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نگاهیبهاصولوفنونمذاکره

مدیران سیاستمدار 
مذاکره کنندگان پیروز
توانمندیدرمذاکرهمیتواندتاثیربسزایی
برفاکتورهایکلیدیموفقیتکاریشما

داشتهباشد.
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خیز دولت برای رونق بنگاه های کوچک
درپیافزایشنرخبرخیازگروههادربورس

امیدواریسرمایهگذاران
بهبهبودعملکردشرکتها

نگاهیبهمزایایشهرکسازیدرکالنشهرها

اکباتانراتکرارکنیم

فرمول10سالهنرخخوراکپتروشیمیهادرهالهایازابهام

 تعلیق بخش خصوصی
در نرخ خوراک پتروشیمی

 ب��ا وج��ود تاکید مس��ئوالن دولتی و 
پتروش��یمی  بخش  غیر دولتی  مدی��ران 
مبن��ی بر تعیین تکلی��ف قیمت خوراک 
پتروش��یمی ها، هن��وز برنام��ه دول��ت و 
مجلس برای تعیین این قیمت مشخص 
نیست.  چالش امروزی بخش خصوصی با 
دولت از روزی آغاز شد که پتروشیمی ها 

ب��ه ازای دریاف��ت یک مت��ر مکعب گاز 
طبیعی سه سنت به دولت می پرداختند 
تا سال 91 که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
دول��ت مصوبه ای جه��ت افزایش قیمت 
خوراک گازی از 70 تومان به 325 تومان 
)13 س��نت( هر متر مکعب تصویب کرد 

که هیچ گاه اجرا نشد.
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کافهمدیرانمدیریترسانهایدرایرانرابررسیمیکند

مدیریترسانه،چالشدرتعریف
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نبردسنگینشرکتهادرآگهیهایتبلیغاتی

جنگیبزرگدرجریاناست
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رشد47درصدیمالیاتهایغیرمستقیم
درسال92

در حال��ی ک��ه آماره��ا نش��ان می ده��د، 
بخ��ش  در  غیرمس��تقیم  مالیات ه��ای 
گذش��ته  س��ال  در  دول��ت  درآمده��ای 
۴7 درص��د رش��د داش��ته، ریی��س کل 
س��ازمان مالیاتی اعالم کرد: سهم مالیات 
حقوق بگی��ران در مجم��وع مالیات حدود 
ش��ش تا هفت درصد است و بنابراین 93 
تا 9۴ درصد مالیات ها را س��ایر بخش های 
اقتصادی می پردازند که حدود 55 درصد 
آن توس��ط اش��خاص حقوق��ی پرداخ��ت 

می شود. علی عسکری، با بیان اینکه شرکت هایی که در بورس هستند صورت های 
مالی ش��فافی دارند، گفت: بورس صورت های مالی این شرکت ها را کنترل می کند 
بنابر این بنگاه ها که غالبا بزرگ هس��تند، جزو بنگاه های شفاف محسوب می شوند 
و هرچه بنگاه ها کوچک تر شوند مشکالت صورت های مالی آنها نیز بیشتر می شود 

که عمدتا سازمان امور مالیاتی با بنگاه های کوچک مشکل دارد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه معموال بین بدهکاران بانکی و دیگر 
بده��کاران رابطه وج��ود دارد، اظهار کرد: فردی که بدهکار بانکی اس��ت، معموال 
بدهکار مالیاتی و بیمه ای نیز هست و فردی که بدهکار مالیاتی است بدهکار بانکی 

و بیمه ای نیز هست.
وی ادام��ه داد: این امر ب��ه تمکین افراد به قانون بس��تگی دارد، اگر فردی که در 
اقتصاد فعالیت می کند نس��بت به تعهدات خود به درس��تی انجام وظیفه کند، این 
مش��کالت ایجاد نمی ش��ود، ولی متاس��فانه برخی وجوه را سرمایه در گردش خود 

می دانند.
در همین حال، طبق گزارش های بخش مالی دولت که توسط معاونت اقتصادی وزارت 
اقتصاد تهیه شده است، مصارف عمومی دولت در سه بخش پرداخت اعتبارات تملک 
دارایی ه��ای مالی، س��رمایه ای و اعتبارات هزینه ای در س��ال 91 ب��وده که 88 هزار و 
999 میلیارد و 300 میلیون تومان مربوط به اعتبارات هزینه ای و نیز اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای 13 هزار و 669 میلیارد و 300 میلیون تومان و اعتبارات تملک 

دارایی های مالی 3 هزار و 525 میلیارد تومان پرداخت شده است.
همچنین این آمار در مقایس��ه با پرداختی های سال 92 به ترتیب بخش های گفته 
ش��ده 119 هزار و 76۴ میلیارد و 600 میلیون تومان و 20 هزار و 333 میلیارد و 

300 میلیون تومان و 5 هزار و 897 میلیارد تومان است.
براس��اس این گزارش درآمدهای عمومی دولت نش��ان می دهد، در س��ال گذشته 
277 ه��زار و 882 میلی��ارد تومان از طری��ق مالیات های مس��تقیم و مالیات های 
غیرمس��تقیم 216 هزار و 366 میلیارد تومان و س��ایر درآمدها 223 هزار و 13۴ 

میلیارد تومان است.
این آمار نش��ان می دهد، درآمدهای این سه بخش در سال 92 نسبت به سال 91 

به ترتیب 11.9 درصد، ۴7.3 درصد و 29 درصد رشد داشته است.
در بخش واگذاری دارایی های س��رمایه ای س��ال گذشته 609 هزار و ۴00 میلیارد 
توم��ان، )609۴000 میلیارد ری��ال(، از محل درآمد حاصل از فروش نفت بوده که 
نشان می دهد نسبت به سال 91 این درآمد از محل سایر 11- درصد و نیز از محل 

فروش نفت ۴3.2 درصد رشد داشته است.

در حالی که رییس مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی مثبت در سه ماهه نخست سال 
جاری براس��اس برآوردهای این مرکز را 
تایید کرد، مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمه��ور به رف��ع ابهام 
از آم��ار اعالمی بانک مرک��زی مبنی بر 
رشد ۴.6 درصدی اقتصاد در بهار امسال 

پرداخت.
عادل آذر، رییس مرکز آمار در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه براساس محاسباتی 
که کارشناس��ان مرکز آمار از رشد تولید 
ناخالص داخلی داشته اند، رشد اقتصادی 
در بهار امس��ال مثبت بوده، گفت: هنوز 
به رقم قطعی نرس��یده ایم، اما می توانیم 
بگوییم که رش��د اقتص��ادی مثبت بوده 

است.
وی افزود: پس از بررسی های نهایی رقم 
قطعی رش��د اقتص��ادی در روزهای آتی 
توسط مرکز آمار ایران اعالم خواهد شد.

از س��وی دیگر، محمدباقر نوبخت با ارائه  
توضیحاتی درباره با انتقادات نس��بت به 
آمار اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی 
سه ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: 
بای��د توجه داش��ت که آم��ار منفی 5.8 
درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 
س��ال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود 
ک��ه بعد از به دس��ت آمدن ای��ن آمار و 
تعیین س��هم آن در اقتصاد اصالحیه ای 
درباره رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی 

صادر شد.
مع��اون برنام��ه ریزی و نظ��ارت رییس 
جمهوری افزود: آنچ��ه بانک مرکزی در 
مورد رش��د اقتصادی سال 1392 اعالم 

ک��رد، منف��ی 1.1 درصد ب��دون نفت و 
منفی 1.9 درصد با احتس��اب نفت بود. 
این در حالی اس��ت که در آن زمان برای 
سال جاری شش سناریو پیش بینی کرده 
بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 

1.5 تا مثبت 3.5 درصد برسانیم.
وی با اش��اره به بانک مرک��زی به عنوان 
یکی از مراجع رس��می محاس��بات رشد 
اقتصادی گفت: آمار ۴.6 درصدی که به 
تازگی از س��وی این بانک اعالم شد، به 
س��ه ماهه ابتدایی امس��ال نسبت به سه 
ماهه اول سال گذش��ته مربوط است نه 
اینکه با کل س��ال 1392 یا سال 1391 

مقایسه شده باشد.
نوبخت، در ادامه با اشاره به اظهارات روز 
گذشته یکی از نمایندگان مجلس درباره 
م��ورد قبول نبودن آمار رش��د اقتصادی 
اعالم��ی اخیر بانک مرک��زی بیان کرد: 
ایش��ان در اظه��ارات خود بی��ان کردند 
که رش��د اقتصادی در س��ال قبل منفی 
5.8 درص��د بوده و اگ��ر حاال مثبت ۴.6 
درص��دی را بپذیری��م و ای��ن دو عدد را 
از ه��م کم کنیم آم��ار واقعی منفی 1.2 

درص��د خواهد ب��ود که نش��ان می دهد 
رش��د هنوز مثبت نشده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که باید بگوی��م حتما خود 
ایش��ان هم می دانند که رشد اقتصادی 
را این گون��ه محاس��به نمی کنن��د، بلکه 
مجموع��ه ارزش تولیدات کش��ور را در 
هر دوره زمانی مثل س��ه ماهه اول سال 
1393 محاسبه و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل می سنجیم.

تحوالتیکهرشداقتصادیرا
مثبتکرد

مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور ب��ه برخی انتق��ادات در 
مورد اینکه چه تحولی در س��ال گذشته 
اتفاق افتاده که باید انتظار رشد اقتصادی 
مثبت ۴.6 درصدی را داش��ته باش��یم، 
گفت: افراد آشنا به علم اقتصاد می دانند 
که سیاس��ت های کنترل��ی دولت برای 
اقتصاد در ش��رایط رکود انبساطی و در 
تورم انقباضی است، پس در شرایطی که 
ما درگیر رکود تورم��ی بودیم، از هر دو 

سیاست استفاده کردیم.

وی با اش��اره به تاثی��ر عرضه و تقاضا در 
قیمت ها بی��ان کرد: در حال��ی افزایش 
هزینه های ج��اری تقاضا را ب��اال برده و 
رش��د بودج��ه عمرانی عرض��ه را ایجاد 
می کند که ما با توجه به اینکه اعتبارات 
عمرانی هر س��اله بس��یار مح��دود بود 
توانستیم برای امسال و تاکنون 12 برابر 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودجه 
عمرانی بپردازیم. این در حالی است که 
اعتب��ار تمل��ک دارایی های س��رمایه ای 
در اس��تان ها به طور صد درصد و در کل 
53 درصد نس��بت به دوره قبل پرداخت 

شده که بیانگر رشد 3.3 برابری است.

آمارهایتوجیهکننده
رشداقتصادی4.6درصدی

مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
مس��تنداتی درباره چرایی رش��د مثبت 
۴.6 درصدی اقتصاد بیان کرد: در بخش 
پتروش��یمی در چهار ماهه اول امس��ال 
درباره مقدار تولید ۴.۴ درصد نسبت به 
سال گذشته رش��د داشته ایم. همچنین 

رش��د فروش ۴.2 درص��د، ارزش افزوده 
18 درص��د، ص��ادرات 8 درصد و ارزش 

صادرات ۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز در سه ماهه 
ابتدایی امسال ارزش تولیدات به 6.8 درصد 
رسیده، در حالی که در همین زمان در سال 
گذشته 3.3 درصد بوده است. نوبخت، با بیان 
اینکه عمده رشد اقتصادی در بخش نفت 
اتفاق افتاده، اظهار کرد: در س��ه ماهه اول 
سال گذشته رشد اقتصادی در بخش نفت 
منفی 21.9 درصد بود، در حالی که در سه 
ماهه اول سال جاری به مثبت 6.1 درصد 

افزایش یافته است.
مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور توضی��ح داد: در بخ��ش 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نیز رش��د 
اقتص��ادی از منفی 7 درص��د به مثبت 
8.1 درص��د و در بخش خدمات از منفی 
7.9 درصد به مثبت 7.3 درصد رس��یده 

است.

کارشناسانبهبانکمرکزی
مراجعهکنند

وی تاکید ک��رد: تمامی اتفاقات رخ داده 
در س��ه ماه��ه ابتدای��ی س��ال می تواند 
زمینه ساز رشد اقتصادی باشد، بنابراین، 
اگر منتقدان و صاحب نظران نس��بت به 
این مس��ئله دچار شک و تردید هستند، 
می توانند ب��ا مراجعه ب��ه بانک مرکزی 
به طور کام��ل در جریان چرایی این آمار 
قرار گیرند، در عین حال که ما حاضریم 
تمامی مستندات خود را در صحن علنی 

مجلس مطرح کنیم.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در 
ایران گفت: افراد باالی 60 س��ال س��هم 
8.1 درصدی از جمعیت ایران را به خود 
اختصاص داده اند و نرخ رش��د جمعیت 
س��المندان از گروه های دیگر جمعیتی 

باالتر است.
وزارت  اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی است، 

»هولک��ی اوز«، در مراس��م بزرگداش��ت 
تکریم منزلت سالمندان در تهران اظهار 
کرد: براس��اس پیش بینی های جمعیتی، 
سالمندان ایران تا سال 1۴29 جمعیت 
30 میلیون نفری را تشکیل خواهند داد.
اف��زود: صن��دوق جمعی��ت مل��ل  وی 
متحد در ایران در هم��کاری نزدیکی با 
ش��ورای عالی س��المندان و دانشگاهیان 

ت��الش دارد، نظر هم��گان را به اهمیت 
موض��وع س��الخوردگی جلب کن��د و به 
تازگی با همکاری گروه جمعیت شناسی 
دانشگاه تهران و مرکز آمار ایران گزارشی 
در مورد تحلیل وضعیت سالخوردگی در 

جمهوری اسالمی ایران ارائه داد.
هولک��ی اوز اضافه کرد: ل��زوم تدوین و 
اجرای سیاس��ت یکپارچه ملی در مورد 

موضوع س��المندان با تمرکز و سالمت و 
مسائل اجتماعی از پیشنهادهای مندرج 
در گ��زارش مزبور بود که ش��ورای ملی 
س��المندان با همکاری صندوق جمعیت 
ملل متحد و دیگر سازمان های مسئول، 

در حال انجام این طرح مهم هستند.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در 
ایران تصریح کرد: بررسی های جمعیتی 

نش��ان می ده��د، جمعیت س��المندان 
در س��ال 2050 ب��ه دو میلی��ارد نف��ر 
می رس��د و این درحالی است که تعداد 
س��المندان جهان در سال 2013 بالغ بر 

8۴0 میلیون نفر اعالم شد.
وی اف��زود: س��ال 2050 از ه��ر 10 نفر 
س��المند هش��ت تن در مناط��ق کمتر 

توسعه یافته جهان زندگی خواهند کرد.

مرکزآمارهمرشداقتصادیراتاییدکرد

سهمافرادباالی60سال8/1درصدجمعیتایران

خبر

نوبخت، در بخشی از صحبت های خود ضمن بیان توضیحاتی 
درباره قانون هدفمندی یارانه ها به ارائه کارت حمایت غذایی 
به اقشار کم درآمد اشاره کرد و گفت: ما به اجرای درست فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها پایبندیم، به طوری که تاکنون س��هم 
خانوارها از یارانه نقدی را در بیست ودوم هر ماه واریز کرده ایم 
در عین حال که افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد 

را برای س��ه ماهه اول سال مورد حمایت غذایی قرار دادیم و 
مرحله دوم آن را نیز در حال اجرا هس��تیم. وی تاکید کرد: 
به گروه های کم درآمد هدف کارتی اختصاص دادیم که شارژ 
می ش��ود و ما محاس��بات اعداد و ارقام این کارت را براساس 
کاال انج��ام داده ایم که افراد می توانند کاال بگیرند یا اینکه از 

پول نقد آن استفاده کنند.

ارائهکارتحمایتغذاییبهاقشارکمدرآمد



نفت و نیرو2

 با وج��ود تاکید مس��ئوالن 
دولت��ی و مدی��ران غیر دولتی 
بخ��ش پتروش��یمی مبنی بر 
تعیین تکلی��ف قیمت خوراک 
پتروش��یمی ها، هن��وز برنامه 
دولت و مجلس برای تعیین این 

قیمت مشخص نیست. 
چال��ش ام��روزی بخ��ش 
خصوصی ب��ا دول��ت از روزی 
آغاز شد که پتروش��یمی ها به 
ازای دریافت ی��ک متر مکعب 
گاز طبیعی سه سنت به دولت 
می پرداختند تا س��ال 91 که 
س��تاد تدابیر وی��ژه اقتصادی 
دول��ت، مصوب��ه ای جه��ت 
افزایش قیمت خ��وراک گازی 
از 70 تومان به 325 تومان )13 
س��نت( هر متر مکعب تصویب 
کرد که هیچ گاه اجرا نش��د. با 
روی کار آمدن دولت یازدهم، 
محمدحسین پیوندی، معاون 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از اراده وزارت نفت 
برای افزایش قیم��ت خوراک 
خبر داد ام��ا آن ه��م افزایش 

حداقل پنج برابری. 
جلس��ات  برگ��زاری  ب��ا   
مدی��ران  ب��ا  خصوص��ی 
پتروشیمی ها وزارت نفت عزم 
خود را جزم کرده و قیمت 25 
س��نت را برای این مهم درنظر 
می گیرد که این رقم درنهایت 
به 18 س��نت تقلیل یافته و به 
مجل��س ارائ��ه می ش��ود تا در 
الیحه بودجه س��ال 93 لحاظ 
شود. پس از عکس العمل های 
و  پتروش��یمی ها  ف��راوان 
نمایندگان مجلس، 18 سنت 
هم تبدیل به 15 س��نت شد و 
م��ورد تصوی��ب مجل��س قرار 
گرفت. اما این پای��ان کار نبود 
زیرا ش��ورای نگهبان نسبت به 
این مصوبه ایراد گرفت و آن را 
برای اصالح ب��ه مجلس عودت 

داد. 
  بهارس��تان نیز ای��ن رقم را 
13 س��نت کرده اما به شرطی 
که حداکثر بازگش��ت سرمایه 
درص��د   25 پتروش��یمی ها 
باش��د. ب��ا ای��ن وج��ود بازهم 
پتروش��یمی ها ناراضی بوده و 
ای��ن قیمت گذاری را به س��ود 

بخش خصوصی ندانس��تند و 
خواه��ان تعیی��ن قیمتی 10 
ساله با فرمولی مشخص شدند. 
وزارت نفت نیز در پاسخ به این 
درخواس��ت فرم��ول خطی را 
پیش��نهاد کرد که براساس آن 
قیمت خوراک ب��ا توجه به نرخ 
جهانی محصوالت پتروشیمی 
تعیین می شود که گویا توانسته 
اس��ت ت��ا ح��دودی رضای��ت 

پتروشیمی ها را کسب کند. 
 

وزیر نفت خواهان 
افزایش قیمت خوراک

 بی��ژن نامدار زنگن��ه معتقد 
اس��ت دوران رانت خواری ه��ا 
و راحت خوری ه��ا ب��ه پای��ان 
رس��یده است و ش��رکت های 
پتروشیمی برای کسب درآمد 
و س��ود باید زحمت بکش��ند؛ 
نخس��تین قدم هم برای تحقق 
این خواسته وزیر، افزایش نرخ 
خوراک پتروشیمی هاست که 
این روزها حواش��ی بس��یاری 
به پا کرده اس��ت.   در حقیقت 
براس��اس فرمول پیش��نهادی 
وزارت نفت، قیمت خوراک گاز 
پتروشیمی ها نسبت به قیمت 
جهانی هر خانواده از محصوالت 
این پتروشیمی ها تعیین خواهد 
شد. البته درباره خوراک مایع 
چنین فرمولی وج��ود ندارد و 
قیمت خوراک 95 درصد فوب 
خلیج فارس محاس��به خواهد 

شد. 

فرمول خطی وزارت نفت 
چالش برانگیز است

عبدالحس��ین بی��ات، عضو 
هیات مدیره صنایع پتروشیمی 
و مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت 
پتروش��یمی  مل��ی صنای��ع 
درباره تعیی��ن قیمت خوراک 
پتروش��یمی توس��ط وزارت 
نفت ب��ا مثب��ت ارزیابی کردن 
این موضوع به »فرصت امروز« 
می گوید: »واقعیت این اس��ت 
که بسیاری از س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی را در دولت 
گذشته به واسطه نبود وضعیت 
مش��خص قیمت خوراک ها از 
دس��ت دادیم.« خوراک دهنده 
ب��ه پتروش��یمی ها ش��رکت 
ملی گاز اس��ت که خ��وراک را 
به صورت ارزی ارائ��ه می دهد 
و س��رمایه گذار آن را از بورس 
به ص��ورت ارزی می خ��رد و 
درنهای��ت محص��والت خود را 
ب��ه صنایع تکمیل��ی به صورت 
ریالی واگذار می کند و این خود 
مشکل بزرگی است که بیات به 

آن اشاره کرد.
 البت��ه نکته دیگ��ر افزایش 
س��االنه و مرحله ب��ه مرحل��ه 
خ��وراک پتروش��یمی اس��ت 
که موجب شده س��رمایه گذار 
نتوان��د چش��م اندازی از آینده 
کاری خود داشته باشد. با این 
حس��اب اگر هم اکنون قیمت 
خوراک در صنعت پتروشیمی 
مشخص و تعیین تکلیف نشود 

س��رمایه گذار دیگ��ر حاض��ر 
نخواه��د ب��ود در ای��ن حوزه 

سرمایه گذاری کند. 
 بیات درب��اره فرمول خطی 
وزارت نفت در ای��ن زمینه نیز 
می گوید: »این فرمول با چالش 
و مش��کالت متعددی صنعت 
پتروش��یمی را مواج��ه خواهد 
کرد. بهتر اس��ت تعیین قیمت 
متناسب با سیاست توسعه ای 
کش��ور و براساس بس��ته های 
تشویقی باشد. قیمت تمام شده 
محصوالت پتروشیمی در نقاط 
مختل��ف کامال تف��اوت دارد از 
ای��ن رو فرمول خط��ی نه تنها 
نمی توان��د موث��ر باش��د بلکه 
چالش برانگیز خواهد بود اما در 
مجموع تعیین قیمت خوراک 
در اف��ق بلند مدت ای��ن امکان 
را ب��رای س��رمایه گذار فراهم 
می کند که بداند و با اطالعات 

کافی وارد این کار شود.«
وی حتی پیش��نهاد می کند 
که الیحه همسان سازی قیمت 
خوراک توسط دولت براساس 
سیاس��ت های موجود تدوین 
شود زیرا اگر سرمایه گذار بداند 
که قیمت خوراک به چه صورت 
است قطعا برای سرمایه گذاری 
ورود خواهد ک��رد در حقیقت 
مشخص بودن قیمت خوراک 
در این صنعت حاش��یه س��ود 
را ب��رای س��رمایه گذار تعیین 
خواهد ک��رد. افزایش س��االنه 
قیمت خوراک در پتروشیمی ها 

ریس��ک  آن  نوس��انات  و 
س��رمایه گذاری را افزای��ش 
می دهد زیرا افق کار مش��خص 
نیس��ت و وج��ود تحریم ها نیز 
برای این صنع��ت هزینه های 

متعارف ایجاد کرده است.
 

سرمایه گذار از تعیین 
خوراک استقبال می کند

ام��ا محمدحس��ن پیوندی، 
مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت 
ملی صنای��ع پتروش��یمی نیز 
درباره تعیی��ن قیمت خوراک 
پتروش��یمی براس��اس فرمول 
خ��اص ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: »تعیین قیمت با هر 
روشی برای سرمایه گذار خوب 
است برای اینکه می داند دولت 
که تامین کننده خوراک است بر 
این اساس خوراک را در اختیار 
س��رمایه گذار خواهد گذاشت. 
ب��دون ش��ک س��رمایه گذار از 
این تعیی��ن قیمت اس��تقبال 
خواهد ک��رد در حقیقت دولت 
به دنبال آن اس��ت ک��ه با این 
کار اته��ام رانت خ��واری را در 
صنعت پتروشیمی حذف کند 
و نباید ای��ن کار دول��ت مورد 
نقد ق��رار گی��رد.« وی معتقد 
اس��ت، »صنعت پتروش��یمی 
در اختی��ار بخش خصوص��ی 
اس��ت و خوراک��ی ک��ه دولت 
به این صنعت می فروش��د، به 
خزانه کش��وری واریز می شود، 
اما سود حاصل در این صنعت 
توس��ط بخش خصوصی وارد 
اقتص��اد ملی می ش��ود، از این 
رو دولت باید در تعیین قیمت 
خوراک دقت کن��د.« اما نکته 
اساس��ی درای��ن بخ��ش این 
اس��ت که تعیین قیم��ت برای 
صنعت پتروشیمی در یک دهه 
می تواند به خودی خود جذاب 
سرمایه گذار باش��د، اما  اگر از 
فرمولی استفاده شود که کمتر 
محل چالش باش��د. مجلس از 
تصویب فرمول جدید س��خن 
می گوید، اما وزارت نفت هنوز 
از آماده نشدن این مهم سخن 
می گوی��د و بخ��ش خصوصی 
نی��ز چش��م ب��ه راه تصمی��م 
 دول��ت و مجل��س ب��ه آین��ده 

امیدوار است. 

سهامداران پروژه پاالیش��گاه بیدبلند 2 در 
یک چرخش جایشان عوض می شود تا تکلیف 
بزرگ ترین پاالیش��گاه گازی کشور مشخص 

شود.
محمدباقر ش��ریعتی، نماینده مردم بهبهان 
و آغاج��اری در باره تغییر س��هامداری در این 
پروژه گفت: س��هام بانک ص��ادرات در پروژه 
پاالیشگاه گازی بیدبلند 2 به سهامدار جدید 
ش��رکت هلدینگ خلیج فارس واگذار می شود 
تا مراحل فنی و مالی و ساخت این پروژه که به 
مدت چهار سال متوقف شده بود از سرگرفته 
ش��ود. او که دو ش��ب پیش برای بررسی این 
مش��کل با وزیر نفت و معاونانش جلسه داشته 
در شرح این جلس��ه به خانه ملت توضیح داد: 
این جلسه برای حل مشکالت پیرامون پروژه 
پاالیشگاه بود، از آنجا که این پروژه چهار سال 
متوقف مانده اس��ت بنابراین گذاشته شد که 
راه هایی برای جلوگیری از ادامه این توقف در 
نظر گرفته ش��ود. به گفته ش��ریعتی سهامدار 
اصلی پروژه پاالیشگاه بیدبلند 2 شرکت انرژی 
س��پهر زیرمجموعه بانک صادرات بوده که به 
دلیل مش��کالت به وجود آمده ادامه کار برای 
این شرکت غیر ممکن و س��اخت پاالیشگاه از 

چهار سال پیش تاکنون متوقف شده است.
او با اش��اره به پیگیری های انجام شده برای 
فعالس��ازی دوباره پ��روژه پاالیش��گاه گازی 
بیدبلن��د 2، گف��ت: در طول ای��ن مدت بیش 
از 10جلس��ه مفص��ل و رس��می و مکاتبات و 
مذاکرات بس��یاری با وزرای نف��ت و صنعت، 

معدن و تج��ارت و مدیرعامل بانک صادرات و 
مسئوالن حوزه انرژی داش��تیم که درنهایت 
قرار ش��د س��هام بانک صادرات به س��هامدار 
جدید واگذار شود. این نماینده مردم با اشاره 
به اعالم آمادگی شرکت هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس ب��رای خرید س��هام پاالیش��گاه 
بید بلن��د 2 از بانک ص��ادرات، ادامه داد: طی 
نشس��ت ها و هماهنگی های انجام ش��ده، در 
نهایت در جلس��ه دیش��ب، این مذاک��رات به 
سرانجام رس��ید و توافق نهایی برای واگذاری 
و فروش س��هام بانک صادرات در پاالیش��گاه 
بیدبلند 2 به این شرکت هلدینگ خلیج فارس 
آغاز شد. عادل نژاد س��لیم مدیرعامل شرکت 
هلدین��گ خلیج ف��ارس در توضی��ح فعالیت 
این ش��رکت در پروژه پاالیش��گاه بید بلند 2 
به خبرگزاری ف��ارس گف��ت: کار احداث این 

پاالیشگاه تا 2 ماه آینده آغاز می شود. 3بانک 
خصوصی و صندوق توس��عه مل��ی به صورت 
یک کنسرس��یوم فاینانس��ور این پروژه گازی 
هستند.  او با اشاره به آخرین وضعیت احداث 
بزرگ ترین پاالیشگاه گازی ایران گفت: پس از 
آنکه وزیر نفت دستور داد تا ساخت پاالیشگاه 
گازی بید بلند 2 از شرکت انرژی سپهر گرفته 
و به هلدینگ خلیج فارس واگذار شود با شرکت 
انرژی سپهر جلسه ای را برگزار کردیم و پس از 
آن با شرکت ملی گاز ایران که 20 درصد سهم 
احداث را نیز در اختیار دارد جلسه داشتیم و به 
تفاهم رسیدیم، هم اکنون منتظر تعیین قیمت 
و عقد قرارداد هستیم. نژادسلیم تصریح کرد: 
فاینانس��ورهای این پروژه نیز مشخص شدند، 
به طوری که کنسرس��یومی با حض��ور 3بانک 
خصوصی و صندوق توسعه ملی هزینه ساخت 

این پروژه را تامین خواهند کرد. پس از تعیین 
قیمت کار احداث آغاز خواهد شد، به نحوی که 
به نظرم کار احداث از ی��ک یا در نهایت دو ماه 

آینده آغاز خواهد شد.
وی با اش��اره به اینک��ه احداث پاالیش��گاه 
بیدبلن��د 2 نی��از ب��ه س��رمایه گذاری س��ه 
میلی��ارد دالری دارد، اظه��ار ک��رد: تاکنون 
400میلیون یورو در این پروژه هزینه ش��ده و 
با س��رمایه گذاری 3 میلیارد دالری هلدینگ، 
این پروژه طی مدت سه س��ال به بهره برداری 

خواهد رسید.
گفتنی است، ساخت پروژه پاالیشگاه گازی 
بید بلند 2 در سال 79 مصوب شده و عملیات 
اجرایی آن به شرکت ملی گاز سپرده شده بود.

پروژه در 242 هکتار در محدوده شهر بهبهان 
واقع ش��ده اس��ت که قرار بود طی 36 ماه به 
بهره برداری برس��د که 20 درصد س��هام این 
پروژه متعلق به ش��رکت ملی گاز و 80 درصد 
مابقی به ش��رکت انرژی س��پهر زیرمجموعه 
بانک صادرات تعلق دارد که به دلیل مشکالت 
پیش آمده ساخت پروژه متوقف شد و براساس 
توافقات صورت گرفته این سهام 80 درصدی 
به شرکت هلدینگ خلیج فارس واگذار خواهد 

شد.
اگر این پروژه به بهره برداری برسد، عالوه بر 
تامین خوراک پتروشیمی های 5گانه وابسته 
در اس��تان های کهگیلویه و بویر احمد، فارس 
و چهارمح��ال و بختی��اری می توان��د بالغ بر 

800میلیون دالر ارز آوری داشته باشد.

فرمول 10 ساله نرخ خوراک پتروشیمی ها در هاله ای از ابهام

تعلیق بخش خصوصی در نرخ خوراک پتروشیمی

بزرگ ترین پاالیشگاه گازی ایران تعیین تکلیف می شود

بهای نفت به پایین ترین سطح 
در27ماه گذشته رسید

قیمت هر بشکه نفت امریکا برای تحویل در ماه نوامبر 
نیز با 71 سنت کاهش به 90 دالر و دو سنت رسید؛ قیمت 
این محصول در اوایل روز به 88 دالر و 18 س��نت رسیده 
بود، که پایین ترین حد از ماه آوریل سال 2013 محسوب 

می شود.
بهای نف��ت در بازاره��ای جهانی روز پنجش��نبه دهم 
مهرم��اه ب��رای س��ومین روز پیاپ��ی کاهش یاف��ت و به 

پایین ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز قیمت هر بش��که نفت 
برنت برای تحویل در م��اه نوامبر با 1.76 دالر کاهش 92 
دالر و 40 سنت معامله شد. این در حالی است که قیمت 
این محصول س��اعتی قبل از آن به 91 دالر و 55 س��نت 
هم رس��یده بود که پایین ترین س��طح از ماه ژوئن س��ال 

2012 است.
قیمت هر بشکه نفت امریکا برای تحویل در ماه نوامبر 
نیز با 71 سنت کاهش به 90 دالر و دو سنت رسید؛ قیمت 
این محصول در اوایل روز به 88 دالر و 18 س��نت رسیده 
بود، که پایین ترین حد از ماه آوریل سال 2013 محسوب 

می شود.
عرضه زیاد وکاهش تقاض��ا از مهم ترین دالیل کاهش 

قیمت نفت در بازارهای جهانی به شمار می رود.
کش��ورهای تولید کننده ازجمله امریکا وکش��ورهای 
خاورمیانه همچنان به عرضه پیوسته نفت ادامه می دهند، 
درحالی که تقاضای کشورهای اروپایی و آسیایی کاهش 

یافته است.
بنا به گزارش وزارت انرژی روسیه، تولید نفت این کشور 
نیز در ماه سپتامبر با 0.9 درصد افزایش به 10 میلیون و 

610 هزار بشکه در روز رسید.
اختالف قیمت نفت برنت و نفت امریکا نیز روز پنجشنبه 
به دو دالر و40 سنت رسید که پایین ترین سطح از ماه اوت 

سال 2013 است.
انتش��ار گزارش دولت امریکا در مورد کاهش ثبت نرخ 
بیکاری درطول هفته گذشته به باال تر رفتن بهای نفت این 
کشور کمک کرده اس��ت. دولت امریکا روزجمعه گزارش 
ماهانه نرخ بیکاری را منتش��ر خواهد کرد؛ اقتصاددان ها 
انتظار دارند، این گزارش از افزایش اشتغال در این کشور 

حکایت داشته باشد.
عربستان سعودی روزچهارش��نبه بهای فروش نفت به 
مشتریان آسیایی خود را به شدت کاهش داد و این اقدام 
می تواند نشانه ای باش��د از اینکه بزرگ ترین صادرکننده 
نفت دنیا تالش دارد تا همچنان ب��ازار فروش نفت خام را 

در اختیار داشته باشد.
عالوه برقیمت نفت، بازار س��هام اروپ��ا و امریکا نیز روز 

پنجشنبه با کاهش همراه بود.
کار شناس��ان عقیده دارند که تصمی��م احتمالی اوپک 
برای کاهش تولید در جلسه آتی این سازمان در ماه آینده 

تنها راه ممکن برای باال بردن دوباره بهای نفت است.
عده ای دیگر از کار شناسان نیز براین باورند که با توجه 
به روند کاهشی بهای نفت از ماه ژوئن تاکنون، قیمت نفت 

بار دیگربه مرور باال خواهد رفت.
کارل لری، رییس گروه مش��اوران اویل اوتلوکز، در این 
زمینه گفت: گمان نمی کنم این پتانس��یل وجود داشته 
باشد که قیمت ها بیش از این پایین بروند، ما در کمترین 
سطح ممکن هس��تیم و قیمت ها جای زیادی برای باال تر 

رفتن دارند.

 توزیع ٥2 میلیون لیتر نفت سفید 
در روستاهای منطقه کردستان

 از اردیبهشت ماه امس��ال تاکنون، بیش از 52 میلیون 
لیتر نفت س��فید در روستاهای اس��تان کردستان توزیع 

شده است.
به گزارش شانا، مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: با توجه به ش��رایط جغرافیایی اس��تان 
کردستان و سردس��یر بودن آن، سوخت رسانی به ویژه به 
روستاهای سخت گذر و کوهستانی، اهمیت بسزایی دارد.

فریدون یاس��می، با بیان اینکه توزیع نفت س��فید در 
روس��تاهای منطقه کردستان از اردیبهش��ت ماه امسال 
آغاز شده است، اظهارکرد: از آن زمان تاکنون 42 میلیون 
لیتر نفت سفید در روستاها به ویژه روستاهای کوهستانی 
کردس��تان و بیش از 10 میلیون لیتر نفت س��فید نیز به 
منظور ذخیره سازی و استفاده از آن در شرایط اضطراری 

به فروشندگی های روستایی تحویل شده است.
وی درباره مصرف نفت گاز گفت: در نیمه نخست امسال 
210 میلیون لیتر نفت گاز مصرف ش��د که در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش، دو درصد کاهش یافته است.
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
کردستان مصرف بنزین این منطقه را در شش ماه نخست 
امسال، 210 میلیون لیتر اعالم و اظهار کرد: مصرف این 
فرآورده نسبت به مدت مشابه س��ال پیش، چهار درصد 

افزایش داشته است.
یاسمی مصرف نفت کوره را نیز هفت میلیون لیتر اعالم 
و اظهارکرد: مصرف این فرآورده در ش��ش ماهه نخست 
امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42درصد کاهش 

یافته است.
وی منطقی کردن الگوی مصرف سوخت، ساماندهی و 
برنامه ریزی توزیع فرآورده ه��ای نفتی، انجام بازدیدهای 
میدانی از مصرف کنندگان عمده و جزء و نظارت بر نحوه 
مصرف س��وخت را از عم��ده دالیل کاه��ش مصرف این 

فرآورده نفتی در منطقه کردستان عنوان کرد.

ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی 
در آینده

استفاده از انرژی خورش��یدی همزمان با ورود به قرن 
بیست ویکم افزایش قابل توجهی داشته و در حال تبدیل 
ش��دن به یک منبع تامین کننده ان��رژی مقرون به صرفه 
است. با در دسترس قرار گرفتن تکنولوژی فوتولتائیک در 
دمای پایین و باالی حرارتی نیروگاه های بیشتری در حال 
ساخته ش��دن بوده و رکورد افزایش ظرفیت تولید انرژی 
از این طریق روزان��ه در حال افزایش ب��وده و پروژه های 

جاه طلبانه بسیاری در حال انجام هستند.
انرژی خورش��یدی بس��یار پاک بوده و می��زان تولید 
گازهای گلخانه ای آن و همچنین میزان هدررفت انرژی 
در این روش صفر اس��ت. با اینکه هنوز این ش��یوه تولید 
انرژی همه گیر نشده و به طور کامل توسعه نیافته است اما 
می تواند گزینه های در دسترس جهت تولید انرژی را تنوع 
بخشد. به عنوان مثال پنل های خورشیدی که جهت تولید 
برق در خانه ها استفاده می شود بسیار کارآمد و مفید فایده 
است. انرژی خورشیدی حرارتی در دمای پایین از پنل های 
حرارتی جهت تبدیل نور به آب گرم استفاده می کند. این 
تکنولوژی قابلیت استفاده در نیروگاه های فوتولتائیک را 
نیز دارد که نور خورش��ید را به برق تبدیل کرده که قابل 
استفاده توس��ط مردم بوده و می توان آن را در شبکه برق 
توزیع کرد. 10 کشور استفاده کننده از انرژی خورشیدی:

آلمان )3٥.٥ گیگاوات(
در س��ال 2010 آلمان در اس��تفاده از این منبع انرژی 
در جهان پیش��رو بوده و هم اکنون نیز در صدر این لیست 
قرار دارد. در س��ال 2009 به تنهایی آلمان ظرفیت تولید 
انرژی خورش��یدی خود را به 3.8 گیگاوات افزایش داد و 
این کشور ساالنه 3.3 گیگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت 

تولید انرژی خورشیدی خود اضافه می کند.

چین )18.3 گیگاوات(
هر پ��روژه ای که در چین آغاز می ش��ود از نوع بس��یار 
وسیع و بزرگ است. به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا 
و همچنین یکی از بزرگ تری��ن تولید کنندگان گازهای 
گلخانه ای، تصمیم چین برای استفاده از انرژی خورشیدی 
بس��یار خبر خوب و مسرت بخشی اس��ت. از سال 2009 
تاکنون چی��ن ظرفیت تولی��د انرژی خورش��یدی خود 
را به میزان ش��ش هزار درص��د افزای��ش داده که رقمی 
خیره کننده اس��ت. یعنی از کمتر از یک س��وم گیگاوات 
به 18.3 گی��گاوات، این افزایش به چی��ن کمک می کند 
تا به عن��وان یکی از بزرگ تری��ن تولید کنن��دگان انرژی 

خورشیدی در جهان مطرح شود.

ایتالیا )17.6 گیگاوات(
ایتالیا با افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی خود 
از رتبه پنجم در س��ال 2010 به رتبه سوم در پایان سال  
2013 ارتقا یافت، به عنوان یکی از کشورهایی که بیشتر 
انرژی تولیدی خود را که در ح��دود 7.8 درصد از انرژی 
مصرفی اش است از طریق اس��تفاده از انرژی خورشیدی 
تولید می کند درحالی که س��هم آلمان از این انرژی 6.2 
درصد اس��ت. این موضوع ایتالیا را به عنوان یک کش��ور 
پیشرو در زمینه اس��تفاده از انرژی خورشیدی در جهان 

تبدیل کرده است.

ژاپن )13.6 گیگاوات(
ژاپن در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی از رتبه سوم 
در سال 2010 به رتبه چهارم در سال 2014 سقوط کرد. 
با این همه همچنان از جمله کشورهای مثال زدنی در این 
مورد است. در چهار سال گذشته این کشور ظرفیت تولید 
انرژی خورشیدی خود را پانصد درصد افزایش داده است. 
در برنامه های دولت این کش��ور ظرفیت اس��تفاده از این 
انرژی تا سال 2020 باید به 28 گیگاوات و تا سال 2030 
باید به 53 گیگاوات افزایش پیدا کرده و با حمایت مقامات 
محلی و بخش خصوصی ژاپن به عنوان نخست استفاده از 

انرژی خورشیدی در جهان نائل شود.

ایاالت متحده امریکا )12 گیگاوات(
باور این موضوع که کشوری در طول چهارسال گذشته 
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی اش را به میزان 750درصد 
افزای��ش داده ولی همچن��ان در جدول کش��ورهای برتر 
اس��تفاده کننده از این انرژی سقوط می کند بسیار دشوار 
است و نش��ان می دهد که اشتیاق برای اس��تفاده از این 
انرژی به چه میزان در جهان در حال افزایش است. ایاالت 
متحده با کاهش هزینه های انرژی خورش��یدی به میزان 
قابل توجهی از این انرژی بهره مند ش��ده که البته اتخاذ 
سیاست های کالن در س��طح ایاالت نیز کمک شایانی به 
این موضوع کرده اس��ت. با توجه به پروژه های استفاده از 
پنل های انرژی خورش��یدی به نظر می رسد که ظرفیت 
تولید ان��رژی از این طریق در امریکا در س��ال های آینده 

افزایش خواهد یافت.

افزایش صادرات نفت عراق
پترون�ت: صادرات نفت خ��ام عراق در ماه س��پتامبر به 
2.534 میلیون بشکه در روز رس��ید که نسبت به صادرات 
2.38 میلیون بشکه ای این کشور در ماه اوت، باالتر است. به 
گزارش پترونت به نقل از ایراکی نیوز، میزان صادرات عراق در 
ماه سپتامبر به رکورد این کشور در ماه می گذشته که صادرات 
این کاال به 2.58 میلیون بشکه در روز )باالترین مقدار از سال 
2003( رسیده بود، نزدیک ش��ده است. رویترز در گزارشی 
پنجشنبه به نقل از سخنگوی وزارت نفت عراق اعالم کرده 
بود که حجم نفت خام صادراتی این کش��ور در ماه سپتامبر 
در حدود 2.534 میلیون بشکه در روز بوده است. سخنگوی 
وزارت نفت ع��راق همچنین تصریح کرده اس��ت که عواید 
حاصل از فروش نفت در ماه س��پتامبر 7 میلیارد دالر بوده 
اس��ت. تمامی نفت صادراتی عراق از مبدأ جنوب این کشور 
بوده اس��ت. صادرات نفت کرکوک از طریق خط لوله انتقال 
نفت کرکوک-جیهان از ماه م��ارس تاکنون به علت حمله 
شبه نظامیان قطع شده است. بعد از گذشت سه ماه از شروع 
حمالت داع��ش در عراق ک��ه بهای جهانی نفت خ��ام را به 
115 دالر در هر بشکه هم رسانده بود، درگیری های نظامی 
نتوانسته است بر صادرات این کشور تاثیری بگذارد زیرا نبردها 
در شمال عراق و بنادر صادرات نفت در جنوب این کشور قرار 

دارند و به همین خاطر از گزند حمالت در امان مانده است.

انرژی

صادرات

بازارهای جهانی

نفت
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معاون وزیر نفت ب��ا اعالم جزییات تعیین 
قیمت خوراک گف��ت: ارائه خوراک ارزان به 
پتروش��یمی ها آنها را تنبل می کند و باعث 
می شود به رانت خواری عادت کنند. عباس 
ش��عری مقدم، در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تعیین قیمت خ��وراک برای طوالنی مدت با 
هدف ایجاد ثبات برای سرمایه گذاران در این 
بخش تصریح کرد: در این زمینه مذاکراتی 

در ح��ال انجام اس��ت، ولی هنوز ب��ه توافق 
نهایی نرس��یده ایم. مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی، یکی از این روش ها را 
وابسته کردن قیمت ساالنه خوراک به قیمت 
تولید عنوان کرد و افزود:  البته مجلس کف 
قیمت خوراک را 13 سنت اعالم کرده است. 
ش��عری مقدم، در ادامه یکی از فرمول های 
تعیین قیمت خوراک را وابسته کردن قیمت 

خوراک به قیمت نفت خوان��د و اظهار کرد: 
مجلس این پیش��نهاد را مطرح ک��رده، اما 
عده ای معتقدند که رابطه بین قیمت نفت و 
گاز به هم خورده و این دو زیاد از هم تبعیت 
نمی کن��د و وصل کردن قیم��ت خوراک به 
نفت غیر منطقی به نظر می رسد. وی با بیان 
اینکه این فرمول ها در حال بررس��ی است، 
خاطرنشان کرد: ما به دنبال فروش خوراک 

با قیمت منطقی هس��تیم و آن طور که وزیر 
نفت تاکید کرده به دنبال کسب سود عادالنه 
برای پتروش��یمی ها هس��تیم. معاون وزیر 
نفت ب��ا بیان اینک��ه این طبیعی اس��ت که 
بخش خصوصی به دنبال قیم��ت گاز ارزان 
باش��د، افزود: دولت همواره به دنبال فروش 
گاز با قیمت منطقی است و به قول وزیر نفت 

نباید به کسی رانت بدهیم.

جزییات جدید از تعیین قیمت خوراک



3 کار و تولید

پرداخت یارانه به تولید یکی 
از ش��عارهایی است که دولت 
تاکنون چند ب��ار بر آن تاکید 
و آن را تکرار کرده است. بحث 
بر س��ر اینکه بخشی از درآمد 
حاص��ل از هدفمندی یارانه ها 
بای��د به بخش تولید س��رازیر 
هدفمندی  قان��ون  در  ش��ود، 
 21 تبصره  )موض��وع  یارانه ها 
هدفمن��دی  اج��رای  قان��ون 
یارانه ه��ا( هم وجود داش��ته 
ام��ا از نوش��ته های قانون��ی تا 
فاصله ها  اجرای��ی  راهکارهای 
آنقدر زیاد اس��ت ک��ه این دو 
را ن��ه تنه��ا ب��ه ه��م نزدیک 
نمی کند بلکه هم��واره دور از 

هم نگه شان می دارد. 
ع��دم موفقی��ت دول��ت در 
رس��اندن یاران��ه ب��ه بخ��ش 
تولی��د گواهی اس��ت بر اینکه 
همیشه  قانون ها  نیس��ت  قرار 
ش��وند.  نزدی��ک  عم��ل  ب��ه 
خ��واه  قان��ون  نویس��ندگان 
اعضای هیأت دولت باش��ند یا 
در  همواره  مجلس  نمایندگان 
فضایی خوش��بینانه قوانین را 
انش��اء می کنن��د و امید دارند 
که این قوانین اجرا ش��ود. اما 
خوش بینی نویسندگان از یک 
س��و و دور از واقعی��ت ب��ودن 
نوش��ته های قانونی از س��وی 
دیگر س��بب ش��ده ت��ا مردم 
چندان که باید و شاید نتوانند 

به قوانین دل خوش کنند. 
تولید کنن��دگان بارها اعالم 
کرده اند که ب��رای جلوگیری 
کارگاه ها  تعطیل��ی چ��رخ  از 
کمک  به  کارخانه هایش��ان  و 
مالی دول��ت نیاز مبرم دارند. 
نی��از بخش تولید ب��ه تزریق 
مناب��ع مال��ی دول��ت از یک 
س��و چراغ ک��م رم��ق تولید 
را روش��ن نگه م��ی دارد و از 
بیکاری  سوی دیگر مشکالت 

را ب��رای دولت قاب��ل کنترل 
می کند. با توجه به آمارهایی 
ک��ه از افراد بیکار جویای کار 
منتشر می شود ایجاد اشتغال 
یکی از معضالت جدی دولت 
به ش��مار می رود واگر بخش 
تولی��د با تهدی��دات منجر به 
تعطیل��ی روبه رو ش��ود، حل 
معضل بیکاری برای دولت به 

مراتب بغرنج تر خواهد ش��د. 
بخش  ب��ه  یارانه  پرداخ��ت 
تولی��د، دول��ت را ن��ه تنها در 
افزایش کااله��ای تولیدی در 
کش��ور ی��اری می کن��د بلکه 
ایجاد اش��تغال را نیز به نوعی 
اهمیت  و  می کند  پش��تیبانی 
کم��ک ب��ه بخ��ش تولی��د را 
ب��رای دولت ب��ه چندین برابر 
ب��ا  این هم��ه  ب��ا  می رس��اند. 
گذشت ش��ش ماه از سال 93 
و با وجود تمام وعده هایی که 
برای پرداخ��ت یارانه تولید از 
س��وی مس��ئوالن دولت��ی در 
می ش��ود،  منتش��ر  رس��انه ها 
تولید کنن��دگان می گویند که 
دستش��ان خال��ی اس��ت و با 
تالش  رمق هایش��ان  آخری��ن 

می کنند تا رسیدن کمک های 
دولت بخش های تولیدی را به 

زحمت سرپا نگه دارند. 
معاون  نوبخت،  محمدباق��ر 
نظ��ارت  و  برنامه ری��زی 
هم  رییس جمهور  راهب��ردی 
ای��ن واقعی��ت را تایید کرده 
ک��ه تاکن��ون هی��چ یارانه ای 
پرداخت  تولی��د  بخ��ش  ب��ه 
نش��ده، او در گفت وگوی��ی با 
خبرگ��زاری ایس��نا توضی��ح 
پرداخ��ت  ع��دم  ک��ه  داده 
یاران��ه تولید به دلیل »برخی 
است.  نبوده  نقدی«  مس��ائل 
یاران��ه:  ای��ن  او  گفت��ه  ب��ه 
به  یارانه س��ود  »به ص��ورت 
مابه التف��اوت س��ود دریافتی 
بانک ه��ا و آنچ��ه مدنظ��ر ما 
تس��هیالت  پرداخ��ت  ب��رای 
انج��ام  اس��ت  تولی��د   ب��ه 

خواهد شد.«
»تجرب��ه  داده:  توضی��ح  او 
گذش��ته به ما نش��ان داده که 
نباید یارانه را به طور نقدی به 
بخش های تولی��دی بپردازیم، 
زی��را در دول��ت قب��ل بان��ک 
مرک��زی 23 ه��زار میلی��ارد 

تومان را برای طرح بنگاه های 
زودبازده هزین��ه کرد اما فقط 

یک سوم آن عملیاتی شد.«
نوبخ��ت ب��ا بی��ان اینکه با 
افزای��ش 300 تومان��ی قیمت 
ضم��ن  توانس��تیم  بنزی��ن 
میلی��ارد   4800 تخصی��ص 
بال��غ  بهداش��ت  ب��ه  توم��ان 
ب��ر 5727 توم��ان ب��ه تولید 

اختصاص دهیم.«
نوبخت  براس��اس گفته های 
در فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
که از اردیبهش��ت ماه ش��روع 
»تس��هیل  در  دول��ت  ش��ده 
مناب��ع« با مش��کالتی روبه رو 
ش��ده و تعه��دات مرب��وط به 
ش��رکت پخش و پاالیش گاز 
با تاخیر انجام ش��ده که سبب 
ش��ده  مش��کالت  برخی  بروز 
اس��ت. او گفته ک��ه: »اولویت 
پرداخ��ت منابع را ب��ه تحول 

نظام سالمت قرار دادیم.«
دولت ب��رای بخش صنعت، 
معدن و تجارت 1200 میلیارد 
تومان، برای بخش کش��اورزی 
یک هزار میلیارد تومان و برای 
برقی شدن چاه های کشاورزی 

200 میلی��ارد توم��ان در نظر 
گرفت��ه اس��ت. عالوه ب��ر این 
یک ه��زار میلیارد تومان برای 
مش��وق های صادراتی در نظر 
گفته ش��ده و 1200 میلیارد 
توم��ان ب��رای حم��ل  و نقل 
درون ش��هری و برون شهری 
و 1421 میلی��ارد تومان برای 
حمای��ت از واحده��ای دولت 
ب��رق در نظر گرفته ش��ده که 
از طری��ق تس��هیالت بانک ها 

پرداخت خواهد شد. 
خبرگ��زاری دولت هم چهار 
روز پیش اعالم کرد که 5200 
میلی��ارد توم��ان یاران��ه برای 
حمایت از تولید در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. براس��اس آنچه 
خبرگزاری دولت منتشر کرده 
اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمه��ور از دبی��ر هیأت 
دولت خواس��ته ت��ا آیین نامه 
هرچ��ه  تولی��د  از  حمای��ت 
س��ریع تر در هی��أت وزی��ران 

مطرح شود. 
تخصی��ص  این هم��ه  ب��ا 
ای��ن حج��م نق��دی از طریق 
ش��بکه های بانک��ی کاری بس 
دش��وار به نظ��ر می رس��د. از 
ی��ک س��و، دولت هن��وز اعالم 
نکرده که این منابع در اختیار 
بانک ها ق��رار گرفته یا خیر؟ از 
س��وی دیگر با توجه به کندی 
و حجم  بانک��ی  فعالیت ه��ای 
باالی بوروکراسی اداری و کاغذ 
بازی در بانک ها به نظر می رسد 
که امکان پرداخت تسهیالتی با 
این حجم یارانه تا پایان س��ال 
کاری دش��وار و شاید ناممکن 
باش��د. در م��اه هفتم س��ال و 
در حال��ی ک��ه کمتر از ش��ش 
ماه ب��ه پایان س��ال باقی مانده 
تولید کنندگان چگونه خواهند 
توانس��ت با تکیه بر کمک های 
دولت چ��راغ بخ��ش تولید را 

روشن نگه دارند؟ 

معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت از برنامه های ویژه دولت 
برای حمای��ت از صنایع کوچک 
خب��رداده اس��ت ت��ا بهره گیری 
بیش��تر از این صنای��ع به رونق 
اشتغال و افزایش رشد اقتصادی 

کمک کند. 
شاید در طول س��ال هایی که 
اقتصاددان��ان از آنه��ا به عن��وان 
س��ال های س��خت اقتص��اد یاد 
می کنن��د، هی��چ بخش��ی مانند 
صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط تا 
این اندازه از تغییرات و نوسانات 
اقتص��ادی ضرب��ه نخوردند. این 
ضربه آنقدر ش��دید بود که  یکی 
از نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی مدع��ی تعطیل��ی 60 
درص��د واحدهای تولیدی ش��د. 
البت��ه موضوعی ک��ه محمدرضا 
نعمت زاده، وزی��ر صنعت آن را 
تکذیب کرد. طبق آخرین آماری 
ک��ه از زبان وزی��ر صنعت اعالم 
ش��ده، در حال حاض��ر 90 هزار 
واح��د تولیدی در کش��ور وجود 
دارد ک��ه حدود 15 ه��زار واحد 
ک��ه آنها ه��م واحدهای کوچک 
هس��تند، تعطیل ش��ده اند. البته 
باید این نکت��ه را در نظر گرفت 
ک��ه مابقی واحده��ای باقیمانده 
نیز ب��ا صددرص��د ظرفیت خود 
فعالی��ت نک��رده و در بهتری��ن 
حالت با 60 درصد ظرفیت خود 

فعالیت می کنند. 

