آبیاری تحت فش��ار و احداث شبکه های 

فرعی برای کاهش مصرف آب تاکید کرده است، افزود: در حال حاضر از هشت میلیون هکتار 
اراضی آبی که به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نیاز دارند، یک میلیون و 300 هزار هکتار 

در کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز هستند. 
وی اظهار کرد: برای س��ال جاری برنامه ریزی ش��ده تا با بودجه مص��وب در وزارت جهاد 

کشاورزی 200 هزار هکتار دیگر از اراضی را به این سیستم آبیاری مجهز کنیم. 
سجادی افزود: برنامه سه س��اله ای در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده که براساس 
آن از سال آینده س��االنه 200 هزار هکتار از اراضی به سیس��تم آبیاری تحت فشار مجهز 
خواهند ش��د و در حال حاضر نی��ز درصدد هس��تیم تا بودجه م��ورد نیاز ب��رای آبیاری 
تحت فش��ار در 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را در  بودجه س��ال آینده پیش بینی 

و تصوی��ب کنی��م. 
معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهادکشاورزی، با اشاره به بحران کم آبی در کشور گفت: 
وزارت جهاد کش��اورزی در حال تدوین و اجرای الگوی کش��ت براساس ش��اخص مزیت و 

بهره وری در آب است. 

شکوفه میرزایی



ارکستر سمفونیک تهران کیتارو را 
همراهمی نمی کند 

رهبر ارکستر سمفونیک تهران اخبار منتشرشده مبنی بر همکاری 
برخی از نوازندگان این مجموعه موس��یقایی در کنس��رت کیتارو با 
عنوان ارکستر س��مفونیک تهران را تکذیب کرد. منوچهر صهبایی، 
رهبر ارکستر سمفونیک تهران در گفت وگو با مهر گفت: به تازگی در 
چند پایگاه اطالع رسانی معتبر مشاهده کردم که از زبان تهیه کننده 
کنسرت کیتارو عنوان شده؛ این اجرای زنده با همراهی اعضای ارکستر 
س��مفونیک تهران خواهد بود ولی من این خبر را به شدت تکذیب و 
اعالم می کنم که هیچ نوازنده ای در قالب عنوان »ارکستر سمفونیک 
تهران« با این نوازنده در کنسرت تهران همکاری ندارد. من به فهرست 
نوازندگانی که قرار اس��ت در این کنسرت حضور داشته باشند کاری 
ندارم، اما اینکه برگزارکنندگان بخواهند با عنوان ارکستر سمفونیک 
تهران خبرهایی را منتش��ر کنند به طور حتم قابل پذیرش نیس��ت. 
من به عنوان رهبر ارکس��تر س��مفونیک تهران هیچ گونه پیشنهاد یا 
مذاکره ای با برگزارکنندگان برای همکاری با کیتارو نداشتم و امیدوارم 

دوستان در خبرهایشان دقت بیشتری داشته باشند.

مصدومیت بازیگری سر صحنه معدن 
کارگردان و تهیه کننده فیلم س��ینمایی »آس��مان آبی مادرم« از 
بهب��ود وضعیت بازیگر اصلی این فیلم س��ینمایی ک��ه به دلیل بروز 
س��انحه در معدن مصدوم شده بود، خبر داد. علی قوی تن، کارگردان 
و تهیه کننده سینما با بیان اینکه رضا کثیریان فر بازیگر اصلی فیلم 
سینمایی »آس��مان آبی مادرم« به دلیل بروز سانحه در معدن دچار 
حادثه شده اس��ت، گفت: وضعیت فعلی این بازیگر که نقش کودک 
داستان را بازی می کرد رو به بهبود است و به زودی می توانیم این فیلم 
را جلوی دوربین ببریم. داس��تان این فیلم درباره یک معدن است؛ به 
همین دلیل بیشتر سکانس های آن در یک معدن فیلمبرداری شده 
است. با توجه به اینکه کار در شرایط معدن برای کودکان بسیار سخت 
اس��ت از ابتدا تصمیم گرفتیم فیلمبرداری این فیلم را در ش��رایطی 
ادامه دهیم تا بازیگران که ش��ش کودک بودند کمتر از شش ساعت 

در روز کار کنند.

نگاه جدید نظام تعلیم و تربیت به معلم
محی الدین بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ایرنا گفت: براس��اس س��ند 
تحول بنیادین، نگاه جدید نظام تعلیم و تربیت به معلم آن است که 
وی را به عنوان یک راهبر آموزشی و اسوه معرفی کند. همچنین یکی 
از مرات��ب تحول در نظام تعلیم و تربی��ت چرخش در نظام یاددهی، 
یادگیری و تنوع در رس��انه های آموزش��ی است. دیدگاه ما نسبت به 
آموزش آن است که دیگر کتاب را تنها رسانه برای آموزش نمی دانیم، 
بلکه بسته های آموزشی را همراه کتاب برای معلمان و دانش آموزان 
در نظر گرفته ایم. یکی دیگر از مواردی که باید در آموزش و پرورش 
متحول شود، مدیریت آموزشگاهی است که این کار می تواند ما را در 

اجرای هر چه بهتر سند تحول بنیادین کمک کند. 

میانگین سنی اوباش و آمار سرقت
فرمان��ده نی��روی انتظامی از افزایش 14 درصدی قدرت کش��ف 
س��رقت از ابت��دای امس��ال تاکن��ون خب��ر داد. سرداراس��ماعیل 
احمدی مق��دم روز یکش��نبه در حاش��یه  همای��ش مل��ی تولید و 
پیش��گیری اجتماعی از جرم ب��ا بیان اینکه در بحث پیش��گیری 
از جرم گام اول ما مسئول س��ازی دستگاه هاس��ت، اظهار کرد: گام 
بعد این اس��ت که اجازه ندهیم افرادی ک��ه در مرحله  ناهنجاری 
هس��تند به مرحله جرم برس��ند و بتوانیم با احیای این افراد آنان 
را ب��ه زندگی عادی بازگردانیم. گام آخ��ر نیز تالش برای افزایش 
بازدارندگ��ی مجازات ه��ا و بازگرداندن مجرمان ب��ه زندگی عادی 
اس��ت.  احمدی مقدم درباره راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت و با 
اشاره به آمار تشکیل روزانه 600 تا 700 پرونده سرقت در تهران 
و نتایج آن خاطر نش��ان کرد: میانگین سنی اوباش بین 17 تا 25 
سال است که عمده  آنها پس از ازدواج، رفتارهای جاهالنه را ترک 

می کنند اما این موضوع در بخش سرقت متفاوت است. 

نقره دوچرخه سواری برای ایران
آروین معظمی گودرزی، نماینده ایران در رقابت های اس��تقامت 
جاده هفدهمین دوره بازی های آس��یایی 2014 همزمان با حریف 
کره ای از خط پایان گذشت، اما نماینده میزبان برنده اعالم شد تا 
ورزش��کار ما نقره ای شود. معظمی گودرزی، در این ماده که صبح 
روز یکشنبه در جاده سونگ  دو شهر اینچئون برگزارشد، با زمان4: 
07: 52ساعت در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. عنوان 
اول به نماینده کره جنوبی با زمان 4: 07: 52 ساعت و عنوان سوم 
به نماینده هنگ کنگ با زمان 4: 08: 51س��اعت رسید. باتوجه به 
همزمان بودن دو ورزش��کار و استفاده نکردن از هزارم ثانیه در این 
ماده، مس��ئوالن برای اعالم برنده 200متر آخر را مشاهده کردند 
ک��ه نماینده کره جنوبی برنده اعالم ش��د. مهدی س��هرابی، دیگر 
نماینده ایران در این مس��ابقات که با ش��رکت 48ورزشکار برگزار 
ش��د بازمان 4: 14: 29س��اعت در رده هجدهم ایستاد. این مدال 
نقره س��ومین مدال این رش��ته و هش��تمین مدال نقره ایران بود، 
ورزشکاران کشورمان تاکنون شش مدال طال و برنز کسب کرده و 

در رده ششم ایستاده اند. 

400 گل برای بارسلونا؛ رکورد تازه مسی
مس��ی با زدن دو گل در بازی برابر گران��ادا به رکورد 400 گل در 
دوران بازی خود دس��ت یافت. شب شنبه  بارسلونا در دیداری آسان 
در لیگا برابر گرانادا به میدان رفت و موفق شد، با شش گل به برتری 
برس��د تا به صدر جدول این رقابت ها راه یابد. لیونل مس��ی، مهاجم 
آرژانتینی بارس��لونا ش��ب ش��نبه دو گل برای تیمش به ثمر رساند 
ت��ا رکورد  بی نظیری خلق کند. مس��ی با زدن این دو گل توانس��ت 
چهارصدمین گل دوران بازی خود را جشن گیرد. این بازیکن در 525 
بازی که برای تیم ملی آرژانتین و بارسلونا انجام داد، موفق شد 400 
گل به ثمر برساند. مس��ی به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه نوکمپ، 
گفت: اصال تصورش را نمی کردم که بتوانم در دوران فعالیتم این تعداد 
گل را به ثمر برسانم. بسیار خوشحالم و باید از هم تیمی هایم تشکر 
کنم که با کمک آنها توانستم 400 گل برای بارسلونا به ثمر برسانم. 

روشن شدن سرنوشت استیضاح وزیر نیرو 
سیدناصر موس��وی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس 
در گفت وگو با ایس��نا، گفت: اس��تیضاح کنندگان وزی��ر نیرو فردا 
صب��ح ب��رای پیگیری مطالب��ات خود ب��ا وزیر نیرو جلس��ه ای را 
تش��کیل خواهند داد و شاید سرنوشت اس��تیضاح در جلسه فردا 
روشن ش��ود. صبح یکش��نبه برخی از نمایندگان استیضاح کننده 
با حضور نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی جلسه ای را با آقای 
چیت چیان داش��تند و پاس��خ های وزیر را درباره موارد اس��تیضاح 
شنیدند، اما فضای کلی جلسه به گونه ای بود که بیشتر نمایندگان 
از پاس��خ های وزیر قانع نش��دند. در جلسه فردا با توجه به اهمیت 
موضوع حوزه های آبریز زاینده رود و مش��کالت این شریان حیاتی 
استان اصفهان، دوباره جلسه ای با حضور وزیر تشکیل خواهد شد، 
ام��ا من به عنوان یکی از نمایندگان درخواس��ت کننده اس��تیضاح 
تصور می کنم که این اس��تیضاح در نهایت به هیات رییسه تقدیم 
ش��ود، زیرا وزیر تاکنون نتوانسته پاسخ های محکم و قانع کننده ای 

درباره مطالبات نمایندگان ارائه کند. 

قدردانی224 نماینده مجلس از رییس جمهور
تمامی نمایندگان حاضر در جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس 
ش��ورای اس��المی با امضای بیانیه ای از مواضع متین و حق طلبانه 
رییس جمهوری در دفاع از حقوق ملت ایران به ویژه حق اس��تفاده 
از انرژی صلح آمیز هس��ته ای قدردانی کردند. این بیانیه به امضای 
224 نماینده حاضر در جلس��ه علنی روز یکشنبه مجلس رسیده 
اس��ت. نمایندگان مجلس در این بیانیه همچنین اظهارات زشت، 
موه��ن و مداخله جویان��ه دیوید کامرون، نخس��ت وزیر انگلیس را 
به ش��دت محکوم کردند. در بخش��ی از بیانی��ه نمایندگان مجلس 
آمده است: اکنون که سفر جناب حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحان��ی رییس جمهوری محترم برای ش��رکت در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رس��یده است، جا دارد 
از مواضع متین و حق طلبانه ایش��ان در دفاع از حقوق ملت ایران 
به ویژه حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای سپاسگزاری کنیم. 

فیلم »نقش نگار« تازه ترین س�اخته علی عطشانی به بخش مسابقه 
جشنواره بین المللی فیلم ابردین انگلستان راه یافت. 

اُپرت »خروس زری ، پیرهن پری« نوشته »احمد شاملو« با آهنگسازی 
و رهبری ارکستر »ناصر نظر« به مناسبت روز جهانی کودک به صحنه 

می رود. 
نخستین قطار اختصاصی گردشگران دوشنبه از مرز »رازی« به ایران 

وارد می شود. 

در بخش�نامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده 
است: براساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان 
دولت تحت پوش�ش تامی�ن اجتماعی حقوق بی�ش از یک میلیون 

بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد. 
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش�ت گفت: اجرای برنامه 
ملی غنی س�ازی آرد با آهن و اسیدفولیک باعث کاهش کم خونی در 

گروه های سنی نوجوان و بزرگسال شده است. 
س�خنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعالم کرد: دریافت هرگونه 
وجه و امکانات از اولیای دانش آموزان تحت هوشمندس�ازی مدارس 
ممنوع است و در صورت هرگونه تخلف و نقض مقررات، فرد متخلف 

از سمت خود عزل خواهد شد. 

رییس س�ازمان لیگ برتر گفت: اگر تیم های ما فصل قبل به مراحل 
ب�اال راه پیدا می کردند حاال تیم اول در رده بندی س�همیه ها بودیم و 

می توانستیم شانس  بیشتری داشته باشیم. 
برنامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2015 در استرالیا از سوی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم شد. 
رضا یزدانی، نماینده وزن 97 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با پیروزی 
برابر حریف قرقیزستانی هفتمین مدال طالی کاروان ایران را به دست 

آورد. 

مع�اون عربی و آفریق�ای وزارت ام�ور خارجه کش�ورمان در دیدار 
با مدی�رکل سیاس�ی وزارت خارجه لیتوانی گفت: نس�بت به نتایج 

برنامه های ائتالف ضد تروریسم علیه داعش خوش بین نیستیم. 
محمد فرهاد کلینی، کارش�ناس ارش�د مسائل اس�تراتژیک گفت: 
روحان�ی مقدم�ات فاز دوم منزوی ک�ردن افراطی گری را در س�طح 

منطقه ای رقم زد. 
وزیر امور خارجه کش�ورمان پس از دیدار با همتای روسی اش گفت: 

دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 در اروپا برگزار خواهد شد. 

آلبوم »غریبانه« نخستین آلبوم از مجموعه شب شعرهای شاملو 
به زودی به بازار موسیقی می رسد

معاون حمایت خانواده کمیته امداد گفت: 58 درصد سالمندان 
به صورت انفرادی زندگی می کنند

سپیده توکلی، در پرش ارتفاع موفق شد ضمن اول شدن درگروهش، 
رکورد ایران را که در اختیار خودش بود، یک سانتی متر ارتقا دهد

 روحانی در آستراخان : در اجالس سران کشورهای حاشیه دریای 
خزر مباحث متنوعی با سران کشورهای ساحلی دریای خزر خواهیم 

داشت و ان شاءاهلل به نتایج قابل قبولی خواهیم رسید.

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 

دولت مکلف به حل مسائل سالمندی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زنانه ش��دن سالمندی در کشور را 
یکی از مس��ائل مهم در بروز پدیده سالمندی عنوان کرد و گفت: در 

آینده جامعه با پدیده زنان سالمند روبه رو است. 
عل��ی ربیع��ی در نخس��تین جلس��ه ش��ورای ملی س��المندان که 
صبح یکش��نبه برگزار ش��د، با تاکید بر اینکه دول��ت تدبیر و امید بر 
سیاس��ت های رفاه اجتماعی تاکید دارد، گفت: بروز پدیده سالمندی 
یکی از مس��ائل مهم کش��ور اس��ت و نتایج برنامه ها و ش��ورای عالی 
س��المندان به ش��ورای عالی رفاه منعکس خواهد ش��د. رسیدگی به 
مسائل کودکان، مسائل س��المندی، کاهش فقر، ناباروری ها و درمان 
از مولفه های اصلی سیاس��ت های رفاهی دولت است. مطالعات نشان 
می دهد با پدیده س��المندی در آینده روبه رو هس��تیم و مقام معظم 
رهبری نیز این موضوع را در قالب سیاست های ابالغی جمعیت مورد 
اش��اره قرار داده اند. شش میلیون سالمند در کشور داریم و باید برای 
موضوع س��المندی مطالعات گسترده ای آغاز شود. در این حوزه ما با 

پدیده های جدیدی و رشد زندگی مجردی روبه رو هستیم. 
او همچنین زنانه ش��دن س��المندی در کش��ور را یکی از مسائل 
مهم در بروز پدیده س��المندی دانس��ت و گف��ت: در آینده جامعه 
ب��ا پدیده زنان س��المند مواج��ه خواهد بود. درصد زنان س��المند 
بی س��واد بیش از مردان است و پدیده زنان سالمند در استان های 
محروم بیش��تر اس��ت. وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره 
ب��ه تغییر س��بک زندگی در کش��ور گفت: باید برای حل مس��ائل 
س��المندی آمادگی نهادی، ساختاری و فرهنگی الزم را پیدا کنیم. 
او ب��ا بی��ان اینکه باید تصمیم��ات مربوط به س��المندان در برنامه 
شش��م گنجانده ش��ود، گفت: نمی توان س��ند راهبردی نوشت که 

مباحث برنامه شش��م در آن دیده نش��ده باش��د. 
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی ادامه داد: س��المندی در آینده 
بیش��تر خواهد شد و مطمئنا با س��المندی امروز متفاوت خواهد بود. 
انتظار س��المندان آینده از زندگی باالتر است. در واقع سالمند آینده 
متوقع تر و ناامیدتر اس��ت. عالوه بر این آس��یب های س��المندی زنان 
بی رحمانه تر و خش��ن تر بروز می کند. همچنین به علت تغییر سبک 
زندگی امکان اجتماع بین نس��لی در درون خانواده ها کاس��ته شده و 
در آینده سالمندانی خواهیم داشت که دولت مکلف نگهداری از آنها 

خواهد شد. 

همزم��ان با صحبت ه��ای حاتمی کیا در 
جشنواره مقاومت در ارتباط با صحبت های 
ش��ش ماه پیش کیارستمی و صحبت های 
حاتمی کی��ا در برنام��ه هف��ت و کنایه به  
سینماگرانی که از جشنواره های بین المللی 
جوایز سینمایی دریافت می کنند و همزمان 
با صحبت های وزیر ارشاد و رییس سازمان 
س��ینمایی در این باره، پایگاه اطالع رسانی 
رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
گزیده ای از صحبت های آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی را در مورد سینما و هنرمندان 
ایران منتش��ر کرده اس��ت. این سخنان در 
س��ال 1382 بیان ش��ده  و به مسائل روز 
س��ینما و هنرمن��دان می پ��ردازد. در این 
سخنرانی ایشان به مسئله هنرمندانی که از 
جشنواره های جهانی جایزه می گیرند و در 
داخل کش��ور عده ای از این جوایز به عنوان 
وس��یله ای ب��رای تخری��ب آنان اس��تفاده 
می کنند نیز اش��اره می کند. گوشه هایی از 

این گفته ها در پی می آید:
 برخی ها عالقه مندن��د از تعابیر رهبری 
نتایج مطلوب مورد نظر خود را بگیرند و نظر 
خودش��ان را با نظر ایشان یکی بدانند. معلوم 
است که این گونه نیست. با شناختی که من 
در این س��ال های دیرین همراهی از رهبری 
دارم خوب می دانم که اگر ایش��ان موضوعی 
را می گوین��د یا هش��داری می دهند صفر و 

ص��دی نمی گویند. اگر ایش��ان درباره جایزه 
گرفت��ن فیلم ه��ای ایرانی از جش��نواره های 
خارجی تذکری می دهند قطعا آن را به تمام 
سینماگران و   فیلم ها تسری نمی دهند، چون 
اصوال مشی ایش��ان جذب حداکثری است، 
ولی متاس��فانه برخی افراطی ها و تندروها از 
کالم ایشان چماقی می سازند برای طرد تمام 

هنرمندانی که نظری غیر  از اینها دارند. 
 م��ن از س��ال های دور ب��ا رهب��ری 
جلساتی داش��تیم و برخی فیلم ها را نقد 
می کردیم. خیلی ها بر نگاه هنری رهبری 
وقوف کامل ندارند و متاس��فانه افراطی ها 
ب��ا اس��تفاده ابزاری از س��خنان ایش��ان 
همیشه س��عی می کنند تصویری بسته از 
آن را ارائ��ه کنند. هرگز این طور نیس��ت. 
شاید بزرگ ترین جفا به ایشان در همین 
مسائل هنری و س��ینمایی صورت گرفته 
باشد که تندروها همواره سعی می کنند از 
آن چماقی برای طرد بسازند. نگاه هنری 

رهبری بسیار معتدل و فراگیر است. 
 باید هوش��یارانه عم��ل کنیم. نباید 

ب��ا س��خت گیری های خود س��ینماگران 
موفق را به س��وی آن س��وی آب ها سوق 
بدهیم. اگر در س��ینما یا هر هنر دیگری 
ب��ه برخوردهای حذفی و افراطی دلخوش 
کنی��م آنگاه باید منتظر حضور گس��ترده 
ابتذال باش��یم؛ چرا که در هر عرصه ای از 
جمله س��ینما اگر از اعتدال دور شویم به 

ورطه ابتذال کشیده می شویم. 
 ش��اید فیلمی از ایران در خارج جایزه 
گرفته بود و من هم با افتخار از آن یاد کردم و 
شاید رهبری به خاطر یک فیلم دیگر چنین 
حرفی زده باش��ند. معلوم است وقتی من و 
آیت  اهلل خامنه ای حرفی می زنیم، هیچ وقت 
نمی خواهیم ضد هم حرف بزنیم. برای من 
روشن است که ایش��ان هیچ وقت برداشت 
نمی کنند که من می خواهم ضد  حرف های 
ایشان حرف بزنم. در فضایی که فیلم خوبی 
بوده و من هم داش��تم از فیلم و فیلمس��از 
تعریف می کردم و فیلمش هم موفق بود و 
به خارج هم رفت، گفتم این افتخار اس��ت. 
قاعدتا باید این باش��د. این مسئله برای من 

روشن است. من معتقدم که نگاهم در اصل 
سیاست تشویق هنرمندان و دلگرم کردن 
آنها برای استفاده از هنرشان در رشد جامعه 

با نگاه رهبری به این حوزه تفاوتی ندارد. 
 هیچ وق��ت نبای��د در همه مس��ائل 
ص��دی  و  صف��ر  را  مس��ائل  باالخ��ص 
ک��رد یعنی بگویی��م در تمام م��وارد اگر 
جش��نواره های خارجی ب��ه هنرمندان ما 
جایزه ای می دهند حتما قصد س��ویی در 
کار اس��ت! اگر این طور ن��گاه کنیم خیلی 
محدود و بسته می ش��ویم. ما باید افتخار 
کنی��م که در هر بخش��ی در دنیا ایرانیان 
جایزه می گیرند. اگر چنین تفکری داشته 
باشید که نباید از خارجی ها جایزه بگیریم 
یعنی ما باید راه پیشرفت را ببندیم. برای 
اینک��ه آنها می خواهند ای��ن کار را انجام 
دهن��د! من قبول دارم به بعضی از فیلم ها   
به  خاطر انحراف جایزه می دهند یا وقتی 
می خواهند یک فیلمس��از را بزرگ کنند، 
جای��زه می دهن��د. ول��ی فیلم های��ی هم 
هستند که ارزش هنری دارد و آنها بر این 

پایه قبول می کنند جایزه بدهند. 
خارجی ه��ا،  ک��ه  اس��ت  درس��ت   
فیلم های هنری اسالمی را به معنایی که 
ما می خواهیم یا در سر داریم نمی پذیرند، 
ول��ی ارزش هن��ری اش را می پذیرند و به 
آن نمره می دهند. ما ه��م که نباید اینها 
را در کش��ور خودم��ان س��رکوب کنیم. 
باید اینها رش��د کنند. اگر تکنیک نباشد، 
فیلم های ما هیچ وقت پیشرفت نمی کنند. 
من طرفدار این هس��تم ک��ه از تکنیک ها 
و امتی��ازات غربی ها اس��تفاده کنیم، ولی 

اصول مان را فدا نکنیم. 
 ما نباید هنرمندان بزرگ کش��ورمان 
را طرد، لعن و نفرین کنیم و به آنها ناس��زا 
بگوییم. اگر چنین ش��ود رابطه م��ا با آنها 
قطع می ش��ود و آنها را به دش��من تبدیل 
می کنیم. می توانی��م به گونه ای رفتار کنیم 
که دل آنها را به وطنشان مربوط کنیم. در 
یکی از جش��نواره ها 20 ثانیه از فیلم آقای 
بیضایی سانس��ور ش��د. این باعث ناراحتی 
ایش��ان هم شد، ولی کارمان به طرد و لعن 
و ناسزا نکشید. باالخره وزارت ارشاد چاقوی 
سانسور را بر زمین نگذاشت، ولی تمام سعی 
خود را کردیم تا قاطبه هنرمندان سینما را 
هم با خود داش��ته باش��یم و به کمک آنها 
نیروهای موفق تری در همه بخش های مهم 

تربیت کنیم. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 

از تکنیک ها و امتیازات غربی ها استفاده کنیم
ولی اصول مان را فدا نکنیم

پس از 50 روز بررسی و تفحص

چرا آنتونف 140 
سقوط کرد؟ 
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گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در یك شغل ظریف اما پولساز

مثل گل 
متفاوت باشید

چرا بهترین واكنش مشتری واكنش منفی است؟ 
بیش��تر ما به دنبال حل مش��كالت در كسب و كار 
خود نیستیم و به بهترین نحو ممكن تالش می كنیم 
تا جلوی بروزشان را بگیریم و در صورت عدم كسب 
موفقیت نی��ز احتماال در صدد طی س��ریع ترین راه 
برای بازگش��ت به شرایط عادی خواهیم بود، اما اگر 

با عجله به عقب برگردیم، آیا ارزشمند ترین درس ها 
از رشد شركت خود را از دست نخواهیم داد؟ 

البت��ه، اس��تقبال از مش��كالت و برخ��ورد با آنها 
به عنوان یك تجربه مثبت در پی پذیرش موفق این 
مسائل از سوی فرهنگ و منش یك شركت آسان تر 

خواهد بود. م��ا به این ترتیب با رفتار قابل قبولی در 
راس��تای مواجهه با یكس��ری مس��ائل مختلف آشنا 
می شویم كه مشتریان، كارمندان، توسعه محصول یا 
چیزی به غیر  از آن به وسیله رهنمود های مدیریتی 
را در بر می گیرد. این در حالی است كه شجاعت الزم 

برای رشد و توسعه فرهنگ یك شركت فقط شامل 
پذیرش یك مش��كل نشده بلكه پیش��برد آن را نیز 
در بر می گی��رد، اما برخی مدیران به آن به عنوان یك 

عنصر اساسی برای رشد نگاه خواهند كرد.
صفحه 12
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جبران كمبود خوراک پتروشیمی و 
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13شیرهای طعم دار

کلینیککسبوکار

برچسب های تبلیغاتی 
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آوردن گاز به خانه ها 
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گزارش میدانی »فرصت امروز« از 
بازار عتیقه فروشان خیابان منوچهری

تاریخ و خاطراتم را 
می فروشم

ت�ا اینجای كار به خوبی نش�ان داده ای�م كه احتماال تنها ملتی 
هستیم كه افسارگسیخته به همه مظاهر بود...

نگاهی به فرآیند  تغییرات در یکی از 
بانك های خصوصی

فراز و فرود خانه 
تکانی در حوزه هویت

بسیاری از برندها در حوزه های گوناگون، سال های متمادی دارای 
یك هویت مشخص و تثبیت شده در ذهن مخاطبان خود هستند ...

