
تعداد مشترکین وایمکس از یک میلیون و 200 هزار فراتر رفت 

کیفیت فدای کمیت شد
 مسئوالن رگوالتوری دیروز خبری دال بر افزایش تعداد مشترکان وایمکس در کشور منتشر کردند و در آن

از گذشتن تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت بی سیم از مرز1 میلیون و 200 هزار نفر خبر دادند.
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مدیریت یعنی همزمان 
اداره کردن امور برای اهداف 
کوتاه مدت و برنامه ریزی جهت 
نیل به اهداف
بلندمدت.
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مسکن اجتماعی، یک طرح و هزار ابهام

جذاب، اثرگذار اما خودشیفته

نگاه کارشناسان به جایگزین مسکن مهر

بررسی ارتباط میان خودشیفتگی و مدیریت
 نگاهی به عملکرد شرکت ها

در نمایشگاه ایران پالست

این غرفه سازی های 
9پرهزینه ...

رشد 53/2 درصدی تسهیالت بانکی برای بخش تولید

روی خوش بانک ها
به تولید کنندگان

نگاه سرمایه گذاران به دالیل سهم حداقلی نیروگاه های کوچک

نیروگاه های تولید پراکنده 
ارزان اما غیراقتصادی

 گزارشی از یک محصول خوش طعم

بادام هایی که روی زمین ماند
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بررسی اقتصاد نشر با مدیران مسئول در کافه مدیران

حال نشر خوب نیست
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فرصتی نو برای سرمایه گذاری

کافه نان؛ حرکت از سنتی به مدرن
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور: 

برنامه ششم در فضایی متفاوت از برنامه پنجم تدوین می شود
معاون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور با بیان اینکه برنامه شش��م 
توس��عه در زمان مق��رر تدوی��ن و تقدیم 
مجل��س خواهد ش��د، گفت: ای��ن برنامه 
در فضای��ی متف��اوت از برنام��ه پنجم در 
حال تدوین اس��ت، البته احتم��ال تکرار 
برخ��ی از احکام ناتم��ام برنامه گذش��ته 
در برنام��ه شش��م توس��عه وج��ود دارد. 
محمدباقر نوبخت، با اش��اره ب��ه تصویب 
نظام تدوین برنامه ششم توسعه در شورای 
اقتصاد، گفت: خوش��بختانه پیش نویس 
سیاس��ت های کلی این برنامه براس��اس 
ابالغ دس��تورالعمل از س��وی مقام معظم 
رهبری، آماده شده  و س��تاد برنامه ریزی 
برنامه شش��م، با برگزاری س��ه جلسه در 
طول هفت��ه، در حال تدوین ی��ک برنامه 

اجرایی اس��ت. وی افزود: اکنون شوراهای 
برنامه ریزی مرتبط با برنامه شش��م فعال 
هس��تند و امیدواریم که در زمان قانونی و 
شش ماه قبل از اتمام برنامه پنجم توسعه، 
برنام��ه شش��م را تقدیم مجل��س کنیم. 
معاون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور وعده داد که برنامه شش��م 
در زم��ان مق��رر تقدی��م مجلس ش��ود و 
افزود: برنام��ه در حال تدوین، براس��اس 
واقعیت های جامعه بوده و تالش ما تحقق 
خواسته های مقام معظم رهبری و اقتصاد 

مقاومتی است.

می خواهیم بودجه مختصر به مجلس 
بفرستیم

نوبخ��ت درب��اره بودج��ه گفت: ن��ه فقط 

امسال بودجه را به صورت عملیاتی تقدیم 
نماین��دگان می کنیم، بلک��ه تبصره های 
تکراری که هر سال با الیحه بودجه همراه 
می ش��د و وق��ت زی��ادی را از نمایندگان 
می گرف��ت، در یک همکاری مش��ترک با 
مجلس جدا و به صورت یک الیحه تقدیم 

می کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: از ای��ن رو م��ا فرصت 
داریم ک��ه بودجه ای ش��فاف و روش��ن و 
مختصر البت��ه با پیوس��ت های آن تقدیم 
کنیم، ام��ا آنچه نماین��دگان باید تصویب 
کنند، خیلی محدود اس��ت، ل��ذا فرصت 
ب��رای بازبینی و بررس��ی در زم��ان مقرر 
وجود دارد. مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمهور گف��ت: بیش از 
آن که خودمان را در اع��داد و ارقام بودجه 

محدود کنی��م، باید آث��ار آن را در زندگی 
افراد جامعه و رش��د اقتصادی و نرخ تورم 

مشاهده کنیم.

اعتبارات عمرانی را 12 برابر کردیم
نوبخت در ادامه گفت: ما اعتبارات عمرانی 
را که هر س��ال ای��ن موقع بس��یار محدود 
بود، 12 برابر نس��بت به دوره سال گذشته 
افزایش دادیم. وی، یکی از اه��داف را وادار 
کردن دستگاه ها در صرفه جویی هزینه های 
جانبی ذکر ک��رد و افزود: اینه��ا را محدود 
کردیم ت��ا کار عمران��ی انجام دهی��م. وی، 
هزینه اعتبارات عمرانی س��ال گذش��ته را 
حدود 23 ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرد 
و گفت: با توجه به زم��ان تحقق درآمدهای 
دولت، از این مبلغ 11 ه��زار میلیارد تومان 

تا بهمن م��اه و 12 ه��زار میلی��ارد فقط در 
اس��فندماه داده ش��د. وی اف��زود: مبل��غ 
تخصی��ص داده ش��ده در اس��فندماه 92 با 
توجه به زمان الزم ب��رای کارهای اجرایی و 
عملیاتی با خزانه، عمال در سه ماهه اول 93 
به دست پیمانکاران رس��ید، ولی با آن 12 
هزار میلیارد تومان، س��ه ماهه اول امس��ال 

فعالیت های عمرانی انجام شد.

کشور را با اقتصادمقاومتی می توانیم 
اداره کنیم

نوبخت افزود: ب��ه دنبال دو موضوع اس��ت: 
نخست این که در عرصه داخلی نشان دهیم 
با اتخاذ سیاس��ت های درس��ت و سنجیده 
می توان نرخ تورم را کاهش و رشد اقتصادی 
را افزایش داد و دوم اینکه به دنیای زورگویی 

که ما را تحریم کرده اس��ت، نشان دهیم در 
همین شرایط و با همین برنامه ریزی متکی 
به اقتصاد مقاومتی می توانیم کش��ور را اداره 
کنیم. نوبخ��ت، ضمن ابراز امی��دواری برای 
دفاع از حقوق ایران در عرصه جهانی، تصریح 
کرد: اگر بنا به هر دلیلی شرایط ما عوض نشد، 
حتی بدتر شود، ما برنامه ریزی متناسب با آن 

شرایط را هم داریم.

گزارش 6 ماهه خزانه داری
نوبخت گفت: در گزارش رسمی که خزانه 
کش��ور برای ش��ش ماهه اول امسال داده 
اس��ت، موفق ش��دیم بی��ش از 10 هزار و 
80 میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی 
پرداخت کنیم که نس��بت به سال گذشته 

3.3 برابر افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: این نکته قابل افتخار اس��ت که 
اعتبارات عمرانی استان ها را در شش ماهه 
اول به صورت 100 درصد پرداخت کردیم 
و از ط��رف دیگر مبل��غ اختصاص یافته در 
این شش ماه نسبت به س��ال قبل بیش از 
12 برابر است. معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمهور اب��راز امیدواری 
کرد که تا پایان امسال 246 طرح ناتمامی 
که تصمیم بر اتم��ام آنها در س��ال جاری 
گرفته ش��ده و همچنین همه طرح هایی 
ک��ه ریاس��ت جمه��وری در س��فرهای 
اس��تانی خود قول اتمام آنها را در امس��ال 
داده اس��ت، به موقع افتتاح کنیم و مردم 
باور کنند که آنچه دول��ت درباره انضباط 
 مالی و بودجه ای اعالم کرده اس��ت، به آن 

عمل می کند.
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همایش بزرگ اقتصاد مقاومتی برگزار می شود
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی کارهای زیادی در بخش اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری 
انجام داده و در آینده نزدیک همایش بزرگ اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، کاظم 
جاللی، در مورد برنامه های مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در 
مورد فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به رشد جمعیت اظهار 
کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد جمعیت دبیرخانه رشد 

جمعیت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این 
دبیرخانه هم اکنون فعال بوده و در حال انجام کار است. خاطرنشان کرد: این 
موضوع در حال حاضر در بحث قوانین و اجرا باید مورد توجه جدی قرار گیرد 

و یکی از آسیب هایی است که برای کشور ما وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس در مورد دیگر برنامه های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در آینده نزدیک در بحث اقتصاد مقاومتی 

شاهد برگزاری همایش بزرگ اقتصاد مقاومتی هستیم.
وی در مورد برنامه های مرکز پژوهش ها در بح��ث اقتصاد مقاومتی مدنظر 
مقام معظم رهبری گفت: مرکز پژوهش ها کارهای زیادی را دربخش اقتصاد 

مقاومتی انجام داده است.
جاللی، در مورد آسیب شناس��ی و لزوم تصویب قوانین جدید در این بخش 
اظهارکرد: در بخش قوانین مربوط به رشد جمعیت ما آسیب شناسی انجام 
داده ایم و م��واردی را که جزو سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی مقام معظم 
رهبری مطرح شده دقیقا پیاده سازی کردیم.  وی افزود: با بررسی های انجام 
شده نیازس��نجی برای تصویب قوانین جدید در این بخش در نظر گرفته و 

بخش هایی که نیاز به تصویب قانون ندارد نیز مشخص شده است.

مرحله نهایی احداث خط لوله انتقال گاز به عسلویه
مطابق مصوبه شورای اقتصاد در سال 1378 گاز تولیدی میدان سلمان باید از طریق 
خط لوله میدان گازی سلمان به عسلویه منتقل می ش��د، اما به جای احداث این 
خط به عسلویه اقدام به احداث خط لوله از سلمان به سیری و از سیری به مبارک 
سکوی )RP( کرده و این مصوبه به دست فراموشی سپرده شد. محمدباقر سلیمانی، 
مدیر عملیات تولید نفت فالت قاره با بیان اینکه نخستین برداشت ها از این میدان 
گازی به میزان کافی نبوده و گاهی به تاخیر افتاده است، به خبرنگار مانا گفت: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته انتقال گاز به داخل از میدان گازی س��لمان توسط 
خط لوله انتقال به عسلویه در مرحله نهایی است و هر زمان که وزارت نفت اعالم کند 
آمادگی انتقال وجود دارد. وی با اش��اره به پیگیری های وزارت نفت و امور خارجه 
در خصوص انتقال گاز به خارج از کشور از طریق خط لوله سیری به مبارک اظهار 
داشت: درصدد هس��تیم که میزان برداش��ت در داخل را افزایش داده و به میزان 

مشابه ای با صادرات برسانیم.
گفتنی است الیه گازی این میدان دارای ذخیره ای حدود 15 میلیارد متر مکعب 

است تا با انتقال گاز به عسلویه بهره برداری داخلی صورت گیرد. 

تمایل اوگاندا به سرمایه گذاری در معادن سیرجان
سفیر اوگاندا در ایران بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اوگاندا در استان کرمان و 
مجتمع معادن سیرجان تاکید کرد.  به گزارش ماین نیوز، محمد احمد کیسوله در 
بازدید از ظرفیت های تولیدی و صنعتی استان کرمان گفت: از طریق وزارت امور 
خارجه کش��ورم به بخش خصوصی اعالم می کنم، س��رمایه گذاری در سنگ آهن 
گل گهر سیرجان ضروری است و تحکیم روابط ما با ایران نیازمند تبادل اقتصاد و 
فناوری است.  وی تاکید کرد: کشورم خواس��تار سرمایه گذاری در استان کرمان و 

سیرجان است. 

نماینده مجلس شورای اسالمی، گسترش تولید ملی، ایجاد روحیه خودباوری را 
از جمله مزایای توسعه شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: فراهم آمدن 
چنین بسترهایی پیمودن مسیر توس��عه تولید ملی، تقویت اقتصاد، افزایش 

صادرات و در نهایت کاهش واردات را هموار می کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری الله افتخاری نماینده مجلس شورای اسالمی در حاشیه اختتامیه 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب 
س��نتی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور و فعالیت ش��رکت های 
دانش بنی��ان و ارائه کنندگان دانش نو، ش��جاعت حض��ور در عرصه تولید را 
به تولیدکنندگان می دهند به گونه ای که می توانند ب��ا خودباوری به مرحله 

تجاری سازی نیز راه یابند.
وی اف��زود: حمایت های ص��ورت گرفت��ه از ش��رکت های دانش بنیان فعلی 
و حمایت های در دس��تور کار قرار گرفته برای ش��رکت هایی که در ش��رف 
شکل گیری هستند، بستر اشتغالزایی و به تبع افزایش ارزش افزوده را فراهم 
می آورد. افتخاری گس��ترش تولید ملی، ایجاد روحیه خودب��اوری را از دیگر 
مزایای توسعه شرکت های دانش بنیان عنوان و خاطرنشان کرد: فراهم آمدن 
چنین بسترهایی پیمودن مسیر توس��عه تولید ملی، تقویت اقتصاد، افزایش 

صادرات و در نهایت کاهش واردات را هموار می کند.
وی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایش��گاه هایی در کش��ور باید به تعامل و 
پیوند میان خری��دار کالن و مصرف کننده ب��ا تولید کننده محصول بینجامد 
و ما امیدواریم چنین مهمی در نمایشگاه گیاهان دارویی سال جاری حاصل 

شده باشد.
نماینده مجلس شورای اس��المی به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان حوزه 

داروهای گیاهی اش��اره کرد و افزود: اگر شرکت های بیمه گر لیست داروهای 
گیاهی را در سبد بیمه ای خود اضافه کنند، مصرف کنندگان داخلی به سمت 
و سوی استفاده از این داروها س��وق می یابند و به تبع کشور از واردات بسیار 

داروهای شیمیایی بی نیاز می شود و سالمت جامعه ارتقا می یابد.
به گفته وی برای وصل ک��ردن حلقه های زنجیر حوزه گیاه��ان دارویی اعم 
از تولید کننده گیاه تا مصرف کننده باید در ابتدا مس��ئوالن کشوری گرد هم 
بیایند و با وضع قوانین جدید و نظارت بر اجرای قوانین قدیم امکان این اتصال 

را فراهم آورند.
دکتر افتخاری با ابراز تاس��ف از بی توجهی به غنای گیاهان دارویی در کشور 
خواستار توجه بیشتر مسئوالن حوزه پزشکی و دارویی به یافته های پزشکی 
دانشمندان قدیم و به نام کشور شد و اظهار کرد: توجه به حوزه گیاهان دارویی 
به معنای واقعی امکان مطرح شدن نام ایران در میان دیگر کشورهای جهان را 
می دهد. وی یادآورشد: آمایش سرزمینی موجبات اشتغالزایی جوانان در عرصه 
گیاهان دارویی را فراهم می آورد و از این طریق نیروهای انسانی و سرمایه های 

ما به هدر نمی رود.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گفت: پس از بازدید از این نمایشگاه 
و آش��نایی با مس��ائل این حوزه اطالعات خود را در اختیار دیگر نمایندگان 
مجلس قرار می دهم تا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

نمایندگان مجلس مسیر حل مشکالت این حوزه هموار شود.
وی خاطرنشان کرد: مشکالت مرتبط با سالمت افراد جامعه در کشور از عدم 
توجه به محصوالت ارگانیک، موارد ذکر شده در طب سنتی و اسالمی نشأت 
گرفته است و امیدواریم برپایی چنین نمایشگاهی با اطالع رسانی قوی سالمت 

جامعه را تضمین کند.

مزایای شرکت های دانش بنیان  در عرصه تولید



نفت و نیرو2

نیروگاه ه��ای تولید پراکنده 
برق به دلی��ل راندمان باال در 
کشورهای پیشرفته سهم قابل 
قبول��ی را به خ��ود اختصاص 
داده ان��د، ام��ا در کش��ور ما با 
وج��ود تاکی��د آن در برنام��ه 
پنج��م توس��عه نتوانس��ته اند 
س��هم قابل قبول��ی را به خود 
اختص��اص دهند، زی��را برای 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
ع��اوه بر نبود انگی��زه توجیه 
اقتص��ادی نی��ز وجود ن��دارد. 
ک��ه  حالی اس��ت  در  ای��ن 
سرمایه گذاران این بخش تنها 
به دنب��ال اعام حمایت جدی 
دولت در این زمینه هس��تند 
توس��عه  در  بلن��دی  گام  ت��ا 
پراکنده  تولی��د  نیروگاه ه��ای 

بردارند. 
مش��کل کمب��ود اعتب��ار و 
وزارت  نب��ود حمایت ج��دی 
نی��رو از تولی��د برق توس��ط 
بخش خصوصی قصه جدیدی 
نیست. این مسئله موجب شده 
با وجود ظرفیت باال در تامین 
بخش خصوصی  توس��ط  برق 
رغبت س��رمایه گذاران هر روز 
کمتر ش��ود و مصوبات قانونی 
نیز در حد مصوبه و حرف باقی 
بماند و کمتر شکل اجرایی به 

خود بگیرد. 
درهم��ی،  س��یدمهدی 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
در ایج��اد نیروگاه ه��ای تولید 
پراکن��ده ب��رق و کارش��ناس 
ح��وزه ب��رق و ان��رژی درباره 
ضرورت توسعه این نیروگاه ها 
در کش��ور به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »نی��روگاه مقیاس 
کوچک شهری از سال 1970 
در کش��ورهای اروپای��ی مورد 
است،  گرفته  قرار  بهره برداری 
ب��ه ط��وری ک��ه در برخی از 
کشورها س��هم 50 درصدی را 
به خود اختصاص داده اس��ت، 
اما در کش��ور ما هنوز س��هم 
کمت��ر از 10 درص��د را نیز به 

خود اختصاص نداده است.« 
دانمارک  کش��ور  هم اکنون 
50 درص��د و کش��ور فنان��د 
40 درص��د از ب��رق تولی��دی 

خ��ود را در نیروگاه های تولید 
پراکنده برق تامین می کند. 

»در  اس��ت:  معتق��د  وی 
کش��وری ک��ه منابع فس��یلی 
می ش��ود،  یاف��ت  وف��ور  ب��ه 
س��رمایه گذاری ب��رای احداث 
نیروگاه های بادی و خورشیدی 
صرفه اقتصادی ن��دارد، اما به 
دلیل ش��یوه استفاده نادرست 
حرارت��ی  نیروگاه ه��ای  از 

بهره وری آن اندک است.«
بهره وری  موجود  در شرایط 
نیروگاه ه��ای حرارات��ی تنه��ا 
25 درص��د اس��ت ک��ه از این 
میزان شش تا هفت درصد نیز 
در زمان انتقال پرت می شود، 
در حالی با توسعه نیروگاه های 
تا س��قف  بهره وری  پراکن��ده 
40 درص��د افزایش می یابد که 
در صورت اس��تفاده از ظرفیت 
گرمایی آن بهره وری تا س��قف 

88 درصد افزایش می یابد. 

تعریفی از نیروگاه های 
تولید پراکنده 

پراکنده  تولید   نیروگاه های 
که به DG معروف هس��تند، 
کیلو  تولی��د چن��د  ظرفی��ت 
وات تا ظرفی��ت تجمیعی 25 
م��گا وات را دارند و از آنجا که 
در نزدیک��ی ش��هرها و محل 
س��کونت تاس��یس می شود از 
راندمان بیش��تری نس��بت به 
نیروگاه ه��ای حرارت��ی دارند. 

در بهم��ن م��اه س��ال 87 ب��ا 
با عنوان  اباغ دس��تورالعملی 
مقیاس  مولده��ای  »توس��عه 
کوچک « توسط معاونت برق و 
انرژی وزارت نیرو صادر شد که 
براس��اس آن و اصل 44 قانون 
اساسی س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی در ص��ورت تمایل 

می توانن��د نس��بت ب��ه ایجاد 
نیروگاه ه��ای کوچک حرارتی 
اقدام کنن��د و وزارت نیرو نیز 
با عقد ق��رارداد تضمینی برق 
تولید ش��ده را خریداری کند. 
همچنین براساس برنامه پنجم 
راه اندازی  و  اح��داث  توس��عه 
حداقل 3000 مگاوات نیروگاه 
تولی��د پراکنده توس��ط بخش 

خصوصی پیش بینی کرد. 
اصل��ی  م��زای����ای  از 
کوچ��ک  مقی��اس  مول��د 
نی��از  ع����دم  ب��ه  می ت��وان 

زی��اد  س��رم��ایه گذاری  ب��ه 
امک����ان جذب مش��ارکت  و 
س��رمایه های  و  عم��وم��ی 
متوس��ط، حذف تلفات انتقال 
ت��وزی��ع  تلف��ات  کاه��ش  و 
اس��تفاده  س��هولت  ب��رق، 
 CHP به ص��ورت  کارب��ری 
نیروگ��اه های  ب��ا  قی��اس  در 
ب��زرگ و متمرک����ز، قابلیت 
آسان،  جابه ج��ایی  و  حم��ل 
آالینده های  انتش����ار  ع��دم 
حال��ت  در  زیس��ت محیطی 
اس��تف��اده از ظرفیت ه����ای 
زباله های شهری و دامی اشاره 

کرد. 

مشکالت توسعه 
نیروگاه های پراکنده

ب��ا آن وج��ود باید ش��رایط 
نیروگاه ه��ای  توس��عه  ب��رای 
پراکنده فراهم شود. حمیدرضا 
صفاری��ان، مدیر عامل نیروگاه 
شهری شرکت رنگین کمان در 
این ب��اره به »فرص��ت امروز« 
مش��کل  »مهم ترین  می گوید: 
در توس��عه نیروگاه های تولید 
پراکن��ده ب��رق این اس��ت که 
این نیروگاه ها توجیه اقتصادی 
ندارد،  س��رمایه گذاری  ب��رای 
زیرا وزارت نی��رو به ازاری هر 
وات ب��رق تولی��دی 75تومان 
پرداخ��ت می کن��د ک��ه با در 
نظ��ر گرفت��ن هزین��ه گاز در 
نهایت به 100تومان می رسد. 

این در حالی اس��ت که تمامی 
تجهی��زات و هزینه ه��ای این 
نیروگاه ه��ا ب��ه ج��ز گاز با ارز 
محاس��به می شود. این مشکل 
موجب ش��ده تا شاهد توسعه 
نیروگاه ه��ای پراکنده برق در 

کشور نباشیم.« 
اینک��ه  ب��ه  بااش��اره  وی 
نی��از  م��ورد  گاز  تامی��ن  در 
وج��ود  مش��کلی  نی��روگاه 
ندارد، می افزاید: »فعا تعداد 
ای��ن نیروگاه ها اندک اس��ت 
مش��کلی  گاز  تامی��ن  در  و 
وج��ود ندارد. در هر س��اعت 
وارد  گاز  مترمکع��ب   750
نی��روگاه می ش��ود. همچنین 
در مجم��وع راندمان نیروگاه  
تولید 3مگاوات برق است که 
در صورت وجود تسهیات از 
سویی و افزایش قیمت خرید 
برق توس��ط دول��ت ظرفیت 
ای��ن وج��ود دارد ک��ه تولید 
به 12 حتی 15م��گاوات نیز 

افزایش یابد.« 
وج��ود نیروگاه های پراکنده 
ب��رق در نزدیک��ی و مجاورت 
بر  واحدهای مس��کونی عاوه 
کاه��ش پرت��ی ب��رق تولیدی 
از جنب��ه حرارات��ی نی��ز حائز 
اهمیت اس��ت از ای��ن رو الزم 
اس��ت که وزارت نیرو سیاست 
حمایت��ی خ��ود را نس��بت به 
ای��ن نیروگاه ه��ا تغیی��ر دهد. 
ب��دون ش��ک در صورت��ی که 
قیمت خری��د هر مگاوات برق 
تولی��دی در ای��ن نیروگاه ه��ا 
افزای��ش رغبت ب��رای حضور 
س��رمایه گذار افزای��ش خواهد 

یافت. 
نی��روگاه ش��هری ش��رکت 
نخس��تین  ن  نگین کما ر
در  ک��ه  اس��ت  نیروگاه��ی 
مجاورت ش��هر توس��ط بخش 
خصوصی س��اخته شده است 
و ماهان��ه 150 تا 200میلیون 
توم��ان ب��رق تولی��د می کند. 
نی��رو  وزارت  خوش��بختانه 
براس��اس قراردادی که با این 
نی��روگاه منعقد کرده اس��ت، 
پرداختی به موقعی دارد و این 
واحد تولید برق مشکلی از این 

بابت تامین هزینه ها ندارد. 

نگاه سرمایه گذاران به دالیل سهم حداقلی نیروگاه های کوچک

نیروگاه های تولید پراکنده، ارزان اما غیر اقتصادی
نخستین گام در مسیر ساخت ١٠ گروه کاالی نفتی
ساخت ٣ قلم کاالی استراتژیک 

صنعت نفت در کشور
 مدیرعامل ش��رکت پتروپارس گفت: سه قلم کاال از 
10 گروه کاالی مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور 

ساخته شد. 
محم��د ج��واد ش��مس، در گفت وگو با ش��انا، خرید 
و س��اخت تجهی��زات س��رچاهی در ح��وزه حفاری و 
بهره برداری را یک��ی از حلقه های مفقوده صنعت نفت 
در بخ��ش باالدس��تی دانس��ت و گفت: طی دو س��ال 
گذشته برای نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات 
پیش��رفته در این کارخان��ه هزینه و زمان زیادی صرف 
شده اس��ت، از طرف دیگر مواد اولیه برای ساخت این 

محصول از کشورهای پیشرفته دنیا وارد می شود. 
به گفته وی س��ه قلم کاال از 10 گ��روه کاالی مورد 
 line( نی��از صنعت نف��ت ش��امل آویزه های آس��تری
 )SSSV( ش��یرهای اطمینان درون چاهی ،)hanger
و مجموعه تکمیل چاه توسط راندن رشته های تکمیلی 

)Mono bore( در داخل کشور ساخته شد. 
ش��مس از آمادگی برای ساخت ش��یرهای اطمینان 
درون چاه��ی )SSSV( در کارخان��ه تجهیزات تکمیل 

چاه کیش )KCT( خبر داد. 
مدیرعام��ل ش��رکت پتروپ��ارس اف��زود: ش��یرهای 
اطمینان درون چاهی س��اخت شریک خارجی شرکت 
پتروپارس هم اکنون در فازهای 17 و 18 میدان گازی 
پارس جنوبی با موفقیت نصب ش��ده اس��ت، از این رو 
با داش��تن دانش فنی س��اخت این نوع کاال به زودی با 

گرفتن سفارش اقدام به تولید انبوه آن می کنیم. 

١٥٠ حلقه چاه باقیمانده در پارس جنوبی
ش��مس با بیان اینکه هم اکنون 150 حلقه چاه گازی 
دیگ��ر باید در میدان گازی پارس جنوبی حفاری ش��ود، 
گفت: این کارخانه قادر به تامین تجهیزات س��رچاهی و 
ش��یرهای اطمینان این تعداد چاه است، البته با توجه به 
شرایط چاه های نفتی و گازی در مناطق نفت خیز جنوب 

نیز این نوع محصوالت در این مناطق نیز نیاز است. 
وی گف��ت: هم اکنون ش��رکت پتروپارس ب��ا آگاهی از 
اصول و قوانین بین المللی به گونه ای با سازندگان تجهیزات 
صنعت نف��ت جهان تعامل می کند که ب��رای طرف های 

خارجی کار در ایران با مشکات همراه نباشد. 

در مراسمی با حضور
 وزیر نفت و سرپرست وزارت علوم

مسئولیت تحقیقات توسعه ای میادین 
نفتی به دانشگاه ها واگذار می شود

 مس��ئولیت تحقیق��ات توس��عه ای میادی��ن نفتی در 
مراس��می که صبح امروز با حضور وزیر نفت و سرپرست 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می ش��ود، به طور 
رسمی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی واگذار خواهد شد. 
ب��ه گزارش ش��انا، در پ��ی تاکید وزیر نف��ت مبنی بر 
بهره من��دی از تجرب��ه و تخص��ص دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقاتی در توس��عه میادین نفتی و توافق حاصل شده 
بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی به عنوان مشاور پژوهشی، وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری  امروز طی مراس��می میزبان وزیر و 
جمع��ی از مدیران ارش��د وزارت نفت و رؤس��ای برخی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور خواهد بود تا به طور 
رسمی، مسئولیت تحقیقات توسعه ای برخی میادین نفتی 
کشور به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مدنظر واگذار شود. 
بر پایه این گزارش، بیژن زنگنه وزیر نفت پیش تر بر 
ضرورت مش��ارکت مراکز پژوهشی در بخش تحقیق و 
توس��عه مخازن نفت و گاز کشور تاکید و از تعیین نوع 
قرارداده��ای ویژه برای همکاری ای��ن مراکز با صنعت 

نفت خبر داده بود. 
زنگن��ه با بیان اینکه عاوه بر دانش��گاه صنعت نفت، 
حدود ش��ش دانش��گاه کش��ور از پتانس��یل خوبی در 
حوزه مهندس��ی نف��ت برخوردارند، اعام ک��رده بود: 
معتق��دم باید صفر تا صد چند مخزن به هر یک از این 
مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی سپرده شود تا آنها 
به عنوان مش��اور عالی صنعت نفت در بخش تحقیق و 

توسعه این مخازن فعالیت کنند. 
به گفته وی، حفظ س��امت مخ��زن از اولویت های 
صنعت نفت اس��ت و دانش��گاه ها یا پژوهشگاه صنعت 
نف��ت ک��ه مس��ئولیت پژوه��ش و فناوری مخ��ازن را 
برعه��ده می گیرن��د، می توانن��د از ش��ریک خارج��ی 
اس��تفاده کنن��د و الزم اس��ت تمام امکان��ات و دانش 
 خ��ود را برای دس��تیابی به اهداف مدنظر در توس��عه 

میدان ها بکار گیرند.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجد سلیمان خبر داد: 

تحقق ١٠6 درصدی برنامه های تولید در 
قدیمی ترین تولید کننده نفت و گاز کشور

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
از تحقق 106 درصدی برنامه تولید نفت و گاز این شرکت 

در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان، ابراهیم پیرامون با بیان این مطلب افزود: 
با بررسی های فنی و مقایسه پیش بینی با عملکرد واقعی 
مشخص شد که برآیند تولید این شرکت در نیمه نخست 

امسال مثبت و فراتر از برنامه بوده است. 
وی گف��ت: با س��نجش و پایش داده ه��ای عملیاتی 
مش��خص ش��د که برآیند تولید نفت و گاز این شرکت 

106درصد و بیشتر از برنامه پیش بینی شده است. 
وی همچنین با ابراز امیدواری بر تس��ریع در راه اندازی 
کارخانه ه��ای جدی��د در ح��وزه عملیاتی این ش��رکت 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به پتانسیل خوبی که در تولید 
نفت نمکی در این شرکت وجود دارد، تسریع در راه اندازی 
کارخانجات نمک زدایی جدید توان تولید این ش��رکت را 
به میزان مطلوبی افزایش می دهد. الزم به توضیح اس��ت 
که شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یکی از 
پنج شرکت بهره بردار تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب است که در گستره ای به وسعت 27000 کیلومتر 
مربع از ایذه در شمال استان خوزستان تا استان ایام و در 

حوزه جغرافیایی 13 شهرستان فعالیت می کند. 

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران اعالم کرد 
 افزایش ظرفیت نیروگاه بادی 

منجیل به ١٠٠ مگاوات
مدیرعامل س��ازمان انرژی های نو ای��ران اعام کرد: 
افزایش ظرفیت نیروگاه بادی منجیل به 100 مگاوات 
نص��ب 40 توربین بادی در س��ایت منجیل در مهرماه 
کامل ش��ده و این نیروگاه که یکی از نیروگاه های بادی 
بزرگ خاورمیانه اس��ت، پس از سال ها با تمام ظرفیت 

وارد مدار می شود.
مهندس »یوس��ف آرمودلی« در گفت وگ��و با پاون، 
اظهار داشت: طی برنامه پنجم توسعه، 10 هزار مگاوات 
مجوز برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر توسط بخش 
خصوصی صادر ش��د که تع��دادی از آنها نیز به مرحله 

انعقاد قرارداد رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت خرید تضمینی برق حاصل 
از انرژی های تجدیدپذیر به نرخی کاما مناسب تبدیل 
ش��ده است، گفت: نرخ خرید برق متناسب با نرخ ارز و 
تورم تطبیق داده ش��د و هم اکنون به ازای هرکیلووات 

ساعت به 4630 ریال رسیده است.
وی اظهار داش��ت: طرح های ما در سه سال گذشته 
ب��ا معضل تامین منابع مالی روبه رو ش��د که س��رعت 
اج��رای طرح ها ازجمله نیروگاه بادی منجیل و نیروگاه 

زمین گرمایی را کاهش داد.
مدیرعام��ل س��ازمان انرژی ه��ای ن��و ای��ران افزود: 
خوشبختانه با تصویب دریافت عوارض 30 ریال به ازای 
هر کیلووات س��اعت مصرف برق از مش��ترکان خانگی 
به منظور توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر در کش��ور، 
توانس��تیم قرارداد نیروگاه بادی منجیل را منعقد کرده 

و پره های آن را بسازیم.
وی ادام��ه داد: نص��ب 40 توربین بادی در س��ایت 
منجیل در مهرماه کامل شده و این نیروگاه که یکی از 
نیروگاه های بادی بزرگ خاورمیانه است، پس از سال ها 

با تمام ظرفیت وارد مدار می شود.
وی یادآور شد: با اجرای این طرح، ظرفیت نصب شده 

در سایت منجیل به 100 مگاوات می رسد.
آرمودلی اظهار داش��ت: در کن��ار طرح نیروگاه بادی 
منجیل، نصب نیروگاه بادی در زابل، ماهش��هر، شیراز، 
اصفه��ان، تبریز، نیر، س��راب، خلخال و س��رعین را در 

دستورکار داریم.
وی تصریح کرد: نخس��تین توربین ه��ای بادی 1.5 
مگاوات��ی بخش خصوصی در منطق��ه خواف راه اندازی 

شده که از ضریب تولید باالیی برخوردار است.
وی یادآور شد: ما در خواف یک طرح 100 مگاواتی 

و یک طرح 75 مگاواتی در حال نصب داریم.
وی خاطرنش��ان کرد: همچنین مپنا به ساخت داخل 
توربین های بادی 2.5 مگاواتی اقدام کرده که نخس��تین 
نمونه آن در منطقه کهک نصب ش��ده است. وی با اشاره 
به اقدام های انجام شده در زمینه توسعه انرژی خورشیدی، 
گفت: طی س��ال های اخی��ر با تاش بخ��ش خصوصی 
نخس��تین نیروگاه فتوولتاییک 514 کیلوواتی متصل به 

شبکه راه اندازی شد که در مارد کرج قرار دارد.
وی افزود: در هش��ت ماه گذش��ته از محل عوارض 30 
ریالی به ازای هر کیلووات س��اعت مص��رف برق، نزدیک 
هفت ت��ا 10 مگاوات س��امانه های فتوولتاییک به صورت 
مجانی در م��دارس، اداره های دولتی، مراکز آموزش��ی و 
تحقیقاتی سراس��ر کش��ور نصب و راه اندازی کرده ایم که 

البته این طرح باید با حضور بخش خصوصی کامل شود.
وی اب��راز امیدواری کرد: با تمهیدهایی که در وزارت 
نی��رو اندیش��یده می ش��ود، س��رمایه گذاری در بخش 

فتوولتاییک مقرون به صرفه تر از گذشته شود.

مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضالب
آبفای کشور خبر داد 

 پایش لحظه ای کیفیت آب  با راه اندازی 
سامانه جامع کنترل کیفیت

 هم اکن��ون 363 آزمایش��گاه در ش��رکت های آب 
و فاض��اب روس��تایی و 429 آزمایش��گاه در بخ��ش 
ش��هری فعالیت دارند که اطاعات ایجادش��ده در این 
آزمایش��گاه ها به ص��ورت مس��تقیم وارد این س��امانه 
می شود،  به طوری که در هر لحظه امکان دسترسی به 
آخری��ن و به روزترین اطاعات کیفیت آب در هر نقطه 

کشور در دسترس خواهد بود.  
  »سیدکوش��یار اعظم واقف��ی« در گفت و گو با پاون،  با 
تاکید بر اهمیت کنترل لحظه  به لحظه کیفیت آب توزیعی 
در مخازن و شبکه های آب رسانی،  گفت:  شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور از سال 78 در زمینه راه اندازی بانک 
اطاعاتی کنترل کیفیت آب در سطح کشور فعالیت خود 
را آغ��از کرد که البته این بانک های اطاعاتی اولیه قدرت 
پردازش و ارائه تمامی اطاعات آب کشور را نداشتند.  وی 
ادامه داد:  در سال های اخیر با فراهم شدن زیرساخت های 
الزم همچون اینترنت و اینترانت داخلی شرکت ها،  زمینه 
گس��ترش و روزآمدکردن این سامانه میسر شد و از سال 
89 بحث ایجاد سامانه جامع کنترل کیفیت آب کشور با 
هدف ثبت اطاعات کیفیت آب از نقطه تولید اطاعات،  
یعنی آزمایشگاه های کنترل کیفیت سراسر کشور مطرح 

شد.  
آزمایش��گاه  های  وضعی��ت  درب��اره  اعظم واقف��ی 
سراس��ر کش��ور،  گفت:  هم اکنون 363 آزمایشگاه در 
شرکت های آب و فاضاب روستایی و 429 آزمایشگاه 
در بخش ش��هری فعالیت دارند که اطاعات ایجادشده 
در این آزمایشگاه ها به صورت مستقیم وارد این سامانه 
می شود؛  به طوری که در هر لحظه امکان دسترسی به 
آخری��ن و به روزترین اطاعات کیفیت آب در هر نقطه 

کشور در دسترس خواهد بود.  
وی ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون 96 درصد ش��رکت های 
آب و فاض��اب به این س��امانه متصل ش��ده اند،  یادآور 
ش��د:  در گذشته اطاعات شرکت ها پس از تهیه نمونه و 
گزارش آزمایشگاه،  با تاخیر بیش از یک ماه در بانک های 
اطاعاتی ثبت می ش��د؛  اما هم اکنون نتیجه آزمون های 
انجام شده ازجمله اطاعات میکروبی و کلر باقی مانده در 
آب،  ش��یمیایی،  فلزهای سنگین وارد سامانه شده و در 
دسترس است.  اعظم واقفی،  از تهیه اطلس جامع کیفیت 
آب در ش��رکت مهندسی آب و فاضاب کشور خبر داد و 
گفت:  در ای��ن اطلس جامع تمامی اطاعات به تفکیک 
هر شهر یا شهرستان از وضعیت منابع آب تا شاخص های 

کیفیت منطقه موجود است.  