نقش برجسته واحدهای 
کوچک صنعتی در رشد 

اقتصادی
کوچ��ک  واحده��ای  تع��داد 
و متوس��ط که ب��ه اختص��ار به 
آنه��ا SME گفته می ش��ود، در 
کش��ورهای مختلف زیاد است و 
نقش بس��یار مهمی را در رش��د 
اقتص��ادی و اش��تغال ب��ر عهده 
دارن��د. به وی��ژه در کش��ورهایی 
ک��ه اقتص��اد آزاد و رقابت��ی در 
آن ها نظام حاکم اس��ت. در این 
نوع کش��ورها واحدهای صنعتی 
کوچ��ک و متوس��ط مهم تری��ن 
ارکان فعاالن اقتصادی هستند. 

محمود جام س��از، اقتصاددان، 
درب��اره نق��ش ای��ن واحدها در 
اقتص��اد ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید: »به اعتقاد این واحدها 
مح��ور اصل��ی بخش خصوص��ی 

هستند و با استعدادهای موجود 
در بخش خصوص��ی، ش��کوفایی 

اقتصاد را تضمین می کنند.«
اما در کش��ور ما به دلیل آنچه  
می نامن��دش،  دولت��ی  اقتص��اد 
حاکمیت و تصدی گری اقتصادی 
در دست دولت است، بخش های 
ب��زرگ اقتص��ادی بیش��تر مورد 
توجه ق��رار گرفته و مس��تقیما 
تحت مالکیت دولتی قرار دارند. 
حتی در اصل 44 قانون اساسی 
نی��ز ک��ه از آن به عن��وان اصل 
خصوصی س��ازی یاد می شود نیز 
شرکت های بزرگ را در مالکیت 
بنگاه ه��ای عموم��ی دانس��ته و 
صرفا بخش خصوصی را به عنوان 
مکملی برای فعالیت های دولتی 
محس��وب می کند. بنابراین اصل 
را ب��ر فعالیت بنگاه ه��ای بزرگ 
اقتص��ادی می داند. ام��ا با توجه 
به اینکه هزینه ایجاد یک ش��غل 
در واحدهای بزرگ بس��یار زیاد 
است، باز هم می توان در راستای 
کوچک تر ش��دن سهم بنگاه های 
کوچک و متوسط گام برداشت؟ 
جام س��از، در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش می گوی��د: »ایجاد یک 
ش��غل در صنایع ب��زرگ به این 
دلیل ک��ه ایج��اد و فعالیت آنها 
س��رمایه گذاری های  نیازمن��د 
باالست، هزینه شغل ایجاد شده 
بسیار زیاد اس��ت، به طور مثال 
در صنای��ع نفت��ی هزین��ه برای 
ایجاد یک ش��غل بی��ن 200 تا 
300 میلیون تومان اس��ت و در 
بنگاه های کوچک  در  صورتی که 

و متوس��ط این گون��ه نیس��ت و 
هزینه ایجاد یک شغل 10 تا 20 

میلیون تومان است.«

چرا بنگاه های کوچک 
کم توان اند؟ 

تولید  واحدهای  به  بی توجهی 
کوچ��ک و متوس��ط و در عوض 
توج��ه ب��ه واحدهای ب��زرگ و 
پیشرو موجب شده که واحدهای 
SME از توانای��ی و کارایی الزم 
ب��رای تاثیر گ��ذاری ب��ر اقتصاد 
کش��ور برخ��وردار نباش��ند. در 
دوره های گذش��ته به دلیل آنچه  
کارشناس��ان اقتص��ادی انحصار 
دولت��ی می نامندش و در پی آن 
قیم��ت گذاری ه��ای دولتی در 
بازار باعث رخت بربس��تن رقابت 
از بازار شده اس��ت. اما این تنها 
دلیل ناتوان��ی بنگاه های کوچک 

نیست. 
جام س��از، درب��اره این موضوع 
توضی��ح می دهد: »بس��یاری از 
تس��هیالت بانکی ک��ه از طریق 
ایج��اد  مردم��ی  س��پرده های 
س��الیان  ط��ول  در  می ش��ود، 
گذش��ته ب��ه ج��ای آنک��ه ب��ه 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط 
تعلق بگی��رد، به بخ��ش دولتی 
تعل��ق گرفت��ه و موجب تضعیف 
بخش خصوصی ش��ده اس��ت. از 
س��وی دیگر، واردات��ی که انجام 
می ش��ود باع��ث کنار گذاش��تن 
تولیدات بخش خصوصی از بخش 
رقابت شده است، همین اتفاقات 
مقدم��ات این موض��وع را فراهم 

بخش خصوص��ی  ک��ه  می کن��د 
زی��ر ظرفیت خ��ود ب��ه فعالیت 

بپردازد.«
او می افزاید: »ب��ه جای اینکه 
بخش خصوصی در کش��ور ما پا 
بگیرد، شرکت های بزرگ دولتی 
یا شبه دولتی سربرآورده اند و در 
ش��رایطی که ما در رکود به سر 
می بری��م بنگاه ه��ای کوچک به 
دلیل کمبود منابع مالی در حال 
توقف هس��تند. همه این دالیل 
موجب می شود که ما نتوانیم به 
رش��د اقتصادی هشت درصد که 
مورد توجه برنامه پنجم توس��عه 
اس��ت، دس��ت پیدا کنی��م زیرا 
بنگاه ه��ای کوچ��ک از اعتبارات 
بانکی محروم هس��تند و به جای 

آن بانک ها بنگاه دار شده اند.«

از وعده های دولت تا 
خواسته های تولیدکنندگان

در چنی��ن ش��رایطی ک��ه بر 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط 
تولی��دی حاک��م اس��ت، وزارت 
تس��هیالت  اختصاص  از  صنعت 
ب��ه این دس��ته از صنای��ع خبر 
س��یدمحمدعلی  می ده��د. 
ابریشمی، توسعه زیرساخت های 
ش��هرک های صنعت��ی که یکی 
از بزرگ تری��ن دغدغه ه��ای این 
بخ��ش اس��ت را به عن��وان یکی 
دیگر از اقدام��ات وزارت صنعت 
و مع��دن در راس��تای توس��عه 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط 
عن��وان کرده اس��ت.  در همین 
ح��ال صاحبان صنای��ع کوچک 

از مشکالتش��ان می گویند. هانیه 
رحیم��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
تولیدی ورق مشبک، با اشاره به 
مشکالت برای گرفتن تسهیالت 
می گوید:  ام��روز«  »فرص��ت  به 
»بانک ها برای دادن تس��هیالت، 
مقررات و زمان طوالنی را پیش 
روی تولیدکننده می گذارند و از 
س��وی دیگر به وعده هایشان نیز 
عمل نمی کنند. مثال به ما وعده 
اعطای تس��هیالت با س��ود 12 
درص��د را دادند و بع��د از اینکه 
م��ا اقدام به خرید ماش��ین آالت 
کردی��م، با یک آیین نامه س��ود 
بانک ها تغییر کرد و به ما گفتند 
که اکنون با 18 درصد به ش��ما 

تسهیالت پرداخت می شود.«
»تاکن��ون  اس��ت:  معتق��د  او 
حمای��ت خاصی از ای��ن بنگاه ها 
ص��ورت نگرفت��ه و حت��ی ب��ه 
نظی��ر  ش��ده  داده  وعده ه��ای 
معافیت ه��ای مالیات��ی نیز عمل 

نشده است.«
از سوی دیگر، اصغر شاهسوند، 
مدیرعامل شرکت توان گستران 
عایق که واح��د تولیدی خود را 
به تازگ��ی تعطیل کرده اس��ت، 
می گوید:  ام��روز«  »فرص��ت  به 
 22 ب��ا  تس��هیالت  »بانک ه��ا 
درصد سود را به تولیدکنندگان 
ارائ��ه می کنن��د، ک��دام واح��د 
کوچ��ک تولیدی می تواند چنین 
پرداخ��ت  را  س��ودی  درص��د 
کند. عل��ت تعطیل��ی واحد من 
س��خت گیری های دولتی و عدم 

حمایت های دولتی بود.«
طبق آنچه جام س��از می گوید، 
تنه��ا اعطای تس��هیالت به این 
واحدها کافی نیس��ت، بلکه باید 
بسترهای مناسب فعالیت فراهم 
و ی��ک ب��ازار رقابتی نی��ز ایجاد 
ش��ود. اکنون فضای کس��ب و کار 
در ایران نسبت به استانداردهای 
جهان��ی در وضعیتی نامناس��ب 
ق��رار دارد. بنابراین گرچه اقدام 
و وعده داده ش��ده در راس��تای 
در  رون��ق  ایج��اد  و  توس��عه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط از 
س��وی دولت قابل تقدیر اس��ت 
اما باید توجه داشت تا زمانی که 
پیدا  بهب��ود  فضای کس��ب و کار 
نکند، این بنگاه ها نمی توانند در 
فض��ای انحصار دولتی و با وجود 
تغییرات سریع قوانین کسب و کار 
و بازار نامتعادل، به رونق برسند. 

آیا عزم دولت برای پرداخت یارانه تولید جدی است؟ 

خیز دولت برای رونق بنگاه های کوچک

تجار چین از فرش های ایرانی 
استقبال می کنند

فرش دستباف قم در طول چند دهه توانسته جایگاه 
ویژه ای در این هن��ر و صنعت بیابد و هنر و توانمندی 

خود را به جهانیان ثابت کرده است.
سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران گفت: در سال های 
اخی��ر تجار چینی اس��تقبال خوبی از فرش دس��تباف 
ای��ران کرده اند و برای حضور پای��دار در این بازار باید 
بازاریابی و تبلیغات وی��ژه ای صورت گیرد و از تخریب 

آن بازار پرهیز شود.
به گ��زارش ایلن��ا، حمی��د کارگر در جم��ع اعضای 
اتحادیه ه��ای تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان فرش 
دس��تباف استان قم با اشاره به اهمیت توسعه صادرات 
فرش دس��تباف به کش��ورهای هدف، ضرورت حضور 
آگاهان��ه و هدف��دار در نمایش��گاه های برون م��رزی و 
داشتن نگاه بلندمدت برای حفظ بازار ها را مورد تاکید 

قرار داد.
وی، ضرورت تبلیغ هوشمندانه فرش دستباف ایران 
در بازاره��ای داخل��ی و خارجی را خاطرنش��ان کرد و 
اف��زود: اکنون برای تبلیغ این هنر و صنعت در داخل و 

خارج کشور برنامه ریزی مناسبی در حال انجام است.
به گفته کارگر، تبلیغات در دو گروه بازارهای سنتی 
و جدی��د در خارج از کش��ور توس��ط س��فارتخانه های 
کش��ورمان در ای��ن بازار ه��ا ب��رای رص��د و معرف��ی 
موسس��ه های معتب��ر تبلیغاتی در جه��ت تدوین یک 

برنامه موثر به خدمت گرفته شده است.
وی اضافه کرد: فرش دستباف قم در طول چند دهه 
توانس��ته جایگاه ویژه ای در این هن��ر و صنعت بیابد و 

هنر و توانمندی خود را به جهانیان ثابت کرده است.
در این نشس��ت، غالمرض��ا اخوان، ریی��س اتحادیه 
صنفی فرش دس��تباف استان قم بر ضرورت تخصیص 
اعتبار و تس��هیالت بانکی با کارمزد پایین برای توسعه 
کارگاه های تولی��دی به منظور اش��تغالزایی و افزایش 

تولید فرش دستباف تاکید کرد.
وی خواس��تار تخصی��ص بودج��ه ب��رای تبلیغات و 
اطالع رس��انی نمایشگاه فرش دس��تباف این استان در 

آبان ماه امسال شد.
همچنی��ن ابوالفض��ل رجبی��ان، ریی��س اتحادی��ه 
صادرکنندگان فرش دس��تباف قم نیز خواس��تار تداوم 
این دیدار ها و گفت و گوهای تخصصی درباره مشکالت 
و مس��ائل حوزه فرش دستباف به منظور چاره جویی و 

هم افزایی شد.
برپای��ه ای��ن گ��زارش، موض��وع اهمی��ت آم��وزش 
تولید کنن��دگان و بافندگان، اع��زام هیات های تجاری 
برای شناس��ایی بازار و سلیقه های کش��ورهای هدف، 
تبلیغ��ات برون مرزی، توس��عه تج��ارت الکترونیکی و 
تالش برای ارتق��ای منزلت اجتماعی بافندگان در این 

نشست، خاطرنشان شد.
مش��کالت موجود در مس��یر احداث و اتم��ام پروژه 
نمایش��گاه دائم��ی فرش ق��م، لزوم ت��داوم آموزش به 
طراحان و نقاش��ان فرش و توجه بیش از پیش به بازار 
داخلی فرش نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این 

نشست بود.

شرایط زیرساختی معادن برای عملیات 
بزرگ مقیاس باید فراهم شود

مع��اون طرح های توس��عه معدن و صنای��ع معدنی 
ایمیدرو گفت: شرایط زیرساختی معادن برای عملیات 

بزرگ مقیاس باید فراهم شود.
جمشید مالرحمان، با بیان این مطلب اظهار داشت: 
ایمیدرو به عنوان یک س��ازمان توس��عه ای فعالیت های 
معدن��ی در مقیاس ب��زرگ را انج��ام می دهد، چنانچه 
وضعی��ت زیرس��اختی مع��ادن )همچ��ون حمل و نقل، 
تجهی��زات معدنی و پیمانکاران توانمند(، متناس��ب با 
این حجم عملیات نباش��د، روند کار با مش��کل مواجه 

می شود.
به گزارش ایمیدرو وی ادامه داد: کمبود ماشین آالت 
استخراج و اکتشاف معدن، نبود زیرساخت های ریلی- 
جاده ای و انرژی، متناس��ب ب��ا فعالیت های معدنکاری 
ب��زرگ مقیاس، از جمله چالش ه��ای پیش روی بخش 
معدن اس��ت که البته ایمیدرو بر تامین زیرساخت های 
این بخش متمرکز ش��ده و با اس��تفاده از ظرفیت های 
سیس��تم بانکی کش��ور، اقدام به انعقاد تفاهم نامه هایی 
ب��رای تجهی��ز و تقوی��ت پیمان��کاران جه��ت تامین 

ماشین آالت معدنی کرده است.
مع��اون طرح های توس��عه معدن و صنای��ع معدنی 
ایمیدرو با اش��اره به اینکه این سازمان در دوره جدید، 
گام ه��ای بزرگی در حوزه اکتش��اف انجام داده اس��ت، 
تصری��ح کرد: میزان س��رمایه گذاری پیش بینی ش��ده 
در تفاهم نامه منعقد ش��ده برای توسعه اکتشاف، بیش 
از 100 میلیون دالر اس��ت که در س��ال های گذش��ته 
بی س��ابقه بوده و فرصت اشتغالزایی باالیی را در کشور 

فراهم می کند.
مالرحمان همچنین در ادام��ه، از هدف گیری تولید 

ساالنه یک میلیون تن کانسنگ »باریت« خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
تاسیس آموزشگاه های فنی و 

حرفه ای آزاد ویژه زنان در خارج
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به 
تدوین طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیالن 
زن از ص��دور مج��وز تاس��یس آموزش��گاه های فنی و 

حرفه ای آزاد ویژه زنان در خارج کشور خبر داد.
کوروش پرند گفت: س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در سطوح ملی و بین المللی به تدوین و طراحی 
برنامه ه��ای متع��دد اقدام ک��رده که در ح��وزه زنان، 
شناس��ایی ایده های کارآفرینی مهارت آموختگان زن و 
طراحی و تدوین الگوی استانداردهای آموزشی، شغلی 
و مهارت های مدیریت خانه و خانواده از جمله برنامه ها 

در سطح ملی است.
وی از تدوین س��ند راهبردی توانمندسازی زنان برای 
پنج سال آینده و ایجاد تعاونی های مهارت آموختگان زن 
به عنوان برنامه های مهم این سازمان در سطح ملی نام برد.

علی  اوسط هاشمی در جمع انجمن سیستانی ها 
و بلوچستانی های مقیم مرکز: 

توسعه استان کانون توجه دولت است
دولت تدبیر و امید امسال قرار است اعتباری معادل 
50 درصد کل اعتبارات سیس��تان و بلوچستان در 35 

سال گذشته را به این خطه تخصیص دهد.
 »عل��ی اوس��ط هاش��می«، اس��تاندار سیس��تان و 
بلوچستان این خبر را در جمع سرمایه گذاران و فعاالن 

این استان در تهران داد و گفت: 
این جلس��ه که به همت مش��اور اقتصادی اس��تاندار 
سیستان و بلوچستان و انجمن سیستانی و بلوچستانی 
مقیم مرکز با حضور علی اوس��ط هاش��می و میرشکار 
مع��اون امنیتی و انتظامی برگزار ش��د که بیش از 30 
نفر از فعاالن اقتصادی بومی در آن حاضر شده بودند.

دولت با تخصیص ی��ک میلیارد و 442 میلیون دالر 
از محل بند ق-تبصره 2 قانون بودجه برای گاز رس��انی 
به ش��هرها و روس��تاهای باالی 20 خانوار در اس��تان 

سیستان و بلوچستان موافقت کرده است.
وی در این نشس��ت درباره احیای نقش کارشناسان 
گفت: م��ن فرمان��داران و مدیران و هم��ه کارکنان را 
مج��اب کردم که حتما از کارشناس��ان دعوت به عمل 
آورند و فکر نکنند که خودش��ان قائم اند و بدانند نقش 

کارشناسی جای خودش را دارد.
همچنین از مشارکت زنان در سطح مدیر کل و معاون 
اس��تاندار و فرماندار استفاده شده است.کاری که همراه با 
مقاومت و فشار زیادی برای من بود چرا که برخی معتقدند 
والی نباید زن باش��د. در صورتی که در دوره آقای خاتمی 
ورود زنان به مقامات باال شروع شد اما این فشار نبود ولی 
اتفاقی که در هشت سال گذشته افتاد، سبب شد مقاومت 
برای ورود زنان به سطح مدیریت کالن زیاد شود. استاندار 
سیستان و بلوچستان گفت: ما تصمیم داریم با بندرکویته، 
بندردوبی، بلوچستان پاکستان، پنجاب و کراچی ارتباط 
بین المللی و فعالیت ها و همکاری های اقتصادی داش��ته 
باشیم. وی همچنین با اشاره به ذخیره آب کشاورزی برای 
سال آینده گفت: ذخیره آب کشاورزی ما برای کشاورزی 

سال آینده تامین است.
برای نمونه »ناصر بون«، »علی پارس��ا«، »رضوانی« 
و  تولیدکنن��دگان  جمل��ه  از  ش��هرکی«  »فره��اد  و 
س��رمایه گذاران اهل سیس��تان و بلوچستان خطاب به 
اس��تاندار گفتند: از دولت انتظار داریم سرمایه گذاران 
تکریم شده و زیرس��اختارهای توسعه اقتصادی استان 
را فراهم کنید. علی اوسط هاشمی نیز در پاسخ به این 
انتظارات توضیح داد: حاش��یه سازی ها تاکنون مانع از 
پیش��رفت برنامه های دولت تدبیر و امید در سیستان و 
بلوچستان ش��ده و واقعیت این اس��ت که دولت آقای 

روحانی بسیار به این منطقه توجه داشته است.
استاندار سیستان و بلوچس��تان در بخش دیگری از 
س��خنان خود به فعاالن سرمایه گذاری این خطه گفت: 
200 هزار کیلومتر مربع در کشور معادن زیر استخراج 
داریم که از آن 100 هزار کیلومتر مربع فعال اس��ت و 
ب��ا مابقی نی��ز 86 هزار کیلومتر مرب��ع ظرفیت معادن 
سیستان وبلوچستان است. وی در این باره تصریح کرد: 
ش��رکت ایمیدرو تالش دارد استخراج در این حوزه را 
ش��روع کند و به زودی می توانیم خبر استخراج مس از 
سیس��تان و بلوچس��تان را به مردم بدهیم. وی دراین 
جلس��ه تاکید کرد: باید بر پتانسیل تولید گوشت قرمز 
در سیس��تان و بلوچستان تمرکز کنیم زیرا این منطقه 

به خوبی توان تامین گوشت قرمز کشور را دارد.
این مقام ارشد استان در این باره توضیح داد: متاسفانه 
مافیای واردات گوش��ت برزیل تاکنون مانع از آن شده تا 
تولید گوشت قرمز سیستان و بلوچستان پا بگیرد و این در 
حالی است که دولت در این استان قرنطینه هایی احداث 

کرده که برخی از آنها رها شده است.

 150طرح نیمه تمام صنعتی 
درکشور وجود دارد

مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از وج��ود 150 طرح نیمه تمام صنعتی در کش��ور خبر 
داد. »روی��ا رفیعی« گفت: چنانچه این طرح ها در مناطق 
مختلف راه اندازی شوند عالوه بر ارزش افزوده و اشتغالزایی 
که به ویژه در صنعت سیمان ایجاد می کنند در صادرات و 

ارز آوری به کشور نیز می توانند موثر باشند.
به گ��زارش ایرنا، مدی��رکل دفتر طرح ه��ای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: براساس تاکید وزیر 
صنعت از اردیبهش��ت ماه سال جاری کارخانه سیمان 
دهل��ران به دلیل عقب ماندگ��ی در اجرا به صورت ویژه 
توسط معاونت برنامه ریزی پیگیری می شود. مشکالت 
مال��ی و معوق��ات بانکی این ط��رح پرداخت و در حال 

حاضر از حالت رکود خارج و فعال شده است.
وی یادآور ش��د: چهار پیمانکار در این طرح صنعتی 
مشغول فعالیت هس��تند که روند کار مورد رضایت ما 
نیس��ت و وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تاکید دارد 
که ش��مار پیمانکاران به حدی برس��د که مجری طرح 

تعهد کرده است.
مدی��رکل دفتر طرح ه��ای وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از پیش راه اندازی این طرح تا هفته دولت سال 
94 خب��ر داد و اضافه کرد: قرار اس��ت این مجتمع 22 

بهمن سال 94 راه اندازی و به تولید انبوه برسد.
رفیع��ی با اش��اره به عق��ب ماندگی ط��رح از برنامه 
زمان بندی گفت: بخش��ی از مشکل این طرح نقدینگی 
اس��ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش می کند 
ای��ن طرح صنعت��ی پیش از 22 بهمن س��ال آینده به 

بهره برداری برسد.
وی حس��ن بزرگ این کارخانه را خرید ماشین آالت 
از طریق تسهیالت دریافتی و فراهم بودن زیرساخت ها 
عن��وان کرد و گف��ت: تحریم ها روی این پ��روژه اثری 

نداشته است.
رفیعی با اش��اره به پیش��رفت 75 درصدی این طرح 
یادآور شد: ظرف یک ماه آینده بخش انتهایی کارخانه 
س��یمان دهلران ب��رای تامین بخش��ی از نقدینگی آن 

راه اندازی می شود.
وی تاکید کرد: کارخانه سیمان دهلران از طرح های 
اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این به 
معنای اختصاص تسهیالت دیگری به این طرح نیست، 
بلکه پیگیری می ش��ود که تس��هیالتی که قبال به این 

پروژه داده شده است، اجرایی شود.

خبر استانی

صنعت

فرش

معدن

تعاون
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عسل داداشلو

ب�راس��اس گ�ف�ته های س�یدمحمدعلی سیدابریش�می، معاون وزی�ر صنعت، معدن و 
تجارت، برای خارج ش�دن صنایع کوچک و متوس�ط از رکود بیش از 100 هزار میلیارد ریال 
منابع مورد نیاز است که دولت قصد دارد با اختصاص تسهیالت به صنایع به آنها کمک کند. 
بر این اس�اس، دولت در واگذاری زمین در مناطق محروم و کمتر توس�عه یافته برای توسعه 

مناطق صنعتی به متقاضیان 60 درصد تخفیف می دهد.

مینا شهنی



پول و سرمایه4

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار در هفته ای که گذش��ت 
ب��ا کاه��ش 0.21 درصدی به 
71 هزار و 640 واحد رس��ید. 
در عین حال، شاخص صنعت 
در آخر هفت��ه، روی عدد 60 
هزار و 827 واحد ایس��تاد که 
در قی��اس با هفته قبل، 0.06 
درصد کاهش را نشان می داد. 
ش��اخص ب��ازار اول در هفته 
گذشته با 0.43 درصد کاهش 
ب��ه 52 ه��زار و 501 واحد و 
ش��اخص ب��ازار دوم ب��ا 0.33 
درصد افزایش به 142 هزار و 
667 واحد رسید. شاخص کل 
بورس که معامالت نخس��تین 
روز س��ال 93 را در ارتفاع 79 
ه��زار و 15 واحدی آغاز کرده 
بود، از ابتدای امس��ال تاکنون 
در مجم��وع ب��ا اف��ت 7375 

واحدی مواجه بوده است.

بازار سهام تحت تاثیر 
پتروشیمی ها

معامالت��ی  روز  آخری��ن  در 
هفته گذش��ته نیز شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران تحت 
تاثیر روند منفی ش��رکت های 
واحد سقوط  پتروش��یمی 23 
تم��ام  مجم��وع  در  و  ک��رد 
شاخص های منتخب به غیر  از 
ش��اخص بازار دوم در وضعیت 
قرمز بودند. این در حالی است 
ک��ه ارزش معام��الت رقم یک 
میلیارد و 372 میلیون سهم را 
نش��ان می دهد. به این ترتیب، 
در ب��ازار آخری��ن روز هفت��ه 
صنایع محصوالت ش��یمیایی، 
دارویی  محص��والت  مخابرات، 
و بانک ه��ا از صنایع تاثیر گذار 
در افت ش��اخص بودن��د و در 
کانه ه��ای  اس��تخراج  مقاب��ل 
فل��زی بیش��ترین نقش مثبت 

را ایف��ا کردن��د. در آخرین روز 
هفته بازار سهام، میزان خروج 
س��هامداران از صنایع مختلف 
بیش��تر از میزان ورود آنها بود، 
به ط��وری ک��ه فع��االن تاالر 
شیش��ه ای از صنایعی همچون 
محصوالت ش��یمیایی، خودرو 
و بانک ها خارج ش��دند. بر این 
اساس، میزان فروش حقیقی ها 
بیشتر از میزان خرید آنها بود، 
یعنی س��رمایه گذاران حقیقی 
256 هزار و 141 میلیون سهم 
خری��داری ک��رده و در مقابل 
266 هزار و 236 میلیون سهم 
فروختن��د. در فراب��ورس ه��م 
ش��اخص با افت دو واحدی در 
آخری��ن روز معامالتی هفته به 
رقم 826 واحد رسید که گروه 
پتروشیمی ایرانیان، پتروشیمی 
مارون، ذوب  آهن اصفهان، نفت 
پاسارگاد و کش��تیرانی دریای 
خزر بیش��ترین تاثیر منفی را 
داش��تند. در ای��ن ب��ازار اوراق 
امتیاز تسهیالت خرید مسکن 
در اکثر سررس��یدها گران شد 
و در بیش��ترین نرخ به رقم 98 
هزار تومان در سررسید دی ماه 
91 رسید، در حالی که قیمت 
پایان��ی ای��ن سررس��ید 0.43 

درصد منفی بود.

بورس، جذاب ترین بازار 
برای سرمایه گذاری

کارشناس  رحمتی،  خس��رو 
ب��ازار س��رمایه گفت: ش��رایط 
کنونی بورس و افت ش��اخص، 
نگران کننده نیست و سهامداران 
نباید  به ویژه س��هامداران خرد 
نگران آینده باشند، زیرا شرایط 
کنونی حاکم بر ب��ورس تهران 
به زودی پای��ان می یابد و رونق 
به بازار سرمایه بازخواهد گشت. 
وی اف��زود: ب��دون تردید هنوز 
بازار  ب��ورس جذاب تری��ن  هم 
برای س��رمایه گذاری است و در 
صورتی که س��هامداران نگاهی 
س��رمایه گذاری  ب��ه  بلندمدت 
خود داشته باش��ند، سودآوری 
مطلوب��ی را تجرب��ه خواهن��د 
ک��رد. وی ادامه داد: ش��فافیت 
تقوی��ت  قیمت گ��ذاری،  در 
گزارش های مالی و حسابرسی 
ش��ده ش��رکت های بورس��ی و 
دقیق  اطالع رس��انی  همچنین 
هم��گام با س��رمایه گذاری های 
جدی��د به رش��د بازار س��رمایه 

کشور منجر می شود.

 عرضه اولیه
انجام نخواهد شد

هفت��ه  مه��م  خبره��ای  از 

عل��ی  گفته ه��ای  گذش��ته، 
صحرایی معاون بازار ش��رکت 
ب��ورس ب��ود ک��ه اع��الم کرد 
ب��ه هی��چ عن��وان در بورس و 
فراب��ورس عرضه اولیه س��هام 
انجام نخواهد ش��د. از س��وی 
درگاه��ی  اس��ماعیل  دیگ��ر، 
بورس  پذیرش ش��رکت  مدیر 
گف��ت: درج نماد دو ش��رکت 
س��رمایه گذاری  و  ج��ی  نفت 
توس��عه معین ملت در خرداد 
امس��ال انجام ش��د که تالش 
می کنیم قب��ل از پایان موعد 
مهل��ت ش��ش ماه��ه، عرضه 
اولیه س��هام این دو ش��رکت 
انجام ش��ود. وی افزود: در این 
راستا توسعه سرمایه و صنعت 
غدیر در روز 14 اردیبهش��ت 
و پتروش��یمی مبی��ن در روز 
12 مردادماه گذش��ته پذیرش 
ش��دند. ای��ن در حالی اس��ت 
پذیرش سهام شرکت های  که 
س��رمایه گذاری اعتضاد غدیر، 
س��یمان س��اوه و بیمه ما در 
حال بررسی است. وی با اشاره 
پذیرش  درخواس��ت  اینکه  به 
ش��رکت های متع��دد دیگری 
خاطرنشان  ش��ده،  مطرح  نیز 
ک��رد: این در حالی اس��ت که 
به دلیل عدم انطباق با الزامات 

دس��تورالعمل پذی��رش اوراق 
به��ادار، پذیرش آنه��ا منتفی 

شده است.

بازار در تعلیق 
میان 2 مذاکره

ح��ال  در  س��رمایه  ب��ازار 
حاض��ر در تعلیق میان دو دور 
مذاکرات هس��ته ای قرار دارد 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه هفتمین 
نتیج��ه  ب��ا  مذاک��رات  دور 
خاصی به پایان نرس��ید، نگاه 
س��رمایه گذاران ب��ه مذاکرات 
امورخارجه  وزیران  چندجانبه 
ای��ران و گ��روه 1+5 در پایان 
هفته اس��ت.در نتیجه تا زمان 
مش��خص ش��دن نتای��ج این 
پیش بینی می ش��ود  مذاکرات 
فض��ای انتظ��ار همچن��ان بر 
ب��ازار س��هام حاک��م ب��وده و 
افزای��ش قیمت تک س��هم ها، 
احتمال بهب��ود روند معامالت 
نس��بت ب��ه هفته گذش��ته را 
به وج��ود می آورد. از س��وی 
به  مربوط  گزارش ه��ای  دیگر 
عملکرد ش��رکت ها و بررس��ی 
الیحه خروج از رکود توس��ط 
مجل��س می توان��د ب��ر ب��ازار 
تاثیرگذار باشد. مجوز افزایش 
نرخ در برخی گروه ها از جمله 
دارویی ه��ا امیدواری های��ی را 
نسبت به عملکرد شرکت ها در 
ادامه سال مالی به وجود آورده 
اس��ت. در روزهای گذشته نیز 
مجوز افزایش ن��رخ در برخی 
گروه ه��ا از جمله ش��یمیایی، 
الس��تیکی و غذای��ی محق��ق 
شده است. نکته مهم دیگر در 
فعلی سطوح  تشریح ش��رایط 
قیمت��ی بس��یاری از س��هم ها 
است که بسیاری از سهامداران 
را ب��ا توج��ه به در ک��ف قرار 
گرفت��ن قیم��ت س��هم ها، به 

فروش مجاب نمی کند.

در پی افزایش نرخ برخی از گروه ها در بورس

امیدواریسرمایهگذارانبهبهبودعملکردشرکتها
آغاز طرح عرضه

 چک الکترونیکی در 4 استان
ناص��ر حکیم��ی، مدیرکل فن��اوری اطالع��ات بانک 
مرکزی گفت: اجرای طرح الکترونیکی ش��دن چک ها 
در اس��تان های البرز، قم، قزوین و زنجان آغاز ش��ده و 
تا پایان آذر در همه اس��تان ها عملیاتی می ش��ود. وی 
با اشاره به استانداردسازی چک ها از سال آینده گفت: 
 ب��ا ای��ن کار، برگه چک هم��ه بانک ها، ط��رح و اندازه 
چک ها، یکسان س��ازی می ش��ود که امنی��ت چک ها را 
افزایش می دهد و شناس��ایی چک های جعلی آسان تر 
می شود. مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی افزود: 
در س��امانه چ��کاوک به دلیل اینک��ه چک ها به صورت 
الکترونیکی مبادله می شوند، این طرح به شعب بانک ها 
کمک می کند اسناد دیگر بانک ها را به راحتی تشخیص 

دهند و امکان هرگونه سوء استفاده به حداقل برسد. 

23هزار میلیارد تومان سند بانکی 
برگشت خورد

در پنج ماهه اول امس��ال بیش از 490 هزار میلیارد 
تومان س��ند بانکی اعم از چک، س��فته، ب��رات و غیره 
مبادله و 23 هزار میلیارد تومان سند هم برگشت داده 
شد. در این دوره متوسط شاخص تعداد 90. 1 شد که 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 5. 9 درصد افزایش 
یافته اس��ت. همچنین شاخص مبلغ اس��ناد مبادله به 
159.9 رسیدکه بیانگر تورم نقطه به نقطه 15 درصدی 
اس��ت. در پنج ماه ابتدایی امس��ال بالغ بر 2.3 میلیون 
برگ س��ند به مبلغ مع��ادل23 ه��زار و 500 میلیارد 
توم��ان در اتاق پایاپای اس��ناد بانکی تهران برگش��ت 
داده ش��د. در این دوره متوسط ش��اخص های تعداد و 
مبلغ اس��ناد برگشت  داده ش��ده به ترتیب به 88.3 و 
158.5 رس��ید که نش��ان می دهد تعداد اسناد نسبت 
به دوره مش��ابه سال گذش��ته 18.2 درصد و مبلغ آن 
22.3 درصد افزایش یافته است. همچنین از فروردین  
تا پایان مرداد ماه امس��ال نسبت اس��ناد برگشت  داده 
ش��ده به مبادله ش��ده از نظر تع��داد 12.2 درصد و از 
لحاظ مبلغ به 4.8 درصد رس��ید که این نس��بت ها در 
پنج ماه اول س��ال 1392 به ترتیب 10.9 درصد و 4.5 

درصد بوده است. 

در مرحله رونق
 فشار روی نظام بانکی بیشتر است

حمی��د تهرانفر معاون نظارت��ی بانک مرکزی با بیان 
اینک��ه خوش��بختانه اقتص��اد دوران س��خت رکود را 
پشت سر گذاش��ته و وارد مرحله رونق می شود و فشار 
روی نظام بانکی بیش��تر است، گفت: منابع بانکی نباید 
آس��ان و ارزان در اختیار افراد ناصال��ح قرار گیرد. وی 
افزود:متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با 
وجود پول و منابع مالی، مشکالت بنگاه های اقتصادی 
حل می ش��ود در حالی که پول و س��رمایه تنها یکی از 
اجزای تش��کیل دهن��ده یک فعالیت اقتصادی اس��ت. 
مدیریت صحیح، منابع انس��انی مطلوب و داشتن منابع 
مالی کافی توس��ط موسس��ات و س��هامداران زیربنای 
فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب 
اس��ت. وی ادام��ه داد:بانک مرکزی ب��ا این نوع نگرش 
مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان 
در اختی��ار افراد ناصالح و فعالیت های غیر ضروری قرار 
داد. اصوالً بانک ها از جمله فعاالن اقتصادی هستند که 
فعالیت آنها به شدت مقرراتی است نه از منظر پرداخت 
بی قید و ش��رط تس��هیالت بلکه از دیدگاه رفتارهای 

محتاطانه.

طالی جهانی ۱2۰۶ دالر شد
قیمت طال در معامالت ب��ازار جهانی 9 دالر کاهش 
یافت و هر اون��س طال در این روز در برابر 1206 دالر 
معامله ش��د.  قیمت طال ک��ه در هفته های اخیر از باال 
رفتن ارزش دالر آسیب دیده، در مسیر چهارمین هفته 
کاه��ش قیمت در پن��ج هفته اخیر قرار گرفته اس��ت، 
در حالی ک��ه قیمت پالتین به پایین ترین رقم در پنج 
س��ال اخیر رسیده است. اکنون تمامی نگاه ها به سوی 
آمارهای بازار کار آمریکاس��ت که قرار اس��ت منتش��ر 
ش��ود و س��رنخ های جدیدی در م��ورد تقویت اقتصاد 
آمری��کا و تاثیر آمارهای اقتصادی بر سیاس��ت پولی و 
ارزش دالر به دست دهد. کارشناسان بازار معتقدند که 
آمارهای قوی از اقتصاد آمریکا ممکن است فدرال رزرو 
را متقاعد سازد تا نرخ بهره را زودتر و سریع تر از زمان 
م��ورد نظر افزایش دهد. این افزایش به بازار طال لطمه 
خواه��د زد. افزایش نرخ بهره م��ی تواند ارزش دالر را 
افزایش دهد و در نتیجه موجب تضعیف بازار طال شود 
که با دالر ارزش گذاری می ش��ود. زیرا در این صورت 
طال برای دارندگان س��ایر ارزها گران تر می شود. روز 
جمعه پالتین بیش��ترین کاهش را در بین سایر فلزات 
گرانبه��ا تجربه کرد و ب��ا افت ح��دودا دو درصدی به 
1237 دالر و 40 س��نت در هر اونس رسید که پایین 
ترین قیم��ت این فلز از س��پتامبر 2009 تاکنون بود. 

قیمت پاالدیوم نیز کاهش یافت.

شخارک پیش بینی 
سودش را افزایش داد

در گروه پتروشیمی، شخارک که چندی پیش تعدیل 
منفی داده بود، این بار با لحاظ نرخ خوراک 13 س��نتی، 
تعدیل مثبت داده و پیش بینی س��ود خود را 3307 ریال 
اعالم کرده است. پتروش��یمی خارک در حالی که درآمد 
هر سهم سال مالی 93 را با نرخ خوراک 16 سنتی مبلغ 
2738 ریال پیش بینی ک��رده بود با کاهش نرخ خوراک 
به 13 س��نت درآمد هر سهم را 3307 اعالم کرده است. 
ش��خارک نرخ ارز را 2650 توم��ان و متانول را در هفت 
م��اه آینده 350 دالر در نظر گرفته اس��ت. ش��رکت یک 
اوره��ال یک ماه��ه را در مهر ماه نیز لحاظ کرده اس��ت. 
به نظر می رس��د، بودجه ش��رکت از نظر تسعیر ارز هنوز 
محافظه کارانه اس��ت. پتروشیمی خارک در دوره پنج ماه 
مبلغ 1986 ریال س��ود برای هر س��هم محقق کرده که 

معادل 60 درصد پیش بینی سود ساالنه است. 

بازار کم نوسان سکه و ارز
در معامالت آخری��ن روز هفته بازار طال و ارز نرخ دالر 
3234 تومان و س��که تمام به��ار آزادی 935 هزار تومان 
تعیین ش��د. در بازار داخلی هر گ��رم طالی 18 عیار 95 
هزار و 900 تومان قیمت خورده است.در بازار سبزه  میدان 
نیز هر قطعه سکه طرح قدیم با قیمت 936 هزار تومان، 
نیم س��که بهار آزادی با قیمت 474 هزار تومان، ربع سکه 
بهار آزادی با قیمت 273 هزار تومان و سکه یک گرمی با 

قیمت 172 هزار تومان فروخته می شود. 

نرخنامه بانک

شرکت ها

طال و ارز
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فروش خرید نوع ارز 

3226032340دالر امریکا

4100041150یورو

5220052470پوند انگلیس

87508850درهم امارات

1434014440لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

172.000  167.000  سکه یک گرمی
273.000  267.000  سکه ربع
474.000  465.000  سکه نیم

936.000  930.000  سکه طرح قدیم
935.000  929.000  سکه بهار آزادی

95.900  93.950  طالی 18 عیار گرمی

 71.640.50شاخص کل
(23.51)میزان تغییر
B 3.221.415.675ارزش بازار

B 1.867.255ارزش معامالت
B 1.373حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(31.98)18.738پتروشیمی خارک
14.04928.66پتروشیمی خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
5.44435.115 پارس  الکتریک
3.3805.845 نوسازي تهران

ارزشفروشنام کامل شرکت
1.93114.430 قند ثابت  خراسان 
28.6105.446 کاغذسازي کاوه 

درصد قیمتنام کامل شرکت
8.9763.97 خوراک  دام  پارس 
6.1273.88 درخشان  تهران

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3.96)6.236 شیمیایي  فارس
(3.88)5.622 داروسازي  کوثر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M227.888 B 455.776ح. بانک پاسارگاد

M60.727 B 46.075زامیاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M227.888 B 455.776ح. بانک پاسارگاد
M138.674 B 7.401پتروشیمی خارک

تعدادقیمتنام کامل شرکت
5003607ح. بانک پاسارگاد
8042776کمباین سازی

P/Eقیمتنام کامل شرکت
21582158محورسازان
32221611سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11181.54سرمایه گذاری پردیس
11861.66ص. بازنشستگی بانک ها

نماگر بورس
شاخص کل بورس

 23 واحد کاهش یافت
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معامالت 
روز چهارش��نبه با 23 واحد افت به رقم 71 هزار و 640 
واحد نزول کرد. در حالی که در پایان معامالت شاخص 
30 ش��رکت بزرگ 3 واحد و ش��اخص آزاد ش��ناور 75 
واحد، ش��اخص بازار اول 52 واحد و شاخص صنعت 26 
واحد افت کرد، ش��اخص بازار دوم 175 واحد با رش��د 

مواجه شد. 
بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 2 7 0

3 2 6 0

3 2 5 0

3 2 4 0

3 2 3 0

3 2 2 0

3 2 1 0

3 2 0 0

3 1 9 0

3 1 8 0

تعداد معامالت
5 0 0 0 0
4 5 0 0 0
4 0 0 0 0
3 5 0 0 0
3 0 0 0 0
2 5 0 0 0
2 0 0 0 0
1 5 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
1 6 0 0

1 4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

6 0 0 0 0 0

400000

2 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

934
935
939
938

93۶.5
933

سکه طرح جدید

934
935
939
938
937
933

نیم سکه

47۱
47۱
47۶
475
472
47۰

ربع سکه

2۶9
2۶9
272
272
2۶۶
2۶9

سکه ۱ گرمی

۱73
۱73
۱75
۱74
۱7۰
۱72

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

۱22۰
۱22۰
۱2۱8

۱23۶.9
۱2۱8

۱2۰7.3۰

هر مثقال طالی ۱7 عیار)ریال(

4.۱5۰.۰۰۰
4.۱۶۰.۰۰۰
4.۱8۰.۰۰۰
4.۱4۰.۰۰۰
4.۱۶5.۰۰۰
4.۱45.۰۰۰

هر گرم طالی ۱8 عیار )ریال(

958.۰3۰
9۶۰.34۰
9۶4.9۶۰
955.72۰
9۶۱.49۰
95۶.88۰

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

93 /7 /5
93 /7 /۶
93 /7 /7
93 /7 /8
93 /7 /9

شاخص کل

7۱.7۰2
7۱.۶43
7۱.۶75
7۱.۶۶4
7۱.۶4۰

شاخص 5۰شرکت برتر

3.۰۰۱
2.99۶
2.998
2.995
2.994

شاخص شناور آزاد

8۰.8۰3
8۰.738
8۰.۶94
8۰.7۱۰
8۰.۶34

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

93/۶/29
93/۶/3۰
93/۶/3۱
9 3 /7 /۱
9 3 /7 /2

حجم معامالت به میلیون

357
339
32۰
۱۱۰۱

۱372

ارزش معامالت)میلیون ریال(

95758۱
82۱48۰
8228۰3
۱344945
۱۶23932

تعداد معامالت

3۶972
38۰89
389۰۶
4۶334
4۶۰2۱

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

5.57۰.74۱جمع 3.4892۰۶.322

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 4 0
939
938
937
936
935
934
933
9 3 2
9 3 1
9 3 0

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 4 0
939
938
937
936
935
934
933
9 3 2
9 3 1
9 3 0

شاخص کل شاخص 50 شرکت برتر شاخص شناور آزاد

93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8 93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8 93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8

93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8 93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8 93/7/5 93/7/7 93/7/993/7/6 93/7/8

7 1 , 7 1 0
7 1 , 7 0 0
7 1 , 6 9 0
71,680
71,670
71 ,660
71 ,650
 71 ,640
 71 ,630
 7 1 , 6 2 0
 7 1 , 6 1 0
7 1 , 6 0 0

3 , 0 0 2

3 , 0 0 0

3 , 9 9 8

3 , 9 9 6

3 , 9 9 4

2 , 9 9 2

2 , 9 9 0

80,850

80,800

80,750

80,700

80,650

80 ,600

80,550

80,500

3243
4137
5250
887

3208
4176
5260
878

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
3238
4126

5286
885

3238
4126

5286
885

3260
4154
5322

891

3238
4104

5279
885

دلـار در بازار آزاد بازارهایمــــالیدرهفـتهگذشته

دالر در مرز 3238 تومان
سکه در مرز 923 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 95 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1207 دالر

سیدمحمد صدرالغروی



5 تجارت و خدمات

هن��د از ای��ران خواس��ته اس��ت ت��ا با 
ازس��رگیری روابط تجاری شان در مرحله 
رفت و آمده��ای  بردارن��د.  گام  جدی��دی 
تج��اری که ب��ا تحریم ها متزلزل ش��د و 
هن��د را به ای��ران بدهکار ک��رد. اگر چه 
ای��ن تالش ها برای ایجاد روابط گذش��ته 
بالفاصل��ه بع��د از ایج��اد تحریم ه��ا آغاز 
ش��ده بود، ام��ا ح��اال نخس��ت وزیر هند 
پیش قدم شده اس��ت، و به گفته خودش 
می خواه��د با دع��وت از س��رمایه گذاران 
ایران��ی و کش��ورهای دیگ��ر، هن��د را نو 
ن��وار ک��رده باش��د.  »در هند بس��ازید« 
ش��عار جدید نخس��ت وزیر هند است که 
می خواهد آن را به گوش س��رمایه گذاران 
خارجی برس��اند وبه نظر می رسد، در این 
میان مایل اس��ت س��رمایه گذاران ایرانی 
باشند، شاید  داش��ته  بییشتری  مشارکت 
بخش��ی از بدیهی های��ش را تهات��ر کرده 

باش��د. 
سفیر هند در ایران پس از این سخنرانی 
ب��ا فع��االن اقتصادی دی��دار داش��ته و به 
س��واالت آنها پاس��خ داده است.  آنطور که 
برخی از این فعاالن می گویند، درخواس��ت 
برای مش��ارکت س��رمایه گذاران  هندی ها 
ایران��ی نه تنها پرداخت بدهی هایش��ان که 

مشارکت در بندر چابهار نیز بوده است. 
ریی��س ش��ورای ای��ران- هند مس��ئله 
مش��ارکت هندی ه��ا در بن��در چابه��ار را 
جدی عن��وان کرده و می گوید: چابهار یک 
فرصت استراتژیک بزرگ برای هند نه تنها 
جهت ورود به ایران بلکه برای رس��یدن به 

بازارهای افغانستان و آسیای میانه است. 
ابراهی��م جمیل��ی ب��ه رفت��ار هندی ها 
در چگونگ��ی س��رمایه گذاری در چابه��ار 
اش��اره کرده و توضی��ح می ده��د: به نظر 
می رس��د که س��رمایه گذاری ۱۰۰ میلیون 
دالری ای ک��ه هن��د قص��د دارد در چابهار 
انج��ام ده��د، محافظه کارانه اس��ت و رقم 
ای��ن س��رمایه گذاری بای��د افزای��ش یابد. 
ش��رکت های هن��دی فرصتی خ��وب برای 
 تامی��ن تجهی��زات س��اخت خ��ط آه��ن 
چابهار - زاهدان خواهند داشت و ما باید از 

این فرصت استفاده کنیم. 
ب��ه گفته ای��ن فعال اقتص��ادی، هند و 
ای��ران در س��ال ۲۰۰۳، زمانی که محمد 
خاتم��ی، رییس جمه��ور  س��ابق ایران به 
هند س��فر کرد، توافق کردند تا در زمینه 
توس��عه ای��ن بندر ب��ا یکدیگ��ر همکاری 
کنن��د، ام��ا در این ۱۱ س��ال، این توافق 
نداش��ت.  پ��ی  در  ملموس��ی  دس��تاورد 
اگرچ��ه در ۱۰ س��ال گذش��ته، ایرانی ها 
س��رمایه گذاری قابل توجهی در توس��عه 

ش��هر چابهار انجام داده اند. 
جمیلی معتقد است، بندر چابهار با توجه 

ب��ه موقعیتش می تواند به دروازه ورود هند 
به افغانستان و آسیای میانه تبدیل شود. 