گفت و گوی اختصاصی »فرصت امروز« با 
حسین كمالیان، سفیر ایران در تایلند

سیام؛ بازاری بکر 
برای توسعه گردشگری ایران

تایلند كش�وری ب�ا جاذبه های گس���ترده گردش���گری 
در جنوب ش�رقی آسیاس�ت ك�ه نامش ب�رای تورگردان ها و 

گردشگران ایرانی و دیگر نقاط جهان كامال آشناست...

نگاهی به تبلیغات مناسبتی ماه مهر

به نام امروزی ها به 
كام دیروزی ها

جنب وجوشی عجیب تمام شهر را فراگرفته و بوی تازه كتاب های 
ورق نخورده، بوی كاغذ، بوی مهر همه جا را پر كرده است. 

كافه مدیران اقتصاد سالن های سینما را 
بررسی می كند

دربست، سینما
نزدیك به یك دهه اس�ت كه سیاس�ت های فرهنگی به سمت 
س�رمایه گ�ذاری در س�اخت پردیس ها و مالت�ی پلکس های 

سینمایی رفته است.

10

12

11

13

15

 گل فروش�ی از معدود كسب و كارهایی    
اس�ت كه برای موفقیت در آن نیازی به 

رقابت با رقبای صاحب نام خارجی نیست، 
چرا كه واردات گل و گیاه به كشور به صورت 

عام ممنوع اس�ت و همین امر ب�ازار خوبی 
را برای تولیدكنندگان این ح�وزه به وجود 

آورده است. این موضوع دلیلی می شود تا هر 
كسی بتواند وارد این شغل شده و در آن فعالیت 

كند. در این گزارش قصد داریم تا از زیر و بم شغل 
گل فروش�ی برایتان بگوییم؛ شغلی كه مشتریان 

فراوانی دارد و افراد زیادی در آن مش�غول فعالیت 
هستند.  یك مغازه پر از گل، گلدان های چیده شده 

در یك طرف مغازه و بوی عطر و تازگی گل هایی كه آب 
تنشان را خیس كرده می تواند خیلی جذاب باشد. همه 

ما حداقل یك بار به مغازه گل فروشی مراجعه داشته ایم و 
از نزدیك شاهد چگونگی كسب و كار در این حوزه بوده ایم.

صفحه 14
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گزارش میدانی »فرصت امروز« از بازار عتیقه فروشان خیابان منوچهری

تاریخوخاطراتمرامیفروشم
گزارشی از بازار میناکاری در اصفهان
میناکاری؛ اسیر دست گرانی

می گوین��د میناکاری هنر تزیی��ن فلزات با رنگ های 
پخته و درخش��ان اس��ت و از جمله صنایع دس��تی به 
ش��ما می رود ک��ه در ایران بیش از نق��اط دیگر تجلی 
یافته اس��ت. مین��ا کاری یکی از صنایع دس��تی خاص 
ش��هر اصفهان اس��ت که پس از تولید جهت عرضه در 
اختیار فروشگاه های صنایع دس��تی سطح شهر به ویژه 
فروش��گاه های عرضه صنایع دس��تی در می��دان نقش 
جهان همچنین ش��هرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد 
و... ق��رار می گیرد، تا به دس��ت هنردوس��تان برس��د. 
از جمل��ه این آثار می توان به بش��قاب، کاس��ه و قدح، 
گلدان، ق��اب عکس، تابلوهای ب��زرگ و کوچک که با 
هنره��ای دیگر مانند طال کاری، خاتم کاری و مینیاتور 
ترکیب شده اند، اشاره کرد. همچنین درها، پنجره ها و 
ضریح های میناکاری شده در مکان های مذهبی نیز از 
دیگ��ر نمونه های این هنر اس��ت. از جعبه قرآن، گالب 
پاش، قلمدان، س��رویس چای و شربت خوری، قلیان، 
ل��وازم زینتی زنانه و... نیز می ت��وان به عنوان دیگر آثار 

هنر اصیل و ظریف میناکاری نام برد. 

تشخیص میناکاری مرغوب از میناکاری بازاری
تشخیص جنس مرغوب میناکاری یکی از دغدغه های 
خریدارانی است که به کیفیت بیش از قیمت آن اهمیت 
می دهن��د. اصغر مداح حس��ینی یکی از مین��اکاران بازار 
چهارسو مقصود )میدان نقش جهان اصفهان( با 40 سال 
تجربه در پاسخ به این سوال که راه تشخیص اثر میناکاری 

مرغوب چیس��ت؟ گفت: در تولید یک اثر مرغوب از رنگ 
پخته اس��تفاده می ش��ود که جذب مس زیرساخت شده 
و هیچ چی��ز بر آن اثر نمی گ��ذارد، در حالی که در نمونه 
نامرغوب از رنگ روغنی استفاده می شود که با قرار دادن 
ظ��رف مینای پر از آب روی حرارت، رنگ حل  می ش��ود 
و نش��ان دهنده کیفیت پایین آن است در صورتی که در 
نمونه مرغوب آن با انجام این تست هیچ تغییری نسبت به 
حالت اول دیده نمی شود. حسین پیکام، میناکار و مسئول 
فروشگاه میناسرای نقش جهان نیز از شفافیت و ظرافت 
اثر و معتبر بودن محل عرضه این هنر به عنوان معیارهای 
تشخیص میناکاری مرغوب نام برد. مرتضی حسینی دیگر 
میناکار و تولید کننده این صنعت در تکمیل صحبت های 
همکاران خود، اعتماد به فروشنده و توجه به برند و نشان 

یک اثر را از دیگر فاکتورهای این تشخیص دانست. 

این سیستم ها خریدار ندارند
از جمله بازارهای وابس��ته به صنعت خودروس��ازی، بازار 
تجهیزات جانبی و تزیینی اس��ت که حیات آن مس��تقیما 
ب��ه رونق بازار خودرو بس��تگی دارد. بنابراین زمانی که بازار 
خودروس��ازی در محاق به س��ر می برد قطعا این صنف نیز 
دچار رکود می ش��ود. بعد دیگر این صنف بحث ارزآوری آن 
است که در دوران رکود در صنعت خودرو صادرات می تواند 
این بازار را نجات دهد. رییس اتحادیه تشک دوزان و روکش 
صندلی ماش��ین تهران در خصوص وضعیت بازار این صنف 
به »فرصت امروز« گفت: وضعیت بازار این صنف بد نیست. 
هر چند رونق س��ال های گذش��ته را ندارد ولی کسب وکار 
تعطیل نیست. این صنف ارتباط مستقیم با شرایط صنایع 
خودروسازی دارد و به این دلیل که در سال های اخیر تولید 
خ��ودرو رو به کاهش گذاش��ته، قطعا ب��ازار کاالهای ما هم 
ضعیف بوده اس��ت ولی بعد از اینکه تولید رش��د پیدا کرد، 
بازار ما هم رونق یافته است البته در کل رکود همه اصناف 
را فل��ج کرده اس��ت و باید رونق اتفاق بیفتد. در س��ال های 
گذش��ته اگر تورمی وجود داشت، باالخره کاری هم صورت 
می گرفت و مردم کسب وکاری داشتند ولی امروز رکود همه 
چیز را تحت الش��عاع قرار داده است. حسین جعفری افزود: 
وضعیت بازار کاالهای تزیینی مثل روکش صندلی ماشین 
و غی��ره به روحیات مردم هم بس��تگی دارد. در ایران چون 
خودرو به عنوان وسیله ای سرمایه ای شناخته می شود، قطعا 
مردم برای آن هزینه می کنند. مثال کمتر خودروی داخلی 
در تهران وجود دارد ک��ه دزدگیر یا تزیین داخلی حداقلی 
نداشته باش��د. وی در خصوص وضعیت تولید کارخانجات 
در ای��ران اظهار کرد: یکی از مهم ترین  مس��ائل در این بازار 
موضوع نقدینگی است. تولیدکننده ها وقتی نقدینگی ندارند 
نمی توانند به توس��عه و رش��د تولید اقدام کنند و قطعا به 

مشکل برمی خورند. دولت هم در تامین نقدینگی و اعطای 
وام های کم بهره به تولیدکنندگان کوتاهی می کند و این تاثیر 
زیادی بر کارخانه ها گذاش��ته اس��ت. جعفری در مورد روند 
قیمت کاالهای صنف خود اضافه کرد: در سال 93 قیمت ها 
آن چنان رشدی نداشته و تقریبا مانند سال گذشته است و 
به دلیل رکود در بازار، قیمت ها هم توان رشد ندارند. رییس 
اتحادیه تشک دوزان و صندلی تهران با رد افزایش واردات در 
این صنف اعالم کرد: واردات کاالهای جانبی تزیینی خودرو 
بس��یار اندک بوده و افزایش��ی هم در کار نبوده است، چون 
برای کسی نمی صرفد که در این زمینه واردات داشته باشد 
و ع��وارض و هزینه هایی که در نظر گرفته ش��ده، واردات را 
پرهزینه کرده است، از این رو تولید داخلی رونق خوبی دارد 

و مازاد آن را نیز صادر می کنند.  

توریست ها دیگر به 
خیابان منوچهری 
نمی آیند. زیرا همه 

اجناس چینی هستند 
و دیگر خبری از 

جنس های قدیمی 
نیست. میراث فرهنگی 

تنها موجب خروج 
این اجناس از خیابان 
منوچهری شده است 
و نه مانع خروج آنها 

از كشور

راهنمای بازار  کاالی خانگی
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تا اینجای کار به خوبی نش��ان 
داده ای��م که احتم��اال تنها ملتی 
هستیم که افسارگسیخته به همه 
مظاه��ر بود و نبودم��ان حمله ور 
ش��ده ایم تا هر آنچ��ه را که روی 
خ��اک و زیر خاک داریم، به یغما 
ببریم، بی آنکه ذره ای بیندیشیم 
که انس��ان های دیگر که در فردا 
و فرداه��ای دیگ��ر خواهند بود، 
چه باید بکنند؟! از طرفی ش��اید 
تنها ملتی هس��تیم ک��ه عالیق 
همه طبقات جامعه مان شباهت 
دیوانه کننده ای به هم دارد. مثال 
همه برندپوشند، حال یکی اصل 
می پوشد و دیگری فیک. یا همه 
عش��ق وافری به گذشته دارند و 
به هر نحوی که شده می خواهند 
تک��ه ای از ای��ن گذش��ته را لب 
تاقچه ای یا روی رفی از خانه خود 
بگذارند و در خیاالت گذشته گرای 
خود سیر کنند. حال کسی یک 
س��که یک ریالی مربوط به چند 
دهه پیش را 10هزار تومان از بر 
خیابان می خرد و فرد دیگری به 
دنبال جام و گلدان های چند هزار 
سال پیش و به اصطالح زیرخاکی 
می گردد و حاضر است هزینه های 
میلیونی هم بابت ش��ان بپردازد. 
خالصه هر کس با توجه به وس��ع 
مالی اش در عوالمی سیر می کند. 
همین ویژگی روان شناسی مردم 
ایران موجب شده تا بازار اجناسی 
تح��ت عن��وان عتیق��ه و آنتیک 

همیشه داغ و پررونق باشد. 

منوچهری و چهره میگون 
زیرخاکی اش

ته��ران اس��ت و خیابان ه��ای 
قدیم��ی و پررم��ز و رازش. یکی 
از این خیابان ه��ای خاطره انگیز، 
خیاب��ان منوچه��ری اس��ت که 
امروزه به ب��ورس کاالهایی چون 
اش��یای آنتی��ک و عتیقه تبدیل 

شده است؛ عتیقه هایی که دیگر 
رونق سال های گذش��ته را ندارد 
و از چش��م های آبی و موهای بور 
توریس��ت ها در ب��ازار آن خبری 
روزگاری  منوچه��ری  نیس��ت. 
اجن��اس و اش��یایی از چند هزار 
س��ال پیش را در خود جای داده 
بود؛ سکه هایی از دوران ساسانیان 
و گلدان هایی از دوران هخامنشی، 
اما طی چند س��ال اخیر که اداره 
میراث فرهنگی در مورد استخراج 
و ف��روش اش��یای عتیق��ه و به 
هش��دارهای  زیرخاکی  اصطالح 
سفت و س��ختی داده، رونق این 
بازار هم به ظاهر کم ش��ده است 
و معامله ای اگر می شود، در کوچه  
پس کوچه هایی است که آدرس 
فروش��ندگان را آرام زی��ر گوش 

خریداران نجوا می کنند. 

عتیقه نه، آنتیک
هر چند کاسبان بازار منوچهری 
این روزه��ا منکر وج��ود چنین 
اجناسی در فروش��گاه های خود 
هس��تند و خود را آنتیک فروش 
می دانند و نه عتیقه فروش، اما به 
س��ختی می توان باور کرد که راه 

درآم��د این افراد تنه��ا از فروش 
چند کت��اب قدیم��ی و یکی دو 
گل��دان شکس��ته از عهد ناصری 
باش��د. کاس��ب جوانی که خیلی 
ه��م راغ��ب ب��ه دادن اطالعات 
نیست در این باره می گوید: جنس 
عتیقه با آنتیک فرق دارد. جنس 

عتیق��ه یعنی جنس��ی که بیش 
از 100 س��ال قدم��ت دارد، ام��ا 
جن��س آنتیک یعن��ی مثال تنها 
50عدد از آن تولید ش��ده باشد. 
فروش��نده جوان دیگری در این 
راسته که س��اعت های کالسیک 

با برندهایی از کشورهای فرانسه، 
آلمان، روس��یه، ژاپ��ن و غیره به 
مشتریان عرضه می کند، معتقد 
اس��ت که مردم عالقه زیادی به 
اجناس قدیمی دارند. اجناسی که 
دیگر یا تولید نمی شوند یا تعداد 
تولید شده آنها بسیار کم است. این 
فروشنده جوان درآمدزایی از این 
ش��غل را خوب توصیف می کند، 
اما معتقد اس��ت ک��ه دیگر رونق 

گذشته را ندارد. 

عتیقه ها به جای منوچهری
 به مرزها می روند

فروشنده دستفروشی که بساط 
خود را نزدیک در ورودی پاس��اژ 
چهلس��تون خیاب��ان منوچهری 
پهن ک��رده با انتقاد از س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی می گوی��د: از 
وقتی بگیر و ببند در حوزه اشیای 
زیرخاک��ی زیاد ش��ده ، رونق این 
راس��ته هم از میان رفته اس��ت. 
این فروش��نده میانس��ال معتقد 
است که توریست ها دیگر به این 
خیابان نمی آیند. زیرا همه اجناس 
چینی هس��تند و دیگ��ر خبری 
از جنس های قدیمی نیس��ت. او 

اضافه می کند که میراث فرهنگی 
تنها موجب خ��روج این اجناس 
از خیابان منوچهری ش��ده است 
و ن��ه مانع خروج آنها از کش��ور! 
زیرا اف��رادی که قبال این اجناس 
را به ای��ن خیابان ب��رای فروش 
می آوردند، ح��ال آنها را به خارج 
از کش��ور منتق��ل می کنند. فرد 
دیگری که در داالن ورودی یکی 
از پاس��اژها نشسته است و حاضر 
هم نیست اطالعات خاصی بدهد، 
خ��ود را خبره این ب��ازار معرفی 
می کند و اینک��ه می تواند جنس  
اص��ل را از غیراص��ل تش��خیص 
بدهد. وی اضاف��ه می کند که از 
روی چه��ره هر کس��ی می تواند 
تشخیص بدهد که خریدار واقعی 
است یا شاید مامور! حتی می گوید 
که برای این چهره شناس��ی خود 
پول هم می گی��رد. در حالی که 
با خ��الل دندانی زیر ناخن هایش 
را مث��ال تمیز می کن��د و از علم 
قیافه شناس��ی اش داد سخن سر 
داده اس��ت، تاریکی دم غروب را 
بهانه می کنم و از او دور می شوم. 

صنایع دستی چینی به جای 
عتیقه های ایرانی

ب��ه ویتری��ن مغازه ه��ای بازار 
عتیقه فروش��ان تهران ک��ه نگاه 
می کنی، بیش��تر با فروشگاه های 
ن��وع  ه��م  آن  صنایع دس��تی 
مواج��ه می ش��وی؛  چین��ی اش 
صنایع دستی ای که تنها شکل و 
شمایل اجناس قدیمی را به خود 
گرفته ان��د و کمتر جنس قدیمی 
در بین آنها به چش��م می خورد. 
به هر ح��ال قرار نیس��ت بازارها 
همیشه براس��اس ارائه کاالهایی 
بچرخند که نیازه��ای روزمره را 
تامی��ن می کنند، بلک��ه نیازهای 
روح��ی و حفره ه��ای روان��ی در 
دنیای امروز دلیل مس��تحکمی 
برای رونق فروش بعضی از کاالها 

محسوب می شوند. 
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جاذبه های  با  تایلند کش��وری 
گس����ترده گردش����گری در 
جنوب ش��رقی آسیاس��ت که 
نام��ش ب��رای تورگردان ه��ا و 
گردش��گران ایران��ی و دیگ��ر 
نق��اط جهان کامال آشناس��ت، 
اما این آش��نایی در کشورمان 
بنا به دالیلی مدت هاس��ت که 
به ص��ورت مس��یری یکطرف��ه 
از ای��ران به س��رزمین س��یام 
تنظیم شده اس��ت، حال آنکه 
فرصت ه��ای بس��یاری ب��رای 
گردش��گری  رواب��ط  توس��عه 
میان تایلند و ایران مهیاس��ت 
ک��ه به ظاهر از دید مس��ئوالن 
صنع��ت  دس��ت اندرکاران  و 
گردشگری کشورمان دورمانده 
اس��ت. از ای��ن رو گفت و گویی 
با حسین کمالیان،  اختصاصی 
س��فیر ایران در تایلند ترتیب 
دادیم تا از امتیازات بازار هدف 
گردشگری تایلند برای صادرات 
نامرئی کشورمان بیشتر بدانیم. 
بدون تردید گفته های باالترین 
مقام دولت��ی ایران در س��یام 
برای  می تواند فرصتی مناسب 
س��رمایه گذاران و تورگردان��ان 
کشورمان باشد تا به فکر توسعه 
ارتباط خود با س��رمایه گذاران 
صنعت گردش��گری در تایلند 
باشند و در نهایت تعادلی میان 
ورود و خروج گردشگران میان 

دو کشور ایجاد کنند. 
 لطفا کمی از پیشینه ارتباط 
فرهنگ�ی ای�ران ب�ا تایلند 

بفرمایید. 
تاریخ روابط ای��ران و تایلند به 
گذشته خیلی دور باز می گردد 
ام��ا از آنجا که معموال مورخان 
ارتباط ایران و تایلند را به زمان 
ورود شیخ احمد قمی در دوره 
صفوی��ه به این کش��ور ارتباط 
داده اند، به عنوان نخستین نوع 
روابط بین دو کش��ور مبنا قرار 
گرفته اس��ت ک��ه در آن زمان 
تایلند به سرزمین سیام معروف 
ب��ود. بنابراین رواب��ط ایران و 
تایلن��د ب��ه ح��دود چهارقرن 
قبل باز می گردد، در حالی که 
روابط رس��می کش��ور ایران با 
تایلند کمی بیشتر از 60 سال 
قبل ش��کل گرفته است. ورود 
شیخ احمد قمی به عنوان یک 
ایرانی به س��رزمین سیام صرفا 
جنبه سیاسی یا تجاری نداشته 
بلکه این ش��خصیت توانس��ت 
فرهنگی  ارتباطی  بنیان گ��ذار 

میان دو کشور باشد. 
 به نظر شما آیا تایلند بازار 
هدف مناسبی برای توسعه 

گردشگری ایران است؟ 
پاسخ ش��ما بدون تردید مثبت 
است و نیازی به تعریف دوباره 
نیس��ت، ام��ا ب��رای اطمینان 
همان طور که اش��اره شد ایران 
ترجم��ه ای از فرهنگ و تمدن 
می��ان مردم تایلند اس��ت و از 
آنجا ک��ه اش��تراکات فرهنگی 
و حت��ی زبانی می��ان دو ملت 
وجود دارد این کشور به عنوان 
بازار هدفی ب��زرگ و بکر برای 
گردش��گری ای��ران اس��ت که 
اگر درس��ت برنامه ریزی کنیم 
به س��رعت ش��اهد رونق ورود 
گردش��گران تایلندی به ایران 

خواهیم بود. 
 نقش رسانه ها در این میان 

چیست؟ 
به نکته بس��یار مهمی اش��اره 

کردید. اگر منظور فعالیت های 
س��فارت ایران در این کش��ور 
اس��ت که خ��ب برنامه های ما 
تعریف ش��ده و طبق همان ها 
تم��ام  از  می کنی��م  س��عی 
رسانه های  و ش��رایط  امکانات 
محلی اس��تفاده کنیم، اما اگر 
خارج از ای��ن چارچوب منظور 
شماس��ت که پاس��خ مشخص 
اس��ت. ارگان ها و دستگاه های 
برنامه ریزی  می توانن��د  ذیربط 
کنند و ما با توجه به ش��ناخت 
کش��ور میزبان فقط می توانیم 
نقش هماهنگ کننده را داشته 

باشیم. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما جاذبه های 
ایران و امکانات ایران نیز به 
گردشگران تایلندی درست 

معرفی شده است؟ 
تاکی��د می کن��م س��فارتخانه 
هم��راه ب��ا رای��زن فرهنگ��ی 
مسئولیت هایی برعهده دارد که 
می توانی��م طبق همان ها انجام 
وظیف��ه کنیم که چه بس��ا در 
این س��فارتخانه ما بیش از حد 
توان خودمان انجام داده ایم. در 
هر مراسمی ش��رکت کرده ایم 
و درب��اره ارتباط بیش��تر میان 
دو مل��ت آگاه��ی داده ایم. در 
تمام مناس��بت های ویژه مثل 
انقالب  پی��روزی  بزرگداش��ت 
اس��المی ی��ا دیگ��ر روزه��ای 
مه��م در این کش��ور از فرصت 
اس��تفاده کردیم و ای��ران را با 
تم��ام داش��ته هایش معرف��ی 
کردی��م، اما این کافی نیس��ت 
چ��ون گردش��گری هم��کاری 
جمع��ی را طلب می کند و باید 
برنامه ریزی  برای آن گروه��ی 
داشته باشیم. همین امر باعث 
ش��ده معادله هم اکنون به نفع 
کشور تایلند باشد و گردشگران 
از ایران بیش��تر به تایلند سفر 

کنند. 
 آی�ا آماری از گردش�گران 
تایلن�دی ک�ه وارد ای�ران 

شده اند در اختیار دارید؟ 
بله! این یکی از وظایف ما است 
که براس��اس نوع س��فرها آمار 
تهیه کنیم. تعداد تایلندی هایی 
که در سال گذش��ته )1392( 
ب��ه ایران س��فر کردن��د اعم از 
توریسم و تجاری و هیات های 
مختل��ف ب��ه 4 ه��زار نفر هم 
نمی رسد که در قیاس با 154 
هزار ایرانی که از تایلند بازدید 
می کنند قابل مقایس��ه نیست. 
بد نیس��ت بدانیم ای��ن تعداد 
گردش��گر تایلند دو سال قبل 
شاید به 1300 هم نمی رسیده 

است. 
 آیا تایلندی ها برای دریافت 
ویزا جهت بازدی�د از ایران 

مشکلی دارند؟ 
پاس��خ شما قاطعانه خیر است. 
ورود  ب��رای  مش��کلی  هی��چ 
تایلندی ه��ا به ایران نیس��ت و 
در جه��ت مقابل ه��م با توجه 
به ارتباطاتی که با سفیر تایلند 
در ایران داشتم نیز همین گونه 
است. گردشگران و عالقه مندان 
ورود به دو کشور حداکثر ظرف 
48 س��اعت اگ��ر من��ع قانونی 
نداشته باشند می توانند روادید 
دریاف��ت کنند و س��فارتخانه 
ایران هم در تایلند در چارچوب 
قوانین خود هرچه بیشتر سعی 
در تس��هیل ورود آنها به ایران 
دارد. به عنوان مثال در صورت 
صالحدید دستور داده ام حتی 
همان روز ویزا برای برخی افراد 
صادر ش��ود یعنی کمتر از 24 
ساعت فرد توانسته روادید ورود 
به خاک ایران را دریافت کند، 
اما گاهی اوقات شرایط ایجاب 

نمی کند که ویزا صادر کنیم. 
از ش�رایط  منظ�ور ش�ما   
بیش�تر  لطف�ا  چیس�ت؟ 

توضیح دهید.

