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بنیان بیشتر ایرادها علیه 
بازار آزاد باور 
نداشتن به خود 
آزادی است. 

آدام اسمیت

  88895434 و     88896074
سازمان آگهی ها

در دستان مشا

 هیاهویی که
روی کاغذ ماند

 تب تاسیس مناطق ویژه اقتصادی 
ک��ه فکرهای اولی��ه و مصوباتش بعد از 
جنگ ش��روع ش��ده بود، در نیمه دهه 
1380 تند ش��د و در س��ال 1389 با 
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی برای 
ایج��اد 48 منطق��ه وی��ژه اقتصادی به 

اوج خودش رس��ید. روزهایی که بیش 
از یک دهه از تصویب آن در برنامه اول 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
گذشته بود و مناطق آزاد، مناطق ویژه 
اقتص��ادی و ش��هرک های صنعتی هر 
کدام می خواس��تند در مسابقه توسعه 

شبیه دیگری نباش��ند، شاید هیچ یک 
هنوز نتوانس��ته بودن��د در این میدان 
حرف��ی برای گفتن داش��ته باش��ند یا 
حرف هایش��ان را زده بودن��د. اگ��ر چه 
سروصدایش��ان بلند و شعارشان دهان 

پر کن بود، اما...

مناطق ویژه اقتصادی جدید

بی هدفی شرکت های داخلی در برگزاری رویدادهای تبلیغاتی 

تبلیغ از جنس عکس یادگاری مشتری با محصول

بخش معدن پیشتاز در خصوصی سازی

پرچم بخش خصوصی چگونه در معادن به اهتزاز درآمد

گزارشی از اما و اگرهای نرخ خرید تضمینی گندم

خرید تضمینی گندم
جدال برای چند تومان بیشتر

مفهوم ن��وآوری باز به ارتباط سیس��تم 
ن��وآوری ی��ک س��ازمان ب��ا محی��ط 
پیرامونی اش بازمی گردد. زمانی نوآوری از 
نوآوری بسته به نوآوری باز تغییر می کند 
ک��ه یک ارتباط دوجانبه می��ان نوآوری 
موجود درون س��ازمان و دانش نوآوری 
در خارج از سازمان ایجاد شود. هرچقدر 
این ارتباط دو طرفه و تعامل بیش��تر و 
گسترده تر باشد، نوآوری در آن سازمان 
باز تر است. هرچقدر سازمان دست محیط 
بیرون را باز بگذارد تا دانش بیرونی بتواند 
به نوآوری سازمان دسترسی داشته باشد، 
تعامل بیش��تر و بازتری با خارج خواهد 
داشت و نوآوری آن سازمان شکل بازتری 

به خود می گیرد، اما اینکه...
صفحه 15

نوآوری در سازمان های 
ایرانی مرده است 

ابوالفضل باقری
مدرس دانشگاه

کافه مدیران الگوی جدید مدیریتی را بررسی می کند

راه حل در دستان »نوآوری باز« است
15

سرمقاله

نگاهی به نقش مخاطب
در طراحی بسته بندی محصول

مقوله بسته بندی و طراحی در کشور 
ما همواره با مشکالت و کمبودهایی 
همراه بوده است که برای برطرف 
کردن آن هر روز کارشناسان و 
متخصصان زیادی در این حوزه 

تالش می کنند...
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بانک مرکزی خبر از رشد 4/6 درصدی 
اقتصاد ایران در بهار امس��ال در مقایسه با 
سه ماه نخست س��ال گذشته داد. خبری 
که حتی از پیش بینی های دولت فراتر بود. 
اقتصاد ایران دو س��ال اس��ت که رشد 
منف��ی را تجربه می کند، حتی در س��ال 
گذش��ته پس از تغییرات ص��ورت گرفته 
در دولت با اینک��ه دولت هدف خود را به 
کاهش ت��ورم و خروج از رش��د اقتصادی 
منفی معطوف کرد، باز هم در پایان سال 
آمارها عدد منفی 1/9 را به عنوان رقم رشد 
اقتصادی نشان می دادند. البته همین رقم 
در مقایسه با ارقامی که بانک مرکزی برای 
رشد اقتصادی در سال 91 اعالم کرده بود، 
امیدوار کننده و پایه ای برای حرکت مثبت 

اقتصاد کشور بود. 
حاال در حالی رقم 4/6 درصد به عنوان 
عدد رش��د اقتصادی در س��ه ماه نخست 
س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال گذشته از سوی بانک مرکزی اعالم 
شده، اما شاپور محمدی، معاون اقتصادی 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در مرداد ماه 
پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی در 
پایان امسال بین یک تا 2/5درصدی باشد. 

سهم چشمگیر بخش خودرو 
در رشد مثبت اقتصادی

آمار اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی از 
پیش بینی های دولت هم فراتر رفته و پس از 

دوسال رش��د اقتصادی در سه ماهه نخست 
سال عالمت مثبت را در کنار خود می بیند. 
از همی��ن رو دو نکته قابل بررس��ی اس��ت؛ 
نخست آنکه چه تصمیم گیری هایی موجب 
این رشد اقتصادی شده است؟ و دیگر اینکه 
مردم چگونه می توانند عالئم مثبت این رشد 

اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند؟ 
سعید لیالز، کارش��ناس اقتصادی، در 
گف��ت و گو با »فرصت ام��روز« می گوید: 
»من از اعالم این رقم برای رشد اقتصادی 
تعج��ب نمی کن��م، زی��را پی��ش از این 
پیش بینی کرده بودم. ریش��ه این تحول 
از نیمه دوم س��ال 1392 آغاز شده است. 
ضمن اینکه باید توجه داشت که هر مقدار 
رشدی در شاخص های اقتصادی نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از خود است؛ یعنی 
هنوز رش��د اقتصادی ما به س��ال 1391 
نیز نرس��یده اس��ت. از نیمه دوم سال 92 
رشد بسیار چشمگیر در تولید و عملکرد 
اقتص��ادی مثبت در بخش ه��ای خودرو، 
فوالد، نفت، صنایع پتروش��یمی، صادرات 
و واردات را ش��اهد بوده ایم که نرخ رش��د 

بیشتر این بخش ها دو رقمی بوده است.«
او می افزای��د: »س��هم بخ��ش خودرو 
در تولی��د ملی دو درصد اس��ت یعنی اگر 
تولیدات خودرو 100 درصد افزایش پیدا 
کرده باش��د، دو درصد از عددی که اعالم 
ش��ده فقط متعلق به بخش خودرو است 
که البته رش��د بخش خ��ودرو حدود 80 
درص��د بوده و این یعن��ی صنعت خودرو 
س��هم زیادی در این رشد داشته است. در 
زمینه صادرات و واردات 30 درصد رش��د 
داش��ته ایم و عدد رشد بخش های نفت و 
ف��والد نیز دو رقمی بوده اس��ت، بنابراین 
اع��الم چنی��ن رقمی اصال ج��ای تعجب 

ندارد.«
بهمن آرمان، اقتصاددان نیز در این باره در 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« بیان می کند: 
»همیش��ه عدم اطمینانی نس��بت به آماری 
که در ایران منتش��ر می ش��ود، وجود داشته 
ک��ه چنین بحث هایی در پیش از انقالب نیز 
همیشه از نظر کارشناسان مطرح بوده است. 
اما درباره رقم رشد اقتصادی که بانک مرکزی 
اعالم ک��رده، باید این واقعی��ت را که تولید 
ناخالص داخلی متاثر از عملکرد بخش های 
گوناگون اس��ت، در نظر گرفت. به طور مثال 
س��رمایه گذاری، مصرف، هزینه های دولت، 
صادرات و واردات موضوعاتی هستند که باید 

مدنظر قرار بگیرند.«
وی می گوی��د: »در بخش هزینه های 
دولت نی��ز ش��اهد افزای��ش بودجه های 
عمرانی بودیم که نسبت به سال گذشته 
رشد چشمگیری داش��ته اند. در صادرات 
نفت خ��ام با توجه به آمار س��ازمان انرژی 
امری��کا در طول دو ماه��ه اخیر، صادرات 
نفت خام ایران افزایش داش��ته هرچند که 
قیمت نفت اندکی کاهش داش��ته است. 
ص��ادرات نفت و غیرنفتی ش��امل صنایع 
پتروشیمی میعانات گازی، صنایع معدنی، 
فوالد، س��یمان و آلومینیوم رش��د داشته 

است.«
مهدی تقوی، اقتص��اددان نیز معتقد 
است: »اعالم چنین عددی تعجب برانگیز 
نیس��ت ضمن اینکه لزوما به معنای رشد 
نیست بلکه به معنای بهبود شرایط است، 
زیرا این رقم در مقایس��ه با سال پیش از 
خود اعالم شده و در آن زمان رشد منفی 
بوده و اکنون رش��د مثبت ش��ده اس��ت، 
ول��ی به معنای این نیس��ت که ما به یک 
رشد اقتصادی مناس��ب رسیده ایم. دلیل 

این اتفاق هم کار اقتصادی نیس��ت بلکه 
کاری اس��ت که دولت آق��ای روحانی در 
بخش سیاست خارجی انجام داده، نتیجه 
اولیه ای که در مذاکرات هس��ته ای حاصل 
شد باعث پایین آمدن دالر شد و در پی آن 
هزینه های واحدهای تولیدی که مواد اولیه 
خود را از خارج تامین می کردند، پایین تر 
آم��د، وقتی که هزینه کاه��ش پیدا کند 

تولید افزایش پیدا خواهد کرد.«
در کن��ار این اظه��ار نظره��ا، معاون 
اقتص��ادی بان��ک مرک��زی ه��م گوی��ا با 
اقتصاددان��ان ه��م عقیده اس��ت. پیمان 
قربانی ب��ا تاکید بر اینکه نحوه محاس��به 

رش��د اقتصادی تغییری نکرده، درباره این 
رقم رش��د گفته است: »اقتصاد ایران پس 
از تجربه هشت فصل رشد منفی، در فصل 
اول س��ال جاری رشد مثبت و قابل قبولی 
را تجربه کرد؛ البته نباید فراموش کرد که 
در فصل چهارم سال گذشته نشانه هایی از 
بهبود اوضاع اقتصادی مش��اهده شد که از 
آن جمله می توان به عملکرد مثبت رشد 
ارزش اف��زوده بخ��ش صنع��ت و معدن، 
کاهش نرخ رش��د منفی شاخص عملکرد 
کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل چهارم 
س��ال 1392 نس��بت به رقم مشابه سال 

1391 و مثبت بودن رش��د آن نسبت به 
فصل سوم سال 1392، اشاره کرد.«

مردم چگونه رشد اقتصادی را 
احساس کنند

محم��د باقر نوبخت در چند روز پیش 
وقتی صحبت از رش��د اقتصادی می کرد، 
تاکید کرد که این رش��د لزوما به معنای 
افزای��ش اش��تغال نیس��ت. بنابراین این 
پرسش کامال بدیهی اس��ت که مردم در 
چ��ه حوزه های��ی می توانند این رش��د را 
احساس کنند؟  آرمان در مخالفت با اینکه 
اشتغال افزایش پیدا نکرده است، می گوید: 
»در بخش کاالهای کلیدی اقتصاد مانند 
پتروش��یمی، نف��ت و گاز به رغم تحریم ها 
ش��اهد حرکت های مثبت بوده ایم. مردم 
باید منتظر نتیجه افزایش سرمایه گذاری ها 
و اتمام پروژه های عمرانی باش��ند. درباره 
افزایش پیدا نکردن میزان اشتغال نیز، باید 
بگویم که میزان اشتغال افزایش پیدا کرده 
است و کارخانه ها در حال گرفتن نیروهای 
جدی��د هس��تند. مث��ال طب��ق اطالعات 
غیرمس��تقیمی که من دریاف��ت کرده ام، 
منطقه عسلویه که در دولت دهم 70 هزار 
نفر از کارکن��ان خود را اخراج کرد، اکنون 

مشغول جذب نیروهای تازه است.« 
لیالز نیز درب��اره افزایش پیدا کردن 
اش��تغال بیان می کند: »افزایش اشتغال 
در دو حال��ت صورت می گی��رد؛ افزایش 
س��رمایه گذاری و رش��د بهره وری. اینکه 
ما رشد اقتصادی داش��ته ایم اما اشتغال 
افزایش پیدا نکرده به معنای استفاده از 
ظرفیت ه��ای موجود و افزایش بهره وری 
اس��ت. طبق آن چیزی که اعالم ش��ده 
نرخ بیکاری در کش��ور 10 درصد است 
و ای��ن نرخ در س��ال 1389، 13 درصد 

بوده است، برای کاهش نرخ بیکاری باید 
منتظر رشد سرمایه گذاری بود.«

او در پاس��خ به اینکه م��ردم در چه 
حوزه هایی می توانند این رشد را احساس 
کنند، می گوید: »نرخ تورم در مواد غذایی 
برای نخستین بار پس از سال 1369 تک 
رقمی شده است و همین موضوع یعنی 
میلیون ها نف��ر از توده های فقیر اقتصاد 

ایران ذی نفع شده اند.«

آنچه بر اقتصاد ایران گذشت
وقتی با کارشناس��ان اقتصادی درباره 
رق��م رش��د اقتص��ادی و آین��ده اقتصاد 
ای��ران صحبت می کنید، یکی از جمالتی 
ک��ه قطعا خواهید ش��نید این اس��ت که 
جبران اتفاقاتی ک��ه در دولت های نهم و 
ده��م در اقتصاد ای��ران رخ داده، به زمان 
نیاز دارد. البته آمارهای ارائه شده درباره 
رش��د اقتصادی و تولید ناخالص ملی که 
از س��وی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
ارائه شده می تواند گواه این جمله به ویژه 
در طول دولت دهم باش��د.  لیالز درباره 
این موضوع تاکی��د می کند: »باید توجه 
داشت که جبران خرابی هایی که از سال 
1384 ت��ا 1392 در اقتصاد ایران اتفاق 
افتاده است، سال ها طول خواهد کشید. 
رس��اندن س��طح ثروت به س��ال 1390 
حداقل تا س��ال 1395 ب��ه طول خواهد 
انجامید و مسیری بسیار طوالنی و سخت 
در پیش خواهد بود. بنابراین در شرایطی 
که هنوز برنامه هسته ای ایران مشخص 
نیس��ت، راهی جز کنت��رل مصرف ملی 
نداریم، البته با این شرط که دیگر فشار 
روی طبق��ه محروم جامعه نباش��د. این 
طبقه به اندازه کافی در دولت گذش��ته 

تاوان خرابکاری ها را پس داده اند.« تقوی 
نی��ز با اعتقاد بر فاجع��ه ای که در دولت 
گذش��ته در اقتصاد ایران رخ داده، بیان 
می کند: »خراب کردن یک س��اختمان 
دو ماه طول می کش��د و ساختن آن دو 
س��ال. خراب کردن اقتص��اد ایران برای 
دولت گذش��ته کاری راحت بود و اکنون 
دولت آقای روحانی راهی دشوار در پیش 
دارد. همی��ن ق��در که ای��ن دولت هیچ 
خراب��کاری نکرده و در حال جمع کردن 
خرابکاری ه��ای دولت گذش��ته اس��ت، 
خودش ج��ای قدردانی دارد و قدمی در 
جهت رشد اقتصادی است.« آرمان نیز با 
بیان اینکه چرا مردم این رشد اقتصادی 
را احس��اس نمی کنند، می گوید: »عمق 
فاجع��ه ای که در ط��ول دولت های نهم 
و دهم بر س��ر اقتصاد ایران آمده اس��ت، 
آنقدر زیاد اس��ت که به این س��ادگی ها 
نمی ت��وان از ای��ن تونل رد ش��د. رش��د 
اقتصادی که مرکز آمار نش��ان می دهد، 
حت��ی تولی��د ناخالص ملی ای��ران را به 
س��ال 1390 هم برنمی گرداند.« اکنون 
بانک مرکزی هم از این رقم رش��د دفاع 
می کند اما رشد فصول آینده را کمتر از 
رقم فصل بهار پیش بینی می کند، در هر 
صورت آنچه که قابل توجه است عالمت 
مثبتی اس��ت که پس از دو سال در کنار 
رقم رش��د اقتصادی کش��ور قرار گرفت. 
موضوعی که در ص��ورت ادامه دار بودن 
می تواند خبر از روزهای خوش در آینده 

اقتصاد ایران بدهد. 

 توده های فقیر، سودبرندگان رشد اقتصادی 
تاثیرات و تبعات رشد 4/6 درصدی اقتصاد ایران

 مردم باید منتظر 
نتیجه افزایش 

سرمایه گذاری ها 
و اتمام پروژه های 

عمرانی باشند

به کارشناسان بگوییم:

 آری



نفت و نیرو2

قانون   44 اص��ل  براس��اس 
اساس��ی درصد قاب��ل توجهی 
از فعالیت های اقتصادی کشور 
باید به بخش خصوصی واگذار 
ش��ود. بدون شک در این اصل 
اس��تثنایی  نفت  ح��وزه  برای 
وجود ن��دارد، از ای��ن رو الزم 
اس��ت مس��ئوالن باالدستی با 
و  خوش بین��ی  عین��ک  زدن 
اعتم��اد ک��ردن فض��ا را برای 
فعالی��ت ای��ن بخ��ش فراهم 
کنن��د، خواس��ته ای��ن بخش 
عالوه بر اعتم��اد، امکان ورود 
بخش خصوصی به باالدس��تی 
نفت است نه نحیف پنداشتن 
آن. بی��ژن نامدارزنگن��ه، وزیر 
نفت دی��داری با فعاالن بخش 
خصوص��ی حوزه ان��رژی اتاق 
بازرگانی ایران داش��ت. در این 
دی��دار وزیر رس��ما اعالم کرد 
است  انحصاری  »باالدست  که 
و دول��ت نمی خواهد آن را باز 
کند ک��ه بنده به عن��وان وزیر 
نف��ت از این تصمی��م حمایت 
می کن��م، زی��را باز ش��دن آن 
ورود بخ��ش خصوصی واقعی 
را در پ��ی نخواه��د داش��ت. 
وزارت رفاه و دفاع پاالیش��گاه 
دارند اما وزارت نفت پاالیشگاه 
ندارد که این موضوع مش��کل 
کار اس��ت که تالش می ش��ود 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها به 
واقعی واگذار  بخش خصوصی 
ش��ود؛ چی��زی که در هش��ت 
سال گذشته تنها استخوان آن 

مانده است. «
این صحبت ه��ای وزیر نفت 
اتم��ام حج��ت وزارت نفت به 
بخ��ش خصوص��ی اس��ت که 
این بخ��ش توانای��ی ورود به 
باالدس��تی نفت به وی��ژه نفت 
خام و ص��ادرات آن را ندارد و 
ما نیز حاض��ر به واگذاری این 

انحصار نیستیم. 

اصل 44 باید 
اجرایی شود 

عضو  حس��ینی،  سیدحمید 
ات��اق بازرگانی تهران و رییس 
کمیس��یون اصل 44 و محیط 
ب��ه  این ب��اره  در  کس��ب و کار 

فرصت ام��روز می گوید: »وزیر 
نفت دغدغه ه��ای خاص خود 
را از مطرح کردن این دیدگاه 
دارد، چراکه به اعتقاد وی این 
بخش توان مالی الزم را ندارد. 
در حال��ی که براس��اس قانون 
پنجم توسعه وزارت نفت باید 
پروانه فعالیت بخش خصوصی 
را برای ایجاد میادین مشترک 
نفتی صادر کن��د، پروانه ای با 
وجود قانونی بودن صادر نشده 

است. «
ب�ن�ی�انگذاران  از  وی ک���ه 
اتحادی������ه صادرکنن��دگان 
فرآورده ه��ای نفت��ی اس��ت با 
اش��اره به اینک��ه وزارت نفت 
ب��ه فعالیت بخ��ش خصوصی 
باالدس��تی نفت اعتقاد ندارد، 
می افزاید: » ب��ه اعتقاد من نیز 
نبای��د تنها ش��رکت ملی نفت 
تمامی پروژه های باال دس��تی 
را داش��ته باش��د بدون رقیب، 
خود سیاست گذار، تصدی گر و 
ناظر باشد. در فضایی که برای 
این ش��رکت رقیب وجودندارد 
امیدی نیز برای بهبود عملکرد 
آن وج��ود نخواه��د داش��ت. 
چ��را تنه��ا بخ��ش خصوصی 
از  بخش های��ی  پیمان��کاری 
طرح ه��ای باالدس��تی نفت را 
برعه��ده داش��ته باش��د؟ این 

دیدگاه باید اصالح شود. «
ب��ر این اس��اس بهتر اس��ت 
راه��کاری ب��رای توجیه کردن 

وزارت نف��ت و از هم��ه مهم تر 
وزیر نفت یافت تا این سیستم 
دولتی مجاب ش��ود که حضور 
بخش خصوصی براساس قانون 
است و باید قانون عملی شود. 

بانک نفت ایجاد شود 
راهکاری که حمید حسینی 
توانمند ک��ردن بخش  ب��رای 
خصوص��ی ب��رای باالدس��تی 
نفت می دهد ایجاد بانک نفت 
اس��ت، چراکه در چند س��ال 
گذش��ته بانک های��ی از جمله 
ملت، سپه و صادرات به عنوان 
پیمانکار اصل��ی در این حوزه 
س��رمایه گذاری کردند و چون 
با  نداش��تند،  کاف��ی  تخصص 
شکست مواجه ش��دند از این 
رو بهتر است بانک ها به عنوان 
ی��ک س��رمایه گذار در کن��ار 
بخش خصوصی فعالیت کنند. 
عض��و ات��اق بازرگانی تهران 
معتقد اس��ت: »دی��دگاه وزیر 
نفت بای��د اصالح ش��ود، چرا 
س��ود حاصل��ه از پروژه ه��ای 
بای��د نصیب  باالدس��تی نفت 
خارجی ها و ش��رکت های آنها 
ش��ود، اما مردم کشور نباید از 

این سود بهره مند شوند؟«

فعاالن بخش خصوصی را 
بابک زنجانی نبینید

محمد حس��ین برخ��وردار، 
عضو هیأت رییس��ه و منش��ی 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران نی��ز درب��اره اظهارنظر 
وزیر نفت ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د:  » بهتر اس��ت، وزیر 
نفت به بخش خصوصی اعتقاد 
کامل داش��ته باش��د نباید به 
دلیل فعالیت یک نفر همچون 
بابک زنجانی و مش��کالتی که 
ایجاد ش��ده است همه فعاالن 
را ب��ه یک چش��م ن��گاه کرد 
بخ��ش  داد.  تس��ری  را  آن  و 
فعالیت خود  ب��رای  خصوصی 
ب��ه گارانتی احتی��اج دارد، در 
تمامی کش��ورها صندوق هایی 
از این  ب��رای حمایت م��ادی 
ام��ا  دارد،  وج��ود  بخش ه��ا 
 در کش��ور ما ای��ن حمایت ها  

صورت نمی گیرد.«
نحیف  درباره  همچنین  وی 
شدن بخش خصوصی و اینکه 
فقط استخوان بخش خصوصی  
باق��ی مانده اس��ت، می افزاید: 
»چند س��ال اس��ت که بخش 
می خورد  جی��ب  از  خصوصی 
و س��عی کرده روی پای خود 
بایستد، معلوم است این بخش 
نحیف می ش��ود، بهتر است با 
نفتی  کنسرس��یوم های  ایجاد 
به این بخش کمک ش��ود، در 
کش��ور  اقتصاد  غیر این صورت 
دولتی خواهد شد و در فضای 
غیررقابتی کار خواهد کرد، در 
این فضا انتظار اینکه باالدستی 
نفت ب��ه بخش خصوصی داده 

شود، قطعا ممکن نیست.«

حاکمیت نگاه پدرانه به 
بخش خصوصی داشته باشد

بخ��ش خصوص��ی در حوزه 
نفت و انرژی در سال هایی که 
ای��ران تحریم ب��ود تالش های 
زی��ادی را ب��رای اثب��ات خود 
کرده است. موفقیت در حوزه 
صنعت پتروشیمی یکی از این 
موارد اس��ت. حام��د واحدی، 
عض��و و ریی��س کمیس��یون 
انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز 
درباره اظهار نظر وزیر نفت به 
وزیر  می گوید:  ام��روز  فرصت 
نفت دول��ت یازده��م یکی از 
وزاری بنام اس��ت و قطعا نظر 
ش��خصی آنها اعتماد به بخش 
خصوصی است. حاکمیت باید 
به این بخش نگاه پدرانه داشته 
باشد و از آن حمایت کند، این 
حمایت ها باید مادی و معنوی 
باشد. تش��کیل کنسرسیوم در 
توانمند شدن بخش خصوصی 

نفت گام موثری است. «
وی می افزای��د: »در بیش��تر 
کش��ورها از بخ��ش خصوصی 
در شرایط مساوی کیفیت در 
خارجی  س��رمایه گذاران  برابر 
حمایت می شود، به طوری که 
تا 20 درصد سوبس��ید به این 
بخش تعل��ق می گیرد، اما این 
مسئله در کش��ور وجود ندارد 
و حتی در بخش تجارت نفت 
به جای حمایت فضا را س��خت 
می کنن��د و می خواهند بهای 
نف��ت را در هم��ان وهله اول 

پرداخت کنند.«
ح��ذف بخ��ش خصوصی از 
باالدس��تی نفت، یعنی حذف 
رقابت برای شرکت ملی نفت. 
وقتی اعتم��ادی به این بخش 
نباشد، نمی توان انتظار داشت 
ک��ه این بخش خود را نش��ان 
دهد، در حال��ی این بخش به 
دانش فنی دس��ت یافته است 
و حتی نیروی انس��انی ماهر را 
نیز دارد. ش��اید نباید شرکت 
ملی رقیبی داش��ته باشد، این 
دی��دگاه بدون ش��ک هیچ گاه 
صنع��ت نف��ت را در دنیا برتر 

نخواهد کرد. 

فعاالن بخش خصوصی حوزه نفت در گفت وگو با فرصت امروز خواستار شدند

آقای وزیر باالدستی نفت را واگذار کنید 
در 3 ماه تابستان؛ بیش از 4 میلیون 
بشکه میعانات گازی فاز ١٢ صادر شد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: میزان 
صادرات میعانات گازی فاز ١2 پارس جنوبی با ارس��ال 
سومین محموله در شهریور ماه امسال، به 4 میلیون و 

٥00 هزار بشکه رسید.
مدیرعام��ل ش��رکت پایانه ه��ای نفت��ی ای��ران در 
گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ش��انا با اش��اره ب��ه صادرات 
میعان��ات گازی ف��از ١2 پارس جنوبی در عس��لویه 
اظه��ار کرد: تاکنون س��ه محمول��ه میعانات گازی با 
اس��تفاده از گوی شناور در پایانه عسلویه صادر شده 
و هم اکن��ون دومین گوی توس��ط پیمان��کار در حال 

آماده سازی است.
سیدپیروز موسوی تاکید کرد: مشکلی برای صادرات 
میعان��ات گازی با اس��تفاده از گوی های ش��ناور وجود 

ندارد.
بر پایه این گ��زارش، نخس��تین محموله صادراتی 
میعان��ات گازی فاز ١2 میدان پارس جنوبی به میزان 
٩٥0 هزار بش��که تیرماه امس��ال و دومی��ن محموله 
آن نی��ز ب��ه می��زان یک میلی��ون ١٥0 هزار بش��که 
مرداد امس��ال بارگیری و صادر شد.کشورهای چین 
و ام��ارات متحده عربی مقصد کش��تی های صادراتی 
میعان��ات گازی فاز ١2 می��دان گازی پارس جنوبی 

بوده است.
هم اکن��ون به ط��ور متوس��ط ماهانه ی��ک محموله 
میعان��ات گازی از ای��ن فاز ب��ه خارج از کش��ور صادر 

می شود.

اجرای بازیافت پس از 
واقعی شدن قیمت انرژی 

در ص��ورت واقعی ش��دن قیمت حامل ه��ای انرژی، 
صنعت س��یمان به اج��رای طرح ه��ای بازیافت انرژی 

تشویق خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خبری توانیر، محمدحسن زربخش، 
مدیر دفتر آموزش و اطالع رس��انی س��ابا، ب��ا بیان این 
که درصورت واقعی ش��دن قیمت حامل ه��ای انرژی، 
صنایع سیمان راغب به اجرای طرح های بازیافت انرژی 

خواهند شد. 
وی معتقد اس��ت اخت��الف مصرف ان��رژی ویژه در 
صنعت س��یمان کشور با بهترین عملکرد جهانی تولید 
ای��ن محصول، بالغ بر 30 کیلووات س��اعت برق بر تن 
س��یمان و 30 لیتر بر تن کلینکر در س��وخت است که 
طبق محاسبات، اختالف این دو عدد در مقدار سیمان 
تولی��دی و قیمت انرژی در ایران، نتای��ج قابل تامل و 

معناداری حاصل می شود. 
او درب��اره می��زان مصرف ب��رق در صنعت س��یمان 
توضی��ح داد: امروزه، تولید س��یمان به 7٥ میلیون تن 
رس��یده و اگ��ر ب��ه ازای تولید هر تن س��یمان به طور 
متوس��ط ١00کیلووات س��اعت مصرف برق و برای هر 
یک کیلوگرم کلینکر ٩00کیلو کالری س��وخت مصرف 
داشته باشد، برای این میزان تولید سیمان، به بیش از 
7 میلیارد لیتر س��وخت و 7/٥ میلیاردکیلووات ساعت 

برق در سال نیاز است. 
به عبارت دیگر، با تبدیل این مقدار س��وخت به برق، 
صنعت س��یمان کش��ور به یک نیروگاه 600 مگاواتی 
بدون احتس��اب تلفات انتقال و توزیع نیازمند است. بنا 
براین گزارش، برق مصرفی در صنعت س��یمان معادل 
١١ درصد برق کل صنایع کش��ور اس��ت ی��ا به عبارتی 
4درصد برق مصرفی کل کش��ور ب��ه این صنعت تعلق 
دارد. صنعت سیمان کشور از دیدگاه مصرف انرژی ویژه 
با مقدار مصرف انرژی به سیمان تولیدی در مقایسه با 
متوسط مصرف انرژی دنیا از موقعیت مناسب برخوردار 
است، هرچند در مقایسه با کشورهای ژاپن و هند هنوز 

جای کار دارد. 
برپایه این گزارش، درحال حاضر در بهترین عملکرد 
جهان در تولید س��یمان، مصرف ب��رق به6٥ کیلووات 
س��اعت بر تن سیمان و 7٥ لیتر س��وخت به ازای تن 
کلینکر تولیدی، انرژی مصرف می ش��ود، درصورتی که 
در ایران به طور متوس��ط ٩٥ کیلووات س��اعت برق و 
٩0 لیتر س��وخت به ازای تن سیمان و کلینکر تولیدی 

انرژی مصرف می شود.

با حضور رییس سازمان انرژی اتمی: 
تفاهم نامه احداث مرکز پرتودهی 

صنعتی در استان قزوین 
تفاهم نامه احداث مرکز پرتودهی صنعتی با استفاده 
از شتاب دهنده پرتوان رودوترون توسط سازمان انرژی 
اتمی ایران و با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی 
و اس��تانداری قزوین به امضاء می رس��د. براس��اس این 
تفاهم نامه که در حاش��یه سفر دکتر علی اکبر صالحی، 
معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان انرژی اتمی به 
این اس��تان منعقد می ش��ود، عملیات اجرایی ساخت 

مرکز به زودی آغاز می شود. 
در ای��ن مرک��ز ش��تابدهنده صنعتی رودوت��رون با 
ت��وان ١00 کیلووات و انرژی Mev 10 که به دس��ت 
متخصصان توانمند س��ازمان انرژی اتمی ایران ساخته 
شده است، نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
ش��ایان ذکر است، با ساخت این دس��تگاه که تماما 
توس��ط متخصصان داخلی انجام ش��ده و ب��ا توجه به 
صرفه جویی ه��ای صورت گرفته، عالوه بر بومی س��ازی 
بخش دیگری از فناوری صلح آمیز هس��ته ای، از خروج 
مقدار زیادی ارز از کش��ور جلوگیری خواهد شد. نمونه 
مشابه خارجی این دستگاه بین ١2 تا ١٥ میلیون دالر 

است. 
از جمله کاربردهای این فناوری ارزشمند می توان 
ب��ه تولید مواد Hi-tec از طری��ق پرتوفرآوری مواد 
تجهی��زات  استریلیزاس��یون  پلیم��ری،  و  صنعت��ی 
یکبار مصرف پزش��کی و رف��ع آلودگی از محصوالت 
کش��اورزی نام برد. این امر عالوه بر ارتقای س��المت 
و بهداش��ت اس��تان و کش��ور، موج��ب افزایش توان 
آموزش��ی و اج��رای پروژه های پژوهش��ی دانش��گاه 
بین الملل��ی امام خمینی )ره( و موسس��ات آموزش��ی 

استان خواهد شد.

تعمیر نیروگاه های کشور 
در  کش��ور  نیروگاه ه��ای  تعمی��ر  دوره  ابت��دای  از 
س��ال جاری تاکنون، بیش از ٩ درصد کل برنامه تعمیر 

نیروگاه ها به پایان رسیده است.
به گ��زارش پاون، از ابت��دای دوره تعمیر نیروگاه های 
کشور که از ١٥ شهریورماه آغاز شده، تاکنون عملیات 
تعمیر هش��ت هزار و 878 م��گاوات ظرفیت نیروگاهی 
مع��ادل ٩.44 درصد کل برنام��ه تعمیر نیروگاه ها اجرا 

شده است.
بر این اساس، تاکنون عملیات تعمیر ١3٥١ مگاوات 
ظرفیت نیروگاه��ی معادل ٩.4٩ درصد مجموع برنامه 
تعمیر اساس��ی نیروگاه ها و هفت ه��زار و ٥27 مگاوات 
ظرفیت نیروگاه��ی معادل ٩.43 درصد مجموع برنامه 
تعمی��ر دوره ای انجام گرفته اس��ت.، هم اکنون ١٩8١ 
م��گاوات از برنامه تعمیر اساس��ی و ٥36٩ مگاوات نیز 
از برنامه تعمیر دوره ای نیروگاه ها در حال اجرا است. تا 
انتهای برنامه تعمیر نیروگاهی ١4 هزار و 23٩ مگاوات 
تعمیر اساسی و 7٩ هزار و 7٩3 مگاوات تعمیر دوره ای 

روی نیروگاه ها انجام می شود.
برنامه تعمیر نیروگاه های کش��ور همه س��اله با پایان 
یافت��ن پیک مصرف برق در تابس��تان آغاز می ش��ود و 
ت��ا نزدیک ش��دن ب��ه اوج مص��رف برق در س��ال بعد 
ادام��ه می یاب��د. این اقدام برای آمادگی هرچه بیش��تر 
نیروگاه های کش��ور برای تامین برق در تابستان و اوج 

پیک مصرف صورت می گیرد.
کل برنامه تعمیر س��ال جاری ٩4 هزار و 33 مگاوات 
اس��ت که ٩.44 درصد کل برنام��ه تعمیر نیروگاه ها به 

پایان رسیده است.

تولید برق ایران 
حدود 7 درصد افزایش یافت

میزان تولید برق کش��ور از ابتدای امسال تاکنون به 
١60 ه��زار و 3/6١4 گیگاوات رس��یده که این میزان 
٩7/6درص��د بیش از ان��رژی تولیدی کش��ور در زمان 

مشابه پارسال است. 
از مجم��وع ان��رژی تولیدی داخ��ل کش��ور از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون، ١٥0 هزار و 832/4 گیگاوات ساعت 
به واحدهای حرارتی و ٩ هزار و ٩/78١ گیگاوات س��اعت 
به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است. در این مدت، 
تولی��د نیروگاه های حرارتی در مقایس��ه با دوره مش��ابه 
پارسال 07/7 درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی 

46/٥ درصد رشد یافته است. 
میزان انرژی تامین ش��ده نیز امس��ال در دوره مورد 
بررس��ی ١62 هزار و 2/443 گیگاوات س��اعت گزارش 
ش��ده اس��ت که این میزان 80/6 درصد درمقایس��ه با 

زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

رشد ٢4 درصدی حمل کاال 
به جزیره خارگ

مدیر امور بازرگانی ش��رکت پایانه های نفتی ایران از 
رشد 24 درصدی حمل کاال به جزیره خارگ خبر داد 
و گفت: در شش ماه نخس��ت امسال 87 هزار تن کاال 
وارد پایانه خارگ ش��ده که نس��بت به شش ماه پایانی 

سال گذشته 24 درصد رشد داشته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شرکت ملی نفت ایران، 
ولی محمد دهقان پور با بیان اینکه در شش ماهه دوم سال 
گذشته در مجموع 70 هزار تن کاال وارد پایانه خارگ شده 
اس��ت، گفت: ١4 هزار تن از این میزان مربوط به ادارات 
و واحدهای عملیاتی و ش��رکت ها، 3٥ هزار تن مربوط به 
پیمانکاران طرف قرارداد و 2١ هزار تن مربوط به ارگان ها، 

موسسات دولتی و اهالی بومی این جزیره است. 
وی ب��ا اعالم این که این آمار 24 درصد رش��د را در 
ش��ش ماهه نخست سال ٩3 نش��ان می دهد، گفت: در 
ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال در مجموع 87 هزار تن 
کاال وارد مجموعه خارگ ش��ده است که از این میزان 
2١ ه��زار تن مرب��وط ب��ه ادارات و واحدهای عملیاتی 
و ش��رکت ها، 43 هزار تن مرب��وط به پیمانکاران طرف 
ق��رارداد و 23 هزار تن مربوط به ارگان ها، موسس��ات 

دولتی و اهالی خارگ بوده است. 
دهقان پ��ور گفت: این میزان کاال با اس��تفاده از یک 
فرون��د یدک کش اس��تیجاری، 2 فروند بارج 7٥0 تنی 
و ی��ک فروند ب��ارج یک هزار تنی ملک��ی حمل و وارد 

خارگ شده است
وی افزود: ه��م اکنون تع��داد یدک کش ها و بارج ها 
ب��رای جابه جایی کاال و مواد کافی اس��ت، اما در موارد 
مختلف براس��اس نی��از پروژه ها از بارج ه��ای اجاره ای 

استفاده می کنیم. 
دهقان پور با بیان اینکه حم��ل محموله های دریایی 
یک��ی از مهم ترین عوامل و ضرورت های کار در صنعت 
نفت اس��ت که در جزیره خارگ کامال بر عهده شرکت 
پایانه های نفتی قرار گرفته است، گفت: عمده کاالهای 
وارد شده به خارگ شامل خواروبار، اجناس و کاال و نیز 
ماشین آالت و تجهیزات بوده که از بوشهر به عسلویه یا 

بالعکس منتقل شده است. 
مدیر امور بازرگانی ش��رکت پایانه ه��ای نفتی ایران 
گفت: در ش��ش ماهه نخست سال گذش��ته، 4 هزار و 
٥٥٥ قلم قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ش��رکت ها به 
ارزش ١46 میلیارد ریال خریداری شده که این میزان 
در شش ماهه نخست امسال به ٥ هزار و 38٩ قلم کاال 
به ارزش ١88 میلیارد ریال افزایش یافته است، به این 
ترتیب، ش��اهد افزایش ١8 درص��دی در تعداد اقالم و 

افزایش 2٩ درصدی در ارزش آنها بوده ایم. 

نیروگاه

تولید برق

پایانه نفتی

صادرات

انرژی

انرژی اتمی

طی یکسال اخیر 20 میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 تنها با انجام تغییرات 
نرم افزاری در پاالیشگاه های کشور 

تهیه و توزیع شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت نف��ت، معاون وزیر نفت در 
امور پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی در تش��ریح فعالیت ه��ای 
یکسال اخیر برای افزایش ظرفیت 
بنزین ی��ورو 4 در کش��ور گفت: 
تغییرات نرم افزاری در پاالیشگاه ها 
با ه��دف کاه��ش واردات بنزین 

یورو4 صورت گرفته است. 
عباس کاظمی اف��زود: پس از 
تهران،  کالنشهرهای  بهره مندی 
ک��رج، اراک و بخش��ی از تبریز 
از بنزی��ن یورو 4، قرار اس��ت از 
ای��ن هفته در اصفهان هم توزیع 

بنزین یورو 4 صورت بگیرد. 
وی تصریح ک��رد: پس از تولید 
بنزین یورو 4 در پاالیشگاه اراک و 
ارسال مستقیم آن به کالنشهرهای 
تهران و کرج، پاالیشگاه تبریز نیز 
با تغیی��رات نرم اف��زاری در واحد 
بنزین سازی خود، موفق به تولید 
حدود 600 هزار لیتر بنزین یورو4 
ش��د که ه��م اکن��ون 60 درصد 
ش��هر تبریز را پوش��ش می دهد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش 

تصریح کرد:  نفت��ی  فرآورده های 
پاالیشگاه اصفهان هم در روزهای 
اخی��ر توانس��ت با ی��ک تغییرات 
نرم اف��زاری در عملی��ات مجتمع 
بنزین سازی خود به تولید بنزین 
یورو 4 دس��ت یابد و از این هفته 
کل ش��هر اصفهان تحت پوشش 
بنزین یورو 4 قرار خواهد گرفت. 

به گفته این مقام مسئول، میزان 
تولی��د بنزین یورو 4 پاالیش��گاه 
اصفهان ح��دود 3 میلی��ون لیتر 
است که به دلیل کاهش آلودگی 
کالنش��هر اصفهان، فع��ال در این 

شهر توزیع می شود. 

اسفند، تولید بنزین یورو 4 
در پاالیشگاه الوان

اینک��ه  بی��ان  ب��ا  کاظم��ی 
امیدواریم برای اوایل سال آینده 
بهره ب��رداری از طرح پاالیش��گاه 
بندرعب��اس را در برنامه داش��ته 
باش��یم، اظهار کرد: طرح بهبود 
کیفیت پاالیشگاه الوان نیز با ٩6 
درصد پیش��رفت تا پایان امسال 
تکمیل و به تولید بنزین یورو 4 

کشور افزوده خواهد شد. 
وی همچنی��ن از توزی��ع نفت 
گاز یورو 4 در مش��هد از دو ماه 
آین��ده خبر داد و افزود: مش��هد 

چهارمین شهری است که پس از 
تهران، کرج و اراک تحت پوشش 
نف��ت گاز ی��ورو 4 ق��رار خواهد 
گرفت. مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی کش��ور با بیان این که پس 
از بهره برداری کامل از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، کل شهرهای 
ایران تحت پوشش بنزین و نفت 
گاز ی��ورو 4 و ٥ ق��رار می گیرد، 
افزود: در آن زمان ممکن اس��ت 
تنها در برخی از جاده های خارج 
از شهر بنزین و نفت گاز معمولی 

عرضه شود. 

کاهش مازوت به زیر 
١0درصد تا چشم انداز ١404

کاظمی در مورد کاهش تولید 
م��ازوت در پاالیش��گاه ها گفت: 
ب��ه زودی مازوت هیچ مش��تری 
داخلی و خارجی نخواهد داشت، 
ب��ر این اس��اس طبق م��اده ٥٩ 
پاالیش��گاه های  تم��ام  قان��ون، 
کش��ور باید تولید م��ازوت خود 
را ت��ا چش��م انداز ١404 به زیر 

١0درصد کاهش دهند. 
وی با بیان این که در حال حاضر 
امام خمین��ی  پاالیش��گاه  تنه��ا 
شازند است که تولید مازوت آن 

به 8 درصد می رس��د، ادامه داد: 
امیدواریم س��ایر پاالیشگاه ها نیز 
هرچه سریع تر طرح های مربوط 
به کاهش تولی��د مازوت خود را 

انجام دهند. 
او با تاکید بر اینکه پاالیشگاه ها 
بهب��ود کیفیت  باید طرح ه��ای 
خ��ود را به موق��ع انج��ام دهند، 
تصریح ک��رد: درصورت��ی که تا 
موع��د مقرر تولید پاالیش��گاه ها 
منطب��ق با اس��تاندارد ی��ورو 4 
نباشد، محصوالت آنها خریداری 
نمی ش��ود و ب��ه احتم��ال زیاد 
محص��والت با کیفی��ت پایین در 
خلیج فارس نیز مشتری نخواهد 

داشت. 
کاظم��ی در همی��ن رابطه به 
س��رمایه گذاری 7 میلیارد دالری 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
در گذش��ته اش��اره کرد و افزود: 
این ش��رکت ب��ه نیاب��ت از دولت 
این می��زان س��رمایه گذاری را در 
از جمله  پاالیش��گاهی  طرح های 
پاالیش��گاه تهران، آب��ادان و غیره 
انجام داده و شایسته است که این 
ش��رکت ها هرچه سریع تر مطابق 
با ابالغیه ای که اعالم ش��ده عمل 
کرده و طرح ه��ای بهبود کیفیت 

خود را تکمیل کنند. 

خسارت ناشی از قطع گاز به 
پتروشیمی ها پرداخت می شود

معاون وزیر نفت از پیش��نهاد 
تعیین فرمول قیمت گاز مصرفی 
پتروش��یمی ها خبر داد و گفت: 
چنانچه ب��ه دلیل اجب��ار )قطع 
گاز(، تولید واحدهای پتروشیمی 
دچار مش��کل ش��ود الزم است 
خس��ارت آنها در قالب آیین نامه 

پرداخت شود. 
پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
وزارت نف��ت منص��ور معظمی با 
اش��اره ب��ه این ک��ه وزارت نفت 
معتقد اس��ت فرمول قیمت گاز 
مصرف��ی واحدهای پتروش��یمی 
برای ی��ک مدت طوالن��ی مثال 
حداقل ١0 س��ال تغییری نکند، 
افزود: براساس فرمول پیشنهادی 
وزارت نف��ت، قیمت خوراک گاز 
نس��بت  پتروش��یمی ها  مصرفی 
به قیمت جهانی ه��ر خانواده از 
پتروش��یمی ها  این  محص��والت 
تعیی��ن خواهد ش��د. وی افزود: 
این موضوع بس��تگی ب��ه تولید 
که  دارد  پتروش��یمی  واحدهای 
از گاز طبیع��ی به عنوان خوراک 
آمونی��اک،  اوره،  تولی��د  ب��رای 
متانول، پروپلی��ن، الفین و غیره 

استفاده خواهند کرد. 

تولید بنزین یورو 4 در پاالیشگاه های کشور به ٢0 میلیون لیتر رسید
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درآمدهای دولت در بازه زمانی 
١0 س��اله ب��ا اج��رای طرح های 
گازرس��انی به اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان و گازرس��انی ب��ه 
باقیمان��ده ش��هرهای کوچ��ک و 
روس��تاهای کشور، پس از تکمیل 
گازرسانی، به بیش از 34 میلیارد 

و 700 میلیون دالر بالغ می شود.
ریی��س  ش��انا،  گ��زارش  ب��ه 
بهینه سازی  شرکت  هیات مدیره 
مصرف سوخت با اعالم این خبر 
گفت: ای��ن در حالی اس��ت که 

مورد نیاز  سرمایه گذاری  مجموع 
برای اج��رای این طرح ها، حدود 
7.٥ میلی��ارد دالر برآورد ش��ده 

است.
در  رحمت��ی  محمدمه��دی 
گازرسانی  تشریح جزییات طرح 
به اس��تان سیستان و بلوچستان 
عن��وان کرد: ب��ا اح��داث 8٩0 
کیلومت��ر خ��ط انتق��ال گاز در 
و  این��چ   ٥6 ت��ا  قطره��ای ١6 
ایجاد ش��بکه و انش��عابات الزم، 
گازرس��انی به حدود 300 هزار 

خانوار ش��هری و روس��تایی در 
شهرس��تان های زاهدان، چابهار، 
خاش، زابل، کنارک و همچنین 
پن��ج نیروگاه حرارتی ایرانش��هر 
گازی، ایرانشهر بخاری، زاهدان، 
چابهار و کنارک صورت می گیرد.
وی در خص��وص مزیت ه��ای 
ط��رح  ای��ن  اج��رای  س��االنه 
کامل  بهره ب��رداری  داد:  توضیح 
از این طرح گازرس��انی، س��بب 
جایگزین��ی بی��ش از 2 میلیارد 
لیتر فرآورده های نفتی و کاهش 

انتش��ار ١00 هزار تنی گازهای 
گلخانه ای در سال می شود.

رحمتی با بی��ان اینکه میزان 
شده  پیش بینی  س��رمایه گذاری 
ب��رای اج��رای این پ��روژه، یک 
میلی��ون دالر  و 442  میلی��ارد 
برآورد شده است، ادامه داد: این 
در حالی اس��ت که تخمین زده 
می ش��ود، درآمد دولت طی ١0 
سال پس از اجرایی شدن پروژه، 
به هشت میلیارد و ١60 میلیون 

دالر بالغ شود.

ش��رکت  هیات مدیره  ریی��س 
بهینه س��ازی مص��رف س��وخت 
تصریح کرد: همچنین گازرسانی 
به باقیمانده ش��هرهای کوچک و 
روستاهای کش��ور از طریق خط 
لول��ه، CNG  و س��ایر روش ها، 
درآمد دولت را در بازه زمانی ١0 
ساله پس از اجرای طرح به 26.6 

میلیارد دالر می رساند.
رحمتی، س��رمایه گذاری مورد 
نیاز را ب��رای اج��رای این طرح 
حدود 6 میلیارد دالر عنوان کرد.

رسانی شبکه گاز

درآمد 34/7 میلیارد دالری دولت با تکمیل شبکه گازرسانی در کشور

الهه ابراهیمی



3 کار و تولید

معاون ام��ور معادن وصنایع 
معدن��ی وزی��ر صنع��ت گفته 
اس��ت ک��ه بخ��ش خصوصی 
از س��ال 1381 ک��ه موض��وع 
ط��ور  ب��ه  خصوصی س��ازی 
جدی در کش��ور مطرح شده، 
در بخ��ش مع��دن و صنای��ع 
معدنی پیش��تازی کرده، یعنی 
در  بیش��ترین خصوصی سازی 
بخش مع��دن و صنایع معدنی 

اتفاق افتاده است. 
ب��ه گفته س��رقینی فقط در 
حوزه کاری ایمی��درو تا پایان 
س��ال 1392 ح��دود 26 هزار 
میلیارد تومان واگذاری داشته 
و صنای��ع ف��والد و مس 100 
درص��د و صنع��ت آلومینی��م 
50 درصد خصوصی سازی شده 
اس��ت و باید خصوصی س��ازی 
واقع��ی دنب��ال ش��ود ت��ا به 
واحدهای واگذار شده، آسیبی 

وارد نشود. 
ای��ن صحبت ه��ای مع��اون 
وزیر صنع��ت در حالی مطرح 
می شود که بخش خصوصی که 
در معدن پیشتازی کرده، هنوز 
نرم  دست و پنجه  مشکالتی  با 
می کند که به گفته اهالی این 
بخش ناشی از بی ثباتی قانون 
اس��ت، از س��وی دیگر همواره 
این موضوع در خصوصی سازی 
بوده  مع��دن مط��رح  بخ��ش 
از مع��ادن در  بس��یاری  ک��ه 
ظاهر خصوصی س��ازی ش��ده 
و در باط��ن هم��ان تفک��ر و 
پش��تیبانی های دولتی در آنها 

جاری است. 