او می گوی��د: مش��ارکت هند در توس��عه 
بن��در چابه��ار همچنی��ن می تواند موجب 
تقوی��ت مناس��بات بین ته��ران و دهلی نو 
ش��ود. هند با تداوم واردات نف��ت از ایران 
در زم��ان تحریم ها، نش��ان داد که در ایام 
س��ختی در کنار ایران است. این کشور در 
س��ال ۲۰۱۳، روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت 

از ایران وارد کرد. 

از سرمایه گذاری هند 
تا سود افغان ها 

این فعال اقتص��ادی زمینه های متعددی 
را در ای��ران ب��رای س��رمایه گذاران هندی 
مناس��ب می دان��د و توضی��ح می ده��د: از 
آنجایی ک��ه زاهدان تنها ۱۰۰۰ کیلومتر با 
بن��در کاندالی هند فاصل��ه دارد، یک خط 
کش��تیرانی مس��تقیم باید بی��ن این بندر 
ایجاد ش��ود تا دیگر نیازی به ارس��ال کاال 
به بندر دوبی نباش��د. بدی��ن ترتیب حجم 
مبادالت تجاری هند به ایران، افغانستان و 
کشورهای مستقل مشترک المنافع افزایش 
خواه��د یافت. وی همچنین معتقد اس��ت 
هن��د می تواند از این فرصت س��ود دیگری 
جسته و در فکر تاسیس کارخانه اوره باشد. 
ب��ه گفت��ه جمیل��ی، افغانس��تان نیز از 
هندی ه��ا  س��رمایه گذاری  و  مش��ارکت 
در چابه��ار اس��تقبال خواهد ک��رد، زیرا 

طری��ق  از  هن��دی  کااله��ای  ص��ادرات 
افغانس��تان ممکن نیس��ت  پاکس��تان به 
و بندر چابهار نه تنها مس��یر دسترس��ی 
کوتاه تری را به افغانس��تان فراهم خواهد 
ک��رد، بلکه می توان��د به عنوان مس��یری 
برای صدور مواد معدنی از هند به آسیای 

میانه نیز استفاده شود. 
ایده توسعه بندر چابهار واقع در دریای 
عمان با سرمایه گذاری اولیه ۱۰۰میلیون 
دالر چندین س��ال پیش از س��وی هند با 
ایران مطرح ش��د. اگرچ��ه در این زمینه 
قرارداد رس��می به امضا نرس��ید، اما هند 
با انج��ام این س��رمایه گذاری و همکاری 
با ایران برای توس��عه بن��در چابهار و نیز 
اح��داث خط آهن ای��ن کش��ور موافقت 
ک��رد. هند ب��ه منظور توس��عه تجارت با 
جمهوری ه��ای آس��یای مرک��زی، برنامه 
ایج��اد راه آهن��ی ک��ه بندر چابه��ار را به 
شمال و دیگر شهرهای اصلی ایران وصل 

کند را با تهران مطرح کرد. 
همزمان، هند ۱۰۰میلیون دالر یا بیشتر 
در اح��داث یک ج��اده ۲۲۰ کیلومتری در 
غرب افغانستان برای اتصال به بندر چابهار 
هزینه کرد. از زمانی که دولت ایران به ایده 
ایجاد ی��ک منطقه آزاد در چابهار رس��ید، 
هند و افغانس��تان درصدد به دست آوردن 
مس��اعدت ایران در زمینه های یادش��ده و 
مج��وز آن ب��رای ایجاد مراک��ز کنترلی که 

ترانزیت کاال را تسهیل کند، برآمدند. 

بندر چابهار اکنون می تواند ۲.5 میلیون 
تن بار را ترانزیت کند که در صورت توسعه 
کامل، این حجم می تواند به ۱۲.5 میلیون 
تن برس��د. رقیب چابهار در صورت وجود، 
احتماال بندر گوادر پاکستان است، بندری 
ک��ه چی��ن تامین مال��ی توس��عه آن را به 
ط��ور کامل برعه��ده دارد و در حال انجام 
این طرح است.  مش��ارکت هند در قطب 
س��وم پتروش��یمی منطق��ه آزاد چابهار، 
صنای��ع نس��اجی، خودروس��ازی و ایجاد 
بازارتخصصی کااله��ای هندی در منطقه 
از زمینه های فعالیت و مشارکت هندی ها 
در چابهار اس��ت. منطقه آزاد چابهار یک 
موقعی��ت ممت��از و بین المللی در نقش��ه 
جهان دارد، فعال س��ازی مس��یر ترانزیت 
هند- چابهار- افغانس��تان ش��روعی برای 

همکاری های مش��ترک اس��ت. 

هند مرغوب تر از چین 
عضو دیگر ش��ورای ای��ران- هند معتقد 
است ایرانی ها می توانند در کارهای تولیدی 
که نیروی انس��انی زیادی را در بر می گیرد 
س��رمایه گذاری کنند. زیرا دستمزد نیروی 
کار در هن��د از 5۰ ت��ا ۲5۰ دالر در م��اه 
اس��ت که نس��بت به ایران خیلی ارزان تر و 

باصرفه تر از سایر کشورهاست. 
مصطفی ناظری می گوید: هندوستان به 
لحاظ پیشرفت بس��یارعالی در بخش های 
نرم افزار به ویژه IT و سرمایه گذاری وسیع 

امریکایی ها می تواند فرصت مناس��بی برای 
ایران باشد. 

ای��ن صادر کننده ایرانی س��رمایه گذاری 
در پتروش��یمی، گاز و... را بهتری��ن فرصت 
برای هندی ه��ا عنوان ک��رده و می افزاید: 
کش��ور هند می تواند در زمینه های بندری، 
انب��ار، حمل و نقل، برای دسترس��ی امن و 
آسان تر به کریدور شمال وجنوب از جمله 
کشورهای افغانستان، تاجیکستان و آسیای 

مرکزی سرمایه گذاری کند. 
نای��ب ریی��س ش��ورای ای��ران- هن��د 
می گوی��د:  هن��د  از  واردات  در خص��وص 
کااله��ای هندی مانند محص��والت چینی 
بهت��ری  کیفی��ت  و  نیس��تند  نامرغ��وب 
دارن��د. او توضی��ح می ده��د: 67 س��ال از 
مشارکت ش��رکت های اروپایی که صاحب 
برند بین المللی هس��تند می گ��ذرد و آنها 
توانسته اند کاالیی مش��ابه با قیمتی ۳5 تا 
4۰ درص��د ارزان تر تولید کنن��د، بنابراین 
تجارت با هند البته با شناخت کاال می تواند 
ن��ه تنها ب��رای ایران بلکه برای هر کش��ور 

دیگری تجارت خوب و مناسبی باشد. 
ناظری موفقیت در سرمایه گذاری بین دو 
کش��ور را متاثر از نهاده��ای دولتی هر دو 
ط��رف می داند و می گوی��د: در حال حاضر 
س��رمایه گذاران ه��ر دو کش��ور در تالش 
هس��تند تا هر چه س��ریع تر بتوانند از این 
فرص��ت ک��ه آن را زمان طالی��ی تجارت 

نامیده اند، بهره ببرند. 
تج��ارت و ص��ادرات هم اکن��ون برخی 
اس��تان ها مانند خراسان شمالی از طریق 
اتاق بازرگانی اس��تان، با هم��کاری تجار 
هن��دی ص��ادرات قاب��ل توجه��ی به این 
دارن��د. ب��ه گفته ریی��س ات��اق بجنورد 
صنعت، کریس��تال، مالمی��ن، آلومینیم و 
زعف��ران از جمله صادرات این اس��تان به 
کشور هند است. محمد صمدی می گوید: 
در چندی��ن س��فر ب��ه هند و نشس��ت با 
بازرگانان هن��دی تفاهم نامه  هایی  تجار و 
امضا کرده ای��م و به تجارت ب��ا هندی ها 

خوشبین هستیم. 
 ای��ران و هن��د روابط تج��اری تاریخی 
از قرن ه��ای بس��یار دور دارن��د که پس از 
اس��تقالل هند شکل جدی تر و رسمی تری 
به خ��ود گرفت. رواب��ط این دو ب��ا فراز و 
نش��یب  های سیاس��ی ه��ر گز قطع نش��د 
و تب��ادالت اولیه ش��ان در زمین��ه انرژی، 
حمل و نق��ل، صنع��ت و کش��اورزی بود و 
نخس��تین رییس اتاق بمبئی ی��ک ایرانی 
بود. هم اکنون ش��ورای هن��د- ایران که در 
ایران مستقر اس��ت و مبادالت تجاری این 
دو کش��ور را رصد  می کند، امیدوار اس��ت 
با ش��روع فصل جدی��دی در روابط تجاری 
میان دو کش��ور، ایران و هند صاحب اتاق 

مشترک بازرگانی شوند.

فصل جدید روابط تجاری ایران و هند 

سرمایه گذاران ایرانی به هند می روند، سرمایه گذاران هندی به چابهار
نامه به اعضای سازمان

 نظام صنفی استان تهران

 چهارمی��ن دوره انتخاب��ات هیات مدیره نظام صنفی 
رایانه اس��تان ته��ران، در تاریخ ۱7 مهرم��اه، در حالی 
برگزار می ش��ود که جمع��ی از فعاالن ح��وزه تجارت 
الکترونی��ک و کس��ب وکار ه��ای آنالی��ن در نام��ه ای 
سرگش��اده خواهان توجه به مس��ائل و مش��کالت این 
بخ��ش ش��ده اند، در این نامه با بی��ان اهمیت توجه به 
تجارت الکترونیک از فعاالن این حوزه خواس��ته ش��ده 
تا با همراهی و همدلی برای به دس��ت آوردن کرس��ی 
در س��ازمان نظام صنفی رایانه گام بردارند. بخش هایی 
از این نامه پیش روی ش��ما ق��رار می گیرد که در زیر 

می خوانید: 
 »کس��ب و کارهای آنالی��ن در دنی��ای امروز س��هم 
عمده ای از بازار فناوری اطالعات را به دوش می کشند 
و به نحوی در حال تغییر آینده دنیای فناوری اطالعات 
هستند. در ایران نیز در چند سال اخیر کسب و کارهای 
آنالین رشد چشمگیری داش��ته اند. بنا به گزارش های 
سازمان توسعه تجارت الکترونیک درسال ۱۳9۰ حجم 
تجارت الکترونیک در ای��ران ۱۰ میلیارد دالر برآورده 
شده و امروز بیش از 8۰۰۰ کسب و کار آنالین در قالب 
ش��رکت یا فروش��گاه در حال فعالیت هستند. انعکاس 
خبر سه شرکت بزرگ و فعال در زمینه کسب و کارهای 
اینترنتی در مجله اکونومیس��ت خ��ود گویای اهمیت 
ای��ن موضوع اس��ت. اما با این وجود و ب��ا توجه به نوپا 
بودن این صنعت در ایران، خألها و مش��کالت قانونی و 
فرهنگی بس��یار زیادی در پیش پای فعاالن این حوزه 
قرار گرفته   و این در حالی اس��ت که بخش��ی از آینده 
کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات به سمت و سوی 
تجارت الکترونی��ک و کس��ب و کارهای آنالین حرکت 
می کند. این موانع و مش��کالت بدون ش��ک باعث کند 
شدن روند رشد و بلوغ این صنعت خواهد شد. رفع این 
مش��کالت و موانع در ایران نیازمند همراهی و همدلی 
فعاالن این حوزه و همچنین کمک و یاری سایر فعاالن 
حوزه فن��اوری اطالعات و چتر حمایتی یک س��ازمان 

مردم نهاد و صنفی است.
 م��ا امضا کنندگان ای��ن نامه، به عن��وان نمایندگان 
کس��ب و کارهای آنالین در ایران، با توجه به عدم وجود 
صنف واحد جهت پیگیری حقوق و مش��کالت صنعت 
تجارت الکترونیک و توانمندسازی و بسترسازی جهت 
ش��کوفایی روزافزون این صنعت همزمان با ش��کوفایی 
و رشد بس��یار س��ریع آن در جهان، معتقدیم سازمان 
نظام صنفی رایانه می تواند نقش موثری در شکل گیری 
و در کن��ار هم ق��رار دادن فعاالن این ح��وزه و کمک 
به ش��کل گیری و توس��عه فضای کسب وکار های نو در 
صنعت فناوری اطالعات داش��ته باشد. با توجه به روی 
کار آم��دن دولت تدبیر و امید، فرصتی مناس��ب برای 
رش��د و توسعه شکل گرفته اس��ت و این فرصت برای 
همه ما فعاالن حوزه فناوری اطالعات غنیمت اس��ت تا 

به بلوغ و شکوفایی این صنعت کمک کنیم.«

خبر

تجارت
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مینوگله

 سه ش��نبه گذشته مایکروس��افت از نسخه 
جدی��د پرطرفدارتری��ن سیس��تم عامل جهان 
پ��رده برداش��ت تا بلک��ه بتواند شکس��تی را 
ک��ه از عرضه وین��دوز 8 متحمل ش��ده بود، 
جبران کند. کارشناسان و کاربران زیادی در 
سراس��ر جهان منتظر بودند تا در این مراسم 
مس��ئوالن مایکروس��افت نام وین��دوز 9 را بر 
مایکروس��افت سنت ش��کنی  اما  بیاورند  زبان 
کرده و سیس��تم عامل جدیدش را ویندوز ۱۰ 
نامید. مایکروس��افتی ها علت این نامگذاری را 
بیان نکردند، ولی کارشناس��ان بر این باورند 
که علت این نامگذاری نش��ان دادن تغییرات 
عمده ای اس��ت که با نس��خه های قبلی دارد. 
البت��ه برخی دیگ��ر از کارشناس��ان معتقدند 
ک��ه در وین��دوز ۱۰ تغیی��رات اساس��ی در 
رون��د کدنویس��ی این سیس��تم عامل  صورت 
گرفت��ه که می ت��وان آن را نس��ل جدیدی از 
سیس��تم عامل وین��دوز نامی��د که ب��ا عرضه 
رس��می آن تولیدکنن��دگان نرم افزار هم باید 
به فکر تغییرات اساسی برای محصوالت خود 
باش��ند تا س��ازگاری کامل را ب��ا ویندوز ۱۰ 

داشته باشند. 
مایکروسافت یک روز پس از رونمایی ویندوز 
۱۰ نسخه آزمایشی آن را روی وب سایت رسمی 
خود ق��رار داد تا همه کاربران بتوانند به صورت 
رایگان از آن استفاده کنند و مشکالت احتمالی 
و باگ های آن تا قبل از عرضه نسخه نهایی که 
گویا قرار اس��ت چند ماهی ب��ه طول بینجامد، 

هویدا شود. 

در این سیستم عامل همان طور که وعده داده 
شده بود مایکروسافت برای به دست آوردن دل 
کاربران خود دوباره دکمه اس��تارت را به گوشه 
تکست بار بازگردانده است، اما تغییرات اساسی 
را در آن گنجان��ده که گمان می رود جذابیت ها 
و قابلیت های فراوانی را ب��رای کاربر به ارمغان 

بیاورد. 
در این نسخه هم توجه ویژه ای به قابلیت های 
لمس��ی ش��ده و اس��تفاده از س��خت  افزارها و 
نرم افزاره��ای تاچ اس��کرین حالت پیش فرض 

این سیستم عامل قرار گرفته است. 
یک��ی از قابلیت های جال��ب و البته تکراری 
ام��کان  م��ک  و  لینوک��س  کارب��ران  ب��رای 
اس��تفاده همزمان از چندین صفحه دسکتاپ 
اس��ت ک��ه در هرک��دام می ت��وان پنجره ها و 
نرم افزار ه��ای مختلفی را باز ک��رده و از آنها 
اس��تفاده کرد، در حقیقت ویندوز جدید این 
ام��کان را می ده��د که به ص��ورت هم زمان از 
چهار نرم افزار اس��تفاده کنی��د و تمام آنها را 
به صورت کامل مش��اهده کنند. در این طرح 
جدید، صفحه به یک مربع تقس��یم می ش��ود. 
وین��دوز جدید همچنی��ن نرم افزارهایی را که 
به طور پنه��ان در حال فعالیت می باش��ند به 
کاربر اطالع می دهد و حتی به طور هوش��مند 
پیشنهادهایی باکار در حال انجام کاربر برای 
استفاده از نرم افزارها و پر کردن فضای خالی 

صفحه ارائه می کند. 
کاش��ی های زنده نی��ز همچن��ان در ویندوز 
حض��ور دارند و البته می توانید به دلخواه اندازه 
آنه��ا را تغییر دهید. »جو بلفی��ور«، قائم مقام 

مایکروسافت در این باره می گوید: »در ویندوز8 
کارب��ران در هنگام اج��رای برنام��ه ای جدید، 
با محیط��ی متفاوت روبه رو می ش��دند. ما این 
تجرب��ه را تغییر خواهیم داد و قصد داریم برای 
کاربرانی که از موش��واره و صفحه کلید استفاده 

می کنند رابط کاربری آشنایی بیافرینیم.«
در منوی استارت، شاهد حضور قابلیتی برای 
 ،Task View .جس��ت وجو در وب هس��تیم
قابلیت جدید به کار گرفته ش��ده در این نسخه 
از وین��دوز نیز باعث بهبود اس��تفاده از قابلیت 
مالتی تسکینگ خواهد شد. به نظر می رسد در 
 OS X محیط دسکتاپ نیز شاهد تجربه مشابه
خواهیم بود و کاربران می توانند از دسکتاپ های 
مختل��ف برای کار، منزل و اس��تفاده های دیگر 
-5۳_۲۰۱4_Microsoft ببرن��د.  به��ره 
7۳۰x4۰9 به رغ��م این اوصاف، مایکروس��افت 
اس��تفاده از ورودی ه��ای لمس��ی را نیز نادیده 
نگرفت��ه اس��ت. نوارجادویی ب��ا بهبودهایی به 
ویندو ۱۰ منتقل ش��ده اس��ت. برای کاربرانی 
 Lenovo که از دستگاه های قابل تبدیل نظیر
Yoga 2 Pro بهره می برند نیز مایکروس��افت 
حال��ت Continumm  را در نظ��ر گرفته تا 
تبدیل بی��ن حالت لپ تاپ و تبل��ت به راحتی 

امکان پذیر باشد. 
ب��ه گفته جو بلفیور، وین��دوز جدید ترکیبی 
از نس��خه 7 و 8 این سیس��تم عامل اس��ت که 
مایکروسافت امیدوار اس��ت با عرضه نهایی آن 
م��ورد اس��تقبال کاربران قرار گی��رد تا خاطره 
ناخوشایند به جامانده از ویندوز 8 به فراموشی 

سپرده شود. 

ویندوزجدید اوایل سال 2015 به بازار می آید

نهمین پنجره مایکروسافت 10 نام گرفت

بوشهر رتبه نخست صادرات کشور
اس��تان بوشهر رتبه نخست صادرات کشور را 

از آن خود کرد.
طاهر ش��ه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت 
ص��ادرات ایران ب��ا اعالم این خب��ر گفت: طی 
پنج ماه اول س��ال استان بوش��هر رتبه نخست 
صادرات کش��ور را کس��ب کرده، ولی متاسفانه 
رتبه س��هم این استان از سهم مانده تسهیالت 

بانکی در کشور ۲۲ است.
وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران 

47 میلیون دالر از صادرات اس��تان بوش��هر را 
پوش��ش داده و بیش از ۱7 میلیون دالر نیز در 
اس��تان بوشهر خسارت پرداخت کرده است. در 
اس��تان بوش��هر باوجود اینکه یک میلیون دالر 
حق بیمه نگرفته ایم، ۱7 میلیون دالر خسارت 

به صادرکنندگان را پرداخت کرده ایم.
رییس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات 
ایران ب��ا بیان اینکه خدم��ات صندوق ضمانت 
ص��ادرات ای��ران در س��ه گ��روه بیمه نامه های 

اعتب��اری، ص��دور گارانت��ی و بیمه نامه ه��ای 
س��رمایه گذاری اس��ت، گفت: با توجه به تامین 
مالی صادرکنندگان توس��ط صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ای��ران چنانچه صادرکنن��دگان پول 
کاالهای صادراتی خود را در درازمدت کس��ب 
کنند، صن��دوق ضمانت ریس��ک گرفتن مبلغ 
کااله��ای صادراتی را متقبل می ش��ود که این 
ن��وع خدمت صندوق ضمان��ت خدمتی بزرگی 

برای صادرکنندگان محسوب  می شود.

محمد ممتازپور
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رانت های اطالعاتی، تهدید کننده 
فضای کسب و کار 

نیمه دوم دهه 80 تا س��ال 91 اوج ش��کوفایی و رونق 
صنعت س��اختمان ب��ود و رون��ق صنعت س��اختمان با 
اجباری ش��دن پنجره های دو جداره و یوپی وی س��ی در 
مقررات و ضوابط ساختمان همراه بود و در این سال ها بر 
تولیدکنندگان پروفیل های یوپی وی سی نیز افزوده شد. 
به این ترتیب بس��ترهای الزم برای پا گرفتن و رشد و نمو 
این صنعت نوپا و جوان در کشور فراهم آمد و زمینه های 

رشد و توسعه آن نیز آماده شد. 
از نظر کیفی، تولیدکنندگان یوپی وی سی به دو دسته 
تقسیم می ش��وند؛ با ش��روع پروژه های مس��کن مهر که 
متقاضیان آن توان مالی کمتری داشتند، تولیدکنندگان 
در و پنجره های یوپی وی سی دو قس��مت شدند؛ بخشی 
که براساس نیازهای بازار مس��کن مهر تولید می کردند و 
بخشی دیگر که تولید با کیفیت تر و ممتاز ارائه می دادند. 
این روند اما با رکود بازار مس��کن و خواب حجمی آن، در 
دو سال گذشته از حرکت باز ایستاد و سرمایه گذاری های 

زیادی در این زمینه متوقف ماند. 
در این زمینه ب��رای تهیه مواد اولیه هیچ گاه مش��کلی 
وجود نداش��ت. بیش��تر مواد اولیه یوپی وی سی در داخل 
تولید می شود و تنها بخشی از مواد افزودنی را از راه واردات 
تامین می کنیم. پتروشیمی ها همیشه مواد اولیه را تولید 
می کرده اند اما گاهی به صورت سینوس��ی و بدون آمایش 
صنعت، آن را عرضه می کردند و گاهی نیز شیطنت هایی 
در میان بود. به هر حال نگاه و اعتقاد صنایع پتروشیمی به 
سمت صادرات است و در گذشته به تولید داخل اهمیت 
زیادی نمی دادند. در کنار آن برخ��ی تولیدکنندگان که 
توان خرید مواد اولیه از بورس کاال را نداش��تند، میدان را 
به دالالن می دادند تا آنها با خرید از بورس کاال، مواد اولیه 
را به صورت اعتباری در اختیارشان بگذارند و در سه سال 

گذشته دالالن این گونه در بورس کاال نفوذ کردند. 
تا پیش از اجرای مصوبه جدید دولت مبنی بر خرید مواد 
اولیه با نرخ ارز آزاد، یکی از مخالفان این قانون بودم اما در 
دو ماه گذشته، پتروشیمی ها در این زمینه عملکرد درستی 
داشتند و نباید در این مورد ناسپاسی کنیم. در حال حاضر 
مواد اولیه )یوپی وی س��ی( به اندازه کافی در بورس کاال، 
بازار آزاد و مچینگ وجود دارد و اگر کسی غیر از این بگوید، 
س��یاه نمایی می کند. نگرانی ما از تبانی پتروشیمی ها در 
زمینه مدیریت گریدهای پی وی سی که تنوع بسیار زیادی 
دارد، بود اما تاکنون پتروشیمی ها به خوبی این موضوع را 

مدیریت کرده اند. 
اگرچ��ه عملکردها تاکنون خ��وب بوده ام��ا اگر مانند 
بسیاری از موارد دیگر، این قانون نیز پایش داخلی نشود و 
در ماه های آینده اجرای آن به دست فراموشی سپرده شود 
و مصوبه های کناری و تبصره های بازدارنده، ادامه اجرای 
آن را به هم بریزد، باز هم مشکالت گذشته به وجود خواهد 
آمد. اگر مدیریت عرض��ه و گریدها بدون محدودیت های 
حجمی انجام گیرد، صنایع داخلی و مادر رو به پیشرفت 

خواهند گذاشت. 
متاس��فانه همواره در فض��ای کس��ب و کار، رانت های 
اطالعاتی و اقتصادی وجود داشته است و باید پایش های 
دائمی انجام ش��ود. درای��ن زمینه تش��کل ها و انجمن ها 
می توانند به کمک دولت بیایند و فضای کس��ب و کار را از 
گرد و غبارهای آالینده اداری پ��اک کنند. البته در دولت 
یازدهم بر مش��ارکت بخش خصوصی تاکید و شعارهای 
زیادی داده ش��د اما عملکردها آنچنانی و قابل اتکا نبوده 

است. 
موضوع دیگری که مطرح اس��ت، پرداخ��ت مالیات بر 
ارزش افزوده از سوی تولیدکنندگان است. وزارت دارایی با 
در اختیار داشتن یک دستگاه عریض و طویل و درآمدهای 
هنگفت، وظیفه وصول مالیات از مصرف کننده را بر گردن 
تولیدکنندگان می گذارد و این شیوه نادرست و غلط است. 
تولیدکننده که مسئول وصول مالیات نیست. اگر مشتری 
و خریدار نخواهد مالیات بپردازد که ما نباید آن را بدهیم. 
در رقابت میان شرکت های منظم و یک دفتره که کارهای 
ص��وری نمی کنند با ش��رکت هایی که تخل��ف می کنند، 
تولیدکنندگان درستکار از رقابت عقب می مانند و مشتری 
جذب شرکت هایی می ش��ود که مالیات بر ارزش افزوده 
را نمی دهد چون 8 درصد س��ود می کند. ب��ه این ترتیب 
شرکت هایی که از قانون سرپیچی می کنند سود بیشتری 
نصیب شان می ش��ود و این ترویج یک کار غلط و ظلم به 

شرکت های تک دفتره است که مالیات می دهند. 
دغدغه دیگر تولیدکنندگان در این حوزه پروفیل های 
یوپی وی سی وارداتی بی کیفیت است. محصوالت خارجی 
به دلی��ل تعرفه ه��ا و هزینه های ان��دک از قیمت پایینی 
برخوردارند و تهدیدی برای تولید داخلی به شمار می روند. 
به همان میزان��ی که هزینه ه��ای تولید در کش��ورهای 
رقیب کمتر است به همان اندازه نیز کیفیت پروفیل های 
یوپی وی س��ی داخلی نس��بت به تولیدات خارجی بیشتر 
است. به بیانی دیگر، تولیدکنندگان رقیب اگر با کیفیت ما 
تولید کنند دیگر توان رقاب��ت با محصوالت ما را نخواهند 

داشت. 

توان ساخت هواپیما را نداریم
نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس ب��ا بیان اینکه 
در حال حاضر ت��وان س��اخت هواپیما در داخل کش��ور 
وجود ندارد، گفت: اینکه عده ای می گویند که یک لشگر 
دانش��مند،  ایمنی ایران 1۴0 را تایی��د کرده اند، ربطی به 

توان ساخت هواپیما در کشور ندارد.
به گزارش ایلن��ا، علی اکبر آقایی با بی��ان اینکه مونتاژ 
هواپیماهایی مانن��د آنتونف و توپولف ج��واب نمی دهد، 

گفت: ناوگانی باید فعال باشد که نشان دهد ایمنی دارد.
وی با اشاره به قرارداد ۷0 میلیارد یورویی ایران و روسیه 
که بخش��ی از این قرارداد ب��ه خرید هواپیم��ا اختصاص 
دارد، گفت: بروز نقص فن��ی در آنتونف و توپولف هایی که 
چندین سال کار کرده اند، مشهود اس��ت و نباید ریسک 
آن را پذیرفت. آقایی در ادام��ه گفت: هفته آینده وزیر راه 
و شهرس��ازی برای پاسخگویی نس��بت به دالیل سانحه 

آنتونف 1۴0 به مجلس می آید.

افزایش سقف تسهیالت ۷۰۰ هزار 
مسکن مهر به بانک مرکزی رفت

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه آخوندی 
یک ماه پیش برای افزایش س��قف تس��هیالت ۷00 هزار 
مسکن مهر به بانک مرکزی نامه نوشت، گفت:  با توجه به 
دس��تور معاون اول رییس جمهور موضوع افزایش سقف 

تسهیالت به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی رفت.
به گزارش تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی، اظهار کرد: 
حدود یکماه پیش نامه افزایش س��قف تسهیالت مسکن 
مهر به دولت ارسال ش��د و معاون اول رییس جمهور هم 
دس��تور خوبی در این رابط��ه به بانک مرک��زی دادند که 
در خصوص افزایش س��قف تسهیالت اقدام ش��ود و اگر 
به جلسه مس��تقلی در دولت نیاز اس��ت، -از سوی بانک 

مرکزی-اعالم شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر 
به کمیس��یون اعتبارات بانک مرکزی رفته است، تصریح 
کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری 
برای اتمام پروژه های مس��کن مهر، امیدواریم این مسئله 
حل شود و با افزایش سقف تس��هیالت مسکن مهر قطعا 

پروژه ها به پایان برسد.
وی با بیان اینکه افزایش س��قف تسهیالت مسکن مهر 
ش��امل همه واحدهای نیمه تمام می شود، افزود: افزایش 
سقف تسهیالت ش��امل حدود ۷00 هزار واحد نمی شود 
که ما پیش��نهاد داده ایم میزان افزای��ش وام پنج میلیون 

تومان باشد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درخواست 
تامین 1500 میلیارد تومان دیگر را نیز برای آماده سازی 
و محوطه سازی واحدهای مسکن مهر ارائه کرده ایم، گفت: 
در واقع درخواس��ت ما از دولت ب��رای تکمیل پروژه های 
مس��کن مهر 3500 میلیارد تومان و برای محوطه سازی 
نیز 1500 است که در مجموع درخواست 5000 میلیارد 

تومان را به دولت داده ایم.

منع شرکت های هواپیمایی از ارائه 
برنامه  پروازهای نیمه شب در مهر آباد

معاون امور هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
اعالم کرد: براس��اس تصمیم وزیر راه و شهرسازی تمامی 
ش��رکت های هواپیمایی از ارائه برنامه پرواز در بازه زمانی 

12 شب تا پنج صبح در فرودگاه مهرآباد منع شده اند.
به گزارش ایس��نا، محمد خداکرمی، با بی��ان اینکه در 
کوتاه مدت نمی توان توقع متوقف شدن تمامی پروازهای 
نیمه شب فرودگاه مهرآباد را داشت، اظهار کرد: با ارائه این 
دستورالعمل تعداد پروازها به حداقل خواهد رسید و پس 
از تنظیم دقی��ق برنامه های ش��رکت های هواپیمایی این 

روند در مدت زمان کوتاه متوقف می شود.
وی با اش��اره به تغییراتی که در برخی از برنامه پروازها 
به وجود می آید، گفت: این تغییرات ش��اید وارد محدوده 
ممنوعه پ��روازی فرودگاه مهرآباد ش��ود، اما ب��ا توجه به 
تصریح وزیر راه بر لزوم متوقف ش��دن ای��ن پروازها قطعا 
برنامه های آینده شرکت ها شامل پروازهای نیمه شب در 

فرودگاه مهرآباد نخواهد شد.

راه اندازی خط کشتیرانی جدید 
میان ایران و هند

خط کش��تیرانی دریایی کوت��اه آدمیرال فی��در که در 
خاورمیانه مستقر است، مسیر مس��تقیمی میان ایران و 
هند را معرفی کرد. به گزارش ایسنا، این سرویس هفتگی 
بندر موندرا در ساحل غربی هند را به بندرعباس که دروازه 
باری اصلی ایران اس��ت، متصل می کند. براساس گزارش 
پایگاه اینترنتی جی او س��ی، فیدر الین سرویس موندرا- 
ایران را بخشی از برنامه توسعه خود برای گسترش شبکه 
خود در سراس��ر س��واحل هندی عنوان کرده است. بندر 
موندرا، بزرگ ترین قطب باری غیردولتی هند است. این 
 بندر خصوصی 101.12 میلیون تن بار را در س��ال مالی

 201۴-2013 که در مارس به پایان رسید، جابه جا کرد 
که نس��بت به 82.13 میلیون تن در س��ال پیش افزایش 
داش��ت. تایمز عمان نیز به تازگی از تواف��ق ایران و عمان 
برای راه اندازی خط کشتیرانی به منظور تسهیل تجارت 

دریایی بین دو کشور خبر داده است.

 تامین نیاز ریلی کشور 
با فاینانس چینی

عضو کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با اعالم 
اینک��ه وزارت راه به دنبال تامین ریل مورد نی��از پروژه های 
راه آهن کشور از طریق فاینانس از چین است، گفت: راه آهن 
تهران - همدان پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.  به 
گزارش تسنیم، ابراهیم کارخانه  درباره جدیدترین وضعیت 
راه آهن هم��دان - تهران، اظه��ار کرد: بخ��ش اول راه آهن 
تهران - همدان یعنی از پرند تا ساوه به طور کامل ریل گذاری 
شده است. از ایستگاه رباط کریم تا پرند حدود 50 تا 60 درصد 
به اتمام رسیده و بقیه آن مانده است.  وی با بیان اینکه طول 
خط آهن س��اوه - همدان 1۷0 کیلومتر است، تصریح کرد: 
زیرسازی این پروژه کامل و در بخش��ی از آن روسازی انجام 
شده ضمن آنکه روسازی مقداری از این خط ریلی انجام شده 
است. وی خاطرنشان کرد: راه آهن تهران - همدان در سال 83 
در سفر رهبر معظم انقالب امکان سنجی آن به تصویب رسید. 
در سال 8۴ این پروژه تحت عنوان تهران � همدان - سنندج 
به تصویب مجلس رسید و سرانجام عملیات اجرایی این پروژه  

نیز از سال 85 شروع شد. 

خبر یادداشت
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نازیال مهدیانی 
کارشناس�ان یکی از راهکاره�ای کاهش قیمت 
مس�کن در کش�ور را شهرک س�ازی می دانند. در 
شهرک سازی رقابت بین انبوه سازان به وجود می آید 
که نتیجه این رقابت، کاهش قیمت تمام شده مسکن 
است. از طرفی دیگر اجتماع شهری در شهرک ها از 
یکپارچگی و انسجام بیشتری برخوردارند، در نتیجه 
خدمات شهری با مدیریت و هدف گذاری بهتری به 
دس�ت مصرف کننده نهایی که س�اکنان شهرک ها 
هس�تند، می رس�د. از طرفی دیگر وقتی سیاست 
دولت در راستای توسعه ساخت و ساز های مسکونی 
به ش�یوه شهرک س�ازی باش�د؛ شخصی سازی ها 
کاهش می یابد که یکی از پیامدهای مثبت آن کاهش 
نرخ مسکن در کش�ور است. کارشناس�ان از دیگر 
پیامده�ای مثبت شهرک س�ازی را کاه�ش اتالف 

انرژی می دانند. 
فعاالن بازار مس�کن و کارشناس�ان این حوزه به 
مسئوالن پیشنهاد می دهند که نیاز به مسکن را با 
شهرک س�ازی جواب دهند و پاسخگویی به تامین 
مس�کن مورد نیاز در کش�ور با روش شهرک سازی 
می توان�د هم صرفه اقتص�ادی برای خری�دار و هم 
سود بیشتری برای سازنده داشته باشد و هم اینکه 
مصرف انرژی و س�وخت را تا می�زان قابل توجهی 
کاهش دهد و هم اینکه ساکنان را از خدمات شهری 

بهتری بهره مند کند.  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن در گفت وگو با »فرصت امروز« درباره اهمیت 
شهرک سازی در کشور گفت: معتقدم باید نیازی را 
که به مس�کن وجود دارد با شهرک های متناسب با 
ذائقه مردم و قیمت مناسب با در اختیار داشتن یارانه 
دولتی در اختیار مردم گذاش�ت. دولت می تواند به 
جای پرداختن به چند طرح مسکنی، روی یک طرح 
تمرکز کند و یارانه ای را در اختیار انبوه سازان بگذارد 
و مخاطب طرح را قشر متوسط و ضعیف جامعه قرار 
دهد.  وی با اش�اره به اهمیت س�اخت شهرک های 
مسکونی در کالنشهرها گفت: معتقدم برای ساخت 
شهرک های مس�کونی دولت می تواند از روش های 
سرمایه گذاری مختلفی استفاده کند که یکی از آنها 
فاینانس است. هر چند تاکنون استفاده از فاینانس 
برای ساخت مسکن عرف نبوده اما می تواند راهکار 

جدیدی برای پاسخ به نیاز مسکن باشد. 
هر چند شهرک های مس�کن مهر در کالنشهرها 
به ویژه تهران تجربه تلخی از شهرک سازی دولتی 
محسوب می شود و این ش�هرک ها اعتماد مردم را 
به زندگی در ش�هرک ها س�لب کرده اند، اما تجربه 
زندگی در ش�هرک هایی چون اکباتان، آتی س�از، 
شهرک غرب با برخورداری از تمام خدمات شهری از 
نمونه های موفق به شمار می آیند. نمونه های موفقی 
که با تجهیز به تمام زیرساخت ها و امکانات شهری 

به یکی از بهتری�ن موقعیت های مس�کونی تهران 
تبدیل شده اند. 

در حال حاضر، 3 فاز شهرک اکباتان در منطقه 5 
شهر تهران با 5/۹۴ کیلومتر مربع وسعت، ۴۴/۹۸۱ 
نفر جمعیت دارد و مهندس�ان عمر مفید واحدهای 
مس�کونی این ش�هرک را بیش از 2۰۰ سال تخمین 
زده ان�د. اکباتان در براب�ر زلزله ۹ ریش�تری مقاوم 
است که این مقاومت مدیون مصالح باکیفیت مورد 
اس�تفاده در این ش�هرک اس�ت. طراحی مجموعه 
ش�هرک بر عهده »جردن گروزن« معمار امریکایی 
و س�اخت آن بر عهده ش�رکت آمریکایی استاِرت 
)Starrett(  بود. همچنین معمار ایرانی این مجموعه 
رحمان گلزار بود که در حال حاضر این فرد از برترین 

معماران امریکا به حساب می آید. 
قیمت واحدهای مسکونی در ش�هرک اکباتان با 
توجه به فازهای آن متفاوت اس�ت و واحدهای فاز 
دو معموال نسبت به واحدهای مش�ابه در فاز یک و 
سه گران تر است. در حال حاضر، در شرایط کنونی 
بازار مس�کن؛ قیمت هر متر واحد مس�کونی تیپ 
یک در فاز یک اکباتان 5 میلیون و 2۰۰ الی 3۰۰هزار 
تومان است که این نرخ بسته به اینکه واحد در کدام 
بلوک باشد متفاوت است. همچنین قیمت هر متر از 
واحدهای فاز دو هم چیزی حدود 5 میلیون و 6۰۰الی 

۷۰۰هزار تومان معامله می شود.

یک��ی از موفق تری��ن نمونه ه��ای 
شهرک سازی در کالنشهرها که با توجه 
به ابعاد مختلف نیاز به استقرار جمعیت 
تجلی پیدا کرده، ش��هرک اکباتان است 
که نخس��تین بنی��اد فک��ری آن قبل از 
انقالب اس��تقرار یافت. اکباتان با توجه 
به نیاز مردم کالنش��هر ته��ران که برای 
سکونت در مسکن مناسب دچار اضطرار 

بودند، جانمایی شد. 
اکباتان در زمان خود یکی از نمونه های 
موف��ق ساخت و س��از صنعتی ب��ود که 
توانس��ت با گزینه های مناس��ب فنی و 
اجتماعی به صورت الگ��وی بین المللی 
خ��ود را مط��رح کن��د. ای��ن الگ��و بعد 
از انقالب اس��المی هم گس��ترش پیدا 
کرد و به ص��ورت نمون��ه ب��ارز و موفق 
شهرک س��ازی در خاورمیانه نمود پیدا 

کرده است. 
ش��هرک اکبات��ان برخ��الف س��ایر 
ش��هرک ها که فقط عدد کمی آن مورد 
توجه اس��ت، از نظر کیفی از استاندارد 
باالیی در مقام مقایسه با سایر شهرک ها 

برخوردار است. مطلبی که گاهی اوقات 
فراموش می ش��ود، جانمایی شهرک ها 
اس��ت. همانا عدم توجه به معاش افراد 
دارنده مسکن در این شهرک ها، به تدریج 
این ش��هرک ها را به ص��ورت خوابگاهی 
ب��رای س��کونت در می آورد ک��ه برخی 
از واحدهای ش��هرک پرن��د نمونه بارز 
آن اس��ت که ب��دون هیچ گون��ه ضوابط 
تجاری و خدمات، فقط برای آسایشگاه 
خری��داران م��ورد مصرف ق��رار گرفته 
اس��ت.  ش��هرک های خوابگاهی یکی از 
خطرناک ترین حوادثی اس��ت که در اثر 
جانمایی اش��تباه و ش��تاب زده و بدون 
توجه ب��ه نیازهای اقتصادی س��اکنین 
طراحی می شود. اکباتان عالوه بر اینکه 
زندگی عادی مسکن نش��ینان را تامین 
می کن��د، امکان دسترس��ی ب��ه منابع 
معیشتی ساکنان خود را هم فراهم آورده 
اس��ت بنابراین، این ش��هرک از صورت 
خوابگاهی خارج ش��ده اس��ت. اکباتان 
به عنوان نمونه موفق شهرک سازی عالوه 
بر اینکه امکانات رفاهی و اجتماعی دارد، 
می تواند در مورد مسائل اقتصادی خارج 
از شهرک نیز به س��اکنان خود خدمات 
ارائه کند.  همان طور که در ابتدا گفته شد، 
شهرک اکباتان در زمان خود از برتری های 
فنی خاصی برخوردار بود و سازندگان آن 
آخرین فناوری های روز را در ساخت آن 
پیاده کرده اند و تجلی صنعتی سازی را که 
از انواع روز اس��ت در این شهرک می توان 
مش��اهده کرد. به ویژه »مدوالسیون« یا 
»پیمون بندی« به عن��وان یکی از اجزای 
س��اختمان این ش��هرک قابل تحس��ین 
است. این در حالی است که مودالسیون 
هنوز هم در معماری صنعتی امروز ما جا 

نیفتاده است. 

کالنش��هرهای  در  شهرک س��ازی 
کش��ورهان ب��ه چندی��ن س��ال قب��ل 
بر می گردد. 3 ش��هرک واوان، ش��هرک 
غرب و اکبات��ان از ش��هرک های قدیمی 
تهران هستند که ساخت آن ها از سال های 
پیش از انقالب ش��روع ش��د و هر کدام از 
این ش��هرک ها مخاطب و قشر خاصی را 
هدف گرفت؛ ش��هرک واوان برای قش��ر 
ضعیف جامعه، ش��هرک اکباتان با هدف 
قرار دادن قشر متوسط و شهرک غرب هم 
برای متموالن ساخته شد که هر کدام از 
این شهرک ها توانست با توجه به هزینه ای 
که س��اکنان برای خرید آن کرده بودند، 
نیاز و توقعات آنها را ب��رآورده کند.  البته 
در بین این سه ش��هرک، اکباتان توانست 
بهترین و بیش��ترین اس��تفاده را از زمین 
داشته باشد و جمعیت بیشتری را با ارائه 
خدمات شهری بیشتر درون خود مستقر 
کند. معتقدم هن��وز هم در ش��هر تهران 
موقعیت هایی برای شهرک س��ازی موفق 
وجود دارد و در تهران برای افزایش عرضه 
باید به سمت ساخت ش��هرک های اقمار 
در حاش��یه های ش��هر برویم. همان طور 
ک��ه در س��ال های گذش��ته اکبات��ان را 
ش��هرکی در حاش��یه ش��هر می دانستند 
طبیعی اس��ت که امروز هم اگر شهرکی 
در حاشیه شهر ساخته شود، مردم همان 
نگاه را داشته باش��ند اما با توسعه شهری 
و افزایش خدم��ات حمل و نقل��ی چیزی 
نمی گذرد که این ش��هرک های حاش��یه 
ش��هر هم به اقامتگاه های شهری تبدیل 
شوند.  البته ش��اید مس��کن مهر اعتماد 
مردم به شهرک های حاشیه شهر را سلب 

کرده باش��د، اما در این م��ورد باید توجه 
داش��ته باش��یم که دولت به دنبال زمین 
رایگان بود تا قیمت تمام شده مسکن را به 
حداقل برساند بنابراین، ارزان ترین زمین 
در حاشیه تهران برای ساخت و ساز مسکن 
مهر انتخاب شد.  البته موضوع دیگری که 
در شهرک سازی مطرح است، نوع معماری 
و کیفیت مصالح به کار گرفته شده است. 

در شهرک س��ازی همواره بای��د به این 
نکته توجه ک��رد که قرار اس��ت جمعیتی 
با س��الیق متفاوت و نیازه��ای متعدد در 
یک مساحتی استقرار یابند بنابراین، باید 
سالیق و نیازهای متفاوت را در نظر گرفت.  
معتقدم می توان نمونه موفق اکباتان را بار 
دیگر در تهران و در کالنشهرها در شرایطی 
که نیاز به مسکن به وضوح دیده می شود و 
به یکی از دغدغه های مسئوالن شهرهای 
پر جمعیت و مردم تبدیل ش��ده اس��ت را 
تکرار کرد. با توجه به اینکه مخاطب برنامه 
مس��کنی قش��ر ضعیف و متوس��ط است، 
معتقدم زمین های تهرانس��ر این ویژگی را 
دارند که شهرک سازی در آن منطقه را که 
به نسبت ارزان تر اس��ت و جانمایی خوبی 

هم دارد، شروع کرد. 

 خوابگاهی شدن شهرک ها
تهدیدی که از جانمایی غلط پدیدار می شود

تهرانسر، جانمایی ارزان و 
مناسب برای شهرک سازی 

دکتر بهروز سرابندی
مصطفی قلی خسرویمدیرعامل مهندسان مشاور طرح و تحکیم بنا

عضو هیات مدیره اتحادیه مسکن

شهرک سازی در مساچوس��ت امریکا 
ابتدا در س��ال 1966 تحت عنوان بنگاه 
اقتصادی ماساچوس��ت، توس��ط مجلس 
قانون گذاری ماساچوس��ت و به وس��یله 
مقامات دولتی مستقل ایجاد شد و تعداد 
زیادی مس��کن های اجاره ای و فروش��ی 
را در ماساچوس��ت در دس��ترس م��ردم 

قرار داد. 
این بن��گاه اقتصادی یک تش��کیالت 
تجاری مستقل بوده و از تسهیالت دولتی 
جهت ساخت و ساز استفاده نمی کند، بلکه 
دولت با دعوت از سرمایه گذاران بسته های 
تجاری معاف از مالی��ات را به آنان جهت 

س��رمایه گذاری و افزایش س��رمایه برای 
اعطای وام ارائه می کند. شهرک س��ازی 
به این تش��کیالت تجاری ای��ن اجازه را 
می دهد ت��ا وام هایی با ش��رایط و س��ود 
مناسب در اختیار اقش��ار با درآمد پایین 
و متوس��ط قرار دهد. الزم به ذکر اس��ت 
که س��رمایه گذاران در این پروژه ها سود 
خود را از محل بازپرداخت وام ها دریافت 
می کنند. انبوه س��ازی در ماساچوس��ت 
منابع مالی را برای خریدارانی که در این 
ایالت به دنبال خرید خانه بوده و از سطح 
درآمد متوس��طی برخوردارن��د را فراهم 

می کند. 

این بن��گاه اقتصادی مناب��ع مالی الزم 
را ب��رای س��اخت خانه ه��ای اج��اره ای 
فراهم آورده و دس��ت کم بیس��ت درصد 
از خانه های س��اخته ش��ده را برای اجاره 
به اقش��ار کم درآمد اختصاص می دهد. از 
جمله تسهیالت ارائه ش��ده در این طرح 
ارائه وام هایی س��ی س��اله با س��ود ثابت 
است که بسیار مناسب بوده و بنگاه های 
اقتصادی دیگر تسهیالتی مشابه آن ارائه 
نمی کنند. گفتنی اس��ت، این تسهیالت 
ش��امل وام هایی اس��ت که نیاز ب��ه بیمه 
نداش��ته و نرخ س��ود آنها تنها سه درصد 
اس��ت. در مقابل بنگاه انبوه س��ازی خود 

برای وام های اعطائ��ی بیمه هایی را ارائه 
می کند که با استفاده از آن چنانچه هریک 
از خریداران شغل خود را از دست بدهند 
همچنان قادر خواهند بود تا اقس��اط وام 
دریافتی ش��ان را پرداخ��ت کنن��د. نکته 
جالب توجه آنک��ه مالکینی که هم اکنون 
در ح��ال بازپرداخت وام ه��ای دریافتی 
خود هس��تند می توانن��د با اس��تفاده از 
بیمه های ارائه شده توسط بنگاه اقتصادی 
انبوه سازی ماساچوس��ت وام های خود را 
مجدد قس��ط بندی کرده و میزان اقساط 

پرداختی شان را مناسب تر کنند. 
ترجمه: معراج آگاهی

شهرک سازی در امریکا با وام های 3 درصدی و بازپرداخت 3۰ ساله 

محسن صفایی
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان پروفیل

سند ملی نوسازی بافت های فرسوده 
ابالغ شد

س��ند مل��ی راهب��ردی احی��ای بهس��ازی، نوس��ازی و 
توانمند س��ازی بافت های فرس��وده و ناکارآمد شهری برای 
راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت 
عوامل مرتبط در س��طح ملی و محلی توس��ط مع��اون اول 
رییس جمهور ابالغ ش��د.  به گ��زارش ایلنا، هی��ات وزیران 
در جلس��ه 1393/6/16 به پیش��نهاد وزارتخانه ه��ای راه و 
شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری وش��ورای عالی اس��تان ها و به اس��تناد ماده 
16 قانون حمایت از احیاء، بهس��ازی و نوس��ازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد ش��هری س��ند ملی راهبردی نوسازی 
بافت های فرسوده را تعیین کرد.  بنا براین گزارش به منظور 
انجام تمهیدات الزم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق 
هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ستاد 
ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های 
احیاء بهسازی و نوسازی که در تصویب نامه هیات وزیران به 
اختصار »ستاد ملی« نامیده می شود به ریاست رییس جمهور 

و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی تشکیل می شود. 

