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تورم
 مالیات گیری 
فرا قانونی است

میلتون فریدمن

معرفی آژانس ها، هتل ها، تورهای معتبر در صفحه 10 راهنمای سفر به ایران وجهان

رییس جمهور در چهارمین اجالس 
س��ران کشورهای س��احلی دریای 
خزر بر ضرورت همکاری جمعی و 
کشورهای  مشترک  سرمایه گذاری 
حاش��یه خزر تاکید کرد و گفت: ما 
نباید اج��ازه دهیم امنیت این دریا 
و سواحل آن به متغیرهایی جدا از 
منافع جمعی و مشترک کشورهای 

ساحل آن وابسته شود.
حجت االس��الم والمسلمین حسن 
روحانی، در این اجالس که در شهر 
آستاراخان روسیه برگزار شد، اعالم 
کرد: دریای خزر باید »مرکز توسعه 
و رفاه« شود؛ دریای خزر باید »نماد 
صلح و امنیت« باشد و دریای خزر 
باید س��مبل »همکاری ملت های« 

ما باشد.
وی اف��زود: ب��رای ای��ن منظ��ور 
شایس��ته اس��ت به ای��ن موضوع 

بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی 
از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان 
»پهنه آبی مشترک« برای استفاده 
همگان و تضمین دریانوردی آزاد، 
مشترک نگه داریم و این مجموعه 
و  همکاری ه��ای جمع��ی  ب��ا  را 
مشترک به سوی »توسعه و رفاه« 

و »صلح وامنیت« سوق دهیم.
روحانی تاکید کرد: وظیفه مشترک 
ما در اینجا، در کن��ار رایزنی برای 
نزدیک��ی مواض��ع در رژیم حقوقی 
و تحدی��د ح��دود و دس��تیابی به 
همکاری های بازرگانی و اقتصادی، 
ایج��اب می کن��د تا دری��ای خزر، 

به عنوان کانونی ک��ه ما را با وجود 
زبان ه��ا، ملیت ه��ا و دیدگاه ه��ای 
مختلف، پیرامون خود جمع کرده 

است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دارد  ض��رورت  اف��زود:  وی 
کش��ورهای س��احلی به همکاری 
جمعی و س��رمایه گذاری مشترک 
روی آورن��د و به ج��ای اقدام��ات 
انف��رادی، فعالیت ه��ای جمعی را 
مبن��ای اقدامات خود ق��رار داده 
و بپذیرن��د که تعام��الت جمعی، 
به��ره وری بیش��تری را در اختیار 
هم��گان قرار خواه��د داد. تحقق 
این مهم، مس��تلزم آن اس��ت که 
نف��ع  گوناگ��ون،  حوزه ه��ای  در 
نهاد  مش��ترک را تعریف ک��رده، 
مشترک را سازماندهی کنیم و با 
پیشرفت  مشترک،  سرمایه گذاری 

کار را سامان دهیم.

مع��اون اول رییس جمهور از وزیران 
خواست شخصا اجرای سیاست های 
کل��ی اقتصاد مقاومت��ی را پیگیری 
کنند. اسحاق جهانگیری، در جلسه 
ش��ورای اقتصاد با اشاره به طراحی 
سامانه برنامه عملیاتی سیاست های 
کل��ی اقتص��اد مقاومتی از س��وی 
نظ��ارت  و  برنامه ری��زی  معاون��ت 
راهب��ردی رییس جمه��ور، بر لزوم 
همکاری و هماهنگی دس��تگاه های 
اجرای��ی ب��رای تکمی��ل برنامه ها و 

پیشبرد اهداف و طرح های عملیاتی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین 
ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت پیگیری 
جدی و مس��تمر برای اجرای دقیق 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
دس��تگاه های  رؤس��ای  و  وزرا  از 
اجرایی خواس��ت ش��خصا نس��بت 
ب��ه این موض��وع نظارت داش��ته و 
از زیرمجموعه ه��ای خود بخواهند 

ک��ه با حداکث��ر ت��وان اجرایی این 
سیاس��ت ها را دنبال کنند. در این 
جلسه نماینده معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور با 
اشاره به طراحی سامانه برنامه های 
اقتصاد  عملیاتی سیاست های کلی 
مقاومت��ی، گزارش��ی از ویژگی ها و 
نحوه کارکرد این س��امانه ارائه و در 
خصوص چگونگی تجمیع اطالعات 
برنامه ه��ای کمی دس��تگاه های  و 
اجرایی برای اجرای سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومت��ی توضیحاتی بیان 
کرد. براس��اس این گزارش، نظارت 
موثر ب��ر تحقق اه��داف مندرج در 
مصوبات ش��ورای اقتصاد، تس��هیل 
در به روز رسانی برنامه های عملیاتی 
اقتص��اد مقاومت��ی، ام��کان نش��ر 
الکترونیک��ی برنامه ه��ا و تس��هیل 
دسترس��ی به محت��وای »مجموعه 
برنامه های  اه��داف، سیاس��ت ها و 
اقتصاد مقاومت��ی« از جمله اهداف 

طراحی این سامانه است.

پیشنهاد روحانی به چهارمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر: 

کشورهای ساحلی به همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک روی آورند

دستور معاون اول به وزیران: 

شخصا اجرای اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنید

 حجم موتور
میدان منازعه

محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از پاکسازی خودروهای 
لوکس تا پایان س��ال و درخواس��ت از 
واردکنندگان برای واردات خودروهایی 
با حجم موتور زیر 2500 سی سی خبر 
داد.  واردات خودروهای با حجم موتور 
باالی 2500 سی س��ی با مصوبه هیأت 

وزیران در نوزدهم شهریورماه جاری به 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت 
و به اس��تناد اصل 138 قانون اساسی، 
ممنوع شد. حاال بر همین اساس وزیر 
صنعت از پیگیری مجدانه این تصمیم 
خب��ر می ده��د.  به گفت��ه نعمت زاده، 
در س��ال جاری فقط 133 دستگاه از 

خودروهای با حجم موتور باالی 2500 
سی سی وارد کشور شد که 33 دستگاه 
آن متعلق به س��فارتخانه های فعال در 
کشور اس��ت و مابقی مربوط به برخی 
مجوزهای خاص اس��ت ک��ه در دولت 
قبل به برخی اقش��ار مانن��د قهرمانان 

ورزشی و جانبازان داده شد.

نقد خودروسازان بر تصمیم وزیر

گزارشی از برنامه های کشاورزی رسانه ملی

آموزش کشاورزی در صداوسیما ؛ شاید وقتی دیگر

تصمیم دولت در پی باالگرفتن اختالف صنوف و بانک مرکزی 

پرونده کارتخوان ها به شورای پول و اعتبار رفت

روش های ورود محصول جدید به بازار

رونمایی از رازهای »رونمایی«

مهم تری��ن دلیل��ی که موجب ش��ده 
بخش خصوص��ی در مدیریت اینترنت 
کش��ور س��هم نداشته یا س��هم اندکی 
داش��ته باشد این است که حاکمیت به 
بخش خصوصی اعتمادی ندارد. این عدم 
اعتماد نه تنها در این حوزه بلکه در کل 
مس��ایل مربوط به صنعت کشور وجود 
دارد. سال هاست موضوع انتقال مدیریت 
بخش اقتصادی کشور به بخش خصوصی 
مورد بحث قرار می گیرد اما روند آن کند 
بوده یا همواره خطوط قرمز زیادی داشته 
که دایره قابل واگذاری آن محدود بوده 
است. برای نمونه حتی پس از تشکیل 
کمیس��یون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نیز نماینده ای به صورت مشخص 
از طرف بخش خصوصی در یک بازه زمانی 
که توسط بخش خصوصی معرفی شده 
باشد، حضور ندارد.              صفحه 15

 جاده دو طرفه اعتماد
 بخش خصوصی و دولت

بررسی سهم بخش خصوصی در مدیریت اینترنت کشور در » کافه مدیران«

صندلی که همچنان خالی است
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نظام صنفی رایانه ای کشور



نفت و نيرو2

ــال  ــرو در يك س وزارت ني
ــته كارنامه قابل قبولى از  گذش
خود نشان نداده است. خاموشى 
ــال قطعى  ــرق و احتم موقت ب
ــتان امسال  ــرب در تابس آب ش
همواره يكى از مباحث چالشى 
و جنجالى رسانه ها ومردم بوده 
ــت. در اين ميان نبايد از اين  اس
ــد كه كمبود  نكته مهم غافل ش
ــت كه  آب و برق موضوعى نيس
ــه در يك  ــاره رخ دهد بلك يكب
ــه دليل  ــان مدت ب ــد مي فرآين
ــان  ــوءمديريت آثارش را نش س
مى دهد. در واقع وزير نيرو امروز 
ــوء مديريت يك  پاسخگوى س

عده افراد ديگر شده است. 
اين روزها برخى از نمايندگان 
ــود آب،  ــئله كمب ــس مس مجل
نگرانى از كمبود برق در آينده و 
حتى بدهى هاى وزارت نيرو به 
پيمانكاران را دليلى براى دعوت 
وزير نيرو به مجلس كرده اند تا از 
ــاره برنامه هاى  چيت چيان درب
ــوال  كوتاه،  ميان و بلند مدت س
ــگاه نمايندگان  ــن ن ــد. اي كنن
مجلس قابل دفاع است اما سوال 
ــت كه آيا مى توان براى  اينجاس
وزارتخانه اى از جنس نيرو تنها 
ــاله اكتفا كرد  به ارزيابى يك س
ــه دليل  ــن موارد ب وقتى كه اي
مسائلى است كه در گذشته رخ 
داده است؟ نمايندگان مجلس 
ــه  ــه در دو جبه ــد هميش مانن
موافق و مخالف قرار دارند و هر 

كدام داليل خود را دارند. 
در اين ميان ايرانپور نماينده 
ــوالد مباركه در مجلس  مردم ف
ــالمى در اين باره  ــوراى اس ش
ــودآب  ــت كه كمب ــد اس معتق
ــور به ويژه در  مشكل جدى كش
فالت مركزى است كه دليل آن 
سوء مديريت ها و اضافه برداشت 
ــى  ــفره هاى آب زيرزمين از س
ــورى كه  ــد به ط مى تواند باش
ــرو  ــاى وزارت ني بى توجهى ه
ــكالت منجر  نسبت به اين مش
به شكل گيرى بحران آب شده و 
نمود بارز اين نگرانى ها خشك 
ــدن زاينده رود است. حتى  ش
اين وزارتخانه در خصوص حل 
ــتان  ــكل كمبود آب در اس مش
ــت آباد،  ــان و تونل بهش اصفه

ــوم كوهرنگ  ــل س گالب و تون
تعهداتى داشته كه هنوز به اين 

تعهدات عمل نكرده است. 

تالش وزارت نيرو را بايد 
ديد

ــود آب و نگرانى از اتمام  كمب
ــفره هاى آب زيرزمينى تنها  س
ــته رخ نداده  در يك سال گذش
ــوان در يك مدت  ــت كه بت اس
ــاه آن را جبران كرد.  زمان كوت
ــياه و  ــن نگاه س ــك اي بدون ش
ــفيد و نيازمند اصالح است.  س
اما در اين ميان حبيب آقاجرى 
ــهر و  نماينده مردم بندرماهش
عضو كميسيون انرژى مجلس 
ــرو  ــرد وزارت ني ــاره عملك درب
ــروز» مى گويد:  ــه «فرصت ام ب
ــكالت زيادى  «وزارت نيرومش
ــه  دارد كه بخش عمده آن ريش
ــارات دارد و اين موجب  در اعتب
شده تا نتواند بدهى پيمانكاران 
ــا اين وجود  ــت كند. ب را پرداخ
ــان در يك  وزير نيرو و معاون ش
سال گذشته تالش هاى بسيارى 
براى حل اين مشكالت داشتند 
ــاى آنها به دليل نبود  اما طرح ه
ــت  ــارات در مرحله نخس اعتب

متوقف شده است.» 
وى درباره اينكه اين بدهى ها 
ــاله  باقى مانده از مديريت 8 س
دولت احمدى نژاد است، معتقد 
ــا معايب و  ــت  «هر دولتى ب اس
ــت اينكه  ــنى مواجه اس محاس
ــى چگونه  ــرد دولت قبل عملك

ــم آن را  ــت و بخواهي ــوده اس ب
ــت نيست. اين  نقد كنيم درس
دولت نيز در اين مدت با وجود 
همه  تالش ها با معايبى روبه رو 
بوده است. قطعا اگر نمايندگان 
ــد وزير نيرو را به  اقليت بخواهن
ــتيضاح كنند بايد  هر دليلى اس
اكثريت نمايندگان رأى بدهند 
ــدادى از عملكرد وزير  اينكه تع

راضى نباشند كافى نيست.» 
ــى  ــينعلى حاج ــه حس البت
دليگانى متقاضى استيضاح وزير 
ــرى دارد و تنها  ــگاه ديگ نيرو ن
معايب را مى بيند به طورى كه 
در مصاحبه با ايسنا اعالم كرده 
ــفانه در وزارت نيرو  است متاس
نوعى بى برنامگى و سوء مديريت 
ــه حاصل آن بروز  وجود دارد ك
ــور و به  ــكالتى در كل كش مش
ــدن اختالفاتى بين  ــود آم وج
ــتان هاى  ــتان ها و شهرس اس
ــوع آب  ــر موض ــف بر س مختل
ــت. ما دليل اين امر را نبود  اس
ديدگاه درست مديريتى و عدم 
اعمال مديريت در اين بخش از 
ــوه توزيع آب  ــن و نح نظر تامي

مى دانيم. 
ــود، وزارت نيرو در  با اين وج
دفاع از عملكرد يك ساله در دو 
ــا و برق و انرژى  بخش آب و آبف
ــواردى را براى  ــرو م وزارت ني

فرصت امروز اعالم كردند. 

عملكرد بخش آب و آبفا
ــات وزارت  ــاس اطالع براس

ــتاوردهاى مهم بخش  نيرو دس
ــت  ــش جمعي ــا افزاي آب و آبف
ــبكه آب شهرى  زيرپوشش ش
ــش  ــد و افزاي ــه 99,09 درص ب
ــش شبكه آب  جمعيت زيرپوش
روستايى به 79 درصد، استفاده 
ــارف  غيرمتع آب  ــع  مناب از 
ــور دريا و  ــاى ش ــژه آب ه به وي
ــى  نمك زدايى آنها، تعادل بخش
ــى به ميزان  منابع آب زيرزمين
ــب و  ــون مترمكع 294,4 ميلي
ــره  ــدود 2828 فق ــب ح نص
ــمند روى چاه هاى  كنتور هوش
ــداد  ــش تع ــاورزى و افزاي كش
كنتورهاى هوشمند نصب شده 
ــه 19671 فقره،  روى چاه ها ب
بهره بردارى از 23 طرح آبرسانى 
ــت 8240 ليتر بر ثانيه  با ظرفي
ــتان هاى مختلف كشور،  در اس
بهره بردارى از 14 طرح فاضالب 
با ظرفيت 37250 مترمكعب در 
شبانه روز در استان هاى مختلف 
ــور، تامين 204,2 ميليون  كش
ــراى مصارف  ــب آب ب مترمكع
ــدور پروانه  مختلف از طريق ص
ــور  بهره بردارى از چاه ها در كش
ايجاد رديف اعتبارى ويژه و نيز 
ظرفيت هاى تامين منابع مالى 
ــال 1393  ــون بودجه س در قان
به صورت ملى براى آبرسانى به 
ــور، تهيه و ارائه  روستاهاى كش
بسته يك ميليارد دالرى براى 
ــس خارجى  ــتفاده از فاينان اس
براى ساخت شبكه هاى آبيارى 

و زهكشى است. 

عملكرد بخش برق و 
انرژى

ــن  ي ــاس ا ــن براس همچني
اظهارنظر در بخش برق و انرژى 
ــم، فعاليت هاى  ــت يازده دول
ــده است كه  متعددى انجام ش
ــردارى از 2437 مگاوات  بهره ب
ــى و آبى بزرگ  ــروگاه حرارت ني
ــد  ــد تولي ــگاوات واح و 96 م
ــده (DG ) و (CHP) و  پراكن
20 مگاوات واحد بادى جديد، 
ــى برق در  كاهش نرخ خاموش
ــزان 0,12  ــبكه توزيع به مي ش
ــبانه روز به ازاى هر  دقيقه در ش
ــترك، صرفه جويى مصرف  مش
155 گيگاوات ساعت در بخش 
ــگاوات  ــاورزى، 188 گي كش
ساعت در بخش تجارى و 3602 
ــش  ــاعت در بخ ــگاوات س گي
ــراى پروژه هاى  ــا اج عمومى ب
ــرق از جمله  مديريت مصرف ب
ــرو در اين  ــات وزارت ني اقدام
بخش است.  البته براساس گفته 
ــه در بخش برق و  اين وزارتخان
انرژى براى بخش خصوصى نيز 
اقداماتى صورت گرفته است كه 
مى توان به ارائه تسهيالت براى 
ــاى نيروگاهى  ــداث واحده اح
ــيكل تركيبى و تجديدپذير  س
ــى به  ــش خصوص ــط بخ توس
ــگاوات، انعقاد  ميزان 4939 م
قرارداد با 10 نيروگاه خصوصى 
ــش بخار در  ــداث بخ جهت اح
ــيكل تركيبى  ــاى س نيروگاه  ه
ــگاوات،  ــت 3700 م به ظرفي
ــد تضمينى  ــش نرخ خري افزاي
ــدگان انرژى  ــرق از توليدكنن ب
ــه 4628ريال و  ــر ب تجديديذي
ــادرات برق  افزايش ظرفيت ص
ــور به ميزان 150مگاوات  كش
ــرق به  ــادرات ب ــش ص و افزاي
ــاره كرد.   ميزان هفت درصد اش
ــال  ــه نماند كه در يك س ناگفت
ــته وزارت نيرو نتوانسته  گذش
ــر بخش خصوصى  در جلب نظ
ــش صنعت برق  ــژه در بخ به وي
ــب  ــى را كس ــت چندان موفقي
ــت گذارى هاى اين  كند سياس
ــه و موضع گيرى هاى  وزارتخان
ــت.  آن نيز قابل دفاع نبوده اس
با اين حال، بايد ديد سرنوشت 

وزير نيرو چه خواهد شد. 

مشكالت و كمبود هاى آب و برق يك ساله ايجاد نشده است 

بى تدبيرى دولت گذشته چيت چيان را مهمان مجلس كرد
حمايت وزارت نفت از سرمايه گذاران 

پتروشيمى 
معاون حقوقى و مجلس وزارت وزير نفت گفت: وزارت 
ــيمى حمايت  ــرمايه گذاران در صنعت پتروش نفت از س

خواهد كرد. 
شجاع الدين بازرگانى، با بيان اينكه سرمايه گذارى هاى 
ــت، توضيح داد: وزارت  جديد نيازمند شرايط خاصى اس
ــه تالش خود را  ــل با نمايندگان مجلس هم نفت در تعام
ــانى بتوانند اقدام به  ــرمايه گذاران به آس خواهد كرد تا س

سرمايه گذارى در اين صنعت كنند. 
ــير رشد و توسعه  ــيمى در مس او افزود: صنعت پتروش
ــت از  ــعه بخش باالدس قرار گرفته و بايد همزمان با توس
ــى  ــتى حمايت ويژه كرد تا از خام فروش صنايع پايين دس
ــترى نصيب كشور  ــده و ارزش افزوده بيش جلوگيرى ش
شود. صنعتگران ايرانى اكنون به دانش فنى بسيار خوبى 
دست يافته اند و در صورتى كه بتوانيم سرمايه گذارى در 
اين صنعت را شتاب بخشيم مى توان افق روشنى براى اين 

صنعت متصور بود.  

600 هزار تن گاز مايع از بندرامام 
صادر شد

مديرعامل شركت پتروشيمى بندر امام گفت: در شش 
ماهه نخست امسال بيش از 600 هزار تن گاز مايع در اين 
مجتمع توليد و توسط كشتى هاى داخلى و خارجى صادر 

شده است. 
به گزارش خبرنگار شانا، رضا اميرى با اشاره به كمبود 
ــيمى بندر امام گفت: ظرفيت  خوراك در مجتمع پتروش
اسمى اين مجتمع روزانه 120 هزار بشكه ان جى ال است 
كه هم اكنون روزانه 84 هزار بشكه توسط شركت مناطق 

نفت خيز جنوب تحويل داده مى شود. 
ــركت  ــراى رفع كمبود خوراك ش ــان اينكه ب وى با بي
ــرمايه گذارى روى  ــال س ــام در ح ــيمى بندر ام پتروش
ــرب كارون و 2300 در  ــى ال 3200 در غ طرح هاى ان ج
ــاس برنامه ريزى بيش از  جنوب كشور است، گفت: براس
يك ميليارد و 300 ميليون دالر در طرح ان جى ال 3200 
ــد كه از اين ميزان 70 درصد آن  سرمايه گذارى خواهد ش

متعلق به فاينانس پتروشيمى بندر امام است. 
ــى ال 3200 در غرب  ــاخت ان ج ــرى افزود: كار س امي
كارون از ابتداى امسال آغاز شده و تاكنون بيش از 6 درصد 
ــت اين طرح 36 ماهه به  پيشرفت فيزيكى دارد و قرار اس

پايان برسد. 
ــيمى بندر امام با اشاره به  ــركت پتروش مديرعامل ش
دستور زنگنه، وزير نفت مبنى بر واگذارى سهام طرح هاى 
ــى ال 2300 در  ــى ال 3200 در غرب كارون و ان ج ان ج
ــيمى گفت: شركت  ــور به شركت هاى پتروش جنوب كش
ــرمايه گذارى در اين  ــام س ــيمى بندر ام مجتمع پتروش
طرح ها را از طريق فروش محصوالت خود تامين مى كند. 
ــاخت دو پروژه توسعه اى الفين MEG و  وى از آغاز س
ــع خبر داد و گفت: هم اكنون  اتان ريكاورى در اين مجتم
در حال مذاكره با صندوق توسعه ملى، بانك هاى داخلى و 
فاينانسورهاى چينى براى تامين منابع مالى اين طرح ها 

هستيم. 
ــد محصول پارازايلين  اميرى با بيان اينكه تمامى تولي
ــيمى  ــيمى بندر امام براى توليد PET به پتروش پتروش
ــود، گفت: هم اكنون  شهيد تندگويان تحويل داده مى ش

صادرات اين محصول توجيه اقتصادى ندارد. 

ميزان توليد برق در اردبيل باالتر از 
متوسط مصرف است 

ــتان اردبيل  ــركت توزيع نيروى برق اس  مديرعامل ش
ــى ها در سطح  ــتان كمترين خاموش گفت: در طول تابس
ــتان اردبيل اتفاق افتاد كه سعى كرديم اكثر  كشور در اس

خاموشى ها نيز با اطالع قبلى انجام شود. 
ــتان اردبيل  عليرضا عليزاده، وضعيت توليد برق در اس
ــت و افزود: ما در گذر از  ــط مصرف دانس را باالتر از متوس
ــامل  ــاعت را ش 3درصد پيك مصرف كه حدود 300 س
ــرو پيش بينى كرده  ــود با طرح هايى كه وزارت ني مى ش
ــروگاه مجازى كه همان  ــالش كرديم تا در قالب ني بود، ت
ــرايط بحرانى را سپرى كنيم  ــت اين ش مصرف بهينه اس
ــكل خاص و جدى را شاهد نباشيم. وى محدوديت  تا مش
ــت محيطى  ــيلى، منابع مالى و آثار زيانبار زيس منابع فس
نيروگاه هاى فسيلى را از علل و عوامل بها دادن به مديريت 
ــمرد  ــل تقاضا در نقطه مقابل مصرف برش مصرف و تعدي
ــتان برخى از ادارات در پيك  ــد در تابس و گفت: سعى ش
مصرف از ژنراتورها استفاده كنند تا كمترين خاموشى ها  
در مجموعه هاى ادارى و دستگاه هاى دولتى اتفاق بيفتد. 
ــركت توزيع نيروى برق استان اردبيل بيان  مديرعامل ش
كرد: بعيد به نظر مى رسد در پاييز با توجه به شرايط خاص 
ــكل  ــاعات كارى و فعاليت روزانه و مصرف خانگى مش س

خاصى را در تامين برق مورد نياز شاهد و ناظر باشيم.

نياز مسجدسليمان به توجه ويژه 

ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب گفت:  مديرعامل ش
ــليمان خاص و ويژه است و  ــرايط و وضعيت مسجدس ش
ــته شود. حميد  ــت كه به آن به طور ويژه نگريس الزم اس
ــركت و مديران و اعضاى  بورد كه در جمع مديران اين ش
هيات مديره شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان 
سخن مى گفت، افزود: حوزه جغرافيايى و عملياتى وسيع 
و توليد از ميادين قديمى خاورميانه موجب شده تا شرايط 
ــركت به وجود آيد. رييس هيات مديره  ويژه اى در اين ش
ــليمان وجود  ــت و گاز مسجدس ــركت بهره بردارى نف ش
ميادين پير و جوان در حوزه عملياتى اين شركت را براى 
انجام مطالعات فنى متخصصان و كارشناسان صنعت نفت 
بسيار مناسب توصيف كرد و گفت: با انجام مطالعات فنى 
و اقدامات مناسب مى توان عالوه بر حفظ ظرفيت توليد، 

افزايش توان توليد را هم در نظر گرفت. 

افزايش 2400 مگاواتى مصرف برق 
در كشور 

ــنبه 6 مهرماه)  ــور در روز (يكش پيك مصرف برق كش
ــال حدود 2400 مگاوات  ــابه پارس درمقايسه با روز مش

افزايش يافت. 
به گزارش پاون، پريروز پيك مصرف برق كشور 38 هزار 
ــيد، درحالى كه پيك مصرف  و 806 مگاوات به ثبت رس
برق كشور در روز مشابه پارسال 36 هزار و 423 مگاوات 
ــره نيروگاه هاى  ــده بود. همچنين ميزان ذخي گزارش ش
ــور در اين روز به 1747 مگاوات رسيد. صنايع كشور  كش
ــه هزار و 508 مگاوات برق  نيز در روز يكشنبه گذشته س

مصرف كردند. 
ــورهاى  ــگاوات برق با كش ــنبه 1638 م در روز يك ش
ــد و تراز تبادل برق ايران با كشورهاى  همسايه تبادل ش

همسايه روز گذشته به مثبت 404 مگاوات رسيد. 
ــورهاى  ــران به كش ــادرات برق اي ــزان ص مجموع مي
ــتان و تركيه در  ــتان، ارمنس ــراق، پاكس ــتان، ع افغانس
ــوع واردات برق از  ــگاوات و مجم ــنبه 1021 م روز يكش
كشورهاى ارمنستان و تركمنستان به ميزان 617 مگاوات 

ثبت شد. 
ــتان،  ــورهاى ارمنس ــالمى ايران با كش ــورى اس جمه
پاكستان، تركمنستان، تركيه، جمهورى آذربايجان، عراق 

و افغانستان انرژى مبادله مى كند. 

اروپا خواستار واردات گاز 
از ايران است

ــتان از جمله  ــورهاى اروپايى، هند، عراق و پاكس كش
ــراى دريافت گاز  ــا ايران ب ــورهاى در حال مذاكره ب كش

هستند. 
حميدرضا عراقى، معاون وزير نفت در امور گاز با اعالم 
ــال امنيت انرژى  ــورهاى دنيا به دنب اين خبر گفت: كش
ــن كند. ايران با  ــتند و ايران مى تواند نياز آنها را تامي هس
ــن ذخيره گازى جهان  34 تريليون مترمكعب بزرگ تري
را داراست. در حال حاضر ساالنه 189 ميليارد مترمكعب 
گاز در كشور توليد مى شود و اين ميزان تا چهار سال آينده 

به 330 ميليارد مترمكعب افزايش مى يابد. 
او درباره استراتژى هاى اين شركت گفت: تزريق گاز به 
ــزوده (تبديل برق، انتقال  مخازن، تبديل گاز به ارزش اف
ــيمى و تبديل به كود شيميايى)  گاز به واحدهاى پتروش
ــتفاده از گاز براى رفاه مردم و افزايش حجم صادرات،  اس
ــركت ملى گاز ايران به شمار مى آيد.  از استراتژى هاى ش
ــال 96 بايد  ــده در س ــاس برنامه از پيش تعيين ش براس
ــار از 71 به 90 ايستگاه، تعداد  تعداد ايستگاه تقويت فش
پااليشگاه ها از 13 مورد به 17 پااليشگاه و حجم خطوط 
ــزار كيلومتر  ــر به 40 ه ــزار كيلومت ــال گاز از 35 ه انتق

افزايش يابد. 
ــعه  ــركت ملى گاز ايران در توضيح توس مديرعامل ش
ــبكه انتقال گاز گفت: هم اكنون 5 درصد از گاز كشور  ش
ــود. اجراى  صادر و 95 درصد آن در داخل مصرف مى ش
ــرى، ساخت خط هفتم سراسرى،  ادامه خط ششم سراس
ــرى از  ــوط 9، 10 و 11 سراس ــاخت خط ــن س همچني
ــال ظرفيت جديد  ــركت ملى گاز براى انتق برنامه هاى ش
اين حامل انرژى است. خط هفتم سراسرى براى صادرات 
ــده، در همين حال در  ــتان در نظر گرفته ش گاز به پاكس
مسير اين خط لوله گازرسانى به زاهدان، چابهار و خارش 
ــاس گازرسانى به استان  پيش بينى شده است؛ بر اين اس

سيستان و بلوچستان در دستور كار قرار دارد. 
عراقى در رابطه با تحويل گاز به نيروگاه ها و صادرات برق 
ــه نيروگاه ها براى صادرات برق  گفت: زمانى تحويل گاز ب
صرفه اقتصادى دارد كه قيمت برق صادراتى از قيمت گاز 
صادراتى بيشتر باشد. اين موضوع در مورد پتروشيمى ها 
نيز صدق مى كند و زمانى اين گاز به ارزش افزوده تبديل 
مى شود كه در پتروشيمى به محصول تبديل شود و براى 

كشور ارزش افزوده ايجاد كند. 
مديرعامل شركت ملى گاز ايران درباره توسعه مخازن 
ذخيره سازى گاز طبيعى نيز، گفت: براساس برنامه ريزى 
صورت گرفته قصد داريم كار احداث اين مخازن از طريق 

روش B.O.O به بخش خصوصى واگذار شود. 

جلوگيرى از هدر رفت روزانه 12 هزار 
و 500 بشكه نفتا

ــت و گاز آغاجارى  ــركت بهره بردارى نف مدير عامل ش
ــدن مشكل اساسى  از اجراى طرح اصالحى و برطرف ش
 (NGL) 1000 مخازن نم زدايى كارخانه گاز و گاز مايع
جلوگيرى از هدررفت روزانه 12 هزار و 500 بشكه نفتا در 

حوزه عملياتى اين شركت خبر داد. 
بيژن خدرى گفت: سيستم خشك كننده هاى كارخانه 
ــيدن  ــع 1000 وظيفه آب  زدايى جهت رس گاز و گاز ماي
ــب را به عهده داشته و از حيث  ــبنم آبى مناس به نقطه ش

فرآورش اهميت بااليى دارد. 
ــال 1380 به دليل فرار  ــتين بار در س وى افزود: نخس
ــته  ــاى مولكولى (Molecular Sieve) انباش غربال ه
ــده درون مخازن نم زدا (Dehydrator) به ورودى  ش
ــى  قرار گرفتند  ــر، نم زداها مورد بازرس فيلترهاى گردگي
ــتر نگه دارنده  ــاى بس ــى در رينگ ه ــاى عميق و ترك ه

غربال هاى مولكولى مشاهده شد. 
ــركت  ــان ش ــزود: در اين ارتباط از كارشناس خدرى اف
سازنده مبنى بر بازرسى و اخذ دستورعمل تعمير و انجام 
اصالحات الزم دعوت به عمل آمد، اما ميسر نشد و ترميم 
ــى فنى توسط تعميرات  ــاس ضوابط بازرس ترك ها براس

اساسى به مدت 45 روز انجام شد. 
ــت و گاز آغاجارى  ــركت بهره بردارى نف مديرعامل ش
اظهار كرد: در تعميرات دوره اى سال 1384، اين مشكل 
ــد و كار تعمير رينگ ها همانند شيوه  بار ديگر مشاهده ش
ــال 1388،  ــورت گرفت و در تعميرات دوره اى س  قبل ص

ترك ها با شدت و وسعت بيشترى مشاهده شدند. 
ــى فنى و  ــان بازرس ــن معضل، كارشناس وى گفت: اي
ــت تا براى برطرف  ــركت  را بر آن داش خوردگى  فلزات ش
ــكاران عمليات  ــش نگرانى هم ــى آن و كاه كردن اساس
ــتين بار با  تصميمى بنيادى اتخاذ كنند و از اين  رو نخس
ــكا بر توانايى و ظرفيت هاى  بهره گيرى از دانش بومى و ات
ــنهادهاى اصالحى  ــراى پيش ــه اج ــادرت ب ــى مب داخل

كارشناسان فنى اين شركت شد. 

مصرف انرژى 

گاز 

بهره بردارى 

پتروشيمى 

خبر 

خبر استانى 

69شمــارهسه شـنبه |  8 مهر 1393 |

الهه ابراهيمى 

بيش از 600 ميليون دالر خسارت ناشى 
از بى توجهى به ايمنى 

ــال هاى 84 تا 92، باعث   هزينه عدم توجه كامل به الزام هاى اچ اس يى (ايمنى) در س
تحميل هزينه هاى زياد مادى و روانى به صنعت نفت شده است.

مديركل اچ اس يى وزرات نفت، ميزان خسارات وارد شده به صنعت نفت از عدم توجه 
كامل به الزام هاى اچ اس يى در سال هاى 84 تا 92 را بيش از 620 ميليون دالر اعالم كرد 

و افزود: 87 درصد از اين آسيب ها مربوط به پيمانكاران بوده است.
محمدحسين اردشيرى عدم توسعه متوازن اچ اس يى در نظام پيمانكارى را عامل اصلى 

اين آسيب ها دانست و گفت: آموزش ارتباط مستقيمى با حوادث دارد.
ــت مجدد وزير كنونى نفت،  ــا روى كار آمدن دولت يازدهم و مديري وى با بيان اينكه ب
ــازمانى در صنعت نفت مطرح شد، تصريح كرد:  بار ديگر اچ اس يى به عنوان يك ارزش س
ــه اچ اس يى صنعت نفت  ــر نفت و توصيه هاى وى، مجموع هم اكنون با رهنمودهاى وزي

همچون گذشته با تمام توان رو به جلو در حركت است.
وى با بيان اينكه بايد متفاوت تر از گذشته عمل كرد، گفت: در اين خصوص از شركت ها 
ــگيرانه تبديل  ــى به مديريت ايمنى را به رويكردى پيش انتظار داريم كه رويكرد واكنش
كنند و قبل از بروز هرگونه حادثه، خطرات موجود را شناسايى، ارزيابى و مديريت كنند.

او بر بازطراحى نظام بازرسى هاى ايمنى و بازنگرى بر مبناى RBI (بازرسى بر مبناى 
ــى ها و تحت كنترل بودن  ــى بازرس ــك) تاكيد كرد و گفت: همواره بايد از اثربخش ريس

كانون هاى بحرانى اطمينان حاصل شود.
ــگيرى از بروز حوادث مشابه، بايد تمام حوادث در  اردشيرى با بيان اينكه با هدف پيش
ــپس بايد با تجزيه و تحليل  ــاعت به اداره كل اچ اس يى گزارش شود، ادامه داد: س 24 س
ــه اى و اجراى راهكارهاى فنى و مديريتى اقدام  كارشناسى نسبت به شناسايى علل ريش

شود.
ــركت هاى  ــت اظهار كرد: به منظور كاهش حوادث در ش مديركل اچ اس يى وزارت نف
ــت كه نظام پيمانكارى صنعت نفت در حوزه اچ اس يى همسو با  پيمانكارى، ضرورى اس
ــى پيمانكاران در تمام  ــعه يابد؛ بنابراين بايد نظام مديريت اچ اس ي نظام كارفرمايى توس

شركت ها نهادينه شود.
ــتمر از همه شركت هاى  ــاس بايد به صورت دوره اى و مس ــيرى افزود: بر اين اس اردش
زيرمجموعه اعم از دولتى و شركت هاى واگذار شده بازديد و حسن اجراى الزام هاى نظام 

مديريت اچ اس يى بررسى شود.
ــد كرد: با هدف افزايش  وى در رابطه با آموزش در زمينه اچ اس يى و ضرورت آن تاكي
ــان اچ اس يى، با  توانمندى ها و مهارت هاى علمى و عملى تمام كاركنان به ويژه كارشناس
ــنجى، طرح ريزى و اجراى دوره هاى آموزشى  نظارت اداره كل اچ اس يى نسبت به نيازس

مطلوب و استاندارد با بهره گيرى از تمام ظرفيت هاى ملى و بين المللى اقدام شود.

خصوصى سازى باعث بى توجهى 
به ايمنى در صنعت نفت شد

در سال هاى اخير به علت خصوصى سازى هاى بى پايه به مقوله ايمنى در صنعت نفت 
بى توجهى شده است. 

عباس كاظمى، مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور با اعالم 
اين نكته گفت: سهامدارانى كه در سال هاى اخير وارد صنعت نفت شده اند، از مسائل ايمنى 
ــته اند، به همين دليل، در سال هاى مورد نظر آسيب هاى  اين صنعت درك درستى نداش
ــده است. ايمنى در صنعت نفت تنها  بيشتر و جدى ترى به انسان و محيط زيست وارد ش
موردى بود كه مى توانست يك طرح را به منظور عدم رعايت الزام ها وتو كند، اين درحالى 
ــد، مباحث ناايمن نيز در اين  است كه از دهه 70 كه زمزمه هاى خصوصى سازى آغاز ش

صنعت توسعه پيدا كرد و در سال هاى 84 تا 92 به اوج رسيد. 
ــركت ملى پااليش و پخش  ــانى وزارت نفت مديرعامل ش به گزارش پايگاه اطالع رس
فرآورده هاى نفتى هم اكنون بيش از 150 دستور عمل ايمنى در اين صنعت وجود دارد 

كه هنوز نمى دانيم آيا اين دستورات فرهنگ سازى شده و كامال اجرا مى شود يا نه. 
او نقش واحدهاى اچ اس يى (بهداشت، ايمنى، محيط زيست) را به عنوان ناظر و مشاور در 
اين مقوله مهم خواند و گفت: درصورتى كه فرهنگ ايمنى نهادينه شود، عالوه بر مسئوالن 

اچ اس يى ادارات، هريك از افراد نيز مسئول حفظ ايمنى خود و همكارانشان هستند. 
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى پس از ايمنى، طب صنعتى را 
نيز بسيار مهم دانست و گفت: طب صنعتى از ساليان گذشته در صنعت نفت وجود داشته 

و به منظور پيشگيرى از بروز بيمارى هاى شغلى بايد به اين مقوله نيز توجه جدى شود. 
كاظمى با بيان اينكه در حال حاضر محيط زيست نخستين دغدغه جهانى است، گفت: 
ــت محيطى، حيات كره زمين را در بر گرفته است كه هم اكنون در مخاطره  مباحث زيس

قرار دارد. 
وى در همين رابطه به برنامه هاى جهانى كاهش گازهاى گلخانه اى، كاهش توسعه كربن 
و كاهش توليد مازوت اشاره كرد و گفت: به منظور حفاظت از محيط زيست، قراردادهاى 

جهانى در اين زمينه ميان كشورها امضا شده است. 
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اين كه بيشترين فشار 
ــود، افزود: به همين  ــط انرژى به ويژه انرژى هاى فسيلى وارد مى ش بر محيط زيست توس
منظور در كشورهاى جهان برنامه هايى براى جلوگيرى از شدت مصرف انرژى تبيين شده 
است.  وى افزود: توسعه انرژى هاى تجديدپذير، استفاده از برق، افزايش راندمان، افزايش 

كيفيت سوخت و غيره راه هاى جلوگيرى از آسيب به محيط زيست محسوب مى شود. 
همايش ايمنى و آتش نشانى،  دوشنبه، هفتم مهر با حضور عباس كاظمى، معاون وزير 
نفت و برخى از مديران ارشد و ميانى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى در 

ساختمان اصلى اين شركت برگزار شد. 



3 کار و تولید

محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
پاکس��ازی خودروهای لوکس 
تا پایان س��ال و درخواس��ت از 
واردکنن��دگان ب��رای واردات 
خودروهایی با حجم موتور زیر 

2500 سی سی خبر داد. 
واردات خودروه��ای با حجم 
موتور باالی 2500 سی س��ی با 
مصوبه هیأت وزیران در نوزدهم 
ش��هریورماه جاری به پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن وتجارت 
و به اس��تناد اص��ل 138 قانون 
اساس��ی، ممنوع ش��د. حاال بر 
همین اس��اس وزی��ر صنعت از 
پیگی��ری مجدانه ای��ن تصمیم 

خبر می دهد. 
به گفته نعمت زاده، در سال 
ج��اری فقط 133 دس��تگاه از 
خودروه��ای ب��ا حج��م موتور 
ب��االی 2500 سی س��ی وارد 
کش��ور ش��د که 33 دس��تگاه 
آن متعلق به س��فارتخانه های 
فعال در کشور اس��ت و مابقی 
مربوط ب��ه برخ��ی مجوزهای 
خ��اص اس��ت ک��ه در دول��ت 
قبل ب��ه برخ��ی اقش��ار مانند 
قهرمانان ورزش��ی و جانبازان 
داده شد. در سال های گذشته 
برخی مجوزه��ای خاص برای 
واردات خودروه��ای ب��ا حجم 
موت��ور باالی 2500 سی س��ی 
صادر شد. از جمله این مجوزها 
می توان به مجوز واردات 8000 
دستگاه خودرو توسط ساکنان 
جزایر جنوبی، 2000 دستگاه 
توس��ط جانب��ازان و همچنین 
مجوز واردات توس��ط معلوالن 
و قهرمانان ورزشی اشاره کرد. 

در س��ال 1391 بی��ش از 
16 ه��زار دس��تگاه و در س��ال 
گذش��ته بی��ش از چه��ار هزار 
دستگاه خودروی با حجم موتور 
ب��االی 2500 سی س��ی وارد 
کشور شده اس��ت. حاال دولت 
تصمیم جدی گرفته که جلوی 
واردات این ن��وع خودرو ها را به 
کش��ور بگیرد و در تالش است 
که از مالکان این خودروها طبق 
سنتی که در بس��یاری دیگر از 
کش��ورها رایج اس��ت، مالیات 
دریاف��ت کن��د. در همین حال 
نعم��ت زاده گفته اس��ت که از 
واردکنندگان خودرو درخواست 
ش��ده که خودروهایی با حجم 
زی��ر 2500 سی س��ی یعنی در 
س��طح تولید داخل، به کش��ور 

وارد شود. 
نکات��ی ک��ه در صحبت های 

وزیر صنعت مطرح شده از چند 
جهت قابل بررسی است؛ نخست 
آنک��ه ممنوعی��ت واردات این 
خودروها چقدر درجهت منافع 
خودروسازان داخلی است؟ نکته 
دیگر موضوع جایگزینی واردات 
است؛ یعنی واردات خودروهایی 
در س��طح تولید داخل، آیا این 
تصمیم به خودروس��ازان ضربه 
می زند ی��ا فض��ای رقابت��ی را 

گسترده تر می سازد؟ 
خودروهای لوکس همیش��ه 
موضوع بح��ث در تصمیم های 
دولت ها بوده اند. در دولت قبل 
واردات خ��ودرو ممنوع نبود اما 
نرخ تعرفه واردات گمرکی را با 
هدف کاس��تن از نابرابری های 
موج��ود در فضای کس��ب و کار 
و حمای��ت از تولی��د داخل باال 
بردند. البته این تعرفه شکسته 
ش��د و پایین آمد. زمانی دیگر 
بح��ث س��وخت و تحریم ه��ا 
ب��رای خودرو ه��ای ب��االی 
2500سی س��ی مطرح ش��د و 
به همین بهان��ه در واردات آنها 

محدودیت ایجاد شد. 
ح��اال دولت به اس��تناد اصل 
138 قانون اساس��ی، پیشنهاد 
وزارت صنعت را پذیرفته و دلیل 
روشنی برای ممنوعیت این نوع 

خودروها مطرح نکرده است. 
بهرام ش��هریاری، کارشناس 
صنع��ت خ��ودرو درب��اره این 
ممنوعیت ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »من فکر می کنم که 
این گونه تصمیم های برق آس��ا، 
درمان درد نیست. به جای این 
کار باید خودروسازان خارجی 

ب��ه خودروس��ازان داخل��ی 
بپیوندن��د ت��ا داخلی ها قدرت 
طراحی پیدا کرده، مش��ارکت 
ایجاد ش��ود و س��طح کیفیت 
خودروهای داخلی باالتر برود. 
ای��ن اتفاق میس��ر نمی ش��ود 
مگر اینک��ه همتاهای خارجی 
ام��کان ش��راکت ب��ا داخلی ها 
پیدا کنن��د و ایج��اد این گونه 
محدودیت ها فقط ایجاد رانت 
می کن��د. این گون��ه تصمیم ها 
درمان نیس��ت. زمان��ی دیگر 
ه��م واردات خودروها با حجم 
موت��ور باال ممنوع ش��د و فقط 
به مرزنش��ینان و ورزش��کاران 
اج��ازه واردات داده ش��د ک��ه 
بی نتیج��ه بود. ب��رای حمایت 
از خودروسازان باید درد اصلی 
این صنعت تشخیص داده شود 
تا درمان مناسب برای آن پیدا 
شود، این گونه تصمیم ها مانند 

آس��پرین عمل می کنند.«
مصطفی جعفری، کارشناس 
صنعت خودرو ه��م درباره این 
تصمیم دولت بیان می کند: »هر 
گونه اعمال محدودیتی براساس 
ویژگی، قیمت ی��ا حجم موتور 
موجب حذف یک بخش از بازار 
می شود که فقط قدرت انتخاب 
مصرف کننده را محدود می کند 

و هیچ توجیهی ندارد.«
او در گ�ف�ت و گ����و ب����ا 
»فرصت امروز« اظهار می کند: 
صنعت خودرو داخل در بخش 
تولی��د خودروهای��ی ب��ا حجم 
موت��ور باالی 2500 سی س��ی 
هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده 
اس��ت و مصرف کنن��ده داخلی 

ح��ق انتخابی در س��بد کاالی 
تولید داخل درب��اره این نوع از 
خودروها ندارد. اگر بهانه دولت 
برای اعمال این نوع محدودیت 
حمای��ت از تولید داخل اس��ت 
بای��د ب��ه ج��ای آن واردات 
خودروهای با حج��م موتور زیر 
2500 سی سی را محدود کند.«
حاال موض��وع دیگری در این 
میان مطرح می ش��ود، موضوع 
واردات خودروه��ای ب��ا حجم 
موتور زیر 2500 سی سی. این 
موضوع در حالی مطرح می شود 
که هم اکنون خودروهای چینی 
هم سطح تولیدات داخلی گوی 
ب��ازار را از خودروه��ای داخلی 

ربوده اند. 
ی��ک  ز  ا موض��وع  ی��ن  ا
س��و می توان��د ضرب��ه ای ب��ه 
خودروس��ازان داخل��ی وارد 
کند و از س��وی دیگر می تواند 
زمینه رقابت را برای باال بردن 
کیفیت فراهم کن��د. وقتی در 
ش��رایطی ک��ه تف��اوت قیمت 
خودروه��ای برن��د داخل��ی با 
خودروه��ای برن��د خارج��ی 
بس��یار کم اس��ت، صحبت از 
جایگزین��ی واردات ای��ن نوع 
خودروها به جای خودروهای 
لوکس می ش��ود، ممکن است 
ب��ازار بی��ش از این از دس��ت 

خودروس��ازان خارج ش��ود. 
ش��هریاری دراین باره معتقد 
اس��ت: »اکنون خودروس��ازان 
خارجی در بخ��ش خودروهای 
م��ورد اس��تفاده داخ��ل، گوی 
ف��روش را از خودروس��ازان 
داخل��ی ربوده ان��د، بنابرای��ن 

ایجاد محدودی��ت برای واردات 
خودروه��ای لوک��س دردی از 
خودروس��ازان دوا نمی کن��د. 
دول��ت بای��د اج��ازه ده��د 
خودروهای لوکس وارد ش��ود 
و از س��وی دیگر فض��ا را برای 
مشارکت خودروسازان داخلی 
با خودروسازان خارجی فراهم 
کند. اکنون با وجود خودروهای 
خارجی مردم ما کیفیت و تنوع 
را شناخته اند. اگر قصد حمایت 
از خودروس��ازی داخلی اس��ت 
باید گفته شود که خودروهایی 
که در س��ایز تولید داخل است 
وارد نش��ود و خودروهای��ی که 
در داخل تولید نمی ش��ود، وارد 

شود.«
جعف��ری نی��ز در این ب��اره 
می گوید: »در زبان کسب و کار 
پیش��نهاد جایگزی��ن راه��ی 
رد. کس��ی ک��ه ب��رای  ن��دا
خودروه��ای  رد کنن��ده  وا
لوکس اس��ت برای بازار هدف 
و مش��تری خ��ود برنامه ریزی 
کرده اس��ت و از س��وی دیگر 
چ��ون رقی��ب داخلی ن��دارد 
واردات این نوع خودرو برایش 
حاش��یه س��ود باالی��ی دارد. 
بنابراین با چنین پیش��نهادی، 
دولت فرص��ت را از واردکننده 
می گی��رد. همچنی��ن ب��ا باز 
گذاشتن واردات خودروهایی 
در س��طح تولید داخل شرایط 
را برای تولیدکنندگان داخلی 

س��خت تر می کند.«
دولت به عنوان یک نهاد باید 
بتواند ک��ه تصمیم های خود را 
با شفاف س��ازی دالی��ل بیان 
کند ام��ا در این م��ورد دولت 
دلیل تصمیم خ��ود را تاکنون 
ش��فاف اع��الم نکرده اس��ت. 
اینکه گفته می شود که دولت 
واردات خودروه��ای با حجم 
موتور زیر 2500 سی س��ی را 
از این جهت باز گذاشته برای 
اینکه زمینه رقاب��ت و ارتقای 
کیفی��ت را باالت��ر بب��رد، مرز 
باریکی با سیاس��ت جایگزینی 
واردات یعنی همان نظریه ای 
که معتقد اس��ت کش��ور ما به 
صنع��ت خ��ودرو نیاز ن��دارد 
زی��را می تواند ب��ا هزینه کمتر 
خودروهای��ی با کیفی��ت بهتر 
را وارد کند، دارد. از همین رو 
اس��ت که نیاز به شفاف سازی 
بیش��تر در زمین��ه ای��ن ن��وع 
تصمیمات دولت دیده می شود 
زیرا نمی تواند ب��ه بهانه رقابت 
تولیدکنندگان داخلی را تحت 

فش��ار قرار دهد. 