بدون تعصب قبول کنیم هنوز 
گردش��گری  زیرس��اخت های 
ای��ران کام��ل نیس��ت و نبود 
اوق��ات باعث  امکان��ات گاهی 
ب��رای  مش��کالتی  ایج��اد 
گردشگران خواهد شد که این 
موض��وع نه تنها باع��ث تبلیغ 
گردش��گری ای��ران نمی ش��ود 
بلک��ه ضدتبلی��غ هم هس��ت. 
بنابراین باید با توجه به شرایط، 
نحوه ص��دور وی��زا را مدیریت 
کنیم نه اینکه مش��کل باش��د؛ 
صرف��ا امکان��ات را باید درنظر 
بگیریم و بعد اقدام به پذیرش 
کنی��م. به عنوان مثال خرداد تا 
شهریورماه همین امسال اگر به 

آمار ن��گاه می کردید می دیدید 
صنع��ت هتل��داری ای��ران ب��ا 
توج��ه ب��ه ورود گردش��گران 
خارجی دچار مش��کل شده و 
ام��کان اقامت گردش��گران در 
برخی ش��هرهای گردشگرپذیر 
کشورمان مثل شیراز، اصفهان 
یا کاشان نبوده است؛ چرا کاری 
کنیم که صنعت گردش��گری 

ایران زیر سوال برود؟ 
 آیا س�فارت کش�ورمان در 
برخی  آشنایی  برای  تایلند 
ایران  ب�ا جاذبه ه�ای  افراد 

برنامه ریزی کرده است؟ 
بله! همین چندی پیش هیاتی 
شامل 30 نفر از دانشگاهیان و 
دیگر افراد را که بین آنها افراد 
ش��یعه و بودایی نی��ز بودند به 
ایران فرس��تادیم که هم از قم 
دی��دار کردند و هم از مش��هد، 
البته به دیگر شهرهای دیدنی 
ای��ران نی��ز رفتن��د ک��ه تاثیر 
برای گردشگری  بسیار جالبی 
کش��ورمان داش��ت چ��ون در 
رس��انه های محلی نی��ز از آن 
موضوع یاد ش��د، اما این کافی 
نیس��ت و با همکاری ارگان ها 
به خصوص جوامع دانش��گاهی 
ای��ن نوع س��فرها بای��د تداوم 
داشته باشد تا همواره نام ایران 
با تم��ام داش��ته هایش در این 

کشور شنیده شود. 
 آیا پیشنهادی برای توسعه 
گردش�گری بین دوکش�ور 

دارید؟ 
و  بررس��ی ها  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
اطالعات��ی که از ب��ازار تایلند 
در اختی��ار دارم بدون تردید 
خدم��ت ش��ما می گوی��م که 
هن��وز  ای��ران  تورگردان��ان 
نس��بت  کاف��ی  اطالع��ات 
گردش��گری  پتانس��یل  ب��ه 
کش��ورمان  ب��رای  تایلن��د 
ندارن��د و در جه��ت مقاب��ل 
گردش��گری  س��رمایه گذاران 
تایلن��د هم این گونه هس��تند 
ک��ه همی��ن امر باعث ش��ده 
گردش��گران  جری��ان حرکت 
باش��د.  یکطرف��ه  همچن��ان 
بنابراین پیش��نهاد می دهم با 
هم��کاری ارگان ه��ای مربوط 
نشس��تی  برگ��زاری  ام��کان 
و  فع��االن  می��ان  تخصص��ی 
گردش��گری  س��رمایه گذاران 
ایرانی  تورگردانان  به خصوص 
و تایلندی فراهم ش��ود تا این 
دو گ��روه بیش��تر بتوانن��د با 
امکانات هم آش��نا  و  یکدیگر 
ش��وند. این راه حل��ی ابتدایی 
برای توسعه ورود گردشگران 

به کش��ورمان است.  تایلندی 
چون به عقیده من در صورت 
برق��راری ارتباط��ی صحیح و 
دقی��ق می��ان بخش خصوصی 
صنعت  این  س��رمایه گذار  که 
است، خودشان توان مدیریت 

کارهای بعدی را دارند. 
به نظ��ر بنده ای��ن بهترین راه 
اس��ت که فکر نکنیم هرچه ما 
می پس��ندیم تایلندی ها هم به 
آن عالقه مند هستند. به عنوان 
مثال چون ما چلوکباب دوست 
تایلندی هم  داریم گردشگران 
هن��گام ورود به ایران به دنبال 
آن هس��تند، بلکه باید با ایجاد 
ارتباط میان فعاالن این عرصه 
و البته ش��ناخت ب��ازار هدف 
متناس��ب ب��ا س��لیقه و عالقه 
آنها س��رمایه گذاری کنیم. این 
رم��ز موفقی��ت تایلندی ها در 
گردش��گری بین الملل��ی بوده 
چون کامال درب��اره بازار هدف 
خ��ود تحقیق و جس��ت و جو 
کرده اند و برای آنها بس��ته های 
متن��وع ت��دارک دیده ان��د، اما 
آی��ا ما بس��ته های متنوع برای 
گردش��گران تایلن��دی داری��م 
یا منوی های غذای��ی ما هنوز 
همان چلوکباب و قورمه سبزی 
است؟ پس اینجا فرصتی فراهم 
اس��ت برای سرمایه گذارانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند 
تا روی عالقه مندی  تایلندی ها 

سرمایه گذاری کنند. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما تایلندی ها 
ب�ازار هدف ای�ران را خوب 

شناخته اند؟ 
اگ��ر به آمار ورود گردش��گران 
به تایلند توج��ه کنید متوجه 
می شوید مسئوالن گردشگری 
تایلند نه تنها بازار هدف ایران 
را ب��ه خوبی ش��ناخته اند بلکه 
دیگر نقاط جهان را نیز زیر نظر 
دارند. به عنوان مثال این کشور 
مدتی اس��ت برای گردشگران 
مس��لمان تدارک ویژه ای با نام 
گردش��گری حالل دیده است، 
اما یک س��وال از شما دارم که 
آیا ایران که از اس��اس کشوری 
حالل است اینچنین برنامه ای 
برای دیگر کش��ورها داشته یا 
خیر؟ فکر کنم پاس��خ شما در 
این بین کامال مش��خص است. 
بنابرای��ن تایلن��د ب��رای ایران 
برنامه ریزی ک��رده درحالی که 
ایران هنوز اندرخم یک کوچه 

است. 
توره�ای  برگ�زاری  آی�ا   
به عنوان  می تواند  مشترک 
حرک�ت آغازی�ن مناس�ب 

باشد؟ 
ک��ه  طرح های��ی  از  یک��ی 
مطرح ش��ده این است که از 
کنیم.  اس��تفاده  موس��م حج 
چ��ون مس��لمانان تایلن��د به 
این مراس��م اعزام می ش��وند 
تورهای  برگزاری  با  می  توانیم 
و  ای��ران  می��ان  مش��ترک 
عربس��تان ابتدا قب��ل از اعزام 
به این مراس��م اله��ی آنها را 
بیاوریم و پس  به کش��ورمان 
اع��زام  عربس��تان  ب��ه  آن  از 
برنامه ای بس��یار  ای��ن  کنیم. 
اما همان طور  مناسب اس��ت، 
ک��ه گفتم نیازمن��د همکاری 
متع��ددی  ارگان ه��ای  بی��ن 
مثل س��ازمان ح��ج و زیارت 
و گردش��گری ایران است که 
بتوانند از این امتیاز اس��تفاده 
کنند. ما صرفا هماهنگ کننده 

امور آنها خواهیم بود. 

گفت و گوی اختصاصی »فرصت امروز« با حسین کمالیان، سفیر ایران در تایلند

سیام؛ بازاری بکر برای توسعه گردشگری ایران
 صدور 7 مجوز پرورش ماهی

در قفس در هرمزگان

معاون آبزی پروری ش��یالت هرم��زگان از صدور هفت 
مجوز پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ساالنه بیش از 
4هزار تن در راس��تای حفظ ذخایر در استان هرمزگان 

خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، »علی کریمی« با اشاره به اینکه این 
هف��ت مجوز در اجرای طرح های حف��ظ ذخایر آبزیان 
امسال صادر شده اس��ت، گفت: این مجوزها راه اندازی 
133 قفس پرورش ماه��ی در قفس با اعتباری بالغ بر 
7 میلیارد ریال را شامل می شود. وی با بیان اینکه طرح 
پرورش ماهی در قفس در هرمزگان به صورت آزمایشی 
از س��ال 86 در جزیره هن��گام و بندرآفتاب به اجرا در 
آمد، اف��زود: هم اکنون طرح های پروش ماهی در قفس 
در جزایر الرک، هنگام و اطراف جزیره قشم به اجرا در 
می آید. معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان با اشاره به 
افزایش فشار به ذخایر آبزیان خلیج فارس در سال های 
اخیر گفت: راهبرد جدی س��ازمان شیالت ایران برای 
مرتفع سازی این مشکل توسعه سریع طرح های پرورش 
ماهی در قفس، دستیابی به تولید انبوه ماهیان باارزش 
دریای��ی، ایجاد فرصت ش��غلی جدی��د و جلوگیری از 
صی��د غیرمجاز اس��ت. کریمی گفت: تولی��د ماهی در 
ش��رایط طبیعی، عدم نیاز به زمین درخشکی، مقرون 
ب��ه صرفه بودن، هزینه های پایی��ن و زودبازده بودن از 
مزیت های اجرای این طرح است. وی خاطرنشان کرد: 
برای تامین بچه ماهی برای طرح های پرورش در قفس 
مجوز احداث دو مرکز تکثیر بچه ماهی با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی صادر ش��ده که هم اکنون این دو مرکز 
در ش��هرهای »پارس��یان« و »قش��م« در حال احداث 

است. 

طرح های کارآفرینی هرمزگان به 
بنیاد برکت معرفی شوند

مع��اون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تاندار هرمزگان 
گفت: متولیان بخش های مختلف اقتصادی و همچنین 
فرمانداران باید کارآفرینان و فرصت های سرمایه گذاری 
مناس��ب را برای معرفی به بنیاد برکت شناسایی کنند 

تا آنها برای استفاده از تسهیالت بنیاد هدایت شوند.
به گزارش ایسنا، صالح دریانورد در نشست کمیسیون 
امور اقتصادی اس��تان هرمزگان ب��ه ظرفیت های بنیاد 
برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره( برای 
کمک به طرح های س��رمایه گذاری در استان هرمزگان 
اشاره کرد و بیان داشت: در استان هرمزگان مزیت های 
بسیاری برای س��رمایه گذاری وجود دارد، اما با توجه به 
محدودیت منابع مالی از بنیاد برکت درخواست کرده ایم 
تا در طرح های اس��تان هرمزگان مشارکت داشته باشد.
وی ادام��ه داد: متولیان بخش ه��ای مختلف اقتصادی و 
همچنی��ن فرمانداران بای��د کارآفرین��ان و فرصت های 
س��رمایه گذاری مناس��ب را برای معرفی به بنیاد برکت 
شناس��ایی کنند تا آنها برای استفاده از تسهیالت بنیاد 
هدایت ش��وند.معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تاندار 
هرمزگان افزود: منابع بنیاد برکت می تواند در بخش های 
مختلف از جمله بهداشت و درمان و احداث مدرسه، خانه 
عالم و مسجد تس��هیل کننده باشد و مورد استفاده قرار 
گیرد که می خواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بنیاد 
برکت در این طرح ها در اس��تان مشارکت داشته باشد.
دریانورد تصریح کرد: س��ال گذش��ته طرح هایی با مبلغ 
حدود 50 میلیارد تومان شامل 37 میلیارد تومان طرح 
احداث فضاهای آموزشی و همچنین طرح های فرهنگی 
در مناط��ق مح��روم اس��تان هرمزگان به بنی��اد برکت 
معرفی ش��د.در ادامه این نشست روح اهلل امیدی معاون 
سرمایه گذاری بنیاد برکت با بیان اینکه 75 درصد حجم 
فعالیت های این بنیاد اقتصادی است، اظهار کرد: هدف 
بنیاد برکت ایجاد اش��تغال و تولی��د پایدار در واحدهای 
تولیدی اس��ت.وی به الزامات بنیاد برکت برای مشارکت 
و سرمایه گذاری در طرح های مختلف اشاره کرد و افزود: 
بنیاد برکت در طرح ها بیش��تر از 49 درصد مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری نمی کند و حداکثر تا مدت پنج سال در 
طرح ها مش��ارکت خواهد داش��ت و مبنای ورود بنیاد به 
طرح ها نیز ارزش گذاری و محاسبه دارایی ها براساس نرخ 
روز و مبن��ای خروج از طرح نیز همین خواهد بود.معاون 
سرمایه گذاری بنیاد برکت اضافه کرد: طرح هایی که بنیاد 
برکت در آنها مش��ارکت می کند حتما باید دارای توجیه 
اقتصادی باش��د و براین اساس کمیته های سرمایه گذاری 
در اس��تان ها ش��کل می گیرد ک��ه مع��اون برنامه ریزی 
استانداری و مدیران صنعت، کش��اورزی، مدیرکل ستاد 
اجرای��ی فرمان امام )ره( اس��تان و مدیر منطقه ای بنیاد 
برکت اعضای ثابت آن هستند و این کمیته کارآفرینان و 
فرصت های سرمایه گذاری را به بنیاد معرفی خواهد کرد.

امیدی تصری��ح کرد: بنیاد برک��ت در طرح های کوچک 
و متوس��ط با ارزش 3 تا 25 میلیارد تومان مش��ارکت و 
سرمایه گذاری می کند و همچنین فعالیت های عام المنفعه 
در زمینه س��اخت خانه های بهداشت، مسجد، مدرسه و 

حوزه علمیه از دیگر فعالیت های این بنیاد است.

در راستای جذب 
گردشگران تایلندی 
فرصتی فراهم است 
برای سرمایه گذارانی 

که در این حوزه 
فعالیت می کنند تا 
روی عالقه مندی 

تایلندی ها 
سرمایه گذاری کنند

اخبار

جبران کمبود خوراک پتروشیمی و 
فروش آب بطری

کالف اول: 
آی���ا می دانس����ت�ید 
پتروش��یمی بن��در امام، 
به دلی��ل کمبود خوراک 
ب��ا 70 درص��د ظرفی��ت 
اسمی تولید کار می کند؟ 
ش�����رکت  مدیرعام��ل 
پتروش��یمی بندر امام در این ارتباط گفته، در راستای 
تامین مطلوب تر خوراک پتروشیمی بندر امام در پروژه 
ان.  ج��ی.  ال 3200 به صورت فاینانس��ور حضور یافته و 

70درصد سرمایه مورد نیاز را تامین می کند. 
این مقام مسئول میزان سرمایه گذاری در این پروژه 
را یک میلی��ارد و 300 میلی��ون دالر اع��الم کرده که 
70درصد آن را ش��رکت پتروشیمی بندر امام از منابع 
داخلی یا دریافت تس��هیالت از صندوق توسعه ملی و 

بانک های کشور تامین می کند. 
وی در ادام��ه توضی��ح داده ک��ه تاکن��ون مطالعات 
اولیه ای��ن پروژه ص��ورت گرفته، اما بای��د هزینه های 
آن  م��ورد  در  ت��ا  ش��ود  مش��خص  س��رمایه گذاری 

تصمیم گیری صورت بگیرد. 
در این قس��مت، فضا برای س��رمایه گذاری کس��انی 
ک��ه در حوزه پتروش��یمی فعالیت دارند، باز اس��ت. از 
همی��ن امروز می توانید ب��ا دریافت اطالعات تکمیلی و 
سفر به بندر امام، بخشی از سرمایه گذاری برای تامین 
خوراک پتروش��یمی را به عهده بگیرید و در مقابل آن 
س��ود منطقی خود را دریافت کنی��د. البته در این کار 
الزم است که سرمایه ش��ما بسیار زیاد باشد؛ به همان 
مقداری که وقتی رقمش به گوش امثال بنده می خورد، 

ناخودآگاه از تعجب ابروهایمان باال می رود! 

کالف دوم: 
در  ایرن��ا  خبرگ��زاری 
گزارش��ی عن��وان ک��رده 
اجرای طرح تن��وع تولید 
محص��ول آب و تفکی��ک 
بهداش��تی  و  ش��رب  آب 
به طور جدی در دس��تور 
کار وزارت نیرو و ش��رکت مهندس��ی آبفای کشور قرار 
دارد و هم اکنون در بخش مرکزی مش��هد مقدس و قم 

به صورت پایلوت اجرایی شده است. 
مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
گفت��ه با اج��رای این طرح آب با کیفیت بهداش��تی از 
طریق ش��بکه های توزیع و آب ش��رب از س��امانه های 
دیگری همچون آب بسته بندی، ایستگاه های برداشت 
آب یا استفاده از بخش خصوصی برای توزیع در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت. 
بخش خصوص��ی  لغ��ت  دو  وقت��ی  س��رمایه گذاران 
به گوش ش��ان می خ��ورد، باید چش��مان خ��ود را باز 
کنند و ب��ا درایت و برنامه ریزی، برای س��رمایه گذاری 
اق��دام کنند. اگر دقت کنی��د، در جمله آخر این خبر، 
»بخش خصوص��ی« عنوان ش��ده ک��ه می تواند نویدی 
باش��د ب��رای س��رمایه گذاران. یک��ی از کارشناس��ان 
معتق��د اس��ت تفکیک آب، بیش��تر از طری��ق فروش 
آب بطری امکان پذیر اس��ت؛ کاری ک��ه هم اکنون هم 
بخش خصوصی، آن را بر دوش می کشد. مطمئن باشید 
با اجرای این طرح، میزان تقاضا برای خرید آب بطری 
به ش��دت افزایش می یابد. در حال حاض��ر کارخانه های 
متعدد بس��ته بندی آب در نقاط مختلف کشور هستند 
ک��ه با تمام  امکان��ات به فروش می رس��ند. پس از این 

فرصت استفاده کنید. 

سرنخ
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عماد عزتی

خبر

تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای 
توسعه روابط اقتصادی با عراق

اس��تاندار ایالم در جلس��ه ش��ورای توس��عه روابط 
خارجی اس��تان، اظهار کرد: ساماندهی روابط خارجی 
اس��تان و برنامه ریزی برای دیدار و دعوت از مسئوالن 
و س��رمایه گذاران خارجی خصوص��ا مقامات عالی رتبه 
استان های همس��ایه ایران در کش��ور عراق از وظایف 
خطیر این شوراست که باید با برنامه ریزی دقیق نسبت 

به اجرای این سیاست ها اقدام کرد.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اس��تانداری ای��الم، 
محمدرض��ا مرواری��د افزود: این س��تاد از چهار کمیته 
سیاس��ی امنیتی، کمیته برنامه ریزی، کمیته اقتصادی 
و کمیته فرهنگی، س��یاحت و سالمت تشکیل شده و 
ه��ر کمیته امور مرب��وط به خود را ب��ا برنامه ریزی در 
دوره ه��ای کوتاه م��دت و بلند م��دت و تعیی��ن اهداف 
انجام می دهد. اس��تاندار ایالم فعالیت این کمیته را در 
گس��ترش روابط با طرف های خارجی بسیار پراهمیت 
خوان��د و خاطرنش��ان ک��رد: در این ح��وزه می توان با 
ارائه برنامه های مناس��ب در بهب��ود روابط اقتصادی و 
جذب توریس��م و توریسم درمانی و دیگر حوزه اقدامات 
بس��یار مناس��بی را انجام داد. وی ادام��ه داد: ایالم از 
لحاظ جذب گردش��گر خصوصا از استان های همجوار 
در کش��ور عراق می تواند بس��یار موفق عمل کند و در 
این حوزه در بحث اقتصادی و اشتغال می توانیم بسیار 
موفق تر عمل کنیم. مروارید در خصوص افزایش حجم 
صادرات از اس��تان و مرز مه��ران تصریح کرد: با ایجاد 
انباره��ای مناس��ب ذخیره مواد کش��اورزی و غذایی و 
ایجاد بازارهای مناسب برای محصوالت خود در کشور 
عراق می توان در رونق اقتصادی استان تحولی اساسی 

ایجاد کرد. 

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای اسالمی، از اختصاص 20 میلیارد 
تومان اعتبار به بخش اشتغال استان از سوی قائم مقام وزیر تعاون خبر داد. به گزارش 
ایسنا، محمدعلی پور مختار در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، با اعالم 
ای��ن خبر افزود: 200 میلیارد تومان اعتبار از س��وی قائم مق��ام وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به کش��ور تعلق گرفت که از این میزان 20 میلیون تومان به اس��تان همدان 
تخصیص یافت. وی خواس��تار اختصاص بخشی از این اعتبار برای فرهنگی سازی شد 
و گفت: به علت بیکاری ناشی از نگاه فرهنگی غلط در جامعه، باید کمیته ای به عنوان 
کمیته کارشناسی فرهنگ در استان تشکیل شود تا مسائل جزئی تر و موانع اشتغال در 
آن بررسی شود. رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: با تشکیل این کمیته می توان برای هر شهرستان نگاه خاصی بر مبنای توانمندی و 
عالقه مندی ها در نظر گرفت تا نتایج اجرای مصوبات در آن بررسی شود. وی خواستار 
بررس��ی بیشتر شغل های ایجاد ش��ده در استان شد و اظهار کرد: اگر هر ماه برای هزار 

نفر در استان اشتغال ایجاد می شود باید درست مورد بررسی 
قرار گیرد چراکه آمار ارائه ش��ده در زمینه ایجاد شغل زیاد 
است، اما واقعیت نشان دهنده این موضوع نیست. پورمختار 
در پایان خاطرنش��ان کرد: مجموعه مصوبات در کارگروه ها 

باید نتیجه محور باشد و در عمل روشن شود. 

معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان شرقی گفت: هیچگونه محدودیتی برای صدور 
مجوز های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری وجود ندارد.به گزارش ایسنا، محمدصادق 
پورمهدی در همایش روز جهانی گردش��گری با تاکی��د بر لزوم حمایت همه جانبه از 
سرمایه گذاران صنعت گردشگری گفت: انتظار می رود مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری اس��تان برای تک تک س��رمایه گذاران این حوزه زمان کافی را 
اختصاص دهد و پیگیر این موضوع باشد.وی گردشگری را از محور های اصلی توسعه 
اس��تان دانس��ت و گفت: زمانی که از بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در حوزه 
خاصی دعوت می کنیم موظف هستیم تا آخرین لحظه از سرمایه گذار حمایت کنیم.
پورمهدی انجام مطالعات اجتماعی در حوزه گردشگری را ضروری عنوان کرد و افزود: 
انجام کار مطالعاتی باعث کیفیت بخشی فعالیت هایمان خواهد شد.وی تعداد مراکز 
اقامتی شهر تبریز را محدود دانست و گفت: باید مجموعه هایی به شکل فضا های جامع 
گردشگری در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی برای گردشگران در نظر گرفته شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: رسیدن به 
اهداف مشترک در صنعت گردشگری حرکت های همسو 
را می طلبد و خوشبختانه امسال شاهد هم افزایی خوبی در 
حوزه صنعت گردشگری هستیم، به طوری که تا آبان ماه 

100 درصد ظرفیت هتل های تبریز پر است.

اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار به اشتغال
 استان همدان

مجوز های بدون محدودیت سرمایه گذاری در 
صنعت گردشگری
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در  برنده��ا  از  بس��یاری 
سال های  گوناگون،  حوزه های 
ی��ک هویت  دارای  متم��ادی 
مش��خص و تثبیت ش��ده در 
ذهن مخاطبان خود هس��تند 
از این رو حاضر به خطر کردن 
نیس��تند و ترجیح می دهند با 
هم��ان تصویر، لوگو یا ش��عار 
گذش��ته در ذه��ن مخاط��ب 
بمانند. برخی هم از آن طرف 
ب��ام افتاده و بی محابا، مدام در 
حال تغییر بخش های مختلف 
برند خ��ود از لوگ��و گرفته تا 
ش��عار، رنگ های س��ازمانی و 
دیگر عوامل هویت بصری شان 

هستند. 
البت��ه ک��ه تغیی��ر تصوی��ر 
ذه��ن  در  ش��ده  تش��کیل 
مش��تریان برای هر ش��رکتی 
می توان��د ب��ا ریس��ک زیادی 
همراه باش��د و اگر این عمل، 
هدفمند و به طور کارشناس��ی 
خس��ارات  نش��ود،  انج��ام 
جبران ناپذیری را به بار خواهد 
آورد، ام��ا نباید فراموش کنیم 
ک��ه فرآیند بازس��ازی برند به 
پیشرفت ها  ش��رایط،  اقتضای 
و نیاز مخاطبان، امری اس��ت 
ضروری تا برند بتواند نس��بت 
به جایگاه مناس��ب شرایطش 
هر چندس��ال یک بار نفس��ی 
تازه کند تا ط��راوت، تازگی و 
وجه تمایزش ب��ا دیگر برندها 
در ذهن مخاطبان حفظ شود. 

بازسازی برند برای 
پیشرفت

نکت��ه قابل توج��ه در مورد 
بس��یاری از برندهای مش��هور 
و ب��ه یادمان��ده در ذهن همه، 
ای��ن اس��ت که ب��ا توج��ه به 
ش��رایط زندگ��ی، فرهن��گ و 
همچنین  تکنولوژی  پیشرفت 
فعالیت  ی��ا  افزای��ش خدمات 
برن��د، ه��ر ازگاه��ی فرآین��د 
بازس��ازی را در خصوص یک 
یا همه بخش ه��ای برند خود 
انجام می دهن��د و اصال نگران 
محو ش��دن از ذهن مش��تری 
یا کم ش��دن تعداد مشتریان 
نیس��تند، چرا ک��ه کار اصولی 
و هدفمند همیشه در راستای 
بهتر ش��دن و ارتق��ای جایگاه 
برن��د ص��ورت می گی��رد. در 
واق��ع اکث��ر برنده��ای بزرگ 
هنگام ق��رار گرفتن در مرحله 
پیش��رفت از نظر گس��تردگِی 
فعالی��ت ی��ا تغیی��ر الگوهای 
رفت��اری و فرهنگ��ی جامعه، 
خ��ود را به گونه ای بازس��ازی 
می کنن��د که هوی��ت برند به 
س��مت تغییرات پیش آمده و 
پیش بینی  و  مناس��ب  جایگاه 

شده سوق داده شود. 
در خصوص برندهای داخلی 
هم بعضا ش��اهد بازسازی های 

جزئ��ی بوده ای��م ام��ا در این 
می��ان بان��ک س��امان چندی 
پیش یک خانه تکانی اساس��ی 
در ح��وزه هویت خ��ود، انجام 
داد. ای��ن فرآیند بازس��ازی و 
جایگاه س��ازی مج��دد بان��ک 
س��امان، م��ا را بر آن داش��ت 
تا به س��راغ رضا اس��الم پناه، 
کارش��ناس و نویسنده باسابقه 
تبلیغ��ات و نویس��نده ش��عار 
جدی��د بان��ک س��امان برویم 
و در ای��ن خص��وص ب��ا وی 

گفت وگویی داشته باشیم. 

یک کار تیمی
اس��الم پن��اه در خص��وص 
چگونگی انجام این بازس��ازی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
بازسازی هویت و جایگاه سازی 
ی��ک  س��امان  بان��ک  برن��د 
فرآین��د کامال حس��اب ش��ده 
و کارشناس��ی بود که توس��ط 
تیم برندینگ آژانس تبلیغاتی 
اش��اره انجام شد و من نیز در 
کپی رایتر،  به عنوان  پروژه  این 
افتخ��ار همکاری ب��ا این تیم 
ن��ژده  آق��ای  به خص��وص  و 
هوانس��یان - مدیر پ��روژه- و 
س��رکار خانم میترا شاهسوند 
-مدی��ر خالقی��ت پ��روژه- را 

داشتم. 

جایگاه سازی دوباره
اسالم پناه در خصوص اینکه 
این تغییرات از کجا شروع شد 
و اساس��ا چال��ش اصلی بانک 
تغییراتی  برای ش��روع چنین 
چه بود، می گوید: متاسفانه در 
ایران اغل��ب منتظرند که یک 
اتفاق بد یا مش��کلی اساس��ی 
برای برندش��ان پیش بیاید تا 
حاض��ر به تغییر ش��وند اما در 
خص��وص بانک س��امان اصال 
این گون��ه نب��ود. یعن��ی ایده 
اصلی از آنجا ش��کل گرفت که 
بانک س��امان خدمات و تعداد 
ش��عباتش گستره شده بود، از 
طرفی فرات��ر از آن چیزی که 
و  می کرد  فعالی��ت  می نم��ود 
خدمت ارائ��ه می داد پس نیاز 

بود یک جای��گاه تازه و جامع 
بسازد و به منظور دستیابی به 
این مهم اقدام به بهینه س��ازی 
هویت و ارتق��ای جایگاه برند 

خود کرد. 
گذش��ته  ش��عار  واق��ع  در 
بانک س��امان- بانک س��امان، 
بان��ک هوش��مند- که اش��اره 
به هوش��مند ب��ودن این بانک 
داش��ت ش��اید ت��ا ای��ن حد 
باورپذی��ری  و  تاثیرگ��ذاری 
داش��ت ک��ه بانک س��امان را 
به عن��وان یکی از پیش��روهای 
ذهن  در  الکترونیک  بانکداری 
مخاطبش تداع��ی کند، اما با 
گذش��ت زمان و ارائه خدمات 
تم��ام  توس��ط  الکترونی��ک 
بانک ه��ا دیگر، این مش��خصه 
متمایزی  جایگاه  نمی توانست 
برای برن��د بانک ایج��اد کند 
پس تصمیم بر آن شد تا شعار 

بانک را تغییر دهیم. 