نیروگاه مقیاس 
کوچک شهری در 
برخی از کشورها 
سهم 50 درصدی 

را به خود اختصاص 
داده، اما در کشور ما 
هنوز سهم کمتر از 
10درصد را نیز به 

خود اختصاص نداده 
است

انرژی های نو

آب

صنعت نفت

خبر استانی
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به گ��زارش خبرگزاری رویترز 
ش��رکت نفت آرامکو عربس��تان 
س��عودی که یک شرکت دولتی 
اس��ت ب��ا هدف کس��ب س��هم 
بیش��تر از بازار نفت خام، قیمت 
این محصول را برای مش��تریان 
آس��یایی در م��اه نوامبر کاهش 
داد. ای��ن کاهش قیم��ت تا این 
لحظه روشن ترین نشانه از قصد 
این کش��ور به عنوان بزرگ ترین 
صادر کنن��ده نف��ت در دنیا برای 
کسب سهم بیش��تر از بازار نفت 

خام است. 
از  ناش��ی  اق��دام  ای��ن 
درخواست هایی از درون سازمان 
کش��ورهای تولید کنن��ده نف��ت 
اوپک اس��ت که خواهان تقویت 
قیمت نف��ت در مقابل س��قوط 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال 
که به پایین ترین سطح خود در 
دوس��ال گذشته رس��یده است، 

هستند. 
ای��ن کاه��ش قیم��ت ام��ا از 
عاقه  نش��ان دهنده  دیگر  سوی 
پیگی��ری  جه��ت  عربس��تان 
در  نفت��ی اش  سیاس��ت های 
س��ال های اخیر مبن��ی بر تولید 
نفت کافی برای بازارهای جهانی 

اس��ت، درحالی که این کش��ور 
همزمان مش��غول رقابت با عراق 
و ایران ب��رای تبدیل ش��دن به 
نفت  تامین کنن��ده  بزرگ تری��ن 
اقتصاد های در حال توسعه نظیر 

چین است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که اعام 
س��وی  از  جدی��د  قیمت ه��ای 
عربس��تان س��عودی تاثیر منفی 
خ��ود را بر نفت برنت گذاش��ته 
و قیمت هر بش��که نفت دریای 
شمال با چهل و پنج صدم درصد 
کاهش به قیمت 94. 25 در هر 

بشکه رسید. 
بنا بر پیش بین��ی فعاالن بازار 
نف��ت، کاهش پی در پ��ی قیمت 
ب��رای چهارمی��ن م��اه توس��ط 
عربستان ممکن است این کشور 
در پی راه انداختن جنگ قیمت 
را در منطق��ه باش��د. به عن��وان 
مث��ال، ای��ران به عن��وان یکی از 
رقب��ای عربس��تان در تولی��د و 
فروش نفت ممکن است به دلیل 
ای��ن کاهش قیم��ت و همچنین 
تحریم های اعمال ش��ده از سوی 
غرب با کس��ری بودج��ه مواجه 

شود. 
عربستان، شاخص فروش نفت 

خام سبک خود را به میزان یک 
دالر در هر بش��که در مقایسه با 
ماه اکتب��ر کاهش داد و تخفیف 
یک دالر و پنج س��نتی را نسبت 
به متوس��ط دوب��ی و عمان ارائه 
ک��رد. ای��ن در حالی اس��ت که 
فعاالن ب��ازار نفت انتظار کاهش 
قیم��ت این چنینی را نداش��ته و 
حداکث��ر میزان کاه��ش قیمت 
توسط عربس��تان را هفتاد سنت 
گفتنی  می کردن��د.  پیش بین��ی 
اس��ت که س��عودی ها برای نفت 
صادراتی خود ب��ه اروپا و امریکا 
نیز کاهش قیمت چهل سنتی را 

درنظرگرفتند. 
پیش بین��ی  ب��ازار  فع��االن 
می کنند که نشست آتی اعضای 
اوپک در وین یک جلسه پرتنش 
باشد، جایی که کشورهای عضو 
برای چاره اندیش��ی جهت مقابله 
با اس��تخراج نفت از س��نگ در 
امری��کای ش��مالی و همچنی��ن 
بازگشت لیبی به شرایط مطلوب 
ص��ادرات نف��ت ک��ه قیمت هر 
بشکه نفت را برای نخستین بار از 
سال 2002 به کمتر از 95 دالر 
در هر بش��که رس��انده، تشکیل 

جلسه خواهند داد. 

رویارویی در اوپک
خلیج فارس  حوزه  کشورهای 
اس��تدالل  اینچنین  اوپ��ک  در 
می کنند که قیمت نفت در سه 
ماهه چه��ارم امس��ال به دلیل 
خواهد  بهب��ود  تقاضا  افزای��ش 
یاف��ت. در همی��ن راس��تا وزیر 
نفت ای��ران از اوپک خواس��ت 
تا جلوی کاه��ش قیمت گرفته 

شود. 
ام��ا نتیج��ه ی��ک رأی گیری 
توسط رویترز نش��ان داد که در 
دوس��ال آینده افت شدیدی در 
قیم��ت ان��رژی و خصوصا نفت 
پیش بینی می شود و این موضوع 
با توجه به پایی��ن ماندن قیمت 
نفت برنت دریای شمال در سال 
2015 اعضای س��ازمان اوپک را 
با چالش��ی جدی روبه رو خواهد 

ساخت. 
به عنوان  س��عودی  عربس��تان 
بزرگ ترین تولید کننده و دارنده 
اضافه  تولید  ظرفیت  بیش��ترین 
نف��ت میزان تولید خ��ود در ماه 
اگوس��ت را تقلی��ل داد تا از دید 
کارشناس��ان و تحلیلگران حوزه 
انرژی ب��ر نقش خ��ود به عنوان 
برتری��ن تولید کنن��ده نف��ت در 

جهان تاکید کند. اما با این همه 
میزان نفت تولیدی این کشور به 
طور کلی به عدد 9.668 بش��که 
رسیدکه در مقایسه با عدد 9.66 
میلیون در ماه ج��والی افزایش 

نشان می دهد. 
در ای��ن بین ی��ک تحقیق در 
مورد تولید نفت توس��ط اعضای 
اوپ��ک توس��ط رویت��رز نش��ان 
می دهد که به رغم اشباع بازار از 
نف��ت خام و تاثیر آن بر قیمت ها 
اعض��ای این س��ازمان همچنان 
مانند س��ابق به تولید نفت ادامه 

می دهند. 
ماه گذش��ته دبی��رکل اوپک 
الب��دری اعام کرد که  عبداهلل 
انتظ��ار دارد ت��ا اعض��ا پیش از 
نشس��ت م��اه نوامب��ر از میزان 
تولی��د خ��ود بکاهن��د. در این 
می��ان کش��ورهای دیگ��ر نظیر 
ای��ران و ونزوئ��ا ک��ه همواره 
ب��رای افزای��ش قیمت ها تاش 
می کنن��د ممکن اس��ت این بار 
بر س��ایر اعضا جهت اقدام برای 
جلوگی��ری از کاه��ش بیش��تر 

قیمت فش��ار وارد آورند. 
ترجمه معراج آگاهی 
منبع رویترز 

احداث خط لوله انتقال گاز به عسلویه در مرحله نهایی است
مطابق مصوبه ش��ورای اقتصاد در س��ال 1378 گاز تولیدی میدان س��لمان 
بای��د از طریق خط لوله میدان گازی س��لمان به عس��لویه منتقل می ش��د، اما 
ب��ه ج��ای احداث این خط به عس��لویه اقدام ب��ه احداث خط لوله از س��لمان 
به س��یری و از س��یری به مبارک س��کوی )RP( کرده و این مصوبه به دست 

فراموشی سپرده شد.
محمدباقر س��لیمانی، مدیر عملیات تولید نفت فات قاره با بیان اینکه نخس��تین 
برداشت ها از این میدان گازی به میزان کافی نبوده و گاهی به تاخیر افتاده است، به 
خبرنگار مانا گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته انتقال گاز به داخل از میدان 
گازی سلمان توسط خط لوله انتقال به عسلویه در مرحله نهایی است و هر زمان که 

وزارت نفت اعام کند آمادگی انتقال وجود دارد.
وی با اش��اره به پیگیری های وزارت نفت و امور خارجه در خصوص انتقال گاز به 
خارج از کشور از طریق خط لوله سیری به مبارک اظهار داشت: درصدد هستیم که 

میزان برداشت در داخل را افزایش داده و به میزان مشابه ای با صادرات برسانیم.
گفتنی اس��ت الیه گازی این میدان دارای ذخیره ای حدود 15 میلیارد متر مکعب 

است که با انتقال گاز به عسلویه بهره برداری داخلی صورت گیرد.

تبادل ١49٣ مگاوات برق با همسایگان 
 می��زان مبادله ه��ای برون مرزی برق ایران با کش��ورهای همس��ایه در روز ش��نبه 

12مهرماه به 1493 مگاوات رسید. 
به گزارش پاون، مجموع میزان صادرات برق ایران به کش��ورهای افغانستان، عراق، 
پاکس��تان، ارمنس��تان و ترکیه در روز ش��نبه 902 مگاوات و مجموع واردات برق از 

کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 591 مگاوات ثبت شد. 
تراز تبادل برق ایران با کش��ورهای همس��ایه روز گذش��ته به مثبت 311 مگاوات 

رسید. 
جمهوری اس��امی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکس��تان، ترکمنستان، ترکیه، 

جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند. 
پی��ک مصرف برق نی��ز در همین روز بیش از 1800مگاوات افزایش یافت و میزان 

ذخیره نیروگاه های کشور نیر به 3706مگاوات رسید. 
روز ش��نبه پیک مصرف برق کشور 36 هزار و 420مگاوات به ثبت رسید، درحالی 
که پیک مصرف برق کش��ور در روز مشابه پارس��ال 34 هزار و 558مگاوات گزارش 
شده بود. همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور در روز گذشته به 3706 مگاوات 

رسید. صنایع کشور در روز گذشته سه هزار و 231مگاوات برق مصرف کردند. 

کاهش رسمی قیمت نفت از سوی عربستان با هدف کسب سهم بیشتری از بازار

الهه ابراهیمی 



3 کار و تولید

ف��رآوری ط��ا در مع��دن 
س��اریگونی قرار ب��ود از ابتدای 
مهر امس��ال انجام شود، اما حاال 
در نیمه مهرم��اه وزارت صنعت 
معدن و تجارت اع��ام کرده که 
از پیش��رفت کار در ای��ن معدن 
رضایت ندارد. به نظر می رس��د، 
این نارضایت��ی می تواند جا پای 
شرکت اوراس��یا گلد قزاقستان 
را سس��ت کند و حتی ب��ه کنار 

گذاشتن آن بینجامد. 
معدن طای س��اریگونی که 
با س��رمایه گذاری 500 میلیارد 
تومانی قرار بوده دو هزار ش��غل 
در منطقه قروه استان کردستان 
ایجاد کن��د، اما ب��ه گفته جعفر 
س��رقینی، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از »روند اجرایی« 
مطلوبی برخوردار نیس��ت. اما او 
هن��وز از احتمال عوض ش��دن 
شرکت بهره بردار حرفی نمی زند 
و به این نکته اکتف��ا می کند که 
»ش��رکت در ح��ال انج��ام امور 
مربوط به پروژه اس��ت، هر چند 
س��رعت اجرای کاره��ا مطلوب 

نیست.«

نامطلوب ب��ودن فعالیت یک 
شرکت در بهره برداری از معدنی 
که براساس پیش بینی ها 88تن 
ط��ای قاب��ل اس��تخراج دارد، 
دولت را ب��ا چالش ه��ای جدی 
روبه رو کرده اس��ت ت��ا آنجا که 
رییس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت کردس��تان در آخرین 
روز هفته گذشته در جلسه ای با 
معدن داران و صنعتگران محلی 
از احتم��ال کنار گذاشته ش��دن 
ش��رکت بهره ب��رداری مع��دن 

ساریگونی سخن بگوید. 
براساس گزارش��ی که سایت 
ماین نیوز منتش��ر کرده، محمد 
دره وزم��ی گفته: پیش��رفت این 
ط��رح بس��یار آرام اس��ت و در 
اجرا نی��ز از نظ��م قاب��ل قبولی 
برخوردار نبوده است. در همین 
راستا صورت جلس��ه ای تنظیم 
و معی��ار و ش��اخص های الزم به 
مجری طرح گوشزد شده است. 
در این صورت جلس��ه مقرر شده 
در صورت عدم عمل به موقع به 
تعه��دات، برابر ق��راردادی که با 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
امضا شده اس��ت، با این شرکت 

برخورد می شود. 

تکرار کم کاری 
این نخس��تین بار نیس��ت که 
پیش��رفت پروژه این مع��دن با 
تعلل روبه رو ش��ده، بلکه پیش از 
این هم گزارش هایی در این باره 
در رس��انه ها منتشر ش��ده بود. 
بهمن ماه پارس��ال با انتشار خبر 
پیشرفت 20 درصدی این پروژه 
طی دو س��ال توجه بس��یاری از 
کارشناس��ان را جل��ب ک��رد و 
باالخره مقصود عبدوآژیت اوف، 
مدیر شرکت بهره بردار اعام کرد 
که به دلیل تش��دید تحریم های 
مالی مش��کاتی در نقل و انتقال 
منابع مالی از قزاقستان به ایران 
به وجود آمده که س��بب تاخیر 
در اج��رای کار در معدن طای 

ساریگونی شده است. 

ورود ممنوع 
انتش��ار اخبار تاخی��ر در کار 
معدن طای ساریگونی در حالی 
منتش��ر ش��ده که چندی پیش 
گفته شد، تعدادی از کارشناسان 
شرکت بهره بردار اجازه ورود به 

ایران را پی��دا نکرده ان��د و عدم 
ورود این افراد یکی از دالیل بروز 
تاخی��ر در اجرای پ��روژه  عنوان 

شده بود. 
جعف��ر س��رقینی، در این باره 
گفته بود: »چند نف��ر از اعضای 
هیات مدیره ش��رکت قزاقستانی 
فعال در این پروژه بنا به دالیلی 
اجازه ورود به ایران را پیدا نکرده  
و نتوانس��ته اند ویزا بگیرند. این 
یکی از دالیل تاخی��ر در اجرای 

پروژه بوده است.«
او در آخری��ن اظهارنظ��رش 
اعام کرده این مش��کل برطرف 
شده اس��ت، اما توضیح بیشتری 
دراین ب��اره ک��ه چ��را اعض��ای 
هیات مدیره شرکت نتوانسته اند 
به ایران بیایند، ارائه نکرده است. 

برکناری قزاق ها
براس��اس اخباری که تاکنون 
منتش��ر ش��ده، یکی از راه هایی 
که احتم��اال در این ب��اره پیش 
روی مس��ئوالن وجود دارد کنار 
گذاش��تن قزاق ها از این پروژه و 
جایگزین کردن گ��روه دیگری 
اس��ت. پی��ش از ای��ن ه��م در 

س��ال 1389 ش��رکت انگلیسی 
ریوتینت��و از ای��ن مع��دن کنار 
گذاشته شده است، در حالی که 
این ش��رکت عملیات اکتش��اف 
معدن را انجام داده و قصد داشته 
که کار اکتش��اف را هم بر عهده 
بگیرد. پس از خ��روج ریوتینتو 
از این معدن و با ی��ک وقفه  پای 
قزاق ه��ا به ای��ن پروژه باز ش��د 
و با وجود اینکه ابت��دا قرار بوده 
اسفند سال گذش��ته این معدن 
به بهره برداری برسد و این تاریخ 
تغیی��ر ک��رده و به مهر امس��ال 
موک��ول ش��ده، اما هن��وز هم از 
 بهره برداری طای س��اریگونی 

خبری نیست. 
تاخیر در بهره ب��رداری از این 
معدن طا که در قروه کردستان 
قرار دارد، اعت��راض فرماندار این 
منطقه و نیز نماینده مردم قروه 
در مجلس ش��ورای اس��امی را 
هم در پی داشته اس��ت. وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت هم با 
وجود اعام نارضایت��ی از نحوه 
پیشرفت کار در این پروژه هنوز 
در این باره هیچ تصمیمی نگرفته 

است. 

انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن ایران اعام کرد: حضور هیأت 
بخش خصوصی ایران در چین و مذاکرات با 
طرف چینی موجب افزایش دو دالری قیمت 

سنگ آهن صادراتی به این کشور شد.
به گزارش ماین نیوز، براساس این توافق 
کلیه س��نگ آهن های صادراتی کشورمان 
به بازار یادش��ده با هر عیاری مش��مول این 

افزایش نرخ خواهد شد.
خبرهای منتشر ش��ده از بازار سنگ آهن 
حاکی اس��ت، قیمت هر تن س��نگ آهن با 
عیار 62 درصد کمتر از 80 دالر داد وس��تد 
می ش��ود. فعاالن و صاحب نظران در بازار بر 
این باورند، قیمت س��نگ آهن ک��ه در ماه 

س��پتامبر به پایین ترین میزان در پنج سال 
اخیر رس��ید، برای مدتی طوالن��ی افزایش 
نخواهد یافت، زیرا عرضه بیش از تقاضاست 
و کاهش ن��رخ رش��د اقتصاد چین س��بب 

می شود تغییری در این شرایط پدید نیاید.
اخبار منتش��ره در اوایل مهرم��اه حاکی 
اس��ت که قیمت هر تن س��نگ آهن با عیار 
62 درصد در بن��در کینگداو چی��ن برابر با 
78.58 دالر بود. دست اندرکاران بازار سنگ 
آهن متوسط قیمت هر تن این ماده معدنی 
را در س��ال جاری میادی )2014( تاکنون 
104.66 دالر ذکر کرده اند، اما برای س��ال 
آینده )2015( انتظار دارند متوسط قیمت 

هر تن سنگ آهن به 80 دالر برسد.

یک هی��أت از بخ��ش خصوص��ی ایران 
به عنوان تنه��ا نماین��ده از خاورمیانه برای 
مشارکت در چهاردهمین کنفرانس فوالد و 
مواد خام دالیان چین، از دوم تا چهارم مهر 

جاری به این کشور سفر کرد.
براس��اس اطاعات منتشر ش��ده، ایران 
اکنون پنجمین صادرکننده س��نگ آهن به 
چین محسوب می شود و در بین فوالدسازان 
جهان نیز رتبه پانزدهم را به خود اختصاص 
داده است.صادرات سنگ آهن ایران در چهار 
ماهه نخس��ت س��ال 1393 به بیش از پنج 
میلیون و 203 هزار تن رس��ید که این رقم 
از نظر وزنی کاهش 21.8 درصدی نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل داشت.

برپایه آم��ار گمرک ای��ران در چهار ماهه 
نخست س��ال جاری ارزش صادرات سنگ 
آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر 
از 40 درصد با افت 16.7 درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته به رقم 349.7 

میلیون دالر رسید.
ایران در چهار ماهه اول سال 1392 حدود 
6 میلی��ون و 658 هزار تن س��نگ آهن به 
ارزش تقریب��ی 420 میلی��ون دالر ص��ادر 

کرده بود.
آمارهای رس��می منتش��ر ش��ده، میزان 
ذخایر اکتش��افی س��نگ آهن ایران را 5.1 
میلیارد تن که از این رق��م 2.8 میلیارد تن 

ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

افزایش قیمت سنگ آهن ایران در چین

جایزه 150 هزار دالری بانک توسعه 
اسالمی برای بانوان 

بانک توسعه اسامی برای مشارکت بانوان در مدیریت 
منابع آب جایزه ای 150 هزار دالری اعطا می کند. 

 دفتر وام ه��ا، مجامع و موسس��ات بین المللی، س��ازمان 
س��رمایه گذاری اعام کرد که بانک توس��عه اسامی در 
نظر دارد، به منظور شناس��ایی بانوان محقق و کارآفرین 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو و 
تشویق آنها برای افزایش مشارکت و نوآوری، جایزه نقدی 
به مبلغ 50هزار دالر و نش��ان افتخ��ار و گواهینامه برای 
اش��خاص حقیقی و جایزه ای معادل 100 هزار دالر برای 
موسسات و نهادهای برتر در زمینه مشارکت بانوان اعطا 

کند.
این گزارش می افزاید: با توجه به مسائل زیست محیطی 
فعلی در جهان و عدم دسترس��ی بس��یاری از کشورهای 
فقیر به منابع آب سالم و کافی، موضوع جایزه سال جاری 
»مشارکت زنان در مدیریت منابع آب« تعیین شده است 
که با توج��ه به نوآوری های ایجاد ش��ده توس��ط زنان در 
مدیریت بهینه مصرف آب و اثرات آن بر بهبود منابع آبی 
سالم و بهداشتی برای کشورهای عضو، نسبت به بررسی 
داوطلبان و تعیین برنده نهایی از س��وی کمیته منتخب 

بانک اقدام می کند.
رقابت داوطلبان در دو بخش شامل رقابت های انفرادی 
و همچنین بین موسس��ات معتبر و تخصص��ی در حوزه 

مدیریت منابع آب صورت می پذیرد.
این گزارش در ادام��ه یادآور می ش��ود: داوطلبان باید 
گزارش کامل از تحقیقات و پروژه های انجام شده به همراه 
مس��تندات ش��امل عکس و فیلم، مقاالت، تقدیر نامه ها، 
بروشور و کاتالوگ ها و کلیه مدارک و اطاعات خود را که 
به تایید حداقل دو نفر از مدیران ارشد کشوری و تحقیقاتی 
و علمی رسیده باشد به همراه فرم تکمیل شده و جزییات 
فعالیت های فعلی محقق و تصویر مقاالت درج ش��ده در 
نشریات بین المللی، حداکثر تا تاریخ 30 نوامبر سال جاری 
)9آذرماه(به کمیته جایزه بانک توسعه اسامی به آدرس 
ایمیل prizeforwomen@isdb.org ارس��ال یا به 
همراه کتاب ها و مقاالت به آدرس بانک توس��عه اسامی 

ارسال کنند.
بر پایه این گ��زارش، همچنین داوطلب��ان می توانند 
www.isdb. جهت اخذ اطاعات بیشتر به سایت های

org ی��ا www.irti.org مراجع��ه یا با ش��ماره تلفن 
6466787-12-00966 تم��اس حاص��ل کنند. نتایج 
نهایی رقابت بین 56 کشور عضو، در آوریل سال 2015 
اعام خواهد شد. الزم به ذکر است، متقاضیان )موسسه یا 
واحد پژوهشی و تحقیقاتی از بخش های خصوصی، دولتی، 
منطقه ای و بین المللی( می توانند نسبت به ارسال تحقیقات 

برتر در این زمینه به بانک توسعه اسامی اقدام کنند.
شایان ذکر اس��ت، در س��ال های قبل نیز خانم سعیده 
قدس، مدیر محترم موسسه محک و همچنین خانم سیده 
فاطمه مقیمی، مش��اور محترم امور بانوان کارآفرین اتاق 
بازرگانی ایران برنده جایزه بانک در زمینه »نقش زنان در 

توسعه« شده اند.

گزارش نعمت زاده از وضعیت صنعت 
کشور به کمیسیون امنیت ملی

عضو هیأت رییسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، با اشاره به حضور نعمت زاده وزیر صنعت 
در نشست این هفته این کمیسیون، گفت: در این نشست 
نعمت زاده گزارشی را از وضعیت عملکرد این وزارتخانه در 

ایجاد اشتغال جوانان ارائه می کند.
سیدباقر حس��ینی، در گفت وگو با خانه ملت، از حضور 
محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
نشست این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��امی خبر داد و گفت: در این نشست 
نعمت زاده گزارشی را از وضعیت عملکرد این وزارتخانه در 

ایجاد اشتغال جوانان ارائه می کند.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسامی، با 
اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار در تمام 
کش��ور، افزود: قطعا نبود اش��تغال و افزایش آمار بیکاری 

تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.
عضو هیأت رییسه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان یکی از متولیان حوزه تولید و اشتغال جوانان باید 

تمهیداتی را برای افزایش آمار اشتغال بیندیشد.

 مجازات کاریابی 
بدون داشتن پروانه کار 

دومین نشس��ت کارگروه موضوع ماده 35 »آیین نامه 
اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره 
شغلی بدون داشتن پروانه کار« با دستور جلسه پیگیری 
مصوب��ات قبلی کارگ��روه، در دفت��ر معاونت توس��ه کار 
 آفرینی و اش��تغال وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی

 برگزار شد. 
بر پایه این گزارش به اس��تناد مفاد ماده 35 آیین نامه 
اجرایی قانون مجازات به اش��تغال حرف��ه کاریابی بدون 
داش��تن پروان��ه مص��وب 1387، کارگروه یاد ش��ده به 
منظ��ور سیاس��ت گذاری کان در خص��وص چگونگ��ی 
اعزام نی��روی کار مازاد یا کارآفری��ن و نیز صدور خدمات 
فنی و مهندسی به خارج از کش��ور و با حضور نمایندگان 
تام االختی��ار وزارتخانه های امور خارجه، کش��ور، بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��امی ای��ران، س��ازمان تامین 
اجتماع��ی و انجمن صنف��ی کاریابی ه��ای بین المللی و 
 ب��ه ریاس��ت مع��اون توس��عه کارآفرین��ی و اش��تغال

 برپا می شود. 
عاوه بر این کارگروه موضوع ماده 35 به همسو کردن 
دو دیدگاه بخش دولتی و خصوص��ی در این امر، همراه با 
واگذاری سیاست گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا 
به بخش خصوصی )کاریابی ه��ای خصوصی بین المللی( 

می پردازد. 
گفتنی است، نخستین جلس��ه کارگروه 21 مردادماه 
1393 به منظ��ور هماهنگی سیاس��ت ها و برنامه ریزی، 
هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور 

تشکیل شده بود. 

سیاست یک بام و دو هوای همکاری 
برخی خودروسازان خارجی با ایران

در ش��رایط کنونی کش��ور، دولت باید ب��رای حمایت 
از تولید داخ��ل از خودروه��ای لوکس واردات��ی مالیات 

دریافت کند. 
علی احمدیان، کارش��ناس صنعت خودرو با اعام این 
نکته گفت: با دریافت مالی��ات ازخودروهای لوکس باید 
این مبلغ در حوزه صنعت خودرو صرف شود تا شاهد رشد 

صنعت خودروی داخل باشیم. 
وی با اشاره به وجود برخی موانع و مشکات در همکاری 
با ش��رکت های خارجی ب��ه دنیای خ��ودرو، توضیح داد: 
در ش��رایطی که درصد زی��ادی از خودروه��ای تولیدی 
و واردات��ی موجود در کش��ور از ک��ره وارد می ش��ود، اما 
متاسفانه درشرایط تحریم این کش��ور از واردات قطعات 
به ایران ممانعت کردن��د و این رفتار مش��کاتی را برای 
تولیدات داخلی ایجاد کرد. اگر قرار اس��ت بخش زیادی 
از خودروهای واردات��ی از کره وارد ش��ود، پس طبعا این 
کشور تحریم را رعایت نکرده اس��ت، پس چرا قطعات به 
ایران نمی دهد؟ متاس��فانه این رفتار موجب شده بخشی 
از تولیدات شرکت های داخلی با مشکل مواجه شود. اگر 
کره ای ها بنا دارن��د در تعامل با ای��ران از واردات قطعات 
جلوگیری کنند نباید اجازه داده شود که خودروهای آنها 

نیز وارد کشور شود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی ش��ریف با انتقاد از 
سیاست یک بام و دو هوا در همکاری خودروسازان با ایران 
اظهار داش��ت: هم اکنون ده ها میلیون خودرو به واس��طه 
تحریم کف کارخانجات خودروسازی خوابیده، اما همین 
کش��ورهایی که از ورود قطعات جلگیری می کنند تعداد 
زیادی از خودروهای آنها وارد کش��ور می شود که مسلما 
چنین رویه ای درست نیس��ت و با هیچ برنامه و سیاستی 
در کش��ور همخوانی ندارند. بای��د وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تصمیم ج��دی در ارتباط با برخی از ش��رکای 
خارجی که در ش��رایط تحریم همکاری درستی با ایران 
نداش��ته اتخاذ کن��د.  وی همچنین ممنوعی��ت واردات 
خودروهای ب��االی 2500 سی س��ی را اقدام درس��تی از 
سوی دولت دانست و گفت: چرا باید در این شرایط اجازه 
داده شود که بخش زیادی از ارز کشور برای ورود این نوع 
خودروها هزینه شود.  وی با اشاره به طرح مدیریت واردات 
خودرو افزود: دولت باید از ورود خودروها از کشورهایی که 
در شرایط تحریم با عدم ارسال قطعات مشکاتی را برای 

شرکت های داخلی ایجاد کردند، جلوگیری کند. 

 انحصار دولتی
 مشکل عمده صنعت خودروی ایران

عضو انجمن قطعه سازان ضمن تاکید بر خصوصی سازی 
واقعی در صنعت خودرو گفت: عدم اجرای درس��ت اصل 
44 قانون اساس��ی و خصوصی س��ازی واقعی در صنعت 
خودرو موجب بسیاری از مش��کات و صرف هزینه های 
باال در این صنعت ش��ده اس��ت.  محمدرضا قوام نصیری، 
در گفت وگو ب��ا دنیای خودرو، افزود: با خصوصی س��ازی 
واقعی و خروج صنعت خودرو از انحصار دولت، هزینه های 
سرباری که به واسطه انحصار دولت در حوزه خودروسازی 
صرف می ش��ود، کاهش خواهد یافت. در صورتی صنعت 
خودرو خصوصی شود مش��تری قدرت انتخاب بیشتری 
داشته و قادر خواهد بود هر خودرویی را انتخاب کند.  وی 
مسئله مهم در توجه بیش از حد به موضوع قیمت خودرو 
را انحصار دولت در صنعت خودرو دانس��ت و خاطر نشان 
کرد: در شرایطی که بس��یاری از بخش هایی که ضرورتی 
به خصوصی سازی نیست به بخش خصوصی واگذار شده 
است، متاسفانه همچنان صنعت خودرو در انحصار دولت 
قرار دارد. مس��لما با خصوصی س��ازی واقعی محصوالت 
تولیدی در حوزه خودروسازی از قیمت، کیفیت و امکانات 
باالتری برخوردار ش��ده و با استقبال بیش��تری از سوی 
مشتریان مواجه خواهند شد.  این فعال صنعت قطعه سازی 
کش��ور در ادامه با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال جاری 
صنعت قطعه س��ازی کش��ور روند نس��بتا خوب��ی را طی 
کرده است، افزود: خوش��بختانه از ابتدای امسال صنعت 
قطعه سازی کش��ور به واس��طه افزایش تیراژ و سفارشات 

عما چشم انداز خوبی را داشته است. 
نصیری همچنین از افزایش واردات خودرو و قطعات به 
کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز واردات خودرو بر 
تولید داخلی برتری یافته و این در حالی است که به دلیل 
کاهش قدرت و توان مالی جامعه بازار خودروهای وارداتی 

نیز با رکود همراه است. 
وی از تبعات اصل��ی افزایش واردات را حذف اش��تغال 
در کشور دانست و اظهار کرد: قطعا بها دادن به واردات و 

حذف تعرفه واردات بیشتر دولت را متضرر خواهد کرد.

تولید خودرو از 500 هزار دستگاه 
گذشت

طی ش��ش ماهه منتهی به ش��هریور ماه س��ال جاری، 
تولید ان��واع خودرو به 521هزار و 585دس��تگاه رس��ید 
که در مقایسه با مدت مش��ابه خود در سال گذشته رشد 

74.3درصدی را نشان می دهد. 
در این مدت، تولی��د خودروهای س��واری نیز به تعداد 
442هزار و 472 دس��تگاه تولید ش��د که نسبت به مدت 
مش��ابه خود در سال گذشته رش��د 74 درصدی را نشان 

می دهد. 
طی شش ماهه نخس��ت س��ال جاری تولید وانت بالغ 
بر 70هزار و 889 دس��تگاه، تولید مینی ب��وس به تعداد 
30 دستگاه، اتوبوس 193 دستگاه و کامیون هشت هزار 

دستگاه بوده است. 

فن بازار منطقه ای استان مرکزی 
برترین فن بازار سطح کشور شد

فن بازار منطقه ای اس��تان مرکزی به عن��وان برترین فن 
بازار سطح کشور در اجاس س��االنه و جشنواره برترین های 
پارک فناوری پردیس انتخاب شد.  فن بازار منطقه ای استان 
مرکزی با دریافت تندیس و لوح تقدیر این جشنواره به عنوان 
برترین فن بازار منطقه ای سطح کشور انتخاب و از تاش های 
این مجموعه در جهت توسعه شبکه فن بازار ملی ایران تقدیر 
به عمل آمد. در این جلسه دکتر سورنا ستاری، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری بر حمایت ویژه و توسعه فن بازار ها 

با هدف توسعه بازار محصوالت دانش بنیان تاکید کرد.

خودرو 

خبر استانی 

خبر

مجلس

اشتغال 
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 نماین��ده اصفهان در مجلس ش��ورای 
اسامی اعام کرد: بخش تعاونی در بعضی 
موارد بر بخش خصوصی اولویت دارد و از 
مزیت هایی برخوردار می ش��ود که شامل 

بخش خصوصی نمی شود. 
 حمید رض��ا فوالدگ��ر، در گفت وگو با 
پایگاه اطاع رس��انی اتاق  تعاون در پاسخ 
به اینکه چ��را در بس��ته خ��روج از رکود 
دولت نامی از تعاون نیامده اس��ت، گفت: 
ن��ام تع��اون را در بس��ته خ��روج از رکود 
دولت اضاف��ه می کنیم و ه��ر امتیازی که 
به بخ��ش خصوصی اختص��اص دهیم، به 
بخش تعاونی نیز می دهی��م. در بعضی از 
موارد بخ��ش تعاونی ب��ر بخش خصوصی 
اولویت دارد و ش��امل مزیت هایی می شود 
که به بخ��ش خصوصی اختص��اص داده 
نمی ش��ود. فوالدگ��ر با اش��اره ب��ه اینکه 
شرکت های تعاونی باید مورد حمایت قرار 
بگیرند، اظهار کرد: ام��ا راه حمایت از این 
ش��رکت ها فقط موارد فوق الذکر نیس��ت، 
بلک��ه ش��رکت های تعاون��ی و اتحادیه ها 
باید فعال تر شوند تا بیش��تر از حمایت ها 
برخوردار ش��وند.  عضوکمیسیون صنایع 
و معادن مجلس تاکید کرد: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بای��د از بخش تعاون 
پش��تیبانی و دولت نیز ب��رای حمایت از 
تعاونی ها بسترسازی و زمینه سازی کند. 
راه اصلی برای حمایت از تعاونی ها، تقویت 

تشکل ها است. 
وی ادام��ه داد: با اصاح قان��ون تعاون، 
زمینه ب��رای تقوی��ت این بخش بیش��تر 

فراهم ش��ده و بر اختیارات اتاق تعاون نیز 
افزوده ش��ده اس��ت و با اصاح این قانون، 
دولت می تواند ب��ر تعاونی ها نظارت کند و 

نمی تواند دخالتی داشته باشد. 

تعاون در الیحه دولت 
حس��ین فتاح��ی، نماینده ش��هربابک 
نیز معتقد اس��ت که تعاون باید در الیحه 

پیشنهادی دولت گنجانده شود. 
او گفت: الیحه خروج از رکود دولت باید 
اصاح و نقش تعاون بیش��تر دیده ش��ود. 
نمایندگان مجلس درصدن��د تا نام تعاون 
را درالیحه خروج از رکود دولت بگنجانند. 
حسین فتاحی، در توضیح اینکه چرا در 
بسته خروج از رکود دولت، نامی از تعاون 

نیامده اس��ت، اظهار کرد: اگ��ر موضوع یا 
بخشی از نگاه دولت، کمتر مورد توجه قرار 
بگیرد، در مجلس مطرح می ش��ود تا این 

کم توجهی جبران شود. 

نیاز به تسهیالت ویژه 
عضو فراکس��یون تعاون مجلس شورای 
اس��امی با انتقاد از نبود مشوق های الزم 
برای توسعه بخش تعاون در کشور گفت: 
به بخش تع��اون در اخذ تس��هیات هیچ 
امتیاز وی��ژه ای داده نمی ش��ود و در عمل 
مانند بخش خصوصی با آن رفتار می شود. 
عبدالرضا مصری، درباره عملکرد بخش 
تعاون در کش��ور گفت: بای��د پذیرفت در 
زمینه توس��عه بخش تعاون اق��دام عملی 

مطلوبی در کش��ور در حال انجام نیست. 
متاس��فانه، در کارهای جمع��ی عملکرد 
ضعیفی داریم که یکی از دالیل آن، ضعف 
فرهنگ��ی در انج��ام کارهای مش��ارکتی 
اس��ت. در قانون برنامه تاکید شده که باید 
25 درصد بخش اقتصاد کش��ور در اختیار 
بخش تعاون باش��د، این در حالی است که 
در عمل ای��ن مهم تاکنون اجرایی نش��ده 
اس��ت. تفکر تعاونی در کش��ور حتی برای 
کارآفرینان و بی��کاران جویای کار ضعیف 
است، یعنی روحیه کار مشارکتی ضعیف 
ب��وده و حتی بعد از تش��کیل بس��یاری از 
تعاونی ها، بیشتر اعضا می خواهند رییس 
تعاونی ش��وند. مص��ری درب��اره وضعیت 
تسهیات اعطایی به بخش تعاون گفت: به 
بخش تعاون در اخذ تسهیات هیچ امتیاز 
خاص و ویژه ای داده نمی ش��ود و در عمل 
مانند بخش خصوصی با آن رفتار می شود، 
این در حالی اس��ت که برای توسعه بخش 
تعاون باید انگیزه ایجاد کرد. وزارت تعاون، 
کار  و رفاه  اجتماعی باید با توسعه آموزش 
در کشور، فرهنگ انجام کارهای تعاونی را 
تقویت و همچنین رس��انه ها نیز با معرفی 
تعاونی های موفق زمینه س��از توسعه این 

بخش در اقتصاد کشور شوند. 
این عضو فراکسیون تعاون مجلس یادآور 
ش��د: فراکس��یون تعاون از اهداف بخش 
تعاون پشتیبانی می کند اما نباید فراموش 
کرد اجرا و فرهنگ سازی در بخش تعاون 
وظیفه وزارت تعاون،  کار و رفاه  اجتماعی 

است. 

نماینده مجلس: تعاون بر بخش خصوصی اولویت دارد

مینا شهنی 

پیشرفت کارها در بزرگ ترین معدن طالی کشور مطلوب نیست

سرنوشت ساریگونی 
با قزاق ها گره خورده است
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در تازه تری��ن گزارش بانک 
مرکزی از تسهیالت پرداختی 
بانک ه��ا به بخ��ش صنعت و 
معدن آم��ده اس��ت: در پنج 
ماه��ه ابتدایی امس��ال میزان 
تسهیالت پرداختی بانک ها به 
بخش صنعت و معدن نسبت 
به مدت مش��ابه در سال قبل 
افزایش  50 درص��د  از  بی��ش 
یافت��ه اس��ت. بان��ک مرکزی 
در ای��ن گ��زارش تاکید کرده 
اس��ت که بانک ها ب��ه وظیفه 
خ��ود در قبال بخ��ش تولید 
اس��اس  براین  کرده اند.  عمل 
در پن��ج ماه��ه امس��ال طبق 
گ��زارش بانک مرکزی س��هم 
بخ��ش صنعت و معدن از کل 
بانک ها  پرداختی  تس��هیالت 
به 32 درصد معادل 363 هزار 
میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل رشد 53.2 درصدی 
را نش��ان می ده��د. همچنین 
در پن��ج ماه��ه س��ال قب��ل 
س��هم بخش صنعت و معدن 
از کل تس��هیالت پرداخت��ی 
ب��ود  29.3 درص��د  بانک ه��ا 
ک��ه این رق��م در پن��ج ماهه 
امس��ال به 32 درصد رس��ید. 
همچنی��ن طبق گزارش بانک 
مرکزی نش��ان می دهد که از 
کل تس��هیالت پرداخت��ی به 
بخش صنعت و معدن معادل 
79.5 درص��د آن معادل 289 
ه��زار میلی��ارد ری��ال مربوط 
به تس��هیالت تامین س��رمایه 
در گ��ردش بوده اس��ت. این 
در حالی اس��ت که براس��اس 
مختل��ف  ن�ظ�رس��نجی های 
بخش ه��ای  از  ان�ج�ام ش��ده 
صنع��ت  و  تولی��د  مختل��ف 
هم��واره یک��ی از مش��کالت 
اساس��ی ای��ن بخ��ش کمبود 
نقدینگ��ی و مش��کل تامی��ن 
سرمایه در گردش بوده است. 

تسهیالتی به نام بخش 
صنعت و به کام بخش 

تجارت
این گزارش در حالی منتشر 
ش��ده اس��ت که در هفته های 
اخی��ر ب��ا مطرح ش��دن بحث 
بنگاهداری بانک ه��ا، برخی از 
کارشناس��ان اقتصادی به عدم 
رقاب��ت براب��ر میان سیس��تم 
خصوص��ی  بخ��ش  و  بانک��ی 
تاکید کرده اند. ای��ن در حالی 
اس��ت که وزارت اقتصاد برای 
بانک ه��ا  بنگاه ه��ای  ف��روش 
برنام��ه زمان بن��دی معینی را 
تعیین کرده اس��ت. حمیدرضا 
اشرف زاده، کارشناس اقتصادی 
معتقد اس��ت، مهم ترین دلیل 
رکود تورمی کش��ور مشکالت 
سیس��تم بانکی و مالی کشور 
بوده اس��ت. وی در این رابطه 
می افزای��د: بانک ه��ا کار عملی 
کن��ار  را  مال��ی  واس��طه گری 
گذاشته و از طریق دارایی های 
را  وام های��ی  خ��ود  انباش��ته 
براس��اس رابط��ه ب��ه بخ��ش 
غیرمولد دادند، از سوی دیگر، 

بس��یاری کارشناسان معتقدند 
در ح��ال حاضر تس��هیالت به 
نام صنعت پرداخت می شود اما 
توسط دالالن به بخش تجارت 

سوق پیدا می کند. 