بهره برداری از مع��ادن به یکی 
از اختالف ها می��ان بهره برداران و 
سازمان محیط زیس��ت بدل شده 
اس��ت و باال گرفتن ای��ن اختالف 
باعث شد تا رییس مجلس دیروز 
در مراس��م بزرگداش��ت مق��ام 
محیط بان به این نکته اشاره کرده 
و ایجاد یک راه ح��ل نهایی در این 

زمینه را خواستار شود. 
علی الریجانی در این مراسم که 
به میزبانی سازمان محیط زیست 
برگ��زار ش��ده ب��ود گف��ت:  اکثر 
ش��هرهای ای��ران دارای مع��ادن 
هس��تند. با وج��ود اینک��ه ما در 
کشوری زندگی می کنیم که منابع 
مهم نف��ت و گاز در آن وجود دارد 
اما معادن نیز به نوبه خود س��هم 
مهمی در ایجاد شغل و درآمد در 

کشور دارند. 
او ب��ا این اس��تدالل از س��ازمان 
محیط زیس��ت خواس��ت تا روشی 
پایدار برای بهره ب��رداری از معادن 
کشور پیش��نهاد دهد و تاکید کرد: 
اگر سازمان محیط زیست خواهان 

افزای��ش بودجه س��ازمان و درآمد 
محیط بانان اس��ت با توجه به اینکه 
معادن یک��ی از مهم تری��ن منابع 
درآمد هستند و همچنین با توجه به 
اینکه در حال حاضر وضع درآمدی 
کش��ور مناسب نیس��ت باید حتما 
مسیر بهره برداری پایدار و مطابق با 
موازین زیست محیطی را از معادن 
فراهم کنند تا بتوان از محل اعتبارات 
حاصل از بهره برداری از معادن برای 
رفع مشکالت زیست محیطی کشور 

نیز بهره برد. 
 ب��ه گفت��ه رییس مجل��س، در 
بودجه امس��ال و همچنین برنامه 
ششم توسعه استفاده و بهره برداری 
از معادن یکی از مهم ترین مواردی 
است که مجلس به آن تاکید می کند 
لذا سازمان محیط زیست نیز بایستی 
برای بهره ب��رداری پای��دار از منابع 
همکاری های الزم را داش��ته باشد. 
در ص��ورت بهره ب��رداری مدیریت 

شده توسط سازمان محیط زیست 
از معادن جه��ش بزرگی در بودجه 
س��ازمان و حقوق و مزایای محیط 

بانان در سال 94 رخ می دهد. 
ام��ا در همی��ن مراس��م معاون 
حقوق��ی و امور مجلس س��ازمان 
محیط زیس��ت تصوی��ب قان��ون 
متخلف��ان  مج��ازات  تش��دید 

محیط زیست را خواستار شد. 
س��یدمحمد مجاب��ی از مجلس 
شورای اسالمی خواست برای اینکه 
جسارت های متخلفان محیط زیست 
خاتمه یابد، قانون تشدید مجازات 
متخلفان محیط زیس��ت و حمایت 
از محیط بان��ان، جنگلبانان، یگان 
شیالت در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب برس��د و تاکی��د کرد: از 
مجلس ش��ورای اس��المی استدعا 
می کنم ب��رای مقابله با جس��ارت 
غارتگ��ران و فس��ادکنندگان در 
محیط زیست هرچه زودتر مجازات 

متخلفان محیط زیست را به تصویب 
برسانند. 

وی با بی��ان اینک��ه محیط بانان 
بع��د از کس��ب تجرب��ه در مراحل 
حفاظت از محیط زیست به بهترین 
اکولوژیس��ت ها در منطقه تبدیل 
می ش��وند. تاکید کرد: مس��ئولیت 
سنگین محیط بانان و تعداد کم آنها 
موجب می شود ساعات بیشتری را 
برای محافظت از 11 درصد از خاک 
کشور که برابر با 17 میلیون هکتار 
منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده 

است صرف کنند. 
مجاب��ی تاکی��د ک��رد: ام��روز 
محیط زیست در ش��رایط بحرانی 
ق��رار دارد و به مرحله ای رس��یده 
که اگر به داد آن نرس��یم بسیاری 
از چیزها را از دست خواهیم داد و 
دیگر غیرقابل جبران خواهد بود. 

 وی ب��ه اق��دام مجلس ش��ورای 
اس��المی در س��ال 93 برای بخش 

س��المت اش��اره ک��رد و از مجلس 
درخواس��ت کرد با تصویب طرح ها 
و الیحه های مربوط به محیط زیست 
ش��اخص کیفیت محیط زیست را 
در کش��ور افزای��ش ده��د. وی از 
مجلس خواست بودجه سال آینده 
محیط زیست جهشی درخور محیط 
داشته باشد تا توان پاسخگویی به نیاز 
جامعه ای که از انواع آلودگی ها رنج 

می برند را داشته باشد. 
با اینکه ضوابط زیست محیطی 
فعالیت های معدنی در س��ال 84 
تصویب ش��ده اما به نظر می رسد 
که مجلس انتظار دارد تاس��ازمان 
محیط زیس��ت نرمش بیش��تری 
نسبت به این موضوع نشان دهد. 
در قانون مصوب س��ال 84 وزارت 
صنایع وقت مکلف ش��ده که برای 
صدور کلیه پروانه های اکتش��اف 
و بهره ب��رداری معادن و همچنین 
ن��ه بهره ب��رداری  تمدی��د پروا
ب��رای معادن��ی ک��ه در مناط��ق 
چهارگانه وجود دارند از س��ازمان 

محیط زیست استعالم کند. 

نقد خودروسازان بر تصمیم وزیر

حجم موتور، میدان منازعه

در گیرودار بین سازمان محیط زیست و بهره برداران معادن 

مجلس در کدام سو می ایستد؟ 

همکاری مشترک ایران و زیمبابوه 
مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران در دیدار با وزیر بنگاه های کوچک، متوسط 
وتوسعه تعاونی های زیمبابوه از آغاز همکاری مشترک دو 
کشور در زمینه توسعه صنایع کوچک و ایجاد شهرک های 

صنعتی در زیمبابوه خبرداد.
سیدمحمد علی سیدابریشمی با اشاره به اینکه 92درصد 
صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده اند، گفت: سازمان 
صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران با به بهره برداری 
رساندن بیش از 700 شهرک و ناحیه صنعتی در زمینه توسعه 
صنایع کوچک و ایجاد پیوند بین واحدهای صنعتی کوچک و 

بزرگ تجربیات خوبی کسب کرده است.
 معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با تاکید بر انتقال 
تجربیات سازمان در زمینه توسعه صنایع کوچک و ایجاد 
شهرک های صنعتی اظهار امیدواری کرد بسترهای الزم 

برای توسعه این همکاری ها فراهم شود.
سیدابریش��می با بیان اینک��ه 930 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی در سراس��ر کش��ور به تصویب رس��یده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد، اراضی 730 شهرک و ناحیه 

صنعتی در حال واگذاری به سرمایه گذاران است.
وی تصریح کرد: هم اکنون بسترهای الزم برای حضور 
سرمایه گذاران در این ش��هرک ها و نواحی صنعتی فراهم 
شده اس��ت و واحدهای صنعتی متعددی در این مناطق 
مشغول فعالیت هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه توسعه خوشه های 
کسب وکار را از برنامه های دیگر این مجموعه عنوان کرد 
وگفت: سازمان با پیاده سازی برنامه های خوشه  های کسب 
وکار تجربیات موفقی در زمینه ایجاد تعامل بین واحدهای 
صنعتی کوچک و توانمند سازی آنها تا مرحله بازاریابی و 

حضور در بازارهای صادراتی کسب کرده است.
سیدابریشمی در بخش دیگری از سخنانش به تحریم های 
کشورهای غربی اشاره و بیان کرد: کشور ما نیز مانند زیمبابوه 
با محدودیت های بین المللی روبه رو اس��ت ام��ا با توجه به 
امکانات وسیعی که در کشورمان وجود دارد خوشبختانه به 
موفقیت های خوبی در زمینه های مختلف دست یافته ایم. 
خانم لیون��ی، وزیر بنگاه های کوچک، متوس��ط وتوس��عه 
تعاونی های زیمبابوه نیز در این نشس��ت دو جانبه با نگاهی 
به وضعیت اقتصادی کشورش گفت: زیمبابوه طی 10 سال 
گذشته برنامه های خوبی در زمینه اقتصادی شروع کرده که 

نتایج مطلوبی برای کشور به همراه داشته است.
وی توسعه صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی را از 
سیاست های زیمبابوه توصیف کرد و افزود: کشور زیمبابوه 
حمایت های مناس��بی از صنایع کوچک داش��ته ودر این 

راستا مدل های اقتصادی نیز طراحی شده است.
وی درادامه اظهار امیدواری کرد که در زمینه توس��عه 
صنایع کوچک وشهرک های صنعتی بتوانند از تجربیات 
ایران اس��تفاده کنند. وی همچنین خواس��تار همکاری 
مشترک در زمینه س��رمایه گذاری مش��ترک با ایران در 
زمینه های مختلف نظیر صادرات محصوالت کشاورزی، 
صنعتی و... ش��د. در پایان این نشس��ت ضم��ن تاکید بر 
اجرایی کردن توافقات صورت گرفته مقررشد پیش نویس 
تفاهم نامه هم��کاری میان طرفین مبادله ش��ده و پس از 
انجام اصالحات الزم و رسیدن به توافق نهایی، امضا شود.

در این مفاهمه، ایران تجربیات خ��ودرا در حوزه ایجاد 
شهرک صنعتی وپیاده سازی برنامه های توسعه خوشه ای 
به زیمبابوه ارائه خواهد کرد. همچنین بنابه درخواس��ت 
طرف زیمبابوه ای مقررش��د در زمان حضور آنها در ایران 
تمهیدات الزم جهت برگزاری یک نشست تجاری رودرو 

با صاحبان صنایع برگزار شود.

ایران پنجمین صادرکننده 
سنگ آهن به چین

تولیدکنن��دگان  انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و   
و صادرکنن��دگان س��نگ آهن ای��ران گف��ت: جمهوری 
اسالمی ایران پنجمین کش��ور صادرکننده سنگ آهن به 
چین محس��وب می شود، در حالی که اس��ترالیا رتبه اول 

صادرکنندگان سنگ آهن به این بازار را دارد. 
کیوان جعف��ری طهران��ی در گفت وگو با ایرن��ا، اظهار 
داش��ت: چین عالوه بر اینک��ه بزرگ تری��ن تولیدکننده 
فوالد جهان است، نخس��تین بازار سنگ آهن دنیا نامیده 
می شود و عالوه بر کشورمان، استرالیا، افریقای جنوبی و 
برزیل از جمله تامین کنندگان س��نگ آهن مورد نیاز این 

کشور هستند. 
وی ب��ا تش��ریح وضعیت اف��ت قیمت س��نگ آهن در 
بازار جهانی، افزود: کاهش قیمت س��نگ آهن براس��اس 
هماهنگی این کشور با استرالیا صورت می گیرد و آنها این 

وضعیت را به وجود می آورند. 
جعفری طهرانی خاطرنش��ان س��اخت: نرخ تمام شده 
هرتن سنگ آهن اکنون برای استرالیا حدود 80 دالر است 

اما آن را به نرخ هر تن 45 دالر در بازار عرضه می کند. 
سال گذشته کل تولید سنگ آهن ایران حدود 49میلیون 
تن اعالم ش��د که بالغ بر 24میلیون تن آن به ارزش کمتر از 
دو میلیارد  دالر صادر شد.  آمارهای منتشرشده حاکی است، 
چین بیش از 90 درصد سنگ آهن صادراتی کشورمان را در 

سال های اخیر جذب می کند. 
به گفته جعفری طهرانی، متخصصان بازار سنگ آهن براین 
باورند که پس از پایان تعطیالت در چین )به مناسبت روز ملی 
این کش��ور(، از 10 مهرماه جاری بازار سنگ آهن تمایل به 
افزایش قیمت داشته باشد.  وی تصریح کرد: انتظار می رود 
قیمت سنگ آهن در بازار این ماده معدنی با عیار 61.5 درصد 
آهن تا س��طح 90 تا 95 دالر برای هرتن برسد. برخی اخبار 
اعالم شده، کاهش 30 درصدی صادرات سنگ آهن ایران را 
نسبت به مدت مشابه در سال 92 روایت کرده اند و پیش بینی 

شده بود، کاهش تا نیمه نخست امسال تداوم داشته باشد. 
عضو هیات مدیره انجمن یادش��ده گف��ت: پیش بینی 
می ش��ود در ماه ه��ای پایان��ی س��ال می��الدی 2014 و 
شروع تعطیالت س��ال نو 2015، وضعیت کاهش قیمت 

سنگ آهن در بازار جهانی بار دیگر بروز پیدا کند. 

در نشست هم اندیشی و گفت وگوی تعاونگران مطرح شد 
 راه تعاون بسته نیست

نقش تعاون را پررنگ تر کنیم
 دبیرکل اتاق تعاون مرکز، با بیان اینکه برنامه شش��م 
توس��عه در حال تدوین اس��ت و بس��ته حمایت��ی دولت 
برای خ��روج از رکود ارائه ش��ده و نامی از تع��اون در آن 
نیامده اس��ت، خواس��تار جمع آوری نقطه نظرات رؤسای 

اتحادیه ها شد.
محمد صادق مفتح، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 
برنامه برنامه ششم توس��عه در حال تدوین است، باید از 
فرصت استفاده کرد و با جمع آوری نظرات زمینه را برای 

تغییرات به نفع تعاون فراهم کنیم.
وی افزود: بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود نیز 
به مجلس ارائه شده که نامی از تعاون در آن نیامده است، 
اما را ه برای تعاون بسته نیست و زمینه ارائه نقطه نظرات 
تعاونگران و رؤسای اتحادیه ها فراهم شده و آنها می توانند 
از طریق فراکس��یون تعاون مجلس و مرکز پژوهش های 
مجلس نقطه نظرات خود را دراین خص��وص ارائه کنند.

کارگروه مش��ترکی برای اساس��نامه تعاون شکل گرفته 
که رؤسای اتحادیه ها با اس��تفاده از آن می توانند نظرات 

خودرا ارائه کنند.
ماشاءاهلل عظیمی، رییس هیات مدیره اتاق تعاون مرکز 
با اشاره به اینکه در آس��تانه تدوین برنامه ششم هستیم، 
بخش تعاون باید با همفکری و کمک خ��ود را برای ارائه 

نظرات آماده کند.
وی افزود: در خصوص بودج��ه 94، ما نیازمند یک تیم 
در مجلس هس��تیم که نقطه نظرات بخش تعاون را برای 
انعکاس در بودجه و همچنین اصالح بسته حمایتی ارائه 

کند تا نقش تعاون در اقتصاد پررنگ تر شود.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت رؤس��ای اتحادیه ها ب��ه ارائه 

نقطه نظرات خود پرداختند.
بداقی، رییس اتحادیه مصرف راه آهن با اشاره به اینکه 
ه��دف تعاونی مصرف حذف واس��طه ها و ف��روش کاالها 
با قیمت ارزان تر اس��ت، گفت: ما ت��الش می کنیم روابط 
مس��تقیم بین مردم و دس��تگاه های تولیدی و اقتصادی 
ایجاد کرده و در پیشرفت اقتصاد کشور نقش موثر داشته 

باشیم.
وی بیان داشت: پیشنهاد می ش��ود برای توسعه تعاون 
در برنامه ششم از هم اکنون دست به کار شده و از طریق 

دولت و مجلس پیگیری کنیم.
هاش��می، رییس اتحادیه تعاونی های حم��ل ونقل بار 
دریایی نیز با اش��اره به اینکه مش��کل عمده تعاونی های 
حمل ونقل، فرسودگی است، خواستار نوسازی آنها شد و 
گفت: بی اعتمادی به شرکت های حمل ونقل و به تبع آن 

شرکت های بیمه ای وجود دارد.
وی اظهار داش��ت: باوجود بازار پردرآمد ترانزیت کاال، 
ما به علت نبود نوسازی، حداقل استفاده را از آن می بریم.

فاضلی رییس اتحادیه مرغداران تاکید کرد: کمیسیون 
کشاورزی یکی از مرتب ترین و فعال ترین کمیسیون های 
اتاق تعاون اس��ت و با توجه به اینکه در بخش کشاورزی 
قوانین خوبی وجود دارد، ولی ما نتوانستیم از آنها استفاده 
کنیم. وی گفت: بیش از 90 درصد فعاالن کش��اورزی از 
بخش تعاون هس��تند و اگر سند توس��عه تعاون اجرایی 
شود، 70 الی 80 درصد مش��کالت کشاورزی تعاون حل 

خواهد شد.
فاضلی پیش��نهاد داد: کمیسیون کش��اورزی به علت 
حجم کاری اش، بای��د دبیرخانه مجزا و بودجه س��نواتی 

داشته باشد.
دقیقی رییس اتحادیه درودگران نیز اظهار داش��ت: تا 
زمانی که سر راه تولید، توزیع و مصرف، مالیات و عوارض 
ارزش افزوده مانع است، مشکالت تعاونی ها کامال برطرف 
نمی ش��ود و 8 درصد عوارض ارزش اف��زوده باعث رکود 

تعاونی ها و تعطیلی آنها شده است.
در ادامه نیز، مرعش��ی معاونت امور مجلس اتاق تعاون 
مرکز با اش��اره به اینکه نیاز ایجاد یک تیم کارشناسی در 
معاونت مجلس اتاق تعاون وجود داش��ته اس��ت، گفت: 
از تیم های کارشناس��ی اس��تفاده کردیم و تیم در هسته 

مشاوره اتاق تعاون تشکیل شد.
وی بیان داشت: بی توجهی به تعاون در بسته خروج از 
رکود وجود داشته است و نقدهایی که برآن وارد شده به 

وزیر اقتصاد نیز ارائه شده است.
مرعش��ی گفت: سیاس��ت های اصل 44 باعث ش��ده، 
مزیت ه��ای خوبی برای تعاون ایجاد ش��ود ک��ه می توان 
با گنجاندن آنه��ا در برنامه شش��م توس��عه، از فواید آن 

استفاده کرد.

طرح نیمه صنعتی تیتانیوم کهنوج 
امسال به بهره برداری می رسد

مجری طرح اح��داث واح��د پایل��وت )نیمه صنعتی( 
تیتانیوم کهنوج از به بهره برداری رسیدن این طرح در سه 

ماهه چهارم امسال خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، م��راد علی منظری توکلی 
با بی��ان این مطل��ب گفت: ط��رح احداث واح��د پایلوت 
تیتانی��وم کهن��وج با ظرفی��ت روزان��ه 2 ت��ن پیگمنت 
)دی اکس��یدتیتان(، به پیش��رفت 37 درصدی رسیده و 
با مشارکت یک شرکت از ارمنس��تان، پیش از پایان سال 

جاری وارد مرحله تولید محصول می شود.
وی ادامه داد: هزین��ه ریالی و ارزی اح��داث این واحد 
به ترتیب حدود 16 میلیارد ری��ال و 2 میلیون و 40 هزار 
یورو اس��ت که در این مرحله، 40 نفر به کار اشتغال پیدا 

می کنند.
منظری توکلی با اش��اره به طرح صنعتی واحد فرآوری 
تیتانی��وم کهنوج، تصریح ک��رد: طرح صنعت��ی فرآوری 
تیتانیوم نیز به ظرفیت 130 هزار تن کنسانتره و 70 هزار 
تن سرباره پیگمنت، اکنون در مرحله انتخاب مشاور مادر 
برای تکمیل مطالعات مهندس��ی و تهیه اس��ناد مناقصه 
انتخاب پیمانکار »ای پی سی« تولید س��رباره قرار دارد و 

قرار است کل طرح 36 ماهه به بهره برداری برسد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری ریالی و ارزی این طرح 
نیز به ترتیب حدود 300 میلیارد ریال و 46 میلیون یورو 

است و ایمیدرو تا مرحله تولید سرباره مشارکت می کند.
به گفته منظری توکلی، ذخیره معدن تیتانیوم کهنوج 

کرمان، 150 میلیون تن کانسنگ است.
بنا به این گ��زارش، پیگمن��ت در صنایع رنگ س��ازی 

کاربرد دارد.

تعاون

خبر استانی

صنایع کوچک

سنگ آهن
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عسل داداشلو

خبر

معدن

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س 
شورای اس��المی نتیجه مطالعات 
پی��ش امکان س��نجی خ��ود را 
ب��رای شناس��ایی فرصت ه��ای 
س���رم�ای�ه گ�ذاری اس���ت�ان 
چهارمحال وبختی��اری در بخش 

معدن و صنایع معدنی اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س 
ش��ورای اس��المی، دفتر معاونت 
پژوهش ه��ای زیربنای��ی و ام��ور 

تولی��دی ای��ن مرک��ز ب��ا بی��ان 
ای��ن مطلب ک��ه به لح��اظ تعلق 
بخش ش��مال خ��اوری اس��تان 
چهارمحال وبختی��اری ب��ه پهنه 
س��اختاری سنندج –س��یرجان، 
این انتظار وج��ود دارد که منطقه 
مذکور به خصوص از منظر ذخایر 
معدنی فلزی غنی باش��د ولی در 
بخش سنندج – سیرجان استان 
چهارمحال وبختی��اری، برخالف 
انتظ��ار، س��نگ های ماگمایی و 

دگرگونه رخ نمون چندانی ندارند 
و لذا ذخایر فلزی آن در دسترس 
نیس��تند، افزود: بر این اس��اس با 
توجه به موقعیت زمین شناس��ی 
و س��اختار تکتونیک��ی منطق��ه، 
تجمع کانی ه��ای غیرفل��زی در 
استان نس��بت به کانی های فلزی 
بیش��تر بوده و به همین دلیل در 
زیر پهنه ه��ای گوناگون اس��تان 
)س��نندج – س��یرجان، زاگرس، 
مرتفع، زاگ��رس چین خ��ورده( 

پتانس��یل های معدن��ی عمدت��ا 
محدود به ذخایر غیرفلزی است.

در حال حاض��ر پراهمیت ترین 
ماده معدن��ی موجود در اس��تان 
ذخایر بوکسیت و آرژیلیت معدن 
خاک نس��وز ش��هید نیلچیان در 
دوپالن اس��ت که با توجه به عیار 
و حجم ذخیره معدن موجود، یکی 
از بهترین معادن ایران و خاورمیانه 
است. در مقابل معدن سنگ الشه 
س��اختمانی به لحاظ ارزش مالی 

آن، از اهمیت کمتری برخوردارند.
ف�رصت ه��ای  وج���ود  ب���ا 
سرمایه گذاری در استان و جذب 
س��رمایه الزم برای بهره برداری از 
معادن فوق، عالوه بر معادن فعال 
و نیز ذخایر معدنی از جمله مس، 
دولومیت، مارن و... می تواند منجر 
به احداث صنایع وابس��ته به این 
نوع معادن شود و به تبع آن شاهد 
رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در 

استان چهارمحال وبختیاری بود.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بخش معدن در استان چهارمحال وبختیاری



پول و سرمایه4

در پی اعتراض هایی پیرامون 
دارن��دگان  از  کارم��زد  اخ��ذ 
دس���ت�گ�اه ه�ای ک�ارتخ��وان 
روز گذشته هیات  فروشگاهی، 
دولت به بانک مرکزی دس��تور 
داد جوانب مختلف این موضوع 
پیش��نهادهای  و  بررس��ی  را 
الزم را در م��ورد نحوه و میزان 
اخذ کارم��زد به ش��ورای پول 
و اعتب��ار منعک��س و پ��س از 
تصویب آن در ش��ورای مذکور، 
به اجرایی ک��ردن اخذ کارمزد 
دس��تگاه های  دارن��دگان  از 
کارتخوان فروش��گاهی بپردازد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، با توج��ه به 
تصمیم هی��ات دولت، برخی از 
خبرگزاری ها اعالم کردند، اخذ 
کارمزد از دارندگان دستگاه های 
کارتخوان فعال اجرایی نخواهد 
شد تا در آینده در این خصوص 
تصمیم گیری ش��ود، اما پایگاه 
اطالع رس��انی دول��ت منتف��ی 
شدن این طرح را تکذیب کرد. 
از س��وی دیگ��ر، روز گذش��ته 
علی اصغر توفیق معاون آموزش، 
پژوه��ش و فن��اوری اطالعات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ای��ن وزارتخان��ه مخالف 
دریاف��ت کارم��زد تراکن��ش از 
کارت خوان  طریق دستگاه های 
اس��ت زیرا این اق��دام برخالف 
توسعه تجارت الکترونیک است. 
پیش از این و بنا بر تصمیم بانک 
مرکزی،  قرار ب��ر این بود که از 
ابتدای آبان ماه س��ال جاری به 
ازای هر تراکنش در دستگاه های 
کارتخ��وان فروش��گاهی، مبلغ 
120 تومان کارمزد دریافت و از 
حساب دارندگان این دستگاه ها 
کسر ش��ود. اما دس��تور هیات 
دولت درباره بررس��ی موضوع، 
بی ش��ک زمان اجرای این طرح 
را به تعویق و طریقه اجرای آن 

را متفاوت خواهد کرد. 

نگرانی شهروندان برای 
اخذ کارمزد برای هرگونه 

خدمات بانکی
از  پی��ش  مرک��زی  بان��ک 
ای��ن اعالم کرده ب��ود، طبق 
ن��رخ  برآورده��ا،  آخری��ن 
به  توجه  ب��ا  کارمزدها  ای��ن 
اینک��ه قیم��ت تم��ام ش��ده 
تا   200 تراکنش ح��دود  هر 
احتماال  اس��ت،  تومان   250
120 تومان  ت��ا   100 حدود 
خواه��د ب��ود که البت��ه این 
رقم فروش  از  مبلغ درصدی 
تراکنش  به میزان  نیس��ت و 
میان  این  در  دارد.  بس��تگی 
با  مرکزی  بان��ک  مس��ئوالن 
تاکید بر عدم کس��ر مبلغ از 
حساب شهروندان، حدود دو 
میلی��ون واح��د صنفی را که 
استفاده  فروش  پایانه های  از 
می کنند، مش��مول این طرح 
به ذکر  عنوان کرده اند. الزم 
اس��ت پیش از ای��ن تعدادی 
از بانک ها برای ارائه خدمات 
پیامک��ی  و  الکترونیک��ی 
کارمزدهای��ی اخذ می کردند 
و ای��ن رون��د نگرانی هایی را 
برای اف��راد مختلف پیرامون 
اخ��ذ کارمزد ب��رای هرگونه 

خدماتی پدید آورده اس��ت. 

 بیش از 3 میلیارد
 و 200 میلیون تراکنش

در 3 ماهه ابتدایی امسال
در رابط��ه با کس��ر کارمزد از 
دارندگان دستگاه های کارتخوان 
مدیران ش��رکت های پی اس پی 
اع��الم کردند ای��ن مهم به بهتر 
ای��ن  خدمات رس��انی  ش��دن 
شرکت ها خواهد انجامید. بانک 
مرکزی هم اس��تفاده باال از این 
ش��بکه و در نتیجه اس��تهالک 
آن را دلی��ل دریاف��ت کارمزدها 
اع��الم ک��رد. در ای��ن زمین��ه 
محمود احمدی، دبیر کل بانک 
مرکزی با بی��ان اینکه تراکنش 
ش��اپرک به حدی باالس��ت که 
حذف یارانه کارمزد در استفاده 
از کارتخوان ه��ا تغیی��ری ایجاد 
نمی کند، گفت: مبلغ کارمزدها 
کمتر از رقمی که اکنون بانک ها 
می پردازند، خواهد ب��ود. وی با 
بیان اینکه دستگاه های کارتخوان 
در سه ماهه ابتدایی امسال بیش 
از س��ه میلیارد و 200 میلیون 
تراکنش داش��ته اند، اف��زود: به 
طور متوس��ط ماهان��ه بیش از 
یک میلیارد تراکنش در شبکه 
ش��اپرک مدیریت می شود و در 
نتیجه حجم کاربر کارتخوان ها 

کاهشی نخواهد داشت. 

دریافت وجه از 
واحدهای صنفی برای 
کارتخوان خالف است

این تصمی��م در حالی انجام 
اس��تقبال  تاکنون  ک��ه  گرفته 
چندان��ی از آن در بین اصناف 
نش��ده و به نظر می رس��د، در 
این حالت ب��رای عدم پرداخت 
هزینه کارمزد تمایل بیش��تری 
به دریافت وجه نقد از خریداران 
داشته باشند. اصناف می گویند، 
از  وج��ه  هرگون��ه  دریاف��ت 
واحدهای صنفی برای استفاده 
از کارت خوان خالف اس��ت. به 
گفته حبیب طهماس��بی نیک، 
ریی��س اتحادیه صنف خیاطان 
ای��ن موض��وع چالش��ی جدید 
و راه��ی ب��رای کس��ب درآمد 
بانک هاست. وی تصریح می کند: 
هم��ه س��ازمان ها و ارگان ها از 
جمل��ه س��ازمان های مرتبط با 
بای��د خدمتگزار  این موض��وع 
مردم باش��ند، نه اینکه هر روز 
با تعیی��ن تعرفه ای ب��رای ارائه 
خدماتشان به دنبال درآمدزایی 
باش��ند و به نوعی ما را به مرگ 
تهدید  می کنند که به تب راضی 
ش��ویم؛ ممکن اس��ت برخی از 
از دستگاه های  صنوف استفاده 
کارتخ��وان را تعطیل کنند و از 

مردم بخواهند پول نقد بپردازند، 
اما این موضوع چالش هایی را به 

همراه دارد. 

 عقب گرد دوباره با 
دریافت کارمزد

اح�مدی شهریور،  اس���داهلل 
صن��ف  اتحادی��ه  ریی��س 
مواد غذای��ی  و  اغذیه فروش��ان 
تهران نیز با بیان اینکه در حال 
حاضر، جامعه به سمتی حرکت 
می کند که کمت��ر از پول نقد 
برای خرید اس��تفاده می شود، 
اظهار می کند: به دلیل راحتی 
در حمل کارت بانکی، امنیت، 
خری��د آس��ان، در دس��ترس 
ب��ودن و با توجه ب��ه اینکه در 
خری��د کارتی نیاز به پول خرد 
نیس��ت همه تمایل به خرید از 
طری��ق کارت دارن��د و این در 
حالی اس��ت که با دریافت این 
کارمزد ش��اید ع��ده ای از پول 
نقد اس��تفاده کنن��د و دوباره 
عقب گ��رد خواهی��م داش��ت، 
بنابراین بهتر اس��ت مسئوالن 
بگذارند روالی که تاکنون وجود 
داش��ت ادامه یابد و مشکالتی 

برای اصناف رقم نزنند. 

مصرف کنندگان
متضرر اصلی

بس��یاری از کارشناس��ان بر 
ای��ن عقیده اند، اخ��ذ کارمزد 
کارتخ��وان  دس��تگاه های  از 
موج��ب پدی��د آم��دن دوباره 
مش��کل پول خرد و به وجود 
بانک  طوالنی  آمدن صف های 
می ش��ود. در عین حال امکان 
اینک��ه این اقدام به تورم دامن 
زن��د و در نهایت ب��ا توجه به 
اینکه معموال واحدهای صنفی 
هزینه های اضافی را از خریدار 
دریاف��ت می کنن��د، ب��ه ضرر 
بینجام��د،  مصرف کنن��دگان 

وجود دارد. 

تصمیم دولت در پی باالگرفتن اختالف صنوف و بانک مرکزی 

پرونده کارتخوان ها به شورای پول و اعتبار رفت
راه اندازی کیف پول خرید

در انتظار مجوز بانک مرکزی
علیرضا طلوع، مدیرعامل یک شرکت پرداخت الکترونیک با 
اشاره به برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از دارندگان 
پایانه های فروش گفت: با توج��ه به انتقال خریدهای خرد 
به س��مت خریدهای نقدی، توسعه کیف پول الکترونیکی 
به عنوان یک نیاز، مس��تلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی 
است. مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش با اشاره به فعالیت 
در حوزه کیف پول و همکاری با بانک های کش��ور از طریق 
همبانک و شاپرک اظهار کرد: بین 60 تا 70درصد تراکنش ها 
در حوزه موبایل در بخش خدمات جیرینگ توسط ما انجام 
می ش��ود و بیش��تر پرداخت هایی که در این بخش صورت 
می گیرد به صورت خرد است و برای خرید شارژ تلفن همراه 
اول که بیشتر بین 2500 تومان تا 3000 هزار تومان است را 

در برمی گیرد. 
وی تع��داد کاربران ثبت ش��ده در کیف پول را بیش 
از 34 میلی��ون نفر و تعداد اس��تفاده کنندگان از آن را 
11 میلی��ون نفر اع��الم و یکی از مزای��ای کیف پول را 
کاهش قیمت تمام ش��ده در بس��تر شبکه تلفن همراه 
ذکر کرد و اظهار داش��ت: دریافت کارمزد از دارندگان 
کارتخوان ها که قرار اس��ت از اول آبان ماه اجرایی شود، 

فرصت مناسبی برای ارائه کیف پول است.
طل��وع با اعالم اینکه ورود به ح��وزه خرید منوط به 
راه اندازی س��امانه س��پاس و ارائه مجوز بانک مرکزی 
اس��ت، عنوان کرد: اولویت بانک مرکزی در حال حاضر 
س��اماندهی پی اس پی ها اس��ت، اما م��ا معتقدیم که با 
توجه ب��ه اینکه عمده ترین تراکنش ه��ا به صورت خرد 
اس��ت و دریافت کارمزد 200 تومان��ی برای یک خرید 
خرد زیاد اس��ت، بهتر بود که ساماندهی پی اس پی ها و 
ورود ب��ه حوزه خرید از طریق کیف پول خرد همزمان 

اتفاق می افتاد. 

قیمت جهانی طال به کمترین سطح 
خود در 9ماه گذشته رسید

همزمان با افزایش ارزش دالر به باالترین سطح خود 
در چهار س��ال گذشته، قیمت جهانی طال روز دوشنبه 

به کمترین سطح خود در 9ماه گذشته رسید.
چش��م انداز رش��د اقتصادی امریکا موج��ب افزایش 
ن��رخ برابری دالر در مقابل س��ایر ارزها ش��د و کاهش 
ریس��ک گریزی سرمایه گذاران، از تقاضای طال به عنوان 

سپری در برابر افزایش تورم، کاست. 
براساس سیستم عمومی قیمت گذاری بلومبرگ، قیمت 
تحویل فوری یا نقدی طال در ساعت 11:44 روز دوشنبه 
ب��ه وقت محلی در بازار س��نگاپور دو دهم درصد کاهش 
یافت و به یک هزار و 216 دالر و دو س��نت در هر اونس 
رس��ید. قیمت طال می رود تا نخستین کاهش قیمت سه 
ماه��ه خود در س��ال جاری میالدی را تجرب��ه کند، زیرا 

شاخص دالر بلومبرگ به 6.5 افزایش یافته است.

افزایش نرخ دالر و یورو
صراف��ان بازار ارز و س��که روز دوش��نبه نرخ هر دالر 
امری��کا را با 14 تومان افزای��ش 3 هزار و 248 تومان و 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید را با هزار 
و 500 توم��ان افزایش 938 ه��زار و 500 تومان تعیین 
کردن��د. نرخ هر یورو در ب��ازار آزاد با 8 تومان افزایش، 
چهار هزار و 147تومان و هر پوند نیز با 3 تومان کاهش 

پنج هزار و 282 تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

طال و ارز
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فروش خرید نوع ارز 

3238032480دالر امریکا

4135041470یورو

5252052820پوند انگلیس

87808880درهم امارات

1448014600لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

171.000  165.000  سکه یک گرمی
273.000  265.000  سکه ربع
475.000  468.000  سکه نیم

939.000  934.000  سکه طرح قدیم
938.500  933.500  سکه بهار آزادی

96.200  94.400  طالی 18 عیار گرمی

 71.675.20شاخص کل
31.52میزان تغییر
B 3.223.044.687ارزش بازار

B 840.249ارزش معامالت
M 320.859حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
5.91644.57چادرملو

2.60538.77مخابرات ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
5.30524.152 پارس  الکتریک 
5.0569.742 رادیاتور ایران 

ارزشفروشنام کامل شرکت
28.6105.467 کاغذسازي کاوه
24.2793.783 پارس  پامچال 

درصد قیمتنام کامل شرکت
9637.12 ح . نیرو محرکه

5705.36 ح . سرمایه گذاري نیرو

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3.95(6.121 درخشان  تهران 

)3.85(7.184 پارس  سرام 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M9.128 B 14.135پارس خودرو
M36.767 B 14.114مخابرات ایران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M36.767 B 14.114مخابرات ایران
M33.217 B 13.220فوالد مبارکه 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
8011181بانک صادرات
6461073پارس خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
20552049محورسازان
30261544سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11031.55سرمایه گذاری پردیس
11861.66ص. بازنشستگی بانک ها

نماگر بورس
شاخص کل به روند نزولی
2 روز گذشته پایان داد

در پایان معامالت هفتمین روز از پاییز 93 شاخص بورس 
به روند نزولی دو روز گذشته با تاثیر مثبت نمادهای سنگ 
آهن��ی پایان داد و با افزایش 31واحدی همچنان در کانال 
71 ه��زار واحد درجا زد. در جریان معامالت روز گذش��ته 
بورس تهران ارزش معامالت با کاهش تقریبی نس��بت به 
روزهای گذشته به کمتر از 85 میلیارد تومان رسید و بیش 

از 320 میلیون برگ سهم نیز خریدوفروش شد. 
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

بورس اوراق بهادار

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها

از می��ان 100 کارگزاری ک��ه در نیمه 
نخس��ت امس��ال، معامالت خریدوفروش 
س��هام را برای سرمایه گذاران انجام دادند، 
کل  از  درص��د   55.46 کارگ��زار  ش��ش 
ارزش خریدوف��روش را به خود اختصاص 
دادند.0.64 درصد از معامالت الکترونیک، 
6.83 درص��د از معامالت عادی و 33.17 
درصد از معامالت عمده در کارگزاری صبا 
تامین انجام ش��ده اس��ت.کارگزاری بانک 
ملی رتبه دوم را میان س��ایر شرکت های 
کارگ��زاری از نظر ارزش معامالت کس��ب 
کرده اس��ت.کارگزاری امی��ن آوید هم با 
در اختی��ار داش��تن 5.50 درصد از ارزش 
کل معام��الت در نیمه نخس��ت امس��ال، 
رتبه س��وم جدول رتبه بن��دی کارگزاران 

را به خود اختصاص داده است. چهارمین 
جای��گاه هم به کارگزاری حافظ اختصاص 
یافت. این کارگزاری 5.40 درصد از ارزش 
خریدوفروش های کل نیمه نخست سال را 

به خود اختصاص داد.
ش��رکت کارگزاری بانک ص��ادرات هم 
ب��ا در اختیار داش��تن 4.75 درصد از کل 
ارزش معام��الت رتب��ه پنج��م را به خود 
اختصاص داده اس��ت. کارگ��زاری مفید با 
در اختی��ار داش��تن 4.49 درصد از ارزش 
معامالت، بانک پاس��ارگاد با 2.18 درصد، 
آگاه ب��ا 2.07 درص��د، بهگزی��ن با 1.91 
درص��د و تدبیرگ��ران فردا نیز ب��ا 1.87 
درص��د به ترتی��ب در رتبه های شش��م تا 

دهم قرار دارند.

معامالت ش��ش ماه ابتدایی سال جاری 
بازار مس نشان می دهد، این فلز طی این 
مدت با نوس��ان های زی��ادی رو به رو بوده 
است. شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف 
حاف��ظ در بولتن هفتگی خود با بررس��ی 
صنایع مختل��ف از کاهش موجودی مس 
در جهان و افزایش صادرات س��یمان خبر 

داد. 
براساس این گزارش، فلز سرخ مس هم 
در بورس کاال و هم در بازار آزاد، طی نیمه 
اول س��ال 1393 با نوسانات  منطقی تری 
نس��بت به شش ماه نخس��ت سال 1392 
مواج��ه بود، که آن هم به دلیل ثبات نرخ 

ارز بوده است.
از طرف��ی، مس در بازاره��ای جهانی 
نیز در س��ه ماه دوم مدت مذکور نوسان 
بیش��تری را تجربه کرد. به همین دلیل، 
این افت و خیزهای مکرر تاثیر بیشتری 
بر معامالت بورس کاالی ایران گذاش��ته 

بود.
ب��ا توجه ب��ه قیمت های ب��االی مس و 
تغییر فرمول قیمت گذاری و تعیین قیمت 
ارز آزاد به عن��وان مرج��ع م��ورد پذیرش 
در کنار ضع��ف تقاضا، ش��رایط معامالت 
را دش��وارتر کرد که افزای��ش قیمت ها را 

می توان خروجی این امر دانست.

بیژن زنگن��ه، وزیر نفت، صبح دیروز در 
حاش��یه نشس��ت صبحانه کاری با فعاالن 
بخش خصوصی حوزه انرژی درباره عرضه 
نفت خام در ب��ورس انرژی گفت: با هدف 
ص��ادرات 100 هزار بش��که نف��ت خام از 
طریق بورس انرژی به صورت ریالی عرضه 
می شود و اگر کسی بخواهد دالری خرید 

کند مشکلی وجود ندارد.
وزیر نف��ت طی گفت وگوی��ی در جمع 
خبرن��گاران با اش��اره به اینک��ه در حال 
فراهم ک��ردن مقدم��ات این امر هس��تیم، 
اف��زود: تجرب��ه این کار وج��ود دارد و در 
گذشته نفت خام برای صادرات در مقیاس 

کم عرضه شده بود.

ش��رکت نفت س��پاهان پیش بینی سود 
هرسهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 
93 را ب��ا افزای��ش 2 درصدی نس��بت به 
پیش بینی قبلی مبل��غ 3469 ریال اعالم 
کرد. ش��رکت نفت سپاهان در جدیدترین 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 93 

را 3469 ریال اعالم کرد، درحالی که پیش 
از این 3398 ریال س��ود اعالم کرده بود. 
ش��رکت در دوره 3 ماهه منتهی به پایان 
خردادماه با کنار گذاشتن 822 ریال سود 
به ازای هر س��هم 24 درصد از پیش بینی 

سود ساالنه را پوشش داد.

بیش از 55 درصد معامالت در اختیار 6 کارگزار

دالیل تغییرات قیمتی مس در جهان

عرضه 100 هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی

تعدیل 2درصدی سود »شسپا«



5 تجارت و خدمات

پایین بودن سرعت اینترنت 
در ای��ران سال هاس��ت ک��ه 
نارضایتی ه��ای زی��ادی را از 
س��وی کاربران به دنبال دارد و 
این امر باعث شده تا هراز چند 
ماهی ش��اهد انتش��ار خبرها و 
وعده هایی از س��وی مسئوالن 
مبنی بر افزای��ش میزان پهنای 
باند کش��ور باش��یم. چن��د روز 
پیش هم مس��ئوالن ش��رکت 
زیرس��اخت که متولیان اصلی 
پهنای باند هستند این مژده را 
به کاربران دادند که تا یک سال 
و نیم آین��ده ظرفی��ت پهنای 
باند کش��ور تا 10برابر افزایش 
پی��دا ک��رده و توس��عه پهنای 
بان��د اینترنت بین المل��ل به 4 
ترابیت در ثانیه خواهد رس��ید. 
این در حالی اس��ت که با روی 
کار آمدن دول��ت یازدهم، وزیر 
ارتباطات از افزای��ش 8برابری 
س��رعت اینترنت تا پایان دولت 
یازدهم خب��ر م��ی داد. اما این 
خبر ها و وعده ها این س��وال را 
برای کاربران به وجود می آورد 
که آیا میزان افزایش پهنای باند 
تاثیری روی سرعت الک پشتی 
اینترنت کنونی کش��ور دارد یا 

خیر؟ 
خسرو س��لجوقی عضو هیات 
عامل سازمان فناوری اطالعات 
در پاس��خ به این س��وال که آیا 
افزای��ش می��زان پهن��ای باند 
تاثی��ری بر س��رعت کاربر دارد 

یا خیر؟ گف��ت: پهنای باند یک 
کشور مانند بزرگراهی است که 
با عریض ش��دن آن، هم میزان 
اتومبیل ها  افزایش پیدا می کند 
و هم س��رعت ماش��ین ها باال تر 
می رود. در حالت استاندارد هم 
ب��ا افزایش میزان پهن��ای باند، 
هم س��رعت اینترن��ت کاربران 
باال م��ی رود و ه��م روی تعداد 
سرویس دهندگان اثر می گذارد. 
عطاءاهلل ابطحی کارش��ناس 
ارتباطات می گوید: اگر ظرفیت 
اینترنت کش��ور چند هزار برابر 
هم شود تاوقتی سرعت اینترنت 
احساس نش��ود فایده ای برای 

کاربران ندارد. 
فیلترین��گ  ب��اره  در  وی 

هوش��مند اظه��ار ک��رد: بحث 
فیلترین��گ س��ال های زیادی 
اس��ت که مطرح ش��ده و هنوز 
قانون کل��ی ب��رای آن در نظر 
گرفته نشده و بیشتر سلیقه ای 

اعمال می شود. 
این اس��تاد دانش��گاه افزود: 
در ای��ران کس��ی مخال��ف این 
نیست که دسترسی به مطالب 
غیر اخالقی مس��دود ش��ود اما 
متاس��فانه 90درصد س��ایت ها 
و مطال��ب آموزش��ی و علم��ی 
اینترنت با مش��کل دسترس��ی 
مواجه هس��تند که این ظلمی 
اس��ت که در حق دانشجویان و 

محققان کشور می شود. 
ابطحی گف��ت: بای��د هرچه 

زودتر به بحث فیلتر در کش��ور 
پایان داد و به نظر من سایت ها 
و محتویات��ی ج��ز مطال��ب 
غیر اخالق��ی در کش��ور نبای��د 
فیلتر ش��وند یا حداق��ل موارد 
فیلترین��گ دارای چارچوب و 

مقررات باشند. 
وی اف��زود: فیلتر ک��ردن  به 
کش�����ور هزینه های����ی وارد 
می کند و س��اعاتی که محققان 
و جوین��دگان عل��م در پش��ت 
فیلترینگ کش��ور می گذرانند 
هزینه ه��ای زی��ادی را ه��در 
می ده��د و در اصل ما ب��ا فیلتر 
ک��ردن بی��ش از آن چیزی که 
به دس��ت می آوریم از دس��ت 

می دهیم.

رض��ا فیاض��ی کارش��ناس 
فن��اوری اطالعات با مقایس��ه 
س��رعت و قیمت دسترسی به 
اینترن��ت بین المل��ل در چن��د 
کشور جهان گفت: هم اکنون در 
امارات متحده عربی دسترسی 
ب��ه اینترن��ت ب��ا پهن��ای باند 
16مگابیت در ثانی��ه به قیمت 
50 هزار توم��ان در ماه ممکن 
اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت 
که در کش��وری مانند فرانس��ه 
پهنای باند حدود 100 مگابیت 
در ثانی��ه را با قیم��ت 30 هزار 
تومان در ماه به شهروندان ارائه 

می دهند. 
فیاض��ی ادامه داد: کش��وری 
مانن��د ک��ره جنوبی ب��ه دنبال 
انجام پ��روژه ای اس��ت ک��ه تا 
پایان س��ال 2012 پهنای باند 
1024 مگابی��ت در ثانی��ه را به 
شهروندان ارائه کرد که اگر این 
مقدار را با افزای��ش پهنای باند 
دسترسی ش��هروندان ایرانی به 
ش��بکه موجود مقایس��ه کنیم 
8هزار برابر کمتر اس��ت و حتی 
اگر شبکه فعلی را به 100برابر 
افزای��ش دهیم هن��وز هم 80 
برابر از ک��ره عقب ت��ر خواهیم 
بود و ای��ن نش��ان می دهد که 
باید به نس��بت افزایش پهنای 
باند در داخل کش��ور، نسبت به 
افزایش پهنای باند دسترس��ی 
ب��ه اینترن��ت بین المل��ل برای 
 ش��هروندان نیز اقدام مناس��ب 

صورت گیرد. 

سرعت اینترنت باال می رود؟ 

افزایش پهنای باند  از ادعا تا عمل
رشد 18 درصدی صادرات غیر نفتی 

رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت در مراس��م امضای 
تفاهمنامه همکاری با بانک دی حامی روز ملی صادرات، 
از رشد 18 درصدی صادرات غیر نفتی در پنج ماه نخست 
سال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد و 
گفت: صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 21 

میلیارد دالر رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی اهلل 
افخمی راد با بیان این خبر گفت: دولت با ارائه بسته خروج 
از رکود، پیش��نهادهایی برای تقویت می��زان تقاضا ارائه 
کرده است که به تبع آن عرضه کاال تقویت شود و میزان 

تولید افزایش یابد.
وی اف��زود: تقویت تقاضای داخلی ممکن اس��ت باعث 
افزایش میزان تورم ش��ود اما اگر در بخش خارجی تقاضا 
افزایش یابد و تولیدکنندگان بدانند که برای کاالهای آنها 
خریدار خارج��ی وجود دارد، صادرات گس��ترش خواهد 
یافت و ضمن اینکه ارز بیشتری نصیب کشور می شود، از 

تورم نیز جلوگیری خواهد شد.
افخمی راد با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: 
بخش عمده نسخه ای که برای خروج از رکود پیچیده شده 
بر صادرات غیرنفتی اس��توار اس��ت و در این مسیر نقش 
سازمان توس��عه تجارت به عنوان حامی صادرات، بیش از 

پیش مورد توجه قرار می گیرد.
وی یکی از ابزارهای س��ازمان توس��عه تج��ارت برای 
توسعه صادرات غیر نفتی را برگزاری مراسم هایی همچون 
بزرگداش��ت روز ملی صادرات دانس��ت و گفت: تش��ویق 
صادرکنندگان برتر کش��ور عالوه بر اینک��ه باعث ارتقای 
جایگاه صادرکنندگان می ش��ود، انگیزه الزم را به آنان در 

مسیر خدمت به کشور می دهد.
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر مصوبه شورای 
عالی صادرات برای حمای��ت از صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده باال و »های تک« گفت: تالش می کنیم در بودجه 
سال آینده، مشوق های صادراتی در ردیف بودجه مستقل 

به مجلس ارائه شود.
وی با اشاره به نشس��ت اخیر خود با اعضای کمیسیون 
امنیت ملی برای رفع موانع و مش��کالت صادراتی، اظهار 
داشت: مس��ئوالن کش��ور برای افزایش میزان صادرات 
غیر نفت��ی و ارتق��ای جایگاه ای��ران در این حوزه بس��یج 

شده اند.