القای حس آرامش و لذت 
به مشتری

اس��الم پناه عنوان می کند: 
در مجموع، چنین حرکتی باید 
به صورت یکپارچ��ه و متمرکز 
اتف��اق بیفت��د لذا ی��ک ایده 
محوری و یک هس��ته مرکزی 
نیاز داش��تیم ک��ه کل فرآیند 
پیرامون آن ش��کل بگیرد. این 
هس��ته مرک��زی مفه��وم کار 
 Business and ل��ذت  و 
pleasure بود. این مفهوم بر 
این واقعیت استوار بود که برند 

بانک س��امان ت��الش می کرد 
مش��تریان بانک سامان چه در 
استفاده از خدمات بانک و چه 
هنگام مراجعه به بانک عالوه بر 
انجام کار بانکی خود به گونه ای 
یا  اس��تراحت کوتاه��ی کنند 
دست کم در آن زمان احساس 
راحت��ی، آرام��ش و ل��ذت را 
تجربه کنند. از جمله تغییرات 
شکل گرفته، می توان به تغییر 
شعار و لحن بیان برند، لوگو و 
هویت بصری، س��بک عکاسی، 
معماری داخلی شعب، پوشش 
پرس��نل و موس��یقی در حال 
پخ��ش در ش��عبه ها و حت��ی 
افزودن رایحه ای خوش��ایند و 
مش��ترک در تمام شعب بانک 

اشاره کرد. 
گام اصل��ی ای��ن بازس��ازی 
تغیی��ر تگ الین بانک بود، این 
تغییر همان ط��ور که گفتم در 
کاری  گستره  افزایش  راستای 
بان��ک و منطب��ق ب��ر هس��ته 
مرکزی باید نوش��ته می ش��د. 
پیش��نهادهای متفاوت��ی ارائه 
ش��د و در نهایت شعار »با شما 
بانک  مدیران  توسط  هستیم« 
انتخ��اب ش��د. اس��الم پناه در 
خصوص تحلیل و انتخاب این 
شعار اضافه می کند: از آنجایی 
ک��ه مش��تریان و مخاطب��ان 
بان��ک هم��ه اقش��ار جامعه و 
از گروه ه��ای مختل��ف س��نی 
و طبق��ات گوناگ��ون اجتماع 
هس��تند پس نیاز بود شعاری 
س��اده، ش��فاف و قاب��ل درک 
تدوین ش��ود. الزم است اشاره 
کن��م که این تگ الین در عین 
س��ادگی، قابلیت وی��ژه ای در 
خود دارد و آن وجود الیه های 
معنایی متعدد است که در آن 
مستتر است. به این معنی که 
با توجه به لحن خوانش ش��عار 
می ت��وان از آن برداش��ت های 

متفاوتی کرد. 
معنی اولیه ش��عار همراهی 
و همدل��ی و وف��ادار ب��ودن با 
مخاطب اس��ت ولی اگر تاکید 
روی کلمه »شما« باشد به صدا 
ک��ردن یا مخاطب ق��رار دادن 

مشتری اشاره دارد و همچنین 
اگ��ر تمرکز روی »هس��تیم« 
برداشت  اینطور  باشد می شود 
کرد که بان��ک می گوید، ما به 
پشتوانه شما؛ هستیم و فعالیت 
می کنیم و این معنا به خصوص 
استفاده های درون سازمانی  در 
می تواند کاربردی موثر داشته 

باشد. 
وی در ادام��ه می گوید: یکی 
دیگر از مزیت های این ش��عار 
قاب��ل بس��ط بودن آن اس��ت، 
البته ای��ن قابلی��ت تنها برای 
برخی شعارها مزیت محسوب 
می شود و اغلب بازی کردن با 
ش��عار کاری خطرناک بوده و 
ممکن است نتیجه منفی بدهد 
اما این شعار قابلیت این را دارد 
که در متن و به طور مثال زمان 
ارائ��ه ی��ک خدم��ت جدید به 
آن چیزی افزوده ش��ود، مثال 
همواره با ش��ما هس��تیم یا با 
شما سامان هس��تیم. از دیگر 
تگ الی��ن  ای��ن  ویژگی ه��ای 
می توان ب��ه باورپذیری باال به 
واسطه لحن صمیمی و ارتباط 
مستقیم با مشتری اشاره کرد، 
البت��ه باید عنوان کن��م که با 
توجه به تدوین لحن و ادبیات 
نوش��تاری و کالمی برند بانک 
سامان، این ش��عار یا تگ الین 
نیز منطبق بر این چارچوب ها 

و قواعد تدوین شده است. 

همه چیز در یک کتاب
اس��الم پن��اه در خص��وص 
جامعیت این تغییرات می گوید: 
هوی��ت برند بانک س��امان به 
صورت کام��ل و جامع در یک 
کتاب ح��دودا 170 صفحه ای 
برندین��گ  تی��م  هم��ت  ب��ه 
ش��رکت اش��اره و کارشناسان 
بان��ک ب��ه تفصی��ل طراحی و 
چ��اپ ش��د. تا جای��ی که من 
می دانم، می توانم بگویم چنین 
بازس��ازی اصولی و اساسی در 
ای��ران برای نخس��تین بار بود 
که اتف��اق افت��اد و این کتاب 
هم که در ن��وع خود کم نظیر 
ای��ن  تکمیل کنن��ده   اس��ت، 
فرآین��د بود. اس��الم پن��اه در 
خصوص نتیج��ه کار می گوید: 
من به ش��خصه از این فرآیند 
راضی بودم و احساس می کنم 
بانک هم بازخورد خوبی گرفته 
اس��ت، گ��واه این س��خن من 
ش��اید افزایش تعداد ش��عبات 
گس��ترش  و  س��امان  بان��ک 

فعالیت هایش باشد. 
در آخر آنچه باعث ماندگاری 
جایگاه س��ازی  ای��ن  تاثی��ر  و 
می ش��ود قطع��ا پایبن��دی به 
اص��ول در نظر گرفته ش��ده و 
وف��ای ب��ه عهد بانک س��امان 
خواهد ب��ود. با ش��ناختی که 
من از مسئوالن و مدیران این 
بانک دارم مطمئنم این امر به 
بهترین نحو اتفاق خواهد افتاد.

نگاهی به فرآیند  تغییرات در یکی از بانک های خصوصی

فراز و فرود خانه تکانی در حوزه هویت
جهانی شدن از طریق اینترنت

اگر آنقدر خوش ش��انس باش��ید ک��ه کار جالب توجه یا 
خارق العاده ای انجام دهید و باعث جذب مخاطبان بی شماری 
شوید و سپس این موضوع را در قالب یک ویدئو درآورید و در 
اینترنت منتشر کنید، می توانید جهانی شوید. البته این مسئله 
همواره خوش شانسی محسوب نمی شود و ممکن است گاهی 
به ضرر شما عمل کند. هیچ فرمول اثبات شده ای وجود ندارد 
که بتواند تضمین کند ش��ما یک شبه مشهور شوید، اما اگر 
ه��م به آن دس��ت یابید، به نظر من آن 15 دقیقه ش��هرت 
در درازمدت موفقیتی برای ش��ما به همراه نخواهد داش��ت. 
ارزش ندارد که روش خود را به س��مت ش��هرت س��اختگی 
منحرف کنیم.  پیش��نهاد می کنم به جای اینکه با ویدئوها 
و پیام های گس��ترده اهداف خود را پیش ببرید، اعتبارتان را 
حفظ و محتوای باکیفیت تولید کنید. با مقایس��ه ای دقیق 
بین فاصله های زمانی مش��خص، فرصتی را پیش روی خود 
می بینید که س��خاوت خود را به لحاظ ص��رف وقت و ارائه 
خدمات نش��ان داده اید و مشتریان شما به این موضوع بیش 
از پیش توجه کرده اند. این امر موجب می ش��ود که ش��ما و 
کسب و کارتان به طور گسترده در معرض عموم قرار بگیرید. 
اجازه دهید تا این جمعیت کار را برای شما انجام دهند. آنها 
دوست دارند داستان های جالب را بیان کنند و آنها را انتقال 
دهند. ش��ما فقط کاری را انجام دهید ک��ه در آن مهارت و 
تخصص دارید و تا حد امکان با س��خاوت و بلندنظر باشید. 
اگر به افزایش شهرت های اینترنتی در یوتیوب  دقت کنید، 
متوجه یک روند خواهید شد.  برخی از آنها جلف و مسخره 
و برخی نیز محتاطانه و درون گرایانه هس��تند، اما تقریبا در 
تمامی موارد، آنها با صداقت خود را معرفی کرده اند، این یعنی 
ارتباطی معتبر و اصیل با مخاطبان که در میان آنها طنین انداز 
می شود. عالقه و اشتیاق به موضوع اصالت و اعتبار ارتباطات، 
فرمولی برای دستیابی به موفقیت فراگیر در فضای مجازی 

است که هر کسی می تواند به آن دست یابد. 

ب��ه جای اینکه تالش کنید تا یک ویدئو با تاثیری فراگیر 
تهی��ه کنید، چرا ویدئوهای کوت��اه و معتبر تهیه نمی کنید 
که نش��ان دهد ش��ما در مورد یک موضوع خاص که شدیدا 
مورد عالقه تان اس��ت، با صداقت هس��تید؟ این روش باعث 
می ش��ود که شما و کسب و کارتان از نقاط متعدد و گوناگون 
مورد استقبال قرار گیرید و خود را در اینترنت فراگیر کنید. 

در شماره بعدی بخوانید: 
روش های انتخاب رسانه های اجتماعی برای 
بازاریابی

نامه عذرخواهی مدیرعامل اپل 
خطاب به مشتریان

مدیرعامل اپل، تیم کوک در نامه ای سرگشاده تالش کرده 
ترس و نگرانی کاربران از تجاوز به حریم خصوصی شان پس از 
انتشار یکسری عکس های خصوصی از چهره های مشهور در 
ماه گذش��ته را کاهش دهد. این اتفاق در پی آن رخ داد که 
سرویس iCloud این غول دنیای تکنولوژی به گفته برخی 
افراد هک شد. کوک این نامه را در میکروسایت امنیتی جدید  
اپل منتش��ر کرد که به بیان نحوه اس��تفاده اپل از اطالعات 
شخصی مردم، ش��یوه جمع آوری آنها و علت انجام این کار 
می پردازد. راه اندازی این سایت و در ادامه انتشار نامه کوک به 
نوعی عمل به وعده های اپل در اوایل ما جاری به شمار می رود 
که قول توسعه معیار های امنیتی و رعایت حریم خصوصی 

افراد را داده بود. 
به گفته کوک، اپل در پی تضمین به روز رس��انی اطالعات 
ش��خصی افراد حداقل به طور ساالنه بوده و در صورت ایجاد 
تغییرات قابل توجه در سیاست های این شرکت، این اقدام را 
انجام می دهد. کوک اف��زود اعتماد همه چیز Apple بوده 
و برای جلب اطمین��ان مجدد کاربران، این برند ضمن ادای 
احترام به حریم خصوصی افراد با پنهان سازی قوی و اجرای 
سیاست های دقیق به نظارت بر نحوه مدیریت همه داده های 
اطالعاتی می پردازد. رییس اپل همچنین از این فرصت برای 
انتقاد از ارائه دهندگان اینترنت رایگان و شبکه های اجتماعی 
)ش��امل گوگل و فیس بوک(، به خصوص ف��روش داده ها به 
تبلیغ کنندگان استفاده می کند. به اعتقاد کوک، چند سال 
پیش، کاربران خدمات اینترنتی شروع به درک این حقیقت 
کردن��د که رایگان بودن خدمات آنالین به معنای مش��تری 

بودن شما نیست. 
شما محصول هس��تید، اما در اپل کارمندان بر این باورند 
که کس��ب یک تجربه عالی از کار با اینترنت توسط مشتری 
نباید با هزینه تجاوز به حریم خصوصی افراد انجام شود. حریم 
خصوصی، جزو کلیدی طراحی نرم افزار و سخت افزار در اپل 
به شمار می رود. این شرکت یک پروفایل را براساس محتوای 
ایمی��ل یا عادت های جس��ت وجو در اینترن��ت برای فروش 
داده ها به تبلیغ کنندگان نساخته و از اطالعات ذخیره شده 
روی آیفون ی��ا در iCloud پول در نمی آورد. اپل ایمیل یا 
پیام های کاربران را به منظور دریافت اطالعات جهت بازاریابی 
برای شما مطالعه نکرده و نرم افزار و خدماتش با هدف بهتر و 
ساده تر کردن ابزار ها طراحی می شود. او همچنین خوانندگان 
این نامه را بار دیگر مطمئن کرد بر خالف گوگل، فیس بوک و 
نام های مشابه، اپل هرگز با هیچ آژانس دولتی از هر کشوری 
برای ایجاد یک در پشتی و پنهان روی هر کدام از محصوالت 
و خدماتش کار نکرده و نخواهد کرد. کارمندان اپل در ادامه 
به هیچ وجه اجازه دسترس��ی به خدمات این برند را نداده و 
در آینده نیز هرگز نخواهند داد. ماه گذش��ته به گفته برخی 
اف��راد، 101 کارب��ر iCloud از تصاویری دزدیده و فروخته 
شده توسط هکر ها پرده برداشتند، اگرچه اپل دلیل آورد که 
ای��ن اتفاق به دلیل بروز یک تخلف امنیتی از س��وی او رخ 
نداده است. قربانیان شامل بازیگر زن معروف، جنیفر لورنس 
و بازیگر زن سریالDownton Abbey، جسیکا فیندلی 

براون می شدند. 

 روند الک پشتی توسعه محصول 
در کشور

باورکردنی نیس��ت؛ فاصله آمدن یک محصول به بازار 
تا زمان کپی ش��دن از آن تقریبا یک ماه طول می کشد. 
کپی کاری از محصوالت کار آس��انی اس��ت. کافی است 
ش��رکتی محصول جدی��دی را وارد بازار کن��د تا بعد از 
مدت��ی فقط نام محصول تغییر کن��د و محصولی مانند 
اصل آن کپی ش��ود. وضعیت آن قدر بحرانی اس��ت که 
بسیاری از ش��رکت ها در صورت ارائه محصول جدید به 
شدت از النچ آن می ترسند و تا زمانی که محصول را به 
طور کامل در بازار توزیع نکرده اند آن را تبلیغ نمی کنند. 
در برخی موارد ش��اهد هس��تیم چند ماهی که از ورود 
محصول به بازار گذش��ت و ش��رکت درصد مورد نظر را 
از ب��ازار به دس��ت  آورد تازه پس از آن ش��روع به تبلیغ 
می کن��د. البته این در صورتی اس��ت ک��ه خود آنها هم 
از نمون��ه خارجی محصول کپی نکرده باش��ند. چون در 
برخی موارد با کمی کنکاش می بینیم وقتی مدیرعامل 
ش��رکت س��فری به خارج از کشور داش��ته از محصولی 
اس��تفاده کرده و وقتی خوش��ش آمده به کشور آورده و 
بدون در نظر گرفتن سبک وسلیقه مردم کشور شروع به 
تولید کرده اس��ت. دراین زمینه هم که تست محصول و 
تحقیقات بازار بی مورد است. وقتی از آنها سوال می کنی 
چرا این محصول را که بازار از آن اس��تقبال نکرده تولید 
کرده ای��د، به راحتی می گویند ما بای��د برای زنده بودن 
در بازار، س��بد کاالیی خ��ود را تکمیل و هر چند وقتی 
یکبار محصولی تازه را به بازار ارائه کنیم. اما آیا توس��عه 
محصول اصول خاص خود را ندارد و آیا این اصول نباید 
در کش��ور ما رعایت شود؟ چرا بیش��تر محصوالتی که 
درکشور تولید می شود کپی است؟ آیا امکان خالقیت در 
ارائه محصول جدید درکش��ورما وجود ندارد؟ و چندین 
س��وال دیگر که به ش��دت ذهن فعاالن این عرصه را به 

خود مشغول کرده است. 

قوانین درحال تغییر دنیای کسب وکار
با تمام این توصیفات، قوانین رقابتی در دنیای کسب 
و کار هم��واره در حال تغییرن��د. فرآیند ارائه محصول 
جدی��د به بازار از چن��ان اهمیتی برخوردار اس��ت که 
هرروز برای این فرآین��د الگوی جدیدی دردنیا تدوین 
و به بازار کس��ب وکار معرفی می شود. اکثر سازمان ها 
امروز بیش از هر زم��ان دیگری دریافته اند که صرفا با 
تکی��ه و اعتماد به عقاید قدیمی و س��نتی خود درباره 
توس��عه محصول راه��ی برای بق��ا در ب��ازار نخواهند 
یاف��ت. اما آی��ا مفهوم توس��عه محصول در کش��ور ما 
معن��ا دارد؟ یک کارش��ناس مدیری��ت بازاریابی دراین 
ب��اره به »فرصت ام��روز« می گوی��د: الگوهای مختلفی 
برای توس��عه محص��ول در دنیا وج��ود دارد. الگوهایی 
که وقتی دقیق مورد بررس��ی قرار داده و براس��اس آن 
تحقیقاتی درکش��ورمان انجام دهیم، متوجه می شویم 
 تقریب��ا R&D ی��ا توس��عه محص��ول درکش��ورمان 

وجود ندارد. 
البته این گفته براس��اس تحقیق��ات درحوزه صنایع 
غذایی کش��ور اس��ت که به نس��بت بقی��ه حوزه ها از 
پیش��رفت بهت��ری برخوردار اس��ت. صنای��ع غذایی از 
جمله صنایعی اس��ت که دولت آنچن��ان درآن دخالت 
مس��تقیم نکرده اس��ت، درنتیجه این صنعت مجبور به 
ایس��تادن روی پای خود بوده است. این صنعت مانند 
خودروس��ازی نیس��ت که از دولت یارانه دریافت کند. 
هرچند درای��ران به دلیل غیرواقعی ب��ودن نرخ انرژی 
همه صنایع از دولت یارانه دریافت می کنند اما از برخی 
صنایع حمایت های بیش��تری ص��ورت می گیرد. حال 
درصنای��ع غذایی که این هم��ه محصول وجود دارد به 
ندرت می توان گفت شرکتی R&D یا توسعه محصول 
خ��وب و فعالی دارد. درصورت موجود بودن، تعداد آنها 

بسیار محدود است.
 

چاره ای جز کپی کاری نداریم
این کارشناس در ادامه عنوان می کند: البته موضوع 
وجود توسعه محصول را درمورد برند های مطرح کشور 
عنوان می کنم. اگر خوش��بین باش��یم وکش��ورمان را 
کش��وری درحال توسعه در نظر بگیریم این موضوع در 
بیشتر کشور های درحال توس��عه صدق می کند یعنی 
کشورهای درحال توسعه چاره ای جز کپی کاری ندارند، 
چون دراین کش��ورها هزینه های توسعه و تحقیق برای 
خلق نوآوری های جدید و رادیکال بسیار پرهزینه است 
و س��ازمان ها و ش��رکت های کوچک توان این هزینه ها 
را ندارن��د بنابراین دربرخی م��وارد ناچار به کپی کاری 

می شوند. 
برای مثال اگر ش��ما به میزان مق��االت و تحقیقاتی 
که درحوزه توس��عه محصول درکش��ور ما به نس��بت 
سایرکش��ورها ص��ورت می گی��رد نگاه��ی بیندازی��د، 
متوج��ه عمق فاجعه خواهیدش��د. این نس��بت یک به 
صد هزار یا ش��اید بیشتر نیز باش��د. این مسئله درباره 
تعداد کنفرانس ها و س��مینارهای این حوزه نیز صدق 
می کند. اینکه چرا اس��اتید دانش��گاهی ما اصال س��راغ 
تحقیق درب��اره این موضوع نمی روند خود مس��ئله ای 
اساس��ی است. حتی برخی دانشجویان دکترایی نیز که 
می خواهند به سراغ این موضوع بروند با مشکل متقاعد 

کردن اساتید مواجه می شوند. 
نمونه ه��ای زی��ادی در خص��وص الگ��وی توس��عه 
محصول دردنیا وجود دارد و ما نیز باید ازهمان الگوها 
درکش��ورمان اس��تفاده کنیم. ما فع��ال مجبوریم که از 
همی��ن الگوها اس��تفاده کنیم چون ف��ردی که الگوی 
بومی برای توس��عه محصول درکش��ور ارائه دهد وجود 
ندارد بنابراین ش��رکت ها ناچار به کپی کاری هس��تند. 
ب��ا این حال نباید فراموش کرد که برخی ش��رکت ها با 
وجود تمام مشکالت این حوزه، نمونه های موفقی ارائه 

می کنند. 

یکی از مزیت های 
شعار جدید بانک 
سامان قابل بسط 

بودن آن است، البته 
این قابلیت تنها 

برای برخی شعارها 
مزیت محسوب 
می شود و اغلب 

بازی کردن با شعار 
کاری خطرناک بوده 
و ممکن است نتیجه 

منفی بدهد

ایستگاه بازاریابی بازاریابی مجانی

از میان خبرها

کافه بازاریابی

شکوفه میرزایی

جیم کوکروم
نگار شکوهی ترجمه: حامد تقوی
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بیش��تر م��ا ب��ه دنب��ال حل 
مش��کالت در کس��ب و کار خود 
نیس��تیم و ب��ه بهتری��ن نح��و 
ممک��ن تالش می کنیم تا جلوی 
بروزش��ان را بگیریم و در صورت 
عدم کسب موفقیت نیز احتماال 
در ص��دد ط��ی س��ریع ترین راه 
برای بازگش��ت به شرایط عادی 
خواهیم بود، ام��ا اگر با عجله به 
عقب برگردیم، آیا ارزشمند ترین 
درس ها از رشد شرکت خود را از 

دست نخواهیم داد؟ 
البته، اس��تقبال از مش��کالت 
و برخ��ورد با آنه��ا به عنوان یک 
تجرب��ه مثب��ت در پ��ی پذیرش 
موف��ق ای��ن مس��ائل از س��وی 
فرهن��گ و من��ش یک ش��رکت 
آس��ان تر خواهد بود. م��ا به این 
ترتیب ب��ا رفت��ار قابل قبولی در 
با یکس��ری  راس��تای مواجه��ه 
می شویم  آش��نا  مختلف  مسائل 
توسعه  کارمندان،  مشتریان،  که 
محصول ی��ا چیزی به غیر  از آن 
مدیریتی  رهنمود های  به وسیله 
را در بر می گی��رد. ای��ن در حالی 
است که شجاعت الزم برای رشد 
و توس��عه فرهنگ یک ش��رکت 

فقط ش��امل پذیرش یک مشکل 
نش��ده بلکه پیش��برد آن را نیز 
در بر می گی��رد، اما برخی مدیران 
ب��ه آن به عن��وان ی��ک عنص��ر 
اساس��ی برای رشد نگاه خواهند 
کرد. به عقیده این مدیران، تنها 
راه ارتق��ای کیفی��ت محصوالت 
توجه به واکنش مشتریان بوده و 
بهترین واکنش دریافتی بازخورد 
منفی اس��ت زیرا این انتقادها به 
ش��ما می گویند که چه کاری را 

باید انجام دهید. 
مش��اهده واکنش ه��ای منفی 

از سوی مش��تریان به کارمندان 
خدماتی  بخش ه��ای  در  فع��ال 
یگان��ه  کم��ک می کن��د، زی��را 
ارتباط  برقراری  آنها  مس��ئولیت 
با مش��تریان و کشف اشتباهات 
ش��رکت خواهد بود. این خطاها 
ممکن اس��ت در حوزه سفارش 
نصب  فرآین��د  دادن محص��ول، 
و راه ان��دازی، تجربه اس��تفاده از 
محص��ول ی��ا در غیر این صورت 
شنیدن صدای استقبال مشتری 

از آن باشد. 
رش��د فقط ب��ا ارائ��ه خدمات 

ب��ه مش��تری با هدف مش��اهده 
واکن��ش از س��وی آنها میس��ر 
نمی شود، بلکه از فرهنگ واالی 
یک ش��رکت به ارث رسیده که 

مدیریت را نیز در بر می گیرد. 
مدیری��ت باید ب��ه بازخوردها 
حس��اس  بمان��د و ب��دون توجه 
ای��ن کار  ف��راوان  عواق��ب  ب��ه 
واکنش ه��ا را هدف ق��رار دهد. 
به اعتقاد این نوع مدیران ش��ما 
آن قدر مش��غله دارید که ممکن 
اس��ت بازخوردها را از یاد ببرید، 
بنابراین الزم است افراد بیشتری 

را برای کمک به خود اس��تخدام 
کنید. ش��اید افشای نقاط ضعف 
ش��رکت ب��ا جس��ت وجو ب��رای 
کش��ف واکنش های منفی بسیار 
بلند پروازانه یا حتی مخاطره آمیز 
به نظر برس��د و قطع��ا اعتماد را 
از محصول، تمایل به مش��ارکت 
و عالق��ه به پیش��رفت بگیرد اما 
ش��ما احتم��اال از مناب��ع عظیم 
الهام بخش��ی که از این طریق به 
دس��ت آمده و شرکت برای رشد 
ب��ه آنها نی��از دارد، ش��گفت زده 

خواهید شد. 
شاید پروسه شناخت و آگاهی 
ب��رای برن��د ش��ما و در مرحله 
بعدی پذی��رش آن قدری طول 
کش��یده و فقط برخی برند ها به 
ارزش واقعی خود دس��ت یابند، 
ام��ا ب��ا یک ب��ار نیل ب��ه چنین 
موفقیت��ی، فرصت ه��ای فراوانی 
برای ورود ب��ه فضا های جدید با 
اجازه مشتریتان به وجود خواهد 
آمد. در ادامه فقط با برخورداری 
از عزم��ی جدی برای قدم نهادن 
ب��ه می��ان آت��ش به ج��ای دور 
ش��دن از آن و تحول براس��اس 
آموزه هایتان، کم کم به برند خود 

ارزش می بخشید. 
brandingmagazine.com

چرا بهترین واکنش مشتری واکنش منفی است؟ 
مرضیه فروتن
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جنب وجوش��ی عجی��ب تمام 
ش��هر را فراگرفت��ه و ب��وی تازه 
کتاب ه��ای ورق نخ��ورده، بوی 
کاغ��ذ، بوی مهر همه ج��ا را پر 
کرده اس��ت. همزمان با روزهای 
بازگش��ایی م��دارس، تبلیغ��ات 
ش��هری نیز رنگ وبوی��ی تازه به 
خود گرفته اس��ت؛ تبلیغاتی که 
پیام آنها برای نس��ل تازه نیست 
و به نظر می رس��د نس��لی را که 
سال هاس��ت از روزهای اول مهر 
دور ش��ده اند ه��دف ق��رار داده 
است. البته ش��اید نسل قدیمی 
که هنوز به دلیل حوزه ش��غلی 
خ��ود از روزه��ای اول مهر دور 
نش��ده اند ب��ه پی��ام آگهی های 
روزها  ای��ن  تبلیغ��ات محیطی 
توجه نش��ان بدهند. به هر حال 
به نظر می رسد آگهی های امسال 
هدف یادآوری خاطرات روزهای 
گذش��ته دهه ه��ای 50، 60 و یا 

حتی قدیم تر را دنبال می کند. 
تبلیغات مناسبتی حال وهوای 
خ��ود را دارد. در ای��ن تبلیغات 
روزه��ای خاصی را مرک��ز قرار 
می دهند و هر سازمانی برحسب 
وظایف خود، آن مناس��بت را به 
مردم یا قش��ر خاص��ی تبریک 
و تهنی��ت می گوی��د. معم��وال 
بیش��ترین حجم تبلیغات برای 
روزهای ملی و رویدادهای بزرگ 
را س��ازمان زیباس��ازی اکران و 
طراحی می کن��د و در کنار این 
س��ازمان برخی ش��رکت ها نیز 
چندین س��ال اس��ت که در این 
را  س��ازمان  ای��ن  مناس��بت ها 
همراه��ی می کنند و ب��ه نوعی 
همراهی خود را با مشتریان شان 
در ای��ن روزها نش��ان می دهند. 
اکثر ش��رکت ها این همراهی را 
اجتماعی  در راستای مسئولیت 
س��ازمان خود می دانن��د، البته 
مسئولیت اجتماعی که فقط به 
ی��ک آگهی تبلیغاتی یا برگزاری 
یک مس��ابقه نقاش��ی و عکاسی 

محدود می شود. 