مشارکت در حال 
افزایش بانک ها

انتش��ار گ��زارش  با وج��ود 
بانک ه��ا  تس��هیالت دهی 
ب��ه بخ��ش تولی��د، همچنان 
بخ��ش صنعت دچار  وضعیت 
آش��فتگی اس��ت و با توجه به 
اینکه میزان تسهیالت افزایش 
یافت��ه اما نش��انه هایی از فعال 
نیمه تعطیل  ش��دن واحدهای 
و کاهش نرخ بیکاری مشاهده 
نمی ش��ود. چن��ان ک��ه بانک 
مرکزی در گزارش خود آورده 
است: تس��هیالت پرداختی در 
ش��ش ماهه دوم هر س��ال )به 
خص��وص س��ه ماه��ه چهارم( 
از رون��د صع��ودی برخ��وردار 
می شود. با تداوم روند صعودی 
حاصل ش��ده ت��ا پایان س��ال 
جاری می توان مش��ارکت قابل 

مالحظه ای از نظام بانکی را در 
پیش بینی  اقتصاد  مالی  تامین 
ک��رد. بانک مرک��زی در ادامه 
گزارش خ��ود آورده اس��ت: با 
ای��ن وجود از آنج��ا که اقتصاد 
از عمق رکود اقتصادی در حال 
خارج ش��دن است و به چرخه 
رونق رهنمون می ش��ود، الزم 
است ضمن تداوم مسیر جاری 
مالحظ��ات مربوط ب��ه کنترل 
ت��ورم را نیز در نظ��ر گرفت و 
قدرت گرفتن  مراق��ب  همواره 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار 
تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. 
بر این اساس ضروری است به 
افزایش توان خلق پول بانک ها 
از طری��ق افزای��ش س��رمایه و 
بانک ها،  کفایت سرمایه  بهبود 
کاه��ش تس��هیالت غیرجاری 
و بازگردان��دن آنها به مس��یر 
صحی��ح اعتبارده��ی بانک ها، 
افزای��ش به��ره وری بانک ها در 
تامی��ن س��رمایه در گ��ردش 
تولی��دی، پرهیز از فش��ارهای 
مضاع��ف بر دارای��ی بانک ها و 
ترغیب بنگاه ه��ای تولیدی به 

س��مت بازار س��رمایه به عنوان 
یک ابزار مه��م درتامین مالی 
طرح ه��ای اقتصادی )ایجادی( 

توجه ویژه ای کرد. 

فقدان جذب منابع ریالی 
توسط تولیدکنندگان

محمد وطن پور، کارش��ناس 
اقتص��ادی نی��ز معتقد اس��ت 
بانک ها براساس بازدهی بخش 
اقتص��ادی، مزیت ه��ای آنان و 
همسویی با سیاست های بانک 
نس��بت به تخصیص اعتبارات 
اق��دام می کنن��د. اگ��ر دول��ت 
می خواه��د بانک��ی را ترغی��ب 
کند که مناب��ع اش را در بخش 
مش��خصی از اقتصاد وارد کند 
بای��د تضامی��ن و حمایت های 
خاص��ی را در اختیار بانک قرار 
دهد تا بتواند آن سیاس��ت ها را 
در بخش اقتصادی هدایت کند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر دول��ت 
بخواه��د بخش کش��اورزی را 
حمایت کند تا منابع بیش��تر و 
ارزان ت��ری را در اختی��ار گیرد 
بای��د مابه التف��اوت نرخ س��ود 
و تضامی��ن الزم را در اختی��ار 
بانک بگذارد تا بانک بتواند این 
تسهیالت را به بخش کشاورزی 

بدهد. 
این کارشناس امور اقتصادی 
گفت: مش��کل واقع��ی اقتصاد 
مش��کل  تولی��د،  بخ��ش  در 
بانکی  نظ��ام  تس��هیالت دهی 
نیس��ت، بلک��ه مش��کل اصلی 
فق��دان ق��درت ج��ذب منابع 
ریال��ی توس��ط تولید کنندگان 
است. به همین دلیل، بسیاری 
از این تولید کنندگان وجوهات 
دریافت��ی را ک��ه ب��ا ه��دف و 
انگیزه تولید از بانک ها دریافت 
کرده اند در بخ��ش داللی وارد 
می کنند، زی��را منفعت حاصل 
کم دردس��رتر،  بس��یار  آن  از 
کم اس��ترس تر و پربازده ت��ر از 

تولیداتشان است. 

رشد 53/2 درصدی تسهیالت بانکی برای بخش تولید

روی خوش بانک ها به تولید کنندگان
بانک ها به رغم توافق ژنو

 با ایران همکاری نمی کنند
پای��گاه خبری المانیتور گزارش داده بانک های غربی 
به رغ��م توافق موقت ژنو در زمین��ه انتقال پول مربوط 
به خریدوف��روش کاالهای انس��انی هم��کاری الزم را 
انج��ام نمی دهند. بانک های امریکایی از بیم آنکه هدف 
تحریم های مالی دولت این کشور واقع شوند حتی برای 
انجام آن دسته از مبادالت بانکی که طبق توافق موقت 
ژنو بین ایران و 1+5 ممنوع نیس��تند نیز همکاری های 
الزم را ب��ه عم��ل نمی آورن��د. به موجب »ط��رح اقدام 
مش��ترک« که در سوم آذرماه س��ال جاری بین ایران 
و کش��ورهای 1+5 منعقد شد کشورهای طرف مذاکره 
با ایران متعهد ش��دند کانال مالی الزم برای تس��هیل 
مبادالت مالی مربوط به خریدوفروش کاالهای انسانی 

را فراهم کنند. 

طالی جهانی به کانال
 ۱۱۰۰ دالری سقوط کرد

ب��ا انتش��ار آم��ار امیدوارکنن��ده از بهب��ود وضعیت 
اقتص��ادی امریکا قیم��ت جهانی طال ب��ه 1193 دالر 
رس��یدکه 22 دالر از قیم��ت ثبت ش��ده در پایان روز 
گذشته کمتر است. انتشار آمار جدید اشتغال در امریکا 
علت افت قیمت طال در عصر امروز بوده اس��ت. وزارت 
کار امریکا اعالم کرد، در ماه سپتامبر 248 هزار فرصت 
شغلی جدید در اقتصاد این کشور ایجاد شده است. این 
رقم بس��یار بیش��تر از پیش بینی ها بوده است. براساس 
این گزارش نرخ بیکاری امریکا نیز به 5.9 درصد کاهش 
یافت��ه ک��ه پایین ترین رقم از جوالی 2008 اس��ت. با 
انتشار این آمار، ارزش دالر در برابر سایر ارزها افزایش 
یافت و به باالترین رقم طی چهار سال گذشته رسید. 

احتمال کاهش بیشتر
 قیمت سکه و طال

کش��وری  اتحادی��ه  ریی��س  آرا،  کش��تی  محم��د 
فروشندگان طال و جواهر با اشاره به کاهش قابل توجه 
قیمت جهانی هر اونس طال تا 1191 دالر از شهروندان 
خواس��ت حتما از واحدهای مجوزدار خرید کنند. وی 
افزود: باز هم احتمال تغییر قیمت وجود دارد. کش��تی 
آرا گفت: ش��هروندان برای اینکه از کیفیت و استاندارد 
خرید طال مطمئن باش��ند، حتم��ا از واحدهای دارای 
پروانه کس��ب و کار خرید کنند ت��ا در صورت برخورد با 

مشکل، امکان پیگیری و فرصت جبران فراهم باشد. 

نخستین هلدینگ مالی بازار 
سرمایه متولد شد

س��ازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را 
برای تاسیس هلدینگ مالی نور انوار، نخستین هلدینگ 
مالی بازار س��رمایه صادر کرد. حس��ین خزلی خرازی 
موس��س، عضو هیات مدی��ره و مدیرعامل هلدینگ نور 
انوار گفت: این مجموعه نخستین هلدینگ و نهادمالی 
تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار است که موفق 
به اخذ موافقت اصولی از س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ش��ده اس��ت. وی در خصوص نام این هلدینگ گفت: 
البت��ه نام ای��ن هلدینگ ممکن اس��ت پس از پش��ت 
سرگذاش��تن مراح��ل اداری در ثبت ش��رکت ها تغییر 
کن��د، اما در حال حاضر این هلدینگ، »هلدینگ مالی 
ن��ور انوار« ن��ام دارد. مدیرعامل هلدینگ ن��ور انوار در 
مورد ش��رکت های زیرمجموعه خود اظهار کرد: تمامی 
شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ فقط قصد انجام 
خدمات بازار سرمایه را دارند و تک تک آنها نیاز به اخذ 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند داشت. 

رشد معامالت فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی در بورس کاال 

پژمان س��اعت، مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کاال 
گفت: در ش��ش ماه نخست س��ال جاری، حجم و ارزش 
معامالت فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در بورس کاال 
افزای��ش یاف��ت. وی با اعالم خبر فوق ادام��ه داد: در این 
مدت تاالر محصوالت پتروشیمی شاهد معامله حدود 5.6 
میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از 109 هزار میلیارد 
ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود که به لحاظ حجم 
و ارزش نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته به ترتیب 
با رش��د 4 و 7 درصدی مواجه شده اس��ت. وی افزود: در 
تاالر فرآورده های نفت و پتروش��یمی حدود 2.1 میلیون 
تن ان��واع قیر، 1.1 میلیون تن انواع م��واد پلیمری، 1.1 
میلیون تن وکیوم باتوم، 535 هزار تن انواع مواد شیمیایی 
و 531 هزار تن لوب کات توسط مشتریان خریداری شده 
اس��ت و از دیگر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی که در 
مدت مذکور معامله شد می توان به دادوستد حدود 108 
هزار تن گوگ��رد، 2 هزار و 110 تن گاز آرگون، 360 تن 
کاال در گروه روغن، 5 هزار و 680 تن س��الپس واکس و 
4 هزار و 180 تن عایق رطوبتی اش��اره کرد. وی با بیان 
رش��د معامالت وکیوم باتوم، گوگرد و لوب کات گفت: در 
این تاالر حجم معام��الت کاالهای فوق به ترتیب حدود 
16، 29 و 73 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافت. 

 »EPS« افزایش 48 درصدی
مسکن شمال شرق

ش��رکت س��رمایه گذاری مس��کن شمال ش��رق در 
جدیدترین اطالعیه درآمد هر س��هم سال مالی 94 را 
با افزایش 48 درصدی در مقایس��ه با درآمد سال جاری 
مبلغ 465 ریال اعالم کرده اس��ت. ش��رکت پیش بینی 
س��ود هر سهم س��ال مالی منتهی به 31شهریور94 را 
در تاریخ یکم ش��هریور93 با فرض فروش هتل امید در 
سال 94 مبلغ 577 ریال و مطابق اطالعات فعلی مبلغ 

465 ریال اعالم کرده است. 

ثبات در بازار طال و ارز
در معامالت روز ش��نبه بازار ط��ال و ارز نرخ دالر 3234 
تومان و سکه تمام بهار آزادی 928 هزار تومان تعیین شد. 
در ب��ازار داخلی نیز هر گرم طالی 18عیار 94 هزار و 900 
تومان قیمت خورده است. در بازار سبزه میدان نیز هم اکنون، 
هر قطعه س��که طرح قدی��م با قیمت 930 ه��زار تومان، 
نیم سکه بهار آزادی با قیمت 470 هزار تومان، ربع سکه بهار 

آزادی با قیمت 271 هزار تومان فروخته می شود. 

نرخنامه بانک

طال و ارز

بازار سرمایه

بورس کاال

شرکت ها
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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

171.000  165.000  سکه یک گرمی
271.000  261.000  سکه ربع
470.000  459.500  سکه نیم

930.000  920.000  سکه طرح قدیم
928.000  919.000  سکه بهار آزادی

94.900  92.950  طالی 18 عیار گرمی

 71.670.10شاخص کل
29.59میزان تغییر
B 3.222.749.854ارزش بازار

B 1.045.397ارزش معامالت
B 1.107حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
6.48219.61سرمایه گذاری غدیر

1.49811.56س. خوارزمی

ارزشخریدنام کامل شرکت
3.4958.941 نوسازي  تهران

7.3046.645 پشم شیشه

ارزشفروشنام کامل شرکت
28.6105.446 کاغذسازي کاوه
19.3184.129 سیمان مازندران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
29.2064 قند لرستان 

9.1054 تولیدي مهرام 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3.96(1.841 سامان  گستراصفهان
)3.91(565 ح . سرمایه گذاري نیرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M156.619 B 313.192ح. بانک پاسارگاد
M56.845 B 29.325قند ثابت خراسان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M156.619 B 313.192ح. بانک پاسارگاد
M56.845 B 29.325قند ثابت خراسان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
50029758ح. بانک پاسارگاد
19833372قند ثابت خراسان

P/Eقیمتنام کامل شرکت
21762176محورسازان
32551627سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11171.54سرمایه گذاری پردیس
11981.66ص. بازنشستگی بانک ها

نماگر بورس
رشد 29 واحدی شاخص کل بورس 

در نخستین روز هفته
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معامالت 
روز ش��نبه با 29 واحد رش��د به رقم 71 ه��زار و 670 
واحد رسید. در حالی که در پایان معامالت شاخص 30 
ش��رکت بزرگ 2 واحد، ش��اخص آزاد شناور 45 واحد، 
ش��اخص بازار اول 36 واحد و شاخص صنعت 21 واحد 
رشد کرد، شاخص بازار دوم با 31 واحد افت 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

کاهش یک تریلیون دالر از 
ارزش سهام در بازارهای جهانی

افزایش قیمت دالر در مقایس��ه با ین در پی ثبت 
بیش��ترین میزان افت ش��اخص های آسیایی در یک 
دوره سه ماهه، موجب ادامه روند نزولی در بازارهای 

اروپایی ش��د. ش��اخص اس��تاکس 
نوس��ان اندکی را به ثبت رس��اند، 
در حالی که آسیا پاس��فیک با افت 
0.4 درص��دی معام��الت را خاتمه 
داد. ط��ی این گ��زارش حدود یک 
تریلی��ون دالر از ارزش س��هام در 
بازارهای جهانی کاسته شده است. 

هر تن مس در لندن 6 هزار و 
66۰ دالر معامله شد

طی معامالت بازار فلزات لن��دن، فروش نقدی مس با 
کاهش رو به رو شد و به 6 هزار و 665 دالر رسید. همچنین 
س��فارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 6 هزار 

و 625 دالر معامله ش��د. این در حالی 
است که خرید نقدی مس در ساعات 
معامالتی روز پنجش��نبه به هر تن 6 
هزار و 755 دالر رس��یده بود. در این 
بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با 
قیمت یک هزار و 882.50 دالر و یک 

هزار و 883 دالر معامله شد.

تب بورس اندونزی 
از اصالحات سیاسی

با نگرانی از اینکه رییس جمهور تازه انتخاب ش��ده 
اندونزی اصالحات اساس��ی در س��اختار این کش��ور 
ایجاد کند، بازار این کش��ور با افت شدید شاخص ها 

همراه ش��د. ش��اخص جاکارتا با 
اف��ت یک درصدی روبه رو ش��د، 
در حال��ی ک��ه ش��رکت خدمات 
ش��دید  اف��ت   Rakyat مال��ی 
قیمت س��هام را به ثبت رس��اند. 
در ادامه، روپیه اندونزی س��قوط 

0.2 درصدی را تجربه کرد. 

سیدمحمد صدرالغروی

دریچه خبر
معامالت بازار سهام نشان می دهد؛ 

خودرویی ها همچنان 
در کانون توجه سرمایه گذاران

ی��ک میلیارد و 107 میلیون س��هم به ارزش یک ه��زار و 45 میلیارد و 397 
میلی��ون ریال امروز در ب��ورس اوراق بهادار تهران معامله ش��د. با توجه به 65 
هزار و 867 معامله ای که امروز انجام ش��د، ش��اخص کل با رشدی 29 واحدی 

به 71 هزار و 670 واحد رس��ید.
ش��اخص صنعت هم ب��ا 21 پله افزایش به 60 هزار و 849 واحد رس��ید. در 
عی��ن حال، ش��اخص بازار اول هم 36 واحد رش��د کرد و ب��ه 52 هزار و 537 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار دوم ام��ا 31 واحد کاهش یاف��ت و تا 142 هزار و 

635 واحد پایین آمد.
از میان گروه های فعال در بورس اوراق بهادار، صنعت خودرو بیشترین ارزش 
معامالت را داش��ته است. س��رمایه گذاران نزدیک به 53 میلیون سهم این گروه 

را ب��ه ارزش 82 میلی��ارد ری��ال خری��داری کردن��د. 
در بازار فرابورس افت 1.5 تا 0.09 درصدی بازار امتیاز تس��هیالت مسکن سبب 
ش��د که هر برگه امتیاز تسهیالت مسکن اسفند 90 با بیشترین کاهش، نرخ 905 
هزار و 115 ریال را ثبت کند. همچنین در معامالت ش��نبه 141میلیون اوراق به 
ارزش 755 میلیارد ریال به ثبت رسید و شاخص فرابورس با کاهش 0.28 واحدی 

در کانال 825.84 واحد متوقف شد.
از س��وی دیگر، با بازگش��ایی نماد بانک دی بیش��ترین حج��م معامالت به این 
نم��اد تعلق گرفت، به طوری که 37.6 میلیون س��هم آن ب��ه ارزش 63.8 میلیارد 
ریال توس��ط سهامداران دست به دست شد. همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی 
بیش��ترین حجم معامالت را خریدوفروش 38 ه��زار و 320 اوراق اجاره رایتل در 
دست داشت. در بازار صندوق های قابل معامله )ETF( هم صندوق سرمایه گذاری 
اطلس با جابه جایی 42 هزار و 735 واحد بیش��ترین حجم معامالت را از آن خود 

کرد. 
محمد قصری، کارش��ناس بورس با اش��اره به اینکه س��هامداران در شرایط 
کنونی باید با تحلیل نس��بت به نگهداری س��هام یا تغیی��ر پرتفو اقدام کنند، 
گف��ت: توجه به عوامل محیط��ی بیرونی و درونی ش��رکت و نیز ویژگی های 

صنعت مورد س��رمایه گذاری در این خصوص تاثیر بس��یار دارد.
وی اف��زود: در خص��وص ش��رایط فعلی بورس گف��ت: جو حاک��م بر بازار 
س��رمایه ش��رایط امی��دواری همراه با تردید اس��ت، زیرا از یک س��و بورس 
چش��م انتظار نتایج مثبت مذاکرات سیاس��ی است و از سوی دیگر، تعامالت 
دول��ت ب��ا صنایع مختل��ف دچار ابهام اس��ت و کن��دی در تصمیم گیری های 

دولت، معامله گران را با تردید در خریدوفروش س��هام مواجه کرده اس��ت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: با این وجود به نظر می رس��د شاخص 
بورس در کف نزولی خود در اتفاع 70 هزار واحد حمایت می ش��ود و قیمت 

س��هام نیز در بورس به حد ارزنده ای برای خرید رس��یده اس��ت. 

بانک هایی که دوبار مجمع برگزارکردند
ورود بانک مرکزی 

به اساسنامه بانک های دولتی
در حالی اساسنامه جدید مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های غیردولتی 
در مجام��ع برخی از آنها به تصویب نرس��ید که به گفته مدیران این بانک ها، بانک 
مرکزی با اعمال محدودیت هایی آنها را مجبور به تصویب اساس��نامه کرده اس��ت، 
اما برخی از کارشناس��ان معتقدند، تصویب این اساس��نامه به نوعی مصادره سهام 
بانک های غیردولتی توس��ط بانک مرکزی است. به گزارش مهر، پس از اینکه بانک 
مرک��زی بانک های تج��اری غیردولتی را مجبور به تش��کیل مجمع عمومی عادی 
فوق العاده براس��اس مصوبه »اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار« تا پایان 
تیرماه امس��ال کرد، بسیاری از مجامع بانک ها تشکیل ش��د، اما این اساسنامه در 

مجامع آنها به تصویب نرسید. 
ب��ا توجه به اینکه بان��ک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانک ها را ملزم کرده اس��ت 
که پس از تصویب اساس��نامه و قبل از ثبت، آن را برای تصویب نهایی به ش��ورای 
پول و اعتبار ارس��ال کنند، بانک ها امس��ال برای دومین بار تش��کیل مجامع را در 
دستور کار قرار دادند. در نهایت برخی از این بانک ها مانند شهر، حکمت ایرانیان، 
قوامین، انصار و آینده اساس��نامه را تصویب کرده و اساس��نامه آنها در شورای پول 
و اعتبار به تصویب نهایی رس��ید. بانک ایران زمین نیز چند روز پیش اساسنامه را 

به تصویب رساند. 
اما س��ه بانک دولتی خصوصی ش��ده تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه 
جدیدی را در مجامع به تصویب نرس��انده اند، البته مجامع آنها تش��کیل ش��د، 
اما هیات مدیره اساس��نامه جدید را امضا نکردند؛ در اصل س��هامداران اصلی در 
مجام��ع حاضر نش��دند و بدین ترتیب مخالف��ت خود را با اساس��نامه تنظیمی 
بان��ک مرکزی اعالم کردن��د. بانک های دیگری نیز مجم��ع برگزار کرده اند ولی 
اساس��نامه در مجامع آنها مصوب نشد اما مسئوالن این بانک ها مطرح می کنند 
که بانک مرکزی آنها را به شدت تحت فشار قرارداده است و به دلیل اینکه این 
بانک بای��د مدیران این بانک ها را تایید صالحیت کند، آنها را وادار به برگزاری 
مجمعی دیگر کرده و به عنوان نمونه بانک ملت قرار اس��ت در هفته آتی و بانک 
تج��ارت در چند روز آینده دومین مجامع خ��ود را برگزار کنند. در کل مجامع 
فوق الع��اده بانک ه��ای مزبور به علت ع��دم حضور اکثریت س��هامداران به حد 
نصاب رس��می نرس��ید یا بعضا بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با 
توجه به اش��کاالت حقوقی، قانونی و محتوایی که نس��بت به »اساسنامه نمونه« 

داش��تند، از تصویب آن خودداری کردند. 
بانک مرکزی قصد دارد به اساس��نامه بانک های دولت��ی هم ورود کند، اما ورود 
به اساس��نامه بانک های دولتی بس��یار راحت تر از بانک های غیردولتی اس��ت، زیرا 
س��هامدار بانک های دولتی خود دولت است، البته مسئوالن بانک مرکزی معتقدند 
که اگر وارد اساسنامه بانک های دولتی شویم، باید در آنها بخش حاکمیتی سهامی 

را به خوبی اجرایی کنیم. 
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5 تجارت و خدمات

تایلندی ه��ا ایران را بهترین 
گزینه برای س��رمایه گذاری و 
محکم ک��ردن جای پایش��ان 
در بازار ه��ای آس��یای مرکزی 
می دانند. رییس اتاق بازرگانی، 
صنای��ع و مع��ادن ای��ران که 
تج��اری-  هی��أت  هم��راه  به 
اقتص��ادی، در هفته گذش��ته 
مذاکرات چند روزه را با وزرای 
و  توریس��م  تجارت،  صنای��ع، 
همتایان تجاری ش��ان، در این 
کش��ور گذراند، معتقد اس��ت 
تایلندی ه��ا مش��تاق توس��عه 
رواب��ط تج��اری و اقتصادی با 
ایران هستند و در این میان به 
گردشگری نگاه ویژه ای دارند. 
با اشاره  غالمحسین شافعی 
به این مس��ئله که گردشگری 
بین ای��ران و تایلند تا به حال 
یک طرف��ه بوده، ای��ن بحث را 
پررنگ ت��ر از دیگ��ر مباح��ث 
در مذاک��رات عن��وان ک��رده 
تایلن��د  کش��ور  می گوی��د:  و 
مسلمان  قابل توجهی  جمعیت 
دارد و آنها مایلند، گردشگری 

در ایران را فعال کنند. 
وی می افزای��د: آنه��ا ن��گاه 
مثبتی به گردشگری در ایران 
دارند و از رش��د و پیش��رفت 
علم پزش��کی در ای��ران آگاه 
در  می خواهن��د  و  هس��تند 
نیز  گردشگری سالمت  زمینه 
از توانایی های ایران اس��تفاده 

کنند. 
به گفته این مقام ارشد اتاق 
بازرگان��ی »چ��اک دامب��ون« 
وزی��ر صنع��ت تایلن��د معتقد 
اس��ت، ای��ران به عن��وان قلب 
خاورمیان��ه و تایلن��د، مح��ور 
می توانن��د  آ. س. آن  منطق��ه 
همکاری ه��ای کالن اقتصادی 
و تج��اری در منطقه داش��ته 
و تایلن��د از ایران برای حضور 
در ب��ازار 500 میلی��ون نفری 
آس��یا حمایت  جنوب ش��رق 

خواهد کرد. 

ب��ه  ش��افعی  غالمحس��ین 
دسترس��ی ایران ب��ه بازارهای 
افغانس��تان و آس��یای مرکزی 
اش��اره ک��رد و اف��زود: تایلند 
ایران را پایگاه مناس��بی برای 
دستیابی به این بازارها می داند 
در  و خواهان س��رمایه گذاری 
ای��ران ب��رای تولید بیش��تر و 
برن��ده ش��دن در رقاب��ت این 

بازارهاست. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
اتاق ای��ران »اودون یونگ دی 
وای چای«، دبیرکل ش��ورای 
)BOI( تایلند  سرمایه گذاری 
با اشاره به افزایش نیم درصدی 
دو  بی��ن  واردات  و  ص��ادرات 
کش��ور در یک س��ال گذشته، 
ب��ه افزای��ش آن 340 میلیون 
دالری آن پس از این نشس��ت 

امیدوار است. 
رییس اتاق ایران نیز معتقد 
است از آنجایی که تایلند پس 
از بحران، رش��د قابل توجهی 

طی کرده اس��ت، با برداشتن 
برخی محدودیت ها و تحریم ها 
به کم��ک دولت، به آینده این 

روابط امیدوار است. 
توسعه  زمینه  محور  شافعی 
تجاری بین دو کشور را متنوع 
بیان ک��رد و توضیح می دهد: 
تایلندی ه��ا مایلن��د در حوزه 
مواد پروتئینی، برنج و شیالت 
حجم روابط ش��ان را گسترش 
دهند زی��را امکان��ات خوب و 
زمینه  ای��ن  در  قابل توجه��ی 

دارند. 
ایران روش های  اتاق  رییس 
نوین آبیاری را در کشاورزی از 
دیگر مسائل مطرح شده توسط 
تایلندی ه��ا در ای��ن نشس��ت 
عنوان ک��رده و افزود: با تغییر 
و تحوالت��ی که به علت بحران 
آب کش��ور م��ا ب��ا آن درگیر 
می تواند  مس��ئله  این  اس��ت، 
یک��ی از مهم تری��ن نیازه��ای 

کشور ما را پاسخگو باشد. 

مق��ام اول ات��اق، نس��اجی 
ای��ران را از موارد م��ود توجه 
و  ک��رده  ذک��ر  تایلندی ه��ا 
می گوید: آنها ب��رای ارتباط با 
صاحب��ان این صنع��ت تمایل 
دارن��د. وی ادامه داد: حمایت 
و  س��رمایه گذاران  از  قانون��ی 
امنی��ت آنه��ا در برنامه ه��ای 
دولت اس��ت و این کار موجب 
جدید  س��رمایه گذاران  جذب 
بخ��ش  بیش��تر  مش��ارکت  و 

خصوصی خواهد شد. 
ب��ه  ش��افعی  غالمحس��ین 
کشور  دو  مش��ترک  ش��ورای 
اشاره کرد و گفت: کمیسیون 
مشترک بین دو کشور مربوط 
ب��ه بخ��ش دولتی اس��ت، اما 
امیدواریم هرچه زودتر شورای 
مشترک دو کش��ور احیا شده 
و تالش��مان این اس��ت که در 
نشس��ت بعدی ک��ه در تهران 
برگزار خواهد ش��د، مذاکرات 
با حضور بخ��ش خصوصی پر 

رونق شود. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
اتاق ایران فرآورده های نفتی و 
فرش،  کشاورزی،  پتروشیمی، 
تاسیس��ات  نس��اجی،  چ��رم، 
نیروگاه��ی از عم��ده مباحث 
مطرح ش��ده در این نشست ها 

بود. 
این نشس��ت ها که با عنوان 
همایش تجاری ایران و تایلند 
به مدت پن��ج روز در بانکوک 
ادامه داش��ت، با حضور رییس 
اتاق بازرگانی و شورای تایلند، 
ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران، 
س��فیر ایران در تایلند و سفیر 
تایلند در تهران برگزار شد. به 
گفته رییس اتاق ایران نشست 
بعدی در فاصله س��ه ماهه در 

تهران خواهد بود. 
سفیر  چوا  س��ای  س��وویت 
س��ابق تایلن��د در جمه��وری 
اسالمی ایران سفر شیخ احمد 
قمی را به تایلند در 400 سال 
پیش سرآغاز مناسبات مردمی 
و تجاری دو کش��ور دانس��ته 

است. 
ش��یح احم��د قم��ی ی��ک 
مس��لمان ایران��ی ب��ود که در 
در شهر  س��ال 1543میالدی 
ق��م متول��د ش��د و در س��ال 
آیوتای��ا  ب��ه  1605می��الدی 
پایتخت سابق تایلند مهاجرت 
ک��رد. وی توانس��ت در س��ایه 
مدیریت و درایت خود در دربار 
پادشاه سیام )نام سابق تایلند( 

به مقامات عالی نائل شود. 
رس��می  ن��ام  ب��ا  تایلن��د 
ن��ام  و  تایلن��د  پادش��اهی 
در  کش��وری  س��یام،  س��ابق 
ش��به جزیره هندوچی��ن واقع 
آسیاس��ت.  جنوب ش��رقی  در 
این کش��ور از ش��مال با برمه 
و الئ��وس، از ش��رق با الئوس 
و کامب��وج، از جنوب با مالزی 
و خلی��ج تایلن��د و از غرب با 
برمه و دریای آندامان همسایه 

 است. 

رییس اتاق ایران در دیدار با وزرای صنایع، تجارت و توریسم تایلند: 

ایران سکوی امن
 سرمایه گذاری تایلند در منطقه 

وداع با تحریم های 
بیمه ای اتحادیه اروپا

عضوهیات مدیره و سرپرس��ت معاونت اداری و مالی 
بیمه ایران گفت: تحریم های اتحادیه اروپا علیه صنعت 
بیمه کشورمان درحال رفع شدن است و به زودی شاهد 

اتفاقات خوبی دراین حوزه خواهیم بود. 
حمی��د تاجیک درمراس��م اختتامی��ه دهمین دوره 
بازی ه��ای کارکن��ان بیمه ایران با اش��اره به حضورش 
درتازه ترین اجالس بین المللی بیمه ای اتحادیه اروپا که 
در وین برگزار شد، افزود: اروپایی ها از قبل به حقانیت 
جمهوری اس��المی ایران اعتقاد داش��ته و به آن ایمان 
دارند، اما متاسفانه بر اثر یکسری اعمال غیر منطقی این 
اعتماد ازایران سلب ش��ده و امروز به لطف دیپلماسی 

قوی خارجی این مشکل درحال مرتفع شدن است. 
عضو هیات مدیره بیمه ایران ب��ا بیان اینکه به عنوان 
یکی از اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران دراین اجالس 
شرکت کرده بود، ادامه داد: شرکت های اروپایی به برند 
و نام بیمه ایران با توجه به قدمت، دانش فنی کارکنان، 
بنی��ه مالی ق��وی، دارا بودن 9 هزار نماینده درش��بکه 

فروش احترام خاصی قائل هستند. 
تاجیک اضافه کرد: ش��رکت های بین المللی اروپایی 
به خوب��ی می دانن��د بیم��ه ایران با 80 س��ال س��ابقه 
درخش��ان برترین شرکت بیمه ای در منطقه خاورمیانه 
و ش��مال افریقاس��ت ازاین رو به مجموع��ه بیمه ایران 

توجه خاص و ویژه ای دارند. 
وی ادامه داد: ش��رکت های اروپایی ازآنجا که حضور 
در ایران برای آنان جذابیت دارد درحاشیه این اجالس 
تقاض��ای همکاری اتکایی با بیمه ایران درزمینه صنایع 
بزرگ نفت، گاز و پتروش��یمی داش��تند که مقرر ش��د 
درزمان مناس��ب به این تقاضا ها رسیدگی و درصورت 
مساعد و مناسب بودن پیشنهادها همکاری با آنان آغاز 

شود. 
سرپرس��ت معاون��ت اداری و مالی درادامه به س��ایر 
توانمندی های این ش��رکت بیمه ای اشاره کرد و گفت: 
بیم��ه ایران فنی تری��ن بدنه کارشناس��ی صنعت بیمه 
کش��ور را دراختیار دارد و معتقدیم اصلی ترین سرمایه 
این شرکت بیمه ای نیروی انسانی کارآمدش است و به 

آن افتخارمی کنیم. 
به گفته وی، س��رمایه انسانی بیمه ایران بزرگ ترین 
تکنولوژی ش��رکت است و باید به آن توجه خاص شده 

و همانند سایر دارایی ها ساماندهی شود. 
تاجیک ادامه داد: بیمه ایران با اتکا به سرمایه انسانی 
خود ن��ه تنها پرتفوی خود را حفظ خواهد کرد بلکه با 
رعای��ت تمامی اصول حرفه ای آن را افزایش نیز خواهد 
داد. وی ب��ا رد این مس��ئله که بیمه ای��ران یک بیمه 
دولتی اس��ت و نباید به دنبال س��ود آوری باشد، اظهار 
کرد: هرس��ازمانی که س��ود آور نباش��د به دلیل آنکه 
درطول زمان دچار محدودیت های منابع مالی می شود 
نمی تواند ب��ه جامعه اش کمک کند و بیمه ایران نیز از 

این امر مستثنی نیست. 

 بازنشستگی کارگران شاغل 
در واحدهای صنعتی

ام��کان بازنشس��تگی کارگران ش��اغل در واحدهای 
صنعتی مش��مول ماده 10 قانون نوسازی صنایع فراهم 

شد.
مدیرعام��ل س��ازمان تامین  اجتماع��ی از رفع موانع 
قانونی بازنشس��تگی کارگران براس��اس ماده 10 قانون 

نوسازی و بازسازی صنایع خبر داد. 
ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی س��ازمان تامین 
 اجتماعی، س��یدتقی نوربخش گفت: کارگران ش��اغل 
در واحدهای صنعتی مش��مول این قان��ون در صورت 
داش��تن حداقل 25 سال سابقه می توانستند در صورت 
درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت 50درصد حق 
بیمه توس��ط کارفرما و مابه التفاوت 50 درصد حق بیمه 
و مس��تمری پرداختی تا رس��یدن به سن بازنشستگی 
از س��وی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. از 
این رو با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به پنج س��ال 
آخر باقیمانده از دوره بیمه پردازی کارگران و پرداخت 
پنج س��ال مس��تمری زودتر از موعد، هزینه و بارمالی 
س��نگینی به این سازمان دارد مسلما باید این هزینه ها 

به نحوی جبران شود. 
نوربخ��ش با تاکید بر اینک��ه قانون گذار نحوه جبران 
این هزینه ها را مش��خص کرده است، اظهار کرد: برای 
برخ��ورداری کارگران مش��مول این قان��ون از مزایای 
بازنشس��تگی، بای��د 50 درص��د حق بیم��ه پنج س��ال 
باقیمانده افراد مشمول، توسط کارفرما و 50 درصد آن 
به همراه مس��تمری قابل پرداخت توسط دولت تامین 

و پرداخت شود. 
مدیرعامل س��ازمان تامی��ن  اجتماع��ی دلیل توقف 
اج��رای ای��ن قانون ط��ی برنامه پنجم توس��عه را عدم 
تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه 
ب��ه عدم امکان دولت برای اختص��اص این مبلغ، اغلب 
کارفرمای��ان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران 
از مزایای بازنشس��تگی این قان��ون، تمامی هزینه های 

حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند. 
نوربخش گفت: ما در س��ازمان تامین  اجتماعی، این 
درخواس��ت کارفرمای��ان را به دولت منتق��ل کردیم و 
پس از تش��کیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباحث 
حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت به س��ازمان 
تامین  اجتماعی ابالغ شده و طی روزهای آینده امکان 

اجرای این قانون فراهم می شود. 
وی ادام��ه داد: کارفرمایان مش��مول ماده 10 قانون 
مذکور می توانند با تقبل کل بار مالی ناش��ی از اجرای 
این م��اده، هزینه های پیش بینی ش��ده بابت س��نوات 
ارفاقی اعم از س��هم کارفرما و دولت و سایر هزینه های 
مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم 
دولت و نیز هزینه مس��تمری متعلقه تا احراز ش��رایط 
بازنشستگی بیمه ش��ده را راسا پرداخت و بیمه شدگان 
مورد درخواست براساس قانون بازنشسته و از مستمری 

بازنشستگی برخوردار شوند. 

تامین اجتماعی بیمه
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مس��ئوالن رگوالتوری دی��روز خب��ری دال بر 
افزایش تعداد مشترکان وایمکس در کشور منتشر 
کردند و در آن از گذشتن تعداد مشترکان اینترنت 
پرسرعت بی سیم از مرز1 میلیون و 200 هزار نفر 

خبر دادند.
علیرض��ا اصغری��ان، مدیر کل دفت��ر نظارت بر 
سرویس های فناوری اطالعات رگوالتوری اظهار 
کرد: اپراتوره��ای دارای پروان��ه وایمکس مطابق 
با پروان��ه تعهدات خود را در پوش��ش س��رویس 

وایمکس در کشور به نتیجه رسانده اند.
وی با اشاره به برخی اصالحیه ها و الحاقیه های 
پروان��ه اپرات��وری وایمک��س گفت: کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات در قال��ب »اص��ول حاک��م بر 
تغیی��رات پروان��ه اپراتورهای وایمک��س« نحوه 
ارتق��ای پروانه فعالی��ت این اپراتورها را بررس��ی 
و تصوی��ب ک��رد. مدی��ر کل دفت��ر نظ��ارت ب��ر 
س��رویس های فناوری اطالعات س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی گف��ت: همچنین 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
در راس��تای ارتقای پروان��ه اپراتورهای وایمکس 
 متقاض��ی به ارائ��ه فناوری ه��ای باالت��ر از قبیل
  TD-LTE در کشور اقدام کرده است. وی افزود: 
با انجام این اصالحیه ها کیفیت سرویس وایمکس 
در کشور افزایش یافته و همچنین هزینه های آن 
کاهش می یاب��د. اصغریان با بیان اینکه پوش��ش 
سرویس وایمکس در کشور مطابق با پروانه صورت 
گرفته است، افزود: یکی از اپراتورها با تغییراتی که 
داشته به پوش��ش صددرصدی در مراکز استان ها 

رسیده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر س��رویس های فناوری 
اطالعات با بی��ان اینکه ارائه نس��ل های س��وم و 
چهارم ب��ه اپراتوره��ای تلفن هم��راه تأثیری در 
توس��عه وایمکس در کش��ور نخواهد گذاش��ت، 

گفت: فناوری وایمکس در جهان نش��ان داده که 
متقاضیان خود را داشته و توسعه موبایل برد بند 
)فناوری ش��بکه نس��ل س��وم روی تلفن همراه( 
تأثیری روی تعداد مش��ترکان این فناوری ندارد. 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
می تواند به اپراتورهای وایمک��س متقاضی برای 
اس��تان هایی ک��ه در آن حضور ندارند با ش��رایط 
مزایده قبلی اج��ازه فعالیت بده��د. این در حالی 
است که تنها پنج اپراتور در کش��ور مجاز به ارائه 
خدمات اینترنت بی س��یم هس��تند و ب��ه اعتقاد 
تع��داد زی��ادی از مش��ترکان وایمک��س کیفیت 
این س��رویس ها هر روز کاهش پی��دا می کند و تا 
جایی که به اجبار از تمدید در سرویس وایمکس 
خود صرف نظر کرده و به فکر استفاده از اینترنت 
پر س��رعت از روش ها و فناوری ه��ای دیگر مثل 

ADSL می افتند.
افت کیفی��ت اینترنت بی س��یم در کش��ور ما 
در حالی اس��ت ک��ه وایمک��س از پرطرفدارترین 
سرویس های اینترنت پرسرعت در جهان به شمار 
می آید و رفته رفته س��ایر خدمات را بازنشس��ته 
می کند. این در حالی است که تا قبل از واگذاری 
امتی��از بهره ب��رداری از فن��اوری وایمکس گفته 
می شد اش��کاالتی که در توس��عه اینترنت با سیم 
)ADSL(  وجود داشته در سیستم های وایمکس 
وجود نخواهد داشت و مشترکان به واقع می توانند 

اینترنت پرسرعت را بدون اختالل تجربه کنند.
محمدرض��ا جلیلوند، کارش��ناس ش��بکه های 
بی س��یم در مورد اختالالت و کیفیت ارائه ش��ده 

توسط اپراتورهای وایمکس در کشور می گوید: 
مش��کالت وایمکس در کش��ور به عل��ت تعدد 
بی رویه دارای مش��کالت و اختالالت زیادی است 
که متأسفانه با بیشتر شدن تعداد مشترکان بر این 
اختالالت افزوده خواهد ش��د، البته اگر تدابیری 

برای افزایش مشترکان صورت نگیرد.