گندم در صدر کاالهای وارداتی 
کشور است

تازه ترین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی کش��ور 
در نیمسال اول امسال نشان می دهد که مجموع مبادالت 
تجاری ایران در این مدت ب��ه 49 میلیارد و 690 میلیون 
دالر رسیده که بیشترین سهم از واردات از آن گندم است. 
به گ��زارش روابط عمومی گمرک ای��ران، در این مدت 
23میلی��ارد و 669میلی��ون دالر ان��واع کاال ص��ادر و به 
میزان 26میلیارد و 21میلیون دالر هم وارد کش��ورمان 

شده است. 
این ارقام نشان می دهد که صادرات غیر نفتی ایران در 
این مدت 22 و 5صدم درصد و واردات کشورمان هم 29 و 

54 صدم درصد افزایش یافته است. 
بنا براین گزارش، از مهم ترین ن��کات در خصوص آمار 
تجارت خارجی ایران در نیمس��ال اول امس��ال عالوه بر 
رشد پایدار صادرات کشورمان می توان به افزایش متوسط 
قیمت هر تن کاالی صادراتی اش��اره کرد که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش 13درص��دی در ارزش 
دالری داش��ته و حاکی از کاهش خام فروشی در صادرات 

ایران است. 
اقالم عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد ش��ده شامل 
پروپ��ان مایع ش��ده، متانول و بوت��ان مایع ش��ده بوده و 
عمده ترین خری��داران کاالهای صدراتی کش��ورمان هم 
به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانس��تان 

و هند بوده اند. 
عمده واردات کش��ورمان هم به ترتیب به گندم با سهم 
4 و 94صدم درصدی از کل ارزش واردات، وس��ایل نقلیه 
با موتور پیس��تونی درون سوز با حجم س��یلندر بیشتر از 
1500 سانتیمتر مکعب با 3و64 صدم درصد، برنج با 3 و 
18 صدم درصد، ذرت با 2و73صدم درصد و کنجاله سویا 
با 2و43صدم درصد اختصاص دارد و عمده کش��ورهای 
صادرکننده کاال به ایران هم در شش ماهه نخست امسال 
به ترتیب امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و 

ترکیه بوده اند. 

 رایزنی لیتوانی برای دسترسی 
به بازار ایران

سفیر لیتوانی در ایران برای بررسی راه های توسعه روابط 
تجاری بین دو کشور با معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی 
ایران دیدار کرد. کس��تودیس کوزماناس سفیر لیتوانی و 
راسا بابلین رییس بخش خاورمیانه و افریقای وزارت امور 
خارجه لیتوانی از تمایل تجار و بخش بازرگانی خصوصی 
کشورشان برای برقراری روابط تجاری با ایران خبر دادند. 
راسا بابلین گفت: اطالع از قوانین و روش های واردات به 
ایران از لزوم توس��عه روابط اقتصادی بین دو کشور است. 
در گذش��ته ش��رکت های مختلف فعال در زمینه غالت، 
محصوالت تولیدشده در لیتوانی را تهیه و به ایران ارسال 
کرده اند اما مشکالت انتقال ارز ناشی از تحریم های چند 
سال اخیر ارتباط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده 
است.  وی از صنایع فعال مانند تولید پارچه و منسوجات، 
غ��الت و لبنیات، تجهی��زات بیوتکنول��وژی و دارویی در 
لیتوانی خبر داد و گفت: شرکت های مرتبط با این صنایع 
آماده س��فر به ایران و دیدار با واحدهای خصوصی جهت 

شروع همکاری های مشترک هستند. 
علی اکبر فرازی، معاون ام��ور بین الملل اتاق بازرگانی 
از حجم پایین مناس��بات اقتصادی بین دو کش��ور ابراز 
نارضایتی ک��رد و گف��ت: زمینه های ارتباط بی��ن تجار و 
توس��عه روابط اقتصادی وج��ود دارد و ام��روز باید از این 
فرصت ها بی��ش از گذش��ته بهره برداری کنی��م.  فرازی 
تجربیات ات��اق ایران در معرفی بخش ه��ای خصوصی به 
تجار و هیات های اعزامی به ایران را شرح داد و گفت: »اتاق 
ایران با زیرمجموعه های مختل��ف از تمام ایران، آمادگی 
دعوت و اع��زام هیات های تج��اری برای توس��عه روابط 

اقتصادی را دارد.«

کسر حق بیمه از اضافه کار براساس 
قانون تامین  اجتماعی الزامی است

معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین  اجتماعی با تاکید 
بر اینکه کسر حق بیمه از اضافه کار براساس قانون تامین 
 اجتماعی الزامی است، اظهار کرد: بخشنامه ای که اخیرا 
به دس��تگاه های دولتی ارسال شده اس��ت نیز براساس 
قانون مدیریت خدمات کش��وری صادر ش��ده و به نظر 

می رسد که در این رابطه با ابهام قانونی مواجه هستیم. 
به گ��زارش اداره  کل رواب��ط عمومی س��ازمان تامین 
 اجتماعی، محمدحس��ن زدا افزود: عدم کس��ر حق بیمه 
از اضاف��ه کاری کارکنان دولت باعث کاهش مس��تمری 
دریافتی آنان در زمان بازنشس��تگی و همچنین کاهش 

حق سنوات پایان خدمت کارمندان خواهد شد. 
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تامین  اجتماعی 
براس��اس میانگی��ن حق��وق و مزایای مش��مول کس��ر 
حق بیمه در دو س��ال منتهی به بازنشس��تگی محاسبه 
می ش��ود، ادام��ه داد: بنابرای��ن حق��وق بازنشس��تگی 
کارمندان��ی که طی س��ال های متوالی مش��مول کس��ر 
حق بیمه از اضافه کار بوده اند و سال های پایانی خدمت را 
سپری می کنند با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت. 
زدا، تصمیم اتخاذ ش��ده مبنی بر عدم کسر حق بیمه 
از اضاف��ه کار را در راس��تای اصالح��ات پارامتری��ک و 
پیشگیری از بروز مش��کالت بزرگ تر در آینده دانست و 
گفت: با گذشت حدود 60 س��ال از فعالیت صندوق های 
بیمه گر در ایران نیازمن��د بازنگری در برخ��ی قوانین و 
انجام اصالحات پارامتریک هستیم تا در آینده نیز تداوم 
فعالیت و خدمت رسانی صندوق های بیمه ای امکان پذیر 

باشد. 
معاون فنی و درآمد س��ازمان تامی��ن  اجتماعی اظهار 
ک��رد: در حال حاضر ب��ا دو قانون در رابطه با کس��ر حق 
بیمه از اضافه کار کارمندان دولت مواجه هستیم و برای 
رفع این ابهام مراجع تصمیم گی��ری اقدامات الزم را در 

دستور کار قرار می دهند. 
وی افزود: در حال حاض��ر حدود یک میلی��ون نفر از 
کارمندان دولت تحت پوشش س��ازمان تامین  اجتماعی 
هستند و تصمیم گیری در این رابطه، میزان حق بیمه و 

حقوق بازنشستگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

حضور نمایندگان بیمه آتیه سازان 
درادارات آموزش و پرورش

مدیرعامل ش��رکت آتیه س��ازان حافظ با بی��ان اینکه 
در تم��ام ادارات آموزش و پ��رورش نمایندگ��ی داری��م 
و نمایندگی ه��ای م��ا نی��ز از کارمن��دان خ��ود ادارات 
آموزش و پرورش هس��تند، از ایجاد نمایندگ��ی ویژه در 

تمام شهرستان ها خبر داد. 
افشین مقصودی، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ 
درخصوص نداش��تن کارت بیمه طالیی توس��ط عده ای 
از فرهنگی��ان اظهار ک��رد: بیمه تکمیل��ی فرهنگیان در 
چارچوب یک قرارداد است که در آن مواد قرارداد نوشته 
شده اس��ت و آموزش و پرورش در این قرارداد از ما کارت 

نخواسته است. 
وی ادام��ه داد: آموزش و پ��رورش از م��ا نش��ان دار 
کردن دفترچه بیمه را خواس��ت و این موض��وع را وزیر 
آموزش و پ��رورش از وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
درخواست کرد و ما نیز دفترچه را با هولوگرام، نشان دار 

کردیم. 
مقصودی در پاس��خ به این پرس��ش که »چرا خدمات 
دندانپزش��کی و عینک از بیمه طالیی فرهنگیان حذف 
ش��ده اس��ت؟« افزود: وزارت آموزش و پ��رورش به دلیل 
اینکه برآورد ک��رد هزینه درمانی باال م��ی رود، خدمات 
دندانپزشکی را از بسته تکمیلی حذف کرد و ما خدمات 
دندانپزش��کی را در بس��ته ای که آموزش و پرورش از ما 

خواسته است، قرار ندادیم. 
مدیرعامل شرکت آتیه س��ازان حافظ با اشاره به اینکه 
آموزش و پرورش برنامه خوبی برای خدمات دندانپزشکی 
دارد، گف��ت: آنها می خواهن��د این خدم��ات را از طریق 
درمانگاه های خودش��ان ارائ��ه دهند ک��ه برنامه خوبی 
است اما درخصوص عینک تا س��قف 50هزار تومان از ما 
درخواس��ت کردند که ما قبول کردیم و هیچ مشکلی در 

این خصوص نداریم. 
مقص��ودی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه »چرا 
بیم��ه آتیه س��ازان مانن��د بیمه ای��ران در هم��ه ادارات 
آموزش و پ��رورش نمایندگی ندارد؟« خاطرنش��ان کرد: 
ما در تم��ام ادارات آموزش و پ��رورش نمایندگی داریم؛ 
مگ��ر در اداراتی ک��ه خودش��ان بگوین��د نمی خواهیم 
و نمایندگی ه��ای م��ا نی��ز از کارمن��دان خ��ود ادارات 

آموزش و پرورش هستند. 
وی در پاسخ به این پرس��ش که »چه برنامه جدیدی 
ب��رای بیمه فرهنگی��ان دارید؟« ی��ادآور ش��د: در بیمه 
فرهنگیان نی��ز از دو جهت کارمان را گس��ترش دادیم، 
ادارات  در  نمایندگی ه��ا  از جه��ت گس��ترش  یک��ی 
آموزش وپرورش که این گس��تردگی باعث کم شدن ارائه 

سرعت خدماتمان شده است . 
مدیرعامل شرکت آتیه س��ازان حافظ اضافه کرد: قصد 
داریم س��رعت مان را باال ببریم. برای نمونه وقتی فرد به 
شعبه ما می آمد، یک یا دو س��اعت در صف می ایستاد و 

خدمات می گرفت. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر فرهنگ��ی ب��ه اداره 
تع��اون خ��ودش مراجعه ک��رده و ظ��رف پن��ج دقیقه 
اس��ناد را ارائ��ه می ده��د و ت��ا اداره تع��اون، اس��ناد را 
جم��ع ک��رده، لیس��ت بندی کن��د و ب��رای پرداخت به  
ما بده��د، 15 ت��ا 10 روز طول می کش��د. در این حالت 
 س��رعت ک��م ش��ده ول��ی معطل��ی آن خیل��ی کمت��ر

 شده است. 

بیمه  صادرات

تجارت 

رایزنی تجاری 

گردشگری 
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و  رییس جمه��وری  مع��اون 
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
گفت: استراتژی ما در گردشگری 
خارجی جذب گردش��گر بیش��تر 
برای گسترش تعامالت فرهنگی 
و تامی��ن ارز مورد نیاز کش��ور در 

بخش های مختلف است.
مس��عود س��لطانی فر در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم 
سیما با اشاره به وجود ظرفیت های 
ب��اال و منحصربه فرد گردش��گری 
در کشور افزود: گردشگری ایران 
از نظ��ر ظرفیت ه��ای فرهنگی و 
تاریخی جزء 10کشور اول و بالقوه 

جزء دو و سه کشور اول دنیاست.
وی به وج��ود مکان ه��ا، بناها، 
س��ایت ها و محوطه های تاریخی 
ارزشمند ومتنوع در کشور اشاره 
کرد و گف��ت: از س��ال 1309 که 

نخس��تین قان��ون حفاظ��ت از 
عتیقه ج��ات و بناه��ای تاریخی 
ب��ه تصویب رس��ید تاکن��ون که 
نزدیک به 84 سال از آن می گذرد، 
فقط توانس��ته ایم کمت��ر از چهار 
درص��د مکان ها، بناها، س��ایت ها 
و محوطه ه��ای تاریخ��ی کش��ور 
را کش��ف کنیم و عملی��ات احیا، 
مرمت و بازس��ازی را در بخشی از 

آنها انجام دهیم.
مع��اون رییس جمهوری با بیان 
اینک��ه بیش از 95درص��د میراث 
فرهنگ��ی و تاریخی ای��ران هنوز 
کشف نشده اس��ت ابراز امیدواری 
کرد با اس��تفاده از مناب��ع جدید 
به ویژه مشارکت مردم در دهه های 
آینده به م��رور کارنامه بهتری در 

این رابطه حاصل شود.
درخص��وص  س���ل�ط�انی فر 
و  م�ذه�ب��ی  ج��اذب�ه ه���ای 

تاریخ��ی از جمل��ه مرق��د مطهر 
علی بن موس��ی الرضا در مش��هد، 
حضرت فاطمه معصوم��ه در قم، 
احمدبن موسی در ش��یراز و سایر 
بقاع متبرکه در کشور خاطرنشان 
کرد: س��ال گذش��ته بی��ش از دو 
میلیون نفر فقط به واسطه وجود 
این جاذبه ها به ایران سفر کردند و 
امسال قطعا این تعداد بیش از این 

خواهد بود.
وی جاذبه های طبیعی کم نظیر 
موجود در ش��مال کش��ور را برای 
اعراب کش��ورهای حاشیه جنوبی 
خلیج ف��ارس و دیگر کش��ورهای 
اسالمی بس��یار پرجاذبه توصیف 
ک��رد و گف��ت: در گذش��ته کویر 
لوت چالش��ی در اقتصاد و فرایند 
توسعه کشور تلقی می شد ولی این 
منطقه امروز در فرآیند گردشگری 
به عن��وان ظرفی��ت مناس��ب و 

منحصربه فردی تلقی می شود زیرا 
بسیاری از گردشگران کشورهای 
اروپایی مایل هس��تند ب��ا کویر و 
پدیده های ناش��ناخته آن آش��نا 

شوند.
س��لطانی فر تاکید کرد: با وجود 
جاذبه های متنوع گردش��گری در 
کشور از نظر درآمد و شاخص های 
رقابت پذی��ری از رتب��ه پایینتری 
برخورداریم. وی افزود: رتبه ایران 
در س��ال 2013 از نظر درآمد در 
می��ان کش��ورهای مختل��ف بین 
50 ت��ا 55 ب��وده اس��ت و از نظر 
ش��اخص های رقابت پذیری سفر 
بنا بر محاس��بات مجم��ع جهانی 
اقتصاد رتبه 96 تا 98 را داش��تیم 
که به نسبت س��ال 2012 حدود 

14 پله رشد داشته است.
وی درخص��وص س��هم ای��ران 
از درآمد گردش��گری دنیا گفت: 

فعالیت ه��ای  مال��ی  گ��ردش 
گردش��گری، اوق��ات فراغ��ت و 
تفریحات در سال 2013 میالدی 
در کل دنیا ش��ش ه��زار و پانصد 
میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه1250 
میلی��ارد دالر آن به گردش��گری 
اختصاص داش��ته اس��ت؛ ب��ا این 
ش��رایط وقتی ما جزو 10 کش��ور 
اول هستیم و بخواهیم این را مبنا 
بگیریم باید حداق��ل از این محل 
س��ه تا چهار درصد س��هم داشته 
باش��یم.یعنی باید درآمد ما 30 تا 

50 میلیارد دالر باشد.
وی گفت: در سال 1392 حدود 
چهار و نیم میلیون نفرگردشگر وارد 
کشور شدند که از این محل حدود 
شش میلیارد دالر درآمد داشتیم؛ 
یعنی از 1250 میلی��ارد دالر، نیم 
درصد کل درآمد گردش��گری دنیا 

سهم ایران بوده است.

مزیت ه��ای منطق��ه آزاد ارس، بهترین 
فرصت ب��رای س��رمایه گذاری را در اختیار 

بازرگانان ارمنستان قرار داده است. 
محمد رییسی، سفیر ایران در ارمنستان، 
گفت: منطقه آزاد ارس دارای ظرفیت های 
فراوانی در بخش ه��ای اقتصادی، فرهنگی، 
س��رمایه گذاری و گردش��گری اس��ت ل��ذا 
می توان در راستای افزایش سطح تعامالت 
فعلی گام برداش��ت. انع��کاس ظرفیت های 
کشور و به ویژه منطقه آزاد ارس در ارمنستان 
الزامی اس��ت و ضرورت دارد در این زمینه 
تعامالت رس��انه ای و اطالع رس��انی تقویت 
شود. روابط بین ایران و ارمنستان دوستانه و 
همواره رو به گسترش بوده و برای بهره مندی 

از این پتانس��یل افزایش تبلیغ��ات و تعامل 
رسانه ای دوطرفه ضروری است. 

س��فیر ایران در ارمنس��تان با بیان اینکه 
ب��ازار 300 میلی��ون نف��ری کش��ورهای 
حوزه cis فرص��ت مناس��ب و خوبی برای 
تولیدکنندگان ایرانی اس��ت، اف��زود: باید 
بتوانیم از ط��رق مختلف همچون توس��عه 
روابط با ارمنس��تان به این بازار ورود یافت 
تا ارتباطات بین المللی در ح��وزه اقتصاد و 

تولیدات کشور بهبود و ارتقا یابد. 
وی از آمادگی کامل سفارت ایران جهت 
گس��ترش تعامالت بین ارمنستان و منطقه 
آزاد ارس خبر داد و ابراز امی��دواری کرد با 
تحقق پیش��نهادهای مطرح ش��ده فرصت 

جدیدی ب��رای افزایش تعامالت دوس��ویه 
ایجاد شود. 

محس��ن عرب باغث، مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ارس، معتقد اس��ت که توس��عه 
فعالیت ه��ای گردش��گری بین ارمنس��تان 
و منطق��ه آزاد ارس از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخوردار اس��ت. او توضیح داد: بخش های 
فعال درعرصه اقتصاد ارمنس��تان می توانند 
از مزیت های قانونی مرب��وط به منطقه آزاد 
ارس به عن��وان بهترین موقعی��ت و فرصت 
س��رمایه گذاری بهره مند ش��وند. عالوه بر 
پتانس��یل های ارزش��مندی ک��ه در حوزه 
س��رمایه گذاری وجود دارد، ای��ن منطقه از 
شرایط ویژه گردشگری مذهبی نیز برخوردار 

است که وجود کلیسای س��نت استپانوس 
و قره کلیس��ا مکان مناس��بی برای بازدید 

گردشگران ارمنی محسوب می شود. 
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در 
نقطه صفر مرزی در مجاورت با کش��ورهای 
ارمنس��تان، آذربایج��ان و جمه��وری 
خودمختار نخجوان اس��تقرار یافته اس��ت. 
مح��دوده این منطقه ش��امل 9700 هکتار 
از اراض��ی منطقه می ش��د که ب��ه 51 هزار 
هکتار ش��امل بخش هایی از دو شهرس��تان 
جلفا و خداآفرین افزایش یافت. قس��متی از 
ش��هر کلیبر، اراضی اطراف س��د خدآفرین 
 و محدوده گمرک ن��ورودوز در این منطقه 

قرار دارند. 

استراتژی ما جذب گردشگر برای تامین ارز و گسترش تعامالت فرهنگی است

منطقه آزاد ارس بهترین فرصت برای سرمایه گذاران ارمنستان

مذاکرات با طرف های خارجی ادامه دارد
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر 
اعالم کرد: با ورود کشتی تایوانی به بندر رجایی، 
شرکت های خارجی دیگری نیز برای ورود به این 
بندر اع��الم آمادگی کرده اند و در ح��ال ارزیابی 

شرایط هستند. 
علی جهاندیده تصریح کرد: تحریم ها بهانه ای 
برای متوقف ش��دن ورود کشتی های خارجی به 
بندر رجایی بود که خوشبختانه با برطرف شدن 
موانع، این روند بار دیگر برقرار شد و شرکت ها با 

اطمینان یافتن از ماندگی این شرایط برنامه های جدید خود را ارائه کردند. 
وی افزود: مذاکرات ما با طرف های خارجی ادامه دارد تا با ارزیابی دقیق شرایط، بندر 

رجایی به اهداف اقتصادی مدنظر برسد. شرایط قطعا امیدوارکننده است. 
جهاندیده درباره برخی از ش��رکت های داخلی که از زمان ترخیص کشتی هایشان در 
بندر رجایی گله دارند، نیز توضیح داد: شرکت هایی که از قبل یک بازه زمانی )ویندو( را 
مشخص کرده و قرارداد آن را منعقد کرده اند، با صرف کمترین زمان به محل لنگر کشتی 

و ترخیص بارها هدایت می شوند. 
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر افزود: شرکت ون  های نیز همین روند 
را پیگیری کرده بود و اگر کش��تی این ش��رکت در زمان بندی خاصی وارد شد به دلیل 
زمان بندی مقرر شده بود. برای ما تفاوتی بین شرکت های خارجی و داخلی وجود ندارد 
هر شرکتی طبق برنامه زمان بندی خود را مش��خص کند، می تواند وارد منطقه تخلیه و 

بارگیری بندر رجایی شود. 

6 شرکت بیمه ای جریمه شدند
بیم��ه مرکزی اع��الم کرد: ب��ه منظور حفظ 
س��المت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم 
در ریسک های بزرگ بیمه ای، 6 شرکت بیمه ای 

جریمه شدند. 
بیم��ه مرکزی جمه��وری اس��المی ایران به 
منظ��ور حفظ س��المت ب��ازار و جلوگی��ری از 
رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، 
ش��رکت های بیمه ایران، البرز، دانا، پارسیان، 

رازی و سینا را جریمه کرد. 
براس��اس بررس��ی های نظارتی بیمه مرکزی، این ش��رکت ها به دلیل رعایت نکردن 
مجوزهای نرخ و شرایط هنگام صدور بیمه نامه یا استعالم نکردن مجوز نرخ و شرایط از 
بیمه مرکزی شامل جرائم آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه از جمله »عدم پرداخت 
کارمزد بیمه های اتکایی«، »عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی« و »صدور 

تذکر« شدند. 
براساس مفاد ماده )6( آیین نامه شماره 76 مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه 
موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ س��رمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در 
آیین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند. در صورت 
عدم اجرای مفاد این آیین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک 
یا چند جریمه مقرر در ماده )19( آیین نامه مذکور را در مورد شرکت های بیمه متخلف 
اعمال کند.  بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران نظارت بر اج��رای قوانین و مقررات 

بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است. 



افزایش قیم��ت 81 درصدی 
مس��کن در س��ال 86 نخستین 
و تاثیرگذارتری��ن نش��انه تغییر 
کارب��ری این کاال که س��هم 40 
درصدی از س��بد خانوار را دارد، 
بود. مسکن در 10 سال گذشته 
با تغییر کاربری از کاالی مصرفی 
و اجتماعی به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شد و با این کاربری جدید 
بازار خوبی برای سرمایه گذاری 
محسوب می شد و تا قبل از رکود 
عجیبی ک��ه از اواخر س��ال 91 
گریبانش را گرفته است، مسکن 
محل سرمایه گذاری امن و قابل 
اعتمادی برای سرمایه گذاران و 

انبوه سازان بود. 
اما مس��کن هم مانند س��ایر 
صنایع و بازارها تحت تاثیر بحران 
اقتص��ادی ب��ه رک��ودی عمیق 
فرورفت به طوری که انبوه سازان 
حرفه ای ح��وزه ترجی��ح دادند 
س��رمایه خود را در ب��ازار رقیب 
بخوابانن��د و س��پرده گذاری در 
بانک ها و گرفتن س��ودهای 25 
درصد به باالرا س��رمایه گذاری 
امن ت��ر و با س��وددهی بیش��تر 

بدانند. 
در حالی که نیاز بازار مس��کن 
س��االنه س��اخت بی��ش از یک 
میلی��ون و 500 ه��زار واح��د 
مسکونی اس��ت اما انبوه سازان 
می گوین��د در ح��ال حاضر این 
درصد ساخت و ساز این روزها به 
کمتر از پنج درصد رسیده است 
و انبوه س��ازان ترجیح می دهند 
در بازار دیگری س��رمایه گذاری 
کنند. بازار مطمئنی مانند بانک! 
فعاالن بازار از فرار انبوه سازان 
از س��رمایه گذاری در ح��وزه 
مس��کن و افتتاح حس��اب های 
س��پرده گذاری در بانک ه��ا در 
دو س��ال گذش��ته می گوین��د، 
از اینک��ه انبوه س��ازان در دوره 
رک��ود ب��ازار مس��کن و غیبت 
غیر موجه حمایت ه��ای دولتی 
از ساخت و س��از مس��کن دست 

کشیدند. 

سودهای باال دمار از 
روزگارمان درآورد 

مس��کن، ارز و طال س��ه بازار 
سنتی کشور محسوب می شوند 
که تاکن��ون هیچ ب��ازار دیگری 
به اندازه این س��ه بازار نتوانسته 

نظر سرمایه گذاران عام و خاص، 
خ��رد و کالن را جل��ب کند اما 
جالب اینجاس��ت که در دوران 
رکود اقتصادی کش��ور هر س��ه 
این بازارها برای سرمایه گذاران 
غیر اقتصادی ش��د البته هرچند 
دولت اصرار داشت بازار سرمایه 
را جایگزین این بازارهای مبتال 
به رکود کند ام��ا با افت 20 هزار 
واحدی شاخص در طول کمتر از 
9 ماه گذشته، کسی پی ریسک 
سرمایه گذاری در این بازار را به 
تن خ��ود نمالید و اص��رار دولت 
هم نتیج��ه ای نداد ام��ا در این 
بازه زمانی بانک ها توانس��تند با 
ارائه س��ودهای کالن نقدینگی 
س��ردرگم بازار را به سمت خود 
ج��ذب کنند. ح��ال در این بین 
بازاری مانند مس��کن بیشترین 

آسیب را دید. 
مجتبی بیگدلی، کارش��ناس 
بازار مسکن و یکی از انبوه سازان 
اس��تان ته��ران در گفت وگ��و  
ب��ا »فرص��ت ام��روز« ب��ا بیان 
اینک��ه س��ود های 30 درصدی 
س��پرده های بانک��ی دم��ار از 
روزگارم��ان درآورد، گف��ت: در 
همه ج��ای دنی��ا وقتی ب��ازار و 
صنعت��ی دچار رکود می ش��ود، 
دول��ت مش��وق هایی را ب��رای 
افزایش انگیزه س��رمایه گذاری 
و افزایش سهم مشارکت بخش 
خصوصی در نظ��ر می گیرد این 
در حالی است که در کشورمان 
پس از اینکه مسکن دچار رکود 
شد، نه تنها دولت هیچ حمایت 

و تس��هیالتی را برای حمایت از 
بخ��ش خصوصی اعم��ال نکرد 
بلک��ه بانک ها با ارائه س��ودهای 
عجی��ب و غری��ب و غیر منطقی 
توجه س��رمایه گذاران را به خود 

جلب کردند. 
وی ادام��ه داد: وقتی که هیچ 
توجیهی برای س��رمایه گذاری 
در بخش مس��کن وجود نداشت 
و مس��ئوالن هم به این موضوع 
واقف بودند که عدم ساخت و ساز 
در بخش مسکن و کاهش عرضه 
افزای��ش قیم��ت را ب��ه همراه 
دارد، بانک ه��ا ارائه س��ودهای 
30 درصد س��پرده گذاری قاپ 
س��رمایه گذاران ای��ن بخش را 
دزدیدن��د و دول��ت ه��م هی��چ 

واکنشی نشان نداد. 

سود بانکی به سود 
سرمایه گذاری می صرفد

هرچند زمزمه کاهش س��ود 
سپرده های بانکی از اواخر سال 
گذشته مطرح ش��د و در سه ماه 
اول س��ال جاری این موضوع به 
مصوبه قانون��ی تبدیل و به تمام 
بانک ها ابالغ ش��د ام��ا بانک ها 
همچن��ان جذابیت س��ودهای 
س��پرده را دارن��د و ب��ا همی��ن 
جذابیت، سرمایه گذاران زیادی 
را از بازاره��ای مختل��ف از بازار 
سنتی ارز و طال و مسکن گرفته 
تا بازار ابزار نوین و مدرن سرمایه 
قانع کرده اند که در این ش��رایط 
اقتصادی بانک تنها محلی برای 
سرمایه گذاری بدون ریسک و با 

سوددهی معقول است. 
 محم��ود ش��عربافی، عض��و 
هیات مدی��ره کانون سراس��ری 
انبوه س��ازان در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت امروز« با بی��ان اینکه 
ب��رای س��رمایه گذاران ح��وزه 
سرمایه گذاری دیگر فرقی ندارد 
و هر بازاری که سود داشته باشد، 
روی همان بازار سرمایه گذاری 
می کنند، گف��ت: در حال حاضر 
نه بازار ارز، نه ب��ازار طال، نه بازار 
مس��کن و زمین و نه ب��ازار آهن 
توجیه اقتصادی ندارد بنابراین 
سرمایه داران چاره ای جز ذخیره 
سرمایه خود در بانک ها ندارند. 

وی ادام��ه داد: در حال��ی که 
بازار مسکن هیچ جذابیتی برای 
س��رمایه گذاری ندارد، دولت به 
انبوه سازان تسهیالتی با بهره 26 
تا 30 درصدی پیشنهاد می کند 
که قطعا به صرفه نیست. این در 
حالی است که وقتی مردم قدرت 
خرید خان��ه ندارن��د دولت باید 
تس��هیالت یارانه دار به انبوه ساز 
بدهد تا انبوه س��از هم خانه را با 
قیمت تمام شده به مصرف کننده 
نهایی عرضه کند نه اینکه برای 
ضرر کمتر خانه را به بیش��ترین 

قیمت بفروشد. 
همچنین جواد خوانس��اری، 
کان��ون  عض��و هیات مدی��ره 
سراسری انبوه سازان در گفت وگو  
با »فرص��ت امروز« با اش��اره به 
اینکه انبوه س��ازان توان ریسک 
در بازار مبتال به رکود مس��کن 
را ندارند، گف��ت: در حال حاضر 

س��ودهای س��پرده های بانکی 
بیشتر از سود سرمایه گذاری در 
بانک هاست و انبوه سازان ترجیح 
می دهند فعال س��رمایه خود را 
بخوابانند تا تکلیف بازار مشخص 

شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال 
حاض��ر بان��ک ب��ه ی��ک رقیب 
توانمند و قوی مس��کن تبدیل 
شده اس��ت، ادامه داد: امروز در 
تمام کش��ورهای توس��عه یافته 
سود س��پرده های بانکی نزدیک 
به صفر اس��ت و به همین دلیل 
است که تولیدش��ان همواره در 
رونق بوده اما در ای��ران آن قدر 
ریسک س��رمایه گذاری افزایش 
یافته که سرمایه گذاران به سود 

بانکی قانع هستند. 
خوانس��اری اف��زود: در حال 
حاض��ر ی��ک انبوه س��از و یک 
س��رمایه گذار بخ��ش مس��کن 
پس از مدت طوالن��ی دوندگی 
می تواند از تسهیالت بانکی، آن 
هم با سود بین 26 تا 30 درصد 
بانکی استفاده کند، دو سال هم 
پروسه س��اخت طول می کشد و 
در حالت خوش��بینانه یک سال 
هم پروس��ه فروش انبوه س��از را 
درگیر خود می کند حال در این 
مدت س��رمایه انبوه ساز 3 سال 
راکد مانده و س��ود 30 درصدی 
هم باب��ت تس��هیالت پرداخته 
اس��ت اما تمام اینه��ا در حالی 

است که بازار خریدار ندارد. 
وی ادام��ه داد: ح��ال ک��ه 
انبوه س��ازی بای��د تم��ام ای��ن 
مش��کالت را متحمل ش��ود راه 
دیگری دارد؛ اینکه بدون ریسک 
س��رمایه خود را در بانک ذخیره 
و س��ود 30 درصدی را دریافت 
کند.  خوانس��اری با بیان اینکه 
س��رمایه داران از سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف می ترسند، 
گفت: با توجه به رکودی که بازار 
را گرفته و ع��دم تضمین دولت 
برای بازگش��ت س��رمایه واقعا 
س��رمایه گذاری در این شرایط 
جرات می خواهد. از طرفی دیگر 
بانک ها خودش��ان به یک قطب 
تج��اری تبدی��ل ش��ده اند و در 
حالی که س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی توان س��رمایه گذاری 
و جرات ریسک ندارند، بانک ها 
در ه��ر ح��وزه ای توانس��تند 
س��رمایه گذاری کردند و جایی 

برای دیگران باقی نگذاشتند. 

عمران و مسکن6

هنگامی که ق��رارداد ۷0 میلیارد 
یوروی��ی بی��ن وزرای نف��ت ایران و 
روس��یه به امضا رسید، اعالم شد که 
در بخشی از این قرارداد مبلغی برای 
 tu 204  خرید هواپیماهای توپولوف
در نظر گرفته شده، اما هنوز سازمان 
هواپیمایی کش��وری با آن موافقت 

نکرده است.
به گ��زارش ایلنا، 10 س��ال پیش 
روس ها به نا کارآمدی هواپیماهای 
مس��افربری خود پ��ی بردن��د و بر 
همین اساس با تغییراتی در سیستم 
تولید هواپیماهای مسافربری خود 
تصمیم گرفتند که tu 204 را وارد 
بازار کنند فرق این هواپیما با دیگر 
توپولوف ها در استفاده از تجهیزات 
اروپای��ی و امریکایی بود. سیس��تم 
هیدرولیک، سیم کشی و سنسور ها 

تمام��ا از تکنولوژی اروپ��ا و امریکا 
استفاده شده و فضای داخلی آن نیز 
هم با دیگر توپولوف ها فرق دارد، اما 
همچنان موتور های آن روسی است.

یک��ی از مهم ترین ای��رادات این 
هواپیما مصرف س��وخت باالی آن 
اس��ت که نس��بت به هواپیماهای 
بوینگ و ایرباس در این کالس 1/5 
برابر بیشتر سوخت مصرف می کند 
و عل��ت آن ه��م وزن س��نگین این 
هواپیماست. شرکت های بویینگ و 
ایرباس برای سبک تر کردن و پایین 
آوردن مصرف سوخت هواپیماهای 
خود از کربن در ساختمان هواپیما 
استفاده کرده اند، اما به علت اینکه 
قیمت کربن باالست و هزینه تولید 
هواپیما را افزایش می دهد روس ها 
ترجیح داده اند، از این ماده استفاده 

نکنند.
به طور کل��ی، روس ها ب��ا تولید 
این هواپیما بازار کشورهای فقیر را 
هدف گرفته اند. در این 10 سال که 
این مدل هواپیما در خط تولید قرار 
گرفته کش��ورهای زامبیا، نامیبیا و 
پاکستان از آن اس��تفاده کرده اند و 
 Air flot حتی شرکت هواپیمایی
که شرکت دولتی روس��یه است از 
این هواپیما در خطوط پروازی خود 

استفاده نمی کند.
 ای��ن ش��رکت ب��ه عل��ت رقابت 
ش��دیدی ک��ه ب��ا دیگ��ر خطوط 
هواپیمایی دارد اکث��ر ناوگان خود 
را مجهز به بویینگ و ایرباس کرده 
اس��ت و از هواپیماهای مسافربری 
س��اخت روس��یه مانند س��وخو و 

توپولوف استفاده نمی کند.

در ب��ازار رقابت امروز ک��ه دیگر 
بح��ث امنی��ت هوایی ج��زو اصول 
اولیه یک پرواز ش��ده ش��رکت های 
هواپیمایی دنیا تمام فکر و ذکرشان 
این اس��ت ک��ه چگونه تس��هیالت 
بیش��تری در اختیار مسافران خود 

قرار دهند.
هواپیمای��ی ام��ارات در س��ری 
جدی��د هواپیماهای خ��ود فضایی 
را ب��رای تفریح و صرف نوش��یدنی 
اختص��اص داده اس��ت، هواپیمایی 
قطر اق��دام ب��ه نصب حم��ام برای 
مس��افران بیزین��س کالس خ��ود 
کرده اس��ت، درحالی که مهم ترین 
دغدغه هواپیمایی ما این اس��ت که 
هنگام پرواز موتور هواپیما خاموش 
 نش��ود یا اگر ش��د چراغ هشدار آن 

روشن شود.

زور درصد سود سپرده های بانکی به بازار مسکن چربید 

مسکن، حریف رقیبش نشد

TU204  ایران، زامبیا، نامیبیا و پاکستان بازار هدف توپولف های

روس ها از امریکا هواپیما می خرند و 
تولید خود را به ایران می فروشند

نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس ب��ا بیان اینکه 
هواپیماهای روسی نباید وارد ناوگان شوند، گفت: ناوگان 
روس ها با هواپیماهای امریکایی تامین می شود و روس ها 
از امری��کا هواپیما می خرن��د و تولیدات خ��ود را به ایران 

می فروشند.
به گزارش ایلنا، علی اکب��ر آقایی ادامه داد: زمان وزارت 
احمد خرم اتفاق خوبی افتاد و آن هم این بود که دس��تور 
صادر ش��د که به هیچ وجه هواپیمای روسی وارد ناوگان 
نش��ود، اما همچنان هواپیمای روس��ی وارد ناوگان ایران 

می شود که سانحه ساز هم هستند.
وی درباره قرارداد ۷0 میلیارد یورویی ایران و روس��یه، 
گفت: خرید هواپیماهای روسی در بخشی از این قرارداد 

آمده است، اما کسی اطالعاتی از مفاد قرارداد ندارد.
آقایی با بیان اینکه دولت موظف اس��ت تمام اطالعات 
پیم��ان و قرارداد ها با کش��ورهای خارج��ی را در اختیار 
مجلس بگذارد،  اظهار کرد: دولت تاکنون هیچ اطالعاتی 
از این قرارداد به مجلس نداده اس��ت و کسی از جزییات 

قرارداد مطلع نیست.

توافق ایران و عمان برای راه اندازی 
خط کشتیرانی

س��فیر ایران در عمان اظهار کرد: ایران و عمان در حال 
برنامه ریزی برای راه اندازی یک خط کشتیرانی به منظور 

تسهیل تجارت دریایی بین دو کشور هستند.
به گزارش ایسنا، علی اکبر سیبویه به تایمز عمان اظهار 
کرد: مذاکرات برای ایجاد خط کش��تیرانی شش ماه قبل 
آغاز ش��د و انتظار می رود توافق در این زمینه ماه جاری 
امضا شود. به گفته وی، این خط کشتیرانی بین چهار بندر 
عمانی سوهار، سلطان قابوس، موسندام و شیناس و بنادر 
ایرانی چابهار، بندرعباس، بن��در امام خمینی و یک بندر 
دیگر فعالیت خواهد کرد. سفیر ایران در عمان همچنین 
اظهار کرد: قرار اس��ت تا آوریل س��ال 2015 دیدارهایی 
میان مقام��ات ایرانی و عمانی با ه��دف تحکیم روابط در 
حوزه های مختلف از جمله بخش های بازرگانی و اقتصادی 
صورت گیرد. علی بن مس��عود ال سنیدی، وزیر بازرگانی 
عمان به تازگی اظهار کرده اس��ت: هیات ه��ای بازرگانی 
ایرانی و عمانی بیش��تر باید از کش��ورهای یکدیگر دیدار 
کنند و به بررسی فرصت های س��رمایه گذاری بپردازند. 
وی همچنین تجارت میان بندر خصب و جزیره قش��م را 
یک تجارت س��نتی عنوان و ابراز امیدواری کرده بود این 
تجارت در آینده به ویژه پس از ح��ل موضوع تحریم های 

ایران ساماندهی شود.

رشد ۹۴ درصدی پروازهای عبوری 
از آسمان ایران

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور با 
بیان اینکه پروازهای عبوری با ثبت عدد 934 پرواز رکورد 
زد، از رشد 92/4درصدی این پروازها در شهریور امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ش��رکت فرودگاه ها ابراهیم شوشتری افزود: 
در ماه گذشته 2۷ هزار و 5۷3 پرواز عبوری بر فراز کشور 
صورت گرفت، در حالی که این رقم در ش��هریور ماه سال 

گذشته 14 هزار و 333 پرواز بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: پروازهای عبوری ش��هریور ماه 
نس��بت به مرداد نیز 5 هزار و ۷33 مورد افزایش نش��ان 
می دهد. وی با اش��اره به رش��د تعداد پروازهای داخلی و 
بین المللی در ماه شهریور خبر داد و افزود: این پروازها به 
ترتیب با 0/6 و 19/3 افزایش نس��بت به شهریور ماه سال 

گذشته برخوردار بوده است.

۴1درصد خانوار شهری فاقد مسکن 
ملکی هستند

ترجمه: معراج آگاهی 
رئیس کانون سراسری انبوه س��ازان با بیان اینکه طرح 
جامع مسکن خوب است به شرطی که اجرایی شود، گفت: 
41 درصد خانوار شهری فاقد مسکن ملکی هستند و 25 
درصد مستاجرند، ضمن آنکه 16 درصد نیز فاقد هرگونه 

مسکن هستند.
به گ��زارش خبرنگار مهر، جمش��ید برزگر در خصوص 
اینکه سیاس��ت های ط��رح جامع مس��کن را به مصلحت 
بخش مس��کن می دانید، گف��ت: طرح جامع مس��کن از 
سال 35 در تمامی حوزه ها از مسکن روستایی تا مسکن 
شهری را بررسی کرده اس��ت و ویژگی های شهرنشینی و 
خانه های خالی را م��ورد توجه قرار داده اس��ت بنابراین 
اگر سیاس��ت های این طرح به اجرا برس��د بس��یار اقدام 

خوبی است.
وی افزود: وقتی می گوییم 41 درصد خانوار شهری فاقد 
مسکن ملکی هستند و 25 درصد مستاجرند، ضمن آنکه 
16 درصد نیز فاقد مسکن هس��تند، این یعنی باید طرح 
جامع مسکن به طور کامل اجرا شود تا در 10 سال آینده با 

مشکالت بزرگ تری روبه رو نباشیم.
رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان با اش��اره به اینکه 
وزارت راه و شهرس��ازی در زمینه کار کارشناس��ی خوب 
عمل کرده، بیان کرد: در 10 س��ال آینده 2 میلیون واحد 
مسکونی برای کنترل بازار نیاز داریم ضمن آنکه 6 میلیون 

زوج در آستانه ازدواج قرار می گیرند.
برزگر افزود: تفاهم نامه ای را با شرکت عمران و بهسازی 
ش��هری ایران داریم که امیدواریم این تفاهم نامه به اجرا 
برسد، البته اجرای قرارداد به تامین منابع مالی و ابزارهای 
مالی قانونی نیاز دارد که امیدواری��م دولت در این زمینه 

همکاری کند.
وی در خصوص اجرای پروژه های مس��کن مهر، اظهار 
ک��رد: انجمن انبوه س��ازان تهران بیش از ت��وان به برخی 
انبوه سازان ساخت مس��کن مهر را واگذار کرد که با تورم 
لجام گس��یخته ای که س��ازندگان ب��ا آن روبه رو ش��دند 

نتوانسته اند واحدها را به پایان برسانند.

سرمایه گذاری بر پروژه های نیمه تمام 
ریسک باالیی دارد

کار شناس بازار سرمایه درباره ابتکار مالی بازار سرمایه 
برای حمایت از طرح ه��ای نیمه تمام عمران��ی  گفت: در 
شرایط موجود، ریسک س��رمایه گذاری در بورس بسیار 
باال است و اگر خرید سهام پروژه های نیمه تمام هم به  آن 

اضافه شود، ریسکش را دو چندان می کند.
به گ��زارش ایلن��ا، ش��اهین ش��ایان آرانی ادام��ه داد: 
اینک��ه پروژه ه��ای نیمه تم��ام از طریق بازار س��رمایه به 
بخش خصوصی واگذار شود از نظر تئوری فکر خوبی است، 

اما جنبه عملیاتی ندارد.
وی با بی��ان اینکه ریس��ک خری��د س��هام پروژه های 
نیمه تمام یا سرمایه گذاری بر روی این پروژه ها زیاد است 
و بعید می دانم عملیاتی ش��ود،  گفت: شاید ایده واگذاری 
 otc پروژه های نیمه تمام هایتک و تکنولوژی محور در بازار
به اجرا برسد، اما تا اعالم جزییات بیشتر نمی توان به طور 

قطع درباره  آن اظهار نظر کرد.

سیاست های بریتانیا در بخش مسکن
مسکن در بریتانیا عموما با توجه به دوره تصدی ساکنان 
آن طبقه بندی می شود. اس��تفاده کنندگان اصلی مسکن 
در این کش��ور عبارتند از : خانه هایی که در اشغال مالکان 
آن اس��ت، موجرانی که به صورت رس��می ثبت شده اند، 
خانه هایی که از طریق مقامات محلی به متقاضیان واگذار 
می ش��ود و در نهای��ت خانه هایی ک��ه از بخش خصوصی 

اجاره می شود. 
از ابتدای قرن بیست و یکم تغییرات وسیعی در بخش 
مسکن و در زمینه اس��تفاده خانه ها اتفاق افتاده است. 
خانه هایی که توس��ط مالکان آنها اس��تفاده می شود از 
ده درصد به ش��صت و هفت درصد افزایش یافته است. 
اجاره مس��کن از بخ��ش خصوصی از ن��ود درصد به ده 
درصد کاهش یافته است. بخش بزرگ مسکن اجتماعی 
که بیشتر از طریق شورای ش��هرها و محله ها در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد قب��ل از کاهش تقاضا برای آن 
به کمت��ر از یک چهارم به حدود یک س��وم بازار افزایش 
پیدا کرد. هم اکنون افرادی که از س��طح درآمد کمتری 
برخوردارند بیش��تر مایل به اس��تفاده از طرح مس��کن 
اجتماعی هس��تند. الزم به ذکر است که درآمد متوسط 
افرادی که از مس��کن اجتماعی ش��ورا یا ش��هرداری ها 
اس��تفاده می کنند حدود یک چهارم درآمد اش��خاصی 
است که با اس��تفاده از وام بانکی اقدام به خرید مسکن 

می کنند. 

خانه هایی که توسط مالکان آنها مورد استفاده 
قرار می گیرند

به دلیل وضعیت اقتصادی پایدار و مشوق های مالیاتی و 
وجود یک وضعیت حقوقی مستحکم رشد مالکیت مسکن 
در بریتانیا از سال 1960 تا سال1990 میالدی اتفاق افتاد. 
انجمن ساخت و ساز مس��کن نیز از دالیل اصلی این رشد 
بودند که براساس همکاری ش��کل گرفته و به دنبال سود 
دهی نبودند. اما پس از آن ای��ن انجمن ها به بانک تبدیل 

شدند و سنت همکاری دوجانبه را رها کردند. 

مسکن اجتماعی
رشد استفاده از مسکن اجتماعی پس از جنگ جهانی 
اول اتفاق افتاد، قبل از جنگ ح��دود دو میلیون خانه در 
بخش مس��کن اجتماعی ساخته ش��د و پس از جنگ نیز 
چهار میلی��ون خانه دیگر نیز به این جمع اضافه ش��د. در 
ابتدا مس��کن اجتماعی به جهت رفاه ح��ال طبقه کارگر 
جامعه ایجاد شد. توجیه رش��د ساخت خانه برای مسکن 
اجتماعی بعد از سال 1919 تامین مسکن برای نیازهای 
عمومی بود، اما پس از سال 1930 تمرکز این طرح روی 
اش��خاصی بود که به واس��طه مبارزه و ریش��ه کن کردن 
زاغه نش��ینی بی جا ش��ده بودند. گفتنی اس��ت که بحث 
استفاده از خانه های طرح مسکن اجتماعی احتماال از این 
تاریخ آغاز شده اس��ت، این خانه ها در مکان هایی ساخته 
شدند که تاثیر منفی روی خانه هایی که توسط مالکان آنها 

خریداری شده اند نداشته باشند. 

عمران

بین الملل

خبر

خبراستانی
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نازیال مهدیانی

برگزاری کارگاه آموزشی چیدمان 
الحاق راهنمایان به کشتی

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
از فعالیت بیش از 22 راهنمای کش��تی در استان خبر داد 
و افزود: طی نیمه نخست امس��ال بیش از 3500 عملیات 
راهنمایی کش��تی ها در آب های این استان به انجام رسید. 
مهدی نوفرستی در کارگاه آموزشی باز آموزی دستورالعمل 
جدی��د کنوانس��یون بین الملل��ی SOLAS در خصوص 
چیدمان الحاق راهنما به کشتی که در بندر شهید رجایی 
برگزار ش��د، اظهار کرد: شروع و پایان س��فر هر کشتی به 
بنادر با عملیات PILOTAG یا راهنمایی کشتی محقق 
می شود که بر همین اساس وجهه هر بندر، به ارائه خدمات 
مطلوب در این رابطه بستگی دارد.  وی اضافه کرد: حداقل 
شش کارگاه آموزشی تا پایان س��ال جاری برگزار خواهد 
ش��د و هم اکنون نیز چهار نفر کارآم��وز در حال گذراندن 
مهارت های عملی هستند که در هر مرحله باید آزمون های 
تخصصی را نیز با موفقیت پش��ت س��ر بگذرانن��د.  معاون 
امور دریای��ی اداره کل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان در 
پایان یادآور ش��د: طی سال گذش��ته، بیش از ۷هزار مورد 
و طی نیمه نخست س��ال جاری نیز 3هزار و 500 عملیات 

راهنمایی کشتی به انجام رسید. 