 شعارهایی نوستالژیک 
برای کودکان 

نسل تازه شاید از شعرهای باز 
باران، هم شاگردی سالم، باز آمد 
بوی ماه مدرس��ه، بوی بازی های 
راه مدرسه خاطرات گنگی داشته 

باشد. وقتی صحبت از نسل تازه 
نوجوانان��ی  منظ��ور  می ش��ود، 
هس��تند ک��ه وارد دبیرس��تان 
ش��ده اند. اما به نظر نمی رس��د، 
نونهاالنی که تازه وارد مدرس��ه 
می شوند از ش��عارهایی که این 
روزها آگهی های محیطی ش��هر 
را در برگرفته خاطره ای داش��ته 
باش��ند یا به راحتی آنها را درک 
کنن��د. وقتی با چندت��ن از این 
داش��تیم،  گفت وگویی  کودکان 
از آنه��ا پرس��یدیم می  دانند که 
ای��ن تصاویر برای چ��ه کتابی یا 
مربوط به چه زمانی است، آنهایی 
که دبس��تانی بودند اکثرا گفتند 
چی��زی از ای��ن آگهی ها متوجه 
نش��دیم و فقط می دانیم که این 
آگهی ها به مناس��بت بازگشایی 
مدارس در س��طح ش��هر نصب 
ش��ده اند. این در حالی است که 
ای��ن آگهی ها قرار اس��ت فضای 
روزهای اول مهر را برای کودکان 
خوشایندتر کند و از استرس آنها 
بکاهد ول��ی آگهی که ب��ا گروه 
مخاطب خ��ود ارتباط��ی برقرار 
نمی کن��د، چط��ور می تواند او را 
برای رفتن به مدرس��ه تشویق و 
هیجان الزم را در او ایجاد کند؟ 

طراحانی که برای دل خود 
طراحی می کنند 

باره��ا کارشناس��ان طراحی 
آگهی های��ی تبلیغات��ی عن��وان 
کرده اند که طراح��ان باید گروه 
مخاطب خود را بشناسند و درباره 
روحیات و انتظ��ارات آنها قبل از 
ش��روع طراحی تحقیق کنند. به 
عبارت دیگر، طراحان آگهی های 
تبلیغات��ی نباید ب��رای دل خود 
طراحی کنند. ب��رای مثال طراح 
نمی تواند، بگوید چون من از رنگ 
قرمز خوشم می آید تمام تصویر را 
قرمز می کنم. شاید قرمز برای آن 
گروه هدف و موضوع رنگ جذابی 

نباشد. آگهی هایی مناسبتی این 
روزها نیز به نظر می رسد، طراحانی 
داشته اند که برای یادآوری دوران 
مدرس��ه خود ش��روع به طراحی 
کرده اند. حتی نسل دهه 60 نیز 
برخی از این آگهی ها را نمی تواند 
درک کند، چه برسد به کودکان 
دبس��تانی. برای مثال آگهی هم 
شاگردی س��الم عکسی قدیمی 
را که به نظرمی رس��د برای دهه 
40 باشد به تصویر کشیده است، 
عکس گویا نیس��ت، اما انگشتی 
در آگهی تصویر فردی را نش��ان 
می دهد که باتوجه به نوع لباسی 
که به تن دارد برای دوران خیلی 
دور است. درست است که برخی 
شعارها هر سال تکرار می شوند و 
نسل تازه نیز با آنها ارتباط برقرار 
می کنند اما تصاویر امکان تکرار 
ندارند و باید تازه شوند تا بتوانند 
ارتباط خوبی را با مخاطب امروزی 
برقرار کنن��د. در طرح��ی دیگر 
طراح از جلد کتاب اول دبس��تان 
دهه 60 اس��تفاده کرده است اما 
دوچرخه ای که هم��راه کتاب در 
تصویر استفاده شده برای یک دهه 
قبل است و حتی دهه شصتی ها 
هم آن دوچرخه را به یاد نمی آورند 

مخصوصا کش��ی که برای بستن 
کتاب ب��رروی دوچرخ��ه مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است، برای 
نسل دو دهه قبل نیز آشنا نیست. 

م؛ م، مثل مهربانی و 
ماجرای باز باران 

آگهی دیگری با تصویر زمینه 
از یک برگه دفتر در این راس��تا 
طراحی ش��ده است که روی آن 
نوشته ش��ده م؛ م مثل مهربانی، 
سرمش��ق ماه مهر. می��م در این 
آگهی به ش��کل عجیبی دوباره 
تکرار شده است و خواندن شعار 
را س��خت کرده است. در تمامی 
آگهی ها واژه باز باران تکرار شده 

اس��ت. این واژه اکثرا در گوش��ه 
چپ آگهی ق��رار گرفته و مانند 
مه��ری می ماند که س��ندی را 
تایید کرده اس��ت. مهر بازباران 
در تم��ام آگهی ه��ا تکرار ش��ده 
است. البته قبل از این آگهی ها به 
مناسبت  برگزاری نمایشگاه های 
ش��هرداری  لوازم التحریر،  توزیع 
آگهی های کدگذاری ش��ده ای را 
با شعار باز باران اکران کرده بود 
که بعد از مدت کوتاهی مشخص 
شد که هدف آگهی های باز باران، 
اطالع رسانی درباره نمایشگاه های 
عرضه لوازم التحریر است. در هر 
حال به نظر می رسد باز باران به 
تگ الین تبلیغات مناسبتی مهر 

ماه تبدیل شده است. 

 کوتاهی شرکت ها 
در آستانه ماه مهر 

سال گذشته شاهد این بودیم 
که عالوه بر س��ازمان زیبا سازی 
بسیاری از شرکت های خصوصی 
نی��ز در ایام مهر هم��گام با این 
س��ازمان، مخاطبان را همراهی 
برای مث��ال می توان  می کردند. 
به آگهی تاژ اش��اره ک��رد که با 
شعار جالب »پیش میاد دیگه« 

در سطح شهر اکران شد. آگهی 
کودکی را نشان می داد که لباس 
مدرسه به تن دارد و حین بازی 
در مدرس��ه کثیف شده است. به 
گفته مسئوالن تاژ، با این آگهی 
می خواس��تند به مادران بگویند 
که موق��ع کثیف ش��دن لباس 
بچه ها در مدرس��ه هم��راه آنها 
خواهیم بود و نگران تمیزکردن 
لباس بچه ها نباشند. این کار تاژ 
هم حرکتی جالب برای ش��روع 
م��دارس ب��ود و ه��م همراهی 
خوب��ی را با خانواده ه��ا می کرد. 
امس��ال به نظر می رسد شرکتی 
قصد همراهی با مش��تری خود 

را از طریق رس��انه های محیطی 
در ای��ن دوران ندارد. برای مثال 
پرسیل هم ش��یوه قدیمی خود 
را تک��رار ک��رده و به مش��تری 
خود می گوید تصاوی��ر لباس را 
از بس��ته های پرس��یل جدا و با 
آنه��ا تصاویر مربوط به مدرس��ه 
را بس��ازید و برای شرکت ارسال 
کنید و جایزه بگیرد؛ ایده ای که 
به نظر می رس��د، پرسیل یکبار 
نوش��ته و هر س��ال به مناسبت 
مه��ر آن را تک��رار می کند. این 
ش��رکت یا هزینه ایده پ��ردازان 
خود را نپرداخته یا اینکه بخش 
ایده پردازی این شرکت به خواب 
زمستانی رفته اس��ت و جز این 
ایده ش��یوه ای دیگ��ری را برای 
همراهی مناس��بتی با مش��تری 

ندارد. 

گروه هدف را بهتر 
بشناسیم 

یکی از طراح��ان آگهی های 
محیطی دراین باره به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: ب��ا اینک��ه 
طراح��ی آگهی ه��ای محیطی 
مناس��بتی ماه مهر که توس��ط 
ش��هرداری طراح��ی ش��ده اند 
جالب است، اما گروه هدفی را 
که ای��ن روزها دغدغه رفتن به 
مدرسه دارند پوشش نمی دهد. 
ارتب��اط با این نس��ل س��خت 
اس��ت، آنه��ا نس��ل بازی های 
اپلیکیشنی هس��تند، پس این 
آگهی های محیط��ی برای آنها 
کس��الت آور اس��ت. کودکان با 
دی��دن تصاویر تازه تر اش��تیاق 
بیشتری برای رفتن به مدرسه 
پیدا می کنند. در این تبلیغات 
کیفیت نصب و رس��انه ها بهتر 
شده، ولی تصویر همراه خوبی 
ب��رای مخاطبان نیس��ت. البته 
اگر طراح��ان، مخاطبان اصلی 
خ��ود را نی��ز نس��ل گذش��ته 
ق��رار داده اند باز بای��د متوجه 
می ش��دند که نسل قدیمی نیز 
این روزها هیجان به مدرس��ه 
رفت��ن نس��ل ت��ازه را دارد و 
ترجیح می ده��د آگهی هایی با 
ح��ال و هوای ام��روزی ببیند. 
پ��س بهت��ر اس��ت در طراحی 
س��لیقه ای عمل نکنیم و گروه 
هدف را بهتر بشناسیم تا تاثیر 
الزم را ب��ا آگهی های تبلیغاتی 

روی آنها بگذاریم. 

نگاهی به تبلیغات مناسبتی ماه مهر

بهنامامروزیهابهکامدیروزیها
 همراهی با دانش آموزان

 از طریق شیرهای طعم دار
ش��رکت لبنی کاله به مناس��بت بازگش��ایی مدارس 
آگهی تبلیغاتی را در ش��بکه اجتماعی خود به اشتراک 
گذاشته است. این شرکت چندوقتی است در این شبکه 
فعالیت گس��ترده ای دارد. به طوری که صفحه ای را به 
نام خود طراحی کرده و هر روز تصویری از محصوالت 
قدیمی و جدید خود را در آن به نمایش می گذارد. این 
ش��رکت از این طریق با نس��ل تازه محصوالت خود نیز 
ارتباط خوبی برقرار کرده و بازخورد مستقیم مشتریان 

خود را دریافت می کند. 
مش��تریانی که مستقیما و بدون واسطه با دیدن این 
تصاویر پیام خود را به این شرکت می رسانند. البته این 
مسئله خاص کاله نیست و بسیاری از شرکت های دیگر 
نیز به سراغ شبکه های اجتماعی پرمخاطب رفته اند. در 
این راس��تا این شرکت به مناسبت ماه مهر تصویری را 
به اش��تراک گذاش��ته و در آن از المان های خاص این 

روزها استفاده کرده است. 
ط��راح در این آگهی تبلیغاتی از تصویر پس��ربچه ای 
اس��تفاده کرده که با عینکی که به چشم زده، مخاطب 
را به یاد ش��خصیت هری پاتر می اندازد. در پس زمینه 
آگه��ی، تخته س��یاهی با گچ ق��رار گرفته ک��ه یادآور 
روزهای مدرس��ه اس��ت. عالوه بر این تصاویر طراح از 
شیرهای طعم دار این شرکت نیز برای تکمیل طراحی 

خود استفاده کرده است. 

شیرهایی که مشتریان این روزها با احتیاط بیشتری 
به سراغ آنها می روند و در خوردن آنها مراقب سالمتی 

خود و فرزندان شان هستند.
 ب��ه نظر می رس��د این ش��رکت ب��ه منظ��ور از بین 
ب��ردن ش��بهه های پیش آم��ده از ش��یرهای خود در 
تصوی��ر آگهی مناس��بتی اس��تفاده کرده اس��ت. این 
ش��رکت اس��تفاده خوبی از این مناس��بت ب��ه منظور 
 تش��ویق کودکان به خوردن ش��یرهای طع��م دار خود 

کرده است.

دیوارهای گلدار تعاملی گوچی 

در همکاری ب��ا یک دفتر موث��ر در مدیریت ارتباط 
با مش��تریان ب��ه ن��امteamLab، گوچی ی��ک دیوار 
 دیجیتال تعاملی موس��وم ب��ه »بی نهایت��ی از گل ها« 
)Infinity of Flowers(  را س��اخته که بخش��ی از 
یک نمایش��گر درون فروشگاهی در ماه جاری به شمار 
می رود. با این دیوار گل��دار تعاملی، بازدیدکنندگان از 
فروش��گاه گوچی در بخش ش��ینجوکو ق��ادر به لمس 
گل ها و تماشای شکفته شدن کامپیوتری آنها خواهند 
شد. در ادامه گل ها چرخیده، بزرگ تر شده و سرانجام 
پس از طی یک پروس��ه پژمردگی، زوال می یابند. این 
دیوار تقریبا شبیه به یک بوم نقاشی غول پیکر است که 
کاربران می توانند در آن نقاشی بکشند، اگرچه در حال 
حاضر این یک شاهکار بوده و هیچ گونه آشفتگی هنوز 

در آن به وجود نیامده است.
با وج��ود ورود به فص��ل مد پاییز، تماش��ای صحنه 
شکفته شدن گل ها شاید نسبت به برگ های رنگارنگ 
پاییزی در این س��ازه غیر عادی به نظر برسد، اما به هر 
حال این نمایش��گاه سپتامبر امس��ال برای چند هفته 
برگزار ش��ده و به خریداران ب��رای وداع با آب و هوای 
گرم و کس��ب آمادگی ب��رای مواجهه ب��ا آب و هوایی 

خنک تر کمک می کند.

قطعه LEGO از جنس طال

یک قطعه رس��می LEGO از 14 کیلو طالی جامد 
س��اخته ش��ده که در اص��ل حاصل 25 س��ال تجربه 

کارمندان LEGO است. 
این قطعه طال به تازگی به قیمت 14/449/99 دالر 
 Brick موس��وم به LEGO توس��ط منبع ب��ا کیفیت

Envy  فروخته شد. 
گران قیمت تری��ن قطع��ه LEGO کام��ال با قطعات 

پالستیکی آن سازگار و منطبق است.

اول کیفیت، بعد تبلیغات
در چن��د ماه اخیر موجی ب��زرگ در صنعت بازاریابی و 
تبلیغات کشور به راه افتاده که نمونه های آن را در تبلیغات 
محیطی می بینیم؛ اینکه ش��رکت ها از تبلیغات به سمت 
برندسازی روی آورده اند، رنگ سازمانی تعریف می کنند، 
شعارش��ان را عوض می کنند و به دنب��ال پیدا کردن یک 
راه ارتباطی جدید با مش��تری هستند. به عنوان مثال، در 
چند ماه اخیر شاهد بیلبوردهای قرمز رنگ و ساده استیل 
البرز بودیم که فقط نام ش��رکت بر آن نقش بس��ته بود یا 
بیلبوردهای بنفش رنگ رایتل و طرح های مش��کی بانک 
مل��ت. برخی بر ای��ن باورند که این رویکرد نش��ان دهنده 
پیش��رفت و بلوغ مدیریت بازاریابی و تبلیغات ش��رکت ها 
است و برخی دیگر این رفتار را موجی تقلیدی و پیرو مد 
روز می دانند که پشتوانه سازمانی ندارد. پرویز درگی مشاور 
و م��درس بازاریابی در این خصوص ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »از نظر من برند در یک کلمه یعنی خوشنامی، 
آبرو، هویت و اعتبار. برند، مدیریت کل تجربه مش��تریان 
اس��ت. برند حاصل رفتار و کردار ما در رابطه با بازار است. 
برند آن تصویر و برداشتی است که مشتری از یک شرکت 
دارد؛ یک ش��رکت را شرکت خوبی می داند، شرکت بدی 
می داند، ش��رکت کندی می داند، شرکت سریعی می داند؛ 
این مفهوم برند اس��ت. حال اینجا یکی از ابزارهایی که به 
وسیله آن من می توانم اعتبار سازمانم را در روح و جان و 
دل مخاطب هدف خود باال ببرم و برندسازی کنم، تبلیغات 

است. اما همه چیز تبلیغات نیست.«

این کارش��ناس اضافه می کند: »یکی از اشتباهاتی که 
ش��رکت ها می کنند این اس��ت که فکر می کنند به زور و 
ضرب تبلیغ می توان برندس��ازی کرد. تبلیغات بیان بلوغ 
سازمان است. شما اول باید به یک بلوغی برسید و کیفیت 
خوبی داش��ته باشید و س��پس آن را به وسیله تبلیغات 
به مردم بشناس��انید. تبلیغات ابزار شناساندن است. ما با 
تبلیغات می توانیم مشهور ش��ویم، اما نمی توانیم مقبول 
ش��ویم. برند یعنی مشهور و مقبول شدن. برند یعنی هم 
ما را بشناس��ند و هم دوستمان داش��ته باشند. تبلیغات 
سهم ذهنی را باال می برد، اما سهم عاطفی را باال نمی برد. 
س��هم عاطفی زمانی باال می رود که شما یک محصول را 
خریداری می کنید، رضایت دارید و خش��نود می ش��وید 
و آن را ب��ه دیگ��ران نیز توصیه کنی��د. پس ما با کیفیت 
محصوالت و رفتار و خدماتی که به مش��تریان می دهیم 
س��هم عاطفی مان را باال می بریم. در نتیجه تبلیغات الزم 
هس��ت، اما کافی نیس��ت. ش��رکت ها می آیند و به یک 
یکپارچه س��ازی می رس��ند. مثال ش��رکت رنگ سازمانی 
مش��خصی دارد، لوگوی مش��خصی دارد، ست مشخصی 
از س��ربرگ و کارت ویزیت و بیلب��ورد دارد. همه اینها در 
زیرمجموع��ه تبلیغات قرار می گیرد. تبلیغات بخش��ی از 
مارکتینگ اس��ت. مارکتینگ مثل یک چتر است که زیر 
آن همه موارد مثل تحقیقات بازاریابی، استراتژی بازاریابی، 
انتخاب بازارهای هدف، بخش بندی بازار، موقعیت گذاری، 
آمیزه بازاریابی ش��امل محصول مناسب، قیمت مناسب، 
بسته بندی مناس��ب، توزیع مناس��ب، خدمات مناسب، 
تبلیغات مناس��ب، اجرای مناسب و کنترل مناسب، قرار 
دارد. پس تبلیغات هم یک بخش کوچکی از مارکتینگ 
است و کمک می کند سازمان و محصوالت خودمان را به 

خوبی به مخاطب هدفمان بشناسانیم. 

لذت آفرینی در دل مشتری
درگی تاکید می کند: »تبلیغات همه چیز نیست، اما در 
ایران خیلی بزرگ شده است. مثال وقتی شرکتی می گوید 
محصول مرا بخر جایزه ببر، آیا من محصول را می خرم که 
جایزه ببرم؟ یا محصول را می خرم که از آن استفاده کنم 
و ح��اال جایزه هم می تواند به انتخاب من کمک کند. اگر 
من چای ش��ما را یک بار خریداری ک��ردم و از آن راضی 
نب��ودم نه تنها دیگ��ر آن را نمی خرم بلکه به مبلغ منفی 
محصول ش��ما هم تبدیل می ش��ود. پس ما باید بفهمیم 
که کیفیت اصل اساس��ی خدش��ه ناپذیر چه در محصول 
و چه در ارتباطات اس��ت. کارکنانی که بتوانند با رفتار و 
کردار خود در دل مش��تری لذت آفرینی کنند و خدمات 
شایس��ته ای به مشتریان ارائه دهند، نقشی بسیار اساسی 
دارند. در چنین ش��رایطی تبلیغات هم می تواند به عنوان 
یک ابزار شناساندن به کمک شرکت بیاید. اما اگر فقط به 
زور و ضرب تبلیغ خودمان را مش��هور کردیم و بعد مردم 
محصولم��ان را خریدند یا با کارکنانمان برخورد داش��ته 
و ما نتوانس��تیم رضایت آنها را جلب کنیم، آنجاست که 
می ت��وان گفت پولم��ان را دور ریخته ایم. به همین دلیل 
باید به ص��ورت جامع نگاه کنیم. به نظر من اگر بخواهند 
بگویند از ابتدای تاریخ بش��ریت تا االن عصاره تمام علوم 
چیس��ت من می گویم جامع نگری. مارکتینگ یک پازل 
شامل قطعات متعدد اس��ت: تبلیغات، محصول، قیمت، 
بس��ته بندی، رفتار، خدمات و غیره. هم باید قطعات این 
پازل کامل باش��د و هم باید هر قطعه ای س��ر جای خود 
قرار گرفته باشد. زمانی که هنوز شرکت به بلوغ نرسیده و 
می آید در بوق و کرنا می کند که من چنین و چنان هستم، 
مثل این اس��ت که میوه ای را کال چیده است. هر چیزی 
جایگاه خود را دارد، تبلیغات هم الزم اس��ت اما جزئی از 
مارکتینگ به ش��مار می رود.«به گفته درگی، روندی که 
شرکت ها در جهت تعیین رنگ سازمانی و هویت سازمانی 
در پیش گرفته اند، چیزی در جهت همان تبلیغات است و 
باز هم در جهت مشتری مداری کار خاصی انجام نمی شود. 
این کارشناس در پایان تاکید می کند: »باید در نظر داشت 
که این مس��ئله خوب و الزم است، اما همه چیز نیست و 
باید در کنار آن مشتری شناسی، مشتری مداری، مشتری 
ن��وازی، تولید خوب و آموزش هم بیاید و اینها را تکمیل 
کند، چ��را که اگر فقط به همین ام��ور بپردازند، تنها به 
بعد تبلیغاتی مارکتینگ نگاه کرده اند. مثل آن اس��ت که 
ش��ما یک محصول را با بسته بندی بسیار زیبا می خرید، 
اما محتوا ندارد. چه حس��ی به شما دست می دهد؟ قطعاً 

ناراحت می شوید.«

کافه تبلیغات رسانه

ایستگاه تبلیغات
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با اینکه طراحی 
آگهی های محیطی 

مناسبتی ماه مهر که 
توسط شهرداری 

طراحی شده اند جالب 
است، اما گروه هدفی 

را که این روزها دغدغه 
رفتن به مدرسه دارند 

پوشش نمی دهد. 
چراکه ارتباط با این 

نسل سخت است
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مع��دود  از  گل فروش��ی 
ک��ه  اس��ت  کس��ب و کارهایی 
ب��رای موفقی��ت در آن نیازی 
به رقابت ب��ا رقبای صاحب نام 
خارج��ی نیس��ت، چ��را ک��ه 
واردات گل و گی��اه به کش��ور 
به صورت عام ممنوع اس��ت و 
همی��ن امر بازار خوبی را برای 
به  حوزه  ای��ن  تولیدکنندگان 
وجود آورده است. این موضوع 
دلیلی می ش��ود تا هر کس��ی 
بتواند وارد این ش��غل شده و 
در آن فعالی��ت کن��د. در این 
گ��زارش قصد داری��م تا از زیر 
برایتان  و بم شغل گل فروشی 
بگوییم؛ ش��غلی که مشتریان 
فراوانی دارد و افراد زیادی در 

آن مشغول فعالیت هستند. 
گل،  از  پ��ر  مغ��ازه  ی��ك 
گلدان ه��ای چی��ده ش��ده در 
یك طرف مغازه و بوی عطر و 
تازگی گل هایی که آب تنشان 
را خیس کرده می تواند خیلی 
جذاب باش��د. همه ما حداقل 
یك بار به مغازه گل فروش��ی 
مراجعه داشته ایم و از نزدیك 
کس��ب و کار  چگونگی  ش��اهد 
در ای��ن ح��وزه بوده ای��م. این 
کار در نگاه اول ممکن اس��ت 
آس��ان و بی دردس��ر ب��ه نظر 
برسد، اما کسی که می خواهد 
در ای��ن حرف��ه وارد ش��ود و 
بای��د  س��رمایه گذاری  کن��د، 
مطالع��ات کافی در این زمینه 
داشته باش��د، از متخصصان و 
مش��اوران موفق در این رشته  
مش��ورت بگیرد و بعد سرمایه 
خ��ود را ب��ه کارگی��رد و وارد 
می��دان ش��ود. اما آی��ا حضور 
ی��ك  در  فعالی��ت  و  م��داوم 
مغازه گل فروش��ی هر روز این 
ط��راوات و تازگی اولیه را دارد 
یا این حس خوب فقط نصیب 
اف��رادی می ش��ود ک��ه مدت 
کوتاه��ی را در مغ��ازه صرف 

می کنند؟ 
در نظر داش��ته باش��ید که 
ب��رای فعالیت در این ش��غل 
باید خوش اخالق و با حوصله 
باشید. اگر حوصله کار زیاد را 
ندارید این شغل برایتان اصال 
مناسب نیست. معموال افرادی 
که در این صنف فعال هستند 
ب��ه دلیل اینکه ب��ا گل و گیاه 
س��ر و کار دارند خوش اخالق 
هستند و کمتر دیده شده که 

بخواهند از کوره در بروند. 

تفكیك گل ها در مغازه
ی��ك  مدیری��ت  ب��رای 
اول  مرحل��ه  در  گل فروش��ی 
باید گل های داخل مغازه را در 
طبق��ات جداگانه قرار دهید و 
طوری آن را طراحی کنید که 
دسترس��ی به آن آسان باشد. 
گل ها را بر حسب رنگ و بویی 
که دارند از یکدیگر جدا کنید 
و در قفس��ه های جداگانه قرار 
دهید تا زیبایی هایشان بیشتر 
گلدان های  بیای��د.  به چش��م 
آم��اده را در طرف دیگر مغازه 
بگذارید تا بیش��تر خودشان را 

نشان بدهند. 
از قرار دادن وس��ایل اضافی 
مانند چهارپای��ه و اقالم دیگر 
در س��ر راه خ��ودداری کنید 
ت��ا رفت و آم��د برای مش��تری 
راحت تر باشد. همه نوع گل را 
در مغازه داش��ته باشید تا در 
ص��ورت نیاز مش��تری بتوانید 
پاسخگو باشید. گل های گران 
قیمت را در قفسه ای جداگانه 
بگذارید، اما طوری قرار دهید 
ک��ه رو ب��ه روی دید مش��تری 

باشد. 
ب��رای ش��روع کار داش��تن 
دیپلم الزم  تحصیل��ی  مدرک 
اس��ت. اف��رادی ک��ه وارد این 
حرفه می ش��وند بای��د ابتدای 
تجربه ه��ای  و  تخص��ص  کار 
الزم مثل گل آرایی و تولیدگل 
را داش��ته باش��ند و اگ��ر این 
باش��ند  نداش��ته  را  مهارت ها 
نمی توانند موفق ش��وند. طبق 
دو  ش��ده  انجام  بررس��ی های 
گ��روه از اف��راد در این حرفه 
موفق ترند؛ یك دس��ته افرادی 

که تحصیالت دانش��گاهی در 
زمینه کش��اورزی دارند و بستر 
مناسبی برای ورودشان به این 
حرفه وجود دارد. دس��ته دوم 
کس��انی که ازطریق اس��تاد- 
شاگردی، گل آرایی و تولیدگل 
را فراگرفت��ه و وارد این حوزه 
می شوند. به طورکلی سیستم 
ورود ب��ه این حرفه در ایران با 
سایر کش��ورها کامال متفاوت 

است. 
در خ��ارج از ای��ران افرادی 
ک��ه وارد این حرفه می ش��وند 
خاص،  تحصیل��ی  دوره ه��ای 
و  حرف��ه ای  کالس ه��ای 

را  کار  متف��اوت  روش ه��ای 
وارد  بع��د  و  می گذرانن��د 
ام��ا  می ش��وند،  کس��ب وکار 
درای��ران ورود به ای��ن حرفه 
اس��تاد- شاگردی و  به صورت 
کامال سنتی است. به هر حال 
سعی کنید قبل از ورود به این 

ش��غل حتما با مهارت های آن 
آش��نا ش��وید تا چم  و خم کار 

دست تان بیاید. 