وی افزود: این ط��ور که پیداس��ت اپراتورهای 
ارائه دهنده وایمکس همه توان خود را روی جذب 
مشترکان بیش��تر گذاش��ته اند و با بازاریابی های 
متنوع و فریبن��ده خود فقط بر تعداد مش��ترکان 
خ��ود می افزایند و توجهی بر می��زان کیفیتی که 

ارائه می دهند، ندارند.
جلیلوند گفت: متأسفانه در کشور ما مجوز ارائه 
سرویس وایمکس به تعداد کمی از اپراتورها داده 
شده اس��ت که همین امر باعث می شود تا میزان 
رقابت در بازار به شدت کاهش پیدا کند و در حالی 
که در سایر کشورها عالوه بر اینکه هزینه استفاده 
از وایمکس رو به کاه��ش بوده و در عوض کیفیت 
و سرعت آن روبه بهبودی است، در ایران کیفیت 
سرویس های ارائه شده رو به کاهش بوده، در حالی 

که قیمت ها هم کاهش پیدا نمی کنند.
این کارش��ناس ش��بکه درب��اره عل��ت افزایش 
مش��ترکان وایمک��س اظه��ار کرد: در ش��هر های 
بزرگ به خصوص مناطق مرکزی آنها  دسترس��ی 
به اینترنت پرسرعت روی س��یم  )ADSL(برای 
مش��ترکان به س��ختی تحقق می یابد، چون برای 
دریافت پورت و رانژه کردن خطوط محدودیت هایی 
وجود دارد و به همین دلی��ل متقاضیان مجاب به 
دریافت س��رویس وایمکس می ش��وند. جهانگیر 
اسدی، سرپرس��ت دبیرخانه کمیس��یون تنظیم 
مق��ررات ارتباطات رادیویی درباره نحوه ش��کایت 
مش��ترکانی که از س��رویس خود ناراضی هستند، 
گفت: کاربرانی که مدعی هستند سرویس وایمکس 
آنها  با اختالل روبه رو است می توانند با مراجعه به 
سایت رگوالتوری یا ارسال ایمیل به این سازمان یا 
تماس با شماره 195 شکایات و مشکالت سرویس 

خود را ارائه دهند تا به آنها  رسیدگی شود.
وی افزود: در حال حاضر، پنج اپراتور وایمکس 
در کش��ور فعالی��ت دارد که یکی از آنها پوش��ش 

سراسری دارد. 

تعداد مشترکان وایمکس از 1 میلیون و200 هزار فراتر رفت

کیفیتی که فدای کمیت می شود

گزارش 2

مخابرات��ی  صنای��ع  نمایش��گاه  پانزدهمی��ن 
و اطالع رس��انی، ب��ا ه��دف ارائ��ه جدیدتری��ن 
تکنولوژی های مخابرات��ی )ایران تله کام 2014( 
امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
آغ��از به کار می کند. به گ��زارش »فرصت امروز « 
این نمایشگاه که هرساله برای به نمایش گذاشتن 
آخرین دس��تاورد ها و تجهیزات مخابراتی برگزار 
می شود، امسال در سالن های 6، ۷، 9-8، 11-10، 
A25 ،15-14 ،13-12، 2۷ و فض��ای باز مربوط 
در فضایی به وسعت تقریبی 30 هزار مترمربع در 
نمایشگاه بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان 

و عالقه مندان خواهد بود. 
در تل��ه کام 2014 بی��ش از 210 ش��رکت و 
واحد تولی��دی داخلی و 68 ش��رکت خارجی یا 

نمایندگی ه��ای آنان از 14 کش��ور جهان حضور 
دارند که آخرین دس��تاوردهای خود را در زمینه 
ارتباطات، مخابرات و فناوری اطالعات در معرض 
دید عالقه مندان خواهند گذاش��ت. در حاش��یه 
این نمایش��گاه، همایش ها و کارگاه های مختلفی 
در موضوع ه��ای مرب��وط به صنع��ت مخابرات و 
ارتباطات برگزار خواهد ش��د. نس��ل پنجم تلفن 
همراه خصوصیات و س��رویس ها، ش��بکه توزیع 
محت��وا و ال��زام مهاجرت به س��مت آن، الگوها و 
اس��تراتژی های مدیریت فناوری، ش��بکه دانش 
بخ��ش ارتباطات وفن��اوری اطالع��ات، رایان��ش 
 ،Volte ،اب��ری و محیط ه��ای شبیه س��ازی آن
اینترنت اش��یا و چالش ه��ای امنیتی آن، جایگاه 
فیبر نوری در ش��بکه انتقال پرظرفیت، معماری 

س��امانه های تولید ترافی��ک ب��رای ارزیابی های 
امنیتی، چارچوب انتخاب عرضه کنندگان خدمات 
امنیتی مدیریت ش��ده )MSSP(، س��امانه های 
مدیریت شناس��ه وکنترل دسترس��ی در سطوح 
س��ازمانی، آزمون ه��ای ش��بکه های دسترس��ی 
ن��وری GPON، چالش های طراحی بخش های 
دیجیتال ماهواره بر مبنای قطعات، روندهای رایج 
در حوزه خدمات امنیتی مدیریت شده و تدوین 
توافقنامه ها، پانل تکنولوژی های جدید حوزه تلفن 
همراه )پرداخت های نوین، دولت همراه و غیره( و 
الزامات فنی در ارائه خدمات امنیتی مدیریت شده 
)MSS(، برخی از کنفرانس ها و کارگاه های جنبی 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و 

اطالع رسانی است. 

آغاز به کار بزرگ ترین نمایشگاه صنایع مخابراتی کشور 

مینوگله

محمد ممتازپور 
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انتقاد از طراحی، س��اخت و 
عرضه طرح مس��کن مه��ر، در 
ماه ه��ای گذش��ته پ��ای ثابت 
بسیاری از س��خنان وزیر راه و 
شهرسازی بوده است. آخوندی 
به هر برنامه ای ک��ه رفته از بار 
سنگین اجرایی آن گالیه کرده 
و هرچن��د تکمی��ل طرح های 
نیمه تمام مس��کن مهر را جزو 
وظایف دولت دانس��ته اما اعالم 
کرده ای��ن رون��د در حمایت از 
اقشار آسیب پذیر به اهدف خود 

نخواهد رسید. 
وزارت راه و شهر سازی دولت 
یازدهم برای جبران این کاستی 
طرحی جایگزین را مطرح کرده 
که البته هنوز با گذشت چند ماه 
ابهامات بسیاری دارد و نه تنها 
پیمانکار و سازنده آن مشخص 
نیس��ت که حتی مکان ساخت 
آن نیز در هال��ه ای از ابهام قرار 
دارد و مردم جز یک اس��م هیچ 

چیز از آن نشنیده اند. 
»مس��کن اجتماع��ی« ن��ام 
طرح��ی اس��ت ک��ه این ب��ار 
مس��تقیما ب��ه اقش��ار ضعیف 
و کم درآم��د می رس��د. دولت 
یازدهم ک��ه تجربه س��ال های 
گذش��ته مس��کن مهر را نیز به 
دوش می کشد، حاال بنا دارد با 
اجرایی ک��ردن برنامه ای جدید 
نه تنها خانه هایی با قیمت های 
بسیار ارزان بسازد، که حتی بر 
خالف اندیش��ه دولت دهم آنها 
را به مناطق پر تقاضای شهری 

نیز برساند. 
بتدای��ی مس��کن  ا نس��خه 
اجتماعی چند محور اصلی را در 
بر می گیرد، محورهایی که شاید 
در نگاه اول شسته رفته باشند، 
اما سنجش دقیق آنها در عمل 

کار آسانی نیست. 
 این خانه ها در حالی بناست 
تنها به س��ه ده��ک کم درآمد 
جامعه اختص��اص پیدا کند که 
دولت هنوز روش��ی قاب��ل اتکا 
برای آن مشخص نکرده است و 
معلوم نیست معیار تفکیک این 
دهک ه��ا از یکدیگ��ر اطالعات 
س��ازمان هایی مانند بهزیستی 
و کمیته ام��داد خواه��د بود یا 
شیوه ای دیگر اقشار آسیب پذیر 

را تعیین می کند. 

بحث تعیین نوع مالکیت این 
خانه ها نیز از دیگر دغدغه های 
مس��ئوالن وزارت راه اس��ت. 
بحث خریدوف��روش واحدهای 
مسکن مهر که البته به افزایش 
قیمت ها منجر شده، تجربه ای 
اس��ت که نبای��د دوب��اره تکرار 
شود. از این رو واحدهای مسکن 
اجتماعی اس��تیجاری خواهند 
ب��ود و بناس��ت اج��اره واحدها 
در ح��دود 30 درص��د از کل 
درآمدهای خانواده باش��د. این 
دومی��ن ابهام ماجراس��ت، زیرا 
دولت در ابتدای س��ال جاری و 
باوجود پیگیری های گس��ترده 
نتوانست به هیچ بانک اطالعاتی 
مطمئنی دست یابد تا به وسیله 
آن اطالعات درآمدی خانوار را 
نهایی کند و با این وجود ش��اید 
مبن��ای درآم��دی واحده��ای 
اس��تیجاری نی��ز در عم��ل به 

بن بست برسد. 
در کنار ابهامات مالی مسکن 
اجتماع��ی، هن��وز موض��وع 
مکان یابی س��اخت ای��ن پروژه 
نی��ز کالف ماجرا را س��ردرگم 
کرده اس��ت. از یک سو تصرف 
و خری��د اراض��ی در مناط��ق 
پرتقاضای شهری هزینه پروژه 
را به شدت افزایش خواهد داد و 

از سوی دیگر رفتن به حاشیه ها 
نتیجه ای جز بی اقبالی مردم به 
مس��کن مهر را به دنبال ندارد. 
هرچند در وزارت راه اس��تفاده 
از باف��ت فرس��وده ش��هری و 
بهس��ازی این مناطق س��خن 
گفته می شود، اما هنوز طرحی 
ب��رای شناس��ایی، مطالع��ه و 
اجرای پروژه ه��ای عمرانی در 
ای��ن محوطه ها مطرح نش��ده 
اس��ت و با توجه به محدودیت 
فضای کار در این مناطق صرف 
توان اج��رای پروژه های بزرگ 
 در ای��ن مناط��ق نی��ز س��والی 

بی جواب است. 
اگر به لیس��ت ای��ن ابهامات، 
نحوه تخصیص منابع مالی الزم 
برای اجرای این ط��رح و البته 
تعیی��ن پیمان��کار پروژه ها نیز 
اضافه شود، ش��اید دلیل تاخیر 
آخوندی و همکارانش در اعالم 
زمانبن��دی دقیق اج��رای کار 
مشخص ش��ود. طرحی که اگر 
تمام زوای��ای اجرایی آن لحاظ 
نش��ود، خطر تبدیل ش��دن به 
دومی��ن طرح بزرگ مس��کنی 
زمین گی��ر پس از مس��کن مهر 
را به هم��راه دارد. موضوعی که 
کارشناسان مس��کن نیز نسبت 

به آن هشدار می دهند. 

یک کارشناس حوزه مسکن 
با بیان اینکه آنچه مس��کن مهر 
را به ش��رایط امروز رس��انده نه 
طرح اصلی که نحوه اجرای آن 
بوده به »فرص��ت امروز« گفت: 
در کش��ور ما قوانین ب��ا مطالعه 
و بررس��ی های زیادی تصویب 
می شود و بسیاری از آن ها ارزش 
فراوانی دارد، ام��ا آنچه باعث به 
هم خوردن برنامه ها می ش��ود 
اجرای ضعیف و غلط آنها است. 
محمد پورشیرازی به تجربه 
کش��ورهای مختلف جهان در 
حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر 
اش��اره ک��رد و اف��زود: تجربه 
کشورهایی مانند آلمان در اروپا 
و مالزی در آسیا نشان می دهد 
درصورتی که یک طرح مناسب 
ب��ا اج��رای دقیق همراه ش��ود 
چطور می توان دغدغه اقش��ار 
آس��یب پذیر برای دسترسی به 
س��رپناه را برآورده کرد اتفاقی 
که هرگز در ایران تجربه نشده و 
طرح مسکن مهر نیز در بدترین 
ش��رایط مکانی، زمانی و کیفی 
اجرایی شد تا نتایج آن امروز بر 

همگان آشکار شود. 
ب��ه گفت��ه وی، درصورتی که 
تدوی��ن ط��رح مس��کن  در 
اجتماع��ی که از س��وی وزارت 

راه و شهرس��ازی در دستور کار 
قرار گرفته نیز نیاز واقعی مردم 
مدنظر ق��رار نگی��رد و در اجرا 
نیز روش های شکس��ت خورده 
پیشین عملی شود آن گاه شاهد 
نتیج��ه معکوس یک��ی دیگر از 
طرح های دولت ب��رای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر خواهیم بود. 
پورش��یرازی با بی��ان اینکه 
فراهم نبودن شرایط زندگی در 
شهرهای دورافتاده کشور باعث 
رشد غیر قابل کنترل مهاجرت 
به ش��هرهای بزرگ شده اظهار 
ک��رد: اگ��ر دول��ت بن��ا دارد از 
اقشاری که پول الزم برای خرید 
مسکن ندارند حمایت کند باید 
این حمایت ها را به گوشه و کنار 
و مناطق دورافتاده ایران هدایت 
کند در غیر این ص��ورت باز هم 
ش��اهد حجم باالی مهاجرت به 
ش��هرهای ب��زرگ خواهیم بود 
که حتی امروز نیز قابل کنترل و 

مدیریت نیستند. 
این س��خنان یک��ی دیگر از 
معض��الت فض��ای پی��ش روی 
وزارت راه و شهرس��ازی در 
حمای��ت از اقش��ار فرودس��ت 
جامعه به تصویر می کشد. جایی 
که بنا ب��ه اعتقاد کارشناس��ان 
حتی اگر حمایت ها را به سمت 
مناطق ش��هری مرکزی گسیل 
کن��د، در آین��ده ای نزدی��ک 
به افزای��ش بی ترم��ز جمعیت 
روستاییان وارد ش��ده به شهر 

می انجامد. 
آخوندی قولی را در روزهای 
ابتدایی وزارت خود داده که به 
نظر می رس��د س��رپیچی از آن 
چندان کار س��اده ای نباشد. هر 
چند شکس��ت های مکرر دولت 
در سال های قبل برای خانه دار 
کردن اقش��ار فقیر باعث ش��ده 
درصد باالیی از آنها نس��بت به 
حمایت های دولت ناامید باشند 
اما فراموش ک��ردن وعده های 
جدید آخوندی نیز کار ساده ای 
نخواهد ب��ود. در ش��رایطی که 
بنیاد مسکن هنوز زیربار ساخت 
مسکن اجتماعی نرفته و تعداد 
پیمان��کاران طلب��کار از وزارت 
راه نیز بیش از هر زمان دیگری 
است، عملی شدن این وعده در 
دولت یازدهم قدری س��خت به 

نظر می رسد. 

نگاه کارشناسان به جایگزین مسکن مهر

مسکن اجتماعی، یک طرح و هزار ابهام
وزیر راه خواستار راه اندازی صندوق 

تضمین کیفیت ساختمان شد
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید بر اینک��ه مبحث دوم 
مقررات ملی س��اختمان ش��امل آیین نام��ه اجرایی ماده 
)33( قانون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان در حال 
بازنگری اس��ت، در بخش دیگری از س��خنانش پیشنهاد 
کرد صندوق تضمین کیفیت ساختمان توسط انبوه سازان 

راه اندازی شود. 
به گزارش رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرسازی، عباس آخوندی در نشس��ت با اعضای کانون 
انبوه سازان کشور، با اشاره به تفاوت های بیمه مسئولیت و 
تضمین کیفیت ساختمان، تصریح کرد: یکی از کارهایی 
که انبوه س��ازان در سراس��ر جهان انجام می دهند ایجاد 

صندوق کیفیت ساختمان است. 
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: صن��دوق کیفیت 
ساختمان توسط انبوه س��ازان برای تضمین عملکردهای 
اساسی ساختمان مثال ضمانت نم ندادن سقف ساختمان 
در مدت پنج یا ده سال می تواند راه اندازی شود. همچنین 
بیمه مسئولیت موضوع دیگری به غیر از صندوق کیفیت 
ساختمان است که باید توسط شرکت های بیمه ای صورت 
گیرد.  آخوندی توضیح داد: اینکه باید در ساخت و ساز ها از 
قواعد مهندسی تبعیت کنیم و کار توسط متخصصان انجام 
شود تردیدی نیست و انبوه س��از  هر کاری بخواهد انجام 
دهد باید از خدمات مهندسی استفاده کند و لزومی ندارد 
خود انبوه ساز مهندس باشد.  وزیر راه و شهرسازی اظهار 
داشت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شامل آیین نامه 
اجرایی ماده )33( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
به خاطر وجود مشکالتی در دست بازنگری است.  آخوندی 
اظهار داشت: کسب درآمد توسط ش��هرداری ها و منابع 
مالی آنها باید بازنگری ش��ود و برای اداره ش��هر نباید هوا 
)تراکم( و آینده زندگی مردم را فروخت.  آخوندی تصریح 
کرد: در حوزه مسکن برای خروج از رکود باید هر دو زمینه 
عرضه و تقاضا تحریک ش��ود و برای هر بخش طرح های 
مختلفی همچون صندوق پروژه، صندوق های پس انداز، 
صندوق های مسکن و ساختمان محلی، تسهیالت بانکی 
و غیره پیگیری   ش��ود که هر فرد متناسب با شرایط خود 

اقدام کند. 

 صنعت هوانوردی کشور به
300 هواپیما نیاز دارد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان آنکه صنعت 
هوانوردی از جمله صنایع خسارت دیده به واسطه تحریم 
است، گفت: همین امر سبب شده که ناوگان هوایی برای 
تامین نیاز داخل حداقل با 50 درصد کمبود مواجه شود 
به طوری که این بازار برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود 
هم اکنون به 300 فرون��د هواپیما نی��از دارد.  به گزارش 
روابط عموم��ی س��ازمان هواپیمایی کش��وری، علیرضا 
جهانگیریان افزود: هم اکنون از ظرفیت 85 میلیون نفری 
فرودگاهی تنها برای 45 میلیون نفر و در برخی فرودگاه ها 

حتی از پنج درصد ظرفیت  آنها استفاده می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر به ازای هر فروند هواپیما 150 نفر نیروی متخصص 
در صنعت مش��غول فعالیت هس��تند که با اضافه ش��دن 
100فروند هواپیما به 15 هزار نیروی انس��انی جدید در 

آینده نیاز داریم. 
وی تصری��ح ک��رد: هم اکن��ون در مراک��ز جام��ع 
علمی کاربردی کش��ور حدود 4900 دانش��جو مش��غول 
تحصیل هس��تند ک��ه در س��ال 1500 تع��دادی از آنها 
فارغ التحصیل می شوند، هرچند برای پاسخگویی به نیاز 
کشور در آینده نیاز به افزایش ظرفیت دانشجویی داریم. 

 آغاز طرح مسکن اجتماعی منوط 
به تکمیل مسکن مهر است

در رابطه با مسکن دو نکته بسیار مهم وجود دارد که باید 
این دو نکته به مسئوالن یادآوری شود: اول اینکه متولی 
مسکن دولت است نه در کشور ما بلکه در تمام دنیا متولی 
مسکن دولت اس��ت و قانون هم این را می گوید که دولت 
مکلف است که هم در بحث سیاست گذاری و ساماندهی 
مسکن و هم در کنترل قیمت مسکن در بازار متولی است، 
نقش مستقیم داشته باشد، این در حالی است که برخی از 
مسئوالن نظری خالف این موضوع دارند و معتقدند دولت 

نباید وارد بازار و سیستم عرضه و تقاضا شود.
نکته دوم این است که ش��روع یا ادامه هر پروژه ای باید 
منوط و مشروط به اتمام پروژه قبلی باشد که این مورد هم 
در حوزه مسکن صدق می کند. هر چند انتقاداتی به مسکن 
مهر وارد اس��ت اما تا  اتمام این پروژه و تعهدات دولت به 
مردم نباید پروژه جدید با ن��ام و عنوان دیگر کلید بخورد. 
همان طور که گفته ش��د، هر چند که برخ��ی از انتقادات 
وارد شده به مس��کن مهر را درس��ت و منطقی می دانیم 
اما در ش��رایط حال حاضر مس��کن در کشورمان، مسکن 
مهر یک نقطه قوتی اس��ت که می تواند حداقل نیاز اقشار 
ضعیف و کم درآمد کشورمان را برطرف کند و صرف نظر 
از دیدگاه های تندی که مطرح می شود، مسکن مهر اتفاقا 
توانسته سقفی برای افراد تحت پوشش که حداقل توقع و 

انتظار را دارند، باشد.
معتقدم تا به پایان نرس��یدن پروژه مس��کن مهر هیچ 
پروژه دولتی نباید کلید بخورد، حال هر عنوان و مخاطبی 
که داش��ته باش��د. البته طبق وعده وزیر راه و شهرسازی 
به عنوان عالی ترین مقام متولی بخش مس��کن در کشور؛ 
ب��ه زودی 80 درص��د پروژه مس��کن مهر در کش��ورمان 

ساماندهی خواهد شد.
در حال حاضر، 50 درصد مسکن مهر نیمه کاره مانده 
اس��ت که وزیر از اتمام س��اخت آن در آینده نزدیک خبر 
داده اس��ت که این 50 درصد، یک میلی��ون و 620 هزار 
نفر را خانه دار خواهد کرد و س��اماندهی 80 درصد پروژه 
مسکن مهر می تواند تاثیر مس��تقیم در سیستم عرضه و 
تقاضای بازار مسکن داشته باش��د.به هر حال با شروع هر 
پروژه ای اولویت با مسکن مهر اس��ت و تا تحقق تعهدات 
دولت در پروژه مس��کن مهر به اتمام نرسد، شروع پروژه 
دیگری منطقی نیست. البته دولت جدید سیاست گذاری 
جدیدی را در بحث مسکن مهر اتخاذ کرده است که عالوه 
ب��ر حمایت ه��ای وزارت راه و شهرس��ازی، حمایت های 
وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، معاونت 
راهبردی ریاس��ت جمهوری و حاکمیت شامل این پروژه 

شده است.
اما درباره جزییات طرح مس��کن اجتماعی باید بگویم 
که زمزمه این طرح دولتی از همان ابتدای س��کان داری 
آخوندی در وزارت راه و شهرسازی شنیده می شد، اما هنوز 
تمام جزییات و جوانب آن مشخص و منتشر نشده است.

طبق جزییات��ی که در اختیار اعضای کمیس��یون عمران 
مجلس قرار گرفته است؛ مخاطب طرح مسکن اجتماعی 
اقش��ار کم درآمد و دهک ضعیف جامعه اس��ت. مسکن 
اجتماعی خانواده هایی را هدف قرار داده که تحت پوشش 
س��ازمان های حمایتی دولتی مانند افراد تحت پوش��ش 
سازمان تامین اجتماعی هستند. وزارت راه و شهرسازی 
این طرح را با همکاری و حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی شروع خواهد کرد.
مسکن اجتماعی به روش ها و اشکال مختلفی اجرایی 
خواهد ش��د. در روشی از آن انبوه س��ازان با تعرفه دولتی 
وارد ساخت و س��از می ش��وند و واحدهای تکمیل ش��ده 
را با نرخ گ��ذاری دولتی و به قیمت تمام ش��ده در اختیار 
متقاضیان قرار می دهند.بخشی از این پروژه تحت عنوان 
اجاره به ش��رط تملیک است و بخش��ی دیگر هم توسط 

انبوه سازان دولتی به اجرا درمی آید.
یکی از مواردی که دولت جدید همواره در پروژه مسکن 
مهر نسبت به آن منتقد بود؛ جانمایی شهرهای جدید بود، 
اما این انتقاد به تعداد محدودی از پروژه های مسکن مهر 
وارد بود، نه تمام این پروژه. حال باید دید دولتی که خود 
منتقد جانمایی مسکن مهر بود، مس��کن اجتماعی را در 
کجای کالنشهرها کلید خواهد زد، البته هنوز محل تامین 
مالی این پروژه مشخص نیست چه برسد به جانمایی آن. 
اگر جانمایی آن هم مشخص شده باشد چیزی از جزییات 

آن را در اختیار نمایندگان مجلس نگذاشته اند.
به هر حال قطعی ترین زمان اعالم ش��ده برای رونمایی 
از طرح مسکن اجتماعی شهریور ماه بود که به هفته اول 
مهر ماه موکول ش��د، اما هن��وز وزارت راه و شهرس��ازی 
چی��زی از جزییات این ط��رح کالن را ب��رای آحاد مردم 
 اطالع رس��انی نکرده اس��ت و بای��د در برابر ای��ن تاخیر

 پاسخگو باشد. 

سرمایه گذاران تجربه تلخ امارات را 
در ترکیه تکرار نکنند

عض��و اتحادیه مس��کن ب��ا بی��ان اینک��ه حقوقی ها از 
بزرگ مالک ها هس��تند، گفت: هرچند بساز و بفروش ها 
مالک واحدهای مس��کونی زیادی هس��تند اما خانه های 
تولید شده را انباش��ت نمی کنند و بعد از ساخت، به بازار 

عرضه می کنند. 
به گ��زارش ایلن��ا، مصطفی قلی خس��روی ادام��ه داد: 
بانک ها، صندوق بازنشستگی، بنیاد و شرکت های حقوقی 

از بزرگ ترین مالک های تهران هستند. 
وی با اش��اره به تبلیغات انبوه کشور ترکیه برای جذب 
س��رمایه گذاران، گفت: زمان��ی س��رمایه گذاران با وعده 
تسهیالت و سوددهی کالن سرمایه خود را به دوبی بردند 
که متاسفانه س��رمایه عده بسیاری از س��رمایه گذاران و 

انبوه سازان سوخت و باخت شد. 
قلی خس��روی ادامه داد: معتقدم ترکیه تکرار اش��تباه 
س��رمایه گذاری در دوبی اس��ت و باید به س��رمایه داران 
هش��دار داد که هیچ تضمینی برای تحقق وعده هایی که 
در تبلیغات می دهند، وجود ندارد. عضو اتحادیه مس��کن 
با اش��اره به وعده دریافت اقامت در ازای س��رمایه گذاری 
در بخش مس��کن، تاکید کرد: تنها زمان��ی می توان روی 
این ادعا ها حساب باز کرد که وزیر امور خارجه آن کشور 
دس��توری درباره آن صادر کرده باش��د و توافق باید بین 

دولت ها و رسمی باشد. 

یادداشت

عمران

نرخنامه

خبر

72شمــارهدوشـنبه |  14 مهر 1393 |

جواد هاشمی

محمد ابراهیم محبی
عضو کمیسیون عمران مجلس 

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

750 میلیونفاز دوم- بلوک 187.517- دوخوابه

272 میلیونفاز دوم- بن بست جاوید60 متر- دوخوابه

خ بیمه – بیمه چهارم- 68 متر
260 میلیونبن بست اسدالهی

بیمه سوم- کوی 83 متر
291میلیوندوازدهم

315 میلیونفاز دوم- بلوک 701 متر

انتهای همت غرب- 98 متری- دو خوابه
گرمدره

225 میلیون و 400 
هزار

167 متری- سه 
690 میلیونفاز دوم- بلوک 17خوابه

288 میلیونبیمه سوم72 متری- یک خوابه

510 میلیونفاز دوم81 متر- یک خوابه

یک میلیارد و 200 فاز دوم- بلوک 20416 متر
میلیون

اکباتان یکی از باکیفیت ترین شهرک های کالنشهر تهران است که مجهز به امکانات شهری 
مناسبی اس��ت. اکباتان واقع در منطقه 5 شهر تهران اس��ت که قیمت خانه در این شهرک از 
متری 3 میلیون و 500 هزار تومان شروع می شود و در واحدهای مسکونی تیپ یک به متری 

5 میلیون و 800 هزار تومان هم می رسد.



7 آب و غذاشمــاره

صدور نخستین محموله انگور ملکان 
به روسیه

مدی��ر عام��ل صندوق 
ت�وس����ع�ه کش��اورزی 
آذربایجان ش��رقی، گفت: 
نخس��تین محموله انگور 
شهرس��تان ملکان به وزن 
یکصد تن به روسیه صادر 

شد. 
بش��یر جعفری، با اعالم این خبر اف��زود: کیفیت خوب 
انگور ملکان ک��ه بیش از 60 درصد انگور اس��تان را تولید 
می کند، مسئوالن را بر آن داشت تا نسبت به صادرات این 

محصول اقدام کنند. 
وی بسته بندی و توجه به کیفیت محصول را در زمینه 
صادرات بسیار مهم دانست و خواستار کیفیت بخشی در 

این مرحله شد. 

سال زراعی با کشت پاییزه گندم و 
جو آغاز شد

مدیر جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان چاراویماق از 
آغاز کش��ت پاییزه گندم 
و ج��و در این شهرس��تان 

خبر داد. 
 مجید احم��دی، گفت: 
عملیات تهیه بستر کشت 
گندم و جو در طول شهریور ماه امسال با ادوات خاک ورزی 
حفاظتی انجام یافته و از اول مهر ماه کشت پاییزه در این 

شهرستان شروع شده است. 
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان چاراویماق افزود: 
پیش بینی می ش��ود در س��ال زراعی 94-93 در س��طح 
50هزار هکتار گندم دی��م، 700 هکتار گندم آبی، 2هزار 
هکتار جو دیم و 150 هکتار جو آبی در این شهرستان تا 

پایان فصل پاییز کشت شود. 
وی اضافه کرد: در  زمینه کشت پاییزه تمامی نهاده های 
الزم مانن��د کودش��یمیایی، بذر اصالح ش��ده و س��موم 
ضدعفونی بذر به اندازه کافی تهیه شده و بین گندم کاران 

شهرستان در حال توزیع است. 
احمدی افزود: با وجود 350 دس��تگاه ب��ذرکار دیم در 
شهرستان بیش از 95 درصد سطح زیر کشت شهرستان 
به صورت مکانیزه انجام خواهد شد و کارشناسان مدیریت 
جهاد کش��اورزی بر عملیات کش��ت و تنظی��م بذرکارها 

نظارت خواهند کرد. 
الزم به ذکر است؛ شهرس��تان چاراویماق از قطب های 

مهم تولید گندم در استان آذربایجان شرقی است. 

کشت پاییزه گندم در 37 هزار و 500 
هکتار از کشتزارهای مراغه 

معاون رییس س��ازمان 
و مدی��ر جهادکش��اورزی 
شهرس��تان وی��ژه مراغه، 
گف��ت: کش��ت پایی��زه 
محص��ول گن��دم در این 

شهرستان آغاز شد. 
محمد نریمان��ی افزود: 
پیش بینی می ش��ود، در س��ال زراعی ج��اری 37 هزار و 
500هکتار از کشتزارهای این شهرستان زیر کشت گندم 
برود که از این میزان 35 هزار هکتار مربوط به گندم دیم و 

دو هزار و 500هکتار گندم آبی خواهد بود. 
معاون رییس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
ویژه مراغه با بیان اینکه کشت پاییزه تا نیمه اول آبان ادامه 
دارد، گفت: برای کشت این میزان از اراضی کشاورزی 50 
تن بذر اصالح ش��ده و ضدعفونی ش��ده بین بهره برداران 
توزیع و 100 تن بذر خودمصرفی کشاورزان را نیز بوجاری 

و ضدعفونی کرده ایم. 
نریمان��ی ب��ا تاکید ب��ر افزای��ش کیفی��ت محصوالت 
کشاورزی، اظهار کرد: کش��اورزان این شهرستان هرچه 
س��ریع تر باید زمین های زراعی خود را زیر کشت پاییزه 
ببرند تا قبل از آغاز بارندگی ه��ای پاییزه، غالت در زمین 

کشت شود. 
وی سطح اراضی زیرکشت گندم در سال زراعی گذشته 
را 35 هزار و 200 هکتار شامل 33 هزار هکتار اراضی دیم، 
دو هزار و 50 هکتار اراضی نیمه آبی و 150 هکتار اراضی 
آبی اعالم ک��رد و گفت: از این س��طح 50 هزار و 200 تن 

گندم برداشت شده است. 
نریمانی یادآوری کرد: براساس بررسی های انجام شده 
در سال زراعی گذشته به طور میانگین از هر هکتار اراضی 
آبی این شهرس��تان پنج هزار و 400 کیلوگ��رم، اراضی 
نیمه آبی دو هزار و 900 کیلوگرم و اراضی دیم یک هزار و 

34 کیلوگرم محصول تولید شده است. 

دولت سدهای نیمه تمام و رها شده 
را تعیین تکلیف کند 

در  س��راب  نماین��ده 
مجلس، خواس��تار تعیین 
تکلیف سدهای نیمه تمام 
و رها ش��ده از جمله س��د 
ارونق، در این شهرس��تان 
ش��د و گفت: این خواسته 
مردم و بهره برداران بخش 

کشاورزی سراب است. 
مهناز بهمنی، در نشس��ت بررس��ی مش��کالت بخش 
کش��اورزی شهرس��تان س��راب در حضور خلیل آقایی، 
قائ��م مق��ام وزی��ر جهادکش��اورزی در ام��ور مجل��س 
و رحیم س��جادی، مع��اون آب و خاک و صنای��ع وزارت 
جهادکشاورزی، اظهار کرد: سد تاجیار از نظر پایاب سد، 

مشکالت بسیاری دارد که تاکنون حل نشده است. 
وی ادامه داد: ساخت و بهسازی کانال های کشاورزی، 
احی��ا و الیروب��ی و مرمت قن��وات کش��اورزی و ترمیم و 
مرمت بندهای انحرافی از دیگر خواسته های کشاورزان و 

بهره برداران این شهرستان است. 
محمد عابدی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سراب 
نیز در این نشس��ت با بیان اینکه س��د تاجیار در سال 82 
به بهره برداری رس��یده اس��ت، ادامه داد: برای راه اندازی 
ایستگاه های پمپاژ سد تاجیار شهرس��تان سراب به یک 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. 

مناظره، گندمی شد

گندم از آن دسته محصوالت استراتژیکی است که بر لبه 
تیغ حرکت می کند. هرگونه فش��اری ممکن است تعادل 
برآیند تولید آن را بر هم زده و اقتصاد کشاورزی را متزلزل 
کند. به همین دلیل واجب اس��ت که دولت در امر تنظیم 
بازار این محصول استراتژیک دخالت کند و جوانب مختلف 
را طوری در نظر بگیرد که ن��ه منافع تولیدکننده به خطر 
بیفتد و نه مصرف کننده. اما مشکل اینجاست که هرگونه 
افزایش قیمت در خرید گندم از کش��اورزان، مستقیما بر 
قیمت نهایی نان تاثیر گذاش��ته و مصرف کننده را درگیر 
می کند. از آن طرف، نادیده گرفتن تولیدکنندگان، میزان 

کشت گندم را کاهش می دهد. 
در همین ش��رایط، دولت برای س��ال زراعی جدید، با 
حدود 10درصد افزایش قیمت، نسبت به سال گذشته نرخ 
1155تومان را برای هر کیلو گندم تصویب کرده اس��ت. 
این در حالی است که درصد تورم نسبت به سال گذشته 
بیش از 25درصد افزایش را نش��ان می دهد. با مراجعه به 
قانون، این نکته به اثبات می رس��د که دولت موظف است 
نرخ خرید تضمینی گندم را تا قبل از ش��روع سال زراعی 

جدید و به میزان افزایش نرخ تورم تعیین کند. 
آمارها نش��ان می دهند که جم��ع کل هزینه ها در هر 
هکتار، در س��ال زراعی گذش��ته یک میلیون و 470هزار 
تومان ب��وده و ای��ن میزان برای س��ال جدی��د 2میلیون 
و 110هزار تومان ش��ده اس��ت؛ یعن��ی 640هزارتومان 
افزایش به ازای هر هکتار. به عبارتی بیش از 43درصد  به 
هزینه های گندمکاران افزوده شده است. طبق برآوردی 
که کارشناسان دارند، اگر نرخ خرید تضمینی 1270تومان 
تعیین ش��ود، افزایش درآمد کش��اورزان برابر با افزایش 
هزینه ها بوده و به عبارتی به نقطه سربه سر می رسیم؛ البته 
این مقدار بسیار ناچیز و در ش��أن قشر زحمتکشی مانند 
کشاورزان نیست اما چنانچه قیمت تضمینی 1505تومان 
تعیین شود، نه تنها رشد هزینه های 43درصدی جبران 
خواهد ش��د، بلکه کش��اورزان نی��ز به ح��ق واقعی خود 
می رسند. این کش��مکش تا جایی پیش رفت که موضوع 
مناظره هفته گذشته شبکه یک سیما را به خود اختصاص 
داد. در این برنامه کارشناسان مختلف دور هم جمع شدند 

تا نظرات خود را در این ارتباط بیان کنند. 

دست در جیب کشاورزان نکنیم
رییس مجمع مل��ی تش��کل های کش��اورزی در ابتدا 
سیاس��ت های حمایتی از مصرف کنن��دگان را هدف قرار 
داد و گفت: هم��ه دولت ها بنا را بر حمای��ت بیش ازحد از 
مصرف کننده گذاشته اند. مسعود اسدی افزود: این درست 
نیست که دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان، دست 
در جیب کش��اورزان کنند و حق آن��ان را نادیده بگیرند. 
وی در پایان سخنانش از کش��اورزان خواست تا با خیالی 
آسوده به کشت و کار خود ادامه دهند و امیدوار باشند که 
تشکل ها برای حمایت از آنها و افزایش نرخ تعیین شده با 
تمام وجود می جنگند.  از سوی دیگر، عضو هیأت رییسه 
کمیسیون کش��اورزی با اش��اره به اختالف آماری تولید 
گندم در جهان گفت: طبق تحلیلی که فائو منتشر کرده، 
تا سال 2050 کش��ور گندم فروش نخواهیم داشت و این 
یک تهدید جدی است.  محمد اسماعیل نیا افزود: فرانسه 
با 5میلیون هکتار سطح زیر کشت، توانسته از روس هایی 
که 21میلیون هکتار برای کشت گندم اختصاص داده  اند، 
پیش��ی بگیرد و هم اکنون با فروش 40میلیون تن گندم، 
6درصد سهم صادرات دنیا را به نام خود ثبت کند. جالب 
اینجاست که کش��ور ما نیز حدود 7میلیون هکتار سطح 
زیر کش��ت گندم دارد، ام��ا هنوز نیازمند واردات اس��ت.  
اسماعیل نیا معتقد اس��ت که با مدیریت عملکرد می توان 
میزان تولید آبی را تا 16میلیون تن افزایش داد. بنابراین، 
ضعف کشاورزی کشور در بهره وری پایین است که گریبان 

گندم را نیز گرفته است. 

کشاورزان نگران تامین نهاده ها نباشند
سیدموس��ی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی 
و منابع طبیعی اعتقاد دارد: کس��ی که نان مردم را تولید 
می کند، نباید خودش در تهیه آن مشکل داشته باشد. به 
عبارتی، کشاورزی باید اقتصادی شود تا نه تنها کشاورزان 
زندگی بهتری داشته باشند، بلکه جوانان نیز برای انتخاب 
این شغل، تش��ویق ش��وند. بنابراین ضروری است که در 

تعیین نرخ گندم تجدیدنظر صورت گیرد. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با افزایش نرخ خرید 
تضمینی موافق بود و حمایت دولت را بستری برای توسعه 
کش��اورزی عنوان کرد. ناصرعاش��وری گف��ت: دولت باید 
مدیریت کاشت را بر عهده بگیرد و بر راندمان تولید در واحد 
س��طح بیفزاید. همچنین بحث آموزش و ترویج هم نباید 
نادیده گرفته شود.  به گفته عاش��وری، الزم است حمایت 
از بخش کش��اورزی مانند دیگر کش��ورها به گونه ای باشد 
که کش��اورزان از معافیت های ویژه برخوردار باشند.  مدیر 
کل امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی نیز به کشاورزان 
اطمینان داد که در تهیه نهاده های کشاورزی هیچ مشکلی 
نداش��ته باش��ند. مهدی کاظم نژاد افزود: دولت به وزارت 
کش��اورزی مهلت داده تا طرح خود را برای تجدیدنظر در 
قیمت ارائه کند.  خبرنگار »فرصت امروز« که در استودیو 
حضور داش��ت، رییس مجم��ع ملی تش��کل ها را خطاب 
قرار داد و از وی پرسید: چرا کش��اورزان برای گرفتن حق 
خود همیشه با مش��کل مواجه بوده اند، اما خودروسازان با 
قدرت تمام از مواضع خود دفاع ک��رده و دولت ها را مجبور 
به عقب نشینی کرده اند؟  مسعود اس��دی پاسخ داد: برای 
تبدیل ش��دن خودروس��ازی به یک قطب ب��زرگ، مردم 
مجبور بودند س��وار اتومبیل هایی بشوند که حتی جانشان 
را نیز به خط��ر انداخت اما اکنون پس از 25س��ال هنوز به 
جایی نرس��یده ایم.  وی اف��زود: در مقابل ه��ر وقت قیمت 
محصوالت کش��اورزی باال م��ی رود، دولت ب��رای حمایت 
از مصرف کننده به کش��اورز فش��ار می آورد. در حالی که 
کش��اورزان تامین کننده امنیت غذایی هستند و نبودشان 
یعنی فاجعه. بنابراین نگاه تبعیض آمیز دولت نسبت به دو 

بخش کشاورزی و خودروسازی باید از بین برود. 