عمران

نگاهی به مزایای شهرک سازی در کالنشهرها

اکباتان را تکرار کنیم



7 آب و غذاشمــاره

 نیاز 11 میلیارد ریالی سد تاجیار 
برای بهره برداری

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از نیاز 
11 میلیارد ریالی برای اتمام زیرس��اخت های سد تاجیار 

شهرستان سراب خبر داد.
کریم مهری افزود: سد تاجیار در طراحی اولیه مشکل 
داشت و مدیریت آب و خاک این سازمان مشکل را  برطرف 
کرد.در صورت تامین اعتبار مذکور، س��د ت��ا پایان پاییز 

بهره برداری می شود.
وی در باره کمک های دول��ت برای اجرای طرح آبیاری 
تحت فشار، اظهار کرد: دولت 85 درصد هزینه اجرای طرح 
آبیاری تحت فشار را با رعایت سقف مندرج در موافقت نامه 

به صورت کمک بالعوض پرداخت می کند.
مهری گفت: ب��رای 15 درصد باقیمانده ک��ه بر عهده 
متقاضی اس��ت نیز از طری��ق اعطای تس��هیالت بانکی 
به کش��اورزان کمک می ش��ود. همچنین برای پرداخت 
تسهیالت بالعوض و اعطای تسهیالت بانکی به کشاورزان 

هیچ گونه محدودیت اعتباری نداریم.
وی تاکید کرد: راندمان بهره وری آب به شیوه های سنتی 
دربخش کشاورزی بسیار پایین است و در صورت اجرای 
سیس��تم های آبیاری نوین، میزان بهره وری آب افزایش 

خواهد یافت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی، افزود: در زمینه صنایع 
تبدیلی بخش کش��اورزی کمبودهایی داریم و س��ازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این خصوص از همه 
افراد و س��رمایه گذاران از صدور پروان��ه گرفته تا اعطای 

تسهیالت بانکی حمایت می کند.
مهری با بیان اینک��ه به متقاضیان س��رمایه گذاری در 
شهرک دامپروری سراب تس��هیالت ارائه می شود، اظهار 
کرد: برای تکمیل شهرک دامپروری سراب در سال جاری 
اعتبار الزم اختصاص یافته که با تکمیل آن آماده واگذاری 

به سرمایه گذاران و فارغ التحصیالن کشاورزی است.

کاهش40 درصدی مصرف آب در 
مزارع برای احیای دریاچه ارومیه

عض��و ش��ورای مرک��زی س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 
کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور، گف��ت: اجرای طرح 
کاهش40 درصدی مص��رف آب در مزارع ب��رای احیای 

دریاچه ارومیه آغاز شده است.
اکبر فتحی، افزود: برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش 
میزان تولیدات، کارآیی مصرف آب باید افزایش یابد و به 
سمتی برویم که عملکرد در واحد سطح را براساس میزان 

آب مصرفی بسنجیم.
وی ادامه داد: یکی از روش های ارتقای شاخص بهره وری 
آب، اجرای آبیاری تحت فشار است و خوشبختانه دولت از 
محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری، مساعدت های 
ویژه ای برای اجرای این طرح انجام داده اس��ت.ضرورت 
دارد تش��کل های تخصصی بخش در ای��ن زمینه فعال تر 

عمل کنند.
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی س��ازمان 
جهادکش��اورزی آذربایجان ش��رقی، اظهار کرد: اعضای 
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی بای��د در تدوین 
استانداردهای کش��اورزی با اداره کل استاندارد همکاری 

جدی داشته باشند.
رییس شورای دوره س��وم وعضو فعلی شورای مرکزی 
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و مناب��ع طبیعی 
آذربایجان ش��رقی به موضوع استخدام ناظران کشاورزی 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از ابتدای مهرماه حدود 90 
نفر در استان شروع به کار کردند و سازمان با برنامه ریزی 
دقیق و کارشناسی، برای به کارگیری، جذب و استخدام 
150 نفر دیگ��ر از ناظران جدی��د از نیروه��ای کارآمد و 

آموزش دیده، پیش بینی کرده است.
فتحی، ادام��ه داد: اعض��ای نظام مهندس��ی باید توان 
کارشناس��ی خود را ب��ه اثبات برس��انند تا م��ورد قبول 

کشاورزان قرار گیرند.

 مزارع گوجه فرنگی در ملکان 
به روش نوین آبیاری می شوند

یک کش��اورز ملکانی ب��ا اس��تفاده از آبی��اری نواری، 
70درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.

 حسین جاللی، کشاورز 57 س��اله مجری این طرح با 
اعالم این خب��ر، گفت: کاهش هزین��ه به خصوص هزینه 
کارگری، صرفه جویی در وقت و زم��ان آبیاری، باال بردن 
راندم��ان تولی��د و امکان کودده��ی همزمان ب��ا آبیاری 

به صورت محلولی از دیگر مزیت های این طرح است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکان هم در خصوص 
طرح این کش��اورز ملکانی گفت: در این طرح دو دستگاه 
کنتور حجمی نصب ش��ده تا میزان مصرف آب را کنترل 

و تنظیم کند.
علی صیادی باال بردن راندمان تولید از 1/3 کیلوگرم به 
بیش از 6/5 کیلوگرم را از مزای��ای این طرح عنوان کرد و 
افزود: با توجه به کاهش منابع آبی این روش می تواند در 
سال های بحرانی آب، بسیار موثر باشد و عالوه بر مصرف 

بهینه آب میزان تولید محصول را باال ببرد.

 برداشت مکانیزه بیش از
 14 هزار تن شلتوک در میانه

مدیر جهادکشاورزی شهرس��تان میانه گفت: در سال 
زراع��ی 93-92 بی��ش از 1820 هکت��ار از زمین ه��ای 
شهرس��تان زیر کش��ت برنج رفته بود و بیش از 14هزار 
تن شلتوک از شالیزارها برداشت شد. ش��هرام ایرانی پور 
با اشاره به کشت مستقیم و نش��ایی برنج در شالیزارهای 
این شهرستان اظهار کرد: 30درصد از شالیزارها به روش 
کشت مس��تقیم و 70درصد بقیه نیز به صورت نشاکاری 
زیر کشت قرار گرفته اند. وی بیان کرد: با توجه به عملکرد 
باالی روش نشاکاری، این روش برای کشت آتی با نظارت 
کارشناس��ان فنی از گس��ترش قابل توجه��ی برخوردار 
خواهد بود. ایرانی پور از کنترل تلفیقی آفات این محصول 
در شهرس��تان خبر داد و اف��زود: با کمک کارشناس��ان 
حفظ نباتات، کنت��رل بیولوژیکی کرم س��اقه خوار برنج 
در سطح 1500هکتار در سال جاری نیز انجام شد. مدیر 
جهادکشاورزی شهرستان میانه متوسط عملکرد شلتوک 
این شهرستان در سال جاری را 7200 کیلوگرم در هکتار 
اعالم کرد و گفت: برنج سفید تولیدی شهرستان میانه به 
6500 تن در سال می رسد. وی با بیان اینکه 17 دستگاه 
کمباین برداشت برنج با تمهیدات الزم در راستای تامین 
اعتبار مالی و معرفی خریداران ب��ه بانک عامل خریداری 
شده اس��ت، افزود: در حال حاضر برداش��ت با این تعداد 
کمباین به صورت مکانیزه انجام می شود.همچنین چهار 
واحد شالیکوبی مدرن به همراه چند واحد قدیمی در این 

شهرستان فعال هستند.

کشت گندم در مناطق
 سردسیر آغاز شد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طری طرح گندم 
گفت: در سال زراعی گذشته حدود 10 میلیون تن گندم 
در کشور تولید و از این مقدار نزدیک به هفت میلیون تن 
توس��ط دولت به نرخ تضمینی خریداری شد. به گزارش 
فارس اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم کشور 
اظهار کرد: در سال زراعی 93-92 حدود 10 میلیون تن 
گندم تولید ش��د که حدود هفت میلیون تن آن توس��ط 
مراکز دولتی و با قیمت تضمینی از گندمکاران خریداری 

شد.
وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از میزان فروش گندم 
به بخش خصوصی نداریم، افزود: بخش��ی از گندم تولید 
شده در سال زراعی گذشته برای تولید آرد یا به عنوان بذر 

در اختیار کشاورزان قرار دارد.
مجری طرح گندم کش��ور با بیان اینکه کشت گندم در 
برخی مناطق کش��ور آغاز شده اس��ت، گفت: در مناطق 
سردسیری همچون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، کردستان و زنجان کش��ت گندم آبی و دیم آغاز 
شده است. براس��اس این گزارش میزان خرید تضمینی 
گندم در س��ال زراعی 93 -92 حدود هف��ت میلیون تن 
بوده که نسبت به سال قبل تر بیش از دو میلیون تن رشد 

داشته است.
نرخ خرید تضمینی برای س��ال زراعی جاری نسبت به 
سال زراعی گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته و این 
نرخ معادل 1155 تومان تعیین ش��ده که براس��اس نظر 
کارشناسان نرخ تعیین ش��ده با توجه به هزینه تمام شده 
تولید گندم و نرخ تورم، منطقی نیست و با این نرخ انگیزه 
تولید از کشاورزان گرفته می شود و قطعا سطح زیر کشت 

گندم در سال زراعی جاری کاهش می یابد.

مصرف سموم در ایران 
نصف متوسط جهانی 

ریی��س س��ازمان حف��ظ نباتات کش��ور با بی��ان آنکه 
محصوالت کشاورزی کشور س��الم تولید می شود، گفت: 
می��زان مصرف س��م و آفت کش برای تولی��د محصوالت 

کشاورزی در ایران کمتر از نصف متوسط جهانی است.
به گزارش ایرنا محمدعلی باغستانی میبدی روز جمعه 
درخصوص اقدامات این س��ازمان ب��رای کاهش مصرف 
سموم در تولید محصوالت کشاورزی افزود: در دنیا برای 
تولید محصوالت کشاورزی به ازای هر هکتار یک کیلوگرم 
یا )یک لیتر( سم مصرف می شود در حالی که این میزان 
در ایران ح��دود 562 گرم یا میلی لیت��ر یعنی معادل 56 
درصد آن اس��ت. وی اضافه کرد: آمارها نش��ان می دهد 
میزان مصرف س��موم و آفت کش ها در کشور ما نسبت به 

سایر کشورهای دنیا زیاد نیست.
 وی کاهش مصرف سم در تولید محصوالت کشاورزی 
کشور را یکی از آرمان های وزارت جهادکشاورزی عنوان 
و تصریح کرد: در س��ال 92 میزان مصرف س��م کش��ور 
21 میلیون کیلوگرم بوده که این میزان نس��بت به سال 
گذشته خود )س��ال 91(حدود یک تا 1.5 لیتر کاهش را 

نشان می دهد.
وی با تاکید بر آنکه مصرف اصولی سموم و آفت کش ها 
سبب افزایش تولید در واحد سطح می شود، گفت: هیچ یک 
از کشورهای دنیا نمی تواند این ادعا را داشته باشد که برای 
تولید محصوالت کشاورزی خود از سم استفاده نمی کند یا 

سم را از خط تولید حذف کرده است.
وی افزود: اگر برای تولید محصوالت کشاورزی از سموم 
و آفت کش ها استفاده نشود به طور حتم باید شاهد 30 تا 
35 درصد و در برخی محصوالت تا 100 درصد خسارت 
باش��یم که این امر نیز منجر به کاهش تولید محصوالت 

کشاورزی خواهد شد.

آغاز صید میگو در هرمزگان
سرپرس��ت معاونت صید و بن��ادر ماهیگیری ش��یالت 
هرمزگان از آغاز صید میگو در صیدگاه های هرمزگان خبر داد

به گ��زارش ایس��نا، عبدالمجی��د مقص��ودی افزود: 
براساس پیش بینی پژوهش��کده اکولوژی خلیج فارس 
و دریای عمان، امس��ال 1150 تن میگو ش��امل 850 
تن میگوی درش��ت و 300 تن میگوی سرتیز برداشت 

خواهد ش��د.
مقصودی اظهار کرد: صید میگو امسال در دو صیدگاه 
سیریک تا جزیره هرمز به عنوان صیدگاه اول و همچنین 
از جزیره هرمز تا طوالی قشم به عنوان صیدگاه دوم انجام 
می ش��ود.130 ش��ناور لنج میگوگیر و 100 شناور قایق 

جمع آوری صید درعملیات صید امسال مشارکت دارند.
صید میگو در پنج شهرستان سیریک، بندرعباس، قشم، 
میناب و جاسک در قالب پنج تعاونی آغاز شده و به مدت 

یک ماه ادامه دارد.

خبر خبر
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رییس س��ازمان دامپزشکی 
کش��ور، در هفته دامپزش��کی، 
موفقی��ت ای��ن س��ازمان را 
در پیش بین��ی و پیش��گیری 
بیماری ه��ای دامی دانس��ت و 
افزود: واکنش س��ریع سازمان 
در مقاب��ل بیماری ه��ای دامی 
به ویژه بیماری هایی مانند لمپی 
اسکین و تب برفکی و کنترل و 
جلوگیری از پیشرفت بیماری ها 
مطلوب بوده است. قدرت عمل 
س��ازمان در جلوگیری از ورود 
دام زن��ده و اج��رای ضواب��ط 
قرنطین��ه ای در گاوداری های 
صنعت��ی، بیماری ه��ا را ب��ه 

کمترین میزان رسانده است. 

اصالح تولید 17 شرکت 
مکمل غذایی دام آلوده به 

فلزات سنگین
مهدی خلج، تصریح کرد: در 
MDM کاره��ای جدی انجام 
داده ای��م و نظ��ارت خوب��ی بر 
کارخانه های مکمل سازی اجرا 
کرده ای��م. از 22 مکمل غذایی 
دام که در دامداری ها اس��تفاده 
می شود، 17 مورد حاوی فلزات 
س��نگین بودن��د که س��ازمان 
جاروجنجال ه��ای  به ج��ای 
رس��انه ای و اع��الم عمومی، با 
تدبیر عمل ک��رد. در این زمینه 
به ش��رکت های دارویی مربوط 
هش��دارهای الزم را دادی��م و 
آنها نی��ز پذیرفتن��د و خطوط 
تولیدش��ان را اصالح کردند. ما 
تلخی ها را به ج��ان می خریم تا 
پیام شادی را به مردم بدهیم و 
در جامعه تشویش ایجاد نکنیم. 
در زمین��ه داروه��ای دامی نیز 
کمبودها و نقص هایی داریم که 

باید برطرف شوند. 
مع��اون وزی��ر کش��اورزی، 
جلوگی��ری از واردات دام زنده 
س��بک از کش��ورهای آسیای 
میان��ه ب��ه کش��ور را یک��ی از 
کارهای مان��دگار و اثرگذار این 
س��ازمان معرفی و اظه��ار کرد: 
واردات دام زنده سبک از امسال 
به طور مش��خص از کشورهای 
آس��یای میانه ممنوع است و به 
هیچ عنوان اجازه واردات آن به 
کشور داده نمی ش��ود. البته در 
صورت کشتار دام، واردات الشه 

موردی ندارد. برای واردات مرغ 
نیز امس��ال هیچ مجوزی داده 
نش��ده و اگر مقدار اندکی وارد 
ش��ده از محل مجوزهای سال 

گذشته بوده است. 
وی بر بس��ته بندی مرغ تازه 
و یخ��ی که توس��ط س��ازمان 
دامپزشکی اعمال شده، تاکید 
کرد و افزود: با حدود  13 س��ال 
کار متمرکز و فرهنگ س��ازی، 
این مسئله دیگر در کشتارگاه ها 
فراگیر شده و در سراسر کشور 
م��رغ ت��ازه و یخ��ی به صورت 
بس��ته بندی عرضه می ش��ود. 
طرحی در دس��ت اج��را داریم 
که تمامی مرغ های تولید شده 
دارای کد رهگیری ش��وند و کد 
روی لیبل های مرغ درج ش��ود. 
به این ترتیب، محصول تولیدی 
از مرغداری تا کش��تارگاه قابل 
پیگیری خواهد بود. اجرای این 
ط��رح در اس��تان های گیالن، 
خوزستان و قم آغاز شده است. 

تردید سازمان دامپزشکی 
در استفاده از خمیر مرغ

وی در مورد استفاده از خمیر 
مرغ در فرآورده های گوش��تی 
و حواش��ی که در خبرها ایجاد 
ش��ده، اظهار کرد: مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت نگفته ان��د از 
خمیر مرغ استفاده نشود. تاکید 
دکتر دیناروند بر آن دس��ته از 
تولیداتی )خمیر م��رغ( بود که 
قابل اطمین��ان نیس��تند یا به 
تعبیر دیگر وزارت بهداش��ت از 
آنها اطمینان ندارد. فکر می کنم 
وزارت بهداش��ت واحده��ای 
تولی��دی را که پروان��ه تولید از 
س��ازمان دامپزش��کی دارند و 

محصولشان مورد تایید ما است، 
تایید می کند. ما برای دستیابی 
به تولید محصوالت بهتر تمامی 
استانداردها را اعمال می کنیم. 
ارتق��ای کیفیت تغذی��ه مردم 
آرزوی ما اس��ت و رس��یدن به 
کیفی��ت صددرص��دی آرمانی 

است و با واقعیات تفاوت دارد. 
خل��ج ادام��ه داد: در اتحادیه 
اروپا و کشورهای پیشرفته نیز 
از خمیر مرغ در چارچوب های 
اس��تفاده  و خ��اص  علم��ی 
می ش��ود و وزارت بهداش��ت 
نی��ز تاکی��دش بر اج��رای این 
چارچوب ها در کش��ور اس��ت. 
ما در ای��ن زمینه با مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت صحب��ت و 
مواضع خود را اع��الم کرده ایم. 
قصد ما مصاحبه روی مصاحبه 
نیس��ت. بنابرای��ن واحده��ای 
تولی��د فرآورده های گوش��تی 
می توانند با درج مواد اولیه روی 
لیبل ه��ای محص��والت خود، 
 مصرف کننده را از محتویات آن

 آگاه کنند. 
این در حالی است که رییس 
س��ازمان غذا و دارو اعالم کرده 
اس��ت ک��ه ورود خمی��ر م��رغ 
به چرخ��ه تولید سوس��یس و 

کالباس ممنوع است.

شروط 20 گانه روس ها 
برای محصوالت دامی و 

شیالتی ایران
خلج ب��ه انباش��ت م��رغ در 
کشور اش��اره کرد و گفت: باید 
قدرت صادرات داشته باشیم و 
بازارهای منطقه ای )عربستان، 
عراق، تاجیکستان و افغانستان( 

را در دست بگیریم. 

وی در پاس��خ ب��ه فرص��ت 
امروز، درب��اره امکان صادرات 
مرغ به روس��یه به عنوان بازار 
جدی��د اروپایی، اظه��ار کرد: 
روسیه پس از تحریم، خواهان 
ورود محص��والت کش��اورزی 
و دامی از ایران ش��ده اس��ت. 
تالش دول��ت به وی��ژه وزارت 
کش��اورزی بر فراه��م کردن 
ی��ن  ت��ی ا ا بس��ترهای صادر
محصوالت به روس��یه اس��ت. 
سازمان دامپزش��کی به عنوان 
س��ازمان مرجع صالحیت دار، 
اطالعات مورد نیاز را به طرف 
روسی داده است و امیدواریم 
در آین��ده ص��ادرات انج��ام 
ش��ود. در ای��ن ص��ورت تنها 
تولیدکنندگان و شرکت هایی 
ص��ادرات  ب��ه  نن��د  می توا
اق��دام کنن��د که خ��ط تولید 
اتوماتیک ش��ان به طور کامل 
کار و تمامی امحاء و احش��ای 
مرغ را به طور کامل خالی کند 
تا مرغ س��الم و بهداشتی ارائه 
دهیم و صادرات از پایداری و 

تداوم برخوردار باش��د. 
خل��ج  در واکن��ش ب��ه ای��ن 
پرس��ش »فرصت ام��روز« که 
وزی��ر کش��اورزی گفته اس��ت 
»اس��تانداردهای فنی صادرات 
مرغ به روسیه از سوی سازمان 
دامپزش��کی ارائه ش��ده و هنوز 
پاس��خی دریافت نکرده ایم«، 
اما گویا یک محموله 500 تنی 
به صورت آزمایش��ی به روسیه 
فرس��تاده ش��ده اس��ت گفت: 
من به عن��وان رییس س��ازمان 
دامپزشکی هیچ س��ندی برای 
ص��ادرات مرغ به روس��یه امضا 
نک��رده ام. البته در ای��ن زمینه 

گویا به برخی استان ها تفویض 
اختیار ش��ده اس��ت و م��ا باید 
نظ��ارت کنیم ت��ا محموله های 
باکیفی��ت، س��الم و مورد نظ��ر 
کش��ور س��فارش دهنده ارسال 

شود. 
وی ادامه داد: روس��یه یک 
دقی��ق  ر  بس��یا پرسش��نامه 
ل��ب ری��ز در  و ح��اوی مطا
20 م��ورد ب��رای آگاه��ی از 
وضعی��ت تولی��د دام، طی��ور 
و ش��یالت ما فرس��تاده که با 
کمک کارشناسان مربوط و با 
ترجمه دقیق، پاسخ ها را برای 
مقام��ات صاح��ب صالحی��ت 
ارس��ال کرده ای��م. تاکن��ون 
به صورت رسمی از طرف روس 
پاس��خی دریاف��ت نکرده ایم، 
ام��ا ش��نیده های م��ا حاک��ی 
اس��ت که گویا مقامات مربوط 
روس��یه، کیفی��ت تولیدات ما 
را پذیرفته ان��د. ب��ه اعتقاد من 
با ساختار مس��تحکمی که در 
بس��یاری از واحده��ای تولید 
م��رغ و کش��تارگاه ها داری��م، 
می توانی��م برای ص��ادرات به 
روسیه امیدوار باش��یم. تولید 
م��رغ به ص��ورت زنجی��ره ای 
)اینتی گری شین( که چندی 
پیش در کش��ور آغاز شده نیز 
می توان��د اطمین��ان روس ها 
را ب��رای تولی��د س��الم مرغ و 
پایداری این بازار فراهم کند. 

رییس س��ازمان دامپزشکی 
همچنی��ن، درب��اره ذخی��ره 
130 ه��زار تنی مرغ از س��وی 
م��ور پش��تیبانی  س��ازمان ا
مص��رف  ری��خ  تا ک��ه  م  دا
س��رآمدن  ح��ال  در  نه��ا  آ
اس��ت، ب��ه »فرصت ام��روز«، 
ز  ا یک��ی  به عن��وان  گف��ت: 
وزارت  زیرمجموعه ه��ای 
جهاد کش��اورزی ک��ه وظیفه 
ه��ر  جل��و  رد،  دا رت��ی  نظا
محمول��ه ای )مرغ( را که حتی 
ی��ک روز از تاری��خ مصرف آن 
گذشته باش��د، به بازار مصرف 
می گیریم. البته محموله هایی 
که تا روز آخ��ر عمر ماندگاری 
دارند قابل مصرف اس��ت و در 
صورت سرآمدن تاریخ مصرف 
آن، با نظر کارشناس��ان برای 
اس��تفاده در صنای��ع دیگ��ر 

مصرف می شود.

رییس سازمان دامپزشکی مطرح کرد :

 جلوی هر محموله ای را که حتی یک روز
از تاریخ مصرف آن گذشته باشد، می گیریم

مولود غالمی

اع��داد و ارقام هم��واره جایگاه 
وی��ژه ای در تصمیم گیری ه��ا و 
مدیریت کش��ورها دارند. فلسفه 
وج��ودی اع��داد و ارقام��ی ک��ه 
در قالب ی��ک آمار مطرح اس��ت 
قطع��ا به منظ��ور برنامه ری��زی و 
تصمیم گیری در آینده است تا با 
نگاهی مسئوالنه به منابع موجود 
در تکاپوی اهداف پیش بینی شده 

همت گماشته شود. 
اما تا چه می��زان ای��ن اعداد و 
ارقام به کار می آید و می توان از آن 
در طرح ه��ا و برنامه ریزی ها بهره 
جس��ت، موضوع مهم تری است، 
وگرنه جمع آوری و دس��ته بندی 
یکس��ری اعداد و ارقام بیشتر به 
رفع تکلیف شبانه مدرسه شباهت 

دارد! 
در وضعیت کنونی کش��ور که 
مالک اصلی هم��ه بخش ها تکیه 
کردن ب��ر منابع و آم��ار مختص 
همان بخش اس��ت باید این مهم 
درک شود که زمان حرکت رسیده 
و ق��وای محرک��ه را بس��یج کرد. 
خروج از رک��ورد تورمی، افزایش 
تولید ناخالص ملی، دس��تیابی به 
رشد اقتصادی افق 1404، امنیت 
غذای�ی و... مسل�ما پایه هایی دارد 
که یک��ی از س��تون های مهم آن 
بخ��ش کش��اورزی اس��ت. بدین 
ترتیب آم��ار کش��اورزی نیز باید 
به نحو صحیح و دقیق در دسترس 
باشد تا هدایتگر سکان مدیریتی 
این بخش قرار گی��رد. نگاهی به 
تجربه دیگر کش��ورها که ش��اید 
همگام ب��ا ایران یا حتی س��ال ها 

بعد از کشور ما، آغاز کرده اند نشان 
می دهد که از آمارهای اقتصادی 
خود در مس��یر واقعی و مدیریت 
کاربردی به��ره گرفته ان��د و این 
موجب پیشرفت های فراوانی برای 

آنها شده است. 
برخی از مدیران ما هم که بقای 
خود را در ارائه آمارهای درشت تر 
می بینند، در این بین اگر اش��تباه 
یا قصوری هم فاش شود، استعفا، 
عذرخواه��ی یا انس��داد مس��یر 

گذشته جزو محاالت است. 
سرش��ماری عمومی کشاورزی 
10 س��اله در حال انجام اس��ت، 
نخستین نقدی که به سیستم این 
سرشماری وارد است دوره تناوب 
آن است. س��وال اصلی اینجاست 
که آیا برای عرص��ه ای که ب�رای 
ثانیه ه��ا و دقای��ق برنامه ری��زی 
می ش��ود و با تغییرات و تحوالت 
این حوزه هر کشوری گوی سبقت 
را از دی�گری می رباید، آم�ارهای 
10 ساله می تواند مسی�ری روش�ن 
و مطمئن را ب���رای برنامه ریزان 

و تصمیم س��ازان هم��وار کند؟ از 
سوی دیگر در شرایطی که بیشتر 
تولیدات کشاورزی کشور به طور 
کامل ب��ه ش��رایط آب و هوایی، 
به وی��ژه میزان بارش ها بس��تگی 
دارد، ک��دام سیس��تم مدیریتی 
می تواند ب��رای 10 س��ال میزان 
نیازها، ظرفیت های کشور و میزان 
تولید را هر س��اله به ط��ور دقیق 

پیش بینی کند؟ 
مسئله بعدی اینکه این آمارها 
صرفا به عنوان یک عدد برای خالی 
نبودن عریضه مطرح می ش��وند. 
دلیل این مدعا هم عملکرد بخش 
کش��اورزی اس��ت. واح��د آمار و 
اطالعات وزارت جهاد کشاورزی 
هر س��اله آمارنامه ای را منتش��ر 
می کند، اما عمال با اوضاع و احوالی 
که در این چند سال نصیب بخش 
کشاورزی شده می توان گفت که 
این آم��ار و اطالع��ات هدفی جز 

نگارش در پیش نداشته اند. 
بخ��ش کش��اورزی ب��ا س��هم 
18 درصدی در اش��تغال کشور و 

با نقش 12 تا 17 درصدی در رشد 
اقتصادی )طبق برآوردهای اخیر 
س��خنگوی دولت( قطع��ا باید به 
اندازه همین ارقام وزین از اوقات 
و توان تصمیم گیران و مدیران نیز 
بهره ببرد، نه آنک��ه به دنبال حل 
مس��ائل در زمانی که رخ داده اند، 

باشیم. 
برنامه ه��ای  و  اقدام��ات 
کوتاه مدت��ی ک��ه وزارت جه��اد 
کش��اورزی در حال حاض��ر در 
دست اقدام دارد نوید یک حرکت 
اصالحی در بخش کش��اورزی را 
می دهد، ضرورت اجرایی ش��دن 
چنی��ن برنامه های��ی بر کس��ی 
پوشیده نیست. بی تردید یکی از 
ابزاره��ای کالن مدیریتی وجود 
جامعه آم��اری مناس��ب و دقیق 
اس��ت که سرش��ماری امس��ال 
فرصتی مناسب را فراهم می کند 
ت��ا ب��ا جم��ع آوری اطالع��ات و 
داده های آماری مطلوب و حقیقی 
بتوان به داش��ته های خود پی برد 
و برای اه��داف خود مس��یری را 

در پیش گرفت و ب��ه دور از منافع 
شخصی و گروهی با راستی آزمایی 
و تکیه بر داش��ته ها چراغی برای 

مسیر پرپیچ و خم روشن کرد. 
نتای��ج زیانب��ار کنون��ی در 
ب�خ��ش ک�ش��اورزی دو فرضی�ه 
را می س��ازد؛ نخس��ت آماره��ای 
بخش کش��اورزی از صحت کافی 
برخوردار نبوده اند! دوم آنکه حتی 
در صورت صحت آمارها، مسئوالن 
توجهی ب��ه آن نکرده اند. پذیرش 
احتمالی هر یک از این دو فرضیه 
از سوی مسئوالن می تواند عذری 

بدتر از گناه باشد. 
با اتم��ام سرش��ماری عمومی 
و  نقای��ص  م��ی رود  انتظ��ار 
کمبوده��ا خود را نش��ان دهند و 
دست اندرکاران این حوزه با تمام 
قوا در راستای رفع آنها اقدام کنند. 
در پایان سرشماری عمومی قطعا 
بهره برداران حوزه کش��اورزی با 
ذکر مش��خصات مکانی و شغلی 
ش��ناخته خواهند ش��د و باید در 
انتظ��ار حل مس��ائل آنها ب��ود تا 
همچن��ان به فعالیت خ��ود ادامه 

دهند. 
میزان تولید، انواع محصوالت، 
تنوع کش��ت، توجه به مزیت های 
هر منطقه، نیاز آبی، ظرفیت های 
صادراتی، نی��از واردات��ی و دیگر 
عواملی که در پایان سرش��ماری 
مشخص می شوند باید به گونه ای 
حقیق��ی ب��ه کار گرفته ش��وند تا 
درباره بهانه های واردات بی رویه، 
کمبود نهاد ه��ای تولی��د و عدم 
بازاریاب��ی مناس��ب ب��رای مازاد 

محصوالت تولیدی سر ندهیم. 

به بهانه آغاز سر شماری عمومی کشاورزی

شما با 10 سال زمان چه کارهایی می کنید؟ 

گزارش 2

شکوفه میرزایی



هفته فرهنگی آلمان در خانه هنرمندان
برنامه ه��ای هفته فرهنگی آلم��ان در چهاربخش از 11 تا 17 مهر 
)3 ت��ا 9 اکتبر( در خانه هنرمندان ایران برگزار می ش��ود. در بخش 
عکس، نمایش��گاهی از آثار »اریش س��االمون« و »بارب��ارا کلم« دو 
هنرمند آلمانی در گالری های بهار و تابس��تان خانه هنرمندان ایران 
به نمایش درمی آید. این نمایش��گاه جمعه 11 مهر ساعت 16 افتتاح 
شده اس��ت. بخش ادبیات این هفته فرهنگی به محمود حسینی زاد 
اختصاص دارد. این بخش شامل داستان خوانی و نمایش فیلم با حضور 
محمود دولت آبادی، علی خدایی، نرگس خدایی، مائده طهماسبیان 
و غیره ش��نبه 12 مهر ساعت 17:30 در تاالر ناصری برگزار می شود. 
درآمدی بر سینمای آلمان، بخش دیگر این هفته فرهنگی است. در 
این بخش یکش��نبه 13 مهر فیلم »باربارا« به کارگردانی »کریستین 
پتس��ولد« محصول 2012 به نمایش در می آید. سه ش��نبه 15 مهر 
فیلم »اگیره، خش��م خدا« ساخته »ورنر هرتسوگ« محصول 1972 
روی پرده می رود و چهارش��نبه 16 مهر برنامه ش��بی با »راینر ورنر 
فاسبیندر« با مروری بر آثار این فیلمساز برگزار می شود. این فیلم ها 
در روزهای یادشده ساعت 17:30 در تاالر ناصری به نمایش درمی آید. 

راسل کروی کارگردان در ترکیه
به نق��ل از ددالین، »آب ی��اب« که درامی درب��اره جنگ جهانی اول 
است، به عنوان نخستین تجربه کارگردانی راسل کرو، بازیگر استرالیایی، 
در نخستین روز پس از کریسمس و در آخرین روزهای سال 2014 در 
زادگاهش به نمایش درمی آید. در تریلری که از این فیلم پخش ش��ده 
چش��م اندازی ش��گفت آور از ترکیه که حاصل فیلمبرداری اندرو لنزی 
فیلمبردار سه گانه »هاببیت« است، مشاهده می شود. کرو در این فیلم در 
نقش یک مرد کشاورز استرالیایی به نام کانر بازی کرده است. در این فیلم 
او از استرالیا به استانبول سفر می کند تا از سرنوشت دو پسرش باخبر شود. 
گفته می شود این دو در نبرد گالیپولی در جریان جنگ جهانی اول در این 
منطقه کشته یا دستگیر شده اند. اولگا کوریلنکو در نقش مالک هتلی در 
استانبول بازی کرده که با کانر آشنا می شود. ییلماز اردوغان، بازیگر فیلم 
»روزی روزگاری در آناتولی« نیز افسر پلیسی است که به کانر امیدواری 

می دهد که پسرانش باید زنده باشند. 

70 درصد سالمندان بیمه تکمیلی ندارند
صادق رستمی، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفت وگو با 
ایس��نا ضمن اعالم این خبر که براساس آخرین آمارها حدود 20 درصد 
س��المندان بیمه پایه و بالغ بر 60 تا 70 درصد آنها فاقد بیمه تکمیلی 
هستند گفت: اکنون دستورالعمل بیمه مراقبتی را آماده کردیم تا پوشش 
بیمه پایه و تکمیلی سالمندان کامل شود. سند ملی راهبردی سالمندان 
مسائل گوناگونی از قبیل رفاه، امنیت اجتماعی، معیشت، اقتصاد، بیمه پایه 
و مکمل س��المندان، ورزش و تندرستی و غیره را در برمی گیرد. رییس 
دبیرخانه ش��ورای ملی سالمندان در توضیح سازوکار پوشش بیمه پایه 
سالمندان گفت: ثبت نام بیمه سالمت همگانی از خردادماه کلید خورد 
و سالمندان هم مراجعه کردند اما هنوز درصد قابل توجهی از سالمندان 
نتوانس��ته اند از بیمه های پایه و تکمیلی استفاده کنند. براساس آخرین 
آمارها حدود 20 درصد س��المندان بیمه پایه و بالغ بر 60 تا 70 درصد 
آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند که یک علت آن هزینه های باالیی درمان 
سالمندان است که سازمان های بیمه گر حاضر به پوشش نشدند. اکنون 
دستورالعمل بیمه مراقبتی را آماده کردیم تا پوشش بیمه پایه و تکمیلی 

سالمندان کامل شود که امیدواریم در دستورکار بعدی شورا قرار بگیرد. 

36 میلیارد تومان اعتبار برای احیای جنگل ها
معصوم��ه ابتکار در گفت وگو با مهر در مورد تش��کیل جلس��ه ویژه 
آتش سوزی جنگل های کشور در وزارت کشور گفت: پس از ارائه گزارش 
آتش سوزی ها حجت االسالم روحانی، رییس جمهور در جلسه هیأت دولت 
گفتند که این مسئله بسیار مهم است و جای نگرانی دارد برای همین از 
دولت خواستیم تا جلسه ای در این رابطه در وزارت کشور و ستاد مدیریت 
بحران تش��کیل شود. پس از جلسه برگزار شده وزیر کشور مقرر کرد تا 
مبلغی به عنوان تنخواه به استانداری ها داده شود تا در صورت بروز حادثه 
مشکل بودجه نداشته باشند. با تصویب هیات دولت 36 میلیارد تومان 
بودجه ویژه برای احیای جنگل های کشور اختصاص یافت. رییس سازمان 
محیط زیست کشور ضمانت اجرایی مصوبات را بودجه تخصیص داده شده 
از سوی رییس جمهور عنوان کرد و گفت: رییس جمهور دستور داد برای 
احیای جنگل ها مبلغ 30 میلیارد تومان به سازمان جنگل ها و برای احیای 

پارک ملی گلستان هم 6 میلیارد تومان اختصاص داده شود. 

اهمیت یک ساعت ورزش برای کودکان
دپارتمان س��المت امریکا به کودکان و نوجوانان شش تا 17 سال 
پیشنهاد کرده اس��ت که حداقل یک ساعت در روز فعالیت فیزیکی 
انجام دهند. با این حال بررس��ی ها نشان می دهد که تنها 29 درصد 
از کودکان این مقدار ورزش را انجام می دهند. مطالعات نش��ان داده 
است که ورزش مداوم در کودکی و نوجوانی می تواند فواید زیادی هم 
در همان زمان و هم در آینده داش��ته باش��د، ورزش هر روز سالمت 
استخوان ها و ماهیچه ها را افزایش می دهد و به کنترل وزن، کلسترول 
و فش��ار خون کمک می کند. مطالعات جدید نشان داد که انجام یک 
ساعت ورزش بعد از مدرسه می تواند توجه و تمرکز کودکان و کارایی 
ش��ناختی آنها را افزای��ش دهد. در این مطالع��ات 221 کودک بین 
7 تا 9 س��ال به مدت 9 ماه مورد بررس��ی قرار گرفتند. نیمی از این 
کودکان برنامه ورزشی خاصی را انجام دادند. میزان فعالیت این افراد و 
حرکات شان در حین ورزش اندازه گیری شد و عکسبرداری های مغزی 

از این افراد و افرادی که ورزش نکردند انجام شد. 

دیدار تدارکاتی با فلسطین و مارادونا
تیم ملی ایران که از یکش��نبه پیش رو برنامه های آماده سازی خود 
را برای حضور در جام ملت های آسیا آغاز خواهد کرد، دومین حریف 
تدارکاتی قطعی اش را شناخت. فلسطین که نخستین حضورش را در 
جام ملت های آسیا از رقابت های استرالیا تجربه خواهد کرد، هفتم دی 

در تهران به مصاف مردان کارلوس کی روش می رود. 
این تیم پیش از س��فر به استرالیا به تهران خواهد آمد تا این بازی 
تدارکاتی را انجام دهد. بازی با فلسطین و کره جنوبی تنها دیدارهای 
قطعی ایران پیش از حضور در جام ملت هاست. امروز همچنین یکی 
از رسانه ها از افریقای جنوبی به عنوان یکی از حریفان احتمالی ایران 
پیش از رقابت های جام ملت ها نام برده اس��ت؛ دیداری که می تواند 
برای تیم ملی بس��یار موثر باش��د. کادر فنی تیم ملی ایران به دنبال 
این است که پیش از آغاز جام ملت ها تدارک یک بازی دوستانه دیگر 
را ببیند اما هنوز نام این حریف مش��خص نشده است. برخی خبرها 
حکایت از این دارد که دیه گو مارادونا پیش از جام ملت ها هدایت تیم 
ملی فلسطین را بر عهده خواهد گرفت. براساس اطالعات سایت فیفا، 

تیم ملی فلسطین اکنون سرمربی ندارد. 

مذاکره ظریف و اوغلو
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: کش��ورهای منطقه باید نسبت 
به ش��رایط جاری کامال مس��ئوالنه عمل کرده و به بدتر شدن اوضاع 
منطقه کمک نکنند. وزیر امور خارجه کش��ورمان عصر پنجشنبه در 
گفت وگ��وی تلفنی با همتای ترک خود آخری��ن تحوالت منطقه را 
بررس��ی کرده و پیرامون روش جاری مقابله با تروریس��م در منطقه 
تب��ادل نظر کردند. محمدجواد ظریف با اش��اره به مباحث مطرح در 
پارلمان این کش��ور برای صدور مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق 
و س��وریه، راه و روش اتخاذ شده برای مقابله با پدیده شوم تروریسم 
در منطقه را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به هرگونه اقدام که شرایط 
جاری را پیچیده تر کند ابراز نگرانی کرد. کشورهای منطقه باید نسبت 
به ش��رایط جاری کامال مس��ئوالنه عمل کرده و به بدتر شدن اوضاع 
منطقه کمک نکنن��د. مولود چاووش اوغلو، وزی��ر خارجه ترکیه نیز 
در ای��ن گفت وگوی تلفنی با توضیح روند مباحث مطرح درخصوص 
مشارکت نظامی ترکیه اظهار داشت: نسبت به حفظ تمامیت ارضی و 

استقالل کشورهای منطقه متعهدیم. 

هیچ طرفی نمی تواند به جای
 مردم تصمیم بگیرد

معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه گفت: حمالت غیر قانونی 
و جنون آمیز امریکا در س��وریه نتیجه ای ج��ز تقویت افراط گرایی در 
منطقه نخواهد داشت. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و افریقای 
وزارت امور خارجه در گفت وگو با مهر گفت: حمالت غیر قانونی امریکا 
در سوریه تقویت افراط گرایی در منطقه است. اگر امریکا صداقت دارد 
به جای هدف قرار دادن مراکز نفت و گاز و زیرساخت های سوریه مانع 
گردش مالی دالرهای داعش در سیستم مالی و بانکداری شود. تغییر 
نظام در س��وریه با روش تقویت همزمان تروریسم و حمالت نظامی 
نمایشی علیه داعش رویایی است که محقق نخواهد شد. هیچ طرفی 

نخواهد توانست به جای مردم سوریه تصمیم بگیرد. 

»ش�هر موش ها 2« بعد از پایان اکرانش در شهر تورنتوی کانادا راهی 
ونکوور می شود. 

پیام دهکردی، دبیر بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان در آستانه برگزاری سومین جشنواره سراسری تئاتر 

شهر، پیامی را به شهرام کرمی دبیر این جشنواره ارائه داد. 
نوزدهمین دوره جش�نواره بین المللی فیلم کره جنوبی پنجشنبه با 
حضور 313 عنوان فیلم از 79 کشور جهان در شهر بوسان آغاز شد. 

زوج تبهکار که مرتکب انواع جرائم شده بودند، پس از فرار از تهران 
در بندرعباس شناسایی و دستگیر شدند. 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش�ت اعالم کرد: 
خوش�بختانه هیچ مورد مشکوک به بیماری های کرونا و ابوال در بین 

حجاج مشاهده نشده است. 
نشس�ت هم اندیش�ی و کمیته علمی س�مینار بین المللی نقشه راه 

سالمت در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد. 

باش�گاه منچس�تریونایتد قصد دارد جرارد پیکه را در مهلت نقل و 
انتقاالت زمستانی به خدمت بگیرد. 

تارت�ار، س�رمربی تیم فوتبال گس�ترش فوالد تبریز از س�مت خود 
کنار ه گیری کرد. 

دیلی اکسپرس خبر داد: فابیو کوئنترائو، خرید جدید منچستریونایتد 
در نقل و انتقاالت ژانویه خواهد بود. 

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

سانتریفیوژهایش تامین کند. 
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، سفر رییس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجالس مجمع 

عمومی سازمان ملل را در ارتقای جایگاه کشور موثر دانست. 
حمید قزوینی، عضو مجمع نیروهای خط امام گفت: برای اینکه سلوک 
سیاس�ی و منش اجتماعی کاندیداها را در جهت احراز صالحیتش�ان 

بسنجیم باید قانونی روشن و شفاف برای آن داشته باشیم. 

12مهر سالروز 
درگذشت احمد محمود

سفید بالک ها به زودی
 از تهران می روند

در چهاردهمین روز بازی های آسیایی 2 مدال طال، 6 نقره و 1 برنز 
نصیب کاروان ایران شده است

مدیرکل زندان های استان تهران خبر آزادی 
شهرام جزایری را تایید کرد

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

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

طالی آسیا برای تیم ملی والیبال ایران

تیم مل��ی والیبال ایران در دیدار فینال بازی های آس��یایی برابر ژاپن 
به پیروزی دس��ت یافت ت��ا مدال طالی ای��ن دوره از بازی ها را به خود 
اختصاص دهد. تیم کش��ورمان که چهار س��ال پیش فین��ال را به ژاپن 
واگذار کرده بود این بار حریف را به راحتی شکست داد و برای نخستین 
بار قهرمان بازی های آس��یایی ش��د. با این طال رک��ورد ورزش ایران در 
بازی های آسیایی بعد از انقالب شکست و از مرز 20 مدال طال عبور کرد.

به گزارش خبرن��گار اعزامی مهر به اینچئون، تیم های ملی والیبال 
ایران و ژاپن از س��اعت 19:30 به وقت محلی دیدار فینال بازی های 
آس��یایی را برگزار کردند که طی آن تیم ایران با حساب 3 بر یک از 
س��د رقیب خود گذش��ت تا ضمن انتقام باخت چهار سال پیش برابر 
این تیم در فینال بازی های آس��یایی گوانگژو برای نخس��تین بار این 
رقابت ه��ا را فت��ح کرد و م��دال طالی آن را به خ��ود اختصاص داد. 
اس��لوبودان کواچ در شروع این بازی همان ترکیب دیدار نیمه نهایی 
را به میدان فرس��تاد. معروف، قائمی، موسوی، عبادی پور، محمودی، 
قائمی، ظریف)لیبرو( بازیکنانی بودند که در ارنج اولیه س��ت نخست 
قرار گرفتند. تیم ژاپن که با شکست 3 بر یک کره نشان داده بود که 
تی��م قدرتمندی را روانه این بازی ها کرده اس��ت در امتیازات اولیه با 
دریافت های اول خوب و کارهای ترکیبی پا به پای ایران پیش آمد و 

حتی وقت اول استراحت فنی را هم 8 بر 7 به سود خود ثبت کرد.
پیش از این مس��ابقه تیم های ملی کره جنوبی و چین برای کسب 
مدال برنز به مصاف یکدیگر رفتند که کره با حس��اب 3 بر یک برنده 
ش��د و روی سکوی سوم ایستاد. بازیکنان این تیم از اینکه نتوانستند 

در فینال حضور یابند بعد از پیروزی مقابل چین گریه کردند!