نما

یک معمار و تاجر میلیاردر روس�ی که مقیم 
فرانسه است به تازگی از طرح خود برای ساخت 
نوعی بیمارستان و چشمه معدنی رونمایی کرده 
که کامال شبیه کشتی اس�ت. به گزارش ایسنا، 
وازیلی کلیوکین امیدوار اس�ت »بیمارس�تان 
وایت س�یلز و اسپا« به نخس�تین بیمارستانی 
تبدیل شود که هیچ بیماری از واردشدن به آن 
واهمه ای نداشته باشد. این بیمارستان از چهار 
برج ساخته می شود که شبیه بادبان ها هستند 
و این بادبان ها ب�ر قاعده کش�تی مانندی قرار 
می گیرند. کادر پزش�کی بیمارستان نیز لباس 
ملوان ها را به تن خواهند داشت. چنانچه همه 
برنامه ها به خوبی پیش بروند، بیمارس�تان در 
منطقه توسعه »اقتصاد شهری« تونس ساخته 
می ش�ود که پروژه ای عظیم و جاه طلبانه برای 
توسعه دوباره ش�هر Enfidha واقع در شمال 

شرق این کشور است.
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واگذاری زمین برای ساخت 
کارخانه های تولید صنعتی نان

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: 
زمین مورد نیاز برای ساخت کارخانه های تولید صنعتی 

نان در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. 
کریم مه��ری اظهار کرد: ب��ا توجه به ضایع��ات نان در 
آذربایجان شرقی باید مشخص ش��ود که چرا زمینه های 
توجه س��رمایه گذاران به بخش نان صنعتی جلب نش��ده 
است. البته صنایع تولیدی باید به سلیقه و ذائقه مشتری 

هم توجه کنند. 
وی تاکی��د کرد: ما آماده ای��م زمین مورد نی��از را برای 
اح��داث کارخانه ه��ای تولی��د صنعت��ی ن��ان در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهیم. 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در 
سایه تالش کشاورزان و بهره برداران عرصه های مختلف، 
میزان تولید در کشت دیم را در استان آذربایجان شرقی 
به میزان قاب��ل توجهی افزای��ش داده ای��م. در زیربخش 
صنایع تبدیلی نیز دس��ت اندرکاران و مدیران س��ازمان 
تالش می کنند تا محصوالت تولیدی در استان را با بهترین 
کیفیت فرآوری شده و با افزایش ارزش افزوده عرضه کنند 

تا صادرات خوبی داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه محصول م��ازاد بر مصرف گندم کاران 
خریداری می ش��ود، افزود: برای خری��د گندم و پرداخت 

مبالغ محصوالت تضمینی مشکلی وجود ندارد. 
مهری ادامه داد: همان گونه که خرید گندم باید توسط 
کارخانه ه��ا و بخش خصوص��ی انجام گیرد، الزم اس��ت 
همکاری های الزم در راستای تولید بذر هم توسط صنف 
آردس��ازان برای زارعان گندم کار انجام شود. البته مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هم در این خصوص 

باید به طور جدی وارد عمل شوند. 
وی باال رفتن سن و پایین بودن سطح سواد بهره برداران 
را دو تهدید برای بخش کش��اورزی عن��وان و اظهار کرد: 
پایین بودن سطح س��واد و باال بودن س��ن کشاورزان در 
استان آذربایجان ش��رقی توان فنی کشاورزان را به شدت 

کاهش داده است. 
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان با بیان اینکه 
بیش از 40 درصد اعتبارات اس��تانی بخش کشاورزی در 
سال جاری تخصیص یافته و افق روش��نی در این زمینه 
پیش رو داریم، افزود: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی در باالبردن عملکرد تولید و بهبود فرآوری در کنار 

بخش خصوصی است. 
وی ادامه داد: بی تردید این تالش و همدلی موجب هم 
افزایی می شود. در این خصوص بسترهای الزم فراهم شده 
تا بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در بهبود و توسعه 

بخش همدیگر را یاری کنند. 
مهری با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش کش��اورزی مظلوم 
واقع ش��ده اس��ت، افزود: امی��دواری همان گون��ه که در 
قان��ون بودج��ه آم��ده، بانک ه��ا ب��رای تخصی��ص 25 
درصد از س��رمایه خود ب��ه بخش کش��اورزی اقدامات و 
همکاری ه��ای الزم را انجام دهن��د. وی تصریح کرد: در 
همه جای دنی��ا از بخش کش��اورزی حمایت می ش��ود. 
حت��ی کش��ورهای توس��عه یافته ای مانن��د امری��کا نیز 
 سیاست های حمایتی بس��یار زیادی از بخش کشاورزی 

خود می کند. 

برداشت مکانیزه ذرت علوفه ای در اهر

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر از آغاز 
برداش��ت ذرت علوفه ای در 180 هکتار از زمین های این 

شهرستان خبر داد. 
احمد احمدی ف��ر، با اعالم ای��ن خبر اف��زود: عملیات 
برداشت ذرت علوفه ای با به کار گیری چند دستگاه چپر 

به صورت همزمان و مکانیزه انجام می شود. 
وی افزود: در جریان کش��ت بهاره امس��ال 180 هکتار از 
اراضی روس��تای پس��ته بیگ که جزو پایاب سد ستارخان 
محسوب می شود، به صورت یکپارچه به کشت ذرت علوفه ای 
تخصیص یافته بود که با پیش بینی 50 تن عملکرد در هکتار 
انتظار می رود بالغ بر 9 هزار تن محص��ول ذرت علوفه ای به 
دست آید که همزمان با عملیات برداشت به مراکز دامپروری 

مورد تقاضا و طرف قرار داد، حمل می شود. 
الزم به ذکر است ذرت علوفه ای تغذیه گاوشیری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد موجبات افزایش تولید ش��یر در 

گاوهای شیری می شود. 

رییس سندیکای تولیدکنندگان کنسرو ایران: 
مشکل نقدینگی داریم

رییس س��ندیکای تولیدکنندگان کنسرو ایران گفت: 
در حال حاضر تولیدکنندگان کنس��رو در ایران با مشکل 

کمبود نقدینگی مواجه هستند.
احمد آزادم��رد با اش��اره به اینک��ه حدود 2ه��زار واحد 
کنسرو سازی در ایران وجود دارد، افزود: محصوالت کنسروی 
به سه گروه گوشتی، غیرگوشتی و عرقیات تقسیم می شوند 
و همگی توانای��ی رقابت با نمونه های خارج��ی را دارند. وی 
عنوان کرد: هم اکنون آمار درس��تی از وضعیت صادرات این 
محصوالت در دست نیس��ت و اتفاقات خاص منطقه مانند 

بحران عراق یا تحریم ها بر این مسئله دامن می زنند.
به گفته آزادمرد کاهش قدرت خرید مردم و جو متشنج 
در منطقه، به معضل کمب��ود نقدینگی دامن زده و دولت 
باید در این زمینه تسهیالتی را برای صنعت کنسرو کشور 

در نظر بگیرد.

وزیر کشاورزی: 
منحصر به فردترین گونه های گیاهان 

دارویی در ایران می روید
گف��ت:  کش��اورزی،  وزی��ر 
کش��وری  منحصربه فردتری��ن 
هستیم که بستر رش��د و پرورش 
گیاه��ان دارویی اس��ت.  محمود 
حجتی در آیین گش��ایش دومین 
نمایش��گاه گیاهان دارویی اظهار 

کرد: تنوع اقلیمی و آب و هوایی ایران و برخورداری از گرما و 
سرما در تمامی فصول سال، باعث شده تا بیش از دو هزار گونه 

گیاهان دارویی در عرصه های مرتعی کشور رشد کند. 
وی اف��زود: از این دو ه��زار گونه، 123 گون��ه گیاهان 
دارویی منحصربه فرد در کشور وجود دارد که موقعیت ما 
را خاص می کند. رنگ، ب��و و خواص در گیاهان دارویی ما 

وجود دارد و این نعمت خدادادی است. 
حجتی با اش��اره به غفلت های گذش��ته در این زمینه 
گفت: البته در گذشته تقاضایی هم برای گیاهان دارویی 
وجود نداشت چون هنوز به خاصیت ها و آثار ارزشمند آنها 

پی نبرده بودند. 
وزیر کش��اورزی بر توس��عه عرصه های مرتع��ی گیاهان 
دارویی تاکید و اظهار کرد: افزون بر توسعه کشت مرتعی این 
محصوالت، کشت زراعی در مناطق مستعد نیز باید توسعه 
یابد. برای همین منظور با همکاری سازمان جنگل ها و مراتع، 
در پی راهکارهایی هستیم که نظام بهره برداری در مراتع برای 

توسعه گیاهان دارویی افزایش یابد. 
وی گفت: با توجه به گستره اشتغالزایی در حوزه گیاهان 
دارویی از تولید، فرآوری و بسته بندی و صنایعی که در این 
راستا به وجود می آیند، باید سازوکارهایی ایجاد کنیم تا 

گیاهان دارویی برای صادرات خام فروشی نشوند. 
وی تاکید کرد: با همکاری حوزه معاونت باغبانی، سازمان 
جنگل ها و موسسه تحقیقات بسترهای تولید مواد خام و اولیه 
صنایع فرآوری، تبدیلی و بسته بندی باید گام هایی برای تولید 

نهایی محصوالت دارویی در کشور برداریم. 

معاون اول رییس جمهوری: 
گیاهان دارویی در بازارهای بین المللی 

رشد 2رقمی را طی می کنند
مع��اون اول رییس جمهوری، 
گیاه��ان داروی��ی را یک��ی از 
ش��انس ها و زمینه ه��ای رش��د 
اقتصادی ایران دانس��ت و افزود: 
در دو، س��ه ده��ه گذش��ته این 
موض��وع در س��طح بین الملل��ی 

مورد توجه قرار گرفته اس��ت و بازار آن رشد دو رقمی را 
طی می کند. اسحاق جهانگیری، در آیین گشایش دومین 
نمایشگاه گیاهان دارویی گفت: این فرصت مناسبی برای 
کشورهایی است که امکان توسعه و تولید گیاهان دارویی 
را دارند و ایران نیز باید از این فرصت برای توس��عه کشت 

گیاهان دارویی استفاده کند. 
وی با اشاره به آب و هوا و اقلیم مناسب ایران برای رشد و 
توسعه گیاهان دارویی افزود: همه این موارد دست به دست 
هم داده اند تا ایران یکی از مناطق مناس��ب برای رش��د و 
پرورش گیاهان دارویی باشد. گرچه تاکنون غفلت هایی در 
این زمینه شده است اما باید از این فرصت استفاده کنیم. 
مع��اون اول رییس جمه��وری اقتص��اد دانش بنیان را 
یکی از اصلی ترین گزینه های جایگزینی نفت در اقتصاد 
ایران برش��مرد و گفت: اس��تعداد و توانمن��دی جوانان و 
نیروی انس��انی عالمت های خوبی را به سیاس��تمداران و 
برنامه ریزان کش��ور می دهد تا با اتکا به این توانمندی ها، 

اقتصاد دانش محور و دانش بنیان را پایه گذاری کنند. 
وی گیاهان دارویی را یکی از شاخه های اقتصاد دانش بنیان 
دانست و اظهار کرد: گیاهان دارویی نباید خام فروشی شوند، 
اما تا زمانی که نتوانیم صنایع تبدیلی و فرآوری ایجاد کنیم 
هم کسی نمی تواند جلو خام فروشی را بگیرد. گیاهان دارویی 
می توانند ارزش افزوده خوبی در کش��ور ایجاد کنند و باید 

بتوانیم فرآورده های تولیدشده را عرضه کنیم. 
جهانگیری تاکید کرد: یک��ی از ایراد های صنایع ما این 
است که نتوانسته اند تولیداتشان را به سرعت به بازارهای 
بین المللی عرضه کنند تا در کیفیت و قیمت رقابت کنند. 
اکنون که در ابت��دای راه این صنعت )گیاه��ان دارویی( 
هستیم، اگر این ویژگی مهم را داشته باشیم، در بازارهای 

داخلی و خارجی توان رقابت خواهیم داشت. 
وی گفت: این سیاست ها بس��ترهای اصلی این صنعت 
است و شرکت های دانش بنیان باید این راه را هموار کنند. 
باید به س��مت برندس��ازی و ایجاد برنده��ای بین المللی 
حرک��ت کنیم. دول��ت مناب��ع خوبی برای ش��رکت های 
دانش بنیان تخصیص داده اس��ت و منابع باید در جاهای 

خوب مصرف شوند.

معاون علمی فناوری رییس جمهوری خبر داد 
زعفران تنها محل درآمد ایران از 

صادرات گیاهان دارویی
فن��اوری  علم��ی  مع��اون 
رییس جمهوری گف��ت: گیاهان 
دارویی بازار 100 میلیارد دالری 
در جهان در اختیار دارد اما کشور 
ما تنها بخش��ی از بازار زعفران را 
در دس��ت دارد که ح��دود 450 

میلیون دالر است. 
سورنا ستاری اظهار کرد: تاکید دولت بر تولید و توسعه 
گیاهان دارویی در کشور است و از جمله صنایعی است که 

توان صادراتی خوبی داریم. 
وی با تاکی��د بر پیش��ینه ایران در گیاه��ان دارویی 
به ابوعل��ی س��ینا و محمدزکریای رازی اش��اره کرد و 
گفت: ابن سینا و رازی در کش��ور خودشان مظلوم واقع 
ش��ده اند. در حالی که کتاب های آنها در زمینه گیاهان 
دارویی در کشورهای دیگر سال ها پیش ترجمه و چاپ 
شده اما در کشور ما هنوز ترجمه این کتاب ها به پایان 

نرسیده است. 
معاون علمی فناوری رییس جمهوری توجه ویژه دولت 
بر توسعه کش��ت گیاهان دارویی را یادآور ش��د و افزود: 
وزارت بهداش��ت، صنع��ت و به ویژه آق��ای حجتی، وزیر 
کش��اورزی، در این زمینه با معاونت فن��اوری همکاری و 

هماهنگی های الزم را داشته اند. 

خبر دریچه
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رادی��و و تلویزی��ون یک��ی از 
مهم ترین پایه های ش��نیداری، 
دیداری تبلیغاتی هر کش��وری، 
از جمله ایران اس��ت که در همه 
زمینه های اجتماعی، فرهنگی، 
ورزش��ی، صنعت��ی، اقتصادی و 
تخصصی فعالیت دارند و با تهیه 
و تنظی��م برنامه ه��ای مرتبط و 
تبلیغ��ات بازرگانی و. . . منش��اء 
تح��والت مثب��ت و چش��مگیر 
در جامع��ه هس��تند. بازتاب این 
برنامه ه��ا و تبلیغ��ات نی��ز ب��ه 
وضوح در جامعه با پیش��رفت در 
زمینه های مربوط دیده می شود. 
اما در بخش کشاورزی برنامه های 
تلویزیون��ی و تبلیغ��ات دولتی 
مانند س��ایر اصناف این صنعت 
تاکنون پیشرفت موثری نداشته 
و تنها گروه تلویزیونی که در این 
زمین��ه فعالیت های ن��ه چندان 
چشمگیری دارد، گروه تلویزیونی 
جهاد است. این گروه از نسل دوم 
بنیانگذاران برنامه جهاد سال 58 
است که از جمله خاطره انگیزترین 
برنامه ه��ای تولیدی ای��ن گروه، 
»خ��وان گزیده ه��ا« و »روایت 
فتح« بود. این گ��روه به تعریفی 
دیگر نوعی رسانه جهاد سازندگی 
بود که ش��بکه اول نیز، آن روزها 
میزب��ان پخش برنامه ه��ای این 
گروه تلویزیونی می ش��د. البته از 
اواخر دهه 70 که سازمان صدا و 
سیما تله تکست را در قالب شبکه 
تعریف کرد، برخ��ی از صفحات 
این ش��بکه در اختیار این گروه 
قرار گرفت و اطالعات عمومی و 
تخصصی که در زمینه کشاورزی 
در اختیار عم��وم قرار می گرفت، 
غیرقابل انکار اس��ت. با توجه به 
این مس��ئله که بخش زیادی از 
کشاورزان ما به ش��یوه سنتی و 
معیش��تی فعالی��ت می کنند با 
یک نگاه اجمالی درمی یابیم که 
تله تکسِت متنی فقط راهی برای 
س��ر باز زدن قوانین تدوین شده 
برای س��ازمان صداوسیما است. 
در ادامه هم ش��اهد فعالیت های 
نش��ریه »دهکده« از ای��ن گروه 
بوده ای��م که به ص��ورت گلچین، 
اطالعات باارزشی از کشاورزی و 
کشاورزان، آمارهای تولید، سرانه 
مص��رف و تازه های تولی��د و... را 
در یک بولتن 4 صفحه ای تهیه و 

منتشر می کند. 
فعالیت ه��ای ای��ن گ��روه 

تلویزیون��ی در حال��ی اس��ت 
ک��ه م��اده 1 قان��ون افزای��ش 
به��ره وری بخش کش��اورزی و 
منابع طبیعی بیان کرده: دولت 
مکلف به تحقق سند چشم انداز 
بیست ساله کشور، سیاست های 
کلی نظام و قانون سیاس��ت های 
اجرایی اصل 44 قانون اساس��ی 
اس��ت که به موجب ای��ن قانون، 
زمینه ها، برنامه ها، تس��هیالت و 
امکانات ارتقای بهره وری و اصالح 
الگوهای تولید و مصرف در بخش 
کش��اورزی و منابع طبیعی باید 
فراهم و به مرحله اجرا درآید. به 
منظور ارتقای منزلت اجتماعی، 
دانش و توانمندی ه��ای فعاالن 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
و عش��ایری و پوش��ش مناسب 
برنامه های ترویجی و گس��ترش 
برنامه های توسعه انتقال تجارب 
و یافته ه��ای تحقیقات��ی در این 
بخش، »س��ازمان صداوسیما« 
موظف است عالوه بر برنامه های 
رادی��و و تلویزیونی گ��روه جهاد 
در تمامی ش��بکه های سراسری 
داخل��ی رادی��و و تلویزیون��ی و 
همچنین ش��بکه های اس��تانی 
متناس��ب با موضوع��ات خاص 
استانی و کش��وری با ایجاد گروه 
»دانش ترویج و توس��عه بخش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی« 
نسبت به تهیه و پخش برنامه های 
ویژه بخش کشاورزی اقدام کند. 
س��ازمان صدا و س��یما موظف 
است برنامه موضوع این قانون را 
به صورت روزانه و ثابت و در زمانی 
ارائه کند که بیش��ترین بیننده 
و ش��نونده را داشته باش��د و در 
هر شبکه حداقل یک ساعت در 

ش��بانه روز و حداقل چهار روز در 
هفته برنامه اجرا کند. برنامه های 
صدا و سیما در بخش کشاورزی 
به دو دسته 1-برنامه های شبکه 
سراس��ری مل��ی 2- برنامه های 
ش��بکه های اس��تانی تقس��یم 

می شوند. 
 برنامه های ش��بکه سراسری، 
عمدتا توس��ط گروه جهاد سیما 
تهیه و تولید و از شبکه های تهران 
پخش می شود. این برنامه ها اغلب 
در زمینه اطالع رس��انی است که 
متاسفانه تاثیر چندانی در بخش 
آموزش، آگاهی و ترویج تخصصی 
کش��اورزی ندارد، به عالوه اینکه 
س��اعت پخش ای��ن برنامه برای 
کشاورز روستایی که شب به خانه 
برمی گردد و کنت��رل تلویزیون 
به دس��ت، منتظر دی��دن برنامه 
آموزش��ی، گزارش یا دست کم، 
خبری از شرح فعالیت های روزانه 
خود و هم رتبه های خود اس��ت، 
مناسب نیست. از س��وی دیگر، 
بخش برنامه های استانی و بومی 
که توسط کارشناسان و نیروهای 
بومی تهی��ه و پخش می ش��وند 
بیشتر ترویجی و آموزشی هستند 
که همین امر باعث ش��ده تا این 
برنامه ها مخاطب��ان خاص خود 
را بین کش��اورزان داشته باشند. 
بنا ب��ه گفته مس��ئوالن در حال 
حاضر، ساالنه بین 40 تا 50 هزار 
دقیقه برنامه های اس��تانی، کار 
مشترك ترویج جهاد کشاورزی 
و صدا و سیمای استان ها تهیه و 
برای عالقه مندان پخش می شود. 
 از جمل��ه ای��ن برنامه ه��ا 
می توان ب��ه »س��یمای آبادی« 
و »مس��تقیم آبادی« در قال��ب 

س��فرهای اس��تانی به روستاها 
اشاره کرد. همچنین برنامه ای با 
نام »دهک��ده ایرانی« در مجموع 
با ساالنه 6 تا 7 هزار دقیقه تولید 
برنامه، )البته به گفته مسئوالن( 
نیازه��ای تخصص��ی بخ��ش 
کش��اورزی را مط��رح می کند، 
اما متاس��فانه این میزان هم اگر 
صحت داش��ته باش��د، با توجه 
به بررس��ی و نگاه��ی اجمالی به 
بازتاب ه��ای آن در کش��وری با 
وسعت صنعت کشاورزی ما کافی 
نیست. کشوری با پتانسیل 20 تا 
30 درصد نیروی فعال در بخش 
کشاورزی فقط 18 درصد نیروی 
کار، آن هم منفع��ل و نیمه فعال 
در بخش کش��اورزی دارد، بعید 
نیست که درصد زیادی از همین 
18 درصد اعالمی از طرف وزارت 
کش��اورزی، مدیران و مسئوالن 
منفعل پشت میز باش��ند که در 
عمل نباید جزو نیروی فعال بخش 
کشاورزی در کشور به شمار آیند. 
 درصد زیادی از هدر رفت این 
توانمندی، نداش��تن آشنایی از 
دستاوردهای این بخش و ترویج 
نامناس��ب و بی موقع در س��طح 
کش��ور از طریق رسانه های ملی 
و عمومی است. بخش کشاورزی 
که هم��گام با س��ایر بخش های 
تولیدی کشور سهم قابل توجهی 
در تولی��د ناخالص داخ��ل و نیز 
اش��تغال زایی نیروی کار کشور 
دارد، باید تجربه استفاده از ابزاری 
به نام تلویزیون را به منظور انتقال 
یافته ها، خواس��ته ها، داشته ها و 
نداشته ها بچشد. در کشورهای 
دیگر با وجود اینکه حتی سطح 
اس��تفاده از مناب��ع طبیع��ی، 

کش��اورزی و محی��ط زیس��تی 
بس��یار کمتر از کش��ور مااست، 
اما دس��ت کم یک یا دو ش��بکه 
مختص ب��ه بخش کش��اورزی 
در ح��ال فعالیت و تکاپ��و برای 
تبادل اطالع��ات در بخش های 
مختلف، تبلیغ، آموزش و ترویج 
کشاورزی هستند. نمونه بارز آن 
کشور ترکیه اس��ت که با وجود 
این ش��بکه ها حتی عام��ِه افراد 
غیر متخصص هم، آشنایی نسبی 
با کشاورزی و روال پیشرفت آن 
در سطح کشور و حتی اطالعات 
جزئی تر در خص��وص چگونگی 
فعالیت کش��اورزان به واس��طه 
آنچ��ه ک��ه در سفره ش��ان قرار 
می گیرد، دارن��د.  جالب تر اینکه 
در استان هایی مانند آذربایجان 
غربی، کش��اورزان ما ب��ا گرفتن 
آنتن این ش��بکه ها و با آشنایی 
نس��بی با زبان ترکی هر روز در 
زمین��ه واردات ماش��ین آالت 
تجهیزات و فناوری های به روز از 
ترکیه، گام های بلندی در زمینه 
شکوفایی کشاورزی برداشته اند و 
این خود گواه نیاز کشور به چنین 
بس��تری برای بخش کشاورزی 

ما است.
تقاضای��ی ک��ه از مس��ئوالن 
صداوس��یما و ارگان های مربوط 
می ش��ود این اس��ت که حداقل 
طبق آنچه در برنامه پنج س��اله 
توس��عه )قانون( تعیین ش��ده و 
همچنین توجه ویژه ای که دولت 
جدی��د ب��ه مبحث کش��اورزی 
در کش��ور دارد، در قال��ب ی��ک 
ش��بکه یا چند گروه تلویزیونی 
ب��ا گس��تردگی و فعالیت ه��ای 
چش��مگیر به ع��الوه تبلیغات 
مناس��ب محصوالت کشاورزی، 
ادوات و ماش��ین آالت و معرفی 
تولی��دات و تجهیزات، بس��تری 
ب��رای افزای��ش درآمده��ا و 
بهره وری ه��ای حاص��ل از ای��ن 
صنعت و ترویج و آموزش بخش 
گس��ترده کش��اورزی در کشور 

فراهم آورند.
این برنامه ها یا شبکه تخصصی 
می تواند با مستند سازی و انتقال 
تصاویر تاثیر بسزایی در بازآموزی 
و به روز کردن اطالعات کشاورزان 
و تولیدکنندگان داشته باشد که 
نتایج آن در افزایش میزان تولید، 
معرف��ی محص��والت، پویای��ی 
و ش��کوفایی و البت��ه کیفی��ت 
مطلوب تر، قابل لمس خواهد بود.

گزارشی از برنامه های کشاورزی رسانه ملی

آموزش کشاورزی در صداوسیما ؛ شاید وقتی دیگر
شکوفه میرزایی

نماین��ده ن��ور و محمودآباد در 
مجلس، با انتق��اد از آلودگی بیش 
از حد دریای خزر و س��می شدن 
آبزیان از تدوین طرحی از س��وی 
نمایندگان اس��تان های ش��مالی 
کش��ور در مجلس برای مقابله با 

این بحران خبر داد.
عبدالوحی��د فیاضی، ب��ا انتقاد 
از اوج گیری ورود س��موم منسوخ 
کش��اورزی به دریا گفت: با ورود 
این س��موم باید بدانیم که از این 
پس خوردن ماهی دریا ش��مال، 
یعن��ی رفتن به اس��تقبال امراض 

گوناگون و سرطان.
وی با تاکید بر ضرورت تس��ریع 
در سالم س��ازی دری��ا اف��زود: 
رس��یدگی ب��ه وضعی��ت دریای 
خزر و مقابله ب��ا آلودگی های آن 

بارها مح��ل مناقش��ه نمایندگان 
با مس��ئوالن بوده، اما متاس��فانه 
تاکن��ون قدم��ی برای ای��ن مهم 

برداشته نشده است.
این نماینده مجلس نهم، با بیان 
اینکه ورود فاضالب های صنعتی، 
شهری و همچنین سموم خارج از 
رده و منسوخ کش��اورزی به دریا 
موضوعی اس��ت که سالمت آب و 
آبزیان را به خط��ر انداخته، گفت: 
نداش��تن برنامه دقیق و منسجم 
از س��وی مس��ئوالن از جمل��ه 
اس��تانداری ها و همچنین وزارت 
کش��ور به آلوده شدن دریای خزر 
منجر ش��ده که تهدی��دی جدی 
ب��رای س��المت اف��راد به ش��مار 

می رود.
وی با بی��ان اینکه بی توجهی به 

سالمت دریا، یعنی به خطر افتادن 
اقتصاد صیادی، گفت: با ادامه روند 
کنونی و اوج گی��ری آلودگی دریا 
باید منتظر به صفر رس��یدن آمار 
ورود گردشگران به مناطق شمالی 

کشور باشیم.
فیاضی ورود فاضالب ش��هری 
و صنعتی را تهدیدی دانس��ت که 
سال ها در سکوت مسئوالن، دریا 
را به کام ناامنی از حیث س��المت 
کش��انده، افزود: دپوی زباله ها در 
حریم دریا یکی دیگر از معضالت 
زیس��ت محیطی است که سالمت 
دریا و آبزیان آن را تهدید می کند. 
طب��ق گزارش ها بیش��ترین آمار 
مبتالیان به س��رطان به اس��تان 

مازندران مربوط است.
وی با تاکید ب��ر ضرورت ورود 

مس��ئوالن به بحث سالم س��ازی 
و مقابل��ه ب��ا آلودگ��ی دری��ای 
خزر، گفت: گوی��ا برخی اجرای 
ط��رح عف��اف و حج��اب ب��رای 
ش��نای بانوان در دریا را با طرح 
سالم سازی آن اشتباه گرفته اند، 
زیرا در مکان های��ی با ایجاد پالژ 
با نام ط��رح سالم س��ازی امکان 
اس��تفاده بانوان از دری��ا فراهم 
ش��ده که این طرح��ی فرهنگی 
رتباط��ی ب��ه ط��رح  اس��ت و ا

سالم س��ازی دریا ندارد.
فیاضی ب��ا بیان اینک��ه رعایت 
نکردن بهداش��ت فردی و ریختن 
زباله ه��ا و فاضالب ه��ای خانگی 
ب��ه رودخانه های منته��ی به دریا 
یکی دیگر از معضالتی اس��ت که 
فاجعه کنونی دریای خزر را منجر 

ش��ده، تصریح ک��رد: نمایندگان 
اس��تان های ش��مالی کش��ور در 
مجلس بارها نسبت به اوج گیری 
آلودگی ای��ن دریا تذک��ر داده اند 
و اکنون نیز بر حس��ب وظیفه در 
تالش برای تدوین طرحی جهت 

مقابله با آلودگی دریا هستند.
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، عضو 
کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس شورای اس��المی، یادآور 
شد: درباره بحرانی شدن آلودگی 
خزر بیشتر از 10  س��ال است که 
توسط سازمان ملل متحد هشدار 
داده ش��ده، از این رو برای بهبود 
ش��رایط ای��ن دری��ا و همچنین 
تضمی��ن س��المت اف��راد بای��د 
بهبود وضعیت آن در دس��تور کار 

مسئوالن قرار گیرد.

عض��و کمیس��یون کش��اورزی، 
آب و مناب��ع طبیع��ی مجلس، در 
خصوص نرخ اعالم شده برای خرید 
تضمینی گندم گف��ت: تعیین نرخ 
خرید تضمینی قبل از شروع فصل 
زراعت، اقدامی مثبت و قابل تقدیر 
است، اما نرخ اعالمی، تامین کننده 
مخارج زندگی گن��دم کاران نبوده 
و همان طور که ب��رای خرید گندم 

سخاوتمندانه عمل می کنیم، باید 
هزینه بقای کشاورز در روستا را در 

ازای دریافت جنس بپردازیم.
به��رام بیرانون��د، افزای��ش نرخ 
خرید تضمینی گندم را در راستای 
نگهداری کشاورز در روستا دانست و 
افزود: اکنون در خریدهای خارجی 
مجبور به واردات محصول با قیمت 
باالتری هستیم، در صورتی که اگر 

همین مبلغ به کش��اورزان داخلی 
پرداخت شود به تولید بیشتر تشویق 

خواهند شد.
وی تصری��ح ک��رد: در بح��ث 
خودکفایی، دو موض��وع باید مورد 
توجه قرار گی��رد، یکی بحث تولید 
و دیگری در مورد استفاده بهینه از 
تولیدات اس��ت. اکنون درصد قابل 
توجهی از گندم در مس��یر تولید تا 

مصرف تلف می شود که این موضوع 
نیازمند اصالح روند فعلی است.

عضو کمیس��یون کش��اورزی، 
آب و مناب��ع طبیع��ی مجلس در 
ارتباط با راهکاره��ای جلوگیری 
از قاچاق گندم به خانه ملت گفت: 
ما معتقدیم نرخ گندم باید آنقدر 
باال باشد که مس��یر قاچاق گندم 
تغییر کرده و قاچاقچیان گندم را 

از خارج وارد ایران کنند.
نماین��ده بروج��رد در مجلس 
افزود: تا زمانی که آرد و محصوالت 
آردی به خ��ارج از کش��ور قاچاق 
می ش��وند، یعن��ی ن��رخ ای��ن 
محص��ول در ای��ران، پایین ت��ر از 
س��ایر کش��ورهای منطقه بوده و 
این موض��وع نیازمن��د بازنگری و 

اصالح است.

تالش نمایندگان استان های شمالی برای تدوین طرح مقابله با آلودگی دریا

خزر هم سرطان زا شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 

نرخ خرید تضمینی گندم کفاف هزینه های کشاورز را نمی دهد

معاون امور برنامه ری�زی و اقتص�ادی وزارت جهاد 
کش�اورزی گف�ت: براس�اس مصوب�ه ش�ورای عالی 
اقتصاد که به ریاس�ت دکت�ر جهانگیری مع�اون اول 
رییس جمهوری برگزار ش�د، با پیشنهاد وزارت جهاد 

کشاورزی، عوارض صادرات دام سبک از کشور لغو شد. 
عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد: براساس دستور رییس 
کل گمرک کش�ور، این مصوبه از هفتم مهرماه قابلیت 
اجرا دارد. به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، 

وی افزود: همچنین مصوبه یاد شده مشمول صادرات دام 
سبک از اول شهریورماه سال جاری به این سو می شود.

گفتنی است؛ پیش از این برای صادرات دام سبک از 
کشور، تعرفه 60 درصدی در نظر گرفته شده بود.

تعرفه صادرات دام سبک حذف شد



رویکرد شبکه 5 به سریال های طنز
مدیر ش��بکه تهران س��عید مقیس��ه، درباره اینکه این شبکه پس 
از معرفی ش��دن به عنوان »ش��بکه طنز« تا چه می��زان برای جذب 
کارگردانان و هنرمندان حرفه ای طنز تالش می کند؟ پاس��خ داد: به 
طور کلی استفاده ما از کارگردانان طنز تابع خواسته ما نیست. موانعی 
وجود دارد که اجازه نمی دهد خواسته های یک شبکه برای استفاده از 
کارگردانان و هنرمندان مطرح عملی شود. او در گفت و گو با خبرگزاری 
ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به رقابتی که بین شبکه های تلویزیونی 
برای س��اخت برنامه های جذاب و اس��تفاده از مجریان  و هنرمندان 
مطرح وجود دارد، شبکه تهران چه رویکردی را اتخاذ می کند؟ گفت: 
به طور کلی استفاده  از کارگردانان حرفه ای طنز، صرفا تابع خواسته ما 
نیست. اما رویکرد این شبکه استفاده از کارگردانان و بازیگران حرفه ای 
طنز اس��ت. ما داستان و محتوای طنز را مهم تر از بازیگران می دانیم. 
به همین دلیل، س��اخت تع��دادی از فیلمنامه های طنز تا زمانی که 

سریال های دیگر در دست تولید است، فعال متوقف است. 

پروانه ساخت، بدون حمایت مالی
روح اهلل برادری، تهیه کننده فیلم های دفاع مقدسی درباره فعالیت هایش 
در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: تولید فیلم در حوزه دفاع مقدس 
نیازمند حمایت است و صدور پروانه ساخت های متعدد بدون حمایت مالی 
نهادها و ارگان های دولتی هیچ فایده ای ندارد. وقتی هفته دفاع مقدس 
فرا می رسد، همه مدیران دم از حمایت از سینمای دفاع مقدس می زنند و 
جشنواره های مختلف برگزار می کنند و به دنبال برگزاری مراسم متفاوت 
هستند، اما هیچ کدام حاضر نیستند از یک پروژه سینمایی حمایت مالی 
کنند تا یک فیلم ش��اخص و ملی با مضمون دفاع مقدس تولید ش��ود. 
این تهیه کننده سینما با انتقاد از اینکه بیش از اینکه گام های عملی در 
سینمای دفاع مقدس برداشته شود، فقط حرف زده می شود، عنوان کرد: 
من معتقدم برخی از کسانی که دم از دفاع مقدس می زنند چندان به آن 
اعتقادی ندارند. پروانه ساخت صادر کردن بدون سرمایه و حمایت مالی، 
خروجی نخواهد داشت و من فکر می کنم به جای اینکه شعار بدهند و 
حرف بزنند باید در عمل از فیلمسازان حوزه دفاع مقدس حمایت کنند. 

بازیکنانم کره را دست کم گرفتند
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی تیمش برابر کره 
جنوب��ی گفت: بازیکنانم در برخی دقایق کره جنوبی را دس��ت کم 
گرفتن��د و به همین خاطر یک س��ت را واگ��ذار کردند. به گزارش 
از اینچئ��ون، اس��لووبودان کواچ پ��س از پیروزی 3 ب��ر یک ایران 
براب��ر کره جنوبی ضم��ن بیان این مطلب اف��زود: از قبل پیش بینی 
می کردیم، دیدار س��ختی را برابر کره داشته باشیم. البته بازیکنانم 
در برخی دقایق بازی را رها کردند و با دست کم گرفتن حریف یک 
ست را واگذار کردند. وی افزود: ما دنبال این هستیم که این مسیر 
را تا پایان همین گونه ادامه دهیم. مطمئنا در مرحله بعد همه تیم ها 
انگیزه دارند. به خصوص وقتی مقابل ایران قرار می گیرند، انگیزه آنها 

دو برابر می شود ولی ما سعی می کنیم خودمان را نشان دهیم. 

هشتمین طالی کاروان ورزشی ایران
عضو تیم ملی کش��تی آزاد ایران ب��ا پیروزی برابر حریف هندی 
به عنوان قهرمانی و مدال طالی هفدهمین دوره بازی های آسیایی 
دس��ت پیدا کرد. این دومین مدال طالی تیم ملی کش��تی آزاد و 
هشتمین مدال طالی کاروان ورزش ایران در این دوره از مسابقات 
است. مسعود اس��ماعیل، در دیدار فینال وزن 61کیلوگرم کشتی 
آزاد بازی های آس��یایی ک��ره جنوبی رو در روی »ب��اج رانگ« از 
هند ایس��تاد که توانس��ت با نتیجه 6 بر 4 از س��د حریف بگذرد و 
مدال طالی این وزن را بر گردن آویزد. مس��عود اس��ماعیل با این 
قهرمانی ضمن کس��ب دومین مدال طالی کشتی آزاد، هشتمین 
طالی کاروان ورزش��ی ایران را به نام خود ثبت کرد. اسماعیل پور 
در دور اول، کنجی یف از ازبکس��تان را با نتیجه قاطع 11 بر یک 
از پیش روی برداش��ت و در دور دوم به مصاف حریفی از کش��ور 
میزبان رفت. آزادکار ملی  پوش کش��ورمان در دور دوم هم توانست 
لی س��ئونگ چول از کره جنوبی را با نتیجه 7 بر 2 شکس��ت دهد 
و راهی نیمه نهایی ش��ود. حریف نیمه نهایی نیز نیازبیکوف قزاق 
بود که اسماعیل  در این کشتی پر افت و خیز و حساس نیز جانانه 
جنگید و در نهایت موفق ش��د با شکست 8 بر 3 نیازبیکوف قزاق 

راهی فینال شود. 

پاپ به رسیدگی بیشتر به سالمندان تاکید کرد
پاپ فرانچس��کو رهب��ر کاتولیک های جه��ان در واتیکان در جمع 
40هزار سالمند بر لزوم احترام، مواظبت بیشتر و قدردانی از سالمندان 
تاکید کرد. پاپ فرانچس��کو با مذمت بی توجهی به س��المندان، رها 
س��اختن آنان به حال خود را پدیده ای همس��ان با اوتانازی پنهان یا 
کش��تن از روی ترحم خواند. کس��ی که به پدربزرگ و مادربزرگش 
بی توجهی می کند آینده ای ندارد چرا که چنین کسی بدون هویت و 

حافظه می ماند و ریشه اش را به دست خود قطع می کند. 
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت )WHO(  در حال حاضر 600 
میلیون نفر در دنیا، باالی 60 سال دارند و این رقم در 11 سال آتی دو برابر 
شده و تا سال 2050 میالدی به دو میلیارد نفر خواهد رسید. به گزارش 
یورونیوز، در پایان این مراسم »آندریا بوچلی«، خواننده نابینای ایتالیایی 

ترانه »با تو راهی خواهم شد« را برای حضار اجرا کرد. 

توقف پنج ساله هر گونه شکار
رییس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه هرکس اسلحه 
داش��ت نمی تواند به گونه های ارزشمند کشور تعدی کند، گفت: باید 
ضوابطی وضع ش��ود تا برای پنج سال هرگونه شکار و صید در کشور 
متوقف ش��ود. علی الریجانی در مراس��م بزرگداشت مقام محیط بان 
گفت: امروز حفظ محیط زیست یکی از نیازهای ضروری کشور است. 
در حال حاضر ش��کار غیر مجاز در کش��ور افزایش یافته و بسیاری از 
گونه های جانوری در معرض انقراض قرار گرفته اند. شاید نیاز باشد که 
ضوابط جدیدی برای توقف پنج ساله هرگونه شکار و صید در کشور 

تصویب شود تا وضعیت گونه های جانوری اندکی بهبود یابد. 
به گفته رییس مجلس شورای اسالمی از آنجا که در حال حاضر 
بس��یاری از ش��کار و صیدهایی که در کشور انجام می شود تفننی 
بوده و کمتر کسی برای معیشت شکار می کند، این مسئله از نظر 
ش��رعی نیز مشکل دارد، لذا اگر مس��ئوالن سازمان محیط زیست 
خود می توانند باید جلوی هر گونه شکار و صید را هرچه سریع تر 
بگیرند و اگر نیاز ب��ه تصویب قوانینی در این خصوص وجود دارد 

مجلس آماده وضع قوانین جدید است. 

رسیدگی به دارایی مسئوالن در حال پایان است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه طرح رسیدگی 
به دارایی مسئوالن کشور در مجمع در حال پایان است، گفت: بررسی 
این پرونده طی دو جلس��ه آینده پایان می یابد. محس��ن رضایی در 
حاشیه مراسم ختم والده آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت بررسی 
پرونده رسیدگی به دارایی های مسئوالن کشور افزود: رسیدگی به این 
پرونده در حال پایان بوده و این بحث مهمی است و سراسر مسئوالن 
کشور را دربرمی گیرد. الزم است در این راستا با حقوقدانان مشورت 
و سپس تصمیم گرفته شود تا مصوبات پشتوانه اجرایی داشته باشد. 

رضای��ی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه ش��ما در برنامه 
»فصل های ناخوانده صداوس��یما« بیان کرده اید که باید از آقایان 
میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی برای بیان خاطراتشان به 
تلویزیون دعوت ش��ود، گفت: همه کسانی که در جنگ بودند باید 

پاسخگو باشند و سواالت مردم را جواب دهند. 

پوتین به استقبال روحانی رفت
رییس جمه��ور  در ب��دو ورود به محل برگزاری اجالس س��ران 
کشورهای ساحلی دریای خزر از سوی »والدیمیر پوتین« همتای 
روس خود به گرمی مورد اس��تقبال رسمی قرار گرفت. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی دیروز از نیویورک عازم آستراخان روسیه در شمال 
دریای خزر ش��د تا در چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه 
بزرگ ترین دریاچه جهان ش��رکت کند. ایران، روس��یه، جمهوری 
آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، پنج کشور حاشیه دریای خزر 
هستند. س��ه اجالس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر 
به ترتیب در ترکمنس��تان )عش��ق آباد - اردیبهش��ت 81(، ایران 
)ته��ران - مهرم��اه 86( و جمهوری آذربایج��ان )باکو - آبان 89( 

برگزار شد. 

مجموع�ه تلویزیون�ی »اتاق عمل« ب�ه کارگردانی مه�ران مدیری و 
تهیه کنندگی حمیدرضا مهدوی شنبه 12 مهرماه با حضور مسئوالن 

وزارت بهداشت کلید می خورد. 
عض�و هیات انتخاب جش�نواره پروین اعتصامی اع�الم کرد، در این 
جشنواره تمرکز روی موضوع زن است و همین تمرکز شعارزدگی را 

دو چندان می کند. 
هیات انتخاب متون بخش تازه های ایران س�ی و س�ومین جشنواره 
بین الملل�ی تئاتر فجر طی حکمی از س�وی اردش�یر صالح پور دبیر 

جشنواره معرفی شدند. 

امیر قلعه نویی برخالف همه دوران مربیگری اش این بار قول قهرمانی 
استقالل را داده است. 

فریده ش�جاعی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال پیرو حواشی 
ب�ه وجود آم�ده در مورد کنار گذاش�تنش از فدراس�یون گفت: یک 
عده هس�تند که قصد دخالت در کارهای من را دارند، اما از همین جا 

می گویم که من هم مقاوم هستم، هم مستقل. 
ملی پوش پرش ارتفاع دو و میدانی ایران با انجام سه خطا در بازی های 

آسیایی اینچئون حذف شد. 

48 س�اعت پس از فوران ناگهانی یک آتشفش�ان در ژاپن، عملیات 
امداد از سر گرفته شد. 

مع�اون وزارت تع�اون، کار و رفاه اجتماعی ضم�ن اعالم این خبر که 
همه ایرانیان دارای یک دفترچه بیمه یکس�ان خواهند ش�د، گفت: 
پیش بینی ما این است که تجمیع منابع بیمه ای را در بودجه 94 انجام 

دهیم. 
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و بهداش�تی سازمان 
غذا و دارو از تصویب آیین نامه برچسب گذاری مواد غذایی و آغاز فاز 

نخست این امر طی چند روز آینده خبر داد. 

به گزارش ایسنا، سیدمحمد خاتمی، به ایثارگران، جانبازان، فرزندان 
و خانواده های شهدا توصیه کرد که مدافع صلح باشند و نگذارند دفاع 

مقدس و ارزش ها انحصارا در اختیار سیاست بازان باشد.
 محمد جواد ظریف، وزی�ر امور خارجه و رییس هیات مذاکره کننده 
هس�ته ای، هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس حضور می یابد. 
سیدحس�ین موس�ویان گفت: قدرت های ب�زرگ بای�د بپذیرند که 
ایران از پیش�رفته ترین نوع سانتریفیوژ اس�تفاده کند. یعنی اینکه 
سانتریفیوژهای فعلی نسل اول با سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین 
ش�وند و ایران در یک دوره 10 س�اله سوخت بوشهر را با نسل جدید 

سانتریفیوژهایش تامین کند. 

در مراسم گرامیداشت سیمین بهبهانی که در رشت برگزار شد، 
یکی از دالیل ماندگاری شعرهای این شاعر توجه همیشگی او به 

مسائل اجتماعی عنوان شد

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: خبر آمدن فرهاد مجیدی به 
استقالل ساخته برخی رسانه هاست و قطعا امیر قلعه نویی سرمربی 

تیم ما خواهد ماند

پیک بادپا شهرداری تهران از اجرای طرح »درب به درب« ویژه 
ارسال مرسوالت شهروندان تهرانی به خارج از کشور و همچنین 

راه اندازی خط 2828 خبر داد

حضور سران قوا، مسئوالن نظام و چهره های سیاسی در مراسم 
ختم مادر آیت اهلل هاشمی شاهرودی
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تاسیس واقعی دانشکده علوم ارتباطات
حس��ین سلیمی، رییس دانش��گاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با 
خبرگزاری ایسنا، درباره امکان حضور مجدد استادانی که در سال های 
گذش��ته از دانشکده علوم ارتباطات خارج شده اند، اظهار کرد: ممکن 
اس��ت استادی خودش قهر کرده باش��د، اما تا جایی که یادم می آید 
در دوره های گذش��ته هم هیچ اس��تادی در حوزه عل��وم ارتباطات و 
روزنامه نگاری، به دالیل سیاس��ی حذف نش��ده اس��ت؛ بنابراین برای 
حضور اس��تادان متخصص در علوم ارتباطات و روزنامه نگاری در این 

دانشگاه منعی وجود ندارد. 
او در ادامه درباره برنامه دانش��گاه عالمه طباطبایی برای تاس��یس 
دانشکده علوم ارتباطات به صورت دانشکده ای مجزا از دانشکده علوم 
اجتماعی گفت: ما به طور جدی به دنبال این هس��تیم که دانش��کده 
علوم ارتباطات واقعا تاس��یس ش��ود و وجود داش��ته باشد. چون در 
حال حاضر تابلوی دانش��کده علوم ارتباطات وجود دارد، ولی تاسیس 
یک دانش��کده به طور واقعی، س��ه الزمه اصلی دارد که ما امیدواریم 
ظرف یکی - دو س��ال بتوانیم آنها را فراهم کنیم. اول داش��تن س��ه 
گروه آموزش��ی. یعنی وقتی دانشکده تاسیس می شود، باید سه گروه 
آموزشی متفاوت داشته باش��د که چون اکنون فقط یک گروه وجود 
دارد، عمال ایجاد یک دانش��کده مشکل است. الزمه دوم این است که 
یک دانش��کده مستقل باید یک ساختمان مجزا داشته باشد. سومین 
الزمه نیز این است که باید برای دانشکده ساختار اداری و تشکیالتی 
مجزا شکل بگیرد. این سه اتفاق در دانشکده ارتباطات که رشته هایی 
مثل روزنامه نگاری زیر پوشش آن هستند، تا به حال نیفتاده است. ما 
فردی را برای راه اندازی دانشکده علوم ارتباطات منصوب می کنیم. به 
فکر ساختمان دانشکده و تاسیس گروه های جدیدش خواهیم بود. با 
جذب اعضای هیات علمی دانشگاه که از طریق فراخوان وزارت علوم 
انجام می شود، تعدادی از استادان جدید به این گروه ملحق می شوند. 
تع��دادی از اس��تادانی که ارتقائاتش��ان باق��ی مانده ب��ود، ارتقا پیدا 
می کنند. همچنین حتما از چهره های برجس��ته علمی در حوزه علوم 
ارتباطات در این حوزه استفاده می شود. فکر می کنم با تمهیداتی که 
فراهم ش��ده، ان شاءاهلل شاهد یک ارتقای کیفی در حوزه های مختلف 
روزنامه نگاری و علوم ارتباطات خواهیم بود. امیدوارم در همین دوره 
مدیریتی ما شرایط سخت افزاری و نرم افزاری تاسیس واقعی دانشکده 

علوم ارتباطات فراهم  شود. 