متفاوت باشید
س��عی کنید در ش��غل خود 
باش��ید. برای  کمی متف��اوت 
مش��تریان ثابتی که از ش��ما 
خرید می کنند و سفارش های 
اصل��ی خود را به مغازه ش��ما 
می آورن��د خدم��ات و هدایای 
ویژه ای در نظ��ر بگیرید. البته 
این هدیه می تواند یك شاخه 
گل ب��ه هم��راه ی��ك پیامك 
تبریك باش��د ک��ه همین کار 
باعث می شود ش��ما را نسبت 
به س��ایر رقبا متمای��ز کند. با 
یادداش��ت تاریخ تولد یا تاریخ 
عقد زوجی��ن می توانید آنها را 

غافلگیر کنید. 
اف��رادی که ماشین ش��ان را 
برای گل زدن مراسم عروسی 
می آورن��د  ش��ما  مغ��ازه  ب��ه 
س��الگرد  برای  هدیه ای  حتما 
ازدواجش��ان در نظر بگیرید و 
می توانید دو ش��اخه گل زیبا 
برای آنها در منزل بفرس��تید 
و سالگرد ازواج شان را تبریك 
بگویید. این کار باعث می شود 
ای��ن اف��راد مغازه ش��ما را در 
محاف��ل خانوادگی خود تبلیغ 
کنن��د. همچنین اف��رادی که 
ب��رای مجال��س خ��اص مانند 
خت��م و ع��زا ب��ه مغازه ش��ما 
مراجع��ه می کنند و س��فارش 
گل می دهن��د در همان زمان 
یك دسته گل کوچك در نظر 
بگیرید و از طرف مغازه به آنها 

تسلیت بگویید. 

همی��ن کار باعث می ش��ود 
ت��ا در زمان ش��ادی ش��ما را 
از ی��اد نبرن��د. می توانید یك 
برای کسب و کارتان  وب سایت 
راه بیندازی��د و بهترین نمونه 
کارهای تان را در آن به نمایش 
وب س��ایت  ای��ن  درآوری��د. 
می تواند امکان خرید اینترنتی 
را ه��م برای مش��تریان ش��ما 

فراهم کند. 

 فعالیت 
در روزهای پایانی سال

هرچند این ش��غل در همه 
روزهای س��ال پررونق اس��ت 
و مش��تریان خ��اص خ��ود را 
دارد، اما در نظر داشته باشید 
ک��ه در روزهای پایانی س��ال 
سرتان حسابی شلوغ می شود 
و مشتریان زیادی برای خرید 
گل و گلدان ه��ای آم��اده ب��ه 
مغازه ش��ما مراجعه می کنند. 
بدانی��د  بای��د  زم��ان  آن  در 
ک��ه اخ��الق خ��وب می تواند 
هزینه ه��ای یك س��ال مغازه 
را در هم��ان یك م��اه فعالیت 

تامین کنید. 
فراموش نکنید می توانید در 
کنار گل های زیبایی که عرضه 
می کنید سبزه و تخم مرغ های 
تزیینی هم بفروشید که عرضه 
هر کدام از محصوالت نوروزی 
مرتب��ط با ش��غل ش��ما راه را 
برای مش��تریان کوتاه می کند 
و باعث می ش��ود ب��رای تهیه 
س��بزه ی��ا تخم م��رغ تزیینی 
ب��ه مغازه های دیگ��ر مراجعه 

نکنند.
 ساعت کاری ش��ما در این 
م��اه به طور عجیب��ی افزایش 
می یاب��د و باید در م��اه پایانی 
از س��اعت 6 صبح تا 12 شب 
فعالیت مداوم داش��ته باشید. 
شلوغ ترین س��اعت فعالیت در 
اسفند ماه بین 5 بعد از ظهر تا 
10 ش��ب است که این ساعت 
هرچه به روزهای پایانی س��ال 
نزدیك می ش��ود ب��ه 4 تا 11 
ش��ب و 4 تا 12 شب افزایش 
می یابد. برای اینکه بتوانید هر 
روز پاس��خگوی نیاز مشتریان 
خ��ود باش��ید س��عی کنید از 
قبل سفارش های الزم را برای 
تهی��ه محصوالت مغ��ازه داده 
باش��ید. برای اینک��ه با چالش 
کمب��ود محص��والت روب��ه رو 
نش��وید از چند عرضه کننده 
 کم��ك بگیرید ت��ا جنس تان 

جور باشد. 

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در یك شغل ظریف اما پولساز

مثل گل متفاوت باشید

گوچی، از فروش زین و خورجین تا 
سردمداری دنیای مد

یکی از برندهای آش��نا در حوزه مد، فشن و تولید پوشاک 
مرغوب از پوس��ت و چرم، گوچی اس��ت. این برند با لوگوی 
معروفش جای خاصی در بین هنرمندان و ورزشکاران دارد، 
برای اطالع از چگونگی رسیدن به جایگاه امروز گوچی سری 
به تاریخچه جذاب آن می زنیم. گوچیو گوچی در سال 1881 
در فلورانس به دنیا آمد و در س��ن 17 سالگی ایتالیا را ترک 
کرد و به لندن رفت. او س��ال های نوجوان��ی خود را در یك 
هت��ل کار می کرد، روزهای کار در هتل، دیدن مس��افران و 
چمدان های چرمی شان گوچی را آن چنان مجذوب خود کرد 
که در سن 24 سالگی به ایتالیا بازگشت و شروع به فروختن 
زین و خورجین کرد. این بازگشت با موفقیت های زیادی برای 
گوچ��ی همراه بود تا آنجا که در س��ال 1921 یك مغازه در 
فلورانس، زادگاه خود تاسیس کرد و در آن به فروش کاالهای 
چرمی و لوازم تزیین ش��ده با نقوش سوارکاری پرداخت. در 
سال 19۳2 گوچی نوعی کفش راحتی ابداع کرد که سال ها 
بعد به موزه هنرهای معاصر نیویورک راه یافت. گوچی فردی 
پرکار بود و همراه سه پسرش -آلدو، یوگو و رودولفو- هر روز 
خود را متفاوت از روزی دیگر آغاز می کرد. او در سال 19۳8 
نخستین بوتیك گوچی را در خیابانCondotti  رم که یکی 
از معروف ترین خیابان های آن زمان در زمینه مد بود افتتاح 
کرد. این آغاز یك حرکت پیوسته برای افتتاح شعبه های دیگر 
بوتیك های گوچی در اروپا بود. گوچی پای بوتیك های خود 
را به امریکا هم باز کرد و در سال 1945 نخستین شعبه خود 
را در امریکا افتتاح کرد و این شروعی بود برای تبدیل شدن 
گوچ��ی به یك مارک جهانی. گوچی در س��ال 1947 کیف 
چرمی با دسته بامبو را به بازار آورد. همچنین در سال  1950 
عالمت تجاری قرمز خط داری را معرفی کرد، این عالمت از 
دور زین گرفته ش��ده بود. س��پس درهمان سال بسیاری از 
طرح های کالسیك خود را از جمله چمدان، کراوات، کفش و 

کیف های دستی معروفش که با بند بامبو بود ارائه داد. 

تعویض های پی در پی
هش��ت سال بعد، گوچی در س��ن 72سالگی درگذشت و 
مدیریت ش��رکت به پسرانش رسید و آنها فعالیت های خود 
را به صورت پیوس��ته ادامه دادند. دهه 1960 شهرت گوچی 
به باالترین حد رس��ید و امپراتوری اش آغاز شد. ستاره های 
هالیوود همچون گریس کلی، پیتر س��لرز و آدری هپبورن 
ن��ام گوچی را به »chic« به معنای ش��یك مخفف کردند. 
جکی کندی با گرفتن عکس از کیف های رودوش��ی گوچی 
 »Jackie O« به این برند کمك می کرد که در پی آن با نام
شناخته شد. به این ترتیب این ش��رکت لوگوی »GG« را 
برای خود برگزید. ۳0 سال بعد یعنی در سال 198۳ رودولفو 
  )Maurizio(بر اثر سرطان درگذشت و پسر او به نام ماریزیو
س��هم او را به ارث برد و جای او را گرفت. ماریزیو در س��ال 
1989 مدیریت کامل گوچی را به عهده گرفت و 50 درصد 
سهام شرکت به او تعلق گرفت و 50 درصد دیگر به شرکت 
اینوست کروپ Investcrop از کشور بحرین فروخته شد. 
دهه 1990 با گوچی یار نب��ود و به دلیل اختالفات فراوانی 
که با ش��ریك خود داش��ت پس از مراجعه به دادگاه و حل 
اختالف��ات و جدایی این دو ش��ریك از هم، گوچی بیش از 
۳7میلی��ون دالر ض��رر کرد؛ از دس��ت دادن این مبلغ برای 
گوچی یك ش��ك بزرگ بود. پس از آن در س��ال 1992 تام 
فورد)Tom Ford(  به گوچی پیوس��ت و به همراه معاون 
اجرایی شرکت دام ملو )Dwen Mello( از طریق کاهش 
محصوالت و ساماندهی دوباره شرکت توانستند هزینه ها را 
کاهش دهن��د. درنهایت با طراحی گال��ش چوبی و چرمی 

توسط تام فورد وضع مالی شرکت رو به بهبود رفت. 

قتل مشكوک و مدیریت تازه
س��ال 1995 پرونده ماریزیو گوچی با یك قتل مش��کوک 
بسته ش��د که البته همسر او مجرم ش��ناخته شد. فورد که 
اکنون وارث گوچی شده بود در سال های بعدی موفقیت های 
فراوانی برای ش��رکت گوچی کس��ب کرد و اوضاع را به کلی 
دگرگون س��اخت. گوچی روز به روز بهتر شد و فورد کفایت و 
شایس��تگی خود را به اثبات رساند. حاال دیگر گوچی یکی از 
سودآورترین خانه های مد در ایتالیا شده بود. در سال 2000 
 )Alessandra Facchinetti( خانم الساندرا  فاس��چینتی
به این ش��رکت پیوست و اس��تعداد خود در زمینه طراحی 
لباس های فاخر ش��ب را به نمایش گذاشت. در سال 2001 
 Stella( گوچی تح��ت مدیریت فورد، اس��تال مك کارتن��ی
Macartheny(  را تامی��ن مالی کرد ت��ا از مارک خودش 
استفاده کند و او هم نخستین مجموعه بهاری- تابستانی خود 
را در سال 2001 ارائه کرد. در نوامبر 200۳ تام فورد اعالم کرد 
هنگامی که قراردادش با گوچی به پایان برسد این شرکت را 
ترک خواهد کرد. او آخرین مجموعه خود را در فوریه 2004 
در میالن عرضه کرد. در مارس همان سال الساندرا به عنوان 
مدیر جدید گوچی منصوب شد، او نخستین مجموعه خود را 
در سپتامبر 2004 در میالن ارائه کرد. بعد از گذشت یك سال 
وی به خاطر عدم توافق با مدیریت شرکت استعفا داد و فریدا 
جیانین��ی )Frida Giannini( جای او را گرفت. جیانینی 
هم نخس��تین مجموعه لباس های بهاری  - تابستانی خود را 
در س��پتامبر 2005 به نمایش گذاشت و تا به امروز به عنوان 
طراح گوچی مشغول به کار است. هم اکنون خط تولید گوچی 
محصوالتی از جمله کیف چرمی، عطر و ادکلن، لوازم آرایشی، 
کفش، چمدان، س��اعت، جواهرات، روس��ری های ابریشمی، 
وس��ایل ورزش��ی، کروات و عینك را تولید و پخش می کند. 
گوچی در س��ال 2006 با درآمدی بالغ ب��ر 7، 6میلیارد یورو 
پس از لویی ویتون و ش��رکا، در مقام دومین مارک پرفروش 
دنیا قرار گرفت. طبق نظر س��نجی انجام شده توسط موسسه 
تحقیقات علمی- تجاری نیلسن، گوچی به عنوان مطلوب ترین 
و محبوب ترین مارک فشن دنیا برگزیده شده است. همچنین 
نظرسنجی ها نشان می دهد از هر پنج نفر یك نفر- اگر قیمت 
باالی این مارک مس��ئله ای نباش��د- محص��والت گوچی را 

خریداری خواهند کرد. 

اشتباه 300 میلیون یورویی تسكو

ش��رکت بریتانیایی تس��کو از یك اش��تباه ۳00 میلیون 
یورویی در حساب های خود خبر داد. سه هفته پس از روی 
کار آمدن یك مدیر اجرایی جدید برای س��اماندهی مجدد 
فروشگاه های زنجیره ای تسکو، اعالم این خبر با عکس العمل 
منفی سرمایه گذاران روبه رو شده است و سهام این شرکت 
در بورس لندن نزدیك به 9 درصد کاهش یافت. ش��رکت 
تس��کو در بیانیه ای اعالم کرد که هنگام آماده سازی نتایج 
موقت ش��ش ماهه اول سال، که انتشار آن برای اول اکتبر 
برنامه ریزی شده بود، تسکو پی برد که سود خالص به اشتباه 
بیش��تر در نظر گرفته شده و ثبت هزینه ها به تعویق افتاده 

است. 

مدیریت ایرانی و الگوهای ترکیه ای

ب��ازار برگزاری دوره های مختلف مدیریتی این روزها 
داغ داغ است. هر موسسه آموزشی با برگزاری همایشی 
تعداد زیادی را گردهم می آورد و اس��اتید س��خنران با 
گفتن مثال های پرزرق وبرق دل شرکت کنندگان را در 
این دوره ها می برند. مثال هایی که نمود عینی در کشور 
ندارد و اکثرا از کش��ورهای اروپایی یا از کشور همسایه 
و هم م��رز ایران، ترکیه هس��تند؛ ترکی��ه ای که روند 
برندس��ازی درآن قدمت طوالنی تر از کشور ایران ندارد 
و چندسالی اس��ت که جزو نام های مطرح منطقه ای از 

آن یاد می شود. 
ش��اید بتوان گفت که ترکیه روند روبه رش��د خود را 
همزمان با ایران ش��روع کرده باش��د، ول��ی با توجه به 
نگاه متفاوتی که این کش��ور به مقوله بازاریابی داشته 
خ��ود را ج��زو مثال های رویای��ی ما قرار داده اس��ت. 
وضعیت به گونه ای اس��ت که بس��یاری از ش��رکت های 
ایرانی حاضرند با نام برند ترکیه ای محصوالت باکیفیت 
خود را بفروشند، ولی اقدامی در جهت برندسازی خود 
نکنند. ش��اید ای��ن ناآگاهی به دلیل کمبود مش��اوران 
مدیریتی باتجربه و خوب درکش��ور ما باشد. مشاورانی 
که نمی توانند این علم را برای شرکت های ایرانی بومی 
س��ازند تا آنه��ا راحت این مقوله را هض��م کنند. حتی 
برخی موسس��ات از اساتید این کشور برای دانشجویان 
و ش��رکت های ایرانی س��وغات می آورند و آنها با زبان 
خودش��ان به دانش��جویان ایرانی از تجریبات نه چندان 
دور خود می گویند. دانش��جویانی که چنان سر کالس 
این اس��اتید وارداتی می نش��یند که گویی قرار اس��ت 
آنها ب��رای آین��ده برندس��ازی و مدیریت کش��ورمان 
تصمیم گی��ری کنن��د. اینکه چرا اس��اتید این رش��ته 
درصدد حل این معضل برنمی آیند و راهکاری برای آن 
ارائه نمی دهند، ش��اید باز به شیوه آموزشی کشورمان 

بازمی گردد. 

نمونه های خارجی برای برندهای بومی 
عطی��ه عظیمی، کارش��ناس مدیری��ت دراین باره به 
»فرصت ام��روز« می گوید: معضلی بزرگ علم مدیریت 
بازاریابی کشور را تهدید می کند. معضلی که اگر دراین 
حوزه حل نش��ود، روند کند پیشرفت صنعت مدیریتی 
س��ازمان ها همچنان ادامه خواهد داش��ت. معضل این 
اس��ت که اساتید این رش��ته برای آموزش دانشجویان 
ایران��ی اکثرا از برندهای خارج��ی مثال می زنند، چون 
درواق��ع در ایران م��ورد و مثال بومی وج��ود ندارد یا 
اینکه اساتید این رش��ته در صدد ایجاد آن برنمی آیند. 
براین اس��اس وقتی مدیران شرکت ها با مشکلی مواجه 
می ش��وند ب��ه مش��اوران مدیریتی مراجع��ه می کنند. 
مش��اورانی که حرف های قشنگی برای زدن دارند ولی 
موقع عملیاتی کردن حرف های خود دیگر قشنگ عمل 
نمی کنن��د. حرف های پررزق وبرق مش��اوران مدیریتی 
فقط جنب��ه تئوری��ك دارد و قابلیت عملیاتی ش��دن 
ن��دارد. این معضل بزرگی اس��ت، درنتیج��ه برای رفع 
این مش��کل باید به فکر طرح ریزی و اجرای یکس��ری 
الگوهای عملیاتی مناسب برای نظریات تئوریك حوزه 
مش��اوره مدیریتی بود. هر چند این موضوع تا زمانی که 

این حوزه عملیاتی عمل نکند، حل نخواهد شد. 
او تاکی��د می کند: البته این موض��وع در مورد تمامی 
مش��اوران مدیریتی ص��دق نمی کند. دراین راس��تا این 
صنع��ت با عارضه ای دیگر نیز مواجه اس��ت، اینکه اکثر 
شرکت هایی که درحوزه مشاوره مدیریت درحال فعالیت 
هس��تند، درتمامی زمینه های مدیریتی ق��ادر به دادن 
مش��اوره نیستند. به عنوان مثال مش��اوره منابع انسانی، 
مش��اوره مالی یا مالیاتی، مش��اوره مهندسی سیستم ها 
و مشاوره سیس��تم های کیفی در بازار این حوزه فراوان 
وج��ود دارد، ولی با کمبود دیگر حوزه های مش��اوره ای 
مواجه هس��تیم.  این کارش��ناس پیشنهاد می دهد: باید 
رویکرد این مش��اوران توتال سیس��تم باش��د یعنی همه 
موضوعاتی که دریك ش��رکت ایرانی قابلیت طرح شدن 
دارد ب��ه آن بپردازند. اگر روند آموزش دراین حوزه حل 
ش��ود و نیروی انسانی خوبی در این رشته تربیت کنیم، 
نیروهای��ی که قادر به عملیاتی کردن نظریات باش��ند و 
بتوانند آنها را برای شرکت های ایرانی بومی سازند، شاید 

این روند مسیری بهتر از قبل در پیش بگیرد. 

با یادداشت تاریخ 
تولد یا تاریخ عقد 
زوجین می توانید 

آنها را غافلگیر كنید. 
افرادی كه ماشین شان 

را برای گل زدن 
مراسم عروسی به 
مغازه شما می آورند 
حتما هدیه ای برای 

سالگرد ازدواجشان در 
نظر بگیرید و می توانید 

دو شاخه گل زیبا 
برای آنها به در منزل 

بفرستید

حکایت برندها

از میان خبرها

کتابخانه

68

پاسخ کارش�ناس: استفاده 
از ش��یوه های نوی��ن تبلیغاتی 
مانند یك شمشیر دولبه است. 
به همان اندازه که ممکن است 
اثر شگفت انگیز داشته باشد، به 
همان اندازه نیز ممکن اس��ت 
اثر مخ��رب و غیرقابل جبرانی 
به همراه داش��ته باش��د. تبلیغ 
ش��یوه درج، نصب، نگارش و... 
روی لب��اس  یا ب��دن افراد یك 
ش��یوه جذاب به نظر می رسد، 
ام��ا ضم��ن قبول ریس��ك آن 

حداقل باید به نکات زیر راجع 
به آن توجه داشته باشید:

1- ب��ه هی��چ عن��وان نباید 
اجباری در این خصوص وجود 

داشته باشد. 
2- افراد بس��یار مناس��ب و 
موجه و هماهنگ با نوع کاال یا 
انتخاب شوند. برخی  باید  برند 
اوق��ات اف��راد جوان مناس��ب 
هس��تند، برخی اوقات خانم ها، 

زمانی هم افراد جاافتاده و...
۳- باید سیس��تم انگیزش��ی 

مناسبی در نظر بگیرید تا افراد 
با رغبت این کار را بکنند.

4- شیوه ارزیابی نامحسوسی 
کار  اج��رای  درخصوص  بای��د 

اندیشیده شود. 
5- افراد و کارمندان شرکت 

در اولویت قرار دارند. 
6- ان��دازه این تبلی��غ نباید 
خیل��ی بزرگ باش��د ک��ه توی 

ذوق بزند.
7- این روش فقط در جهت 
برندین��گ و افزای��ش ف��روش 

در میان م��دت ب��ه کار می آید، 
افزایش فروش در  انتظار  نباید 

کوتاه مدت را داشته باشید.
8- این روش فقط در صورتی 
که جزئی از یك کمپین باشید 
باید به  اثربخش��ی دارد. یعنی 
عنوان تبلیغات مکمل استفاده 
شود. به تنهایی نمی توان به آن 

اتکا کرد. 
9- طراحی گرافیکی این تبلیغ 
بسیار حیاتی اس��ت. باید بسیار 

زیبا، جذاب و تأثیرگذار باشد. 

برچسب های 
تبلیغاتی 

پرسش: یك تولیدی پوشاک دارم که چندوقتی است راه اندازی شده و تعدادی مشتری ثابت دارد. تصمیم دارم برای 
تبلیغ کس�ب وکارم برچس�ب هایی را به همراه اجناسم به مشتریان بدهم که در صورت استفاده، نام و لوگوی شرکت را 
روی بدن مشتری به صورت موقت حك می کند. چقدر این شیوه تبلیغاتی را موثر می دانید و آیا این نوع تبلیغ می تواند 

آثار منفی هم داشته باشد؟

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

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشكل 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)68(

سهراب علی اکبری

طی ۳0 سال گذشته موضوع توسعه 
و رشد بنگاه های کوچك و متوسط که 
به اختصار SMEs نامیده می ش��ود از 
حاشیه به بطن علم کارآفرینی راه پیدا 

کرده است. 
عل��م کارآفرین��ی از دو بال نوآوری و 
فرصت تش��کیل شده است و بنگاه های 
کوچك و متوس��ط براس��اس بسیاری 
از دیدگاه های علم��ی به عنوان برترین 
س��اختار رس��می برای تحق��ق یافتن 
ایده های کارآفرینانه شناخته می شوند. 
آنچه بنگاه های کوچك و متوس��طی 
را ک��ه براس��اس مدیری��ت کارآفرینانه 
عم��ل می کنند، موفق نش��ان می دهد، 

ن��وآوری اس��ت. ای��ن بدان معناس��ت 
ک��ه کارآفرین��ان در بنگاه های کوچك 
و متوس��ط ب��ه منظ��ور باق��ی ماندن 
در عرص��ه رقاب��ت و برت��ری اقتصادی 
فعالیت های  بکارگی��ری  نیازمند  خود، 
نوآوران��ه در تمام��ی زمینه های فکری، 
فرآین��د اجرایی و در نهایت در مس��یر 
تولی��د محصول ی��ا خدمات هس��تند. 
ش��ناخت کافی از فلس��فه ن��وآوری و 
چگونگی بکارگیری روش های کاربردی 
ک��ردن آنه��ا از موضوع��ات اصل��ی در 
علم کارآفرینی اس��ت ک��ه کارآفرینان 
بنگاه های کوچك و متوسط به آن نیاز 

جدی دارند. 

کت��اب »رقاب��ت از طریق ن��وآوری« 
کوش��یده اس��ت ب��ا بازبین��ی منطقی، 
و  مناس��ب  بسترس��ازی  چگونگ��ی 
شیوه های موثر بکارگیری نوآوری را در 
بنگاه های کوچك و متوس��ط با ادبیات 

قابل درک مهیا کند. 
مخاطب��ان این کت��اب کارآفرینان و 
دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی 
و تمام کس��انی هس��تند ک��ه به نوعی 
در  تحقیق��ات  ادام��ه  ب��ه  عالقه من��د 
زمینه کارآفرینی و توس��عه نوآوری در 

بنگاه های کارآفرینانه هستند. 
این کتاب در 16 فصل تالیف ش��ده 
ک��ه از فصول آن می توان ب��ه نوآوری، 

ارتب��اط تکنولوژی با ن��وآوری، ارزیابی 
خطر و انتخاب یك اس��تراتژی اش��اره 
کرد. ای��ن کتاب به قل��م دکتر کامبیز 
طالبی و مهدی تاج الدین نگاشته شده 
است و تعداد صفحات آن 285 صفحه 

است. 

رقابت از طریق نوآوری در شرکت های کوچك و متوسط

جواد بیات

نوشدارو
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کافه مدیران اقتصاد سالن های سینما را بررسی می کند

دربست ،سینما
سینمای ایران 

در شأن خود نیست

تماشای فیلم های ایرانی روی لوح های فشرده به صورت 
قابل توجه گسترش یافته اس��ت. هر کجا که می روید، از 
جمله فرهنگسراها، کانون های فیلم و هر کجای دیگری 
که با مخاطبان س��ینما روب��ه رو می ش��وید، فیلم ها را از 
طریق لوح های فش��رده مش��اهده کرده اید. علت این امر 
نیز گران بودن بلیت های س��ینمایی نس��بت به لوح های 
فشرده است. ضمن اینکه، س��الن های خوبی برای تماشا 
وجود ندارد و این س��الن ها با خصوصیت های جغرافیایی 
متناسب نیست. هرچند، شاهدیم اتفاقی که در سالن های 
س��ینما روی داده،  افزایش تعداد صندلی ها،  با استقبال 
مردم مواجه شده است. اما با این حال یک خانواده چهار 
نفری برای تماش��ای یک فیلم باید مبلغ به نسبت زیادی 
بپردازد. سال گذش��ته در یک روز خاص سینماها رایگان 

شد که مردم از آن استقبال بی نظیری کردند. 
نکته دیگر آن که س��الن های نامناس��ب س��ینما مانند 
الله زار باید تعطیل شود. بنده حاضر نیستم، در سالن هایی 
با صندلی های نامناسب با بوی نامطبوع به تماشای فیلم 
بنشینم. در حالی که همه نگاه ما به تحوالت جهانی است 
و سعی داریم خودمان را در همه حوزه ها به روز نگه داریم، 
اما چرا در این مورد به روز نیستیم؟ سالن های ما با شرایط 
حاضر جامعه همخوانی ندارد. سالن های تازه ساخته شده 
مانند پردیس سینمای ملت یا اریکه ایرانیان همواره رونق 

دارند، زیرا از شرایط مطلوبی برخوردارند. 
در این میان تبلیغات نقش مهمی دارد. اینکه برخی از 
فیلم ها خوب به فروش می روند و برخی دیگر نه، به دلیل 
نوع تبلیغات است. طی چند س��ال گذشته فیلم خوب به 
معنای کلمه مشاهده نشده، زیرا شرایط تولید آنها شرایط 
خوبی نبوده اس��ت. به تازگی شرایط در حال بهبود است. 
از طرفی، س��ینمای ایران بدخواه زیاد داشته و آنها که با 
س��ینما ارتباطی ندارند، اظهارنظر می کنند؛ نظریه هایی 
آکنده از توهین و تهمت. بر اهالی س��ینما فش��ار زیادی 
وارد می ش��ود. برای اینکه حال س��ینما خوب شود، باید 
حال جامعه خوب باشد. در این صورت همه شرایط فراهم 
می ش��ود. فیلم خوب، فیلمی اس��ت که بتواند با داستان 
خود تماش��اگر را راضی کند و تماشاگر احساس نکند که 
پول خود را هدر داده اس��ت. مردم با سینما قهر نیستند. 
گروه های سیاسی این موضوع را درشت نمایی می کنند تا 

به اهداف خود برسند. 
سینمای ایران یک دوران رکود را پشت سر گذاشته و در 
حال گذار از آن است. باید حال جامعه و سینماگرها خوب 
شود. کشمکش های گروهی و جناحی تمام شود. شرایط 
س��ینما رو به بهبودی است و بر همین اس��اس، نیازمند 
مکانیزم تولید، عرضه و نمایش هس��تیم. ایران در زمینه 
تولید فیلم جزو 10 تا 15 کش��ور دنیا ق��رار دارد، اما در 
زمینه عرضه فیلم بسیار ضعیف عمل کرده. چه در عرصه 
داخلی ی��ا خارجی و حتی در حوزه نمای��ش نیز به خوبی 
عمل نکرده است. براساس ش��اخص توسعه سازمان ملل 
در مورد کشورهای در حال توس��عه با توجه به جمعیت، 
باید حداقل 3 هزار س��ینما در کش��ور وجود داشته باشد 
که با این آمار فاصله زیادی داریم. این در حالی اس��ت که 
جغرافیا و تراکم شهری دچار تغییر شده که باید براساس 
آن سالن های جدیدی ساخته ش��ود. راه حل این مسئله 
ساخت پردیس سینما و سالن ها در پاساژ ها بوده که باید 
به این س��مت حرکت کنیم. البته در این راستا قدم هایی 

برداشته شده که باید ادامه یابد.