مت��ن پیام رهب��ر معظ��م انقالب که 
صبح دیروز در صحرای عرفات از س��وی 
قاضی عسکر  والمسلمین  حجت االسالم 
نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج 

ایرانی قرائت شد، به این شرح است: 
بسم  اللهَّ  الّرحمن  الّرحیم 

و الحم��دللهَّ رّب العالمی��ن و صلّی اللهَّ 
علی محّمد و آله الّطاهرین 

درود و س��المی از سِر ش��وق و تکریم 
بر شما س��عادتمندان که به دعوت قرآنی 
لّبی��ک گفته و ب��ه میهمان��ِی خانه خدا 
شتافته  اید. نخس��تین سخن آن است که 
این نعمت ب��زرگ را قدر بدانید و با تامل 
در ابع��اد ف��ردی و اجتماع��ی و روحی و 
بین  الملل��ی ای��ن فریضه بی  همت��ا، برای 
نزدیک ش��دن ب��ه هدف ه��ای آن تالش 
کنی��د و از میزبان رحیم و قدیر، برای آن 
کمک بخواهید. اینجانب همدل و همزبان 
با شما از پروردگار غفور و مّنان درخواست 
می کنم که نعمت خود را بر شما تمام کند 
و چون توفیق س��فر حج عطا کرده است، 
توفیِق گزاردن حّج کامل نیز عطا فرماید 
و آن��گاه با قبول کریمانه خود، ش��ما را با 
دس��ت پُر و عافیت کامل روانه دیار خود 

 . سازد؛ ان  شاءاللهَّ
در فرصت مغتنِم این مناس��ک پُرمغز 
تعمی��ر  و  به  ج��ز تطهی��ر  بی  نظی��ر،  و 
)1( معن��وی و روح��ی ک��ه برتری��ن و 
ریشه  ای  ترین دستاورد حج است، توّجه 

به مس��ائل جهان اسالم و نگاهی بلند و 
فراگیر ب��ه مهم تری��ن و اولویّت  دارترین 
موضوع��ات مرتبط با اّمت اس��المی، در 

صدر وظایف و آداب حج  گزاران است. 
امروز از جمل��ه این موضوعات مهم و 
دارای اولویّت، مس��ئله اتّحاد مسلمانان 
و گش��ودن گره  ه��ای فاصله  افکن میان 
بخش ه��ای اّمت اس��المی اس��ت. حج، 
مظه��ر وح��دت و یکپارچگ��ی و کانون 
ب��رادری و همیاری اس��ت. در حج باید 
هم��گان درس تمرکز بر مش��ترکات و 
رفع اختالفات را فرا بگیرند. دس��ت های 
پلید سیاست های اس��تعماری از دیرباز 
تفرقه  افکنی را برای تامین مقاصد ش��وم 
خود در دستور کار داشته  اند، ولی امروز 
که به برکت بیداری اس��المی، ملّت های 
مس��لمان دش��منِی جبه��ه اس��تکبار و 
صهیونیس��م را به درس��تی ش��ناخته و 
در براب��ر آن موضع گرفته  اند، سیاس��ت 
تفرقه  افکن��ی میان مس��لمانان ش��ّدت 
بیشتری یافته است. دشمن مّکار بر آن 
اس��ت که با افروخت��ن آتش جنگ های 
خانگ��ی می��ان مس��لمانان، انگیزه  های 
مقاوم��ت و مجاه��دت را در آن��ان ب��ه 
انح��راف کش��انده، رژیم صهیونیس��تی 
و کارگ��زاران اس��تکبار را که دش��منان 
حقیقی  اند، در حاش��یه ام��ن قرار دهد. 
تروریستی تکفیری  راه  اندازی گروه  های 
و امثال آن در کش��ورهای منطقه غرِب 

آسیا ناشی از این سیاسِت غّدارانه است. 
این هش��داری به همه ماست که مسئله 
اتّحاد مسلمین را امروز در صدر وظایف 

ملّی و بین  المللی خود بشماریم. 
موضوع مهّم دیگر مس��ئله فلس��طین 
اس��ت. ب��ا گذش��ت 65 س��ال از آغ��از 
تش��کیل رژی��م غاصب صهیونیس��ت و 
فرازوفرودهای گوناگون در این مس��ئله 
مهم و حّس��اس و به خصوص با حوادث 
خونین سال های اخیر، دو حقیقت برای 
همه آشکار شده اس��ت: اّول آنکه رژیم 
صهیونیس��ت و پشتیبانان جنایتکار آن، 
در قس��اوت و س��بعّیت و پایمال کردن 
هم��ه موازی��ن انس��انی و اخالقی هیچ 
ح��ّد و م��رزی نمی  شناس��ند. جنایت، 
نسل  کش��ی، ویران گری، کشتار کودکان 
و زنان و بی  پناهان و هر تعّدی و ظلمی 
را که از دستشان برآید برای خود مباح 
می ش��مرند و به آن افتخار هم می کنند. 
صحنه  های گریه  آور جنگ 50روزه اخیر 
غ��ّزه، آخرین نمونه ای��ن بزهکاری  های 
تاریخی است که البّته در نیم قرن اخیر 

بارها تکرار شده است. 
دّومین حقیقت آن است که این سّفاکی 
و فاجعه  آفرینی  ها نتوانس��ته است هدِف 
س��ردمداران و پشتیبانان رژیم غاصب را 
برآورده س��ازد. برخالف آرزوی احمقانه 
اقتدار و اس��تحکامی که سیاس��ت  بازان 
خبی��ث ب��رای رژی��م صهیونیس��تی در 

س��ر می پروراندن��د، این رژی��م روزبه  روز 
به اضمح��الل و نابودی نزدیک  تر ش��ده 
اس��ت. ایستادگی 50 روزه غّزه محصور و 
بی  پن��اه در برابر همه تواِن به  صحنه  آورده 
رژیم صهیونیس��ت و س��رانجام ناکامی و 
عقب  نش��ینی آن رژیم و تسلیم شدنش 
در برابر شروط مقاومت، نمایشگاه آشکار 
این ضعف و ناتوانی و بی  بُنیگی است. این 
بدان معنی اس��ت که ملّت فلسطین باید 
از همیشه امیدوارتر باشد، مبارزان جهاد 
و حم��اس باید بر ت��الش و عزم و هّمت 
خود بیفزایند، کران��ه غربی راه پرافتخار 
همیش��گی را با قدرت و استحکام بیشتر 
پشتیبانی  مس��لمان  ملّت های  پی  گیرد، 
واقعی و جّدی از فلسطین را از دولت های 
خود مطالبه کنند و دولت های مس��لمان 

صادقانه در این راه گام نهند. 
س��ّومین موضوع مهم و دارای اولویّت، 
نگاه هوش��مندانه  ای اس��ت ک��ه فّعاالن 
دلس��وز جهان اسالم باید به تفاوِت میان 
اس��الم ناب محّمدی و اس��الم آمریکایی 
داش��ته باش��ند و از خلط و اشتباه میان 
این دو، خ��ود و دیگران را برحذر بدارند. 
نخس��تین بار ام��ام راح��ل ب��زرگ ما به 
تمای��ز ای��ن دو مقوله هّمت گماش��ته و 
آن را وارد قاموس سیاس��ی دنیای اسالم 
کرد. اس��الِم ناب، اسالِم صفا و معنویّت، 
اسالِم پرهیزکاری و مردم ساالری، اسالِم 
»اَِش��ّداءُ َعلَی الُکّفار ُرَحم��اُء بَیَنُهم« )2( 

است. اس��الِم آمریکایی، پوشاندن لباس 
اسالم بر نوکری اجانب و دشمنی با اّمت 
اس��المی است؛ اس��المی که آتش تفرقه 
میان مس��لمین را دامن بزن��د، به جای 
اعتم��اد به وعده الهی، به دش��منان خدا 
اعتماد کند، به جای مبارزه با صهیونیسم 
و اس��تکبار با برادر مس��لمان بجنگد، با 
امری��کای مس��تکبر علیه ملّ��ت خود یا 
ملّت های دیگر مّتحد شود، اسالم نیست؛ 
نفاق خطرن��اک و مهلکی اس��ت که هر 

مسلمان صادقی باید با آن مبارزه کند. 
نگاه همراه با بصیرت و ژرف  اندیش��ی، 
این حقایق و مس��ائل مهم را در واقعّیِت 
جهان اس��الم ب��رای هر جوین��ده حّقی 
روشن می س��ازد و وظیفه و تکلیِف روز 
را بی  هی��چ ابهامی معّی��ن می کند. حج 
و مناسک و ش��عائر آن فرصِت مغتنمی 
برای کس��ب این بصیرت اس��ت و امید 
آنکه شما س��عادتمندان حج  گزار از این 
موهب��ت الهی ب��ه طور کام��ل بهره  مند 
گردی��د. همه ش��ما را به خ��دای بزرگ 
می  س��پارم و قبول��ی تالش ش��ما را از 

خداوند مسئلت می نمایم. 
والّسالم علیکم و رحمه اللهَّ 
سیدعلی خامنه  ای 

پنجم ذی  الحّجه 1435 مصادف با 
هشتم مهرماه 1393

)1( آبادسازی، نوسازی
)2( سوره فتح بخشی از آیه 29

پیام رهبر معظم انقالب به حجاج 

مسئله اتحاد مسلمین را امروز در صدر وظایف ملی و بین  المللی خود بشماریم



صفحه 14

»فرصت امروز« از راهکارهای خرید در بازار دوربین عکاسی گزارش می دهد

ثبت شیرین ترین لحظه های زندگی چقدر خرج بر می دارد؟
ام��روز می خواهی��م درخص��وص ویژگی ه��ای یک 
دوربین عکاس��ی خانگی خوب، نکات موثر و اصلی 
به مدیران سرپرست خانواده پیشنهاد دهیم. امروزه 
در بازار دوربین عکاسی مدل ها و برندهای متنوعی 

از جمله مارک کانن، س��ونی، فوجی، سامسونگ و... 
وجود دارد و بیش از 10کمپانی مش��هور در زمینه 
س��اخت دوربین فعالیت می کنند که تقریبا تمامی 
آنه��ا نیازهای خانگی و برخی نیازهای نیمه حرفه ای 

عم��وم مردم را ب��رآورده می س��ازند.  درحال حاضر 
تنوع قیمت در بازار دوربین عکاسی بسیار مشاهده 
می شود، به طوری که معموال قیمت دوربین عکاسی 
از یک صدهزار تومان برای مدل های معمولی خانگی 

ت��ا بی��ش از 3 میلیون توم��ان ب��رای دوربین های 
حرفه ای پی��ش می رود، ام��ا 700 ه��زار تومانی ها 

پرفروش ترین دوربین های بازار هستند. 
صفحه 10
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گزارش»فرصت امروز« از بازار 
تشک های معمولی و طبی

برای خواب راحت 
هزینه کنید

هر فردی یک سوم عمر خود را روی تشک می گذراند چون همه 
انسان ها یک سوم عمر خود را در خواب هستند...

آشنایی با سبک و استراتژی وارن بافت

فرمولی ساده برای 
سرمایه گذاری

اگر به دنبال پیروی از سبکی ارزشمند و مناسب در سرمایه گذاری 
هستید، وارن بافت الگوی مناسبی برای شما است. 

گزارشی در خصوص یک رستوران خالق

فست فود 
اما سنتی!

در اط�راف م�ا روزانه افرادی زی�ادی در حوزه های متفاوت در 
حال فعالیت هستند.

 نبرد سنگین شرکت ها در آگهی های 
تبلیغاتی

 جنگی بزرگ 
در جریان است

جنگ�ی تمام عیار می�ان برندهای معتبر دنیا درحال رخ دادن 
است؛ جنگی که درآن نه از توپ و تانک خبری هست و نه کسی 

کشته و زخمی می شود.

کافه مدیران مدیریت رسانه ای در ایران را 
بررسی می کند

 مدیریت رسانه، چالش 
در تعریف

ت�ا پی�ش از ظهور رس�انه های دیجیتال در ایران، رس�انه های 
چاپ�ی ب�ا رویکرد مخاط�ب محوری و جذب بیش�تر مخاطب 

فعالیت می کرد. 
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گزارش»فرصت امروز« از بازار تشک های معمولی و طبی

برای خواب راحت هزینه کنید
دزدگیر و سیستم صوتی

بازار سیس��تم جانبی خ��ودرو در خیابان س��تارخان از 
بازارهای پر هیاهوی جوان پسندی است که این روزها تب 
و تاب س��ابق را ندارد و ماشین هایی که روبه روی مغازه ها 
پارک کرده اند ماش��ین های خیلی لوک��س و گرانقیمتی 
نیس��تند و خودروه��ای داخلی صفر و قدیم��ی از جمله 
ماش��ین هایی هس��تند که از طرف خریداران برای نصب 

دزدگیر در آن جا توقف کرده اند. 

این کاال تجمالت است پس کنار می رود
حسنی یکی از مش��تریان جوانی که ماشین پرشیای 
خ��ود را برای نصب دزدگیر به خیابان س��تارخان آورده 
اس��ت به »فرصت امروز« گفت: قیمت سیس��تم صوتی 
خیلی باالس��ت و نصب سیس��تم قوی به صرفه نیست، 
چ��ون باید باتری و پخش و بان��د و آمپلی بخری که از 
خود ماش��ین گران تر می شود و نمی ارزد و فقط دزدگیر 
و یک پخش مناسب خریده ام تا کارم را راه بیندازد ولی 
قبال ماشینم را مجهز می کردم. همچنین ناصر محمدی 
از مغ��ازه داران در بازار س��تارخان به »فرصت امروز« در 
زمینه کس��ب وکار خ��ود گفت: از وقتی ک��ه خودروها 
گران ش��ده اند و قیمت شان سه برابر ش��ده، بازار کساد 
شده است. بنابراین دیگر کس��ی به دنبال سیستم های 
آنچنان��ی و دزدگیر تصویری نیس��ت. همه یک دزدگیر 
س��اده و بعضی ها هم روکش س��اده می بندن��د و کار را 
تمام می کنند. دیگر کس��ی به دنبال نصب سیستم های 

گران قیمت نیست. 
ای��ن کاالها به دلی��ل اینک��ه در رده کاالهای لوکس 
قرار می گیرند، معموال اس��تقبال کمی از آنها می شود و 
در این ش��رایط بازار آن راکد اس��ت. مثال آمپلی فایر از 
200هزار تومان تا 13میلیون تومان می ش��ود و معموال 
برای ماشین های 20تا 40میلیون تومانی، سیستم های 
جانب��ی 20میلیون��ی نص��ب نمی کنند. از ط��رف دیگر 
دزدگی��ر هم تا 550هزار تومان قیمت دارد و معموال هر 
کسی یک دزدگیر 50هزارتومانی نصب می کند تا فقط 
کارش راه بیفتد. کسی به دنبال دزدگیرهای گران قیمت 
نمی رود از این رو برای جذب مشتری بیشتر آپشن های 
متنوعی برای آن در نظر گرفته اند، مثال گارانتی سرقت 
50میلیون��ی و وارانت��ی ب��رای دزدگیرهای��ی به قیمت 
550هزار تومانی در نظر گرفته اند و اجرت نصب آن هم 

30هزار تومان است. 
هزینه ه��ای مغ��ازه نیز کم نیس��ت. اجاره مغ��ازه از 
3 میلیون در ماه ش��روع می شود و تا 7میلیون می رسد. 
یک مغازه 12متری تقریبا 3 تا 4 میلیون تومان اجاره اش 
می شود، البته باید هزینه های جانبی مثل مالیات، کارگر 

و غیره را نیز به آن اضافه کرد. 

روکش ها را کسی دوست ندارد
روکش صندلی نیز از کاالهای لوکسی است که معموال 
اف��رادی که خ��ودروی تازه می خرند به نص��ب یا تعویض 
آن اق��دام می کنند و از آن جنس کاالهایی اس��ت که در 
همه ماش��ین ها دیده می ش��ود. بازار این کاال در یکی دو 
سال گذش��ته چنگی به دل نمی زند و اوضاع خیلی خوب 
نیست. محسن سهراب پور، مدیر فنی گروه تولیدی پیام در 
خصوص بازار روکش های صندلی به »فرصت امروز« گفت: 
ب��ازار توزیع و فروش روکش صندلی خیلی خوب نیس��ت 
چ��ون این کاال به قیمت خودرو بس��تگی دارد. اگر اوضاع 
خودرو خوب نباشد بازار ما هم کساد است و معموال در این 
سال ها اوضاع خیلی خوب نیست چون بازار خودرو وضعیت 
روشنی ندارد. وی افزود: از طرف دیگر قیمت محصوالت ما 
به قیمت ارز بستگی مستقیم دارد، وقتی که ارز ثبات ندارد 
قیم��ت کاالهای ما هم ثبات ن��دارد، چون مواد اولیه برای 

دوخت روکش وارداتی است. 
وی در خصوص قیمت روکش های موجود در بازار اعالم 
کرد: قیمت روکش به خودرو بس��تگی دارد ولی به صورت 
میانگین قیمت روکش با پارچه ه��ای معمولی از 30هزار 
تومان ش��روع می شود و تا روکش  برای ماشین هایی چون 
پژو و سمند و پرش��یا به 120هزار تومان می رسد. روکش 
با چرم مرغوب که نرم و ش��فاف و دارای ضخامت باالست 
و دوخت خوب��ی هم دارد، حدود 160هزار تومان و قیمت 
روک��ش با مخمل ژاپنی ک��ه از بهترین مخمل موجود در 
جهان اس��ت و از خصوصیات بارز آن بادوام بودن، ش��یک 
و مجلل بودن و ماندگاری باال و ضدعرق بودن آن اس��ت و 
برای کسانی که محصوالت خارجی را می پسندند، مناسب 

است، از 150هزار تا 170هزار تومان است. 
وی در م��ورد محص��والت موجود در ب��ازار گفت: تمام 
محصوالت تولید داخل است البته ممکن است مواد اولیه 

وارد شود ولی دوخت تمام روکش ها داخلی است. 

برندهای معتبر را بخرید

برخی از فروشندگان تشک های خود را با اسامی مشابه 
مارک های معروف سازنده تشک ها به فروش می رسانند که 
این تشک ها به هیچ عنوان اس��تاندارد نیستند. همچنین 
برخی از فروشندگان هم مارک های دوخته شده کنار تشک 
را جدا می کنند و این تشک ها را به جای تشک های داخلی 
و خارجی اس��تاندارد به فروش می رسانند. تولیدکنندگان 
کارگاهی و زیرپله ای هم با خرید تش��ک های دست دوم و 
قدیمی و بازسازی این تشک ها، آنها را بارنگ و طرح جدید 

به جای تشک های نو و استاندارد به مردم می فروشند. 
چنانچه افراد تشک های مورد  نیاز خود را از شرکت های 
معتبر تولید کننده تشک خریداری می کنند به طور حتم 
باید به گارانتی و ضمانت پس از فروش کاال توجه داشته 

باشندکه اغلب تشک ها تا 10 سال گارانتی دارند. 
به منظور بررسی بازار تشک های طبی و معمولی سری به 
مراکز فروش و نمایندگی های محصوالت خواب در سطح 
شهر تهران زدیم. یکی از فروشندگان تشک معمولی و طبی 
در این باره گفت: معموال تشک های طبی و معمولی از فوم 
یا مواد پلی یورتان س��اخته ش��ده اند که برای افراد دارای 
دیسک کمر یا آرتروز مفید است. از نظر مرغوبیت مواد پلی 

یورتان از فوم باکیفیت تر است. 
در حال حاضر تشک های موسوم به خوشخواب براساس 
مواد تش��کیل دهنده از 200هزار تومان ت��ا یک میلیون و 
500هزار تومان در نمایندگی های فروش در سطح شهر 
تهران قیمت دارند. معموال تش��ک های طبی برای افراد 
دارای دیس��ک کمر و آرتروز به فروش می رس��ند که فرد 
با مراجعه به یکی از این نمایندگی ها ب��ا ارائه وزن بیمار، 
مواد تشکیل دهنده تشک از کشور آلمان، چین و ایران و 
ارتفاع 10 تا 20سانتی متری تشک، اقدام به خرید می کند. 
تشک معمولی از 200 هزار تومان به باال و تشک طبی 
بیش از 800 هزار توم��ان برای یک نفر در ب��ازار قیمت 
دارد. همچنین بالش های طبی ه��م از 80 هزار تومان تا 
200 هزار تومان در س��ایز های کوچک، متوسط و بزرگ 
قیمت دارد. چهارراه یافت آباد از مراکز تولید و نمایندگی 
تشک های صنعتی در سطح ش��هر تهران است که از نظر 
قیمت تشک در این مکان نسبت به س��ایر مراکز فروش 

ارزان تر است.

چه نوع دوربین عکاسی بخریم؟ 

مرکز اصلی بورس فروش دوربین های عکاسی خانگی 
و حرفه ای خیابان جمهوری و پاساژهای خیابان ولیعصر 
اس��ت به همین جهت به منظ��ور مش��اهده میدانی از 
میزان خریدوفروش دوربین عکاسی و بررسی کیفیت و 
ویژگی های یک دوربین عکاسی خوب سری به خیابان 
جمهوری زدیم که در این راس��تا یکی از فروش��ندگان 
دوربین عکاس��ی به »فرصت امروز« گفت: معموال اکثر 
دوربین های عکاس��ی خانگی با مدل و برندهای متنوع 
ح��دود 550 هزار توم��ان در خیابان جمه��وری قیمت 
دارند، اما با مشاهده میدانی بازار متوجه خواهید شد که 
قیمت ها نسبت به سال گذشته به علت افزایش نرخ دالر 

بسیار گران تر شده است.
قاچاق دوربین عکاسی

اصلی ترین مش��کل در حال حاضر فروشندگان دوربین 
عکاس��ی، قاچاق دوربین و ل��وازم جانبی آن از ش��هرهای 
مرزی مانند بانه اس��ت. اکنون توان رقابتی فروش��ندگان 
دوربین عکاسی کاهش یافته، زیرا اجناس قاچاق با قیمت 
بسیار پایین تری نس��بت به قیمت واقعی در فروشگاه های 
نمایندگی فروخته می شوند و این امر باعث تمایل مردم به 
خرید این اجناس و از دست دادن مشتریان شده است.  به 
همین جهت مش��تری به محض انتخاب دوربین عکاسی 
باید با وارد کردن کد طرح ش��بنم از طریق موبایل خود، از 
مدل، اصل و سالمت برند مورد نظر آگاهی الزم را پیدا کند.

اگ��ر می خواهید برای خری��د دوربین عکاس��ی خانگی 
زیر ی��ک میلی��ون توم��ان هزینه کنی��د، فروش��ندگان 
بازار دوربی��ن عکاس��ی، خرید برند س��ونی را پیش��نهاد 
 WX300 می دهن��د، به طوری ک��ه در مقایس��ه م��دل
دوربی��ن عکاس��ی س��ونی ب��ا م��دل SX270 دوربی��ن 
عکاس��ی کان��ن، مش��اهده می کنی��م از نظر رزولوش��ن، 
 مدل سونی 18مگاپیکس��ل اس��ت با امکان فیلمبرداری

 full Hd  و سرعت60 فریم بر ثانیه، اما مدل کانن از نظر 
رزولوشن 12مگاپیکسل اس��ت با توانایی نوع فیلمبرداری 
full Hd  و س��رعت 30 فریم بر ثانیه و این در حالی است 

که هر دو دارای قیمتی حدود 800 هزار تومان هستند.
پرفروش ترین دوربین عکاسی خانگی

درح��ال حاض��ر پرفروش تری��ن برند دوربین عکاس��ی 
خانگی در خیابان جمهوری، مدل س��ونی wx300است 
که حدود 760 ه��زار تومان قیمت دارد؛ ای��ن مدل دارای 
فیلم برداری full Hd و رزولوشن عکاسی 18 مگاپیکسل 
اس��ت.همچنین مدل wx200 س��ونی یک مدل از مدل 
wx300سونی پایین تر و دارای زومی با توان بزرگنمایی 
10 برابر است که این مدل از مدل wx300 ارزان قیمت تر 

به فروش می رسد.

راهنمای خرید کف بازار
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هر فردی یک سوم عمر خود را 
روی تشک می گذراند چون همه 
انسان ها یک سوم عمر خود را در 
خواب هس��تند، به همین جهت 
خرید کاالهایی که به نوعی مربوط 
به این مدت زمان از زندگی هستند، 
مدیریت ویژه ای می طلبد، چون هم 
مسئله هزینه ها در میان است و هم 

سالمت شما. 
تش��ک یکی از مهم ترین لوازم 
منزل به علت ارتباط مس��تقیم با 
اس��کلت و عضالت بدن است. به 
همین جهت چندین سال است که 
به علت اهمیت خواب برای انسان ها، 
وسایل سالمت بخشی به نام انواع 
طبی ها راه��ی بازار ش��ده اند. اگر 
صبح به هنگام بیدار شدن احساس 
خس��تگی، رخوت و درد عضالنی 
دارید، به طور حتم تشک تختخواب 
شما فرسوده شده است. براساس 
تحقیقات، عمر مفید یک تشک بین 
7 تا 10سال است که پس از گذشت 
این مدت زمان باید هر چه سریع تر 
به منظور پیش��گیری از خطرات 
احتمال��ی از جمله ایج��اد گودی 
کمر، فاصله افتادن بین مهره های 
س��تون فقرات و کمر درد شدید، 

تشک تعویض شود. به صورت کلی 
اگر در قسمتی از تشک که در آن 
قس��مت می خوابید گودی ایجاد 
شده یا تشک صدای غژغژ می دهد 
یا پس از خوابیدن احس��اس کمر 
درد می کنید، تشک شما باید هر 

چه سریع تر تعویض شود. 

انعطاف ناپذیری، ویژگی 
تشک طبی 

انواع تش��ک های طبی موجود 
در ب��ازار که س��طحی س��فت و 
انعطاف ناپذیر دارند برای سالمت 
بدن به خصوص جلوگیری از گودی 
کمر، فاصله بین مهره های ستون 
فق��رات و بروز کم��ردرد زودرس 
مفید هس��تند. همچنین هنگام 
خرید یک تشک استاندارد عالوه 
بر داشتن فنرهای قوی باید به نوع 
پارچه تشک، اس��تحکام آن، نوع 
دوخت و شرایط بسته بندی توجه 
ویژه ای کرد. یک تشک استاندارد 

از نظ��ر پارچه بای��د دارای درصد 
بسیار زیادی الیاف طبیعی باشد. 
اگر تش��ک دارای درصد مناسبی 
الیاف طبیعی نباشد ممکن است 
باعث ب��روز  بیماری های آلرژیک 
و ناراحتی های پوس��تی ش��ود، 
همچنین ضدآب بودن، ضدحریق 
بودن و ضد نفوذ حشرات بودن از 
نکات مهم و ضروری برای پارچه 

یک تشک استاندارد است. 

مواد تشکیل دهنده 
در مقایسه تشک های معمولی و 
تشک های موسوم به خوشخواب 
و طبی موجود در ب��ازار، معموال 
مواد تش��کیل دهنده تشک های 
خوشخواب و طبی در انواع مختلف 
این کاال متفاوت است، به طوری 
که نمد، فنر، موک��ت، یونولیت و 
فوم از جمله مواد تشکیل دهنده 
تشک های موسوم به خوشخواب 
م��واد  حالی ک��ه  در  اس��ت، 

تشکیل دهنده تشک های معمولی، 
فنر، ابر و مواد پرکننده نظیر پر و 
پشم است. سطح تشک های طبی 
در بازار سفت و انعطاف ناپذیر است، 
به همین جهت برای سالمت بدن 
به ویژه جلوگیری از گودی کمر و 
فاصله بین مهره های آن بسیار حائز 

اهمیت است. 

تشک با پایه مخصوص 
بهتر اس��ت تش��ک طب��ی را به 
همراه پایه تخت مخصوص خود 
خریداری کنید، زیرا اگر تش��ک 
طب��ی جدی��د دارای پایه تخت 
قدیمی و کهنه باش��د آن تشک 
ویژگی های خاص خود را ندارد. 
همچنین طول تخت باید 10 تا 
15 س��انتیمتر از قد فرد بلندتر 
باشد. الزم به ذکر است که بهترین 
تشک برای خوابیدن تشکی است 
که از س��طح تخت باالتر بیاید و 
کم ارتفاع نباشد، به طوری که در 

تشک های معمولی بحث ارتفاع به 
هیچ عنوان مهم نیست. همچنین 
تشک های خوشخوابی که از فوم 
ساخته ش��ده اند گرمای زیادی 
را در خ��ود نگه��داری می کنند، 
بنابراین اگر به گرما حساس��یت 
دارید باید از تشک هایی که دارای 
الیاف خنک هستند استفاده کنید. 
تشک های خوشخواب روکش دار 
دارای سطح لطیف تری هستند و 
تشک هایی که به وسیله برچسب 
و موادخ��اص در برابر فرس��وده 
شدن مقاوم هستند به افراد دارای 
حساس��یت های پوستی توصیه 

نمی شود. 

ساخت تشک در کارگاه های 
بدون مجوز

تقلب در بازار تش��ک بس��یار 
زیاد اس��ت، به طوری که برخی 
از افراد فکر می کنند که تش��ک 
هرچه سفت تر باش��د بهتر است، 
اما این تش��ک ها پ��س از چندبار 
مصرف شکسته و خراب می شوند 
همچنی��ن ب��ر س��تون فق��رات 
آسیب های جبران ناپذیری وارد 
می کنند. معموال این تشک ها از 
کارگاه های کوچک و بدون مجوز 

روانه بازار می شوند.

قیمتکاال

200هزار تومان به باالتشک معمولی

بیش از 800هزار تومانتشک طبی

80 تا 200 هزار تومانبالش طبی

امروز می خواهیم درخص��وص ویژگی های 
یک دوربین عکاس��ی خانگی خوب، نکات 
موثر و اصلی به مدیران سرپرس��ت خانواده 
پیش��نهاد دهیم. ام��روزه در ب��ازار دوربین 
عکاسی مدل ها و برندهای متنوعی از جمله 
مارک کانن، س��ونی، فوجی، سامسونگ و... 
وجود دارد و بیش از 10کمپانی مشهور در 
زمینه ساخت دوربین فعالیت می کنند که 
تقریب��ا تمامی آنها نیازهای خانگی و برخی 
نیازهای نیمه حرفه ای عموم مردم را برآورده 

می سازند. 

 پرفروش ترین
دوربین عکاسی خانگی

درحال حاضر تنوع قیم��ت در بازار دوربین 
عکاسی بسیار مش��اهده می شود، به طوری 
ک��ه معم��وال قیم��ت دوربین عکاس��ی از 
یک صدهزار تومان برای مدل های معمولی 
خانگی ت��ا بیش از 3 میلی��ون تومان برای 
دوربین های حرفه ای پیش می رود، اما 700 
هزار تومانی ها پرفروش تری��ن دوربین های 
بازار هس��تند.  مدیران ب��ه منظور مدیریت 
در هزین��ه و زمان بهتر اس��ت ب��رای خرید 
دوربی��ن عکاس��ی به مراکز ب��ورس فروش 
ای��ن کاال از جمل��ه خیاب��ان جمه��وری و 
پاس��اژهای خیابان ولیعص��ر مراجعه کنند. 
به منظور بررس��ی ویژگی های یک دوربین 
عکاسی مطلوب سری به خیابان جمهوری 
زدیم که در این راس��تا یکی از فروشندگان 
در خصوص ویژگی ه��ای خرید یک دوربین 
عکاس��ی خوب به مدی��ران، گف��ت: اندازه 
و حج��م مهم ترین نکته ب��رای خرید یک 
دوربین عکاسی مهم ترین نکته برای خرید 
یک دوربین عکاس��ی خانگی خ��وب اندازه 
و حجم دوربین اس��ت، به ط��وری که وزن 
دوربین نباید به گونه ای باشد که بعد از مدت 
زمان کوتاهی مدیران دیگر تحمل برداشتن 

دوربین سنگین خود را نداشته باشند. 

رزولوش��ن یا میزان تفکیک پذیری دوربین 
اصلی ترین معیاری است که کیفیت عکس 
را تعیین می کند، به طوری که این رزولوشن 
برای دوربین های خانگی از 5 مگاپیکس��ل 
به 10مگا پیکس��ل رسیده است، اما این 10 
مگاپیکسل در دوربین های خانگی با همین 
مقدار رزولوشن در دوربین های حرفه ای به 

هیچ وجه برابری نمی کند. 
دوربین عکاسی باید دارای لنز زوم یعنی هم 
زاویه بسته و هم زاویه باز باشد، زیرا زاویه باز 
این لنزها امکان عکاسی از جمع های دوستانه 
در محیط های داخلی و سربسته کوچک را 
به راحتی میس��ر می سازد و همچنین زاویه 
بسته این لنزها باعث می شود که مدیران در 

فاصله دورتر بدون آگاهی سوژه، عکس های 
طبیعی تری  بگیرند. 

 ضرورت وجود تنظیم دستی
در دوربین های عکاسی خانگی 

حالت های عکاسی، حالت هایی هستند که در 
دوربین تعریف و از پیش برنامه ریزی شده اند 
و معموال ش��امل عکاس��ی با تقدم دیافراگم 
یا سرعت ش��اتر، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، 
تمام دستی و عکاسی با فالش است. به همین 
جهت دوربین عکاس��ی خانگی باید تنظیم 
دستی داشته باش��د، زیرا در بسیاری موارد 
دوربین به هنگام نورسنجی فریب می خورد، 
به همین جهت وجود تنظیم دس��تی باعث 

گرفتن یک عکس خوب می شود.  بهتر است 
باتری مدل دوربین عکاسی از نوع باتری قابل 
شارژ باشد که به احتمال زیاد دستگاه شارژر 
نیز به همراه خرید ارائه می ش��ود. سیس��تم 
ضدلرزش در هنگام کمبود نور، لرزش دست 
را به هنگام عکاسی برطرف می کند، بنابراین 
مدیران هنگام خرید از وجود این سیستم در 
دوربین مطمئن شوند و همچنین دوربین و 
مدلی را انتخاب کنند که دارای خدمات پس 
از فروش باش��د.  کارت حافظه یکی دیگر از 
ضروریات در خرید دوربین عکاسی است که 
معموال در دوربین های عکاسی کارت حافظه 
با مدل یک گیگابایت قرار گرفته است، اما به 
مدیران پیش��نهاد می شود به دلیل اینکه در 
مواقع ضروری با کمبود فضا مواجه نش��وند 
با هزینه بیشتری از مدل های پرسرعت تری 

استفاده کنند. 
کارت خوان دس��تگاهی اس��ت ک��ه کارت 
حافظه در آن گذاشته می شود و با اتصال به 
یو اس بی  لپ تاپ عکس ها به دستگاه منتقل 
و ذخیره می ش��وند. با توجه به کمبود وقت 
مدیران بهتر است مدل هایی را انتخاب کنند 

که دارای سرعت انتقال بیشتری هستند. 
صفحه ال سی دی از دیگر مواردی است که 
تقریبا در تمام دوربین ها در حد قابل قبولی 
ارائه می شود و افراد متناسب با سلیقه خود 
می توانند ان��دازه آن را تعیین کنند، اما اگر 
مدی��ری ضعف دی��د دارد می تواند مدلی را 
انتخاب کند که صفحه نمایشگر بزرگ تری 
داشته باشد. سیس��تم ضدلرزش به هنگام 
کمبود نور، لرزش دست را به هنگام عکاسی 
برطرف می کن��د، بنابراین مدی��ران هنگام 
خری��د از وج��ود این سیس��تم در دوربین 
عکاسی مطمئن ش��وند. مدیران دوربین و 
مدل��ی را انتخاب کنند ک��ه دارای خدمات 
پس از فروش باشد تا هنگام زمین خوردن 
یا در آب افتادن بتوانند قطعه خرابی دوربین 

را تعویض کنند. 

»فرصت امروز« از راهکارهای خرید در بازار دوربین عکاسی گزارش می دهد

ثبت شیرین ترین لحظه های زندگی چقدر خرج بر می دارد؟ 

قیمت کاال 
120 هزار تومان  روکش صندلی پرشیا  
75 هزار تومان  روکش صندلی پرشیا  
80 هزار تومان  روکش صندلی پژو 405  
65 هزار تومان  روکش فوم برای سمند  
روکش چرم برای پراید و تیبا             179 هزار تومان

قیمت مدل دوربین عکاسی  

344 هزار تومان   A2500 مدل کانن
402 هزار تومان   A3500مدل کانن
402 هزار تومان   LXUS145مدل کانن
717 هزار تومان   LXY630مدل کانن

یک میلیون 462 هزارتومان   SX50مدل کانن
538 هزار تومان    SX160مدل کانن
622 هزار تومان   SX170مدل کانن
748 هزار تومان   SX270مدل کانن
820 هزار تومان   SX510مدل کانن
645 هزار تومان   WX80مدل سونی
760 هزار تومان   WX300 مدل سونی

949هزار تومان   DSC-WX220 مدل سونی
دو میلی��ون و 340 ه��زار توم��ان  DSC-RX100 مدل سونی

299 هزار تومان   DSC-W710 مدل سونی
429 هزار تومان   DSC-W810 مدل سونی

مدل سونیWX60                      605 هزار تومان



11 مدیریت سرمایه گذاری

از  پی��روی  دنب��ال  ب��ه  اگ��ر 
سبکی ارزشمند و مناسب در 
س��رمایه گذاری هستید، وارن 
برای  مناس��بی  الگ��وی  بافت 
ش��ما است. سبک و استراتژی 
آمریکایی  بنام  سرمایه دار  این 
هم اکنون راهگشای بسیاری از 
فعاالن بازار س��رمایه است. او 
که خود را 85درصد بنجامین 
فیلیپ  و 15درص��د  گراه��ام 
فیشر می داند، اکنون به عنوان 
اس��تاد و راهنمای برجسته ای 
در ام��ر س��رمایه گذاری برای 
مردم جهان شناخته می شود. 

وارن بافت کیست؟ 
وارن بافِت، کارآفرین، بازرگان، 
سرمایه گذار و نیکوکار آمریکایی 
اس��ت. باف��ت در ۳۰ آوری��ل 
1۹۳۰  زاده ش��د و به عن��وان 
قرن  س��رمایه گذار  موفق ترین 
بیس��تم شناخته می ش��ود. او 
هم اکنون به عنوان مدیر عامل 
اجرایی و ریی��س هیات مدیره 
هات��اوی  برکش��ایر  ش��رکت 

فعالیت می کند. 
وی ام��روزه از طریق ش��رکت 
و  هات��اوی، کنترل  برکش��ایر 
تابعه و  مدیریت ش��رکت های 
فرعی فراوانی را بر عهده دارد 
ک��ه به عنوان نمونه می توان به 
گایک��و، دیری کوئی��ن، هاینز 
اش��اره  اینکورپوریتد  و مارس 

کرد. 
دارای س��هام  وی همچنی��ن 
ش��مار  در  قابل توجه��ی 
زیادی از ش��رکت ها است که 
از:  عبارتند  آنها  مش��هورترین 
ولز فارگو، ش��رکت کوکاکوال، 
آمریکن اکسپرس و آی بی ام. 

وارن باف��ت در س��ال ۲۰۰8 
فرد  ثروتمندتری��ن  به عن��وان 
وی  ش��د.  معرف��ی  جه��ان 
هم اکنون پس از بیل گیتس و 
کارلوس اس��لیم، در رتبه سوم 
از فهرست میلیاردرهای جهان 

در سال ۲۰1۴ قرار دارد. 

سبک و استراتژی بافتی
ب����رای  باف����ت  فرم����ول 
س��رمایه گذاری به مانند سایر 
قواع��د موج��ود در این زمینه 
چندان پر پیچ و تاب نیس��ت، 
اما س��ادگی آن نیز به مفهوم 
بی زحم��ت بودن کار نیس��ت. 
بافت ب��رای تصمیم گیری های 
از 1۲ اص��ل کلی��دی  خ��ود 
بهره ب��رده که می ت��وان آنها 
را در دس��ته های کس��ب و کار، 
مدیری��ت، اقدام��ات مال��ی و 
ارزش ق��رار داد. البت��ه اصول 
باف��ت در ظاهر کلیش��ه ای و 
قابل فهم به نظر می رسند، اما 
س��ختی این اصول در مرحله 
اج��را رخ می نمای��د. به عنوان 
نمون��ه در یک��ی از اصول این 
پرس��ش مطرح می ش��ود که 

آی��ا مدیریت صاحبان س��هام 
بای��د صاف و صادقانه باش��د؟ 
این پرسش س��اده است، فهم 
آن هم کاری ندارد اما پاس��خ 
به آن چندان س��اده نیس��ت. 
برعکس��ش هم ممکن اس��ت؛ 
پیچیده  به ظاهر  که  مفاهیمی 
به نظ��ر می آین��د ام��ا در واقع 
در مرحله اجرا س��اده هستند، 
به عنوان مثال، عبارت »ارزش 
افزوده اقتصادی« از این دست 
اس��ت. ارزش افزوده اقتصادی 
معی��ار اندازه گیری عملکردی 
اس��ت ک��ه راه ه��ای منجر به 
افزای��ش یا از بین رفتن ارزش 
ش��رکت را به درستی محاسبه 
می کند. این معیار نشان دهنده 
از کسر  باقی مانده پس  س��ود 
است.  س��رمایه ای  هزینه های 
درک محاس��به کام��ل ارزش 
اقتصادی چندان ساده  افزوده 
نیس��ت، اما یکب��ار فهمیدنش 
برای همیشه کافی است و بعد 
از آن می توان به راحتی ارزش 
اف��زوده اقتصادی را محاس��به 

کرد. 
همچنی��ن »روش« بافت برای 
می ت��وان  را  س��رمایه گذاری 
دانست؛  کارش  اصلی  هس��ته 
سرمایه گذاری به سبک سنتی 
که ت��وان انعط��اف پذیری در 
شرایط مدرن را دارد. در واقع 
روش های  مهمتری��ن  از  یکی 
بافت برای موفقیت این اس��ت 
ک��ه فرص��ت انعطاف پذیری و 
تطبی��ق با ش��رایط موجود را 
برای خود فراهم آورده اس��ت. 
نکت��ه دقیق��ا همین جاس��ت، 
س��رمایه گذاران  و  بازرگان��ان 
امروز خیل��ی راحت می توانند 
بر اصول و قوانینشان پافشاری 
رم��ز  در حالی ک��ه  کنن��د، 
آمدن  کوتاه  موفقیت می تواند 
باش��د. دق��ت کنید ک��ه این 
بای��د ریزبینانه  انعطاف پذیری 

و زیرکانه باشد. 

دسته اول: کسب و کار
باف��ت مصرانه خود را در طول 
طوالنی  سال های  این  فعالیت 
ب��ه »چرخه رقاب��ت« محدود 

کرد؛ بدین معنا که تنها سراغ 
توان  کسب و کارهایی رفت که 
درک و تحلیل آنها را داش��ت. 
در واقع آن طور که رابرت جی. 
هاگس��تروم در کت��اب »روش 
س��رمایه گذاری بافت« نوشته، 
س��رمایه گذاری  در  موفقی��ت 
بی��ش از اینک��ه ب��ه می��زان 
دانسته ها ربط داشته باشد، به 
توانایی در تحلیل ندانسته ها با 
دیدی واقع گرایانه بازمی گردد. 
باف��ت ای��ن درک عمی��ق از 
کسب و کار را به عنوان پیش نیاز 
برای پیش بینی آینده آن قرار 

می دهد. 
اگ��ر درک درس��تی از ی��ک 
کس��ب و کار نداش��ته باش��ید، 
چگونه می توانید از پس انجام 
آن برآیی��د؟ ه��دف هریک از 
باف��ت  کس��ب و کاری  اص��ول 
طرح ریزی  ی��ک  به  رس��یدن 
قوی و مس��تحکم است. برای 
این کار سه مرحله را باید طی 
ک��رد. اول تحلیل کس��ب و کار 
و نه ش��رایط ب��ازار، اقتصاد و 
س��رمایه گذار و س��پس سابقه 
اجرایی باثبات و در نهایت هم 
اس��تفاده از داده های به دست 
آمده ب��رای تعیی��ن اینکه آیا 
ارزش  موردنظ��ر  کس��ب و کار 
بلند م��دت را  س��رمایه گذاری 

دارد یا خیر. 

دسته دوم: مدیریت
س��ه اصل مدیریت��ی بافت به 
ارزیابی کیفیت مدیریت کمک 
می کن��د؛ این بخ��ش از کار را 
شاید بتوان سخت ترین بخش 
س��رمایه گذاران  برای  تحلیلی 
دانس��ت. بافت می پرسد: »آیا 
اس��ت؟«  منطق��ی  مدیری��ت 
دقیق ت��ر،  آی��ا  ش��کل  ب��ه 
زمان��ی که بح��ث درآمدهای 
)حفظ  مجدد  س��رمایه گذاری 
س��رمایه( و بازگش��ت س��ود 
به عن��وان  س��هامداران  ب��ه 
س��ود س��هام به میان می آید، 
مدیری��ت عاقالنه اس��ت؟ این 
یک سوال اساسی است، چون 
نش��ان  گوناگون  پژوهش های 
داده ان��د که اص��ول مدیریتی، 

به ط��ور کلی به ج��ای اینکه 
از گ��ردش پول به ش��کلی که 
را  س��هامداران  س��هام  ارزش 
کنند  اس��تفاده  دهد،  افزایش 
حریصانه به دنبال سود بیشتر 
و همزم��ان به ط��ور طبیع��ی 
در پ��ی ایج��اد امپراطوری و 
معیارس��ازی هس��تند. اص��ل 
دیگر مدیریت، میزان صداقت 
آن با س��هامداران است؛ بدین 
معن��ا که آی��ا اش��تباهاتش را 
می پذی��رد؟ س��ومین اصل اما 
ب��ه دنبال تیم ه��ای مدیریتی 
اس��ت که در برابر »فعالیت از 
س��ر حرص و طم��ع« و تکرار 
تکنیک ه��ای  و  اس��تراتژی ها 
رقابتی مقاومت کنند. پرسش 
اصل س��وم ای��ن اس��ت: »آیا 
برابر ضرورت های  مدیریت در 
س��ازمانی از خ��ود مقاوم��ت 
ای��ن اصل  نش��ان می ده��د؟ 
ارزش خ��وب فهمیدن را دارد 
چ��ون مجبورت��ان می کند که 
می��ان بس��یاری از پارامتره��ا 
تفکیک قائل ش��وید. به عنوان 
کورکورانه،  تکرار  میان  نمونه، 
اس��تراتژی رقابت��ی و پیش��ی 
گرفتن از ش��رکتی که در بازار 
اول اس��ت بای��د تفکیک قائل 

شد.«
 

اقدامات مالی
بافت بیشتر روی بازده حقوق 
صاحبان سهام )ROE( تاکید 
دارد تا درآمد هر س��هم. بازده 
حقوق صاحبان س��هام میزان 
کارایی یک شرکت را در خلق 
س��ود خالص برای سهامداران 
نش��ان می ده��د. در واقع این 
نس��بت بیان می کند که بنگاه 
واحد  هر یک  به ازای  اقتصادی 
س��هامداران،  س��رمایه گذاری 
چه میزان س��ود خالص برای 
آنه��ا کس��ب می کن��د. اکث��ر 
بازده  دانشجویان می دانند که 
حقوق صاحبان سهام می تواند 
با س��رمایه قرض گرفته شده 
)نسبت  س��رمایه گذاری  برای 
بده��ی ب��ه حق��وق صاحبان 
سهام( دس��تخوش تغییر شود 
و در نتیج��ه از لحاظ تئوریک 

تا حدی نس��بت به استاندارد 
بازگش��ت س��رمایه در مرتبه 
پایین ت��ری قرار گی��رد. البته 
که باف��ت این موضوع را درک 
به جای س��نجش  اما  می کند، 
س��رمایه ق��رض گرفته ش��ده 
برای س��رمایه گذاری به صورت 
دارای  ش��رکت های  مج��زا، 
گرفته  قرض  سرمایه  کمترین 
ش��ده را ترجی��ح می دهد. او 
همچنین به دنبال حاشیه سود 

باال است. 
دو اصل مالی نهایی او اس��اس 
تئوریک مش��ترکی ب��ا اقتصاد 
ارزش اف��زوده دارند. اصل اول 
ب��ه چی��زی ن��گاه می کند که 
او نام��ش را »درآم��د صاحب 
س��هام« می گذارد که گردش 
ب��رای صاحبان  پول موج��ود 
س��هام در آن ضروری اس��ت. 
درآم��د  را  ام��ر  ای��ن  باف��ت 
خال��ص به عالوه اس��تهالک و 
کاهش بها، منهای هزینه های 
سرمایه ای، منهای نیاز اضافی 
به س��رمایه در گردش تعریف 

می کند. 
باف��ت همچنی��ن »فرض یک 
براس��اس  ک��ه  دارد  را  دالر« 
پرس��ش ش��کل گرفته  ای��ن 
اس��ت: ارزش بازاری یک دالر 
اختصاص یافت��ه به هر یک از 
دالرهای س��ود انباش��ه چقدر 
اس��ت؟ ای��ن معیار ش��باهت 
زی��ادی به ارزش اف��زوده بازار 
دارد که نس��بت ارزش بازار به 
پول سرمایه گذاری شده است. 

ارزش
در این دس��ته،  بافت به دنبال 
ب��رآورد ارزش ذات��ی ش��رکت 
است. بافت سود آینده صاحبان 
س��هام را طرح ری��زی می کند 
و س��پس ب��ه زم��ان  حاض��ر 
باز می گردد! به یاد داشته باشید 
که اگر س��ایر اصول بافت را به 
کار گرفت��ه باش��ید طرح ریزی 
س��ودهای آینده  طبق تعریف 
ارائه ش��ده ساده تر است، چون 
دارای  س��ودهای  پیش بین��ی 

سابقه و باثبات آسان تر است. 
اصط��الح  همچنی��ن  باف��ت 
در سرمایه گذاری  را  »خندق« 
ب��اب ک��رد. خن��دق »چیزی 
اس��ت که باعث رس��یدن یک 
سود ش��فاف به یک شرکت در 
مقایسه با دیگران می شود و آن 
ش��رکت را از تاخت و تاز رقبا 
مصون می دارد.« آقای بافت در 
یک چرخش از مسیر تئوریک 
که ش��اید تنها ب��رای خودش 
پاسخگو است، سود طرح ریزی 
شده را براساس نرخ بازده بدون 

ریسک محاسبه می کند. 
با توج��ه به تم��ام آنچه گفته 
ش��د به نظر می رسد پیروی از 
آقای بافت راهکاری مناسب و 
مطمئن برای تبدیل ش��دن به 
یک سرمایه گذار موفق است. 
investopedia.com

مدی��ر مرکز رش��د خوش��ه های 
فناوری های گز، شیرینی و صنایع 
وابسته گفت: برای نخستین مرتبه 
اس��تارتاپ ویکن��د در اصفه��ان 
به صورت اختصاصی به گز، شیرینی 

و صنایع وابسته آن می پردازد. 
به گزارش ایس��نا، فرشید هندی 
در نخس��تین نشس��ت کارگ��روه 
تخصصی گز اظهار کرد: استارتاپ 
ویکن��د یک روی��داد آموزش��ی و 
تجربی در سراس��ر دنیاست و این 
برنام��ه جهان��ی تاکن��ون بیش از 
یک هزار بار در بیش از ۴8۰ شهر 
دنیا برگزار شده اس��ت که شبکه 
گسترده ای از مشتاقان کارآفرینی 
را ایجاد ک��رده اس��ت. وی افزود: 
الزم اس��ت برنامه ه��ا و ایده های 
پیش��نهادی طبق اعتبارس��ازی 
ب��ازار به صورت مدل کس��ب و کار 
ارائه ش��ود، اما آنچه در این برنامه 
از اهمیت بیشتری برخوردار است 
تنها اجراش��دن برنامه و توس��عه 
دادن آن اس��ت. وی با بیان اینکه 
برای نخستین بار استارتاپ ویکند 
در اصفهان به ص��ورت اختصاصی 
به گز، ش��یرینی و صنایع وابسته 

آن می پ��ردازد، اف��زود: البت��ه در 
گذش��ته دو دوره استارتاپ ویکند 
در اصفهان برگزار ش��ده، اما تنها 
تفاوت این دوره با دوره های قبلی 
این است که این دوره تخصصی تر 
ش��ده اس��ت و دیگر جنب��ه عام 
ندارد، چراک��ه تح��ول خاصی را 
در صنعت گز و شیرینی به همراه 

دارد. مدی��ر مرکز 
رشد خوش��ه های 
فناوری ه��ای گز، 
ش��یرینی و صنایع 
وابس��ته عتی��ق با 
اش��اره ب��ه اینک��ه 
اس��تارتاپ ویکند 
در س��ه روز متوالی 
از 16 ت��ا 18 مه��ر 
ماه در هتل س��فیر 

اصفهان برگزار می شود، اضافه کرد: 
طی این مدت ش��رکت کنندگان 
ش��امل متخصص��ان حرف��ه گز، 
ش��یرینی، ش��کالت و بیسکویت، 
طراح��ان، مدیران تج��اری، افراد 
دنب��ال کس��ب وکارهای نوی��ن و 
بازاریاب ه��ای حرف��ه ای گرد هم 
می آیند تا ایده هایش��ان را مطرح 

و گروه تش��کیل دهند و در نهایت 
ایده ه��ای منتخب را ب��ه مرحله 
اجرا برسانند. هندی به معیارهای 
داوری داوران اش��اره کرد و ادامه 
داد: الزم است برنامه ها و ایده های 
پیش��نهادی طبق اعتبارس��ازی 
ب��ازار، به صورت مدل کس��ب و کار 
ارائه ش��ود، اما آنچه در این برنامه 

از اهمیت بیشتری برخوردار است 
تنها اجراشدن برنامه و توسعه دادن 
آن اس��ت. وی ادام��ه داد: ورود به 
شبکه کسب و کار صنایع شیرینی، 
شکالت و صنایع وابس��ته، امکان 
جذب در هس��ته فن��اوری مراکز 
رشد شیرینی، ش��کالت و صنایع 
وابس��ته عتیق، اعطای گواهینامه 

معتب��ر از دانش��گاه جامع علمی- 
 کاربردی و بهره مندی از تسهیالت 
قرض الحس��نه بلند مدت از جمله 
ارزش ه��ای پیش��نهادی ب��رای 
تیم های ش��رکت کننده در برنامه 
است. مدیر مرکز رشد خوشه های 
فناوری ه��ای گ��ز، ش��یرینی و 
صنایع وابسته عتیق با بیان اینکه 
دانش���گاه علمی 
کارب���ردی  و 
اجرا کننده برنامه 
استارتاپ ویکند 
اس��ت، ادامه داد: 
دانش��گاه جامع 
علمی-کاربردی 
اس��تان  واح��د 
اصفه��ان، گروه 
صنعت��ی مین��و، 
شرکت گز سکه، بنیاد ملی نخبگان 
استان اصفهان، مرکز رشد خوشه 
فناوری های گز، شیرینی، شکالت 
و صنایع وابس��ته، مرک��ز آموزش 
عال��ی علم��ی- کارب��ردی عتیق 
از جمله اسپانس��رهای این برنامه 
هس��تند. همچنی��ن عالقه مندان 
برای ثبت نام و اطالعات بیش��تر به 

س��ایتuastartup.ir مراجع��ه 
کنن��د. همچنی��ن، ریی��س مرکز 
علمی- کاربردی عتیق با بیان اینکه 
خواس��ته دانش��گاه این است که با 
مجموعه های صنفی به تعامل برسد 
تا در ای��ن دوره ها ش��رکت کنند، 
اظهار کرد: تالش این اس��ت 11۰ 
اتحادیه ای که داریم اس��تارتاپ را 
اجرا کنند تا یک توفان ذهنی ایجاد 
ش��ود و از فکرهای جوان برگزیده 
اس��تفاده کنیم. محم��د گوهریان 
با بی��ان اینکه ایده ه��ا در خصوص 
محصوالت وابسته به گز و شیرینی 
به شکل های مختلف و جدید است، 
گفت: ای��ن امکان وج��ود دارد که 
ایده ها تلفیقی با صنایع دیگر باشد. 
زمانی این ایده ها اجرایی می ش��ود 
که در جهت رفع نیاز صورت گرفته 
باشد. رییس مرکز علمی- کاربردی 
عتیق با بی��ان اینکه هرس��اله باید 
پنج هسته فناوری را جذب کنیم، 
خاطرنش��ان ک��رد: هس��ته های 
فناوری شامل یک دوره شش ماهه 
پیش رشد و سه س��اله رشد است و 
امیدواریم امس��ال نیز پنج هس��ته 

فناوری را جذب کنیم. 