ب�ه گزارش عصر ایران، اوبام�ا در برنامه هفتگی »60 
دقیقه« شبکه خبری »سی بی اس« امریکا در پاسخ به 
سوال مجری برنامه درباره اظهارات اخیر جیمز کلیپر، 
ریی�س آژانس امنی�ت مل�ی امری�کا )NSA(  درباره 
تهدی�د داعش، صحه گذاش�ت و گف�ت امریکا تهدید 
داعش در س�وریه را چندان جدی نگرفته بود و بر این 
ب�اور بود که ارت�ش عراق خواهد توانس�ت از پس این 
گروه بر آید. اوباما سخنان کلیپر در این زمینه را تایید 
ک�رد که گفته بود: »ما قابلیت های ارتش عراق  را برای 
جنگ ب�ا داعش بیش از حد واقعی تصور می کردیم« و 

افزود این مسئله کامال درست است. 
اوباما در پاسخ به سوالی درباره تضاد سیاست امریکا 
در ائت�الف ض�د داعش و اینکه واش�نگتن از س�ویی 
مخالفان مسلح حکومت س�وریه را پشتیبانی می کند 
و همزم�ان با گروه هایی از این مخالفان از جمله داعش 
در حال جنگ اس�ت، با تایید این تناقض در عین حال 
گفت: س�وریه ب�ا حکومت اس�د نمی تواند ب�ه ثبات و 
استقرار برس�د و در این امر تردیدی نیست اما امریکا 
ه�م اولویت های امنیتی دارد و گروه هایی چون داعش 
و خراس�ان تهدی�دی جدی علیه ش�هروندان و منافع 

امریکا هستند و واشنگتن باید با آنها مقابله کند. 
 اوباما بار دیگر با تاکید بر اینکه امریکا به عراق نیروی 
نظام�ی اعزام نخواهد کرد، گفت؛ امریکا به عنوان یکی 
از هم پیمانان دولت عراق به این کش�ور و ارتش عراق 

کمک می کند تا در خاک خود با گروه 
داعش مب�ارزه کند. اوباما در توجیه 
سیاس�ت های امریکا در قبال عراق 
اف�زود وقتی امری�کا از خاک عراق 
خارج ش�د و نیروه�ای نظامی این 

کشور عراق را ترک کردند عراق یک 
نظ�ام دموکراتیک و ارتش مس�تقل 

داشت اما نوری مالکی نخست وزیر 
سابق عراق با سیاست های خود 

زمینه ظهور و ب�روز گروه هایی 
چون داع�ش را تس�هیل کرد. 
مش�کل  امریکا  رییس جمه�ور 

خاورمیان�ه را جدی و ریش�ه ای 
دانس�ت و گفت امریکا قادر نیس�ت 

یک ش�به در این منطقه ثبات مس�تقر 
کن�د چرا که به گفت�ه او برقراری ثبات 
و دموکراس�ی در خاورمیان�ه مس�تلزم 

تغییرات نس�لی اس�ت و باید نسل جوان 
خاورمیان�ه در ای�ن زمین�ه آموزش های 
الزم را ببیند. اوبام�ا در عین حال تاکید 

کرد اس�الم دین صلح اس�ت و گروه هایی 
چون داعش نماینده اس�الم نیستند چراکه 

به گفت�ه او اکثریت مس�لمانان انس�ان هایی 
صلح طلب هستند. 

غن��ی  احم��دزی،  اش��رف  تحلی��ف  مراس��م 
رییس جمه��وری جدی��د و عبداهلل عب��داهلل، رییس 
اجرای��ی حکوم��ت وحدت مل��ی افغانس��تان صبح 
امروز )دوش��نبه( در کابل برگزار ش��د. این مراس��م 
تح��ت تدابیر ش��دید امنیت��ی در کاب��ل و در ارگ 
ریاس��ت جمهوری با حضور 1400میهمان داخلی و 
خارجی برگزار شد. از ایران نیز محمد شریعتمداری، 
مع��اون اجرایی رییس جمهور در این مراس��م حضور 
داشت. کمیسیون مس��تقل انتخابات افغانستان روز 
یکشنبه گذش��ته اش��رف غنی احمدزی را به عنوان 
رییس جمهوری جدید این کش��ور اعالم کرد. در آن 
روز کمیسیون مس��تقل انتخابات، عبداهلل عبداهلل را 
نیز به عنوان رییس اجرایی دولت جدید معرفی کرد. 
احم��دزی و عبداهلل، پیش از اع��الم نتایج انتخابات، 
موافقت نام��ه تش��کیل دول��ت وحدت مل��ی را امضا 
کردن��د؛ موافقت نامه ای که بح��ران انتخابات را حل 
کرد و کلیات تقس��یم قدرت بین دو ستاد انتخاباتی 

را مشخص کرد. 
حامد کرزای نیز یکش��نبه شب با مردم افغانستان 
به عن��وان رییس جمهوری خداحافظ��ی کرد و گفت 
با دولت اش��رف غنی همکاری خواه��د کرد. کرزای 
دارایی ه��ای خود را نیز ثبت ک��رد. دارایی های او در 

حضور س��یدغالم حس��ین فخری، ریی��س عمومی 
اداره عال��ی مب��ارزه علی��ه فس��اد اداری و رحیم اهلل 
رحیم��ی، رییس ثبت دارایی های آن ریاس��ت، ثبت 
ش��د. براساس قانون اساس��ی افغانستان، دارایی های 
رییس جمه��وری باید قبل و بع��د از دوره خدمتش 

ثبت شود. 
به گزارش بی.بی. سی مراسم تحلیف به طور رسمی 
با سخنان کرزای شروع شد که وی در آن تاکید کرد: 
ت��ا حد توان هم��کار رییس جمهوری جدید و رییس 
اجرایی دولت خواهم بود. از مردم نیز می خواهم که 
آنها را حمایت کنند و پشتیبان ش��ان باشند. یکی از 
کارهای عمده و تکمیل نشده مملکت برقراری صلح 
است. بدون صلح امنیت نیست و بدون امنیت کشور 
ما پیش��رفت نمی تواند کند. صلح باید از اولویت های 
رییس جمهوری جدید باشد. با مشارکت گسترده در 
انتخابات و با شکیبایی بعد از انتخابات، ثابت کردیم 
ک��ه به پختگی و درایت کافی سیاس��ی رس��یده ایم. 
مردم ما نشان دادند که صلح و ثبات مملکت و نظام 
آن را می خواهند. ما آبادی و بازسازی افغانستان را از 
صفر آغاز کردیم. امیدواریم این تالش از صفر دوباره 
تکرار نشود. افغانستان امروز نتیجه همکاری و کمک 

جامعه جهانی است و ما از آنها سپاسگزاریم. 

رییس س��ازمان س��ینمایی ضمن تاکید بر اینکه 
جمالت توهین آمیز درباره دفاع مقدس فقط از سوی 
عباس کیارس��تمی نقل ش��ده و نظر خودش نیست، 
می گوید با او در این باره صحبت کرده و کیارس��تمی 
ب��ا تمام وجودش ب��ه دفاع مقدس عش��ق می ورزد. 
حجت اهلل ایوبی درباره س��خنان عباس کیارس��تمی 
پیرام��ون دفاع مقدس که در یک هفته گذش��ته در 
رسانه های مختلف نقل می شود، گفت: در این زمینه، 
نکته ای که هم در نحوه پخش این فیلم در تلویزیون 
و ه��م در نحوه بیانش در رس��انه ها مورد غفلت واقع 
شده در این نحوه برداشت از صحبت هاست. برداشت 
این بوده که آقای کیارس��تمی آن ح��رف را زده اند 
در صورتی که ایش��ان نقل قول کرده ان��د و گفته اند 
مطلبی در جایی خواندم که در ذیل آن کسی چنین 
چیزی را گفته اس��ت، این خیلی متفاوت است. من 
از رسانه ها درخواست می کنم که برای مخاطبان تان 
توضیح بدهید که ایش��ان چنین مطلبی را نقل قول 
کرده اند. در آثار مختلف، آوردن نقل قول ها به معنای 
این نیست که همه آن ها را قبول داریم. ایشان شاید 
برداشت ش��ان این اس��ت )یعنی تلقی من این است( 
که چرا باید مطالبی گفته شود که در زیر آن چنین 

کامنت هایی بتوان نوشت؟ 

رییس س��ازمان س��ینمایی همچنین در پاس��خ به 
پرسش��ی درباره نتیجه صحبت هایش با کیارس��تمی 
اظهار کرد: من با ایشان مفصل و چندبار صحبت کردم. 
تنها حسم را عرض می کنم که ایشان با تمام وجودش 
به دفاع مقدس عشق می ورزد و اتفاقا خیلی از دوستان 
ایشان که با او بوده اند و ایشان را می شناسند، می دانند 
که آقای کیارستمی بارها گفته اند که دلم می خواهد با 
شیوه و سبک خودم جلوه هایی از دفاع مقدس را ترسیم 

کنم و برای آن فیلم بسازم. 
وی همچنین درباره تناقض در بعضی س��خنانش 
با علی جنت��ی گفت: واقعا هیچ تناقضی وجود ندارد 
و ایش��ان حامی پروژه های ما بوده و هس��تند. شاید 
وظیفه ما بود که باید اطالع رسانی درست می کردیم. 
رییس سازمان س��ینمایی درباره اینکه علی جنتی، 
صحبت ه��ای منق��ول درب��اره دفاع مقدس توس��ط 
کیارس��تمی را محکوم کرده اس��ت، اظهار کرد: من 
هن��وز س��خنان آقای جنت��ی را ندیده ام ک��ه بتوانم 
درب��اره آن صحب��ت کنم اما هیچ ک��س حرفی علیه 
دفاع مقدس را تایید نمی کند. از هر کس��ی بپرسید 
می گوید این کار محکوم اس��ت اما از س��وی مقابل 
باید ببینیم چه گفته ش��ده و باید کمی هم عدالت و 

انصاف را رعایت کنیم. 

تحلیف احمدزی رییس جمهور، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی
ماراتن اختالفات ختم به خیر شد

ایوبی، رییس سازمان سینمایی: 
برداشت از صحبت های کیارستمی اشتباه بوده

اعتراف اوباما به تضاد سیاست های امریکا در ائتالف ضدداعش

مسلمانان انسان هایی صلح طلب هستند



وعده های مسئوالن از شعار تا عمل

سرمایهگذاران
جدالمیانماندنورفتن

فرصت های سرمایه گذاری در مازندران شناسایی شده است
مدیرکل امور اقتص��ادی و دارایی و نای��ب رییس مرکز 
خدمات س��رمایه گذاری مازندران گف��ت: فرصت های 
س��رمایه گذاری در استان و پتانس��یل های جذب منابع 
مالی خارجی شناسایی شده است. به گزارش مهر، موسی 

قاسم پیشه با بیان اینکه مازندران با پتانسیل های متعدد، 
ظرفیت های بالقوه س��رمایه گذاری ب��رای جذب منابع 
مالی خارجی دارد، افزود: امروز به مقوله س��رمایه گذاری 
در اقتص��اد نه به عنوان یک وس��یله بلک��ه به عنوان یک 

هدف نگریس��ته می ش��ود. نایب ریی��س مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری مازندران با اظهار اینکه رشد پایدار یک 
اقتصاد نه تنها در گرو حفظ سرمایه های موجود به وسیله 
جبران هزینه های استهالک و ایجاد بستر مناسب جهت 

سرمایه گذاری است، بلکه در گرو س��رمایه گذاری های 
جدید و ابداعات القایی نیز است، از تهیه کتابی با عنوان 

فرصت های سرمایه گذاری استان مازندران خبر داد.
صفحه 11

سرنخ
کار در خانه و ایده جدید برای کتاب های 

11کمک آموزشی

رسانه
 تکرار آزاردهنده نام برند 
13در آگهی های تلویزیونی 

کلینیک کسب و کار 

برگزاری مسابقه عکاسی
14

داستان زندگی محمود خلیلی

تأسیس شرکت بوتان 
16

گزارش »فرصت امروز« از مراکز 
بورس طال و جواهر تهران

طبقه متوسط، بیشترین 
خریداران بازار طال

ب�ازار ط�الی ته�ران واق�ع در خیابان 15خرداد ک�ه به زیرزمین 
معروف است...

روش های ورود محصول جدید به بازار

رونمایی از رازهای 
»رونمایی«

یکی از نخستین دغدغه ها، زمانی که یک شرکت محصولی جدید 
تولید می کند، چگونگی سهیم شدن در بازار و جذب مشتری است. 

ظاهر ساده و الگوریتم پیچیده

ساز و کار دقیق تبلیغ وکسب  
درآمد در شبکه های اجتماعی

تبلیغ�ات ارزان و هدفمن�د، در دنیای مج�ازی و الکترونیک، 
خواسته همیشگی مدیران بوده و هست...

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل 
عرضه عطر و ادکلن

سود در حذف 
واسطه هاست

این ضرب المثل را از زبان بسیاری از افراد شنیده ایم که هیچ  جایی 
خانه خود آدم نمی شود، هیچ لباسی لباس خود آدم نمی شود...

سهم بخش خصوصی در مدیریت اینترنت 
کشور:

صندلی که همچنان 
خالی است

ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند هم در سرعت 
و هم در کیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل کند...
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مدیریت زندگی10

گزارش »فرصت امروز« از مراکز بورس طال و جواهر تهران

طبقه متوسط، بیشترین خریداران بازار طال
بازار بزازها

ب��ازار بزازها)پارچ��ه فروش ها( در واقع یک��ی دیگر از 
راس��ته های مهم در تهران قدیم بوده که ادامه آن به بازار 
امیر می رسیده و علت اینکه در بعضی مراجع این سه بازار 
را یکی می دانند، همین است. بازار بزازها که قسمت اعظم 
آن هنوز هم باقی است، در گذشته از انتهای خیابان ناصر 
خسرو فعلی شروع می ش��د و تا میدان محمدیه )اعدام( 

امتداد می یافت. طول آن را تا پنج کیلومتر نوشته اند. 

خریداران و فروشندگان
خریداران راسته های پارچه فروشی هم صاحبان تولیدی 
لباس هستند و هم خانواده ها. حتی ورود لباس های آماده 
به بازار هم نتوانسته مانع حضور خانواده ها و خرید پارچه 
ش��ود. در تهران چندین مرکز ب��ورس برای خرید پارچه 
وج��ود دارد. از کوچه مهران گرفته تا خیابان زرتش��ت و 
راس��ته خیابان گاندی. خیابان مولوی ه��م که از همان 
قدیم یک��ی از مراکز اصلی عرضه پارچه بوده اس��ت. در 
این بازارها که قدم می زنی تا چشم کار می کند، توپ های 
پارچه اس��ت که روی هم تلنبار شده اند و فروشنده ها هم 
تندتند مترهای آهنی خود را تا زیر چانه ش��ان می برند و 

برمی گردانند و مشتریان را به اصطالح راه می اندازند. 

دنیای رنگارنگ پارچه ها
چیزی که در بازار پارچه فروش ها زیاد است، تنوع رنگ 
و طرح و جنس است. از چیت های ساده گرفته تا گیپور و 
گاواردین انگلیسی و غیره. قیمت ها هم نوسان زیادی دارد. 
مشتریان اغلب از باال رفتن قیمت ها می نالند. فروشنده ها 

هم از مشکالت واردات و غیره. 

جوالن خارجی ها در بازار پارچه
در عوض پارچه های ترك، چینی، تایلندی، کره ای و غیره 
بازار را قرق کرده اند. صدای همه هم از وفور جنس چینی 
درآمده است. البته پدیده  دیگری که در بازار پارچه فروش 
بس��یار ش��ایع اس��ت، جا زدن پارچه های چینی به جای 
جنس های انگلیس��ی و غیره است. این کار به راحت ترین 
ش��کل ممکن انجام می شود. تنها نصب یك اتیکت کافی 
است تا پارچه ها چندین برابر قیمت اصلی خود به فروش 

برسد و در این میان مشتری مغبون بزرگ بازار است. 

انواع پارچه در بازار بزازها 
در بازار بزازها انواع و اقس��ام پارچه های نخی و پشمی 
و ابریشمی به چشم می خورد. از قبیل پارچه های چیت، 
چل��وار، کرباس یا کرپاس، متق��ال، کتان، مخمل، حریر، 
ململ، ماهوت، کریش��ه، کلوک��ه، کرپدوش��ین، آغبانو، 
گاواردی��ن، دبیت، مخمل های کاش��ان، زربفت های یزد، 
بورس��ا، ش��ال های کش��میر، پارچه های زری دوزی شده 
اصفهان، قدك نخی قزوین، وال، تور، فاستونی، عبای الر و 
غیره. بازار پارچه فروش ها همیشه خریداران مشتاقی دارد 

هر چند باال و پایین هم در این بازار زیاد است.  

فروشندگان اطالعاتی درخصوص 
کد رهگیری ندارند

هر از چند گاهی مسئوالن اتحادیه طال و جواهر با سرزدن 
به مغازه ها نمونه ای از مصنوعات چون انگشتر یا سرویس طال 
را برای س��نجش میزان عیار به آزمایش��گاه های خود انتقال 
می دهند. براساس قانون، روی طالهای س��اخت ایران عدد 
750 حك شده که بیانگر عیار 18 اس��ت و روی پالتین هم 
به منظور تعیین میزان عیار عدد 800 حك ش��ده است، اما 
درخصوص کدرهگیری که قس��مت اول آن حروف الفباست 
که مشخص کننده ش��هر تولیدکننده است، قسمت دوم که 
شماره مخصوص واحد تولیدی است و قسمت سوم که عالمت 
750 بیانگر طالی 18عیار است، اکثر فروشندگان اطالعات 

خاصی ندارند. 
قیمت طال و جواهر در بازار تهران، خیابان کریمخان زند و 
میرداماد بسیار متفاوت است، به طوری که اگر طالیی در بازار 
تهران 2میلیون تومان قیمت داشته باشد همان طال در خیابان 
کریمخان حدود 7میلیون تومان فروخته می شود. به گونه ای 
که میزان سود فروش مصنوعات طال از سوی فروشندگان بازار 
طال و جواهر تهران کمتر از 7درصد، فروشندگان بیرون بازار 
7درصد و در مکان های بورسی چون کریمخان زند و میرداماد 

و مرکز خرید میالد نور بیش از 7درصد است. 

میزان درآمد فروشندگان پاسخگوی نرخ رهن و 
اجاره نیست

در ح��ال حاضر اصلی ترین مش��کل فروش��ندگان بازار 
ط��ال و جواهر تهران کاهش مصرف اس��ت، ب��ه طوری که 
با توجه به اینکه در بازار قیمت اج��اره مغازه های کوچك 
ماهانه 13میلیون تومان و اجاره بهای مغازه های متوسط و 
بزرگ 30 میلیون تومان اس��ت، میزان درآمد فروشندگان 
پاس��خگوی نرخ رهن و اجاره نیس��ت، به گون��ه ای که اگر 
فروش��نده ای 4میلیارد تومان طال و جواهر در مغازه خود 
داشته باش��د ممکن اس��ت 10میلیون تومان در روز یا در 

تمام ایام هفته فقط 2 روز فروش داشته باشد. 

تمام مغازه های بازار طال و جواهر تهران 
جواز کسب دارند

تمام مغازه های بازار دارای جواز کسب هستند و مشتری با 
اطمینان کامل می تواند طالی مورد نیاز خود را خریداری کند 
به همین جهت در زمان فروش به دلیل وجود صاحب مغازه 
در بازار با ضرر مالی کمتری مواجه خواهد شد. درحال حاضر 
به دلیل عدم ثبات قیمت در بازار، فروش طال از سوی مردم به 

کمتر از 10 تا 15درصد رسیده است. 

بی ثباتی قیمت مصنوعات طال در بازار تهران
تاکنون نظارتی از سوی مسئوالن دولتی در خصوص تنظیم 
قیمت مصنوعات طال در بازار صورت نگرفته است، به طوری 
که برخی مغازه های شناخته شده به علت داشتن مشتری های 
خاص خود مصنوعات طال را گران تر از سایر مکان ها و مراکز 
بورس می فروشند به عنوان مثال در برخی از مغازه های بازار 
تهران سرویس طال کمتر از 50 میلیون تومان وجود ندارد که 
این امر مستلزم کنترل و نظارت جدی مسئوالن دولتی است. 

راهنمای بازار  راسته
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ب��ازار ط��الی ته��ران واقع 
ک��ه  15خ��رداد  خیاب��ان  در 
ب��ه زیرزمی��ن معروف اس��ت، 
از  انواع��ی  ف��روش  مرک��ز 
طالهای لوک��س و غیرلوکس 
ع��الوه  می ش��ود.  محس��وب 
ب��ر بع��د س��رمایه گذاری این 
از  بس��یاری  ب��اارزش،  کاالی 
خانواده ه��ای ایران��ی در زمان 
ازدواج ب��ه خری��د س��رویس 
طال، انگش��تر و حلقه به عنوان 
خری��د ب��ازار ع��روس و داماد 
می پردازند. البته در چند سال 
اخیر نوس��انات قیمت طال در 
بازارهای جهانی و بازار داخلی 
تاثی��ری مس��تقیم ب��ر میزان 

خرید مردم گذاشته است. 

مردم پول ندارند 
طال بخرند 

برای پاس��خ به این پرسش 
که آی��ا مردم ام��روز  به خرید 
و  س��رمایه گذاری  ب��رای  طال 
ازدواج می پردازن��د ی��ا خیر؟ 
س��ری به بازار ط��ال و جواهر 
ته��ران زدیم ک��ه در این باره 
یک��ی از فروش��ندگان با بیان 
نقدینگی  حال حاضر  در  اینکه 
کافی در دس��ت م��ردم برای 
خرید طال وجود ندارد، گفت: 
در چن��د س��ال اخی��ر ب��اال و 
پایین ش��دن قیمت طال تاثیر 
فروش  میزان  روی  مستقیمی 
گذاش��ته، به طوری که امسال 
با وج��ود کاه��ش قیمت طال 
در بازاره��ای جهانی و داخلی 
برخالف س��ال گذشته، میزان 
فروش و مصرف بسیار کاهش 

پیدا کرده است. 

کاهش فروش طال به دلیل 
کاهش قیمت در بازار

وقت��ی قیمت ط��ال در بازار 

پی��دا می کند،  داخلی کاهش 
می��زان فروش هم ب��ا کاهش 
ش��دیدی مواجه می شود، زیرا 
م��ردم به دنبال ثب��ات قیمت 
در بازار هس��تند. البته افرادی 
که تازه ازدواج کرده اند از این 
قاعده مس��تثنا هس��تند، زیرا 
باید به خری��د مصنوعات طال 
در زمان گرانی یا ارزانی قیمت 
اقدام کنند ک��ه این امر باعث 
نارضایتی زوج های جوان شده 

است. 

اقشار متوسط جامعه 
بیشترین مشتریان بازار 

به ط��ور میانگین 60درصد 

خری��د  ب��رای  ک��ه  اف��رادی 
طال به ب��ازار ته��ران مراجعه 
اقش��ار متوس��ط  از  می کنند، 
جامعه محس��وب می ش��وند و 
40درصد باقیمانده هم طالی 
مورد نیاز خود را از مکان هایی 
چون خیاب��ان کریمخان زند، 
میرداماد، مرک��ز خرید میالد 
نور و سایر مراکز خرید طال در 
سطح شهر خریداری می کنند. 
قیم��ت مصنوع��ات طال به 
میزان گرم طال، تعداد نگین و 
درش��تی و وزن نگین بستگی 
انگش��تر  درحال حاض��ر  دارد. 
س��اده و ب��دون نگی��ن از نرخ 
600 ه��زار تومان ب��ه باال در 

ب��ازار طالی ته��ران به فروش 
می رس��د. به عن��وان مثال یك 
انگش��تر س��اده بدون نگین با 
وزن 3گرم طال در بازار حدود 
400 ت��ا 500 ه��زار توم��ان 
قیمت دارد. انگش��تر نگین دار 
ه��م با توج��ه ب��ه وزن طال و 
نگی��ن از 900 ه��زار تومان تا 
بی��ش از 100 میلی��ون تومان 
در بازار طالی تهران به فروش 
می رس��د، به ط��وری که یك 
انگشتر نگین دار با وزن 4 گرم 
طال ت��ا 29میلی��ون تومان به 
علت باال ب��ودن قیراط یا وزن 
جواه��ر و نگین در بازار قیمت 

دارد. 

سرویس  های 10 تا 12 میلیون 
تومانی، پرفروش های بازار

س��رویس عروس که شامل 
دس��تبند، گوشواره و گردنبند 
از  ته��ران  ب��ازار  در  اس��ت، 
8میلی��ون تومان ت��ا بیش از 
200میلی��ون تومان به فروش 
حاض��ر  ح��ال  در  می رس��د، 
پرفروش ترین سرویس عروس 
در بازار به عل��ت پایین بودن 
قدرت خری��د زوج های جوان 
12 میلی��ون  ت��ا   10 ح��دود 
توم��ان قیم��ت دارد ک��ه این 
س��رویس بس��یار ظریف بوده 
و به هی��چ عنوان چش��مگیر 
م��ردم  همچنی��ن  و  نیس��ت 
ب��ه دلی��ل کمب��ود نقدینگی 
از خری��د نگین ه��ای اتم��ی، 
 تراش و طالی س��اده استقبال 

می کنند. 

90درصد مصنوعات 
موجود در بازار ساخت 

داخل است
ح��دود 90درصد مصنوعات 
موجود در ب��ازار طالی تهران 
ح��دود  و  داخ��ل  س��اخت 
10درصد واردات��ی، آن هم از 
کش��ور ایتالیاس��ت، به طوری 
که ب��ا توج��ه ب��ه ممنوعیت 
واردات مصنوع��ات ط��ال ب��ه 
قاچاقی  کش��ور، فروش��نده ها 
ب��ه واردات می پردازند که این 
اف��راد عالوه بر مص��رف خود، 
خارجی  ط��الی  پخش  کننده 
در ب��ازار هم هس��تند. واردات 
چ��ون  کش��ورهایی  از  ط��ال 
ترکیه، فرانسه و غیره به ندرت 
ص��ورت می گیرد، ب��ه طوری 
که فروش��نده خود به یکی از 
این کشورها رفته و فقط چند 
نمونه مصنوعات برای ویترین 
مغ��ازه خ��ود وارد می کند که 
ای��ن عملکرد برخ��الف قانون 

است. 

قیمتتعدادوزن سنگوزن طالمدل

انگشتر مارکیز 
8.06 گرمبرلیان طال سفید

برلیان سفید:0.353
مارکیز سفید:0.97

برلیان سفید: 
8، مارکیز 
سفید: 12

6 میلیون و 700 
هزار تومان

انگشتر ساده بدون 
500 هزار تومان--3 گرم طالنگین

800 هزار تومان-0.132 قیراط2.65 گرمآویز برلیان با زنجیر

---سرویس عروس
8 میلیون تومان تا 
200 میلیون تومان

تهمینه سهرابی



11 مدیریت سرمایه گذاری

ایران کش��وری است با اقتصادی 
که نیاز مبرم به س��رمایه گذاری 
دارد ام��ا مش��کالت و مس��ائل 
موجود بر سر راه سرمایه گذاران، 
تمام مع��ادالت را بر ه��م زده و 
س��رمایه داران و صاحبان اندیشه 
را ب��ه نوع��ی ف��راری می ده��د؛ 
می توانن��د  ک��ه  س��رمایه هایی 
بدن بی ج��ان اقتص��اد را دوباره 
احیا کنن��د و جانی ت��ازه به آن 
ببخش��ند. این در حالی اس��ت 
باید  که رییس جمه��وری گفته 
سرمایه داران، صاحبان اندیشه و 
نخبگان ایرانی مهاجرت کرده را 

به کشور بازگردانیم. 
جال��ب اینجاس��ت که ن��ه تنها 
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
رغبت��ی ب��رای ورود ب��ه ای��ران 
ندارند، بلکه بیشتر سرمایه داران 
و نخب��گان داخلی نی��ز از ایران 
خارج می شوند تا بتوانند سرمایه 
خ��ود را ب��ه تولید و س��ودآوری 
برس��انند. مدیر مسئول ماهنامه 
»گزارش« در س��رمقاله ش��ماره 
ماه قبل این نشریه نوشته است: 
»س��خن یا وعده رییس جمهور، 
بار مسئولیتی س��نگینی دارد و 
معلوم نیست س��ایر قوا و نهادها 
و تصمیم سازان تمایلی به اجرا و 
انجام چنین کاری داشته باشند. 
مهاج��رت کرده ها هم با توجه به 
خلف وعده ها قرار نیس��ت با یک 
وعده و سخن، بنای بلند ساخته 
شده اعتباری، مالی و آزادی خود 
را در خارج از ای��ران رها کرده و 
ب��ا ورود به کش��ور، در ب��ه در به 
این س��ازمان و نه��اد و آن اداره 
مراجع��ه کنند ک��ه در نهایت یا 
راه بازگشتش��ان باز یا پاسپورت 

برخی ها عودت داده شود.«
ای���ن م�ت���ن آم�اره���ای  در 
ناامیدکننده ای از خروج نخبگان 
و س��رمایه آنه��ا وج��ود دارد. به 
طوری که ب��االی 80درصد آنها 
تحصیالت عالی داشته و بالغ بر 
50درصدش��ان در شهر و کشور 
پذیرنده، موثر و منش��ا اثر بوده، 
شغل، درآمد و اعتبار ایجاد کرده 
و نام آور شده اند. طبق این آمارها 
رتبه پنجم مهاجرت متخصصان 

از آن ایران است. 

ترجیح فرار بر قرار
ابوالقاس��م گلب��اف ادام��ه داده: 
»در میان جوان��ان هر فردی که 
در المپیادی رتبه وی��ژه می آورد 
انگار نم��ره و رتبه وی در امریکا، 
روی  ه��م  انگلی��س  و  کان��ادا 
تلکس ه��ا، فاکس ه��ا و ایمیل ها 
حک می ش��ود؛ بالفاصله بلیت و 
وی��زا برای وی ص��ادر و همراه با 
چنده��زار دالر هزینه س��فر، در 
منزل در ایران تحویل او می شود. 
س��رمایه داران و س��رمایه گذاران 
نی��ز ب��ه ص��ورت مس��تمر در 
تیررس پیش��نهادهای رنگارنگ 
و اغوا کننده ق��رار می گیرند و در 
مواجهه ب��ا کنترل ها، ممیزی ها، 
برخورده��ای تامی��ن اجتماعی، 
بیمه، مالیات، حراست ها و غیره 
س��فر را ب��ر مان��دگاری ترجیح 
می دهند.«وی از پروفسور مجید 
انجمن جراحان  سمیعی رییس 

مغ��ز جه��ان در آلم��ان، ماری��ا 
خرسند رییس شرکت اریکسون، 
صبا ولدخانی جوان ترین کاشف 
دنیا، نادر مردانلو رییس نخستین 
شرکت خصوصی پرتاب ماهواره 
در امری��کا و چندی��ن نفر دیگر 
نام می برد که به عن��وان مدیران 
پرافتخ��ار ایرانی در کش��ورهای 
بیگان��ه فعالی��ت می کنن��د. به 
راستی چرا این اتفاق می افتد؟ تا 
به ح��ال چندین روزنامه و مجله 
در چندصد گزارش، این معضل 
را پیگی��ری کرده و ف��رار مغزها 
و سرمایه هایش��ان را ب��ه مردم و 
مس��ئوالن گوش��زد کرده اند اما 
چرا هیچ اتفاق خاصی رخ نداده 
و اق��دام عملی برای جلوگیری از 
خروج این س��رمایه ها نمی شود؟ 
مگ��ر قرار نیس��ت ک��ه اینها به 
کارآفرینان و آینده س��ازان کشور 
تبدیل ش��وند که حل بخش��ی 
از مش��کل بی��کاری را به عهده 
بگیرن��د؟ آنچه مس��لم اس��ت، 
نمی ت��وان ب��ه زور و تهدید این 
نخبگان را وادار به سرمایه گذاری 

در مکانی خاص کرد. 
یعن��ی با دس��تورهای ال��زام آور 
نه تنها مش��کلی ح��ل نخواهد 
ش��د بلک��ه وض��ع خراب تر هم 
می ش��ود اما برنامه های تشویقی 
و تس��هیالتی ک��ه ب��دون هیچ 
دردس��ری آنها را ب��ه ماندگاری 
 ترغیب کند، قابل اجرا ترین شیوه 

است.
از اینه��ا که بگذریم، یک اصل را 
نباید فراموش کرد؛ آن هم ایجاد 

امنیت برای سرمایه گذاری است 
ک��ه تصمیم می گی��رد اندوخته 
خ��ود را از کش��ور بیگان��ه ک��ه 
امکان��ات فراوانی را در اختیارش 
گذاشته، به ایران منتقل کند. این 
مهم است که امنیت سرمایه گذار 
پ��س از س��ال ها دوری از وطن، 
ب��رای ورود به این س��رزمین در 
اولویت باش��د. رسیدن به چنین 
فرهنگی، مستلزم آن است که به 
فرد سرمایه گذار به چشم مجرم یا 
نامحرم نگاه نشود. او سال ها برای 
کس��ب مه��ارت و ثروت اندوزی 
تالش کرده و اکنون بنا بر حس 
وطن دوستی، ترجیح می دهد در 
سرمایه گذاری  مادری اش  خاک 
کن��د. پس نباید ب��ه این فرد به 
چش��م یک جاس��وس یا بر هم 
نگریس��ت.  امنیت ملی  زنن��ده 
اتفاقا برعکس، او آمده تا اقتصاد 
کش��ور را رونق بخشد و در سایه 
این رشد، امنیت ملی را تضمین 
کن��د. بنابراین ترس از دس��ت 
دادن س��رمایه و گرفتار ش��دن 
امنیت��ی  س��خت گیری های  در 
نخستین چیزی اس��ت که باید 
در فرد سرمایه گذار از بین برود. 
در غیر این صورت، سرمایه گذاران 
خارجی ه��م جرات ورود به بازار 
ایران را نخواهند داش��ت، چراکه 
با خود می گویند وقتی کشوری 
ب��ا س��رمایه های مل��ی خودش 
این گونه رفت��ار می کند، از نحوه 
برخورد آن جامعه با سرمایه داران 
خارجی، چ��ه توقع��ی می توان 

داشت؟ 

تفکرات لیبرالی را کنار 
بگذارید

اما یکی از کارشناسان اقتصادی 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
و  بس��ط  ک��ه  اس��ت  معتق��د 
گس��ترش تفکر لیبرالی در بین 
باعث  کش��ور،  تحصیلکرده های 
شده که هر سرمایه گذاری تنها به 
دنبال سود و لذت خودش باشد. 
ابراهی��م رزاق��ی ب��ا اش��اره به 
اینک��ه آموزش های اقتصادی ما 
شرط س��رمایه گذاری را کسب 
بیشترین س��ود می داند، عنوان 
می کند: »اکنون حداکثر س��ود 
غیرتولی��دی  فعالیت ه��ای  در 
مانند داللی اس��ت. این مشاغل 
شاید در برخی موارد 500درصد 
هم برای صاحبش س��ود در پی 
 620 اکن��ون  باش��د.  داش��ته 
هزارمیلی��ارد توم��ان، نقدینگی 
بخ��ش خصوص��ی اس��ت ک��ه 
ب��ه فعالیت ه��ای غیرتولی��دی 
پرداخته اند.«رزاقی معتقد است 
حمایت از تولید داخلی بس��یار 
ضعیت اس��ت و به همین دلیل، 
روز  ب��ه  روز  س��رمایه گذاری ها 
کم رنگ تر می شود. وقتی دولت، 
نفت را می فروش��د و به واردات 
یارانه می ده��د، کاالی خارجی 
در  داخل��ی  کاالی  از  ارزان ت��ر 
بازار عرضه می ش��ود و این توان 
اجناس داخلی برای رقابت را از 
بین می برد. این در حالی اس��ت 
که همه مسئوالن ادعای اقتصاد 
مقاومتی دارن��د و از حمایت از 
تولید و خالصی از وابس��تگی به 

نفت دم می زنند. 
اقتص��ادی،  کارش��ناس  ای��ن 
ادام��ه می ده��د: »بنابرای��ن باز 
بح��ث  ب��ه  برمی گردی��م  ه��م 
ایرادهای��ی ک��ه در آم��وزش ما 
وجود دارد. به عبارتی نخبگان و 
تحصیلکرده های ما که به نوعی 
محسوب  کش��ور  س��رمایه های 
می ش��وند، در دوران تحصی��ل، 
آموزش هایی می بینند که مربوط 
به غرب و امریکاس��ت ن��ه ایران. 
سیاس��ت های  مث��ال،  به عنوان 
س��رمایه داری اکنون بدون اینکه 
ارزش های ایرانی، آنها را به چالش 
بکشد، تدریس می شود. با همین 
طرز فکر جوان ما رشد می کند.«

بدون دولت، هرگز! 
اندیش��ه  رزاق��ی،  گفت��ه  ب��ه 
س��رمایه داری بر این اصل استوار 
اس��ت که بخش خصوصی بدون 
دخال��ت دول��ت، می تواند چرخ 
اقتص��اد را بچرخاند اما این تفکر 
اشتباه است، زیرا دولت انگلیس 
ه��م با وض��ع قوانین��ی مبنی بر 
جلوگیری از ورود کاالهای هندی 
به این کش��ور ب��رای حمایت از 
تولید، ثابت کرد بخش خصوصی 
به تنهایی نمی تواند راهبر اقتصاد 
باش��د. ام��ا دخالت دول��ت باید 
به گونه ای باش��د که فقط و فقط 
به نفع تولی��د داخل و حمایت از 

سرمایه گذاری تمام شود. 
رزاقی با تاکی��د بر اینکه چنین 
تفکرات��ی مانع س��رمایه گذاری 
و ماندگاری نخب��گان در داخل 
کشور می ش��ود، می افزاید: »در 
هیچ کش��وری، دولت ها منفعل 
نیستند اما اکثر تحصیلکرده های 
ایرانی معتقدن��د دولت به هیچ 
عنوان نباید دخالتی در اقتصاد 
داش��ته باش��د. ب��ه ای��ن دلیل 
اس��ت ک��ه وطن ش��ان را رها و 
ب��ه امی��د آزادی تم��ام عیار در 
س��رمایه گذاری، به کش��ورهای 
دیگر مهاج��رت می کنند، غافل 
از اینک��ه همین سیاس��ت های 
آزادی مآبانه، توس��ط دولت های 
ش��ده  وض��ع  کش��ورها  آن 
اس��ت. البته ناگفت��ه نماند که 
سیاس��ت های غل��ط دولت ه��ا 
در داخ��ل کش��ور نیز ب��ه این 
موضوع دامن می زند و احتمال 
ف��رار مغزها و س��رمایه داران را 

دوچندان می کند.«
وی درباره ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی به ای��ران می گوید: »به 
هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد، 
زیرا آنها تنها به فکر نفت و معادن 
ما هس��تند و دوست دارند آنها را 
پس از اس��تخراج، ب��دون ایجاد 
ارزش افزوده صادر کنند. بنابراین 
بهتر اس��ت روی آنها حساب باز 

نکنیم.«
به ه��ر ترتیب، فرهن��گ تکریم 
از س��رمایه گذار در داخل کشور 
به ح��دی ضعیف و ناامیدکننده 
اس��ت که تا ح��دودی می توان 
س��نگین بودن کفه فرار مغزها 
منطق��ی  را  س��رمایه داران  و 
دانست اما با توجه به گفته های 
کارشناسان اقتصادی، طرز تفکر 
سرمایه داری و لیبرالی نیز عاملی 
اس��ت که بر ای��ن موضوع دامن 

می زند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
و نای��ب ریی��س مرک��ز خدمات 
گفت:  مازندران  س��رمایه گذاری 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در 
پتانس��یل های جذب  و  اس��تان 
مناب��ع مالی خارجی شناس��ایی 

شده است.
موس��ی  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  قاسم پیش��ه 
پتانس��یل های  ب��ا  مازن��دران 
بالق��وه  ظرفیت ه��ای  متع��دد، 
ج��ذب  ب��رای  س��رمایه گذاری 
افزود:  منابع مالی خارجی دارد، 
ام��روز به مقوله س��رمایه گذاری 
در اقتص��اد ن��ه به عن��وان ی��ک 
وس��یله بلکه به عنوان یک هدف 

نگریسته می ش��ود. نایب رییس 
س��رمایه گذاری  خدم��ات  مرکز 
مازن��دران با اظهار اینکه رش��د 
پایدار ی��ک اقتصاد ن��ه تنها در 
گرو حفظ س��رمایه های موجود 
هزینه ه��ای  جب��ران  به وس��یله 
اس��تهالک و ایجاد بستر مناسب 
جهت سرمایه گذاری است، بلکه 
در گرو سرمایه گذاری های جدید 
و ابداع��ات القایی نیز اس��ت، از 
تهیه کتابی با عنوان فرصت های 
سرمایه گذاری اس��تان مازندران 

خبر داد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 
بس��یاری از کش��ورها اقدامات��ی 
جدی را برای جذب سرمایه های 

خارجی به وس��یله بسترس��ازی، 
حمایت از س��رمایه گذار و ایجاد 
س��رمایه گذاری  جذابیت ه��ای 
انج��ام می دهن��د ک��ه در کتاب  
س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
فرصت های  مازن��دران،  اس��تان 
قال��ب  در  س��رمایه گذاری 
طرح های موج��ود و اولویت های 
س��رمایه گذاری اس��تان در قالب 
طرح ه��ای ایجادی ب��ا همکاری 
ذی ربط  تخصصی  دس��تگاه های 

آمده است.
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
بالقوه می توانند  س��رمایه گذاران 
ضمن مطالعه طرح های یاد شده 
درصورت تمایل به سرمایه گذاری 

و مش��ارکت بپردازن��د، گف��ت: 
امروز ت��داوم و تحکی��م اهداف 
مراودات کش��ورها  و  برنام��ه ای 
ن��ه صرفا ب��ه واس��طه مبادالت 
تجاری بلکه براساس جریان های 
س��رمایه ش��کل گرفت��ه و ب��ه 
ثب��ات کش��ورها در  جای��گاه و 
 پهن��ه بین الملل انس��جام و قوام 

می بخشد.
قاسم پیش��ه بیان داش��ت: قطعا 
مناس��ب،  بس��ترهای  وج��ود 
منابع  زیرس��اخت ها،  امکان��ات، 
کش��ور و ظرفیت های اس��تفاده 
نش��ده به هم��راه مناب��ع نیروی 
انس��انی مس��تعد و متخصص و 
س��رمایه های  جذب  مشوق های 

خارجی می تواند فرآیند پذیرش 
و جذب س��رمایه گذاری خارجی 

را تسهیل و تسریع کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
مازندران بیان داش��ت: تغییرات 
فعالیت های  ب��ر  ناظ��ر  قانون��ی 
اقتص��ادی در کش��ور و تصویب 
از  حمای��ت  و  تش��ویق  قان��ون 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
س��ال های اخیر نش��انه ب��ارز و 
دس��تیابی  بر ضرورت  روش��نی 
به توس��عه و ثب��ات اقتصادی از 
طریق بهره گیری هرچه بیش��تر 
از س��رمایه های خارجی و تعامل 
فعال سرمایه ای با اقتصاد جهان 

است.

فرصت های سرمایه گذاری در مازندران شناسایی شده است

از سودهای بانکی تا سرمایه گذاری

چند وقتی بود که به ش��دت سرگرم کار بودم و دلم 
برای شما تنگ ش��ده بود. راستشو بخواید، 

اصال فرصت نداشتم دست به قلم بشم 
و چیزی بنویسم، اما خدا رو شکر االن 
وضعی��ت بهتر ش��ده؛ نه اینک��ه بیکار 

شده باش��م، ذهنم آزادتر شده و راحت تر می تونم 
بنویس��م. هفته پیش، سوار تاکس��ی شده بودم که 

بیام سرکار. راننده داشت با مسافر بغل دستیش حرف 
می زد. منم روی صندلی عقب نشس��ته بودم و داش��تم 
بیرون رو نگاه می کردم. طبق معمول، بحث از آب و هوا 
به صحبت های اقتصادی کالن و خرد کش��یده شد. منم 
که اینجور موقع ها گوشام تیز می شه و نمی تونم نشنوم! 
)از شما چه پنهون، اوایل بحث های اقتصادی این دو نفر 
بود که به محل کارم رس��یدم، اما به خاطر فضولی بیش 

از حد، پیاده نشدم و به راهم ادامه دادم!(
راننده می گفت: »االن کس��ی ت��وی زمینه های عمران، 
آبادی یا تولیدی سرمایه گذاری نمی کنه؛ همه پولشون 
رو می ذارن بانک تا سودش رو ماه به ماه بگیرن و نوش 
جان کنن. آخ اگه من یه پول گنده داش��تم، یه حساب 
سپرده بلند مدت باز می کردم و هرماه فقط برای گرفتن 

سود از خونه میومدم بیرون!«
مسافر لبخندی زد و جواب داد: »ولی من اگه جای شما 
بودم پولم رو به بانک نمی دادم؛ تازه یه پولی هم به عنوان 
وام ازش می گرفتم و می زدم تو کار تولید.« راننده که یه 
جورایی بهش برخورده بود، گفت: »چرا؟ مگه نمی بینی 
تولیدکننده های ما با چه بدبختی دارن تولید می کنن؟ 

می خوای بشی مثل اونا؟«
مسافر جواب داد: »هرکسی برای پولش خودش تصمیم 
می گیره. مش��کل م��ا اینجاس که دوس��ت داریم بدون 
زحمت کش��یدن پول دربیاریم. درسته تولید توی این 
مملکت کار س��ختیه اما لذتی داره که نمی شه با هیچی 
عوضش کرد. وقتی برای چند نفر کار درست می شه، ماه 
به ماه بهش حقوق می دی و خیلی چیزای دیگه همش 
به آدم انگیزه می ده. اما خیلی از ماها می ریم دنبال شغل 
داللی و واس��طه گری. البته این ش��غل ها هم توی جای 

خودش الزمه اما نه با سودهای نا متعارف.«
من در این قس��مت وس��ط حرفش پریدم و پرس��یدم: 
»مش��کل اصل��ی کجاس؟« مس��افر س��ری چرخوند و 
ب��ه عقب نگاه��ی انداخت و گفت: »به نظ��رم باید توی 
سودهای بانکی یه تجدید نظر بشه چون خیلی باالست. 
کش��ورهای پیشرفته هیچ وقت س��ودهای به این زیادی 
ندارن. مثال آلمان حداکثر 5درصد برای س��پرده گذاری 
س��ود پرداخت می کنه و تازه از همین سود هم مالیات 
کس��ر می شه. یا من ش��نیدم که بانک های ژاپن نه تنها 
به س��پرده گذار سودی نمی دن، بلکه برای نگهداری اون 
مبلغ از صاحب حس��اب، پول ه��م می گیرن. اینجوری 
می ش��ه که یه کشور روز به روز به تعداد سرمایه گذارای 

صنعتی، کشاورزی و خدماتش اضافه می شه.«
تا اس��م ژاپن و پ��ول گرفت��ن بانک هاش اوم��د، راننده 
گف��ت: »زکی! باس پ��ول هم به بانک ب��دن... این دیگه 
چه مملکتیه؟«مس��افر رو به راننده ک��رد و گفت: »بله، 
این طوریه که ژاپن شد ژاپن!« یکدفعه راننده توی آینه به 
من نگاه کرد و پرسید: »مگه شما نمی خواستی میرزای 
ش��یرازی پیاده شی؟« منم خودم رو از تک و تا ننداختم 
و گفتم: »آره، اما یه جای دیگه کار دارم، توی مسیر یادم 
افتاد!«حاال بین خودمون بمونه، همش داش��تم ساعتمو 
ن��گاه می کردم و کم کم اس��ترس دیر رس��یدن داش��ت 
وجودمو فرا  می گرفت که پیاده شدم، اما در کل ارزشش 
رو داشت که این همه از محل کارم دور بشم؛ مگه نه؟ 

یادداشت

خبر

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ن 

روی
: آ

رح
ط

کار در خانه و ایده جدید برای 
کتاب های کمک آموزشی

کالف اول: 
می شناسم  را  خیلی ها 
ک��ه در خان��ه هس��تند 
در  را  زی��ادی  زم��ان  و 
س���پری  اس���ت�راح�ت 
آن  از  ام��ا  می کنن��د، 
طرف از مش��کل بی پولی 
ش��کایت دارند و همیش��ه به این فکر می کنند که آیا 
می ش��ود کمی بیشتر درآمد داشت؟ باید به این دسته 
از اف��راد گفت که جواب مثبت اس��ت ولی کمی همت 
می خواه��د و خالقی��ت. امروز اگرچه اکث��ر خانم ها در 
بیرون از منزل کار می کنند، اما بسیاری از آنها هستند 
که به خانه داری مش��غولند و انتظار دارند همسرش��ان 
در کسب ثروت معجزه کند! شاید این خانم ها هیچ گاه 
ب��ه این نکته فکر نکرده باش��ند که می ت��وان از طریق 
کار در داخ��ل خان��ه ه��م کس��ب وکاری را راه اندازی 
ک��رد که کمک ح��ال هزینه های جاری زندگی باش��د. 
س��رمایه گذاری در این زمینه بس��یار اندک و در اکثر 
مواقع ناچیز اس��ت. فقط کافی است هوش و ذوق خود 

را به کار اندازید. 
کسی را می شناختم که با درست کردن عروسک های 
کاغ��ذی و ف��روش آنها ب��ه بچه ها و حت��ی بزرگ ترها 
توانس��ته بود مش��کالت مالی خانواده اش را به حداقل 
برس��اند. پس چرا ش��ما نتوانید؟ البت��ه می توان کمی 
خالقیت و ن��وآوری را هم چاش��نی کار کرد؛ به عنوان 
مثال، همین عروس��ک را با اس��کناس های نو بسازید و 
برای هدیه دادن افراد در ایام نوروز و عیدهای مذهبی 
آنها را بفروش��ید. یا از روزنام��ه باطله و پارچه هایی که 
روزانه در خیاطی ها دور ریخته می شود، استفاده کنید. 
اص��ال می توانید میله های فلزی نازک��ی را از بازار تهیه 
کنی��د و با آنها اش��کال مدرن و جال��ب مانند هواپیما، 
دوچرخه، ماش��ین و غیره بس��ازید. ش��ما کار را شروع 
کنید، اگر محصوالت تان جذاب باش��د، فروش خود به 

خود اتفاق خواهد افتاد. 

کالف دوم: 
در حال  حاضر شرکت های 
زیادی هستند که به چاپ 
آموزشی  کمک  کتاب های 
روی آورده ان��د، چرا ش��ما 
یک��ی از آنها نباش��ید؟ اما 
این بار با ای��ده ای متفاوت. 
اگر دقت کرده باش��ید اکثر دفترها و کارت پس��تال های 
آموزش��ی همراه با عکس های جذاب و دوست داش��تنی 
برای کودکان هس��تند. حال ش��ما می توانی��د با اضافه 
ک��ردن یک آیتم دیگر به این مجموعه، خدمت جدیدی 
ارائه دهید که می تواند برای کودکان بسیار هیجان انگیز 
باش��د. به عنوان مثال، دکمه ای در کن��ار عکس جذاب 
تعبیه کنید که با فش��ردن آن، کلمه مورد نظر را تلفظ 
کند یا ش��عر کوتاه��ی راجع به آن کلم��ه برای کودک 
بخواند؛ اگر این ش��عر همراه با موس��یقی باش��د که چه 
بهت��ر. این یک��ی از مواردی ب��ود که می ش��د روی آن 
س��رمایه گذاری کرد. اگر بیشتر تحقیق و تفحص کنید، 
م��وارد زیادی را ب��رای ن��وآوری در محصول ت��ان پیدا 

خواهید کرد. از همین امروز شروع کنید. 