سینما چگونه هنر – صنعت شد؟ 
س��ینما همپ��ای ابتکاراتی چ��ون خودرو، ب��رق، مواد 
شیمیایی و هواپیما در غرب ظهور کرد و به عنوان نخستین 
سرگرمی عمومی صنعتی همه گیر و پرطرفدار شد. از دهه 
1910 تاکنون ساالنه میلیاردها بلیت سینما فروخته شده 
و تماشاگران این هنر – صنعت در سراسر جهان مشتاقانه 

آن را پیگیری می کنند. 

سینما چگونه سینما شد؟ 
س��ینما، در 40 س��ال نخس��ت ظهور و حضور خود 
در امریکا و س��ایر کش��ورهای دنیا تنها به چش��م یک 
سرگرمی و تفریح دیده می ش��د. در واقع تا حدود سال 
1905 تفریحی به نام س��ینما تنها در حد تفریح بود و 
هیچ تضمینی برای بقای آن وجود نداش��ت. اما از سال 
1905 ت��ا 1907 به بعد س��ینما آرام آرام رنگ صنعتی 
شدن به خود گرفت و س��الن های س��ینما با صندلی و 
پرده نقره ای پذیرای عالقه مندان ش��د. در واقع، سینما 
با داش��تن س��اختمان های مجزا و تبلیغات اختصاصی 
هزینه خود را از سایر تفریحات جدا کرد. تثبیت شدن 
سینما همزمان ش��د با رشد گس��ترده ای که در بخش 
کس��ب و کار به طور کلی در آن زمان رخ نمایاند. همین 
موضوع کافی بود که تولید فیلم به ش��کل چشمگیری 
افزایش یابد و توزیع آن نیز خود به ی��ک فعالیت مجزا 
تبدیل شود؛ فعالیتی که اغلب، تولیدکنندگان فیلم در 

آن دست داشتند. 

ورود فناوری و استقبال سینما
فناوری سینما باعث پررنگ شدن جنبه تجارت پذیری 
این هنر-صنعت شد. بنابراین، این موضوع عجیبی نیست 
که هر کش��وری که از فناوری خوب اس��تفاده کرد مانند 
امریکا سینما رش��د کرد و برنددار ش��د و هر کشوری که 
نتوانس��ت این کار را انجام دهد، مثل انگلیس سینما برند 
خاصی را به جهانی��ان معرفی نکرد. در واق��ع، هالیوود و 
برندسازی برای سینما نقش��ی اساسی در رشد این هنر-

صنعت در امریکا ایفا کرده است. 

آنچه هنر سینما را صنعتی کرد
سینما از زمانی که مس��یر استانداردس��ازی، استفاده از 
ابزارهای خودکار و تجاری سازی را در پیش گرفت، به صنعت 
سینما تبدیل شد. این صنعت پس از گذران سال های اولیه 
یک رقابت کیفی را تجربه کرد که به افزایش بعد صنعتی آن 
کمک شایانی داشت. همین امر گسترش جغرافیایی آن را 
نیز در پی داشت. از سوی دیگر، صنعتی شدن اثر خود را بر 
خدمات سینما هم گذاشت و هر آنچه اکنون در سینما عرضه 

می شود، صنعتی به شمار می آید. 
http://eh. net :منبع

لذت فیلم دیدن

به راحت��ی می ت��وان می��زان تمرک��ز ی��ا عدم تمرکز 
تماش��اچیان را در س��الن س��ینما حس کرد. نمونه های 
پر تکراری مانند کس��ی که بارها در س��الن سینما جواب 
تلفن همراهش را می دهد و می گوید: من درسالن سینما 
هستم، بعداً تماس می گیرم و در طرف دیگر کسی بیشتر 
از آنکه به پرده عریض س��ینما نگاه کند در تاریکی سالن 
س��ینما به صفحه گوش��ی تلفن همراهش خیره ش��ده و 
تنها صدای فیلم اس��ت که تا حدودی ب��ه او می فهماند، 
چه اتفاقی در جریان اس��ت، و از همه شایع تر پیش بینی 
قصه فیلم با صدای بلند آن هم براساس الگوهای داستانی 
سریال های دست چندم ش��بکه های برون مرزی به شما 
می فهماند که تعداد تماشاچی های بی تفاوت رو به افزایش 
اس��ت. با اندک دقت��ی روی این رفتارهای تکرارش��ونده 
درمی یابیم، مخاطب بیش از آنکه به دیدن فیلم در سالن 
سینما عالقه مند باشد، به تماش��ای بی تمرکز برنامه های 
تلویزیونی عادت کرده و همان ش��یوه رفتار را با خودش 
به س��الن س��ینما آورده اس��ت. مخاطب به دیدن پشت 
سرهم سریال های مختلف ش��بانه عادت کرده و می داند 
که اگر تصویر را نگاه هم نکند و تنها صدا را بشنود، بازهم 
می تواند از روند قصه س��ر در بیاورد. او ع��ادت کرده، هر 
ش��ب در زمان های کوتاه 30 یا 45دقیقه ، چند قسمت از 
سریال های مختلف را به همین ش��یوه ببیند یا بشنود. او 
عادت کرده، در میان همین زمان کوتاه جواب تلفن و پیام 
کوتاه بدهد، چایی دم کند و با بغل دستی اش صحبت کند. 
این آزادی عمل مخاطب در منزل به خودی خود بد نیست، 
اما وقتی به یک الگوی رفتاری ثابت تبدیل شود، می تواند 
به خود او آس��یب بزند. این عادت ها از او فرصت تجربه و 
برقراری ارتباط عمیق با یک اثر نمایشی را می گیرد و باعث 
می شود دیگر تفاوتی بین تماشای یک فیلم سینمایی در 
سالن سینما و مدیوم تلویزیون قائل نباشد. در نهایت، اگر 
او به سالن بیاید، نه خود از دیدن فیلم در شرایط مناسب 
لذت کافی را می برد و نه این امکان را برای دیگران که در 
سالن حضور دارند، فراهم می کند. پاسخ به این پرسش که 
چرا مخاطب صبر می کند تا دی وی دی فیلمی سینمایی 
به بازار بیاید و بعد به تماشای آن فیلم در خانه بنشیند را 
نمی توان تنها در کیفیت سالن های سینما، قیمت بلیت و 
کیفیت اثر تولید شده خالصه کرد. در هر زمینه ای برای 
دستیابی به پویایی و رش��د اقتصادی پیش از هر چیز به 
فرهنگ س��ازی و یادآوری کردن آن نکاتی نیاز است که 
مخاطب پس از س��رمایه گذاری کردن وقت و هزینه خود 
در آن موضوع به دس��ت می آورد. از این رو بخش مهمی 
از این پاسخ را باید در آموزش و فرهنگ سازی جست وجو 
کرد. مخاطب باید به یاد داشته باش��د که با درگیرکردن 
احس��اس و عواطف خود در مقابل یک اثر نمایشی، نیمه 
 بس��یار مهم و دیگر آن را کامل و معن��ادار می کند. کتاب

 the art of watching films تنه��ا ی��ک نمون��ه از 
تالشی فرهنگی اس��ت که مخاطب را تش��ویق می کند، 
به شکلی حرفه ای به تماشای فیلم بنش��یند و در نهایت 
می تواند به او کمک کند ک��ه در تنهایی خودش به آنچه 
که درک و دریافت کرده فکر کند و در گفت وگو با دیگران 
درباره یافته هایش لذت ببرد. مخاط��ب همواره می تواند 
س��ینما را واس��طه و پلی بداند برای درک جنبه هایی از 
زندگی که تا پیش از آن به چش��مش نیامده اس��ت. اگر 
مخاطب دلبسته »لذت دیدن« ش��ود، نه تنها عالقه مند 
می شود که بارها این تجربه را در درون خودش تکرار کند 
که دیگر حاضر نمی شود تماش��ای یک فیلم را به سادگی 

و در شرایط غیر استاندارد و غیر متمرکز از دست بدهد. 

تاثیر 5 میلیارد دالری 
صنعت فیلم در جورجیای امریکا 

ایالت جورجیا، یکی از ایالت های جنوبی امریکا است که 
در سال های اخیر از صنعت فیلم س��ازی منافع و سودهای 
اقتصادی خوبی نصیب خود کرده اس��ت. تجربه این ایالت 
آمریکایی در صنعت فیلم سازی، مسئوالن دولتی را وادار به 
حمایت از هنر – صنعت س��ینما کرده است. این حمایت ها 
امسال خبرهای خوبی برای اهالی جورجیا داشت. خبرهایی 

که از زبان فرماندار این ایالت رسانه ای شد. 
ناتان دیل، فرماندار ایالت جورجیا، ماه گذشته اعالم کرد، 
تولیدات سینمایی و تلویزیونی در این ایالت تاثیر 5.1 میلیارد 
دالری در اقتصاد این ایالت در طول سال مالی 2014 داشته 
است. 158 تولید تلویزیونی و سینمایی در این ایالت در طول 

سال مالی گذشته 1.4 میلیارد دالر هزینه بر بوده است. 
آقای دیل در این باره می گوید: »این صنعت نه تنها اشتغال 
ایجاد کرده و فرصت های سرمایه گذاری را در ایالت جورجیا 
پدید آورده، بلکه رهاوردهایی چون برنامه های آموزشی نوین، 
گردشگری و غیره داشته است.« او همچنین می افزاید: »من 
به تعهد خود بر ادامه حمایت از این صنعت و تامین نیازهای 

آن برای ادامه این روند پای بند هستم.«
براساس اعالم انجمن فیلم امریکا )MPAA(، صنعت 
سینما و تلویزیون امریکا مسئولیت بیش از 77 هزار و 900 
شغل و پرداخت 3.8 میلیارد دالر حقوق و دستمزد را در 
ایالت جورجیا بر عهده دارد. این میزان ش��غل و دستمزد 
شامل مشاغل غیرمس��تقیم می ش��ود. حدود 23 هزار و 
500 نفر به صورت مستقیم در صنعت سینما و تلویزیون 
ایالت جورجیا مشغول کار هس��تند که 8 هزار و 188 نفر 
از این افراد به صورت مستقیم در تولید فیلم نقش دارند. 
ش��رکت های عضو MPAA در س��ال 2012 هزینه ای 
معادل 696 میلیون دالر به 4 هزار و 66 نفر دست فروش  
در ایالت جورجی��ا پرداخت کردند. این کس��ب و کارهای 
محل��ی در بخش های فن��اوری، اتاق کرای��ه ای، امالک و 

مستغالت و خورد و خوراک است. 
کریس کار، یکی دیگر از مسئوالن دولتی ایالت جورجیا 
می گوید: »صنعت فیلم، مولد اقتصادی قدرتمندی است. این 
صنعت برای اهالی ایالت اتفاق ه��ای خوبی پیش آورده و در 
ایجاد فرصت های شغلی درخشان سهم خوبی داشته است.« 
او می افزاید: »از سال 2008، بیش از 90 شرکت برای حمایت 
از صنعت فیلم سازی و سینما در ایالت جورجیا راه اندازی شده 
است. این کسب و کارهای تازه اشتغال ایجاد کرده و آینده این 

صنعت را در این ایالت تضمین کرده است.«
georgia.org :منبع
ترجمه: سارا گلچین
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رضا درستکار
شهاب کسرایی

منتقد سینما
بازیگر و منتقد سینما

محم��د رضا صاب��ری معتقد اس��ت، 
میزان ف��روش فیلم های خ��وب در این 
س��ال ها نش��ان داده اگر فیلم خوبی به 
مردم ارائه ش��ود، آنها تمای��ل دارند که 
آن فیلم ه��ا را در س��الن های س��ینما 
ببینن��د. از ابتدای س��ال 93 و با فروش 
باالی فیلم های��ی مانند »آتش بس2« و 
»شهر موش ها2« این امر مسجل شده 
است. چیزی که س��بب شده سالن های 
سینمای ما مهجور واقع ش��وند، تولید 
فیلم های نامناس��ب اس��ت که رغبتی 
برای جلب مخاطب به سالن های سینما 

ایجاد نمی کند. 
ای��ن س��ینمادار یکی از مش��کالت 
اقتصادی سالن های س��ینما را ساختار 
فرهنگ��ی آنها دانس��ت و گف��ت: »اگر 
س��ینما ها این امکان را داش��تند تا در 
زمینه های دیگر فعالی��ت کنند، زمینه 
رش��د اقتصادی برای آنها فراهم می شد 
و صنعت سینما در سالن های سینما نیز 
معنا پیدا می کرد. از این طریق سالن های 
س��ینما س��رمایه خوبی ب��رای رونق و 
توسعه صنعت سینما جلب می کردند. «

س��خنگوی انجم��ن س��ینماداران 
 درباره اینکه چه میزان توزیع س��ریع 
فیلم های س��ینمایی در شبکه خانگی 
س��بب ش��ده تا مخاطبان تمایلش��ان 
را برای تماش��ای فیلم ها در س��الن ها 
از دس��ت بدهند، ب��ه اخت��الف میان 
س��ینماداران و تهیه کنن��ده اش��اره و 
تصریح کرد: »خوش��بختانه با رش��د 
تکنولوژی و ورود آن به صنعت سینما، 
کپی ه��ای دیجیتال مش��کل هزینه بر 
بودن کپی ه��ای آنالوگ را از بین برده 
و در حال حاضر خوشبختانه همزمان 
با تهران فیلم ها در همه کشور و حتی 
کوچک تری��ن ش��هر ها ب��ه نمایش در 
می آید. این ام��ر به ف��روش فیلم ها و 
رشد اقتصادی س��الن ها تا حد زیادی 
کمک ک��رده اس��ت، اما ورود س��ریع 
فیلم ها به شبکه خانگی با فاصله زمانی 
کوتاه سبب شده تا مردم به این سمت 
و س��و بروند که فیلم ها را از آن طریق 
ببینند. ولی اگر فیلمی که تولید شود، 
کار با کیفیتی باش��د خیلی در دوری 
مخاطب از سالن سینما تاثیر ندارد. «

او ش��رایط موث��ر در جل��ب مخاطب 
را ابت��دا کیفی��ت فیلم خوب و س��پس 
س��الن های استاندارد دانس��ت و افزود: 
»مخاطب تمای��ل دارد تا وقت��ی فیلم 
خوب��ی تولی��د ش��ده، آن را در جمع و 
برپرده عریض س��ینما ببین��د. بنابراین 
در قدم اول باید فیل��م خوب تولید کرد 
و س��پس به سمت ساخت س��الن های 
مناسب و استاندارد رفت. اکنون مجتمع 
کورش که 40 روز از افتتاحش گذشته، 
با چند فیلم خ��وب توانس��ته باالترین 
میزان ف��روش را ب��ه خ��ود اختصاص 
دهد. این س��الن با صندلی های متعدد 
و سالن های منطبق با اس��تانداردهای 
روز و مدیری��ت تخصصی توانس��ته در 
زمان کوتاه بیش��ترین بازدهی را از آن 

خود کند. 
صابری در پاس��خ به اینک��ه اهمیت 
و  مناس��ب  س��ینمای  س��الن های 
اس��تاندارد چه میزان به این س��مت 
م��ی رود ک��ه الزم اس��ت س��الن های 
س��ینمای قدیمی کنار گذاشته شود، 
گفت: »متاس��فانه سالن های سینمای 
ما مکان تجاری محسوب نمی شوند و 
به دلیل اینکه مکان فرهنگی هستند، 
تغییر کاربری دادن آنها مقوله آسانی 
نیست. در سال های اخیر بافت شهری 

ما تغییر کرده و جغرافیای شهری مان 
دچار تحول شده اس��ت. به دنبال این 
امر مکان هایی که سالن های سینمای 
ما در آنج��ا ق��رار دارند محل��ی و در 
دسترس مردم نیست و در مراکز شهر 
واقع ش��ده اند و همین امر باعث شده 
این سالن ها بازدهی نداشته باشند. در 
حالی ک��ه بازدهی وجود ندارد ارش��اد 
اج��ازه تغییر کارب��ری آنه��ا را صادر 

نمی کند.«
صابری نی��از مخاطب ام��روز را فراتر 
از س��الن های ت��ک منظوره دانس��ت و 
عنوان کرد: »مالتی پلکس ها نیاز جامعه 
امروز ما هس��تند. مردم تمایل دارند تا 
به پردیس های س��ینمایی مراجه کنند 
و در آنج��ا ام��کان انتخاب فیل��م مورد 
عالقه خود را داشته باش��ند. در الله زار 
و بسیاری نقاط شهر ما سینما های تک 
منظوره ای داریم ک��ه مردم اقبالی برای 
تماشای فیلم در آنها نشان نمی دهند.«

این سینمادار عنوان کرد که قوانین 
ارشاد در صورتی به س��ینمادار اجازه 
تغییر کاربری می دهد که س��ینمادار 
در م��کان دیگری س��الن س��ینمایی 
مطابق با استانداردهای روز بسازد که 
این امر روند بس��یار هزینه بری دارد و 
س��ینمادار در بس��یاری از موارد توان 
مالی این کار را ندارد و قربانی کاربری 
فرهنگی س��النش می ش��ود و مجبور 
است به ش��رایط نامناس��ب اقتصادی 
فروش بس��نده کن��د. این رون��د ظلم 
بزرگی در حق مالکان سینماهاس��ت 
و سبب می شود که نه س��الن کارآیی 
مورد انتظار را برای صنعت س��ینمای 
ما داش��ته باش��د و نه صاحب س��ینما 
درآم��د مناس��بی از مکان��ی که تحت 

مالکیت دارد به دس��ت می آورد. 
مقوله نوس��تالژی و حفظ سینماهای 
مختلف به س��متی رفته که اگر بخواهد 
در س��النی تغیی��ر کاربری داده ش��ود با 
اعتراض های گس��ترده رو به رو می شود 
و اهالی س��ینما در کنار دوس��تداران آن 
عالقه مندند که آن س��الن حفظ ش��ود؛ 
ولی همین افراد ب��رای دیدن فیلم محال 
اس��ت که به این س��الن ها مراجعه کنند. 
مقوله ای که این تصور را ایجاد می کند، این 
سالن ها بیش��تر نقش موزه دارند تا سالن 
سینما و مالک خصوصی وظیفه اختصاص 
سالنش را که از آن درآمد اقتصادی دارد به 
موزه بر عهده ندارد.صابری در این زمینه 
گفت: »این س��الن ها باید حفظ ش��وند و 
ارشاد با تخصیص بودجه می تواند آنها را 
به ش��کل موزه درآورد. این امر به سمتی 
می رود که هم صاحب سینما ضرر نکند 
هم بعد فرهنگی کار حفظ ش��ود. از این 
طریق سینمادار سالن جدیدی می سازد 
که مناس��ب و منطبق با اس��تاندارد های 

روز است. 
ای��ن س��ینمادار در انته��ا مدیریت 
س��الن های س��ینما را امری تخصصی 
دانس��ت و ادامه داد: »سالن های ما باید 
توسط افراد متخصص و کاردان مدیریت 

شوند. 
همان طور که هر فردی بدون تخصص 
و تحصیالت آکادمی��ک نمی تواند وارد 
چرخه فیلم سازی شود، در سینما داری 
هم این امر باید مدنظر قرار داده ش��ود. 
یک س��رمایه گذار به صرف سرمایه گذار 
بودن نباید مدیریت س��ینما را بر عهده 
بگی��رد و بای��د از مدی��ری متخص��ص 
کمک بگیرد. همان طور ک��ه نمونه آن 
در پردیس ک��ورش قابل تامل اس��ت و 
مدیری��ت متخص��ص آن توانس��ته در 
کوتاه ترین زمان بیش��ترین بهره وری را 

از آن داشته باشد.«

نوستالژی سالن سینما 
گول زننده است

جواد طوس��ی، منتقد فیل��م درباره 
دالیل جذب مخاطبان به س��الن های 
سینما به تولید فیلم های خوب اشاره 
ک��رد و افزود: »فیلم اگر خوب باش��د، 
خواه ناخواه مخاطب را به س��الن های 
س��ینما می کش��اند. در این بین باید 
ذائق��ه و س��لیقه مخاطب س��ینما را 
ش��ناخت و براس��اس آن دس��ت ب��ه 
تولی��د فیلم زد. مهم تری��ن رکن فیلم 
خوب اکن��ون نحوه روایت آن اس��ت. 
روایت خ��وب و روان کمک می کند تا 
مخاطب ب��ا فیلم ارتب��اط برقرار کرده 
و در نتیجه برای تماشای آن به سالن 
سینما مراجعه کند. یک روایت سهل 
و ممتن��ع کمک می کند ت��ا مخاطب 
به راحتی ب��ا فیلم ارتب��اط بگیرد و به 
الیه های بنیادین اثر وارد ش��ود. برای 
این امر، زب��ان اثر باید با روانشناس��ی 
که از مخاطب داریم هماهنگ باش��د 
و خواس��ته ها و نیاز های او را برآورده 

کند.«
این منتقد به جذب مخاطب امروز به 
فیلم های طنز و کمدی اشاره کرد و افزود: 
»اگر عالقه و نی��از مخاطب ما فیلم های 
کمدی اس��ت، باید به س��متی رفت که 
چنی��ن فیلم هایی را با س��اختار غنی و 
مناس��ب تولید کرد و در این روند سبب 
ارتقای سلیقه کاذب مخاطب که زاییده 
سریال های س��خیف تلویزیونی است، 
شد.« طوس��ی معتقد اس��ت که رونق 
س��ینمای ما وابس��ته به آن است که 
فیلم دیدین به یک مناس��ک شخصی 
تبدیل شود. در این روند تنوع و ساختار 
فیلم هاست که این مناسک را تعریف 
می کند و الزم اس��ت تا سینمای ما به 
سراغ مضمون های متنوع و ناهمگون 
پیش برود. مخاطب م��ا نیاز دارد تا در 
فیلم های اجتماعی حدیث نفس خود 
را ببین��د و متمایل به تماش��ای فیلم 
شود. این امر وابس��ته به آن است که 
مقوله خودسانس��وری کنار گذاش��ته 
ش��ود و س��ینما چ��ون آیین��ه نقش 

مخاطب را در خود بنمایاند. 
جواد طوس��ی در زمینه اعتراض به 
تخریب سالن های س��ینمای قدیمی 
گفت: »بحث نوس��تالژی که بسیاری 
از ما مطرح می کنی��م، واژه هایی گول 
زننده هستند. هرچند برخی محله ها 
مانند الله زار معماری و هویت خاصی 
را با خود حمل می کنند و الزم اس��ت 
تا هویت آنها حفظ ش��ود، ولی برخی 
سالن های نامناسب وقتی نمی توانند 
مخاطب جذب کند، دلیلی برای ادامه 

حیاتشان نیست.«
این منتقد در ادامه گف��ت: »الله زار 
به جای یک مکان فرهنگ��ی که مرکز 
مراجع��ه م��ردم بود ب��ا تغیی��ر بافت و 
جفرافیای شهری از بین رفت. در حالی 
که می توانستند همان طور که معماری 
تاریخی بازار را حفظ کردند، این خیابان 
را نیز منطبق بر هویتش بازسازی کنند و 

از حمله سیم و کابل و نور نجات دهند.«
او تصریح کرد: »تفکر نوس��تالژیک 
کمکی به حفظ سینما و فرهنگ یک 
کشور نمی کند، بلکه سینما و فرهنگ 
ما در نتیجه یک جامعه سیاس��ت زده 
اس��ت که قربان��ی می ش��ود. بنابراین 
سینما و سالن های سینمای ما قربانی 
جامعه سیاست زده هستند. نخستین 
قدم دوری فرهنگ از سیاس��ت است 
تا فرهن��گ ما نمود خواس��ته ها و نیاز 

مخاطب باشد.«

حاشیه نشینی سالن های 
سینما معضل آنهاست

جم��ال س��اداتیان، تهیه کننده نیز 
مانند دیگران معتقد است که مهم ترین 
فاکت��ور جلب مخاط��ب، فیلم خوب و 
سالن س��ینمای اس��تاندارد است و در 
این زمینه توضیح می دهد: »اگر فیلم 
خوبی تولید ش��ود و در سالن سینمای 
مناسب ارائه شود، می تواند مورد توجه 
واقع ش��ود. در حال حاضر 70 درصد 
ف��روش فیلم ه��ای خوب م��ا مختص 
پردیس های س��ینمایی چ��ون ملت و 
آزادی اس��ت و 30 درص��د باقیمانده 
متعلق به 20 سینمای دیگر است و این 
امر نشان از اهمیت سالن سینما دارد.«

او با اعتراض بر وضعیت س��الن های 
س��ینمای قدیمی گفت: »س��الن های 
بسیاری از سینماهای ما بسیار فرسوده 
و نامناس��ب اس��ت و مخاط��ب حتی 
نمی تواند از س��رویس بهداش��تی آنها 
به راحتی استفاده کند؛ بنابراین تمایل 
به استفاده از این سالن ها وجود ندارد. 
این س��الن ها متعلق به 50 سال پیش 
هس��تند و در نتیج��ه نمی توانند نیاز 
مخاطب ام��روز را از هی��چ جایگاهی 

برآورده کنند.« 
س��اداتیان نی��ز باف��ت و فض��ای 
جغرافیای��ی را در اقب��ال م��ردم ب��ه 
س��الن های س��ینمایی موثر دانست و 
تصریح کرد: »درسینما سازی ما تکیه 
بر محلی بودن س��الن ها بوده اس��ت، 
بنابراین اگر سالن های سینمایی را که 
در محالت مختلف وجود دارد، بازسازی 
کنیم، مردم آن مناط��ق تمایل دارند 
تا از نزدیک ترین آنها اس��تفاده کنند. 
معیار اولیه این بود که مالتی پلکس ها و 
پردیس های ما در محالت ساخته شود، 
ولی اکنون شاهدیم که این مجتمع ها 
در حاشیه و مرکز هستند و مردم برای 
رفتن ب��ه س��ینما باید وق��ت و هزینه 
بسیاری صرف کنند و همین امر سبب 
می ش��ود تا کمتر تمایل پیدا کنند به 
سینما بروند. کسی که در شمیران است 
کمتر تمایل دارد تا در جنوب غرب در 
بهترین سالن س��ینما به تماشای فیلم 

بنشیند. 
این تهیه کننده درباره اینکه بسیاری 
معتقدند که اگر مالتی پلکس هایی ساخته 
ش��ود که مردم همزمان بتوانند در آنی 
خرید کنن��د، غذا بخورند و س��الن های 
سینما در دسترسشان باشد، ممکن است 
احساس کنند که س��اعات پایانی اوقات 
فراغت خود را به سینما بروند، گفت: »این 
امر بی تاثیر نیست و همان طور که مردم 
به یک فروش��گاه بزرگ می روند و تنها 
قصد خرید چند وسیله دارند، اما هنگام 
خروج می بینند که کلی خرید کرده اند 
اگر سالن های سینمای ما نیز در دسترس 
باشد، ممکن است به آنها مراجعه کنند و 

فیلم ببینند.«
اما س��اداتیان در پاس��خ به سخنان 
محمدرضا صابری که معتقد بود آمدن 
س��ریع دی وی دی فیلم ها به ش��بکه 
خانگی عاملی اس��ت تا م��ردم تمایلی 
به تماش��ای فیلم در س��الن س��ینما 
نش��ان ندهند، گفت: »همه تحلیل ها 
نش��ان داده که اگر فیلمی خوب باشد، 
مردم منتظر نمی مانند تا آن فیلم وارد 
شبکه خانگی ش��ود. چه بسا که اکنون 
ش��هرموش ها 2 و آتش بس2  این امر 
را ثابت کرده اند، بنابراین اگر مخاطب 
خ��وراک خوبی دریافت کن��د، منتظر 
پخش خانگ��ی نمی مان��د و عالقه مند 
است تا فیلم را بر پرده جادویی ببیند.«

سالن های سینما، تجاری محسوب نمی شود
محمدرضا صابری

سینمادار سیدجمال ساداتیانجواد طوسی
تهیه کنندهمنتقد سینما

نزدیک به یک دهه اس��ت که سیاس��ت های فرهنگی 
به سمت سرمایه گذاری در س��اخت پردیس ها و مالتی 
پلکس های سینمایی رفته است. پردیس آزادی، پردیس 
مل��ت و اکنون پردیس س��ینمایی کورش نش��ان از این 
سیاست فرهنگی دارد. در سال های گذشته با نزول سطح 
کیفی تولیدات سینمایی با وجود فراهم شدن سالن های 
سینما، تعداد تماش��اگران فیلم در سالن های سینما رو 

به کاهش گذاشت و بسیاری از مخاطبان با عنوان اینکه 
فیلم خوبی س��اخته نمی ش��ود و وقتی به شبکه خانگی 
بیاید می توانیم فیام ها را ببینیم ع��دم تمایل خود را به 
تماشای فیلم ها در سالن های سینما نشان دادند. اکنون 
با تحولی که در ساخت پروژه های سینمایی ایجاد شده 
و ارتقای کیفی آن ها ناگهان گرایش به تماشای فیلم ها 
در سینما افزایش یافته است. هر چند این تا حدودی به 
تغییرات سیاسی و ایجاد امید و پویایی در میان مردم نیز 

باز می گردد. اما در همین زمان کوتاه نیز آمارها نش��ان 
می دهد که مردم تمایل دارند همین فیلم های خوب را 
در س��النهای مدرن و تازه تاسیس تماش��ا کنند و سالن 
های قدیمی در این میان چندان مورد اقبال قرار نگرفته 
اس��ت. از این منظر اقتصاد سالن ها ی س��ینما را بر پایه 
کیفیت تولیدات سینمایی و س��الن های سینما همرا با 
کارشناسان و دست اندکاران سینما بررسی کرده ایم که 

در ادامه آمده است.