آشنایی با سبک و استراتژی وارن بافت

فرمولیسادهبرایسرمایهگذاری

استارتاپ ویکند گز، شیرینی و صنایع وابسته در اصفهان

یک هزار میلیارد ریال برای اتمام 
بزرگراه تبریز- سهند نیاز است

معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان شرقی گفت: یکی 
از عمده مش��کالت بزرگراه تبریز- س��هند، عدم تملک 
قسمتی از محدوده مسیر است که با پیگیری های انجام 
گرفت��ه، تملک کمتر از ۴۰۰ متر باقیمانده نیز به زودی 

انجام خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدصادق پورمه��دی در بازدید 
از رون��د عملیات اجرایی بزرگراه تبریز- س��هند میزان 
اعتب��ار الزم برای اتمام و بهره برداری از بزرگراه تبریز- 
س��هند را نزدی��ک یک هزار میلیارد ری��ال اعالم کرد و 
افزود: برای جذب این اعتبار پیگیری های الزم از محل 
اعتبارات ملی، استانی، منابع داخلی شهر سهند و سایر 
مناب��ع صورت گرفته که به مح��ض جذب آن عملیات 

اجرایی سرعت خواهد گرفت. 
عم��ده  از  یک��ی  ه��م  اس��کو  فرمان��دار  علیخان��ی، 
درخواست های اهالی شهر سهند و اسکو را بهره برداری 
از بزرگراه تبریز- س��هند عن��وان کرد و افزود: با افتتاح 
ای��ن طرح عالوه ب��ر کاهش بار ترافیکی مس��یر تبریز 
آذرشهر شاهد تس��هیل در رفت و آمد مردم اسکو، شهر 
س��هند و گردش��گران کندوان از تبریز ب��ه این منطقه 
خواهیم بود. همچنین با حضور معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان ش��رقی بهره ب��رداری از فاز ی��ک مجموعه 
فرهنگی ورزشی ساالر در شهر جدید سهند آغاز شد. 
ب��رای اجرای این طرح فرهنگی- ورزش��ی با زیر بنای 
15۰۰مت��ر مرب��ع افزون ب��ر ۲۰ میلیارد ریال توس��ط 

بخش خصوصی هزینه شده است.

 استقبال همراه اول
از ایده های نوآورانه

همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران تلکام ۲۰1۴ )1۴ 
تا 17 مهر( شرکت ارتباطات سیار ایران اقدام به جذب 

ایده های نوآورانه می کند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از اداره کل ارتباط��ات ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران، اپراتور اول تلفن همراه کش��ور 
همزم��ان با برگزاری پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رس��انی )ای��ران تلکام۲۰1۴(، 
اقدام به جذب ایده های نوآورانه با موضوع های سالمت 
همراه، حمل و نقل همراه، آموزش همراه، دولت همراه، 
بسته های محتوایی تلفن همراه و شهر هوشمند می کند. 
ای��ن گ��زارش، ایده پ��ردازان می توانن��د  براس��اس 
جه��ت ثب��ت ایده ه��ای نوآوران��ه خ��ود از 1۴ تا ۳۰ 
 مهرم��اه س��ال جاری به پورت��ال همراه اول به نش��انی

 www.mci.ir  مراجعه کنند. همچنین عالقه مندان 
می توانن��د در ایام برگزاری نمایش��گاه، برای ثبت ایده 
خود به غرفه نوآوری همراه اول، واقع در سالن 7 محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مراجعه کنند. 

 اختصاص 2 میلیارد ریال
برای احداث پل »ماژین«

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم از تخصیص 
۲ میلی��ارد ری��ال اعتبار برای اجرای پل بزرگ پش��ته 

»ماژین« خبر داد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، »عب��داهلل به��ادری« در جریان 
بازدید از پروژه  های راهس��ازی بخش ماژین شهرستان 
دره شهر، اظهار کرد: پروژه های راهسازی گرزلنگر، پل 
بزرگ ماژین و پروژه های محور ایالم – دره شهر بازدید 
ش��دند. وی از اختصاص ۲ میلی��ارد ریال جهت کمک 
به اعتبار اجرای پل بزرگ پش��ته ماژین و 1/5میلیارد 
ریال جهت تکمیل روکش آسفالت سه راهی ماژین به 
بخش ماژین خبر داد و افزود: پروژه راهسازی گرز لنگر 
در بخش ماژین شهرس��تان دره ش��هر از جمله راه های 
روس��تایی است به طول ۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 
55 درصد که قس��متی از مسیر ارتباطی بخش ماژین 
به شهرس��تان دره ش��هر را شامل می ش��ود که احداث 
این مس��یر می توان��د گامی در جهت رف��ع محرومیت 
از این منطقه باش��د. به��ادری در خصوص احداث پل 
بزرگ ماژین اضافه ک��رد: احداث این پل باعث ارتباط 
روس��تاهای پش��ته ماژین به بخش ماژین خواهد شد 
که این امر برای روس��تاییان این بخش بس��یار مهم و 
ضروری اس��ت. مدیر کل راه و شهرسازی استان ضمن 
قدردان��ی از اس��تاندار به خاط��ر نگاه وی��ژه ای که به 
بخش راه دارد، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرس��ازی 
پروژه های مختلف راهسازی در مسیر ایالم به دره شهر 
در دس��ت اجرا دارد که با بهره ب��رداری از این طرح ها 
در آینده نزدیک تحول قابل توجهی در مس��یر ارتباطی 

ایالم به شهرستان دره شهر ایجاد خواهد شد.  

اخبار

از سرمایه گذاری در پاالیشگاه های 
خصوصی تا طراحی لوگوی ایسنا

کالف اول: 
مع��اون وزیر نفت اعالم 
ک��رده پاالیش����گاه های 
خصوص��ی اگ��ر نتوانن��د 
محصوالت خود را حداقل 
براساس اس��تاندارد یورو۴ 
تولید کنند در بحث تولید 
با مش��کل جدی روبه رو خواهند شد. وی همچنین گفته 
اگر می خواهید تولید و اقتصاد پایدار داشته باشید هر چه 

سریع تر طرح ها را به اتمام برسانید. 
این مقام مسئول، محیط زیست را بزرگ ترین دلیل این 
اجبار عنوان کرده و با اش��اره به سرمایه گذاری 7میلیارد 
دالری ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در اج��رای طرح های افزایش ظرفی��ت و ارتقای کیفیت 
در پاالیش��گاه های نفت ب��ه نیابت از دول��ت، خطاب به 
سهامداران و مجامع پاالیشگاه های خصوصی بر تسریع در 
اجرای طرح های توس��عه و بهینه سازی در پاالیشگاه های 
خصوصی تاکید کرده است. به این ترتیب، پاالیشگاه هایی 
در این میان پیدا خواهند ش��د که به سرمایه گذاری شما 
احتیاج داشته باشند. زیرا اگر طرح های بهینه سازی خود 
را به اتمام نرسانند، با مشکل مواجه می شوند. به هر حال 
به این موضوع بیندیشید که با سرمایه گذاری شما محیط 
زیست هم نفس��ی تازه می کند و پول شما هم دوچندان 
می شود. حس خوبی اس��ت وقتی که بر تعداد صفرهای 
سرمایه تان افزوده می شود؛ آن هم سرمایه ای که در جهت 

بهبود زندگی مردم خرج می شود و باز می گردد. 

کالف دوم: 
شاید بس��یاری از ما فکر 
می کنیم که سرمایه گذاری 
احتیاج به پول کالنی دارد. 
به همی��ن خاط��ر خیلی 
راح��ت از کن��ار مس��ائلی 
ک��ه ممک��ن اس��ت آینده 
کاری م��ا را دگرگون کن��د، می گذریم. به عن��وان مثال 
همین س��ایت ایس��نا، فراخوانی داده برای طراحی لوگو. 
اگر س��ری به این خبرگزاری بزنید متوجه می ش��وید که 
می توانید با کمی خالقیت و ذوق هنری، از بقیه پیش��ی 
بگیرید و طرحی را ارائه کنید که بکر و قابل قبول باش��د. 
در اطالعیه آمده است که عالقه مندان می توانند حداکثر 
 تا تاریخ 15 مهرماه طرح های خود را به نشانی الکترونیکی
 info@isna.ir ارسال کنند. عالوه بر اینکه به طرح برتر 
جایزه نفیسی تعلق می گیرد، قطعا این اتفاق تاثیر زیادی 
بر آینده شغلی آن فرد خواهد گذاشت، زیرا شناخته شدن 
در میان اهالی یک کسب وکار از همین جا شروع می شود. 

کالف سوم: 
در یکی از خبرگزاری ها 
مطلبی منتش��ر ش��ده که 
حیف بود آن را در س��تون 
نکنی��م.  عن��وان  س��رنخ 
هس��تیم  مطمئ��ن  زی��را 
که با منتش��ر ش��دن آن، 
سرمایه گذاران زیادی اقدام به سرمایه گذاری در شهرک 

صنعتی آذربایجان خواهند کرد. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی آذربایجان 
ش��رقی از تصویب احداث دو شهرک صنعتی خصوصی 

در این استان خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی عسگری  اظهار کرد: این 
دو شهرک صنعتی در جلس��ه اخیر شورای برنامه ریزی 
اس��تان به تصویب اعضا رسید و امیدواریم هر چه زودتر 

شاهد بهره برداری از این شهرک ها باشیم. 
عس��گری اف��زود:  ش��هرک صنعتی تخصص��ی لوازم 
خانگی یکی از این دو ش��هرک اس��ت که با درخواست 
بخش خصوصی در منطقه قزلجه میدان و در ۳5 هکتار 
اح��داث خواهد. وی ادامه داد: ش��هرک تخصصی برق و 
الکترونیک سهند آذران دیگر شهرک خصوصی مصوب 
اس��ت که در همین منطق��ه و در 1۴ هکتار به تصویب 

شورای برنامه ریزی استان رسیده است. 
عس��گری اضافه ک��رد: تامی��ن زیرس��اخت های آب، 
 برق،  گاز و تلفن این ش��هرک ها موضوعی اس��ت که از 
س��وی شرکت شهرک های صنعتی اس��تان مورد تاکید 
ق��رار گرفت��ه و امیدواریم بخش خصوص��ی مجری این 
شهرک ها بتواند هر چه سریع تر نسبت به ایجاد آنها در 
شهرک ها اقدام کند. وی با بیان اینکه استعالم های الزم 
برای احداث این دو ش��هرک انجام گرفته،  گفت: توسعه 
شهرک های صنعتی غیردولتی می تواند فضای رقابتی را 
ب��رای صاحبان صنایع در انتخ��اب زمین صنعتی ایجاد 
کند و ش��اخصی برای انتخاب خدمات به شمار می رود 
که ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان نیز از این فضا 
استقبال می کند. رییس هیات مدیره شرکت شهرک های 
صنعتی آذربایجان شرقی اعالم کرد: احداث شهرک های 
صنعت��ی غیردولت��ی در کنار تخصصی ک��ردن فعالیت 
صنایع،  حض��ور فعال بخش خصوصی در عرصه تولید و 
صنعت را بیش از پیش اثرگذارتر خواهد کرد. وی ادامه 
داد: موفقیت شهرک های صنعتی غیردولتی نیز انگیزه ای 
برای ایجاد شهرک های صنعتی جدید است که شرکت 
ش��هرک های صنعتی استان آنها را به عنوان بازویی برای 

پیشبرد اقدامات خود می داند. 
عس��گری با بیان اینکه شهرک های صنعتی خصوصی 
کمکی برای رش��د و توس��عه استان اس��ت،  عنوان کرد: 
قوانی��ن و مق��ررات حاکم بر این ش��هرک های صنعتی، 
همانند ش��هرک های صنعتی دولتی اس��ت و ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی نیز به لحاظ کیف��ی و اجرایی بر 
آنها نظارت دارد. در حال حاضر چهار ش��هرک صنعتی 
غیر دولتی در اس��تان فعال هس��تند و این شرکت نیز از 
تمام توان خود برای توس��عه این ش��هرک های صنعتی 

استفاده خواهد کرد.
 ح��ال تصمیم با شماس��ت؛ می توانی��د در این پروژه 
بزرگ سرمایه گذاری و از امکانات بعدی آن بهره برداری 
کنی��د یا مث��ل کالف قبلی خیلی راح��ت و بدون هیچ 
تلنگ��ری از کنار آن بگذری��د. فقط به این فکر کنید که 
یک تصمیم گیری کوچک ممکن اس��ت آینده ش��ما را 
تامین کند. البته این تصمیم اگر اشتباه باشد... نه، بهتر 

است تنها به مسائل مثبت و خوب فکر کنیم! 

سرنخ
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گزارش



مدیریت بازاریابی و فروش12

در اط��راف ما روزان��ه افرادی 
زی��ادی در حوزه ه��ای متفاوت 
در ح��ال فعالیت هس��تند. در 
ای��ن بین، برخ��ی روش های از 
پیش تعیین ش��ده و مشخصی 
ب��رای بازاریابی مش��اغل خود 
برمی گزینن��د و در طول عمر 
کس��ب و کار خ��ود، همین خط 
ممت��د را ادامه می دهن��د، اما 
افرادی هم هس��تند که به طی 
کردن یک مس��یر مش��خص و 
تا  نمی ش��وند  راضی  تک��راری 
آنج��ا که دس��ت ب��ه تغییراتی 
در س��بک و س��یاق ی��ا حتی 
فلسفه شغل خود می زنند. این 
ساختارش��کنی ها اگر حس��اب 
ش��ده و ب��ه جا باش��د، اغلب با 
اقب��ال عمومی مواجه ش��ده و 
نتیجه مثب��ت می دهد چرا که 
همه انس��ان ها تنوع را دوست 
دارند و با روی گش��اده به سراغ 
آن می روند. همه ما ایرانی ها هم 
انواع خورشت های ایرانی با برنج 
را خورده ای��م و هم به کرات به 
سراغ ساندویچ ها و فست فود ها 
رفته ایم. احتمال هم دارد گاهی 
به خاطر بی حوصلگی و کمبود 
وقت ای��ن غذاه��ا را از ترکیب 
اصلی خودشان خارج کرده و به 
سبک دیگری خورده باشیم اما 
آن کجا که یک رستوران دست 

به چنین ترکیبی بزند! 

خورشت می خواهی یا 
ساندویچ؟ 

یک روز پرکار را سپری کرده 
بودم و در مس��یر بازگش��ت به 
خان��ه تصمیم گرفتم س��ری به 
پاس��اژها بزن��م و ه��م عصرانه 
بخورم و هم خریدهایم را انجام 
دهم. از طبقه همکف یک بوی 
خوب غ��ذا می آمد ک��ه مرا به 
س��مت خودش کشاند، چشمم 
به ن��ام رس��توران که افت��اد از 
تعجب ضعف کردم! رس��توران 
»س��اندویچ خورشت سور«! این 
رستوران همان طور که از نامش 
پیداس��ت دس��ت به خالقیتی 
جال��ب زده به ش��کلی که برنج 
را از س��بد غذاهای خورش��تی 
ح��ذف ک��رده و جایگزی��ن آن 
نان را قرار داده اس��ت. س��ری 
ب��ه داخل رس��توران زدم، خانم 
جوان��ی در ح��ال توضیح دادن 
غذاها برای دو مش��تری بود، به 
دق��ت گوش کردم و به نظرم به 
امتحان��ش می ارزی��د، ولی قبل 
از س��فارش بای��د از س��ازوکار، 
نح��وه مدیریت و ای��ده چنین 
رس��تورانی س��ردرمی آوردم. به 
س��راغ مدی��ر رس��توران رفتم 

تا گزارش��ی ک��ه می خوانید را 
برای معرف��ی چنین خالقیتی 
تهیه کنم. آق��ای دهقان، مدیر 
رستوران خورشتک که خودش 
استاد دانشگاه است در خصوص 
ای��ده اولیه راه اندازی رس��توران 
این گونه می گوید: من سال های 
بسیاری مجبور بودم وعده های 
غذایی ام را بیرون از خانه سپری 
کنم. در طول این س��ال ها انواع 
رس��توران ها و فس��ت فودها را 
سرزدم اما چند مشکل اساسی 
داشتم. در مورد غذاهای برنجی 
همیش��ه مش��کل زمان داشتم 
و در مورد فس��ت فودها نگران 
سالمتی ام بودم. در نهایت مدتی 
پیش تصمی��م گرفتم به کمک 
خودم و بقیه کسانی که در طول 
روز مجب��ور به غ��ذا خوردن در 
بیرون از منزل هستند بروم. به 
این صورت ایده اولیه راه اندازی 

رستوران شکل گرفت. 

منوی رنگانگ
دهق��ان در خصوص غذاهای 
من��وی  می گوی��د:  رس��توران 
ای��ن رس��توران از هف��ت نوع 
خورش��ت ایرانی از جمله قیمه 
بادمجان،  قیمه  س��یب زمینی، 
قورمه سبزی، کرفس و فسنجان 
و غیره تش��کیل ش��ده اس��ت. 
انواع ای��ن خورش��ت ها هم به 
دلی��ل تفاوت در ذائق��ه افراد و 
ش��رایط سنی مش��تریان با دو 
نوع گوش��ت س��فید بوقلمون 
و گوش��ت قرمز گوس��اله طبخ 

هم  قیمت گذاری ها  می ش��ود. 
به گونه ای است که در حد یک 
ساندویچ معمولی اما با کیفیت 

باالتر باشد.

 4 استراتژی مدیریتی
ما ب��رای تهی��ه غذاهای این 
رس��توران چهار استراتژی مهم 
داریم که داشتن این چهار مورد 
به صورت همزمان تنها با ترکیب 
این دو نوع غذا به وجود می آمد، 
این چهار اس��تراتژی شامل: 1- 
غذا راحت خورده ش��ود 2- غذا 
سالم باشد 3- غذا مغذی باشد 
و 4- غذا خوشمزه و همه پسند 

باشد. 
در توضی��ح هر ک��دام از این 
ویژگی ه��ا باید بگوی��م که غذا 
راح��ت خ��ورده می ش��ود چرا 
ک��ه هم قاب��ل حم��ل و بیرون 
بردن اس��ت و هم سریع خورده 
می ش��ود. در س��الم بودن غذا 

هم که نمی ش��ود شک کرد به 
این دلیل که ش��ما بدون اینکه 
از س��س و مواد س��رخ کردنی 
و افزودنی ه��ا اس��تفاده کنید، 
فس��ت ف��ود می خوری��د ای��ن 
ش��اید مهم ترین مزیت این نوع 
خورشتک باش��د. از طرفی این 
س��اندویچ مغذی است چرا که 
از حبوب��ات و گوش��ت و م��واد 
پروتئینی تشکیل شده و حتی 
در س��ایز کوچک هم ش��ما را 
ساعت ها سیر نگه می دارد. شاید 
خنده دار باشد اگر بگویم هشت 
نفر پرسنل ما در طول یک ماه 
که این رستوران راه اندازی شده 
با مصرف همین ساندویچ ها یک 
تا دو کیلو بدون هیچ مش��کلی 
وزن ک��م کرده اند. در نهایت در 
خصوص خوش��مزه ب��ودن غذا 
باید عن��وان کنم م��ا ایرانی ها 
هرچند هم فست فود و غذاهای 
خورشت های  بخوریم،  خارجی 
ایران��ی برایمان یک طعم و مزه 
دیگ��ر دارد و هر کدام با یک یا 
چند نوع خورش��ت از غذا لذت 

می بریم. 

 نام، شعار و تبلیغات
حساب شده

دهقان در ادامه می گوید: نام 
رس��توران از فلسفه اصلی کار و 
نام محصول گرفته ش��ده است 
به عبارتی »س��اندویچ کوچکی 
از خورشت« اس��ت که ساده و 
قابل فهم اس��ت. در مورد شعار 
هم که »طعمی آشنا در طرحی 

نوین« اس��ت باید توضیح دهم 
که طعم آشنای غذاهای ایرانی 
در طراحی و استایل تازه فست 
ف��ودی قرار داده ش��ده اس��ت 
ک��ه برای مخاط��ب قابل درک 
اس��ت. دهق��ان در خص��وص 
تبلیغ��ات ص��ورت گرفته برای 
رس��توران می گوید: رس��توران 
ما فعال زنجیره ای نیس��ت پس 
تصمیم گرفتیم در سطح محلی 
بازاریابی کنی��م، از این رو یک 
سری تراکت در مناطق اطراف 
پخش کردیم و مش��تریان خود 
را گرفتیم، سپس منو و بروشور 
طراح��ی کردی��م و هم��ه این 
روش ه��ا در تبلیغ کارمان تاثیر 

بسزایی داشت. 

خورشت بدون آب
دهق��ان در خصوص تهیه این 
س��اندویچ ها می گوی��د: م��ا آب 
خورشت ها را به صورت یک سس 
خیلی غلیظ درمی آوریم که روی 
س��اندویچ در مرحله سرو ریخته 
می شود. اتفاقا مشتریان ما در این 
خصوص خیلی سوال می کنند. 
چند روز پیش یکی از مشتریان 
می گفت یک پالستیک هم همراه 
غذا بدهید که آب خورش��تی را 
که چکه می کند در آن بریزم! اما 
این ساندویچ ها نه آب و نه روغن 
اضافه ای برای چکه کردن ندارند. 

 یک پاسخگویی با حوصله
دهق��ان در خصوص مدیریت 
مش��تریان  مت��داول  س��واالت 
می گوی��د: میانگین زم��ان برای 
سفارش یک غذا چه حضوری و 
چه تلفنی بی��ن 30 تا 40 ثانیه 
اس��ت اما متاس��فانه این پروسه 
برای م��ا بین 1/5 ت��ا 2 دقیقه 
طول می کش��د، البته در ابتدای 
هر کار تازه ای این گونه مس��ائل 
عادی است اما مشتری سنتی ما 
گاهی برای اینکه ریسک کند و 
غذاهای شکل گرفته در ذهنش 
را ترکیب کند س��واالت زیادی 
می پرس��د که به نوعی خسارت 
و هزین��ه برای کار ما محس��وب 
می ش��ود. اما ما تالش می کنیم 
که عادات غذای��ی افراد را تغییر 
دهیم و به سمت سالمتی ببریم. 
در مجموع عکس العمل مشتریان 
اگرچه با کمی تعجب همراه است 
اما اکثرا استقبال خوبی می کنند. 
دهق��ان در نهای��ت در خصوص 
اینچنین��ی  کس��ب و کارهای 
می گوی��د: به نظر من همیش��ه 
برای بهتر بودن باید تالش کرد، 
گاه��ی ترکیب کس��ب و کارها با 
چاشنی خالقیت می تواند کمک 
بزرگی ه��م به خودم��ان و هم 

اطرافیان مان کند. 

گزارشی درخصوص یک رستوران خالق

فست فود اما سنتی
واژه های مهم در بازاریابی ایمیلی

در ش��ماره قبلی به چن��د مورد از واژه ه��ای مهم در 
بازاریاب��ی ایمیلی اش��اره کردیم. در ادامه ب��ه باقی این 

واژه های می پردازیم. 
Spam: ای��ن واژه ک��ه معنی لغوی خود را از دس��ت 
داده اس��ت، به هر ایمیل ناخواس��ته ای اطالق می گردد 
که در ایمیل ظاهر می ش��ود. دونوع spam وجود دارد. 
ن��وع اول موضوعات مهم و جدی اس��ت و نوع دیگر آن 
از اهمیت کمتری برخوردار اس��ت و باید مدیریت شود، 
ام��ا به هیچ وجه تهدیدی برای ش��ما و کس��ب و کارتان 

محسوب نمی شود. 
Spam  مه�م و جدی: این ن��وع spam زمانی که 
شخصی به طور قانونی یا غیر قانونی گروهی از آدرس های 
ایمی��ل را از طری��ق خری��دن آنها ی��ا به گون��ه ای دیگر 
جم��ع آوری می کند، ب��دون آنکه مج��وز آن را به صورت 
دس��تی یا با اس��تفاده از نرم اف��زاری که ای��ن فرآیند را 
به ص��ورت اتوماتیک انجام دهد، ایجاد می ش��ود. حتی با 
وارد ک��ردن آدرس های ایمیل از یک لیس��ت مکتوب به 
کامپیوتر یا از طریق هر نوع ابزار مش��کوک ممکن است 
با مش��کل مواجه ش��وید. حتی اگر پیام های مرتبطی به 
چنین فهرس��تی ارس��ال کنید، به صورت بالقوه به عنوان 
یک تخطی spamتلقی می ش��ود. اس��تفاده از سرویس 
aweber.com، getresponse. ارس��ال ایمیل همانند
co com، icontact.com، mailchimp.com یا -
stantcontact.com  این اطمینان را برای شما فراهم 
می آورد تا هرگز از حدود مش��خص spam مهم و جدی 
تخطی نکنید. این تضمین از این واقعیت ناش��ی می شود 
که س��رویس های ایمیل ذکر ش��ده اج��ازه نمی دهند تا 
فعالیت ه��ای مربوط به spam در سایت هایش��ان انجام 
پذی��رد، بنابرای��ن حتی اگر فعالیت ش��ما ناخودآگاه و با 
بی توجه��ی انجام پذیرد، هرگز ب��ا چنین مواردی مواجه 

نخواهید شد. 

Spamهای�ی ک�ه آنچنان ج�دی نیس�تند: این 
نوع spamه��ا گهگاه برای بازاریاب های��ی که از طریق 
ایمی��ل فعالیت می کنن��د، اتفاق می افت��د. هنگامی که 
یک مش��ترک عالقه خود را نسبت به پیام شما از دست 
می دهد یا اینکه فراموش می کند شما چه کسی هستید 
و سپس به صورت تصادفی روی دکمه spam  در ایمیل 
خود کلیک می کند آنگاه ش��ما در مورد یک spam نه 
چندان جدی مرتکب تخلف ش��ده اید. ای��ن اتفاق برای 
بازاریاب های کوچک و بزرگ که فعالیت خود را از طریق 
ایمیل انجام می دهند، رخ می دهد و ممکن اس��ت برای 
شما نیز اتفاق بیفتد. اگر درصد قابل توجهی از مشترکان 
ش��ما به طور همزمان به شما اتهام spam بزنند، ممکن 
اس��ت با مشکالتی روبه رو ش��وید، اما به طور معمول اگر 
فعالیت های مربوط به انتش��ار ایمیل را به درستی انجام 
دهید، تنها ممکن اس��ت بخش بسیار کوچکی از انتشار 
ایمیل منجر به شکایات مرتبط با  spamشود. به عنوان 
مثال، من با انتش��ار ایمیل به صدهزار مشتری احتمالی 
خود، به طور طبیعی انتظار 30 تا 40 ش��کایت مربوط به 
spam دارم. هیچ کس به این میزان اندک از ش��کایات 
توجهی نمی کند. س��رویس مدیریت ایمیل که من از آن 
اس��تفاده می کنم، این موضوع را پیگیری می کند و از هر 

1000 نفر در نهایت یک نفر شکایت می کند. 
توالی: هر مش��ترک جدیدی که ش��ما ب��ه هر یک از 
لیس��ت های ایمیل خود اضافه می کنید، باید یک پاسخ 
س��ریع از ش��ما دریافت کند )البته به ص��ورت خودکار(؛ 
پاس��خی که ورود آنها را به لیست ش��ما تایید کند. این 
پیام همچنین باید محتوای مرتبطی را دربر داشته باشد 
که به مشترک نشان دهد که در مورد پیوستن به لیست 
شما کار درستی انجام داده است. پس از ارسال این پیام 
اولیه، یک سری پیام های اتوماتیک و از پیش آماده شده 
نیز اس��ال می شود. این پیام های اضافی توالی یا تسلسل 
نامیده می شوند. توالی ایمیل هایی که هر مشترک جدید 
دریافت می کند، در موفقیت ش��ما در عرصه بازاریابی از 
طریق ایمیل، بس��یار حائز اهمیت است، چرا که این امر 
موجب می شود تا شما بتوانید به آرامی و به طور خودکار 
یک ارتباط مطمئن و قابل اعتماد با هر مش��ترک جدید 

برقرار کنید. 
اعالم و انتش�ار خبر: زمانی که لیس��ت ایمیل شما 
به ط��ور خودکار رش��د یاب��د، فرصت های��ی را در اختیار 
خواهید داش��ت که می توانید اطالع��ات مربوط به زمان 
مش��خص را به تمام اعضای لیس��ت خود ارس��ال کنید. 
ش��اید در حال برگزاری یک حراج ویژه هستید، یا اینکه 
نزدیک یک رویداد مهم در تقویم هس��تیم که الزم است 
آنها را باخبر کنید. من یک خبرنامه هفتگی را به چندین 
لیست خود منتشر می کنم. سرویس مدیریت ایمیلی که 
م��ن از آن اس��تفاده می کنم، به طور خودکار تش��خیص 
می دهد که حتی به مش��ترکانی که در چندین لیس��ت 
حضور دارن��د، یک بار خبرنامه را ارس��ال کند. به عنوان 
مثال، اگر یک مش��تری برتر هم در لیس��ت مش��تریان 
مربوط به مش��تریان برتر و هم در لیس��ت مشتریان عام 
قرار داش��ته باشد، تنها یک نس��خه از خبرنامه من را در 
صن��دوق ورودی خود دریافت خواهد ک��رد. این ویژگی 
ی��ک بخش معمول و متعارف ابزاره��ای مدیریت ایمیل 

است. 
مش��خصات  ف��رم   ،Web form: web form
مش��ترکان اس��ت که هر یک از آنان با استفاده از آن به 
فهرست پس��تی شما اضافه می شود. ش��ما می توانید در 
این فرم تنها یک آدرس ایمیل یا اطالعات بیشتری )نام 
و... ( از مش��ترکان بخواهید. هرچه سواالت شما در این 
فرم کمتر باش��د، مشترکان بیش��تر به سمت شما راغب 

خواهند شد. 
در شماره بعدی بخوانید:
بازاریابی اتوماتیک

 بسكین رابینز 
به دوران رشد خود باز می گردد

 ،Dunkin Brands حداق��ل ب��ه گفت��ه مدی��ران
ش��رکت م��ادر بس��کین رابینز، بس��تنی ب��ار دیگر در 
دنیا جذابیت پیدا کرده اس��ت. ح��اال این قربانی رونق 
ماس��ت های یخ زده، با ارائه 31 طعم مختلف به دوران 

رشد خود باز می گردد. 
به اعتقاد بیل میچل، مدیر بس��کین رابینز در ایاالت 
متحده امریکا و کانادا،Dunkin Donuts  و بسکین 
رابین��ز چین، ژاپن و کره، بس��کین رابینز از گذش��ته 
تاکن��ون قادر به مبارزه با دوس��تداران ماس��ت در دنیا 
ب��وده و حاال نیز بس��تنی بار دیگر جذاب و مناس��بتی 
می ش��ود. اخب��ار فراوان��ی مبن��ی بر جذابی��ت مجدد 
بستنی به گوش رس��یده و بنابراین این همان معضلی 
 اس��ت که در اواس��ط دهه 80 بس��کین رابین��ز با آن 
مواجه ش��د. بس��کین رابینز در س��ال گذش��ته شاهد 
رش��دی دراماتی��ک در میزان معامالت خ��ود بوده که 
البته این رش��د ب��ه اعتبار اج��رای برنامه های مختلف، 
راه ان��دازی کمپین م��اه و ارائه پیش��نهاد یک مخروط 
 وافل رایگان در پی خرید اسکوپ دوم بستنی به وجود 

آمده است. 

کمپین تبلیغاتی طعم ماه
کمپین »طعم م��اه« که حول مح��ور 12 طعم جدید 
می چرخ��د، ب��ه دنب��ال انج��ام تحقیقات متع��دد روی 
مصرف کننده، گوش دادن به فرانش��ایز ها )حق استفاده 
از نام تجاری( و همچنین جذب مشتری راه اندازی شده 
اس��ت. در همین راس��تا بس��کین رابینز هر سال طعمی 
به خص��وص را ارائ��ه می ده��د که مش��تری واقع��ا برای 
چش��یدن طعم آن اقدام می کند. بسکین رابینز در حوزه 
رسانه های اجتماعی بس��یار فعال است و به تمرکز روی 
ارائه طعم های جدید و نوآورانه به کار خود ادامه می دهد. 

محرک فروش جدید در این بس��تنی فروش��ی های 
زنجی��ره ای ی��ک پلت ف��رم آنالین اس��ت ک��ه از این 
طری��ق می توان به ص��ورت آنالین کیک س��فارش داد. 
ب��ه ای��ن ترتیب مش��تریان امکان دادن س��فارش یک 
 کی��ک ب��ا طعم ها، ش��کل و دیزای��ن انتخاب��ی را پیدا 

می کنند.
 24 ت��ا 48 س��اعت بعد چنین کیک��ی را می توان از 
فروش��گاه بس��کین رابینز خری��د. چنین پل��ت فرمی 
ب��رای کس��ب و کار بس��کین رابینز یک ن��وع تحول به 
ش��مار می رود و حاش��یه س��ود باالیی را در پی داشته 
اس��ت. مدیران بس��کین رابینز معتقدند ک��ه می توان 
ای��ن پلت فرم را توس��عه داد  و به یک س��ایت تجارت 
الکترونیک��ی تبدی��ل ک��رد. آنها ادع��ا می کنند که در 
 نهای��ت م��ا به فک��ر تحویل ای��ن کی��ک در خانه های 

مشتریان هستیم. 
رشد تعداد فروشگاه ها از دیگر اهداف بسکین رابینز 
به حس��اب می آید. پس از تعطیلی برخی ش��عبه ها در 
س��ال های اخیر، این ش��رکت برای نخستین بار از سال 
2006 تاکنون بار دیگر به روند توس��عه مثبت شعبات 

خود باز می گردد. 

تجربه لمس بازارهای مختلف
بس��کین رابین��ز بازار های مختل��ف را لمس کرده و 
می اندیش��د که در چه جایی باید یک ش��عبه بسکین 
رابین��ز جدید را افتتاح کند. یک��ی از نکات کلیدی که 
بس��کین رابینز در ط��ول روند افتتاح ش��عب مختلف 
خ��ود متوجه ش��د این ب��ود که بیش��ترین تع��داد از 
ش��عب بسته شده در ده های گذش��ته متاسفانه شامل 
فروش��گاه هایی می ش��دند ک��ه کمت��ر از 24 م��اه از 
عمرش��ان می گذش��ت. به این ترتیب باید این سوال را 
از خود پرس��ید که چ��را فروش��گاه های جدید تعطیل 
 ش��ده و فروش��گاه های قدیمی ت��ر همچن��ان پابرج��ا 

هستند؟ 
حمای��ت ضعی��ف از فرانش��ایز و انتخ��اب محل در 
بس��یاری از م��وارد منجر به تعطیلی زود هنگام ش��د. 
رویک��رد جدی��د ش��رکت در قب��ال توس��عه ش��عبات 
و  خودکفای��ی  از  ترکیب��ی  ب��ازار،  بهینه س��ازی  ب��ا 
 فرمت های مرکب و پیش��نهادهای فرانش��ایزی جذاب 

هدایت می شود. 
اوج موفقیت بس��کین رابینز در یک س��ال پر بازده 
گذش��ته، ورود به کانال مواد غذایی با معرفی لوله های 
طعم دار ش��ربتی با مجوز الزم، پاینت های بس��تنی و 
نوار های تازه در فروش��گاه ها اس��ت. بسته بندی های 
 bounce ن��وع بس��تنی ح��اوی کوپن ه��ای ای��ن 
back offers  ب��وده ک��ه مش��تریان احتم��اال در 
اس��تفاده  آنه��ا  از  رابین��ز  بس��کین   فروش��گاه های 

خواهند کرد. 
در راس��تای توس��عه محصوالتی با طعم های متنوع، 
بس��کین رابینز در برابر عرضه بستنی هایی با طعم های 
کالسیک و پر فروش به نفع پیشنهادهای مخصوص به 

خود مقاومت کرد. 
طع��م وانیل��ی در ذه��ن مصرف کننده بی��ش از حد 
س��اده ب��وده و اف��زودن برخ��ی طعم های خ��اص آنها 
را ممت��از می کن��د. بنابراین بس��کین رابین��ز به طور 
هدفمن��د طعم هایی را انتخاب کرد ک��ه نه تنها مردم 
را ب��ه خرید بس��تنی ب��ا این طعم ه��ا واداش��ته بلکه 
ضمن ایس��تادن بس��کین رابین��ز در جایگاه��ی برتر 
می��ان مواد غذایی، آنها را مجددا ب��ه خرید محصوالت 
 ش��رکت در فروشگاه های سرتاسر ایاالت متحده امریکا 

تشویق می کند. 
www.foodbusinessnews.net

مشتری سنتی ما گاهی 
برای اینکه ریسک کند 
و غذاهای شکل گرفته 
در ذهنش را ترکیب 
کند سواالت زیادی 

می پرسد که به نوعی 
خسارت و هزینه برای 

کار ما محسوب می شود. 
اما ما تالش می کنیم که 
عادات غذایی افراد را 
تغییر دهیم و به سمت 

سالمتی  ببریم

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

بازاریابی به سبک ایرانی

شكوفه میرزایی

مرضیه فروتن

نرگس فرجی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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وج��ود تش��ابه در محص��والت 
داخل��ی موضوع��ی تازه نیس��ت. 
معموال یکی از شرکت ها محصول 
تازه ای را تولید و مابقی ش��رکت ها 
از آن کپ��ی می کنند. این اتفاق به 
ضعف کشور ما در توسعه محصول 
بازمی گ��ردد. اتفاقی که تا به امروز 
ج��ز برخی کارشناس��ان، کس��ی 
غصه آن را نخورده اس��ت. وقتی به 
فروش��گاه برای خرید می روید، با 
قفسه هایی مواجه می شوید که پر 
از محصوالتی اس��ت ک��ه از لحاظ 
شکل و طعم ش��بیه هم هستند، 
البته ای��ن موضوع باع��ث راحتی 
مش��تری در انتخاب می شود و او 
را از س��ردرگمی نج��ات می دهد. 
چندی پیش وقتی برای خرید به 
فروشگاه محل رفته بودم، در قفسه 
ش��کالت و بیس��کویت ها متوجه 
سه محصول مشابه از سه شرکت 
متفاوت ش��دم. هر سه محصول تا 
حدودی ظاهر ش��بیه هم داشتند، 
ولی بس��ته بندی آنها ب��ا یکدیگر 
متفاوت بود. از س��رکنجکاوی هر 
س��ه را خریدم تا متوجه شوم این 
سه براساس چه قابلیتی می توانند 
مش��تری را به س��مت خود جذب 
کنند. این محصوالت از شرکت های 
فرمند، شیرین عسل و باراکا بودند، 
ش��رکت هایی که در ح��وزه تولید 
بیسکویت و شکالت نامی آشنا برای 
مشتری هس��تند. محصول حاوی 
بیسکویتی اس��ت که روی آن یک 

تکه شکالت تلخ قرارگرفته است. 

 محصولی با طعم خوب
و بسته بندی ضعیف 

پارایس��و نام محص��ول فرمند 
اس��ت. به نظر می رس��د شرکت 
فرمند این محص��ول را به فاصله 
کمی زودتر از بقیه ش��رکت ها به 
ب��ازار داده اس��ت. ای��ن محصول 
در بس��ته بندی کوچک و بزرگ 
در ب��ازار موجود اس��ت. محصول 
هم ش��کالت مرغوبی دارد و هم 
بیس��کویت آن طعم خوبی دارد 
اما بسته بندی و ش��یوه استفاده 
آن کم��ی ضعیف اس��ت. مصرف 

ای��ن محصول به خاطر ش��کالت 
به کار رفته در آن برای تابس��تان 
نیس��ت، چون  مناس��ب  چندان 
به خاط��ر ح��رارت ش��کالت آب 
می شود و جدا کردن بیسکویت ها 
از هم مشکل. در این بسته بندی، 
بیس��کویت های ش��کالت دار ب��ا 
تقسیم بندی سه تایی از هم جدا 
شده اند ولی در این تقسیم بندی 
س��ه عدد از این شکالت ها روی 
ه��م قرار گرفته اند که بر اثر گرما 
این ش��کالت ها به هم می چسبند 

موق��ع مصرف  و مصرف کنن��ده 
بای��د مراقب باش��د ش��کالت از 
بیس��کویت جدا و دس��ت هایش 
آغش��ته به ش��کالت نش��ود. به 
هرحال ش��رکت این نکته را باید 
درنظر بگیری��د که مصرف کننده 
همیش��ه در ه��وای خن��ک این 
نخواهد  نگه��داری  را  محص��ول 
کرد. طعم این محصول تاحدودی 
این نقطه ضعف را پوش��انده ولی 
اگر این مش��کل نیز حل ش��ود، 
این محصول دل نشین تر   مصرف 

خواهد شد. 

بسته بندی خوب با طعمی 
نه چندان خوب 

ش��رکت باراکا با همان شمایل 
محصول فرمند، محصولی را با نام 
شوکوبیسکویت به بازار عرضه کرده 
اس��ت. این شرکت به خاطر پایین 
بودن قیمت محصوالتش همیشه 
حضور چشمگیری در فروشگاه ها 
دارد. محصول ش��وکو بیس��کویت 
این ش��رکت از لح��اظ طعمی به 
پای محصول فرمند نمی رس��د اما 
این ضعف را با بسته بندی شکیل 

خود پوش��ش داده اس��ت. شرکت 
محصول��ی را که براثر گرما مصرف 
آن س��خت بود در بسته بندی های 
بهتری به بازار عرضه کرده اس��ت. 
تک ت��ک شوکو بیس��کویت ها در 
بس��ته بندی مجزایی قرار گرفته و 
س��پس دربس��ته بندی بزرگ تر و 
زیباتری جا گرفته است. مصرف این 
محصول به دلیل نوع بسته بندی آن 
راحت تر از محصول فرمند است اما 
طعم آن به دلیل نوع شکالتی که به 
کار رفته مرغوبیت محصول فرمند 

را ندارد. 

طعم و طرحی متفاوت برای 
محصولی مشابه 

ش��رکت ش��یرین عس��ل نی��ز 
محصولی مش��ابه با ش��رکت های 
فرمند و باراکا ارائه داده است، ولی 
تفاوت هایی  این شرکت  محصول 
با رقبای خود دارد. شیرین عسل 
اس��م محص��ول خ��ود را امپای��ر 
)Empire( انتخاب کرده اس��ت. 
بس��ته بندی ای��ن محص��ول نیز 
مانند بس��ته بندی فرمند است و 
روی  ش��کالت دار  بیسکویت های 

ه��م قرار گرفته اند و این مس��ئله 
مصرف را کمی سخت کرده است. 
تنها تفاوت بسته بندی این شرکت 
کاوری پالس��تیکی است که روی 
شکالت های داخل بسته بندی قرار 
گرفته است. ش��کالت تلخ به  کار 
رفت��ه دراین محص��ول مرغوبیت 
خوب��ی دارد. تف��اوت اصل��ی این 
محص��ول ب��ا محصوالت مش��ابه 
تصاویر نقش بس��ته روی شکالت 

این محصول است. 
روی ش��کالت ای��ن محص��ول 
تصاویری از آثار باس��تانی ش��یراز 
و اصفه��ان نقش بس��ته که باعث 
جذابیت بس��ته بندی شده است. 
اگر این محصول صادراتی باش��د 
با این ش��یوه، ش��رکت توانس��ته 
 آثار باس��تانی از کشور خود را نیز 

معرفی کند. 

تالش برای جذب مشتری 
ای��ن س��ه ش��رکت ب��ا اینکه 
محصوالت مش��ابهی را ب��ه بازار 
داده ان��د ولی درتالش برای جذب 
مشتری به س��مت محصول خود 
بوده اند. هر ک��دام به طریقی این 
جذابی��ت را در محص��ول ایج��اد 
می کنن��د، یکی در بس��ته بندی 
و دیگ��ری در طع��م و طراح��ی 
محص��ول. ای��ن هم��ان اتفاق��ی 
اس��ت که کمتر در ب��ازار داخلی 
ب��ه  ش��رکت ها  و  می ده��د  رخ 
راحت��ی از روی دس��ت هم کپی 
می کنند و محصوالتی مش��ابه را 
 بدون هیچ تغییری به ب��ازار ارائه 

می دهند. 

بازاریابی برای سه محصول مشابه 
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جنگی تمام عیار میان برندهای 
معتبر دنیا درحال رخ دادن است؛ 
جنگ��ی ک��ه درآن ن��ه از توپ و 
تانک خبری هس��ت و نه کس��ی 
کش��ته و زخم��ی می ش��ود. این 
جنگ، جنگ خالقیت و به مبارزه 
طلبیدن ش��رکت های تجاری از 
طریق تبلیغات است؛ سبکی که 
از س��الیان دور میان شرکت های 
تجاری بزرگ رسم بوده و جذابیت 
فوق الع��اده ای نیز میان مخاطبان 
دارد. در ای��ن س��بک دو رقی��ب 
قدرتمند فعال در یک صنف بازار، 
در تبلیغات همدیگر را به مبارزه 
می طلبند و توانایی های یکدیگر را 

به چالش می کشند. 
اکثرا برندها در این نوع تبلیغات 
لحنی طنزگون��ه دارند و گاهی از 
این نوع تبلیغات برای به س��خره 
گرفتن همدیگر استفاده می کنند. 
برخ��ی در تبلیغ��ات محیطی و 
برخی دیگر در تبلیغات تلویزیونی 
با این س��بک، رقیب را به چالش 

می کشند. مثال های زیادی درباره 
این موضوع وجود دارد که ش��اید 
بارها ش��نیده باش��یم ولی تکرار 
دوباره آنها همان جذابیت بار اول 
را ب��ه هم��راه خواهد داش��ت. در 
کش��ور ما نیز موارد نادری از این 
سبک به چشم می خورد. معموال 
ش��رکت های ایرانی از این شیوه 
تبلیغات می ترسند و برای ورود به 
آن احتیاط زیادی می کنند. به نظر 
می رسد این موضوع به فرهنگ ما 
ایرانی ها برمی گردد. همیشه از نقد 
ش��دن می ترس��یم و برای اینکه 
کس��ی م��ا را نقد نکن��د و درباره 
ضعف های ما حرفی نزند، به سراغ 
نقد ک��ردن دیگران نیز نمی رویم. 
در فرهنگ ما نقدکردن بار معنایی 
منف��ی دارد، درحالی که می توان 
کسی را نقد مثبت نیز کرد. در این 
سبک حتما نباید عیب برند رقیب 
را گوش��زد کرد؛ بارها پیش آمده 
در مب��ارزات تبلیغاتی برند رقیب 
نادیده گرفته شده یا اینکه وقتی 
حرفی را رسانه ای و از محصوالت 

خ��ود تعریف خاصی ک��رده، فورا 
رقی��ب در پاس��خ ی��ک آگه��ی 
تبلیغاتی را طراح��ی و به راحتی 
به او گوش��زد کرده که نخستین 
نیس��ت و رقیب او در ب��ازار بیدار 
اس��ت. مثال ها در این زمینه زیاد 
اس��ت. مبارزه نوکیا و سامسونگ 
و اپل، مب��ارزه نیکون و لومیکس 
و... مثال هایی ازاین سبک هستند. 

رقابت 3 رقیب قدرتمند 
خودروسازی جهان 

مب��ارزه تبلیغات��ی ک��ه میان 
برنده��ای مطرح خودروس��ازی 
جهان صورت گرفت، مثال جذابی 
درباره این موضوع اس��ت. مدتی 
پیش میان آئودی )Audi( بی ام و 
 )Subaru( و سوبارو )BMW(
مبارزه تبلیغاتی جالبی ایجاد شد. 
جنگ تبلیغاتی را »بی ام و« شروع 
کرد و در آگهی تبلیغاتی جمله ای 
را با این مضمون نوشت: به آئودی 
ب��ه خاطر بردن عن��وان اتومیبل 
آفریق��ای جنوبی  س��ال 2006 
تبریک می گوی��م، از طرف برنده 

عنوان اتومبیل سال 2006 جهان. 
باالفاصل��ه در زمانی کوتاه آئودی 
پاس��خ بی ام و را می دهد و در یک 
آگهی تبلیغاتی ب��ا این مضمون 
عنوان می کند: تبریک به بی ام و به 
خاطر بردن عنوان اتومبیل سال 
2006 جه��ان از ط��رف برنده 6 
دور متوالی مسابقات اتومبیلرانی 
24س��اعته لومان از سال 2000 
تا 2006. این مبارزه ادامه داشت 
تا اینکه س��وبارو ماش��ین ژاپنی 
ای��ن دو رقی��ب قدرتمند آلمانی 
خود را به باد تمس��خر می گیرد 
و در ی��ک آگهی تبلیغاتی با این 
مضم��ون می گوی��د: تبریک به 
آئودی و بی ام و برای برنده ش��دن 
در مسابقات زیبایی؛ ازطرف برنده 
بین الملل��ی موتور س��ال 2006. 
در این مبارزه تبلیغاتی این س��ه 
رقیب به شکل بامزه ای همدیگر 
را زیر سوال می برند. این موضوع 
به دقت آنها در توجه به عملکرد 
رقیب در بازار برمی گردد که نقطه 
ضعف رقیب را در لحظه حساس 

به رخ آن بکشند. 
 پپسی وکوکاکوال

مبارزان قدیمی تبلیغاتی 
رقاب��ت ای��ن دو برن��د بزرگ 
تولیدکنن��ده نوش��یدنی جهان 
ج��ذاب  و  طوالن��ی  داس��تانی 
دارد؛ رقابت��ی ک��ه در آن این دو 
برند س��االنه بودج��ه ای را برای 
آماده سازی آگهی هایی به منظور 
به نق��د کش��یدن برن��د رقیب 
اختصاص می دهند. مثال درباره 
مبارزه تبلیغاتی این دو برند آنقدر 
زیاد اس��ت که امکان گنجاندن 
همه موارد در ی��ک متن وجود 
ن��دارد اما از می��ان این آگهی ها 
آنچه از نظر خبرن��گار »فرصت 
امروز« جالب تر بوده می توان به 
آگهی ه��ای تبلیغاتی تلویزیونی 
پپسی علیه کوکاکوال اشاره کرد. 
در این آگهی تلویزیونی کودکی 
به نمایش گذاشته شده که برای 
خرید نوشیدنی به سراغ دستگاه 
خودکار فروش م��ی رود. در این 
آگهی کودک وقت��ی می خواهد 
س��که را به دس��تگاه بیندازد با 

اخمی به دس��تگاه نگاه می کند 
و با انداختن س��که یک نوش��ابه 
فلزی کوکاکوال دریافت می کند، 
ول��ی آن را نمی خ��ورد و روی 
زمین می گ��ذارد، بازیگر کودک 
کار خود را دوباره تکرار می کند و 
نوشابه کوکای دیگری را به زمین 
می گذارد، بعد از این کار کودک 
روی بطری م��ی رود تا قدش به 
دکمه خریداری نوش��ابه پپسی 
برسد، در این پالن کودک لبخند 
رضایتی ب��ه ل��ب دارد و بطری 
پپس��ی را برم��ی دارد و می رود 
 و ش��عار معرف ای��ن برند یعنی
در    The joy of Pepsi  
انته��ای آگهی نق��ش می بندد. 
آگهی های تلویزیون بیش��ماری 
در این باره س��اخته شده مانند 
مب��ارزه دو رانن��ده کامی��ون در 
کاف��ه بین راهی بر س��ر خوردن 
نوشابه پپسی یا بازی جکی چان 
بازیگر معروف فیلم های رزمی در 
یکی از آگهی های پپس��ی برای 
ب��ه تمسخرکش��یدن کوکاکوال.  