سرنخ
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تکاب بیشترین مصرف کننده نفت 
کوره در جنوب آذربایجان غربی است

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب 
گفت: تکاب بیشترین مصرف کننده نفت کوره در جنوب 

استان آذربایجان غربی است. 
احم��د مج��رد در گفت و گو با ایس��نا، با بی��ان اینکه 
اکثر شهرس��تان های جنوبی استان از نفت کوره استفاده 
می کنند، افزود: شهرستان تکاب بیشترین مصرف کننده 
این نوع س��وخت اس��ت. مجرد تصریح کرد: از نفت کوره 
بیش��تر در بخش های تولیدی مانند کارخانجات سیمان، 
قند و آجرپزی ها استفاده می شود. وی در ادامه افزود: در 
6 ماه اول س��ال جاری استفاده از نفت کوره در شهرستان 
تکاب به 26 میلیون و 500 هزار لیتر رس��یده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته این مقدار 64 درصد کاهش 
یافته است. مجرد خاطرنشان کرد: عدم گازرسانی به تمام  
بخش های مصرفی زمینه را برای اس��تفاده از نفت کوره 

فراهم کرده است. 
مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفت��ی میاندوآب به 
نبود مش��کل در زمینه تولید و صادرات نفت کوره اشاره 
کرد و اف��زود: طبق سیاس��ت گذاری های ابالغ ش��ده از 
س��وی وزارت نفت باید استفاده از گاز در تمام واحدهای 
تولی��دی جایگزین نفت کوره ش��ود. وی در ادامه تاکید 
کرد: اس��تفاده از نفت کوره سبب آلودگی محیط زیست 
و سوء اس��تفاده برخ��ی س��ودجویان  ش��ده ک��ه این امر 
 ضرورت گازرس��انی را در تمام بخش های مصرفی ایجاد 

کرده است. 
مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفت��ی میاندوآب با 
بیان اینکه اس��تفاده از نفت کوره مشکالت و هزینه های 
زی��ادی را ب��ر واحدهای تولی��دی و مصرف کننده ها وارد 
می کند، گفت: درصورت گازرس��انی و جایگزینی این نوع 
سوخت به جای نفت کوره در آمد زایی زیادی برای کشور 
و تولیدکنندگان حاصل می شود. مجرد خاطرنشان کرد: 
برای گازرس��انی به تمام واحدهای تولیدی برخی نهادها 
می توانند با ارائه وام و بس��ته های حمایتی زمینه را برای 

گازرسانی به واحد های تولیدی فراهم کنند.  

وحید زندی فخر

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی آذربایجان 
شرقی از آماده بودن زیرساخت های فاز اول شهرك 
صنعت�ی ملکان ب�رای واگذاری خب�ر داد.به گزارش 
ایس�نا، محمدعلی عسگری در سفر به ملکان ضمن 

دیدار با فرماندار این شهرس�تان و بررسی چگونگی 
واگذاری این شهرك، آخرین وضعیت اقدامات انجام 
شده در شهرك صنعتی ملکان را مورد بررسی قرار 
داد.وی همچنی�ن از انج�ام برنامه ریزی و هماهنگی 

الزم جهت ش�روع واگذاری و کلنگ زنی نخس�تین 
واحد صنعتی شهرك صنعتی ملکان با حضور معاون 
اس�تاندار خبر داد.عس�گری گفت: شهرك صنعتی 

ملکان در یکصد هکتار به اجرا درآمده است.

شهرك صنعتی ملکان به مرحله واگذاری رسید

دکتر سرمایه

تبریز در انتظار ورود نخستین قطار 
گردشگران اروپایی

مدی��رکل راه آه��ن آذربایجان از ورود نخس��تین قطار 
گردشگران بین المللی به کشورمان خبر داد. 

میرحسن موسوی دیزجی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
این خبر اظهار کرد: به منظور آشنایی گردشگران اروپایی 
با ظرفیت های گردش��گری مذهب��ی، تاریخی و فرهنگی 
کش��ورمان، دو رام قطار گردش��گری بین المللی هفتم و 
سی ام مهرماه با 156 مسافر از ملیت های مختلف از طریق 
مرز ریلی وارد ایران می شوند. وی ادامه داد: این قطارهای 
بین المللی در مس��یر ورود به کش��ورمان از ایستگاه های 
رازی، س��لماس، تبریز و مراغه عبور می کنند. وی گفت: 
قطار گردشگری بین المللی تحت نام تور مسافرتی »هزار 
و یک شب« شرکت آنتونینای ترکیه، با مشارکت لرنیده 
آلمان و با همکاری ش��رکت بین المللی آزادی ایران، سفر 
خود را از مبدا استانبول با 78 مسافر با ملیت های آلمان، 
روسیه، س��وئیس، انگلستان، اس��ترالیا، اسپانیا، سنگاپور 
و ترکی��ه آغ��از می کند و از طریق م��رز رازی وارد خاک 
ایران می ش��ود. موس��وی دیزجی اظهار کرد: این افراد در 
مدت 13 روز از ش��هرهای زنجان، یزد، اصفهان، ش��یراز 
و ته��ران بازدی��د و در نوزده��م مهرماه کش��ورمان را از 
مرز ایس��تگاه راه آهن رازی به س��مت کشور ترکیه ترک 
می کنند. وی یادآور ش��د: مشابه همین قطار گردشگری 
نیز قطاری با نام تور مس��افرتی »عقاب طالیی« توس��ط 
شرکت مجارستانی با همکاری شرکت پاسارگاد تور ایران، 
با 78 مسافر با ملیت های فرانسه، آلمان، دانمارک، سوئد، 
هلند، آمریکا، انگلس��تان، سوئیس، مکزیک و مجارستان 
سفر خود را از مبدا مجارستان آغاز می کند. وی ادامه داد: 
این تور نیز بعد از گذش��تن از کشورهای مسیر، در سی ام 
مهرماه از طریق مرز رازی وارد خاک کش��ورمان می شود  
و گردش��گران در مدت 13 روز از ش��هرهای زنجان، یزد، 

اصفهان، شیراز، تهران، کرمان و مشهد بازدید می کنند.

گزارش

وعده های مسئوالن از شعار تا عمل

 سرمایه گذاران؛ 
جدال میان ماندن و رفتن
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یک��ی از نخس��تین دغدغه ها، 
زمانی که یک ش��رکت محصولی 
جدید تولی��د می کند، چگونگی 
س��هیم ش��دن در بازار و جذب 
اغلب  است. ش��رکت ها  مشتری 
استراتژی های متفاوتی برای این 
کار دارن��د، برخی قب��ل از تولید 
محصول یا ورود آن به بازار شروع 
به معرفی و تبلیغ می کنند، برخی 
دیگر ابت��دا محص��ول را معرفی 
کرده و س��پس طی مراسمی به 
می کنند،  »رونمای��ی«  اصطالح 
برخ��ی هم که بی محاب��ا تولید و 

روانه بازار می کنند. 
در این بین برخی ش��رکت ها 
و  ارزش  مشتریان ش��ان  ب��رای 
احترام بس��یاری قائل می ش��وند 
و هم��واره دغدغ��ه راضی کردن 
یا دس��ت کم قانع کردن مشتری 
را دارند، در واقع این ش��رکت ها 
غالبا وقت��ی می خواهند محصول 
جدید خود را عرضه کنند، احترام 
گذاشتن به اعتماد مشتریانشان را 
در اولویت ق��رار می دهند. از این 
رو محصول تازه ش��ان سهمی در 
بازار پی��دا می کند و حتی گاهی 
از پی��ش س��فارش ها و رزروهای 
میلیونی خود را از بازار می گیرند. 

یک شروع خوب و یک 
محصول ماندگار

مس��ئله معرفی یک محصول 
تازه توس��ط برندهای ش��ناخته 
ش��ده یکی از پروسه های جذاب 
برای اغلب مش��تریان وف��ادار به 
آن برند اس��ت که به نظر هرچه 
با آب وتاب بیش��تری برگزار شود 
توان ماندگاری در بازار را بیش��تر 
به دس��ت می آورد. کارشناس��ان 
این حوزه معتقدند تنها توس��عه 
و گس��ترش و کیفی��ت محصول 
شما کافی نیست، الزم است یک 
داستان یا ماجرا برای محصوِل به 
دنیا نیامده ت��ان خلق کنید، الزم 
است از قبل همه چیز را مدیریت 
کنید، از زمان گرفته تا سناریوی 
مناس��ب برای معرفی و رونمایی 
از محص��ول؛ زیرا نح��وه معرفی 
محصول باید به گونه ای باشد که 
تا مدت ها در ذهن ها نقش ببندد. 
محصول ش��ما عالوه بر اینکه 
برای مش��تریان وفادارتان عرضه 
می ش��ود، باید تمایزاتی داش��ته 
باش��د تا مش��تریان جدید را نیز 
جذب کن��د. برای مث��ال اپل در 
محص��ول جدید خود بس��یاری 
از ویژگی ه��ای گوش��ی آیفون 6 
را ارتق��ا داد، از ش��کل ظاه��ری 
گرفته تا اندازه و کیفیت دوربین 
و... هم��ه ای��ن امتی��ازات جدید 
را ط��ی مراس��می به مش��تریان 
خ��ود عرضه کرد. حت��ی قبل از 
رونمایی از محصول به ش��ایعات 
ش��بکه های اجتماع��ی بی توجه 
ماند تا محصولش برای مخاطبان 
جذابی��ت و کنج��کاوی الزم را 
ب��ه وجود بی��اورد، البته به ظاهر 
این گون��ه ش��ایعه پراکنی ها هم، 
به نوعی برای ش��رکت مفید واقع 

می ش��ود زیرا گمانه زنی ها توجه 
مخاطب را بیشتر جلب می کند. 
اپل در کن��ار ارائه دو آیفون 7. 4 
و ۵. ۵ اینچی جدید خود، از یک 
 Apple ساعت هوش��مند به نام
Watch  نی��ز رونمایی کرد. این 
یعنی چیزی که فرات��ر از انتظار 
مشتریان است؛ حتی یک نسخه 
از جنس طالی 18 عیار را معرفی 
کرد. اپل خواسته های مشتریانش 
را به خوب��ی شناس��ایی می کند. 
سعی کنید فراتر از آنچه شایعات 
در ذهن مش��تریان ساخته اند به 
آنها تقدیم کنی��د و ویژگی های 
متمای��ز ارتقایافته محصول خود 
را خیل��ی خالصه و صادقانه بیان 
کنید به گونه ای که برای همه افراد 

این تمایز قابل درک باشد. 

هواداران باوفا
در کش��ور ما مسئله چگونگی 
ارائ��ه یک محصول ت��ازه به بازار، 
هم��واره ضعیف بوده و هس��ت. 
برای اینکه با مش��کالت موجود 
در این حوزه آشنا شویم و بتوانیم 
راهکارهای��ی را ب��ه کار بگیری��م 
تا ب��ا در نظر گرفت��ن امکانات و 
وضعیت برند در منطقه، دست کم 
مش��تریان وف��ادار محصول خود 
را سرش��وق بیاوری��م به س��راغ 
محمدمهدی تشرفی، کارشناس 
ارش��د بازاریابی و فروش رفته ایم 
و نظ��ر او را در این خصوص جویا 

شده ایم.  
تشرفی می گوید: برندهایی که 
در کار خود موفق هس��تند اغلب 
مش��تریان ثاب��ت ی��ا به اصطالح 
هواداران خ��ود را دارند، هواداران 
باوفای��ی ک��ه س��اعت ها ب��رای 
رونمای��ی از محص��ول جدید در 
صف ها منتظر می مانند و خبرها 
را از شبکه های اجتماعی و دیگر 
رس��انه ها دنبال می کنن��د تا روز 
موعود برس��د و محصول به بازار 
ارائه شود. البته همین افراد گاهی 
ممکن اس��ت آنچنان که وانمود 
می کنند و پیگیر محصول هستند 
به آن نیاز نداش��ته باشند و تمام 
قابلیت ه��ای آن را به کار نگیرند 

اما به واس��طه اینکه آن برند یک 
برند معتبر و تایید ش��ده است و 
بین مردم دارای یک هویت مثبت 
است افراد با استفاده از محصوالت 
آن برند سعی می کنند برای خود 

اعتبار کسب کنند. 
او اضاف��ه می کند: نخس��تین 
چی��زی که بای��د در نظر بگیریم 
این اس��ت ک��ه یک برن��د برای 
اینکه ه��واداران خ��ود را در بازار 
داش��ته باش��د ابتدا باید اعتماد 
به دس��ت آورد، ای��ن اعتماد هم 
ب��ا محص��والت ب��دون نق��ص و 
زیرس��اخت های اساسی به وجود 
می آید، واقعیت این است که برند 
باید زیرساخت های الزم در بازار را 
ایجاد کند سپس به ترویج و تبلیغ 
محصول خود بپ��ردازد، می توان 

گفت این زیرس��اخت ها ش��امل 
کیفیت محصول، نیروی انسانی، 
روش ه��ای بازاریابی مناس��ب و 
هر چیزی هس��تند که مربوط به 
محصول می شود و برای شرکتی 
ممکن است 10 سال طول بکشد 
و برای دیگری ممکن اس��ت ۵0 
س��ال یا حتی بیش��تر ب��ه طول 
بینجامد، آنچ��ه اهمیت دارد این 
است که یک برند از تمام جهات 
بتوان��د در بین مخاطب��ان برای 
خود مش��تریان وفادار بسازد و به 
آنها اعتماد و اش��تیاِق استفاده از 
محصول بدهد. در بازار کسب و کار 
معروف بودن مهم نیس��ت، آنچه 
اهمیت دارد محبوب بودن است 

و ای��ن محبوبی��ت تنها ب��ا ارائه 
محصوالت باکیفی��ت و خدمات 

مناسب به دست می آید. 

صداقت و شهامت
تش��رفی تاکید می کن��د: برند 
بای��د با مش��تریان خ��ود صادق 
باش��د. صداقت یکی از مهم ترین 
المان ه��ای مدیری��ت اس��ت، به 
شکلی که حتی اگر یک محصول 
از شرکت مشکلی داشت یا ضعف 
و نقصی در آن محصول دیده شد 
صادقانه اش��تباهش را بپذیرد و 
پاسخگو باش��د، محصول را پس 
بگی��رد و ش��هامت عذرخواهی 
باش��د.  داش��ته  را  مش��تری  از 
این گون��ه رفتاره��ا موجب جلب 
اعتماد مش��تریان خواهد شد و 
در این صورت مشتری می گوید 
ای��ن برن��د ی��ک برند مط��رح و 
کاردرست است، اگر هم مشکلی 
در محصولش پی��ش آمده، خود 
قبل از هر کس��ی آن را پذیرفته 
و درصدد برطرف کردن مش��کل 
برآمده، پس این برند قابل اعتماد 
اس��ت.  او در ادام��ه می گوید: از 
طرفی باید بدانی��م که تبلیغات 
کال نوع��ی غلو صادقانه اس��ت، 
حال هرچه این غلو دور از ذهن تر 
باشد باورپذیری مشتری پایین تر 
می آید، برای تبلیغ محصول باید 
ش��عور مخاطب را در نظر گرفت 
و براس��اس فرهنگ و خواس��ته 
مش��تری و صادقان��ه ب��ه تبلیغ 
محصول بپردازیم. امروزه خواسته 
مشتری بیش از هرچیزی اهمیت 

دارد. 

نیاز به سابقه ذهنی مثبت 
مش��تری ب��ا توجه به س��ابقه 
ذهن��ی ک��ه از برن��د دارد آن را 
دنب��ال می کن��د، حت��ی گاهی 
نی��از به تبلیغات گس��ترده برای 
رونمایی محصول ی��ا ورود آن به 
بازار نیس��ت زیرا مشتریان خود 
درگیر محصول هستند و مدام آن 
را دنبال می کنند. تشرفی در این 
خصوص می گوید: یک مثال ساده 
درخص��وص پیگیری مش��تریان 

را می توان فیلم مدرس��ه موش ها 
دانست، این فیلم با استقبال خوبی 
روبه رو شده است اگر چه شاید از 
نظر کیفی یا محتوایی فیلم سطح 
باالیی نباشد اما جوانان دهه ۵0 
و 60 که س��ابقه ذهنی خوبی از 
این فیل��م در دوران کودکی خود 
دارن��د روزها منتظ��ر پخش این 
فیل��م بودند و حت��ی در روزهای 
ابتدایی پخش، افراد زیادی موفق 
ب��ه دریافت بلیت نمی ش��دند و 
پشت درها می ماندند. این انتظار 
و استقبال به خاطر ذهنیت مثبت 
ما از این فیلم و خاطره هایی که از 

آن داشته ایم بوده است. 

استراتژی های متفاوت
این کارشناس در پایان به سه 
روش موجود برای ورود محصول 
جدی��د به ب��ازار اش��اره می کند: 
روش اول این اس��ت که شرکت 
درخص��وص محص��ول جدی��د 
خود کنگره یا س��مینارهایی در 
زمان های مش��خصی ب��ا حضور 
رس��انه ها و کارشناسان و برخی 
ای��ن  در  و  برگ��زار  مش��تریان 
س��مینارها محصول خ��ود را با 
مش��خصات آن معرفی می کند، 
درواق��ع در ای��ن روش محصول 
قب��ل از النچ ش��دن ی��ک نمایه 
به مخاطب می دهد، س��پس در 
ش��بکه های اجتماعی و رسانه ها 
درخصوص آن صحبت می ش��ود 
ت��ا روزی که محص��ول وارد بازار 
ش��ود. در روش دوم کارشناسان 
براس��اس نی��از ب��ازار ش��روع به 
تحقی��ق و بررس��ی می کنن��د، 
در م��ورد ی��ک ن��وع محص��ول 
صحب��ت و م��ردم را متوجه این 
مس��ئله می کنن��د ک��ه مثال به 
فالن محصول نیاز دارید س��پس 
محصول را وارد ب��ازار می کنند، 
در این روش نیاز بازار را کش��ف 
ک��رده و براس��اس آن محصولی 
را ک��ه مش��تری می خواهد به او 
می دهند. نمون��ه آن ورود لنز در 
سال های پیش به کشور بود. ابتدا 
برنامه هایی در مورد مش��کالتی 
که عینک در ظاه��ر افراد ایجاد 
می کند ی��ا دردس��رهای کثیف 
ش��دن و گم ش��دن عین��ک و... 
 مطرح شد سپس لنز را وارد بازار 
کردن��د.  درنهایت هم که برخی 
ش��رکت ها روش س��وم را به کار 
می گیرند به این صورت که ابتدا 
محصول را وارد بازار کرده سپس 
در خصوص آن شروع به تبلیغ و 
صحبت های کارشناسی می کنند. 
البته این روش با ریس��ک زیادی 

همراه است. 
استفاده از روش های اول و دوم 
به مراتب مفیدت��ر و کم خطرتر از 
روش سوم است اما مسئله اصلی 
به نظر من رونمایی پرس��روصدا 
از محص��ول نیس��ت، م��ا قبل از 
هرچی��زی باید به اعتماد س��ازی 
بپردازیم، الزمه ماندگاری در بازار 
ایجاد و توسعه زیرساخت هاست. 
اگر مش��تری به ما اعتماد داشته 
باش��د خود به صورت مداوم ما را 

دنبال می کند. 

روش های ورود محصول جدید به بازار

رونمایی از رازهای »رونمایی«
روش های انتخاب رسانه های 

اجتماعی برای بازاریابی

وب سایت های اجتماعی بی شماری در اینترنت وجود 
دارد ک��ه مختص گ��روه خاصی از مخاطب��ان یا حتی 
مخاطبان کلی و عام اس��ت. بدیهی اس��ت تنها اندکی 
از این وب س��ایت ها وجود دارند که در این عرصه گوی 
سبقت را از سایرین ربوده اند. این بدان معنی نیست که 

وب سایت های دیگر را باید نادیده گرفت. 
اکثر کارشناس��ان بازاریابی به صاحبان کسب و کارها 
توصی��ه می کنند ک��ه از س��ایت های پرمخاطبی مثل 
فیس ب��وک و توئیتر برای بازاریابی اس��تفاده کنند، اما 
سایت های دیگری هم وجود دارند که فعالیت و حضور 
در آنها با توجه به نوع مخاطبان شما می تواند برای تان 
مفیدتر تمام شود. پیش��نهاد می کنم در تصمیم گیری 
برای اینکه کدام یک از س��ایت های اجتماعی برای شما 
مناس��ب اس��ت، از مش��تریان خود کمک بگیرید. اگر 
به این نتیجه رس��یدید که س��ایت های اجتماعی دیگر 
نیز در جهت پیش��رفت و ترقی کسب و کار شما موثر و 

کارآمد است، از آن سایت ها نیز استفاده کنید. 
 ب��ه هر حال یکی از نکات اصولی این اس��ت که باید 
در جایی حضور داش��ت که مش��تریان ما حضور دارند. 
در حال حاضر ش��انس بزرگی که می تواند در این عرصه 
به شما بس��یار کمک کند این است که مخاطبان شما 
در فیس بوک حضور دارن��د و اگر گزینه دیگری وجود 
داش��ته باشد، نام سایت توییتر مطرح می شود. در ابتدا 
می توانید از این دو س��ایت ش��روع کنی��د. اگر صاحب 
کس��ب و کاری هستید که مختص به منطقه جغرافیایی 
خاص��ی اس��ت و نی��از ب��ه مراجع��ه مش��تریان دارد، 
تحقی��ق و بررس��ی در مورد س��ایت های دیگر از قبیل 
FourSquare.Com  س��ودمند اس��ت. همچنی��ن 
سایت linkedin.com مناس��ب حرفه ای هاست، اما 

الزم نیس��ت خودتان را به این س��ایت ها محدود کنید 
و به تدری��ج می توانید دامنه اقدامات خود را در س��ایر 

رسانه ها گسترش دهید. 
در پایان تاکید می کنم که نظر شما به عنوان صاحب 
کس��ب و کار در مورد بازاریابی در رسانه های اجتماعی 
بس��یار مه��م اس��ت. هر کس خ��ودش بهت��ر می تواند 
تش��خیص  دهد که ن��وع کارکرد این ن��وع بازاریابی در 
کسب و کارش چگونه است و حضور در چه سایت هایی 

می تواند برایش مفید واقع شود. 

در شماره بعدی بخوانید: 
ابزار و زبان بازاریابی از طریق ایمیل 

سونی در خطر حذف از بازار موبایل است
س��ال های زی��ادی از محبوبیت گوش��ی های س��ونی 
اریکس��ون در بازار موبایل دنیا نمی گذرد، اما این شرکت 
ژاپن��ی ای��ن روزها با کاهش س��هم و درآم��د در بخش 
گوشی های هوشمندش همراه شده و جایگاهی همچون 

گذشته ندارد. 
به گزارش موبنا، پیش از اینکه اپل به رقیب بزرگی برای 
سامسونگ تبدیل شود، سونی بزرگ ترین رقیب بازار بود، 
اما پس از اینکه س��ونی از اریکس��ون جدا شد و برخالف 
تص��ور همگان که تصویر خوبی از س��ونی در زمینه همه 
محصوالت خانگی داشتند، نتوانست در زمینه گوشی های 
هوش��مندش خیلی موفق عمل کند و در این بازار کم کم 

در برابر سامسونگ سهمش را از دست داد. 
سامس��ونگ در بخش تلویزیون در سراس��ر دنیا سهم 
ب��ازارش را افزای��ش داد در حالی که س��ونی در تجارت 
تلویزیون موفق نبود. سامس��ونگ از س��ال 2010 کم کم 
سهم بازار گوشی های هوشمندش را افزایش داد، در حالی 
که س��ونی از آن زمان به بعد با کاهش سهم و درآمد در 
بازار موبایل همراه ش��د و هم اکنون فقط 3/۵درصد بازار 
موبایل دنیا را دارد.  بس��یاری از کارشناسان عدم موفقیت 
سونی در بازار گوشی های هوشمند را ساخت محصوالت 
تکراری می دانند. برای مثال س��ونی پس از عرضه گوشی 
Xperia Z، هی��چ محصول تازه ای وارد بازار نکرد و همه 
گوش��ی هایی که به بازار عرضه کرد، به ویژه گوش��ی های 
گران قیمتش شکل و شمایل و حتی ویژگی های یکسانی 
داشت. این در حالی است که رقبایی همچون سامسونگ 
و ه��وآوی هر س��ال تع��داد زیادی گوش��ی در طرح ها و 

ویژگی های گوناگون راهی بازار می کنند. 
از سوی دیگر سونی پس از اعالم کاهش 2/1میلیاردی 
س��ودش، ارزش سهامش به ش��دت افت کرد و این قضیه 
از عملکرد ناموفق تجارت گوش��ی های هوش��مند سری 
Xperia ناشی شده است. براساس گزارش بیزینس ویک، 
س��ونی اع��الم کرده ک��ه هزار نف��ر از کارمن��دان بخش 

گوشی های هوشمندش را تعدیل می کند. 
با این حال، نمی توان مشکالت سونی را فقط در نتیجه 
اش��تباه مدیریت این ش��رکت دانس��ت، بلکه بسیاری از 
کارشناسان معتقدند ش��ناخت بازار و نیاز مصرف کننده 
می تواند به س��ونی کمک کند تا در این بازار جایگاه خود 
را بیش از پیش از دس��ت ندهد. البته این فراز و نشیب ها 
همیش��ه و در همه بازارها بود، همان طور که کسی تصور 
نمی کرد نوکیا به عنوان یک غول صنعت موبایل روزی از 
این بازار محو ش��ود، بنابراین تغییر استراتژی می تواند به 
سونی هم کمک کند تا در این بازار بماند. بنابراین رقبایی 
همچون سامسونگ هم نمی توانند به موفقیت همیشگی 
امیدوار باش��ند، زیرا مشکالت سامس��ونگ هم با عرضه 
آیفون 6 و ورود برندهای جدید همچون شیائومی و قدرت 
گرفتن هوآوی و عرضه گوشی های هوشمند ارزان قیمت 

بیشتر می شود.

ساالد »بیمه« با سس »مشاوره«
اندر حکایت اندوخته بیمه نامه های 

عمر و سرمایه گذاری

در نگاه حیرت زده بس��یاری از شهروندان محترم، 
نح��وه تش��کیل اندوخت��ه در بیمه نامه ه��ای عمر و 
س��رمایه گذاری و همچنی��ن مزای��ای ناش��ی از آن، 
عملیاتی اس��ت در حد س��اختن هش��تمین مورد از 
عجای��ب هفتگان��ه! که اگر کار از ما بهتران نباش��د، 
قطعا در زمره بهترین کارهای ما زمینیان به حساب 

می آید. 
نکت��ه جال��ب اینجاس��ت ک��ه عموما هی��چ آدم 
عاقلی، وج��ود هیچ چی��ز عجیبی را ب��اور نمی کند 
مگ��ر آنکه خ��ودش ببیند و البته ج��ای نگرانی هم 
دقیق��ا همین جاس��ت! زیرا کیس��ت که ت��ا قبل از 
تهیه بیمه نامه عمر و س��رمایه گذاری، توانسته باشد 
مزای��ای »عجیب و غریب ول��ی واقعی« اندوخته آن 
را دیده باشد؟! اینجاست که آدم یاد آن ضرب المثل 
 مع��روف می افت��د ک��ه: »ش��نیدن، کی ب��ود مانند 

دیدن!«
هم��کار گرامی اینها را گفتم تا مرا نیز در رنج نامه 
فروش بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در ایران، 
شریک غم خود بدانید! و البته از آنجایی که معموال 
روی دیگر هر رنج نامه ای، یک گنج نامه هم هس��ت! 
ترجیحا و فعال و در اینجا، به آن روی سکه که نقش 

گنج نامه را دارد، خواهیم پرداخت. 
اندوخت��ه بیمه نام��ه عم��ر و  از عجای��ب  یک��ی 
س��رمایه گذاری آن اس��ت ک��ه طی چند س��ال اول 
ق��رارداد و به خص��وص هم��ان س��ال اول و باوجود 
اختصاص س��ود تضمین ش��ده به حق بیم��ه آن، به 
جای آنکه افزایش یابد، کم می شود! )یعنی کمتر از 
حق بیمه یا حق بیمه های پرداختی می ش��ود( یکی 

از دش��واری های ف��روش بیمه عم��ر در ایران نیز به 
نح��وه توضیح همین موضوع غیر عادی به مش��تری 
مرب��وط اس��ت. )و البت��ه بگذری��م از روش فروش 
معدود فروش��ندگان محترمی که به جای ادای حق 
مطلب و احیانا از س��ر دلس��وزی! صورت مس��ئله را 
پ��اک و تمام هم و غم ش��ان را فقط صرف توضیح و 
مقایسه حق بیمه های پرداختی و مقدار اندوخته، در 
س��ال های پایانی قرارداد بیمه عمر می  کنند، آن هم 
 بدون اش��اره به تف��اوت ارزش پول در ابتدا و انتهای 

قرارداد!( 
از ای��ن رو، بای��د بر این نکته تاکی��د و اصرار کنیم 
که از جمله حقوق بیمه ای هر مش��تری )ش��هروند( 
اس��ت که اطالع یابد همه هزینه های هر بیمه نامه از 
جمله بیمه نامه عمر و س��رمایه گذاری، به عهده خود 
مش��تری اس��ت و این هزینه ها در وهله اول عبارت 
اس��ت از هزینه پرداخت خس��ارت به بیمه گذاران یا 
بیمه شدگان یا بازماندگان، آن هم از صندوق ذخیره 
فنی )یا هم��ان صندوق تعاونی بیم��ه ای خودمان(  
و در مراح��ل بعدی عبارتن��د از هزینه های مالیاتی، 
س��هم بیم��ه مرکزی ی��ا بیمه های اتکای��ی دیگر از 
حق بیمه ها، س��ود س��هامداران، هزینه های شرکت 
م��ادر و زیرمجموعه های آن که ش��امل نمایندگان و 
بازاریابان بیمه نیز می ش��ود و... زی��را همان طور که 
قب��ال ه��م توضیح داده ش��د، »بیم��ه« یک صنعت 
اس��ت با دخل و خرج های مخصوص خودش نه یک 
»صندوق پرداخت خس��ارات« به همه ش��هروندان 
و ب��ا منابع مال��ی دولتی و تمام نش��دنی. دوم اینکه، 
بهتر اس��ت مشتری بداند  عمده هزینه های بیمه نامه 
عمر و سرمایه گذاری، در سال های ابتدایی قرارداد و 
به خصوص س��ال اول آن، از حق بیمه مربوطه کسر 
و تامین می ش��ود و در هر حال تا پایان قرارداد وی 

نیز ادامه می یابد. 
عل��ت این همه تاکی��د و اصرار ب��ر رعایت حقوق 
بیمه ای مش��تری و به خصوص مورد ب��اال، آن هم از 
سوی مش��اوران بیمه این اس��ت که: »از ماست که 

بر ماست.« 
آی��ا تا ب��ه ح��ال از خ��ود پرس��یده ایم ک��ه چرا 
70درص��د پورتفوی صنعت بیم��ه در جهان را حق 
بیمه بیمه نامه های عمر و س��رمایه گذاری تش��کیل 
می ده��د، اما در ای��ران عزیز ما، ای��ن درصد کمتر 
از چن��د درصد ناقابل اس��ت؟ یا اینک��ه چرا بیش از 
9۵ درص��د ش��هروندان ژاپنی، یک ی��ا بیش از یک 
بیمه نامه عمر و س��رمایه گذاری دارن��د، اما کمتر از 
10 درص��د جمعیت کش��ور ما متقاعد ش��ده اند که 
این بیمه نامه را )و متاس��فانه ب��ا کمترین حق بیمه 
ممکن( تهی��ه کنند که از همین تع��داد اندک نیز، 
بیمه گذاران بس��یار فراوانی هس��تند که با گذش��ت 
 چند س��ال، به فکر بازخرید بیمه نامه خود می افتند 

نه افزایش آن! 
آیا زمان آن نرسیده که ما عامالن فروش بیمه نامه 
در ای��ران، خود را در نقش مش��اور بیم��ه ببینیم نه 
دالل بیمه؟ قطعا مس��ائل و مش��کالت فراوانند، اما 
به نظ��ر اینجانب فرصت ها نیز  بی ش��مارند و گرچه 
ممکن است همه ش��هروندان درک درستی از بیمه 
نداش��ته باش��ند یا اینکه همه صاحبان این صنعت 
بر مدار و محور مش��تری مداری حرک��ت نکنند، اما 
مس��لما همه شهروندان ایرانی )بدون استثنا( تفاوت 
 دالل و مش��اور بیمه را ب��ه خوبی هم می دانند و هم 

حس می کنند. 
آیا بهتر نیس��ت به جای کس��ب رنج بی حاصل از 
رنگ کردن گنجش��ک و ف��روش آن به جای قناری، 
کاسب گنجی ش��ویم که حاصل اطمینان مشتریان 
 به مش��اوران بیمه اس��ت؟ و صد البته ک��ه انتخاب 

با ماست. 

 یک داستان یا ماجرا 
برای محصوِل به دنیا 
نیامده تان خلق کنید، 
الزم است از قبل همه 
چیز را مدیریت کنید، از 
زمان گرفته تا سناریوی 

مناسب برای معرفی 
و رونمایی از محصول 

زیرا نحوه معرفی 
محصول باید به گونه ای 
باشد که تا مدت ها در 

ذهن ها نقش ببندد

بیمه و مشتری مداری بازاریابی مجانی

کافه بازاریابی

شکوفه میرزایی

جیم کوکروم
رضا رائینمترجم: حامد تقوی

کارشناس بیمه
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خاطرات یک بازاریاب

حیدر پیربنه

همان طور که می دانید فصل پاییز فصلی است سراسر 
مهر. فصل مدرسه. فصل دانشگاه. فصل آمد و شد. فصل 

بازاریابان عاشق. فصلی که پیام آن شروعی دوباره است. 
در این فصل خیلی از شرکت های صاحب برند، مشغول 
برنامه ری��زی جدی��د برای تبلیغات ش��ش ماه دوم س��ال 
هس��تند تا بتوانند پیام محصوالت مورد نیاز مش��تریان را 
به گوش شان برس��انند.  فصل پاییز برای بازاریابان، فصل 
ارتباطات است. در این فصل بازاریابان کشور در حال تبادل 
اطالعات با مدیران بازاریابی هس��تند و نقاط قوت و ضعف 
فراوانی را تقدیم مدیران خود می کنند تا بهترین راهکارها 
و بهتری��ن پیام ها را برای ارائه به مش��تریان ثابت و حتی 
مشتریان جدید خود انتخاب کنند.  در این روزهای آغازین، 
من هم همگام با پاییز مشغول ارتباط با برندهای صاحب نام 
هس��تم و بازارسنجی هایی که در قالب رسانه های پرینتی، 
محیطی و در اصل مدیاهای مختلف انجام شده است، به آن 
شرکت ها منتقل می کنم تا پس از تصمیم گیری و دستورات 

الزم بتوانم در خدمت شان باشم. )خیلی هم عالی!(
لطفا کمی حوصله کنید. بگذاری��د این تلفن را جواب 

بدهم. 
... بفرمایید. 

گفت: آقا س��الم، زیاد وقت شما را نمی گیرم، می توانید 
یک پیشنهاد خوب درخصوص روزنامه های پرتیراژ به من 

بدهید تا بتوانیم تبلیغ��ات محصوالت خود را در آن ارائه 
کنیم. 

عرض کردم: بله می توانم. 
گفت: تا یک ساعت دیگر می خواهم! 

گفت��م: تا یک س��اعت  و نیم دیگر برای ش��ما ارس��ال 
می کنم. 

گفت: خوبه. پس منتظرم. 
همان طور که ش��ما می دانید کار بس��یار سختی را در 
پیش دارم. پس خیلی س��ریع تماس خود را با نش��ریات 
م��ورد نظر آغاز کردم و با ش��ش روزنامه به توافقات اولیه 
رس��یدم تا بتوانم یک پیشنهاد عالی به شرکت مورد نظر 

بدهم. 
س��ریعا ش��روع به جدول بن��دی کردم و تی��راژ، تعرفه 
و حداکث��ر میزان تخفیفات نش��ریات را براس��اس تعداد 
نوبت های تبلیغات آن شرکت محترم مشخص و پیشنهاد 
کردم. ناگفته نماند که حداقل سود را برای خودم در نظر 

گرفتم. 
خیلی س��ریع جدول را به صورت ایمیل برایشان ارسال 
کردم. گوش��ی تلفن را برداش��تم و با آن ش��رکت تماس 

گرفتم. 
گفتم: س��الم! گفت: س��الم! گفتم: ایمیل خود را چک 
کنید، جدول را برای شما فرستادم. گفت: خیلی ممنون. 
تا یک ساعت دیگر در جلسه کمیته تبلیغات پیشنهادهای 
شما هم بررسی می ش��ود و به شما اطالع خواهیم داد تا 

اگر مورد قبول واقع شد، بتوانیم از کانال شما تبلیغاتمان را 
انجام بدهیم.  دل توی دلم نبود. از یک ساعت بعد منتظر 
تماس ش��رکت بودم اما خبری نشد. وارد دومین ساعت 
و س��ومین ساعت و باالخره نزدیک های پایان وقت اداری 
ب��ود که با من تماس گرفت و بعد از احوالپرس��ی، گفت: 
می خواهم یک اعترافی بکنم. ش��ما چه جوری توانستید 
ظرف یک س��اعت و نیم این ج��دول را آماده کنید؟! این 
پیشنهاد را از چندین بازاریاب هم درخواست کرده بودیم 
ک��ه متفق القول همه گفتند ظرف یک��ی دو روز دیگر به 
دس��ت ما می رسانند در ضمن پیشنهادی که شما ارسال 
کردید در کمیته مورد قبول واقع شد و متذکر شدند که 

حتما با شما کار کنیم. 
گفت��م: اول اینکه با توجه ب��ه ارتباط صمیمانه و کامال 
حرفه ای که با نش��ریات دارم، توانستم خیلی سریع یک 
پیش��نهاد خوب برای ش��ما مهیا کنم و همین موضوع و 
س��رعت عمل بنده باعث ش��د که ارتباط خود را با شما 
بسیار مستحکم تر از قبل کنم. به همین سادگی! )وجدانا 
کار خیلی سختیه( دوم اینکه جدول زمانبندی مجموعه را 
برای بنده ارسال کنید تا با روزنامه ها هماهنگی های الزم 

را انجام بدهم. 
گف��ت: پایان وقت اداری اس��ت، ف��ردا با هم هماهنگ 

می کنیم. 
گفتم: به امید خدا تا فردا. 

موفق باشیم.

تا می توانید ارتباط برقرار کنید! 



13 مديريت تبليغات

ــات ارزان و هدفمند، در  تبليغ
ــازى و الكترونيك،  ــاى مج دني
خواسته هميشگى مديران بوده 
و هست؛ مديرانى كه همواره به 
ــه صرفه ايده ها  معرفى موثر و ب
ــان مى انديشند.  و محصوالت ش
همين مسئله باعث شده كه بازار 
تبليغات در شبكه هاى اجتماعى 
ــيارى از برندهاى  داغ شود و بس
ــود صفحه هاى  معروف براى خ
ــداد بازديدهاى  با تع مخصوص 

ميليونى به راه بيندازند. 
ــبكه هاى  ش ــن  اي ــه  از جمل
اجتماعى مى توان به فيس بوك 
ــن امكان  ــه اي ــرد ك ــاره ك اش
ــرده تا  ــم را فراهم ك ــيار مه بس
ــتقيما  ــات را مس ــوان تبليغ بت
ــت به  ــرادى كه ممكن اس به اف
ــات مورد نظر  محصول يا خدم
ــند ارائه كرد.  ــا عالقه مند باش م
ــن رو، صاحبان تجارت ها و  از اي
كسب و كارهاى كوچك نيازى به 
صرف هزينه هاى زياد در تبليغات 
ــت مانند  ــران قيم ــيع و گ وس
ــات محيطى،  ــا، تبليغ بيلبورده
ــو و تلويزيون و… نخواهند  رادي
داشت و مى توانند از طريق همين 
شبكه هاى اجتماعى محصوالت 
خود را در معرض ديد جمعيتى 
چند ميلياردى قرار دهند. امروزه 
فيس بوك معتبرترين و برترين و 
البته پربازديدكننده ترين شبكه 
اجتماعى مجازى است، از اين رو 
ــه تبليغات  ــه چگونگى ارائ ما ب
 (Advertisement Delivery)
ــه و ارائه  ــذب، تهي ــد ج و فرآين
ــبكه نگاهى  تبليغات در اين ش

مى اندازيم. 

منابع مالى هميشگى
ــر كرده ايد  ــه حال فك آيا تا ب
كه چگونه ممكن است عضويت 
ــد، در  در فيس بوك رايگان باش
ــر كارمند  ــزاران نف حالى كه ه
ــر دنيا  ــركت در سراس و ده ها ش
ــانى به افراد  در حال خدمت رس
ــبكه ها هستند؟  عضو در اين ش
هزينه هاى اين شبكه اجتماعى و 
درآمد آنها از كجاست؟! صاحبان 
شبكه اجتماعى فيس بوك عنوان 
ــت در اين  ــد كه  «عضوي كرده ان
ــت و هميشه  ــبكه رايگان اس ش
ــد!» چنين  ــگان خواهد مان راي
ــن نخواهد بود مگر  چيزى ممك
ــب  ــى و كس ــع مال ــه مناب اينك
درآمد آن «هميشگى» باشد. اما 

چگونه؟! 
ــت  ــور كه ممكن اس همان ط
بدانيد، محل اصلى كسب درآمد 
ــت هزينه از  ــوك، درياف فيس ب
ــا و نمايش  ــان تجارت ه صاحب
تبليغ آنالين آنها، به «مخاطبان 
ــت. اين  ــتريان بالقوه» اس و مش
ــه انجام  ــه مرحل ــه در س پروس
مى شود: الف: يك تجارت تصميم 
مى گيرد محصوالت يا خدماتش 
ــد. ب: فيس بوك  ــغ كن را تبلي

هزينه اى را جهت نمايش تبليغ 
ــتريان هدف،  به مخاطبان و مش
دريافت مى كند. ج: مخاطبان و 
ــه بايد تبليغ را ببينند  آنهايى ك
ــايى  ــوك شناس ــط فيس ب توس

مى شوند و مى بينند. 
ــت  ــى اينجاس اما نكته اساس
ــه طريق  ــه چ ــه و ب ــه چگون ك
چنين امرى انجام مى شود؟ اين 
مشتريان بالقوه محصول چگونه 
ــور  ــوند؟ چط ــايى مى ش شناس
ــا عضو فيس بوك  بين ميليون ه
تشخيص مى دهد شما خواستار 

محصول x يا y هستيد؟ 
ــما يك عضو  ــرض كنيد ش ف
ــبكه اجتماعى فيس بوك  در ش
ــتيد، در اين فضاى مجازى  هس
تعدادى دوست داريد و صفحات 
مربوط به هنرمندان، ورزشكاران 
ــان را  ــخاص مورد عالقه ت و اش
اليك كرده ايد. براى مثال شما به 
صفحه خواننده محبوب تان، مثال 
آقاى x رفته و صفحه او را اليك 
مى زنيد يا به صفحه تبليغاتى يك 
ــورد عالقه تان رفته و اين  فيلم م

صفحه را نيز اليك مى كنيد. 
ــنديدن و اليك كردن  ــا پس ب
ــرح  ــه، اطالعاتى به ش هرصفح
 Data ــاى داده ــر در انباره ه زي
ــوك  فيس ب  Warehouse

گردآورى مى شود: 
ــى و  ــام خانوادگ ن ــام و  ن  

مشخصات شخصى شما
ــما و نام  ــل ش  آدرس ايمي

كاربرى شما
ــه اى كه اليك   عنوان صفح

كرده ايد
 زمان اليك كردن آن صفحه

 مشخصات دوستانى از شما 
ــم آن صفحه را اليك   كه آنها ه

كرده اند
ــى اليك كردن   فاصله زمان
دوستان شما نسبت به شما (چه 

كسى زودتر اليك كرده است؟)
ــر اثر اليك  ــتانى كه ب ردوس
ــما يا معرفى شما، آن  كردن ش

صفحه را اليك كرده اند. 
ــت جغرافيايى، زبان    موقعي
و زمان هاى معمول آنالين شدن 

ــتان به شرح باال، در  شما و دوس
فيس بوك

 نسبت شما با هريك از اين 
ــاوندى، دوست  دوستان، خويش

صميمى
ــوك  ــر فيس ب ــرف ديگ از ط
از  را  ــات  اطالع ــرى  يكس
ــب محصول  ــركت هاى صاح ش
ــورت دقيق  ــه به ص ــراى اينك ب
ــدا كند و  ــترى هدف را پي مش
ــه محصول و  ــى ب ــراف كامل اش
مشخصاتش داشته باشد دريافت 

مى كند، اين اطالعات شامل: 
ــخصات تبليغ (عنوان،   مش
متن، تصوير، فرمت متن، تعداد 

كلمات، كلمات كليدى مرتبط)

 مشخصات شركت يا شخص 
ــام و  ــغ (ن ــفارش دهنده تبلي س
ــرى، موقعيت  ــخصات كارب مش

جغرافيايى و)…
ــخصات كاال يا خدمات   مش

مورد تبليغ
 صفحه مربوطه در فيس بوك 

و وب سايت
و  ــتريان  مش ــخصات  مش  
مخاطبان بالقوه مانند (محدوده 
جغرافيايى كشور، شهر، منطقه، 

و حتى خيابان)
ــنى مورد نظر  ــدوده س   مح

مشتريان
  جنيست مشتريان

ــى  مذهب ــاى  ديدگاه ه  
مشتريان

ــتريان مانند   رفتارهاى مش
ميزان كشيدن سيگار. 

ــى و  ــط خانوادگ ــوع رواب  ن
ــتريان و مجرد يا  ــتى مش دوس

متاهل بودن آنها
ــن اطالعاتى درباره   همچني
شغل، محل كار، دسته بندى نوع 

شغل و …
ــاختن تبليغات در  صفحه س

فيس بوك به شكل زير است: 
بعد از كسب اين اطالعات تنها 
كارى كه باقى مى ماند استفاده از 
الگوريتم هاى هوشمند محاسباتى 
(كه البته اكثرا محرمانه هستند) 
ــبكه منطقى  ــكيل ش براى تش
ــان  (Logical Network) مي
تبليغ و مخاطب آن تبليغ است. 
ــت خواننده  اكنون اگر قرار اس
ــه او را اليك  ــما صفح x كه ش
ــده  آين ــاى  ماه ه در  ــد  كرده اي
ــته باشند و محل  كنسرتى داش
ــرت در شهر شما  برگزارى كنس
يا يكى از شهرهاى نزديك شما 
خواهد بود، آنگاه به فاصله زمانى 
ــبى، تبليغات آن كنسرت  مناس
ــما  در كنار صفحه فيس بوك ش
براى تان به نمايش درخواهد آمد 
ــرت  تا از زمان و مكان آن كنس

مطلع شويد. 

تركيب تبليغات و تبليغات 
تركيبى

ــر اين تبليغات،  نوع پيچيده ت
ــى  درآمدزاي اوج  ــه  نقط ــه  ك
فيس بوك هم هست، آنجاست 
كه مثال شما در مسافت دورترى 
ــرت  ــزارى كنس ــل برگ از مح
ــيقى زندگى مى كنيد، اما  موس
مى دهد  ــخيص  تش فيس بوك 
كه شما يكى از طرفداران پروپا 
ــتيد،  ــد هس ــرص آن هنرمن ق
ــد،  ــك كرده اي ــه او را الي صفح
مطالب و نوشته ها و عكس ها و 
ويدئوهايى را كه در اين صفحه 
ــابه، نمايش داده  و صفحات مش
ــاوب ديده ايد و  ــود به تن مى ش
ــان  اليك كرده ايد يا در موردش
ــتان تان  ــر داده ايد و با دوس نظ
به اشتراك گذاشته ايد و… در 
اين صورت فيس بوك مى تواند 
ــه كند.  ارائ تركيبى  ــات  تبليغ

ــرت  يعنى در كنار تبليغ كنس
ــما نمايش  ــاى x كه براى ش آق
داد، تبليغات سايت هاى فروش 
ــت و رزرو صندلى  ــن بلي آنالي
كنسرت را نيز نمايش دهد و از 
آن جالب تر، تبليغات آژانس هاى 
مسافرتى كه خدمات گردشگرى 
و توريسم بين شهر محل زندگى 
ــما و محل برگزارى كنسرت  ش
ــد، نيز نمايش  ــه مى كنن را ارائ

مى دهد. 

 انواع تبليغات در فيس بوك
ــش  نماي ــراى  ب ــوك  فيس ب

تبليغات دو روش كلى دارد. 
ــى  معمول ــات  تبــليغــ  -1
 :(Facebook Ads) فيس بوك
ــركت مى خواهد پيام  يك ش
تبليغاتى اش را به نمايش بگذارد. 
ــركت را  ــما صفحه آن ش اگر ش
اليك كرده باشيد، خبرى با اين 
ــما آن صفحه را  مضمون كه ش
پسنديده ايد (شامل نام و عكس 
شما) ممكن است در كنار ساير 
ــما  ــتان ش تبليغات، براى دوس
ــا آنان نيز  ــود ت نمايش داده ش
ــوند كه آن صفحه را  ترغيب ش
ــندند و اين گونه  ــد و بپس ببينن
ــركت  ــداد بازديد آن ش ــم تع ه
باالتر مى رود هم بانك اطالعاتى 
ــراى تبليغات بعدى  فيس بوك ب

تكميل تر مى شود. 

ــده  ــاى اسپانسر ش 2- خبره
:(Sponsored Stories)

ــه فيس بوك  ب ــركت  يك ش
ــد  مى كن ــت  پرداخ ــه اى  هزين
ــاى آن  ــب و فعاليت ه ــا مطال ت
شركت را به طور برجسته نشان 
دهد. اسپانسر البته نمى تواند هر 
متنى را كه خواست به خبرهاى 
اسپانسر شده، اضافه كند. همانند 
تبليغات معمولى، اين نوع تبليغ 
ــتانى از شما  هم تنها براى دوس
نمايش داده خواهد شد كه قبال 
اين اطالعات را با آنها به اشتراك 

گذاشته باشيد. 