گزارش اخبار
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جمل��ه  از  ب�ادام زم�ین��ی 
محصوالت��ی اس��ت ک��ه در 
ش��مال کش��ور تولید می شود. 
تغییرکاربری ها، عدم بهره وری، 
ب��ازار نامتع��ادل و واردات، 
بخشی از معضالتی هستند که 
در سال های اخیر بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان ای��ن محصول 
را ب��ه حاش��یه رانده اس��ت. از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
عمده بادام زمین��ی می توان به 
امری��کا، آرژانتی��ن، س��ودان، 
سنگال و برزیل اش��اره کرد که 
71 درصد صادرات بادام زمینی 
جه��ان را در اختی��ار دارن��د. 
در س��ال های اخی��ر، اتحادیه 
اقتصادی اروپا )EEC(، کانادا و 
ژاپن نیز به شمار واردکنندگان 
اصلی این محصول پیوس��ته اند 
که مجموع��ا 78 درصد واردات 

بادام زمینی جهان را دارند. 
بادام زمینی آس��تانه اشرفیه 
یکی از انواع این محصول است 
که واج��د کیفی��ت و مرغوبیت 
مطلوبی اس��ت اما متاسفانه در 
یک دهه اخی��ر واردات بی رویه 
ان��واع بادام ه��ای خارج��ی از 
قبیل چین��ی، عراق��ی، هندی 
و غیره س��بب ش��ده تا جایگاه 
بادام زمین��ی تولی��د داخ��ل با 
وجود کیفیت منحصربه فردش 
متزلزل شود. مبادرت به کشت 
بادام زمین��ی و فعالیت ه��ای 
جانب��ی آن از جمل��ه مش��اغل 
مکمل کش��اورزی منطقه است 
که می تواند نق��ش عمده ای در 
افزایش درآمد کشاورزان داشته 
باشد، جالب است به این مسئله 
توجه کنیم که کش��اورزان این 
منطقه اغلب باغات اختصاصی 
ب��رای بادام زمینی ندارن��د و با 
کش��ت درهم یا کن��ار یکدیگر 
هم��راه ب��ا محص��والت باغی و 
صیف��ی دیگر، ب��ه تولی��د این 
محصول می پردازن��د. با وجود 
این مسئله بازهم آستانه اشرفیه 
به دلیل داشتن اراضی مناسب 
ب��رای کش��ت ای��ن محص��ول 
بخش عم��ده ای از تولی��د را به 
عه��ده دارد. ای��ن روزها فصل 
برداشت بادام زمینی در مراحل 
پایانی خ��ود به س��ر می برد، تا 
چند وقت دیگر ای��ن محصول 
در ب��ازار به وفور پیدا می ش��ود 

و البت��ه قیم��ت آن برخ��الف 
انتظ��ار کش��اورزان و طب��ق 
روال هرس��اله کاهش می یابد. 
فرص��ت را غنیمت ش��مرده و 
به س��راغ گودرزکمالپور، مدیر 
جهاد کشاورزی این شهرستان 
رفته ایم تا در خصوص مشکالت 
این بخ��ش و راهکارهایی برای 
رفع آن گفت وگویی اختصاصی 

انجام دهیم. 

90 درصد تولید بادام زمینی 
کشور، در آستانه اشرفیه

قب��ل از ه��ر چی��زی بای��د 
اطالعاتی در خصوص وضعیت 
فعلی این محصول در مقایسه با 
گذشته از نظر تعداد بهره برداران 
و میزان اراضی تحت کش��ت و 
می��زان تولید بدانی��م، کمالپور 
در پاس��خ ب��ه ای��ن موض��وع 
می گوید: در س��ال های اخیر از 
طری��ق اداره آم��وزش و ترویج 
مدیریت، دوره های آموزش��ی 
برای بهره ب��رداران برنامه ریزی 
و کالس های آموزش��ی برگزار 
می ش��ود ک��ه موج��ب ش��ده 
بادام کاران با ش��یوه های نوین 
کش��ت و کار آش��نا ش��وند و 
خوشبختانه همین آموزش های 
کاربردی باع��ث افزایش میزان 
تولی��د و کیفی��ت تولی��د در 

سال های اخیر شده است. 
وی در خصوص میزان دقیق 
تولی��د بادام زمین��ی می گوید: 
اراض��ی زیرکش��ت  می��زان 
شهرس��تان  بادام زمین��ی 
آستانه اش��رفیه 2507 هکت��ار 
ب��ا عملک��رد متوس��ط 3683 
کیلوگ��رم پیل��ه خش��ک در 

هکتار اس��ت ک��ه ای��ن میزان 
کش��ت، منجر ب��ه تولی��د 90 
درصد بادام زمینی کل کش��ور 
ش��ده اس��ت. همچنی��ن طبق 
آمارهای ما تعداد ب��ادام کاران 
این شهرستان بالغ بر پنج هزار 
نفر است.  عملکرد بادام زمینی 
به این گونه است که از هر هکتار 
زراعت بادام زمینی حدود شش 
تن پیله تر برداش��ت می ش��ود، 
از ش��ش ت��ن پیله تر، س��ه تن 
پیله خش��ک حاصل می شود، 
از س��ه تن پیله خشک 2100 
کیلوگ��رم )70 درص��د( دان��ه 
بادام زمینی و 900کیلوگرم )30 
درصد( پوس��ته و ضایعات باقی 
می مان��د. بنابراین از ش��ش تن 
پیله برداشت ش��ده در مزرعه، 
درنهایت حدود 35 درصد دانه 
بادام زمینی )2100 کیلوگرم( 

حاصل می شود. 

توسعه زیرساخت ها
پس از اخذ ای��ن اطالعات به 
س��راغ اقدامات انجام ش��ده و 
برنامه ه��ای پی��ش روی جهاد 
کش��اورزی در خصوص کشت 
این محصول می رویم، کمالپور 
در م��ورد برنامه ه��ای جه��اد 
کشاورزی می گوید: از اقدامات 
مه��م و برنامه ه��ای پیش روی 
این مدیری��ت، اح��داث مرکز 
در  بادام زمین��ی  تحقیق��ات 
شهرس��تان – مکانی��زه کردن 
کاشت داشت و برداشت – این 
محصول بوده است، بر آنیم تا با 
مکانیزه کردن این دس��تگاه ها 
زم��ان کمتر و تولید بیش��تری 
حاصل کنیم. همچنین از دیگر 

برنامه های مورد نظر می توان به 
استفاده از ارقام جدید و اصالح 
شده و اجرای سیس��تم آبیاری 

تحت فشار اشاره کرد. 

جشنواره ای با طعم بادام
به ع��الوه ای��ن شهرس��تان 
هر س��اله اق��دام ب��ه برگزاری 
جشنواره بادام زمینی در یکی از 
روستاهای بادام خیز شهرستان 
می کند. این جش��نواره شامل 
تولی��دات  از  نمایش��گاهی 
بادام زمین��ی و فرآورده های آن 
همراه با اجرای موسیقی محلی 
و نمایش آیینی، اجرای نمادین 
مراسم سنتی شکرانه محصول و 
دیگر برنامه های سرگرم کننده 
اس��ت، همچنین این جشنواره 
ش��امل غرفه ه��ای مس��تقیم 
فروش محصول و فرآورده های 
آن برای عموم اس��ت. به عالوه 
در این جش��نواره برای ترغیب 
کشاورزان به معرفی و تقدیر از 
بادامکاران و تولید کنندگان برتر 
با شرکت مسئوالن شهرستانی 

و استانی می پردازیم. 
از اه��داف مه��م برگ��زاری 
جش��نواره می توان ب��ه معرفی 
و  بادام زمین��ی  محص��ول 
فرآورده ه��ای آن به عنوان یک 
س��وغات ارزش��مند منطق��ه و 
استان به منظور جلب گردشگر 
اش��اره کرد، همچنین این گونه 
جش��نواره ها می توان��د منج��ر 
ب��ه جل��ب توج��ه مس��ئوالن، 
و  کارشناس��ان  محقق��ان، 
بازرگان��ان ب��ه مقول��ه حمایت 
از تولی��د بادام زمین��ی ش��ود و 
تنگناه��ا و نقاط ق��وت و ضعف 

در ارتباط با تولی��د محصول را 
منعکس کند. کمالپور در ادامه 
می افزای��د: مهم تری��ن مزی��ت 
این جش��نواره را ش��اید بتوان 
در ترغی��ب بخش ظخصوص��ی 
در ام��ور و خدم��ات مرتبط با 
محصول دانس��ت که ب��ا ایجاد 
اطمینان خاط��ر و امنیت برای 
تولیدکنن��دگان و ش��اغالن 

فرآوری و عرضه، همراه است. 

به فکر افزایش سطح زیر 
کشت نیستیم

خص��وص  در  کمالپ��ور 
و  ظرفیت ه��ا  پتانس��یل ها، 
کمبوده��ای ای��ن محص��ول 
می گوی��د: از جمل��ه موان��ع و 
مش��کالت ای��ن ح��وزه باید به 
واردات بی روی��ه بادام زمین��ی 
خارجی، عدم وجود ماشین آالت 
ویژه کاش��ت، داشت و برداشت 
و کمبود کارخانج��ات فرآوری 
بادام زمین��ی اش��اره ک��رد. 
همچنین با توجه به س��طح زیر 
کش��ِت محدود ای��ن محصول 
در شهرس��تان، امکان توس��عه 
سطح زیر کشت وس��یع میسر 
نیس��ت. ول��ی ب��ا اس��تفاده از 
بذرهای مرغوب و اصالح ش��ده 
و به کارگیری سیس��تم آبیاری 
تحت فش��ار و مکانی�زاس��یون 
عملک��رد بهی�ن��ه در واح���د 
س��ط�ح، می توان ب��ه افزایش 

تولید دست یافت. 
وی در انتها در مورد همکاری 
بخش خصوصی و احداث صنایع 
فرآوری و بسته بندی می گوید: 
در حال حاضر بخش خصوصی 
در م��ورد صنای��ع ف��رآوری و 
بس��ته بندی بادام زمین��ی در 
شهرس��تان اقدام��ات مهم��ی 
انجام داده که منج��ر به افتتاح 
واحدهای فرآوری بادام زمینی 
تحت عن��وان زرگی��ل، کیانا و 
واح��د پیله خش��ک کنی نوین 
گیالن شده اس��ت.  امید است 
با همکاری مس��ئوالن در مورد 
محصوالت اینچنین��ی که هم 
مزیت رقابتی با س��ایر تولیدات 
خارجی را دارن��د و هم منطقه 
ما ظرفیت س��ودآوری بسیاری 
در این ح��وزه را در خ��ود دارد 
گام ه��ای بزرگ تری برداش��ته 
 شود تا توس��عه روزافزون آن را 

شاهد باشیم. 

 گزارشی از یک محصول خوش طعم

بادام هایی که روی زمین ماند
رضا عفت دوست

وحید زندی فخر

مع��اون باغبانی وزی��ر جهاد کش��اورزی با 
گالیه از رابطه بازی واسطه ها در خریدوفروش 
محص��والت باغ��ی، گف��ت: دالالن به عنوان 
حلق��ه ای از زنجیره تولی��د، بازاریابی، ذخیره 
و فروش محصوالت کش��اورزی در بس��یاری 
از موارد، س��ود هنگفتی به جیب می زنند، اما 
باغدار به س��ود واقعی نمی رس��د.  به گزارش 
ایسنا، محمد علی طهماسبی اظهار کرد: تقاضا 
برای خری��د میوه هایی اعم از س��یب، کیوی، 
انگور و به صورت ویژه تر پرتقال تامسون در ایام 
نوروز زیاد بود و سازمان مرکز تعاون روستایی 

با همکاری بخش خصوصی ذخیره سازی های 
الزم برای جلوگی��ری از واردات این میوه ها را 
انجام دادند.  وی با اش��اره به خرید تضمینی 
برخی از محصوالت باغ��ی، گفت: خرما، چند 
قلم می��وه از جمله س��یب، انجی��ر و غیره از 
جمله محصوالت باغی هستند که در صورت 
افت قیمت یا ب��ه هر دلیلی که باغ��دار نتواند 
محصولش را بفروشد، شامل خرید تضمینی 
می ش��ود.  معاون وزیر جهاد کشاورزی اذعان 
کرد: وجود دالالن در زنجیره تولید تا مصرف 
محصول باغی سبب شده که س��ود واقعی به 

تولیدکننده نرس��د، لذا این زنجی��ره نیاز به 
اصالح دارد.  طهماس��بی با ی��ادآوری اینکه 
بازار مکانیزم خاص خود را دارد، یادآور ش��د: 
حذف واس��طه و به بی��ان معقول ت��ر کاهش 
نقش آنها تنه��ا توس��ط تولیدکننده ها انجام 
و تصحیح خواهد ش��د.  مع��اون باغبانی وزیر 
جهادکش��اورزی خاطر نش��ان کرد: البته در 
مقابل این دالالن، شرکت های موفقی به وجود 
آمده اند که با قیمت عادالنه محصول را خرید 
و فرآوری کرده و شفافیت قابل قبولی به بازار 

تولید تا مصرف می بخشند. 

رابطه بازی واسطه ها در خریدوفروش محصوالت باغی

فقط 10 درصد آب های سطحی مازندران مهار می شود
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار مازندران گفت: در شرایطی که این 
استان با بحران کمبود آب مواجه اس��ت، حدود 10 درصد آب های سطحی این استان 

مهار می شود. 
به گزارش ایرنا، اسماعیل یونسی در نخستین جشنواره کارآفرینی شرق مازندران در 
دانشگاه علمی و کاربردی بهشهر، افزود: مهار نشدن آب های سطحی، یکی از مشکالت 

زیرساختی مازندران در راه رسیدن به توسعه است. 
وی تاکید کرد: برنامه هایی که در بخش مهار آب های س��طحی اجرا ش��ده، هنوز به 
نتیجه مطلوب نرسیده است، در حالی که می توان از این آب ها در بخش های گوناگون 

از جمله کشاورزی استفاده کرد. 
معاون سیاسی استاندار مازندران افزود: چندین سد در استان در دست احداث است 

که امیدواریم با بهره برداری از این طرح ها، این مشکل مازندران حل شود. 
یونسی به استفاده از شیوه های سنتی در استفاده از منابع آبی انتقاد کرد و گفت: برای 
نمونه باغداران استان به برداشت هفت تن محصول در هکتار رضایت می دهند، در حالی 
که در برخی باغات استان و با استفاده از علم روز کشاورزی، میزان برداشت محصول به 

127 تن در هکتار رسیده است. 
معاون استاندار مازندران گفت: تاکنون ش��الیکاران مازندرانی به فکر پرورش ماهی 
و اردک در ش��الیزارهای خود نیفتاده اند که توجه به این ش��یوه جدید می تواند منبع 

درآمدی بزرگی برای آنان باشد. 
یونس��ی بیان کرد: باید با تش��کیل کارگروه های جداگانه در ش��هرها و روستاهای 
اس��تان، این ظرفیت های عظیم شناس��ایی و با بهره گیری از توان علمی دانشگاه های 
استان از این توانمندی ها به درستی استفاده کرد.  دبیر مجمع نمایندگان مازندران در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این نشس��ت گفت: مازندران نیازمند راه اندازی صنایع 
بزرگ اس��ت، اما عده ای به بهانه جلوگیری از تخریب محیطی زیست، مانع راه اندازی 
این صنایع و خارج شدن استان از بحران بیکاری می شوند.  احمدعلی مقیمی افزود: در 
اجرای تمام طرح های صنعتی، توجه ویژه به حفظ محیط زیست منطقه، اخذ مجوزهای 

زیست محیطی و رعایت کامل استانداردها مورد تاکید است. 

سهم آب مصرفی تولید سیب زمینی کاسته می شود
در شش��مین همایش کان��ون تولیدکنندگان س��یب زمینی ب��ذری، بهره گیری از 
بذور مناس��ب کمی و کیفی در تولی��د به عن��وان مهم ترین راه��کار افزایش عملکرد 
محصول آب بر س��یب زمینی   مطرح ش��د.  ب��ه گ��زارش ایانا، در شش��مین همایش 
کانون تولیدکنندگان س��یب زمینی ب��ذری ایران که حدود 350 نفر از کارشناس��ان، 
محققان، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع تبدیلی، مسئوالن دولتی و بخش خصوصی 
ذی ربط حضور داش��تند و درباره ش��رایط افزایش تولید، کمی و کیفی این محصول با 
در نظ��ر گرفتن وضعیت بحرانی کش��ور بخش آب، تبادل نظر کردند، محمدحس��ین 
ش��ریعتمدار مش��اور عالی وزیر جهاد کش��اورزی، عباس کش��اورز معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی در امور زراعت و مدیران بخ��ش خصوصی کانون انجم��ن تولیدکنندگان 
 س��یب زمینی بذری و انجمن ملی س��یب زمینی ای��ران به عنوان مس��ئوالن ذی ربط 

حضور یافتند. 
مسئوالنی که به تولید سیب زمینی به عنوان یک محصول استراتژیک اهمیت ویژه ای 
می دهند و با توجه به عدم امکان واردات س��یب زمینی، تولید و قیمت این محصول در 

بازار به دقت مورد تاکید قرار گرفت و در این جلسه نیز بر این مهم تاکید شد. 
در مجموع می توان ماحصل این همایش را چنین جمع بندی کرد که س��یب زمینی 
یکی از آب برترین محصوالت کشاورزی کشور به حساب می آید که به راحتی با اصالح 
ش��یوه های آبیاری، بهره گیری از سیس��تم های نوین آبیاری و حتی آبیاری غرقابی با 

برنامه، می توان از مصرف آب در تولید این محصول کاست. 
گفتنی است، استفاده از بذور مناسب و مقاوم در برابر خشکسالی و کم آبی و همچنین 
زودبازده نقش مهمی در کاهش مصرف آب در این بخش دارد که در  این همایش  مورد 

بررسی قرار گرفت. 
بنابر اعالم مجید سجادی، مدیرعامل این کانون، اس��تفاده از بذور مناسب عالوه بر 
کاهش مصرف آب س��االنه 640 تن از مصرف علف کش ها و 40 هزار تن از مصرف کود 

اوره می کاهد. 
شایان ذکر است، 180 هزار هکتار در کشور زیر کشت سیب زمینی قرار دارد که برای 
داشتن عملکردی اقتصادی نیازمند  500 تن بذر کمی و کیفی سیب زمینی هستیم. 



فیلم تازه کاستاریکا از جنگ جهانی
امی��ر کاس��تاریکا، کارگردان مش��هور صرب فیلم جدی��دش را با 
موض��وع جنگ جهان��ی دوم در بالروس جلوی دوربی��ن می برد. به 
نقل از خبرگزاری فرانس��ه، فیلم جدید امیر کاس��تاریکا با اقتباس از 
رمان��ی به ن��ام »اگر حاال نه، پس کی؟« موض��وع جنگ جهانی دوم 
را در مرکز توجه خود قرار خواهد داد. این رمان نوش��ته پریمو لوی، 
نویس��نده ایتالیایی است که در سال 1982 منتشر شده و قرار است 
با همکاری مش��ترک فرانسه و بالروس س��اخته شود. کاستاریکا که 
آخرین فیلمش با عنوان »عش��ق و مرگ« را دو س��ال پیش با بازی 
مونیکا بلوچی ساخت، گفته است فیلمبرداری فیلم جدیدش در سال 
2015 انجام می ش��ود و بخشی از آن در بالروس و بخشی در ایتالیا 
جلوی دوربین می رود. ماجرای این فیلم درباره دو مبارز مقاومت یکی 
یهودی و دیگری بالروس اس��ت که در جنگ جهانی دوم هر دو باید 
از دست نازی ها فرار کنند و در این مسیر از بالروس تا میالن را طی 
کنند. کاستاریکا داستان این فیلم را با همکاری همکار طوالنی مدتش 

گوردون میهیک نوشته است. 

ادبا از حافظ می گویند
نشس��ت »حافظ در ذهن و زبان ما« با سخنرانی داریوش شایگان، 
محمود دولت آبادی و بهاءالدین خرمش��اهی در مرکز فرهنگی شهر 
کتاب برگزار خواهد ش��د. در آ ستانه  روز بزرگداشت حافظ و در ادامه  
برنامه  یک ساله  درس گفتارهایی درباره  حافظ که روزهای چهارشنبه 
در مرکز فرهنگی ش��هر کتاب برگزار می ش��ود، ش��هر کتاب میزبان 
داریوش شایگان، محمود دولت آبادی و بهاءالدین خرمشاهی است که 
درباره حافظ و تاثیری که حافظ در ذهن و زبان آنان گذاش��ته است، 
سخنرانی کنند؛ اینکه چرا حافظ به این جایگاه در ادب فارسی و ادب 
جهانی رس��یده اس��ت و در غزلیاتش بخش بزرگی از حیات روحی و 
اخالقی مردم ایران س��رزمین را بازتاب داده اس��ت. این نشست روز 
چهارشنبه 16 مهر، از س��اعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب 
واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، 

نبش کوچه  سوم برگزار می شود. 

ضرب و شتم یک خبرنگار
به گزارش ایسکانیوز، شنبه در صحن علنی شورای شهر اصفهان، یک 
خبرنگار مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این اتفاق در حالی افتاد که یکی 
از اعضای شورای شهر اصفهان در حال سخنرانی بود. براساس این گزارش 
در حالی که کریم نصر، عضو شورای شهر اصفهان در حال سخنرانی در 
صحن علنی شورای شهر بود فردی ناشناس وارد صحن شد و با حضور 
در جایگاه خبرنگاران به ضرب و شتم یکی از خبرنگاران حاضر در شورای 
شهر اصفهان پرداخت. این ضرب و شتم با اعتراض رسول جزینی، یکی 
دیگر از اعضای شورای شهر اصفهان همراه بود. شنیده ها حاکی از آن است 
خبرنگاری که مورد ضرب و شتم واقع شده و چند تن از اعضای شورای 
شهر اصفهان فرد ضارب را می شناختند، اما هنوز اطالع دقیقی از هویت او 

به رسانه ها داده نشده است. 

گردشگران قوانین ایران را رعایت می کنند
مس��عود سلطانی، رییس س��ازمان میراث فرهنگی در گفت وگو 
ب��ا مهر گفت: معموال مالحظات سیاس��ی، اعتق��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی ایران از سوی برگزار کنندگان تورهای گردشگران همیشه 
به مس��افران خارجی اعالم می ش��ود و آنها نی��ز این مالحظات را 
رعای��ت می کنند. برخی از دوس��تان در مجلس ب��ه علت دغدغه 
فرهنگ��ی و مذهبی که دارند، گزارش های��ی مبنی بر عدم رعایت 
این مالحظات دریافت کرده اند، اما من فکر می کنم این گزارش ها 
درس��ت نبوده اس��ت. من بارها گفته ام و بازهم تاکید می کنم که 
رعایت مالحظات همیش��ه از س��وی گردش��گری انجام می شود و 
در ط��ول ماه های اخیر نیز هیچ گزارش��ی مبنی بر رعایت نکردن 
این موارد را از س��وی آنها نداش��تیم. آنها خ��ود را ملزم به رعایت 
مالحظه ه��ای فرهنگی، اجتماعی و اعتق��ادی ایران می کنند. من 
به عنوان مس��ئول این دس��تگاه می گویم ما چنین مواردی را تا به 
حال نداش��تیم. البته توجه به دغدغ��ه نمایندگان مجلس برای ما 
واجب و قابل احترام است؛ ما نیز باید شفاف سازی کنیم. در همین 
زمینه گزارش هایی از ما خواس��ته شد که ارائه دادیم و تاکنون دو 
بار با نمایندگان کمیسیون فرهنگی و بودجه جلسه برگزار کردیم. 

جزییات اردوی تیم ملی در پرتغال
ش��اگردان کارلوس کی روش در شرایطی راهی پرتغال شده اند که 
مسئوالن شهر لیسبون اعالم کرده اند سورپرایز ویژه ای برای تیم ملی 
فوتبال ایران خواهند داشت. قرار است ملی پوشان کشورمان در اردوی 
آماده سازی خود دو بازی تدارکاتی هم برگزار کنند که یکی از آنها با 
تیمی خواهد بود که به کارخانه بازیکن س��ازی شهرت دارد. تیم ملی 
فوتبال کشورمان برای برگزاری اردوی 10 روزه شنبه شب تهران را به 
مقصد پرتغال ترک کرد. در این اردوی 10 روزه قرار است روز جمعه 
پیش رو )18 مهرماه( شاگردان کارلوس کی روش با تیم استوریل بازی 
تدارکاتی برگزار کنند. این تیم پرتغالی زیرمجموعه شرکت ترافیک 
برزیل اس��ت و در لیگ پرتغال تیم داری می کند. شرکت ترافیک که 
در حوزه نقل وانتقاالت بازیکن فعالیت دارد در حال حاضر بیش��ترین 
بازیکن برزیلی را به تیم های خارج از این کش��ور ترانسفر کرده است. 
از این رو باش��گاه استوریل که هم اکنون در رده پانزدهم لیگ پرتغال 
حضور دارد به کارخانه بازیکن س��ازی در این کش��ور مشهور است. با 
توجه به سابقه فعالیت اوسیانو کروز دستیار کی روش در این باشگاه، 
آنها موافقت خود را برای بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران اعالم کردند. 
این بازی و همچنین بازی دوس��تانه با بنفیکا تیم صدرنش��ین لیگ 

پرتغال هیچ هزینه ای برای فدراسیون فوتبال نداشته است. 

دوره جدید تمرینات پرسپولیس
شاگردان حمید درخشان پس از شکست برابر سپاهان و چند روز 
اس��تراحت، از روز دوش��نبه دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهند 
کرد. تیم فوتبال پرس��پولیس در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر 
روز جمعه با نتیجه یک بر صفر برابر سپاهان متحمل شکست شد تا 
نخستین باخت این تیم با کادر فنی جدید هم رقم بخورد. پس از این 
بازی حمید درخشان چند روز به بازیکنانش استراحت داد و قرار است 
از روز دوش��نبه دور جدید تمرینات این تیم آغاز ش��ود. سرخپوشان 
تهرانی در فاصله 17 روزه تا آغاز مجدد لیگ برتر نخستین دیدار خود 
در چارچوب رقابت های این فصل جام حذفی را برگزار خواهند کرد. 
ضمن اینکه سرخپوشان روز سه ش��نبه 29 مهرماه هم در چارچوب 

دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر میزبان سایپا خواهند بود. 

تکذیب شکستن پای رهبر کره شمالی
یکی از مقامات کره شمالی، خبر رسانه های کره جنوبی مبنی بر 
آس��یب دیدگی جسمی رهبر این کش��ور را تکذیب کرد. به نقل از 
خبرگزاری فرانس��ه، کره شمالی اعالم کرد که هیچ مشکل جسمی 
برای »کیم جونگ اون« رهبر این کش��ور به وجود نیامده اس��ت. 
»ریو کیل ژائه« وزیر اتحاد 2 کره در جریان گفت وگویی تلویزیونی 

این مطلب را اعالم کرد. 
رس��انه های ک��ره جنوب��ی چندی پی��ش اعالم کردن��د، »کیم 
جون��گ اون« در م��اه ژوئ��ن از ناحی��ه م��چ پ��ای راس��ت مورد 
آس��یب دیدگی قرار گرفته است و اواسط س��پتامبر جراحی شده 
اس��ت. در این گزارش آمده ب��ود که کیم جون��گ اون، همچنان 
از چاقی بیمارگونه رنج می برد و هم اکنون در بیمارس��تان به س��ر 
می برد. کیم جونگ اون در س��ال 2012 به عنوان رهبر کره شمالی 
منصوب ش��د و جانش��ین پدر خود »کیم یونگ ایل« ش��د که در 

2011 درگذشت. 

احمدی نژاد هدایایش را هدیه داد
محم��ود احمدی نژاد، پ��س از بازدید از پروژه توس��عه حرم مطهر 
حضرت امام خمینی)ره( و فضای موزه آستان حضرت امام خمینی)ره( 
طی نامه ای به حجت االسالم سیدحسن خمینی و تولیت آستان امام 
راحل، مجموعه هدایای دوران ریاس��ت جمهوری خود را به این موزه 

و آستان اهدا کرد. 
وی در بخش��ی از این نامه با اش��اره به اینکه »امروز نیز همچنان 
در همه جای جه��ان نام مبارک امام خمین��ی)ره( گرمای حقیقت 
و ش��ور زندگی و حرک��ت آرمانی را بر دل و جان و اندیش��ه و عمل 
همگان می تاباند و روح آزادگی را در جوامع می گس��تراند«؛ نوش��ته 
است: »مطمئنا مجموعه کم نظیر مرقد منور امام راحل عظیم الشأن 
که با مساعی جنابعالی مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند برای 
همیشه ملجأ توده های مردم و میعادگاه همه عاشقان حق و حقیقت 
بوده و اندیشه های الهی و متعالی آن عزیز مشعل فروزانی فرا راه همه 

موحدان و عدالت طلبان و آزادی خواهان جهان خواهد بود.« 
83 اثر به حراج آثار هنری مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز در لندن 

راه یافته است که از این میان 34 اثر به ایران تعلق دارد. 
رییس هیات مدیره خانه سینما تاکید کرد: ما یک دولت بیشتر نداریم 
و یک وزارت ارشاد که پروانه نمایش فیلم ها را صادر می کند، بنابراین 
تصمیم گیری استانی و منطقه ای درست نیست و همه باید به پروانه 

وزارت ارشاد تمکین کنند. 
خاله شادونه قالبی که با مشخصات جعلی و غیر واقعی اقدام به اجرای 
برنامه در بین مردم پارس آباد کرده بود، با حکم دادستان شهرستان 

پارس آباد دستگیر شد. 

مدیر کل درمان غیرمس�تقیم سازمان تامین اجتماعی، تعهدات این 
سازمان در برابر بیماران هموفیلی را تشریح کرد. 

رییس ارتباطات هالل احمر تاکید کرد: خودروهای مخابراتی سازمان 
به مدیران بحران کمک می کنند تا با تصمیمات اصولی از هرج و مرج 

و اظهارنظرهای سلیقه ای جلوگیری کنند. 
مع�اون نظ�ارت و برنامه ریزی س�ازمان نظ�ام پزش�کی از طراحی و 
راه اندازی سامانه هوشمند نظارت بر درمان )سهند( تا یک ماه آینده 

خبر داد.

عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیالن می گوید عده معدودی روی 
فدراس�یون فوتبال چنبره زده  و اج�ازه نمی دهند هیچ کس از دلیل 

تصمیمات فوتبال سر در بیاورد.
فن پرس�ی مهاج�م هلندی تیم فوتب�ال منچس�تریونایتد در غیاب 

»وین رونی« بازوبند کاپیتانی شیاطین سرخ را بر دست بست. 
کادر فنی تیم فوتبال استقالل به بازیکن عراقی جاسم کرار خود چند 

روز مرخصی داد. 

اعضای کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارج�ی مجلس در این 
هفته  میزبان نعمت زاده وزیر صنع�ت، معدن و تجارت و ظریف وزیر 
امورخارجه برای بررسی وضعیت صنایع و تحوالت بین المللی هستند. 
رییس جمهور در پیامی، درخشش مقتدرانه ورزشکاران کشورمان در 
بازی های آس�یایی »اینچئون« را به ملت بزرگ ایران، اعضای کاروان 
ورزش�ی، مدیران و مربیان پر تالش تبریک گفت�ه و از زحمات همه 

آنان تجلیل کرد. 

حسین علیزاده، هنرمند برجسته موسیقی ایران، سه تار خود را برای 
زنده ماندن کودکان مبتال به »نقص سیستم ایمنی« به حراج می گذارد

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از صدور یک میلیون و 
50 هزار شناسنامه مکانیزه برای افراد باالی 15 سال خبر داد

میانگین سنی تیم ملی فوتبال به پایین تر از 27 سال نرسیده است 
و جواد نکونام مسن ترین بازیکن تیم ملی ایران است

یک نماینده حزب اهلل گفت: ما از دولت لبنان می خواهیم که به طور 
جدی مسئله هدیه ایران را پیگیری کرده و قبول کند

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 

می زند باران به شیشه
همچو انگشت فرشـته

فرزند سیدحسن نصراهلل 
پشت صحنه فیلم سینمایی داعش

امیرحسین ش��ریفی تهیه کننده »آوازهای سرزمین من« خبر داد: 
به تازگی سیدجواد حس��ن نصراهلل، پسر سیدحسن نصراهلل دبیر کل 
ح��زب اهلل لبنان به دعوت ما س��ر صحنه فیلم حض��ور یافت و ضمن 
گفت وگو ب��ا عوامل، از جری��ان تولید فیلم دیدن کرد و س��ازندگان 
این فیلم س��ینمایی همزمان با عید س��عید قربان برای فیلمبرداری 
بخش هایی از اثر به ایران آمدند. تهیه کننده فیلم سینمایی »آوازهای 
س��رزمین من« ب��ا اعالم این خبر گف��ت: طب��ق برنامه ریزی های ما 
بخش هایی از فیلم ش��امل س��کانس های انفجار، حم��الت نیروهای 
تروریس��تی داعش و پالن هایی که ام��کان فیلمبرداری آنها در لبنان 
وجود ندارد، باید در ایران انجام شود که به همین دلیل گروه تولید را 
از لبنان به ایران منتقل کردیم تا بخش های مذکور با نظارت و امنیت 
بهتر در کش��ور خودمان انجام ش��ود. این بخش ها که ش��امل حمله 
نیروهای داعش و انفجارهای مهیب اس��ت، در دکورهای عظیمی که 
به این خاطر طراحی و س��اخته شده اند، جلوی دوربین می روند. این 
دکورها در محوطه بزرگی ش��امل اردوگاه داعش و بخشی از مناطق 
تحت تصرف گروه تروریستی داعش است که طی کمتر از یک هفته 
فیلمبرداری می شود. به گفته او، تاکنون 60 درصد فیلم فیلمبرداری 
ش��ده و پس از ضبط س��کانس هایی در ایران، دوب��اره گروه به لبنان 
باز خواهند گش��ت و کار تولید در همین کش��ور پای��ان می یابد. این 
نخستین فیلمی است که به نقش مخرب گروهک داعش و تکفیری ها 
در خاورمیان��ه می پ��ردازد و مقاومت مردم منطق��ه در مقابل آنها را 
به تصویر می کش��د. این موضوع البته در قالب یک داس��تان عاشقانه 

روایت می شود. 

مش��کل کم آب��ی و خشکس��الی در 
ای��ران به جایی رس��یده که هر باران 
ب��رای مردم ای��ران یک اتف��اق مهم 

است.  
با  کارش��ناس س��ازمان هواشناسی 
بارندگی ها  افزایش حج��م  به  اش��اره 

در مناطق مختلف کش��ور در 12 روز 
ابت��دای مهر نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته، گفت: انتظار می رود 
پایتخ��ت در پاییز امس��ال بارش های 
قابل مالحظه تری را نس��بت به س��ال 
نقشینه،  امین حسین  کند.  تجربه   92

از  بارندگی  ه��ا  می��زان  مقایس��ه  ب��ه 
ابت��دای فصل پاییز تاکنون )دوازدهم 
به س��ال گذش��ته  مهرم��اه( نس��بت 
مقایس��ه   براس��اس  گفت:  و  پرداخت 
ص��ورت گرفت��ه درخص��وص می��زان 
بارش ه��ا در 12 روز ابت��دای مهرماه 

سال جاری و همچنین سال گذشته، 
می��زان بارندگی ه��ا در س��ال جاری 
افزایش قابل مالحظه ای یافته اس��ت 
و پیش بین��ی می ش��ود، ای��ن روند تا 

پایان پاییز امس��ال ادامه یابد. 
نقش��ینه در ادام��ه همچنین درباره 

پیش بین��ی میزان بارندگی ها در تهران 
نقش��ه های پیش یابی  براس��اس  گفت: 
هواشناس��ی انتظار م��ی رود بارش های 
پایتخ��ت در پاییز امس��ال نس��بت به 
سال گذشته از حجم باالتری برخوردار 

باشد.

قائم مقام س��ازمان فضایی کش��ور از اقدامات این 
س��ازمان برای کاربردی شدن فعالیت های آن خبر 
داد و گفت: ایران از فناوری فضایی برای جلوگیری 
از آتش س��وزی جنگل های شمال کش��ور استفاده 
می کن��د. »حمی��د فاضلی«، شنبه ش��ب در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دوم س��یما گفت: 
سازمان فضایی ایران با سازمان محیط زیست وارد 
مذاکره ش��ده است که با اس��تفاده از ماهواره های 
خود جنگل های ش��مالی را مورد رصد قرار دهد. ما 
در خص��وص حفاظت از جنگل ها با محیط زیس��ت 
هم��کاری خواهی��م ک��رد و با کم��ک ماهواره های 
خ��ود، در صورت مش��اهده هرگونه آتش س��وزی، 
بالفاصله موضوع را از طریق پیامک به نزدیک ترین 
جنگلب��ان اطالع رس��انی خواهیم کرد ت��ا عملیات 
خاموش کردن آتش هر چه س��ریع تر انجام ش��ود. 
مهم ترین اولویت ما توس��عه خدمات و کاربردهای 
فضای��ی اس��ت و امیدواریم مردم زندگ��ی بهتری 
مبتنی بر دس��تاوردهای فضایی را در آینده نزدیک 

احس��اس کنند. 
او با بیان اینکه بس��یاری از کش��ورها آینده خود را 
در فضا می بینند و کش��ورهای همسایه نیز برنامه های 
بلندپروازانه ای را در این زمینه طراحی کرده اند، گفت: 
مسئوالن ما نیز حمایت خوبی از سازمان فضایی کشور 
داش��ته اند و امیدواری��م طبق پیش بینی ها در س��ند 
چش��م انداز، بتوانیم در حوزه فضایی جایگاه اول را در 

منطقه به خود اختصاص دهیم. 
قائم مق��ام س��ازمان فضایی ای��ران گفت: پایش 
آلودگی دریای خزر و ریزگردها درمنطقه از دیگر 
اقدام��ات مطالعاتی این س��ازمان بوده اس��ت که 
اطالعات��ی در این خصوص در اختیار کش��ورهای 
همس��ایه نیز ق��رار داده ایم که همی��ن امر باعث 
ش��د س��ایر کش��ورها نیز از ما بخواهند در سطح 
جهان��ی فعالی��ت کنی��م. او در خص��وص آخرین 
وضعیت ماهواره های کش��ور، از ماهواره های ناهید 
و شریف س��ت یاد کرد و گفت: ماهواره های ما در 
وضعی��ت خوبی ق��رار دارند. شریف س��ت آمادگی 
پرت��اب دارد، ام��ا منتظر هس��تیم ش��رایط مهیا 
ش��ود و س��ازمان های دس��ت اندرکار از جمله هوا 
و فض��ا اج��ازه اقدام��ات بعدی را ص��ادر کنند. او 
با بیان اینکه امیدواریم امس��ال نیز ش��اهد پرتاب 
ماهواره باش��یم، گفت: طل��وع، ظفر، پارس و اوت 
س��ت امیرکبیر در حال تکمیل و انجام آزمایشات 
هس��تند و امیدواریم حامل قوی تری با نام سیمرغ 
ه��ر چه زودت��ر آماده ش��ود. قائم مقام س��ازمان 
فضای��ی ایران در خصوص زمان پرتاب انس��ان به 
فضا توسط ایران گفت: این موضوع در برنامه های 
س��ازمان قرار دارد، اما با توجه به تغییر اولویت ها 
ممکن اس��ت با تاخیر اجرا ش��ود. در حال حاضر 
توقف��ی در برنامه ه��ا نداش��ته ایم و ای��ن طرح در 

تناقض با اهداف باالدس��تی نیس��ت. 