خصوصی سازی معدن 
چقدر واقعیت دارد؟ 

ت��ا پی��ش از س��ال 1377 
یعنی قب��ل از مصوب ش��دن 
قانون مع��ادن، بخش عظیمی 
از مع��ادن در اختی��ار بخ��ش 
دولتی بود و بعد از تصویب این 

قانون بود ک��ه رفته رفته روند 
واگذاری ها به بخش خصوصی 
قوت گرف��ت. البت��ه واگذاری 
مع��ادن ب��ه بخ��ش خصوصی 
از اواخ��ر دول��ت شش��م آغاز 
ش��ده بود. حاال گفته می شود 
از س��ال 1381 ک��ه توجه به 
خصوصی سازی در دستور کار 
دولت ق��رار گرفت، تاکنون که 
همواره این موضوع در اقتصاد 
کش��ور مطرح بوده، این بخش 
معدن بوده که پرچم پیشتازی 

را در دست گرفته است. 
نایب  بهرام��ن،  محمدرض��ا 
ریی��س خان��ه مع��دن، درباره 
روند خصوصی سازی در بخش 
مع��دن ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: »موضوع مطرح شده 
درباره خصوصی س��ازی معادن 
کامال قابل قبول است. تا پیش 
از س��ال 1377 عم��ده معادن 
اما  داش��تند  دولتی  مالکی��ت 
پس از آن ش��رکت های دولتی 
به شرکت های خصوصی تغییر 
ماهیت دادند و روند کاری آنها 
پ��س از خصوصی ش��دن نیز 

بهتر شد. حتی بخش زیادی از 
معادن به بومی ها س��پرده شد. 
البته هنوز هم بخشی از معدن 
بزرگ در اختیار بخش دولتی 

است.«
رضا خیام، مدیرعامل شرکت 
خیام س��پنتا و مع��دن دار، اما 
عقیده  ای��ن صحبت ها  درباره 
دیگ��ری دارد. او ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: »بخش معدن 
بلکه  نش��ده  خصوصی س��ازی 
خصولت��ی ش��ده اس��ت و این 
خصوصی س��ازی در چابک ت��ر 
ش��دن اقتصاد نقش نداش��ته 
اس��ت. متاس��فانه تفکر حاکم 
بر این خصوصی س��ازی دولتی 
ب��وده و معادن ما ی��ا تعریفی 
که در غرب از خصوصی سازی 

می شود، خصوصی نشده اند.«

بی ثباتی در قوانین 
سرمایه ها را فراری می دهد

ح����ال ک����ه ن��ق����ش 
بخش خصوص��ی ت��ا این حد 
پررن��گ  اقتص��اد کش��ور  در 
اس��ت، این پرس��ش به وجود 

می آی��د که آی��ا بخش معدن 
مش��کالت کمتری را بر س��ر 
داده  قرار  راه س��رمایه گذاران 

است؟ 
بی ثباتی قوانین، بزرگ ترین 
بخ��ش  راه  س��ر  ب��ر  مان��ع 
خصوص��ی در معادن اس��ت. 
خیام در این باره بیان می کند: 
»بی ثبات��ی در قوانین موجب 
این  شده که س��رمایه گذاران 
بخش از دولت هراس داش��ته 
باش��ند زی��را ی��ا تغیی��ر یک 
قانون کوچ��ک امید به آینده 
و  گرفت��ه  س��رمایه گذاران  از 
می ش��ود.  فراری  س��رمایه ها 
برنامه  و  متاس��فانه چارچوب 
ای��ن بخش  برای  مش��خصی 

وجود ندارد.«
بهرامن نیز در این باره اظهار 
قانون گ��ذاری  »در  می کن��د: 
دراز  بای��د  مع��دن  بخ��ش 
مدت ب��ودن برنامه ها در نظر 
گرفته ش��ود، برای این بخش 
نمی توان در یک ب��ازه زمانی 
کوتاه م��دت برنامه ریزی کرد. 
باید آن قدر ش��فافیت  قوانین 

داش��ته باش��د تا فضایی امن 
را برای س��رمایه گذاران فراهم 
کند و اطمینانی دراز مدت را 

به فعالین این بخش بدهد.«

تجهیزات قدیمی 
دردسری برای بخش 

خصوصی
وقتی با کسانی که مستقیما 
می کنن��د،  کار  مع��ادن  در 
صحب��ت می ش��ود، قدیم��ی 
بزرگ ترین  را  بودن تجهیزات 
دردس��ر این بخ��ش می دانند 
که در معادن خصوصی بیشتر 

نمود پیدا می کند. 
نای��ب رییس خان��ه معدن 
درب��اره این موض��وع توضیح 
قدیم��ی  »دلی��ل  می ده��د: 
بودن تجهیزات این اس��ت که 
ط��ی چند س��ال گذش��ته ما 
نتوانس��ته ایم تجهی��زات خود 
را به دلی��ل تحریم ها تجدید 

کنیم.«
خیام نی��ز می گوید: »بخش 
معدن زمانی می تواند خودش 
را ب��ه روز کن��د ک��ه بزرگ و 
مطابق با استانداردهای جهانی 
باش��د. اما بخش خصوصی در 
مع��ادن کوچک اس��ت چه از 
نظر منابع و چه از نظر وسعت 
تجهیزات  نمی تواند  بنابرای��ن 
م��درن برای خود دس��ت و پا 
کند. طبیعت��ا بخش دولتی از 
منابع بیشتری برخوردار است 
و می تواند در این زمینه خود 

را تجهیز کند.«
اینکه بخش معدن که سهم 
ی��ک درصدی به گفت��ه وزیر 
صنعت و س��هم 20 درصدی 
به گفته خ��ود معدن کاران در 
دارد،  داخلی  ناخال��ص  تولید 
پیش��تاز در خصوصی س��ازی 
باشد می تواند یک اتفاق خوب 
تلقی ش��ود اما به شرط آنکه 
این واگذاری ها به اهالی فن و 
با کیفیت مناسب انجام شود. 

بخش معدن پیشتاز در خصوصی سازی

پرچم بخش خصوصی چگونه در معادن به اهتزاز درآمد
تمدید دستورالعمل مشوق ها در 

شهرک ها و نواحی صنعتی مازندران
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران از 
تمدی��د دس��تورالعمل مش��وق ها و حمایت های جدید 
به منظ��ور حمایت از س��رمایه گذاران در ش��هرک ها و 

نواحی صنعتی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
مازندران، س��یدمصطفی موس��وی گفت: براساس این 
دس��تورالعمل، س��رمایه گذاران جدی��د می توانن��د از 
مشوق ها و حمایت های ویژه، تا پایان سال 93 بهره مند 

شوند.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازندران 
اظه��ار داش��ت: با توجه به پیش��نهاد رییس س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و موافقت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منظور تامین رشد پویا 
و بهبود ش��اخص های اقتصادی و در راستای دستیابی 
به اهداف چشم انداز بیست س��اله کشور، دستورالعمل 
اعطای مش��وق ها و حمایت های جدید، برای اس��تقرار 
س��رمایه گذاران در سطح ش��هرک ها و نواحی صنعتی 

استان تا 93/12/28 تمدید شد.
س��یدمصطفی موس��وی، با اش��اره به دس��تورالعمل 
ابالغی س��ازمان اف��زود: اعمال 15 درص��د تخفیف در 
واگ��ذاری حق انتفاع و بهره ب��رداری از زمین اعیانی و 
تاسیس��ات در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در مناطق 
غیربرخ��وردار، اعم��ال 5 درصد تخفیف ح��ق انتفاع و 
بهره برداری از زمین اعیانی و تاسیسات در شهرک ها و 
نواحی صنعتی در مناطق برخوردار و زمان بازپرداخت 
اقس��اط متقاضی��ان واحده��ای صنعت��ی از 30 ماه به 

36 ماه افزایش پیدا کرده است.
وی بیان داشت: اعطای یک سال تنفس برای مناطق 
غیربرخوردار و ش��ش ماه تنفس برای مناطق برخوردار، 
پس از عقد قرارداد مطابق جدول میزان و نحوه دریافت 

حق بهره برداری مصوب سال 93 اعمال خواهد شد.
موسوی تصریح کرد: با اعطای مشوقات جدید شاهد 
رش��د س��رمایه گذاری، افزایش تولید و ایجاد اش��تغال 

خواهیم بود.

پیش بینی کاهش قیمت 
سنگ آهن در جهان 

با توجه به افزایش عرضه س��نگ آهن، شرکت معدنی 
وال��ه برزیل پیش بین��ی قیمت س��ال 2015 را پایین 
آورده، ولی هنوز امیدوار اس��ت قیمت نسبت به سطح 
فعلی که در پایین ترین قیمت 5 سال اخیر است باالتر 

برود. 
به این ترتیب این ش��رکت معدنی پیش بینی قیمت 
س��نگ آهن س��ال 2015 را از 94 دالر و 60 سنت به 
92 دالر و 40 سنت هر تن سی اف آر چین رسانده که 
خیلی با قیمت فعلی که زیر 80 دالر شده فاصله دارد. 
ب��ه گ��زارش ایروپکس و به نق��ل از رویت��رز، اخیرا 
کارشناس��ان ب��رآورد کرده اند تا 5 س��ال آینده قیمت 
س��نگ آهن به ط��ور میانگین بین 90 ت��ا 95 دالر هر 
تن سی اف آر چین باشد. افزایش عرضه نشان می دهد، 
رقاب��ت قیمتی برای آنکه مع��ادن با هزینه تولید باال از 

بازار خارج شوند 2 سال آینده مشهود خواهد بود.

همكاری های خارجی به ارتقای برند 
ایران خودرو منجر می شود 

همکاری ه��ای خارج��ی ای��ران خودرو ب��ه صورتی 
برنامه ری��زی ش��ده ک��ه ب��ه ارتق��ای قطعه س��ازان و 
معرف��ی برند ای��ران خودرو به بازاره��ای جهانی منجر 

شود. 
هاش��م یک��ه زارع،  مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران 
خودرو در دیدار با جمعی از مس��ئوالن شهرستان های 
ش��هریار،  قدس و مالرد ضمن بی��ان این مطلب گفت: 
برنامه تولید ابالغ ش��ده از س��وی وزارت صنعت برای 
امس��ال 600 هزار دستگاه است که تولید در شش ماه 
س��پری شده از سال جاری با افزایش بیش از 2 برابری 
در مقایسه با نیمه نخس��ت سال گذشته به 275 هزار 

دستگاه خودرو رسیده است.
وی ضمن اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری 
درب��اره تولید و خروج از وابس��تگی ب��ه منابع نفتی و 
نام گ��ذاری س��ال های اخیر با ماهیت تولی��د و اقتصاد 
تاکید کرد: ما باید باور داش��ته باش��یم ک��ه راه نجات 
اقتصاد کش��ور تولید با کیفیت و تکنولوژی باال اس��ت 
که امکان صادرات را به کشورهای مختلف داشته باشد.
یکه زارع خودروسازی را موتور محرک صنایع کشور 
خوان��د و گفت: در س��ال ه��ای70 فعالیت های خوبی 
در صنع��ت خودرو صورت گرفت��ه ولی بعد از این دهه 
خودروس��ازی نتوانس��ت به جایگاه واقعی خود دست 

یافته و رشد مناسبی داشته باشد.
 مدیرعام��ل گروه صنعتی ای��ران خودرو تصریح کرد: 
هدف ما این اس��ت که با توجه و حمایت مس��ئوالن و 
دولت مردان خودروس��ازی ایران را توس��عه دهیم و به 

وضعیت مطلوبی برسانیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر، بحران تولید 
را پشت سرگذاشته ایم و با تولید روزانه دوهزار و 400 
دس��تگاه خودروی کامل و بدون کسری دغدغه ای در 
این زمینه نداشته و هدفمان ارتقا و توسعه محصوالت، 
افزایش کیفیت محصول و خدمات پس از فروش آن و 

تولید صادرات محور است.
یکه زارع مبنای همکاری با شرکای خارجی را کسب 

منافع مشترک و ارتقای قطعه سازان داخلی دانست.

اقتصاد خودروی ایران، کند و پرهزینه

تحلیل های اقتصادی اخیر از بس��ته خروج از رکود 
تورمی در رسانه های مختلف بیشتر با نگاه کارشناسی 
به موض��وع پرداخته و عمدتا ب��رای مخاطب خاص و 
بهره من��د از دان��ش اقتصادی نوش��ته ش��ده، این در 
حالی اس��ت که بخش عم��ده ای از مخاطبین جامعه 
افراد عادی هس��تند که از یکس��و اط��الع چندانی از 
دان��ش اقتصادی ندارند و از س��وی دیگ��ر خود تاثیر 
مستقیمی از آثار بسته خروج از رکود تورمی خواهند 
داش��ت. از این رو، در این نوش��تار تالش می ش��ود با 
تش��بیه س��اختار اقتصادی کش��ور به یک خودرو، به 
تحلی��ل مس��ائل و محدودیت های مرتبط ب��ا اقتصاد 
ایران پرداخته شود. ظاهر این خودرو چندان مناسب 
نیس��ت؛ زیرا، بهره وری پایین و اس��تفاده نادرست از 
منابع، آلودگی های زیست محیطی و مانند این همگی 
ظاهری نامناس��ب را برای آن به وجود آورده است. از 
ظاهر ک��ه بگذری��م، راننده این خودرو دولت اس��ت. 
هرچند مالکیت آن در اختیار دولت و بخش خصوصی 
اس��ت، سهم دولت در آن بسیار باال است. سرعت این 
خودرو در حال حاضر بس��یار کند اس��ت و حتی اگر 
رانن��ده بخواهد نمی  توان��د تند رانندگ��ی کند. جاده 
دست اندازهای زیادی دارد و سوخت خودرو هم نفت 
اس��ت که هم مصرف آن باالس��ت و هم یگانه سوخت 
آن اس��ت. ضمن آنکه مدل خودرو هم قدیمی اس��ت. 
بنابرای��ن، هم هزینه ه��ای زیادی را ب��رای دارندگان 
خودرو به همراه دارد و هم اگر به هر دلیل س��وخت با 
مشکلی مواجه ش��ود، حرکت خودرو با اخالل روبه رو 
می شود. این خودرو با چنین وضعی نمی تواند با سایر 
خودروها وارد مسابقه شود و سرنشینان را به سالمت 
و با هزینه کم به مقصد برس��اند. بنابراین، یک س��وال 
مهم آن اس��ت که این خودرو چگونه باید اصالح شود 
ت��ا هم س��رعت حرکت آن افزایش یاب��د و هم هنگام 

رانندگی از مس��یر اصلی خود خارج نش��ود؟ 
ابت��دا باید اج��ازه داد بخش خصوصی خ��ود راننده 
این خودرو باش��د. البته ممکن اس��ت در ابتدا و مانند 
ه��ر راننده ای، ای��ن بخش هم نتواند ب��ا مهارت باال به 
رانندگ��ی بپردازد، که در این میان خود دولت می  تواند 
به عنوان مربی در کنار بخش خصوصی قرار داشته باشد 
و هر جا الزم بود اقدام به اصالح و ارائه تذکر به راننده 
تازه کار کند. این کار با اصالح س��اختار مالکیت خودرو 
و واگ��ذاری بخ��ش زی��ادی از آن ب��ه بخش خصوصی 
امکان پذیر اس��ت. اجرای سیاست های کلی اصل )44(  
قانون اساس��ی درواقع تالش برای اصالح این س��اختار 
اس��ت. بنابراین، اگر با عنوان بخ��ش خصوصی مجدد 
دولت یا ش��بیه دولت مالکیت را در اختیار داشته باشد 

نمی  تواند انتظار داشت سرعت خودرو بهبود یابد. 
رانندگی بی دغدغه به محیط رانندگی مناس��ب و با دید 
باال نیازمند اس��ت. در محیط های مه آلود حتی ماهرترین 
رانندگان هم قادر به رانندگی با سرعت باال نیستند. بنابراین، 
تمام تالش دولت ها و سایر نهادهای دخیل می تواند بهبود 
ش��فافیت در ارائه سیگنال به فعاالن اقتصادی در داخل و 
کاه��ش نااطمینانی در ارائه س��یگنال به س��رمایه گذاران 
خارج��ی برای حض��ور در بازارهای ایران باش��د. رانندگی 
خوب و با سرعت باال جاده سالم هم می طلبد. این جاده در 
اقتصاد، همان زیرساخت ها هستند که انواع مختلف دارد- 
زیرساخت های فیزیکی، انسانی، نهادی، قانونی و اجتماعی. 
بخشی از متغیرهای مرتبط با جاده، عالئم رانندگی است 
که سیاس��ت های اقتص��ادی آن ها را نش��ان می دهد. این 
سیاست ها هستند که راه های خروج یا ورود، محدوده مجاز 
برای رانندگی بخش خصوصی، ساعت های مجاز برای تردد، 
س��رعت مجاز و... را نش��ان می دهند. بخش زیادی از این 
موارد که خارج از کنترل بخش خصوصی است در شاخص 
تسهیل انجام کسب وکار قابل ردگیری است و این نهادها و 
سازمان های حکومتی هستند که آن ها را مشخص می کنند. 
مجوزهای مرتبط با ورود به فعالیت های اقتصادی و خروج 
از آن، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و دریافت اعتبار از 
جمله این موارد به شمار می روند. این سیاست ها می توانند 
به قدری زیاد و دس��ت وپاگیر باشند که رانندگی را سخت 
کند یا آن قدر راحت و مطمئن باشد که به تسهیل رانندگی 

هم کمک کند. 
تا اصالح ساختار و سپردن رانندگی به بخش خصوصی، 
دولت هم باید بتواند به صورت حرفه ای رانندگی کند. این 
امر هم در مولفه های حکمرانی خوب مش��خص می شود. 
افزایش شفافیت، کاهش فساد، حکمرانی قانون، مقررات 

تنظیمی و... اگر راننده دولت باشد. 
محدودیت دیگری که باید چاره جویی شود، سوخت 
این خودرو اس��ت. اوال وابس��تگی باالیی به نفت دارد و 
ثانیا جایگزینی آن با س��ایر س��وخت ها کم اس��ت. این 
در حالی اس��ت که احتراق س��وخت اصلی هم مناسب 
نیس��ت و مصرف آن هم باال است. بنابراین، دولت باید 
تالش کند هم وابس��تگی به نفت را با افزایش صادرات 
غیرنفتی کاهش ده��د و هم تالش کند تبعات مصرف 
باالی نفت همچ��ون بیماری هلن��دی و تاثیر افزایش 
اج��زاء پایه پولی بر تورم را مهار کند. سیم کش��ی های 
خودرو هم به گونه ای است که توزیع انرژی را متناسب 
ب��ا بخش های مختلف و نیازه��ای آنان انجام نمی دهد. 
ای��ن امر، احتمال آتش س��وزی و به خطر انداختن جان 
سرنش��ینان را افزایش می دهد. نظ��ام مالی مانند این 
سیم کش��ی عمل می کند که رسالت آن توزیع مناسب 
منابع مالی اس��ت. ش��ارژ باتری ماش��ین را س��پرده  ها 
برعه��ده دارد و بانک واس��ط میان ای��ن منبع انرژی با 
متقاضیان آن اس��ت. اگر سیس��تم ماش��ین برق ربایی 
داش��ته باشد، نمی تواند برق را به همه بخش ها برساند. 
بنابرای��ن، بانک ها هم اگر بن��گاه  داری کنند نمی توانند 

وظیفه توزیع منابع مالی را به دقت انجام دهند. 
هرچند بس��ته خ��روج از رکود دولت ب��ا تبیین علل 
رکود تورمی در دوره زمانی 93-1385 به ارائه راه های 
خروج از رکود می پردازد، خ��روج پایدار نیازمند توجه 
ب��ه تمامی محدودیت هایی اس��ت که خ��ودرو اقتصاد 
ایران با آن ها مواجه اس��ت. از ای��ن رو، خروج پایدار از 
رکود اقتصادی نیازمند توجه مالکیت بخش خصوصی 
واقعی، کیفیت محیط فعالیت کس��ب وکارها، توس��عه 
زیرس��اخت ها، ارتقای حکمرانی خوب، توسعه صادرات 
غیرنفتی و رهایی از وابس��تگی ب��ه نفت و اصالح نظام 
مالی در راس��تای پاس��خ گویی به نیازه��ای بخش های 

مختلف اقتصادی است. 
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

یادداشت شهرک صنعتی

آهن

خودرو
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عسل داداشلو

دکتر علیرضا گرشاسبی

در  اس��المی  توس��عه  بان��ک 
راس��تای همکاری هایی با ایران، 
هیاتی مش��تمل بر کارشناس��ان 
ارشد بخش های آب و کشاورزی 
ب��ا هدف نظارت بر پروژه های در 
حال اج��را و همچنین بررس��ی 
مش��کالت مبتال به این پروژه ها 

به کشورمان اعزام کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
و  س��رمایه گذاری  س��ازمان 
کمک های اقتصادی و فنی ایران، 
هیأت مذکور از سایت پروژه های 
سد سرنی، س��د مخزنی کهیر و 
س��د گلورد و زهکشی دشت نکا 

بازدید به عمل آورد.
پروژه سد س��رنی و تاسیسات 
وابسته به ارزش 87 میلیون یورو 
به تصویب رس��ید و در فروردین 
س��ال 1392 الزم االجرا شد که 
این پروژه مش��تمل بر س��اخت 
سدس��رنی، خ��ط انتق��ال آب و 

تصفیه خانه آب است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، پ��روژه 
س��د مخزنی کهیر نی��ز به مبلغ 
69/18 میلی��ون یورو به تصویب 
بانک توسعه اسالمی رسید و نیز 

الزم االجرا اعالم شده است.
اصلی  ه��دف  اس��ت،  گفتنی 

ک��ردن  فراه��م  پ��روژه  ای��ن 
مناب��ع قابل اعتماد و س��ازگار 
ب��ا محیط زیس��ت از آب قاب��ل 
انتقال برای اس��تفاده خانگی و 
صنعتی مردم ش��هرهای چابهار 
و کن��ارک و تامی��ن آب ب��رای 
آبی��اری 5000 هکت��ار زمی��ن 
در مح��دوده پروژه در اس��تان 

سیستان و بلوچس��تان اس��ت.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، ه��دف 
از اج��رای پ��روژه س��د گلورد و 
زهکش��ی دش��ت نکا نیز تامین 
آب زراعی برای اراضی کشاورزی 
دش��ت ن��کا و بهش��هر، کاهش 

پ��رورش  س��یالب،  خس��ارات 
زیس��ت،  آبزی��ان، حفظ محیط 
اشتغال  ایجاد  توریس��ت،  جذب 
مس��تقیم و غیرمستقیم و بهبود 
اس��تان  در  آب بندان ها  وضعیت 
مازندران اس��ت که این پروژه با 
مبلغ 46 میلیون دالر الزم االجرا 
اعالم شد و تا اردیبهشت ماه 94 

به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی اس��ت، ب��ا تالش های 
و  س���رم�ایه گذاری  س���ازمان 
کمک ه��ای اقتص��ادی و فن��ی 
و  متن��وع  تس��هیالت  ای��ران، 
متع��ددی از موسس��ات مال��ی 

بان��ک  جمل��ه  از  بین الملل��ی 
برای پروژه های  توسعه اسالمی 
مختل��ف تولی��دی، زیربنای��ی، 
خیریه ای  نهادهای  و  سد سازی 
در بخش های  برای کش��ورمان 
دولت��ی و خصوص��ی اختصاص 

یافته است.
بر پایه این گزارش، جمهوری 
اسالمی ایران س��ومین سهامدار 
بانک توس��عه اس��المی در بین 
56 کش��ور اس��المی عضو بانک 
است و عالوه بر این، کرسی دائم 
بانک  اجرای��ی  در هیات مدی��ره 

توسعه اسالمی را داراست.

هیات بانک توسعه اسالمی از پروژه های کشور بازدید کرد

در یکی از جلسات اخیر هیات 
وزی��ران مع��اون برنامه ری��زی و 
نظارت راهب��ردی رییس جمهور 
از آم��اده ش��دن آیین نامه یارانه 
حمای��ت از تولید و قرار پرداخت 
5200 میلیارد توم��ان در قالب 
این آیین نامه به منظور کمک به 
ارائه  صنایع تولیدی، توضیحاتی 

کرده بود.
مع��اون اول رییس جمه��وری 
از دبیر هیات دولت خواس��ت تا 
به س��رعت آیین نامه حمایت از 
تولید در جلس��ه هی��ات وزیران 

طرح شود. 
پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
دولت؛ در یکی از جلس��ات اخیر 
هیات وزیران معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور 
از آم��اده ش��دن آیین نامه یارانه 
حمای��ت از تولید و قرار پرداخت 
5200 میلیارد توم��ان در قالب 
این آیین نامه به منظور کمک به 
صنایع تولی��دی توضیحاتی ارائه 

کرده بود. 
پس از توضیح نوبخت، معاون 
دبی��ر  از  رییس جمه��وری  اول 
هی��ات دولت خواس��ت ت��ا این 
آیین نام��ه با قید فوریت در یکی 
از جلس��ات آت��ی هیات وزی��ران 

مطرح شود. 
گفتنی است این رقم از محل 
هدفمن��دی  از  حاص��ل  مناب��ع 
یارانه ه��ا )موض��وع تبص��ره 21 

قانون اجرای هدفمندی یارانه ها( 
در اختی��ار بخش ه��ای تولیدی 

قرار خواهد گرفت. 
پی��ش از این وزی��ر تعاون کار 
و رف��اه اجتماع��ی از اختصاص 
2300 میلی��ارد توم��ان یاران��ه 
به بخ��ش تولید خب��ر داده بود. 
علی ربیع��ی گفت��ه ب��ود: از این 
تومان  میلی��ارد   1300 می��زان 
ب��رای بخش صنع��ت و معدن و 
برای  توم��ان  میلیارد  یک ه��زار 
کم��ک ب��ه بخ��ش کش��اورزی 

اختصاص یافته است. 
ربیع��ی توضی��ح داده ب��ود: با 
برنامه ری��زی ب��ه عم��ل آم��ده، 
نیز  بانک ها  تسهیالت  50 درصد 
به س��مت بخش تولید و اشتغال 

هدایت شده است. 
ربیعی با اش��اره ب��ه اینکه در 
کن��ار تقاضا باید ب��ه عرضه کاال 
و محصوالت توج��ه ویژه کنیم، 

افزود: رش��د و توس��عه کشور از 
مسیر اش��تغال و تولید می گذرد 
ک��ه این دو مقوله مس��تلزم نگاه 

خاص هستند. 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماع��ی اظهار ک��رد: امروز ما 
با نی��روی تحصیل کرده بیکار در 
کش��ور مواجه هس��تیم و براین 
اساس دولت دو طرح ویژه برای 
اش��تغال جوانان در دست اقدام 

قرار داده است. 
آیین نام��ه اجرای��ی اختصاص 
بخش��ی از درآمدهای یارانه ها به 
صنعت در دس��ت تدوین است، 
نعم��ت زاده: برای بهب��ود فرآیند 
تولید و مص��رف انرژی و کاهش 
ش��دت انرژی، به واحدهایی که 
برای اصالح مصرف سوخت خود 
بالعوض  کنند، کمک های  اقدام 
پرداخت خواهد ش��د البته هنوز 
دس��تورالعمل های ای��ن موضوع 

تکمیل و نهایی نشده است.
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت گف��ت: آیین نامه اجرایی 
اختصاص 10 هزار میلیارد تومان 
از مح��ل درآمده��ای یارانه ها به 
بخش صنع��ت و تولید با اجرای 
مرحل��ه دوم قان��ون هدفمندی 
یارانه ها، در دست تهیه و تدوین 

است. 
نعم��ت زاده توضی��ح داده بود: 
نخس��تین گام در ای��ن راس��تا، 
تفکیک س��هم هر بخش اس��ت 
که از دولت تقاض��ا کردیم، این 

سهمیه را مشخص کند. 
به گفته وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، در جلس��اتی ک��ه با 
رییس جمهوری نیز برگزار ش��د، 
ارائه تس��هیالت ارزان قیمت به 
بخش صنعت و تولید پیش بینی 
ش��ده تا با تامین بخشی از سود 
بانکی، بخش صنعت بتواند از وام 

ارزان قیمت استفاده کند. 
مع��اون  نوبخ��ت،  محمدباق��ر 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور هم تاکید کرده بود 
که دولت به دنبال برطرف کردن 

مشکالت عرصه تولید است. 
نوبخت استفاده از یارانه تولید 
را راه��کار دیگ��ر دول��ت ب��رای 
حمایت از کارآفرینان ذکر کرد و 
افزود: دولت منابع کافی را برای 
حمایت از بخش تولید در اختیار 
دارد، ام��ا این مناب��ع را دقیق و 
براساس برنامه در جامعه تزریق 

می کند. 

مشكالت بخش تولید 
اع��الم  تولید کنن��دگان  ام��ا 
می کنند که از این یارانه بهره ای 
نبرده اند و مشکالتش��ان کماکان 
به ق��وت خ��ود باقی اس��ت. در 
ش��رایطی که دولت قص��د دارد 
ب��ا رون��ق بخ��ش تولید کش��ور 
مش��کالت مربوط به اش��تغال را 
هم حل کن��د با وجود س��پری 
ش��دن شش ماه از س��ال 93 به 
نظر می رس��د نه تنه��ا در بخش 
تولید گش��ایش قابل قبولی دیده 
نش��ده، بلکه تاثیر سوء این عدم 
گش��ایش بر حوزه اش��تغال نیز 
به ق��وت خود باقی اس��ت. حاال 
ت��ا  منتظرن��د  تولید کنن��دگان 
ببینند که در ماه های باقی مانده 

شانسی دارند یا خیر؟ 

گزارش خبری
جهانگیری دستور اقدام سریع صادر کرد

5200میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید پرداخت می شود
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بانک جهانی با بررس��ی آمار 
ش��عب بانک در 178 کش��ور 
جهان اعالم کرد، سرانه شعب 
از  بیش��تر  ای��ران  در  بانک��ی 
کشورهای توسعه یافته ای مثل 
انگلی��س، نروژ، اتریش و آلمان 
اس��ت. بانک جهان��ی از وجود 
۲۹.1 ش��عبه بانک در ایران به 
ازای هر 1۰۰ هزار نفر خبر داد 
و اعالم کرد این رقم بیش��تر از 
کشورهای توسعه یافته ای مثل 
آلم��ان، اتریش، انگلیس و نروژ 
اس��ت و بر اساس آمار این رقم 
تقریبا ۲ براب��ر آلمان و اتریش 
اس��ت. در آلم��ان ب��ه ازای هر 
1۰۰ ه��زار نفر 15.5 ش��عبه 
بان��ک، در اتریش 15 ش��عبه، 
انگلی��س ۲4.۲ ش��عبه، و  در 
در نروژ 1۰.7 ش��عبه تاسیس 
شده است. ایران از نظر میزان 
سرانه شعب بانکی در رتبه 41 
جهان قرار گرفته است. قبرس 
بیش��ترین رق��م در این زمینه 
را به خ��ود اختص��اص داده و 
در رتبه نخس��ت جه��ان قرار 
گرفته اس��ت. در این کشور به 
ازای ه��ر 1۰۰ ه��زار نفر 1۰۲ 
شعبه بانکی فعال است. اسپانیا 
با 8۹.6 ش��عبه در رتبه دوم و 
لوکزامبورگ با 86.3 شعبه در 
رتبه سوم قرار گرفته اند. تعداد 
شعب بانکی به ازای 1۰۰هزار 
نفر در برخی کش��ورهای دیگر 
عبارت است از: افغانستان ۲.3 
ش��عبه، مصر 4.6 شعبه، هند 
1۰.5 ش��عبه، عربس��تان 8.6 
ش��عبه، فرانس��ه 41.۲ شعبه،  
عراق 4.۹ ش��عبه، عمان ۲1.۲ 
شعبه، س��وئیس 5۰.۲ شعبه،  
لبن��ان ۲۹.5 ش��عبه، روس��یه 
 18.۲ ترکی��ه  ش��عبه،   36.8
امریکا 35.1 ش��عبه،   ش��عبه، 
و امارات 11.7 ش��عبه. کش��ور 
افریقایی جمهوری دموکراتیک 
کنگو با ۰.6۲6 ش��عبه به ازای 
هر 1۰۰ هزار نفر در رتبه آخر 

قرار گرفته است.

عوامل افزایش تعداد 
شعب بانکی 

ان��دازه  از  بی��ش  تع��داد 
ش��عب بانک��ی در ای��ران که 
جهان��ی  بان��ک  گ��زارش  در 

منتش��ر ش��ده اس��ت،  از یک 
ط��رف نش��ان دهنده جذابیت 
بخش پول��ی در اقتصاد ایران 
و از س��وی دیگ��ر بیانگر عدم 
بانکداری  بخ��ش  در   توس��عه 
الکترونیک اس��ت. با توجه به 
این که بانک ها برای تاس��یس 
شعب جدید باید نسبت میزان 
س��رمایه و تع��داد ش��عب را 
رعایت کنند،  بانک مرکزی در 
کرده  تالش  گذشته  سال های 
که جلوی افزایش ش��عبه های 
بانکی را بگیرد. یکی از دالیل 
بان��ک مرکزی برای جلوگیری 
از افزایش ش��عبه های بانکی از 
نگاه کارشناسان،  بحث نظارت 
اس��ت که ب��ا افزای��ش تعداد 
شعب،  سخت تر اعمال می شود 
و به نسبت کم تعداد بازرسان 
فعلی این بانک به تعداد شعب 
بازمی گ��ردد. بح��ث بانکداری 

الکترونیک نیز از مباحث مهم 
در جلوگیری از افزایش تعداد 
شعبه های بانکی است. مشکل 
دیگری که در مورد ش��عبات 
در  بیش��تر  و  بانک��ی  فعل��ی 
بانک های دولت��ی وجود دارد، 
این است که درجه  بندی شعب 
که به میزان محاسبه بهره وری 
و سیاست گذاری کلی بانک ها 
ص��ورت  ب��ه  باز می گ��ردد، 
غیرعلمی انجام نمی ش��ود، اما 
در ای��ران در بس��یاری موارد، 
به صورت  بانک ها  درجه بندی 
میانگین وزنی به وسیله تعداد 
انجام  کارشناسان  از  معدودی 

می شود. 

دیدگاه منتقدان
تعدد شعب بانکی

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
موسس��ه های  از  بس��یاری 

اعتب��اری تعداد ش��عبی باالی 
5۰۰ ش��عبه دارن��د و با توجه 
ب��ه تعداد زی��اد پرس��نل این 
موسس��ه ها،  با کاه��ش تعداد 
ش��عب بس��یاری از کارمندان 
آنها بیکار می شوند. این تعداد 
ش��عبه باز هم مشکل معطلی 
در ش��عب بانک ه��ا را کاهش 
انتقادهای  بیش��ترین  و  نداده 
م��ردم و کارشناس��ان به این 
موضوع بر می گردد. بسیاری از 
شعب  تعداد  افزایش  منتقدان 
بانک را تهدیدی برای اقتصاد 
کشور می دانند و معتقدند، در 
حالی س��رمایه ها به تاس��یس 
ش��عب بانک ها اختصاص داده 
می ش��ود ک��ه منتق��دان این 
موض��وع معتقد هس��تند این 
مناب��ع مال��ی باید ب��ه صورت 
مستقیم در تولید هزینه شود 
و ن��رخ اش��تغال در بهره وری 

کشور را افزایش دهد. 
اعتق��اد دکت��ر مصطفی  به 
و  دانش��گاه  اس��تاد  ش��ریف، 
کارش��ناس مس��ائل اقتصادی 
در  بانک ه��ا  ش��عب  تع��داد 
کشور در مقایس��ه با خدمات 
این بانک ها بس��یار زیاد است. 
افزایش تعداد  وی علت اصلی 
بانک ها در کشور را سودآوری 
و درآمدزا ب��ودن بانکداری در 

ایران می داند. 
ح�س���ن ب�ه�رام���ی ارض 
اق��دس، از فع��االن اقتصادی 
بخش خصوص��ی نی��ز در این 
زمینه می گوید: ما با توس��عه 
بانک ه��ا  تع��داد  و  بانک ه��ا 
خدمات پولی و سرمایه گذاری 
را توسعه ندادیم و فقط حجم 
پ��ول را بین ش��عبه های بانک 
تقسیم کردیم. چون با افتتاح 
ش��عب بانک به دلی��ل رقابتی 
نب��ودن فضای پول��ی و بانکی 
بگویی��م  نمی توانی��م  کش��ور 
سرویس های  جدید  بانک های 
پیش ت��ر  می دهن��د.  بهت��ری 
در این زمینه ولی اهلل س��یف، 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
می گوی��د: تع��داد بانک ها در 
ای��ران زی��اد اس��ت و الجرم 
به س��متی خواهی��م رفت که 
بانک ه��ا در هم ادغام خواهند 

شد.

حداقل سرمایه 
تاسیس بانک ها

حداق��ل س��رمایه الزم برای 
بانک ه��ای  ی��ک  تاس��یس 
غیردولت��ی 4۰۰ میلیارد تومان 
و حداق��ل س��رمایه الزم برای 
تاسیس بانک های قرض الحسنه 
5۰ میلی��ارد توم��ان اس��ت و 
متقاضیان تاسیس بانک باید از 
حسن ش��هرت مالی و حرفه ای 
برخ��وردار بوده و فاقد س��ابقه 
محکومی��ت کیف��ری باش��ند. 
سابقه کار 5 ساله در نظام بانکی 
از جمل��ه دیگ��ر ش��رایط اخذ 
خصوصی  بانک ه��ای  مدیریت 
اس��ت. اش��خاص حقوق��ی که 
دارای سهام و مش��ارکت موثر 
در بانک ه��ای دولتی هس��تند 
مجاز به مش��ارکت در تاسیس 
نخواهند  بانک های خصوص��ی 

بود.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی اعالم شد

سرانه شعب بانکی ایران بیش از کشورهای توسعه یافته
بانک مركزي: كارمزدها را در شوراي 
پول و اعتبار قانوني و اخذ مي كنیم

بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به لزوم بهبود، توسعه 
و روزآمد کردن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی 
کش��ور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه گذاری و 
هزینه کرد در این خصوص، بانک مرکزی با توجه به نظرات 
بانک ها و ارائه دهندگان خدم��ات پرداخت، در چارچوب 
مصوبات شورای پول و اعتبارسیاست اخذ کارمزد خدمات 
بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار 
بین المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار 
داد ؛ به گونه ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، 
میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده 
و از تحمیل هزینه ها به عموم مردم پرهیز شود. مقرر شد 
پیش از اجرایی ش��دن طرح، موضوع در ش��ورای پول و 
اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای 
تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از 

طریق پایانه های فروش به مرحله اجرا درآید.

بدترین 3 ماهه طال در سال 2014
به��ای اون��س ش��مش تحویل ف��وری در س��نگاپور 
 1۲14.14 ب��ه  آن  از  پی��ش  روز  دالر   1۲15.81 از 
دالر کاهش داش��ت. بهای این فل��ز از اواخر ماه ژوئن 
8.3درص��د کاهش را ش��اهد بود و در تاری��خ ۲5 ماه 
س��پتامبر به کمترین میزان یعن��ی 1۲۰7.۰4 دالر از 
ماه ژانویه رس��ید. طال ۰.5 درصد افزایش بهای ساالنه 
که بخش��ی از آن حاصل از تنش های ژئوپلتیک بود، را 
از دس��ت داد. بهای طال در س��ال ۲۰13، با پیش بینی 
ام��کان کاهش خری��د دارایی ف��درال در نتیجه بهبود 
اقتصاد، ۲8 درصد افت داش��ت. ب��ه گفته تحلیل گران، 
سیاس��ت های فدرال و بانک های مرکزی باعث افزایش 
ارزش هرچه بیشتر دالر و سنگینی آن بر طال می شود. 
همچنین، با کمرنگ ش��دن تنش های ژئوپلتیک، طال 
دیگر پش��تیبان نسبی امسال خود را ندارد. در کمکس 
نیویورک نی��ز بهای اونس طالی تحویل ماه دس��امبر 

۰.1 درصد کاهش داشت و به 1۲17.1۰ دالر رسید.

فروش 60 میلیارد تومان 
سفته و برات در 10 سال

فروش س��فته و برات در تهران از س��ال 1383 تا پایان 
س��ال 13۹۲ از حدود 33 میلیارد تومان با افزایش نزدیک 
به 6۰ میلیارد تومان به حدود ۹4 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان افزایش یافته اس��ت. بررسی آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد که از فروردین تا مرداد ماه سال جاری بیش 
از 48 میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر 
تهران به فروش رفته که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
35.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که 
میزان فروش سفته و برات در تهران در مرداد ماه به بیش از 
1۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان رسیده که بیانگر کاهش 
۲1.4 درصدی نس��بت به ماه قبل از آن اس��ت. همچنین 
فروش این دو سند بانکی در پنجمین ماه سال جاری نسبت 
به ماه مش��ابه سال حدود 3۰.3 درصد افزایش یافته است. 
در بین پنج ماه ابتدایی س��ال 13۹3 بیشترین آمار فروش 
سفته و برات در تیرماه با 13 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان 
و کمترین رقم فروش در فروردین ماه با حدود 3 میلیارد و 

4۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.

اسامی 50 شركت 
فعال تر بورس اعالم شد

فهرست 5۰ شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران 
برای دوره س��ه ماهه دوم س��ال ۹3 اعالم ش��د. صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، س��رمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو(، پاالیش نفت بندرعباس، 
فوالد مبارکه اصفهان و ش��رکت ارتباطات س��یار پنج 
ش��رکت فعال تر ب��ورس اوراق بهادار در تابس��تان ۹3 
بودند. س��رمایه گذاری غدیر، مخابرات ایران، گسترش 
نفت و گاز پارس��یان، معدن��ی و صنعتی گل گهر، ملی 
صنای��ع مس ای��ران، بانک پاس��ارگاد، گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امی��د، گ��روه مپنا، معدن��ی و صنعتی 
بازنشس��تگی  صن��دوق  س��رمایه گذاری  و  چادرمل��و 
در رتبه ه��ای شش��م ت��ا پانزده��م ج��دول فعال ترین 

شرکت های بورسی در سه دوم امسال قرار دارند.
در عین ح��ال، رتبه ه��ای 16 ت��ا ۲۰ نیز ب��رای فوالد 
خوزس��تان، بانک صادرات ایران، توسعه معادن و فلزات، 
پتروشیمی پردیس و بانک پارسیان به ثبت رسیده است.  

مهم ترین رسالت فرابورس
ایجاد بازاری امن برای سرمایه گذاران

مصطفی امید قائمی، مدیرعامل سابق شرکت فرابورس 
ایران با اش��اره به آغاز ششمین سال فعالیت این شرکت 
گفت: مهم ترین رس��الت فرابورس ایجاد بازاری امن برای 
سرمایه گذاران است که خوشبختانه این رسالت همچنان 
ادامه دارد. مصطفی امید قائمی در رابطه با عملکرد 6  ساله 
شرکت فرابورس ایران اظهار کرد: این شرکت به نسبت عمر و 
زمان کوتاه فعالیتی که داشته، مسیر درست و مناسبی را طی 
کرده، به طوری که مهم ترین رسالت خود را که ایجاد بازاری 
امن برای سرمایه گذاران و توسعه فضای تامین مالی است، به 

درستی ایفا کرده است. 

موافقت سازمان بورس با افزایش 
سرمایه »وغدیر«

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با درخواس��ت افزایش 
س��رمایه 1۰۰ درص��دی ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر 
موافقت کرد. شرکت سرمایه گذاری غدیر با سرمایه فعلی 
18 هزار میلیارد ریال درخواس��ت افزایش س��رمایه 1۰۰ 
درصدی داش��ته است که س��ازمان بورس پس از بررسی 
درخواست با آن موافقت کرده است. بدین ترتیب سرمایه 
»وغدیر« با انتش��ار 18 میلیارد سهم به ارزش اسمی هر 
سهم 1۰۰۰ ریال معادل 1۰۰ درصد افزایش پیدا می کند.

كاهش قیمت سکه و ارز
صرافان بازار ارز و س��که روز سه ش��نبه نرخ هر دالر 
امریکا را در روز جاری با 15 تومان افت نس��بت به روز 
گذشته 3 هزار و ۲33 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدی��د را 4 هزار و 5۰۰ تومان افت ۹34 
هزار توم��ان تعیین کردند. نرخ هر یورو در بازار آزاد با 
۲4 تومان افت چهار هزار و 1۲3 تومان و هر پوند نیز با 
1۲ تومان کاهش پنج هزار و ۲7۰ تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

طال و ارز

بورس اوراق بهادار

فرابورس

شرکت ها
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فروش خرید نوع ارز 

3۲۲3۰3۲33۰دالر امریکا

4113۰41۲3۰یورو

5۲56۰5۲7۰۰پوند انگلیس

874۰884۰درهم امارات

1436۰1446۰لیر ترکیه

۹۹۰۰1۰1۰۰رینگت مالزی

5۲۰۰545۰یوآن چین

45۰6۰۰روپیه هند

۲3۲6دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

171.۰۰۰ 165.۰۰۰ سکه یک گرمی
۲73.۰۰۰ ۲65.۰۰۰ سکه ربع
473.۰۰۰ 466.۰۰۰ سکه نیم

۹34.۰۰۰ ۹۲۹.5۰۰ سکه طرح قدیم
۹34.۰۰۰ ۹۲۹.5۰۰ سکه بهار آزادی

۹5.8۰۰ ۹4.۰۰۰ طالی 18 عیار گرمی

71.664شاخص کل
)11.18(میزان تغییر
B 3.۲۲۲.516.۹۲۹ارزش بازار

B 1.368.۲8۹ارزش معامالت
B 1.۰۹6حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)3۰.56(1۹.471پتروشیمی خارک

۲.5۲715.57فوالد مبارکه

ارزشخریدنام كامل شركت
5.41۲۲۹.8۲۲پارس  الکتریک 

3.۹8۹14.786تراکتورسازي ایران

ارزشفروشنام كامل شركت
1۹.35۲۲5.۰45پتروشیمي  خارک 
۲8.61۰5.467 کاغذسازي کاوه 

درصد قیمتنام كامل شركت
7۹744.۹1کمباین  سازي  ایران 
5.3567.1۲ح . فوالد خراسان

درصدقیمتنام كامل شركت
)4.۹۲(17.584ح . پتروشیمي  خارک

)3.64(5.8۹8درخشان  تهران 

ارزشحجمنام كامل شركت
M16۰.3۲۹ B 3۲1.۰۰۰ح. بانک پاسارگاد

M11.8۹8 B 18.۲84پارس خودرو

ارزشحجمنام كامل شركت
M16۰.3۲۹ B 3۲1.۰۰۰ح. بانک پاسارگاد
M۹۰.66۹ B 4.657پتروشیمی خارک

تعدادقیمتنام كامل شركت
4۹۹577۲ح. بانک پاسارگاد

6511388پارس خودرو

P/Eقیمتنام كامل شركت
۲1۲4۲1۲4محورسازان
31۰31513سایپا شیشه

P/Eقیمتنام كامل شركت
11۲۰1.5۲سرمایه گذاری پردیس
11851.66ص. بازنشستگی بانک ها

نماگر بورس
حجم معامالت بورس میلیاردی شد

در جری��ان معام��الت روز گذش��ته ب��ازار س��رمایه 
یک میلیارد س��هم و حق تقدم دادوس��تد شد. در پایان 
معامالت بازار س��رمایه حجم معامالت با افزایش روبه رو 
شد، به طوری که یک میلیارد و ۹8 میلیون سهم و حق 
تقدم ب��ه ارزش 136 میلیارد توم��ان در 46 هزار نوبت 
معامالتی دادوس��تد شد. همچنین ش��اخص بورس در 
روزج��اری 11 واحد افت داش��ت و در ارتفاع 71هزار و 

664 واحد متوقف شد. 
بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین كاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E كمترین نسبت

سیدمحمد صدرالغروی

ثبت روند مثبت 
در شاخص های اروپا

بازاره��ای اروپای��ی پس از یک هفته نوس��ان، 
آخرین س��اعات معامالت��ی را با روند افزایش��ی 
همراه ش��دند، در حالی که بازارهای آسیایی در 

نخستین ساعات، روند کاهشی را 
به ثبت رس��اندند و شاخص های 
آتی با نوس��ان اندک��ی معامالت 
را از س��ر گرفتن��د. در بازاره��ای 
اروپایی، قیمت سهام بانک رویال 
اس��کاتلند با رش��د 4.7 درصدی 

رو به رو شد.

مس در لندن
 قرمز شد

ط��ی آخرین معامالت در ب��ازار فلزات لندن، 
ف��روش نق��دی مس ب��ا کاهش رو به رو ش��د و 
ب��ه 6 ه��زار و 735.5۰ دالر رس��ید. همچنین 

ب��رای  س��فارش خری��د م��س 
س��ه ماهه آینده به مبلغ 6 هزار 
معامل��ه ش��د. در  6۹4 دالر  و 
نقدی  و فروش  بین، خرید  این 
آلومینیوم ب��ا قیمت یک هزار و 
۹13 دالر و ی��ک هزار و ۹14 

دالر معامله ش��د.

فعالیت بورس جدید میانمار
با 3 شركت آغاز می شود

 YSE ت��ا ماه اکتبر س��ال ۲۰15 میالدی بورس
میانمار متولد خواهد ش��د و بازار اوراق بهادار این 

کشور منحل خواهد شد. 
وزیر اقتص��اد میانمار با اعالم 
ای��ن خبر افزود: س��ه ش��رکت 
بانک توس��عه AGD، ش��رکت 
س��رمایه گذاری FMI و شرکت 
Mapco در حال اتمام مراحل 
پذیرش در بورس جدید میانمار 

هستند.

براس��اس آخرین آمار منتشره بانک 
مرک��زی درخص��وص ارائ��ه فهرس��ت 
و  دولت��ی  بانک ه��ای  ش��رکت های 
خصوص��ی، بان��ک ملت ب��ا 71.6 هزار 
میلی��ارد تومان بیش��ترین س��رمایه و 
بانک دی ب��ا یک هزار میلی��ارد تومان 
کمتری��ن دارایی را به خ��ود اختصاص 
داده ان��د. با پایان یافت��ن مهلت بانک ها 
ب��ه منظور معرفی ش��رکت ها، دارایی و 
بنگاه هایش��ان، بانک مرکزی اعالم کرد 
که می��زان بنگاه داری ب��ازار پول ایران 
معادل ۲۲6 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان 
است به طوری که تنها 46درصد از این 
مبلغ، س��رمایه تحت اختیار بانک ها به 
ش��مار می رود که می توانند در کس��ب 

درآمد به آن اتکا کنند.
بر اس��اس گ��زارش ایس��کانیوز 34 
بانک فع��ال ایران ه��م اکنون حدود 
5۰۰ تا 6۰۰ ش��رکت در اختیار دارند 
که باید طی یک زمانبندی مش��خص 
م��ازاد آنها را تعیی��ن تکلیف کرده یا 
واگ��ذار کنند. ب��ه همی��ن منظور در 
ش��هریور م��اه س��ال جاری دارای��ی و 
س��رمایه های بانک های کش��ور توسط 
بانک مرکزی شناس��ایی شد به طوری 
که بع��د از بان��ک ملت، ص��ادرات با 
5۹.7 و تجارت ب��ا 46.۹هزار میلیارد 
تومان در مقام های دوم و س��وم جای 

س��امان  بانک  همچنی��ن  گرفته ان��د. 
با 4۲.3 ه��زار میلی��ارد تومان، بانک 
پارسیان با ۲۹.7 هزار میلیارد تومان، 
بانک پاس��ارگاد ۲۲.1 میلیارد تومان، 
بان��ک اقتصاد نوین 14.8، بانک انصار 
7.۹، بانک سینا 6.7، بانک کارآفرین 
5 هزار میلیارد تومان، بانک س��رمایه 
4.4، بانک گردشگری با 3.3 میلیارد 
توم��ان و بانک دی با یک هزار میلیارد 
توم��ان و ب��ا کمترین می��زان دارایی 

مقام آخر را به دس��ت آورده اند.

بدهی 150 هزار میلیارد تومانی 
ش��اید قابل تامل باش��د که بانک ها 
س��االنه تنها از اختالف نرخ س��ود و 
۲۰ هزار میلیارد تومان  تورم معادل 
درآمد کس��ب می کنن��د به طوری که 
ب��ا  بانک��داری  صنع��ت  صاحب��ان 
پرداخ��ت وام ه��اي ب��دون بازگش��ت 
ی��ا ب��دون ضمانت، ح��دود 15۰ هزار 
میلی��ارد تومان بدهي برای نظام مالی 
کش��ور ایجاد کرده اند. بر این اس��اس 
اس��ت که رویکرد کس��ب س��رمایه و 
جم��ع آوری نقدینگ��ی ه��م اکنون به 
یکی از بحران های نظام مالی کش��ور 
تبدیل ش��ده و حاکمی��ت بانک ه��ا در 
اقتصاد ، آس��یب های جدی را در نظام 

تولید به وجود آورده اس��ت. 