اگر روى يك تبليغ كليك 
نشود آيا فيس بوك باز هم 
هزينه اى بابت آن مى گيرد؟ 

ــا  ب ــنجه اى)  (س ــور  فاكت
ــذارى» تاثيرگ ــرخ  «ن ــام  ن
در   (Impression ratio)
ــده و به كار  فيس بوك تعريف ش
گرفته مى شود كه ميزان نمايش 
ــغ را بيان  ــذارى هر تبلي و اثرگ
ــران آن تبليغ  مى كند. چه كارب
ــه نكنند،  ــك كنند و چ را كلي
فيس بوك براى نمايش تبليغات 

به كاربرانش هزينه مى گيرد. 
بخش مديريت تبليغات براى 
ــفارش دهنده تبليغات از يك  س
ــد، اين  ــتفاده مى كن نمودار اس
ــا گزارش هاى كاملى را  نموداره
ــاى مختلف نمايش و  از جنبه ه
ــات همچنين ميزان  ارائه تبليغ
اثرگذارى آن، بودجه و هزينه هاى 

صرف شده، ارائه مى كند. 

ظاهر ساده و الگوريتم پيچيده

ساز و كار دقيق تبليغ و كسب درآمد در شبكه هاى اجتماعى
ارتقاى كيفيت آگهى هاى تبليغاتى با 

سنجش ميزان اثربخشى

ــى باال  ــان صحبت از آگهى تبليغاتى با اثربخش هر زم
ــه درحوزه تبليغات فعاليت  ــود، فورا اكثر افرادى ك مى ش
دارند مثالى از كشورهاى خارجى مى آورند، مثال هايى كه 
ــوال پيش مى آيد  با ديدن آنها براى هر مخاطب ايرانى س
كه چرا اين شيوه تبليغات در كشور ما اجرايى نمى شود. 
بارها مشاهده كرده ايم آگهى تبليغاتى بى محتوايى اكران 
شده و استقبال خوبى نيز از آن نشده، ولى درفاصله كمى 
ــددا طراحى و اجرا  ــابه با آن آگهى قبلى مج طرحى مش
ــركت تبليغاتى  ــت. با اين وجود وقتى از آن ش ــده اس ش
ــوال مى شود، فورا صحبت از  درباره بازخورد آن آگهى س
ــيار خوب بوده و همگى از  اين مى كند كه بازخوردها بس
ــيار خوب  طرح ما تعريف كرده اند. جمله «بازخوردها بس
ــت» آنقدر در ميان اهالى تبليغات تكرار مى شود  بوده اس
كه هرفردى با خود گمان مى كند كه در صنعت تبليغات 
ــت. در اين  ــتباهى رخ نداده اس ــور ما هيچ اقدام اش كش
ــركت ها سوال مى كنيم آيا ميزان  مورد وقتى از برخى ش
ــى اين كمپين يا اقدام تبليغاتى بر مبناى اصول  اثربخش
ــت، در جواب مى گويند:  ــده اس ــنجيده ش تحقيقاتى س
ــوال كرديم آنها به ما  ــتان و اطرافيان س نه؛ وقتى از دوس
ــت كه  ــى را منتقل كرده اند. اينجاس ــاى خوب بازخورده
ــود. آيا ميزان  ــوال ذهنى مان بزرگ تر و بزرگ تر مى ش س
ــتان و  ــى را بايد فقط از دوس ــى كمپين تبليغات اثربخش
ــنايان سنجيد؟ كمپينى كه همه جهات آن بررسى و  آش
ــانه ها براى آن برنامه ديده شود، بايد به طور  در تمام رس
ــنجيده شود. هيچ  تخصصى ميزان تاثيرگذارى آن نيز س
آژانس تبليغاتى در كشور شجاعت اين را ندارد كه بگويد 
درمورد طرحى بازخورد خوبى دريافت نكرده يا اتفاقى كه 
ــت نياورده است. اين موضوع  ــته، به دس انتظار آن را داش
نيز به دليل اهميت كمى است كه شركت هاى تبليغاتى 
ــى تبليغات مى دهند. اگر تمامى اين  به موضوع اثربخش
شركت ها از ابتداى شروع تعريف كردن كمپين تبليغاتى 
ــى آن كنند، شايد روند  ــنجش ميزان اثربخش اقدام به س
اين صنعت در كشورمان سريع تر از حال حاضر پيشرفت 
ــنجش  كند. با تمام اين اوصاف اين روزها نوع اهميت س
ــركت ها و آژانس هاى تبليغاتى  ــى تبليغ براى ش اثربخش
بيشتر شده است و بايد منتظر اتفاقات بهترى نيز باشيم. 

حفظ رابطه برند با مخاطب از گذشته تا حال 
ــناس تحقيقات بازار از شركت  ــيار كارش محمدرضا س
ــه «فرصت امروز» مى گويد:  ــى مات در اين باره ب تبليغات
وقتى كمپينى برگزار مى شود عموما بايد ميزان اثربخشى 
ــيوه يك عملكرد معمول و  ــود. اين ش ــنجيده ش آن س
مشخص شده در تمام دنياست كه هر روز اتفاق مى افتد. 
معموال بايد كمى صبر كرد تا از زمان اجراى كمپين يك 
ــنجى را از مشتريان  ماه يا دو ماهى بگذرد تا بتوان نظرس
ــعى  ــناس اضافه مى كند: معموال س انجام داد. اين كارش
مى شود كه كمپين تبليغاتى به طور كامل مورد سنجش 
قرار بگيرد و سنجش هر رسانه به تنهايى شيوه اى دشوار 
ــت كه در  ــانه اس ــت. براى مثال بيلبورد تنها يك رس اس
ــتفاده قرار مى گيرد و معموال سنجيدن  كمپين مورد اس
ــى دراين رسانه شيوه اى دشوار است چون  ميزان اثربخش
اين رسانه درابتدا جلب توجه بااليى دارد ولى بعد از مدت 
كوتاهى تكرارى شده و مطمئنا سنجيدن آن بعد از مدتى 
ــوارتر خواهد شد. البته  كه از زمان اكران آن مى گذرد دش
امكان دارد بيلبورد هايى كه در فاصله مشخص شده اكران 
مى شوند و از ديد مخاطبان تكرارى به نظر مى آيند، پيامى 
ــان آن را به مخاطبان انتقال  ــه دارند و در طول زم را نگ
ــتراتژى برند و كمپين  ــتاى اس بدهند؛ پيامى كه در راس
ــتراتژى در پس آن كمپين  ــت، البته اگر اس تبليغاتى اس

وجود داشته باشد. 
ــور كلى در اجراى  ــيار در پايان تاكيد مى كند: به ط س
ــته تا حال  ــا بايد رابطه برند با مخاطب از گذش كمپين ه
ــود. به طور كلى شيوه معمول اين است كه قبل  حفظ ش
ــتريان انجام و ميزان  ــروع كمپين نظرسنجى از مش از ش
آگاهى آنها از برند سنجيده مى شود. بعد از اجراى كمپين 
ــود و نظرسنجى  ــنجيده ش ــى س نيز بايد ميزان اثربخش
ــرد. حال تفاوت ميان  ــترى صورت بگي ديگرى نيز از مش
ــنجى ميزان اصلى اثربخشى كمپين ميان  اين دو نظرس

مشتريان را نشان مى دهد. 

نمايش بى تجربگى تكنيسين صدا و 
تصوير براى تبليغ پرينتر

براى تبليغ دستگاه پرينتر «برادر» يك آگهى تبليغاتى 
ــت كه  ــر جوانى اس ــده كه درباره پس ــاخته ش جالب س
ــر وارد اتاق فرمان يك  ــين صدا و تصوي به عنوان تكنيس
ــود، بدون اينكه تجربه الزم را براى  ــيرك بزرگ مى ش س
اين كار داشته باشد. او در تغيير نور و صداى صحنه دچار 
ــود و به اين ترتيب همه كارها به هم  ــردرگمى مى ش س
ــد. در پايان تيزر  ــيرك فرار مى كنن مى ريزد و مردم از س
ــب بزن» روى باكس مقابل پسر  شعار «دفعه بعد برچس
ــعار تاكيد دارد كه اگر كنار  جوان نقش مى بندند. اين ش
ــده بود اين مشكالت  ــب زده ش دكمه ها و اهرم ها برچس
ــزارش آژانس ايران نوين، اين تيزر  به وجود نمى آمد.به گ
ــاخته شده، سناريو و ساختار آن  كمدى به صورت رئال س
ــادى تماشاگران را به دنبال دارد و آنان را به  هيجان و ش
ــاى چندين باره اين تيزر ترغيب مى كند. اين تيزر  تماش
كمدى مايه تفريح تماشاگر مى شود و ضمن ايجاد تنوع در 
باكس تبليغات بازرگانى موجب انبساط خاطر تماشاگرانى 
مى شود كه از تعداد زياد تيزرها خسته شده اند. اين تيزر 
در ذهن تماشاگر مى ماند به طورى كه ممكن است بعدها 

حتى با ديدن اتاق فرمان سيرك به ياد آن بيفتد.

تبليغات به سبك فروشگاهى
 كه فقط يك فروشگاه نيست

تكرار آزاردهنده نام برند 
در آگهى هاى تلويزيونى 

ــگاه اينترنتى 5040 تمام فضاى  اين روزها نام فروش
آگهى هاى تلويزيونى را به تسخير خود درآورده است؛ 
ــگاه  ــگاهى كه البته ادعا مى كند تنها يك فروش فروش

نيست. 
گستردگى تبليغات تلويزيونى اين فروشگاه اينترنتى 
به حدى رسيده كه به نظر مى رسد رفته رفته در وسط 
ــدگان بگويند دراين  ــاى خبر به بينن ــار گوينده ه اخب
ــمت گفت وگويى با مدير فروش  فروشگاه اينترنتى  قس
5040 خواهيم داشت. حال اين سوال مطرح مى شود 
ــگاه براى تبليغات  كه چقدر از هزينه اى كه اين فروش
ــاال رفتن فروش به  ــترده خود مى كند در نتيجه ب گس

شركت بازمى گردد. 
دراين فروشگاه اينترنتى از شيرمرغ تا جان آدميزاد 
ــايت 5040 بزنيد  ــد. اگر سرى به س به فروش مى رس
ــمت ها تحت  ــمتى هاى مختلفى دارد، يكى از قس قس
ــت. دراين بخش محصوالتى  عنوان الغرى و چاقى اس
ــترى فروخته و پيشنهاد مى شود كه وزن را كم  به مش
ــى كه باتوجه به عوارض اين كار  و زياد مى كند. بخش
ــك متخصصى  ــه بايد زير نظر پزش ــراى افراد جامع ب
ــكالت زيادى را  ــورت مش ــر اين ص ــود، درغي اداره ش
ــه هرحال دراين  ــتريان ايجاد خواهد كرد. ب براى مش
ــدا مى كنيد و كنترل  ــگاه هر چه مى خواهيد پي فروش
ــخت و  ــتردگى در فروش محصوالت كارى س اين گس
ــتردگى نيز مسأله اى بسيار  جذب مخاطب به اين گس

دشوار است. 

فروش محصول از طريق تبليغات 
ــتر  ــركت چيزى كه بيش در تمام آگهى هاى اين ش
ــاد بودن  ــود جلب مى كند، ش ــه را به خ ــه توج از هم
ــگاه است. اين فروشگاه  بازيگران و تكرار نام اين فروش
ــودآگاه همه افراد  ــش را تكرار كرده كه ناخ آنقدر نام
ــد: 5040، درنتيجه  ــود مى گوين تا آگهى پخش مى ش
ــناخت نام ندارد. اين  ــكلى براى ش مخاطب ديگر مش
درحالى است كه فروشگاه اين نكته را درنظر نمى گيرد 
ــت در آگهى هاى خود فقط روى نام خود  و مدت هاس

تاكيد دارد. 
ــوان  ــوهرى ج ــا زن و ش ــن آگهى ه ــى از اي در يك
ــويى به اين  ــوپ لباسش ــفارش يك ت ــد س مى خواهن
فروشگاه بدهند. بازى جالب اين دو بازيگر بيشتر از پيام 
ــى مخاطب را به خود جذب مى كند. دراين آگهى  آگه
زن و مرد به دنبال توپ لباسشويى 5040 هستند ولى 
ــر مى زنند اال خود فروشگاه،  براى خريد به همه جا س
ــد و خانم مانند  ــگاه زنگ مى زن تا اينكه مرد به فروش
ــيارى از خانم هاى ايرانى دخالت مى كند و گوشى  بس
ــود.  ــرد تا خود از جريان باخبر ش ــر مى گي را از همس
ــئول اين فروشگاه  بازيگر زن دائم از اطالعاتى كه مس
ــه او مى دهد ذوق مى كند و مى گويد: چه جالب. اين  ب
ــت و گوينده به سبك  ــده نيس ــناخته ش محصولى ش
دستفروشان مترو دائم از نانو بودن محصول مى گويد؛ 
محصولى كه نه نياز به پودر لباسشويى دارد نه نياز به 

نرم كننده. 

ــه با چه  ــت ك ــخص نيس ــده مش ــراى مصرف كنن ب
ــى اين محصول مى تواند لباس هايش را تميز  مكانيزم
كند. در اين آگهى ساده فقط تالش شده نام فروشگاه 
ــود و از خواص محصول چيزى به  و محصول گفته ش

ميان نيامده است. 
ــركت نمود  ــوع در اكثر آگهى هاى اين ش اين موض
ــا آن مقدمه  ــبز ب ــه جز آگهى چاى س ــه ب دارد؛ البت
ــط براى  ــه ديدنش فق ــربرش ك ــل و حوصله س مفص
ــود  ــد از آن دليلى مى ش ــت دارد و بع ــار اول جذابي ب
ــن رويكرد  ــون. اي ــال تلويزي ــوض كردن كان ــراى ع ب
ــده  ــگاه لحاظ ش ــن فروش ــات اي ــى در تبليغ در حال
ــواص محصول  ــام خ ــا از تم ــى ت ــب ايران ــه مخاط ك
ــان پيدا  ــوالت تازه اطمين ــد، به محص ــن نباش مطمئ

نمى كند. 
ــيوه هاى عمل  در كتاب تبليغات تجارى، اصول و ش
آمده است كه وقتى پودر ماشين لباسشويى وارد بازار 
امريكا شد استقبال چندانى از آن صورت نگرفت چون 
مخاطبان به خاطر كف نكردن محصول نمى توانستند 
ــد لباس ها را  ــول مى توان ــه آن محص ــد ك ــاور كنن ب

تميز كند. 
ــدارى پودر  ــترى مق ــذب مش ــراى ج ــه ب در نتيج
ــا محصول رفته رفته  ــده ت كف كننده به كاال اضافه ش
ميان مخاطبان جا بگيرد. حاال 5040 مى خواهد چنين 
محصولى را كه نه پودر مى خواهد نه نرم كننده به همين 
ــت  ــادر ايرانى كه دائم به فكر تميزى اس ــى به م راحت
ــايد بهتر باشد اين شركت راهكارهاى  معرفى كند؟ ش
ــول جديد نياز  ــراى معرفى اين محص ــرى را كه ب موث
ــت لحاظ كند و از تكرار آزاردهنده نام خود دست  اس
ــترى خود خواستار محصوالت جديد اين  بردارد تا مش

فروشگاه شود. 

رسانه كافه تبليغات

ايستگاه تبليغات

شكوفه ميرزايى

نرگس فرجى

حسين محمديان

تبليغات خالق

آگهى: دستمال مرطوب Huggies- شعار: مناسب براى زمانى كه بعضى از اتفاقات بديهى و بارز است

سه شـنبه |  8 مهر 1393 |شمــاره 69

فاكتورى با عنوان«نرخ 
تاثيرگذارى»

در فيس بوك تعريف 
شده و به كار گرفته 
مى شود كه ميزان 

نمايش و اثرگذارى هر 
تبليغ را بيان مى كند. 

چه كاربران آن تبليغ را 
كليك كنند و چه نكنند، 
فيس بوك براى نمايش 
تبليغات به كاربرانش 

هزينه مى گيرد
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ای��ن ضرب المث��ل را از زبان 
بس��یاری از اف��راد ش��نیده ایم 
که هیچ  جای��ی خانه خود آدم 
نمی ش��ود، هیچ لباس��ی لباس 
بهترین  نمی ش��ود،  آدم  خ��ود 
آدم  خ��ود  ماش��ین  ماش��ین، 
اس��ت، اما عطر ی��ا ادکلنی که 
نفر بغل دس��تی زده است بوی 
دیگ��ری دارد. خری��د عط��ر و 
ادکلن مدتی است که در میان 
اقشار مختلف مردم رواج یافته و 
این کاال به یک کاالی مصرفی 
پرطرفدار تبدیل شده است، به 
طوری که بس��یاری از افراد این 
محصوالت را به صورت مستقیم 
و بدون واسطه و البته در قالب 
دستفروش��ی عرض��ه می کنند 
و ای��ن نش��ان از افزایش تقاضا 
در این ح��وزه دارد. می خواهیم 
بدانیم که مدیریت در فروشگاه 
عرضه عطر و ادکلن چگونه باید 
باش��د و به چه روش��ی در این 
صنف باید عمل کنیم تا از این 
رقبای پر و پاقرص پیش بیفتیم 
و هم سود بیشتری کسب کنیم 
و هم مش��تریان ثابت��ی را برای 

خود داشته باشیم. 

مشتری مداری به سبک 
عطرفروشان

ش��غل عرضه عط��ر و ادکلن 
از آن دسته مش��اغلی است که 
هزین��ه باالی��ی دارد، اما س��ود 
زیادی پشت این هزینه و زحمت 
فراوان پنهان است. برای تضمین 
ت��داوم این س��وددهی ابتدا باید 
بدانید ک��ه چگونه با مش��تری 
خود رفت��ار کنید. اف��رادی که 
وارد مغازه ش��ما می شوند لزوما 
خریدار نیس��تند، اما با برخورد 
مناس��ب می توانی��د راه را برای 
خری��د آنها باز کنید. این کار در 
نح��وه پاس��خگویی و همچنین 
به  به مش��تری  س��رویس دهی 
خوبی مش��خص می ش��ود. اگر 

مشتری مدل خاصی را مورد نظر 
در  را  آن  تس��تر  حتم��ا  دارد 
اختی��ار او بگذارید. حتی گاهی 
اوقات روی دست مشتری عطر 
یا ادکل��ن مورد نظ��ر را امتحان 
کنید تا با بوی آن بیش��تر آشنا 
ش��ود. قهوه در مغازه شما نقش 
اساس��ی را ایفا می کن��د. به این 
دلیل که ب��وی ادکلن های زیاد 
مش��ام مش��تری را پر می کند و 
دیگر بوی��ی را حس نمی کند و 
قهوه باعث می شود مشام دوباره 
کارایی خود را به دس��ت بیاورد. 
از ابتدای ورود تا خروج مشتری 
س��عی کنید با مش��تری طوری 
رفت��ار کنید که انگار مغازه برای 
خود اوس��ت. زمان��ی که مدلی 
را از ش��ما خواس��ت با الفاظ بله 
حتما االن م��ی آورم خدمت تان 
یا تش��ریف داشته باش��ید االن 
برای تان می آورم استفاده کنید. 
البت��ه فرام��وش نکنی��د که در 
برخ��ورد با مش��تریان از جنس 
مخالف حتما بای��د محدوده ای 
برای گفتار خود تعیین کنید تا 

خریدار احساس ناامنی نکند. 
که  برخی مشتریان می دانند 
چه کاال و برندی را می خواهند. 
در این صورت کار ش��ما و نحوه 
فروش مشخص است، اما برخی 
مشتریان ممکن است اطالعات 
کافی در خص��وص برند یا مدل 
عطر و ادکلن نداش��ته باشند و 
شما هستید که باید به بهترین 
نح��و آنها را راهنمایی کنید. اگر 
مش��تری مدلی را نپس��ندید و 
محصول دیگری در بازه قیمتی 
مورد نظر مش��تری یافت نش��د، 
مدل ه��ای دیگ��ر را پیش��نهاد 
دهید، ام��ا هرگز تا زمانی که به 

مرحل��ه پرداخت پول نرس��یده 
است صحبتی از قیمت به میان 
نیاورید. برخی فروش��ندگان در 
این ص��ورت می گویند که فالن 
ادکل��ن را دارم، ام��ا قیمت��ش 
باالس��ت بیاورم؟ همین س��وال 
باعث می ش��ود تا شما در ذهن 
خری��دار به ی��ک آدم بد تبدیل 
ش��وید، پس هیچ زمانی از این 

جمالت استفاده نکنید. 

خرید اجناس بدون واسطه
توجه داشته باشید که خرید 
اجناس بدون واس��طه می تواند 
سود شما را چند برابر کند و به 
تعداد مشتریان شما بیفزاید. در 
صورت امکان می توانید خودتان 
واردات اجناس��ی را که مدنظر 
دارید انجام دهید و جدیدترین 
مدل ها را وارد کنید. البته انجام 
این کار مستلزم داشتن سرمایه 
اس��ت. اگر خودت��ان این کار را 
بدانید  باید  بر عهده می گیری��د 
که جنس ش��ما بدون واس��طه 
به دس��ت مش��تری می رسد و 
همی��ن ام��ر باعث می ش��ود تا 
کاهش  بس��یار  هزینه هایت��ان 

یابد. اگر کاالی خود را از داخل 
کش��ور تهی��ه می کنی��د حتما 
عمده ف��روش اصلی را بیابید و 

دالالن را حذف کنید. 

تخفیف بیشتر برای معرفی 
مشتری بیشتر 

از مشتریانی که از شما خرید 
می کنن��د بخواهی��د تا ش��ما را 
به اف��راد دیگر معرف��ی کنند و 
در صورت ه��ر معرفی و خرید، 
تخفیف��ی ب��رای آنه��ا در نظر 
بگیرید. ارائ��ه این تخفیف ها به 
این گونه اس��ت که ب��ا معرفی و 
خرید مشتری بعدی به مشتری 
اول 10 درص��د تخفی��ف تعلق 
خواهد گرفت و تعداد معرفی ها 
هیچ سقف و محدوده ای نخواهد 
داش��ت. اگر 10 مشتری به شما 
معرفی کرد که همه آنها از شما 
خری��د کردند حتما یک عطر یا 
ادکلن مناسب را برای او در نظر 
بگیری��د تا افراد دیگر هم به این 
کار ترغیب ش��وند. ای��ن کار را 
می توانید با اس��تفاده از فرم های 
معرف��ی انج��ام دهی��د و برای 
مشتریانی هم که به شما معرفی 
می ش��وند درصدی تخفیف در 
نظر بگیرید تا آنها نیز برای خرید 
از شما راهی مغازه شوند. به این 
ترتی��ب به آس��انی صاحب یک 
سیستم بازاریابی شبکه ای محلی 

خواهید شد. 

اشانتیون هایی که معجزه 
می کند

یک��ی از مواردی که می تواند 
در ج��ذب مش��تریان وف��ادار 
موثر واقع شود، ارائه اشانتیون 
به مشتریان اس��ت. از مشتری 

خود س��وال کنید ک��ه متاهل 
اس��ت یا مج��رد. البت��ه دوباره 
تاکید می کنی��م که باید قانون 
برخورد ب��ا جنس مخالف را در 
نظر داشته باشید. اگر مشتری 
همجنس شما بود می توانید کار 
خود را ادامه دهید، در غیر این 
صورت حتما از فروش��نده  خود 
که همجنس مش��تری اس��ت 
بخواهید ت��ا کار را پیش ببرد. 
اگر متاهل بود سالگرد ازدواج او 
ی��ک عطر یا تخفیف ویژه برای 
خرید در نظر بگیرید و اگر هم 
مج��رد ب��ود می توانید تخفیف 
فراوان��ی برای خرید عروس��ی 
به مش��تری بدهید ت��ا به قول 
مع��روف پای ثابت مغازه ش��ما 
ش��وند. معموال در طول س��ال 
افرادی که عطر و ادکلن زیادی 
مصرف می کنند ش��ش، هفت 
ب��ار اق��دام به خری��د می کنند 
که اگر هر مش��تری برای شما 
یک معرفی را انجام دهد باعث 
می شود تا سود زیادی عایدتان 
ش��ود. ویترین مغازه را منحصر 
به فرد طراح��ی کنید و از قرار 
در  خ��ود  محص��والت  دادن 
بپرهیزید.  ع��ادی  ویترین های 
در گام بع��دی بای��د تبلیغات 
گس��ترده ای انج��ام دهید. این 
تبلیغ��ات نبای��د در مح��دوده 
خاصی باش��د. در این خصوص 
می توانید از نشریات و همچنین 
سایت های خرید گروهی کمک 
بگیرید تا مش��تریان بیش��تری 
را به خود ج��ذب کنید. ظاهر 
آراس��ته نی��ز بس��یار اهمی��ت 
دارد، در مغازه همیشه به خود 
برسید و با موهای شانه کرده و 
پیراهن اتو ش��ده در محل کار 
خود ظاهر شوید. از محصوالت 
برندهای معتبر استفاده کنید، 
محصوالت  برخی  است  ممکن 
کمی گران به نظر برسد، اما اگر 
با کیفیت باش��د مشتری حتما 
راض��ی خواهد و ب��رای خرید 

بعدی نیز اقدام خواهد کرد. 

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل عرضه عطر و ادکلن

سوددرحذفواسطههاست

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )20(
ایرفرانس؛ تقویت حس رقابت پذیری

رقاب��ت در تجارت نیازمند ت��الش فراوان و هوش 
و فراست تجاری است. بس��یاری از کسب و کارها در 
بره��ه ای از فعالیت خ��ود با مش��کالت و تنگناهای 
فراوان��ی دس��ت و پنجه ن��رم خواهند ک��رد که این 
مش��کالت بعضا بس��یار دش��وار و نفس گیر اس��ت. 
در چنی��ن ش��رایطی اس��تراتژی ها و تکنیک های��ی 
وج��ود دارن��د که با کم��ک و راهنمای��ی بنگاه های 
 اقتص��ادی آن��ان را در گذر از این ش��رایط دش��وار 

یاری می کنند. 

ایده
بس��یاری از بنگاه های اقتصادی با مش��کل مشابه 
حفظ بهره وری و س��ود دهی در زمانی که کسب و کار 
آنها درگیر مش��کالت اقتصادی است روبه رو شدند، 
فارغ از اینکه ریش��ه این مش��کالت در نا آرامی های 
سیاسی در دنیا باشد یا از کمبود مواد اولیه یا حتی 
به دلیل س��اده وجود رقبای سرس��خت در آن حوزه 

تجاری. 
در می��ان خیل مثال های مربوط به ش��رکت هایی 
که با این مش��کالت مواجه ش��دند داستان موفقیت 
ش��رکت هواپیمایی ای��ر فرانس در برخ��ورد با این 
چالش می تواند راهنمای خوبی برای ما باش��د. این 
ش��رکت در مواجهه با ظهور رقب��ای قدرتمندی در 
اروپ��ا و امریکای ش��مالی و همچنین ش��رکت های 
هوایی که بلیت های ارزان قیمت به مشتریان عرضه 
می کنند و فشار حاصل از کاهش درآمد شرکت های 
هواپیمایی که ناش��ی از افزایش ضریب نگرانی های 
امنیت��ی و وجود رقبای متعدد بود متوجه ش��د که 
بازار سنتی این شرکت در معرض تهدید قرار گرفته 
و برای مواجهه صحیح با این مشکل از چهار تکنیک 

زیر استفاده کرد: 
واکنش سریع و مناسب: ایرفرانس هنگام وقوع 
ح��وادث ی��ازده س��پتامبر و بحرانی ک��ه در پی آن 
پدید آمد در تاریخ 18 س��پتامبر 2001 تصمیمات 
جدیدی را اتخاذ کرد ک��ه البته بعدا این تصمیمات 
مج��ددا تنظی��م و به روز ش��د، اما تصمی��م اصلی 

بالفاصله گرفته شد. 
اق�دام جمع�ی: هیات مدی��ره بالفاصل��ه پس از 
حوادث یازده س��پتامبر تشکیل جلسه داد تا راه های 
مقابله با حوادث پدید آم��ده و واکنش هماهنگ به 

این اتفاقات را بررسی کند. 
توج�ه دائ�م ب�ه اقدام�ات رقبا: ای��ن موضوع 
س��بب می ش��ود ت��ا کس��ب و کار ش��ما تنه��ا ب��ر 
آنچ��ه مه��م اس��ت متمرکز ش��ود. از س��ال 1981 
سریع الس��یر  قطاره��ای  ش��رکت  فرانس��ه  در 
تی وی ج��ی در ب��ازار حض��ور داش��ته که ب��ه ارائه 
 خدم��ات ارزان قیم��ت به مش��تریان مش��هور بوده 

است. 
وجود این ش��رکت به این معنی است که راه های 
رقابت با شرکت هایی نظیر اینکه در فرانسه خدمات 
 ارزان ارائه می کنند از سال 1981 تاکنون ایجاد شده و 

توسعه یافته است. 
استفاده از تمام منابع در دسترس: رقابت یعنی 
اس��تفاده از تمام امکانات و مناب��ع و مزایایی که یک 
بنگاه اقتصادی عظیم نظیر ایرفرانس به منظور مقابله 
با ایرالین های دیگری که خدمات ارزان ارائه می کنند 
از آن برخوردار اس��ت. این مزایا و امکانات عبارتند از 
کیفیت و شهرت برند ایرفرانس، موقعیت آن در بازار 

و توانایی و قدرت عملیاتی باالی این ایرالین. 
عموما هدف ش��رکت هایی که خدم��ات ارزان ارائه 
می کنند آن اس��ت که ب��ا کاهش موقت��ی قیمت ها 
بتوانند س��همی از بازار برای خود دس��ت و پا کنند و 
سپس قیمت ها را افزایش دهند. در مواجهه با چنین 
رقبایی اتخاذ یک رویکرد فعال و ش��کیبا می تواند به 
کاهش یا دفع خطر این قبیل شرکت ها کمک شایانی 

کند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
در م��ورد ارزش برن��د تجاری ت��ان و دلی��ل بهتر 
و ویژه ت��ر ب��ودن خدمات تان نس��بت ب��ه دیگر رقبا 

اطالع رسانی کنید. 
هم��واره خ��اص باش��ید و تش��کیالت تجاری تان 
را به عن��وان یک مثال ی��ا معیار مقایس��ه در مقابل 

شرکت های دیگر مطرح کنید. 
با مش��تریان در ارتباط باش��ید و به خواس��ت ها و 

پیشنهادهای شان توجه کنید. 
رم��ز موفقی��ت را بیابی��د و آن را در تش��کیالت 

تجاری تان حفظ کرده و به کار ببندید. 
همواره در پی آن باش��ید تا بدانید چه چیز سبب 
می ش��ود تا مش��تریان ش��ما را به رقبای تان ترجیح 

دهند. 
ب��ه نقاط ق��وت و ضعف رقبای خود واقف باش��ید 
و ب��ا طراحی ایده ها و برنامه ه��ای خالقانه موجبات 
تضعی��ف نقاط قوت و تش��دید نقاط ضع��ف آنها را 

فراهم کنید. 
با توجه به برداشت خود از رقابت، بازار محصوالت 
و تاکتیک های مورد اس��تفاده برای فروش را توسعه 

دهید و بهبود بخشید. 

برگزاری کارگاه بین المللی سودآفرینی 
کسب و کار با سرمایه های دانشی

یک��ی از مباحثی که هم��واره دغدغه هم��ه مدیران در 
کسب و کار به شمار می آید سودآفرینی مناسب است. امروزه 
دیگر از کسب و کارهای سنتی با روش های مدیریتی قدیمی 
خبری نیس��ت، همه مدیران و صاحبان ش��رکت ها تالش 
می کنند تا کس��ب و کارهای جدید با ایده های خالقانه و نو 
و مدیریت های متنوع ایجاد کنند، اما متاس��فانه اطالعات 
مدیران و صاحبان کسب و کار اغلب به صورت تجربی کسب 
ش��ده و کمتر مدیری پیدا می شود که با سطح اطالعات و 
دانش های روز دنیا، کس��ب و کار خود را اداره کند، از این رو 
ساالنه برخی کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی 
در بخش ه��ای مختل��ف برای هرچه بهتر ش��دن وضعیت 
کس��ب و کارها و توسعه این بس��تر برگزار می شود. کارگاه 
آموزشی بین المللی »سودآفرینی کسب و کار با سرمایه های 
دانش��ی« یکی از همین کارگاه هاس��ت که در تاریخ 26 و 
27 مهر ماه توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. 
این کارگاه آموزش��ی توسط پروفسور کالوس نورث، استاد، 
مش��اور و موس��س انجمن مدیریت دانش آلم��ان در 14 
ساعت برگزار می ش��ود. هزینه شرکت در این کارگاه برای 
هر نفر 250دالر است. شرکت کنندگان در پایان این کارگاه 
گواهینامه خود را از مدرس��ه کسب و کار ویسبادن آلمان و 
دفتر ارزیابی هدایت سازمان های دانشی کشور در دانشگاه 
صنعتی شریف دریافت می کنند. از مهم ترین سرفصل های 
ای��ن کارگاه می توان به  شناس��ایی، توس��عه و حفاظت از 
شایستگی های س��ازمانی، بازار دانش به عنوان ابزاری برای 
مدیریت س��رمایه های دانش��ی س��ازمان، تجزیه و تحلیل 
موقعیت اس��تراتژیک س��ازمانی از منظر دانش��ی و توسعه 

تجربیات برتر و الگوبرداری ها  اشاره کرد. 

جلسه سطح باال 

جوانی اس��ت و بی تجربگی دیگر. توی یک دایره بسته از 
تجربیات اندک خودم گیر کرده ام. منطقم بر مبنای تجربه 
ی��ک مدت کارمندی و یک مدت دیگر مدیریت )آن هم در 
ابعادی کوچک( ش��کل گرفته و هرکار می کنم نمی توانم از 
چنبره این منطق ناتمام بیرون بخزم. بعد از آنکه به ش��کل 
عملی و غیرقابل بازگشت بر من اثبات شده که رییس رییس 
از نظر فنی و مهندسی پاک تعطیل است، دنیای شغلی هم 
رنگ دیگری به خود گرفته است. شخصیت رییس برایم در 
حال تغییر است. به نظرم آدم توخالی و ضعیفی می آید. مرد 
حس��ابی تو که همه جزئیات این کار را توی چنگت داری، 
بخش های فنی و مهندسی ، بخش های بازرگانی، حمل ونقل، 
مال��ی و کنترل پ��روژه آنها را هم که از ب��ری. تو که در این 
کار به خصوص به قول آنجایی ها پکیجت کامل است، خب 
چرا گردن به حکم چنین موجود بی قابلیتی می گذاری؟ چرا 
این ق��در افق دیدت محدود اس��ت؟ اصال چرا ما اینجایی ها 
اینقدر زود اش��باع می شویم؟ چرا موفقیت و بزرگی اینقدر 
زود دلمان را می زند؟ توی ورزش��کار تا یک مدال آس��یایی 
گرفتی آیا درست است خودت را بازنشسته کنی؟ که خدای 
نکرده دچار سختی مسابقات جهانی نشوی؟ بگویی نگویی 
این منویات پیچیده و معقول خودم را با رییس هم در میان 
گذاشته ام و او هم در حد مقدور دفاعیاتی ارائه داده، اما مرغ 
بنده فاقد دو پا است. به نظرم تنها دلیل این امر دون همتی و 
ترس رییس است و بس... بگذار ببینم... شاید هم من خیلی 
س��اده ام. ها؟ شاید هم دالیل پیچیده تری دارد. چه می دانم 
مث��ال رییس رییس از او یک آتوی بزرگ گرفته و هم اکنون 

دارد او را وادار به سکوت می کند. یا حتی ممکن است...
هنوز به نتیجه درست و وافی نرسیده ام که رییس دست به 
کاری می زند که غصه بنده سرآید. طی یک حرکت گازانبری 
مرا به صورت ِخرکش و در حالی که هی دست و پا می زنم 
با خودش به یک جلسه نامرتبط می برد؛ جایی که رییسش 
با تعدادی مدیران سطح باالی بخش های دولتی و خصوصی 
قرار اس��ت در مورد مس��ائل کالن ای��ن صنعت به خصوص 
صحبت کنند. من در یک بخش جلس��ه حدود نیم ساعت 
بیشتر حضور ندارم اما همین مقدار هم واقعا تجربه جالبی 
است. اول از همه اینکه این آدم ها واقعا جذبه و هیبت دارند. 
از 12-10 نفر حاضر در جلسه بی اغراق هیچ کدام نیست که 
بی رب��ط و بی معنی حرف بزند. همه بلدند منطق خود را به 
ط��رف مقابل بقبوالنند. همه بلدند ب��ه موقع جدی و موقر 
بش��وند و همه می دانند کمی باید کار را به شوخی و خنده 
بکشانند. رییس من که یکی، دو بار آن هم به اشاره رییسش 
در بحث دخالت می کند آن قدر خودش را جمع وجور کرده 
و با احتیاط صحبت می کند که پنداری همین االن اس��ت 
اخراجش کنند. از محتوای جلسه هم چیز زیادی دستگیرم 
نمی شود. اغلب صحبت هایی در مورد سرمایه گذاری خرد و 
کالن و درآمد سرانه و بازدهی اقتصادی و این حرف هاست 
که مرا ی��اد میزگردهای اقتصادی تلویزی��ون می اندازد، اما 
حض��ور در چنین جلس��ه ای و حس کردن س��طح تنش و 
کنش و واکنش ها و دی��دن مهارت های چانه زنی و مذاکره 
و الباقی خصوصیات این اش��خاص مرا به جایی می برد که 

رییسم می خواست.
بعد از جلسه صدایش را درنمی آورم و فعال دیگر اشاره به 

دالیل تمکین رییس از رییسش نمی کنم. تا بعد!

از محصوالت 
برندهای معتبر 
استفاده کنید 

ممکن است برخی 
محصوالت کمی 

گران به نظر برسد 
اما اگر باکیفیت 

باشد مشتری حتما 
راضی خواهد شد و 

برای خرید بعدی نیز 
اقدام خواهد کرد

الگوهای طالیی

امروز و فردا

کتابخانه
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پاس�خ کارش�ناس: برگزاری 
باید  اینچنین��ی  مس��ابقه های 
بسیار هدفمند باشد. از آنجایی 
اس��تفاده کنندگان  خانم ها  که 
اصلی از لوازم خانگی هس��تند، 
بهتر است مسابقه بین خانم ها 

برگزار شود. 
س��وژه عکاس��ی می تواند لوازم 
خانگی و خانواده باشد و حتی 

ل��وازم خانگی  از  عکس های��ی 
قدیم��ی ی��ا اعضای کهنس��ال 
ب��ا  خانواده ه��ا  درگذش��ته  و 
ل��وازم خانگ��ی قدیم��ی ه��م 
 می توانند در مس��ابقه ش��رکت 

کنند. 
عکس ه��ا  ارس��ال  فرص��ت 
حتما کمتر از س��ه ماه نباش��د 
و برای اطالع رسانی از نشریاتی 

اس��تفاده کنی��د ک��ه خانم ها 
آنها هستند.  اصلی  خوانندگان 
پیش��نهاد می کنیم یک هیأت  
داوران ک��ه حداقل یک عکاس 
نس��بتا ش��ناخته ش��ده ج��زو 
انتخ��اب کنی��د و  آن باش��د، 
پ��س از داوری، اگر توانس��تید 
نمایش��گاهی از آث��ار برگزیده 
ترتی��ب دهید و در م��ورد آن 

اطالع رسانی هم کنید. 
نهایت��ا به ی��ک تا پن��ج نفر 
از برگزی��دگان جای��زه بدهید. 
عکاس��ان  ک��ردن  دخی��ل 
و  هنرمن��دان  صاحب ن��ام، 
بخش ه��ای  در  ورزش��کاران 
مختل��ف ای��ن فرآیند ب��ه بعد 
خب��ری و تبلیغ��ی آن کم��ک 

می کند.

برگزاری 
مسابقه عکاسی

پرسش: صاحب یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی هستم. قصد دارم برای جلب نظر مشتریان یک مسابقه عکاسی 
برگزار کنم. پیشنهاد می کنید این مسابقه چه ساختار، مکانیزم و تبلیغاتی داشته باشد که بیشترین نتیجه را در افزایش 

فروش رقم بزند؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)69(

سهراب علی اکبری

در عص��ر م��درن، هم��ه ما 
ب��ه طریق��ی در ان��واع مذاکره 
ت��الش  و  می ش��ویم  درگی��ر 
می کنیم نتیج��ه مذاکره را به 
س��ود خود تمام کنی��م. وقتی 
به کلمه مذاکره فکر می کنید، 
چه چی��زی ف��ورا ب��ه ذهنتان 
خطور می کند؟ آی��ا دو تیم از 
را  پرخاشگر  عالی رتبه  مقامات 
تصور می کنید که پش��ت یک 
می��ز طوی��ل رو ب��ه روی هم 
نشس��ته اند و عزم خود را برای 
شکس��ت ط��رف مقاب��ل جزم 
کرده ان��د، یا گروه��ی را تصور 

می کنید که برای دس��ت یافتن 
به ی��ک راه حل مناس��ب و از 
بین ب��ردن مش��کلی در کن��ار 
هم نشس��ته اند.  واقعا مذاکره 
چیس��ت و چه ابع��ادی دارد؟ 
پاسخ این سوال را می توان در 
مذاکره«  در  »پی��روزی  کتاب 
پیدا ک��رد. این کتاب ش��امل 
مقاالت علمی از اساتید مجرب 
دانشگاه هاروارد است و به طرح 
موضوع��ات مختل��ف راجع به 

مذاکره  تکنیک های  و   شیوه ها 
می پردازد. نویس��ندگان کتاب 
تعریف  تالش کرده ان��د ضمن 
مذاکره و تش��ریح محیط هایی 
که ه��ر مذاکره ای در آن انجام 
اداری،  )تج��اری،  می ش��ود 
خانوادگی و غی��ره( و با تاکید 
بر هم��کاری رواب��ط متقابل و 
استراتژیک،  شرکت های  حفظ 
روش های��ی ارائ��ه کنن��د تا با 
کمک آنها مذاکرات تحت فشار 

و مذاکرات می��ان فرهنگی، با 
س��هولت هرچه بیشتری انجام 
ش��وند تا ب��ه توافقاتی دس��ت 
یابی��د که هم به نفع ش��رکت 
ش��ما و هم به نفع طرف مقابل 
باشد. این کتاب در چهار فصل 
ب��ا عناوین مذاک��ره همکارانه، 
ایج��اد و حف��ظ ش��راکت های 
کردن  مذاک��ره  اس��تراتژیک، 
تح��ت فش��ار و مذاک��ره میان 
فرهنگی تدوین ش��ده اس��ت. 

کتاب حاضر که به چاپ س��وم 
رس��یده و 133 صفحه اس��ت، 
به قلم ت��ام کرات��ن میکر و با 
شده  نوشته  همکارانش  کمک 
و مجید نوری��ان آن را ترجمه 

کرده است. 

پیروزی در مذاکره

مترجم: معراج آگاهی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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افش��اگری های ادوارد اس��نودن کارمن��د 
سابق سازمان امنیت ملی امریکا از برنامه های 
جاسوس��ی دولت این کش��ور، موجب ش��د 
تا دولت امری��کا به گونه ای تحت فش��ار قرار 
بگیرد که از قصد خود برای رها کردن کنترل 
جنبه های فن��ی اینترنت خبر ده��د. وزارت 
بازرگانی امریکا اوایل س��ال جاری اعالم کرد 
دیگر بر آی��کان- گروه غیر دولت��ی مدیریت 
سامانه نشانی های اینترنتی- نظارت نخواهد 
کرد. لری استریکلنگ، معاون وزیر بازرگانی 
در امور ارتباطات و اطالعات کاخ سفید گفته 
اس��ت: جامعه اینترنت جهانی ح��رف آخر را 
در مورد پایگاه داده های اس��امی و نشانی ها 
خواهد زد که ب��ه رایانه های سراس��ر جهان 
امکان برقراری با یکدیگر را می دهد. اینترنت 
در امریکا متولد ش��د و این کش��ور همیشه 
نقش اصلی را در کنترل آن داش��ته است. اما 
همان طور ک��ه اینترنت گس��ترش می یافت 
کشورها خواس��تار کاهش سلطه دولتمردان 
آمریکای��ی ب��ر مدیری��ت اینترنت ش��دند. 
افشاگری های اسنودن از برنامه های نظارتی و 

جاسوسی بسیار گسترده این سازمان از طریق 
اینترنت و ش��بکه تلفن همراه، آتش خش��م 
جهانیان را از نقش اصل��ی و پررنگ امریکا در 
مدیریت اینترنت دامن زد. اما مقامات امریکا 
می گویند اینکه قصد دارند دس��ت از بخشی 
از نظارت اینترنت بردارند پاس��خ و واکنشی 
به بحث های بین الملل��ی در مورد برنامه های 
جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا، نیست. 
به طوری که استریکلنگ در اظهار نظر جالبی 
بیان داشته است نظارت امریکا بر »راو سیستم 
دامنه اینترنت« همیش��ه موقتی بوده است؛ 
ام��ا اکنون زمان مناس��ب برای آغ��از فرایند 
انتقال فرا رسیده است. او گفته: »ما بی صبرانه 
منتظریم ICANN از ذی نفعان در سراسر 
جامعه جهانی اینترنت دع��وت کند تا طرح 
و نقش��ه مناس��بی برای این انتقال طراحی 
کنند.« از سوی دیگر، »فادی چیهید« مدیر 
عامل آیکان می گویند قصد دارد با دولت ها، 
تجارت ها و سازمان های غیر انتفاعی سراسر 
دنیا برای تشکیل یک سیستم جدید مدیریت 
سامانه دامنه اینترنت همکاری کند. او گفته 
است: »تمامی ذی نفعان سزاوار آن هستند که 

به طور مساوی در مدیریت این منبع جهانی 
نقش داشته باش��ند.« دولت امریکا به نقش 
خود در نظارت آیکان تا وقت��ی قراردادش با 
این سازمان در در س��پتامبر 2015 به پایان 
برسد، همچنان ادامه خواهد داد. استریکلنگ 
اما هنوز با حف��ظ دید از باال ب��ه پایین دولت 
امریکا بر مدیریت اینترنت می گوید پیشنهاد 
آیکان برای این انتقال باید معیارهای خاصی 
را از جمل��ه اینک��ه حف��ظ آزادی اینترنت و 
حفظ امنیت و ثبات در خود داش��ته باشد. و 
جالب تر آنکه او تاکید دارد دولت های خارجی 
و گروه های بین دولتی، قدرت جدیدی را در 
اینترنت به خود اختصاص ندهند. نقش دولت 
امریکا در مدیریت اینترنت جهانی طی یکی دو 
سال اخیر بسیار مسئله ساز شد و در این بین 
غول های اینترنتی نیز خواس��ته و ناخواسته 
درگیر نقشه های جاسوسی این کشور شدند. 
گوگل، فیس بوک، مایکروسافت و یاهو از جمله 
ش��رکت هایی بوده اند که دس��تورات آژانس 
امنیت ملی امریکا را برای افش��ای داده های 
خصوصی م��ردم به بهانه حف��ظ امنیت ملی 
اجرا کردند، اقدامی که ناچار بودند برای حفظ 

آبروی خود در اذهان عمومی تکذیب کنند.   
اسناد دادگاهی افشا شده در این زمینه نشان 
می دهد که کاخ سفید تالش فراوانی می کند تا 
شرکت های بزرگ  آی تی را به ادامه همکاری با 
خود ترغیب کند، اما این شرکت ها که به علت 
عصبانیت و واکنش های تند کاربران شهرت 
و درآمد خ��ود را در خطر می بینند امیدوارند 
بتوانند دامنه همکاری های اطالعاتی خود را 
محدود کنند. در این بی��ن درگیری دیگری 
ایجاد شد که در آن در یک سو آژانس امنیت 
مل��ی امری��کا تالش می کن��د مانع افش��ای 
جزییات درخواس��ت های خود برای دریافت 
اطالعات خصوصی کاربران ش��ود و از سوی 
دیگر شرکت های فناوری برای جلب اعتماد 
کاربران قصد دارند این اطالعات را افشا کنند. 
مدیرعامل آیکان نیز به تازگی اعالم کرده است 
از آنجا که امریکا مشکالت متعددی را برای این 
س��ازمان غیر دولتی ایجاد کرده است تا سال 
آینده از س��لطه دولتمردان امریکایی خارج 
خواهیم شد و به صورت یک شرکت مستقل 
به فعالیت خواهیم پرداخت زیرا اینترنت قابل 

مصادره نیست. 