آمار و ارقام فروش »ش��هر موش ه��ا2« تا اندازه ای 
پیش رفته که توقع می رود ب��ه زودی »اخراجی ها2« 
را به عنوان پرفروش ترین فیلم س��ینمای ایران پشت 
س��ر بگذارد و رکورد جدیدی را ثبت کند. هفته دوم 
پاییز برای فیلم های روی پرده س��ینما چندان هفته 
خوش��ایندی نبود، ام��ا در همین مقط��ع هم فروش 
تازه ترین س��اخته مرضیه برومند ب��ه میزانی بود که 
انتظ��ار می رود ب��ه زودی رک��ورد پرفروش ترین فیلم 
س��ینمای ایران را به ن��ام خود ثبت کن��د. تبلیغات 
تلویزیون��ی اغلب فیلم ه��ای روی پ��رده از تلویزیون 
پخش می شود، از آنونس هایی که درجریان آگهی های 
بازرگان��ی روی آنتن می رود تا تبلیغاتی که به ش��کل 
زیرنویس همزمان با پخش برنامه های مختلف صورت 

می گیرد و انتظار می رود این تبلیغات رونق بیشتری به 
فروش فیلم های روی پرده ببخشد. »شهر موش ها2« 
در مدت 38 روز اکران عمومی به فروش چهار میلیارد 
و 144 میلیون تومان در تهران دست پیدا کرده است. 
فروش خوب این فیلم موجب شد، حبیب اهلل کاسه ساز 
تهیه  کنن��ده »اخراجی ه��ا« با انتش��ار متنی خطاب 
به علیرضا س��رتیپی و منیژه حکم��ت تهیه کنندگان 
»ش��هرموش ها« اع��الم کن��د، از واگ��ذاری رک��ورد 
پرفروش ترین فیلم سینما به این فیلم خوشحال است. 
»ش��هر موش ها2« که با یک گ��روه بزرگ و حرفه ای 
تولید ش��ده تاکنون در جلب نظر مخاطبان کودک و 
نوجوان و همچنین بزرگساالنی که با این فیلم خاطره 

دارند، موفق عمل کند. 

خطیب نماز عید قربان پیشنهاد داد تمام مساجد 
ش��هرهایی از ایران که گرفتار کم آبی هس��تند، نماز 
باران اقامه کنند تا رحمت الهی نازل ش��ود. آیت اهلل 
موحدی کرمان��ی، در خطبه های نم��از عید قربان با 
تبریک این روز و با اش��اره به برکات فراوان دهه اول 
ذی الحج��ه مخصوصا روز عرفه و عی��د قربان اظهار 
کرد: روز عرف��ه روز بزرگی بود، به طوری که درباره 
آن گفته ش��ده چه بسا انسان هایی که رحمت الهی 
در ماه رمضان ش��امل حالشان نش��د غصه نخورند، 

ق��درت عرف��ه برای ری��زش گناهان از م��اه رمضان 
بیش��تر اس��ت. وی با تاکید بر ارزنده بودن این روز 
خاطرنش��ان کرد: در نماز عی��د قربان و در 9 قنوت 
آن، از خدا خواس��تیم و تقاض��ا کردیم که خدایا مرا 
در تمام ارزش ها، کرامات، خوبی ها و س��عادت ها که 
پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( داشته اند داخل کن و از 
هر بدی که آنها منزه بودند، پاک گردان. این دعاها 
به ما ج��رأت می دهند که درخواس��ت و تقاضاهای 

بزرگی از خدا داشته باشیم. 

انسان به فضا نمی فرستیم

رکورد تازه شهر موش ها

نماز باران بخوانیم



نگاهیبهعملکردشرکتهادرنمایشگاهایرانپالست

این غرفه سازی های پرهزینه ...

انتظاررابهرهگذرانهدیهدهید
ش��رکت های  تبلیغ��ات،  و  بازاریاب��ی  دنی��ای  در 
تازه تاس��یس برای معرفی خ��ود یا ش��عبه های جدید، 
اغل��ب راه و روش ه��ای گوناگونی را ب��ه کار می گیرند. 
در ای��ن بین برخ��ی فروش��گاه ها یا برنده��ای کوچک 
هس��تند که برای معرفی خود ب��ه بازار هم��واره دچار 
مشکل هس��تند، چرا که نه توانایی پرداخت هزینه های 

میلیون��ی تیزره��ای تبلیغات��ی را دارند و ن��ه آن چنان 
معروف هس��تند که بدون نیاز به معرفی، گام در عرصه 
بازار کسب و کار بگذارند. از این رو دو راهکار کاربردی را 
برای این گونه کس��ب و کارها در زمان تاسیس یا معرفی 
یک محصول جدید یا بازگشایی یک شعبه تازه، عنوان 
می کنیم.  شاید شما هم این پنهان کاری را دیده باشید، 

برخی فروش��گاه ها چند روز یا حتی چن��د هفته قبل از 
بازگشایی فروش��گاه خود، تمام نمای بیرون را با روزنامه 
یا کاغذهای کاهی می پوش��انند و برخ��ی هم روی این 
کاغذها با اس��تفاده از المان هایی خ��اص مانند عالمت 
س��وال یا تعجب یا حتی با اس��تفاده از جمالتی مانند: 
»فکر می کنی اینجا چه خبره؟«، یا »توی همس��ایگی 

تون ی��ه اتفاقای��ی داره میوفت��ه!« توجه اف��راد محلی 
آن منطقه یا رهگ��ذران را به خود جل��ب می کنند. این 
حرکت موجب تقویت حس کنجکاوی افراد می ش��ود و 
ممکن اس��ت برای چند دقیقه راجع به آن فکر کنند یا 
حتی راجع آن حرف بزنند و شایعاتی هم به وجود بیاید. 
صفحه12

سرنخ

فرصتسرماوگرما
11

رسانه

حرکاتموزونمدلهابرایتبلیغبرنج
13

کلینیککسبوکار

چالشاثباتاولینبودن
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

بازتابجهانیفعالیتهایبوتان
16

»فرصتامروز«ازبازارلباسعروس
گزارشمیدهد

لباسعروسچهکسانی
راکامکارمیکند

هس�تنداف�رادیک�هبرایدوختلباسع�روسخودبیشاز
15میلیونتومانهزینهمیکنند...

رییساتحادیهنانهایحجیمو
نیمهحجیممطرحکرد

کافهنان؛حرکتاز
سنتیبهمدرنیته

آماره�انش�انمیده�دک�هدرحالحاض�ر8درصدنانهای
مصرفیکشوررانانهایحجیمونیمهحجیمتشکیلمیدهد.

نگاهیبهکمپینتبلیغاتییکیاز
بانکهایخصوصی

اغراقواطالعات
زیاد،اثربخشیکم

بخریدوجایزهبگیرید.ازاینخدمتاس�تفادهکنیدوجایزه
بگیرید.

بررسیارتباطمیانخودشیفتگیو
مدیریت

جذاب،اثرگذاراما
خودشیفته

تحمیلگر،کاریزماتی���ک،جالب.چنینافرادیقادرنددر
ابتدادیگرانرامسحورخودکنند...

بررسیاقتصادنشربامدیرانمسئول

حالنشرخوب
نیست

هم�همیدانی�مکهحالنش�رخوبنیس�ت.هم�هدوایآنرا
میدانی�م،ام�ابهنظرمیرس�دحکیمدرد،چن�دانعالقهبه

مداوایآنندارد.

10

11

13

14

15

باوجوداینکهمایکیازصاحباننفتومشتقاتنفتیدردنیاهستیم،اماانواعپتهایبستهبندیموادغذایی
درکشورماهمچنانضعیفاست.امروزهتنوعاینصنعتدرکشورهایدیگرهرسالهدرحالپیشرفتاست
امامردمکشورماهمچناندرشکلهایثابتوتکراریموادغذاییوخوراکیخودرامصرفمیکنند.اگرچهدر
اینسالهااغلبتولیدکنندگانادعایتمایزوتفاوتدارنداماباکمیریزبینیمتوجهمیشویمکهاغلبروی
محصولتمرکزکردهاندوگویادرنظرشانظرفمحصولچنداناهمیتیندارد.بحثپلیمرهمدربخشهای
مختلفکشورآنچنانکهبایدوشایدقوینیست.جالبتراینکهسالهایاخیرمسئوالنمحیطزیستیمدام
ازتقلیلاستفادهازموادپالستیکیوپلیمریمیگویندکهالبتهاینگونهتناقضاتبینبخشهایمختلفدر
کشورما،مسئلهتازهاینیست!ازتوضیحوتفسیرکهبگذریمسریزدهایمبهنمایشگاهبینالمللیدوساالنه

»ایرانپالست«کهدرروزهایابتدایماهمهرآغازشدوبهمدتچهارروز،بهطولانجامید.
صفحه12



مدیریت زندگی10

برای  اف��رادی ک��ه  هس��تند 
دوخ��ت لباس ع��روس خود 
تومان  از 15میلی��ون  بی��ش 
هزین��ه می کنن��د ک��ه دلیل 
اصل��ی خیاط ب��رای اخذ این 
مبلغ اس��تفاده از س��نگ های 
مارک��دار و س��اتن خارج��ی 
اس��ت. در زم��ان خرید لباس 
عروس چه نکاتی برایتان حائز 
اهمیت اس��ت؟ قیم��ت آن؟ 
برندخارجی باش��د یا دوخت 
داخل��ی؟ یا طراح��ی و نحوه 
برش و دوخت لباس؟ با توجه 
ب��ه مدیریت هزین��ه و زمان، 
برای  ایرانی  اکثر خانواده های 
خرید لب��اس عروس به مراکز 
بورس فروش این کاال مراجعه 
باوج��ود مزون های  می کنند، 
موجود در سطح شهر تهران، 
در  واقع  امیراک��رم  چه��ارراه 
خیاب��ان جمه��وری و خیابان 
لباس  فروش  بورس  میرداماد 
و تاج عروس در ش��هر تهران 

محسوب می شوند. 
ب��ه منظ��ور بررس��ی قیمت و 
کیفی��ت درحال حاض��ر لباس 
ع��روس س��ری ب��ه چه��ار راه 
درخیاب��ان  واق��ع  امیراک��رم 
بیش��تر  زدم،  جمه��وری 
فروش��ندگان لب��اس ع��روس 
همانن��د فروش��ندگان لب��اس 
پاساژ ش��انزلیزه  در  مجلس��ی 
پاسخگوی سواالتی چون میزان 
ف��روش ماهان��ه، درصد س��ود 
حاصل از فروش، حجم واردات 
پارچه و س��نگ و گردش مالی 
س��االنه مغازه ها نبودن��د، اما با 
مش��اهده لباس های عروس در 
پش��ت ویترین مغازه ها قیمت 
اغلب لباس های ع��روس برای 
اجاره ح��دود 800 هزار تومان 
و ب��رای خرید 900 هزار تومان 
ت��ا 2 میلیون توم��ان بود. عدم 
تفاوت معنادار بین قیمت اجاره 

و فروش باعث تعجب من شد.

اجاره لباس عروس 
به صرفه تر از خرید؟ 

به عن��وان خری��دار ب��ه یکی از 
مغازه ه��ای فروش لباس عروس 
مراجعه کردم، این فروشنده در 
خصوص اینک��ه در حال حاضر 
اجاره لباس ع��روس به صرفه تر 
اس��ت یا خرید؟ گف��ت: فرد با 
انتخ��اب لب��اس ع��روس مورد 
عالقه اش از ژورنال لباس عروس 
سال 2014، خیاط همان لباس 
ع��روس را متناس��ب با س��ایز 
فرد می دوزد، ب��ه همین جهت 
فروش  قص��د  عروس  چنانچ��ه 
لباس خود را داشته باشد لباس 
900ه��زار تومان��ی وی به علت 
دس��ت دوم ب��ودن فق��ط 300 
هزار تومان در ب��ازار خریداری 
می شود به همین علت اگر فرد 
توانایی اجاره لباس عروس خود 
را به دوس��تان و آش��نایان دارد 
بهتر اس��ت لباس ع��روس خود 
را خری��داری کند ولی اگر فقط 
برای یک ش��ب از لباس عروس 
خ��ود اس��تفاده می کن��د، بهتر 
است لباس عروس را اجاره کند 
مگر اینکه بخواهد لباس عروس 
خود را ی��ادگاری نگه دارد، زیرا 
اخت��الف قیمت اج��اره و خرید 
لباس فقط 100 هزار تومان در 

خیابان جمهوری است. 

واردات پارچه لباس عروس 
از کشور ترکیه

درخصوص  دیگری  تولیدکننده 
نوع پارچه اس��تفاده ش��ده برای 
دوخ��ت لب��اس ع��روس گفت: 
معم��وال پارچ��ه لب��اس عروس 
وارداتی از کشور ترکیه اما دوخت 
داخلی است و سنگی هم که برای 
تزیی��ن و زیبایی لب��اس عروس 
استفاده می شود وارداتی از کشور 
اتریش است. قیمت نگین ایرانی 
ارزان تر از سنگ اتریشی است اما 
براقی و زیبایی سنگ اتریشی را به 
هیچ عنوان ندارد به همین جهت 
بهتر است برای درخشش لباس 
عروس از سنگ اتریشی استفاده 
شود که درحال حاضر هر بسته 
سنگ اتریشی حدود 200 هزار 

تومان قیمت دارد. 
 

وابستگی قیمت دانتل به 
جنس و طراحی پارچه

دانت��ل ک��ه پارچ��ه ای ت��وری با 
گل های برجسته است برای تزیین 
لباس عروس بسیار ضرورت دارد، 
درحال حاضر این پارچه وارداتی از 
کشور فرانسه، ترکیه و دوبی است، 
که خیاط با چسب حرارتی دانتل 
را به پارچه اصل��ی لباس عروس 
متصل می کند. در ب��ازار هر متر 
دانتل خام حدود 100هزارتومان 
و هرمتر دانتل ملیله دوزی ش��ده 
ح��دود 180 ه��زار تومان قیمت 
دارد. همچنین قیم��ت دانتل به 
نوع جنس پارچ��ه و طراحی آن 
بس��تگی دارد به طوری که دانتل 
ملیل��ه دوزی مرغ��وب با طراحی 
چش��مگیر در بازار حدود 380 تا 
450 ه��زار تومان قیم��ت دارد و 
دانتل خام هم مت��ری 200 هزار 
تومان که معموال برای دور دامن 
عروس 15 یارد یعنی 13 متر نیاز 
اس��ت که در چنین حالتی لباس 
یادش��ده قیمت��ی بیش��تر از 10 

میلیون تومان خواهد داشت.

تقلب در بازار لباس عروس
متاسفانه برخی از فروشندگان 

از گیپ��ور ب��ه ج��ای دانتل در 
لباس ع��روس اس��تفاده کرده 
و ب��ه ن��ام دانت��ل به مش��تری 
معرف��ی می کنند. پارچه گیپور 
گل های برجس��ته ای است که 
تور بی��ن گل ها وجود ندارد و با 
چسب حرارتی به لباس عروس 
به صورت تک تک یا کلی وصل 
می شود. قیمت گیپور از دانتل 
ارزان تر است اما گاهی فروشنده 
ب��ه ن��رخ دانتل قیم��ت لباس 

عروس را حساب می کند. 

شناسایی گیپور از دانتل
پارچ��ه دانت��ل دارای گل هایی 
اس��ت ک��ه در بین گل ه��ا تور 
ق��رار گرفته و خیاط با چس��ب 
حرارت��ی ت��ور دانت��ل را به تور 
لباس عروس متص��ل می کند 
به طوری که مش��تری قابلیت 
دیدن تور چس��بانده شده روی 
تور دامن یا پارچه باال تنه لباس 
عروس را دارد. اما گیپورگل های 
برجس��ته ای اس��ت ک��ه ت��ک 
ت��ک روی پارچ��ه اصلی لباس 
عروس به وسیله چسب حرارتی 

چسبانده شده است. 

150هزار تومان برای تاج 
عروس مارک دار

لباس  تولیدکنن��دگان  معموال 
تاج عروس  عروس، فروش��نده 
هم هس��تند یا اینک��ه عروس 
را به مغ��ازه ای ک��ه در آن تاج 
ع��روس فروخت��ه می ش��ود و 
تحت قرارداد با آن تولیدکننده 
اس��ت برای انتخاب تاج عروس 
می برن��د. در ح��ال حاضر تاج 
ع��روس در خیاب��ان جمهوری 
حدود 50 ه��زار تومان تا 150 
هزار توم��ان قمیت دارد. برخی 
از فروشندگان لباس عروس در 
خیابان جمه��وری هم تاج های 
عروس مارک دار و وارداتی را به 
نرخ 150 هزار تومان به فروش 
می رس��انند که همی��ن تاج از 
سوی آرایش��گاه ها به نرخ 300 
هزار تومان به عروس فقط برای 

یک ش��ب اجاره داده می شود، 
به همین جهت به صرفه است 
که عروس با مراجعه به خیابان 
جمه��وری تاج ع��روس خود را 

خریداری کند. 

تجربه، دلیل موفقیت 
تولیدکنندگان جمهوری

یک��ی از فروش��ندگان لب��اس 
عروس با بیان اینکه تجربه دلیل 
اصلی موفقی��ت تولیدکنندگان 
درخیاب��ان  ع��روس  لب��اس 
جمهوری اس��ت، گفت: به طور 
میانگین هر تولیدکننده لباس 
جمهوری  درخیاب��ان  ع��روس 
ماهانه 20 دست لباس عروس 
م��ی دوزد ام��ا مزون ها ش��اید 
در م��اه فقط دو دس��ت لباس 
عروس بدوزند به همین جهت 
تولیدکنندگان لباس عروس از 
تجربه کافی برخوردار هستند و 
مشتری با خیال راحت می تواند 
برای دوخت لباس عروس خود 

به تولیدی ها مراجعه کند. 

سفارش از میرداماد، دوخت 
در جمهوری 

مغازه های فروش لباس عروس در 
خیابان میرداماد سفارش دوخت 
را به تولیدکنندگان لباس عروس 
در خیابان جمه��وری می دهند. 
اما قیمت لباس عروس به دلیل 
باال بودن اج��اره بهای مغازه های 
میرداماد بسیار بیشتر از خیابان 
جمهوری اس��ت. ب��ه طوری که 
اگر لب��اس عروس��ی در خیابان 
جمه��وری یک میلی��ون تومان 
قیمت دارد همان لباس در خیابان 
میرداماد بیش از 3 میلیون تومان 

به فروش می رسد. 

 هرچه پول بدهی،
آش می خوری

این  این فروش��نده درخصوص 
س��وال که آیا می توان با هزینه 
بیش��تر لب��اس ع��روس بهتر و 
باش��یم،  داش��ته  ش��کیل تری 
گف��ت: به طور حت��م هر چقدر 

پ��ول بیش��تری خ��رج کنی��د 
لباس عروس بهتر و شیک تری 
خواهید داش��ت به ط��وری که 
تولیدکننده به جای چسباندن 
دانتل و سنگ، به دوخت دست 
سنگ و دانتل روی پارچه اصلی 
لباس عروس می پردازد یا اینکه 
به جای س��اتن ایرانی از ساتن 
خارج��ی اس��تفاده می کند که 
هم��ه این موارد باع��ث افزایش 
ن��رخ لباس عروس به بیش از 2 
میلیون تومان می شود.  درحال 
حاض��ر س��فارش دوخت لباس 
عروس دو هفته است که با رکود 
مواجه شده که معموال از اواسط 
ماه محرم تا پای��ان ماه صفر به 
علت ش��روع م��اه ربی��ع االول 
س��فارش دوخت لباس عروس 

بسیار رونق پیدا می کند. 

لباس عروس هم قیمت پراید
مزون های موجود در سطح شهر 
ته��ران از دیگر مراک��ز فروش و 
دوخت لباس عروس محس��وب 
می ش��وند، اما قیمت لباس های 
ب��االی  درمزون ه��ای  ع��روس 
شهر تهران بس��یار قابل توجه و 
چش��مگیر اس��ت به طوری که 
برخی از اش��خاص برای دوخت 
لب��اس ع��روس خود بی��ش از 
15میلیون تومان هزینه می کنند 
که دلیل اصلی خیاط برای اخذ 
این مبلغ اس��تفاده از سنگ های 

مارکدار و ساتن خارجی است. 

یک میلیون تومان برای برندها
یکی از مزون های معروف لباس 
عروس از شهر لندن که بیش از 
50 سال س��ابقه کاری در شهر 
ته��ران دارد، لباس عروس خود 
را ح��دود یک میلی��ون و 500 
هزار تومان به فروش می رساند. 
فروش��نده ای��ن برن��د معروف 
لباس ع��روس در ش��هر تهران 
دلیل موفقیت خ��ود در فروش 
را مش��تری بیش��تر در راستای 
قیمت کمتر اعالم کرد و افزود: 
با توجه ب��ه هزینه های دوخت 
لباس ع��روس به هی��چ عنوان 
دوخت یک لباس عروس حدود 
15میلیون تومان هزینه نمی برد 
و اگر شخصی این میزان نرخ را 
برای دوخت لباس عروس خود 
هزینه کرده بی ش��ک اش��تباه 

بزرگی را مرتکب شده است. 

دانتل ها هم از چین می آیند 
ای��ن فروش��نده در خصوص این 
س��وال که آیا دانتل های موجود 
در بازار وارداتی از کش��ورترکیه، 
فرانس��ه و دوبی هس��تند، گفت: 
بی شک فروش��نده ای که به این 
صورت لباس عروس خود را تبلیغ 
کرده کذب محض گفته است زیرا 
در حال حاضر تم��ام دانتل های 
موجود در بازار وارداتی از کش��ور 
چین و دس��ت دوم و سوم اند به 
همین جهت پس از مدت زمانی 
رن��گ پارچ��ه لب��اس ع��روس 
کدر می ش��ود. این فروش��نده به 
عروس های جوان توصیه کرد که 
در راس��تای مدیریت در هزینه و 
زم��ان لب��اس عروس خ��ود را از 
مزون های شناخته شده در سطح 
ش��هر تهران که لباس عروس را 
مطابق با الگو اما با هزینه کمتر از 
خیابان های بورس فروش این کاال 

ارائه می دهند، خریداری کنند. 

حاال که جایی برای پهن کردن رخت و لباس 
نمانده و خود ما هم به زور در آپارتمان های 
40مت��ری جا می گیری��م، باید از وس��ایلی 
اس��تفاده کنیم که هر چ��ه زودتر لباس ها را 
خش��ک کنند. وسیله ای به نام خشک کن در 
بازار عرضه می ش��ود که به نوعی پاسخگوی 

زندگی آپارتمان نشینی است. 
لباس ها را به این ماشین بسپارید

خش����ک کن ها نگرانی ه���ای خانواده ها 
را برای خش��ک ک��ردن لباس ه��ا از بین 
می برند. این وسیله به خاطر تنوع قیمتی 
ک��ه دارد هرکس��ی ب��ا ه��ر وس��ع مالی 
می توان��د یکی از آنه��ا را خریداری کند. 
قیمت این دستگاه ها بسته به امکاناتی که 
دارند، بی��ن 100هزار تومان - نمونه های 

پارچه ای- تا 2 میلیون تومان - نمونه های 
ماشینی- است.

ساده اما کاربردی
این دس��تگاه بسیار س��اده، عالوه بر خشک 
ک��ردن لب��اس در کمترین زم��ان، لباس را 
میکروب زدایی و اس��ترلیزه هم می کند که 
با ای��ن قابلیت س��المت خان��واده تضمین 
می ش��ود. این لباس  خش��ک کن ها با قدرت 
و ظرفیت خش��ک ک��ردن 10کیل��و لباس 
در ی��ک مرحله و در هرگون��ه آب و هوایی 
حتی هوای آلوده و ش��رجی یا س��رمای زیر 
صفر درج��ه و همچنین مناطق پر از گرد و 
غبار کاربرد دارد. این دس��تگاه حتی دارای 

جارختی هم هست. وجود جارختی در این 
دس��تگاه ها مزیت هایی دارد. از جمله اینکه 
تمامی لباس ها به رخت آویز آویزان می شود 
و ب��ه همراه باد گ��رم در یک کاور ضدآب و 
ضدغب��ار ق��رار می گیرد، اتوکش��ی لباس ها 

راحت تر خواهد شد. 
تنظیم دلخواه حرارت

خش��ک کن ها دارای درج��ه تنظیم حرارت 
به ط��ور اتوماتیک هس��تند که به صورت یک 
پنل چرخشی روی بدنه دستگاه تعبیه شده 
و ب��ا توجه به حجم و نوع البس��ه به آس��انی 
می توان آن را تنظیم کرد.  خش��ک کن های 
آپارتمان��ی با حجم بس��یار کمی که دارند از 
آنها می توان در هر جای خانه استفاده کرد، 
حت��ی در اتاق پذیرایی، ت��راس، اتاق خواب، 
حی��اط و رختکن. همچنی��ن در صورتی که 
مایل نباش��ید آن را در گوشه اتاق بگذارید، 
می توانید تمامی قطعات دس��تگاه را پس از 
هر بار اس��تفاده، باز کرده و از اشغال فضای 

خانه جلوگیری کنید. 
استفاده دو منظوره

از دیگر موارد قابل اس��تفاده از این دستگاه 

کارب��رد دومنظوره خش��ک کن و جالباس��ی 
اس��ت. می توان کاور دس��تگاه را جدا کرد و 
به عنوان محلی ب��رای آویزان کردن لباس ها 

از آن استفاده کرد. 
فقط خشک می کند

ای��ن دس��تگاه ها تنها لباس ها را خش��ک 
می کنن��د و ب��ه هی��چ عن��وان آنه��ا را 
نمی ش��ویند. همچنی��ن بعض��ی از ای��ن 
اتوماتی��ک  سیس��تم  ب��ه  دس��تگاه ها 
ضدچ��روک مجهزن��د. تفاوت��ی ک��ه این 
دستگاه با خش��ک کن ماشین لباسشویی 
دارد این اس��ت که ماش��ین لباسشویی با 
س��رعت و چرخش س��ریع لباس ها را نه 
تنها کامال خش��ک نمی کند، بلکه موجب 
چین و چروک زیادشان هم می شود، ولی 
خش��ک کن به آرامی و با باد گرم قادر به 
این عملکرد اس��ت، به طوری که می توان 
بالفاصله لباس را از دس��تگاه بیرون آورد 
و پوشید. همچنین داشتن مخزن استیل 
و ضدزن��گ، قابلیت چرخ��ش دوطرفه و 
مجهز بودن ال س��ی دی برای دیدن شیوه 
خش��ک کردن از جمل��ه ویژگی های این 
دستگاه هاس��ت که خریداران باید هنگام 

خرید به آنها توجه کنند. 

»فرصت امروز« از بازار لباس عروس گزارش می دهد

لباس عروس چه کسانی را کامکار می کند

ماشین به جای بند رخت

لباس ها و شغل ها
نوع پوشش اهمیت زیادی در محیط کار دارد، زیرا نخستین 
قضاوت آدم ها در مورد یکدیگر براساس نوع پوشش آنهاست. 
مهم تر اینکه در بسیاری از مناسبات تجاری و جلب رضایت 
مش��تری، نوع پوش��ش طرفین می تواند به عن��وان گزینه ای 
اقناعی به کار گرفته شود. در این گزارش نوع لباس متناسب 

با چند شغل را می خوانید. 
کار تبلیغاتی 

کس��ی که مش��غول فعالیت در بخش های تبلیغاتی مانند 
چاپ روزنام��ه یا بنرها یا تبلیغات تج��اری یا حتی مغازه 
لباس های س��نتی است، باید حتما مطابق با مد روز لباس 
بپوش��د و این مهم است که در ابتدا با توجه به نوع شغلی 
ک��ه دارد به صورت کامال حرفه ای ب��ه مدل لباس هایی که 

می پوشد دقت کند. 
آشپز 

کس��انی که در این حوزه فعالیت می کنند چون دائما در زمان 
فعالیت خود روی پا ایس��تاده اند، بنابراین پیشنهاد می شود که 
یک دست لباس راحت را برای کار خود انتخاب کنند. مخصوصا 
کفش آنها بهتر است از جنس کتانی باشد تا وقتی زیاد می ایستند 

خیلی زود احساس خستگی نکنند. 
طراح لباس

کس��ی که طراح لباس اس��ت در ابتدا باید در مدل و ش��یوه 
لباس پوش��یدن خود دقت کافی داشته باشد، زیرا هر کسی 
بعد از آنکه متوجه ش��غل او می ش��ود در نگاه اول به تیپ و 
لباس های او چشم می دوزد. نکته اساسی آن است که درست 
انتخ��اب کردن ترکیب رنگ ها در اینجا بس��یار مهم اس��ت. 
شیک بودن از مشخصه های یک طراح است. یک کت شیک 
و به رنگ ش��اد، یک ش��لوار از جنس نخی و تقریبا همرنگ 
کت و یک بلوز تقریبا ساده و در آخر یک کیف کوچک قابل 

حمل و نقل می تواند از هر کسی یک طراح ماهر بسازد. 
وکیل 

کس��ی که کار وکالت انجام می دهد باید لباس های بسیار 
ش��یک و تقریبا مجلسی به تن کند. بهترین لباس برای او 
یک دست کت و شلوار بسیار شیک است. چنین شغلی او 
را مجبور می کند که کال از پوش��یدن لباس های اسپورت 

صرف نظر کند. 
بوتیک دار

هنگامی که ش��ما صاحب یک فروشگاه هستید، باید دقت 
داشته باشید که نوع و مدل لباسی که خودتان به تن دارید 
نه تنها برای مشتری بسیار مهم است، بلکه در مقدار فروش 
شما هم تاثیر به سزایی دارد. بنابراین باید اطمینان حاصل 
کنید لباس��ی که اکن��ون در محل کار به ت��ن دارید مورد 
پس��ند اکثر مشتری هایتان خواهد بود. همیشه انتظاری که 
از بوتیک دار می رود این اس��ت که لباس هایی شاد و جذاب 
بپوشد تا مش��تری بتواند تصویری از به اصطالح »تن خور« 

لباس های بوتیک در ذهن خود مجسم کند. 

مسند رایانه
بیش��تر میزه��ای رایانه از جن��س لترون ی��ا ام دی اف تولید 
می شوند، هر چند نوع شیشه ای این میزها هم در بازار وجود 
دارد که وارداتی هستند و بیشتر از چین وارد ایران شده اند. به 
گفته فعاالن بازار، در ماه های اخیر رفته رفته تولیدات داخلی، 
ج��ای کاالهای وارداتی چین��ی را گرفته اند. برای خرید میز 
کامپیوتر بسته به امکاناتی که دارد بین 500هزار تا 2میلیون 

تومان باید هزینه کنید. 
میز کار رایانه 

میز کار رایانه از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. چیدمان 
راح��ت و حرفه ای قطع��ات فیزیکی کامپیوتر نخس��تین 
رهاورد بهره گیری از یک میز کار اختصاصی اس��ت. البته 
عالوه بر چیدمان راحت و بدون دردسر، یک میز مناسب، 
از مشکالت ناشی از حرکت ناگهانی قطعات و حتی خرابی 
احتمالی کامپیوتر جلوگیری می کند. به طور مثال اگر یک 
میز کار کامپیوتر، کامال ثابت و محکم نباشد ممکن است 
هنگام روش��ن بودن کامپیوتر و تکان ناگهانی به وس��ایل 
داخلی مانند هارددیس��ک آس��یب جدی برساند و بخشی 
از اطالعات ش��ما نابود ش��ود. ارتفاع میز کامپیوتر معموال 
۷5س��انتی متر و طول آن بین 80 تا 120سانتی متر متغیر 

است. 
مشخصات اصلی میز رایانه 

1 � ارتفاع سطح میز کار باید قابل تنظیم باشد. 
2 � فضای در نظر گرفته ش��ده برای پاها در زیر میز باید 

مناسب باشد. 
3 � س��طح میز کار باید به اندازه ای بزرگ باش��د که جای 
کافی برای تمام اش��یا و وس��ایل موجود باش��د. وس��ایلی 
که هنگام کار بیش��ترین موارد اس��تفاده را دارند، باید در 
نزدیکی اپراتور و در دس��ترس وی قرار داش��ته باش��ند و 
دیگر وس��ایل نیز باید به صورتی منظم در جای خود قرار 
گیرند. اگر امکان اس��تفاده از یک میز بزرگ نباشد فضای 
روی میز کوچک باشد، می توان با استفاده از پایه متحرک 
مانیتور، ضم��ن تنظیم فواصل و ارتفاع مانیتور در بهترین 
حاالت از فضای موجود نیز بیش��ترین استفاده را به عمل 
آورد که این وس��یله با ام��کان چرخش 3۶0درجه به دور 
محور خود حرکت وضعی و انتقالی، قابلیت تنظیم محیط 
کار را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد و در اثر افزایش 
قابلی��ت تنظیم فواصل و ارتفاعات مورد نیاز از خس��تگی 

ستون مهره ها و دیگر اندام ها جلوگیری می شود. 
4 � سطح میز کار نباید سفید یا خیلی تیره باشد، چون به 

نامساعد شدن شرایط روشنایی کمک می کند. 
مشخصات اصلی صندلی رایانه 

1 � دارای پشتی باشد، به صورتی که گودی کمر را در بر 
گیرد و )پشتی( از نظر افقی و عمودی تراز باشد. 

2 � چرخان باشد. 
3 � از هر نظر قابل تنظیم باشد. 

4� دارای پایه ای محکم باشد. 
5 � روکش آن از جنسی باشد که هوا را از خود عبور دهد 

و سبب تعریق نشود و لغزنده نباشد. 
۶ � الیه داخلی آن دو تا سه سانتی متر ضخامت داشته باشد. 

۷ � دست کم عرض آن 40سانتی متر باشد. 
8 � چ��رخ آن قابلی��ت حرکت بر جنس کفپ��وش اتاق را 

داشته باشد. 
9 � ارتفاع آن با ارتفاع میز متناسب باشد. 

10-  ارتفاع نش��یمنگاه صندلی باید 25 تا 35س��انتی متر 
پایین تر از سطح میز کار در نظر گرفته شود. 

توسعه مفهوم رهبری و مدیریت از 
اهداف مدیریتی مدارس چندزبانه است

خواه ناخواه همه به مدرس��ه می روند. اما می توان مدرس��ه 
رفتن را از یک عادت توسعه یافته در جامعه به امری هدفمند 
تبدیل کرد. انتخاب مدرسه کودکان شما می تواند مدیریت 
وقت، هزینه و دانش را برای خودتان و آینده فرزندان تان به 
ارمغان بیاورد. بنابراین ثبت نام فرزندتان در مدارس چندزبانه 
هر چند هزینه هایی برای شما مدیران به همراه دارد اما شما 
را از پرداخت هزینه های کالس زبان در سال های بعد معاف 
می کند. همچنین شیوه های نوین آموزشی در این مدارس 

می تواند بر آینده فرزندان شما تاثیرگذار باشد. 
کم��ا اینکه توس��عه مفهوم رهب��ری و مدیریت، دانش 
و مهارت ه��ای جدی��د مدیریت��ی و همچنی��ن نظارت 
و ارزیابی مس��تمر در توس��عه بهره گیری از روش های 
م��دون مربوطه از اهداف مدیریت��ی مدارس چند زبانه 
است. مدرس��ه خانه دوم فرزندان است به همین علت 
فرزن��دان باید در مدارس��ی تعلی��م و تربیت و آموزش 
ببینن��د که از نظر امکان��ات و خدمات قابل مالحظه و 
متناسب با توانایی آنها باشد. مدارس چندزبانه به علت 
داشتن امکانات آموزشی و رفاهی خاص باعث می شوند 
که بس��یاری از هزینه هایی که در آینده برای یادگیری 

فرزندان باید پرداخت شود، کاهش پیدا کند. 

 آموزش زبان انگلیسی و فرانسه
در مدارس چندزبانه

در م��دارس چندزبانه دروس مرب��وط به پایه تحصیلی 
فرزن��دان عالوه بر زبان فارس��ی به صورت انگلیس��ی و 
فرانس��وی هم ب��ه دانش آموزان آموزش داده می ش��ود 
ک��ه این خود منجر به یادگی��ری چندزبان و کمک به 
آینده دانش آموزان خواهد شد. معموال رسالت این گونه 
م��دارس فقط به آم��وزش دروس ریاض��ی و علوم در 
مقاطع پیش دبس��تانی و دبس��تان ختم نمی شود بلکه 
این مدارس سرفصل هایی چون عشق، وفا و صمیمیت 
را ب��ه دانش آم��وزان آم��وزش می دهند. ارائ��ه الگویی 
موف��ق در مدیری��ت آموزش و پ��رورش نوین، علمی و 
فناوران��ه مبتنی بر ارزش های دین��ی، از طریق تالش 
برای رسیدن به چهار هدف اصلی آموزش و پرورش از 
جمله یادگیری برای دانستن، یادگیری برای توانستن، 
یادگیری برای زیستن و یادگیری برای با هم زیستن از 

اهداف بنیادین این مدارس به شمار می رود. 

مدارس چندزبانه دارای گواهی ایزو هستند
معموال این مدارس دارای تاییدیه از س��ازمان اس��تاندارد 
و گواهی ایزو هس��تند که این گواه��ی را به عنوان الگوی 
سیس��تم مدیری��ت کیفیت خ��ود برگزیده ان��د. مدارس 
چند زبانه با پیروی از این الگو در جهت دستیابی آسان و 
سریع تر به راهبردهای اساسی چون پرورش انسان هایی با 
توانایی های الزم برای ایفای نقش موثر و خالق در جامعه، 
پرورش انس��ان هایی با مهارت ه��ای الزم برای زندگی در 
دنیای پیچیده امروز، پرورش انس��ان هایی با توانایی ها و 
آمادگی های الزم برای ادامه تحصیل و پرورش انسان هایی 
با باورهای اخالقی، فرهنگی و هنری موثر تالش می کنند. 
مکانیزاس��یون و اتوماسیون اداری، به کارگیری اینترنت و 
توسعه مهارت های علمی و فنی IT در نزد دانش آموزان و 
کارکنان از اهداف مدارس چند زبانه در زمینه IT است. 

توسعه مهارت های خودیادگیری در دانش آموزان
توس��عه مهارت ه��ای خود یادگی��ری در دانش آموزان، 
توسعه روش های یادگیری گروهی و مشارکتی، توسعه 
روش های کارگاهی، آزمایشگاهی و تکنولوژیک، توسعه 
روش ه��ای پژوهش م��دار، ارتقای جای��گاه واحدهای 
آموزش��ی در مقایسه با سایر مراکز آموزشی، در زمینه 
پاسخگویی به دغدغه های خانواده ها در زمینه آموزش 
و تحصیل فرزندانشان و توسعه فعالیت ها و برنامه های 
آموزش��ی تکمیل��ی ک��ه متقاضیان بس��یاری در میان 
خانواده ه��ا و دانش آم��وزان دارد از اهداف این مدارس 

در زمینه آموزش و تعلیم است. 

اهداف مدیریتی مدارس چندزبانه
توس��عه مفهوم رهبری و مدیریت، دانش ها و مهارت های 
جدید مدیریتی و همچنین نظارت و ارزیابی مس��تمر در 
توس��عه بهره گیری از روش های م��دون مربوطه از اهداف 
مدیریتی این مدارس محس��وب می ش��ود. همچنین در 
این مدارس س��اختارها، منابع و زیرس��اخت ها به گونه ای 
به کارگرفته می ش��وند که دانش آم��وزان در طول دوران 
تحصیل نس��بت به طول زم��ان برخ��ورداری از خدمات 
آموزشی و تربیتی  در شاخص های توانمندی چون اخالقی، 
رفتاری و ش��خصیتی، مهارت ه��ای ارتباطی، آگاهی های 
اجتماعی، ق��درت تحلیل برتر، مهارت ه��ای کارآفرینی، 
آمادگی های الزم برای ادامه تحصیالت، مهارت های فنی 
زندگی، تسلط به زبان انگلیسی، زبان فرانسه و کامپیوتر، 
تس��لط حرفه ای به ی��ک مهارت هنری، ورزش��ی یا فنی 
دارای مزیت رقابتی باش��ند. معموال م��دارس چند زبانه 
دارای صفحه سایت در فضای مجازی هستند که والدین 
با تکمیل فرم پیش ثبت نام می توانند اطالعات فرزند خود 
را به مدیر و مش��اور مدرس��ه ارجاع دهند.  نحوه ثبت نام 
دانش آم��وز در این مدارس به این صورت اس��ت که ابتدا 
نوآموز به همراه والدین خود برای شرکت در جلسه معارفه 
به مدرسه مراجعه کرده و پس از مصاحبه با مشاور مدرسه 
و تایید از س��وی مشاور برای ش��رکت در آزمون پذیرفته 
می شود. بی شک پذیرش دانش آموز فقط از طریق آزمون 
و گذراندن تمامی مراحل پذیرش امکان پذیر است و پس 
از کس��ب امتیاز الزم در آزم��ون، دعوت برای مراحل بعد 
ص��ورت خواهد گرف��ت. به طور معمول ش��هریه مدارس 
دوزبانه که معموال در منطقه یک تهران هم واقع شده اند، 
حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان ش��هریه ثابت و حدود 
5 میلیون و ۶00 هزار تومان هم برای فوق برنامه است.  