مدیرعامل ش��رکت بورس از ش��روع 
مجدد اوراق آتی س��هام با مدل جدید 
خب��ر داد و گف��ت: در م��دل جدی��د 
صندوق های س��رمایه گذاری به منظور 
مدیریت و پوش��ش ریس��ک می توانند 

وارد این ابزار شوند. 
قالیب��اف اص��ل، مدیرعامل  حس��ن 
شرکت بورس اوراق بهادار در گفت وگو 
با ایسنا، از آغاز مجدد قرارداد آتی سهام 
در بورس تهران خبر داد و گفت: قرارداد 
آتی سهام با همان مکانیزم قبلی مجددا 
راه اندازی شده است به طوری که مشکل 
نرم افزاری این قرارداد برطرف ش��ده و 
قرارداده��ای جدی��د ب��رای آن تعریف 
شده است، به طوری که روی دارایی های 
جدی��د، قرارداده��ای جدی��د 6 ماهه و 
یکساله تعریف ش��ده و معامالتی روی 

آن صورت گرفته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در م��دل جدید 
صندوق های س��رمایه گذاری به منظور 
مدیریت ریس��ک می توانن��د وارد این 
قرارداد ش��وند، افزود: در شروع مجدد 
ای��ن ن��رم اف��زار، ش��رکت های جدید 
بر اساس تقاضای بازار مورد بررسی قرار 
می گیرند، تا اگر ش��رایط تعریف اوراق 
آتی روی دارایی پایه را داش��ته باشند 

در هیات پذیرش مطرح شوند.
مدیر عامل شرکت بورس تصریح کرد: 

عالوه بر این به منظور استقبال از این ابزار، 
اقدامات فرهنگ سازی و اطالع رسانی در 
حال انجام اس��ت، زیرا این بازار یک بازار 
ابزار نوین برای مدیریت ریس��ک بوده و 
برای س��رمایه گذاران حرفه ای مناس��ب 
اس��ت مخصوصا اینکه در م��دل جدید 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به منظور 
مدیریت و پوشش ریسک می توانند وارد 

این ابزار شوند.
قالیباف اصل در پاسخ به این سوال که 
آیا این ابزار در ش��رایط فعلی می تواند به 
بازار س��رمایه کمک کند؟ گفت: قرارداد 
آت��ی ابزار جدیدی بوده و در بورس تنوع 
ایجاد می کند و قیمت های آینده در این 
قرارداد مورد معامله قرار می گیرد. عالوه 
بر اینکه چش��م اندازی از آینده را نش��ان 
داده و قطعا به نقدشوندگی سهام کمک 
می کند و کس��انی که به دنبال پوش��ش 
ریس��ک هس��تند، می توانن��د به کمک 
این ابزار ریس��ک خود را پوش��ش داده و 

مدیریت کنند. 
وی اظه��ار امیدواری ک��رد: پیگیری 
و شناس��اندن ای��ن ابزار به ب��ازار و نیز 
اط��الع رس��انی می تواند ب��ه رونق آن 
کمک کن��د، زیرا فیوچرز س��هام برای 
بازار ابزار جذابی بوده و می تواند کمک 
کند تا بازار س��رمایه در کنار سهام وارد 

مشتقات سهام شود.

دریچه خبر

انتشار دوباره اوراق آتی سهام در بورسمیزان بنگاه داری بانک ها مشخص شد



5 تجارت و خدمات

 تب تاس��یس مناط��ق ویژه 
اقتصادی که فکره��ای اولیه و 
مصوباتش بعد از جنگ ش��روع 
ش��ده بود در نیمه دهه 1380 
تن��د ش��د و در س��ال 1389 با 
تصویب مجلس شورای اسالمی 
برای ایج��اد 48 منطق��ه ویژه 
اقتصادی به اوج خودش رسید.

روزهایی که بیش از یک دهه 
از تصوی��ب آن در برنام��ه اول 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی گذش��ته بود و مناطق 
آزاد، مناطق وی��ژه اقتصادی و 
ش��هرک های صنعتی هر کدام 
مس��ابقه  در  می خواس��تند 
توسعه ش��بیه دیگری نباشند، 
ش��اید هیچ یک هنوز نتوانسته 
بودن��د در ای��ن می��دان حرفی 
برای گفتن داش��ته باش��ند یا 
حرف هایش��ان را زده بودن��د. 
اگر چ��ه سروصدایش��ان بلند و 
شعارش��ان دهان پر کن بود اما 
کارنامه این دهه نشان می دهد 
که کار فقط به تاسیس مناطق 
و برخی فعالیت های اولیه ختم 
ش��د. »مناطق وی��ژه اقتصادی 
از اه��داف اصل��ی اش منحرف 
شده است« این را رییس گروه 
برنامه ری��زی در منطق��ه ویژه 

اقتصادی لرستان می گوید.
بهم��ن میرزای��ی معتق��د 
است، فلسفه ایجاد این منطقه 
با آنچ��ه که ام��روز در آن انجام 
می شود متفاوت است. او توضیح 
می دهد: معم��وال مناطق ویژه 
اقتصادی با معرفی اس��تعداد و 
مزیت منطقه تاسیس می شود 
و به پشتیانی آن رشد و توسعه 
پی��دا می کنن��د. ب��ه گفته وی 
لرستان با معرفی مزیت معادن 
س��نگ برای ایجاد منطقه ویژه 
اقتص��ادی اقدام ک��رده بود، اما 
نتوانس��ته بود از این مزیت در 
منطقه ویژه س��ود ببرد و کار به 
تاس��یس صنایع دیگر رس��ید. 
میرزایی که تحریم ه��ا را یکی 
از عوامل اصل��ی و تاثیر گذار در 
بی رونقی مناطق ویژه اقتصادی 
و مناطق آزاد عنوان می کند از 

دالیل دیگری هم نام می برد.
او می گوید: مصوبه گمرک را 
دیر دادند، یک علتش ش��اید به 
تغییرات پی درپی مدیریت های 
استان برگردد، اما دلیل دیگرش 
که ب��ه نظر م��ن رعای��ت تمام 
مسائل امنیتی و دیوار حفاظتی 
اطراف منطقه ب��ود که پیش از 
ش��روع به کار باید انجام شود و 
برای منطقه ما که بسیار محروم 
و کم برخودار اس��ت انجام این 

کار با سرعت انجام شدنی نبود. 
به گفت��ه وی رعایت کردن این 
مقررات اگر چ��ه از نظر ایمنی 
و حراس��ت اهمیت دارد اما در 
اس��تان های محروم ب��ا پایین 
بودن اعتبار شروع پروژه ها را با 
تاخیر زیاد روبه رو می کند. این 
مق��ام مس��ئول در منطقه ویژه 
اقتصادی در توضیح عواقب این 
تعلل می گوید: سرمایه گذاران 
زی��ادی بودن��د ک��ه در ابتدای 
تاسیس منطقه در سال 1377 
ش��ور و ش��وق زیادی برای کار 
داش��تند اما تعلل های طوالنی 

آنها را بی انگیزه کرد. 

مناطق ویژه اقتصادی 
محرک دولت 

میرزایی با بی��ان اینکه اخیرا 
فعالیت منطقه بیش��تر شده و 
شاید روزهای روشنی در پیش 
داش��ته باش��د، ادامه می دهد: 
این مناط��ق بر پای��ه صادرات 
و واردات ش��کل گرف��ت و در 
س��ال های اولیه رونق داش��ت، 
در واحده��ای صنعت��ی دو 
ش��یفت کار می کردن��د ولی با 
ایجاد تحریم ها کار یک شیفته 
ش��د و منطقه از رونق افتاد.  به 
گفته رییس گ��روه برنامه ریزی 
منطقه ویژه اقتصادی لرستان، 
این منطقه استعداد ویژه ای در 
زمینه استخراج و فرآوری سنگ 
دارد و استقبال کشورهای هند، 
انگلی��س، آلمان و ژاپن نش��ان 
می ده��د، هن��وز ه��م خواهان 
س��نگ منطقه هس��تند. بهمن 
میرزای��ی ایجاد مناط��ق ویژه 
صنعت��ی را در مناط��ق محروم 
اقدامی ارزشمند و مثبت عنوان 
می کند و می افزاید: دولت باید 
به جای شهرک های صنعتی در 

فکر مناطق ویژه اقتصادی باشد. 
این مناطق ویژه محرک صنعتی 
برای دولت هستند و به واسطه 
ارزآوری می توانند باری از دوش 
دولت بردارن��د. میرزایی معتقد 
اس��ت ش��هرک های صنعت��ی 
ب��ه دوره پی��ری رس��یده اند و 

نمی توانند کارآمد باشند.
مدیر گروه برنامه ریزی منطقه 
ویژه اقتصادی لرستان می گوید: 
بهتر اس��ت در برنامه ه��ای آتی 
توس��عه، قوانی��ن ش��هرک های 
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
بازنگ��ری ش��وند ت��ا از رک��ود و 
بی رونقی خ��ارج ش��وند. ما نیاز 
داریم به روز و کارآمد ش��وند. به 
گفته این مقام مس��ئول، کشور 
ایتالیا که ی��ک ابرقدرت صنعتی 
است، 44 شهرک صنعتی دارد، 
در حالی که ای��ران که در صنعت 
رتبه 107 را در جهان داراس��ت، 
صاحب 700 ش��هرک صنعتی 
است. م�ی�رزای�ی در خ�صوص 
چگونگی ایجاد صنایع در مناطق و 
شهر های مختلف کشور می گوید: 
صنعت باید با توجه به اس��تعداد 
منطقه ایجاد شود، یزد، اصفهان، 
تبریز و یک��ی دو ش��هر دیگر در 
کشور برای فعالیت های صنعتی 
بهترین است. نباید در یک استان 
مانند مازندران که بهترین ویژگی 
را برای رش��د گردش��گری دارد، 
کارخانه ه��ای متع��دد صنعتی 
ایجاد کنن��د. باید ب��ه روحیه و 
ویژگی فرهنگی مردم هم توجه 
داشته باشند چون قرار است این 
صنایع مردم منطقه را جذب کند. 

منطقه ویژه اقتصادی بندر 
بوشهر همچنان  نسل اولی 

مدی�ر پ�ای�انه کانتینر منطقه 
ویژه اقتصادی بوشهر نیز معتقد 

است مناطق ویژه اقتصادی بنا 
بود پش��تیبان اقتص��ادی برای 
دولت باش��ند. س��عید جعفری 
می گوی��د: هدف از ایج��اد این 
مناط��ق درواقع اش��تغالزایی و 
ایج��اد ارزش افزوده اس��ت. او 
ادام��ه می ده��د: کارخانه ها در 
ای��ن مناطق مواد اولی��ه را وارد 
می کند و پس از تولید محصول 
آنها را صادر می کنند و اگر قرار 
است به داخل کشور وارد شود 
ای��ن امتی��از را دارن��د که فقط 
مالیات مواد اولیه وارد ش��ده را 
پرداخت کنند و به نظر من این 
امتیاز باالیی برای صنایع است. 
جعفری با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر کارخانه کولر س��ازی و 
تولید سنگفرش در منطقه ویژه 
اقتصادی بوش��هر فعال اس��ت 
توضیح می دهد: ما در بوش��هر 
دو منطقه وی��ژه اقتصادی بندر 
بوشهر و ویژه اقتصادی که بندر 
خشک است داریم. منطقه ویژه 
اقتصادی بندر بوشهر همچنان 
متعلق به نس��ل اول بنادر ویژه 
اقتصادی در دنیاست، در حالی 
که امروز بنادر ویژه اقتصادی در 

دنیا نسل سومی هستند.
 ای��ن کارش��ناس در توضیح 
نس��ل های بن��ادر اقتص��ادی 
توضیح می دهد: در نس��ل اول 
بنادر اقتص��ادی در دنیا عمده 
فعالیت، آنها واردات و صادرات 
ب��ود، در نس��ل دوم ای��ن بنادر 
بس��ته بندی کاال ه��م انج��ام 
می دادند و در نس��ل س��وم که 
اغلب بنادر اقتصادی در دنیا به 
آن مجهز شدند، احداث کارخانه 
اس��ت. این بنادر ب��ار زیادی از 
اقتصاد کشورش��ان را بر دوش 
دارند و برای دولتشان ارز آوری 

قابل توجهی دارند. 

18 منطقه بدون 
زیرساخت و بالتکلیف

براس��اس اطالعات��ی ک��ه از 
دفت��ر ش��ورای عال��ی مناطق 
آزاد تجاری-صنعت��ی و وی��ژه 
اقتصادی کس��ب ش��د، تعداد 
مناط��ق وی��ژه ای ک��ه قان��ون 
تاس��یس آنه��ا را ب��ه تصویب 
مجلس ش��ورای عالی رس��انده 
است 64 منطقه است که تعداد 
مناطق وی��ژه اقتص��ادی فعال 
قدیم��ی ک��ه در ده��ه 1370 
تاس��یس ش��ده اند 16 منطقه 

است.
تع��داد مناطق وی��ژه ای که 
قانون ایجاد آنها سال 1389 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی 
رس��یده 48 منطقه است، که از 
این تع��داد مناطق��ی که هیات 
وزی��ران، س��ازمان مس��ئول، 
مح��دود و گرای��ش اقتصادی 
آنه��ا را تعیی��ن و اب��الغ کرده 
است 31 منطقه اس��ت. از این 
31 منطقه، مناطقی که دارای 
سازمان مسئول هستند، گمرک 
در آنها مستقر اس��ت و فعالیت 
دارند 7 منطق��ه، تعداد مناطق 
ویژه ای که در حال زیرس��اخت 
هس��تند 6 منطق��ه و تع��داد 
مناطقی که تاکن��ون در زمینه 
ایج��اد زیرس��اخت ها فعالیتی 
نداش��تند، 18 منطقه است. از 
کل این تعداد 6 منطقه ظرفیت 

قابلیت های پایانه ای را دارند.
س��امانه  در  ه�م�چ�نی��ن 
اطالع رس��انی ش��ورای عال��ی 
مناط��ق آزادتجاری-صنعتی و 
ویژه اقتصادی در معرفی مناطق 
ویژه در تبصره 20 قانون برنامه 
پنج ساله اول توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ای��ران مصوب س��ال 
1368 آمده اس��ت: ب��ه منظور 
پش��تیبانی تولید، گمرک ایران 
و س��ازمان بنادر و کش��تیرانی 
موظفند حداکثر ظرف ش��ش 
ماه از تاریخ تصویب این قانون، 
مناطق ویژه حراست شده ای را 
در مب��ادی ورودی یا گمرکات 
داخلی جهت نگهداری به صورت 
امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار 
و مواد تولیدی که بدون انتقال 

ارز وارد می شود تاسیس کنند.
ورود کاال از مناط��ق مذکور 
ب��رای مص��رف داخل��ی، تابع 
مق��ررات ص��ادرات و واردات 
خواه��د ب��ود. صاحب��ان کاال 
می توانن��د ب��دون هیچ گون��ه 
تشریفات، کاالی وارداتی خود 
را از مب��ادی مذکور، از کش��ور 

خارج کنند.

مناطق ویژه اقتصادی جدید

هیاهویی که روی کاغذ ماند
تسهیل تجارت در گمرک شلمچه 

عارف ب��اوی، مدی��رکل گمرک خرمش��هر از برنامه 
گمرک برای تسهیل تجارت و رونق کسب و کار در مرز 
ش��لمچه خبر داد و گفت: ارائه تس��هیالت گمرکی در 
این م��رز موجب افزایش 67 درص��دی ارزش کاالهای 

صادراتی از گمرک شلمچه شده است. 
به گزارش روابط عمومی گمرک خرمش��هر، باوی با 
اعالم این مطلب افزود: ارائه خدمات به صادرکنندگان 
در دو نوب��ت صبح و بعد از ظهر تم��ام روزهای هفته، 
حت��ی روزهای تعطیل و تس��ریع در انجام تش��ریفات 
گمرک��ی صادرکنن��دگان بدون معطل��ی در گمرک از 

جمله این برنامه ها است. 
به گفته وی، در شش ماه نخست سال جاری، بیش از 
523 میلیون دالر کاال به وزن یک و نیم میلیون تن از 

گمرک شلمچه به کشور عراق صادر شد. 
عارف باوی اظهار کرد: صادرات این مقدار کاال نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال، از نظر وزن 136 درصد و از 
نظر ارزش دالری نیز 67 درصد افزایش نشان می دهد. 
وی عمده کاالهای صادراتی از مرز زمینی شلمچه را 
تره بار، سیمان و مصالح ساختمانی عنوان کرد و افزود: 
در راس��تای بسته سیاستی اقتصاد مقاومتی در گمرک 
و با هدف رونق تجارت خارجی و باوجود تحوالت اخیر 
در کشور همسایه عراق، ارائه خدمات به صادر کنندگان 
و زوار عتبات عالیات در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمام 
روزهای هفته حتی روزهای تعطیل در مرز بین المللی 

شلمچه انجام می شود. 
مدیر کل گمرک خرمش��هر ضمن اش��اره به منطقه 
ش��لمچه به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن گلوگاه ه��ای 
حمل و نقل ریلی و جاده ای کش��ور اضافه کرد: طی این 
مدت 69 هزار و 641 دستگاه کامیون کاالی صادراتی 
از طری��ق حمل و نقل جاده ای و 728 واگن بار از طریق 
حمل و نقل ریل��ی، عملیات انتقال کاالهای صادراتی به 

مقصد استان بصره عراق را بر عهده داشتند. 
عارف باوی تعداد مسافران ورودی و خروجی در مرز 
ش��لمچه را طی شش ماه نخس��ت امسال، بیش از نیم 
میلی��ون نفر عنوان کرد که از ای��ن تعداد 235 هزار و 
126 نفر را مس��افران خروجی و 269 هزار و 245 نفر 

را مسافران ورودی تشکیل می دهند. 
گمرک ش��لمچه از مرداد 1382، با س��رنگونی رژیم 
بعث��ی عراق فعالیت خود را رس��ما آغاز کرد و در حال 
حاض��ر، ب��ا در اختی��ار داش��تن 52 پرس��نل، فعالیت 
چش��مگیری را در ح��وزه صادرات و مس��افری از خود 

نشان داده است. 

افزایش همکاری های 
پژوهشی- تجاری چین با ایران

رییس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی 
در دیدار با رییس، مدی��ر ارتباطات بین المللی، رییس 
دپارتم��ان اقتصاد خرد و پژوهش��گر ارش��د موسس��ه 
مطالعات مالی دانشگاه رینمن چین، بر ارتقا و افزایش 
همکاری تجاری میان چین و جمهوری اس��المی ایران 

تاکید کرد. 
به گزارش ش��اتا، »محمدرضا رضوی« در این دیدار 
گف��ت: تعامالت ما می توان��د از س��ویی در حوزه های 
پژوهش��ی و آموزش��ی و رف��ع نیازه��ای مطالعاتی دو 
موسس��ه و از سویی دیگر در سطح باالتر ارتقای روابط 

تجاری- صنعتی میان دو کشور باشد. 
وی با اش��اره به س��ابقه روابط تج��اری ایران و چین 
اف��زود: چین به یک��ی از قدرت های ب��زرگ اقتصادی 
جهان تبدیل ش��ده و در حال حاضر یک��ی از مهم ترین 

شرکای تجاری ما محسوب می شود. 
رضوی ادامه داد: البته مصرف کنندگان ایرانی از کیفیت 
برخی از کااله��ای چینی ناراضی هس��تند، به طوری که 
معموال به سازمان اس��تاندارد به دلیل صدور مجوز برای 
واردات چنین کاالهای با کیفیت نازلی اعتراض می کنند. 
بنابراین تولیدکنندگان چینی برای جلب رضایت مشتریان 
ایرانی باید نس��بت به عرضه کااله��ای با کیفیت تر اقدام 

کنند تا تصویر ذهنی ایجاد شده رفع شود. 
همچنین در این دیدار »ونگ ون«، رییس موسس��ه 
مطالعات مالی دانش��گاه رینمن با بی��ان اینکه اقتصاد 
چین به سرعت در حال رشد است و این کشور نخستین 
همتای تجاری ایران به ش��مار می رود، ابراز امیدواری 
کرد که در سه تا پنج سال آینده میزان این همکاری ها 
افزایش بیش��تری یابد.  وی بر افزای��ش همکاری های 
تجاری بین ایران و چین در زمینه هایی به غیر  از نفت 
و پتروش��یمی از جمله زیرساخت های اساسی و شهری 
تاکید کرد و گفت: توانایی های بالقوه ای بین دو کش��ور 
ب��رای افزایش همکاری تج��اری و صنعتی وجود دارد.  
رییس موسسه مطالعات مالی دانشگاه رینمن، با اشاره 
به اینکه ظرفیت ها و پتانس��یل های تجاری و اقتصادی 
مهمی میان دو کشور وجود دارد، افزود: مشکل موجود 
در این زمین، سیس��تم مالی و پولی مبتنی بر دالر در 
ایران اس��ت که برای گردش��گران و فعاالن کسب و کار 

چینی مانع ایجاد می کند. 
به گفته وی، اگر این سیستم تغییر کند و شرایط الزم 
برای اس��تفاده از کارت های اعتباری مبتنی  بر پول چین 
)یوآن( فراهم ش��ود، میزان مبادالت تجاری و همین طور، 
صادرات گردشگری ایران به چین افزایش قابل توجهی پیدا 
می کند. بنابراین باید سیس��تم مالی مناسبی در ایران بر 
مبنای یوآن طراحی شود تا سطح تجارت میان دو کشور 
ارتقا یابد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
ضم��ن تاکید بر هدف راهبردی چین در جا اندازی یوآن و 
تقویت آن به عنوان پول مهم جهانی، آن را موضوعی خارج 
از حیطه اختیارات موسسه دانست و اظهار امیدواری کرد 
که محدودیت های مالی و پولی بین دو کشور با همکاری 

طرفین برطرف شود. 

بندر چابهار بهار اقتصادی افغانستان
در کن��ار تنش های سیاس��ی و انتخاباتی که به نظر 
می رس��د، یکی از مهلک ترین آس��یب های آن بر پیکره 
ضعیف اقتصاد افغانس��تان وارد شده و به همین دلیل، 
اعتراض ها و نگرانی های گسترده ای را نیز در پی داشته 
است، نسیمی که این روزها از سمت بندر چابهار یکی 
از امیدهای س��بز برای ش��کوفایی اقتصادی افغانستان 
می وزد، یکبار دیگر نگاه ها را به آینده توسعه اقتصادی 

این کشور معطوف کرده است. 
به گزارش رایزن بازرگانی ایران در افغانستان، »شیدا 
محمد ابدالی« سفیر افغانستان در دهلی نو گفته دولت 
هن��د 100 میلی��ون دالر را به منظ��ور تجهیز و بهبود 
تجارت افغانستان با دیگر کش��ورهای آسیایی به بندر 
چابه��ار ایران اختصاص داده و م��ا اکنون فقط منتظر 
کمیته فنی برای بررس��ی برخ��ی موضوعات قانونی در 

این رابطه هستیم. 
آگاه��ان امور اقتص��ادی افغانس��تان می گویند، این 
اق��دام، یک گام امیدبخش در راس��تای تغییر مس��یر 
اقتصاد افغانستان به س��مت روزنه های اقتصادی امن، 
مطمئ��ن و جدا از تاثیرپذیری از جو روابط سیاس��ی و 

امنیتی است. 
آنه��ا می گویند، بن��در چابهار ایران ای��ن ظرفیت را 
دارد ک��ه در آین��ده و در صورتی ک��ه طرف های هند، 
ایران و افغانس��تان، بتوانند روی یک توافق نامه تجاری 
اقتصادی بلندمدت توافق کنند و آن را رس��ما به امضا 
برسانند، به آس��انی جایگزین مسیر ناامن، نامطمئن و 
عمیقا تحت تاثیر تنش های سیاسی و امنیتی افغانستان 

و پاکستان شود. 
س��رمایه گذاری های مش��ترک در بن��در چابه��ار، 
تاس��یس نمایندگی بانک ه��ای خصوصی برای انجام 
معام��الت تج��اری و ایج��اد خط��وط هوای��ی میان 
کابل- چابهار- دوبی از موضوعاتی بوده که از س��وی 
هیات های مذاکره کننده س��ه کشور ایران، افغانستان 
و هن��د در گذش��ته مورد بح��ث قرار گرفته اس��ت. 
افغانس��تان یک کش��ور محصور به خش��کی است و 
برای تجارت با جهان به ش��دت به بنادر کش��ورهای 

همسایه از جمله ایران و پاکستان نیاز دارد. 
در س��ال های اخیر بخش بزرگ تجارت افغانستان 
از طری��ق بندرهای کراچی و گوادر پاکس��تان انجام 
شده است، اما روابط بی ثبات سیاسی و امنیتی میان 
دو کش��ور، بارها بر روابط تجاری نیز تاثیر گذاش��ته 
و این مس��ئله سبب ش��ده که پاکس��تان بارها برای 
م��دت طوالنی کااله��ای بازرگانان افغ��ان را در این 

بنادر متوقف کند. 
این امر افغانستان را واداشته تا از طریق بندر چابهار 
ایران، در صدد گزینه ای جایگزین برای بنادر پاکستان 
باش��د، تا به این ترتیب، ب��ه آب های آزاد و محیط آزاد 
تجارت، ترانزیت و دادوستد اقتصادی دست پیدا کند. 
افغانس��تان از س��ال 2005 میالدی به این سو تالش 
کرده است، شاهراه هایی که این کشور را از طریق شهر 
زابل ایران به شبکه شاهراه های ایران و در نهایت بندر 

چابهار وصل می کند، آسفالت کند. 
ش��ماری از بازرگانان افغانس��تان نی��ز چندی پیش 
در بن��در چابه��ار زمین اجاره کردند و ب��ه این ترتیب، 
نق��ش این بندر مهم و اس��تراتژیک در آینده اقتصادی 

افغانستان، بیش از پیش تقویت شد. 
از س��وی دیگ��ر بن��در چابه��ار، دسترس��ی هند به 
افغانس��تان و در نهایت آس��یای میانه را بدون استفاده 

از خاک پاکستان، فراهم می کند. 
پاکستان با بس��تن راه های زمینی خود به روی هند، 
دسترس��ی این کش��ور نوظهور اقتصادی در آسیا را به 
بازار اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دشوار 

کرده است. 
سفیر افغانس��تان در دهلی گفت: به دلیل مشکالتی 
ک��ه در بنادر پاکس��تان وجود دارد، هند و افغانس��تان 
تصمی��م گرفته اند، برای صادرات و واردات کاال از بندر 

چابهار ایران استفاده کنند. 
وی با اش��اره به مذاک��رات ایران، افغانس��تان و هند 
گفت: س��ه طرف توافق کرده اند که بن��در چابهار باید 
تجهیز و نوس��ازی ش��ود تا هند و افغانستان بتوانند با 

ایران تجارت کنند. 

سرمایه گذاری تجارت
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مینو گله

جایگزینی روبل در معامالت ایران و روسیه
به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در صورت تایید بانک مرکزی، 

روبل جایگزین سایر ارزها برای مبادالت تجاری ایران و روسیه می شود.
به گزارش ایسنا، اسداهلل عسگر اوالدی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  
در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به بیان 
دس��تاورد های س��فر روسیه پرداخت و گفت: برای حل مش��کالت بانکی در معامالت 
ایران و روس��یه قرار شد روبل جایگزین سایر ارز ها شود البته قرار است بانک مرکزی 

نظر کارشناسی خود را برای اجرای این طرح ظرف دو ماه آینده اعالم کند.



س�ریالی ش�دن قراردادهای خرید کش�تی از 
چی�ن در چن�د م�اه گذش�ته ص�دای اعت�راض 
انجم�ن کشتی س�ازان را درآورد. ق�رارداد 
خرید 12 فروند کش�تی ب�ه ارزش ی�ک میلیارد 
دالر، ق�رارداد 322 میلی�ون دالری باب�ت خرید 
10 فروند کش�تی باری از چین، س�فارش ساخت 
چندین س�کوی حفاری به چینی ه�ا نمونه ای از 
قرارداد ش�رکت های ایرانی با چینی ها اس�ت که 
واکنش انجمن کشتی س�ازان را به دنبال داشت. 

انجمن سازندگان ش�ناور، تجهیزات و سازه های 
دریایی معتقد اس�ت؛ تداوم خرید از کش�ورهای 
خارج�ی، تهدی�د بزرگی ب�رای صنع�ت دریایی 
 کش�ور و ش�رکت های س�ازنده داخلی محسوب 

می شود. 
این در حالی اس�ت که ش�رکت های بهره بردار 
مدعی هستند، ش�رکت های داخلی توان ساخت 
سفارشات را ندارند و هنوز نتوانسته اند تعهدات 
مربوط به قراردادهای 10 س�ال گذشته را تحویل 
دهن�د بنابرای�ن گزین�ه دیگ�ری جز خری�د از 

ش�رکت های خارجی وجود ن�دارد. از طرف دیگر 
شرکت های س�ازنده از دولت حمایت می خواهند 
و مدعی ان�د صنع�ت دریایی کش�ور ک�ه یکی از 
اقتصادی ترین صنایع محسوب می شود، نه متولی 

دارد و نه استراتژی. 
شرکت های سازنده داخلی در شرایطی نسبت به 
قرارداد خرید از چین واکنش نش�ان می دهند که 
تاکنون سابقه خوبی از تحویل سفارشات از خود به 
جای نگذاشته اند اما همواره مدعی این هستند که 
شرکت های داخلی توان تولید و ساخت را دارند. 

عمران و مسکن6

توان ساخت را داریم 
اما تحریم دست و بالمان 

را بسته 
اعضای انجمن کشتی سازان 
کشور روز گذش��ته در نشستی 
خبری مدعی شدند، سازندگان 
داخل��ی ت��وان و ظرفی��ت و 
تکنولوژی س��اخت کش��تی و 
ش��ناور را دارند اما در ش��رایط 
تحری��م این ت��وان ب��ه حداقل 
رسیده اس��ت. صنعت دریایی 
جزو صنایع مادر اس��ت و اتفاقا 
زیرس��اخت های خوبی در این 
صنعت وجود دارد اما مش��کل 
این اس��ت ک��ه زنجی��ره ای که 
پروسه س��اخت کشتی و شناور 
را تش��کیل می ده��د، تحری��م 
است. برای ساخت یک کشتی 
300 الی 400 ن��وع تکنولوژی 
به کار م��ی رود و س��ازنده قرار 
نیس��ت خ��ط تولید تم��ام این 
تکنولوژی ه��ا را راه اندازی کند 
و در تم��ام دنیا، ش��رکت های 
سازنده قطعات مختلف کشتی 
را وارد و مونت��اژ می کنند. حال 
مشکل اینجاس��ت که با وجود 
 تحریم، این پروس��ه در کش��ور 

کامل نیست. 
حمید زراعت گر، دبیر انجمن 
مهندس��ی دریایی کش��ور در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« با 
بی��ان اینکه قطعا ش��رکت های 
داخل��ی ت��وان س��اخت ان��واع 
ش��ناورها را دارن��د، گف��ت: 
کشتی س��ازی ن��ه نی��از ب��ه 
تکنولوژی دارد که کشتی های 
ایران��ی مجه��ز ب��ه آن دانش و 
تکنولوژی نباشند و نه اینکه کار 
پیچیده ای باشد که شرکت های 

داخلی از پس آن برنیایند. 
وی تاکی��د کرد: قطع��ا توان 
ساخت انواع شناور و کشتی ها 
را داریم اما با توجه به تحریم ها 
در بخ��ش تامی��ن تجهی��زات 
مش��کل ب��ه وج��ود می آی��د و 
نمی توانیم قطعات مورد نیاز را 
از کشورهای اروپایی و سازنده 
وارد کنیم اما کش��تی سازهای 

چینی، ت��رک و ک��ره ای با این 
مشکل مواجه نیستند. 

زراعت گر ادامه داد: قطعا اگر 
موضوع تحریم ه��ا مطرح نبود، 
توانایی س��اخت ش��رکت های 
داخل��ی را ب��ه هی��چ وج��ه 
نمی توانستند زیر سوال ببرند. 
سازنده ایرانی نه تنها نیاز کشور 
را تامین می کرد بلکه قطعا بازار 
بین المللی را هم می توانس��ت 

جذب کند. 

اقتصادی که متولی ندارد 
از دیگ��ر مش��کالتی ک��ه 
سازندگان ش��ناور و تجهیزات 
می کنن��د  مط��رح  دریای��ی 
این اس��ت که در ح��ال حاضر 
صنع��ت دریایی متول��ی ندارد. 

براس��اس گفت��ه کارشناس��ان 
بی��ن صنعت دریای��ی و اقتصاد 
کشور رابطه مس��تقیمی وجود 
دارد، به طوری که کش��ورهایی 
چون مالزی، س��نگاپور و ترکیه 
پ��س از ش��کوفایی صنع��ت 
 دریایی شان اقتصاد کشورشان 
متح��ول ش��د.  در کش��ورمان 
هم تاثیر دری��ا در اقتصاد انکار 
ناپذیر اس��ت به ط��وری که در 
حال حاضر بی��ش از 90 درصد 
واردات و ص��ادرات کش��ورمان 
از طریق دریا انجام می ش��ود و 
 اقتصاد شهرهای ساحلی به دریا 
وابس��ته اس��ت.  ح��ال جالب 
اینجاست که از اقتصاد دریا در 
ایران هیچ آم��ار و عددی وجود 
ن��دارد. پیم��ان مس��عودزاده، 

ریی��س کمیته کشتی س��ازی 
انجمن مهندسی دریایی ایران 
روز گذش��ته در نشست خبری 
ش��انزدهمین دوره همای��ش 
صنای��ع دریایی با بی��ان اینکه 
هیچ ع��دد و رقم��ی از صنعت 
دریایی در کش��ور وجود ندارد، 
گفت: در حال حاضر هیچ آماری 
وجود ندارد ک��ه بگوید، صنعت 
دریای��ی چن��د فرصت ش��غلی 
تاکنون ایج��اد کرده اس��ت یا 
اینکه بگوید ت��وان تولید داخل 
در ح��ال حاضر چقدر اس��ت. 
آمار اس��اس برنامه ریزی در هر 
صنعتی است اما چون این آمار 
در صنعت دریای��ی وجود ندارد 
بنابراین هیچ چش��م اندازی هم 
برای آن تعریف نشده است. این 

صنع��ت اصال متولی ن��دارد که 
بخواهد چش��م اندازی برای آن 

تعریف کند. 

قرارداد فاینانس های 
چینی به تولید داخل 

می صرفد 
طبق گفته انجمن سازندگان 
ش��ناور و تجهی��زات دریای��ی 
اجاره روزانه ه��ر دکل حفاری 
در کش��ورمان 174 ه��زار دالر 
در روز است این در حالی است 
که ش��رکت های داخل��ی توان 
س��اخت این دکل ها را دارند اما 
بهره برداره��ا ترجیح می دهند، 
س��فارش س��اخت و اجاره را به 
کشورهایی مانند چین بدهند. 

دبی��ر انجم��ن مهندس��ی 
 دریایی کش��ور در ای��ن باره به 
»فرصت ام��روز« گفت: قطعا ما 
منافع بهره بردارها را هم در نظر 
می گیریم و درس��ت اس��ت که 
فاینانس 80 درصدی چینی ها 
برای فروش در قراردادها برای 
ش��رکت ها به صرفه اس��ت اما 
ای��ن وظیفه دولت اس��ت که از 
صنایع داخلی حمای��ت کند و 
صنعت دریایی ه��م باید مانند 
صنع��ت خودروس��ازی یارانه 
دولتی داشته باشد.  وی تاکید 
کرد: مناف��ع بهره بردارها زمانی 
مورد اهمیت ق��رار می گیرد که 
ش��رکت بهره ب��ردار متعلق به 
بخش خصوصی باش��د این در 
حالی است که تمام سفارشات 
خرید از چین توس��ط دولتی ها 
ب��وده و این در حالی اس��ت که 
شرکت های داخلی توان ساخت 

این سفارشات را دارند. 
این موضوع را قبول داریم که 
چینی ها ش��رایط خوب��ی برای 
فروش تجهیزات و ش��ناورهای 
خود دارند ام��ا انتظار این را هم 
داری��م که ب��ا صنع��ت دریایی 
ک��ه اقتص��اد بس��یار قوی تر از 
صنایع��ی چون خودروس��ازی 
 دارد ه��م مانن��د ای��ن صنایع 

برخورد شود. 

شرکت های بهره بردار داخلی قراردادهای کشتی سازی چینی را ترجیح می دهند 

صنعتدریاییکشورزیرپرچمچینیها
تولید مسکن در کشور ۴0 درصد 

کاهش یافت
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه تولید 
مسکن در نقاط مختلف کشور و براساس آمارهای ارائه شده 
از س��وی ش��هرداری ها 40 درصد کاهش پیدا کرده است، 
گفت: هزینه س��اخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف 
کشور 800 هزار تا یک میلیون و ۲00 هزار تومان است که 

این آمارها از افزایش قیمت تمام شده مسکن حکایت دارد.
به گزارش فارس، فرش��ید پورحاجت، گف��ت: باال رفتن 
هزینه ساخت وساز باعث شده تا طبق آمارهای ارائه شده از 
سوی شهرداری ها تولید مسکن 30 تا 40 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه در کش��ور نیازمند تولید ۲ میلیون 
مسکن هس��تیم، گفت: بازار ساخت وس��از در رکود به سر 
می برد و سازندگان هم تمایلی به ساخت مسکن ندارند چرا 
که هزینه های ساخت باال رفته اس��ت و دیگر ساخت و ساز 

توجیه اقتصادی ندارد.
پور حاج��ت ادام��ه داد: مولفه های مه��م و تاثیرگذار در 
ساخت وساز مثل عوارض ساختمانی و نظام مهندسی باال 
رفته اس��ت و همین موارد باعث باال رفتن قیمت تمام شده 

مسکن در حالیکه بازار مسکن کشش ندارد می شود.
دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان کش��ور با بیان اینکه 
هزینه های ساخت وس��از متناس��ب با نقاط مختلف کشور 
متفاوت اس��ت و در حال حاضر هر متر 800 ه��زار تومان 
تا یک میلیون و ۲00 هزار تومان اس��ت گف��ت: با توجه به 
آمارهای به دست آمده به ازاء هر مترمربع 378 هزار تومان 
به دستگاه های خدمات رسان دولتی پرداخت می شود که 
مطمئنا روی قیمت مسکن تاثیر می گذارد.وی تصریح کرد: 
بازار متعادل مس��کن هم به نفع مردم و هم به نفع سازنده 
مسکن اس��ت چرا که در این بازار متعادل است که می توان 
سرمایه گذاری مناسب در بخش مسکن کرد و عرضه مسکن 

افزایش یابد.

در تهران آپارتمان کم داریم
اعالم آماری مبنی بر »دو میلیون واحد مس��کونی اضافه 
بر تقاضا در بازار مس��کن کل کش��ور« آن هم در شرایطی 
که وزارت راه وشهرس��ازی از کمبود حداق��ل یک میلیون 
عرضه آپارتمان خبر می دهد، باعث موضع گیری مشاوران 

امالک شد.
به گزارش خبرآنالین، رییس اتحادیه مش��اوران امالک 
تهران به اظهارنظرهای برخی کارشناس��ان طی چند روز 
گذش��ته مبنی بر »رخداد افزایش عرضه در بازار مسکن« 
واکنش نش��ان داد و با بیان اینکه، چنین نظراتی اثر منفی 
جبران ناپذیری بر اقتصاد مس��کن می گذارد، اعالم کرد: در 
حال حاضر آنچه در بازار مس��کن چه از س��وی افراد عامه 
 و چه از ط��رف متخصصان، قابل درک و مش��اهده اس��ت، 
»کمبود شدید آپارتمان« است.در این بین، اگر آماری دال 
بر نبود نابرابری و بدت��ر از آن، یعنی اعالم »فزونی عرضه بر 
تقاضا« عنوان ش��ود، به معنای بی نیاز بودن بازار مسکن از 
توجه و حمایت دولت خواهد بود در حالی که، بازار کنونی 
بیش  از هر زمانی به اجرای سریع سیاست های جدید تامین 
مسکن نیازمند است. حسام عقبایی افزود: مشاوران امالک 
به عنوان واس��طه های بازار و افرادی که از آخرین وضعیت 
حجم عرضه و تقاضا مطلع هستند، بحث »انباشت عرضه« 
را تکذیب می کنند و معتقدند بازار فعلی به شدت با کمبود 
عرضه روبه روست. رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با 
تایید نتایج تحقیقات وزارت راه وشهرس��ازی درباره کمبود 
یک میلیون واحد مسکونی در کشور گفت: این میزان کمبود 
به معنای ضرورت اجرای سریع برنامه های حمایتی است.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران در این باره گفت: 
برآورد نیاز واقعی در بازار مس��کن، کمبود میانگین ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی را نشان می دهد و دولت نباید با 
تکیه بر آمارهایی که منبع اطالعاتی نامشخصی دارند، توجه 

به تامین این تعداد واحد مسکونی در سال را نادیده بگیرد.

ظرفیت خط آهن ایران –ترکمنستان 
به 3 میلیون تن می رسد

عضو هیات مدیره راه آهن ای��ران گفت: ظرفیت ورودی و 
خروجی ایستگاه اینچه برون 3 میلیون تن است اما قرار شده 
این ظرفیت به ۵ میلیون تن برس��د که در این صورت باید 

گرمسار نیز به این خط آهن متصل شود.
به گزارش تسنیم، آنه محمد کوسه غراوی اظهار کرد: با 
طرف ترکمنستانی مذاکره شده تا تغییر بوژی در ایران انجام 
نشود و در مذاکرات انجام شده نیز مقرر شد ترکمنستانی ها 
این تغییر بوژی را انجام دهند. وی با اشاره به نزدیکی افتتاح 
این خط آه��ن با حضور رییس جمهور س��ه کش��ور افزود: 
گذرگاه ها برای بهره برداری آماده است و چند ایستگاه باقی 
مانده که به بهره برداری کامل نرس��یده که این ایستگاه ها 
پس از افتتاح باید به بهره برداری کامل برسد. غراوی تصریح 
کرد: دکوراس��یون داخلی نیز در حال اجرا است و مقدمات 
قطار تشریفات نیز آماده شده و نصب پرچم های سه کشور 
ایران، ترکمنستان و قزاقستان در ایستگاه ها و طول مسیر 
پیش بینی ش��ده اس��ت. عضو هیات مدیره راه آهن ایران با 
اشاره به ظرفیت جابه جایی بار از این خط آهن گفت: ظرفیت 
ورودی و خروجی ایستگاه اینچه برون 3 میلیون تن است اما 
قرار شده این ظرفیت به ۵ میلیون تن برسد که در این صورت 

باید گرمسار نیز به این خط آهن متصل شود.

 2 دلیل مخالفت دولت با مالیات 
بر عایدی مسکن

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینک��ه مالیات بر 
عایدی سرمایه پایه مالیاتی مس��تقل بوده و معتقدم باید 
در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم، گفت: 
اگر سفته بازی ملک و س��اختمان پسندیده نیست، قطعا 
در س��ایر انواع دارایی  هم موجه نیس��ت و چرا به دلیل و 
انگیزه مقابله با س��فته بازی فقط روی ملک و س��اختمان 

مالیات می بندیم. 
به گزارش فارس، علی طیب نیا وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی درپاسخ به این س��وال که چرا دولت مخالف وضع 
مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصالحیه قانون 
مالیات  های مستقیم شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی 
س��رمایه پایه مالیاتی مس��تقل بوده و معتق��دم باید در 

سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم. 
وی افزود: اوال این مالی��ات باید به صورت کامل و جامع 
ترس��یم ش��ود و آن چیزی که در الیحه گنجانده ش��ده 
بود، ناقص ب��وده و فقط یک��ی از انواع دارایی ه��ا را در بر 
می گرفت، آن هم نه به صورت علمی و فن��ی و ثانیا زمان 
اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر 
زیرس��اخت  الزم برای اجرای قانون مهیا نیست، بنابراین 
در برنامه ریزی وزارت اقتصاد بنا داریم، زیرس��اخت  الزم 
فراهم ش��ود و اکنون نیز در حال اجرا است که مربوط به 
طرح جامع مالیاتی می ش��ود و بخش عم��ده آن اجرایی 

شده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت  الزم 
برای اجرای این قانون باید فراهم شود، گفت: الیحه مربوط 
به این نوع مالی��ات باید به صورت مس��تقل، کامل و فنی 
تنظیم شود و آن چیزی که در الیحه آمده بود، ناقص بود و 
قابلیت اجرا نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض برخی از 
دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و 
ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش بینی شده بود 

و زمان آن موافق نبودیم. 
طیب نیا در پاس��خ به این س��وال که آیا مالیات عایدی 
سرمایه در بخش مس��کن می تواند موجب تعدیل قیمت 
در این بخش ش��ود و می تواند س��وداگری را حذف کند، 
بیان داشت: اعتقاد دارم بین مسکن به عنوان یک دارایی و 
سایر دارایی ها مانند اوراق بهادار، طال و ارز تفاوتی وجود 
ندارد و اگر سفته بازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، 
قطعا در سایر انواع دارایی  هم موجه نیست و چرا با دلیل 
و انگیزه مقابله با س��فته بازی فقط روی ملک و ساختمان 

مالیات می بندیم. 

نوسازی 56 هزار کامیون جاده ای 
توسط وزارت نفت 

براساس بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال 93 وزارت 
نفت به دنبال نوسازی ۵6 هزار کامیون جاده ای به دلیل 

کاهش در مصرف سوخت گازوئیل است. 
به گزارش ف��ارس، یکی از طرح هایی ک��ه در قالب بند 
»ق« تبص��ره ۲ قانون بودج��ه توس��ط وزارت نفت قرار 
است به شورای اقتصاد ارسال شود طرح نوسازی ناوگان 
حمل و نقل س��نگین جاده ای باری و مس��افربری اس��ت. 
هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف گازوئیل از طریق 
ارتقای راندم��ان و افزایش پیمایش ناوگان جدید اس��ت 
 که می تواند منجر به صرفه جوی��ی 394 میلیون لیتری 

گازوئیل شود. 
در همین راستا براس��اس توافق های انجام شده میان 
وزارتخانه های نفت و راه و شهرس��ازی در صورت کاهش 
مصرف سوخت در بخش های حمل و نقل عمومی وزارت 
نفت به ازای صرفه جویی انجام ش��ده ب��رای جابه جایی 
هر نفر مس��افر و هر تن ب��ار از محل بن��د »ق« تبصره ۲ 
الیح��ه بودج��ه 93 و هزینه ه��ای صرفه جوی��ی ش��ده 
از مح��ل کاهش مص��رف س��وخت، هزینه ه��ای وزارت 
راه و شهرس��ازی برای اجرای طرح های بهینه س��ازی را 
پرداخت می کند. براین اساس مقرر شده ۵6 هزار کامیون 
 ناوگان حمل و نقل عمومی طی ۵ سال توسط وزارت نفت 

نوسازی شوند. 

آمادگی شرکت های خارجی برای 
ورود به بندر شهید رجایی

معاون امور بن��دری و مناط��ق ویژه س��ازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: با ورود کش��تی تایوانی به بندر ش��هید 
رجایی، شرکت های خارجی دیگری نیز برای ورود به این 
بندر اعالم آمادگی کرده اند و مذاکره با طرف های خارجی 

همچنان ادامه دارد. 
به گزارش س��ازمان بنادر و دریانوردی، علی جهاندیده 
تصری��ح ک��رد: تحریم ه��ای ناعادالن��ه بهان��ه ای برای 
متوق��ف ش��دن ورود کش��تی های خارج��ی ب��ه بن��در 
ش��هید رجای��ی ب��ود و خوش��بختانه با برطرف ش��دن 
موانع، ای��ن روند ب��ار دیگر برقرار ش��ده و ش��رکت ها با 
 اطمین��ان بیش��تری برنامه ه��ای جدی��د خ��ود را ارائه 

می دهند. 
وی افزود: مذاکرات ما با طرف های خارجی ادامه دارد و 

با ارزیابی دقیق، شرایط قطعا امیدوارکننده است. 
جهاندیده در باره برخی از شرکت های داخلی که از زمان 
ترخیص بار 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 
با بیان اینکه ش��رکت ون های نیز همین روند را پیگیری 
کرده بود، گفت: با زمان بندی مقرر ش��ده نیز نخس��تین 
ش��رکت ون های برای پهلوگیری در بندر شهیدرجایی با 

مشکل مواجه نشد. 

خبر عمران
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نازیال مهدیانی 

مالزی قصد دارد تا به ی��ک بازیگر بین المللی 
در صنعت کشتی س��ازی تبدیل ش��ود. صنعت 
کشتی س��ازی در مال��زی را می توان ب��ا صنایع 
بزرگی که درگی��ر طراحی، س��اخت و تبدیل و 
به روز رس��انی و کش��تی ها و تجهیزات دریایی 
هستند، مقایسه کرد. تجهیزات دریایی در اینجا 
به معنای کشتی های اقیانوس پیما و کشتی های 
س��احلی مس��افری دولتی و دریایی می ش��ود. 
گفتنی است این صنعت در حال حاضر با تولید 
هف��ت و نیم میلی��ارد رینگیت و ایج��اد فرصت 
شغلی برای بیس��ت هزار نفر نقش بسیار مهمی 
در اقتصاد این کش��ور ایفا می کند. الزم به ذکر 
اس��ت که مالزی در نظر دارد، براساس برنامه ها 
و اهدافی که تعیین کرده تا سال ۲0۲0 به یکی 
از کش��ورهای پیش��رو در صنعت کشتی سازی 
در دنیا تبدیل ش��ود.  از ده کشتی ساز برتر دنیا، 
هفت کشتی ساز متعلق به کره جنوبی است، اما 
در مقایسه با سایر کش��ورهایی که توانایی تولید 
کش��تی های اقیانوس پیما را در اختی��ار دارند 
کره جنوبی به نوعی یک تازه وارد در این صنعت 
به شمار می آید. دولت کره جنوبی در اوایل دهه 
هفتاد به صنعت کشتی س��ازی  به دید حوزه ای 
مناس��ب جهت جذب س��رمایه گذاری خارجی 
می نگریس��ت. در نتیجه کشتی س��ازان کره ای 
بین سال های 197۵ تا 1990 جهت حضور در 
بازارهای بین المللی و ایجاد یک صنعت داخلی 

ظرفیت تولید خود را به پنج برابر افزایش دادند. 
این افزای��ش ظرفیت همزمان ش��د ب��ا کاهش 
تقاضا و قیمت کش��تی در دنیا ک��ه این موضوع 
بر تحقق ه��دف کره برای تبدیل ش��دن به یک 
بازیگ��ر مهم در صنع��ت کشتی س��ازی در دنیا 
تاثیر منفی گذاش��ت. بین س��ال های 1970 تا 
1980 کره جنوبی به دلیل تولید مخازن بزرگ 
و تجهیزات حفاری نفت به یکی از کش��ورهای 
پیشرو در زمینه تولید و س��اخت کشتی تبدیل 
ش��د.  همزم��ان با پیش��رفت و توس��عه صنعت 
کشتی سازی در دنیا کارخانه های کشتی سازی 
ترکیه نیز در زمینه های مختلف مهارت های خود 
را در بس��یاری از پروژه های ساختمانی متنوع و 
جدید و توسعه یافته دریایی توسعه دادند. بسته 
به نیاز مشتریان کارخانه های کشتی سازی ترکیه 
قادر به تولید انواع کشتی هایی نظیر کشتی های 
باری، تانکر ه��ای حمل نفت و مواد ش��یمیایی، 
مخازن حمل س��یمان و آسفالت، ش��ناور های 
دریایی، کشتی های تدارکاتی و بسیاری خدمات 
دیگر هستند. کارخانه های کشتی سازی ترکیه 
به واسطه اس��تفاده از آخرین تکنولوژی ها نقش 
بسیار مهمی را در صنعت کشتی سازی در جهان 
در سال های اخیر ایفا کرده و کشتی های بسیاری 
را به مش��تریان ترکیه ای وخارج��ی و همچنین 

دولت های خارجی تحویل داده اند. 
ترجمه: معراج آگاهی

چشم انداز کشتی سازهای آسیایی
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در نشست خبری همایش ملی سرمایه گذاری تهران 
مطرح شد: 

تعریف پروژه های صنایع تبدیلی 
بخش کشاورزی در تهران 

نشست خبری همایش ملی سرمایه گذاری تهران برای 
جذب س��رمایه گذار و افزایش رونق محیط کسب و کار با 
حضور محمدرض��ا بهرامن، عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ای��ران و رییس همایش و فاطم��ه مقیمی، دبیر 

همایش برگزار شد. 
بهرامن، با اش��اره به اهداف این همای��ش، اظهار کرد: 
دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، معرفی و ارائه 
پروژه ه��ا، فرصت ها و مزای��ای س��رمایه گذاری در ایران، 
تبادل اطالعات و ارتباط بیشتر اقتصادی با سایر کشورها 
و همچنین تشویق بخش خصوصی در مراودات صنعتی 

و تجاری از جمله اهداف این همایش به شمار می رود. 
وی، ایج��اد زمینه ه��ای مس��اعدتر ب��رای مش��ارکت 
س��رمایه گذاران و جذب سرمایه در کش��ور را برای رونق 
کسب و کار و اش��تغالزایی از اهداف این همایش برشمرد 
و افزود: محورهای این همایش ش��امل صنعت، معدن و 
تجارت، کش��اورزی و صنایع تبدیلی، بان��ک، بیمه و بازار 

سرمایه است. 
وی افزود: دیگ��ر محورهای این همایش ش��امل امور 
زیربنایی و انرژی، گردش��گری، صنایع دستی و خدمات 
فرهنگی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهداشت، درمان و 
محیط زیست، حمل و نقل و توسعه شهری و ورزش است. 