آمریکا و تجریه مدیریت اینترنت دولتی _ خصوصی

 جاده دو طرفه اعتماد
 بخش خصوصی و دولت

مهم ترین دلیلی که موجب ش��ده بخش خصوصی در 
مدیریت اینترنت کش��ور سهم نداش��ته یا سهم اندکی 
داشته باشد این اس��ت که حاکمیت به بخش خصوصی 
اعتمادی ندارد. ای��ن عدم اعتماد نه تنه��ا در این حوزه 
بلکه در کل مسایل مربوط به صنعت کشور وجود دارد. 
سال هاس��ت موضوع انتقال مدیریت بخ��ش اقتصادی 
کش��ور به بخش خصوصی مورد بحث ق��رار می گیرد اما 
روند آن کند بوده یا همواره خطوط قرمز زیادی داشته 
که دای��ره قابل واگ��ذاری آن محدود بوده اس��ت. برای 
نمونه حتی پس از تشکیل کمیس��یون تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی نیز نماینده ای به صورت مش��خص 
از ط��رف بخش خصوصی در یک بازه زمانی که توس��ط 
بخش خصوصی معرفی شده باش��د، حضور ندارد. بدین 
علت ک��ه هن��وز دول��ت س��اختارهای بخش خصوصی 
و تش��کل های این بخش را باور نداش��ته یا اعتماد الزم 
را حتی در این دولت که انتظار می رفت بیش��تر باش��د، 

ندارد. این مسئله می تواند یکی از دالیل باشد. 
البته طبیعی اس��ت که در این می��ان بخش خصوصی 
نیز تا حدودی مقصر باش��د. به این دلی��ل که طی چند 
سال اخیر بخش خصوصی قوت الزم را به دست نیاورده 
و پیدا نکرده اس��ت. عواملی ک��ه زمینه بخش خصوصی 
موثر هستند عوامل محدودی بوده و این عوامل محدود 
هم قوت الزم را هنوز ندارند. چرا ندارد؟ طبیعی اس��ت. 
برای اینکه در س��ال های اخیر زمینه رش��د آنها فراهم 
نشده اس��ت. اجازه داده نش��ده که بخش خصوصی های 
قوی در این حوزه شکل بگیرند. همواره خطوط قرمزی 
وجود داشته که مانع شده است و اجازه داده نشده افراد 
بیشتری وارد ش��ود. در حوزه پهن باند، بخش خصوصی 
آماده است که برای انتقال آن به کشور اقدام کند ولی با 
وجود یک سال و اندی که از دولت جدید گذشته، هنوز 

اتفاقی روی نداده است. 
شاید پرسش دیگری در این زمینه مطرح شود مبنی 
بر اینکه در این حوزه مصوبات قانونی برای اس��تفاده از 
بخش خصوصی وجود دارد و این مصوبات نیز براس��اس 
یک ن��وع اعتماد متقابل ص��ورت گرفته اس��ت. اما چرا 
دولت از اجرای مصوبات قانونی سرباز می زند؟ پاسخ این 
را ابتدا باید از دولت پرس��یداما به نظر می رس��د چیزی 
که می توان حدس زد این اس��ت که اگ��ر دولت در این 
باره عزم داش��ته باش��د تمام اجزای حاکمیت دولت به 
این باور نرس��یده اند که باید به وس��یله بخش خصوصی 
مدیری��ت ص��ورت گی��رد. وقت��ی از دول��ت صحب��ت 
می کنی��م از ی��ک مجموعه واح��د س��خن نمی گوییم 
از ی��ک عوام��ل درونی دول��ت ی��ا بیرون��ی حاکمیت 
صحبت می ش��ود که مجموعا برآیند آنه��ا یک تصمیم 
 می ش��ود. بنابراین عوامل درونی به اتفاق به این نتیجه

 نرسیده اند. 
البته در این میان بس��یاری از مدیران دولتی نه تنها 
خ��ود را اصلح  به حس��اب می آورند، بلکه ب��ر این باورند 
که اگر به بخش خصوص��ی بیش از ان��دازه میدان داده 
شود، کار مربوطه لوث ش��ده و دیگر به سختی می توان 
 جلوی تبعیض یا س��ود جویی های نامش��روع این قش��ر

 را گرفت.
 بوروکراس��ی منس��وب به بخ��ش دولتی ت��ا حدی 
س��اخته و پرداخت��ه و نش��ات گرفت��ه از چنی��ن طرز 
تفکری اس��ت. همان گونه ک��ه مطلع هس��تیم، رقابت 
چ��ون  زمینه های��ی  در  بخش خصوص��ی  ب��ا  دول��ت 
راه اندازی مراک��ز داده )Data Centers( و بس��یاری 
از خدماتی که فی الواقع قرار بود توس��ط ش��رکت های 
PAP  ارائ��ه ش��ود، از جمله م��واردی در این خصوص 
 به ش��مار می آید که موجب نارضایت��ی بخش خصوصی 

شده است.
 بررس��ی فن��اوری اطالع��ات در کنار دس��تاوردهای 
قابل توجه آن نش��ان می دهد بخش خصوصی زیر سایه 
س��نگین دولتی ها توان ش��کوفایی ندارد به گونه ای که 
تالش این بخ��ش در س��خت افزار، نرم اف��زار، اینترنت 
و... موفقیت چندانی نداش��ته اس��ت. م��روری منصفانه 
بر تحوالت صنعت فناوری اطالعات کش��ور در س��الی 
ک��ه گذش��ت نش��ان از چالش ه��ای پی��ش روی ای��ن 
 صنع��ت در بخش ه��ای مدیریت��ی، فن��اوری و حت��ی 

فرهنگی دارد.
 در حال حاضر س��رعت و تداوم در اینترنت به عنوان 
یکی از مالک ه��ای مهم قابل بررس��ی و چالش برانگیز 
در کش��ور اس��ت که طبیعت��ا ب��ا ورود بخش خصوصی 
 ب��ه ای��ن ح��وزه بس��یاری از مش��کالت موج��ود حل 

خواهد شد.
 ب��ه فن��اوری اطالع��ات بای��د به عنوان ی��ک صنعت 
محوری مانند دیگر صنایع محوری همچون پتروشیمی 
و ف��والد توجه ش��ود و از طرف��ی مدیران ش��رکت های 
بخش خصوصی باید از طریق مجامع صنفی با یکس��ان 
و همس��و کردن توان های صنف خود موقعیت و جایگاه 
بهت��ری در این بخش پی��دا کنند و تا حدی از فش��ار و 

رکود فعلی بکاهند. 
بخش خصوصی هم با س��رمایه گذاری الزم و استفاده 
از این منابع و زیرس��اخت ها می توان��د بزرگ ترین بازار 
بالقوه را ب��ه بالفعل تبدی��ل کند اما متاس��فانه به دلیل 
ع��دم وج��ود ع��دم فرهنگ س��ازی و درک الزم از این 
فناوری و همچنی��ن دخالت دول��ت در بخش خدمات 
و س��رویس، امروزه با وج��ود اعالم ضری��ب نفوذ بیش 
از 40 درص��د اینترن��ت، همچن��ان ب��ا کمب��ود و عدم 
کیفی��ت س��رویس و در نتیجه نابس��امانی س��رویس و 
 خدمات و ع��دم تع��ادل عرض��ه و تقاضا در ای��ن بازار 

روبه رو هستیم. 
نقطه اصل��ی موفقیت در تم��ام زمینه ه��ای فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات توافق دول��ت و بخش خصوصی 
است و ش��اید درس��ت به دلیل همین اهمیت به نقش 
مقام های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیش��برد 
فناوری ه��ای اطالعات و ارتباطات برای توس��عه جامعه 
اطالعاتی اشاره شده اس��ت اما تجربیات سال ها توسعه 
فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات در ایران، م��ا را به این 
نتیجه می رس��اند که نمی توان به حمایت دولت چش��م 
داشت و باید س��اختار جدیدی در توس��عه این صنعت 
ش��کل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته 

باشد. 

 جای خالی بخش خصوصی 
در مدیریت اینترنت

عدم به مش��ارکت گرفت��ن بخش خصوص��ی در حوزه 
مدیریت اینترنت در کش��ور به عدم حضور در کمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین عدم حضور 
شورای فناوری اطالعات مربوط می ش��ود. این در حالی 
است که براساس قانون بخش خصوصی هم در کمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هم در شورای عالی 
فناوری اطالعات دارای جایگاه است. درعین حال رویکرد 
دولت ها با هر سلیقه و خط مشی که بوده، پذیرش بخش 
خصوصی را در تصمیم گیری های حوزه اینترنت به صورت 
جدی نداش��ته اند. این مختص به دولت کنونی یا گذشته 
نیس��ت. حتی دولت هش��تم نیز این گونه بود. شاید این 
پرسش مطرح می شود که اینترنت توسط بخش خصوصی 
وارد کشور شد، چرا اینک در تصمیم گیری های این حوزه 
دخیل نبوده و از میدان سیاست گذاری کنار گذاشته شده 
است؟ اما اکنون نباید به پاس��خ اینکه چه شد، پرداخت. 
موضوع مورد بحث کنونی شرکت های اینترنتی این است 
که باید بش��ود، یعنی باید بخش خصوصی در میدان های 
تصمیم گیری حضور داشته باشد. بخش خصوصی همواره 
از دولت ها انتظار داش��ته که با توجه به مصوبه قانونی که 
در سال 83-82 صورت گرفته و براساس آن وزارت پست 
و تلگراف به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تغییر نام 
داد، به حض��ور بخش خصوصی توجه کن��د. این انتظار از 
دولت هشتم تا به امروز ادامه داشته و چه به صورت مکتوب 
یا به صورت حضوری و در مواجهه با مقامات عالی رتبه این 
درخواست همواره مطرح شده است. بخش خصوصی باید 
در مراکز تصمیم گیری که منجر به سیاس��ت گذاری های 
کلی و سیاست های اجرای می شود براساس قانون حضور 
داشته باش��د. اما تا به امروز این خواس��ته محقق نشده و 
هیچ گاه دولت ها این فرصت را در اختیار بخش خصوصی 
حتی پس از آنکه این بخش صاح��ب یک نهاد مردمی به 
اسم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شد، قرار ندادند 
و این سازمان نیز نتوانس��ت از جایگاه خود به دلیل عدم 

پذیرش از طرف دولت استفاده کند. 
حتی در دولت جدید واعظ��ی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز پیش��تر قول ب��ر طرف کردن ای��ن نقیصه و 
بدعت گذاری در حضور بخش خصوص��ی را داده بودند تا 
این جایگاه توسط ذی نفعان اصلی و آنچه مراد قانونگذاری 
بوده، پر شود، اما این اتفاق در کمیسیون تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیویی و ش��ورای عالی فن��اوری اطالعات 
روی نداد و س��ه جایگاه در نظر گرفته ش��ده برای بخش 
خصوصی همچنان خالی است. تا به امروز صندلی بخش 
خصوصی در شورای عالی فناوری اطالعات که به ریاست 
جهانگیری تشکیل می شود، خالی بوده و بخش خصوصی 
حضور ندارد. از این رو انتظار می رود که حداقل دو جایگاه 
تعیین شده برای بخش خصوصی در شورای عالی فناوری 
اطالعات که قان��ون آن را تعیین ک��رده و در این باره نیز 
صراحت دارد، برای نخس��تین بار توسط بخش خصوصی 
مورد استفاده قرار گیرد. خواسته مدیریت بخش خصوصی 
نه فقط در ح��وزه اینترن��ت، بلکه در کل ح��وزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات مدنظر اس��ت تا براس��اس آن بخش 
خصصی بتواند در سیاس��ت گذاری ها دخیل و مشارکت 

داشته باشد. 

 بخش خصوصی چشم انتظار 
گوشه چشم دولت

زمانی که اینترنت توس��ط بخش خصوصی به ایران وارد 
شد، خرسند از این بود که حداقل می تواند در آینده حتی با 
وجود دخالت دولت بر اعمال سیاست های کالن و اجرایی، 
سهمی داشته باش��د. اما به نظر می رس��یداین تنها رویایی 
برای این بخش بود؛ چرا که پس از گذشت سال ها و توسعه 
اینترنت، دولت کل سهم اینترنت را برای خود بر داشت و تنها 
توزیع آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. شاید مهم ترین 
مسئله ای که توسط دولت برای عدم واگذاری مطرح می شد، 
مس��ئله امنیت بود. اما بخش خصوصی ای��ن تضمین را به 
دولت داده که تح��ت نظارت آنها عمل کن��د. حتی آنها به 
کمترین خواس��ته یعنی یک سهم در میدان تصمیم گیری 
هم رضایت دادند. پس از آنکه قانون وزارت پست و تلگراف 
تغییر و به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شد و 
براساس آن سهمی اندک برای بخش خصوصی مدنظر قرار 
گرفت. در همین حال پس از تشکیل شورای عالی فناوری 
اطالعات، دو جایگاه برای بخ��ش خصوصی در نظر گرفته 
ش��د اما تا به امروز این صندلی ها خالی است. دولت مدعی 
اس��ت بخش خصوصی توان مدیریت ندارد، ام��ا دلیل این 
ادعای خود را مطرح نکرده اس��ت. تنها گفته آنها این است 
که با ورود بخش خصوصی به ح��وزه اینترنت اتفاق خاصی 
در مورد قیمت و تعرفه اینترن��ت رخ نمی دهد. اگر این ادعا 
مورد تایید قرار می گرفت، نباید بخش خصوصی در مدیریت 
اینترنت حتی در کش��ورهای توس��عه یافته سهمی داشته 
باش��ند. با وجود اینکه بخش خصوصی در کشور دارای یک 
نهاد رگوالتوری_ سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور_ است 
و براساس قانون نیز نقطه عطف دولت با بخش خصوصی به 
حساب می آید، اما همچنان منتظر گوشه چشمی از سوی 
دولت برای نشستن روی صندلی تصمیم گیری در کنار دیگر 
دست اندرکاران است. ش��اید بتوان گفت یکی از علل عدم 
توسعه یافتگی اینترنت پرس��رعت به لحاظ کیفیت، عدم 
حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های کالن است. 
چرا که این بخش به خاطر نگاه رقابتی و افزایش س��هم در 
بازار و جذب مشترکان بیشتر، به طور حتم مولفه کیفیت را 
در سیاست های کالن اینترنت مدنظر قرار می دهد. هر چند 
که دولت ها و مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در وعده های توس��عه ای خود همواره دسترسی به اینترنت 
پرسرعت و با کیفیت را مطرح کرده اند اما تا به امروز این وعده 
در حد ش��عار باقی مانده اس��ت. وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دولت یازدهم سعی داشت پایه گذار بدعتی نو در 
حضور بخش خصوصی باشد، به این منظور نیز بارها از تعیین 
فردی از بخش خصوصی برای حضور در کمیسیون تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، خبر می داد، اما اینکه این فرد 
چه زمانی تعیین و معرفی می شود، معلوم نیست. شاید این 
دولت نیز همانند دولت های گذشته با نگاه تردید آمیزی به 

بخش خصوصی نگاه می کند. 
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ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند 
هم در س�رعت و هم در کیفیت ارائه این سرویس 
بس�یار تاثیرگ�ذار عمل کن�د اما در ح�ال حاضر 
دولت به ج�ای حمایت از این بخش، خ�ود به ارائه 
اینترن�ت پرس�رعت پرداخت�ه و به نوع�ی رقیب 
بخ�ش خصوص�ی در این عرصه ش�ده اس�ت. در 
سال 88 شرکت های مخابرات اس�تانی به موازات 
بخش خصوص�ی نس�بت ب�ه ارائه س�رویس های 
اینترنت اق�دام ک�رده و دلیل آن را ع�دم توانایی 
این بخش در ارائه س�رویس اع�ام کردند. این در 
حالی اس�ت که از آن زم�ان تاکنون کارشناس�ان 
کارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی 
نمی دانن�د و معتقدن�د که کش�ور ایران ب�ه دلیل 

ترکیب جمعیتی جوان و جمعیتی بالغ بر 70 میلیون 
نفر، بی شك بزرگ ترین بازار فناوری اطاعات در 
منطقه را دارد ک�ه در این بازار بخ�ش دولتی باید 
در تدوی�ن مق�ررات، سیاس�ت گذاری، نظ�ارت و 
همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های 
اصلی، برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کند. به 
باور کارشناسان تاش کشورهای موفق در زمینه 
حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشه سازی یا 
به روایتی دیگر، تقویت بنی�ه مجموعه هایی از آن 
بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندی های قابل 
عرضه بتوان متعاقبا از آن به عنوان شالوده توسعه 
در زمینه پیاده سازی برنامه های جامع راهبردی که 
توس�ط دولت )با همکاری بخش خصوصی( تدوین 

می شود، استفاده به  عمل آید. از آن مرحله به بعد 
دولت صرفا به حفظ نقش حاکمیتی و نظارتی خود 
اکتفا کرده و امور تصدی گری را به بخش خصوصی 
می س�پارد. به اعتق�اد آنها تحلی�ل وضعیت آنچه 
بخش خصوص�ی ب�ر آن انگش�ت می نه�د،  وجود 
گرایشی به سمت اصاح پذیری در این بخش است 
که به صورت طبیعی در مقابل تبدیل شدن به نوعی 
بوروکراس�ی نابجا و بیهوده  از خود مقاومت نشان 
می دهد. از س�ویی دیگ�ر، بخش خصوصی معتقد 
است که ساختار حاکمیتی و مدیریتی دولتی عمدتا 
از دانش و مهارت ه�ای موردنی�از، انعطاف پذیری 
غیر قابل اجتناب و خاقیت و پویایی الزم برخوردار 

نیست.

بخش خصوص��ی مدعی اس��ت، دولت 
توجهی به خواس��ته آن مبنی بر حضور در 
تصمیم گیری های مدیریتی ن��دارد. اما در 
مقابل دولت بر این باوراس��ت که در درون 
بخش خصوصی انسجام الزم برای معرفی 
نماینده وجود نداشته و این بخش نیازمند 
تعریف دقیق تری از خود است. اظهاراتی که 
عبدالمحمد بیدختی نژاد، دبیر کمیسیون 
ش��رکت های PAP و کارشناس مخابرات 
نیز بر این مهر تایید زده و می گوید: هیچ گاه 
بخش خصوصی نخواسته به صورت منسجم 

وارد عمل شود. 
چ�را بخ�ش خصوص�ی در ح�وزه 
مدیریت اینترنت سهم نداشته یا سهم 

اندکی دارد؟ 
این به گذش��ته بر می گردد. طبق روال 
گذشته و طبق قوانین و سندهای باالدستی 
و آن چیزی که در دولت حاکم بوده، روال این 
است که بخش خصوصی سهم اندکی داشته 
باشد. تغییراتی طی چند سال گذشته اتفاق 
افتاده و نهادهای مردمی و بخش خصوصی 
در قالب نظام صنفی رایانه ای و دیگر موارد 
وارد ش��ده اند، اما باز در آنها سهم بیشتر در 
اختیار دولت اس��ت. نمایندگانی داشتند و 
نقطه نظرات خودشان را دیکته می کردند. 
این رویکرد قالبی بوده و یک عیب ساختاری 

در کل کشور است. 
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه ق�رار ب�وده 
س�همی به بخش خصوص�ی در حوزه 
سیاس�ت گذاری اینترنت داده ش�ود 
از جمله کمیس�یون تنظیم مقررات و 
ش�ورای عالی فن�اوری اطاعات، چرا 
بخش خصوصی از این س�هم استفاده 

نکرده است؟ 
این مس��ئله ب��از متوجه ش��خص وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت که ما 
نماینده بخ��ش خصوصی در ای��ن نهادها 
نداریم. در ابت��دای دولت مطرح ش��د، اما 
افرادی که از طرف بخش خصوصی و برخی 
نهادهای بخش خصوصی معرفی ش��دند، 

انتخاب نشده و در نهایت آقای وزیر، دکتر 
معتمدی را انتخاب کرد. 

آیا این ضعف از طرف بخش خصوصی 
است؟ 

نه، اجازه ورود نمی دهن��د. در این مورد 
به این دلیل که مشکالت را مشاهده کرده 
و مش��کالت خیلی جدی است، اجازه ورود 
نمی دهند. دولت از برخی اظهارات خودش 
پشیمان می ش��ود. در ابتدا می گوید اما در 

ادامه پشیمان می شود. 
چرا پشیمان می شود؟ 

اخت��الف نظرهای��ی اس��ت ک��ه در 
بخش خصوص��ی اتف��اق می افت��د. ما در 
بخش خصوصی ه��م یکپارچه نیس��تیم. 
پش��یمانی دولت به این دلیل است که در 
طرف بخش خصوصی فوجی از پیشنهادها 
و نقطه نظرها مطرح می شود که نمی تواند 
بعضا به آنها پاس��خ بدهد. به همین خاطر 
خودش را کنار می کشد و پیشنهاد خودش 
را پ��س می گی��رد و کار خ��ودش را انجام 
می دهد. بخش خصوصی هم به نوبه خودش 
مقصر است و هیچ وقت نخواسته به صورت 
منسجم وارد ش��ود و نماینده فعال داشته 
باشد. االن س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور و دیگر نهادها را داریم که همه مدعی 
بخش خصوصی هستند، اما هیچ گاه نشده که 
به یک اجماع و نقطه نظری برسند که روی 

آن مانور داده شود. 

در مقابل ادعاه��ای دولت مبنی بر عدم 
کفای��ت مدیریت��ی بخ��ش خصوصی در 
حوزه اینترنت، اما بخش خصوصی بر این 
عقیده اس��ت که در صورت حضور بخش 
خصوصی، اینترن��ت ارزان، ب��ا کیفیت و 
بدون چالش های فرهنگی در اختیار مردم 
قرار خواهد گرفت. دیدگاهی که  مسعود 
ریاضی��ات ریی��س انجمن ش��رکت های 
اینترنتی آن را بیان کرده و می گوید: آنجا 
که بخش خصوصی قدم گذاشته عملکرد 
خوب و آنجا که در اختی��ار دولت بوده، با 

چالش مواجه شده است. 
چرا بخ�ش خصوص�ی در مدیریت 

اینترنت کشور سهمی ندارد؟ 
بخش خصوص��ی هی��چ گاه در اقتصاد 

کشور نقش مدیریتی ندارد. 
حتی اگ��ر ات��اق بازرگان��ی را به عنوان 
پارلمان بخ��ش خصوصی در نظر بگیرید، 
سند گشایش و کس��ب و کار را که مطرح 
کردند، همچنان مسکوت باقی مانده است 

و کسی به آن توجه نمی کند.
 فکر می کن��م موضوع اصلی ب��ه نظام 
کلی اقتصادی کشور مربوط می شود، که 
هنوز مبتنی بر بازار آزاد و رقابتی نیست. 
بخش فناوری اطالع��ات هم که جزوی از 
اقتصاد کشور اس��ت، این قضیه همچنان 
پابرجاست. اگر کل اقتصاد کشور تبدیل به 
اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی شود 
و حداکثر فعالیت ه��ا در بخش خصوصی 
صورت بگی��رد، خودبه خود تش��کل های 
بخ��ش خصوص��ی ک��ه عبارتن��د از اتاق 
بازرگان��ی، انجمن ها، اتحادی��ه و...، حتی 
نظ��ام صنفی، می توانند نق��ش فعال تری 

داشته باشند. 
بخ�ش خصوصی ت�ا چه ح�د توان 

مدیریتی در این حوزه دارد؟ 
خوشبختانه بخش خصوصی ما هرکجا 
قدم گذاشته، با موفقیت پیش رفته است. 
االن کمتر صنعتی را مش��اهده می کنید 
که در دس��ت بخش خصوص��ی بوده ولی 

به خوبی اداره نش��ده باشد. برعکس تمام 
صنایع ما ک��ه در اختیار دولت اس��ت، به 
طور مث��ال صنای��ع خودروی��ی با ضعف 
مدیریت��ی روب��ه رو اس��ت. ولی بخش��ی 
ک��ه در اختی��ار بخش خصوصی اس��ت، 
می خواهد حتم��ا خوب کار ش��ود، برای 
 همی��ن در اداره خ��وب سیس��تم تالش 

می کند. 
ولی در بخش دولت��ی چنین رویکردی 
نیست. مدیران حقوق بگیری هستند که 
چه اوضاع خوب باشد و چه بد، آماری ارائه 
می دهند. به همین دلیل، بخش خصوصی 
کامال صالحیت این را دارد که نه تنها در 
فناوری اطالعات بلکه در تمام رشته های 

صنعتی فعالیت خوبی داشته باشد. 
 اث�ر مدیریت بخ�ش خصوصی در 

حوزه اینترنت چه خواهد بود؟ 
اگ��ر بخ��ش خصوص��ی فع��ال ش��ود 
و اداره کنن��ده فناوری اطالعات کش��ور 
باشد، منجر به واگذاری اینترنت در کشور 
به صورت ارزان، پرس��رعت، با کیفیت و با 
شرایط خوب خواهد ش��د؛ در عین حال 
انوع و اقس��ام فیلترینگ و دیگر چالش ها 

از بین می رود. 
خصوص��ی  بخ��ش  مدیری��ت  ب��ا 
اینترن��ت ب��ا صرف��ه اقتص��ادی، ارزان، 
ق��رار  هم��ه  اختی��ار  در   پرس��رعت 

خواهد گرفت. 

دبیر کمیسیون شرکت های PAP و کارشناس مخابرات: 
بخش خصوصی ما منسجم نیست

 رییس انجمن شرکت های اینترنتی: 
بخش خصوصی کفایت الزم برای مدیریت اینترنت را دارد

ترجمه: مژده خطامی

سهم بخش خصوصی در مدیریت اینترنت کشور:

صندلی که همچنان خالی است



در همان سال به اتفاق سومین فرزند خانواده »محسن 
خلیلی« که به تازگی از دانش��کده فنی دانش��گاه تهران، 
در رشته مهندسی الکترومکانیک فارغ التحصیل شده بود 
راهی کشورهای انگلس��تان و امریکا شدیم و یک سالی را 
برای مطالعه در زمینه صنعت گاز و اس��تفاده از تجربیات 
با دس��ت اندرکاران و متخصصان، دور از کشور گذراندیم و 
آموزش های الزم را فرا گرفتیم. در بازگشت من 46 ساله 
و پس��ر 24 س��اله تصمیم مان بر این ش��د که تأسیساتی 
محدود ولی براساس فناوری پیشرفته و صحیح روز، نه به 

صورت تشکیالت تجاری و بازاری ایجاد کنیم. 
ش��ادروان مهندس مهدی بازرگان در کتاب »ش��صت 
س��ال خدمت و مقاومت« اش��اره ای به ای��ن موضوع دارد 
که: »یادم می آید که خلیلی چقدر با مس��ئوالن ش��رکت 
ملی نفت در زمان کنسرس��یوم کلنجار رفت تا گردن شان 
بگذارد گازهایی را که هدر می داده و می س��وزانند، تصفیه 
ک��رده و بوتان و پروپ��ان آن را در تانکرهای تحت فش��ار 
به ایش��ان بفروش��ند و گاز نف��ت در ایران توزیع ش��ود. 
س��پس برای اینکه مص��رف گاز آش��پزخانه ها به صورت 
صنع��ت مل��ی درآید، ب��ه موازات س��اختن انب��ار و تهیه 
وس��ایل و کامیون های توزیع گاز، اقدام به ایجاد کارخانه 
کپسول س��ازی و تولی��د اجاق فر و غیره ک��رد. اجاق ها و 
فرهای��ی که غالب آش��پزخانه های تهران و شهرس��تان را 
تس��خیر کرد و عامل ایجاد پنج، شش شرکت یا موسسه 

تولید و توزیع گاز هم شده است.«
من از آن کس��انی نبودم که حفظ سود خود را در نظر 

بگیرم و به خیر و صالح مردم نیندیشم. آنچه تا آن زمان 
کرده بودم همگی گواه صادقی اس��ت بر این ادعا. با شوق 
و عش��ق و احس��اس مس��ئولیت معلمی کرده، برق شهر 
تهران را تا آنجا که در آن زمان سخت و متالطم عملی و 
امکان پذیر بود توس��عه بخشیده، با حفر چاه های عمیق از 
دل زمین آب بیرون کش��یده که کمکی بزرگ به توسعه 
کش��اورزی و آبادانی و موجب آن ش��د که سرمایه گذاران 
بس��یاری راه آبادانی کشور را پیش گرفتند و به سراغ کار 
حف��اری رفتند که این در آبادانی کش��ور نقش ارزنده ای 

داشت. 
من به هرکاری که در کنار آن منافع مردم وطن و ایجاد 
حرفه و ش��غل را برای آنها می توانس��ت منظور کند اقدام 
می کردم. حتی به امر دامپروری و تهیه آرد برای س��یلوها 
پرداختم و همیش��ه در مورد پروژه ه��ای غیرموفق هم از 
اینکه نتوانسته بودم فرصت های شغلی ایجاد کنم و در راه 

رفاه مردم گام دیگری بردارم تأسف می خوردم.
م��ا به محض بازگش��ت از س��فر امیدوار و ش��ادمان از 
اینک��ه می توانیم صنعتی در کش��ور پایه گذاری کنیم که 
هزارگونه خیر همراه دارد، مقدمات تأس��یس ش��رکتی را 
فراهم کردیم. با س��رمایه ای که خود داش��تیم و وام هایی 
که از آش��نایان و بانک های داخلی فراهم کرده بودیم و با 
مشارکت دکتر اس��فندیار یگانگی در تاریخ 1332/5/18 
ش��رکت بوت��ان ب��ا مس��ئولیت مح��دود را در اداره ثبت 

شرکت ها بدین گونه به ثبت رساندیم.
موسس��ان: مهندس محمود خلیلی – دکتر اس��فندیار 

یگانگی – مهندس محسن خلیلی   
ادامه دارد...

رتبه بندی بر مبنای سرمایه گذاری
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، با 
وجود کاهش روزافزون تولید ناخالص 
داخلی در امریکا این کشور تصمیم 
گرفت تا با رتبه بندی سرمایه گذاری 
ش��رکت های برتر خود، از مشکالت 
اقتصادی بکاهد. در نخس��تین اق��دام امریکا تصمیم گرفت 
رتبه بندی سرمایه گذاری را از آن شرکت خودروسازی جنرال 
موتورز کند. این اقدام که در 9 سال گذشته در امریکا بی سابقه 
بوده نش��ان دهنده نیاز امریکا به جلب توجه س��رمایه گذاران 
خارجی است. جالب اینجاست که موسسه استاندارد  اند پورز 
در امریکا در مه سال 2005 رتبه اعتباری جنرال موتورز و فورد 

موتور را به رتبه غیرسرمایه گذاری کاهش داده بود.  

آتش در شرکت نفت لیبی
لس  آنجلس  گ��زارش  به 
مل��ی  ش��رکت  تایم��ز، 
لیبی تخریب دفتر  نفت 
مرکزی شرکت نفت واحه را در طرابلس تایید کرد. مقام های 
لیبی اعالم کردند که در خالل درگیری های ماه گذشته در 
این کشور، دفترهای یک شرکت لیبیایی- امریکایی که در 
مناطق جنگ زده بودند به طور کلی منهدم شدند. گفته های 
مقام ه��ای لیبی مهر تاییدی بر ناامنی این کش��ور افریقای 
شمالی و مخاطره های باالی لیبی برای فعالیت شرکت های 
نفتی در شرایط کنونی است. انتشار خبر تخریب دفترهای 
ش��رکت های نفتی که تا پیش از این گزارش نشده بود، در 
حالی تایید می شود که تولید نفت لیبی در ماه های گذشته 
با افزایش زیاد به باالترین سطح در یک سال گذشته رسیده 
است. کارشناس��ان معتقدند چنین حوادثی نشان می دهد 
افزایش تولید نفت لیبی کوتاه مدت خواهد بود و تحت تاثیر 
ناآرامی های این کشور قرار می گیرد. براساس گزارش مقام های 
لیبی، در درگیری های ماه گذشته برخورد موشک، دفترهای 
ش��رکت واحه اویل را تخریب کرد. سهامداران شرکت واحه 
اویل، شرکت های ملی نفت لیبی و کونوکوفیلیپس، ماراتون 
اویل و هس همگی از امریکا هستند. گفته می شود این دفاتر 
نزدیک فرودگاه طرابلس قرار داش��تند. فرودگاه طرابلس در 
طول تابس��تان صحنه درگیری شدید گروه های رقیب برای 
کنترل این مکان استراتژیک بود. در زمان وقوع این حادثه، 
انتشار عکس هایی در صفحات شخصی کارکنان شرکت واحه 
اویل در شبکه های اجتماعی نشان می داد که ساختمان به 

کلی آتش گرفته و سقف آن فروریخته است. 

تکذیب دوباره خرید نفت از داعش 
به گزارش فایننشال تایمز، ترکیه بار 
دیگر همکاری این کشور در زمینه 
خرید و قاچاق نفت عراق را تکذیب 
و اعالم کرد این گونه شایعات برای 
ضرب��ه زدن به اعتبار این کش��ور 
مطرح می شود. ترکیه طی هفته های گذشته از سوی منابع 
مختلف مانند رسانه های امریکایی به دست داشتن در قاچاق 
نف��ت عراق و همکاری با داعش در این زمینه متهم ش��ده 
است. پیش از این، روزنامه ها طی گزارشی از دست داشتن 
ترکیه در قاچاق نفت عراق توس��ط داعش و فروش آن خبر 
داده بودند. ترکیه اعالم کرده است نسبت به مخلوط بودن 
نفت وارداتی به این کش��ور با نفت قاچاقی عراق که توسط 
داعش به فروش می رسد، بی اطالع بوده است. از سوی دیگر، 
ترکیه از طرف برخی رسانه های داخلی این کشور به تامین 
سوخت هواپیماهای رژیم صهیونیستی با وجود حمالت این 
رژیم علیه غزه متهم شده است. دولت این کشور اعالم کرده 
است تامین س��وخت هواپیماها در فرودگاه های این کشور 

نباید به عنوان صادرات سوخت محسوب شود. 

خالقیت 180 میلیون یورویی
گاردی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
ستاره  رونالدو  کریستین 
رئال مادری��د  پرتغال��ی 
همیشه از عالقه خود به تیم منچستریونایتد سخن گفته است. 
این بازیکن پرتغالی حتی در مصاحبه هایی که داشته، احتمال 
پیوس��تن به این تیم انگلیسی را رد نکرده است. در حالی که 
بازگشت رونالدو به منچستریونایتد 180میلیون یورو برای این 
تیم خرج بر می دارد، هواداران منچستر یونایتد در اقدامی جالب 
با یک هواپیما، پالکاردی را روی ورزش��گاه »ال مادریگال« به 
نمایش درآورده بودند که روی آن از کریستیانو رونالدو خواسته 
شده بود به تیم سابق خود بازگردد. هواداران منچستر یونایتد 
همچنین این اقدام را فصل قب��ل درباره اخراج مویس انجام 

دادند و خواستار خروج مربی سابق اسکاتلندی خود شدند. 

بررس��ی گ��زارش ویژه وزارت تع��اون، کار و رف��اه درباره 
وضعیت دس��تمزد مشموالن قانون کار و کارگران در فاصله 
34 سال گذشته نشان می دهد در دوره 12 ساله بین 1380 
تا 1392، کمترین میزان افزایش دستمزد در سال های 90 
و 84 اتف��اق افتاده اس��ت. طبق نمودار ارائه ش��ده، حداقل 
دس��تمزد روزانه کارگران در فاصله سال های 89 تا 90 تنها 
910 تومان افزایش داش��ته است، در حالی که در فاصله دو 
سال مورد بررس��ی، نرخ تورم از 13/9 درصد به 26/4درصد 
افزایش نشان می دهد. سال 90 که در آستانه اجرای فازاول 
هدفمندی یارانه ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین 
میزان افزایش ساالنه دستمزد را در طول دوره های مختلف 
به میزان 9 درصد ثبت کرده است. بعدها نمایندگان کارگری 
کش��ور عنوان کردند، وزیر کار وقت از دولت دستور داشت 
برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت ها 
در قال��ب اجرای هدفمندی یارانه ها، جلوی افزایش باالتر از 
10 درصد دستمزد کارگران را بگیرد. در گزارش وزارت کار 
آمده: بررس��ی وضعیت حداقل دس��تمزدها و نرخ تورم طی 
س��ال های 1358 تا 1392 در کشور نشان می دهد که روند 
افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است. به استثنای 
س��ال های 63-1360 و 1365 و 1368 که حداقل دستمزد 
ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با 9 درصد تغییر به 
سال 1390 اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد 
نیز با 66/7درصد تغییر در س��ال 1370 اتفاق افتاده اس��ت 
و لیکن نرخ تورم به دالیل اقتصادی نوس��انات بسیار زیادی 
داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در 
طی این سال ها نمی توان تصور کرد. در برخی سال ها نظیر 
س��ال های 1375، 1380، 1384 و 1388، افزایش حداقل 
دستمزد رقمی بین 15 تا 29/5 درصد بوده، در حالی که در 
همان سال ها نرخ تورم از 10/3 درصد تا 62/7درصد کاهش 

داشته است. 

تأسیس شرکت بوتان 

میزان حقوق ماهانه مشاغل مختلف) هزار تومان(

وز
زنی

ترا
ع: 

منب

یکی از بدترین اتفاقات ممکن در صف خودپرداز این اس��ت 
که نوبتت شود و کارت هم طوالنی باشد و فرد پشت سریت، 
عجله داشته باش��د. امروز در صف خودپرداز نیز همین اتفاق 
افتاد. دو نفر در جلوی من ایستاده بودند که نفر دوم به غایت 
عجله داش��ت و نفر اول نیز به غایت کند و آهسته بود، بعد از 
چندین دقیقه معطلی باالخره نوبت به نفر دوم رسیدو رفت تا 
کارش را انجام دهد. عجله نفر دوم بهانه ای شد تا بعد از کارش 

سر صحبت را با او باز کنم. 
گفتم: »خوبی آقا! ماشاءاهلل خیلی عجله داشتی، چی شده؟ 
مشکلی پیش اومده؟« گفت: »شما قیافت خیلی آشناست. از 

همون اول داشتم فکر می کردم که کجا دیدمت!«
گفتم: »نمی دونم من معموال پاتوقم دم خودپردازاست، شاید 

یک بار دم خودپرداز دیدیم همدیگرو.«گفت: »دزدی؟«
گفت��م: »نه کار مطبوعاتی انجام میدم!«گفت: »ای بابا! تازه 

شناختمت، شما عمو خودپردازی نیستی؟«
گفتم: »نمی دونم، اسمم عمو خودپردازی شده مگه؟«گفت: 

»من شما و عمو قناد رو خیلی دوست دارم.«
گفتم: »پس با روند کار آشنا هستی؟«گفت: »روند کار شما!؟ 

آره بابا آشنام، فقط نمی شه قبلش یک امضا به ما بدید؟«
گفت��م: »م��ا در خدمتت��ون هس��تیم، حاال ش��ما کارتون 

چیه؟«گفت: »ما کار مردم رو راه میندازیم!«
گفتم: »یعنی چی؟«گفت: »اونهایی که پول الزم دارند میان 

پیش ما، ما هم کارشونو راه میندازیم.«
گفتم: »مثال االن من پول الزم داشته باشم چه جوری کارمو 

راه میندازید؟« گفت: »شما...«
یک نگاه و براندازی به سر تا پای ما کرد و گفت: »االن اوضاع 

بازار خیلی داغونه!«
گفت��م: »خب، می خ��وام بدونم چ��ه ج��وری کار منو راه 
میندازید؟!« گفت: »نگاه کن دیروز یک 26 س��اله سالم و روپا 

معامله کردیم؛ 20 میلیون! شما گفتی چند سالته؟«
گفتم: »من 30 س��المه!« گفت: »واس��ه شما در میاد... 15 

تومان نهایتش!«

گفتم: »خب برای اینکه این مبلغو بگیرم باید چکار کنم!« 
گفت: »باید مراحلش طی شه!«

گفتم: »مراحلش چی هست؟« گفت: »باید آزمایش خون 
بدی، دو قطعه عکس س��ه در چهار، کپی شناسنامه و کارت 

ملی و رضایت والدین!«
گفتم: »ضامن می خوایید؟« گفت: »ضامن! نه دیگه ضامنش 

خودتونید، ما شما رو قبول داریم!«
گفتم: »دست ش��ما درد نکنه، بازپرداختش چه جوریه؟« 
گفت: »باز پرداخت نداره دیگه! حاال شما برای کجا می خوای 

اقدام کنی؟«
گفتم: »چه جالب، سفر هم داره؟« گفت: »سفر که نه! ولی 

خب این هم یک جور سفره؟«
گفت��م: »کجاها می تونم اقدام کنم؟« گف��ت: »کلیه، روده، 

مری، کبد، انگشت پا، ناخن، پلک و...«
گفتم: »یعنی چی؟!« گفت: »قیمت ها فرق داره، برای شما با 
این قیافه و اوضاع درب و داغونی که داری نهایت بشه رو رودت 

حساب کرد!«
گفتم: »رو رودم! چه جوری؟ یعنی چی؟« گفت: »ما متری 

می خریم، هر متری 3 میلیون تومان!«
گفتم: »شما روده می خری؟« گفت: »ما همه چی می خریم.«

گفتم: »متری 3 میلیون! کسی 20 تومان بخواد چکار باید 
کنه؟« گفت: »4 متر روده و دو تا انگشت کوچیکه پا و یک پلک 
می گیریم، روش یک انگشت اشاره، اشانتیون برمی داریم، جمعا 
میشه 20 میلیون! جون داداش هیشکی اینجوری کار نمی کنه! 
دیروز یک کل��ه فروختم 30 تومان با همه متعلقاتش، اوضاع 
خیلی داغونه! دیروز یکی اومده بود یک کلیه س��الم 25 ساله 
داشت، معاوضه با پراید بی رنگ! پارسال همین موقع یک کلیه 

سالم رو با یک ویال تو شمال معاوضه می کردند.«
گفتم: »ش��ما خجالت نمی کشی  داری این کارو می کنی؟« 
گفت: »برای من ش��رایط رو مهیا نکردند رشد کنم، می دونی 

من برای اینجا ساخته نشدم...«
وسط حرف هایش گوشش را گرفتم و با دو پس گردنی روانه 
خانه اش کردم. همین مانده بود این بگوید که برای اینجا ساخته 

نشده است. 

رییس س�ازمان جهاد کش�اورزی گیالن گفت: تغییر کاربری شالیزارها در گیالن به خصوص در شهرستان 
رش�ت کاهش یافته است. ساخت و س�از ویال در شالیزارها موجب خس�ارت های غیرقابل جبران در بافت 

کشاورزی شمال کشور شده است. 

قاب

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

معاوضه با پراید! 
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مدیریت ارتباط با مش��تری به عن��وان رویکردی بر مبنای 
حمایت از روابط مثبت با مشتریان، افزایش وفاداری مشتریان 
و گس��ترش ارزش دوره عمر مش��تری توس��عه یافته است. 
مدیریت روابط با مشتری یک استراتژی تجاری برای انتخاب 
و اداره با ارزش ترین روابط با مش��تری است. امروزه شناسایی 
نیازهای مش��تریان و ارائه خدمات ب��ا ارزش افزوده، به عنوان 
عاملی که تعیین کننده موفقیت و شکس��ت شرکت هاست، 

شناخته شده است. 
مدیریت ارتباط با مش��تری حول موضوع بازاریابی و با یک 
تحلیل عمیق از رفتار مشتریان آغاز می شود. مدیریت ارتباط 
با مشتری دیدگاهی است که بر همکاری مشترک بین طرفین 
ی��ک مبادله در جهت ایج��اد ارزش تاکید می کند و مجموعه 
فعالیت های کسب و کار است که مستقیما در ارتباط با راه اندازی، 
ایجاد، پشتیبانی و گسترش مبادالت ارتباطی بلند مدت موفق 

است. به عبارت دیگر، مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی است 
که یک کسب و کار را در اداره روابط مشتری به طریقی سازمان 
یافته یاری می دهد. کارشناس��ان معتقدند ک��ه این ارتباط و 
ش��ناخت باید حول بازاریابی و سالیق مشتریان تغییر یابد و 
این تغییر باید از طریق تحلیل های عمیق در رفتار مش��تری 
آغاز ش��ود. مفهوم کلی که از این تعریف اس��تنتاج می ش��ود 
بیانگر نوعی ارتباط بین مش��تریان و بنگاه های تجاری اس��ت 
که به وس��یله سیستمی موثر و دائما در حال به روز رسانی در 
اختیار سازمان ها قرار می گیرد. سیستم های یکپارچه در مقیاس 
بزرگ با پیچیدگی در تعریف و دشواری در کاربردشان همراه 
هستند. سیستم هایی که قابلیت به خدمت درآوردن سازمان ها 
هم در بعد داخلی فعالیت های توسعه و هم در بعد خارجی را 
که همان ادغام با مشتریان است دارند و با نشان دادن ارتباطات 
و مبادالت موثرتر، هدف گذاری و ش��ناخت مشتری، خدمات 
توسعه ای و فروش را افزایش می دهد. این سیستم ها در خدمت 
گسترش توسعه در جامعه به وس��یله برقراری ارتباط موثر و 
مفید با مشتریان، به بنگاه های تجاری کمک بسیار مهمی ارائه 

می دهد. 

اک��ت و حرک��ت بازیگر روی صحنه به خ��ودی خود جذاب 
اس��ت و بازی خوب می تواند بیننده را مدت ها مجذوب صحنه 
کند. حاال اگر چاش��نی هایی مثل نور، دکور، لباس و موسیقی 
در کن��ار حرکت های بازیگر قرار بگیرد حتما مخاطب لحظات 
دلچس��ب تری در پیش خواهد داشت. در این میان موسیقی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، چرا که احساسات مخاطب را 
از راه ش��نیداری برمی انگیزد و مخاط��ب را وا می دارد تا حس 
مورد نظر کارگ��ردان را تجربه کند. هم آمیختگی هنری مثل 
موس��یقی که خود از انواع س��از و تفکر آهنگ سازی بهره برده 
با تئاتری که از جزءهای مختلف هنری تش��کیل شده قدمتی 
تاریخی دارد. امروز در تئاتر ما موس��یقی به دو روش اس��تفاده 
می ش��ود؛ یا اینکه موسیقی به صورت از پیش ضبط شده برای 
مخاطبان پخش می شود یا به صورت زنده پشت یا روی صحنه 
اجرا می شود. ارتباط استفاده از یکی به جای دیگری مستقیما 
به مشکالت مالی تئاتر وصل می شود. مشکالت مالی بعضا باعث 
می شود تا این دو عنصر جدایی ناپذیر به ناچار از هم دور بیفتند. 

این هم باع��ث افت در کیفیت اجرا و هم باعث جذب حداقلی 
مخاطب می شود. موسیقی تئاتر از بدو پیدایش این هنر وجود 
داشته است. نمی توان گفت موسیقی و تئاتر وجه های جداگانه ای 
بوده اند و بعدا به هم ملحق ش��ده اند، بر همین اساس نمی توان 
آنها را به بهانه مشکالت مالی از هم جدا کرد. در دوران باستان 
از موسیقی در تئاتر استفاده می کرده اند برای آنکه روند داستان 
را پیش ببرند و احساس��ات تماشاچی را بهتر برانگیخته کنند. 
کاتارسیس یعنی پاالیش روح از طریق موسیقی در کنار تئاتر 
میسر تر است. حاال شما این دو را از هم جدا کنید. مشخص است 
که تاثیرگذاری آن در جامعه کمتر می شود. دو رکنی که در تمام 
طول تاریخ پیوستگی و همراهی با یکدیگر را به گونه های مختلف 
رعایت کرده اند. در گذش��ته ما در کشور خودمان نیز موسیقی 
را در تعزیه داش��ته ایم. موسیقی در تعزیه شباهت به موسیقی 
در تئاتر برش��ت دارد و همین باعث می ش��ود تا این ادعا وجود 
داشته باش��د که برشت به نمایه تئوری خود را از تعزیه گرفته 
اس��ت. یعنی یکی از سبک های تئاتر دنیا جایگاه موسیقی را از 
آیین نمایش ایرانی وام گرفته است، اما متاسفانه در حال حاضر 

موسیقی در تئاتر جایگاه کمرنگی دارد. 

موسسه خیریه محک به عنوان نخستین موسسه مردم نهاد در 
IPMA Inte - «ههان تنها فینالیست جایزه تعالی در بخش
nationally Funded Humanitarian Aid Proj-

  )IPMA( از س��وی س��ازمان بین المللی مدیریت پروژه »ect
شده اس��ت. محک در راستای عمل به مسئولیت اطالع رسانی 
ش��فاف و پاس��خگو در خصوص عملکرد و دس��تاوردهای این 
سازمان مردم نهاد به یاوران، کنفرانسی مطبوعاتی پیرامون این 
افتخار ملی را روز یکش��نبه 6 مهر 1393با حضور فعاالن حوزه 
رس��انه برگزار کرد. در ابتدای این کنفرانس جواد کرباسی زاده، 
رییس هیأت امنای محک اخذ جایزه IPMA را افتخار دیگری 
برای این موسسه مردم نهاد دانست که مرهون اعتماد، مشارکت، 
ت��الش و درایت اعضای خان��واده بزرگ محک اس��ت. رییس 
هیات مدیره محک گفت: »برنامه اس��تراتژیک موسسه خیریه 
محک بر محور چهار ارزش اصلی این س��ازمان یعنی شفافیت، 
پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی استوار است که دیدگاه 

و مأموریت موسس��ه ترجمان این چهار ارزش اس��ت.«مجتبی 
عزیزی، مدیرعامل انجمن مدیریت پ��روژه نیز ایران گفت: »تا 
ام��روز تمامی پروژه هایی که از ای��ران در این جایزه بین المللی 
حضور یافته اند در حوزه های عمران، ساخت و س��از یا نفت و گاز 
بوده اند و اینکه انجمن بین المللیIPMA پروژه های اجتماعی و 
سازمان های مردم نهاد را نیز شامل جایزه تعالی قرار داده نشان 
از اهمیت رویکرد مدیریتی سیس��تمی ب��ه این گونه فعالیت ها 
اس��ت.« یکی از مهم ترین معیارهای سنجش در اهدای جایزه 
IPMA تطابق با اصول  ده گانه معاهده جهانی س��ازمان ملل 
UN GLOBAL COMPACT اس��ت ک��ه فعالیت های 
داوطلبانه یکی از این اصول اس��ت. متاسفانه براساس آمارهای 
جهانی و به تبع آن در ایران تعداد کودکان مبتال به سرطان در 
حال افزایش اس��ت و این امر لزوم گسترش فعالیت های محک 
در جهت مشارکت بیشتر یاوران و اراده حمایت های همه جانبه 
به کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنها را ایجاب می کند. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

برش

سیستم هایی پیچیده در خدمت توسعه

موسیقی و نمایش جداشدنی نیستند

محک، فینالیست جایزه تعالی مدیریت پروژه در جهان

محمد حسین حسینی | آهنگساز و نوازنده|

شاید باورتان نشود که بعضی از مشاغل برخالف اینکه از لحاظ مرتبه و شأن اجتماعی در سطح متفاوتی 
از کارهای اداری قرار دارند، اما درآمد نسبتا خوبی نسبت به مشاغلی با تحصیالت باال یا تجربه فرد دارند. 
درآمد یک نگهبان ساختمان با حقوق ماهانه یک کارگر ماهر صنعتی برابر است. پس خیلی دلتان برای 
اولی نسوزد و به دومی هم بیش از اندازه دستور ندهید. براساس توافقات صورت گرفته حداقل دستمزد 
۴8۷هزار و 1۲۵ تومانی سال قبل کارگران با 1۲1 هزار و ۷81 تومان افزایش امسال به رقم ۶08 هزار و ۹0۶ 
تومان رسیده است. براساس آمارهای منتشر شده در شرایط کنونی مشاغل خدماتی که ۴3 درصد از کل 
جامعه شاغل در کشور را تشکیل می دهند با وجود اینکه کاری بسیار کم هزینه تر از کارمندان و کارگران 

صنعتی دارند، اما حقوق و مزایای بیشتری نسبت به مشاغل تولیدی می گیرند. با این وجود میزان 
دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب باالتر است و این نشان دهنده نبود قانونی برای 

تعیین سطح مشاغل و دستمزد مطابق با انواع شغل های مختلف درکشور است. 
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