سارا برومند



به طور کلی گاز مایع در مصارف خانگی مثل آش��پزی، 
گرم کردن آب، روشنایی، اس��تفاده حرارتی و در صنعت 
به منظور س��وخت موتورهای احت��راق داخلی )اتومبیل، 
تراکت��ور، جرثقیل ه��ای حم��ال و ژنراتوره��ای ب��رق( و 
کوره ه��ای آب دادن ف��والد و ریخته گری چدن و س��ایر 
فل��زات غیرآهنی و برش فوالد و صنای��ع غذایی و به کار 
انداختن یخچال ها و دس��تگاه های خنک کننده و صنایع 
کشاورزی، نساجی و شیشه سازی به کار می رود و با توجه 
ب��ه کارایی های گوناگون و گس��ترده، گاز مایع را می توان 

یکی از بهترین مشتقات نفت به شمار آورد. 
انتش��ار خبر بسیار مهم ملی ش��دن صنعت نفت ایران 
در س��ال 1330 هم��ه جهانیان را متعج��ب و ایرانیان را 
غرق در س��رور و ش��ادی کرد. باالخره پ��س از نیم قرن 
ت��اش مردم وطن پرس��ت و انجام سیاس��ت های مدبرانه 
دکتر مصدق، از ش��رکت نفت خلع ید ش��د و هنگامی که 
 آخرین گروه از کارکنان و کارمندان انگلیسی که از ادامه 
کار در ش��رکت خودداری کرده بودند، به دس��تور مصدق 
کشور را ترک کردند، مردم سنگینی سایه شوم استعمار و 
استکبار 50 ساله را از سر خود دور دیدند. نه تنها خواص 
و فرهیختگان و آنان که با سیاست و تاریخ سروکار داشتند 
این پیروزی بزرگ را جش��ن گرفتند، بلکه مردم کوچه و 
بازار هم که همیش��ه بر این عقیده بودند که هر مصیبتی 
که به کشور نازل می شود نتیجه سودطلبی دولت فخیمه 
انگلستان است، شادی ها کردند و به یمن دستیابی به این 

رهایی، چراغانی ها کرده و گل و شیرینی پخش کردند.

در ای��ن زمان بود که من که همیش��ه ب��ه دنبال انجام 
کاره��ای موثر زیربنایی می رفتم ب��ه رغم وقت زیادی که 
انج��ام پروژه های حف��اری از من می گرف��ت، راه را برای 
دستیابی به هدفی که طی سالیان سال در سرمی پروراندم 
هم��وار دیدم و اع��ام کردم که تصمی��م دارم به فعالیت 
ت��ازه ای بپ��ردازم. کاری که ت��ا آن زمان ن��ه دولت و نه 
بخش خصوصی به آن توجهی نداشت و آن آوردن صنعت 
گاز ب��ه این س��رزمین ب��ود. همه از دش��واری چنین کار 
عظیمی بر حذرم می داش��تند، حتی دوستانی که در اروپا 
تحصی��ل ک��رده و از راحتی و پاکیزگ��ی و کارآمدی گاز 
باخب��ر بودند و می دانس��تند که این انرژی ارزنده را س��ر 
چاه های نفت می س��وزانند و بدون اینکه به مردم مملکت 
بهره ای برس��د دود می ش��ود و به هوا می رود، در حالی که 
هر روز برای دسترس��ی به هیزم جهت اس��تفاده سوخت، 
جنگل های بیشتری آسیب می بیند و در خطر نابودی قرار 
می گیرند. من را از این تصمیم برحذر می داشتند، اما من 
مصمم بودم و می گفتم: »من خانم های خانه را باید از شر 
سوخت هیزم و زغال و نفت در آشپزخانه نجات دهم، باید 
کاری کنم ک��ه مملکت بتواند از این موهبت بزرگ یعنی 
گاز بهره مند شود.« )می دانم با مختصر سرمایه ای که دارم 
شاید بهتر باش��د جوراب نایلون وارد کنم. زیرا بی تردید، 
بافاصله و بدون هیچ خطری، جوراب ها به فروش می رود 
و س��ود خوبی عایدم می ش��ود، ولی این کار را می گذارم 
برای کسانی که نمی توانند صنعت گاز را به ایران بیاورند.(

تصمیمم را گرفته بودم و هش��دارهای پدرانه و برادرانه 
دوستان بی اثر بود.  

ادامه دارد...

احتمال جریمه شدن بانک آلمانی 
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
یک بانک آلمانی ب��ه دلیل آنچه 
نقض تحریم های ضد ایرانی اعام 
شده اس��ت، ممکن است به زودی 
دادگاهی شود. مقامات دادستانی 
امریکا در حال بررس��ی و تحقی��ق درباره احتمال نقض 
تحریم ها علیه ایران از سوی کامرز بانک آلمان هستند. 
براس��اس این گزارش، این بانک متهم اس��ت که با یک 
نقشه فریبنده اقدام به دور زدن تحریم های ایران کرده 
و با این کش��ور و سودان روابط تجاری داشته است. در 
بخش دیگری از این گزارش آمده اس��ت: این بانک که 
دومین بانک بزرگ آلمان محس��وب می شود، در آستانه 
امضای توافق نامه ای با امریکا بوده اس��ت و قرار بود این 
قرارداد تا پایان ماه سپتامبر امضا شود. این در شرایطی 
است که اکنون تحقیقات در این زمینه در جریان است 
و در عی��ن حال مقامات این بان��ک از اظهارنظر در این 
باره خودداری کرده اند. در صورت اثبات این مسئله این 
بانک ممکن است مجبور به پرداخت صدها میلیون دالر 

جریمه شود. 

بازتاب سخنان زنگنه درباره اوپک
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
اوپک  اعض��ای  از  ایران 
خواست تاش مشترکی 
برای جلوگیری از کاهش بیش��تر قیمت های نفت انجام 
دهند. این امر نشان دهنده اختاف ایران با دیگر اعضای 
اوپک نظیر عربس��تان است که باوجود حرکت قیمت به 
س��مت 95 دالر در هر بشکه، برابر فشار کاهش بودجه 
خود مقاومت می کن��د. بهای نفت در هفته های اخیر از 
115 دالر در م��اه ژوئن به دلیل نگرانی ها درباره کاهش 
تقاضای جهانی نفت و افزایش عرضه امریکا به زیر 100 
دالر س��قوط کرده اس��ت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، 
گف��ت: با توجه ب��ه روند نزولی قیمت ه��ا اعضای اوپک 
باید تولید خود را کاهش دهند تا از بی ثباتی بیش��تر در 

قیمت ها جلوگیری کنند. 

یک حفره امنیتی بی سابقه
به گزارش لس آنجلس تایمز، 
هکرها به سرعت دست به 
کار شده و از آسیب پذیری 
موسوم به شل شاک برای نفوذ به سرورهای شرکت های 
تج��اری، بانک ها، موسس��ات دولتی و. . سوءاس��تفاده 
کرده اند. آس��یب پذیری یاد ش��ده مربوط به نرم افزاری 
موس��وم به Bash اس��ت که در بس��یاری از سیس��تم 
عامل ه��ا مانند مک، یونیکس و لینوکس به کار می رود. 
هکرها از آسیب پذیری یاد شده برای اجرای برنامه های 
مخرب به طور مخفیانه روی رایانه های قربانی اس��تفاده 
می کنند. حفره امنیتی بش می تواند با در اختیار گرفتن 
خط فرم��ان ی��ا command prompt رایانه، تمام 
کدهای دستوری مورد نظر هکر را اجرا کرده و تغییرات 
دلخواه را در سیستم شما انجام دهد. هکرها با استفاده 
از ب��ش به راحت��ی می توانند کنترل رایان��ه کاربر را در 
اختیار گرفته و تم��ام فایل های وی را به رایانه ای ثالث 
انتقال بدهند. متاس��فانه این آسیب پذیری که به تازگی 
کشف شده، همچون خونریزی قلبی اینترنت از مدت ها 
پیش به بس��یاری از سیستم ها نفوذ کرده است و همین 
عامل، شناس��ایی و پاکس��ازی رایانه های آلوده را بسیار 
دش��وار می کند. این حمات بیش��تر به دلیل اخاذی و 

دریافت پول از شرکت های بزرگ انجام می شود. 

شبکه اجتماعی پولدارها
ب��ه گ��زارش فورب��ز، نتروپولیتن 
ی��ک  ن��ام    )Netropolitan(
ش��بکه اجتماعی اس��ت که چند 
روزی بی��ش از زمان راه اندازی آن 
نمی گ��ذرد. اگر چ��ه در اینترنت 
ش��بکه های اجتماعی بس��یار زیادی وج��ود دارد که هر 
یک ب��ه فراخور هدف اولیه از راه ان��دازی، درباره موضوع 
ی��ا موضوعات خاص��ی فعالیت می کند ول��ی آنچه باعث 
شده »نتروپولیتن« انگشت نما شود، حق عضویت بسیار 
باالی آن اس��ت. اگر کسی بخواهد به این شبکه راه یابد 
باید 9000 دالر شامل ۶000 دالر ورودی و 3000 دالر 
ح��ق عضویت س��االنه پرداخت کند که جمعا می ش��ود 
 چیزی در حدود ۲۷ میلیون تومان. موس��س این شبکه 
ی��ک  ای��ن  می گوی��د   )James Touchi-Peters(
باش��گاه خاص آناین برای کس��انی اس��ت ک��ه بیش از 
زم��ان، پ��ول دارند. وی معتقد اس��ت این ش��بکه مورد 
اس��تقبال قرار خواهد گرفت. بنابراین بی راه نیس��ت اگر 
netropolitan. info را جزیره اختصاصی ثروتمندان 
بنامیم! این آهنگساز ۴9 ساله با بیان اینکه در این شبکه، 
آگه��ی و تبلیغات وجود ندارد تاکی��د کرده که اعضا نیز 
نمی توانند شرکت و کسب و کار خود را در »نتروپولیتن« 
تبلیغ کنند. در قسمت »درباره ما« نتروپولیتن با اشاره به 
اینکه محتویات این شبکه از طریق جست وجو در اینترنت 
قابل دسترسی نیست، گفته شده تمام اطاعات آن نیز به 
طور خودکار رمزنگاری می شود. جالب اینجاست که فقط 
افراد باالی ۲1 سال می توانند در این شبکه عضو شوند و 

آنها نیز باید نام واقعی خود را به کار برند.

نرخ تورم در 1۲ ماه منتهی به ش��هریور  ماه 93 نسبت 
ب��ه 1۲ ماه منتهی به ش��هریور ماه 139۲ معادل ۲1/1 
درصد شد، همچنین این شاخص در شهریور ماه امسال 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل 1۴/۴ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. بان��ک مرکزی ش��اخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی را در مناطق ش��هری ایران در 

شهریورماه 93 اعام کرد. 
خاصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براساس سال 

پایه 100=1390 به شرح ذیل است: 
- ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران در شهریور  ماه 1393 به عدد 0/۲0۲ رسید 

که نسبت به ماه قبل 1/۴ درصد افزایش یافت. 
-  این ش��اخص در ش��هریور ماه 1393 نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل معادل 1۴/۴درصد افزایش داش��ته 

است. 
- نرخ تورم در 1۲ ماه منتهی به ش��هریور  ماه 1393 
نس��بت به 1۲ ماه منتهی به ش��هریور ماه 139۲ معادل 

۲1/1 درصد است. 

آوردن گاز به خانه ها 

اختالف قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران

نزدی��ک ظهر ب��ود که ب��ه خودپرداز رس��یدم و بس��اط 
خودپ��ردازی ام را پهن کردم. یک نفر جلوی خودپرداز بدون 
حرکت ایس��تاده ب��ود. انگار هیچ کاری نداش��ت و بی خود و 
بی جهت به صفح��ه خودپرداز نگاه می کرد. اولش فکر کردم 
حالش خوب نیس��ت، منتها چند دقیقه که گذشت متوجه 
ش��دم حرکاتی در راستای رسیدن به هدفش انجام می دهد. 
همین طور غرق در بررسی و آنالیز این شخص بودم که فردی 
از پش��ت نیشگونم گرفت و گفت: »آقا مشکلی پیش اومده؟ 

چرا همین طوری اینجا وایسادید و هیچ کاری نمی کنید؟«
گفتم: »من که نباید کاری کنم، این آقا جلوی ما ایستاده 

باید کارش تموم بشه که من هم به کارم برسم.«
گفت: »خب! اون چرا اینقدر معطل کرده؟«

گفتم: »نمی دونم کا به صورت آهس��ته داره کاراشو انجام 
می ده!«

گفت: »خب! مرد حسابی یک چیزی بهش بگو! ببین داره 
چکار می کنه!«

مرد پشت سرم چون دید که قرار است خیلی معطل شود، 
راهش را گرفت و رفت. من خطاب به نفر جلویی گفتم: »آقا 
می تونم کمکتون کنم؟ االن ۲0 دقیقه ای هس��ت که ش��ما 

دارید کارتونو انجام می دید؟«
گفت: »میدونی دلیلش چیه؟«

گفتم: »نه نمی دونم! چیه؟«
گفت: »چون که من آدم باهوشی هستم و آدم های باهوش 

حواسشون خیلی جمعه که کاه سرشون نره!«
گفتم: »یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ اصا برای چی اومدید 

خودپرداز؟ کارتون چیه؟«
گفت: »هیچی چک بی محل کشیدم، اومدم ببینم می تونم 

از حسابم پول بکشم و چکمو پاس کنم.«
گفتم: »حاال چقدر مگه می خوای بکش��ی؟ چون از ۲00 

تومن بیشتر فکر نکنم بشه کشید!«
گفت: »هر چقدر بشه!«

گفتم: »چقدر تو حسابت داری؟«
گفت: »هیچی؟«

گفتم: »هیچی تو حس��ابت نداری، بعدش می خوای پول 
بکشی؟ چک بی محل هم کشیدی، تازه نمی خوای کاه سرت 

بره؟!«
گف��ت: »مرتیکه تو اصا می دونی که چک بی محل چیه؟ 

اصا قوانین چکو می دونی؟«
گفتم: »نمی دونم! شما بگو چیه؟«

چکیده قوانینی که این دوس��تمان در مورد چک گفت به 
قرار زیر بود. 

چک انواع و اقسامی دارد. 
چک بی محل: این چک معموال به صورت مدت دار کشیده 
می ش��ود و در زمانی که موعدش برسد پاس نمی شود. چک 
بی محل به دو دسته بی محل A و بی محل B تقسیم می شود. 
در ن��وع اولش فرد چک دهنده، قص��دش پاس کردن چک 
اس��ت، منتها در زمان سررسید چک به دالیل گوناگون قادر 
به این کار نیس��ت. در نوع دوم فرد چک دهنده از همان ابتدا 
هم می داند که چکش پاس نمی ش��ود، ولی با این حال برای 

رسیدن به اهدافش چک را صادر می کند. 
چ�ک در مح�ل: افرادی ک��ه از این نوع چک اس��تفاده 
می کنن��د، معموال به آدم های س��اده معروفند، چرا که چک 
را بر مبنای میزان موجودی حسابشان می کشند و نه بیشتر! 
چک شر محل: فرد گیرنده این نوع چک می داند که چک 
ب��ه راحتی و با بردن به بانک قابل وصول نیس��ت. به همین 
دلیل به جای پشت نویسی و بانک نیاز به چاقو، پنجه بوکس، 
قمه، مشت، فحش و لگد دارد. به این صورت که چک دست 
به دس��ت می چرخد تا اینکه به دست فرد گوالخی می رسد 
و او نیز آن را به مبلغی کمتر از مبلغ نوش��ته شده خریداری 
کرده و به روش جیس��ون استیتهام، فرد صادر کننده را پیدا 

کرده و پول را از لوزالمعده اش بیرون می کشد. 
به گفته فرد حاضر در خودپرداز افراد باهوش چک بی محل 
نوع دو ص��ادر می کنند و افراد بی هوش چک در محل صادر 

می کنند! خدا آخر عاقبت مان را به خیر کند. 

ایستادن بی خانمان ها در صف خرید آیفون 6 این روزها به یک شغل در امریکا تبدیل شده است. این افراد 
در صف می ایس�تند و نوبت ش�ان را در ازای پول با افراد انتهای صف تعوی�ض می کنند، در حالی که حتی 

دست شان هم به آیفون 6 نمی رسد. 
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یکی از مهم ترین معیارهایی که کارجویان به عنوان انگیزه 
پیوستن به س��ازمان ها، به ویژه س��ازمان های بزرگ، مطرح 
می کنند، امنیت شغلی است. این موضوع به ویژه وقتی بیشتر 
مورد تاکید قرار می گیرد که کارجو می خواهد از یک سازمان 
کوچک با هدف ملحق ش��دن به یک س��ازمان بزرگ خارج 

شود. 
اما به راستی امنیت شغلی چیست و منشاء آن کجاست؟ 
آیا سازمان های بزرگ و موفق امروزی، تا ابد برجا خواهند 
ماند؟ س��ازمان های بزرگ چه مش��خصاتی دارند که حس 
امنیت بهتری را القا می کنند؟ بزرگی؟ موفقیت؟ درآمد زیاد؟ 
پیشینه طوالنی؟ کدامیک به کارجو احساس مطلوب امنیت 

می دهند؟ 
بسیار دیده ام که کارجویان، وقتی از احتمال فروپاشی یک 
س��ازمان بزرگ با آنها صحبت می شود، موضوع را با لبخند 
پاس��خ می دهند. گروه بزرگی از آنها باور ندارند که سازمانی 
ب��زرگ، مثل یک کارخان��ه موفق، ممکن اس��ت 3، ۴ یا 5 
سال بعد وجود نداشته باشد. آنها فکر می کنند همیشه این 
سازمان هس��ت و صندلی آنها هم اگر بتوانند آن را به دست 

آورند، همیشه فراهم است و متعلق به آنها خواهد ماند. 
اما می دانیم که واقعیت چیز دیگری است. 

از تهدیدهایی که سازمان های بزرگ با آن مواجه هستند، 
می گذرم و بحث در این حوزه را به مجالی دیگر وامی گذارم. 
نمی دانم در کشور آماری داریم که دوره حیات سازمان های 
بزرگی که 10، ۲0 یا 30 سال پیش بودند و امروز یا نیستند 
یا برجایی و بزرگی گذشته را ندارند، وجود دارد یا خیر؟ اما 
مس��تقل از اینها باید باور کنیم که امروز دیگر امنیت شغلی 
به مفهومی که در گذش��ته بود )داستان معروف آب باریکه( 
مطرح نیس��ت. در دنیای امروزی کسب و کار، منشاء امنیت 
ش��غلی هر فرد، در درون خود او اس��ت. در دنیای به شدت 

رقابتی امروز، فردی امنیت ش��غلی دارد که توانمند باشد و 
سازمان نبود او را حس کند. به عبارتی فرد باید چنان اثرگذار 
باش��د که س��ازمان بقای خود )کلی یا جزئی( را وابسته به 
تداوم همکاری با او ببیند و بداند. دنیای کس��ب و کار امروز، 
چنان بی رحم است که گاهی اوضاع اقتصادی ایجاب می کند 
سازمان ها برای فرار از ضررهای بزرگ، حتی مجبور به تعدیل 
نیروهای توانمند خود شوند. البد نمونه هایی از تعدیل نیروی 

شرکت های بزرگ بین المللی را در خبرها خوانده اید. 
در این شرایط من چه نقشی در امنیت شغلی خود دارم؟ 
در همین ش��رایط س��خت کس��ب و کار جهانی، در میان 
کارکنان سازمان ها، هستند افرادی که هنوز از یک سازمان 
خارج نشده، سازمان های زیادی خواهان جذب آنها هستند. 
گاهی داستان به کلی بر عکس است. به جای آنکه فرد نسبت 
به تداوم همکاری اش با سازمان واهمه و تردید داشته باشد، 
این س��ازمان است که در این شرایط تهدید به سر می برد و 

سخت تاش می کند تا فرد برجسته را نگه دارد. 
اینها چه کسانی هستند؟ 

اینها افرادی مثل من و شما هستند، با تفاوت هایی اندک. 
احتماال س��طح هوش و دانش آنها )به جز موار استثنائی( با 
من و شما تفاوتی ندارد. آنها فقط بخشی از زمان خود را به 
توسعه و توانمندی خود اختصاص داده اند. در زمان هایی که 
برخی در اندیش��ه راه های میان بر بوده ان��د، آنها در فکر این 
بوده اند ک��ه بازار کار آینده به چه افرادی با چه مهارت هایی 
نیاز دارد؟ مثا مهندس��ی که 10 سال پیش درک کرده که 
در آینده ای نه چندان دور، کار بدون رایانه امکان پذیر و قابل 
قبول نخواهد بود، این مهارت را فراگرفته، اما دیگری هنوز به 
ش��یوه ای که کارش را شروع کرده ادامه می دهد. آیا سازمان 
برای این دو دیدگاه و رویکرد، ارزش و اعتباری یکسان قائل 

است؟ 
منش��اء امنیت شغلی در درون خود ما است. همین امروز 

باید به فکر ارتقای امنیت شغلی مان باشیم. 
این ستون دوشنبه ها منتشر می شود

تکنولوژی، امکانات مناس��بی را در اختیار انسان گذاشته 
اس��ت. امروز ب��ا امکاناتی که وجود دارد هرکس��ی می تواند 
عکاس یا فیلمس��از باش��د. ش��اید آنها از علم و فن ساخت 
فیلم یا انداختن یک عکس مناس��ب برخوردار نباش��ند اما 

همین که دکمه فیلمبرداری یا عکاسی 
موبایل را فشار می دهند کار تمام است. 
تکنولوژی مانند یک تیغ دولبه اس��ت. 
شما می توانید از آن مانند وسیله ای برای 
خودکشی استفاده کنید یا آن را وسیله 

پیشرفت خود قرار دهید. 
مثال می زنم، شما می توانید با گوشی 
تلف��ن همراه خ��ود در دنی��ای مجازی 
و نرم افزاره��ای ارتباطی غرق ش��وید یا 
می توانی��د از آن ب��رای ثبت عکس ها و 

فیلم های زیبا و مفهوم دار استفاده کنید. باید مواظب بود در 
تکنولوژی غرق نشویم و وسیله ای برای اثبات توانایی های آن 
نباشیم. به تلویزیون نگاه کنید، ساخت یک تلویزیون مراحل 
فنی و تکنیکی پیچیده ای دارد و تکنولوژی آن واقعا پیشرفته 
است، در حالی که ما استفاده بسیار ساده ای از آن می کنیم. 
ساعت ها روبه روی آن مثل زامبی ها می نشینیم و پلک هم 
نمی زنیم. توجه هم نمی کنیم ک��ه چه محتوایی را برای ما 

پخش می کند. از آن طرف به بازی شطرنج دقت کنید. زمین 
س��اده همراه با تعدادی مهره که به س��ادگی هرچه تمام تر 

ساخته شده اند، اما کار با آنها بسیار پیچیده است. 
وقتی که شطرنج بازی می کنید ذهن شما دائما مشغول 
حل معادله ها و ایجاد ابتکار عمل است. بنابراین لزومی ندارد 
که برای انجام کارهای خوب حتما از پیچیدگی های نهفته 

در تکنولوژی استفاده کرد. 
مهم عمل ش��ما و نتیجه تاش ش��ما 
است و همه جا شما را با آن می سنجند. 
من همیش��ه با موبایل عکاسی می کنم 
و جوای��زی ه��م ک��ه برنده ش��دم برای 
عکاس��ی با موبایل بوده اس��ت. دوربین 
حرفه ای مانند تفنگ عمل می کند، وقتی 
می خواهی ب��ا آن عکس بگیری افراد در 
برابر آن واکنش طبیعی نشان نمی دهند. 
برای همین اس��ت که به همه پیشنهاد 
می کنم با موبایل عکاس��ی کنند. موبای��ل به مراتب ارزان تر 
از دوربین حرفه ای است و خرج های جانبی آن را هم ندارد. 
پ��س جوان تر ها می توانند کار خ��ود را با آن آغاز کنند و به 
خوبی ادامه دهند. ش��اید هزین��ه یک قلم از اجناس جانبی 
دوربی��ن حرفه ای برابر با پول یک موبایل باش��د، اما موبایل 
هم��ان کاری را می کند که دوربین حرفه ای انجام می دهد. 

مهم زاویه نگاه شما و علم شما درباره تصویر است.  
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