 کمک به رشد اقتصاد کشور 
در شرایط پساتحریم

فاطمه مقیمی، دبی��ر این همایش اظه��ار کرد: اکنون 
در مورد وضعیت پس��اتحریم اقتصاد ایران در کشورهای 
مختلف صحبت می ش��ود و همایش هایی نیز برگزار شده 
است. وقتی دنیا ش��رایط را در نظر گرفته و حساسیت ها 
را درک می کند ما نی��ز باید برای ارتقای اقتصاد کش��ور 

تالش کنیم. 
وی افزود: برگزارکننده اصل��ی، مالی این همایش اتاق 
بازرگانی تهران است و انتظار دریافت وجوه مالی نداریم. 
س��ازمان های مختلف و وزارتخانه ها همی��اری و حمایت 
اطالعاتی از ما می کنند، البته برای جذب اسپانسرها نیز 

برای توسعه بیشتر همایش استقبال می کنیم. 
مقیم��ی، تعری��ف پروژه ه��ا در همای��ش فرصت های 
س��رمایه گذاری را در زمینه ه��ای حمل و نقل ش��هری و 
بین شهری دانست و گفت: نگاه ما در این زمینه باید فراتر 
باشد و پروژه های حمل و نقل بین المللی را مورد توجه قرار 
دهیم. قرار گرفتن ایران در موقعیت سوق الجیشی مناسب، 
نیاز به ایجاد زیرساخت ها را در کریدورهای حساس مانند 

شمال به جنوب بیشتر می کند. 

 جذب سرمایه گذار خارجی
 منوط به باز شدن فضای سیاسی

بهرامن، همچنین با تاکید بر سرمایه گذاری در فضای 
شفاف، اظهار کرد: با صحبت های اخیر رییس جمهوری که 
گفتند »همه چیز برای سرمایه گذاری خارجی مهیاست«، 
ما با دعوت از سرمایه گذاران خارجی در این همایش قصد 
داریم این فرصت ها را برای رشد سرمایه گذاری و اشتغال 

در کشور فراهم کنیم. 
وی البت��ه موفقیت در این زمینه را منوط به باز ش��دن 
فضای سیاسی کش��ور دانس��ت و افزود: با این امید که از 
فضای بسته گذشته خارج شویم به برگزاری این همایش 
اقدام می کنیم. خ��ارج از ایران گروه های��ی برای مطالعه 

توانمندی ها همکاری می کنند. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی ای��ران، فضای 
سرمایه گذاری را برای تمامی کشورها در ایران آماده اعالم 
و اظهار کرد: باید بس��ترهایی ایجاد کنیم تا سرمایه های 
مورد نیاز را در کشور جذب کنیم. سرمایه گذاران خارجی 
فضای شفاف و روان برای حفظ سرمایه شان می خواهند و 
ما نیز خواستار آن هستیم. همچنین به اشخاص حقوقی 
کوچک )با توان مالی کمتر( که می خواهند پروژه تعریف 
کنند نیز باید کمک کنی��م تا اس��تانداردهای الزم را در 
تعریف پروژه های شان بیاموزند و فرهنگ سرمایه گذاری 

را یاد بگیرند. 
وی تاکید کرد: وظیفه شفاف س��ازی در سرمایه گذاری 
اس��ت و باید تمامی چالش ها را در این زمینه شناس��ایی 
کنیم و به مسئوالن ارائه دهیم و اجرای راهکارها بر عهده 

دولت است. 
بهرامن در پاسخ به »فرصت امروز«، درباره فرصت های 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که یک حوزه پرریسک 
در کشور به شمار می رود، گفت: در این زمینه با همکاری 
وزارت جهاد کش��اورزی و نماین��دگان بخش خصوصی، 
به ویژه در زمینه صنایع تبدیلی پروژه هایی تعریف ش��ده 
است.  وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در استان 
تهران که کش��اورزی در آن رونق دارد، بیشتر مورد توجه 

است. 

 قدرت مالی نان خورها 
توان گرانی ندارد 

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یکی از راهکارها و 
سیاست های حمایتی دولت ها از بخش کشاورزی است. 
این گونه که دولت پیش از آغاز سال زراعی جدید نرخ 
محصوالت را تعیین می کند و کش��اورزان با محاس��به 
هزینه های تولید و تناسب نرخ خرید تضمینی، تصمیم 
می گیرند چه محصولی را کشت کنند. گندم، به عنوان 
ی��ک محصول اس��تراتژیک و مه��م، از جمله کاالهایی 
اس��ت که دولت ها در س��ال های اخیر برای حمایت از 
کش��ت و کم کردن وابس��تگی به واردات آن، اقدام به 

خرید تضمینی از کشاورزان داخلی کرده اند. 
در س��ال گذش��ته و با روی کار آم��دن دولت یازدهم، 
برای نخس��تین بار بود که نرخ خری��د تضمینی گندم 
در کش��ور پیش از آغاز سال زراعی و با قیمت مناسب 
)1050 تومان در هر کیلوگرم( اعالم ش��د. این موضوع 
امید کشاورزان را برای کشت گندم بیشتر کرد تا جایی 
که میزان خرید گندم از کش��اورزان داخلی امس��ال به 
7میلیون تن رس��ید، در حالی که در سال گذشته این 
میزان به دو و نیم تا سه میلیون تن می رسید. این روند 
اما امس��ال کمی متوقف شد و در حالی که کشاورزان، 
تشکل ها و نمایندگان مجلس، همچنان انتظار حمایت 
دولت و اعالم نرخ 1500 تومانی را برای گندم در سال 
زراعی جدید داشتند، دولت تنها با افزایش 8 درصدی 
نرخ خری��د تضمینی )1150 توم��ان( موافقت کرد تا 
کشاورزان و تشکل های کشاورزی از این موضوع انتقاد 
و نارضایتی خود را اعالم کنند. این در حالی اس��ت که 
دول��ت با خرید گندم به نرخ تضمینی آن را به کمتر از 
نصف قیمت به کارخانه های آردس��ازی می فروشد و از 
محل این تفاوت س��عی در جلوگیری از افزایش قیمت 

نان دارد و به اصطالح به نان یارانه می پردازد. 
در حالی که تشکل ها و اتحادیه های نانوایی و آردسازی، 
از افزایش نیافتن قیمت نان در دو سال گذشته ناراضی 
هستند و دولت را به آزادسازی قیمت آرد و نان ترغیب 
و تش��ویق می کنند، اما بهای نان همچنان تغییر نکرده 
اس��ت. نانوایان و آردس��ازان، تنها به بهانه جلوگیری از 
ران��ت و پرت و ضایعات ن��ان می خواهند به هر طریقی 
ش��ده مس��ئوالن را مج��اب کنند تا قیمت ن��ان را نیز 

افزایش دهند، اما هنوز موفق به انجام آن نشده اند. 
در تعیی��ن قیم��ت تضمینی گندم و ب��رای حمایت از 
کشاورزان، انتظار می رفت دولت کمی دست و دل بازتر 
عمل کند، اما به نظر می رس��د، این سیاس��ت ها برای 
جلوگی��ری از افزایش قیمت نان اتخاذ ش��ده باش��د و 
دولت تمایل چندانی برای گرانی نان ندارد و می خواهد 
همچن��ان به این بخ��ش یارانه بپ��ردازد. گرچه برخی 
کارشناس��ان و مدی��ران اعتقاد دارند ک��ه صنعت نان 
یاران��ه نمی خواهد، اما قدرت مال��ی نان خورها )مردم(، 
ت��وان پرداخت بیش از این ن��دارد و در صورت افزایش 
قیمت نان، ممکن اس��ت این قوت الیموت نیز از س��ر 
سفره مردم کم شود و س��المت خانوارها به ویژه اقشار 

کم درآمد جامعه را به خطر اندازد. 

خرید محصوالت باغی
بیشتر توافقی است

پس از تدوین و ابالغ دستورالعمل های تغذیه ای و کودی 
برای محصوالت زراعی، محصوالت باغبانی نیز با دستور وزیر 
جهاد کشاورزی مش��مول اصول تغذیه ای شدند.  قائم مقام 
معاون باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی   در گفت وگو با ایانا 
درب��اره مدیریت تغذی��ه در بخش باغبانی گفت: براس��اس 
فیزیولوژی رشد گیاه، مدیریت تغذیه حقیقتی اجتناب ناپذیر 
اس��ت. جهانگیر عرب افزود: ای��ن معاونت ب��ا هماهنگی و 
حمایت موسسه تحقیقات خاک و آب، طرح های ویژه ای را 
برای تغذیه بهینه باغ های کشور در راستای افزایش کمی و 
کیفی محصوالت در برنامه دارد. وی خاطرنشان کرد: انتقال 
یافته های تحقیقاتی به سطح مزارع خواهد توانست عالوه بر 
آنکه بر کیفیت و کمیت محصوالت باغی موثر باشد، طعم و 
ماندگاری محصوالت پس از برداشت را نیز افزایش خواهد 
داد. قائم مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی ادامه 
داد: پس از ارزیابی های انجام شده و جلسات مشترک، مقرر 
است که در قالب شورای راهبردی تغذیه محصوالت باغبانی 
که با حضور محققان، اساتید، باغداران، تشکل های باغداری و 
سایر همکاران برگزار می شود، دستورالعمل های فنی تدوین 
و ارائه شود. عرب اظهار امیدواری کرد که مصرف بهینه کود 
بتواند در راس��تای افزایش تولید کم��ی و کیفی محصوالت 

باغبانی موثر واقع شود.

یادداشت

خبر

دریچه

بذر
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از س��ال 85 که ندای جشن 
خودکفای��ی گندم در کش��ور 
طنین ان��داز ش��د تا ب��ه امروز 
مش��کالت زی��ادی بر س��ر راه 
تولیدکنن��دگان ای��ن محصول 
اس��تراتژیک قرار گرفته است. 
ب��ه ط��وری ک��ه تقریب��ا همه 
کارشناس��ان و فع��االن، بحث 
خودکفای��ی را رها ک��رده و به 
فک��ر تامین معاش کش��اورزان 
افتاده ان��د، زیرا قیم��ت خرید 
تضمینی از طرف دولت، اگرچه 
به موقع اعالم ش��د، اما نرخ آن 
با هزینه هایی ک��ه در راه تولید 
بر کش��اورز تحمیل می ش��ود، 

همخوانی ندارد. 
به عبارت��ی دولت، بخش اول 
قانون را به درستی اجرا کرد، اما 
در اجرای بخش دوم، ناکام ماند. 
طبق قانون، دولت موظف است 
قیمت خرید تضمینی را تا قبل 
از شروع فصل زراعی و به میزان 
تورم موجود در کش��ور، تعیین 
کند. ای��ن در حالی اس��ت که 
ش��واهد موجود چیز دیگری را 
به نمایش می گذارد. زیرا به رغم 
اینکه تورم بی��ش از 25درصد 
افزای��ش یافت، قیم��ت جدید 
تنها 10درصد ش��یب صعودی 
داش��ت و دولت م��ردان به نرخ 
1150تومان در ه��ر کیلوگرم 

قناعت کردند. 
گن��دم یک��ی از محصوالتی 
است که تقریبا در تمام مناطق 
کشور تولید می ش��ود و چیزی 
حدود 6میلی��ون هکتار )دیمی 
و آبی( زیر کش��ت این محصول 
است. به گفته اکثر کارشناسان، 
هزینه تولید گندم برای هرکیلو 
در نقاط مختلف متفاوت است و 
از 1200 تا 1400تومان تغییر 
می کند. بنابراین تعیین قیمت 
1150تومانی، حتی از کمترین 
هزینه ها هم پایین تر اس��ت. با 
این ش��رایط، کش��اورز نه تنها 
س��ود نمی کند، بلک��ه حداقل 
در خوش��بینانه ترین حال��ت، 
50تومان در ه��ر کیلوگرم ضرر 

خواهد کرد. 

از ابزارهای قانونی 
استفاده می کنیم

رییس مجمع ملی تشکل های 
کش��اورزی در ای��ن ارتباط به 
»فرصت امروز« می گوید: »اگر 
مقصود دول��ت از تعیی��ن این 
نرخ، کاهش سطح کشت برای 
صرفه جویی در مصرف آب بوده، 
باید تاکید کنی��م که این روش 
درست نیست. اگرچه کشاورزان 
هم باید در بهره وری بیش��تر از 
آب تالش کنند، اما این مستلزم 
به کارگیری اص��ول ترویجی و 
فرهنگی است.« مسعود اسدی، 
با اش��اره به اینکه قیمت تعیین 
ش��ده کمتر از نرخ پیشنهادی 
ب��وده،  کش��اورزی  وزارت 
می افزاید: »اگ��ر تجدیدنظری 
در این م��ورد ص��ورت نگیرد، 
مجبوری��م از ابزاره��ای قانونی 
برای دفاع از حقوق کش��اورزان 
استفاده کنیم.«  اسدی عنوان 
می کند: دولت باید در نهایت تا 
آخر سال جاری، در تعیین نرخ، 
تجدیدنظر کند. بر این اساس، 
قیم��ت کمت��ر از 1350تومان 
برای کش��اورز، صرفه اقتصادی 
ندارد. اما در نهای��ت، حاضریم 
در جهت کمک ب��ه دولت، نرخ 
1300توم��ان را بپذیری��م. اگر 

این اتفاق بیفتد، س��ود کشاورز 
در بهتری��ن ش��رایط کیلوی��ی 
50تومان خواهد بود. این نرخ، 

خط قرمز ماست. 

قسمت اعظم قشر 
زیرخط فقر، کشاورزند

از س��وی دیگ��ر، یک��ی از 
اس��تادان برجس��ته دانشگاه و 
نماینده پیشین مجلس درباره 
ارتباط نق��ش تولید محصوالت 
اس��تراتژیک و امنی��ت مل��ی 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اتحادیه اروپا اگرچه براساس 
نظ��ام س��رمایه داری اس��توار 
اس��ت و دخالت دول��ت در آن 
به حداقل رس��یده، اما س��االنه 
ح��دود 150میلی��ارد دالر به 
بخ��ش کش��اورزی اختصاص 
می دهد. این درحالی اس��ت که 
آنها با ثروتی که دارند، می توانند 
از کش��ورهای مختل��ف، غذای 

مورد نیاز خود را تامین کنند.«
حشمت فالحت پیشه معتقد 
اس��ت: »در ایران زیرس��اخت 
توس��عه براساس س��ند آمایش 
س��رزمین اس��ت. ب��ه عبارتی، 
دولت موظف اس��ت از مناطقی 
که قابلیت کش��اورزی دارند، به 
طور همه جانبه حمایت کند و 
حتی در تاس��یس کارخانه های 
مربوط به امور کشاورزی دخیل 
باش��د.« فالحت پیش��ه ادام��ه 
می دهد: »در مقاب��ل، مناطقی 

که پتانسیل صنعتی شدن دارند 
نیز مش��مول همین حمایت ها 
خواهند ش��د. اما اجرای ناقص 
این اص��ل، باع��ث تبعیض بین 
کش��اورزی و صنعت شد. یعنی 
در مناطق مخصوص کشاورزی 
نه تنها کارخانه ای ساخته نشد، 
بلکه دولت از حمایت های دیگر 
به این بخ��ش هم ک��م و بیش 
دریغ کرد. این درحالی است که 
بسیاری از مناطق قابل کشت، به 

صنعتی تبدیل شدند.«
به گفته این اس��تاد دانشگاه، 
مجموعه این عوامل دس��ت به 
دس��ت هم می دهند و موجب 
فاصل��ه گرفتن س��طح زندگی 
کش��اورزان از س��طح متوسط 
جامعه در جهت منفی می شوند. 
امروز هم قسمت اعظم کسانی 
ک��ه زیر خ��ط فق��ر هس��تند، 

کشاورزند. 

 خرید انحصاری 
و معایب آن

یکی دیگ��ر از پژوهش��گران 
کش��اورزی به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »فلس��فه خری��د 
تضمینی ب��ر این اصل اس��توار 
اس��ت که اگر محصول کشاورز 
روی دس��تش ماند، دولت وارد 
عمل شده و آن را به قیمتی که 

از پیش تعیین شده می خرد.«
کوهس��ار خال��دی، خری��د 
تضمین��ی را راه��کاری ب��رای 

افزای��ش انگی��زه کش��اورزان 
می داند و می افزای��د: »نرخ این 
قیمت به گونه ای تعیین می شود 
که درصدی را ب��ه هزینه تولید 
می افزایند. اما تضمین خرید در 
محصوالت باغی و زراعی بسیار 
متفاوت اس��ت. زیرا محصوالت 
باغی در بازار آزاد توسط دالالن 
با قیمتی بس��یار باالت��ر از نرخ 
تعیین ش��ده توس��ط دولت به 
فروش می رس��ند، ولی خریدار 
محصولی مانند گندم، در اکثر 
مواقع دولت اس��ت و کش��اورز 
راه دیگری ب��رای فروش ندارد. 
بنابرای��ن انحصاری ک��ه برای 
خرید به وجود می آید، اهمیت 

موضوع را دوچندان می کند.«
به گفت��ه ای��ن پژوهش��گر، 
هزینه تولی��د گن��دم در نقاط 
مختلف کش��ور متفاوت است. 
به عنوان مثال، با توجه به میزان 
بارش هایی که در شمال وجود 
دارد، هزینه تولید بس��یار کمتر 
از گندمی است که در سیستان 
و بلوچس��تان کش��ت می شود. 
بنابراین اگر برنامه ای باش��د که 
نرخ گن��دم را در ه��ر منطقه به 
تفکی��ک ارائه ده��د، وضعیت 
بهتری برای کش��اورزان پیش 

خواهد آمد. 
ام��ا از نظر عضو کمیس��یون 
ای��ن  مجل��س،  کش��اورزی 
امر بس��یار دش��وار و ت��ا حدی 
غیرممک��ن اس��ت. محمدرضا 

امی��ری کهن��وج ب��ه »فرصت 
امروز« اظه��ار می کن��د: »اگر 
نرخ ه��ا ب��ه تفکیک اس��تان ها 
تعیین شود، احتمال جابه جایی 
گندم از استانی به استان دیگر 
برای کسب سود بیشتر افزایش 
می یاب��د. بنابراین اج��رای آن 
احتیاج به نظارت های ش��دید 
جاده ای دارد که در حال حاضر 

امکان پذیر نیست.«

 نرخ 2هزارتومانی 
عادالنه است 

بهرام کاویانی، گندمکار نمونه 
استان لرس��تان در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« از زاویه دیگر 
موضوع رونمای��ی کرد. به گفته 
وی، بس��یاری از کشاورزان این 
منطقه، به محض اطالع از نرخ 
پایین قیمت خرید تضمینی، به 
کشت محصوالت دیگری مانند 
پیاز روی آورده ان��د که هم آب 
کمتری نی��از دارد و هم هزینه 

کمتری. 
کاویان��ی می گوی��د: »حتی 
نرخ 1400توم��ان هم دردی را 
دوا نمی کن��د. بلکه باید حداقل 
قیمت دوهزارتومانی برای این 
محصول لحاظ شود تا کشاورز 

کمی جان بگیرد.«
اگرچه از نظ��ر این گندمکار، 
ن��رخ خری��د تضمین��ی باید به 
دوهزارتوم��ان ارتق��ا یاب��د، اما 
عض��و کمیس��یون کش��اورزی 
مجلس معتقد اس��ت، این نرخ 
در صورت تجدیدنظر به 1300 
تا 1400تومان افزایش خواهد 
یافت. به گفت��ه امیری کهنوج، 
قرار اس��ت هفته آینده اعضای 
کمیس��یون با وزیر کش��اورزی 
در ای��ن ارتب��اط جلس��ه ای 
برگزار کنند ت��ا در تعیین نرخ، 

تجدیدنظر صورت بگیرد. 

نرخ اعالم شده از قیمت های 
جهانی باالتر است

ام��ا صحبت های قائ��م مقام 
اتحادی��ه مرک��زی تعاونی های 
روس��تایی و کش��اورزی ایران 
ه��م در ج��ای خود ش��نیدنی 
اس��ت. محمدرض��ا گرامی پور، 
به »فرصت ام��روز« تاکید کرد: 
»نرخ��ی ک��ه در ح��ال حاضر 
تعیین ش��ده، بس��یار باالتر از 

نرخ های جهانی است.«
گرامی پور با اش��اره به اینکه 
واردات هرکیل��و گندم از خارج 
برای دول��ت 700تومان هزینه 
دارد، عن��وان ک��رد: »از بع��د 
اقتصادی، خرید گندم با این نرخ 
برای دولت، اقتصادی نیست. اما 
از نظر سیاس��ی و ایجاد امنیت 

غذایی مهم است.«
وی، کاهش هزینه های تولید 
را از مهم تری��ن راهکاره��ای 
پیش رو عن��وان و اضاف��ه کرد: 
»اگر میزان به��ره وری افزایش 
یابد و کشاورزان با علم روز پیش 
روند، تمام مشکالت این چنینی 

به مرور زمان حل خواهد شد.«
به هرترتیب، اگر دولت به فکر 
وابستگی کمتر در خرید گندم 
از کش��ورهای دیگر است، باید 
تولیدکنن��دگان ای��ن محصول 
اس��تراتژیک را از لح��اظ مالی 
تاح��دی اقناع کند ک��ه انگیزه 
کافی برای کش��ت آن را داشته 
باش��ند، ام��ا اگ��ر ب��ه واردات 
می اندیش��د، موض��وع دیگری 
است که کشاورز در این حیطه 

جایگاهی نخواهد داشت. 

گزارشی از اما و اگرهای نرخ خرید تضمینی گندم

خرید تضمینی گندم، جدال برای چند تومان بیشتر
وحید زندی فخر

اگرچ��ه حمایت ه��ای دول��ت از ارگان ه��ا و 
بخش های مختلف برای حف��ظ تمامیت ارضی 
کش��ور، باید بدون هیچ چون و چرایی اجرایی 
ش��ود، اما اولویت بخش��ی ب��ه هر ی��ک از اینها 
براساس قابلیت و پتانسیلی است که ساختارهای 
این بخش ها می توانند در حفظ امنیت کش��ور 
داشته باشند. با استناد به همین اصل، می توان 
نتیجه گرف��ت، ایجاد امنیت غذایی، نس��بت به 
دیگر چرخه های اقتصادی، س��هم بیشتری در 
امنیت��ی دارد که هرچه ب��رای آن هزینه کنیم، 
کم است. زیرا بدیهی است که بدون تکنولوژی 
می توان زندگی کرد اما بدون »آب و غذا« هرگز. 
نکت��ه قابل توج��ه در ای��ن می��ان، تبعیضی 
نابجاس��ت که دول��ت بین بخش کش��اورزی و 

صنعت به خصوص خودروسازی قائل است. 
حدود 20 تا 25 س��ال، مردم مجب��ور بودند 
انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی را تحمل 
کنند و بر خودروهای بی کیفیتی سوار شوند که 
حتی در بسیاری از موارد جانشان را نیز به خطر 
انداخ��ت. از آن ط��رف، ورود هرگونه خودروی 
خارجی ممنوع بود و ای��ن مجموعه عوامل تنها 
برای تبدیل شدن خودروس��ازی ایران به یکی 

از قطب های خودروسازی جهان شکل گرفت. 
اما نیمه پنهان قضیه وقتی آش��کار ش��د که 
تحریم ها خودنمایی کرد. در این س��ال ها تولید 

خودروی کش��ور به یک س��وم کاه��ش یافت و 
شدت وابس��تگی این صنعت به واردات قطعات 
خارج��ی، ل��و رف��ت. ب��ه دنب��ال آن، کیفیت 
تولی��دات داخلی به ق��دری افت ک��رد که اکثر 
مردم خودروه��ای چینی را ب��ر داخلی ترجیح 
می دادن��د؛ همان های��ی ک��ه حت��ی از حداقل 
اس��تانداردها هم س��همی ندارند. این درحالی 
اس��ت که دولت، بیش��ترین حمایت ها را از این 
بخ��ش دارد و جالب اینجاس��ت ک��ه متولیان 
 خودروسازی خواهان حمایت های گسترده تری

 هستند. 
بخش کش��اورزی اما امروز باید برای مبلغی 
ناچیز بجنگد تا بتواند امنیت غذایی را تضمین 
کند. زیرا قیمت تضمین��ی گندم که قوت غالب 
مردم اس��ت، حت��ی کف��اف هزینه ه��ای اکثر 
کش��اورزان را هم نمی دهد. بنابراین با تبعیضی 
که کش��اورز، آن را با تمام وجود درک می کند، 
انگیزه ها برای تولید محصول به خصوص گندم از 
بین می رود و در آینده ای نه چندان دور به یکی 
از بزرگ ترین واردکنن��دگان موادغذایی تبدیل 

خواهیم شد. 
حال س��وال اینجاس��ت ک��ه اگ��ر مذاکرات 
هس��ته ای به س��رانجام مطلوبی نرس��د، کدام 
بخش کش��ور را از خطر نابودی نجات می دهد؟ 

خودروسازی یا کشاورزی؟ 

خودرو مهم تر است یا گندم؟ 

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور   
در گفت وگو با ایان��ا ،  درباره اصول تغذیه ای 
محصوالت باغی اظهار داشت: حسب دستور 
وزیر جهاد کش��اورزی که الزم اس��ت برای 
محص��والت باغی نی��ز دس��تورالعمل های 
تغذیه ای تعریف شود، جلسه ای برگزار شد 
که در این راس��تا مقرر گردید که مشکالت 
خاک های اراضی باغی کشور تحت بررسی 

بیشتر قرار گیرد.
کاظم خاوازی یادآور شد: نیاز اراضی باغی 
و زراعی متفاوت اس��ت، بنابراین باید برنامه 
ویژه ای نیز برای محص��والت باغی از لحاظ 

تغذیه ای تعریف کنیم.
وی از معاون��ت باغبان��ی وزارت جه��اد 
کش��اورزی خواس��ت که ب��رای تحقیقات 

کش��ور،  باغ ه��ای  خ��اک  تغذی��ه ای 
س��رمایه گذاری کرده و توصیه های کودی 

را بین کشاورزان ترویج کنند.
خ��اوازی تاکید ک��رد: ب��رای محصوالت 

گلخانه ای و باغ های کشور برنامه هایی تهیه 
می ش��ود که راهکارهای عملیاتی برای حل 
مشکالت فوق پیشنهاد خواهد شد که امید 
می رود مباحث به ص��ورت دقیق و ریزبینی 
ش��ده توس��ط واحدهای اجرایی در عرصه 

پیاده شود.
وی در پای��ان از ابالغ دس��تورالعمل های 
ک��ودی محص��والت پایی��زه در 16 مهرماه 
س��ال جاری خبر داد و گفت: ب��ا همکاری 
دس��ت اندرکاران تولی��د و مدی��ران تمامی 
استان های کشور، دستورالعمل های کودی 
گندم، ذرت، جو، کلزا و چغندر پاییزه ابالغ و 
نحوه استفاده درست از آنها در محل موسسه 
تحقیقات اص��الح و تهیه ب��ذر و نهال کرج 

توضیح داده می شود.

مولود غالمی

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور  

سرمایه گذاری معاونت باغبانی برای مسائل تغذیه ای

 بیش از 480 تن بذر گندم 
در استان یزد فرآوری و گواهی شد

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد اعالم کرد: در 
س��ال زراعی 93-92 بیش از 480 تن بذر گندم توس��ط 

شبکه تعاون روستایی استان یزد فرآوری و گواهی شد. 
به گزارش ایسنا، »علی جهازی« در این باره تصریح کرد: 
این مقدار بذر گندم که ش��امل رقم  های سیوند، پیشتاز و 
مادری پیش��تاز بوده است، توسط ش��رکت تعاونی تولید 
روستایی فجر هرات تحت نظارت سازمان تعاون روستایی 

استان یزد، فرآوری و گواهی شده است. 
وی اظهار کرد: بذر اساس تولید در کشاورزی محسوب 
می  ش��ود و به عنوان نخس��تین نهاده مصرف��ی در انتقال 
صفات ژنتیکی گیاه نقش غیر قابل انکاری دارد به نحوی 
که بدون استفاده از بذرخوب حتی با صرف انرژی فراوان 
نیز نمی  ت��وان به حداکث��ر تولید و عملکرد دس��ت یافت 
و می  توان گفت ک��ه بذر تنه��ا نهاده  ای اس��ت که بدون 
هزینه  ه��ای اضافی می  توان��د در افزای��ش عملکرد نقش 

مهمی داشته باشد. 
جه��ازی در ادامه اف��زود: نقدینگ��ی مورد اس��تفاده 
جه��ت ف��رآوری و گواهی این می��زان بذر از تس��هیالت 
بانک��ی به ص��ورت زی��ر کلی��د و س��هم آورده ش��رکت 
 تعاون��ی جمع��ا ب��ه می��زان 7 میلی��ارد و 200 میلیون 

ریال است. 

استان

بزرگ ترین گلخانه تولید بذر کشور 
کلید خورد

بزرگ ترین گلخان��ه تولید بذر در روس��تای خوجملی 
در گنبد استان گلستان توسط س��ازمان نظام مهندسی 

کشاورزی کشور کلید خورد.
 مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفت وگو با ایانا 
گفت: به دلیل محدودیت هایی ک��ه در منابع آبی و خاکی 
کشور وجود دارد، چاره ای جز تغییر الگوی کشت و توسعه 

کشت گلخانه ای نداریم.
 حجت اهلل سمیعی افزود: حدود هفت هزار هکتار گلخانه 
در سطح کشور وجود دارد که اس��تان تهران با دارا بودن 
سطحی معادل دوهزار و 20 هکتار در رتبه نخست و پس از 
آن جیرفت دارای یک هزار، اصفهان یک هزار و استان یزد 
900 هکتار گلخانه است. وی با اعالم اینکه توسعه پنج هزار 
هکتاری گلخانه ها مدنظر است، خاطرنشان کرد: با وجود 
برنامه ریزی برای توسعه کشت گلخانه ای در کشور، هنوز 
فکری به حال بذر که یکی از اساسی ترین نهاده های تولید 

بوده، نشده است. 
سمیعی ادامه داد: ساالنه 320 تا 470 میلیون دالر برای 
واردات بذر گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و هندوانه مصرف 
می شود و معادل همین رقم از واردات غیررسمی به کشور 
می رس��د. وی تصریح کرد: آف��ات و بیماری های جدید و 

بی شمار، سوغات این بذور وارداتی است.



تور »چرا رفتی«
همایون ش��جریان و تهمورس پورناظری که در حال برگزاری تور 
کنسرت »چرا رفتی« در شهرستان هستند، در پایان این تور، بار دیگر 
در تهران روی صحنه خواهند رفت. کنس��رت »چرا رفتی« مربوط به 
اجرای قطعات آلبوم »نه فرشته ام؛ نه شیطان« اثر تهمورس پورناظری 
است که برای نخستین بار مردادماه امسال در تهران و در تاالر وزارت 
کشور روی صحنه رفت. این کنسرت که پنج شب در تهران اجرا شد، 
اول و دوم آبان ماه و هر ش��ب در دو س��انس در تاالر وزارت کش��ور 
تکرار خواهد شد. سهراب پورناظری در این کنسرت، کمانچه خواهد 
نواخت و حسین رضایی نیا )سازهای کوبه ای(، تینا جامه گرمی )ویلن(، 
علی جعفری پویان )ویلن(، آیین مشکاتیان )سازهای کوبه ای(، مهیار 
طریحی )سنتور(، سهراب برهمندی )ویوال(، آتنا اشتیاقی )ویلنسل(، 
س��پند دادبه )عود(، احس��ان فرامرزی )گیتار(، میالد محمدی )تار(، 
خورشید دادبه )تار( و آرین کشیشی )گیتار باس( از دیگر هنرمندانی 

خواهند بود که در این کنسرت هنرنمایی خواهند کرد. 

جایزه سینمای جهان به کارگردان »12 سال بردگی«
آکادمی فیلم اروپا از استیو مک کویین، کارگردان فیلم »12 سال بردگی« 
تجلیل می کند. به نقل از ددالین، استیو مک کویین کارگردان بریتانیایی 
فیلم »12 س��ال بردگی« ب��ا دریافت جایزه دس��تاورد اروپایی از جوایز 
سینمای جهان که از سوی آکادمی فیلم اروپا اهدا می شود، مورد قدردانی 
قرار می گیرد. این جایزه در ماه دس��امبر به مک کویین که موفق ش��د 
جایزه بهترین فیلم اس��کار را برای »12 س��ال بردگی« از آن خود کند، 
اهدا می شود. مک کویین، پیش از این با فیلم »گرسنه« نیز جایزه کشف 
اروپایی را برده و برای فیلم »شرم« جایزه فیلم اروپا را برای فیلمبرداری و 
تدوین برده است. این کارگردان که برای فیلم »12 سال بردگی« نامزد 
دریافت جوایز متعددی ش��د، در حال کار برای ساخت یک درام درباره 
زندگی سیاهان برایتون برای شبکه بی بی سی است. کارگردان 44 ساله 
که جایزه بهترین کارگردانی بفتا را نیز برده،  زاده لندن است و اکنون در 
آمستردام زندگی می کند. او ابتدا به عنوان هنرمندی در عرصه ویدئو به 

شهرت رسید و در سال 1999 جایزه ترنر را دریافت کرد. 

در الگوی مصرف تجدیدنظر باید کرد
عل��ی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاش��یه اجالس 
رؤسا و معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: جهت تدوین 
کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات بیش از شش ماه کار کارشناسی با 
هماهنگی ش��ورای عالی بیمه، انجمن های علمی تخصصی، سازمان 
نظام پزش��کی، وزارت بهداش��ت و بیمه ها انجام ش��ده و بار مالی آن 
پیش بینی ش��ده اس��ت. وی با رد برخی شایعات مبنی بر افزایش بار 
هزینه ه��ای بیماران مطرح ش��ده با اجرای این کت��اب، افزود: تاکید 
می کنم که هیچ فش��اری به مردم وارد نخواهد ش��د. سطح پرداخت 
م��ردم همانند گذش��ته خواهد بود و قدر مطل��ق پرداختی مردم در 
زمینه هزینه های سالمتی شان هیچ تغییری نخواهد کرد بلکه دولت 
و بیمه ه��ا این فاصله  را جب��ران خواهند کرد. ربیعی با تاکید بر لزوم 
انجام اصالحات ساختاری در بخش مدیریت هزینه ها با کمک وزارت 
بهداش��ت ادامه داد: در الگوی مص��رف درمان باید تجدیدنظر کنیم. 
جهت آماده کردن زیرساخت های الزم برای بیمه های یکسان، شش 
قاعده یکس��ان نیاز داریم. به این منظور به سمت الکترونیکی کردن 
مراجعه بیمار به داروخانه، پزشک و بیمارستان حرکت می کنیم تا به 

این ترتیب رفتارهای یکسانی را از بیمه ها شاهد باشیم. 

پلمب چاه های غیرمجاز
حس��ین هاشمی در گفت وگو با ایس��نا با تاکید بر اینکه باید امور 
آب اس��تانداری تهران به چاه های غیرمجاز رس��یدگی کند، افزود: با 
توجه به خشکسالی در کشور باید از بهره برداری از چاه های غیرمجاز 
برای شرب جلوگیری شود و ما در این زمینه تذکر داده ایم. امیدواریم 
به گونه ای عمل ش��ود که از هدر رفت غیرمعقول آب جلوگیری شود. 
برخورد با چاه های غیرمجاز صددرصد پیگیری می ش��ود و چاه های 
غیرمجازی که برای آب ش��رب مناسب هستند یا باید برای استفاده 

شرب تبدیل شوند یا در صورت قابل استفاده نبودن، پلمب شوند.

سیزدهمین طالی کاروان ایران
فرنگ��ی کار وزن 80 کیلوگرم تیم ملی کش��تی کش��ورمان با 
کس��ب پیروزی برابر حری��ف ژاپنی در دی��دار فینال بازی های 
آس��یایی کره جنوبی، نخس��تین طالی کش��تی فرنگی ایران را 
کس��ب کرد. این س��یزدهمین ط��ال و س��ی و چهارمین مدال 

کاروان ای��ران در ای��ن بازی ه��ا ب��ود.
به گ��زارش از اینچئ��ون، حبیب اهلل اخالق��ی در دیدار فینال 
وزن 80 کیلوگ��رم کش��تی فرنگ��ی بازی ه��ای آس��یایی برابر 
»تسوکاسا تس��وروماکی« از ژاپ��ن نفر دوم بازی های آس��یایی 
گوانگجو ایس��تاد و توانس��ت با نتیجه 5 بر ی��ک بر حریف غلبه 
کرده و نخس��تین طالی کش��تی فرنگی ای��ران در این بازی ها 
را به ن��ام خ��ود ثبت کند. بدین ترتیب تع��داد مدال های طالی 
کاروان ورزش��ی ایران هم به 13 مدال ارتق��اء یافت. حبیب اهلل 
اخالقی پیش از این، برابر کش��تی گیرانی از قطر و ازبکس��تان 

به پیروزی رس��یده بود. 

خداحافظی کرمی
یوس��ف کرمی از تیم ملی تکواندو خداحافظی کرد. کاپیتان تیم 
ملی تکواندوی ایران پس از ناکامی در بازی های آسیایی اینچئون 
اع��الم کرد دیگ��ر قصد مبارزه ندارد. وی ضمن طلب بخش��ش از 
م��ردم ایران گفت: من از س��ال 1370 ت��ا االن در تکواندو حضور 
داشتم و همیشه هر چه در توان داشتم برای افتخارآفرینی کشورم 
انجام دادم و بعضا در برخی مس��ابقات که زیاد هم نبود، توانستم 
مدال بگیرم. تمام تالشم را کردم که در اینچئون هم مدال بگیرم 
اما ش��رمنده مس��ئوالن ش��دم. ضمن قدردانی از تمام مردم عزیز 
ک��ه همیش��ه در عرصه قهرمان��ی حامی من بوده ان��د از تیم ملی 
خداحافظی کرده و برای ای��ران در رقابت های برون مرزی آرزوی 

توفیق دارم. 

فیلم جدید گروگان انگلیسی داعش
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، »جان کانتلی« در این فیلم، پیامی 
مکتوب را در پاسخ به سخنان »باراک اوباما« رییس جمهور امریکا درباره 
حمالت 11 سپتامبر، قرائت کرد. کانتلی، در این فیلم هم مانند قبل با 
لباس نارنجی پش��ت یک میز نشسته و پس زمینه او کامال سیاه است. 
کانتلی گفت: مش��اوران امریکایی که با ارتش عراق همکاری می کنند، 
توانایی هایشان را ضعیف ارزیابی کرده اند. وی همچنین با اشاره به آموزش 
عناصر گروه موسوم به »ارتش آزاد« از سوی امریکا؛ این گروه را ضعیف 
و فاسد توصیف کرد و اظهار داشت: ارتش آزاد ثابت کرد که یک نیروی 
نامنظم، فاسد و ضعیف است؛ 500 میلیون دالر به این گروه اختصاص 
داده شده، درحالیکه این اقدام بی هدف است. کانتلی همچنین با اشاره به 
اقدام عناصر گروه ارتش آزاد در فروش سالح های اهدایی غرب به تاجران 
اسلحه، خاطرنشان کرد، این سالح ها در نهایت به دست داعش می رسد. 
کانتلی تاکید کرد، براس��اس گزارش های رسانه ای مانند مطلب روزنامه 
نیویورک تایمز، حمالت هوایی به اهداف داعش ناکافی است. این دومین 
قسمت از صحبت های جان کانتلی است که توسط داعش منتشر می شود. 

از سرگیری مذاکرات
خبرگزاری ایتارت��اس، به نقل از محمدجواد ظریف گزارش داد: 
مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 1+5 حدود 10 روز دیگر از س��ر 
گرفته می ش��ود. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگو با ایتارتاس، تصریح کرد: رایزنی های هسته ای میان ایران 
و گروه 1+5 حدود 10 روز دیگر از س��ر گرفته می ش��ود. براساس 
گ��زارش خبرگزاری ایتارتاس منظور وزیر امور خارجه ایران از این 
رایزنی ه��ا دیدار ب��ا وزرای امور خارجه کش��ورهای درگیر در این 
مذاکرات بوده اس��ت. پیش تر سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران گفته بود: مذاکرات هسته ای کمتر از 

دو هفته دیگر در یک شهر اروپایی برگزار می شود. 

کمپانی تولیدات نمایشی دیسنی و شیکی تیاتر با همکاری یکدیگر 
تئاتر »عالء الدین« را به توکیو می برند. 

نمایش�گاه نقاشی محمدعلی س�جادی کارگردان س�ینمای ایران با 
عنوان »زن، انار، گربه« از تاریخ 11 تا 18 مهرماه در گالری مدرن الهیه 

برپا می شود. 
مجموعه مس�تند »پشت خاکریز« چهارشنبه  9 مهر ماه ، ساعت 23 

سراغ پشت صحنه و مراحل ساخت سریال »شوق پرواز« می رود. 

مدی�رکل نظارت ب�ر دارو و مواد مخدر وزارت بهداش�ت علت ایجاد 
بازارهای غیررس�می دارو نظیر »ناصرخسرو« و همچنین برنامه های 

سازمان غذا و دارو جهت جمع آوری آن را تشریح کرد. 
معاون وزارت بهداش�ت گفت: 27 درصد س�المندان بی�کار و بدون 
حقوق بازنشس�تگی هس�تند به طوری که 17 درصدشان از هر گونه 
حمایت مال�ی محرومند، 38 درصد س�المندان نیاز به حمایت مالی 

دارند و 18 درصد با مشکالت سالمتی و جسمی مواجه هستند. 
مدیرعامل س�ازمان بیمه س�المت گفت: با اج�رای طرح تحول نظام 
س�المت در کش�ور، 5 میلیون و 600 هزار نفر در حاشیه کالنشهرها 

بیمه شدند. 

داوید لوئیز مدافع برزیلی پاری س�ن ژرمن در آس�تانه بازی تیمش 
مقابل بارس�لونا اعالم کرد چندین بار پیشنهاد این تیم اسپانیایی را 

رد کرده است. 
رییس کمیته پزش�کی فدراسیون فوتبال با تکذیب هر گونه مصرف 
م�واد مخ�در توس�ط بازیکنان فوتب�ال گفت: ان�گار فوتب�ال ایران 
نمی خواهد روز بی حاش�یه را به خود ببیند چرا که تمام این حرف ها 

از روی بی اطالعی زده می شود. 
اتلتیکو مادرید نایب قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا در حالی 
بای�د در خانه براب�ر یوونتوس به میدان برود که همش�هری خود در 

بلغارستان دیدار آسانی برابر لودوگراتس دارد. 

رییس جمهور با اشاره به اینکه تحریم های ظالمانه و کور علیه کشورها 
باید متوقف شود، گفت: تحریم ابزار نادرستی است که اگر کشورها در 
برابر آن ایستادگی نکنند، هر روز برای اعمال فشار علیه یک کشور 

بکار گرفته می شود. 
ی�ک عضو نمایندگی کش�ورمان در س�ازمان ملل متحد در جلس�ه 
مجمع عمومی به اظهارات ضدایرانی صبح دوشنبه نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی پاسخ داد. 
س�وال ملی 5 نماینده از وزیر اطالعات درباره انتش�ار مذاکرات بین 
وزیر اطالعات و معاونان وی در برخی رسانه ها از سوی هیأت رییسه 

مجلس اعالم وصول شد. 

علی قوی تن، کارگردانی که می خواهد درباره سهراب سپهری فیلم 
بسازد می گوید تا ساخته شدن فیلم »پرنده« به کارگردانی جالل 

فاطمی دست نگه می دارد

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: انتظار می رود تعداد سالمندان 
جهان دو برابر شود و از 841 میلیون در 2013 به 2 میلیارد نفر تا 

سال 2050 برسد

ندا شهسواری، ملی پوش پینگ پنگ بانوان ایران گفت: پنجشنبه 
رقابت سختی با پینگ پنگ هنگ کنگی خواهم داشت، بردم دور از 

دسترس نیست اما خیلی سخت است

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور پس از شرکت 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و اجالس سران 

کشورهای حاشیه دریای خزر در روسیه، دوشنبه شب وارد تهران شد

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
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فیلترینگ 
رسانه های »غیرشفاف«

مع��اون مطبوعات��ی و اطالع رس��انی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی گفت: ای��ن وزارتخانه رس��انه های غیرش��فاف را فیلتر 
خواهد کرد. حس��ین انتظامی، روز س��ه ش��نبه در دیدار با استاندار 
قم افزود: در این راس��تا قرار اس��ت، پنج س��ایت غیرقانونی که برای 
جناح ه��ای مختلف فعالی��ت می کنند نیز در آین��ده ای نزدیک فیلتر 

شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه در دولت تدبیر و امید، رویک��رد جدیدی برای 
مباح��ث مطبوعات باز ش��ده، بیان ک��رد: از س��ال 92، هفت محور 
موضوع��ی را در این راس��تا دنبال می کنیم که ترویج س��بک زندگی 
اس��المی، زبان و ادبیات فارسی، فضاسازی برای رسانه ها و آزادسازی 

قدرت بیان برای رسانه ها از آن جمله است. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه ش��ش هزار و 800 رس��انه در 
کش��ور مج��وز فعالیت دارند، گفت: یک هزار و 200 رس��انه در 
سال گذش��ته مجوز دریافت کرده اند؛ البته برخی از رسانه هایی 
ک��ه مجوز دریاف��ت کرده اند، هنوز فعال نش��ده اند. امس��ال نیز 
350 نف��ر ب��رای راه ان��دازی س��ایت های خبری تقاض��ای مجوز 
کرده اند. وی با اش��اره به اینکه پنج هزار س��ایت بدون مجوز در 
فضای مجازی درحال فعالیت هس��تند، لزوم س��اماندهی آنها را 

م��ورد تاکی��د ق��رار داد.
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه مطبوع��ات خوبی در اس��تان 
ق��م، فعال هس��تند، گفت: خان��ه مطبوعات و رس��انه های محلی 
باید اطالع رس��انی خوبی در کش��ور داش��ته باش��ند، زی��را آنها 

یاری دهنده دولت هس��تند. 
»حسین انتظامی«، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
روز س��ه شنبه در س��فر یک روزه به استان قم، با استاندار و مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی دی��دار و گفت وگو کرد. دی��دار با آیت اهلل 
نوری همدانی از مراجع تقلید، تولیت آس��تان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه )س( و ش��رکت در نشست هم اندیش��ی با مدیرمسئوالن و 
صاحب��ان امتی��از کانون های تبلیغات��ی و همچنین مدیرمس��ئوالن 
نش��ریه ها و خبرگزاری های استان قم از دیگر برنامه های وی در سفر 

به قم است.

جمع ش��ش نف��ره س��ینماگران مط��رح ایرانی با 
راه ان��دازی صفح��ه ای در فض��ای مجازی خواس��تار 
رس��یدن مذاکره کنندگان ایرانی به توافق هس��ته ای 
ش��دند. عباس کیارس��تمی، اصغر فره��ادی، مجید 
مجیدی، رخش��ان بنی اعتم��اد، رض��ا میرکریمی و 
محمدمه��دی عس��گرپور، ب��ا راه ان��دازی صفحه ای 
در فیس ب��وک و همچنی��ن هش��تگی در توییت��ر از 
کمپین��ی صحب��ت کرده اند که خواس��تار رس��یدن 

مذاکره کنندگان به توافق هسته ای است. 
ای��ن گروه اعالم کرده اند، هیچ توافقی بدتر از عدم 

توافق نیس��ت. در یکی از پس��ت های منتش��ر شده 
کمپینی این س��ینماگران آم��ده: تحریم ها به مردم 
معمولی ضربه می زند نه برنامه های هس��ته ای. و در 
ادام��ه از افراد خواس��ته اند، در حمای��ت از به نتیجه 
رسیدن توافقات هس��ته ای به این کمپین بپیوندند. 
مذاکرات هسته ای تا ماه نوامبر ادامه خواهد داشت و 
دور بعدی تا دو سه هفته دیگر شروع می شود. بعد از 
تیرماه مذاکراتی که وجود داشته نشان دهنده فضای 
مثبت در مذاکرات با 1+5 اس��ت که البته هنوز هیچ 

خبر قطعی از این جلسات منتشر نشده است. 

افزایش طول مدت خدمت س��ربازی به 24 ماه، 
ابط��ال کارت معافی��ت 26 فوتبالیس��ت و آخرین 
وضعیت فوتبالیس��ت ها، تس��هیالت جدی��د برای 
سربازان متاهل و دارای فرزند و آخرین وضعیت کسر 
خدمت های اعطا شده به برگزیدگان همایش ملی 
خدمت سربازی از مهم ترین موضوعات مطرح شده 
در نشست خبری جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح بود. سردار موسی کمالی، در این 
نشست خبری از افزایش طول مدت خدمت سربازی 
از 21 به 24 ماه خبر داد و گفت: به موجب ماده 4 
قانون خدمت وظیفه عمومی، طول مدت سربازی 
24 ماه است که این مدت در صورت وجود مشمول 
مازاد یا کمبود می تواند از سوی ستاد کل نیروهای 
مسلح کم یا زیاد شود. وی با بیان اینکه این قانون از 
ابتدای مهرماه سال 94 الزم االجراست، خاطرنشان 
کرد: بنابراین، توصیه من این اس��ت که سربازان در 
این مدت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی 

خود اقدام کنند. 

هر فرزند 3 ماه کسر خدمت
کمالی، همچنی��ن از تس��هیالت جدید برای 
مش��موالن غایب خب��ر داد و گف��ت: برابر تدابیر 
ص��ورت گرفت��ه مش��موالن غایبی که ت��ا پایان 
شهریور ماه سال 94 خود را برای اعزام به خدمت 
سربازی معرفی کنند می توانند از تسهیالت جدید 
بهره مند ش��وند.  در این راستا تصمیم گرفتیم، از 
اول مهرماه طول مدت خدمت سربازان متاهل سه 
ماه کاهش بیابد و به ازای هر فرزند نیز س��ه ماه 
از مدت سربازی شان کم شود. به عنوان مثال اگر 
فردی تا پیش از پایان امسال خود را برای سربازی 
معرفی کرده و یک فرزند داش��ته باشد عالوه بر 
اینکه 21 ماه خدمت خواهد کرد شش ماه کسر 
خدم��ت خواهد گرفت، اما اگ��ر از یکم فروردین 
ماه به س��ربازی ب��رود، در این صورت طول مدت 
س��ربازی اش 24 ماه بوده اما همچنان شش ماه 
کس��ری خدمت به خاطر همسر و یک فرزندش 

خواهد داشت. 