یادداشت دریچه

راهنمای خرید
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قیمتکاال
800هزار تومانلباس عروس )اجاره(

900 هزار تا 2میلیون تومانلباس عروس نو )فروش(
300هزار تومانلباس عروس دست دوم )فروش(

بسته ای 200هزار تومانسنگ اتریشی
متری 100هزار توماندانتل خام

متری 180هزار توماندانتل ملیله دوزی
50هزار تا 150هزار تومانتاج عروس )فروش(

 

سوگند چاوشی

شهرزاد پالسعیدی



11 مدیریت سرمایه گذاری

آمار ها نش�ان می دهد که در 
ح�ال حاضر 8 درص�د نان های 
مصرف�ی کش�ور را نان ه�ای 
حجی�م ونیمه حجیم تش�کیل 
می دهد. اگ�ر چه ای�ن رقم در 
تهران حدود 14 درصد اس�ت، 
اما باز هم فاصله زی�ادی با رقم 
برنام�ه پنجم توس�عه دارد. در 
قانون برنامه پنجم توسعه آمده 
است که مصرف نان های حجیم 
و نیمه حجی�م بایدب�ه رقم�ی 
معادل 40 درصد برس�د. تجربه 
چند سال گذشته در جایگزینی 
نان های صنعتی به جای نان های 
س�نتی نش�ان می دهد که در 
این امر موف�ق نبوده ایم و هنوز 
ذائقه مردم ما به این نوع نان ها 
عادت نکرده اس�ت. فاصله 26 
درص�دی مصرف ح�ال حاضر 
نان ه�ای صنعت�ی و آنچ�ه که 
در قانون برنامه پنجم توس�عه 
اقتص�ادی و اجتماعی کش�ور 
حاکی از آن اس�ت ک�ه فرصت 
مناسبی برای س�رمایه گذاری 
در این بخ�ش وج�ود دارد. اما 
اینکه چطور بتوانیم ذائقه مردم 
را که به نان های س�نتی و گرم 
عادت کرده به س�مت نان های 
صنعتی و بسته بندی شده پیش 
ببریم کار بسیار دشواری است.  
وقتی محمد جواد کرمی، رییس 
اتحادیه کشوری نان های حجیم 
ونیمه حجیم طرح کاف�ه نان را 
در گفت وگو ب�ا »فرصت امروز« 
مطرح ک�رد موض�وع مصاحبه 
ب�ه کل�ی تغییر ک�رد و ب�ر آن 
ش�دیم تا کافه ن�ان را به عنوان 
یک س�رمایه گذاری برای شما 
معرفی کنیم. کافه نان موضوع 
گزارش حاضر اس�ت که از نظر 

می گذرانید. 

شروع سرمایه گذاری
 و امکانات الزم

کافه ن��ان الگوی��ی برگرفته از 
کش��ورهای اروپایی است به این 
ترتیب که ش��ما اگ��ر فضایی را 
در اختی��ار دارید ک��ه در آن تنها 
مرحله نهایی پخت انواع نان های 
حجی��م و نیمه حجی��م س��اده و 
مغزدار ب��ا طعم ه��ای مختلف و 
البته دوناد و پیراش��کی را انجام 
می دهید، می توانید در کافه نان 

قهوه هم س��رو کنی��د. بنابراین 
فرآین��د آماده س��ازی خمیر در 
کارخانه ه��ای صنعتی خ��ارج از 
شهر انجام می ش��ود. تنها کاری 
که شما انجام می دهید این است 
که خمیرهای آماده و فریز ش��ده 
را در فر مخصوص قرار می دهید. 
این فرصت س��رمایه گذاری از دو 
جنبه قابل بررس��ی است؛ از نگاه 
اول کسانی که در زمینه نان های 
سنتی فعالیت می کنند می توانند 
ب��ا اعم��ال تغییرات��ی در فضای 
کار خود به این فض��ا رو  بیاورند. 
جنب��ه دوم افرادی هس��تند که 
هیچ تجربه ای از فضای نانوایی و 
تولید نان ندارند و تازه می خواهند 
وارد این کار ش��وند. راه برای این 
افراد هم باز است چون این شغل 
احتیاج به دانش فن��ی یا مهارت 
خیلی باالیی ندارد. برای ش��روع 
ابتدا باید به فک��ر انتخاب مکانی 
مناسب برای راه اندازی کافه نان 

باشید. 
ش��ما می توانید ب��ا فضای 30 
مترمرب��ع کار را آغ��ار کنید که 
قیمت اجاره آن بس��ته به شهر و 
منطق��ه ای که در آن ق��رار دارید 
متفاوت اس��ت. مکان یابی در این 
کار بسیار مهم است شکی نیست 
که تمام مردم به نان احتیاج دارند 
و مشتریان شما همیشه و در همه 
جا وجود دارند، اما طبیعی است 
که در مناط��ق ش��لوغ و پرتردد 
مش��تریان بیش��تری خواهی��د 
داش��ت. برای تجهیز کافه نان به 
یک دس��تگاه دونادس��از احتیاج 
دارید که حدود 8 میلیون تومان  
برایتان آب می خورد. عالوه براین 
یک دستگاه قهوه س��از 10 تا 12 

میلیونی و یک فر برای پخت انواع 
نان که 15 ت��ا 20 میلیون قیمت 

دارد نیز برای شروع الزم است.
در نهایت کافه ای با این سبک 
و س��یاق با 2 تا 3 نیروی کار اداره 
می ش��ود. اگر به دنبال اس��تفاده 
از تس��هیالت بانکی هستید باید 
بدانید که در بحث تولید بانک ها 
ب��رای خری��د ماش��ین آالت ب��ا 
توجه به پی��ش فاکتوری که ارائه 
می دهی��د تس��هیالت پرداخت 
می کنند. بنابراین برای کاری در 
این سطح که پیش روی شماست 
می توانی��د تا س��قف 50 میلیون 
تومان حساب باز کنید. همچنین 
ب��رای خرید م��واد اولی��ه تا 15 

میلیون تسهیالت اعطا می شود. 
البته این تس��هیالت در گذشته 
با نرخ 12درصد ارائه می ش��د که 
در حال حاضرنرخ سود تسهیالت 
اعطایی به رقم 26 درصد رسیده 
است. در نهایت یک سود معقول 
20 ت��ا 25 درص��دی نصیبت��ان 
خواهد شد. دوره بازگشت سرمایه 
15 ماهه اس��ت که زمان نس��بتا 

کوتاهی است. 

در حال حاضر امکان صدور 
مجوزکافه نان وجود ندارد

برای کس��ب مجوزهای الزم 
باید به س��راغ اتحادی��ه نان های 
حجیم و نیمه حجی��م بروید. به 
گفته کرمی، در حال حاضر امکان 
صدور مجوزکافه نان وجود ندارد 
و اتحادیه در حال انجام مذاکره با 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��ت. بنابراین متقاضیان فعال 
باید از طریق س��ایت اتحادیه و 
تحت عنوان رسته های دیگر مثل 
نان های حجیم فانت��زی و غیره 
ثبت ن��ام خود را انج��ام دهند تا 
پس از انجام توافق با درخواست 
متقاضی��ان مج��وز کاف��ه ن��ان 
برایشان صادر ش��ود. برای ثبت 
نام ه��م مدارک��ی از قبیل کپی 
سند مالکیت یا اجاره نامه کارت 
پایان خدمت برای آقایان وکارت 
بهداشت الزم است. البته خانم ها 
برای کس��ب مجوز طبق قانون 
نظ��ام صنف��ی باید یک م��رد را 
به عنوان مباشر معرفی کنند. در 
نهایت پس از اس��تعالمات الزم 
از اداره بهداش��ت و اماکن مجوز 
کار برای متقاضی صادر می شود. 
توجه داشته باش��ید که تمامی 
مراحل کس��ب مجوز تنها ظرف 

مدت یک ماه صورت می گیرد. 

بازاری بکر
 برای ورود تازه واردها

درح��ال حاضر تنه��ا 4 واحد 
صنفی در سطح شهر تهران در 
حال فعالیت اند ک��ه همان طور 
ک��ه گفته ش��د مجوزهایش��ان 
تحت عن��وان رس��ته های دیگر 
صادر شده و امکان صدور مجوز 

کافه نان وجود نداش��ته اس��ت. 
رییس اتحادیه نان های حجیم 
و نیمه حجیم با بیان این مطلب 
افزود: ای��ن واحد ها ب��ه تدریج 
در حال افزایش اس��ت و ما هم 
س��عی داریم تا فضای نان های 
صنعتی در کشور را به این سمت 
ببریم. تجربه موف��ق واحد های 
کوچک نان های صنعتی داخل 
ش��هر )فانتزی ه��ا( و در مقابل 
تجربه ناموفق کارخانه های نان 
صنعتی خارج شهر و همچنین 
کارخانه های��ی ک��ه ب��ه حالت 
نیمه کاره رها شده نشان می دهد 
که هنوز مردم ما به اس��تفاده از 
نان های سرد و بسته بندی عادت 
نکرده اند؛ بنابراین کافه نان این 
امکان را فراهم می کند تا مردم 
نان های حجی��م و نیمه حجیم 
و ان��واع نان ه��ای صنعت��ی را 
به ص��ورت گ��رم از واحد ه��ای 
کوچک در دسترس تهیه کنند. 
از س��وی دیگ��ر مزیت هایی از 
قبی��ل ماندگاری ب��اال، کیفیت 
بهت��ر و مقرون ب��ه صرفه بودن 
نان های حجیم و از همه مهم تر 
دور ریزکمتر ض��رورت حرکت 
به این سمت و س��و را مشخص 
می کند. وی در ادامه با بیان این 
مطلب که دولت های گذش��ته 
هم ب��ه دنب��ال فرآین��د تولید 
صنعتی نان بودند، ادامه داد: این 
تالش ها به ق��دری بود که حتی 
مجلس هم تس��هیالتی را برای 
کارخانه های تولید صنعتی نان 
در نظر گرفت و بودجه های ارزی 
و ریال��ی زیادی ص��رف این کار 
ش��د، اما عمال انحرافاتی دراین 
بخ��ش رخ داده ک��ه همین امر 
س��بب ش��ده تا بخش زیادی از 
کارخانه های صنعتی تولید نان 
به ص��ورت نیمه کاره رها ش��ود.  
کرمی در ادامه درباره پیش بینی 
آینده بازار گفت: فرهنگ و ذائقه 
مردم ایران به مص��رف نان گرم 
عادت دارد و همین امر باعث شد 
تا واحد های کوچک نان فانتزی 
عملکرد موفقی داشته باشند. از 
طرف دیگر فاصله 26 درصدی 
وضعیت فعل��ی و س��ند برنامه 
پنجم توس��عه خود گویای همه 
چیز است و پیش بینی می شود 
که مردم استقبال خوبی از این 
طرح به عمل آورند و بازار خوبی 

در انتظار فعاالن خواهد بود. 

ورزش��کاران زن ایران درهفدهمین دوره 
بازی ه��ای آس��یایی اینچئون با کس��ب دو 
مدال بیش ازمدال های ش��انزدهمین دوره 
بازی های آس��یایی نش��ان دادند که اگر در 
این بخ��ش س��رمایه گذاری ص��ورت گیرد 
می توانند مدال های ایران را در دوره بعدی 

بیشتر کنند.
به گزارش ایرنا، مقایس��ه اجمالی کاروان 
ورزشی ایران و مدال های کسب شده توسط 
آن��ان در ش��انزدهمین و هفدهمی��ن دوره 
بازی های آس��یایی نش��ان می ده��د که در 
این دوره زن��ان به رغم کاهش تعدادش��ان 
البت��ه موفق تر عم��ل کردن��د. در حالی که 
کاروان ورزشی ایران در سال 2010 با 370 
ورزشکار )88 زن و 282 مرد( راهی گوانگژو 
چین شد و توانست 59 مدال شامل 20 طال، 
14 نقره و 25 برنز کس��ب کند، اما امس��ال 
با 282 ورزش��کار موفق به کسب 57 مدال 

شامل 21 طال، 18 نقره و 18 برنز شد.
کاه��ش تقریب��ا 25درص��دی کاروان 
ورزش��ی ای��ران دراینچئ��ون کاهش کمی 
مدال ه��ای کس��ب ش��ده را نیز ب��ه دنبال 
داشت، اما این مسئله در بخش زنان کاروان 
ورزشی کش��ورمان روندی معکوس داشت 
زیرا درحال��ی که تعداد زنان اعزام ش��ده به 

بازی های 2014 اینچئون کاهش��ی حدود 
35 درصد نس��بت به بازی ه��ای گوانگژو را 
نشان می داد، اما تعداد مدال های کسب شده 
توسط این کاروان رشد کمی و کیفی داشت.

زن��ان در ش��انزدهمین دوره بازی ه��ای 
آسیایی 2010 گوانگژو 14 مدال شامل یک 
مدال طال، چهار نقره و 9 برنز کسب کردند 
و این تعداد در بازی های 2014 اینچئون به 
16 مدال ش��امل دو طال، هفت نقره و هفت 

برنز رسید.
ای��ن توانمن��دی زن��ان در ورزش نیاز به 
حمایت جدی مس��ئوالن ورزش و روسای 

فدراسیون ها دارد تا در سایه سرمایه گذاری 
کالن، زمینه را برای افزایش انگیزه و حضور 
جدی تر زنان در عرصه های ورزش��ی کشور 

فراهم کنند.
از س��وی دیگر با توج��ه به اینک��ه تعداد 
ورزشکاران مرد در رویدادهای مهم ورزشی 
در عرصه های آسیایی و جهانی بیش از زنان 
بوده و رقاب��ت در این بخش نی��ز به مراتب 
س��خت تر و نزدیک تر اس��ت، ل��ذا ضروری 
است مسئوالن ورزش کش��ور ضمن توجه 
به توس��عه ورزش زن��ان در جه��ت ارتقای 
س��المتی خانواده ها، زمینه را جهت توسعه 

ورزش قهرمانی آنان نی��ز فراهم کنند تا در 
این رهگذر س��هم مدال آوری کاروان ایران 
در عرصه های مختلف ورزش��ی افزایش��ی 
چشمگیر یابد. همچنین نباید از این مسئله 
غافل ش��ویم که اگر چه زنان ای��ران با تمام 
محدودیت ها اع��م از کمی اعتب��ار، ناکافی 
بودن امکان��ات و کم��ی یا نب��ود اردوهای 
تدارکاتی توانسته اند س��طح کمی و کیفی 
مدال هایش��ان را در این دوره از رقابت های 
آس��یایی )2014 اینچئون( افزایش دهند، 
اما باید بپذیریم این ارتق��ای کمی و کیفی 
برای فاصله زمانی چهار س��ال کافی به نظر 

نمی رسد.
ل��ذا ب��ا توج��ه ب��ه توانایی های زن��ان و 
استعدادهای شناسایی ش��ده و نشده آنان 
در استان ها باید مسئوالن ورزش کشور در 
کنار توجه ویژه به رشته هایی چون فوتبال، 
اعتبار بیش��تری را به حوزه ورزش��ی زنان 
اختصاص داده و ب��ا فراهم کردن ش��رایط 
پخش تلویزیونی رقابت های ورزشی آنان نه 
تنها راهی برای جذب حامیان مالی در این 
بخش را فراهم کنند، بلکه انگیزه بیش��تری 
در میان زن��ان و دختران این م��رز و بوم و 
افتخارآفرینی آنان در عرصه های آسیایی و 

جهانی فراهم کنند.

رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم مطرح کرد 

کافه نان؛ حرکت از سنتی به مدرن

ادامه موفقیت زنان در بازی های آسیایی نیازمند سرمایه گذاری است

ایران مقصد طالیی سرمایه گذاران و 
صف کشورهای اروپایی و آسیایی

با آغاز به کار دولت یازدهم و موفقیت برنامه ریزی شده 
دیپلماس��ی خارجی در توافق ژنو، فضای سرمایه گذاری 
خارجی در کش��ور روش��ن تر ش��د و فرصت های طالیی 
س��رمایه گذاری، ای��ران را در آس��تانه تبدیل به بهش��ت 
س��رمایه گذاران قرار داد و ده ها هیات اقتصادی اروپایی 

را راهی ایران کرد.
به گزارش ایرن��ا، در حال حاضر بس��تر حض��ور فعال 
س��رمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف اقتصادی 
کشور فراهم ش��ده به طوری که مجموع اقتصاد ما آماده 
میزبانی از س��رمایه های خارجی برای توس��عه مناسبات 

اقتصادی میان ایران و جامعه جهانی است.
رس��یدن به اهدافی همچون ش��تاب بخشیدن به رشد 
اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری 
منابع مادی انس��انی و فن��اوری، افزای��ش رقابت پذیری 
در اقتص��اد مل��ی، افزای��ش س��طح عمومی اش��تغال و 
ایجاد فرصت های ش��غلی فقط بخش��ی از اهداف جذب 

سرمایه های خارجی است.
با دورنمای روش��نی که برای اقتصاد کش��ور و گردش 
ثروت در ایران به وجود آمده و نی��ز موقعیت جغرافیایی 
منحصربه فرد ایران، قرار گرفتن در مرکز اتصال خاورمیانه، 
آس��یا و اروپا، جای��گاه ممتازی برای کش��ورمان فراهم و 
نگاه های بی شماری را به سوی کشورمان جلب کرده است.
در این راستا هیات های اقتصادی آلمان، فرانسه و هلند 
با استفاده از فضای مثبت ایجاد شده توافق ژنو، هیات های 

چند منظوره تجاری و صنعتی را روانه ایران کرده اند.
ایران و گروه 1+5 در ماه نوامبر سال گذشته )2013(، 
به توافقی موقت دس��ت یافتند و از روز 20 ژانویه شورای 
اتحادیه اروپا بخشی از تحریم ها علیه ایران را تعدیل کرد؛ 
سپس رایزنی ها برای س��رمایه گذاری از سوی کشورهای 

اروپایی آغاز شد.
پیش از تش��دید تحریم ها، تجارت ایران و اروپا از رقم 
مناس��بی برخوردار بود که این رقم با ش��دت تحریم ها، 
کاهش یافت، اما اکنون براس��اس تغییرات به وجود آمده 
پیش بینی می ش��ود که در صورت نهایی ش��دن توافقات 
میان ای��ران و گروه 1+5 صادرات توس��عه یافته و تجارت 

میان ایران و اروپا به روزهای اوج خود برگردد.
با بازگشت مشتریان قدیمی ایران یعنی اروپایی ها برای 
مراوده تجاری و س��رمایه گذاری، پیش بینی می شود که 
صادرات ایران به اروپ��ا 40 درصد افزایش یابد.اکنون این 
تقاضا از س��وی اروپایی ها برای سرمایه گذاری مشترک با 
ایران آغاز ش��ده، اما محدودیت های بانکی کار را دش��وار 

کرده است.
اکنون رقابت اروپایی ها برای س��رمایه گذاری و ورود به 
بازار ایران شدید ش��ده به طوری که بیش از 100 شرکت 
آلمانی و 100شرکت فعال فرانسوی درحال تالش برای 

ورود به بازار ایران هستند.
اخی��را نیز یک گ��روه از س��رمایه گذاران فرانس��وی با 
هماهنگی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی و سازمان بنادر و دریانوردی به استان هرمزگان 
س��فر کرده و از نزدیک با ظرفیت های بندر شهید رجایی 
به منظور یافتن نقاط مشترک همکاری و سرمایه گذاری 

آشنا شده اند.
در ادامه رقابت هیات های اقتصادی کشورهای اروپایی 
در ایران، سوئیسی ها نیز به سرپرستی معاون وزیر خارجه 
این کش��ور به تهران آمدند تا به نتایج مثبتی از مذاکره با 

ایران، دست یابند.
بازرگانان، شرکت ها و صاحبان صنایع ایتالیا نیز پس از 
توافق هسته ای و تعدیل بخشی از تحریم ها و در پی جبران 

مبادالت تجاری گذشته خود به ایران آمده اند.
در مقابل؛ ایران نیز از سرمایه گذاری کشورهای مختلف 
از جمله اروپایی ها در کشورمان اس��تقبال و از رقابت در 
اقتصاد جهانی و ایجاد تعامالت منطقه ای و بین المللی با 

رویکرد برد - برد حمایت کرده است.
اعزام رایزن های تجاری به کش��ورهای مختلف دنیا از 
جمله اروپا، امضای موافقتنامه ه��ای تجارت ترجیحی با 
کشورهای دنیا و افزایش مراودات با کشورهای همسایه و 
نیز برنامه ایجاد شعبات سازمان توسعه تجارت در همین 

چارچوب ارزیابی می شود.
به هر حال، رقابتی میان کشورهای اروپایی برای ورود به 
ایران شکل گرفته و به نظر می رسد، شرکت های خارجی 
در حال مذاکره برای ورود به بازار ایران هستند که اثرات 
حضور این هیات ه��ای تجاری بزودی در اقتصاد کش��ور 
آشکار خواهد شد هرچند تحقق این امر منوط به باز شدن 

بیشتر فضای سیاسی کشور است.
تاکنون برخی شرکت های خارجی به ایران آمده اند که 
گردش مالی بیش از 40 میلیارد یورویی دارند و بازار ایران 
را برای س��رمایه گذاری جذاب دانس��ته اند که در صورت 
باز شدن بیش��تر فضای سیاس��ی، آنها وارد گود خواهند 
شد و بخش تجارت خارجی ایران، نتایج خوبی را حاصل 
خواهد کرد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات با گروه 1+5 نیز 
مشتریان سنتی ایران از اروپا بار دیگر فعال خواهند شد، اما 
عالوه بر مباحثی مانند تمایل ایران و اروپا برای همکاری 
در بخش ه��ای مختلف بای��د عرصه هایی ک��ه دو طرف 
می توانند در آن همکاری کنند نیز مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رس��د، دسترس��ی ای��ران به آب ه��ای آزاد 
اقیانوس��ی در جنوب ش��رق، راه یابی ایران ب��ه آب های 
آزاد از طریق خلی��ج فارس در جنوب غ��رب، همجواری 
و برخ��ورداری از س��احل بزرگ ترین دریاچ��ه جهان در 
ش��مال و همجواری دریایی با شش کشور ساحلی دریای 
خزر، ارتباط ای��ران با خط ریلی اروپ��ا از طریق ترکیه در 
شمال غرب و حجم بسیار باالی تجارت با چین و روسیه 
بزرگ ترین مزی��ت ژئوپلتیکی را برای کش��ورمان فراهم 
کرده لذا س��رمایه گذاران خارجی با ورود به بازار ایران، از 
تمام این مزیت ها برخوردار و سود قابل توجهی عاید آنها 
خواهد شد. وجود شبکه های عظیم در حوزه های مخابرات 
و ارتباط��ات رادیویی و بی س��یم، ش��بکه های گس��ترده 
حمل و نقل جاده ای و ریلی و کریدورهای هوایی تجاری با 
کش��ورهای جهان از دیگر عوامل موثر در افزایش سرعت 

جذب سرمایه گذاران خارجی به حضور در ایران است.

خبر

گزارش

فرصت سرما و گرما
کالف اول: 

یک سرمایه گذار زیرک 
و باهوش، کس��ی اس��ت 
که زم��ان را جلوتر از بقیه 
بسنجد و زودتر اقدام کند. 
به عبارتی وی، همیش��ه 
پیش از مردم ع��ادی نیاز 
را احس��اس می کند و برای تامین نی��از، برنامه می چیند. 
به عنوان مث��ال، اکنون که حدود دو هفت��ه از پایان فصل 
تابستان می گذرد، دمای هوا رو به کاهش می رود و کم کم 
مردم به فکر خرید لباس های گرم و وس��ایل گرمایش��ی 
می افتند. بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه، به خصوص 
در مناطقی که زودتر از دیگر اس��تان ها س��رما را تجربه 

می کنند، بیشتر به چشم می آید. 
ش��ما می توانی��د در بس��یاری از زمینه ه��ا اق��دام به 
س��رمایه گذاری کنید. از عرضه پوش��اک گ��رم گرفته تا 
وسایلی مانند بخاری، شومینه و... . البته این به معنای تمام 
شدن مهلت کسب وکارهایی که برای فصل گرم طراحی 
شده اند نیس��ت، زیرا مناطقی هم هستند که کمتر سرما 
را تجربه می کنند و خریدوفروش تجهیزات سرمایشی در 
آنها از رونق نمی افتد. به هر ترتیب، ننه سرما در راه است و 

سرمایه گذار می طلبد! 
اما نکته ای ک��ه باید ب��ه آن توجه کرد، زم��ان و مکان 
س��رمایه گذاری و ارتب��اط آن با نوع محصولی اس��ت که 
قرار اس��ت به فروش برس��د. بدیهی اس��ت مثال احداث 
فروش��گاهی ک��ه در آن یخچال های مختل��ف به فروش 
می رس��د در س��رزمین های قطبی، کاری عبث و بیهوده 
خواهد بود و در مقابل نیز تاسیس فروشگاه عرضه کننده 
لوازم گرمایش��ی در مناطقی که در خط استوا قرار دارند، 
اتالف سرمایه است. به قول سعدی: هر سخن جایی و هر 

نکته مکانی دارد! 

کالف دوم: 
خبری با عنوان فراخوان 
دولت ب��رای اع��زام هیات 
تجاری به مالزی و اندونزی 
در خبرگزاری مهر منتشر 
ش��ده ک��ه ی��ک فرص��ت 
سرمایه گذاری برای کسانی 
است که با تجارت سر و کار دارند. در این خبر آمده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به تج��ار و بازرگانان ایرانی برای 
حضور در هیات تجاری به کش��ورهای مالزی و اندونزی 
فراخوان داد. سازمان توسعه تجارت ایران که بازوی رونق 
تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در 
فراخوانی به بازرگانان ایرانی، خواس��تار حض��ور آنها در 
هیات تجاری اعزامی به کشورهای مالزی و اندونزی شده 
است، این در حالی است که به گفته برخی مسئوالن این 
سازمان، بخشی از هزینه های حضور بازرگانان ایرانی در 
هیات های خارجی را نیز دولت پرداخت می کند و این جزو 
حمایت های غیرمستقیم دولت از تجارت خارجی کشور 
است. گفته می شود مالقات های رو در روی تجار، بازدید 
از صنایع این دو کش��ور و برگ��زاری همایش فرصت های 
تجاری و سرمایه گذاری ایران از جمله برنامه های تدارک 
ش��ده در این س��فر اس��ت که از 19 تا 23 آبان ماه اعزام 

خواهد شد. 
دیگر بهتر از این چه می خواهید؟ ح��اال باز هم در بوق 
و کرنا کنید که دول��ت حمایت نمی کند! اینکه بخش��ی 
از هزینه ها هم توس��ط دول��ت تامین می ش��ود، یکی از 
حمایت های پنهانی است که باید قدر آن را دانست و از این 

فرصت استفاده کرد. 

کالف سوم: 
صادرات سنگ آهن با اما 
و اگرهای فراوان��ی همراه 
ب��وده اس��ت. اوایل س��ال 
ج��اری، ص��دای اعتراض 
دولتی ها نسبت به افزایش 
صادرات سنگ آهن شنیده 
می ش��د. آنها اعتقاد داش��تند که این صادرات، به معنای 
خام فروشی اس��ت و باید با وضع عوارض تا حد ممکن آن 
را کاهش داد؛ آن هم به ویژه وقتی که قرار اس��ت تا سال 
1404 به تولید 55میلیون تن فوالد برس��یم. اما توجیه 
سنگ آهنی ها بر این اساس استوار بود که اگر خام فروشی 
مش��کل دارد، چرا دولت برای از بین ب��ردن این اصل، از 
خودش ش��روع نمی کند؟ زیرا نفت هم کاالیی اس��ت که 

خام فروخته و به دالر تبدیل می شود. 
س��رتان را درد نی��اورم؛ آخری��ن خبرها حاک��ی از آن 
اس��ت که فعال عوارض س��نگ آهن منتفی است و حتی 
با رایزنی های صورت گرفته، س��نگ آهن ایران در چین، 
2دالر افزایش قیمت داشته است. بنابراین درحال حاضر 
می توان با خیال راحت روی این موضوع س��رمایه گذاری 
کرد. البته اگر کاری ص��ورت بگیرد که این مواد صادراتی 
ارزش افزوده ای هم داشته باشد، موفقیت شما دوچندان 

خواهد شد. 

کالف چهارم: 
معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت گفته: ش��رکت 
ش��هرک فناوری به زودی 
در استان گیالن راه اندازی 
می ش��ود. در این خبر که 
ایرنا منتش��ر کرده، آمده است: این ش��هرک فناوری در 
زمینی به مساحت 23 هکتار در شهرک صنعتی سفیدرود 
تاسیس می شود.  معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت اعالم کرده: گیالن هش��تمین 
استانی است که ش��رکت فناوری در آن تاسیس می شود 
و قرار است در آن زمین با شرایط مناسب به شرکت های 
دانش بنیان مس��تقر در پارک علم و فن��اوری برای تولید 
محص��والت و عرضه واگذار ش��ود.  وی س��رمایه گذاری 
در حوزه فن��اوری را در اولوی��ت ق��رار داده و بیان کرده: 
س��رمایه گذاری در حوزه فناوری، ایجاد شغل برای افراد 
تحصیل کرده بیکار را به همراه دارد و سرمایه گذاری انجام 
ش��ده را نیز حفظ می کند. بنابراین با توجه به گفته های 
این مقام مسئول، س��رمایه گذاران در حوزه شرکت های 
دانش بنیان می توانند گیالن را به عنوان یکی از استان های 

نوین در این امر انتخاب کنند. 

سرنخ
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عباس نعیم امینی

نخستین خط تولید شیش��ه ضدگلوله 
خاورمیانه در کارخانجات شیش��ه اردکان 

در استان یزد به بهره  برداری رسید.
به گزارش ایسنا، در مراسمی که با حضور 
محمدمهدی زارع، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان و احم��د کمالی، 
فرمانده نیروی انتظام��ی اردکان در محل 
کارخانجات شیش��ه اردکان برگزار ش��د، 
شیش��ه ضد گلوله تولیدی این کارخانه با 
شلیک مستقیم چند گلوله از اسلحه  های 

مختلف مورد آزمایش و ارزیابی کامل قرار 
گرفت و خط تولید این نوع شیش��ه رسما 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
محمود عزیزی��ان، مدیرعامل این واحد 
تولیدی در حاشیه بهره  برداری از نخستین 
خط تولید شیش��ه ضدگلول��ه خاورمیانه 
در گفت   وگو با ایس��نای یزد در این رابطه 
گفت: این نوع شیش��ه حاص��ل دو یا چند 
الیه شیشه و الیه  های میانی PVB است 
که در ن��وع خ��ود منحصر به فرد اس��ت. 

وی در م��ورد این خط تولی��د افزود: خط 
تولید شیش��ه  های ایم��ن و ضدگلوله در 
خطی به ط��ول 160مت��ر، روزانه حداقل 
پنج هزار مترمربع از این شیش��ه را در این 
کارخان��ه تولید می  کند.وی خاطرنش��ان 
کرد: این محصول در صنایع س��اختمان، 
مبلمان و دکوراس��یون، صنع��ت اتومبیل 
و حمل و نقل، بانک  ها و موسس��ات مالی، 
موزه  ها و جواهر فروش��ی  ها، شیش��ه  های 
ضدسرقت، ضدضربه و ضدانفجار، کاربرد 

ویژه  ای دارد.عزیزیان در پایان  با اشاره به 
فعالیت دو س��اله گروه کارخانجات شیشه 
اردکان، تصریح کرد: کارخانجات شیش��ه 
اردکان جزو بزرگ تری��ن تولیدکنندگان 
شیشه خاورمیانه اس��ت که با تولید انواع 
متفاوت شیش��ه با ضخامت  های مختلف 
از 8/1میلی مت��ر تا 19 میلی متر و س��بد 
کامل صنایع جانبی در 280 نوع محصول 
متفاوت، ایران را به قطب صنعت شیش��ه 

خاورمیانه تبدیل کرده است.

بهره  برداری از نخستین خط تولید شیشه ضدگلوله خاورمیانه در اردکان یزد

تجربه موفق 
واحد های کوچک 

نان های فانتزی در 
مقابل تجربه نا موفق 

کارخانه های نان 
صنعتی خارج شهر  
نشان می دهدکه هنوز 
مردم ما به استفاده 
از نان های سرد و 
بسته بندی عادت 

نکرده اند
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ب��ا وج��ود اینک��ه ما یک��ی از 
مش��تقات  و  نف��ت  صاحب��ان 
نفت��ی در دنیا هس��تیم، اما انواع 
پت های بس��ته بندی مواد غذایی 
در کش��ور ما همچن��ان ضعیف 
اس��ت. امروزه تن��وع این صنعت 
در کش��ورهای دیگر هر ساله در 
حال پیش��رفت اس��ت اما مردم 
کشور ما همچنان در شکل های 
ثاب��ت و تک��راری مواد غذای��ی و 
خوراکی خود را مصرف می کنند. 
اگ��ر چ��ه در این س��ال ها اغلب 
تولید کنن��دگان ادع��ای تمایز و 
تفاوت دارند اما با کمی ریزبینی 
متوجه می ش��ویم که اغلب روی 
محصول تمرکز کرده اند و گویا در 
نظرش��ان ظرف محصول چندان 
اهمیتی ن��دارد. بحث پلیمر هم 
در بخش ه��ای مختلف کش��ور 
آنچن��ان ک��ه باید و ش��اید قوی 
نیس��ت. جالب تر اینکه سال های 
اخیر مس��ئوالن محیط زیستی 
م��دام از تقلیل اس��تفاده از مواد 
پلیمری می گویند  و  پالستیکی 
که البت��ه این گونه تناقضات بین 
بخش های مختلف در کشور ما، 
مسئله تازه ای نیست! از توضیح و 
تفس��یر که بگذریم سری زده ایم 
به نمایشگاه بین المللی دوساالنه 
»ایران پالس��ت« که در روزهای 
ابتدای م��اه مهر آغاز ش��د و به 
مدت 4 روز، به طول انجامید. این 
نمایشگاه با حضور ۷۶۰ شرکت 
داخل��ی و خارجی از ۱۳ کش��ور 
جهان برگزار ش��د، نمایشگاهی 
ک��ه با وج��ود برگ��زاری نهمین 
ش��رکت کنندگان  خ��ود،  دوره 
در آن از ع��دم وج��ود مؤلفه ه��ا 
و ش��اخصه های الزم ب��رای یک 
نمایش��گاه بین الملل��ی س��خن 

می رانند. 

روز اول ویژه متخصصان 
اغل��ب  ب��رای  جمع��ه  روز 
و  پرکارتری��ن  نمایش��گاه ها 
شلوغ ترین روز به حساب می آید 
و برای نمایشگاه ایران پالست هم 
این گونه می نمود، همه س��الن ها 
ش��لوغ بود و اف��راد متخصص و 
غیرمتخص��ص با دق��ت غرفه ها 
را وارس��ی می کردند. نخس��تین 
م��وردی ک��ه می ش��ود در این 
نمایش��گاه به فال نی��ک گرفت 
ای��ن ب��ود ک��ه روز اول برگزاری 
نمایشگاه، به بازدید متخصصان و 
دانشجویان اختصاص یافته بود و 
از روزه��ای بعد ورود برای عموم 
آزاد ش��د که این گونه مدیریت ها 
که در کمتر نمایش��گاهی دیده 
می ش��ود می تواند جامعه هدف 
برای اینچنین نمایشگاه تخصصی 
را مشخص کند تا متخصصان و 

مش��تریان این حوزه از آن بهره 
بهتری بگیرند. 

استفاده از همه روش های 
تبلیغاتی رایج

در ابت��دا نگاه��ی می اندازی��م 
به نح��وه تبلیغات و ش��عارها و 
فرم ه��ای بازاریابی ش��رکت های 
مختلف در نمایشگاه ایران پالست. 
برخی در این میان از همان روش 
همیش��گی ارائه نمون��ه مجانی 
استفاده می کردند، به این صورت 
ک��ه ش��رکت های تولیدکنن��ده 
وس��ایل پالس��تیکی برای خانه، 
انواع آبکش و جارودستی و سبد 
و ظرف غذا را به مشتریان تقدیم 
می کردند، برخی ش��رکت ها هم 
ک��ه از وعده قرعه کش��ی بعد از 
نمایش��گاه و دادن سکه های طال 
اس��تفاده کرده بودن��د، تخفیف 
در حی��ن نمایش��گاه ها و فروش 
اقساطی وسایل هم که یک ترفند 
قدیمی برای تولیدکننده ها است. 
بنره��ای برافراش��ته بعض��ی 
شرکت ها در فضای باز نمایشگاه 
ک��ه البته زیبای��ی و نظم فضا را 
تا حدی تحلی��ل داده بود هم از 
دیگ��ر روش ه��ای تبلیغاتی این 
شرکت ها بود. یکی از شرکت های 
مخزن ه�����ای  تولیدکن��ن��ده 
پالستیکی هم جایگاهی نزدیک 
به ۱۰ غرفه را بیرون سالن میالد 
گرفت��ه بود فض��ای بزرگی که با 
مخزن های غ��ول پیکر صنعتی 
پر ش��ده بود که توجه افراد را به 
خود معطوف می کرد. در حاشیه 
نمایش��گاه هم که ش��رکت های 
دومینو و میهن هم برای فروش 
بس��تنی های خود اف��راد زیادی 

را جلب می کردن��د. نکته جالب 
اینکه در نمایش��گاه ایران پالست 
نمایش��گاه ها،  برخ��الف دیگ��ر 
خب��ری از تراک��ت پخش کن ها 
نب��ود ش��اید ش��رکت کنندگان 

این ح��وزه عدم نی��از به پخش 
تراک��ت را دریافته بودند. یکی از 
تولیدکنن��دگان در این خصوص 
می گفت: حوزه کار ما تخصصی 
اس��ت و نیازی به پخش تراکت 
تبلیغاتی ندارد، شرکت های این 
حوزه غالبا ی��ک کاتالوگ دارند 
که سابقه شرکت و پروسه تولید 
 محصوالت و انواع مواد مصرفی را 
معرفی می کند. به گونه ای می توان 
گفت شرکت های مختلف از انواع 
روش های تبلیغاتی برای معرفی 
خود اس��تفاده کرده بودند، حال 
اینک��ه کدام یک در این مس��یر 
موفق ت��ر بوده اند بای��د در نتایج 
به دس��ت آم��ده و می��زان اخذ 
مش��تری ها بع��د از نمایش��گاه 

تحقیق کرد. 

غرفه سازی های جذاب و 
پرهزینه

از انص��اف ک��ه نگذریم تعداد 
ش��رکت کننده ها  از  زی��ادی 
غرفه س��ازی های جذاب��ی انجام 
داده بودند، برخی ماش��ین آالت 
خ��ود را در ح��ال کار و تولی��د 
ان��واع محص��والت پالس��تیکی 
برای بازدید عموم قرار داده و با 
صبر و حوصله حتی برای افراد 
این حوزه ش��رح  غیرمتخصص 
کار دستگاه و انواع مواد مصرفی 
و انواع اش��کال س��اخته ش��ده 
با دس��تگاه را ش��رح می دادند. 
ب��ا برخ��ی از بازدیدکنن��دگان 
ک��ه صحب��ت می ک��ردم ای��ن 
روش بازاریابی برایش��ان خیلی 
جذاب بود و عن��وان می کردند 
چیزهای زیادی از این نمایشگاه 
هرح��ال  ب��ه  گرفته ان��د.  ی��اد 
این  از  بخش��ی  مصرف کنن��ده 
تولیدات، خانم های خانه هستند 
و ش��رکت ها ای��ن را ب��ه خوبی 

درک کرده بودند. 
دیگ��ر ش��رکت کننده ها ه��م 
در  را  خ��ود  تولی��دات  ان��واع 
ویترین ه��ای زیبا ب��ا رنگ های 
متنوع چیده بودند، حتی یکی از 
تولیدکنندگان وسایل شست وشو، 
فض��ای یک آش��پرخانه کامل را 
پیاده ک��رده بود که برای خانم ها 
بسیار گیرا بود. اما اغلب طراحان 
ش��رکت ها عنوان می کردند این 
غرفه سازی ها بسیار پرهزینه بود 
و ب��رای حمل و نقل و مجوز ورود 
دس��تگاه ها با مش��کالت زیادی 
مواجه شده اند. اما اغلب از نتیجه 
کار و اس��تقبال بازدیدکنندگان 

راضی بودند. 