معموال این دوبرند از شعار و رنگ 
و بس��ته بندی و... همه و همه در 
استفاده می کنند.  مبارزات خود 
آگهی های مشهور دیگری نیز در 
این راستا وجود دارد، برای مثال 
آگهی که برای جش��ن هالووین 
پپسی طراحی ش��ده و پپسی با 
پوش��یدن لباس کوکاکوال برای 
ترساندن مخاطب استفاده کرد و 
کوکا هوشمندانه از همان تصویر 
استفاده می کند و شعاری با این 
مضم��ون اضافه و نش��ر می دهد 
که هم��ه آرزو دارند یک قهرمان 
باشند و در واقع همان شنل قرمز 
را به صورت ش��نل ی��ک قهرمان 
تش��بیه کرده که پپس��ی آن را 
پوشیده اس��ت و آرزوی قهرمان 
ش��دن مانند کوکاک��وال را دارد. 
در مثالی دیگر می توان به عکس 
مشهوری که پپسی از دفتر کوکا 
گرفته اس��ت، اش��اره کرد. کوکا 
دفت��ری را در طبق��ه دوم ی��ک 
ساختمان برای بازاریابی و فروش 
خ��ود در نظر گرفته بود و جلوی 
ساختمان روی تابلوی آن نوشته 

بود »کوکا طبقه دوم«. پپسی هم 
تابلویی را باالی تابلوی کوکا نصب 
کرده و روی آن نوش��ته پپس��ی 
همه جا. این موضوع باعث شده 
که مشتریان این دو نوشیدنی نیز 
مانند طرفداران فوتبال درمبارزه 
این دو برند آنها را همراهی کنند. 

 مبارزه تبلیغاتی
برندهای داخلی 

با وج��ود جذابیت ف��راوان این 
ش��یوه تبلیغاتی برای مخاطبان، 
تع��داد کم��ی از این نوع س��بک 
تبلیغات در کشور ما رخ داده است. 
با این ح��ال، این نوع تبلیغات در 
کشور ما بی سابقه نیست. اتفاقی 
که اگر بیشتر به آن پرداخته شود 
باعث ایجاد خالقیت و نوآوری در 
عرصه این صنعت خواهد ش��د و 
شاید دیگر هرروز شاهد تکرار یک 
سری طرح مشخص و تکراری در 

تبلیغات نباشیم. 
یک��ی از نمونه ه��ای خوب این 
مبارزه تبلیغاتی در ایران ش��عاری 

اس��ت ک��ه ب��ه س��ال های دور 
برمی گردد. ش��عار »آزمایش ثابت 
کرده است که ارج بهتر است« به 
گفته برخی نوشته استاد کاتوزیان 
است و برای به رخ کشیدن قدرت 
کارخانه ارج در برابر رقیب قدیمی 
خود یعنی آزمایش طراحی شده 
است. ارج و آزمایش رقبای قدیمی 
در صنعت لوازم خانگ��ی بوده اند 
که در حال حاضر حضورش��ان در 
بازار کم ش��ده، ولی زمانی رقبای 
قدرتمندی در ب��ازار داخلی برای 
هم محس��وب می شدند. به عنوان 
نمون��ه دیگری از این نوع س��بک 
تبلیغات در کش��ور می ت��وان به 
مبارزه ش��عار تبلیغاتی سن ایچ و 
تکدان��ه دو برند حوزه نوش��یدنی 
اش��اره کرد. وقتی س��ن ایچ شعار 
»س��ن ایچ و دیگر هی��چ« را برای 
برند خود انتخ��اب کرد، درفاصله 
کمی تکدانه ش��عار »ولی هیچی 
تکدانه نمی شه« را در برابر رقیب 
اصلی خ��ود در بازار برگزید که به 
اعتقاد بس��یاری ب��رای به قدرت 
کش��یدن خ��ود درباره س��ن ایچ 

این ش��عار را انتخاب کرده بود اما 
تکدانه بعد از مدتی این شعار را به 
»این جا، اونجا، همه جا، تکدانه« 
تغیی��ر داد. مثال دیگر می توان به 
مبارزه تبلیغاتی چی توز و چاکلز 
در ای��ن روزها اش��اره کرد. چاکلز 
اکثرا در تبلیغات خود از میمونی 
ش��بیه چی توز و موت��ور معروف 
این کاراکتر استفاده می کند. برای 
مثال در یک آگهی این ش��رکت 
کاراکتر چاکلز در جنگلی به همه 
اس��نک می ده��د ول��ی وقتی به 
میمون می رسد جای خالی داده و 
از روی آن رد می شود و در آگهی 
دیگری کاراکتر چاکلز برای حرکت 
هر کاری می کند موتورش روشن 
نمی شود و موتور را رها می کند و با 
جاروی جادویی خود پرواز می کند. 
شاید این س��بک تبلیغات هزینه 
زیادتری از آگهی های پرهزینه ای 
که این روزها این دو برند می کنند 
نداشته باشد ولی قطعا تاثیرگذارتر 
اس��ت و باعث ایجاد رقابت میان 

طرفداران این برندها می شود. 

 نبرد سنگین شرکت ها در آگهی های تبلیغاتی

جنگی بزرگ در جریان است
تبلیغات خوب در هر شرایطی 

تاثیرگذار است

روزی در یک مراس��م میهمان ب��ودم که خانمی در 
جمع مهمانان وقتی ش��غل مرا فهمید، بالفاصله گفت 
ک��ه تبلیغات هیچ وقت هیچ تاثیری بر او ندارد. برای ما 
کسانی که در عرصه تبلیغات و بازاریابی فعال هستیم، 
ش��نیدن این جمله اتف��اق روزمره ای اس��ت. آدم های 
بسیاری هس��تند که گمان می کنند تبلیغات روی آنها 

تاثیر نمی گذارد. 
اش��تباه ای��ن قبی��ل افراد در اینجاس��ت ک��ه گمان 
می کنند تبلیغات اگر قرار باش��د تاثیری بگذارد، قطعا 

یک تاثیر آنی خواهد بود... آنها اشتباه می کنند. 
بای��د گف��ت تبلیغاتی موفق هس��تند ک��ه به صورت 
تدریجی به این پیروزی دست پیدا کرده باشند. آنها به 
مرور، خاطرات مثبتی را برای ش��ما به وجود می آورند 
و همین تاثیر تدریجی باعث می ش��ود تا مش��تری در 
زمان خرید شجاعت بیشتری داشته باشد و کاالی شما 
را انتخاب کند که تا به حال آن را مورد اس��تفاده قرار 

نداده بود. 
هیچ کس از این حس خوش��ش نمی آید که احساس 
کند شخصیت به سرعت تاثیرپذیری دارد. در واقع باید 
گفت شواهد نشان می دهد که اکثر مردم جهان زمانی 
که احس��اس می کنند تبلیغاتی قص��د دارد آنان را به 
زور اقناع کند، جواب ش��ان نس��بت به آن تبلیغ، منفی 
است. به جای آن، تاثیرگذارترین و موفق ترین تبلیغات 
آنهایی هس��تند که با ه��وش و تیزبینی تبلیغ کننده و 
ابتکار و ادراک باال به گونه ای تنظیم ش��ده باش��ند که 

مخاطب متوجه این تاثیرپذیری خود نشود. 
پس برخالف باور بسیاری از مردم، اتفاقا تبلیغات به 

خوبی آنه��ا را تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثیرگذاری 
بس��یار ظریف، دقی��ق و زیرکانه اس��ت. زمانی که این 
اتف��اق کامال واض��ح و بدیهی و آش��کار بیفتد، به طور 
کامل از س��وی مخاطبش طرد می ش��ود. در حالی که 
تبلیغات تاثیرگذار تبلیغاتی هس��تند که به مرور زمان 
س��عی کردند تاثیرات خود را بر مخاطب نهادینه کنند 
و برای��ش به ی��اد ماندنی باش��ند. تبلیغ کنن��دگان تا 
حدی س��عی می کنند بر این مسئله که مخاطبان شان 
چط��ور پیام آنه��ا را دریافت می کنند، کنترل داش��ته 
باش��ند. اخبار جدی��د می تواند روی برخ��ی افراد تاثیر 
ش��گفت آوری داش��ته باش��د، درحالی که برای برخی 
دیگر متقاعد ش��دن در برابر آن امکان پذیر نیس��ت. به 
طور مثال برخی از ش��بکه های تلویزیونی انگار وظیفه 
ای��ن را دارند تا به ش��ما یادآوری کنن��د تا چه حد به 
ی��ک محصول نیاز دارید و ش��ما عالقه مند به تهیه آن 
محص��ول ش��وید در حالی که در مقابل ممکن اس��ت 
همی��ن تبلیغات برای دیگران باور پذیر نباش��د. ش��ما 
ممکن است که گمان کنید تبلیغات هیچ تاثیری روی 
شما ندارد، اما بازاریابان و تبلیغ کنندگان می دانند که 
تاثیرات خود را در زمان مناس��ب بر ش��ما می گذارند و 
همان بهتر که خودت��ان نمی دانید این تاثیرات چگونه 
به مرور درون شما را فرا می گیرد. آنها چیزی در اختیار 
دارند که دس��ت دیگران به آن نمی رسد: داده هایی که 

آنها را برای رسیدن به هدف شان یاری می کنند. 
www.theatlantic.com :منبع

ارائه بلیت رایگان مترو در ازای 
بازیافت قوطی

 McDonald’s پس از کمپین تبلیغاتی مک دونالدز
در پایتخ��ت س��وئد )اس��تکهلم(  ب��رای بازیافت قوطی 
نوش��یدنی و تحویل آن به ازای دریافت رایگان همبرگر، 
این بار شاهد این اتفاق، همراستا با حفظ محیط زیست در 
ریودو ژانیرو هستیم. به گزارش imarketor حال این بار 
یک شرکت تولیدکننده محصوالت نوشیدنی در اقدامی 
مش��ابه، با قراردادن دستگاه جمع آوری و بازیافت قوطی 
خالی نوشیدنی در گذرگاه های مترو، به شرکت کنندگان 
در این کمپین، بلیت رایگان س��فر با متروی شهر ریودو 
ژانیرو  را هدیه می دهد. جالب اس��ت بدانید که در کمتر 
از یک ساعت پس از شروع این کمپین تبلیغاتی، بیش از 
یک هزار قوطی تحویل داده ش��د و ۸6 درصد س��فرهای 
مترو در این دوره افزایش یافته است. همچنین از طرفی 
بس��یاری از سفرهای ش��هری با خودروی شخصی جای 
خود را به سفرهای عمومی داده است، آماری نزدیک به 
46درصد در این مورد گزارش شده است. به  نظر می آید 
بد نباشد نه تنها برندهای ایرانی بلکه شهرداری و شرکت 
مت��رو تهران نیز به فکر راه اندازی کمپین های اینچنینی 
ب��رای دع��وت از مردم جهت اس��تفاده از مت��رو به جای 

خودروی تک سرنشین باشند. 

 بزرگ نمایی های غیرواقعی
راه به جایی نمی برد

معموال هی��چ مصرف کننده ای انتظ��اری از انرژی زا 
بودن محصوالت کنس��روی ندارد. اکث��ر افراد فقط به 
خاطر زم��ان کمی که دارند، به س��راغ این نوع غذاها 
می روند و هیچ کارش��ناس بهداش��تی ادعای سالمتی 
این محصوالت را ندارد و از همه می خواهند که س��عی 
در کاه��ش مقدار مص��رف این محص��والت در وعده 
غذای��ی خ��ود کنند، اما ب��ه هرص��ورت زندگی مدرن 
امروزی ایجاب می کند که افراد به سراغ مصرف چنین 
غذاهای��ی بروند. این در حالی اس��ت که چند مورد از 
شرکت های تولیدکننده محصوالت کنسروی درکشور 
ما معموال در تبلیغات خ��ود ادعای انرژی زا بودن این 
ن��وع محص��والت را دارند. در تبلیغات این ش��رکت ها 
می بینیم که افراد با خوردن کنسرو ماهی تن قدرتمند 
می ش��وند و ماش��ین بلند می کنند و دست به کارهای 

عجیب می زنند. 

دختربچه هایی که بزرگ نمی شوند
کنس��رو ماهی تن هیچ گاه محصول اصلی ش��رکت ها 
نیست و معموال به عنوان پرکننده سبد کاالیی محسوب 
می ش��ود. س��ود حاصله از این کاال زودتر به ش��رکت 
بازمی گ��ردد، درنتیجه اکثر ش��رکت ها این محصول را 
در س��بد کاالیی خود قرار می دهند ت��ا بتوانند هزینه 
تولی��د محصوالت اصلی خ��ود را ازفروش این محصول 
به دس��ت بیاورن��د. در ای��ن میان اویال، برن��دی که در 
دنیای��ی که تغذیه بدون روغن روز ب��ه روز درحال رواج 
اس��ت در انتخاب نام هم سراغ کلمه روغن رفته است، 
شروع به پخش آگهی تلویزیونی کنسرو ماهی تن اویال 
کرده اس��ت )اویال به معنی روغن اس��ت و این شرکت 

همیش��ه عالقه مند است نشان دهد که افراد با خوردن 
محصوالت این شرکت قوی و تندرست می شوند. برای 
مثال در یک آگهی، فردی الغر در آسانسور به فرد قوی 
هیکل دیگری س��وزنی می زند و باد فرد درشت هیکل 
خالی می ش��ود و گوینده می گوی��د: بچه های اویالیی 

این گونه هستند. 
کمپین »بچه های اویالیی« کمپینی اس��ت که چند 
وقت پیش از سوی ش��رکت اویال برگزار شد، کمپینی 
که هنوز هم در برخی از مناطق شهر تبلیغات محیطی 
آن را می بینی��م. در این کمپی��ن اتفاق جالبی رخ داد، 
یکس��ری از بیلبورد ها پسربچه ها و دختربچه هایی را به 
تصویر کشیده شده بود که خوردن محصوالت اویالیی 
آین��ده آنها را مش��خص می ک��رد، نکته جال��ب اینکه 
پسربچه ها در بیلبوردهای این کمپین بزرگ می شدند، 
ول��ی دختربچه ها در دنیای کودک��ی باقی می ماندند و 
ب��ه خاطر محدودیت های موجود، جای خود را به زنان 
جوان نمی دادند. این اتفاق باعث بازخوردهای زیادی از 

سوی اهالی تبلیغات شد. 

مردان آهنین اویالیی 
بعد از این کمپین، شرکت اویال در آگهی جدید خود 
از م��ردان آهنین و صحنه های مس��ابقه آنها اس��تفاده 
کرده اس��ت. در این آگهی، مردان آهنین تراکتوری را 
می کش��ند تا به خط پایان برسند به غیر  یکی، بقیه در 
میان��ه راه می مانند و باالخ��ره یکی از افراد قوی هیکل 
برنده مس��ابقه می ش��ود. خبرنگار از برنده می پرس��د: 
برنامه تغذیه ش��ما چیست و برنده مس��ابقه در مقابل 
همه می گوید: روزی یک تن یا دو تن اویال. اینجاس��ت 
که هر بیننده ای با دیدن این صحنه آگهی چش��مانش 
باز می ماند که مگر می ش��ود فردی با خوردن تن ماهی 
چنین هیکلی داشته باشد. ورزشکاران معموال غذاهای 
مقوی و س��الم می خورن��د، حال این فرد ک��ه به نظر 
می رس��د ورزشکاری حرفه ای اس��ت با یک کنسرو تن 

به چنین اندامی رسیده است؟
 آگه��ی آنچنان غیرواقعی اس��ت که هر بیننده ای 
متوج��ه آن می ش��ود. البت��ه این موض��وع در اکثر 
آگهی ه��ای تلویزیونی اویال دیده می ش��ود. تبلیغات 
یعنی برجسته سازی و بزرگ نمایی موضوعی توسط 
ط��راح تبلیغاتی، اما این بزرگنمای��ی باید به گونه ای 
قابل باور باشد. باور این موضوع که با ماهی تن بشود 
چنین حرکات محیرالعقول��ی را انجام داد، برای هر 
بیننده ای مشکل اس��ت. کاش سازندگان آگهی های 
تبلیغاتی قبل از ساخت آگهی به چنین نکاتی توجه 
کنند تا اثر بخش��ی آگهی های تلویزیونی کمی باالتر 

برود. 

 نگرش مصرف کنندگان
در خصوص تبلیغات سیار

آیا می دانس��تید عدم اس��تفاده مناس��ب از تبلیغات 
س��یار می تواند لطم��ه جبران ناپذیری را به برند ش��ما 

وارد سازد؟ 
از آنجای��ی که تلفن همراه ام��روزه به عنوان جزیی از 
زندگ��ی روزمره کاربران درآمده اس��ت و بس��یاری به 
نوعی به این وس��یله اعتیاد دارند، حتی در صورتی که 
مصرف کنندگان خود خواستار این تبلیغات باشند، نباید 
به گونه ای عمل کرد که آنها نگرش��ی مانند اس��پم های 
ارس��الی به ایمیل ش��ان به این تبلیغات داشته باشند. 
تحقیقات نش��ان داده که دریافت اسپم های سیار باعث 
به وجود آمدن تاثیر منفی از برند اپراتورهای س��یار در 
نزد کاربران می ش��ود. حتی عده ای از پرسش شوندگان 
عنوان کرده اند که در صورت تداوم اس��پم های س��یار، 

اپراتور همراه خود را تغییر خواهند داد. 

رسانه

آیا می دانستید

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

حسین محمدیان نیجل هالیس
ترجمه: منیژه صادقی

تبلیغات خالق

آگهی: خبرگزاری Life News Agency- شعار: سرعت زیاد مساوی است با سقوط!

شـنبه |  12 مهر 1393 |شمــاره 71



شمــارهشـنبه |  12 مهر 1393 |14 مدیریت کسب و کار

توانمندی در مذاکره می تواند 
تاثیر بسزایی بر فاکتورهای کلیدی 
موفقیت کاری شما داشته باشد. 
تکنیک ه��ای برق��راری مذاکره، 
ابزارهایی هس��تند که می توانند 
در موقعیت هایی که هر روز با آنها 
روبه رو می شویم به کارمان بیایند؛ 
در بین کارمندان در محیط کار، 
در زمان عقد قراردادهای خرید یا 
فروش یا حتی در روابط شخصی 

با دیگر افراد. 
برق��راری یک مذاک��ره خوب، 
مجموع��ه  داش��تن  نیازمن��د 
مهارت های��ی اس��ت که ش��اید 
بسیاری از مدیران نسبت به آنها 
بی توجهی نشان می دهند. بنابراین 
الزم است شما به عنوان یک مدیر، 
تمام مهارت های تجاری ای را که 
در اختی��ار دارید با اصول و فنون 
مذاکره تلفیق کنید تا بتوانید به 
سطح باالتری از موفقیت حرفه ای 
دست پیدا کنید. در گذشته زمانی 
که صحبت از مذاکره می شد، دو 
رقیب با اه��داف کامال متضاد به 
ذهن می رس��ید که طی فرآیند 
مذاکره به دنبال شکس��ت دادن 
یکدیگر هستند و نتیجه مذاکره 
همواره برد- باخت بوده و یکی از 
طرفین به ناچار، متحمل شکست 
می ش��د اما ام��روز دیگر چنین 
تعریفی معنای خود را از دس��ت 
داده و جای خود را به توافقات بین 
شرکای تجاری داده که در آن هر 
دو طرف می توانند برنده مذاکره 
باش��ند. مرزهای ذهن��ی خود را 
بشکنید تا بتوانید محدودیت ها را 
کنار بزنید. در ادامه برخی اصول 
و فنون مذاکره معرفی شده اند که 
به کار بستن آنها می تواند شما را 
در مسیر موفقیت تان یاری بخشد. 

به اشتراک گذاشتن 
اطالعات

بس��یاری از افراد در مذاکره ها 
بی��ش از ان��دازه محتاطانه عمل 
کرده و به قول خودش��ان س��عی 
می کنند همه ورق هایش��ان را رو 
نکنند. برخالف باور عموم که این 
رویکرد را رویکردی هوش��مندانه 
می دانند، این استراتژی می تواند 
تبعاتی منفی از قبیل از بین رفتن 
اعتماد طرفین به همراه داش��ته 
باشد. گرایش اغلب افراد به سمتی 
اس��ت که می خواهند همان گونه 
که با آنها رفتار می ش��ود با شما 
رفتار کنند. اگر می خواهید مورد 

اعتماد واقع ش��وید، در نخستین 
گام باید خود به طرف مقابل تان 
اعتم��اد کنید. مطالعات نش��ان 
داده اند آش��کار کردن اطالعات، 
حتی اطالعاتی در خارج از حیطه 
مذاکره، می توان��د تبعات مثبت 
مذاکره را افزایش دهد اما ش��ما 
مجبور نیستید تمام اطالعات خود 
را در همان ابتدا در اختیار طرف 
مقابل قرار دهید. سنجیده عمل 
کنید. بسیار ساده تر از آنچه که به 
نظر می رسد، ش��ما می توانید در 
ابتدای مذاکره با س��خن گفتن از 
سرگرمی ها، نگرانی های شخصی 
یا امیده��ای خود، فضای مثبتی 
را ب��ه وجود آورید ک��ه بر توافق 
س��ریع تر با طرف مقابل تان تاثیر 

داشته باشد. 

اولویت های خود را به ترتیب 
مشخص کنید

به طور معمول، ما می دانیم که 
مس��ائل کلیدی ما چه چیزهایی 
اس��ت. به عنوان مث��ال اگر ما در 
حال انعقاد قرارداد فروش با یک 
مش��تری هس��تیم، ممکن است 
اعالم کنی��م قیم��ت مهم ترین 
فاکت��ور را در مذاک��ره تش��کیل 
می ده��د و در صورت عدم توافق 
روی آن نیازی ب��ه ادامه مذاکره 
نبینی��م. رویک��ردی ک��ه در این 

خصوص پیش��نهاد می شود این 
اس��ت که تمام اولویت های خود 
را تعیین ک��رده و اطالعات آن را 
در اختیار ط��رف مقابل قرار داده 
و در مورد آن شفاف عمل کنید. 
در این ش��رایط طرفی��ن مذاکره 
می توانند اولویت های خود را مورد 
مقایسه قرار داده و مجموعه کامل 
گزینه های ممکن را تعیین کنند. 

بازه  قیمت و شرایط قابل 
قبول را تعیین کنید

اغل��ب مذاکرات��ی که بر س��ر 
قیمت انجام می گی��رد، با اعالم 
قیم��ت پیش��نهادی از ط��رف 
خری��دار ی��ا فروش��نده انج��ام 
می گیرد. در بس��یاری از مواقع، 
ادام��ه می یاب��د و  چانه زنی ه��ا 

طرفی��ن با ب��ازه گس��ترده ای از 
روبه رو  پیش��نهادی  قیمت های 
می شوند. این حالت ممکن است 
منجر به سردرگمی طرفین شود. 
در صورتی که پی��ش از مذاکره 
قیمت یا شرایط مطلوب خود و 
حداقل قیم��ت یا نامطلوب ترین 
شرایطی را که حاضر به پذیرش 
آن هس��تید، مش��خص کنی��د، 
در حی��ن مذاک��ره و در مواجهه 
با قیمت های متعدد یا ش��رایط 
دچ��ار  پیش��نهادی،  مختل��ف 

سردرگمی نخواهید شد. 

 نخستین پیشنهاد را
شما بدهید

وقتی شما نخستین پیشنهاد 
را می دهید، در آغاز طرف مقابل 
را به مبارزه می طلبید. پژوهش ها 
نشان داده اند افرادی که نخستین 
پیش��نهاد را می دهند، در انتهای 
مذاک��ره ش��رایطی را دریاف��ت 
می کنند که به شرایط مطلوبشان 
نزدیک تر اس��ت. دلی��ل این امر، 
مسائل روان ش��ناختی پشت آن 
است. بیشتر پیش��نهادات حول 
و ح��وش همان پیش��نهاد اولیه 
مطرح می ش��وند. پیشنهاد اولیه 
تاثیر قابل توجهی بر شرایط کلی 
حاک��م بر مذاک��ره دارد. از طرف 
دیگر، پیشنهاد قیمت های باالتر 

در ابت��دای مذاک��ره، خری��دار را 
وادار می کند بیشتر نکات مثبت 
را ببیند اما پیشنهاد قیمت اولیه 
پایی��ن، ناخودآگاه ذه��ن او را به 
س��مت پیدا کردن نکات منفی و 
عیب هایی که دلیل ارائه پیشنهاد 
اولیه پایی��ن بوده اند، می برد. ارائه 
یک پیش��نهاد اولیه هوشمندانه 
می تواند طرف مقابل را وادار کند 
در همان ابتدای مذاکره به جای 
پیشنهاد ش��رایط مطلوبی که در 
ذهن داش��ته، با حداقل ش��رایط 

قابل قبولش وارد مذاکره شود. 
در مقاب��ل پیش��نهاد اولیه، با 
ش��رایطی بیش از حد پایین تر از 

انتظارتان وارد نشوید
اگر ش��ما نتوانستید نخستین 
پیش��نهاد دهنده باشید، ضروری 
اس��ت از خود در مقابل تاثیری 
که پیش��نهاد اولیه طرف مقابل 
می تواند بر ش��ما داش��ته باشد، 
محافظ��ت کنید. س��عی کنید 
جوابی را که در مقابل پیش��نهاد 
اولیه می دهید، بیشتر بر مبنای 
اطالعاتی باش��د که از پیش در 
ذهن داشتید نه اینکه تنها تحت 
تاثیر پیشنهاد اولیه طرف مقابل، 

با دستپاچگی عمل کنید. 

 جلب رضایت طرفین
با ارائه پیشنهادهای متقابل

می خواه��د  خری��داری  ه��ر 
احس��اس کند معامله خوبی به 
انجام رس��انده و هرفروشنده ای 
می خواهد احس��اس کند س��ود 
مطلوب��ی کس��ب کرده  اس��ت. 
بررسی ها نش��ان داده اند طرفین 
مذاکره در ش��رایطی که مذاکره 
ب��اال و پایی��ن پی��دا می کن��د، 
احس��اس رضایت بیشتری پیدا 
می کنند. بنابراین توصیه می شود 
حتی اگر پیش��نهاد اولیه طرف 
مقابل برای شما قابل قبول است، 
بالفاصل��ه آن را نپذیری��د. یک 
قدم عقب کش��یده و درخواست 
داش��ته  بیش��تری  امتی��ازات 
باش��ید؛ حتی اگر ط��رف مقابل 
با این امتی��ازات توافق نکند، در 
نهایت مذاکره ش��ما احس��اس 
رضایتمندی بیش��تری خواهید 
داشت چرا که احساس می کنید 
بر س��ر بهترین حالتی که طرف 
مقابل حاضر به پذیرش آن بوده 
است، توافق کرده اید. این مسئله 
در رابطه با طرف مقابل هم صدق 
می کند و میزان رضایت مندی او 

را نیز افزایش می دهد. 
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 سیلیکون ولی 

اهمیت حضور در مناطق تجاری

با مس��تقر کردن تشکیالت تجاری در مراکز صنعتی 
و تجاری و در میان ش��رکت های دیگری که در زمینه 
مش��ابهی فعالیت می کنند، می توان از مزایای متنوع و 

متعدد این موضوع بهره مند شد. 

ایده
پیش��نهاد حضور ش��رکت در نزدیکی رقبای خودش 
در یک منطقه تجاری شاید چندان ایده جذابی به نظر 
نرس��د، چرا که آن ش��رکت ب��رای عملی ک��ردن این 
موض��وع ناچ��ار از پرداخت هزینه های س��نگین خرید 
امالک و ساختمان مناسب خواهد بود. اگرچه بسیاری 
از کس��ب و کارها مایل به پرداخ��ت هزینه های کمتری 
برای خرید دفاتر و امالک مورد نیازش��ان هس��تند، اما 
حضور در می��ان رقبا و در یک منطق��ه تجاری خاص 
در بی��ن صنایع بزرگ و ش��رکت های تجاری در کمال 
تعجب امری است بسیار متداول. این ایده از مغازه های 
خرده فروشی خیابان آکسفورد لندن گرفته تا غول های 
تکنولوژی مستقر در س��یلیکون ولی، هواداران فراوانی 
دارد. مزای��ای این طرح بیش از ه��ر چیز دیگر متوجه 
کس��ب و کارهای جدید اس��ت، چرا که دسترسی ساده 
به مش��تریان و تامین کنندگان م��واد اولیه و اطالعات 
ض��روری در مورد بازار را فراهم می کند. گفتنی اس��ت 
اجرای این طرح منجر به کس��ب ش��هرت و همچنین 
افزایش اش��تیاق مش��تریان ب��رای خرید از ش��ما در 
کن��ار خری��د از برند های معتب��ر و قدرتمن��د بازار در 
آن منطقه می ش��ود. حضور جغرافیای��ی در میان رقبا 
برای کس��ب و کارهایی که در یک بازار ش��دیدا رقابتی 
نظی��ر بازار ف��روش خ��ودرو فعالیت می کنند، بس��یار 
مفید و س��ودمند است. چنانچه یک کمپانی از کیفیت 
محص��والت و خدماتی ک��ه ارائه می کن��د و همچنین 
قیمت گذاری منصفانه و رقابتی مطمئن باشد، از اینکه 
مش��تری محصول ش��رکت رقیب را که در فاصله چند 

قدمی قرار دارد، انتخاب کند، هرگز نگران نمی شود. 
یک��ی از مش��هورترین مثال های این ای��ده، صنعت 
تولید س��رگرمی هالیوود اس��ت؛جایی که شرکت های 
کوچک و مس��تقل فیلمس��ازی با قرار گرفتن در کنار 
استودیو های بزرگ تر رونق گرفته اند. کمی که به سمت 
ش��مال حرکت کنیم به سیلیکون ولی می رسیم؛ جایی 
که تعدادی از ش��رکت های بزرگ تکنولوژی به واسطه 
دانش��گاهی که در آن نزدیکی ق��رار دارد از دریایی از 

استعدادها و طرح ها و ایده ها بهره مند شده اند. 
اگرچ��ه حضور در یک منطقه تج��اری و صنعتی در 
کنار س��ایر رقبا موجب به وجود آمدن مش��کالتی برای 
شرکت ها می شود، اما تشکیالتی که از خالقیت، پویایی 
و تاثیرگ��ذاری باالیی برخوردار باش��د به خوبی از پس 
این مش��کالت برآمده و آنها را تبدیل به فرصتی برای 

برتری بر سایر رقبا می کند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
اماک��ن تجاری و اقتصادی متع��ددی برای هر زمینه 
تجاری خاص وجود دارد. قبل از اینکه مکان تجاری یا 
صنعتی خاصی را برای اس��تقرار کسب و کارتان انتخاب 
کنید در مورد آن به خوبی تحقیق کنید و ببینید محل 

مورد نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشد. 
اطمینان حاصل کنید محصول و خدماتی که عرضه 
می کنید رقابتی باش��د. رقابت مس��تقیم با شرکت های 
دیگر درحالی که با آنها در یک منطقه تجاری اقتصادی 
حض��ور دارید تنها در ش��رایطی امکان پذیر اس��ت که 
محص��والت ش��ما از کیفی��ت و برتری قاب��ل توجهی 

برخوردار باشد. 
مش��خص کنید در کدام نقطه جغرافیایی هس��تید و 

علت برتری محصوالت و خدمات تان را بیان کنید. 
سعی کنید از اطالعاتی که از بازار هدف تان دریافت 
می کنید به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده کنید. این 
اطالعات می تواند از هر جایی به دس��ت آید؛ از نشریات 
محلی گرفته تا ش��ایعات بین مردم. فراموش نکنید که 
ایده حضور در مناطق اقتصادی و صنعتی در کنار سایر 
رقبا ش��اید برای همه کسب و کارها مناسب نباشد، قبل 
از اینکه تصمیم به اس��تقرار تش��کیالت تان بگیرید در 
مورد برنام��ه ای که در نظر داری��د و همچنین ماهیت 

کسب و کارتان تحقیق و تامل کنید. 

کنترل افراد در طرح های نوآورانه
آیا می دانس��تید ش��یوه کنترل اف��راد در طرح های 
نوآوران��ه از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت؟ هدایت 
کارکنان با شیوه های مرس��وم در سازمان های صنعتی 
باعث آزار روحی افراد خالق می ش��ود و در نهایت آنها 
را وادار به ترک س��ازمان کرده یا منجر می ش��ود آنها 
همچون اش��یایی زینتی، با دلسردی به کار خود ادامه 
دهند. برای پیشبرد طرح های نوآورانه در سازمان، باید 
با تفویض اختیار ب��ه مدیران طرح های نوآورانه، زمینه 
کار را برای آنها مهیا س��اخت. دس��تیابی به این هدف 
مستلزم هماهنگی فکری و تکنولوژیک کارکنان است. 
افراد خالق لزوما در جست وجوی شرکت هایی نیستند 
که حقوق پرداختی آنها جالب توجه است، بلکه در پی 
فرصت های کاری و محیطی هس��تند که بتوانند بدون 
هی��چ محدودیتی در آن رش��د کنن��د؛ محیطی که در 
آن ضمن احترام قائل ش��دن برای اس��تقالل فنی آنها، 

مشارکت شان نیز مورد توجه قرار گیرد. 

عرضه ساعت هوشمند موتوروال با بدنه طال
شرکت موتوروال نخستین س��اعت مچی هوشمند خود 
موس��وم ب��ه Moto 360 را در قال��ب یک��ی از زیباترین 
ساعت های هوش��مند جهان عرضه کرد و این روزها تالش 
می کند مدل لوکس آن را از جنس طال ارائه کند. به گزارش 
شماران سیس��تم، این ساعت مچی هوشمند نخستین بار 
در نمایش��گاه بین المللی IFA 2014  برلین معرفی ش��د 
و موت��وروال هم اکنون روی س��ایت اینترنتی رس��می خود 
تصاویری منتشر کرده که نشان می دهد مدل های مختلف 
این س��اعت با رنگ های مش��کی، نق��ره ای و طالیی آماده 
شده اند. این ساعت هوشمند هم اکنون در رنگ های نقره ای و 
مشکی معرفی شده است و گروه طراحی موتوروال این روزها 
می کوش��د ویرایش ویژه ای از آن را با قاب طال عرضه کند. 
 Android الزم به ذکر است که پیش از این مرکز خبری
Police تصاویر مربوط به س��اعت مچی هوشمند موتوروال 
از جنس طال را منتش��ر کرده بود و این بار تصاویر مربوطه 
روی س��ایت رسمی این شرکت ارائه ش��ده است. موتوروال 
در پاس��خ به خبری که این سایت منتشر کرده توضیح داد: 
 Moto اگرچه م��ا هم اکنون نمی توانیم تایی��د کنیم که«
360 جدید از جنس طال س��اخته می ش��ود، اما باید گفت 
که موتوروال همواره به دنبال استفاده از مواد و فلزات جدید 
در محصوالت خود بوده است و از این رو می توان پیش بینی 
کرد که مدل های لوکس Moto 360 نیز در آینده عرضه 
ش��وند.«با همه این توضیحات، منابع آگاه اعالم کرده اند که 
موتوروال فرآیند طراحی ساعت مچی Moto 360 با بدنه 
طال را به پایان رسانده است و به زودی آن را به صورت رسمی 

معرفی می کند. 

بغض

تقریبا دو روز اس��ت که به صورت الینقطع در حال گریه 
کردن اس��ت. دیروز موقعی که بقچه و زنبیلش را جمع کرد 
و همین طور اش��ک ریزان رفت، فکر کردی��م فردا که بیاید 
یحتمل سیر شده و گریه اش بند آمده است. ولی زهی خیال 
باطل، دقیقا به همان شکل و در حالی که دبی اشک خروجی 
چش��مانش دقیقا همان مقدار دیروزی ب��ود، بازمی گردد و 
می نش��یند و با تمام قوا به همان فعل ادامه می دهد. حدود 
بعدازظهر اس��ت که دیگر هم حوصله ام سر می رود و هم به 
تریج قبای مدیریت اینجای��ی ام برمی  خورد. چه معنی دارد 
که اینجانب نتوانم مشکل پرسنل بخش خودم را حل کنم؟ 
می روم از آبدارخانه بخش یک پارچ بزرگ آب خنک می گیرم 
و م��ی آورم. پارچ را روی میز جلویش می گذارم. صندلی ام را 
می آورم جلوی میزش و روی آن می  نشینم و شروع می کنم 
بِروبِر نگاهش کردن. چند دقیقه ای میزانسن به همان شکل 

باقی می ماند تا از رو می روم.
-  بفرمایید آب بخورید خانم شماره 1. شما با این مقدار آب 
که از دس��ت دادید حتماً ِدهیتراته می شینا! )فراموش کردم 
عرض کنم که یک خانم ش��ماره 2 هم هس��ت که متعاقباً 

خدمت تان معرفی خواهد شد(.
یک مکث حدود پنج ثانیه ای اتفاق می افتد و باز با همت و 

تالشی مضاعف شروع می کند به گریه کردن. 
-  چی شده آخه؟ بگین خب. نمی شه که االن دو روزه کار و 
بار تعطیله شما فقط دارین آبغو... اشک می ریزین. من باالخره 

مسئول شمام. هرچه باشه باید بتونم یه کاری بکنم.
صدای گریه تا حدودی بم می ش��ود. به نظر می رسد ابعاد 
دانه های اش��ک هم از نظر شعاع بفهمی نفهمی کمتر شده 

است. روحیه می گیرم.
-  ببینین خانم ش��ماره 1، من با ش��ما حدود 20 نفر آدم 
تو گروهم دارم. خدا رو ش��کر خودتونم شاهد بودین تا االن 

مشکل جدی نداشتیم. داشتیم؟
با سر اشاره می کند که نه.

-  خب به هر حال 20 نفر آدم که بدون دردس��ر و مشکل 
نمی ش��ن. باالخره بیماری هست، مشکل خونوادگی هست. 
من به عنوان مدیر موظفم به این مشکالت دوستان رسیدگی 
کنم. فکر می کنم ش��ما هم باید به من اعتماد کنین و باهام 
حرف بزنین. به هر حال به عنوان یه مدیر تجربیاتی دارم که 
فک��ر کنم بتونم کمکتون کنم )جوزدگی جوانی را مالحظه 

می فرمایید؟( احیاناً از دست من ناراحتین؟
توفان جدیدی از راه می رسد و گریه و واویالیش مرا مثل 
پر کاهی از جا می کند و با خود می برد. کال هیچ رقمه حریف 
این وضعیت نیس��تم. بلند می شوم و دست از پا درازتر سراغ 

خانم شماره 2 می روم.
-  خسته نباشید خانم شماره 2.

  -  مرسی، سالمت باشید.
-  یه لطفی می کنین؟

-  خواهش می کنم.
-  بفرمایید برید با این خانوم شماره 1 حرف بزنید هر جوریه 
بفهمید ایشون چشه. اگه نتونستین ازشون حرف دربیارین 
آخر صحبتاتون بهش��ون بگین فالنی گفت )یعنی من!( اگه 
می خ��وان به همین من��وال ادامه بدن فردا تش��ریف نیارن 

)قاطعیت را سیر کردید؟(
-  باشه باشه چشم.

 باز هم فردا می ش��ود. خانم شماره 1 آمده و پاک و پاکیزه 
س��رجایش به کار مش��غول اس��ت. وجدان کاری و انضباط 
اجتماعی از وجناتش پیداست. خانم شماره 2 را فرامی خوانم. 
ایشان گزارش ارائه می دهد. ظاهرا ایشان هم نتوانسته حرفی 
از این خانم بکشد، یعنی اولش نتوانسته. بعد که ناامید شده 
قاطعیت مرا به اس��تحضار ایشان رس��انده و دو تا هم رویش 
گذاش��ته و پاک توی دل ایشان را خالی کرده. بعد ایشان به 
ح��رف آم��ده و اعالم کرده که در مورد ف��الن موضوع من با 
ایشان کمی بد )یعنی مثالً تند( صحبت کرده ام و ایشان انتظار 
داش��ته من از گریه ایش��ان خودم بفهمم قضیه چه بوده. که 
باور بفرمایید روح من هم از این ماجرا بی خبر بود. نهایتا یک 
آشتی کنان و عذرخواهی دوطرفه و قرار اینکه ایشان من بعد 
روی قدرت شهود و شعور بنده حساب نکنند و اگر مشکلی بود 

بدون گریه و زنجموره به سمع بنده برسانند. تمت.

توصیه می شود حتی 
اگر پیشنهاد اولیه 
طرف مقابل برای 
شما قابل قبول 
است، بالفاصله 

آن را نپذیرید. یک 
قدم عقب کشیده و 
درخواست امتیازات 

بیشتری داشته باشید؛ 
حتی اگر طرف مقابل 
با این امتیازات توافق 

نکند

الگوهای طالیی

آیا می دانستید

از میان خبرها
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پاسخ کارشناس: سمپلینگ یکی 
از روش های بس��یار مناسب برای 
تبلیغ و افزایش فروش محصوالت 
غذایی است، اما این روش هم فوت 
و فن های خاص خودش را دارد و 
به توانایی و شخصیت افرادی که 
این کار را انجام می دهند، بستگی 
دارد. بنابراین باید به نکته هایی زیر 

توجه ویژه داشته باشید:
1- با توجه به تعداد باالی مراکز 
فروش کاال، امکان سمپلینگ در 
همه آنها تقریبا غیرممکن است، 
بنابراین، باید انتخاب درستی برای 
مکان سمپلینگ داشته باشید تا 
کارایی حداکثر ش��ود. ب��رای این 
منظور لزوما شلوغی مکان مالک 

نیست، باید بررسی کنید با توجه 
به نوع کاالیی که قصد سمپلینگ 
آن را دارید مش��تریان احتمالی و 
بالقوه شما در کجای شهر بیشتر 
زندگی می کنند و خریدهایش��ان 
را از کجا انجام می دهند. بررس��ی 
میدان��ی، نظرس��نجی و نظ��رات 
کارشناس��ی در مجموع می توانند 
مکان های مناس��ب را مش��خص 

کنند.
2- ب��ا توجه ب��ه اینکه معموال 
فضاهای��ی که به ش��رکت ها برای 
سمپلینگ اختصاص داده می شود، 
خیلی محدود است زیبایی غرفه 
طراحی شده اهمیت زیادی دارد. 
حتما با طراحان خبره مش��ورت 

کنید و مدل های خارجی را بررسی 
کرده و سعی کنید غرفه خود را به 

صورت خاص طراحی کنید. 
3- اف��راد مناس��بی را ب��رای 
س��مپلینگ انتخاب کنید. به طور 
کلی، خانم ها بهتر از آقایان هستند. 
روابط عمومی قوی، س��خنوری، 
ش��وخ طبعی و متانت ویژگی های 
بس��یار مهمی هستند. همچنین 
افراد باید توجیه شوند که به هیچ 
عن��وان افراد را ب��ه زور مجبور به 
امتحان ک��ردن محصولی نکنند. 
در بس��یاری از موارد دیده ش��ده 
مس��ئوالن غرفه اف��راد را معذب 
می کنند، به طو ری که مش��تریان 
مسیر خودشان را تغییر می دهند 

تا از جلوی غرفه سمپلینگ عبور 
نکنند. این موضوع موجب لطمه 
خوردن به برند می شود. تمام اینها 
به توانایی های افراد بس��تگی دارد 
ک��ه چطور مش��تریان اختیاری و 
از روی تمایل محصول را امتحان 

کنند.
4- مس��ئوالن غرف��ه را توجیه 
کنید که به هیچ عنوان خصاصت 
به خرج ندهند و اجازه دهند افراد 
به هر ش��کل و به هر مقداری که 
دوس��ت دارند، محصوالت را مزه 
کنند. ای��ن کار اث��ر مثبتی روی 
برندش خواهد داش��ت و مطمئن 
باشید فروش ش��ما را نیز افزایش 

خواهد داد.

سمپلینگ

پرسش: دو سال است که در حوزه تولید موادغذایی فعالیت می کنم و در این مدت تبلیغاتی نداشته ام. حاال می خواهم 
محصوالتم را از طریق سمپلینگ به مشتریان معرفی کنم. این کار را باید در چه مکان هایی انجام دهم و چه نکته هایی 

را رعایت کنم که بهترین نتیجه را بگیرم؟

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  .
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مهسا عربی

مترجم: معراج آگاهی

در آغاز اجالس سران کشورهای جهان برای حل معضل تغییرات اقلیمی، رهبران 
کس��ب و کار متعهد ش��دند برنامه های عملی را برای حل معضالت زیست محیطی 
در دس��تور کار خود ق��رار دهند. به گزارش مارکتینگ نی��وز و به نقل از برندچنل، 
رهبران کس��ب وکار تعهد خ��ود را به  بان کی مون، دبیر کل س��ازمان ملل متحد و 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد تسلیم کردند. IKEA اعالم کرد دسترسی به 
پانل های خورش��یدی مسکونی را از انگلیس به هلند، سوئیس و شش کشور دیگر 
توسعه خواهد داد و همچنین متعهد ش��د سال 2020 تمام مواد پالستیکی مورد 
اس��تفاده در محصوالت خانگی و مبلمانش 100درصد تجدید پذیر یا قابل بازیافت 
باش��د. Mondelez، ش��رکت صنایع غذایی آمریکایی، اعالم کرد نخستین برنامه 
زمان بندی ش��ده جهانی درباره کند کردن روند نابودی جنگل ها در سراس��ر جهان 
را تهیه خواهد کرد. س��ازمان حفاظت از جنگل ها در نیویورک با انتش��ار بیانیه ای 
تالش بسیاری برای کاهش نابودی جنگل ها تا سال 2030 کرده است. این سازمان 
همچنین برای بازگرداندن حداقل 350 میلیون هکتار از اراضی تخریب شده جنگلی 
که برابر با مس��احت کل کشور هندوس��تان است، از کشورهای مختلف درخواست 
کمک کرده است. در مجموع، 39 شرکت بزرگ از جمله یونیلور و مک دونالد و 32 
کشور بیانیه سازمان حفاظت از جنگل ها را به صورت داوطلبانه امضا کردند. همچنین 

بیش از 120 شرکت بزرگ در جهان متعهد شدند تا 
سال 2020، تنها با انرژی های تجدید پذیر کار کنند. 
IKEA و Swiss Re از حامی��ان اصل��ی این پروژه 
هس��تند و برندهایی چون KPN، KPN، نس��تله، 

فیلیپس و Reed Elsevier نیز آن را پذیرفتند. 

براساس نتایج حاصل از مطالعه جدیدی که مرکز Arabian Computer، انجام داده 
هر متخصص فناوری در منطقه خاورمیانه در هر سال به طور میانگین ۸1 هزار دالر حقوق 
می گیرد. به گزارش رایورز، نظرس��نجی س��االنه این مرکز نشان داده است میزان حقوق و 
دستمزد متخصصان فناوری در منطقه خاورمیانه طی یک سال گذشته تغییرات فراوانی 
کرده و این در حالی بوده است که 11 درصد شرکت کنندگان در این تحقیق اعالم کردند 
در طول یک س��ال حداقل 150 هزار دالر حقوق می گیرند. البته باید توجه داشت که سال 
گذشته دست کم 13 درصد متخصصان حداقل حقوق خود را 150 هزار دالر اعالم کردند. 
در بررسی های سال جاری همچنین مشخص شد 31درصد متخصصان فناوری در منطقه 
خاورمیانه ساالنه دستمزدی برابر با 20 تا 50 هزار دالر دارند و ۷ درصد هم در طول یک 
س��ال بیش از 200 هزار دالر کس��ب می کنند. این نظرسنجی برای مشخص شدن میزان 
دستمزدهای متخصصان فناوری در خاورمیانه بین ماه های ژوئیه تا سپتامبر 2014 انجام 
ش��د و در آن کارمندان و کارشناس��ان حوزه فناوری در رده های مختلف با تخصص های 
متفاوت ش��رکت کردند و هر یک از آنها میزان رضایتمندی خود از حقوقی که می گیرند 
را اعالم کردند. این نظرسنجی نخستین بار سال گذشته انجام شد. در بررسی های امسال 
4۶1 نفر حضور داشتند و ۸5 درصد آنها خود را کارشناس IT معرفی کردند و همچنین 
۸3 درصد گفتند بیش از 5 سال است در حوزه فناوری اطالعات کار می کنند. بخش اعظم 

این افراد کارمند تمام وقت بودند و 4درصد هم به صورت 
نیمه وقت در ش��رکت های مختلف فعالی��ت می کردند. 
همچنین گفته شد 5۷ درصد این افراد در سازمان هایی با 
بیش از یکهزار کارمند فعالیت می کردند و 29 درصد هم 

استخدام سازمان هایی با یکصد تا یکهزار کارمند بودند. 

 تعهد برندهای مطرح جهانی به بان کی مون 
در حل معضل تغییرات اقلیمی

 IT میانگین حقوق ساالنه کارشناسان 
در خاورمیانه 81 هزار دالر است

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی

نگاهی به اصول و فنون مذاکره

 مدیران سیاستمدار 
مذاکره کنندگان پیروز
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 خط کشی برای مدیریت رسانه
آری یا نه؟!

 مدیریت رس��انه چه در فضای چاپی و چ��ه در فضای 
وب را باید از سه منظر مورد بررس��ی قرار داد. این موارد 

عبارتند از: 
1- اصلاح حقوقی: در دنی��ا عنوان صاح��ب امتیاز 
وجود نداش��ته و به آن ناش��ر می گویند. همچنین عنوان 
مدیرمسئول نیز وجود ندارد که به جای آن سردبیر کل و 
سپس سردبیر اجرایی تعریف شده است. اما آنچه در ایران 
مطرح می شود، عناوین صاحب امتیاز و مدیرمسئول بوده 
و دیگران_ سردبیر_ غیرمسئول هستند. این مسئله فضا 
را برای افراد غیرحرفه ای به رسانه باز کرده است. افرادی 
که دغدغه آنها رس��انه و اطالع رسانی نیست، بلکه دروازه 
خبر و بر خالف جریان اطالع رس��انی بوده و تنها به دنبال 
اعمال سیاس��ت های ویژه خود هس��تند. واژه هایی به نام 
ناشر و س��ردبیر کل به جای صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
موجب می شود تا راه برای نیروهای شایسته و روزنامه نگار 

در عرصه مدیریت رسانه باز کند. 
2- احراز صاحیت: بر این اساس هر کسی که دارای 
سرمایه اس��ت می تواند آن را در عرصه رسانه هزینه کند؛ 
و البته باید از آن اس��تقبال کرد، چرا که به اقتصاد رسانه 
کمک می کند. اما باید آن فرد در جایگاه ناش��ر یا سردبیر 
کل نیز احراز صالحیت صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی 
ناش��ر نمی تواند در کار تخصصی س��ردبیر دخالت کند. 
احراز صالحیت باید هم در مورد ناش��ر، هم سردبیر کل و 
هم سردبیر اجرایی انجام شود. نمی توان در مقام اجرا در 
فعالیت های روزنامه نگاری دخالت کرد. این در حالی است 
که مدیران ما حاضر نیستند روزنامه نگاری را به عنوان یک 
تخصص قبول کنند. باید دانست که ذات کار رسانه آزادی 

بیان است. این مسئله ربطی به سیاست ندارد. 
3- پذیلرش قواعد کار حرفله ای: بدین مفهوم که 
فردی که مدیر یک رسانه شده و کوچک ترین سررشته ای 
از رس��انه ندارد، بداند ک��ه روزنامه ن��گاری از یک قواعد 
حرفه ای پیروی می کند و اگر نمی داند باید به او آموخت. 
حضور این افراد هم خالف و هم خطاس��ت. بنابراین باید 
قواعد کار حرفه ای به رس��میت شناخته شود. کسانی که 
وارد رسانه می شوند باید روزنامه نگار باش��ند. باید با آنها 
مصاحبه شود. باید دارای گرید و پروانه باشند. قواعد کار 
حرفه ای روزنامه نگاری نیز، مطرح کردن دیدگاه مخالف، 
رویک��ردی روزنامه ن��گاری تحلیلی، به روز ب��ودن و فهم 
پدیده هاست.  موارد گفته شده پایه های ساختاری است 
که تکلیف مدیریت رس��انه در ایران را مشخص می کند. 
این موارد به ضرر کسی نیس��ت و همه در راستای ایجاد 

فضای علمی تر است. 