وضعیت کارت معافیت فوتبالیست ها
کمال��ی، در ادامه به تش��ریح آخرین وضعیت 
کارت ه��ای معافی��ت فوتبالیس��ت ها پرداخت و 
گفت: س��االنه حدود صدها ه��زار کارت معافیت 
پایان خدمت و معافیت تحصیلی از سوی سازمان 
وظیف��ه عمومی صادر می ش��ود که ص��دور این 
کارت ها برابر اطالعاتی که از س��وی سازمان های 
مربوط نظیر دانشگاه ها، کمیته امداد، بنیاد شهید 
و غیره صادر می شود و به هیچ عنوان به سازمان 

وظیفه عمومی ربطی ندارد. 
کمالی، با تاکید بر اینکه مدارک سازمان وظیفه 
عمومی براساس مستندات و استعالم های صورت 
گرفته از س��ازمان های دیگر اس��ت، اظهار کرد: 
گاهی گفته می ش��ود که ف��ردی زیر دیپلم بوده، 
ولی مدرک دانش��گاهی اس��ت خب این ناشی از 
اس��تعالم غلطی است که از دانش��گاه به وظیفه 

عمومی داده شده اس��ت. وی با بیان اینکه افراد 
س��ودجو و فرصت طلب اقدام به صدور کارت های 
معافیت کرده بودند، خاطر نشان کرد: اوایل سال 
جاری موضوع کارت معافیت فوتبالیست ها مطرح 
ش��د که در این بین گزارش 120 نفر به دس��ت 
ما رسید. جانش��ین اداره منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه این افراد را می توان 
در پنج گروه دس��ته بندی کرد، گفت: دسته اول 
کس��انی هستند که وضعیتش��ان بررسی شده و 
کارت معافیتشان نیز باطل شد. این افراد 26 نفر 
هستند و جز باشگاه های نیروهای مسلح، در جای 
دیگ��ری نمی توانند فعالیت کنند. کمالی، با بیان 
اینک��ه البته برای فعالیت این اف��راد در تیم های 
ورزش��ی نیروهای مسلح شرایطی در نظر گرفته 
ش��ده است ، گفت: ما یک ارفاق برای این افراد در 
نظر گرفتیم، مشروط به اینکه فدراسیون فوتبال 
تقاضا کند تا این افراد در تیم های نیروهای نظامی 
فعالی��ت کنند این اف��راد می توانند به این تیم ها 
بپیوندند، اما حتما باید حقوق یک سرباز را بگیرند 
و حتما در باشگاه های نیروهای مسلح بازی کنند. 
جانشین اداره منابع انس��انی ستاد کل نیروهای 
مس��لح با تاکید بر اینکه باشگاه های ورزشی حق 
انعقاد قرارداد ب��ا این افراد را ندارند ، تصریح کرد: 
اگر باش��گاه  ها تخل��ف کنند با آن��ان نیز برخورد 
خواهد ش��د و اگر چنانچه این بازیکنان در طول 
بازی س��هل انگاری کرده باش��ند، همچون دیگر 
س��ربازان باید در محل های نظامی خدمت کنند 

و این ارفاق شامل حالشان نخواهد شد. 

سازمان با هیچ تیم و سازمانی
 ساخت و پاخت ندارد

وی با اش��اره به دس��ته  دوم خاطر نشان کرد: 
گروه دوم افرادی هس��تند که مقررات را به بازی 
گرفته و تا زمان مش��خص شدن تکلیفشان حق 
فعالیت ندارند. این افراد تعدادشان 12 نفر است 
که یکی دو هفته پیش اسامی ش��ان در رسانه ها 
اعالم شده بود. جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مس��لح از در دس��ت بررس��ی قرار 
داشتن وضعیت 35 نفر دیگر از این فوتبالیست ها 
خبر داد و افزود: این افراد مدارکش��ان در دست 
بررسی است و مثال ممکن است پنج سال پیش با 
پزشکی ساخت و پاخت کرده و مدرکی را گرفته 
باش��ند و البته ممکن اس��ت کارتشان مشکلی 
نداشته باش��د که طبق تعاملی که با فدراسیون 
فوتبال داش��تیم، قرار ش��ده تا پای��ان نیم فصل 
پرونده این افراد بس��ته شود. کمالی، با تاکید بر 
اینکه س��تاد کل با هیچ تیم و س��ازمانی ساخت 
و پاخت ندارد، خاطر نش��ان کرد: ما قول داده ایم 
که تا پایان نیم فصل تمامی این افراد را شناسایی 
کنیم. وی در ادامه با اشاره به پرونده نامعلوم 19 
نفر اظهار کرد: این افراد نیز یا مشخصات ناقصی 
داشتند یا جزو فوتبالیست های مشهور نبودند که 
با این وجود مدارک آنان نیز در دس��ت بررس��ی 

است و آنان را شناسایی خواهیم کرد. 

مشموالن خدمت به گوش؛ 

حمایت سینماگران ملی سربازی 24 ماهه شد 
از مذاکرات هسته ای 



نگاهی به نقش مخاطب در طراحی بسته بندی محصول

به کارشناسان بگوییم: آری
صفحه 12

یک تکنیک جذاب برای بازاریابی

نوشیدنی خود را شارژ کنید
سال های زیادی است که سبک و سیاق رستوران ها 
و فس��ت فودهای ای��ران رو ب��ه تغییر گذاش��ته و اگر 
همین گونه پیش برود، ش��اید در آین��ده ای نه چندان 
دور تعداد رستوران های ایتالیایی و هندی و فرانسوی 
در سطح شهر از تعداد س��فره خانه های سنتی ایرانی 

هم بیشتر ش��ود. از طرفی س��لیقه غذایی افراد هم رو 
به تنوع نهاده اس��ت و میزان استقبال از رستوران های 
بین المللی نش��ان می دهد که همه دوست دارند انواع 
غذاها را در کشورهای دیگر نیز آزمایش کنند و بدانند 
سبک آشپزی دیگر کشورها چگونه است و طعم های 

تند و ش��ور و متفاوت تر از دس��تپخت م��ادران را هم 
بچشند. 

در این بین به نظر می رسد ذائقه غذایی ایرانی ها به 
غذاهای ایتالیایی تمایل بیشتری دارد، گواه این سخن 
هم تعداد زیاد رستوران های ایتالیایی در تهران است  

که روز به روز بر ش��عب آنها اضافه می ش��ود. سه سال 
پیش فقط چهار رس��توران ایتالیایی در س��طح تهران 
فعال بودند، اما امروز ش��اید تعداد این رستوران ها به 

بیش از 20 رستوران در سطح شهر برسد. 
صفحه 12
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 تبلیغات در اینستاگرام
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مدیریت چیدمان محل کار با خرید 
گیاهان خاص

درختچه های تزیینی 
5میلیون دالری

استفاده از درختان در محیط خانه و محل کار حکم نسخه پزشکان 
را دارد که برای درمان های روحی و روانی تجویز می شود. 

سرمایه گذاری در راه اندازی باشگاه 
بدنسازی

بدنسازی  و پول سازی

بی هدفی شرکت های داخلی در برگزاری 
رویدادهای تبلیغاتی 

تبلیغ از جنس عکس 
یادگاری مشتری با محصول

مدیران در جلسه استراتژیک برای تدوین یک برنامه تبلیغاتی 
جذاب با هدف درگیر کردن مشتری با محصول و نام تجاری هستند. 

گزارش »فرصت امروز« در خصوص شغل 
عرضه اسباب بازی

مدیریت  مشتریانی که 
انتخاب شان لحظه ای است

فعالیت در فروش�گاه اس�باب بازی چگونه است؟ آیا می توان به 
راحت�ی در این عرصه موفق ش�د و کس�ب و کار خوب�ی را در این 

حوزه به راه انداخت؟ 

 کافه مدیران  الگوی جدید مدیریتی 
را بررسی می کند: 

راه حل  در دستان 
»نوآوری باز« است

در کش�ور م�ا هن�وز فرآیند های مدیریتی س�نتی هس�تند و 
فاکتوره�ای مدیریت نوین هرچند مطرح اس�ت، اما همچنان 

نمود بیرونی پیدا نکرده است.
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11

13

14

15

افزایش جمعیت و توس�عه ش�هرها که با صنعتی ش�دن همراه 
شده، افزایش آلودگی هوا و کم شدن فضای سبز را نیز به دنبال 

داشته است.
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مدیریت زندگی10

مدیریت چیدمان محل کار با خرید گیاهان خاص

درختچه های تزیینی 
5میلیون دالری

بازار گل و گیاه در انتظار صادرات

فکرش را بکنید وقتی آدم به فضای سبز می رود تا نفسی 
تازه کند، چقدر از تماش��ای محیط لذت می برد. به همین 
دلیل همیشه انسان در پی جمع آوری گل و گیاه های زینتی 
در مح��ل زندگی اش ب��وده تا از وجود آنه��ا آرامش بگیرد. 
اگرچ��ه ایجاد فضایی دل انگیز که در آن انواع و اقس��ام گل 
وجود دارد برای ما جذاب است، اما متاسفانه بازار گل و گیاه 
چنین جذابیتی را ندارد. مردم امروز کمتر به س��مت خرید 
گل می رون��د و ترجیح می دهند برای تهیه کادو، اجناس��ی 
را انتخ��اب کنند که از نظر اقتص��ادی برای طرف مقابل به 
صرفه باشد. غافل از اینکه آرامش حاصل از نگهداری گیاهان 
زینت��ی در فضای خانه، ب��ه مردم اج��ازه می دهد راحت تر 
فکر کنند و در کار و زندگی موفق تر باش��ند. به هر ترتیب 
مشکالت اقتصادی و مخارج سنگین زندگی باعث شده که 
مردم اس��تقبال کمتری از این بازار داشته باشند و روز به روز 
بر مس��ائل فروش��ندگان این حوزه افزوده ش��ود. البته حق 
هم دارند؛ عقل س��لیم حکم می کند که هر خانواده ای اول 
برای مخ��ارج روزانه و خورد و خ��وراک خود هزینه کند و 
سپس به فکر خرید اجناس تزیینی مانند گل و گیاه زینتی 
بیفتد. اگرچه کسب وکار این بازار در جشن ها و اعیاد بیشتر 
می شود، اما مشکلی که هم اکنون گریبانگیر این صنعت شده، 
با این اتفاقات حل شدنی نیس��ت، زیرا هزینه های روزافزون 
حامل های انرژی به اضافه اجاره و دستمزد کارگران، آن قدر 
نفس��گیر اس��ت که مجالی برای فعاالن باقی نمی گذارد. به 
همین دلیل و با توجه به رکود بازار داخل، تصمیم گرفتیم 
پایانه ای را تاس��یس کنیم تا بلکه بتوانیم ضایعات گل را به 
کشورهای منطقه صادر کنیم. طبق آمارهای موجود هرساله 
ضایعات گل در کشور ما چیزی حدود 50 تا 60درصد تولید 
اس��ت. در طرحی که برای صادرات ارائه دادیم قرار ش��د با 
10میلیارد توم��ان آورده بخش خصوصی و 5میلیارد تومان 
تس��هیالت دولتی، این مهم به سرانجام برسد، اما متاسفانه 
دول��ت نهم و دهم این مقدار پول را در جاهای دیگر هزینه 
ک��رد و طرح پایانه صادراتی نصف��ه کاره ماند. اکنون هم با 
توجه به افزایش هزینه ها ادامه س��اخت این پایانه به قدری 
دش��وار اس��ت که تقریبا دور از ذهن به نظر می رسد. جالب 
اینجاس��ت که با فراهم شدن امکان صادرات گل، نه تنها از 
پژمردگی بازار داخل جلوگیری می شود، بلکه ساالنه حدود 
500 ت��ا 600میلی��ون دالر ارزآوری برای کش��ور خواهیم 
داشت. کشور هلند که یک چهلم ایران وسعت دارد، ساالنه 
20 ت��ا 30میلیارد دالر از صادرات گل به نقاط مختلف دنیا 
درآمد کسب می کند. این درحالی است که کشورهای عربی 
همسایه ما س��االنه 15میلیارد دالر برای خرید گل از هلند 
هزینه می کنند. حال سوال اینجاست که چرا باید این بازار 
را از دس��ت داد؟ مطمئنا اگر فرصت صادرات فراهم ش��ود، 
کشورهای عربی اشتیاق زیادی برای خرید محصوالت گل 
و گی��اه از خود نش��ان خواهند داد. ای��ن فرصت هم اکنون 

مهیاست؛ فقط کمی همت می خواهد. 

تبلت؛ ضرورت مدیریت 

ام��روزه دیگر کس��ی حاضر نیس��ت ب��رای نمایش 
یک اس��الید س��اده، لپ تاپ ی��ک و نی��م کیلویی را با 
خ��ود حمل کند، ب��ه طوری ک��ه کارب��ران می توانند 
ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای نوی��ن درکوتاه تری��ن 
زم��ان ممک��ن ایده خ��ود را منتقل یا در جلس��ات به 
 س��رعت به اس��ناد و مدارک مرتبط با بحث دسترسی 

پیدا کنند. 
در حال حاض��ر یک��ی از تکنولوژی ه��ای نوی��ن رایج 
در دنیا اس��تفاده از تبلت اس��ت. تبل��ت دارای چندین 
مزی��ت از جمل��ه وزن س��بک، عمربات��ری طوالنی و 
انعطاف پذیری سیس��تم عامل نس��بت به لپ تاپ های 
سنتی اس��ت. تبلت ها در ایجاد و ویرایش اسناد دارای 
 محدودیت هس��تند، اما ب��رای خواندن و ارائه اس��ناد 

کامال مفیدند. 
با توجه به اینکه بیش��تر فعالیت کارکنان در محیط 
خ��ارج از دفتر مح��دود به مطالعه اس��ناد خاص، ارائه 
گزارش ها یا نمایش ایده های جدید به مدیران اس��ت، 
به همین جهت تبلت عالوه برافزایش بهره وری و حس 
همکاری کارکنانی که به صورت ثابت در یک محل کار 
نمی کنند، می توان��د به عنوان یک ابزار کارآمد عملکرد 

داشته باشد. 
ی��ک مدیر موف��ق بای��د از تبلت به ج��ای لپ تاپ 
اس��تفاده کند، ب��ه طوری ک��ه مدی��ران می توانند در 
لحظه از تمامی امکانات موجود اس��تفاده الزم را ببرند. 
به عن��وان مثال مدیران می توانند در لحظه حیاتی ترین 
اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات الزم و فوری را در 

اختیار داشته باشند. 
یک تاجر موفق هم به س��رعت می تواند با استفاده از 
تبل��ت خود به اخبار و اطالعات مهم ازجمله بازار خرید 
و ب��ازار هدف دسترس��ی پیدا کن��د، در حالی که هنوز 
در ابتدای روز بس��یاری از همکاران او به دفتر کار خود 
نرس��یده اند یا برای آین��ده بهتر ایده پ��ردازی و از همه 
مهم تر با ثبت این ایده ها می تواند آنها را س��ازمان دهی 

کند. 
درحال حاض��ر قیم��ت تبل��ت در بازار رقابتی اس��ت، 
اما م��ردم برندی را خریداری می کنن��د که با گذراندن 
آزمای��ش هم در جامعه ش��ناخته  ش��ده و هم از قیمت 
مناسبی برخوردار باش��د. تبلت های سامسونگ از 899 
هزار تومان تا 2میلیون و 366 هزار تومان در بازار قیمت 

دارند. 
مدل 898 هزار تومانی دارای ضمانت س��ام سرویس، 
صفحه نمایش 7 اینچ، س��ی پی یو دو هس��ته ای و دارای 
دو گیگابایت حافظه، سیس��تم عامل اندروید و دوربین 
 galaxynote اولش 3/15 مگاپیکس��ل اس��ت. م��دل
pro ک��ه 2میلی��ون و 366 ه��زار تومان قیم��ت دارد 
دارای صفح��ه نمای��ش 12 این��چ، س��ی پی یو هش��ت 
هس��ته ای، قل��م و س��رعت اینترنت و دانل��ود قوی تری 
 اس��ت که برای کارب��ران فعال در طراح��ی و گرافیکی 

مناسب است. 

ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه فاجعه تمام ش��دن 
انرژی های��ی چون آب و برق و گاز باید به فکر 
چاره ای برای اس��تفاده از انرژی های دیگر بود؛ 
انرژی هایی مانند نور خورش��ید که پاک ترین 
ان��رژی ه��م محس��وب می ش��ود و کمابیش 
موارد اس��تفاده ای هم در زندگی روزمره یافته 
است. آبگرمکن های خورشیدی نمونه جدید 
محصوالتی است که از این انرژی پاک استفاده 

می کنند و در بازار هم موجود هستند. 

تنها یك زمین داریم
امروزه بحث محیط زیس��ت و حفاظت از 
آن، در سراس��ر جهان مطرح است و در این 
رابط��ه کنفرانس ها و همایش ه��ای فراوانی 
برگزار می شود. در واقع مواظبت از کره زمین 
به یک وظیفه وجدانی و همگانی تبدیل شده، 
چ��ون ما تنها یک زمی��ن داریم. عصر، عصر 
انرژی های��ی  و  س��وخت ها  ذخیره س��ازی 
اس��ت که چیزی به اتمام شان نمانده است. 
خورش��ید به عنوان منبع بی پایانی از انرژی 
توجه جوامع بسیاری را جلب کرده و وسایل 
زیادی س��اخته شده که انرژی خود را از نور 
خورشید دریافت می کنند. چراغ  خیابان ها، 
وسایل منزل، باتری های خورشیدی و غیره 
نمونه هایی از کاربرد نور خورش��ید به جای 

سوخت های فسیلی هستند. 

از خورشید تا حمام خانه ها
یک��ی از کاالهای اساس��ی و ض��روری هر 
خان��واده ای آبگرمکن اس��ت. ای��ن روزها در 
بازار لوازم خانگی، آبگرمکن های خورش��یدی 
جایگاهی ویژه را به خ��ود اختصاص داده اند. 
تاکنون حدود 16هزار آبگرمکن خورشیدی در 

مناطق روستایی و حمام های عمومی جاهایی 
که دسترس��ی به س��وخت های دیگر ندارند، 
نصب ش��ده اس��ت. همچنین بیش از 5هزار 
آبگرمکن خورشیدی نیز در مناطق شهری و 
خانه ها نصب شده است. محل نصب شان هم 
اغلب پش��ت بام اس��ت و در متراژی بین سه 
تا چهار متر نصب می ش��وند. معموال ارتفاعی 
دو متری دارند و وزن آنها حدود 175کیلوگرم 
اس��ت. همچنی��ن قاب��ل اس��تفاده در اماکن 
عمومی و منازل مس��کونی نیز هستند. شاید 
به نظر برس��د که این نسل نو تنها در مناطق 
جنوبی کش��ور که آفتاب همیشه تابانی دارد، 
کاربرد دارد، اما این وسایل در هوای ابری نیز 
قادر به دریافت نور خورش��ید هستند، منتها 
با س��رعت کمت��ری آب داغ را تحویل ش��ما 
می دهند. همچنین درفصل تابس��تان در بازه 
زمانی دو و نیم ساعت و در زمستان در طول 

سه ساعت آب را داغ می کنند. 

قیمت و ظرفیت
ظرفیت این آبگرمکن ها رابطه مستقیمی با 
قیمت آنها دارد. آبگرمکن هایی برای استفاده 
چهارنف��ر در ط��ول روز بی��ن یک میلی��ون و 
300ه��زار تومان تا یک میلی��ون و 500هزار 
توم��ان تنوع قیم��ت دارند. ای��ن آبگرمکن ها 
150لیتر ظرفیت دارند. مدل های 200لیتری 
نیز که برای چهار تا پنج نفر ظرفیت آب دارند، 
بین یک میلی��ون و 500 تا دو میلیون تومان 
نرخ گذاری شده اند. مدل های دیگر که معموال 
برای اس��تفاده هفت تا هشت نفر در طول روز 
کاربرد دارند و 300لیتر نیز ظرفیت مخزن شان 
است، بین سه تا چهار میلیون تومان به فروش 

می  رسند. 

راهکارهایی برای کاهش هزینه ها
تنها با به کارگیری چند راهکار ساده می توانید هزینه های 
زندگ��ی خود را مدیری��ت کنید. به وی��ژه در محیط خانه 
می توانید کارهای کوچکی انجام دهید که تاثیر زیادی در 

کم شدن مصرف انرژی دارند. 

مصارف خانگی را جدی بگیرید
میزان مصرف انرژی توس��ط ماشین لباسشویی، به دو 
عامل بس��تگی دارد: مدل و نوع ماش��ین و میزان حرارت 
آب آن. به طور کلی ماشین های لباسشویی دو نوع دارند: 
در از باال و در از جلو. ماش��ین های لباسش��ویی در از باال، 
آب و انرژی بیش��تری مصرف می کنند، بنابراین با اینکه 
خرید ماش��ین های لباسش��ویی در از جلو، گران تر است، 
از نظر اقتصادی به صرفه تر هس��تند. اما مهم این اس��ت 
که عمده برقی که ماش��ین لباسش��ویی مصرف می کند، 
مربوط به سیس��تم گرمایش آب آن اس��ت لذا اگر ش��ما 
لباس ها را با آب سرد بشویید، تا حد بسیار زیادی مصرف 
برق دس��تگاه را کاهش داده ای��د. همچنین به علت عدم 
عایق بندی مناس��ب و وجود درزهای ف��راوان در خانه ها، 
بخش عمده ایی از انرژی که صرف گرمایش خانه می شود، 
از بین می رود. بنابراین نخستین کاری که می توانید انجام 
دهی��د گرفتن درز پنجره ها و دره��ا و کارهایی مانند آن 
اس��ت. این مطلب از آنجا مهم است که به طور میانگین 
بی��ش از 50درصد هزینه های مربوط به مصرف انرژی در 
بخش خانگی، به گرمایش و سرمایش خانه مربوط است. 
پوشیدن لباس مناسب در خانه هم می تواند راه مناسبی 
برای صرفه جویی در خانه باشد، مخصوصا استفاده از یک 
پت��وی اضافی در رختخواب تاثیر زی��ادی در حفظ دما و 
حرارت بدن تان دارد. در زمستان روزها می توانید از انرژی 
خورشید برای گرم کردن فضای خانه استفاده کنید. اگر 
در خانه از بخاری استفاده می کنید، سعی کنید تا آنجا که 
امکان دارد بخاری را از پنجره دور نگه دارید. مورد دیگری 
که بسیار اتفاق می افتد این است که ما هزینه زیادی برای 
گرمایش اتاق هایی می دهیم که هیچ اس��تفاده ای از آنها 
نمی کنیم. این یک غفلت ساده است که البته در درازمدت 
برای ش��ما گران تمام می ش��ود. اتاق هایی را که استفاده 

نمی کنید، گرم نکنید. 

انرژی مربوط به رایانه و لپ تاپ
هنگامی که رایانه ش��ما روش��ن اس��ت، چیزی حدود 
100وات ان��رژی مصرف می کند، اما در حالت به اصطالح 
خواب، تنها 20وات انرژی مصرف دارد، بنابراین می توانید 
رایانه خود را چنان تنظیم کنید که برای مثال اگر 10دقیقه 

از آن استفاده نکنید، خود به خود به حالت خواب برود.

بن سای اصالتا چینی و 
مربوط به 1400سال 
پیش است. می گویند 

در ایران هم سابقه دارد. 
درگذشته حكیم باشی ها 

گیاهان دارویی را در 
گلدان می كاشتند و 
برای درمان بیماران 
از شاخ و برگ شان 

می زدند كه به تدریج 
تنه آنها رشد می كرده 
و مانند بن سای های 

امروزی بوده اند

کاالی مدیران

صرفه راهنمای بازار

یادداشت
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در  درخت��ان  از  اس��تفاده 
کار  مح��ل  و  خان��ه  محی��ط 
حکم نسخه پزش��کان را دارد 
که ب��رای درمان های روحی و 
روانی تجویز می ش��ود. به ویژه 
با اس��تفاده از گیاهان می توان 
اداری  به محیط های خش��ک 
و کاری ش��ور و نشاطی تزریق 
از درختچه های  یک��ی  ک��رد. 
تزیینی که طرف��داران زیادی 
ه��م پی��دا ک��رده، بن س��ای 
اس��ت. این درختچ��ه لوکس 
که قیمت��ش گاه ب��ه چندده 
میلیون تومان هم می رسد، از 
نشانه های خوش سلیقگی و به 
اصطالح کالس کاری مدیران 

به شمار می رود. 
ای��ن اصطالح ژاپن��ی از دو 
لغ��ت بن به معن��ای درخت و 
سای به معنای گلدان تشکیل 
ش��ده یعنی درخت در گلدان. 
معادل چینی آن هم پنجینک 
بن س��ای  ام��روزه  و  اس��ت 
به عنوان یک هنر معرفی شده 
است. بن سای در واقع ترکیبی 
از باغبان��ی و هنر اس��ت. این 
هن��ر اصالتا چین��ی و مربوط 
اس��ت.  پیش  به 1400س��ال 
می گویند در ایران هم س��ابقه 
درگذشته حکیم باشی ها  دارد. 
گیاه��ان داروی��ی را با خود از 
این شهر به آن شهر می بردند، 
بنابراین گیاه��ان را در گلدان 
می کاش��تند و ب��رای درم��ان 
بیماران از ش��اخ و برگ ش��ان 
می زدن��د ک��ه به تدری��ج تنه 
آنها رش��د می ک��رده و مانند 

بن س��ای های امروزی بوده اند. 
بعد از اینکه بن س��ای به ژاپن 
می رود، تبدیل به یک س��بک 
هن��ری می ش��ود و ژاپنی ه��ا 
درخت های��ی را ک��ه قابلی��ت 
بیش��تری برای تبدیل ش��دن 
به بن س��ای دارند، شناس��ایی 

می کنند. 

بن سای شدن درختان
برای  روش ه��ای مختلف��ی 
تولی��د بن س��ای وج��ود دارد. 
ه��م می ش��ود از بذر ش��روع 
کرد، ه��م قلم��ه زدن و حتی 
200س��اله  درختی  می ش��ود 
را از طبیع��ت آورد در گلدان 
کاشت و طی 15 الی 20سال 
رویش کار کرد تا شکل هنری 
بگی��رد و تبدیل به بن س��ای 
ش��ود. اکثر درخت ه��ا قابلیت 
بن سای ش��دن را دارند مانند 
ن��ارون، کاج، تم��ر هن��دی و 
ام��ا درخت بن س��ای  غی��ره. 
 بای��د چن��د ویژگ��ی  خ��اص 
داش��ته باشد. نخس��ت اینکه 
درخ��ت مقاومی باش��د. مثال 
بید خیلی زیباس��ت اما مقاوم 
نیس��ت و در برابر آسیب هایی 
مانند حشرات و توفان شکننده 
برگ هایشان  اینکه  دوم  است. 
ب��زرگ نباش��د. مث��ال درخت 
گ��ردو را هرچق��در که هرس 
سوم  نمی شود.  کوچک  کنید، 
اینکه هرس پذیر باشد و شکل 

بگیرد. 

تعیین قیمت یك بن سای 
مهم ترین نکته در مورد یک 
بن س��ای فرم و شکل ظاهری 

آن است. س��ن در درجه دوم 
اهمیت قرار دارد. بن سای یک 
کار هنری اس��ت و مانند یک 
تابلوی نقاشی یا یک مجسمه، 
تکنی��ک ظاه��ری و زیبای��ی 
بصری آن تعیین کننده قیمت 
نهایی آن اس��ت. اصولی دارد 
که مطابق آن بررسی می شود 
که هر چه بیشتر تکنیک های 
ساخت آن رعایت شده باشد، 
قیمت آن هم بیش��تر اس��ت. 
س��ن، ابعاد و ن��وع گلدان آن 

مهم است. 

مسن ترین بن سای جهان
جهان  بن س��ای  مسن ترین 
در ژاپن اس��ت که 870س��ال 
دالر  5میلی��ون  و  دارد  س��ن 
ارزش گذاری ش��ده است. این 
بن سای شناس��نامه هم دارد. 
یکی از مسن ترین بن سای های 
موجود در ای��ران درخت تمر 
هن��دی اس��ت که 170س��ال 
سن دارد و 35 میلیون تومان 

اس��ت.   ش��ده  قیمت گ��ذاری 
هرچند ای��ن قیمت درمقیاس 
جهانی رقمی پایین محس��وب 
میانگین  کلی  می شود.به طور 
قیمت بن س��ای  در بازار ایران 
35میلیون  ت��ا  45ه��زار  بین 

تومان است. 

بن سای وارداتی
بن س��ای بیش��تر واردات��ی 
اس��ت. چ��ون درخت ه��ای 
واردات��ی بیش��تر متعل��ق ب��ه 
مناطق حاره ای است. درختان 
این مناطق ب��رای نگهداری در 
آب و هوای تهران و آپارتمان ها 
مناسبند. درختان ایرانی بیشتر 
سردسیری محسوب می شوند 
و در آپارتم��ان نمی توان آنها را 
نگه داشت و باید در فضای آزاد 
نگهداری شوند. زمانی بن سای 
ایران به کشورهای عراق، ترکیه 

و آذربایجان صادر شده است. 

مشتریان بن سای
چون بن س��ای واقعی قیمت 
باالیی دارد، مشتریانش بیشتر 
از قش��ر مرفه هستند. در همه 
جای دنیا بن س��ای را از مراکز 
می کنند. چون  معتبر خری��د 
یک گیاه معمول��ی مانند یک 
دس��ته  گل نیست که بشود از 
چهارراه ه��ا خری��د و به خاطر 
قیمت باالیی ک��ه دارد باید از 

مراکز معتبر خریداری شود. 

 حیات بن سای
تضمینی نیست

موجود زن��ده تضمین ندارد 
ول��ی فروش��ندگان خدمات��ی 

به مش��تریان ارائ��ه می کنند. 
ب��ه عنوان مث��ال در نگهداری 
مث��ال  می کنن��د.  کم��ک  آن 
وقتی مش��تری در سفر باشد، 
در غی��اب او از آن مواظب��ت 
مش��تری  برای  ک��ه  می کنند 
از  و  اس��ت  مجان��ی  دائ��م 
دیگران ماه��ی 10هزار تومان 
هزین��ه می گیرن��د. همینطور 
درخت��ی که مریض ش��ود، با 
نگه��داری چن��د روزه درخت 
را احی��ا می کنن��د، در هرس 
کردن گیاه به مش��تری کمک 
می کنند، خ��اک گلدان را هر 
س��ال و به طور رایگان عوض 
 می کنند و مش��اوره تلفنی هم 

می دهند. 

بن سای تقلبی 
در کاره��ای جدی��د مانن��د 
بن س��ای، کاره��ای مش��ابه و 
تقلبی زیاد است و چون مردم 
اطالعات ندارند به سمت آنها 
می روند. ظاه��ر مصنوعی این 
گیاهان برای مش��تری جاذبه 
دارد. با اس��تفاده از هورمون و 
طی دو ماه ای��ن گیاهان را به 
ش��کل بن سای درمی آورند که 

ارزان تر هم هستند. 
بن س��ای  تقلبی بیش��تر در 
چین و تایلند با پیوند به وجود 
می آید. در ذهن مردم بن سای 
یعن��ی درختچ��ه ای ک��ه تنه 
کلف��ت دارد با یک ت��اج. این 
تنه   تقلب��ی هم  درختچه های 
پف ک��رده مانند س��یب زمینی 
دارند ک��ه هورمونی اس��ت و 
کوتاهی پالس��یده  م��دت  در 

می شود و از بین می رود. 

سیدجالل عجایبی
رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران

خورشیدی ها، نسل جدید آبگرمکن 
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11 مدیریت سرمایه گذاری

افزای��ش جمعی��ت و توس��عه 
ش��هرها که با صنعتی ش��دن 
آلودگی  افزایش  همراه ش��ده، 
هوا و کم ش��دن فضای س��بز 
را نیز به دنبال داش��ته اس��ت؛ 
ای��ن روزه��ا  موضوع��ی ک��ه 
جوانان را به سمت باشگاه های 
بدنسازی س��وق داده است، به 
همین دلیل با س��رمایه گذاری 
2 میلیارد تومانی در راه اندازی 
یک باش��گاه بدنسازی می توان 
روزان��ه حداقل مهم��ان 100 
ورزش��کار بود. حال اینکه این 
باش��گاه چقدر درآم��د دارد به 
می��زان ش��هریه آن بس��تگی 
دارد، به گون��ه ای ک��ه برخی از 
باش��گاه ها در مناطق ش��مال 
شهر روزانه بین 15 تا 20 هزار 
تومان ورودی می گیرند گرچه 
هر قدر به س��مت جنوب شهر 
حرک��ت کنید میزان ش��هریه 
کاه��ش می یابد اما ب��ه دلیل 
استهالک پایین این تجهیزات، 
بازگش��ت س��رمایه ب��ه صرفه 
است، به طوری که پیش بینی 
می شود یک باش��گاه با هزینه 
2 میلیاردی در منطقه متوسط 
با ش��هریه ماهان��ه 400 هزار 
تومان در مدت سه سال بتواند 
تمام سرمایه خود را بازگرداند، 
گرچه می توان با ارائه خدمات 
اضافی همچون برنامه تمرینی 
و ماساژ، درآمد را بدون هزینه 

استهالک چندبرابر کرد. 
در س��ال های اخی��ر ب��ه دلیل 
زندگ��ی،  ش��دن  ماش��ینی 
ک��م  از  ناش��ی  بیماری ه��ای 
تحرکی توسعه یافته و پزشکان 
هموار ش��هروندان را به ورزش 
توصیه می کنند و همین عامل 
منج��ر به افزای��ش ورزش های 
سالنی ش��ده و توجیهی برای 
این بخش  در  س��رمایه گذاری 

است. 

احداث باشگاه بدنسازی
ی����ک  بخواهی����م  اگ����ر   
باشگاه بدنسازی راه اندازی کنیم 

ابت��دا باید یک فض��ای بزرگ 
را که دسترس��ی مناس��بی به 
خیابان ه��ای اصلی ش��هر دارد 
انتخاب کنیم، به طوری که اگر 
در محدوده ترافیک نباش��د به 
طور قطع مشکل افرادی که با 
ماشین شخصی تردد می کنند 
ب��رای آم��دن به باش��گاه حل 
می شود، حال با طراحی فضایی 
دیگری  مزیت  پارکینگ،  برای 
به باش��گاه اضافه می شود و آن 
را از س��ایر باش��گاه ها متمایز 

می سازد. 
مدیر باشگاه ورزشی رویال در 
رابطه ب��ا چگونگ��ی راه اندازی 
باشگاه بدنسازی می گوید: برای 
اخذ مجوز باشگاه بدنسازی باید 
با ارائه سند زمین و طرح باشگاه 
ب��ه اداره تربی��ت بدنی منطقه 
مراجعه کرد و پس از بررس��ی 
طرح نهایی، س��اخت مجموعه 
ورزشی ش��روع می شود، البته 
برخی اف��راد فضایی را که قبال 
ساخته شده با تغییر کاربری و 
بازسازی برای راه اندازی باشگاه 
آماده می کنند و تنها به مجوز 

باشگاه نیاز دارند. 
حس��ین س��هیلی با نگاهی به 
ویژگی های باش��گاه می افزاید: 
فضای باشگاه باید دارای سقفی 
بلند و تهویه ای مناس��ب باشد، 
چراکه هرقدر هوای بیش��تری 
در فضای باشگاه جریان داشته 
باشد احتمال انتقال بیماری و 
بوی نامطب��وع کاهش می یابد. 
همچنین در رابطه با س��المت 
ورزش��کاران عامل دیگری که 
باید به آن توجه کرد رختکن و 
ساخت دوش های مناسب برای 

استحمام است. 

هزینه ساخت باشگاه 
با توج��ه به اینکه قیمت زمین 
ش��هر  مختل��ف  مناط��ق  در 

متفاوت اس��ت و هزینه ساخت 
به ابعاد باش��گاه بستگی دارد. 
یک بودجه ثاب��ت را نمی توان 
برای تمام نقاط ش��هر یکسان 
ف��رض ک��رد، اما با ای��ن حال 
500 متر زمین برای س��اخت 
باش��گاه نیاز اس��ت که قیمت 
آن متناسب با آن محله خواهد 
بود. از ط��رف دیگر، تجهیزات 
مورد نی��از یک باش��گاه نظیر 

تردمیل، دستگاه های چندکاره 
و... قیمت ه��ای متفاوتی دارند 
که در مجموع برای یک باشگاه 
با ظرفی��ت 30 نفر همزمان به 
تع��داد چه��ار دس��تگاه در هر 
حرکت نیاز است که متناسب 
با آن باید بی��ش از 2 تن وزنه 
ب��رای دمب��ل و هالت��ر وجود 
داشته باشد، بنابراین بیشترین 
باشگاه صرف  راه اندازی  هزینه 

خرید دستگاه ها خواهد شد. 
باش��گاه  مدیر  میررضایی  رضا 
تایی��د هزینه های  ب��ا  هرکول 
فراه��م  باش��گاه،  تجهی��زات 
کردن س��ازه هایی برای کاهش 
سروصدا و ایجاد آلودگی صوتی 
در فض��ای باش��گاه را الزام��ی 
دانس��ت و اظهار کرد: هرچقدر 
یک باش��گاه از محیط آرام تری 
برخ��وردار باش��د با اس��تقبال 
بیشتری مواجه خواهد شد، به 

همین دلیل کف باش��گاه باید 
پارکت های��ی قرار گی��رد که از 
انعطاف پذیری باالیی برخوردار 
باشد. همچنین نیاز است دیوار 
باش��گاه ها دارای عای��ق صوتی 
بوده و از س��وی دیگ��ر ارتفاع 
مناسبی داشته باشد، به همین 
دلیل تغییر کاربری یک فضا به 
هزینه های  با  بدنسازی  باشگاه 
ایجاد س��اختاری  برای  زیادی 
مناس��ب با ای��ن ورزش همراه 

خواهد بود. 

ارائه خدمات
 زمینه افزایش درآمد

بدنسازی  باشگاه های  از  خیلی 
ب��ه دلی��ل مزیت های��ی چون 
داش��تن جک��وزی، س��ونا و... 
توانس��ته اند تع��داد زی��ادی از 
را ج��ذب کنند،  ورزش��کاران 
گرچ��ه هزین��ه ارائ��ه خدمات 
به ش��هریه اضافه شده اما این 
موضوع نه تنها منجر به کاهش 
مش��تریان آنه��ا نش��ده، بلکه 
زمینه حضور بیش��تر مشتریان 

را فراهم کرده است. 
مدیر باش��گاه هرکول با نگاهی 
ب��ه افزای��ش درآم��د باش��گاه 
و ایج��اد ش��رایط اختصاص��ی 
تصریح ک��رد: زمان��ی که یک 
باشگاه با قیمت کمتر مشتریان 
بیش��تری را ج��ذب می کن��د 
درآمد بیشتری خواهد داشت، 
ام��ا در کنار آن با اس��تهالک 
بیشتر تجهیزات روبه رو خواهد 
ش��د که با توجه به گران بودن 
آن ب��ه نظ��ر می رس��د هزینه 
تجهیز مجدد باال خواهد رفت، 
به همین دلی��ل درآمدزایی با 
همچون  باش��گاهی  خدم��ات 
برنامه ه��ای تمرین��ی، مربیان 
مجرب و حتی س��ونا و... عالوه 
ب��ر اختصاصی کردن باش��گاه 
می��زان  ش��هریه،  افزای��ش  و 

اس��تهالک تجهیزات را کاهش 
می دهد، زیرا روزانه مش��تریان 
کمت��ری مراجع��ه می کنند و 
در مقابل هزینه بیش��تر از آنها 

دریافت می شود. 
 رض��ا میررضایی با اش��اره به 
اینک��ه کاف��ی ش��اپ و اغذیه 
می تواند زمینه جذب مشتریان 
را بیش��تر کن��د، اضاف��ه کرد: 
خیلی از ورزش��کاران حرفه ای 
به دلیل تمرینات س��نگین در 
پایان ورزش به خرید خوراکی 
تمایل دارند. وقتی یک باشگاه 
از چنی��ن خدمات��ی برخوردار 
نباش��د یک امتیاز منفی است، 
به همین دلیل بای��د با فراهم 
کردن اغذیه سالم، ورزشکاران 
حرف��ه ای را به باش��گاه جذب 
ک��رد. البت��ه خدم��ات زیادی 
هس��ت ک��ه می توان��د ب��رای 
مش��تریان اولویت داشته باشد 
اما ب��ا توجه به هزین��ه ای که 
نزدی��ک به 2 میلی��ارد در نظر 
گرفته ش��ده به نظر می رس��د 
یک کادر پزش��کی ه��م برای 
آس��یب های  از  جلوگی��ری 
ورزشی نیاز اس��ت، گرچه این 
گروه با ارائه خدمات ماساژ های 
ورزش��ی می توان��د درآمدزایی 
مجزای��ی را ب��رای باش��گاه به 

ارمغان بیاورد. 
با توجه به اهمیتی که هم اکنون 
افراد جامعه به سالمت جسمی 
خود می دهند و به نوعی ارزش 
اجتماعی تبدیل ش��ده به نظر 
ارائ��ه مش��اوره های  می رس��د 
الغری و روش های کار با وزنه 
می تواند درآمدزایی باشگاه های 
ورزشی را بیشتر کند. در واقع 
باش��گاه ها به ص��ورت محلی و 
منطقه ای ورزشکاران را جذب 
می کنند به همین دلیل رقیب 
آنها تنها باشگاه های آن منطقه 
است که اگر در زمان راه اندازی 
امکانات آن باشگاه ها را بررسی 
و زمین��ه ارائه خدمات بیش��تر 
را فراه��م کنند، ب��ه طور قطع 
درآمد بیش��تری را با ثبت نام 
از مشتریان اختصاصی به جیب 

خواهند زد. 

سرمایه گذاری در راه اندازی باشگاه بدنسازی

بدنسازیوپولسازی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
سرمایه: 

برگزاری نمایشگاه
 فرصت های اقتصادی به همراه دارد

مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت دارایی مرک��زی بازار 
س��رمایه برگزاری نمایش��گاه های بورس و بانک نظیر 
نمایش��گاه کی��ش را یکی از بهتری��ن ابزارهای معرفی 
فرصت های ناب س��رمایه گذاری موجود در کشور برای 
جذب س��رمایه گذاران خارجی عن��وان کرد و گفت: در 
صورتی که این قبیل اقدامات منجر به شناس��ایی نقاط 
ضعف و قوت سیس��تم اقتصادی ایران ش��ود، می توان 
امیدوار بود تا سازوکار جذب سرمایه خارجی در کشور 

تسهیل شود.
به گزارش ایلنا، سیدحسین حسینی با اشاره به اینکه 
نمایش��گاه های بورس در راس��تای معرفی قابلیت های 
نهادهای مالی داخلی و خارجی برگزار می ش��ود، تاکید 
کرد: معرفی توانمندی ها و دس��تاوردهای بازار سرمایه 
کش��ورها، ترغیب م��ردم به پس انداز، س��رمایه گذاری 
و اس��تفاده بهین��ه از پول و پوش��ش ریس��ک، معرفی 
س��ازوکارهای مناسب س��رمایه گذاری در بورس اوراق 
بهادار، کاال و تامین مالی شرکت ها از طریق بازار اولیه، 
توسعه فرهنگ سهامداری، سرمایه گذاری و تامین مالی 
و معرفی محص��والت و توانمندی ش��رکت های حاضر 
در ب��ورس اوراق به��ادار در صنای��ع مختلف مهم ترین 
 دس��تاوردهای برگزاری نمایشگاه های بورس در کشور

 است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه کش��ورهای موف��ق همواره با 
اس��تفاده از تامین منابع خارج��ی، مناطق آزاد خود را 
آب��اد کرده اند، گفت: کش��ور ما نیز ب��ا توجه به برتری 
ژئوپلیتیک نس��بت به س��ایر کش��ورهای موفق در این 
زمین��ه، باید به دنبال ج��ذب حداکث��ری منابع مالی 
خارجی جهت توسعه مناطق آزاد باشد که این امر خود 
منجر به ورود سرمایه، ارز و جذب نیروی کار می شود.

حس��ینی افزود: یکی از ابزارهای مهم تامین مالی در 
بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسالمی )صکوک( است 
که می توان با تس��هیل س��ازوکارهای موجود به سمت 
انتشار حجم باالی صکوک بین المللی و ارزی به منظور 
 تامی��ن مالی کالن طرح ه��ای توس��عه ای مناطق آزاد 

حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت مدیریت دارایی مرکزی 
بازار س��رمایه با گذشت سه س��ال از آغاز فعالیت خود 
با تاس��یس و راهب��ری نهادهای واس��ط به عنوان یکی 
از ارکان مهم انتش��ار اوراق بهادار اس��المی )صکوک(، 
اق��دام ب��ه انتش��ار بی��ش از 20ه��زار میلی��ارد ریال 
صکوک ب��ه منظور تامی��ن مالی بنگاه ه��ای اقتصادی 
ک��رده، تصریح کرد: کش��ور م��ا با توجه ب��ه موقعیت 
جغرافیایی و داش��تن بزرگ ترین مناب��ع انرژی جهان 
دارای پتانسیل تبدیل ش��دن به قدرتمندترین اقتصاد 
خاورمیانه است که همین مسئله توجه سرمایه گذاران 
 خارجی را به س��مت جمهوری اس��المی ایران معطوف 

ساخته است.

این فعال اقتصادی افزود: از س��وی دیگر بس��ترهای 
قانونی و زیرس��اخت های الزم ه��م جهت تحقق حجم 
عظیم س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور فراهم است، 
نکته ای که باید بر آن تاکید شود انجام مطالعات تطبیقی 
روی فرآیندهای عملیاتی میان کش��ورهایی اس��ت که 
در س��ال های اخیر حجم قابل توجهی از س��رمایه های 
خارجی را جذب کرده اند تا ما هم بتوانیم با استفاده از 
 راهکارهای صحیح از این توان بالقوه بهترین استفاده را 

ببریم.
ب��ه گفت��ه وی دول��ت یازدهم ب��ا جدیت ب��ه دنبال 
باز مهندس��ی علمی نظ��ام اقتصادی کش��ور و به تبع 
آن طراح��ی دقیق نظ��ام تامین مالی در ایران اس��ت، 
به این معنی که تامین مال��ی کالن از طریق ابزارهای 
موجود در بازار سرمایه انجام شود و با آزاد شدن منابع 
بانکی، وظیفه تامین س��رمایه در گردش و تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی باشد.

ب��ر ای��ن اس��اس،  نخس��تین نمایش��گاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه، بازار س��رمایه و خصوصی س��ازی و 
ششمین نمایش��گاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کی��ش جزی��ره  در  آب��ان   2 ت��ا  مه��ر   2۹  کش��ور 

 برگزار می شود.  

ایجاد کمربند سبز 10 هکتاری
 در بندرخشک یزد

طرح کمربند سبز بندر خشک یزد در مساحتی بالغ 
بر 10 هکتار به مرحله اجرا درآمد. 

به گزارش ایس��نا، بندر خشک یزد در مساحتی بالغ 
بر 700 هکتار در حال اجراس��ت که در همین راستا و 
به منظور ایجاد و توس��عه فضای سبز در این بندر، در 
مساحتی بالغ بر 10 هکتار از این بندر با اعتباری قریب 

یک میلیارد ریال، درختکاری شد. 
در این طرح از شبکه آبیاری قطره ای همراه با آخرین 
فناوری توزیع مفید آب اس��تفاده ش��ده و همچنین از 
کودهای ورمی کمپوس��ت برای تغذیه بیش��تر درختان 

بهره برده شده است. 
البت��ه ب��ا توجه ب��ه ش��رایط جغرافیای��ی منطقه و 
ل��زوم اس��تفاده بهین��ه از آب، کاش��ت درخت��ان کم 
آب  خ��واه در دس��تور کار ق��رار گرفته و از اس��فندماه 
س��ال گذش��ته نزدی��ک ب��ه یکه��زار و 800 اصل��ه 
 درخ��ت از نوع کاج، س��رو نق��ره  ای و زیتون کاش��ت

 شده است. 
نخستین بندر خشک تعاونی کشور در 20 کیلومتری 

یزد و در شهرستان مهریز واقع شده است.

به دلیل ماشینی 
شدن زندگی، 

بیماری های ناشی 
از کم تحرکی 

توسعه یافته و همین 
عامل منجر به 

افزایش ورزش های 
سالنی شده و 
توجیهی برای 

سرمایه گذاری در 
این بخش است

اخبار

از مشوق های صادراتی
تا دستگاه جدید برق

کالف اول: 
ریی����س س�����ازمان 
توس��عه تجارت گفته در 
ش��ورای عالی ص��ادرات، 
صادرات��ی  مش��وق های 
ارزش  با  کااله��ای  برای 
ب��اال و های تک  اف��زوده 
مصوب ش��ده و تالش می ش��ود برای س��ال آینده در 
ردی��ف بودجه  در نظ��ر گرفته ش��ود ت��ا فعالیت های 

صادراتی افزایش یابد. 
به تازگی مس��ئوالن ب��ه تکاپو افتاده ان��د تا بر حجم 
صادرات غیرنفتی بیفزایند. جلوگیری از خام فروشی در 
حوزه موادمعدنی یکی از مواردی است که این موضوع 
را به اثبات می رس��اند. حال دولت در این زمینه گامی 
فراتر برداشته و به صادرکنندگان محصوالتی که ارزش 
اف��زوده باالیی دارند و همچنین فعاالن حوزه های تک، 
قول مش��وق های صادراتی را داده اس��ت. بنابراین اگر 
می خواهی��د در احداث ی��ک کارخانه در هر بخش��ی 
سرمایه گذاری کنید، سعی کنید که سرمایه شما منجر 
ب��ه ایج��اد ارزش افزوده در محصول نهایی ش��ود تا نه 
تنه��ا مجوز صادرات آن را دریافت کنید، بلکه از دولت 
تش��ویقی هم بگیری��د. این یعنی یک س��رمایه گذاری 

درست و به جا. 

کالف دوم: 
مدیرعام��ل ش����رکت 
از  افزارآزم��ا  الکترونی��ک 
طراح��ی و تولی��د داخلی 
دس��تگاه های اندازه گیری 
کنتورهای  و  الکترونی��ک 
پیشرفته برق با استفاده از 
ت��وان و دانش بومی متخصصان ایرانی در این ش��رکت 
خبر داد. در این گزارش که ایس��نا منتشر کرده، آمده 
اس��ت: »دس��تگاه های اندازه گیری الکترونیک تولیدی 
این شرکت به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر 
به فرد در طراحی و س��اخت، بهت��ر از نوع اروپایی آن 

است و قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را دارد.«
خب ش��اید با خودت��ان بگویید که ای��ن موضوع به 
س��رمایه گذاران چ��ه ربطی دارد؟! نکته اینجاس��ت که 
شما می توانید هم به صورت یک سرمایه گذار وارد عمل 
ش��وید و روی تولید انبوه این دس��تگاه سرمایه گذاری 
کنی��د و ه��م می توانید در قالب ش��رکت های پخش با 
این کارخانه همکاری داش��ته باشید. زیرا قطعا پس از 
گذش��ت زمان اندکی، قابلیت های این دس��تگاه برای 
فروش��ندگان داخلی به اثبات می رس��د و شرکت های 
توزی��ع برق به دنبال آن می گردن��د. پس هرچه زودتر 

دست به کار شوید. 

سرنخ

خبر
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حامدشایگان

راه اندازی پاالیشگاه خون
 در کرمان به زودی

مهن��دس »صدر هاش��می نژاد« کارآفرین برجس��ته 
کرمان��ی گف��ت: ب��ه زودی پاالیش��گاه خ��ون ب��رای 
اس��تفاده های داروی��ی و درمان��ی در کرم��ان افتتاح 

می شود.
به گ��زارش ایس��نا، »محمد صدر هاش��می نژاد« در 
کارگروه س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی حول محور 
منطقه گردش��گری هنزا گفت: این پاالیش��گاه که فاز 
نخست اجرایی آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود با 
محوری��ت پاالیش خون و تولید انواع داروهای خاص از 
پالسمای خون، ایران را به عنوان هفتمین کشور با این 

تکنولوژی معرفی می کند.
وی با اش��اره به اینکه برای احداث پاالیش��گاه مورد 
نظ��ر بودج��ه ای بالغ بر 1200 میلی��ارد تومان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، افزود: یکی از ویژگی های بارز این 
طرح استفاده از خون مس��لمان برای تولید دارو است 
ک��ه این امکان را می دهد دیگر کش��ورهای مس��لمان 
همچون س��وریه، عربس��تان، عراق، فلس��طین و... که 
تاکنون مجبور به اس��تفاده از داروهای خارجی مشابه 
بودن��د از فرآورده ه��ای خونی این قط��ب دارویی دنیا 

استفاده کنند.
همچنین صدرهاشمی به عنوان س��رمایه گذار اصلی 
منطق��ه گردش��گری هن��زا در خصوص ای��ن منطقه 
گف��ت: از برنامه هایی که قوی��ا به دنبال اجرای آن برای 
شناساندن هنزا به عنوان قطب گردشگری ایران هستیم 
ایجاد بزرگ ترین پیست اسکی خاورمیانه به طول شش 
کیلومت��ر، احیای رودخانه دره به ط��ول 23 کیلومتر، 
ایجاد دومی��ن اردوگاه دانش آموزی ایران، ایجاد مراکز 
اس��کان و تفریح، سامان دادن بخش جذب توریست و 

نیز ایجاد جاذبه های گردشگری است.
»علیرض��ا رزم حس��ینی« اس��تاندار کرم��ان که در 
این جلس��ه حضور داش��ت با تقدیر از مش��ارکت همه 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در آبادانی استان گفت: 
طرح ه��ای پیش رو همچون منطقه گردش��گری هنزا و 
پاالیش��گاه خون سبب پیش��رفت هر چه بیشتر و بهتر 
اس��تان کرمان ش��ده و ارگان های دولتی اس��تان برای 
پیش��برد این هدف هرگونه هم��کاری الزم را با بخش 

خصوصی دارند.
براس��اس این گزارش، در جلس��ه عصر روز دوشنبه 
هفتم مهرماه، »ابراهی��م جهانگیری« مدیرکل آموزش 
و پ��رورش اس��تان کرمان از اجرا و راه ان��دازی فاز دوم 
مدارس زندگی بنیاد صدر هاشمی که به امر تحصیل و 
زندگی دانش آموزان مس��تعد و محروم می پردازد، خبر 

داد.

معاون نظارت ب��ر بهره برداری ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور گفت: از 
این پ��س پیمانکاران��ی می توانند به بخش 
بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضالب 
وارد شوند که گواهینامه بهره برداری داشته 
باشند. به گزارش روابط عمومی وزارت نیرو، 
حمیدرضا تشیعی با اشاره به محورهای نقشه 
راه بخش بهره برداری ش��رکت مهندس��ی 
آب و فاض��الب کش��ور اظهار ک��رد: یکی از 
محورهای مهم بحث مدیریت تقاضای آب 
کشور، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب 
تصفیه خانه های فاضالب و جایگزین کردن 
آن با منابع آب باکیفیتی است که هم اکنون 
در بخش غیرش��رب؛ به وی��ژه در صنعت و 
کشاورزی مصرف می شود. وی با بیان اینکه 
رویکرد ای��ن ش��رکت، بهس��ازی و ارتقای 
تصفیه خانه های موجود در کشور است، افزود: 
هم اکنون افزون بر 140 تصفیه خانه فاضالب 
در کش��ور موجود اس��ت و مطالعه و اجرای 
عملیات ارتقا، در دستور کار شرکت های آب 
و فاضالب قرار گرفته است؛ همچنین طرح 
کالن استفاده از فناوری های نوین در ارتقای 
تصفیه خانه ها و استفاده مجدد از پساب نیز با 
همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
دست انجام است که امیدواریم هر چه زودتر 

به نتیجه برسد. تشیعی با اشاره به گستردگی 
طرح            های توسعه فاضالب در کشور گفت: در 
احداث تصفیه خانه ه��ای جدید در تعامل با 
معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت ضمن 
در نظر گرفتن راندمان باالی تصفیه و هزینه 
نگهداری و تعمیرات کم، ساخت سامانه هایی 
در دس��تور کار قرار دارد که بتواند پس��اب 
با کیفی��ت و قابلیت اس��تفاده مجدد تولید 
ش��ود. وی ادامه داد: در بخش روس��تایی با 
توجه کمبود نیروی انسانی و محدود بودن 
جمعیت تحت پوشش از روش های تصفیه 
ارزان تر همچون وتلند اس��تفاده می ش��ود 
تا از پساب تولید ش��ده بتوان در تامین آب 
زمین های کشاورزی اس��تفاده کرد. معاون 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور با اشاره به اهمیت بهره برداری 
و نگهداری از تاسیس��ات تصفی��ه گفت: با 
توجه به هزینه های بس��یار باالی س��اخت 
تصفیه خانه های فاض��الب، هر تصفیه خانه 
باید حداقل 30 س��ال در چرخه قرار داشته 
باشد و اگر در این مدت بهره برداری مناسبی 
از تصفیه خانه انجام نشود تاسیسات در زمان 
کمتری مستهلک شده و آسیب خواهد دید. 
وی افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر 
برون سپاری بخشی از مسئولیت های صنعت 
آب و فاضالب، در روند واگذاری بهره برداری از 
این تصفیه ها به بخش خصوصی باید پیمانکار 
واجد صالحیت استفاده شود؛ از دو سال پیش 
تدوین آیین نامه تعیین صالحیت پیمانکاران 
بهره ب��رداری تصفیه خانه ها و ش��بکه های 
فاضالب تهیه و س��ال گذشته توسط وزارت 
نیرو ابالغ شد. به گفته تش��یعی هم اکنون 
افزون بر 40 پیمان��کار متقاضی فعالیت در 
بخش فاضالب هس��تند و تعیین صالحیت 

شده اند.

اگر به دنبال س��رمایه گذاری هستید، 
ای��ن خب��ر را از دس��ت ندهی��د. رییس 
کمیس��یون اقتص��اد، س��رمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان از 
عدم وجود مراکز خرید مدرن و برندهای 

مناسب در همدان خبر داد.
به گ��زارش ایس��نا، »محم��د تبریزی« 
شامگاه گذشته در جلسه کمیسیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
شهر همدان تصریح کرد: نیازهای مردم در 
بازارهای همدان برآورده نمی ش��ود و اوقات 
فراغت آن��ان را پر نمی کن��د.وی با تاکید بر 
اینکه همش��هریان باید پول هایش��ان را در 
ش��هر خود هزینه کنند، اظهار کرد: همدان 
باید مقصد خرید تجار و بازرگانان باش��د به 
طوری که گردش مالی در این شهر رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه آپارتمان نشینی 
به سرعت در حال افزایش است به طوری که 
احداث پ��ارک و مراک��ز خری��د از نیازهای 
اولیه هر شهر محسوب می ش��ود.وی اصل 
مهم و سمت و س��وی اقتصاد در همدان را 
گردشگری و جذب توریست دانست و گفت: 
در س��ال گذش��ته اقدامات موثری در این 
زمینه اتفاق افتاد و امروز نقاط ضعف و قوت 
در زمینه جذب توریست در همدان مشخص 
ش��ده اما کار در این حوزه هزین��ه بر بوده و 
ابتدا نیازمند س��رمایه گذاری است.تبریزی 
توریست را به دو دسته داخل شهر و خارج از 
شهر تقسیم کرد و افزود: افراد مراجعه کننده 
به شهر از مناطق حاشیه برای تفریح و خرید 
جزو گردشگران داخلی محسوب می شوند.

تبریزی ادامه داد: در حال حاضر رستوران ها 
و هتل های موجود در شهر کافی و مناسب 
نبوده در صورتی که بای��د برنامه ریزی های 
دقیق تری در این راس��تا انجام ش��ود تا به 

نقطه مطلوب دس��ت یابی��م.وی در ادامه با 
بیان اینک��ه ارزان ترین مدیری��ت، بهترین 
مدیریت نیس��ت، اظهار کرد: گاهی اوقات 
برای مدیریتی با کیفیت مناسب باید هزینه 
و س��رمایه گذاری های زیادی صورت گیرد.

تبریزی ساختمان های هر شهر را هویت آن 
شهر دانست و افزود: تصمیمات در مدیریت 
شهری تاثیر بس��زایی در بطن و اقتصاد هر 
شهر خواهد داشت.وی مهم ترین هدف در 
مدیریت ش��هری را اجرای ط��رح تفضیلی 
دانس��ت و تصریح کرد: باید تم��ام نیازها از 
جمله نیاز های آموزشی و فرهنگی در شهر 
دیده شود در صورتی که هم اکنون در همدان 
با عدم وج��ود یا کمبود س��راهایی از جمله 
سرای اهل قلم و سالمندان مواجه هستیم.
رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شهر همدان خاطرنشان 
کرد: در راستای اجرای طرح تفضیلی معابری 
که درصد عمده آن باقیمانده باید بازگشایی 
شوند که در این صورت سرمایه مردم تعیین 
تکلیف خواهد ش��د.وی خواستار تشکیل 
سایت های اداری در شهرداری همدان شد 
و تاکید کرد: ش��هر با وجود مدیران ارش��د 
سیاسی متعلق به مدیریت شهری بوده در 

حالی که همه انتظارها از شهرداری هاست.

اجرای آیین نامه تعیین صالحیت پیمانکاران 
بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضالب

مراکز خرید مدرن و برندهای مناسب
در همدان وجود ندارد
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و طراحی  بسته بندی  مقوله 
ب��ا  هم��واره  م��ا  کش��ور  در 
مشکالت و کمبودهایی همراه 
بوده اس��ت که ب��رای برطرف 
کردن آن هر روز کارشناس��ان 
و متخصص��ان زی��ادی در این 
ح��وزه ت��الش می کنن��د و با 
بهره گی��ری از امکانات موجود 
خالقی��ت  و  روز  دان��ش  و 
روش ه��ای  خ��ود،  تیم ه��ای 
و  طراح��ی  ب��رای  متفاوت��ی 
بس��ته بندی محصوالت به کار 
می گیرن��د. در ای��ن خصوص 
اس��تودیو  از  تجل��ی  ف��واد 
به صورت  آتی ب��ال که  دیزاین 
تخصص��ی در ح��وزه طراحی 
فعالیت می کن��د، نظرات خود 
را ب��ا »فرصت امروز« در میان 
ادامه   گذاش��ته اس��ت که در 

می خوانید. 

ضعف های موجود در حوزه 
طراحی و بسته بندی در 

کشور
م��ا  کش��ور  در  کارفرماه��ا 
ارزش و اهمی��ت بس��ته بندی 
روی فروش و عرضه درس��ت 
محص��والت را نمی دانن��د ی��ا 
ج��دی نمی گیرن��د  و کارهای 
تخصص��ی را به کارشناس��ان 
این بخش نمی س��پارند، البته 
ضعی��ف بودن بنی��ه اقتصادی 
واردات  ب��رای  تولیدکنندگان 
دس��تگاه ها و تجهیزات متنوع 
بس��ته بندی هم در این میان 

تاثیر بسیاری می گذارد. 
از طرفی به م��وازات همین 
مس��ائل همکاران ما در حوزه 
طراح��ی و بس��ته بندی ه��م 
ضعف هایی نش��ان داده اند که 
مق��دار اعتماد ک��م کارفرما را 
ب��ا اش��تباهات خ��ود، از بین 
برده ان��د. م��ا بای��د بدانیم که 
طراح��ی بس��ته بندی یک کار 
هن��ری نیس��ت، بلک��ه ی��ک 
و  تخصص��ی  کام��ال  فرآین��د 
مهندس��ی اس��ت، ام��ا گاهی 
حت��ی زمانی ک��ه تولیدکننده 
حاض��ر ب��ه هزینه ک��ردن در 
مبحث طراحی می شود طراح 
با اشتباه خود میزان فروش و 
نتیجه مورد انتظار تولیدکننده 
را تامی��ن نمی کن��د ، همین 
باعث پس کش��یدن  مس��ئله 
بی اهمیت ش��دن  و  کارفرم��ا 

طراحی در نظر او می شود. 
فعالی���ت های  ه�مچ��نین 
ای��ن ح��وزه  در  کارشناس��ی 
مانند تحقیقات ب��ازار و نتایج 
پس از بسته بندی و تبلیغات، 
در کش��ور ما ضعیف است. از 
ای��ن رو گاهی تقلی��د از یک 
ط��رح ب��رای اینک��ه آن طرح 
در خصوص فروش و به دس��ت 
آوردن ب��ازار موفق بوده اتفاق 
اش��تباه  کامال  ک��ه  می افت��د 
اس��ت و کار را بدت��ر می کند. 
برای آن مثال های مش��خصی 
 دارم ک��ه در ادام��ه توضی��ح 

خواهم داد. 

راهکارهایی برای حل 
معضالت این بخش

نخس��تین مس��ئله اعتم��اد 
کارفرم��ا ب��ه طراح و س��پس 
آگاهی و ش��ناخت نس��بت به 
محص��ول ی��ا خدمتی اس��ت 
ک��ه ارائ��ه می ده��د. آگاه��ی 
ای��ن منظور  و ش��ناخت ب��ه 
ک��ه مش��اور کارفرما ی��ا تیم 
بدانن��د  بای��د  او  مارکتین��گ 
دقیقا چ��ه می خواهند و بازار 
برای  هدفشان چیس��ت. مثال 
من پیش آم��ده که در جواب 
س��وال »بازار هدف ش��ما چه 
کس��انی هستند؟ « ش��نیده ام 
که  مخاطب ما مردم هس��تند! 
ای��ن از نظر م��ن بزرگ ترین 
اشتباه و برداش��ت کارفرما از 
محصول��ش اس��ت، م��ا دقیقا 
باید بدانیم برای چه جنس��ی 
از افراد، در چه محدوده سنی 
و با چه س��طح درآمدی از چه 
طبقه اجتماع��ی و... محصول 
تولید و عرضه می کنیم. پاسخ 
همه این س��واالت در طراحی 
المان های��ی که قرار اس��ت به 
کار برده شود تاثیر می گذارد. 
به عنوان مثال، امروز در همین 
بازار م��ا دو محص��ول x،y را 
داریم ک��ه ای��ن دو از رقیبان 
هم در محصوالت خوراکی در 

شاخه تنقالت هستند. 
 x محص��ول  بس��ته بندی 
بسیار ش��یک و نفیس از مواد 
اولی��ه گران قیمت و با طراحی 
عالی اس��ت، از طرفی کیفیت 
محص��ول ه��م باالت��ر از برند 
y اس��ت. ای��ن دو محصول از 
نظر وزن مس��اوی و کامال هم 
قیم��ت هس��تند، ام��ا باوجود 
همه مزیت ه��ای برند x ،برند 
بیش��تری  y ف��روش خیل��ی 
دارد و برند شناخته  ش��ده تری 
اس��ت.  مخاط��ب  نظ��ر  از 
برند  ک��ه  همینجاس��ت  نکته 
و  طراح��ی  در خص��وص   x
محص��ول  ی��ک  بس��ته بندی 
معمول��ی تقریب��ا ارزان قیمت 
ک��ه ممک��ن اس��ت مص��رف 
روزان��ه باش��د ت��الش ک��رده 
ی��ک طراح��ی و بس��ته بندی 
عال��ی انج��ام ده��د ک��ه این 
ناخ��ودآگاه در ذهن مخاطبی 
ک��ه قصد خری��د دارد گران تر 

ب��ودن محص��ول x را تداعی 
تا ح��دی که مخاطب  می کند 
حتی ریس��ک پرسیدن قیمت 
محص��ول را نمی پذی��رد. پس 
می شود نتیجه گرفت محصول 
y ب��ازار را بهت��ر ش��ناخته و 
می دانسته است چه محصولی 
را در چه س��طح کیفی با چه 
 طراح��ی و بس��ته بندی روانه 

بازار کند. 
ن��گاه طراح  بعدی  مس��ئله 
اس��ت؛ او بای��د کام��ال از بازار 
هدف و محصول باخبر باش��د، 
نی��از بازار را بدان��د و به عالوه 
کار تخصص��ی خود را با توجه 
به فرهنگ و ارزش های جامعه 
بشناس��د. برای م��ن به عنوان 
از  س��وال  نخس��تین  ط��راح 
کارفرما این است که اصال چرا 
کند؟  بس��ته بندی  می خواهد 
یا چرا قصد دارد بس��ته بندی 
قبلی را تغیی��ر دهد؟ کارفرما 

به عن��وان ش��روع کننده ای��ن 
پروس��ه باید اطالع��ات کاملی 
و  محص��والت  در خص��وص 

خواسته خود داشته باشد. 
فرآین��د  ب��ه  م��ن  ن��گاه 
است که  فرآیندی  بسته بندی 
بای��د در خدمت ب��ازار فروش 

باشد. 
ما به دنبال به دست آوردن 
محصول زیبا و هنری نیستیم، 
ط��رح باید بتواند متناس��ب با 
ب��ازار کارکرد فروش داش��ته 
باش��د. بل��ه! خالقیت بس��یار 
خ��وب اس��ت، ام��ا خالقیتی 
ک��ه محدودیت های ب��ازار در 
آن لح��اظ نش��ود صرف��ا کار 
هن��ری اس��ت و کار هنری به 

درد ب��ازار نمی خ��ورد، ما باید 
براس��اس نیاز بازار و مخاطب 
ط��رف  از  ک��ه  را  طرح��ی 
 کارفرم��ا خواس��ته می ش��ود، 

انجام دهیم. 
در مجم��وع می ت��وان گفت 
بزرگ��ی در  نق��ش  مخاط��ب 
دارد،  محص��ول  بس��ته بندی 
یعن��ی ما با توجه به خواس��ته 
و نی��از و س��طح مخاطب باید 
بس��ته بندی و طراح��ی کنیم 
و دقیق��ا بای��د بدانی��م چ��ه 
محصول��ی را در چه جایگاهی 
مخاطب شناسی  و  می فروشیم 
و  اس��ت  آن  متخص��ص  کار 
تحقیقات  نمی تواند  هر کس��ی 
ب��ازار انجام دهد، ای��ن مقوله 
باید به کارشناسان این بخش 

سپرده شود. 

کپی کاری ممنوع
تجل��ی در خص��وص حجم 
زیاد کپی کاری ها در دو حوزه 
بس��ته بندی و طراح��ی لیبل 
می گوی��د: مس��ئله کپی کاری 
در کش��ور م��ا دو بخش دارد، 
در خص��وص بخ��ش اول باید 
دانس��ت  مقص��ر  را  کارفرم��ا 
یعنی ما به عنوان طراح گاهی 
مجاب می شویم آن طرحی را 
که کارفرم��ا می خواهد، بزنیم. 
در واق��ع اغلب طرح های کپی 
خارجی ک��ه در بازار می بینید 
خواس��ت کارفرماس��ت، ما در 
ای��ران آژانس ه��ا و طراح های 
خ��وب و خالق��ی داری��م که 
حتی در بخش بین المللی هم 
قابلیت رقابت دارند، اما مسئله 
طرح های  ب��ه  کارفرما  اعتماد 

خارجی است. 
ما به عن��وان طراح در مقابل 
تمام درخواست های کپی کاری 
که از ما خواس��ته شده، طرح 
را هم  پیش��نهادی خودم��ان 
زده ای��م ک��ه گاه��ی پذیرفته 
می ش��ود و گاهی هم کارفرما 
ب��ه دلیل ذهنی��ت مثبتی که 
از آن ط��رح یا برن��د خارجی 
دارد، اصرار به کپی یک طرح 

مشخص می کند. 
اعتماد است  مس��ئله اصلی 
ک��ه در ذهن کارفرم��ا یا تیم 
مارکتینگش نسبت به طرح ها 
و بسته بندی های ایرانی ضعیف 

این مس��ئله کپی کاری  است. 
ب��رای ما وجه��ه کاری بدتری 
حتی  می گ��ذارد،  ج��ای  ب��ه 
گاهی مخاطبان در شبکه های 
اجتماع��ی یا از طریق ایمیل و 
تلفن به م��ا اعتراض می کنند 
که چ��را فالن ط��رح را کپی 
کردی��د یعنی این مس��ئله به 
اس��م طراح تمام می شود، اما 
نمی توانیم یک مش��تری  م��ا 
ب��زرگ خود را که بخش��ی از 
درآمدهای ما را تامین می کند 
ب��ا رد ک��ردن خواس��ته اش از 

دست بدهیم. 
از طرف��ی همان ط��ور که از 
قب��ل توضی��ح دادم ب��ه دلیل 
ع��دم کار کارشناس��ی در این 
بخ��ش گاهی برنده��ا با تصور 
اینکه یک برندی با فالن طرح 
داخلی  بس��ته بندی  ف��الن  یا 
موفق بوده  است به آن طرح و 
بسته بندی هجوم می آورند، در 
حالی ک��ه آن طرح فقط برای 
آن محصول زده شده و جواب 

گرفته است. 
مثال س��ال های گذش��ته ما 
برای ی��ک بس��تنی لوکس و 
بس��تنی های  از  گران قیم��ت 
کال��ه ب��رای نخس��تین بار در 
از  خوراک��ی،  م��واد  ح��وزه 
طرحی با رنگ کامال مش��کی 
اس��تفاده کردیم ک��ه در بازار 
موف��ق بود. پ��س از آن برخی 
رنگ  به سمت  تولیدکنندگان 
مشکی رو آوردند و حتی یک 
برن��د، از روی ناآگاهی و تقلید 
کورکوران��ه رنگ بس��ته بندی 
شیرس��فید خود را به مشکی 

تغییر داد. 
اتفاقات  این گونه  متاس��فانه 
ه��م  نتیج��ه اش  و  می افت��د 
مش��خص است. یا مثال ماست 
س��ون در ب��ازار بس��ته بندی 
چ��ون  ام��ا  ن��دارد،  جالب��ی 
کیفیت محصول خوب اس��ت 
و فروش خوب��ی در بازار دارد 
چند وقت اس��ت اکثر برندهای 
تولیدکننده ماس��ت شروع به 
تغیی��ر رن��گ در بس��ته بندی 
خود کرده اند و از ترکیب رنگ 
بسته ماست س��ون که همان 
زرد و نارنجی اس��ت، استفاده 
می کنن��د، در حال��ی که این 
ترکی��ب رنگ یا بس��ته بندی 
نیست،  مناسب  ماس��ت  برای 
ولی چ��ون مردم این ماس��ت 
را بیشتر می پس��ندند کارفرما 
از ای��ن رن��گ و بس��ته بندی 
کپی ک��رده ت��ا بتوان��د برای 
خود س��همی از ب��ازار بگیرد. 
یعنی بدون اینک��ه تحقیقاتی 
در خص��وص ب��ازار ی��ا حتی 
کنت��رل کیفی��ت محص��ول و 
هزار و ی��ک المان دیگر انجام 
 ش��ود از ط��رح دیگ��ری کپی 

می کنند. 
با تمام ای��ن توضیحات باید 
عن��وان کن��م که الزم اس��ت 
در کش��ور بح��ث کپی رایت با 
جدیت بررس��ی و اجرا شود تا 
برخی از این مشکالت، مرتفع 

شود. 

نگاهی به نقش مخاطب در طراحی بسته بندی محصول

به کارشناسان بگوییم: آری
ابزار و زبان بازاریابی از طریق ایمیل 

ایمیل به عنوان ابزار اصل��ی بازاریابی برای میلیون ها 
کسب و کار گوناگون محس��وب می شود. دلیل عمده ای 
که وجود دارد این اس��ت که می توان از طریق ایمیل با 
هزینه بس��یار اندک پیام خود را به تعداد بی شماری از 

مشتریان با کمترین ریسک انتقال داد. 
 با یک هزینه بس��یار اندک به صورت ماهانه می توان 
به راحتی با صدها، هزاران یا حتی مش��تریان بیشتری 
به ط��ور خودکار ارتباط برقرار ک��رد. به نظر من ایمیل 

کم هزینه ترین ابزار بازاریابی است. 
م��ن از بازاریابی از طریق ایمیل در کس��ب و کار خود 
استفاده کرده ام و در حال حاضر 50 فهرست گوناگون 
از ایمیل ها را در اختیار دارم که همگی این فهرست ها 
به ط��ور خودکار عض��و جدید می پذیرن��د و با محتوای 
خاصی که این اعضای جدید درخواس��ت می کنند، در 

اختیار آنها قرار می دهند. 
پس از اینکه آدرس ایمیل از مش��تریان من دریافت 
شد، آنها به طور خودکار ارتباطات ایمیلی گسترده تری 
دریافت می کنند که ه��ر کدام از ایمیل ها به ترتیب از 
پیش تعیین شده و با فاصله های زمانی مشخص ارسال 
می ش��ود. همچنین می توانم هر زمان که بخواهم یک 
پی��ام کلی را به هم��ه یا تعدادی از مش��تریان موجود 
در یک یا چند فهرس��ت خود به طور همزمان ارس��ال 
کنم. اگر از یک ابزار مناس��ب در زمینه مدیریت ایمیل 
اس��تفاده کنید، هیچ کدام از این امور پیچیده و دشوار 

نیست. 
 اب��زار م��ورد عالقه م��ن در زمینه مدیری��ت ایمیل 
aweber. com  اس��ت. ب��ا مطالعه اندک��ی از منابع 

رایگان موج��ود در خصوص این وب س��ایت به راحتی 
می توان در مورد زبان و ابزار مورد استفاده در بازاریابی 

از طریق ایمیل، اطالعات سودمندی کسب کرد. 
 در ادامه به دو نمونه از واژگانی که درک آنها جهت 
انتقال موثر پیام با استفاده از زبان بازاریابی ایمیلی نیاز 

است، اشاره می کنیم. 
مش�ترک: یک مش��ترک شخصی اس��ت که عالقه 
خود را نس��بت به دریافت ایمیل از ش��ما ابراز می کند. 
با مش��ترکان خود همانند آدرس ه��ای ایمیل تصادفی 
رفتار نکنید. حتی زمانی که فهرس��ت ایمیل ش��ما به 
رشد خوبی دس��ت یافت، همواره باید پیام های ایمیلی 
خ��ود را طوری بنویس��ید که گویی برای یک ش��خص 
این پیام را آماده می کنید. یک مش��ترک به عنوان یک 
مشتری احتمالی ارزش��مند، مشتری قطعی یا شریک 
کاری است که با ش��ما ارتباط صادقانه ای برقرار کرده 
اس��ت و در عی��ن حال ای��ن اجازه را به ش��ما می دهد 
ک��ه هر زمان مطلب یا هر چیز ارزش��مندی را برای به 
اش��تراک گذاری در اختیار داش��تید، برای آنها ارسال 
کنید. ای��ن امتیاز می تواند و می بایس��ت به راحتی در 
 هر زمان که از این حق محروم می شوید، فسخ و باطل

 شود. 
فهرس�ت ایمیل: هر نوع کس��ب و کار و مشتری که 
تابه حال من با آنها س��روکار داش��ته ام، برای مدیریت 
هرچه بهتر کس��ب و کار خود نیازمند تعدادی فهرست 
بوده اند. ش��ما می توانید مش��تریان احتمالی خود را در 
یک لیست و مشتریان قطعی را در لیست دیگری قرار 
دهید. مش��تریان برتر ش��ما نیز باید در لیست دیگری 
قرار گیرند. اینها نمونه هایی از فهرس��ت های گوناگون 
اس��ت که باید در اکانت مدیری��ت ایمیل خود مدنظر 
قرار دهید. حرکت افراد از یک لیس��ت به لیست دیگر 
را می ت��وان اتوماتیک کرد. به عن��وان مثال یک خرید 
اینترنت��ی موج��ب می ش��ود که ی��ک آدرس ایمیل از 
لیس��ت مشتریان احتمالی به لیس��ت مشتریان قطعی 

انتقال یابد. 
نمی توان همه افراد را در یک لیس��ت بزرگ قرار داد 
و انتظار نظم و ترتیب داشت. باید با روش های خالقانه 
فراوانی لیس��ت های خود را مجزا کرد تا اینکه بازدهی 
مناس��بی داش��ته باش��ید. ترس��ی از انجام این فرآیند 
نداش��ته باشید. من خود 50 لیست در اختیار دارم که 
از طریق س��رویس مدیریت ایمیل خ��ود کامال به طور 
خودکار بخش بندی ش��ده اند. به این دلیل است که به 
ش��ما توصیه می کن��م که از س��رویس مدیریت ایمیل 
مناسبی اس��تفاده کنید و نیز اصول مدیریت ایمیل را 

بیاموزید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
واژه های مهم در بازاریابی ایمیلی

بازارپردازی
آیا می دانس��تید بازارپردازی می تواند نقش عمده ای 
در تصمیم خرید مشتریان ایفا کند؟ اغلب فروشگاه های 
خرده فروش��ی، محصوالت ش��ان را ب��ا خدماتی همراه 
می س��ازند تا از این طریق مشتریان بیشتری را جذب 
ک��رده و علتی ب��رای مراجعه مجدد آنها به فروش��گاه 
فراهم آورند. این خدمات موجب می ش��ود مش��تریان 
زمان بیشتری را در فروشگاه سپری کنند. بازارپردازی 
انتخاب و موضع یابی طی��ف بهینه ای از محصوالت در 
فروش��گاه جهت برآورده س��اختن نیاز مشتریان است 
که آنان را قادر می س��ازد محصول موردنیازش��ان را به 
راحتی پیدا کنند. بازارپردازی یک زبان یا ابزار ترغیب 
و تشویق  کننده برای خرید اس��ت که خرده فروشان از 
آن جهت برقراری ارتباط با مش��تریان هدف اس��تفاده 
می کنند. مدیران فروش��گاه ها به این واقعیت رسیده اند 
ک��ه بازارپ��ردازی موثر محص��والت می تواند س��ود را 
افزایش دهد و خریدهای آن��ی را ایجاد کرده و موضع 

رقابتی را بهبود بخشد. 

قبیله هوادار برند خود را بسازید

پی��ش از ای��ن از س��ه منظ��ر ف��روش، بازاریاب��ی و 
برندین��گ به کارک��رد بیانیه جایگاه س��ازی اش��اره و 
واژه ه��ای »پیش��نهاد منحصر به فرد ف��روش«، »ارزش 
پیش��نهادی« و »ق��ول یا وع��ده برند« را از این س��ه 
دیدگاه بررس��ی کردی��م و در پایان واژه جدیدی تحت 
 Unique(»عنوان »خری��د قبیله ای منحصر به ف��رد
Buying Tribe( ی��ا ب��ه اختص��ار)UBT(  مط��رح 
ش��د که به نوعی نگاه جام��ع و متفاوتی را در خصوص 
 ارزش هایی که یک برند ب��ه مخاطبانش ارائه می دهد، 

بیان می کند. 
مبدع ای��ن واژه، مارتی نیومی��ر در کتاب »زاگ« از 
ل��زوم تمایز در خلق یک برند ماندگار س��خن می گوید 
 )USB( و می نویسد: »پیشنهاد منحصر به فرد فروش
درباره تحمیل محصوالت یا خدمات به مش��تری است. 
امروزه مشتریان دوس��ت ندارند در معرض فروش قرار 
بگیرند. آنها دوس��ت دارند که خودش��ان خرید کنند و 
تمایل دارند خرید خود را در محیط های قبیله ای انجام 
دهند. خری��د قبیله ای منحصر به ف��رد )UBT( درباره  
ترغیب مردم به عضویت در قبیله ای اس��ت که خود را 
از آن قبیله می دانند و می توانند به آن اعتماد کنند.«

ب��رای هم��ه دس��ت اندرکاران کس��ب و کار و به ویژه 
فعاالن عرصه بازاریابی و تبلیغات، مس��جل شده است 
کسب و کاری توان رویارویی با رقبا و باقی ماندن در بازار 
پر ازدح��ام ام��روزی را دارد که یک نکت��ه متمایز و به 
اصط��الح یک مزیت رقابتی غیر قابل تقلید و س��ودآور 
نسبت به رقبایش داشته باشد و این تمایز، هسته اصلی 

فرآیند برندینگ را شکل می دهد. 

ازدحام نفسگیر نام های تجاری
ام��روزه خصیصه مهم بازار، ظهور و ازدحام روزافزون 
نام های تجاری است، به گونه ای که نه تنها روز به روز به 
تعداد آنها افزوده می ش��ود که س��رعت ظهور برندهای 

جدید نیز دائم در حال افزایش است. 
پیام��د قطعی این ازدح��ام و رقابت نفس گیر، هجوم 
بی توق��ف و سیل آس��ای پیام های تبلیغاتی اس��ت که 
هم��ه روزه و همه س��اعت، از ان��واع و اقس��ام ابزارها و 
رس��انه ها، در مع��رض دی��د مخاطبان ق��رار گرفته و 
البت��ه ه��دف و تالش هم��ه آنها، متقاعد ک��ردن عده 
بیش��تری از مخاطب��ان ب��ه خری��د برند متبوع ش��ان 
اس��ت، اما ب��ا هم��ه پیش��رفت ها و اب��داع روش های 
تاثیرگ��ذار بازاریابی و تبلیغ��ات، مخاطبان از رویارویی 
ب��ا انب��وه پیام ه��ا، خس��ته ش��ده اند و در واق��ع ذهن 
 ناخودآگاه ش��ان، دیگر دوس��ت ندارد در معرض فروش 

قرار بگیرد. 
فروش��ندگان ب��رای فروش بیش��تر، فض��ا را از انبوه 
ترفنده��ا، پیش��نهادها و گاه حیله ه��ای ف��روش پ��ر 
کرده ان��د و م��ردم خس��ته ش��ده اند بس که ب��ه آنها 
 پیش��نهادهای ویژه و به اصطالح منحصربه فرد فروش 

شده است. 
در تعری��ف برند گفته می ش��ود که برن��د، ادراک و 
احساس ذهنی مش��تری از کاالست و در واقع برند در 
ذهن مشتری شکل می گیرد و نه در سازمان یا شرکت 
صاحب برن��د. در این فضا، برندها نه توس��ط صاحبان 
آنها، که توس��ط مردم س��اخته ش��ده اند. مردم برندها 
و نام های تجاری محبوب را در ذهن ش��ان س��اخته اند 
تا ب��ه این فضای پرازدحام و ش��لوغ و گیج کننده نظم 

ببخشند. 
مخاطبان دوس��ت دارند خودش��ان خری��د کنند، نه 
اینک��ه به آنها فروخته ش��ود و این موضوع یعنی ایجاد 
قبیله ای متش��کل از هواداران یک برند و با ارزش های 
یکس��ان که آن برند را در می��ان هیاهوی بازار انتخاب 
 کرده ان��د ت��ا در رقاب��ت گیج کنن��ده بازار، س��ردرگم 

نمانند. 
خری��د منحص��ر به ف��رد قبیل��ه ای، درب��اره ترغیب 
و تش��ویق مخاطب��ان برای عضوی��ت در قبیل��ه ای با 
ارزش های همس��ان است که همه اعضا، آن قبیله را از 
خود بدانند و به آن اعتماد کنند. از دیدن افراد مش��ابه 
خود در قبیله احساس امنیت و تشخص کنند و هویت 
خودش��ان را برگرفته از هویتی واحد و مش��ترک بین 

تمام هواداران و اعضای آن قبیله بدانند. 
ه��واداران ی��ک برند، آن ق��در که در ب��ازار پرتالطم 
و پرازدح��ام تبلیغ��ات، ب��ه دنب��ال هوی��ت قبیل��ه ای 
خ��ود هس��تند، به دنب��ال ویژگی ه��ا و فوای��د کاالها 
نیس��تند. دغدغه ذه��ن ناخ��ودآگاه آنها این نیس��ت 
که ف��الن کاال چه ویژگی های فن��ی و ذاتی دارد، آنها 
می خواهن��د بدانند از خرید یک کاال، چه ش��خصیتی 
از آنها در نگاه خود و اطرافیان ش��ان س��اخته می شود. 
 آنه��ا به دنب��ال نش��ان دادن تمایز خود و قبیله ش��ان 

هستند. 
»زیگ زایگلر« س��خنران و مربی معروف موفقیت و 
کس��ب و کار می گوید: »شما یک کسب و کار نمی سازید. 
ش��ما مردم را می سازید و س��پس آنها کسب و کار شما 

را می سازند.«
»خرید قبیله ای منحصر به فرد« این نکته را آموزش 
می دهد که ش��ما برای خلق یک برند، نیاز به هواداران 
قبیل��ه ای داری��د. اعضا و ه��واداران ی��ک قبیله، پای 
ارزش ها و اعتقادات ش��ان می ایستند. ش��ما نیاز دارید 
ی��ک قبیله ب��ا ارزش ها و اعتقادات محکم و مش��خص 
بس��ازید، آنگاه هر کاال و خدماتی که نش��أت گرفته از 
این ارزش ها باشد و آنها را برآورده کند، نه تنها توسط 
اعضای قبیله خریداری می ش��ود که توس��ط خود آنها 

حفظ و تبلیغ می شود. 
چ��ه ارزش هایی به چه افرادی می توانید ارزانی کنید 

تا آنها را هوادار وفادار قبیله برند خود سازید؟ 

اغلب طرح های کپی 
خارجی که در بازار 
می بینید خواست 

کارفرماست، ما در 
ایران آژانس ها و 
طراح های خوب و 

خالقی داریم که حتی 
در بخش بین المللی هم 
قابلیت رقابت دارند، اما 
مسئله، اعتماد کارفرما 
به طرح های خارجی 

است

کارگاه برندینگ بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

بازاریابی به سبک ایرانی

شکوفه میرزایی

جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی

محمد زرین
کارشناس برندینگ
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س��ال های زی��ادی اس��ت که 
س��بک و س��یاق رس��توران ها و 
فس��ت فودهای ایران رو به تغییر 
گذاش��ته و اگر همین گونه پیش 
ب��رود، ش��اید در آین��ده ای ن��ه 
رستوران های  تعداد  دور  چندان 
ایتالیای��ی و هندی و فرانس��وی 
تع��داد  از  ش��هر  س��طح  در 
س��فره خانه های س��نتی ایران��ی 
هم بیشتر شود. از طرفی سلیقه 
غذای��ی افراد ه��م رو ب��ه تنوع 
نهاده اس��ت و میزان استقبال از 
نشان  بین المللی  رس��توران های 
می دهد که همه دوس��ت دارند 
انواع غذاها را در کشورهای دیگر 
نیز آزمایش کنند و بدانند سبک 
آش��پزی دیگر کش��ورها چگونه 
اس��ت و طعم های تند و ش��ور و 
متفاوت تر از دستپخت مادران را 

هم بچشند. 
در ای��ن بین به نظر می رس��د 
ذائقه غذایی ایرانی ها به غذاهای 
ایتالیایی تمایل بیش��تری دارد، 
گواه این س��خن هم تعداد زیاد 
رستوران های ایتالیایی در تهران 
اس��ت  که روز به روز بر شعب آنها 
اضافه می شود. س��ه سال پیش 

فق��ط چهار رس��توران 
س��طح  در  ایتالیای��ی 
ته��ران فع��ال بودن��د، 
ام��ا امروز ش��اید تعداد 
ب��ه  ای��ن رس��توران ها 
از 20 رس��توران  بیش 
برسد.  ش��هر  سطح  در 
تعداد  چ��ه  هر  طبیعتا 
رس��توران ها  ای��ن 
نی��از  یاب��د،  افزای��ش 
ب��ه ت��الش و خالقیت 
مش��تریان  جذب  برای 
احس��اس  بیش��تر 
تالش  ای��ن  می ش��ود. 
اغل��ب در حوزه کیفیت 
غذاه��ا، قیمت ه��ا، نوع 

تبلیغاتی  ش��یوه های  و  پذیرایی 
انج��ام می ش��ود. در ای��ن بی��ن 
رستوران هایی که سعی بر ایجاد 
تمایز کنند س��هم بیش��تری از 
تع��داد مش��تریان را به دس��ت 

می آورند. 
از  یک��ی  داغ  ب��ازار  ای��ن  در 

اقدامی  ایتالیایی  رس��توران های 
جال��ب را ب��رای ایج��اد تمایز و 
جذب مش��تری در دس��تور کار 
قرار داده است. در این رستوران 
ب��رای  را  ثابت��ی  مبل��غ  ش��ما 
می کنید.  پرداخ��ت  نوش��یدنی 
ت��ا اینجا ک��ه همه چی��ز عادی 

جذابی��ت  ام��ا  اس��ت، 
ماجرا زمانی اس��ت که 
ناچیز،  مبل��غ  با همین 
در مدت زم��ان حضور 
در رس��توران ب��ه انواع 
نوشیدنی ها  و  نوشابه ها 
س��لف  به ص��ورت 
سرویس دسترسی پیدا 
می کنی��د. در واقع این 
رقابت  برای  رس��توران 
رس��توران های  سایر  با 
مش��ابه ای��ن تمای��ز را 
ایجاد کرده است که دو 
داش��ته  می تواند  دلیل 
همراه  اینکه  اول  باشد: 
ایتالیایی  غذاه��ای  ب��ا 
اغلب نوش��یدنی زی��ادی خورده 
می شود و این امکان با استقبال 
خوبی از طرف مش��تریان مواجه 
می ش��ود و نکته دوم اینکه غالبا 
کودکان عالقه زیادی به خوردن 
انواع نوشیدنی های  نوش��ابه ها و 
ب��ه  می دهن��د،  نش��ان  گازدار 

همین دلیل به راحتی می توانند 
ای��ن رس��توران را از بین س��ایر 
انتخاب  مش��ابه  رس��توران های 
 کرده و خانواده را به س��مت آن 

بکشانند. 
این اقدام جالب، این رستوران 
را ب��ه ی��ک پاتوق خ��وب برای 
خانواده ها به ویژه کودکان تبدیل 
کرده است. به محض ته کشیدن 
پیش خدمتی  نوش��یدنی،  لیوان 
باالی سر مشتری ظاهر می شود 
و سوال می کند که آیا می خواهید 
نوشیدنی تان را شارژ کنم؟ نکته 
جالب این مس��ئله اینجاست که 
این پیشنهاد ویژه هزینه چندانی 
را به مدیریت رس��توران تحمیل 
نمی کند و حتی ممکن اس��ت با 
رقیق تر کردن نوش��یدنی، هزینه 

آن جبران شود. 
به نظر می رس��د اینجا کیفیت 
نوش��یدنی های رستوران چندان 
برای مشتریان مهم نیست، مهم 
همین پیش��نهاد ویژ ه ای اس��ت 
که غذا خ��وردن آنها را با تفریح 
و س��رگرمی همراه می س��ازد و 
لذت وقت گذرانی در رستوران را 

بیشتر می کند. 

یک تکنیک جذاب برای بازاریابی

نوشیدنی خود را شارژ کنید
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مدیران در جلس��ه استراتژیک 
برای تدوین یک برنامه تبلیغاتی 
ج��ذاب با ه��دف درگی��ر کردن 
مش��تری با محصول و نام تجاری 
هس��تند. خروج��ی این جلس��ه 
طوالن��ی چیس��ت؟ احتماال یک 
کمپین تبلیغاتی خ��اص و ویژه 
برای اطالع رسانی از روند حرکتی 
س��ازمان به مخاطب یا اقدامی در 
جهت مسئولیت اجتماعی سازمان 
که رویک��ردی تبلیغاتی نیز برای 
آن داش��ته باشد، اما مطمئنا این 
روزها خروجی این جلس��ه چند 
س��اعته هیچ کدام از ای��ن موارد 
نیس��ت، خروجی این جلسات در 
اکثر ش��رکت های داخل��ی بعد از 
س��اعت های متوالی صرف وقت و 
انرژی، یا جایزه دادن در برابر خرید 
محصول بیشتر به مشتری است یا 
برگزاری یک مسابقه عکاسی برای 
دادن جایزه ای اندک به مشتری به 
ازای گرفت��ن یک عکس خاص از 

محصول آن شرکت. 

بی اعتنایی شرکت های ایرانی 
به فرصت های تبلیغاتی

در این مس��ابقات عکاسی مهم 
حضور محص��ول و مصرف کننده 
در عک��س اس��ت. حت��ی اگ��ر 
محص��ول ی��ک ش��وینده لباس 
باشد، مصرف کننده به نوعی باید 
عکاس��ی کند که محص��ول نیز 
در عکس حضور داش��ته باش��د. 
ساالنه چندین مسابقه عکاسی از 
طرف شرکت های مختلف برگزار 
می شود؛ مس��ابقاتی که خروجی 
آنها فقط یک نمایش��گاه عکس 
کوچک به همراه سه برنده و مبلغی 
ناچیز جایزه است. این مسابقات نه 
کمکی به صنف عکاسان تبلیغاتی 
می کن��د ن��ه کمکی ب��ه فروش 
محصول، فقط و فقط چند عکس 
ارزان قیمت در اختیار شرکت قرار 
می گیرد که بعدها به عنوان عکس 
تبلیغاتی از آن استفاده شود. حتی 
ش��رکت ها آن ق��در در این زمینه 
دنبال خالقی��ت نمی روند که اگر 
عکاس حرفه ای، عکسی را اتفاقی 
از محصول آنها گرفته باش��د از او 
خریداری و از آن استفاده تبلیغاتی 
کنن��د؛ اتفاقی که ب��رای یکی از 
عکاسان معروف کشور افتاد. این 
عکاس در یکی از مناطق محروم 
کشور عکس جالبی را از کودکی 
به همراه نوش��ابه تولی��د یکی از 
ش��رکت های داخل��ی گرفته بود. 
هرکس��ی این عک��س را می دید 
بالفاصله ب��ه ع��کاس می گفت: 
آیا باب��ت این عک��س وجهی از 
ش��رکت دریافت کرده و عکاس 
جواب منف��ی م��ی داد. حتی با 
تماس های مکرر با ش��رکت نیز 
متوجه ش��دیم که آنها درخواب 
خرگوش��ی هس��تند و خبری از 
عک��س ندارن��د. ای��ن عکس در 
چن��د نمایش��گاه بین المللی به 
نمای��ش درآمد و باالخ��ره برای 
کمک به هزین��ه درمان کودکی 
که درعکس حاضر بود، به قیمت 
باالی��ی فروخته ش��د. این موارد 
هم��ه از این حکایت می کند که 
شرکت های ایرانی در پی استفاده 
از فرصت ها برای تبلیغات نیستند 
و فقط به شیوه های دیکته شده 

ش��رکت های تبلیغات��ی توج��ه 
می کنند. 

جایزه به ازای ارسال عکس 
فاز خنک مشتری! 

اینکه برای نخس��تین بار چه 
ش��رکتی اقدام به برگ��زاری این 
سبک مسابقات کرده مهم نیست، 
مه��م رواج ای��ن ش��یوه درحوزه 
ش��رکت های  تبلیغاتی  عملکرد 
داخلی است. این عملکرد به حدی 
رایج ش��ده ک��ه هر ش��رکتی با 
تولید محصولی جدید به س��راغ 
این س��بک از مس��ابقات می رود 
و فورا از مش��تری می خواهد که 
به همراه محصول تازه عکس��ی 
را بیندازد و برای ش��رکت ارسال 
کند. در همین راستا اخیرا یکی 
از ش��رکت های نوش��یدنی برای 
محصول ت��ازه وارد خود یخ چای 
که س��ال گذش��ته ب��ا تبلیغات 
گسترده ای وارد بازار شد، چنین 
مسابقه ای را به راه انداخته است. 
مسابقه ای که قرار است در آن به 
برندگان دوربین جایزه داده شود. 
در جزییات این مسابقه آمده است 
که مصرف کنندگان لحظه خنک 
ش��دن خ��ود را با ای��ن محصول 
ثبت کنن��د و به عنوان عکس در 
مسابقه عکاسی شرکت دهند. در 
وب سایت این شرکت آمده است 
که »حاال آیس ت��ی برای این فاز 
خنک و پرهیجان ش��ما مسابقه 
برگ��زار می کند. ش��ما می توانید 
عک��س فاز خن��ک خودت��ان با 
آیس تی را از این صفحه برای مان 
ارس��ال کنید تا جایزه بگیرید!« 
اینکه مصرف کننده چگونه با این 
موضوع می تواند شروع به عکاسی 
کرده و برای ش��رکت ارسال کند 
بماند. حتما باید این محصول نیز 
در عکس حاضر باش��د و مطمئنا 
عکس��ی که هم محصول در آن 
باش��د و ه��م ف��از خنک کننده 
را نش��ان ده��د نیاز به عکاس��ی 
حرفه ای دارد چون نش��ان دادن 
خنک��ی در عکس کار دش��واری 
اس��ت. شرکت در وب سایت خود 

از همه چیز از جمله اندازه عکس، 
نوع عکس حت��ی رعایت کردن 
شئونات اسالمی در عکس سخن 
گفته به غیر  از چرایی موضوع. در 
هیچ جای سایت توضیحی نیامده 
ک��ه چرا ش��رکت می خواهد این 
مسابقه را برگزار کند. هیچ رسانه 
دیگ��ری نیز صحب��ت از چرایی 
موضوع نکرده اس��ت. آیا شرکت 
می خواه��د عکس ه��ای مجانی 
تبلیغاتی را برای خود جمع آوری 
کند؟ اما این موضوع زیاد منطقی 
به نظر نمی رسد چون این شرکت 

از کسانی خواسته عکس بگیرند 
ک��ه آمات��ور هس��تند و ق��درت 
گرفتن عک��س حرف��ه ای ندارد 
مگر اینکه ی��ک عکاس حرفه ای 
بخواه��د ب��رای جای��زه گرفتن 
ی��ک دوربین عکاس��ی معمولی 
وقت و هزین��ه ای صرف کند. آیا 
ش��رکت می خواهد محصولی را 
به مصرف کنن��ده معرفی کند یا 
از این طریق مشتری را مجبور به 
خرید محصول کند؟ باز شیوه های 
بازاریاب��ی حرفه ای تری برای این 
کار وج��ود دارد که ش��رکت باید 
ب��ه س��راغ آن برود. ب��ا تمام این 
توصیفات به نظر می رس��د خود 
شرکت نیز نمی داند با چه هدفی 
این ش��یوه را پیاده و فقط از موج 
به راه افت��اده در عرصه تبلیغات 
پی��روی کرده اس��ت. ندانس��تن 
این موضوع برای ش��رکتی با این 
سابقه نمره منفی باالیی محسوب 

می شود. 

مسابقه ای با محوریت کف، 
حباب و شست وشو

گذشته از تولیدکننده یخ چای، 
ش��رکت ش��وینده ای نیز اقدام به 
برگزاری مس��ابقه ای با محوریت 
مای��ع ظرفش��ویی این ش��رکت، 
ک��ف، حباب و شست وش��و کرده 
اس��ت. این ش��رکت در وب سایت 
خود عنوان کرده »با شروع فصل 
تابس��تان اقدام به برگ��زاری یک 
کمپین و مسابقه عکاسی با شعار 
»تابستانی پر از هیجان« می کنیم. 
موضوع عکاسی با محوریت »مایع 
ظرفشویی این شرکت، کف، حباب 
و شست وش��و« و کمی چاش��نی 
هیجان و شادی انتخاب شده  است 
که با هش��تگ # در ش��بکه های 
اجتماع��ی معرفی می ش��ود.« باز 
این ش��رکت مخاطب را رها کرده 
و فق��ط ب��ه حضور محص��ول در 
عکس توجه نش��ان داده اس��ت. 
اینکه مصرف کننده آماتور چگونه 
می توان��د ای��ن س��وژه ها را با هم 
در یک عک��س بگنجاند و به یک 
مسابقه عکاسی ربط بدهد، دغدغه 
طراحان این کمپین نیس��ت. این 
ش��رکت نیز مانند ش��رکت قبلی 
صحبتی از هدف و چرایی موضوع 
نکرده اس��ت. به گمان برای خود 
مدیران نی��ز ای��ن چرایی مطرح 

نبوده است. 