چالش های نوظهور در مدیریت رسانه
با رشد تصاعدی محصوالت رسانه ای و تاثیر روزافزون 
آنها ب��ر زندگی و رس��وم فرهنگ��ی ما، دس��ت اندرکاران 
رسانه ها، خود را در ش��رایط جدیدی برای کار می بینند. 
دو چالش اصلی که ش��رکت های رسانه ای با آن مواجه اند 
از یک سو بمباران مخاطب با انتخاب های فراوان و از سوی 
دیگر درآمدزایی بابت محتوایی است که تولید می کنند. 
مدل عمومی تج��ارت س��نتی رس��انه ای، درآمدزایی از 
تبلیغات ب��ا »فروش« مخاطب و به ط��ور همزمان فروش 

محصوالت رسانه به همان مخاطبان است. 
این به اصطالح بازار دوس��ویه تحت اس��تراتژی محتوا 
تاثیر قرار می دهد به طوری ک��ه مثال محصوالتی که مورد 
درخواست بیشترین تعداد از مشتریان است فراهم آورده 
و توجه نامتناسبی را به گروه هایی که برای تبلیغات چی ها 

از بیشترین جذابیت برخوردارند مبذول می کند. 
اما این مدل تج��اری قدیمی با ورود »رس��انه جدید«، 
تضعیف شده است. تقریبا تمام بخش های رسانه دامنه ای 
از واکنش ها را به تهدی��دات و فرصت های ناش��ی از این 
پیش��رفت جدید از خود بروز داده اند. به تازگی نخبگان و 
متخصصان رسانه ای، رسیدگی نظام مند به این موضوعات 
و مسائل را آغاز، فرضیه های جدیدی را مطرح و در آستانه 
بنیانگذاری نظریه ه��ای تازه ای هس��تند. یکی از همین 
عرصه های جدید، تمرکز بر الگوی جدید مصرف رسانه ای 
در عصر دیجیتال است.  افزایش غنای محتوای تخصصی 
ش��ده در دس��ترس مصرف کنن��دگان رس��انه ای نتیجه 
گس��ترش پلتفورم توزیع و همچنین محتوای درون این 
پلتفورم هاست. مصرف رسانه ای، فروپاشیده و به سراسر 
پلتفورم های رسانه ای رسوخ کرده است؛ رویدادی که به 
ظهور و بروز الگوی جدیدی در رفتار مخاطب رسانه کمک 
می کند. چنین فروپاشی موجب می ش��ود اندازه گیری و 
تخمین مخاطب فروخته ش��ده هدف به تبلیغات چی ها 
بسیار دش��وار ش��ود.  ایجاد تجارت دیجیتال بر استفاده 
از مجموعه ای کامال نوین از قوانی��ن و رقابت با بازیگران 
جدی��دی حکای��ت دارد که بس��یار به دنی��ای دیجیتال 
مس��لطند. متخصصان رس��انه بر این امر توافق دارند که 
دیجیتالی سازی محصوالت رسانه ای و افزایش کانال های 
جدید توزیع، براس��اس تصمیمات فروش رسانه را تغییر 
می دهد. نظریه »دم دراز« )اندرسون 2006( پیش بینی 
می کند که تکثیر و افزای��ش کانال های آنالین، مصرف را 
ناهمگن تر می کند و مصرف رس��انه را از »موفقیت های« 
خود دور ک��رده به س��وی محصوالتی پی��ش می برد که 
»جاویژه بازار«  خوانده می ش��وند؛ موضوع��ی که با دید 
غالب در مورد چگونگی توزیع، مغایرت دارد. عالقه مندان، 
به آینده جاویژه بازار ک��ه روی یک نیاز ویژه یا یک کاالی 
خاص متمرکز اس��ت معتقدند. البته هنوز دید »صحیح« 
درباره ماهیت مصرف رسانه ای در عصر دیجیتال به اتفاق 
نظر الزم نرسیده است. اما نتیجه هرچه که باشد می تواند 
برای استراتژی ها و عملکرد شرکت های رسانه ای حیاتی 
قلمداد شود.  گذار از نظریه و استدالل های تحلیلی به یک 
اقدام عملی و معقول، کار س��اده و بدیهی نیست. عوامل 
احتمالی ارائه شده در هر موقعیت و شرکتی، تقریبا چنین 
تعمیمی را غیر ممکن می کند. متاس��فانه دانش مدیریت 
رسانه و یافته های آن هنوز به خوبی عملیاتی نشده است. 
هولفیلید )2008( می گوید ارتب��اط ضعیفی بین بخش 
تجاری و آکادمیک رسانه وجود دارد و شواهد تا حدودی 
حاکی از آن اس��ت که این فاصله در عدم انجام تحقیقاتی 

موردی وعدم انتقال دانش به صنعت ریشه دارد. 
ترجمه: مژده خطامی

رسانه و جوزدگی مدیریتی

زمانی که رسانه ای قرار اس��ت فعالیت خود را آغاز کند، 
پی��ش از هر چی��زی، به نح��وه مدیریت آن می اندیش��د. 
اینکه رس��انه مورد نظر با چه رویکردی مدیریت شود. آیا 
مدیریت از منظر یک بنگاه اقتصادی باش��د یا یک جریان 
حزبی یا حتی فرهنگی. تعیین هر کدام از این ها در آینده 
فعالیت رسانه بسیار اثر گذار خواهد بود. عمدتا رسانه ها در 
ایران با این دید که تبدیل به بنگاه جریان س��از در عرصه 
اطالع رسانی شوند، پا به عرصه می گذارند. این را می توان 
در یادداشت های مدیرمسئوالن یا سردبیران رسانه هنگام 
آغاز به کار ابتدایی مش��اهده کرد. اما در ادامه راه به دلیل 
چالش های مالی، رویکرد مدیریتی به رس��انه تغییر کرده 
و از حالت مدیریت یک بنگاه فرهنگ��ی به مدیریت بنگاه 
اقتصادی تغیی��ر می یابد. به واق��ع اولویت مدیریت عوض 
می شود. از آنجا که رسانه های خصوصی در ایران همواره 
با مسئله اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کنند، از این رو 
چندان نمی توان به این نوع تغیی��ر رویکرد خرده گرفت. 
در این میان رس��انه هایی که وابس��ته به نه��ادی دولتی 
هس��تند، مدیریت خود را مبتنی بر خط مشی ارائه شده 
توسط س��ازمان متبوع خود ترس��یم می کنند. از این رو 
بعضا خط مشی ها و سیاست گذاری های این نوع رسانه ها 
با تغییر مدیران ارش��د س��ازمانی تغییر می یابد. در حالی 
که رس��انه های خصوصی از این مسئله مصون هستند. اما 
نکته اصلی در مورد رسانه های خصوصی، دانش، تجربه و 
شناخت مدیران نسبت به مقوله رس��انه است. در جامعه 
سیاست زده ایران، عموما مدیران رسانه ها را افراد سیاسی، 
از جریان های حزبی یا وابسته تش��کیل می دهند که نگاه 
مدیریتی آنها برگرفته از تفکرات هم حزبی های خود بوده 
و نگاه آنها به رس��انه نه از دید ارتباط��ات، بلکه از دید یک 
سیاس��تمدار یا فعال سیاس��ی صورت می گیرد. بنابراین 
نوع ذائقه رس��انه ای که برای افکار عمومی تهیه می شود، 
در کارخانه اطالعات با چاش��نی سیاست است نه چاشنی 
ارتباطات و رسانه. از این رو استادان اهل فن، ویژگی هایی 
را برای یک مدیر رس��انه ای در نظر گرفته اند. هرچند که 
این ویژگی ها ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط حاکم بر جامعه، 
فضای سیاس��ی و اقتصادی بوده و به نوعی می توان گفت 

ویژگی های بومی اس��ت و نمی توان آن را به کل مدیریت 
رسانه در جهان تعمیم داد. این ویژگی ها عبارتند از: 

- دانش و مدیریت حرفه ای
- شناخت ارتباطات و مهارت های ارتباطاتی

- تشخیص موقعیت افکار عمومی
- ش��ناخت آمال، آرزو، ایده ال و نقط��ه مطلوب مردم و 

مخاطبان خود
- عدم تمرکز گرایی در سیستم و تبدیل آن به تفویضی 

و مشارکتی
- و جامع نگر بودن

در عین حال پویایی و تغییرات فراوان نشان از مدیریت 
پویای یک رس��انه دارد. بنابراین ف��ردی که مدیریت یک 
رس��انه پویا با تغییرات فراوان را در اختیار دارد خود باید 
دارای مدیریتی پویا باشد. از این رو آموزش های کالسیک 
نمی توان��د در این باره به یک مدیر کمک ش��ایان توجهی 

داشته باشد. 
نگاه کالن تر به مسئله مدیریت رسانه در ایران توجه به 
مقوله منافع ملی اس��ت. اینکه یک مدیر در رسانه متبوع 
خود تا چ��ه حد این مس��ئله را مدنظر ق��رار می دهد و در 
این راس��تا حرکت می کند. البته تش��خیص منافع ملی از 
جمله مواردی است که ممکن است از طرف هر رسانه ای 

تفسیری متفاوت ارائه شود. 
البته با تمامی موارد یاد ش��ده، مس��ئله مدیریت منابع 
مالی رس��انه بس��یار حائز اهمیت اس��ت. به این دلیل که 
مسائل مالی به راحتی مدیریت رسانه را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد. به همین دلیل در کنار تمامی مسائل اعم از 
ویژگی های مدیر، توجه به مقوله منافع ملی، اینکه تا چد 
یک رسانه می تواند سودآور باشد، مهم است. رسانه همانند 
هر سازمانی نیاز به سودآوری دارد. از این رو رسانه ای که 
سودآور نباشد و نتواند توجیه مالی داشته باشد، امیدی به 
بقای آن با هر رویکرد مدیریتی نیس��ت. البته این مسئله 
بیشتر متوجه رس��انه های خصوصی اس��ت. مدیر رسانه 
خصوصی در کنار رویکرد فرهنگی خود باید توجه خود را 
به مسئله مدیریت منابع مالی نیز جلب کند که با برقراری 
توازن، هم رس��الت فرهنگی خود را انجام داده و هم بنگاه 

خود را به سود دهی برساند. 
مجموع��ه این عوام��ل بیانگر این اس��ت ک��ه مدیریت 
رسانه ای آنگونه در رسانه های ایران مشاهده می شود، در 
حد مطلوب قرار ندارد یا اگر مدیریتی وجود دارد، به صورت 
نیم بن��د بوده و ب��ا توجه ب��ه جامعه سیاس��ت زده ایران، 
مدیریت نیز عموما تحت تاثیر آن ق��رار گرفته و در برخی 

موارد دچار  »جو زدگی مدیریتی« می شود. 
نکته آخر اینکه یک رسانه در تمامی مراحل شکل گیری 
افکار عمومی از آغاز تا داوری های مردم نسبت به این پدیده 
همگانی نقش فعال دارد و در فرآیند مدیریت در رس��انه، 
چیزی که مهم است توجه به مس��ئله افکارعمومی است؛ 
زیرا اگر رسانه ای در زمینه مدیریت به شناخت افکارعامه 
نائل نشده باشد، فرآیند سیاست گذاری در رسانه را به گونه 
موثر، روشمند و هدفمند نمی تواند عملی سازد؛ بنابراین، 
ش��ناخت افکارعامه، انگیزه ها و زیرس��اخت هایی که این 
روند را شکل می دهد، می تواند در عرصه سیاست گذاری 

رسانه ای موثر و سودمند باشد. 

دریچه دیدگاه
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مجید رضائیان
مدرس ارتباطات

حامد شفیعی

 پیش از ش��روع به کار یک رسانه، به طور 
حتم باید حوزه فعالی��ت آن در نظر گرفته 
ش��ود. درواقع یک رس��انه باید بداند درچه 
حوزه ای و با چه گروه از مخاطبان س��روکار 
دارد. این ام��ر می تواند ش��رایط مدیریت 
یک رسانه را مش��خص کند. براساس این 
مورد اس��ت که یک مدیر، مجموعه خود را 
جمع آوری کرده و با ترس��یم خط مشی ها، 
اق��دام ب��ه فعالی��ت می کن��د. محمدتقی 
روغنی ها، مدیرمسئول روزنامه ایران بر این 
عقیده اس��ت که ارزیابی موفقیت مدیریت 
رسانه در ایران نیاز به کار پژوهشی و سنجش 
کلی دارد تا براس��اس آن بتوان به توفیقات 

رسانه ای دست یافت. 
 ویژگی های مدیریت رسانه چیست؟ 
چهار ه��دف ب��رای یک رس��انه تعریف 
می شود: س��رگرمی، آموزش��ی، آگاهی و 
اطالع رسانی؛ بنابراین یک مدیر با انتخاب 
یکی از این اهداف یا همه آنها اولویت بندی 
کرده و رسانه خود را به جلو می برد. بنابراین 
در ابتدا باید هدف رس��انه را تعریف کرده و 
مشخص شود، یک رس��انه چه می خواهد. 
ویژگی دیگ��ر جایگاه یک رس��انه در افکار 
عمومی و راهکار برای نفوذ در افکار عمومی 

بوده که این جزو ویژگی های مدیریت رسانه 
اس��ت. در عین حال مدیر رسانه باید بتواند 
پرسنل مجموعه خود را مدیریت کرده و از 
توانایی های آنها بهره ببرد. از طرفی تامین 
نیازهای مالی مجموعه به منظور ادامه حیات 

آن از رئوس فعالیت های مدیر رسانه است. 
 چه چیزهایی عوامل موفقیت مدیر 

رسانه ای به حساب می آیند؟ 
نمی ت��وان هم��ه را به یک ش��کل مورد 
ارزیابی قرار داد. این مسئله نیاز به پژوهش 
و س��نجش کلی دارد. در نگاه کلی می توان 
گفت چند عامل موج��ب توفیق یک مدیر 
در رسانه می شود. ازطرفی توانمندی مدیر و 
شرایط کلی سیاسی و اقتصادی و همچنین 
عالقه مندی فرهنگی در جامعه برای رسانه ها 
نیز عوام��ل دیگری ب��رای توفیق مدیریت 

رسانه به حساب می آید. 
 آیا مدیلران رسلانه ای ملا کارنامه 

موفقی داشته اند؟ 
طی س��ال های اخیر مدیران رس��انه ای 
توانس��ته اند آثار خوبی را در کارکرد عملی 

خود تعریف کنند. 
 آیا می توان استاندارد مشخصی را 

برای مدیریت رسانه تعریف کرد؟ 
تا حدودی این امر میس��ر اس��ت. برای 
نمونه معیارهای��ی که می ت��وان برای یک 
مدیر موفق در نظر گرفت این اس��ت که تا 
چه می��زان در جذب اف��کار عمومی موفق 
بوده و محیط رسانه ای خود را مطلوب نگه 
داش��ته اس��ت. همچنین میزان اثرگذاری 
بر مخاطب و همچنین کس��ب درآمد برای 
مجموعه و سودآوری نیز می تواند معیارهای 
استانداردی برای موفقیت یک مدیر در نظر 

گرفته شود. 

در ح��ال حاض��ر اس��تانداردی ب��رای 
مدیریت رسانه در ایران تعریف نشده است. 
اما به نظر می رسد برخی رسانه ها با وحدت 
رویه ای ک��ه پیش گرفته اند ب��ه اجماعی 
دس��ت یافته اند که شبه اس��تانداردی را 
برای مدیریت رسانه ای در نظر گرفته اند. 
البته در کنار شبه استاندارد تعریف شده، 
مهم تری��ن رویک��رد مدیریت در رس��انه 
مخاطب م��داری اس��ت. به خصوص برای 
رس��انه های بخش خصوصی که متکی بر 
نسخه فروش��ی هس��تند، مخاطب مداری 
مهم تری��ن رویک��رد در مدیریت اس��ت. 
موضوع��ی ک��ه محمدعل��ی وکیل��ی، 
مدیرمس��ئول روزنامه ابتکار به آن اشاره 

و تاکید می کند. 
 رویکلرد مدیریتی در رسلانه های 

ایران چگونه است؟ 
در ابت��دا بای��د رس��انه های دولت��ی و 
خصوص��ی را تفکی��ک ک��رد. رویک��رد 
مدیری��ت در رس��انه های خصوص��ی، 
مش��تری مداری و مخاطب مداری است. 
راهی هم جز این ندارند. زیرا اقتصاد پایدار 
مطبوع��ات از طریق نسخه فروش��ی باید 
تامین ش��ود و نسخه فروشی نیز منوط به 
مخاطب مداری اس��ت. بنابرای��ن رویکرد 

اصلی مخاطب مداری خواهد بود. 
 آیا اسلتانداردی برای مدیریت در 
رسانه های ایران تعریف شده است؟ 

می ت��وان گفت حت��ی اگر اس��تاندارد 
مکتوبی ب��رای تدوین اس��تاندارد وجود 
نداش��ته باش��د، ام��ا وح��دت روی��ه ای 
در مطبوع��ات موف��ق وج��ود دارد ک��ه 

شبه استاندارد را به وجود آورده است. 
 ویژگی مدیر در رسانه چیست؟ 

بنگاه داری نخستین ویژگی مدیر رسانه 
است. مدیران رسانه ای از دو طیف تشکیل 
ش��ده اند. یک طی��ف مدی��ران بنگاهدار 
هس��تند. آنها شاید اهل رس��انه نباشند و 
حتی از ماهیت رسانه نیز بی اطالع  باشند، 
اما مدیران موفق بنگاهدار هستند. طیف 
دیگر از جنس رس��انه اس��ت. آنه��ا ابتدا 
رس��انه نگار و روزنامه نگار بوده و س��پس 
مدیر هس��تند. در واقع خصلت اولیه آنها 
رس��انه ای بودن و خصلت دوم مدیر بودن 
آنهاست. ویژگی دیگر در مدیریت رسانه، 
اقتصادی بودن مدیر اس��ت. مدیر رسانه 
باید ش��م بنگاه��داری و توان تش��خیص 
مصالح اقتصادی را داش��ته باشد. ویژگی 
دیگر کیاست سیاستمداری است. زیرا در 
جامعه ایران رسانه کارکرد سیاسی دارد. 
از ای��ن رو اگر مدیر رس��انه موقعیت خود 
را به خوبی تش��خیص نداده و به سیاست 
آش��نایی نداشته باش��د، نمی تواند رسانه 
را از چالش های پی��ش رو، به جلو حرکت 
دهد. ارتباطات نیز از دیگ��ر ویژگی های 
مدیر است. یک مدیر باید مهارت ارتباطی 
در اس��تانداردهای الزم داشته باشد، زیرا 

ارتباطات سرمایه اجتماعی رسانه است. 

محمدتقی روغنی ها، مدیرمسئول روزنامه ایران:

می توان استانداردی برای مدیریت رسانه 
تعریف کرد

محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار:

مخاطب مداری رویکرد اصلی مدیریت 
رسانه ای است

کافه مدیران مدیریت رسانه ای در ایران را بررسی می کند

مدیریت رسانه، چالش در تعریف

عموم��ا آنچ��ه در رس��انه های م��ا عرف 
ش��ده، مدیریت توس��ط یک فرد که عمدتا 
مدیرمسئول است، انجام می شود. حال این 
نگاه می تواند براساس سلیقه های شخصی یا 
دانش آن فرد براساس معیارهای سیاسی یا 
اقتصادی باشد. بنابراین ممکن است کمتر 
به مسئله مدیریت رسانه از نگاه خود رسانه 
توجه شود. مهران بهروزفغانی، کارشناس و 
پژوهشگر رسانه در این باره معتقد است که 
رسانه های ما تابع هیچ استانداردی نیستند. 

 مدیریت رسانه ها در ایران براساس 
چه رویکردی است؟ 

آن چیزی که در رس��انه های ایران روی 
می ده��د، مدیریت رس��انه نیس��ت، بلکه 
مالکیت رسانه است. درواقع این مرحله اول 
قلمداد می شود. در عین حال که رسانه های 

ایران تابع هیچ استانداردی نیستند. 
 آیلا اقدامی برای رویکلرد مدیریت 
اسلتاندارد در ایلران صلورت گرفته 

است؟ 

برآیند این چند سال با ظهور رسانه های 
جدید نشان می دهد که مسئله مدیریت یا 
مالکیت رسانه تنها در چند پایان نامه صورت 
گرفته و رس��انه ها خود کمتر به این مسئله 

پرداخته اند. 
 آیا مرحله دیگلری در نوع مالکیت 

رسانه ای وجود دارد؟ 
مرحله دوم انتصابی است. به عبارتی چه 
مالکیت حقوقی و چه حقیقی باشد یک نفر 
انتصاب می ش��ود. بقیه افراد نیز توسط فرد 

منتصب شده که س��ردبیر یا مدیرمسئول 
است، وارد کار و منتصب می شوند. 

 آیا نظام مدیریتی رسانه در برخی از 
رسانه های ما قابل پذیرش است؟ 

اینکه در ایران یک نفر هم صاحب امتیاز 
هم مدیرمسئول و هم سردبیر باشد تناقض 
دارد و غیرمنطقی اس��ت. ای��ن در تضاد با 
شفاف سازی رسانه ای است. نمی شود یک 
نفر هم صاحب امتیاز، هم مدیرمسئول و هم 

سردبیر باشد. 

مهران بهروز فغانی:

مدیریت رسانه در ایران تابع استاندارد نیست

تا پیش از ظهور رسلانه های دیجیتلال در ایران، 
رسانه های چاپی با رویکرد مخاطب محوری و جذب 
بیشلتر مخاطب فعالیت می کلرد. اما پلس از ورود 
رسلانه های دیجیتال علاوه بر مخاطلب محوری، 
مسئله رقابت نیز مدنظر قرار گرفت. البته نه اینکه 
در دوره رسانه های چاپی، رقابت مورد توجه نبود، اما 
با ورود رسانه های عرصه وب و گسترش مخاطبان، 
این رقابت شلکل دیگری به خلود گرفت. به همین 
دلیل سلیقه ها و رویکردهای گوناگونی وارد عرصه 
مدیریت رسانه شد. در همین حال علوم ارتباطات نیز 
دست به تغییرات نظریه های خود در حوزه مدیریت 
رسانه زد. گسلترش فضاهای اطاع رسانه موجب 
شلد افراد گوناگونلی از عرصه های دیگلر- عموما 
اقتصادی و سیاسلی- دسلت به کار شلده و اقدام 

به راه اندازی رسلانه کنند. این افراد بدون داشلتن 
سلوابق رسلانه ای بعضا برای حرفه روزنامه نگاری 
تعیین تکلیف نیز کرده و حتی سعی در تغییر ادبیات 
این حلوزه و افکار عموملی داشلته و دارند. برخی 
ویژگی های مدیریتی را در مدبر بودن، شناخت افکار 
عمومی، شناخت هدف رسانه ای و... بر می شمارند، 
اما به واقع ویژگی های مدیریتلی به صورت کلی در 
شاخص هایی مانند سواد رسانه ای، سابقه رسانه ای 
و اصول روزنامه نلگاری حرفله ای می دانند. اینکه 
تا چه حلد مدیران رسلانه ای ما تابع شلاخص های 
حرفله ای رسلانه ای- روزنامه نلگاری هسلتند، 
موضوعی قابل بحث و طرح در فضای دانشلگاهی و 
همچنین رسانه ای کشور است. شاید اگر غربالگری 
در مدیریت رسلانه ای ایلران صورت گیلرد، تعداد 

رسلانه های ایران با حضور مدیلران کنونی ریزش 
داشته باشد. اما آیا مدیران رسانه ای ما حاضر هستند 
خود را در بوته احراز صاحیت قرار داده و در غربال 
حرفه ای بودن قرار دهند، شاید بعید به نظر برسد. از 
سویی دیگر شاید مدیریت رسانه در ایران نیازمند 
بازتعریف حقوقی است. آنچه در دنیای رسانه مطرح 
می شود، مدیریت رسانه را ناشر و نه صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول برعهده دارد و پس از آن سردبیر  و دبیر 
اجرایی است که به مسئله روزنامه نگاری حرفه ای و 
تخصصی می پردازند. در عیلن حال پذیرش قواعد 
روزنامه نلگاری از طرف افرادی که خلارج از فضای 
رسانه وارد می شلوند، حائز اهمیت است. این افراد 
باید بپذیرند که روزنامه نگاری قواعدی غیر از آنچه 

می پندارند، دارد که نباید در آن دخالت کنند. 



دیگ��ر ش��رکت بوتان از گس��تردگی های یک ش��رکت 
صنعتی در همه سطوح برخوردار بود و از افراد متخصص 
در زمینه ه��ای مختلف مدیریتی و فن��ی بهره می گرفت، 
اما توس��عه ش��رکت و افزای��ش تولیدات آن ی��ا افزایش 
نیروه��ای آن هرگز خللی در فض��ای صمیمانه آن ایجاد 
نمی کرد و من س��عی می ک��ردم مانند پ��دری مهربان و 
خیرخ��واه در رأس خان��واده بزرگ بوت��ان ارتباط کاری 
را ب��ا بهتری��ن ارتباط��ات صمیمانه عاطفی هم��راه کنم، 
ضم��ن اینک��ه هرگ��ز از چارچوب ه��ای اعتق��ادی خود 
نس��بت ب��ه مس��ائل صنعتی کش��ور دور نمی ش��دم و با 
توصیه های مناس��ب که از تجارب فراوان و مفیدی نشأت 
 می گرف��ت، همکاران خ��ود را در هر س��طحی که بودند 

راهنمایی می کردم.
مثال به فرزندان و رؤسای دوایر شرکت مرتب می گفتم: 
باید بدانیم کجای کار هس��تیم. باید حس��ابداری منظم و 
گویایی داش��ته باشیم که پاس��خگوی هر نوع حسابرسی 
باش��د و ضمنا ما را از موفقیت یا ع��دم موفقیت مان دائم 
آگاه کند. می گفتم س��فره بوتان هر روز باید گس��ترده تر 
از روز پیش باش��د، یعنی توسعه گس��تره صنعت و ایجاد 
اش��تغال را مدنظر داش��تم. به فرزن��دان و دیگر همکاران 
توصی��ه می کردم که بای��د نهایت دقت و وس��واس را در 
س��اخت تولیدات داش��ته باش��ند و محصوالت ب��ادوام و 

بی نقص به بازار بفرستند. 
می گفت��م آن معلمی که یک ری��ال یک ریال روی هم 

گذاش��ته ت��ا اجاقی خری��داری کند این ح��ق را دارد که 
بخواهد اجاقی که خریداری کرده س��الیان س��ال برایش 
کار کند. اشاره ام به این طبقه زحمتکش کم درآمد به این 
س��بب بود که خودم کار را با معلم��ی و با حقوقی ناچیز 

آغاز کرده بودم.
دس��تیابی به ه��ر موفقیتی را به اط��الع همه همکاران 
می رس��اندم. می خواس��تم آنه��ا بدانند که س��فره بوتان 
متعلق به همه آنهایی اس��ت که در هر موفقیتی س��هیم 
هس��تند. می گفتم: »خاک پای مش��تری طوطیای چشم 
فروش��نده اس��ت.«  موضوعی که امروزه توجه زیادی به 
آن می ش��ود یعنی دانش بازاریابی. هرگز از تشویق دریغ 
 نمی کردم و معتقد بودم که از قدردانی نتایج بسیار خوبی 

می توان گرفت. 
ب��ه فرزندان و همکاران توصیه می ک��ردم هرگز زیر بار 
زور نروند. می گفتم حاض��رم 100هزار تومان خرج کنم، 
ولی 10هزار تومان به زور نپردازم. ولی این را هم در نظر 
داش��ته باشید که اگر زور متجاوز آ ن قدر زیاد بود که توان 
مقابله را در خود نمی دیدید، مسئله را با تدبیر حل کنید. 
وقت��ی س��ازندگی در بوت��ان صنعت��ی توس��عه پی��دا 
ک��رد، هفت��ه ای چند ب��ار به مح��ل تپه س��فید می رفتم 
و هرب��ار ب��ا خوش��حالی آنجا را ت��رک می ک��ردم و البته 
گاه و بی��گاه از فرزندان و همکاران درخواس��ت محصول 
 ت��ازه ای می ک��ردم و زیرلب این بی��ت از قصیده فرخی را 

می خواندم که:
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر 

ادامه دارد...

پیشنهاد قابل توجه
به گزارش ل��س آنجلس 
تایم��ز، یک مقام ارش��د 
روزنام��ه  ب��ه   غرب��ی 
وال اس��تریت ژورن��ال گفته اس��ت که در ص��ورت رفع 
نگرانی های غرب در زمینه برنامه هس��ته ای ایران، آماده 
ارائه پیش��نهاد کاهش قابل توجه تحریم ها هستیم. هنوز 
درباره ش��کل مذاک��رات آینده تصمیم گیری نش��ده اما 
می تواند این نشست، جلس��ه ای بین محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران و کاترین اش��تون مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی اتحادیه اروپا باش��د. در ازای اج��رای اقدامات 
قابل راس��تی آزمایی هس��ته ای توس��ط ایران که س��بب 
رفع نگرانی های اصلی مان بش��ود، آماده ارائه پیش��نهاد 
کاهش قابل توجه تحریم ها هس��تیم. ایران و گروه 1+5 
در نیویورک هفتمین دور مذاکرات جامع بین طرفین را 
ب��ه پایان بردند؛ مذاکراتی که اخبار گهگاه ضد و نقیضی 
درباره پیش��رفت یا عدم پیش��رفت در آن از سوی برخی 
مقامات عضو کشورهای 5+1 مطرح شد تا جایی که وزیر 
خارجه روسیه بر حل شدن ۹5 درصد از موضوعات خبر 
داده بود. از س��وی دیگر روزنامه ها به نقل از محمد جواد 
ظریف گزارش داده اند: »دور جدید مشورت ها بین ایران 
و 5+1 ت��ا 10 روز آین��ده برگزار خواهد ش��د.«مذاکرات 
فش��رده درباره برنامه هس��ته ای ایران در حالی همچنان 
ادام��ه دارد که مقامات ایران��ی از وجود برخی اختالفات 

مهم در گفت وگوهای هسته ای خبر داده اند. 

باالخره نفت تمام می شود
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
چندین دهه پیش، سناریویی شوم 
در تص��ور عم��وم م��ردم جهان به 
جریان افت��اد: تولید نفت در جهان 
ب��ه باالترین حد خود می رس��د و 
بعد به طرزی مهارنش��دنی سقوط 
خواه��د کرد. قیمت ها باال خواهد رفت و کش��ورها مجبور 
خواهند بود برنامه های سفت و سختی را برای جیره بندی 
ب��ه کار بگیرند و برای منابع در ح��ال اتمام، مبارزه کنند. 
البت��ه تولید نفت امریکا در ده��ه 1۹70 به نقطه اوج خود 
رسید و برای چند دهه بعد فروکش کرد، درست همان طور 
که تئوری نقط��ه اوج نفت پیش بینی کرده بود. اما پس از 
آن اتفاقی رخ داد که در این تئوری پیش بینی نش��ده بود: 
تولید نفت امریکا در سال 200۹ دوباره افزایش یافت و به 
لطف جهش در تکنولوژی اس��تخراج نفت تاکنون متوقف 
نش��ده است. برای کس��انی که هوادار تولید نفت در نقطه 
اوج خود هس��تند، این تنها فرصتی کوتاه است و مطمئنا 
کاهش تولید اجتناب ناپذیر خواه��د بود. اما موج جدیدی 
از کارشناس��ان صنعت نفت معتقدند نگاه ما به این مسئله 
اش��تباه است. موانع واقعی در زمینه تولید نفت، تکنولوژی 
و هزینه ها هستند. ما دچار کمبود هستیم اما نه در میزان 
نفتی که در زمین وجود دارد، بلکه در مورد میزان نوآوری 
که برای رسیدن به منابع جدید نفتی در زیر زمین به خرج 
می دهیم و البته میزان هزینه ای که حاضریم برای رسیدن 

به این منابع بپردازیم.  

هزینه های باالی درمان در امریکا
تایم��ز،  نیوی��ورک  گ��زارش  ب��ه 
ای��ن روزه��ا وقتی اف��راد بیمار به 
بیمارس��تانی در امری��کا مراجع��ه 
می کنند بیش��تر از آنک��ه دغدغه 
م��داوای بیماری ش��ان را داش��ته 
باش��ند، نگران هزینه های آن هس��تند. هزینه های باالی 
درمان در امریکا به حدی اس��ت که پ��س از مداوای یک 
بیماری س��اده، م��داوای بی پولی کار س��خت تری به نظر 
می رسد. برای یک قرص آسپرین در اورژانس باید 30 دالر 
پرداخت کرد. بعضی از بیماران گفته اند که برای یک ویزیت 
در بیمارستان که جراحی هم نداشته اند و تنها چند ساعت 
کارش��ان به طول انجامیده است، صورتحساب دهها هزار 
دالری را پرداخت کرده اند. یک فرد برای جراحی گردن به 
دلیل فتق دیسک باید یک صورتحساب 117 هزار دالری 
را پرداخت کند. دلیل اینکه بسیاری از امریکایی ها زمانی 
که به واس��طه بیماری می میرن��د در وضعیت مالی خوبی 
قرار ندارند، این اس��ت که هزینه های درمان در این کشور 
بس��یار باالست و اگر کسی با یک بیماری پیشرفته مواجه 
شود، هزینه های سرسام آوری را باید برای درمان بپردازد. 
همچنین، صورتحس��اب های درمانی و پزشکی نخستین 
دلیلی است که امریکایی ها به خاطر آن اعالم ورشکستگی 
می کنند. براساس گزارش منتشر شده در ژورنال پزشکی 
امریکا، صورتحس��اب های درمانی باعث وقوع بیش از 60 

ورشکستگی های شخصی می شود. 

براساس اعالم بانک جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی 
برای یک نفر در س��ال معادل یک مترمکعب )هزار لیتر( و 
برای بهداش��ت به ازای هر نفر 100 مترمکعب برآورد شده 
است در حالی که در ایران این رقم به دلیل استفاده نادرست 
از آب آش��امیدنی برای شست و ش��وی اتومبیل، استحمام، 
آبیاری باغچه ها، لباس شویی و ظرف شویی حدود 70 تا ۸0 
درصد بیشتر از الگوی جهانی آن است. میانگین آب مصرفی 
س��رانه جهان حدود 5۸0 مترمکعب برای هر نفر در س��ال 
اس��ت که این رقم در ایران حدود 1300 مترمکعب بوده و 
بیانگر اتالف منابع آب و اس��راف حیاتی ترین عنصر حیات 
اس��ت. میزان هدر رفت آب در ایران 2۸ تا 30 درصد است 
و این در حالی است که میانگین اتالف آب در دنیا ۹ تا 12 
درصد گزارش شده که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های 
غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تاسیسات آب است. 
در حالی که س��رانه آب تجدیدپذیر کش��ور در سال 1340، 
پنج هزار مترمکعب بوده این مقدار در سال 13۸5 به 1750 
مترمکعب رسیده که به معنای نزدیک شدن به مرحله تنش 
آبی اس��ت. میزان مصرف آب شرب در کشور نشان می دهد 
که ایران 70 تا ۸0درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف 
می کند. اگر با روش فعلی پیش برویم و به فکر تامین منابع 
آبی جدید نباش��یم در س��ال 1404 دچار تنش قطعی آب 
خواهی��م بود و »کش��ور بحران کم آب��ی« را تجربه خواهد 
کرد. کارشناس��ان بر این باورند که فرهنگ س��ازی مصرف 
متعادل، نوس��ازی ش��بکه های آب رس��انی و اجرای صحیح 
طرح هدفمندی در بخ��ش آب می تواند به مصرف متعادل 
آب ش��رب در کشور منجر شود. از س��وی دیگر استفاده از 
تجهی��زات فنی و همچنین تجدید نظر در نظام مهندس��ی 
ش��هری موجب خواهد ش��د که بخش قابل توجهی از آب 
شرب ش��هری که برای اس��تخر و موارد بهداشتی و خنک 
کننده ها مصرف می شود به شبکه آب شرب بازگردانده شود 

و صنعت آب »تنش آبی« را پشت سر بگذارد. 

سخنی نو آر...
آغاز گستردگی های صنعتی در سطوح مختلف بوتان

مصرف آب در کشور های مختلف هم��ه اتفاقات در زندگی ما تاثیر خود را دارند. از بس��ته 
ش��دن لوله فاضالب خانه همسایه گرفته تا اتفاقاتی که در 
کش��وری دورافتاده مانند کومور می افت��د. فرقی نمی کند 
مس��تقیم با آن درگیر باش��یم ی��ا نه، باالخ��ره تاثیرش را 
می گ��ذارد. یکی از چیز هایی که به ش��دت روی زندگی ما 
تاثیر و کم و زیاد دارد؛ دالر است! دالر در زندگی ما ایرانی ها 

چه بخواهیم چه نخواهیم تاثیرش را می گذارد. 
دلیل اینک��ه این مقدمه را عرض کردم فردی بود که در 
ص��ف امروز خودپرداز دیدم. ایش��ان برای انتقال مبلغی به 
خودپرداز آمده بود که س��ر صحبت باز ش��د. پرسیدم که 
شغلش چیست؟ در جواب گفت: »کارشناس ارشد بررسی 
تاثیر امورات مختلف در زندگی روزمره ایرانیان در خاورمیانه 

هستم.«
گفتم: »آقا خیلی خوشحالم از حضور شما! خیلی افتخار 

دادید! ضمنا اسم شریفتون؟«
گفت: »تهمتن کاکوئی.«

گفتم: »تهمتن جان میش��ه برامون تاثیر دالر در زندگی 
روزمره رو بررسی کنی؟«

گف��ت: »تاثیر دالر روی زندگی مردم ایران چند حالت و 
شکل مختلف دارد: 

)COW EFECT( اثر گاوی
به این صورت اس��ت که کامال مستقیم و بی واسطه روی 
زندگی ش��خص اثر می گ��ذارد. افرادی که ای��ن نوع تاثیر 
رویشان گذاشته می ش��ود معموال کارشان از قدیم و ندیم 
خرید و فروش دالر بوده، در واقع چه در زمان رکود قیمت 
دالر و چه در زمان نوس��انش، کارشان همین بوده و تاکید 
به همین کار داشتند و روی زندگی این دوستان به صورت 
گاوی تاثی��ر می گذارد. در واقع اگر دالر نوس��ان ش��دیدی 
داشته باشد، ممکن اس��ت به یکباره خوشبخت و بدبخت 

شوند. 

)PHOENIX EFECT( اثر سیمرغی
در اس��اطیر ایران هدهد پرنده ای است که در فصل بهار 
نفیر س��یمرغ را می ش��نود و حالش دگرگون می شود و با 
منقار پرهایش را از بدن جدا می کند و تبدیل به س��یمرغ 
می ش��ود. در ای��ران هم عده زیادی هس��تند که هد هد وار 
مش��غول زندگی اند. این دوس��تان وقتی فصل نوسان دالر 
می رسد و زمانی که خبر نوسان را، باد صبا برایشان می آورد، 
حال ش��ان دگرگون می شود و به یکباره هرچه نقدینگی و 
غیر نقدینگی دارند فروخته و به پول نقد تبدیلش می کنند، 
این دوس��تان سریعا پر می کشند و هی دالر می خرند. دالر 
روی زندگی این گروه تنها در مدت نوس��انات شدید تاثیر 

ویژه دارد. 
)BUTTERFLY EFFECT( اثر پروانه ای

اگ��ر افراد گروه های باال عده ای مح��دود بودند، افراد این 
گ��روه تمام��ی 75 میلیون ایرانی هس��تند. این اث��ر را اثر 
پروانه ای نام گذاری کردیم، چون تاثیرش به شکل زیر است: 
ف��رض کنید یک صرافی به اش��تباه قیم��ت دالر را 25 
تومان گران تر اعالم کند، صرافی های دیگر هم تحت تاثیر 
آن قیم��ت را 25 تومان گران تر اعالم می کنند. تحت تاثیر 
گران��ی دالر، لوازم یدکی خودروها نی��ز 200 تومان گران 
می ش��ود. در همین راس��تا اتومبیل 200 هزار تومان گران 
می ش��ود. اتومبیل که گران شود خیلی بی خود و بی جهت 
قیمت زمین گران می شود )در راستای اینکه چطور ماشین 
گرون بش��ه، زمین نش��ه! ( زمین که گران ش��ود، خانه و 
آپارتمان نیز گران می شود، خانه آپارتمان گران شود روی 
وضعی��ت مردم تاثیر می گذارد و نارضایتی عمومی مردم از 
دولت را ناشی می شود، مردم که ناراضی شوند، به دولت در 
انتخابات بعد رأی نمی دهند، دولت که تغییر کند، معادالت 

منطقه تغییر کرده و... 
به همین دلیل نام این حالت را اثر پروانه ای گذاشته ایم. 
از جناب تهمتن تش��کر و از ایش��ان خواهش کردم که در 

روزهای بعد تاثیر عوامل دیگر را برایمان بررسی کند. 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم دام زنده 11 تا 11 هزار و 500 تومان است که البته 
این قیمت ممکن است تا روز عید قربان به دالیل مختلف تغییر کند و با توجه به اینکه دام از سایر شهرستان ها به تهران 

آورده می شود احتماال کمی کاهش قیمت خواهیم داشت. 

قاب

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

از یک گاف ساده تا معادالت منطقه
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برخی مدیران اجرایی معتقدن��د توجه به نکاتی ریز در 
فرد متقاضی )در طول جلس��ه مصاحبه استخدامی( از راه 
کش��فیات ذهنی و کنترل زبان ب��دن مانند نحوه صحبت 
کردن، تکان دادن دست و پا، تماس های چشمی و لمسی 
و پوش��ش می توان��د به آنه��ا در درک انطباق ش��خصیت 
متقاضی با احراز شغل، کمک کند. برخی دیگر از مدیران 
بر این باورند که به حسشان در مورد متقاضی باید اعتماد 
کنند، گاهی پیش می آید متقاضی برای نخس��تین دیدار، 
حس بس��یار خوبی به مصاحبه ش��ونده می ده��د و تصور 
می کن��د این متقاضی به لحاظ ش��خصیتی و توانایی ها، با 
نیازهای شغلی موردنظر انطباق کامل دارد. چند روز پیش 
از یک��ی از مدیران قدیمی ش��نیدم ک��ه می گفت: یکی از 
متقاضیان را به محض ورود به دفترش و قبل از نشستن و 
صحبت کردن در مورد کار انتخاب کرده و به وی گفته که 
استخدام شده  است.برخی دیگر از مدیران هم هستند که 
برای استخدام به الگوهای رفتاری و حسی اعتقادی ندارند 
و می گویند ویژگی های رفتاری و احساسی، فنی و ادراکی 
را باید آزمود و اندازه گیری کرد. آزمون های روان شناختی 
بس��یاری مانندIQ ,EQ ، پرسشنامه های تیپ شخصیتی 
هستند که تاحدی نیمرخ روانی متقاضی استخدام را نشان 

می دهن��د و مدیران با تکیه بر ای��ن آزمون ها و اعتماد به 
آنها دست به گزینش و استخدام می زنند. به نظر می رسد 
تمام این روش ها، روش هایی هستند که هم صحت شان و 
هم نقص ش��ان بارها دیده شده است. شاید استفاده از این 
روش ه��ا و ابزارها در کنار هم در قالب مصاحبه های فردی 
و رفتاری و مصاحبه های گروهی و تخصصی و آزمون های 
روان ش��ناختی، ش��ناختی جامع تر و از زوایای بیش��تر به 
مدیران و تصمیم گیرندگان در حوزه انتخاب و اس��تخدام 
بدهد. مجموع��ا هزینه های انتخاب و اس��تخدام کارکنان 
نامناسب بسیار بیشتر از هزینه های استفاده از سیستم های 

جذب و استخدام است. 
باید به ایجاد سیستم هایی در مجموعه خود، چه کوچک 
یا بزرگ برای جذب و اس��تخدام اقدام کنیم و در اندیشه 
بهبود و ارتقای مداوم این روش ها و سیستم ها باشیم. باید 
این نکت��ه کلیدی را که هدف غای��ی از فرآیند گزینش و 
اس��تخدام، انتخاب بهترین فرد از میان گزینه های موجود 
است و همچنین شناس��ایی توانایی های بالقوه متقاضی و 
جذب و به کارگماری و توس��عه و نگهداش��ت وی نیازمند 
سیس��تم ها و روش هایی مدون و نظام مند است، به صورت 
ج��دی مورد توجه ق��رار بدهیم و در اندیش��ه ایجاد و اگر 
هم داریم در اندیشه ارتقای سیستم های جذب و استخدام 

باشیم. 

بیشتر مردم دنیا، س��لیقه خرید یک خودروی امروزی 
و صفر کیلومتر را دارند، اما متاس��فانه این بودجه آنهاست 
که با سلیقه و انتخابشان همراهی نمی کند. خودروی صفر 
را می ت��وان با رنگ دلخواه یا با امکانات اضافی به کارخانه 
سفارش داد و مطمئن بود تا وقتی گارانتی دارد، احتیاجی 

به تعمیر نخواهد داشت. 
 البت��ه هم��ه تولید کننده های خودرو، خدم��ات بعد از 
فروش یکس��ان و خوبی ندارند و تنه��ا صفر بودن خودرو 
نشانه و تضمین سالمت و بی ایراد بودن نیست. در بسیاری 
از کش��ور ها، ماش��ین را از نمایندگی ها صفر و نو تحویل 
می گیریم، اما بعد از دو ماه آینه برقی کار نمی کند، یا قاب 
دستگیره کنده می شود، قفل مرکزی مشکل پیدا می کند 
و با مراجعه به نمایندگی خواهیم ش��نید: »این  مورد جزو 
گارانتی نیست؛ یا باید ماشین چند روز اینجا بماند تا یدکی 
و یا قطعه را به کارخانه س��فارش بدهیم«. لیست خدمات 
بعد از فروش و گارانتی ها، همیش��ه باعث اطمینان خاطر 
مشتری می شود که بعد از خرید، مجبور به هیچ پرداخت 
اضافی یا هیچ تعمیر و تعویضی تا چند سال آینده نخواهد 
شد. گروهی ترجیح می دهند خودروی کارکرده، با عمرکم 
بخرند. آنها شکارچی ماشین هایی هستند که حداکثر دو 
یا سه سال بیشتر از عمرشان نگذشته باشد. این خودرو ها، 
اغلب صاحبانی داش��ته اند که فقط ماش��ین صفر س��وار 
می شوند، از نو بودن و گارانتی آن استفاده می کنند و چون 
عالقه ای به تعمیر و نگهداری ندارند، ماشین را می فروشند 
و با پرداخت مبلغی اضافی، دوباره خودرویی صفر می خرند. 
ماشین های دست دوم اما نو، حسن بزرگ شان این است 
ک��ه از قیمت اصلی و صفر بس��یار ارزان ت��ر و اغلب دارای 
متعلقات اضافی هستند که خریدار دوم الزم نیست برای 
آنها پول اضافی بپردازد، اما باید روی هزینه و مبلغ احتمالی 
سرویس و تعمیر اول یا کلی این ماشین حساب کرد. اگر 
صاحب اول بسیار بد ازخودرو استفاده نکرده باشد، خریدار 
دوم، با خیال راحت اتومبیل را چند سال دیگر )عمر مفید 
ماشین های جدید، بین هشت تا حداکثر 10 سال تعیین 

شده( بدون خرج اضافی، خواهد راند. 
وقتی بودجه ما نه به ماش��ین نو می رس��د، نه به دست 
دوم های جوان! تنها می توان ماش��ینی قدیمی تر یا دست 
چندم خرید. اگر از مکانیکی سررش��ته داش��ته باش��یم، 
می توانی��م در بازار خودروهای کارکرده، انتخاب خوبی که 
با بودجه و نیازما مناس��ب باشد، پیدا کنیم. اما باآگاهی از 
اینکه هرچه خودرو قدیمی تر باش��د، در ابتدا پول کمتری 
می پردازی��م اما به مرور زمان، تعمی��ر و نگهداری خودرو 
هزینه دارد. گاهی بین انتخاب یک خودروی صفر با مدل و 
امکانات پایین تر و با خودروی بهتر اما کارکرده و با امکانات 
بیش��تر با قیمتی مس��اوی ش��ک می کنیم. ماشین های 
جدی��د، کم مصرف تر، مطابق با تکنول��وژی روز، همراه با 
رهیاب )نویگیش��ن( یا با امکان استفاده از امکانات موجود 
درگوشی موبایل و اپلیکیشن ها طراحی و ساخته می شوند. 
سیستم های جدید و مثل سیس��تم »استارت- استاپ«، 
)با ثابت ایس��تادن، ماشین خاموش و با دنده دادن روشن 
می شود( روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده  و در   نهایت 

خرید مدل روز، همیشه به صرفه تر است. 
توانای��ی در نحوه پرداخت بها )نقد، قس��طی، لیزینگ( 
هم بسیار تعیین کننده است. در بیشتر کشورهای جهان، 
درست برعکس ایران، به ندرت کسی خودرویی را به صورت 
نق��د می خرد. معم��وال مبلغی به ص��ورت پیش پرداخت و 
بقی��ه مبلغ به صورت اقس��اط ب��ا نرخ بهره ه��ای متفاوت 
پرداخت می ش��ود. اما اگر کس��ی پول نقد داش��ته باشد 
ک��ه به ندرت اتفاق می افتد، قطعا از تخفیف بس��یار ویژه 
و زی��ادی برخوردار می ش��ود. توجه و دانس��تن اینکه چه 
موقع س��ال یا اینکه ازچه تخفیف هایی می توان اس��تفاده 
ک��رد، به خص��وص وقتی با پ��ول نقد یا وام گرفته ش��ده 
قصدخرید خودرو داریم، بس��یار مهم و موثر خواهند بود. 
مثال در آلمان بس��یاری از تولید کننده ه��ای خودرو مثل 
»بی  ام و« و »بنز«ب��رای خبرنگار ها، 10درصد تا 15درصد 
تخفیف دائمی دارند. یا به مناس��بت های گوناگون ملی یا 
مذهبی، اکثر کش��ور ها برای مشاغل خاص، تخفیف های 
 ویژه ای خواهند داش��ت که بهتر است از آنها قبل از خرید 

باخبر باشیم. 

پروفایل

منطقه آزاد

استخدام، با چه روشی

خودروی قشنگ با بودجه زشت 

آرمین خوشوقتی   | شرکت طبیعت زنده |

نوشین پیروز  | روزنامه نگار و جهانگرد|

 نمودار مصرف آب در کشورهای مختلف نشان می دهد که در ایران و کشورهای فقیر درصد بسیار 
زیادی از آب مصرفی وارد بخش کشاورزی می شود. این در حالی است که تقریبا شیوه های نوین آبیاری 
جایی در سیستم کشاورزی سنتی ما باز نکرده. کش�ورهای صنعتی درصد بیشتر آب مصرفی را در 
بخش صنعت وارد می کنند. سرانه مصرف آب ایران نسبت به استاندارد جهانی 70 تا 80 درصد بیشتر 
است. از سوی دیگر فرسودگی شبکه های آب رسانی کشور باعث شده تا اتالف آب در ایران ۲8 تا ۳0 
درصد باشد، در حالی که این رقم در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد است و همین مسئله موجب شده که صنعت آب 

کشور رفته رفته به مرحله تنش آبی برسد.
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