 مسابقه عکاسی 
از سفره هفت سین 

اگر مس��ابقه های عکاس��ی در 
جه��ت درس��تی هدایت ش��وند 
بهره ب��رداری  آنه��ا  از  می ت��وان 
تبلیغات��ی خوبی داش��ت. س��ال 
گذش��ته ی��ک ش��رکت تولیدی 
مبلم��ان تحت عن��وان هلگر که 
نامی آش��نا در ای��ن صنعت نبود 
اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی 
کرد. این ش��رکت درب��اره هدف 
خود از برگزاری این مس��ابقه در 
رسانه ها گفته است: از آنجایی که 
طراحی مبلمان ما مدرن اس��ت و 
مش��تریان ما جوانان هستند و از 
اینترنت استفاده زیادی می کنند 

به همین منظور، صفحه اجتماعی 
را در یکی از ش��بکه های فعال به 
منظور ارتباط بیشتر با مشتریان 
به راه انداختیم. جذب مخاطب در 
چنین صفحه ای کار دشواری بود، 
نزدیک عید بود در نتیجه عکاسی 
ایده ای  از سفره های هفت س��ین 
خالقان��ه را به ذهن ما انداخت که 
از مشتریان بخواهیم از سفره های 
هفت س��ین خود عکاسی کنند و 
درصفحه ما به اشتراک بگذارند و 
به عکس هایی که امتیاز بیشتری از 
طرف مخاطبان دیگر بیاورد، جایزه 
داده شود. این شیوه باعث شد  که 
روزبه روز خانم های بیشتری عکس 
به اش��تراک بگذارند و از دوستان 
خود نیز برای امتیازدهی به صفحه 
دع��وت کنند. از ای��ن طریق هم 
نام هلگر ب��ه نزدیک به 5هزار نفر 
معرفی ش��د و هم هیجانی جالب 
در مشتریان ایجاد شد. انتخاب این 
کانس��پت باعث شد برندی که به 
خاطر نام آن، همه فکر می کردند 
آلمانی اس��ت، به عنوان یک برند 
ایرانی به مخاطب معرفی ش��ود. 
نکته جالب مسابقه هلگر این بود 
که آنها از مخاطبان خود نخواسته 
بودند حتما محص��ول آنها نیز در 
عکس حضور داش��ته باش��د و به 
مشتری حق انتخاب داده بودند و 
در نتیجه این حق انتخاب، اجازه 
خالقیت را نیز به مخاطب داده بود. 

طراحی لوگو و لیبل 
ش��رکت های  از  بس��یاری 
صاحب ن��ام دنیا نی��ز از برگزاری 
مس��ابقه ب��رای درگی��ر ک��ردن 
مخاطب ب��ا برند خود اس��تفاده 
می کنند. برای مثال چندی پیش 
شرکت کوکاکوال از مشتری های 
خود خواس��ته بود که در طراحی 
لوگو به این ش��رکت کمک کنند 
و این ش��رکت طرح برنده لوگوی 
منتخ��ب را در تع��داد محدودی 
از ت��ی ش��رت های BYVM  و 
یکسری محصوالت متنوع دیگر 
مورد اس��تفاده قرار داد؛ شیوه ای 
هدفمند و با برنامه ریزی که باعث 
جذب نیروهای خالق به شرکت 
هم می ش��ود. البته سال گذشته 
این شیوه را ش��رکت آب معدنی 
دماون��د نیز در ای��ران اجرا کرد و 
از طراحان خواس��ت که برای این 
شرکت لیبل های متنوعی طراحی 
کنند تا از آنه��ا برای محصوالت 
مختلف خود استفاده کند. دماوند 
هدف خود را این گونه عنوان کرد: 
از آنجایی که آب معدنی محصولی 
است که در همه جا مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد و در ه��ر مکانی 
ب��ا یک لیبل موجود اس��ت، ایده 
ایجاد تنوع در لیبل این محصول 
به ذهن مان رس��ید. ب��رای مثال 
لیبل محصولی که ورزشکار حین 
مسابقه در دس��ت دارد با مدیری 
که دریک جلس��ه رس��می است 
یکی بود. برای احترام به مشتری 
خواستیم لیبل های متنوع تولید 
کنیم تا مش��تری ب��ه راحتی از 
محص��ول اس��تفاده کند.«نمونه 
اس��تفاده خالقان��ه از برگ��زاری 
مسابقه های تبلیغاتی بسیار است. 
کاش طراحان این رویدادها به این 
مسئله توجه کنند که حرکت های 
هدفمند تبلیغاتی نتایج مثبت تری 
نیز برای شرکت به بار خواهد آورد. 

بی هدفی شرکت های داخلی در برگزاری رویدادهای تبلیغاتی 

 تبلیغ از جنس عکس یادگاری 
مشتری با محصول

 تبلیغات در اینستاگرام
مضر یا به نفع برندها؟ 

با ارس��ال 60 میلیون عکس در هر روز و 200 میلیون 
نفر کاربر فعال در ماه، اینس��تاگرام س��رانجام ش��روع به 
پخش آگهی در انگلس��تان کرده است و برند هایی نظیر 
اس��تارباکس و Sony Music ب��ه موج اول تبلیغات در 

اینستاگرام وارد شده اند. 
محدودیت در متن، ممنوعیت فیلترهای بیش از حد و 
برندسازی سنگین همگی بخشی از شرط های اینستاگرام 
برای جلوگیری از روزمرگی به شمار می رود. در پی انجام 
یکسری آزمایشات در امریکا از نوامبر 2013 تاکنون، روند 
ایجاد فرصت های تبلیغاتی در اینستاگرام به عمد آهسته 
بوده است. به طور خالصه، اینستاگرام محتاطانه در صدد 

اثبات کار تبلیغاتی خود است. 

جلوگیری از روزمرگی
  Forrester در مارس سال 2014، شرکت تحقیقاتی
به برندها توصیه کرد که شروع به ساخت جریان محتوا و 
مفاهیم و جامعه هدف خاص خود کنند. با در نظر گرفتن 
این موضوع، تبلیغات جدید بر خریدهای مستقیم بزرگ 
از کس��ب و کار ها تکیه خواهد زد که براس��اس استفاده 

اخیرشان از پلت فرم مور نظر دست چین شده اند. 
فرآیند تعیین یک راه حل برای برند ها، در سطح جهانی 
توسط مدیر جدید این کسب و کار، جیمز  کوارلس، اجرا 
شد؛ فرآیندی که متمایز و از نزدیک تحت نظارت خواهد 
بود. گفته می شود کوین سیستروم خود کاری کرد تا هر 
پست واحدی به عنوان یک آگهی تبلیغاتی مورد استفاده 
قرار گیرد. محدودیت مت��ن، ممنوعیت فیلتر های بیش 
از حد و برند س��ازی سنگین همگی بخشی از شرط های 
اینستاگرام برای جلوگیری از روزمرگی محسوب می شود. 

ساخت و ایجاد برند
در حالی که اینس��تاگرام به ش��دت روی کیفیت خالق 
تمرکز می کند، کس��انی که خود را با ش��رایط اولیه وفق 
داده اند، فرصتی ب��زرگ برای ایجاد یک جریان محتوای 
منحص��ر به فرد در یک پلت فرم بصری جدید در اختیار 
خواهن��د گرف��ت. این جریان محتوا ب��ه تبلیغ کنندگان 
اجازه برقراری ارتباط میان یک داستان برند و مخاطبان 
نامانوس به ارس��ال پیام تبلیغاتی را روی پلت فرم خواهد 
داد. نتایج اولیه به دس��ت آمده از ای��االت متحده امریکا 
به ظاه��ر فراخوان افزایش 20 ت��ا 33 امتیازی برند میان 
کاربرانی را نش��ان می دهد ک��ه به واحد تبلیغات خدمت 
کرده اند. اینستاگرام می تواند یک پلت فرم ویژه و بی نهایت 
قدرتمند برای ساخت برند بوده و امکان ایجاد ارتباط میان 
برند ها و شور و اشتیاق میان کاربران را به وجود آورد؛ برای 
مثال، ایج��اد ارتباط میان برند های فعال در عرصه تولید 

نوشیدنی یا موسیقی یا ورزش. 
در حال��ی که فرصت ب��ه وجود آمده در پ��ی ارائه این 
محصول جدید شاید برای تبلیغ کنندگان جذاب به نظر 
برسد، تاکید روی شایستگی خالق خود می تواند به عنوان 

فرصت یا تهدید تلقی شود. 
انتظ��ار می رود برند ها وق��ت و منابع عظیمی را صرف 
توس��عه محتوایی با کیفیت باال کنند. این همان چیزی 
اس��ت که تاکنون برای بخش عمده ای از تبلیغ کنندگان 

کاربر فیس بوک تحقق نیافته است. 
اینستاگرام در پی اعالم خبر راه اندازی واحد های جدید 
تبلیغات در انگلس��تان با اندکی وقفه در کار خود مواجه 
ش��د. ماهیت بصری، همان چیزی که اغلب مخاطبان را 
هدف قرار می دهد، نخستین مسأله  ای است که در تجزیه 
و تحلی��ل از طریق کمپینی در فیس بوک مورد تحقیق و 

بررسی قرار گرفت. 
حت��ی با وجود تمایل برندها به تخصیص وقت و انرژی 
برای تهیه محتواهای جذاب تبلیغاتی و با وجود ورودی ها 
و راهنمایی خالق اینس��تاگرام، هیچ نوع ضمانتی مبنی 
بر طنین انداختن نام اینس��تاگرام در ذهن مخاطبانی که 
ب��ه بیان افکار خود درب��اره این محصول تبلیغاتی جدید 
می پرداختند، وجود ندارد. اینس��تاگرام در ماه گذش��ته 

وقفه هایی را تجربه کرده است. 
اکنون تبلیغ کنندگان فرصت نف��وذ به دل مخاطبان 
جوان ب��ا یک نوع محتوای چش��م نواز ب��ا برندی کمتر 
شناخته ش��ده را به دس��ت آورده اند که با رقبای کمی 
دس��ت و پنج ن��رم می کند ام��ا با وج��ود چالش هایی 
ک��ه به ظاهر وزنش��ان از فرصت به دس��ت آم��ده برای 
تبلیغ کنندگان بیش��تر اس��ت، بس��یاری از افراد منتظر 

مشاهده نتایج اولیه خواهند بود. 
www.marketingmagazine.co.uk

تاثیر تبلیغات بر مصرف کنندگان
آی��ا می دانس��تید ب��رای جلوگی��ری از ه��در رفتن 
هزینه های س��نگین تبلیغ��ات تلویزیونی، الزم اس��ت 
تبلیغ کنن��دگان به ای��ن موضوع توج��ه کنند که یک 
فعالی��ت تبلیغات��ی چگونه ب��ر مصرف کنن��دگان تاثیر 
می گذارد؟ یک��ی از مباحثی که ارتب��اط زیادی با نوع 
و س��بک تبلیغات دارد و بازاریابان بای��د توجه زیادی 
ب�ه آن داش��ته باش��ند، ن�وع درگیری مصرف کننده در 
فرآیند ت�صمیم گیری خرید یک محصول خاص است. 
ب�ه عبارت دیگر، میزان و سطح درگیری مصرف کننده 
در فرآین��د خرید اس��ت که ن��وع و محت��وای فعالیت 
تبلیغاتی را مش��خص می کند. با بررسی تاثیر تبلیغات 
و ارتباط آن ب�ا اهداف س��ازمان ها می ت��وان تغییراتی 
را در بودج��ه تبلیغاتی، ش��کل و محتوای پیام ها و نوع 
رس��انه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و ش��رایط 
پخش تبلیغ ب�ه عمل آورد تا تبلیغات به نحو مفیدتر و 

موثرتر از گذشته صورت گیرند. 

 شروعی تلخ و پایانی شیرین 
برای آگهی تلویزیونی 

اولی ها، دومی، س��ومی ها و... این شروع آگهی تلویزیونی 
بانک پارس��یان به منظور اطالع رس��انی جوایز دس��تگاه 
کارتخوان این بانک است. شروعی که هر فردی با شنیدن 
آن گمان می کند قرار اس��ت در پس ای��ن اولی ها و غیره 
موسسه آموزشی یا کتابی کمک آموزشی تبلیغ شود  ولی 
این بانک از این س��بک قدیمی در جهت دیگری استفاده 
کرده اس��ت. جال��ب اینکه در این آگه��ی از همان صدای 
گوینده ای استفاده شده که اکثرا در آگهی های تلویزیونی 
تبلیغاتی آموزش��ی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، اما لحن 
جدی گوینده این آگهی در انتهای تیزر ش��کلی طنزگونه 
به خود می گیرد. تکنیک ساخت آگهی به نظر ساده می آید 
ولی نکته اصلی، انتخاب گروه هدف و ایجاد توجه میان این 
گروه است. بانک پارس��یان مدتی است برای اطالع رسانی 
جوایز خود کمپین وسیعی را به راه انداخته است. کمپینی 
که قرار اس��ت به مخاطب اطالع رس��انی کند که پارسیان 
می خواهد به مش��تری خود ریو و تبل��ت جایزه بدهد. به 
همین منظور برای گروه مخاطب ریو آگهی هایی طراحی 
و به ش��کل وسیعی درسطح ش��هر اکران شده است  اما به 
نظر می رسد برای گروه مخاطب تبلت فقط یک تیزر آماده 
شده است. س��ازنده این آگهی با اینکه از شیوه ای تکراری 
برای س��اخت این تیزر اس��تفاده کرده اس��ت ولی انتهای 
آگهی را به خوبی به پایان رسانده است. هرچند برای شروع 
نیز بزرگس��االنی که دغدغه آموزش فرزندان خود را دارند 
به خوبی به س��مت تلویزیون جذب می شوند  ولی به نظر 
نمی رس��د گروه مخاطب آگهی را ک��ه از آموزش و درس 
گریزان هس��تند به دیدن این آگهی تشویق کند. معموال 
گروه نوجوانان از این سبک آگهی ها دل خوشی ندارند، چون 
خانواده ها با دیدن آگهی فورا به سراغ آنها می روند که برای 

رفتن به آموزش��گاه برنامه ریزی کنند. این آگهی نیز برای 
دانش آموزان آنچنان خوشایند نخواهد بود و تحمل آن نیاز 
به صبوری این گروه از مخاطبان دارد، مس��ئله ای که البته 
در آنها کمتر س��راغ داریم. حتی در بخش��ی از آگهی مهر 
قرمزی روی تصویر می خورد که یادآور مهر و کلمه مردودی 
است. در نتیجه این کار بار منفی به آگهی می دهد. اگر گروه 
هدف این آگهی صبور باشند، انتهای آگهی برای آنها شیرین 
خواه��د بود؛ انتهای آگهی از جایزه تبلت خبر می دهد که 
برای این گروه رویایی اس��ت. درواقع احساس این گروه در 
زمان شروع آگهی با انتهای آن تفاوت دارد. بانک جایزه مورد 
عالقه این گروه را به خوبی انتخاب کرده اس��ت اما سازنده 
آنچنان نتوانس��ته این جایزه را بزرگ کن��د تا این گروه را 
تشویق به کاری کند که بانک خواستار آن است. به هر حال 
دراین آگهی از سبکی استفاده شده که فقط و فقط درکشور 
ما استفاده می شود و نمی توان به آن برچسب کپی زد که 

این امتیاز باالیی به سازنده این آگهی می دهد. 

تبلیغات آزاردهنده تلویزیونی 
تمام سازندگان آگهی ها می دانند که آگهی های تلویزیونی 
معموال جزو تبلیغات آزاردهنده هس��تند، آگهی هایی که 
جذب مخاطب درآن س��خت است و اکثر مخاطبان موقع 
شروع این آگهی ها به سراغ انجام کارهای دیگر می روند. این 
ترک تلویزیون موقع پخش آگهی فقط مختص برنامه های 
عادی نیست و حتی در میان برنامه ای که مخاطبان زیادی 
نی��ز دارد، صورت می گیرد. در نتیجه باید تمام خالقیت را 
به کار برد که مخاطب جذب شود. البته این آزاردهندگی 
تبلیغات تلویزیونی فقط مربوط به کشور ما نیست و در تمام 
دنیا این اتفاق می افتد. با این تفاوت که زمان پخش آگهی 
درکش��ورهای دیگر کمتر است و مخاطب شاید به خاطر 
از دس��ت دادن ادامه برنامه تماش��ای تلویزیون را متوقف 
نکند ولی در کشور ما که می توان موقع پخش آگهی های 
تلویزیونی به فروش��گاه ب��رای خرید رفت و دربازگش��ت 
صحنه ای از برنامه مورد عالقه را از دست نداد، جذب بیننده 
برای دیدن آگهی کاری دشوارتر است. همین مسئله موجب 
می شود سازندگان آگهی های تلویزیونی به سراغ روش های 
جدیدی برای جلب نظر مخاطبان بروند. شیوه جدید بانک 
پارسیان هم اگرچه س��اده است  اما به دل می نشیند و در 
دورانی که کپی برداری و تکرار بیداد می کند، استفاده از آن 

جای تقدیر دارد. 

پرواز آزمایشی سری جدید 
هواپیمای ایرباس

پرواز آزمایشی سری جدید هواپیمای ایرباس آ 320 نئو 
از فرودگاه تولوز فرانسه انجام شد. موتور این هواپیما تغییر 
پیدا کرده و مصرف س��وخت آن نس��بتا پایین است. این 
موجب شده است که در حال حاضر شرکت ایرباس حدود 3 
هزار س��فارش برای این مدل دریافت کند. آ 320 نئو بین 
15 تا 20 درصد نس��بت به مدل های قبلی کمتر سوخت 
مصرف می کند. این مدل هواپیما در س��ه ماهه آخر س��ال 
2015 میالدی وارد ناوگان های هوایی خواهد شد. پیش از 
این، ش��رکت بویینگ برای رقابت با مدل های آ320 سری 

جدیدی از مدل بی ۷3۷ را وارد بازار کرده بود. 

کافه تبلیغات

از میان خبرها

رسانه

آیا می دانستید

نرگس فرجی

حسین محمدیانمرضیه فروتن

تبلیغات خالق

آگهی: هدفون PopClik- شعار: دور شدن
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بسیاری از شرکت های 
صاحب نام دنیا نیز 
از برگزاری مسابقه 
برای درگیر کردن 

مخاطب با برند خود 
استفاده می کنند. برای 

مثال چندی پیش 
شرکت کوکاکوال از 
مشتری های خود 
خواسته بود که در 

طراحی لوگو به این 
شرکت کمک کنند
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فعالیت در فروشگاه اسباب بازی 
چگونه اس��ت؟ آیا می توان به 
راحت��ی در ای��ن عرصه موفق 
شد و کس��ب و کار خوبی را در 
این ح��وزه به راه انداخت؟ هر 
ریزه کاری های  دارای  ش��غلی 
خ��اص خود اس��ت. در فروش 
به گونه ای  بای��د  اس��باب بازی 
عم��ل کنی��د که ک��ودکان از 
ش��ما راضی باش��ند و با توجه 
به ویژگی های شخصیتی شما، 
ای��ن کار هم می تواند برای تان 
بسیار سخت باشد و هم بسیار 
آس��ان. توجه داشته باشید که 
مشتری اصلی و مصرف کننده 
نهایی کاالی ش��ما کودکان و 
نتیجه  در  خردساالن هستند، 
بای��د آنها را ب��ا رضایت بدرقه 

کنید. 

رقبای چشم بادامی
فراوانی محصوالت اسباب بازی 
افزای��ش  باع��ث  جه��ان  در 
تج��ارت و رش��د ص��ادرات و 
واردات کشورها شده است. از 
س��وی دیگر، مهم ترین بخش 
زندگ��ی اف��راد کود کی ش��ان 
است که بیش��تر امور زندگی 
را از طریق بازی با اسباب بازی 
می آموزند.  و  ف��را  می گیرن��د 
س��ازنده  بزرگ تری��ن  چی��ن 
اس��باب بازی  صادرکنن��ده  و 
در جهان اس��ت. این کش��ور 
توانس��ته در برخی کش��ورها 
مانند ایران س��هم ب��ازار بیش 
از 95 درص��دی این ح��وزه را 
به خود اختصاص دهد. مبادله 
با کش��ور چی��ن از محدودیت 
خاص��ی برخ��وردار نیس��ت و 
در زمان��ی ه��م که کش��ور با 
مراودات  ب��ود،  روبه رو  تحریم  
تجاری ایران با چشم بادامی ها 
جریان داشت. از این رو اگر در 
حوزه عرضه و واردات فعالیت 
می کنید، از کمبود کاال نگران 
نباش��ید، اما اگ��ر می خواهید 
تولیدکننده باشید، یک رقیب 
ج��دی و قدرتمن��د دارید که 
مقابله با آن کار آسانی نیست 
و باید پی��ش از هر چیز برای 
خ��ود چندین مزی��ت رقابتی 

ایجاد کنید. 

مشکالت را بیرون 
فروشگاه بگذارید

زمانی که به عنوان مدیر یک 
فروشگاه اس��باب بازی تصمیم 
فعالی��ت خود  می گیری��د که 

را آغ��از کنید بای��د بدانید که 
مدیریت در این شغل با مشاغل 
دیگر تفاوت های اساسی دارد. 
در مرحل��ه اول نباید به صورت 
باید  رسمی لباس بپوش��ید و 
س��عی کنید از رنگ های شاد 
و ش��اداب اس��تفاده کنید. در 
فض��ای مغ��ازه می��ز خ��ود را 
جای��ی قرار دهید ک��ه جلو یا 
نزدیک در ورودی نباش��د. به 
ای��ن دلیل که برخ��ی والدین 
ش��اید نخواهند فرزندش��ان از 
ش��ده  پرداخت  مبلغ  می��زان 
مطل��ع  اس��باب بازی  ب��رای 
شوند. همچنین این کار باعث 
می ش��ود ت��ا از فض��ای مغازه 
بیش��تر در بخ��ش چیدم��ان 
محص��والت اس��تفاده کنی��د. 
سعی کنید مشکالت را بیرون 
مغازه بگذاری��د و با روحیه ای 
ت��ازه ه��ر روز کار خود را آغاز 
کنی��د. ب��ه دلیل حساس��یت 
خصوصی��ات  روی  ک��ودکان 
اخالقی اف��راد، فعالیت در این 
شغل ش��ما را ملزم به رعایت 
مسائلی از این دست می کند. 

مشتریان مشکل پسند
اس��باب بازی ها را طوری در 
مغازه ق��رار دهید که بیش��تر 
دی��د  زاوی��ه  در  محص��والت 
مشتریان خردسال قرار داشته 
باشد. به طور معمول کودکان 
ام��روزی قب��ل از مراجع��ه از 
است  کاالیی که مدنظرش��ان 
اطالع��ات دارند و می دانند که 
چه محصول��ی را می خواهند، 
هم��راه  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
مغ��ازه  راه��ی  والدین ش��ان 
می شوند تا محصول مورد  نظر 

را تهیه کنند، اما ممکن است 
توسط  انتخاب ش��ده  محصول 
مش��تری قدیمی بوده یا عمر 
کافی نداش��ته باش��د در این 
صورت به مش��تری پیش��نهاد 
دیگری را بدهی��د تا محصول 
دیگ��ری را برگزین��د. زمان��ی 
هم که والدین اصرار داش��تند 
همان محص��ول را می خواهند 
ب��دون هی��چ توضیح��ی کاال 
را ب��ا بهتری��ن رفتار ب��ه آنها 
تقدی��م کنی��د. دقت داش��ته 
باش��ید که کودکان حافظه ای 

بس��یار قوی دارن��د. زمانی که 
مش��تریان خریدش��ان تم��ام 
ش��ده و قصد خ��روج از مغازه 
را دارن��د به کودک خردس��ال 
آنها هدی��ه ای کوچک بدهید. 
مراجعه ه��ای  راه  کار  ای��ن 
بعدی را هموار می  کند و برای 
خری��د محص��ول خاطرش��ان 
جم��ع اس��ت ک��ه هدی��ه ای 
مضاعف به کودک شان خواهد 
رس��ید. حتما در مغ��ازه خود 
ه��م از فروش��ندگان خان��م و 
ه��م آقا اس��تفاده کنی��د. نیاز 

ب��ه فروش��نده های خان��م در 
فروش��گاه عرضه کننده وسایل 
بازی بیش��تر حس می شود و 
دلی��ل آن حضور ک��ودکان به 
همراه مادرش��ان ب��رای خرید 

اسباب بازی است. 

 تفکیک جنسیتی 
وسایل بازی

ش��اید فک��ر کنی��د اجناس 
فروش��گاه تان تکمی��ل اس��ت 
و هی��چ کم و کس��ری وج��ود 
ن��دارد، ام��ا این هم��ه ماجرا 
باید  ب��ازی  وس��ایل  نیس��ت. 
به گون��ه ای چی��ده ش��ود که 
وس��ایل پس��ر بچه ها در یک 
سمت و اسباب بازی های دختر 
بچه ه��ا در یک س��مت دیگر 
ق��رار بگی��رد تا همه وس��ایل 
به تفکیک قابل رویت باش��د. 
وس��ایلی مانند س��ه چرخه  را 
که نی��ازی به تفکیک ندارند و 
همه ک��ودکان می توانند از آن 
اس��تفاده کنند پشت ویترین 
مغ��ازه بگذارید ت��ا بهتر دیده 
شود. اس��باب بازی هایی مانند 
پسرهاست  مخصوص  ماشین، 
و بای��د در غرفه آنها گذاش��ته 
شود. همچنین چیزهایی مثل 
قابلمه و چادرهای کوچک نیز 
که مخصوص دخترهاست باید 
در قسمت خودشان نگهداری 
ش��ود تا بیش��تر خودش��ان را 

نشان دهند. 
را  وس��ایل  کنی��د  س��عی 
ط��وری بچینی��د ک��ه ب��رای 
نش��ان دادن آن به مشتری به 
دردس��ر نیفتید و بعد از نهایی 
ش��دن تصمیم آنها کاال را در 
اختیارش��ان ق��رار دهید و در 

مشابه  وس��یله ای  اس��رع وقت 
آن را جایگزی��ن کنید تا جای 
خال��ی وس��یله فروخته ش��ده 
حس نشود. از سوی دیگر باید 
بدانید که کاالهای عرضه شده 
توس��ط ش��ما معموال ساخت 
چین است، در نتیجه؛ تعریف 
و تمجی��د اضافی از وس��ایلی 
که قصد ف��روش آن را دارید، 
ممک��ن اس��ت موجب ش��ود 
مش��تری را برای همیش��ه از 
دست بدهید. با این وجود باید 
اجن��اس باکیفیت این کش��ور 
را عرضه کنید تا این وس��ایل 
دردس��ت کودکانی ک��ه هنوز 
را نمی دانند  نگه��داری  قانون 
عمر طوالنی تری داشته باشد. 

 فروش اسباب بازی 
در فضای مجازی

فروش  به  فروشگاه ها  برخی 
حضوری و مراجعه ای بس��نده 
فض��ای  وارد  و  نکرده ان��د 
مدیران  نیز ش��ده اند.  مجازی 
ای��ن فروش��گاه ها ب��ا طراحی 
یک س��ایت در فضای مجازی 
ب��ه نام فروش��گاه  خ��ود راه را 
ب��رای خرید والدی��ن کودکان 
از  برخ��ی  کرده ان��د.  کوت��اه 
آنه��ا خریدش��ان را به صورت 
اینترنتی انجام می دهند و بعد 
از خرید، محصول موردنظر در 
بازه زمانی 24 تا 48 س��اعت 
ب��ه در منزل خری��دار خواهد 
رسید. از سوی دیگر برخی از 
مجازی  خرید  فروشگاه ها  این 
را با درصدهای تخفیف در نظر 
می گیرند و محصوالت خود را 

عرضه می کنند. 
در این میان فروش��گاه هایی 
نیز هستند که تنها محصوالت 
موج��ود در مغازه را به نمایش 
می گذارند و ب��رای خرید باید 
به ص��ورت حضوری ب��ه مغازه 

مراجعه کرد. 
برخی فروش��گاه های نیز به 
منظ��ور تس��هیل در فروش و 
انتخاب مش��تریان گزینه هایی 
را  کاال  س��فارش  مانن��د 
می گذارند و مشتری دو تا سه 
روز زم��ان دارد که برای تهیه 
محصول به مغازه مراجعه کند 
و بعد از پایان مهلت س��فارش 
لغ��و می ش��ود. البت��ه ب��رای 
ثبت س��فارش پول��ی دریافت 
داش��ته  نظ��ر  در  نمی ش��ود. 
باش��ید که ارائ��ه این خدمات 
را  پرمش��غله  والدین  می تواند 
به مش��تریان اصلی کسب و کار 

شما تبدیل کند. 

گزارش »فرصت امروز« در خصوص شغل عرضه اسباب بازی

مدیریت مشتریانی که انتخاب شان لحظه ای است

پوما؛ برگزیده فوتبال آلمان

برخی از افراد برای ش��روع کس��ب و کار خود ترجیح 
می دهند ش��ریک خود را از میان اعضای خانواده خود 
برگزینن��د که هم قاب��ل اعتمادتر اس��ت و هم مزایای 
بس��یاری نسبت به غریبه ها برای هر دو طرف دارد. در 
این میان برخی به دلیل اختالف س��لیقه ها یا مشکالت 
پیرامون، ممکن اس��ت در میانه راه از هم جدا ش��وند، 
ام��ا اغلب در هم��ان حوزه، برن��د تازه ای ب��رای خود 
راه می اندازن��د. داس��تان آدی و رودی آلمان��ی هم که 
صاحبان شرکت های آدیداس و پوما هستند، این چنین 
ش��راکت نافرجام و جدایی موفقی برای هر دو داش��ته 
است. س��ال 1924 در منطقه باواریای آلمان، دو برادر 
ب��ه نام های آدی و رودی داس��لر کارگاه کفش داس��لر 
را به راه انداختند. با ش��روع جنگ جهانی دوم شراکت 
موفقیت آمیز دو برادر به اتمام رس��ید و آنها از یکدیگر 
جدا شدند، آنها دو کارگاه در دو سوی رودخانه تاسیس 
کردند، نزدی��ک به 40 کارگر به آدیداس که متعلق به 
آدی بود پیوس��تند و تنه��ا 7 کارگر ب��ا رودی که نام 

کارگاه خود را دالسر نهاده بود ماندند. 
در س��ال 1948، رودولف داس��لر نام این شرکت را 
به »PUMA Schuhfabrik«تغییر داد. رودولف از 
همان ابتدا به فکر جهانی ش��دن و فروش محصوالتش 
در بازارهای جهانی بود. دهه 1950 ش��روع موفقیت ها 
پوم��ا بود، به گونه ای که در نخس��تین مس��ابقه فوتبال 
بع��د از جن��گ جهانی دوم، چن��د عضو تی��م فوتبال 
 آلمان غربی کفش های فوتبال پوما پوش��یدند. س��پس 
SUPER ATOM ک��ه یک��ی از محصوالت پوما بود 
در شروع فصل با بازیکن های سرشناس و رده اول آغاز 
به کار کرد. بع��د از آن حجمی از ش��عارهای تبلیغاتی 
پوم��ا با عن��وان »یکی از برگزیده ه��ای فوتبال آلمان« 

پخش شد. 
دهه ه��ای 1960 و 70 ه��م ب��ه موفقیت های بزرگ 
در عرصه انواع کفش های ورزش��ی برای پوما س��پری 
ش��د، به گونه ای که اغلب ورزش��کاران برای پوش��یدن 
ای��ن کفش ها با هم رقابت می کردن��د. با حمایت مالی 
ورزشکاران مشهور فوتبال همچون مارادونا، پله، کرویف 
و ماتئ��وس، پوما به یکی از مهم تری��ن تولید کنندگان 
محصوالت ورزشی فوتبال و دیگر ورزش ها تبدیل شد، 
پ��س از آن با همکاری بوریس بکر، جوان ترین قهرمان 
مس��ابقات ویمبلدون، پوما جهانی شد و رهبری بازار را 
در فروش راکت تنیس در دنیا به دس��ت آورد. در تمام 
این س��ال ها آدیداس در رقابت تنگاتنگی با پوما بود تا 
اینکه در س��ال 1980 برای نخس��تین بار فروش کفش 

پوما از آدیداس پیشی گرفت. 
تا آن زمان پوما مورد عالقه قش��ر مرفه جوامع و اغلب 
ورزشکاران رده باال بود، تا اینکه پسر رودی داسلر ارزش 
و جایگاه پوما را زیر سوال برد و محصوالت ورزشی را با 
قیمت ارزان تر در فروشگاه ها در اختیار مصرف کنندگان 
قرار داد، اما بعد از این عمل اقشار پردرآمد جامعه دیگر 
عالقه ای به استفاده از این برند نداشتند. در سال 1986 
پوما و خانواده داس��لر بیش��ترین سهام این شرکت را به 
گروه س��رمایه گذاری پرونتوس فروختند و ش��رکت به 

سهامی  عام تبدیل و وارد بورس سهام شد. 
دو س��ال بعد یعنی در س��ال 1988 مشکالت عدیده 
پوما موجب ش��د که رقبای آنها جایگاه بهتری نس��بت 
ب��ه پوما پیدا کرده و از آن س��بقت بگیرند، اما پوما یک 
ب��ار دیگر برگ برنده خود را رو کرد. او در این س��ال ها 
یک مدیر قوی با مش��خصات خاص در زمینه بازاریابی، 
سیاس��ت گذاری و مالی را پیدا کرده بود که این بار پوما 
را نجات داد. زایت در س��ال 1990 به پوما پیوست و در 
س��ال 1991 به  ریاست گروه بازاریابی پوما درآمد. زایت 
30 س��اله با همکاری مارتین که بعد ها معاون وی ش��د 
توانس��ت یک برنامه ترتیب دهد تا پوما را به ش��رکتی 
با زیربنای مالی تبدیل کند. همچنین با تغییر حس��اب 
دارایی شرکت و قیمت گذاری مشخص برای محصوالت، 
باعث س��ود آوری برای پوما شد. او سرمایه های شرکت و 
نیروی انس��انی را کاهش و سیس��تم آن را تغییر داد تا 

باعث سودآوری بیشتر شود. 
چند سال بعد پوما تولید محصوالت خود را به ترکیه 
و ش��رق آس��یا انتقال داد. این تغییرات باعث ش��د پوما 
احتیاجات بازار را بهتر برط��رف کند و در مقدار زیادی 
س��رمایه نیز صرفه جویی کند. در سال 1997 پوما اعالم 
کرد که س��ودی معادل 37 میلیون یورو به دست آورده 
اس��ت. در این س��ال تغییرات پوما پایان یافته و سرمایه 

شرکت نیز بیشتر شده بود. 
ش��رکت پوما مس��ابقات و مراس��م بس��یاری را برای 
ورزش��کاران و قهرمانان برپا می کرد. خوب است بدانید 
در س��ال 1998، هنگامی که تی��م ملی فوتبال ایران به 
جام  جهانی فرانسه راه پیدا کرد، این پوما بود که حامی 
تیم  ملی ایران شد و تجهیزات و پوشاک ورزشی تیم ملی 
را فراه��م کرد. در س��ال 2003 نگرش پوم��ا در تولید 
کفش های ورزش��کاران و دوندگان و ب��ازار لباس تغییر 
یافت و با این ش��عار که »مردم دنیا، مردمی  ورزش��کار 
هس��تند. ورزش برای آرامش، تحرک و تفریح یا کسب 
مقام های بزرگ ورزشی است«، پوما به تولید نمونه های 
متنوعی از محصوالت خود دس��ت زد. امروزه خط تولید 
این محصوالت شامل کفش و البسه ورزشی و همچنین 
تیش��رت، شلوار، کاله کاس��کت و دیگر ملزومات شامل 
کیف، کوله پشتی، س��اعت، لیوان و همچنین عطر آالت 
و البته وس��ایل گلف و اسکی است. البته با وجود تولید 
این گون��ه محصوالت همچن��ان ح��دود 60 درصد کل 
فروش پوما مربوط به کفش های ورزشی است. هم اکنون 
پوما دارای بیش از س��ه هزار کارمند در سراس��ر جهان 
است و محصوالت خود را از طریق نمایندگی های رسمی 

خود در 80کشور جهان عرضه می کند. 

کارمندان شرکت ویرجین می توانند 
به مرخصی های نامحدود بروند

ریچ��ارد برانس��ون، مدیرعام��ل ش��رکت بریتانیایی 
»ویرجی��ن« اعالم کرد کارکنان این گروه می توانند در 
طول س��ال به مرخصی های نامح��دود بروند. این تاجر 
میلی��اردر در وبالگ خود با اعالم این خبر تعیین مدت 
و زم��ان مرخصی ه��ا را نیز برعهده کارکنان گذاش��ته 
اس��ت. با وج��ود ای��ن تنه��ا کارکن��ان کادر ویرجین 
 هس��تند ک��ه می توانند از ام��کان مرخص��ی نامحدود 

بهره مند شوند. 
موافقت این ن��وع مرخصی برای ه��ر کارمند منوط 
به نح��وه کار و پیش��رفت وی در ش��رکت اس��ت. در 
صورتی ک��ه پروژه های محوله به گروه��ی که کارمند 
وابس��ته ب��ه آن اس��ت مطاب��ق زمان بن��دی و توقعات 
 ش��رکت پیش برود، کارمند حق اس��تفاده از مرخصی 

نامحدود دارد. 
این نخس��تین بار نیس��ت که یک ش��رکت از در نظر 
گرفت��ن مرخصی ه��ای نامح��دود ب��رای کارمندانش 
س��خن به میان می آورد. پیش از این شرکت امریکایی 
»نتفلیک��س« فع��ال در زمین��ه ارائه خدم��ات آنالین 
رس��انه ای تدابیر مش��ابه ای برای کارکنان خود در نظر 

گرفته بود. 

برای ثروتمند شدن 
گاهی باید آیه یأس خواند! 

یک��ی از مهم تری��ن موانعی که اصوال بر س��ر راه هر 
هدف مالی بزرگ قد علم می کند، عدم اعتقاد به توانایی 
رس��یدن به آن ایده آل اس��ت. ای��ن ناخودباوری گاهی 
آنقدر پررنگ اس��ت که دس��تیابی به هدف را محال و 
غیرممکن جلوه می دهد. روشن است که برای رسیدن 
به هدف بزرگ باید از این مانع س��خت و ناخوشایند به 

سالمت عبور کرد. 
برای ای��ن کار حتم��ا نباید تم��ام جمله های منفی 
و آیه ه��ای یأس��ی را ک��ه در ذهن تان پرس��ه می زند 
همان جا برای همیش��ه پاک کنید. گاهی باید شجاعت 
داش��ته باش��ید و آنها را ب��ه زبان آوری��د. وقتی چنین 
عبارت های��ی را ب��ا صدای بلن��د بگویید، هیمنه ش��ان 
را می ش��کنید و به خ��ود اجازه می دهید ت��ا با قدرت 
بیش��تری با چنی��ن عبارت های��ی دوئل کنی��د. البته 
دوئل ک��ردن با آیه های یأس هم راه و رس��می دارد و 
 به صرف بلن��د بلند گفتن، نمی توان آنها را پشت س��ر 

گذاشت. 

چه باید کرد؟ 
اول از هم��ه می��زان ثروتی را ک��ه می خواهید به آن 
برس��ید، دقیق و ش��فاف روی کاغذ بیاوری��د. از خود 
ش��رم نکنید و صادقانه ع��دد موردنظرت��ان را با همه 
صفرهای��ش بنویس��ید. بع��د با ص��دای بلن��د بگویید: 
»نمی تون��م ب��ه این هدف برس��م.« ی��ا »غیرممکنه!« 
ح��اال از یک تا 10 به میزان باورتان به این جمله نمره 
بدهید. لطفا احساس��ی را که دقیقا همین لحظه دارید 
 برای نمره دادن لح��اظ کنید و نه آنچه را که خودتان 

می خواهید. 
حاال این تمری��ن را برای واژه ها، عبارت ها و جمالت 

دیگری از این دست تکرار کنید: 
ممکن نیس��ت، راهی نداره، چطور ممکنه؟ دیوانگِی، 
خیلی زی��اِد، من هیچ وق��ت نمی تون��م همچین پولی 
داش��ته باش��م، این هدف زیادی بزرِگ، حتی با قانون 
جذب هم نمیشه بهش سید، هیچ کس تا حاال نتونسته 
همچین ثروتی داشته باشه، حاال شاید بعضی ها رسیده 

باشن اما من نمی تونم! 
خب! خس��ته ش��دید؟ خدا را ش��کر! ح��اال وقت آن 
رس��یده که یک نفس عمیق بکش��ید و ی��ک بار دیگر 

نمره بدهید. 
از ی��ک ت��ا 10 به همه آنچ��ه گفتید نم��ره بدهید. 
وقت��ی نمره دادید ببینید احس��اس تان نس��بت به آن 
 جمله ه��ا و به ط��ور کلی همه آنچه بلن��د بلند گفتید، 

چیست. 
چند بار این کار را تکرار کنید. پس از چند بار به زبان 
آوردن این جمالت و نمره دادن به آنها خواهید دید که 
عظمت و شکوه آنها برای تان کم شده است. این تمرین 
به شما کمک می کند تا مرتبه این عبارت ها را از طبقه 
آخر یک آسمان خراش بلند به پشت بام یک ساختمان 

پنج طبقه منتقل کنید. 
در واقع ب��ا این تمرین می توانی��د میان قدرت خود 
و هیبت عبارت های گفته ش��ده در ب��اال تا حد زیادی 

موازنه ایجاد کنید. 
این تمرین در مسیر ثروت هم طول مسیر را کوتاه تر 
می کند و هم هزینه های احتمالی را پایین می آورد. اگر 
مشتاق صفرهای بی شماره در حساب بانکی تان هستید، 

انجام این تمرین را در دستور کار خود قرار دهید.  

برخی فروشگاه ها 
به فروش حضوری 
و مراجعه ای بسنده 

نکرده اند و وارد 
فضای مجازی نیز 
شده اند. مدیران 
این فروشگاه ها با 
طراحی یک سایت 
در فضای مجازی به 
نام فروشگاه  خود راه 
را برای خرید والدین 
کودکان کوتاه کرده اند

حکایت برندها

از میان خبرها

کتابخانه
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پاسخ کارشناس: در مرحله 
اول باید یک برنامه رس��انه ای 
دقیق را تنظی��م کنید؛ چراکه 
برنام��ه ضعی��ف می تواند  یک 
موجب شکست کل یک مبارزه 
تبلیغاتی صحیح ش��ود. به طور 
معمول ح��دود 3 ت��ا 6درصد 
از بودج��ه در نظر گرفته ش��ده 
صرف تحقی��ق و ارزیابی پیش 
از مب��ارزه تبلیغات��ی  و پ��س 
می ش��ود. 5 ت��ا 8 درصد برای 
بازرگانی در نظر  توس��عه پیام 

گرفته می شود.

 80 ت��ا 85 درص��د ص��رف 
رسانه های تبلیغاتی می شود. 4 
ت��ا 7 درصد صرف تولید و یک 
تا 3 درصد ص��رف هزینه های 
 اضافی، مدیریت و سود آژانس 

می شود. 
از آنجا که هزینه رسانه های 
از  زی��ادی  مق��دار  تبلیغات��ی 
بودجه تبلیغاتی شما را به خود 
اختصاص می ده��د، باید زمان 
و ان��رژی زی��ادی را ب��رای آن 
صرف کنید تا از مناس��ب بودن 
شوید.  مطمئن  رسانه ها  برنامه 

اگر بر استراتژی پیام تبلیغاتی 
تمرکز کنید و اس��تراتژی های 
رس��انه را نادی��ده بگیرید، کل 
کار تبلیغاتی و بودجه و تالش 
ش��ما بی نتیج��ه خواه��د بود. 
یک��ی از نکاتی ک��ه باید برای 
جلوگی��ری از هدررفت بودجه 
خود در نظر داشته باشید، این 
است که تداخل رسانه ها با هم 
ب��ه میزان زیادی از کارایی آنها 

کم می کند.
 اگر ای��ن رس��انه ها همه به 
یک مخاطب دسترس��ی داشته 

باش��ند، پی��ام تبلیغات��ی ب��ه 
ج��ای جذب طیف وس��یعی از 
مخاطب��ان در ب��ازار، به دفعات 
به همان مخاطب��ان تکراری و 

محدود می رسد. 
نکنی��د ک��ه یک  فرام��وش 
برنامه رس��انه ای کامل در کنار 
انتخاب رس��انه خ��وب موجب 
می ش��ود که پیام تبلیغاتی در 
زمانی مناس��ب و در وضعیتی 
متناس��ب  مخاطبان  صحی��ح، 
با آن رس��انه را به س��وی خود 

جلب کند. 

تخصیص 
بودجه برای 

تبلیغات

پرس�ش: دو س�ال اس�ت که در حوزه تولید مواد  غذایی فعالیت می کنم و تا به  حال تبلیغاتی نداش�ته ام. می خواهم 
بودجه ای را به تبلیغات اختصاص بدهم، اما نمی دانم چطور باید هزینه ها را مدیریت کنم. لطفا راهنمایی ام کنید. 

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)70(

سهراب علی اکبری

شما فقط هنگامی می توانید در شغل 
خود منش��ا اثر باشید که ش��یوه اداره 
ک��ردن مدیرتان را بدانی��د و قواعد این 
کار را بیاموزی��د. آنچه را که در مس��یر 
ش��غلی تان می جویید و آنچ��ه را که از 
مدیرتان انتظار دارید، ببینید تا بتوانید 
به اتف��اق ب��رای نیل ب��ه هدف هایتان 
ت��الش کنید. رابطه  ش��ما ب��ا مدیرتان 
یک��ی از مهم ترین عوامل دس��تیابی به 

مسیر شغلی موفقیت آمیز است. 
شناخت و درک ش��یوه تفکر و عمل 
مدیرت��ان، عنصری کلی��دی در برپایی 
ی��ک ش��راکت و هم��کاری ثمربخش 
اس��ت. کتاب »چگونه مدیرتان را اداره 
کنی��د« با اش��اره ب��ه همی��ن موضوع 
نش��ان می دهد که چگونه می توانید در 

شرایط تحت فش��ار یا برای انجام دادن 
وظایف ت��ان در موقعیت ه��ای عادی و 
روزم��ره، بهتری��ن ارتب��اط و تعامل را 
با مدیرتان داش��ته باش��ید. این کتاب 
همچنین اص��ول و قواعد ارزیابی مدیر 
و فائق آمدن بر چالش های ناشی از کار 
کردن با یک مدیر سخت گیر و بدقلق را 
تش��ریح می کند و به شما می آموزد که 
چگونه با نقاط ق��وت و ضعف مدیرتان 
کن��ار بیایی��د. توصیه ه��ای کارب��ردی 
مطرح ش��ده، به شما کمک می کنند تا 
هدف هایتان را تعری��ف کنید و فرآیند 
رش��د و تعالی خود را تداوم بخش��ید. 

کت��اب همچنی��ن ح��اوی 101 نکته 
کلیدی و راهگشاس��ت که به مخاطبان 
کمک می کند مدیرش��ان را به بهترین 
و بزرگ ترین پشتیبان شان تبدل کنند. 
فن��ون عملی ای��ن کتاب ش��ما را قادر 
می س��ازد که رابطه خود ب��ا مدیرتان را 
ارزیابی کنی��د و آن را بهبود بخش��ید، 
همچنی��ن این کتاب با بیانی س��اده به 
ش��ما کمک می کند تا با یاری مدیرتان، 
آینده روش��ن و لذت بخش��ی برای خود 
بسازید. فهرست های س��اده و کاربردی 
ح��اوی ن��کات کلی��دی و نموداره��ای 
قابل فهم به ش��ما می آموزند که چگونه 

چهره ای مثبت از خود ارائه و تعارض ها 
را مدیری��ت کنید. کتاب حاضر در چهار 
فصل با عناوین  موقعیت خود را بسنجید، 
با مدیرت��ان کار کنید، مدیریت تعارض و 
آینده تان را بهتر کنید تالیف ش��ده است. 
این کتاب 102 صفحه ای به قلم کریستینا 
آزبورن نوشته ش��ده و توسط علی فروزفر 

ترجمه شده است. 

چگونه مدیرتان را اداره کنید

شکوفه میرزایی

مسیر ثروت

سارا گلچین
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نوآوری در سازمان های ایرانی
مرده است 

مفهوم ن��وآوری باز به ارتباط سیس��تم ن��وآوری یک 
س��ازمان با محی��ط پیرامون��ی اش بازمی گ��ردد. زمانی 
نوآوری از نوآوری بس��ته به نوآوری ب��از تغییر می کند 
که ی��ک ارتباط دوجانب��ه میان ن��وآوری موجود درون 
س��ازمان و دانش نوآوری در خ��ارج از س��ازمان ایجاد 
ش��ود. هرچقدر این ارتباط دو طرفه و تعامل بیش��تر و 

گسترده تر باشد، نوآوری در آن سازمان باز تر است. 
هرچقدر سازمان دس��ت محیط بیرون را باز بگذارد تا 
دانش بیرونی بتواند به نوآوری سازمان دسترسی داشته 
باش��د، تعامل بیش��تر و بازتری با خارج خواهد داشت و 
نوآوری آن سازمان ش��کل بازتری به خود می گیرد، اما 
اینکه چقدر این پروس��ه در ش��رکت های ایرانی وجود 
دارد و براساس نوآوری باز در س��ازمان های ایرانی وارد 
ش��ده اس��ت یا خیر، باید گفت که دو عامل سبب شده 
تا س��ازمان های ایرانی چندان به س��مت بحث نوآوری 
باز نروند. یکی از ای��ن عوامل عدم تمایل س��ازمان ها و 

دیگری ناتوانی آنها در ورود به این بحث است. 
 NIH در س��ازمان های ایران��ی عارضه ای به عن��وان
وجود دارد که به معنای Not invent here یا اینجا 
اختراع نشده نس��بت به نوآوری خارج از سازمان وجود 
دارد که این مبحث به ش��کل یک دان��ش غیرکاربردی 
شناخته می شود. این امر نشانه عدم تمایل سازمان ها به 
این مبحث اس��ت که البته این عدم تمایل تا حد زیادی 
به ناتوانی سازمان ها باز  می گردد. این سازمان ها مکانیزم 
پایش خوبی نس��بت به جذب نوآوری خارج از سازمان 
ندارند تا بدانند چه دانش خارج از س��ازمانی برای ورود 
به آن مناسب اس��ت. در اصل براس��اس آنها اشرافی به 

اتفاقاتی که در خارج از سازمان آنها می افتد، ندارند. 
پیاده س��ازی ن��وآوری ب��از یکس��ری الزامات��ی دارد، 
مهم ترین الزامی که در ابتدای ام��ر برای جذب نوآوری 
خارجی وج��ود دارد مقوله تقس��یم دانش در س��ازمان 
است. یعنی اساس س��ازمان باید بربحث اشتراک گذاری 
دانش بنا شده باشد تا سازمان نگران به اشتراک گذاری 
دانش و جذب دانش شرکت رقیب نباشد. براساس این 
الزام، س��ازمان باید آمادگی و تمایل ارتب��اط با محیط 

بیرونی سازمانش را داشته باشد. 
مقوله مزی��ت رقابتی ب��رای توجه به بح��ث نوآوری 
بسیار مهم اس��ت که با توجه به ش��رایط انحصار گرایی 
کمپانی ه��ای ایران��ی چن��دان نم��ودی ن��دارد. فضای 
غیر رقابتی حاک��م در ایران خواه ناخ��واه نیاز به نوآوری 
در هر س��طحی حتی نوع بس��ته آن را ن��اکارآ کرده و 
کمپانی ه��ا زمانی ک��ه می توانن��د محصوالت ش��ان را 
بفروش��ند و س��ود کنند لزومی ب��ه ورود ن��وآوری در 
س��ازمان های خود احس��اس نمی کنند. براس��اس این 
امر نه آنکه ن��وآوری در س��ازمان های ایرانی محدود که 

میرا است و نوآوری در سازمان های ایرانی از میان رفته 
است. 

ش��رایط برای عملیاتی کردن مقوله نوآوری باید مهیا 
باش��د، نمی توانیم یک مبحث تئوریک را وارد س��ازمان 
کنیم و بگوییم ب��دون آن نمی توانیم در صنعت رش��د 
کنیم. نوآوری گیاهی است که باید در فضای مناسب و 
مستعد کاشته شود تا بتواند رشد کند و بارور شود. این 
شرایط وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
است. سیاست نهادهای سیاست گذار و شرایط اجتماعی 
باید به س��متی برود که فضای رقابتی در کش��ور ایجاد 
شود تا در نهایت به توان با تکیه بر نوآوری و توسعه آن 
از بسته به باز سبب گش��ایش اقتصادی و رشد و توسعه 

آن شد. 
البت��ه در حال حاض��ر بنگاه ه��ای کوچکی هس��تند 
ک��ه ن��وآوری را در ش��کل م��درن خ��ود ک��ه هم��ان 
ن��وآوری ب��از اس��ت در س��ازمان خ��ود گنجانده اند و 
از ای��ن طری��ق توانس��ته اند س��بب افزایش به��ره وری 
سازمانش��ان ش��وند. ول��ی چ��ون تع��داد آنه��ا ک��م و 
مع��دود اس��ت و کوچ��ک هس��تند، چندان به چش��م 
ب��زرگ  س��ازمان های  انب��وه  می��ان  در  و   نمی آین��د 

انحصاری ناپدید هستند. 
س��ازمان های ایرانی برخی از نوآوری بس��ته و برخی 
از ن��وآوری باز اس��تفاده می کنند. در ایران اس��تفاده از 
نوآوری بسته بیش��تر نمود دارد و هنوز نوآوری به شکل 
بس��ته نیز چندان جا نیفتاده تا بخواهد ب��ه نوآوری باز 
تبدیل ش��ود. فرهنگ حاکم بر مدیریت س��ازمان های 
ایرانی مدیریتی سنتی اس��ت و با مقوله نوآوری چندان 
احساس نزدیکی نمی کند. سازمان های ایرانی درکی از 
اشتراک دانش، رقابت و ورود تکنولوژی های تازه ندارند. 
این فرهنگ س��ازمانی و قالب موجود اس��ت که باید به 
سمتی حرکت کند که س��ازمان را آماده پذیرش بحث 
نوآوری کن��د بنابراین در ابتدا نیاز، س��پس تمایل و در 
انتها توانایی ورود به بحث نوآوری اس��ت که سازمان را 
به س��مت مقوله نوآوری می برد و پ��س از آنکه نوآوری 
بسته وارد سازمان شد و سازمان در درون خود توانست 
دس��ت به نوآوری و خلق بزند، کم کم فضای بازتری در 
آن ایجاد می شود و آماده می شود تا نوآوری باز را پذیرا 
باش��د. نوآوری باز اکنون یک بحث مدرن و به روز است 
که در همه س��ازمان های پیش رو جاافت��اده و بدون آن 
رشد کمپانی های بزرگ قابل تصور نیس��ت.  رقابت در 
بازار جهانی امروز کامال وابس��ته به مقول��ه نوآوری باز 
است و هر سازمان بزرگی که این امر را نادیده بگیرد یا 
در آن موفق عمل نکند دیر یا زود از عرصه رقابت خارج 
می شود. س��ازمان های ایرانی نیز اگر قصد ورود به بازار 

جهانی و رقابت دارند کم کم باید به این سمت بروند. 

 نوآوری باز، نوپا اما گره گشا
نوآوری باز، نو آوری است که در تالش برای آشکار سازی 
ایده ه��ای نو،  کاهش ریس��ک، افزایش س��رعت در کار و 
استفاده از منابع کمیاب است. به این نوع نوآوری، نوآوری 

بیرونی و شبکه ای هم گفته می شود. 
در واقع نوآوری باز به دنبال اس��تفاده از همه ایده ها در 
سراسر یک سازمان و حتی بیرون از آن است. همه حرف 
این نوع نوآوری این است که نوآوری به یک واحد پژوهشی 
خاص محدود نمی شود. هر کسی در هر جایی می تواند با 

یک ایده تازه تغییرات ایجاد کند. 
نکته دیگر درباره نوآوری باز این اس��ت که فرد صاحب 
ایده امکان وصل شدن به یک سازمان یا نهاد را دارد و الزاما 

نباید عضوی از آن سازمان باشد. 

گره هایی که به دست نوآوری باز 
گشوده می شود

برخی تفکرات س��نتی درباره نوآوری به دست نوآوری 
باز دچار تغییر و تحول ش��دند. در واقع ای��ن تفکرات که 
سال هاست سایه شان را برسر نوآوری انداخته اند با حضور 
نوآوری باز کم کم به تاریخ پیوس��ته و به فراموشی سپرده 
خواهند شد. برخی از این تفکرات را در اینجا می خوانید: 

1- هیچ کس نباید بداند که ما در ح��ال ایجاد نوآوری 
هستیم. همه چیز مثل یک راز است.

2- رازهای تجاری محرمانه هستند. آنها را به هیچ کس 
نگویید. 

3- اگر پول های بیشتری را به سمت پژوهش و توسعه 
سرازیر کنیم، به رونق بازارمان کمک شایانی کرده ایم.

4- نوآوران باه��وش از ایده های انجمن ه��ای جهانی 
نوآوری اس��تفاده می کنند و همین امر به داش��تن بازده 

بیشتر کمک می کند. 
5- اگر ما برای نخستین بار اختراعی را ثبت کردیم پس 

الزاما پول زیادی هم از آن به دست می آوریم. 
6- مطالعات نش��ان می دهد که اول ب��ودن در بازار به 

معنای کسب بیشترین سود است. 
7- نوآوری باز نیازمند منابع و سرمایه گذاری های بزرگ 

و گسترده است. 
8- بسیاری از ش��رکت ها تنها از نوآوری هایی استفاده 
می کنند که واس��طه ها آنها را فراهم کرده اند و خودشان 

اقدام خاصی دراین باره انجام نمی دهند. 
این باورها با حضور نوآوری باز دچار تزلزل شده و جای 

خود را به گستردگی تفکر نوآوری باز داده اند. 

دستاوردهای نوآوری باز: 
نوآوری باز ریس��ک های مربوط به طرح های نوآورانه را 
کم می کند. این نوع نوآوری همچنین شانس موفقیت را 
به طور چش��مگیری افزایش می دهد. نوآوری باز در عین 
اینکه نوپاست، با اس��تفاده از شبکه های نامحسوس برای 
مش��کالت گوناگون راه حل می یابد.  در این نوع نوآوری 
کار تیمی ح��رف اول را می زند و اف��راد اگرچه می توانند 
ایده های اولیه را ارائه کنند، اما برای به نتیجه رسیدن باید 

کار گروهی را در دستور کار خود قرار دهند. 
ترجمه : سارا گلچین
ninesigma.com :منبع

نوآوری باز در مارس 103 ساله
مارس)Mars(  یک شرکت خانوادگی است که در سال 1911 
میالدی تاسیس شد. این شرکت امروز پس از بیش از 100 سال 
فعالیت سود ساالنه ای معادل بیش از 25 میلیارد دالر در سال 
را تجربه می کند. مارس شرکت شیرینی سازی امریکایی است 
که تولیدکننده انواع فرآورده های قندی، مواد غذایی و غذای 

حیوانات خانگی و دیگر محصوالت غذایی است. 
شرکت مارس، در سال 2010 درآمدی معادل با 30میلیارد 
دالر کسب کرد و در حال حاضر در فهرست منتشر شده توسط 
مجله فوربز، در رتبه سوم از بزرگ ترین شرکت های خصوصی 
ایاالت متحده امریکا قرار دارد.  دفتر مرکزی شرکت مارس، در 
مک لین، شهرستان فرفکس ایالت ویرجینیا قرار دارد. سهام 
این شرکت به طور کامل در اختیار خانواده مارس است. برای 
ما ایرانی ها شکالت ها،  دراژه ها و آدامس های این تولید کننده 

بزرگ بسیار آشناست. 
 M&M، Snickers، Twix، برندهای آش��نایی چون
Mars، Freedent  و Orbit از آن شرکت مارس هستند. 
این ش��رکت 65 هزار کارمند، بیش از 300 ساختمان و 115 
کارخانه در 75 کشور گوناگون دارد.  مارس هم مانند بسیاری 
از سازمان های پیشرو جهانی، با سرعتی باال نوآوری را پذیرفت 

و از مدل های کسب و کار تازه استقبال کرد. 
رویکرد

  )Innovation Network(شرکت ش��بکه نوآوری
یک شرکت ارزیابی، پژوهش��ی و مشاوره در زمینه نوآوری 
باز است. این شرکت برای اجرای فناوری باز با تیم نوآوری باز 
شرکت مارس همکاری کرد. هدف از این همکاری تشخیص 
معضالت اصلی، تعیین بهترین رویکرد برای ایجاد تغییرات و 
البته مشخص کردن سایر شرکت های پیشرو برای مشارکت 

در این برنامه بود. 
فعالیت های انجام شده در این برنامه به قرار زیر هستند: 

- بازبینی اهداف اصلی نوآوری باز در سازمان موردنظر
- دستیابی به بینش و آگاهی در مارس درباره نوآوری باز

- دعوت از میهمان��ان مختلف و برگزاری نشس��ت های 
گوناگون برای به کار بردن فناوری باز در محصوالت

- فراهم سازی دستور کار جامع و کامل برای کارگاه های 
آموزشی و برنامه های اجتماعی

- اس��تفاده از ابزاره��ا و برنامه های گوناگ��ون از جمله 
Corven Networks  برای پیشبرد اهداف نوآوری باز

- تثبیت آموزش ها و فعالیت ه��ای مربوط به برنامه های 
فناوری باز درمارس

نتایج
مدیران و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی بازخوردهای 
مثبتی را ارائه کردند. آنها از این کارگاه ها با عناوینی چون 
»سازمان دهی خوب«، »حضور ش��رکت ها و کارشناسان 
سطح باال و قدرتمند«، »به اشتراک گذاری اطالعات مفید« 
و از این دست عبارات یاد کردند.  مارس��ی ها با استفاده از 
برنامه Corven Networks به س��رزمین نوآوری های 
باز سفر کردند. مارس حاال در حال سود بردن از ارزش ها و 
فعالیت هایی است که نوآوری های باز به او هدیه کرده است. 
corvennetworks.com :منبع
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ابوالفضل باقری 
مدرس دانشگاه

در ابتدا ب�رای اینکه وارد 
بحث ش�ویم، یک تعریف از 

نوع آوری بدهید؟ 
پیاده س��ازی و اجرای هرگونه 
محصول جدید یا ب��ه طور قابل 
توجه��ی بهبود یافت��ه محصول 
)کاال یا خدم��ات(، فرآیندهای 
عملیاتی )روش های تولید و ارائه 
خدم��ات(، هرگون��ه روش های 
بازاریاب��ی جدید )بس��ته بندی 
و روش ه��ای توزی��ع(، یا روش 
و فرآینده��ای جدید س��ازمانی 
ش��یوه های  در  مدیریت��ی  و 
کسب و کار، س��ازمان محل کار 
ی��ا رواب��ط خارجی را ن��وآوری 
می گویند. نوآوری در هر شرکتی 
ب��ه ش��کل متفاوتی ب��روز پیدا 
می کن��د و می توانی��م آن را در 
شکل های مختلف تعریف کنیم. 
یک شرکت می تواند بسیاری از 
انواع تغییره��ا را در روش کاری 
خود داش��ته باشد؛ اس��تفاده از 
عوام��ل تولید و ان��واع خروجی 
اس��ت که باعث بهبود بهره وری 
یا عملکرد تجاری می ش��ود. در 
یک مدل کلی نوآوری را می توان 
به محصول، فرآین��د، خدمات و 

بازاریابی تقسیم بندی کرد. 
نوآوری در سازمان ها به چه 
عواملی بس�تگی دارد و چه 
مزیت رقابتی برای س�ازمان 

می سازد؟! 
بدیه��ی اس��ت که ن��وآوری 
در ش��رکت ها مرتبط اس��ت با 
عملکرد و رشد اقتصادی و عالوه 
بر این اثرات مستقیم، به صورت 
غیرمستقیم اثرگذار است از جمله 
یادگیری در حین فرآیند نوآوری، 
یادگیری اقتصاد، مقیاس و دامنه 
اقتص��اد، پیش��گیری از مناب��ع 
محدود، مزایای نوآوری بیشتر، 
توانایی برای تنظیم استاندارد و 
تولید ظرفیت جذب که به عنوان 
توانایی شناسایی، جذب، و دانش 

شناخته می شود. 
در بسیاری شرکت ها مزیت 
رقابت�ی نقش مهم�ی دارد، 
مقوله نوآوری چطور می تواند 
این مزیت رقابتی در سازمان 

را ایجاد کند؟! 
بسیاری از شرکت ها با شرایط 
ش��دید بازار و چالش های پایدار 
ب��رای حف��ظ س��ودهی مواجه 
هستند. همچنین عوامل مختلفی 
از جمله تغییر، جابه جایی بازار، 
جهانی ش��دن، رقبای جدید در 
حال ظهور، بحران کنونی مالی 
و اقتصاد و مقررات جدید دولت 
اغلب باعث ضعیف شدن سالمت 
مالی و موقعی��ت رقابتی در یک 
دوره نس��بتا کوتاه از زمان است 
که آنه��ا را مجبور ب��ه انطباق یا 
دوباره نویس��ی کسب و کار خود 
از طری��ق فناوری ه��ای جدید 
یا گزاره ارزش��ی منحصربه فرد 
که به وس��یله آنه��ا می تواند به 
سود تحقق بخش��د. با این حال 
برخی ش��رکت ها فاق��د منابع و 
توانایی ه��ای فنی هس��تند که 
باید با دیگر شرکت ها همکاری 
کنند تا توان رقابت با سایر رقبا 
در صنعت خود را داشته باشند. 

ای�ن مناب�ع و توانایی های 
فنی چط�ور قابل دس�تیابی 
است و نبود آنها چه لطماتی 
به فرآین�د ماندگاری و ثبات 

سازمان می زند؟ 

ش��رکت های  از  بس��یاری 
بزرگ جهان نس��بت ب��ه دانش 
وتکنولوژی��ی که در بی��رون از 
شرکت آنها وجود داردد، آگاه تر 
شده اند که برای حفظ رقابت در 
بازار جهانی اهمیت دارد و از آن 
به عنوان یک فرآین��د که باعث 
بهبود نتایج نوآوری می شود به نام 
»الگوی نوآوری باز« نام می برند. 
الگوی نوآوری باز پدیده ای است 
که در طول چند س��ال گذشته 
به طور فزاین��ده ای به یک مهم 
برای ه��ر کمپانی تبدیل ش��ده 
است، زیرا شرکت ها خود به این 
تشخیص می رس��ند که واقعا نه 
همه ایده ه��ای خ��وب فقط از 
داخل سازمان نشأت می گیرد و 
نه اینکه تمام ایده های خوبی که 
در داخل شرکت خلق می شوند، 
صرفا با اتکای به کانال های بازاری 
شناخته شده و جاری شرکت به 
صورت��ی موفقیت آمیز بازاریابی 

می شوند. 
درباره الگوی ن�وآوری باز 
صحبت کردید، ای�ن الگو با 
بحث ن�وآوری ک�ه در ابتدا 
مطرح بود چ�ه تفاوت هایی 

دارد؟ 
الگوی رای��ج نوآوری بس��ته 
در طول دهه 1990 ش��روع به 
تغییر کرده اس��ت. براساس نظر 
محققان، به علت ظهور عواملی 
همچون موارد زیر، دوران پارادایم 

نوآوری بسته گذشته است: 
• تحرک و جابه جایی افزایش 
یافته کارکنان ماهر و دانش��ی، 
مهندس��ان کارآزموده و زبده و 
دانش��مندان که هر روز کنترل 
ایده ها و تخصص های مالکانه را 

برای بنگاه ها سخت تر می کرد. 
• گسترش سرمایه گذاری های 
خطرپذیر و افزایش اهمیت آن 
و به عن��وان جایگزین��ی ب��رای 
مناب��ع اختص��اص داده ش��ده 
توس��ط بنگاه ه��ای ب��زرگ به 
تحقیق و توس��عه که ب��ه تامین 
مناب��ع مالی برای ش��کل گیری 
شرکت های جدید و تالش آنها 
برای تجاری سازی ایده هایی که 
از پژوهش��گاه بنگاه های بزرگ 

بی��رون می آمدن��د، کم��ک 
می کرد. 

• امکان انتخاب و کس��ب 
فناوری های اس��تفاده نشده 

از بیرون سازمان 
دسترس��ی   •
افزای��ش یافته به 
همکاران بسیار 
توانمن��د برای 
برون سپاری 

تحقیقات

• افزایش کیفی��ت تحقیقات 
دانشگاهی

• انتش��ار بیش��تر دان��ش در 
سراسر جهان

• کوتاه شدن فاصله ها، تسهیل 
ارتباطات و افزایش همکاری های 
مجازی به واسطه توسعه فناوری

اطالعات 
• افزای��ش رقاب��ت می��ان 
ش��رکت ها در بازار محصول، به 
طور مثال بر اثر آزادسازی بازار در 
اتحادیه اروپا و وضع سیاست های 

رقابت
• تغییر در ماهیت نوآوری ها 
– گذش��ته از نوآوری فناورانه، 
نوآوری های تجاری و س��ازمانی 
که در الگوهای کسب و کار جدید 
می تواند متجلی شود، به همان 
اندازه در سودآوری مهم شده اند.
و... ای��ن عوامل ب��ه چرخه ای 
که نوآوری بس��ته را زن��ده نگه 

می داشت، لطمه وارد کرد. 
با ای�ن پارادایم ه�ا چطور 
می توانی�م بح�ث ن�وآوری 
باز و بس�ته را از ه�م متمایز 
کنی�م؟ در اصل ن�وآوری باز 
چه می کند که نوآوری بسته 

آن توانمندی را ندارد؟ 
تحقیق و توسعه در سازمان های 
بزرگ در حال تغییر در نگرش ها 
اس��ت. این تغیی��ر حرک��ت از 
دیدگاهی درون نگر به نگاهی که 
بیشتر برون نگر است. این اتفاق 
به ش��کلی نمود پیدا ک��رده که 
فناوری های مورد نیاز س��ازمان 
اکن��ون گذش��ته از تالش های 
تحقیقات��ی درون��ی، از طری��ق 
شبکه ای متشکل از دانشگاه ها، 
شرکت های نوپا، تامین کنندگان، 
کنسرسیوم های تحقیقاتی، سایر 
سازمان های بیرونی و حتی رقبا 
فراهم می ش��ود. در واقع، مکان 
هندسی نوآوری در صنایعی که به 
نوآوری باز گرایش دارند وارد شده 
و از یک مقوله پژوهشی و دانشی 
به یک بح��ث عملیات��ی تبدیل 
شده است. ش��رایطی که سبب 
ظهور و تثبی��ت پارادایم نوآوری 
باز ش��د. از همین منظ��ر ترمی 
به ن��ام »برق��راری 
ارتب��اط« تعریف 
شد که به گونه ای 
هم تراز ب��ا مقوله 
 » ت تحقیق��ا «

بود. در کنار آن بحث »برقراری 
ارتب��اط و توس��عه« به عن��وان 
مکمل و حت��ی جایگزینی برای 
»تحقیق و توس��عه« مطرح شد. 
تفاوت نخس��ت رویکرد نوآوری 
باز با رویکرد نوآوری بس��ته این 
اس��ت که در تئوری سازی های 
پیش��ین نوآوری، دانش بیرونی، 
نقش��ی مفید؛ ولی مکمل بازی 
می کرد و سازمان محل نوآوری 
و فعالیت ه��ای داخلی ش��رکت 
هدف مرکزی مطالعه بود؛ اما در 
نوآوری باز، دانش بیرونی نقشی 
معادل آنچ��ه از دانش درونی در 
مفهوم سازی های پیشین حاصل 

می شود، ایفا می کند. 
تمایز دیگ��ری که می��ان ان 
دو مطرح اس��ت، این اس��ت که 
تئوری های پیش��ین ن��وآوری 
ب��ه صورتی اثربخ��ش غیاب هر 
س��نجش خطای��ی در ارزیابی 
پروژه های تحقیق و توس��عه را 
مفروض می دانند. چنانچه یک 
پ��روژه ای تحقیق و توس��عه ای 
رد ش��ده باش��د، کار دیگری در 
م��ورد آن نمی مان��د ک��ه انجام 
ش��ود، و دلیلی هم وجود ندارد 
که دچار تردید شویم که خطای 
روش مندی در ارزیابی که منجر 
به قطع پروژه شده، وجود داشته 

باشد. 
کمی بیشتر مقوله نوآوری 
ب�از را بش�کافید و درب�اره  
الیه های آن برایمان بگویید. 
ن��وآوری ب��از ی��ک فرآین��د 
طراح��ی ش��ده برای س��رعت 
بخش��یدن به ن��وآوری از طرق 
همکاری است. در این روش یک 
شرکت با ش��رکت های خارجی 
external partner( در  (
ایده های جدی��د در تالش برای 
ایجاد فرصت های کس��ب و کار 
هس��تند. ش��رکت های سنتی 
محص��والت و فناوری ه��ا را 
به صورت داخلی تولید می کنند به 
این صورت که ایده اولیه، ساخت 
نمونه اولی��ه، پیدا ک��ردن بازار 
هدف، تولید انبوه محصول، توزیع 
و تحویل آن به مشتری به صورت 
درونی توسط خود شرکت انجام 
می ش��ود. ولی نوآوری باز باعث 
می شود مرزهای شرکت شکسته 
شود و به شرکت اجازه می دهد تا 
سازمان ها و شرکت های خارجی 
با واحد های داخلی ش��رکت در 
مراحل مختل��ف مانند تحقیق، 
توس��عه و تجاری س��ازی منابع 
مختلف از جمله دانش و غیره را 

به اشتراک یا ادغام کنند. 
نوآوری باز به وس��یله شرکت 
کردن تواب��ع اصلی ش��رکت از 

تحقی��ق و توس��عه )R&D( تا 
تجاری س��ازی در طول فرآیند 
نوآوری ش��ناخته ش��ده است. 
اگرچ��ه بس��یاری از عناص��ر یا 
اس��تراتژی ها در اط��راف برای 
مدتی به صورت غیر متمرکز بوده 
اس��ت؛ ولی نوآوری باز به عنوان 
ی��ک مفه��وم یکپارچه نس��بتا 
جدید اس��ت و به طور رس��می 
در س��ال 2003 تعریف ش��ده 
است. نوآوری باز در حال حاضر 
در طیف وس��یعی از بخش های 
صنعت استفاده می شود، از جمله 
صنایع الکترونی��ک و مخابرات، 
انرژی، هوافضا و صنایع دفاعی، 
نرم افزار و رس��انه، و در صنایعی 
که کااله��ای م�ص�رف�ی دارند 
به سرعت در حال حرکت است. 

با این تفاس�یر الزمه بهره 
ب�ردن س�ازمان ها از مقوله 
ن�وآوری ب�از در چیس�ت؟! 
ب�ه ش�کلی دیگ�ر مناف�ع 
کسب و کار س�ازمان چگونه 
از طریق نوآوری ب�از تامین 

می شود؟! 
فاکتور هایی هستند که نشان 
می دهن��د که لزوم به��ره بردن 
از بحث نوآوری باز در چیس��ت. 
ابتدا فاکتور زمان کوتاه تر به بازار 
که این فاکتور به روش نوآوری 
باز به شرکت ها اجازه می دهد تا 
زم��ان ورود محصوالت )جدید( 
به بازار کاه��ش یابد به خصوص 
ب��رای کااله��ای مصرف��ی و 
ش��رکت های الکترونیک که در 
آن چرخه های نوآوری سریع تری 
برای همگام شدن با سایر رقبای 
تجاری نیاز است. دیگری یافتن 
نوآوری های جدید است، در این 
مقوله کار ک��ردن و همکاری با 
دیگر شرکت ها فرصتی را برای 
ش��رکت ها ایجاد می کند که از 
فناوری های توس��عه یافتن در 
جای دیگر نیز اس��تفاده کنند. 
پس از آن دسترس��ی به کفایت 
و خبرگ��ی بیش��تر اس��ت، در 
جایی که ش��رکت ها دارای یک 
نیروی کار پایدار اس��ت که آن 
را قادر می س��ازد تا دسترسی به 
مهارت های الزم مورد نیاز برای 

نوآوری را داشته باشد. 
مقوله بع��دی یافتن ایده های 
جدید است. شرکت های بزرگ 
ممکن اس��ت به دنبال همکاری 
ب��ا س��ازمان ها و ش��رکت های 
کوچک تر ب��رای افزایش تعداد 
ایده ها یا جمع سپاری که آنها در 
دسترس دارند. کاهش هزینه ها 
و ریس��ک اس��ت، هم��کاری با 
دیگر ش��رکت ها باعث می شود 
تا هزینه ها به اش��تراک گذاشته 
شود و بالطبع هزینه ها و ریسک 
نیز کاه��ش پیدا می کن��د و در 
آخردسترسی به بازار های جدید 
اس��ت، کانال های دسترسی به 
بازاره��ای جدی��د ب��ه وس��یله 
بهره برداری از رابطه )Link( که 
با شرکای نوآور صورت می گیرد. 
بنابراین پس از آنکه منافع 
کسب و کار برای اتخاذ الگو 
نوآوری باز شناخته شد. این 
سوال پیش می آید که چگونه 
شرکت ها این الگو را معرفی و 

پیاده سازی کنند؟ 
چهار موضوع کلیدی اس��ت 
که ش��رکت بای��د ب��ا آن مقابله 
کند تا نوآوری ب��از را با موفقیت 

پیاده سازی کند: 
1- ایجاد فرهنگ مناسب

روش  م��ع��رف����ی   -2
 )Procedures(

3- دسترس��ی به مهارت های 
درست

4- ایجاد انگیزه در کارکنان

کافه مدیران  الگوی جدید مدیریتی  را بررسی می کند: 

راه حل در دستان »نوآوری باز« است
در کش�ور ما هنوز فرآیند های مدیریتی سنتی 
هستند و فاکتورهای مدیریت نوین هرچند مطرح 

است، اما همچنان نمود بیرونی پیدا نکرده است.
مقول�ه تغیی�ر و ن�وآوری در این می�ان هنوز 
نتوانس�ته جای�گاه قاب�ل قبولی در س�ازمان ها 
ایجاد کند. س�طح دانش�ی مدی�ران از آنجا که 
به روز و همگام با تغییرات روز نیس�ت، آمادگی 

ورود ب�ه بحث هایی چون ن�وآوری ب�از و تغییر 
در آنه�ا وجود ن�دارد. ای�ن در حالی اس�ت که 
س�ازمان های خارج�ی ب�ا س�رعتی فزاین�ده، 
پشت س�ر  را  مدیریت�ی  مختل�ف  ترم ه�ای 
می گذارند و با یافتن ضعف سیس�تم های قبلی 

س�راغ سیس�تم های نو و بی نقص تر می روند.
یکی از ای�ن مباح�ث، بحث نوآوری باز اس�ت، 

بحثی که م�ا هن�وز در ورود به ش�کل ابتدایی تر 
آن که نوآوری بسته است، دچار اما و اگر هستیم. 
در زمین�ه بحث »ن�وآوری ب�از« با دکتر اش�کان 
توسی، استادیار دانشگاه مالتی مدیا مالزی که تز 
دانشگاهی اش نیز بررسی این سرفصل مدیریتی 
بوده گفت وگویی داش�ته ایم که در ادامه پیش رو 

دارید. 

بازبسته

1- ما باید با افراد باهوش و حتی غیر حرفه ای داخل و خارج از شرکت کار کنیم. 1- افراد باهوش صنعت ما برای ما کار می کنند.

2- برای بهره گیری از R&D خود چیزی را کشف کرده، توسعه داده و در جای مناسب 
استفاده کنیم.

 R&D ارزش چشمگیری را می تواند خلق کند هر چند که  )C&D(خارجی R&D- 2
داخلی نیز مورد نیاز است.

3- برای بهره بردن از یک تحقیق، مجبور نیستیم آغازکننده آن باشیم.3- ما باید برترین ایده های صنعت خود را خلق کنیم.

4 - پیروزی= بهترین بهره وری از ایده های داخلی و خارجی4- پیروزی= بیشترین پژوهش در این صنعت

5- ما باید از استفاده ای که دیگران از نوآوری های ما می برند نیز سود ببریم.5- ما باید از فرآیندهای نوآوری خود در برابر رقبا محافظت کنیم.

مقایسه دو الگو باز و بسته: 

سارا برومند 



در تاریخ 1332/7/4 نامه ای به ش��رکت ملی نفت ایران 
نوش��تم و تقاض��ای دریافت اطالعات از ط��رز تحویل گاز 
به ش��رکت بوتان و بهای هر ت��ن گاز مایع کردم و به این 
ترتیب شرکت بوتان اولین محموله  گاز مایع را به صورت 
آزمایش��ی در تاریخ 1332/7/6 از شرکت ملی نفت ایران 

دریافت کرد. 
ش��رکت ملی نفت اولین محمول��ه گاز مایع را در تاریخ 
1333/7/11 بنا به درخواست من، تحویل آقای مهندس 

محسن خلیلی، پسر من داد.
ای��ن اولین باری بود که گازهایی که س��ر چاه های نفت 
سوخته می شد! برای مصرف آشپزخانه ها و دیگر مصارف 
صنعتی به تهران حمل می ش��د. البته دسترس��ی به این 
فرص��ت و این موهبت را باید از ثمره ملی ش��دن صنعت 

نفت و بیرون راندن انگلیسی ها از این سرزمین دانست. 
محلی برای شرکت در خیابان سعدی جنوبی اجاره شد. 
ای��ن مکان خانه ای قدیمی و دوطبق��ه با اتاق های متعدد 
و حیاطی بزرگ بود. قس��مت غربی حی��اط را به صورت 
مغازه و نمایشگاهی درآورده بودند که انواع اجناس بوتان 
جهت ارائ��ه و فروش در معرض دی��دگان خریداران قرار 
داشت. کار فروش آغاز شد. انواع اجاق گاز و فر و سیلندر 
گاز در معرض نمایش قرار گرفت. دیدن این اجناس تازه 
ناش��ناخته، عابران کنجکاو را برای آگاهی از چگونگی کار 
و مورد مصرف های آن دستگاه ها به داخل دعوت می کرد. 
هنگام��ی که مراجعه کننده درمی یافت وس��ایل موجود 
در نمایش��گاه ب��ا گاز کار می کند، دس��ت خالی محل را 

ترک می کرد. مردم از گاز و خطرات این انرژی ناشناخته 
حذر می کردند، درس��ت همان گونه ک��ه در آغاز از انرژی 
برق وحش��ت داش��تند، به همین دلیل ب��ازار فروش این 
محصوالت کم رونق و ش��رکت به مدت چندس��ال با زیان 
روبه رو بود. در آخر همین س��ال با پیوستن ارباب مهربان 
مهربانی به جمع س��هامداران موجبات ازدیاد س��رمایه و 

امکان نقدینگی افزون تری به وجود آمد.
در ای��ن هنگام بود ک��ه کارمندان و کارگران ش��رکت 
که س��اعات متم��ادی کنار ه��م کار می کردن��د به زبان 
محس��ن، من را »آقاج��ان« نامیدند و محس��ن را هم به  
زبان من »محس��ن خان« و سال ها از آن زمان »آقاجان« 
همان »آقاجان« بود و »محس��ن خان« همان »محس��ن 
خ��ان« و س��ایر فرزندان هم که همکاری ب��ا من را پذیرا 
ش��ده بودند با ن��ام کوچک، »س��عید خ��ان«، »همایون 
 خ��ان«، »حمید خان«، »ش��اهین خ��ان« و »فرخ خان« 

شناخته شدند.
حتی کسانی که بعدترها همکاری با ما را پذیرفتند نیز 
همین طور بودند. در ابتدای کار، ش��رکت بوتان دارای آرم 
خاصی نبود و به این سبب مکاتبات شرکت بوتان مربوط 
به آن دوران همگی بدون »آرم« اس��ت. چندی نگذشت 
تا آرمی تهیه ش��د که نمایانگر فعالیت من در زمینه های 
ب��رق، آب و گاز بود. این آرم به ابتکار دکتر عباس چمران 

که از مهندسان شرکت بود، تهیه شد. 
هفت سالی هم شرکت بوتان را با آن آرم می شناختند تا 
باالخره تصمیم نهایی جهت انتخاب آرم ش��رکت به عمل 
آمد و عنوان ش��رکت با نش��انه هایی که همه امروز با آن 

آشنا هستند، همراه شد.
ادامه دارد...

المبورگینی طالیی
به گ��زارش فورب��س، ثروتمندان 
بیش��تر  ب��رای جلب توجه هر چه 
به خ��ود دیگر ب��ه مدل های پایه 
خودروهای لوکس و سوپر اسپورت 
راضی نبوده و از ای��ن رو اقدام به 
سفارشی س��ازی آنه��ا می کنن��د. 
چند روز پیش خودروی مرس��دس بنز CLS 350 یک 
دانش��جوی روس در خیابان های لندن خبرس��از شد که 
بدنه آن با کریس��تال های سواروفس��کی ب��ه طور کامل 
پوشیده ش��ده بود. به تازگی یک دس��تگاه المبورگینی 
اونتادور منحصربه فرد در خیابان های پاریس و روبه روی 
هتل Plaza Athenee توس��ط عکاس��ان شکار شده 
اس��ت. ویژگی متمایز این خودرو بدنه طالیی آن است. 
ارزش این خودرو را رقم��ی حدود 6 میلیون دالر عنوان 
کرده اند. اونتادور طالیی با ش��ماره پالک خاص 666 به 
 LP کشور عربستان اختصاص دارد. المبورگینی اونتادور
700-4 به پیش��رانه 6/5 لیتری 12 سیلندر خورجینی 
مجهز است که توانایی تولید 691 اسب بخار نیرو و 507 
پوندفوت گش��تاور را دارد. بیشینه سرعت این خودرو به 

349 کیلومتر در ساعت می رسد.

خرید انیمیشنی ژاپنی ها
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
غ��ول صنع��ت ارتباط��ات ژاپن، 
در  ک��ه   SoftBank ش��رکت 
یک س��ال اخی��ر به خاط��ر خرید 
س��ازنده   Supercell ش��رکت، 
 Clash آنالی��ن  محب��وب  بازی 
of Clans و اپرات��ور بزرگ Sprint در امریکا، بس��یار 
خبرس��از ش��ده بود، باز هم در رأس اخب��ار قرار گرفت. 
ای��ن اپراتور که به  ظاهر س��عی دارد در همه ش��اخه ها 
فعالیت داش��ته باش��د، حال در صدد خرید اس��تودیوی 
ارزش  ب��ه    Dreamworksانیمیشن س��ازی ب��زرگ 
3/4میلیارد دالر اس��ت.  اپرات��ور ژاپنی SoftBank در 
حال مذاکره با استودیو س��ازنده انیمیشن های مطرحی 
  How To Train Your Dragon مانند ش��رک و
یعنی DreamWorks اس��ت. در گزارش ها آماده که 
ماسایوشی سان، مدیرکل اپراتور SoftBank قصد دارد 
با خرید این اس��تودیوی ب��زرگ، راه تجارت در هالیوود 
را برای خود باز ک��رده و از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی 
علیه دیگر اپراتورها اس��تفاده کند.  این اپراتور ژاپنی در 
س��ال های اخیر حرکت های بسیار بزرگی برای گسترش 
خ��ود بیرون از مرزهای ژاپن انجام داده اس��ت که یکی 
از این کارها، خرید بخش��ی از س��هام گ��روه »علی بابا«، 
ابرش��رکت حوزه تج��ارت الکترونیک��ی در چین بود که 
میلیون ها دالر را به جیب صاحبان SoftBank سرازیر 
می کند.  هنوز ش��ایعه خرید اپرات��ور T-Mobile نیز 
توسط اپراتور ژاپنی به قوت خود باقی است و در صورتی 
ک��ه این اپراتور بتواند دو خری��دی را که از منابع معتبر 
گزارش هایش��ان منتش��ر ش��ده، انجام دهد، باید شاهد 
شکوفایی و گسترش هرچه بیشتر این غول ژاپنی باشیم.  

مرگ، دستمزد کارگران هندی
ب��ه گ��زارش گاردی��ن، 
مزارع چای  در  کارگران 
هن��د با حق��وق پایین و 
شرایط سخت کار، توان ادامه زندگی را از دست داده اند. 
69 کارگر در س��ال جاری می��الدی در مزارع چای هند 
جان خود را از دست داده اند.  بیشتر این کارگران که در 
م��زارع منطقه »بونداپای« کار می کنند، با حقوق روزانه 
یک دالر و 50 سنت حتی از تهیه مایحتاج اولیه خانواده 
خود بازمانده اند.  »رامش ماهالی« یکی از این کارگران 
می گوید: »بسیار نیازمند و تنگدست شده ایم، به گونه ای 
که حتی شکم فرزندانمان را نیز نمی توانیم سیر کنیم.« 
»سونیل بخش��ی« که به تازگی از سمت خود به عنوان 
رییس کارگران در منطقه »س��ورندراناگار« استعفا داده 
است، گفت که از س��ال 2003 میالدی تاکنون حقوق 
خود را دریافت نکرده اس��ت و در طول 1۸ ماه گذشته 
هش��ت نفر از کارگران در اثر گرسنگی و شرایط سخت 
کار جان خود را از دس��ت داده اند.  کارگران چای بخش 
غرب��ی بن��گال نیز وضعیت مش��ابهی دارند و در س��ال 
گذشته میالدی چهار کارگر در این منطقه جان خود را 
از دس��ت داده اند.  کمپین حقوق کارگران گزارش هایی 
را درباره وضعیت اس��فبار این کارگران منتش��ر کرد که 
باعث ش��د دولت هند، غذا )برن��ج دو کیلوگرم به ازای 
ه��ر کارگر در هفته( و کمک های اولیه پزش��کی به این 
مناطق ارس��ال کند، اما وضعیت نابسامان کار همچنان 
ب��ه قوت خود باقی اس��ت.  »هارش من��در« ناظر طرح 
ارس��ال غذا به هند نیز گفته است که »روابط و استعمار 
باعث این وضعیت شده است.« کارگران پس از مدت ها 
کار س��خت در این مزارع توانسته اند فرزندان خود را به 
مدرس��ه بفرستند، اما وابس��تگی آنها به خانه های تحت 
مالکی��ت صاحبان مزارع، باعث ش��ده ت��ا نتوانند تغییر 

خاصی در وضعیت زندگی خود ایجاد کنند. 

بانک مرکزی در روزهای گذش��ته به صورت رس��می 
اعالم کرده نرخ رش��د اقتصادی با نفت در بهار امس��ال 
پس از ماه ها تجربه رشد منفی، با 4/6درصد مثبت شد 

که این رشد بدون نفت 4/4 درصد بوده است. 
به عقیده کارشناسان و صاحبنظران، یکی از نشانه ها 
و خروجی های رش��د اقتصادی کش��ور را باید در بهبود 
وضعیت بازار کار کشور جس��ت وجو کرد؛ به این معنی 
که اگر اقتصاد کش��ور به حرکت درآید و رشدی داشته 
باش��د، بنابراین این تحرک باید تاثیر مثبتی را در ایجاد 

فرصت های جدید شغلی بازار کار برجا بگذارد. 
براس��اس اعالم مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق 
کش��ور در پایان سال گذش��ته 2 میلیون و 4۸۸ هزار و 
372 نفر بود که این تعداد نه تنها در بهار امسال کاهش 
نیافت، بلکه با 41 هزار و 692 نفر افزایش به 2 میلیون 
و 530 هزار و 64 نفر در بهار امسال رسید، بنابراین اثر 

چندانی در این بخش مشاهده نمی شود. 
به گفته کارشناس��ان، هر یک درصد رش��د اقتصادی 
معادل ایجاد 100 هزار فرصت ش��غلی جدید در کشور 
اس��ت که اگر چنین فرضی را درست بدانیم، باید انتظار 
داشته باش��یم بین 440 تا 640 هزار فرصت شغلی در 
چندماه گذشته ایجاد شده باشد که با اوضاع فعلی بازار 

کار، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد. 

ترس مردم از گاز و خطرات آن 

میزان یارانه کاالهای اساسی در بودجه دولت ها

ای��ن روزها هر کس��ی را که می بین��ی صحبت از کار 
و اوض��اع اقتص��ادی دارد. م��ردم در زمین��ه برخورد با 
اوضاع اقتصادی چند دس��ته اند:یکی از دس��ته ها آنهایی 
هستند که کال از ش��رایط ناراضی اند و گله دارند. دسته 
دیگر کس��انی هستند که به ش��کل اعجاب آوری سوییچ 
می کنن��د. مثال در ابت��دا می بینید به ش��دت از وضعیت 
ناراضی ان��د، منته��ا بع��د از مدت��ی صحبت و بررس��ی 
امیدواران��ه وضعیت، کامال س��وییچ ک��رده و اوضاع را از 
زاویه ای دیگری و مثبت تر از شما می بینند. عده ای دیگر 
هم در ابتدا به ش��دت راضی اند، ول��ی بعد از چند دقیقه 
بررس��ی اوضاع از زاویه منفی توس��ط شما، تغییر موضع 
داده و وضعیت را با دوش��کا منفجر می کنند که  ای داد 
و بی��داد این چه وضعیت مزخرفی اس��ت که در آن گیر 

کردیم و... 
خالص��ه اینک��ه امروز در ص��ف خودپرداز ب��ا یکی از 
دوس��تان به غایت ناراضی برخورد کردم که ماجرایش را 

اینجا برایتان نقل خواهم کرد. 
ساعت نزدیک 5 بعد ازظهر بود که من کنار خودپرداز 
چمباتمه زده نشسته بودم و منتظر کسی که نان آورمان 
باش��د. جوان خوش قد و باالیی نزدیک شد و کارتش را 
به خودپرداز وارد کرد. نزدیکش ش��دم و س��ر صحبت را 

باز کردم. 
گفتم: »خوبید؟ حالت خوبه؟ چه خبر؟ اوضاع و احوال 

خوبه؟«
گفت: »اوضاع و احوال؟! چه خوبی آخه! اوضاع داغونه 

داغونه! داریم بیچاره می شیم.«
گفتم: »چرا؟ مگه چه جوریه اوضاع!«

گفت: »االن س��ه ماهه دنبال کار می گردم، کار گیرم 
نمیاد!«

گفتم: »ای بابا چقدر بد، دنبال چه کاری می گش��تید 
که پیدا نشد؟«

گفت: »ریاست بخش اداری شرکت هوافضا!«
گفتم: »خب بسیار عالی! شما تخصصتون چیه؟«

گفت: »بن��ده دیپلم طبیعی دارم ب��ا معدل 12/34 و 
یک س��ال سابقه مدیریت کفاش��ی پدرم! حرفه و فن رو 
در راهنمایی 16 ش��دم، کمپ��وت و رب رو خیلی خوب 

درست می کنم.«
گفتم: »بسیار عالی! مدرک لیسانستون چیه؟«

گفت: »مدرک لیس��انس ن��دارم، واقعا برای این دولت 
متاس��فم که ش��رایطی رو به وجود آورده ک��ه من دارم 
کم کم س��رخورده میشم و کم کم به این فکر می افتم که 

از کشور خارج شم و فرار مغزها شم.«
گفت��م: »عزیزم خودتو کنترل ک��ن و فعال فرار مغزها 
نش��و، شما بفرما؛ اوال کجا میخوای بری و در ثانی اینکه 

اونجا میخوای چکار کنی؟«
گفت: »من فکر کنم هر جا برم برام جا هس��ت، اونجا 
هم پستی رو بهم میدن که شایسته و بایسته من باشه!«

گفتم: »می دونی چه پستی شایسته و بایستته! ؟«
گف��ت: »اینه��ا که میگی مهم نیس��ت، مه��م اینه که 

همین کارارو می کنند که فرار مغزها میشه دیگه!«
گفتم: »عزیزم ش��ما با معدل و سابقه کاری که  داری 
می خوای بمون! ما ها از دس��تت فرار کنیم، تو بیشتر به 
فرار اس��کوال میخوری تا فرار مغزها، فکر کنم خود مغز 

رو هم با تبصره ماده پاس کردی!«
گفت: »در هر صورت اوضاع خرابه!«

گفتم: »اجازه می دید بنده برم و خودمو از س��اختمان 
بغلی به پایین بندازم؟«

گفت: »بله خواهش می کنم!«
ب��اور کنید اگر تعهد مطبوعاتی ام نب��ود، باید من را با 

کاردک از روی آسفالت جمع می کردید. 

مایکروس��افت در حال بازکردن یک فروش��گاه بزرگ 
در قلب ش��هر نیویورک اس��ت. ردموندی ها قصد دارند 
با اندکی فاصله نس��بت به مکعب شیش��ه ای بزرگ اپل، 
یک فروش��گاه عظیم در خیابان پنجم برپ��ا کنند. قرار 
بر این ش��ده که استور منهتن به عنوان فروشگاه اصلی و 
پرچم دار مایکروسافت در منطقه عمل کند. دیوید پورتر، 
معاونت بخش خرده فروشی مایکروسافت می گوید: »این 
م��کان به عنوان نخس��تین فروش��گاه پرچم دارمان، قرار 
اس��ت نقش��ی محوری در میان تمام خرده فروشی های 
مایکروس��افت داشته باشد. این هدفی است که از همان 
ابتدا داش��تیم، فقط منتظر مکان مناس��ب بودیم و حاال 
آن را در اختیار داریم.«محل مورد نظر بسیار به فروشگاه 
معروف اپل در ش��هر نیویورک نزدیک اس��ت که چنین 
موضوع��ی ب��ه مایکروس��افت اجازه می ده��د در بخش 
پردادوس��تد نیویورک حضور فعال داش��ته باش��د. البته 
برپایی فروش��گاه های موقت در مکان های پررفت و آمدی 
چون میدان تایمز یا جزیره اس��تاتن، پیش تر در دستور 

کار مایکروسافت بوده. برخالف تمرکز بیشتر ساتیا نادال 
روی س��رویس های اب��ری، اهالی ردمون��د همچنان به 
بازکردن فروشگاه های بیشتر برای فروش سخت افزار در 

سراسر امریکا عالقه نشان می دهد.  
مایکروسافت بیش از 100 فروشگاه در سراسر امریکا 
دارد و آخری��ن آنه��ا که در باال مورد اش��اره قرار گرفت 
بنا را بر این گذاش��ته اس��ت تا »فضای��ی تجربی« برای 
کاربران فراه��م بیاورد، هر چند هن��وز جزئیات مرتبط 
با این فروش��گاه به صورت قطعی تایید نش��ده است، اما 
مشخصا محصوالتی مانند تلفن های لومیای این شرکت 
و همین طور تبلت س��رفس پ��رو 3 از نزدیک در اختیار 
کاربران خواهد بود و آنه��ا می توانند پیش از خرید این 
محصوالت را مش��اهده و با آنها کار کنند.  مایکروسافت 
دور  نه چن��دان  آین��ده ای  در  دارد  قص��د  همچنی��ن 
فروش��گاه های مشابهی را در ش��هرهای تورنتوی کانادا، 
تالس��ای ایالت اوکالهاما و بتزدای ایالت مریلند احداث 

کند. 

دیروز هواپیمای ایرباس A380 در فرودگاه امام خمینی فرود آمد. این هواپیما به اندازه ای غول پیکر است که تنها 41 
فرودگاه در دنیا توانایی پذیرش آن را دارند. قیمت این هواپیما که متعلق به ش��رکت هواپیمایی امارات اس��ت در سال 

2006 میالدی 319 میلیون دالر تخمین زده شده است. این هواپیما گنجایش 500 مسافر را دارد.
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مغزهایی که به هدر می روند! 
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موض��وع ت��ورم تاثیرات مس��تقیمی بر خری��داران و 
فروش��ندگان دارد، زی��را در حال��ت افزای��ش قیمت ها 
کاالهای بیش��تری ذخیره می شود تا در آینده به فروش 

برسد. 
اکثرا وقتی مطالعاتی را انجام می دهند فرض می کنند 
ک��ه تصمیم��ات مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در 
فض��ای اقتص��ادی و با آگاه��ی کامل از اطالع��ات بازار 
صورت می گیرد. بررس��ی متغیره��ا در این فضا ممکن 
اس��ت روابط بین متغیر ها را به خوبی و به صورت واقعی 

نشان ندهد. 
تالطم تورم، موجب انحراف تصمیمات پس اندازکنندگان 
و س��رمایه گذاران می ش��ود که این امر باع��ث بی ثباتی 
در تولی��د ش��ده اس��ت. وج��ود نرخ های ب��اال و متغیر، 
هزینه های مبادله ها را افزایش داده است و باعث کاهش 
سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی شده و در نتیجه 

رشد تولید کاهش پیدا کرده است. 
تالط��م تورم در رابطه با باال و پایین ش��دن متغیرها، 
به ص��ورت م��وج و بدون یک روند مش��خص اس��ت. به 
عبارت��ی دیگر تالطم ت��ورم یعنی در ی��ک دوره زمانی 
تغییرات غیر قابل پیش بینی و متغیری را داشته باشیم. 
ش��ناخت این ش��اخص یعنی تالطم تورم در بازار هر 
کشور ابزار مناسبی برای شناخت افق برنامه ریزی است. 
اگ��ر در یک دوره قیمت ها به س��رعت تغیی��ر کنند، به 
ح��دی که ای��ن تغییرات هم��راه با ب��اال و پایین آمدن 
متغیرها باش��د، به این روند تالط��م زیاد و اگر تغییرات 
اندک باشد و در نتیجه آن مقدار متغیرها به میزان کمی 
نوس��ان داشته باش��د، به این روند تالطم کم می گویند.  
اهمیت ش��ناخت تالط��م تورم در ارائه راهکار مناس��ب 
ب��رای دولت ها و س��ازمان ها برای ارتب��اط بهتر و بهینه 
با مش��تریان و مخاطبانشان اس��ت. در نتیجه وجود این 
ارتب��اط می تواند اف��ق برنامه ریزی ها را ب��ه نحو بهتری 

محقق کند. 

صنعت انیمیشن در کشور با حمایتی که مسئوالن در 
سال های گذشته داشته اند، پیشرفت های خوبی داشته 
است. سیر رشد از لحاظ کیفی در انیمیشن ایران بسیار 
کند پیش رفته اس��ت. البته هنوز هم در این زمینه آثار 

قابل قبولی را نمی توانیم به تنهایی ارائه کنیم. 
این هم به خاطر ش��رایط تجهیزات و امکانات موجود 
اس��ت و ه��م به خاط��ر نبود ب��ازار کار مناس��ب که به 

پول سازی منجر شود. 
در حال حاضر س��االنه دو تا س��ه انیمیشن در کشور 
تولی��د می ش��ود که م��دت زمان س��اخت آنه��ا نیز به 
تناس��ب گروه و امکانات حاضر حداقل سه سال به طول 

می انجامد. 
تمام این س��ه سال نیز صرف ساخت نمی شود. مدتی 
باید ب��رای طرح فیلمنام��ه زمان گذاش��ت، مدتی هم 

برای پرداخ��ت بهتر داس��تان و تصمیم گیری در مورد 
شخصیت ها وقت صرف کرد. زمانی هم که در انتها باقی 

می ماند صرف ساخت و تولید شده است. 
خوش��بختانه در طول ساالنه گذش��ته با توجهی که 
به انیمیش��ن شده اس��ت نیروهای خوبی در این حوزه 
آموزش دیده اند که می توان با آنها روی آینده این حرفه 

حساب کرد. 
ما داس��تان های تاریخی بس��یار خوب��ی داریم که از 
لحاظ محتوایی قابلیت تبدیل به انیمیش��ن های جذاب 
را دارند. با همت بیش��تر در این زمینه می توان به تولید 
خوبی در این حوزه رس��ید که هم تامین کننده نیازهای 
خودمان باش��د و هم بتواند کارنام��ه خوبی برای تامین 
مصرف کنندگان خارجی ب��رای ما فراهم کند. در حوزه 
دفاع مقدس هم همین طور است. من به شخصه دغدغه 
قلبی برای پرداختن به س��اخت انیمیشن در این حوزه 

دارم. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

تالطم تورم و افق برنامه ریزی

توجه به بازار داخل و خارج انیمیشن

خسرو پیرایی  | استاد دانشگاه |

وحید شاکری  | کارگردان|

طی سال های 68 تا 92 دولت ها برای کاهش بار هزینه ای خود سه بار دست به تغییر شاخص های قیمتی زده اند 
و هر بار نیز به جای کاهش بار هزینه ای شاهد افزایش میزان یارانه پرداختی دولت بوده ایم. نگاهی به روند 
پرداخت های یارانه ای که دولت های بعد از جنگ به کاالهای اساسی )به غیر  از یارانه انرژی( اختصاص داده اند 
نشان می دهد در سال 1368 کل یارانه پرداختی دولت رقمی معادل 16/2هزارمیلیارد تومان بوده است، در 
سال 1370 سیاست های تعدیل کلید خورد در آن سال یارانه کاالهای اساسی رقمی معادل 51 هزارمیلیارد 
تومان بود که به فاصله دو سال از اجرای طرح تعدیل در سال 72 و قبل از جهش تورمی حجم یارانه کاالهای 

اساسی به 212 هزارمیلیارد تومان می رسد. 