گله ها بسیار بود
در خص����وص ضع�ف ه��ای 
نمایش��گاه به س��راغ برخ��ی از 
شرکت کنندگان و افراد متخصص 
در این حوزه رفت��م. یکی از آنها 
نخس��تین موض��وع را ب��ا بخش 
بین الملل ش��روع کرد. او معتقد 
بود نمایش��گاه ایران پالس��ت در 
حوزه نمایش��گاه های بین المللی 
جایگاه باالیی ن��دارد و برندهای 
مشهور مواد اولیه و ماشین سازی 
در ایران پالست شرکت نمی کنند. 
او از مسئولین برگزاری نمایشگاه 
گله مند ب��ود و می گف��ت: باید 
تالش کنیم که نمایش��گاه واقعا 
بین المللی باش��د، اما نمایش��گاه 
تنه��ا ب��ه فکر س��ود خ��ودش 
اس��ت و اصرار دارد ک��ه غرفه ها 
را ب��ا قیم��ت باالیی ب��ه فروش 
برس��اند، همچنین ایران پالست 
ب��ا بنگاه ه��ای ب��زرگ در زمینه 
ماشین س��ازی و م��واد در ارتباط 
نیس��ت که این مس��ئله موجب 
ش��رکت کنندگان  تعداد  کاهش 
بازدیدکنن��دگان  همچنی��ن  و 
می ش��ود. نکته جالب اینجاست 
که با تمام ای��ن کمبودها، گفته 
می شود که امس��ال رکورد تعداد 
ش��رکت های حاضر در نمایشگاه 
ایران پالست شکسته شده است. 
یک��ی دیگر از ش��رکت کنندگان 
مدعی بود: شرکت های ایرانی در 
زمینه برندسازی کاری نمی کنند 
و صنایع پتروشیمی هستند که 
ایران پالست را برگزار می کنند تا 
مواد اولیه خودش��ان را بفروشند 
و بیش��تر برنامه ریزی ه��ا ب��رای 
صنایع  ن��ه  پتروشیمی هاس��ت 

تکمیلی. 
او بی��ان ک��رد: ب��رای ایج��اد 
برندینگ نیاز است که مدیریت 
نمایشگاه را به دست شرکت های 
خصوص��ی و متول��ی بدهن��د. 
برخ��ی ه��م معتق��د بودند که 
اف��راد متخص��ص و الزم در بین 
بازدیدکنندگان زیاد نیس��تند و 
بدت��ر از آن، بعضی از غرفه داران 
میهمان��ان و مش��تریان خ��ود 
را دع��وت نمی کنن��د، چ��را که 
می ترس��ند رقبایش��ان آنه��ا را 
ببینند و مش��تری را از دس��ت 
بدهن��د. در مجم��وع می ت��وان 
عملک��رد ش��رکت ها در ح��وزه 
روش ه��ای  تبلی��غ،  معرف��ی، 
بازاریابی و تعداد شرکت کنندگان 
این نمایشگاه را بهتر از سال های 
گذشته ارزیابی کرد اما اینکه در 
عمل ای��ن نمایش��گاه چقدر در 
بهبود وضعیت این صنعت تاثیر 
مثبت می گ��ذارد باید تحقیقات 
گس��ترده ای را بع��د از برگزاری 
نمایشگاه های اینچنینی انجام و 
نتایج را برای تصمیم گیری های 

آینده مورد نظر قرار داد. 

نگاهی به عملکرد شرکت ها در نمایشگاه ایران پالست

این غرفه سازی های پرهزینه ...
رکورد تعداد شرکت های حاضر در ایران پالست شکسته شد

بازاریابی اتوماتیک

اکنون که اصول بازاریابی از طریق ایمیل را آموخته اید، 
می توانید به راحتی و به طور خودکار مشتریان احتمالی و 
قطعی خود را همراهی کنید. همان طور که قبال گفتم، من 
در کس��ب و کار خود 5۰ لیست ایمیل را مدیریت می کنم 
که کلیه امور به صورت خودکار انجام می گیرد. در هر روز 
صدها مش��ترک جدید داریم که به لیست های گوناگون 
ملحق می ش��وند و به طور خودکار از یک لیست )لیست 
مش��تریان احتمالی( به لیس��ت دیگر )لیست مشتریان 

قطعی( انتقال می یابند. 
 مهم نیس��ت چه کس��ب و کاری دارید. شما باید تا حد 
امکان از ایمیل به صورت خودکار استفاده کنید. به عنوان 
مثال، با استفاده از تنظیمات مربوط به ایام تعطیالت در 
اکانت خود درGmail، می توان به هر مشتری که به شما 
ایمیل ارسال می کند، پاسخ داد. ایمیلی که شما در پاسخ 
به آنها ارسال می کنید، ممکن است شامل لینکی به یک 
آفر ویژه یا یک وبالگ با اطالعات تکمیلی باشد. تمام این 
امور از طریی اتوماسیون ایمیل امکان پذیر است. البته پس 
از ارس��ال این پاسخ خودکار، باید به هر یک از مشتریان 

یک پیام شخصی و مجزا ارسال کنید. 

اختصار
یک قاعده تجربی مهم در ارس��ال ایمیل، رعایت مداوم 
ایجاز و اختصار است؛ حتی اگر یک مقاله، خبرنامه و دیگر 
اطالعات مهم و ارزش��مند برای به اشتراک گذاری داشته 
باشید که طوالنی باش��ند، باید همواره ارتباطات ایمیلی 
خود را کوتاه و خوشایند مخاطب طراحی کنید. به عنوان 
مث��ال، هنگامی که یک پس��ت طوالن��ی در یک وبالگ 
می نویسم، به ندرت اتفاق می افتد که کل آن پست را در 
قالب ایمیل ارسال کنم. در عوض توصیف کوتاهی از آن 
مقاله را در قالب چند جمله می نویسم و سپس یک لینک 
در آن قرار می دهم که اطالعات تکمیلی را ارائه دهد و آن 
را به صورت ایمیل ارسال می کنم. در این نوع انتشار پیام، 
احتمال وقوع ش��کایات مربوط به spam بسیار کم است 
و همچنی��ن باعث افزایش ترافیک به س��مت وبالگ من 
خواهد شد که در این صورت می توانم اطالعات مرتبط را 
به گونه ای جذاب تر ارائه دهم. عالوه بر این، من در وبالگ 
خود در قسمت comment در پست وبالگ می توانم با 

خوانندگان ارتباط متقابلی را برقرار کنم. 

HTML  زیباست اما از آن استفاده نکنید
 ب��رای ایجاد یک ایمی��ل زیبا به ج��ای گرافیک های 
HTML  از ایمیل ه��ای س��اده متنی اس��تفاده کنید. 
س��رویس های مدیری��ت ایمی��ل تالش می کنن��د دیگر 
س��رویس های خود را بفروش��ند )و برخ��ی از آنها را نیز 
به  ص��ورت رایگان عرض��ه می کنند( اما م��ن همچنان از 
پیام های زیبای HTML استفاده نمی کنم. دلیل عمده 
آن این اس��ت که پیام های ایمیلی HTML به احتمال 
زی��اد از فیلتره��ای مربوط به spam عب��ور نمی کنند و 
همچنین به سرعت شما را به عنوان یک کسب و کار معرفی 
می کند؛ نه یک ش��خص. من تالش می کن��م ارتباطات 
ایمیلی خود را شخصی و دوستانه انجام دهم. می خواهم 
مش��ترک من این موضوع را که ۱۰۰ هزار خواننده دیگر 
نیز همان پیام را خوانده اند، کامال فراموش کند. یک پیام 
متنی س��اده همانند ایمیلی که آنها از خویشاوندان خود 
دریافت می کنند و م��ن می خواهم این پیام از این روش 
تبعیت کن��د. اگر بخواهم پیامی تصویری به مش��تریان 
خود ارس��ال کنم، به راحتی با ق��رار دادن یک لینک به 
یک وب س��ایت تصویری، این کار را انجام می دهم، اما به 
هیچ وجه یک ایمیل تصویری و خیالی را برای آنها ارسال 
نمی کنم. قبول دارم که این روش برای تمام کسب و کارها 
کاربرد ندارد، اما نکته ای اس��ت ک��ه همواره باید در ذهن 
داش��ته باش��ید؛ البته این روش برای من بس��یار موثر و 

کارساز واقع شد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
بایدها و نبایدهای بازاریابی از طریق اتوماسیون 
ارسال ایمیل

ساعت جدید سامسونگ
 اثر انگشت را ثبت می کند

در کنگ��ره جهانی تلفن هم��راه، سامس��ونگ فناوری 
پوش��یدنی جدیدی ارائه می کند که قابلیت تشخیص اثر 
انگشت کاربر را دارد. سامسونگ طی سال جاری میالدی 
اقدامات گسترده ای را در حوزه ساعت های مچی هوشمند 
انجام داد و این بار پیش بینی ش��ده اس��ت که این شرکت 
کره ای مدل جدید س��اعت مچی هوش��مند خود مجهز 
به اس��کنر تشخیص اثر انگش��ت را روانه بازار می کند. به 
گزارش شماران سیستم، سامسونگ طی چند ماه گذشته 
 Neo، Gear 2 Gear ،2 Gear ساعت های پیش��رفته
Live  و Gear S را عرضه کرد و پیش بینی می ش��ود در 
مرحله بعدی ساعتی با نام شرکت مایکروسافت دور دست 
کاربران جهانی بس��ته شود که توانایی اسکن اثر انگشت 
کاربران را دارد. براساس بیانیه ای که سامسونگ در کشور 
کره جنوبی منتش��ر کرده است، در »کنگره جهانی تلفن 
هم��راه«)MWC 2۰۱5(  که اوایل م��اه مارس برگزار 
می ش��ود، سامس��ونگ فناوری پوش��یدنی جدیدی ارائه 

می کند که قابلیت تشخیص اثر انگشت کاربر را دارد. 
این س��اعت مچی هوش��مند که هنوز نام آن مشخص 
نیست، با تشخیص اثر انگش��ت کاربر می تواند اطالعات 
جامع در مورد س��المت ب��دن او را ارائ��ه دهد که گفته 
می ش��ود سامس��ونگ در جری��ان همکاری با ش��رکت 

PayPal محصول یاد شده را تکمیل می کند. 

در نمایشگاه 
ایران پالست برخالف 

دیگر نمایشگاه ها، 
خبری از تراکت 
پخش کن ها نبود 

شاید شرکت کنندگان 
این حوزه عدم نیاز 
به پخش تراکت را 

دریافته بودند. یکی از 
تولیدکنندگان در این 
خصوص می گفت: 

حوزه کار ما تخصصی 
است و نیازی به پخش 

تراکت تبلیغاتی ندارد

کافه بازاریابی

آیا می دانستید

بازاریابی مجانی

نوبرانه

بازاریابی به سبک ایرانی

محمدمهدی تشرفی 
کارشناس ارشد بازاریابی و فروش

شکوفه میرزایی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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در دنیای بازاریاب��ی و تبلیغات، 
ش��رکت های تازه تاس��یس ب��رای 
معرفی خود یا ش��عبه های جدید، 
اغل��ب راه و روش های گوناگونی را 
به کار می گیرند. در این بین برخی 
فروش��گاه ها یا برنده��ای کوچک 
هستند که برای معرفی خود به بازار 
همواره دچار مشکل هستند، چرا که 
ن��ه توانای��ی پرداخ��ت هزینه های 
میلیونی تیزرهای تبلیغاتی را دارند 
و نه آن چنان معروف هس��تند که 
بدون نیاز به معرفی، گام در عرصه 
بازار کس��ب و کار بگذارند. از این رو 
دو راهکار کاربردی را برای این گونه 
کس��ب و کارها در زم��ان تاس��یس 
ی��ا معرفی یک محص��ول جدید یا 
بازگشایی یک ش��عبه تازه، عنوان 

می کنیم. 

یک پنهان کاری جذاب
شاید ش��ما هم این پنهان کاری 
را دیده باش��ید، برخی فروشگاه ها 
چند روز یا حتی چند هفته قبل از 
بازگشایی فروشگاه خود، تمام نمای 
بی��رون را با روزنامه ی��ا کاغذهای 
کاهی می پوشانند و برخی هم روی 
این کاغذها با استفاده از المان هایی 
خاص مانند عالمت سوال یا تعجب 
یا حتی با استفاده از جمالتی مانند: 
»فکر می کنی اینجا چه خبره؟«، یا 
»توی همس��ایگی تون یه اتفاقایی 

داره میوفته!« توجه افراد محلی آن 
منطقه یا رهگذران را به خود جلب 
می کنند. این حرکت موجب تقویت 
ح��س کنج��کاوی افراد می ش��ود 
و ممکن اس��ت ب��رای چند دقیقه 
راج��ع ب��ه آن فکر کنن��د یا حتی 
راج��ع آن حرف بزنند و ش��ایعاتی 
ه��م به وج��ود بیاید. ای��ن یکی از 
روش های رونمایی برای فروشگاه ها 
یا شرکت هایی است که می خواهند 
شعبه جدید خود را تاسیس کنند. 
برخ��ی هم ب��ا اس��تفاده از همین 
جمالت روی بیلبوردهای تبلیغاتی 

در اطراف آن منطق��ه، همین کار 
را می کنن��د که اغلب به عنوان یک 
روش جذاب، نتایج خوبی به عمل 
م��ی آورد. اینکه م��ا بتوانیم ذهن 
مخاطب خود را مشغول کنیم یکی 
از بهتری��ن جاذبه ه��ا را برای خود 
کسب کرده ایم، این گونه مخاطب ما 
منتظر می ماند که ببیند پشت آن 
کاغذها چه چیزی است و مدام به 

آنجا سرک می کشد. 
خانم ها بهترین محقق های 

محلی
ای��ن روش برای محص��والت یا 

فروشگاه هایی که مصرف کنندگان 
خان��م دارن��د اغلب بهت��ر جواب 
می ده��د، زیرا تبلیغ��ات جنجالی 
 برای خانم ها بیش��تر و بهتر پاسخ 
می ده��د. به کارگی��ری این روش 
به این صورت اس��ت که شما چند 
نفر را انتخاب کرده و به جمع های 
محلی در منطقه هدف می فرستید 
تا در کانال های اطراف بدون اینکه 
خود را معرفی کنند، ارتباط بگیرند 
و اطالعات کسب کنند. این مکان ها 
پرتردد،  فروش��گاه های  می توان��د 

نانوایی یا آرایشگاه باشند. 

فرض کنید م��ا می خواهیم یک 
باش��گاه ورزش��ی راه اندازی کنیم؛ 
ای��ن محققان ب��ه جمع های محله 
می رون��د و به ص��ورت زیرکان��ه ای 
گفت وگوی��ی ع��ادی را ب��ا اف��راد 
شروع می کنند، سپس نیازسنجی 
می کنند و اطالع��ات مفید و الزم 
را به دس��ت می آورند، مثال مشکل 
م��ردم منطقه در خصوص ورزش را 
از زبان خودش��ان می شنوند، اینکه 
چند باش��گاه در منطقه وجود دارد 
و مردم به کدام یک بیش��تر عالقه 
نش��ان می دهند؟ دلیل عالقه آنها 
چیس��ت؟ س��طح مالی منطقه در 
چ��ه حد اس��ت؟ و هر آنچ��ه را که 
نیاز اس��ت بدانیم در قالب درددل 
و گفت وگوه��ای معمولی کس��ب 
می کنند، سپس صحبت های خود 
را به س��مت شایعه سازی می برند، 
در خص��وص اینکه مثال: ش��ما هم 
شنیده اید یک باشگاه خیلی خوب با 
قیمت های عالی قرار است تاسیس 
شود؟ یا ش��نیده ام فالن محصول 
را برای نخس��تین ب��ار می خواهند 
به منطقه ما بیاورن��د! و. . . این گونه 
یک نوع شایعه پراکنی سالم صورت 
می گی��رد و کنجکاوی ها در محله 
تبدیل به س��روصدا و انتظار برای 

تحقق شایعات می شود. 
این روش هم -ک��ه البته از نظر 
برخی کارشناس��ان چندان درست 
و انسانی نیست- گاه به عنوان یک 
روش کم هزین��ه و مناس��ب به کار 

گرفته می شود. 

انتظار را به رهگذران هدیه دهید

4 نکته کلیدی در تعیین استراتژی 
حضور در رسانه های اجتماعی 

آن روزها گذش��ت که حضور در رسانه های اجتماعی 
به معنای ایجاد یک صفحه در فیس��بوک برای کسب و 
کار و ارس��ال نکته ای مفید ه��ر چند وقت یک بار بود.
حاال رقابت سنگین شده و برای کسب موفقیت تنها راه 
حل موجود تعیین یک استراتژی منسجم برای حضور 
در رسانه های اجتماعی است که در راه رشد فزاینده و 
پایدار کسب و کارتان گام بردارد.به هر حال، حتی قبل 
از ارائه ی��ک برنامه، عوامل خاصی وجود دارند که باید 

در مسیر نیل به موفقیت به آنها توجه کرد.
در زیر به چهار نکته اساسی اشاره شده که هر کسب 
و کاری باید قبل از تعیین استراتژی مخصوص به خود 
ب��رای بازاریابی در عرصه رس��انه های اجتماعی آنها را 

در نظر بگیرد: 
1-  انتظار معجزات فوری را نداشته باشید

یک��ی از بزرگ تری��ن اش��تباهات ش��رکت ها هنگام 
برنامه ری��زی برای تعیین هر نوع اس��تراتژی بازاریابی، 
انتظار کسب موفقیت فوری و هجوم موجی از مشتریان 
جدید به در های شرکت است.واضح است که مثل بقیه 
این اتفاق در رس��انه های اجتماعی رخ نداده و امید به 

موفقیت قریب الوقوع کمرنگ است.
البته این بدان معنا نیس��ت ک��ه برنامه ریزی خوب و 
تعیین یک استراتژی موفقیت آمیز با کمک یک آژانس 
بازاریاب��ی نمی تواند موفقیت زیادی را به بار آورد، بلکه 
حضور مس��تمر در رس��انه های اجتماعی احتماال نتایج 
پر ب��اری را در پی خواهد داش��ت.به ه��ر حال صبر و 

شکیبایی الزم است.
2-  رس�انه های اجتماعی پیوسته در حال رشد 

و تکامل هستند
نکته ای که باید در حوزه رس��انه های اجتماعی به آن 
توجه کرد این اس��ت که تنها چند چیز کوچک در این 
عرصه ثابت مانده، زیرا رس��انه های اجتماعی قلمرویی 
در حال رش��د اس��ت و فقط افرادی با بیشترین میزان 

سازگاری می توانند در رأس باقی بمانند.
بنابرای��ن ش��اید ی��ک عام��ل کس��ب موفقی��ت در 
رس��انه های اجتماعی در چند سال گذشته حاال دیگر 
به طور کلی منس��وخ شده و فایده ای نداشته باشد.یک 
ایده خ��وب، کار کردن با یک آژان��س بازاریابی هنگام 
تعیین یک برنامه بازاریابی رس��انه های اجتماعی است 

زیرا آنها کسانی هستند که پیوسته در حال تالش بوده 
و با آزمایش و خطا از تخصص مورد نیاز برای راه اندازی 

یک کمپین موفقیت آمیز برخوردار هستند.
3-  تعداد بیشتر همیشه بهتر نیست

از آنجای��ی که هر فرد فعال در دنیای کس��ب و کار 
معموال ذاتا نتیجه محور اس��ت، طبیعی است که سعی 
کن��د تا ب��ا نتایج ملم��وس و قابل اندازه گی��ری میزان 
موفقیت حضور خود در رسانه های اجتماعی را بسنجد 
اما وقتی الیک کردن صفحه ش��ما توس��ط هزاران نفر 
موفقیتی بس��یار بزرگ به نظر می رسد، در صورت عدم 
عالقه آنها به این صفحه، کس��ب این نوع موفقیت نیز 

چندان مفید نخواهد بود.
بنابرای��ن همراه ب��ا جذب نگاه های جدید به س��وی 
صفح��ه خود، آژانس��ی که ب��ا آن کار می کنید باید به 
ش��ما اطمینان بدهد که برنام��ه بازاریابی محتوایی تان 
عالی بوده و آژانس خود به روش عالقه مند نگه داشتن 

مخاطبان شما آگاه است.
4-  از اهداف تان آگاه باشید

شما می توانید بهترین کارشناس در حوزه رسانه های 
اجتماع��ی در دنیا باش��ید، اما در ص��ورت عدم تعیین 
اهداف روشن و واقعی از حضور در رسانه های اجتماعی، 
از آغاز در مسیری اشتباه قدم برداشته و هرگز به هیچ 

نوع موفقیتی دست نخواهید یافت.
بنابراین قب��ل از اقدام به انجام هر کاری، باید مدتی 
را صرف گفت وگو با آژانس همکار خود و تعیین آشکار 
اهداف واقعی ش��رکت برای یک دوره زمانی مش��خص 
بکنید.س��پس آژانس با انتظارات ش��ما از خود آش��نا 
می ش��ود و قادر به برنامه ریزی برای طی مراحل کاری 

مورد نیاز در یک دوره زمانی خاص خواهد بود.
در دنی��ای ام��روز برای کس��ب موفقی��ت در حوزه 
رسانه های اجتماعی باید از طرحی مدون برای برآورده 
س��اختن نیاز های خاص کس��ب و کار خ��ود برخوردار 

باشید.
www.creativeguerrillamarketing.com

بازاریابی مشتری محور
آیا می دانس��تید آنچه در بازاریابی امروز دنیا اهمیت 
ویژه ای دارد، حفظ مش��تریان موج��ود و تبدیل کردن 
آنها به مش��تریان دائمی است؟ بازاریابی مشتری محور 
که در هزاره جدید ش��تاب بیش��تری به خ��ود گرفته، 
تالشی است در جهت درک و ارضای نیازها، خواسته ها 
و تقاض��ای تک تک مصرف کنن��دگان برگزیده. انتخاب 
آگاهانه مش��تریان اصلی یک ضرورت کاربردی اس��ت 
چراکه تمام مشتریان از مطلوبیت و سودمندی یکسانی 

برخوردار نیستند. 
ای��ن مطلب در قانون 8۰/2۰ پارتو نیز قابل مالحظه 
است. 8۰ درصد سود یک بنگاه از 2۰ درصد مشتریان 
آن به دس��ت می آید. برگزیدن دقیق مش��تریان اصلی 
مستلزم آن اس��ت که یک ش��رکت مبتنی بر مدیریت 
روابط با مش��تری، تمام ت��الش خود را در جهت درک 
نیازها و خواس��ته های مش��تریان مبذول دارد. چنین 
تالش های��ی برای توس��عه رواب��ط پایدار با مش��تریان 

ضروری است. 

مرضیه فروتن
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بخری��د و جای��زه بگیرید. از 
این خدمت اس��تفاده کنید و 
جایزه بگیری��د. جایزه دادن و 
جایزه گرفتن مد این روزهای 
ش��رکت ها شده اس��ت. جایزه 
دادن مانند کت��ی می ماند که 
در آتلیه عکاسی آویزان است 
عکس  می خواهد  هرکس��ی  و 
پرس��نلی فوری بگیرد، عکاس 
به آن کت اش��اره می کند و به 
مش��تری می گوید برای اینکه 
در عک��س بهتر دیده ش��وید، 
باید این کت را بپوشید، شاید 
این کت به تن یک نفر گش��اد 
باشد و ش��اید به تن نفر دیگر 
تن��گ باش��د ولی ع��کاس به 
هیکل مش��تری نگاه نمی کند 
و به راحتی می گوید: بپوش با 

فتوشاپ درست می کنم. 

بانک ها 
پیشکسوتان جایزه دادن 

زمانی فق��ط بانک ها آن هم 
برای مش��تریان حس��اب های 
جای��زه  قرض الحس��نه خ��ود 
می دادند. مشتریانی که کاری 
خی��ر می کردن��د و بانک ها به 
رسم قدردانی قرعه کشی کرده 
و به آنها جای��زه می دادند. در 
گذشته جایزه بانک برای همه 
افراد جذابیتی خاص داش��ت. 
اگر مشتری یک ساعت مچی 
هم جای��زه می گرف��ت، آنقدر 
خوشحال می ش��د که به همه 
فامیل زنگ می زد و می گفت: 
جایزه گرفت��ه ام. اما این روزها 
برای مش��تری  ان��دازه جایزه 
جذابیت بیش��تری پیدا کرده 
اس��ت. 110 میلی��ون تومان، 
به وزن افراد خانواده اسکناس 
دادن، به تعداد اعضای خانواده 
ب��ه  روز  و...  دادن  ماش��ین 
روز ان��دازه جایزه ه��ا بزرگ و 
بزرگ ت��ر می ش��ود، به گونه ای 
ک��ه در برابر ای��ن جایزه های 
برخی  بزرگ، جوای��ز کوچک 
شرکت ها و سازمان های دیگر 

دیده نمی شود. 

کمپین های تبلیغاتی برای 
معرفی جایزه 

اکثر ش��رکت ها و سازمان ها 
جای��زه  اطالع رس��انی  ب��رای 
مقول��ه  از  بیش��تر  خ��ود 
خ��ود  س��ازمانی  برندین��گ 
هزینه می کنن��د. جایزه دادن 
ش��رکت های  ک��ه  -روش��ی 
تبلیغات��ی به مش��تریان خود 
ی��ک  می دهن��د-  پیش��نهاد 
انگی��زه کوتاه مدت برای خرید 
محص��ول اس��ت. این ش��یوه 

ب��رای مقطع��ی که مش��تری 
قرار اس��ت با محصول آش��نا 
ش��ود، روش خوبی اس��ت اما 
در طوالنی م��دت عمل کردن 
به این روش خطرناک است و 
عمر تبلیغات را کم و مشتری 
را نس��بت به محصول بی اعتنا 
خ��وب  ش��رکت ها  می کن��د. 
می دانن��د ک��ه کار تبلیغ��ات 
بزرگنمایی است ولی اکثر آنها 
اینکه این بزرگنمایی باید قابل 
باور باشد را در نظر نمی گیرند. 
احس��اس می کنند هرچقدر از 
کمپین های  وس��عت  طری��ق 
تبلیغات��ی جای��زه را بزرگ تر 
و مهم ت��ر جلوه دهن��د، برای 
م��ردم قابل باورت��ر و پذیرش 
آن راحت تر می ش��ود؛ درست 
مانن��د دروغ��ی ک��ه هرچقدر 
باش��د راحت تر مورد  بزرگ تر 

پذیرش قرار می گیرد. 
روش  همی��ن  ادام��ه  در 
مرس��وم و آسیب رس��ان، این 
روزها کمپی��ن تبلیغاتی بانک 
پارس��یان برای اطالع رس��انی 
درب��اره جای��زه کارتخوان این 
بان��ک آنقدر پررنگ ش��ده که 
ه��ر طرف را ن��گاه می کنید با 
طرح��ی از آگه��ی ای��ن بانک 
ای��ن  در  می ش��وید.  مواج��ه 
ط��رح یک ماش��ین از دیواری 
رد ش��ده و باع��ث خرابی آن 
دیوار ش��ده اس��ت و به نوعی 
ایجاد  آگه��ی شکس��تگی  در 
ک��رده اس��ت. ای��ن کمپی��ن 
از  اطالع رس��انی  جه��ت  ب��ه 
دادن ماش��ین ریو قرمز رنگ 
به عن��وان جای��زه به کس��انی 
است که از کارتخوان پارسیان 
»کارتخوان  می کنند.  استفاده 
آنچنانی«  ماش��ین  پارسیانی، 
ش��عار به کار رفته ب��رای این 
آگهی است. شعار مانند غزلی 
می ماند که ش��اعر تمام تالش 
خود را کرده که قافیه خوبی را 

در شعر خود ایجاد کند. 

ماشینی که قابلیت خراب 
کردن دیوار را ندارد

و  ایمان مالجعفری، مدرس 
محقق حوزه طراحی گرافیک و 
تبلیغات درباره طرح این آگهی 
ام��روز« می گوید:  به »فرصت 
معموال ب��رای ارزیابی طراحی 
یک آگهی چندی��ن فاکتور را 
باید لحاظ ک��رد. در این آگهی 
مهم ترین المان اس��تفاده شده 
ماش��ینی اس��ت با رنگ بسیار 
مناس��ب که دی��واری را خراب 
ک��رده و وارد صحن��ه اصل��ی 

آگهی شده است. در واقع نوعی 
شکستن در تصویر آگهی دیده 
می شود. این فضای تصویری با 
تصویر ماش��ینی که در آگهی 
استفاده ش��ده مطابقت ندارد. 
معموال ماشین های شاسی بلند 
و قدرتمند برای این نوع تصویر 
مناسب است، ماشین هایی که 
با خراب ک��ردن تصویر قدرت 
آنها بیشتر نشان داده می شود 
ولی در این تصویر یک ماشین 
استفاده  سواری معمولی مورد 
ماش��ین  اس��ت.  گرفته  ق��رار 
استفاده شده در این آگهی که 
جایزه بانک پارسیان نیز است، 
ریو از ش��رکت اطل��س خودرو 
اس��ت. ای��ن ش��رکت نماینده 
ایران  در  کیاموت��ورز  رس��می 
اس��ت. ریو ماشین متوسطی از 

این ش��رکت است که به نظرم 
این  ب��رای  انتخاب اش��تباهی 
جایزه اس��ت. تقریبا 10 س��ال 
پی��ش بانک مل��ت 1000عدد 
خ��ودرو با این ن��ام را به عنوان 
جایزه بانک خود در نظر گرفته 
بود. در نتیج��ه این خودرو در 
دید مردم به عن��وان خودرویی 
می شود.  محسوب  ارزان قیمت 
هر چند که این مدل از ماشین 
از جای��زه بانک مل��ت باالتر و 
گران تر اس��ت اما ب��ه هر حال 
نام، همان نام اس��ت. درضمن 
تعداد جایزه نی��ز آنچنان قابل 
توجه نیست که به طور خاص 
در آگه��ی تکرار ش��ده اس��ت 
و دائ��م هم در تی��زر و هم در 
آگهی محیطی 10 عدد ماشین 
ریو بزرگنمایی ش��ود؛ به نوعی 
10ع��دد دربرابر 1000عدد به 
چشم نمی آید. درنتیجه وقتی 
جای��زه ای برای م��ردم تازگی 
نداش��ته باشد به سمت آن نیز 

جذب نخواهند شد. 

دادن اطالعات زیاد
 به مشتری 

این م��درس گرافیک درباره 
روی  نوش��ته ش��ده  اطالعات 
اطالع��ات  می گوی��د:  آگه��ی 
نوشته ش��ده روی آگهی باید 
به گون��ه ای باش��د ک��ه پیامی 
هدفمند را به مخاطب برساند 
ول��ی در ای��ن آگه��ی چندین 
جمل��ه با موضوع��ات متفاوت 
آم��ده اس��ت. برای مث��ال 10 
خودروی ری��وی جدید 2015 
که تعداد آن، آنقدر چش��مگیر 
نبوده که حتما در آگهی آورده 
شود و آنچنان قدرت ندارد که 
مخاطب را وسوسه کند. وقتی 
یک آبمیوه لکس��وس می دهد 
دیگ��ر 10 عدد ری��و برای یک 
بانک آنچنان جذابیتی نخواهد 
داشت. در ادامه آگهی از عبارت 
و  ش��تابی  کارت  »دارن��دگان 

کارتخوان  دستگاه  پذیرندگان 
متصل به حس��اب های بانک« 
عبارتی متف��اوت از جمله اول 
استفاده شده که آنقدر طوالنی 
و س��خت اس��ت ک��ه خواندن 
ب��رای مخاط��ب وقت گیر  آن 
ب��ه نظ��ر می رس��د. در پایین 
تصویر لوگوی بانک پارس��یان 
بان��ک و  و آدرس وب س��ایت 
شرکت اطلس خودرو و شرایط 
اتومبی��ل در دوطرف  ضمانت 
آگه��ی آورده ش��ده اس��ت. با 
دیدن نوش��ته های روی آگهی 
هیچ ارتب��اط بصری میان آنها 

نمی توانید بیابید. 

شعاری نامتناسب
 با تصویر آگهی 

مالجعفری درباره اس��لوگان 
کپی رایتر  می گوید:  آگهی  این 
این آگهی تالش کرده که روی 
واژه کارتخوان تاکید کند و این 
کلمه را برابر با ماش��ین آورده 
اس��ت. ماش��ین آنچنانی کلمه 
کلیدی کپی رایتر بوده که برای 
ایجاد وزن، ح��رف »ی« را به 
آخر کلمه کارتخوان پارس��یان 
)کارتخ��وان  اس��ت  اف��زوده 
ترکیب  آی��ا  ولی  پارس��یانی(. 
ماش��ین آنچنانی آنقدر ارزش 
آنچنانی  واژه  اس��ت؟  داش��ته 
معم��وال زمانی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد که جایزه بس��یار 
ویژه و خاص باش��د ولی جایزه 
یک ماش��ین آنچنانی نیس��ت. 
دادن جای��زه برای اس��تفاده از 
کارتخ��وان برای بانک بس��یار 
پراهمی��ت اس��ت چون س��ود 
باالیی از ای��ن موضوع به بانک 
می رس��د به همین دلیل برای 
تبلیغ��ات آن نیز بودجه ای باال 
اختص��اص داده ش��ده اس��ت. 
بودج��ه ای که باید با تش��ویق 
مخاطب به استفاده از کارتخوان 
بانک پارسیان به بانک بازگردد 
ام��ا به نظر نمی رس��د طراحی 
آنچنان چش��مگیر  آگهی  این 
باشد که هزینه ای که این بانک 
برای این کمپین کرده اس��ت، 

بازگردد. 
ای��ن کارش��ناس در پای��ان 
تاکید می کند: درهر حال طرح 
آگهی بسیار معمولی است؛ نه 
بس��یار خوب نه بس��یار بد که 
بش��ود نگاهی نقادانه بیشتر از 
ای��ن روی آن داش��ت. با تمام 
توصیف��ات، طرح گویاس��ت و 
توانس��ته پی��ام را برس��اند که 
بانک می خواه��د جایزه بدهد 
ولی آنق��در قدرت ن��دارد که 
بتوان��د در کمپین��ی ب��ه این 
اس��تفاده  م��ورد   گس��تردگی 

قرار گیرد. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی یکی از بانک های خصوصی

اغراق و اطالعات زیاد، اثر بخشی کم
خاطره ای از دژاووی چند تبلیغ

تبلیغات زورکی تبلیغ نیست

تا حاال ش��ده به زور کسی شما را پای تلویزیون به تماشای 
تبلی��غ بنش��اند؛ آن هم نه 5 دقیقه، 10 دقیق��ه و 15 دقیقه، 
بلکه حدود 20 دقیقه؟ وضعیت وقتی دردناک تر می ش��ود که 
تبلیغ های پخش شده نه تنها هیچ جاذبه ای ندارد، بلکه به شدت 

تکراری، بی مزه و خسته کننده است. 
سکانس اول

با آمدن یک فیلم طنز به بازار شبکه نمایش خانگی که نوروز 
امسال روی پرده سینماها بود و فروش میلیاردی هم داشت به 
توصیه یکی از دوس��تان یک نسخه از این فیلم را تهیه کردم. 
اتفاقا همان روز ساعت 10:55 شب تیم ملی والیبال یک بازی 
حس��اس برابر میزبان رقابت ها داشت که در صورت پیروزی با 
خیال راحت تری به مصاف صربس��تان می رفت. بعد از خوردن 
ش��ام با هیجانی که قبل از بازی ایران- لهستان داشتم دیدم 
هیچ چیز نمی چسبد جز تماشای فیلمی که گرفته بودم. نگاهی 
به س��اعت انداختم و دیدم عقربه ها دقیقا زمان 9:10 دقیقه را 
نشان می دهد. پشت جلد فیلم هم دیدم مقابل مدت زمان فیلم 
98 دقیقه را زده و من بی خبر از همه چیز، خوش��حال بودم از 

اینکه تا قبل شروع بازی می توانم فیلم را تماشا کنم. 
سکانس دوم

دی وی دی را گذاش��تم داخل دس��تگاه و ش��روع به پخش 
ش��د. تبلیغ اول، تبلیغ دوم، تبلیغ سوم و...  پیش خودم گفتم 
اگر بخواهم تک تک این تبلیغ های بی مزه را تماش��ا کنم، هم 
خوابم می گیرد و هم دیگر به بازی ایران- لهس��تان نمی رسم. 
پس خواس��تم تبلیغ ها را رد کنم تا نوبت پخش فیلم برس��د 
که در کمال تعجب دیدم اصال حق پریدن از تبلیغ ها را ندارم 
و اگر می خواس��تم فیلم را ببینم باید اول از س��د این تبلیغ ها 
می گذشتم. بعد از دیدن چند تبلیغ دیگر دیدم همان تبلیغ ها 

دارد یکی یکی تکرار می ش��ود.  اول پیش خودم گفتم خدای 
نکرده زبانم الل نکند اون موقعی که با این دکمه ها ور می رفتم 
تا این تبلیغ ها جلو بروند، دکمه ای، چیزی را اشتباهی زده باشم 
و این تبلیغات باز رفته اند از اول.  آهی کشیدم و بعد در کمال 
تعجب دیدم این دفعه بدون اینکه اصال به دکمه ای دست زده 
باشم یک تبلیغ دارد برای بار سوم پخش می شود و این اتفاق 
برای تبلیغ های دیگر هم داش��ت می افتاد.  داشتم کم کم خل 
می ش��دم که بعد از 18 دقیقه دیدم خدارا شکر منوی پخش 
فیلم آمد. از میان گزینه ها نمایش فیلم رو انتخاب کردم و نفس 
راحتی کش��یدم و گفتم با هر اعصاب خردی که شد باالخره 

دیگر می توانم فیلم را ببینم. 
سکانس سوم

بعد از انتخاب نمایش فیلم دیدم باز هم تبلیغ پخش می شود. 
بله! واقعا داش��ت تبلیغ پخش می شد. یک لحظه جا خوردم و 
گفتم نکند اشتباهی کل دی وی دی را با تبلیغ پر کرده اند. الکی 
الکی سر این تبلیغ ها داشتم ضعف اعصاب می گرفتم که ناگهان 

خورشید از پشت ابر بیرون زد و باالخره فیلم شروع شد. 
سکانس آخر

آخرهای فیلم بود که بازی ش��روع ش��د. فیلم را نگه داشتم 
و نشس��تم پای تماش��ای بازی. بعد از بازی هم که چشم هایم 
باز نمی ش��د و یک کاسه خون شده بود فیلم را بیرون آوردم و 
گرفتم خوابیدم. االن هم بعد از چند روز هنوز حوصله ام نگرفته 
از ترس تبلیغ های زیاد و تکراری که نه جلو می رفتند و نه عقب 

بنشینم و آخر فیلم را ببینم. 

تورم؛ عامل اصلی گرایش بانک ها به 
جوایز تبلیغاتی

 به تازگی بخش اعظم تبلیغات بانک ها روی جوایز متمرکز 
شده است. در این مورد هم بانک ها مشابه عمل می کنند و 
تا نس��خه ای برای یک بانک جواب می دهد، همه به س��راغ 
آن می رون��د. جایزه محور بودن بخش بزرگی از فعالیت های 
بازاریابی بانک ها در کش��ور ما و متعاقبا بازتاب این تفکر در 
تبلیغات بانکی، نکته ای اس��ت که تحلیل های کارشناسی 
فراوانی درباره آن ارائه می ش��ود. در ای��ن مورد اگر بانک ها 
نیازهای مشتری را شناسایی و پیش بینی کنند و خودشان را 
در شرایط تطبیق با تغییرات زندگی روزمره مردم نگه دارند، 
این نگاه حتما می تواند شیوه های دیگری را به بانک ها نشان 
ده��د که صرفا در جایزه خالصه نمی ش��ود. معموال در این 
تبلیغات اگر خالقیتی رخ دهد، در انتخاب جایزه هاس��ت و 
تفاوتش��ان در وعده هایی است که از یک اتومبیل گرفته تا 
چیدن اس��کناس به ارتفاع فالن برج به مشتری می دهند. 
همه بانک ها، جوایزشان ماشین مدل باال، کمک هزینه خرید 
مس��کن، سکه، طال و پول و کال جوایز مادی است که البته 
بد نیس��ت و با توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور به خوبی 
می تواند ایجاد انگیزه و جذب مشتری کند، اما تاکنون هیچ 
بانکی روی جوایزی که به س��ود آنی و فوری مربوط نباشد، 

کاری خالقانه انجام نداده است. 
اینکه بانک ها به جایزه محوری و تبلیغ جایزه های مادی 
گرایش پیدا می کنند، بخشی از آن به ساختار تورمی اقتصاد 
ما برمی گردد که ب��رای حفظ ارزش دارایی ه��ا، ناخودآگاه 
توجه عموم به س��مت دارایی های مش��هود و سرمایه های 
مادی جذب می ش��ود و همین موضوع در سطوح مدیریت 
بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین موانع توس��عه برنامه های 
برندس��ازی مطرح است. از یک طرف مفهوم برند به معنای 
ارزش��مندترین دارایی معنوی و نامش��هود بانک ها در میان 
نتایج و سودهای مقطعی کمرنگ می شود و از سوی دیگر، 
آن را در تبلیغات و تاکید بانک ها و سایر آگهی دهندگان بر 
جوایز مادی و اقدامات تهییجی با دامنه اثربخشی کوتاه و با 
تبعات فرهنگی بلند مدت در سطح جامعه می بینیم. به هر 
حال مطرح شدن ابعاد گوناگون تبلیغات بانک ها در چارچوب 
تحلیلی معین در ارتقای وضعیت فعلی بی تاثیر نیست و باید 

به آینده امیدوار بود. 

حرکات موزون مدل ها بر صفحه 
تلویزیون برای تبلیغ برنج 

برخ��ی کارشناس��ان بر ای��ن باورند ک��ه آگهی های 
موزیکال همیش��ه مورد عالقه مردم کش��ور ما هستند. 
در ده��ه 70 ای��ن س��بک آگه��ی رون��ق خوب��ی در 
تبلیغ��ات کش��ور پیدا ک��رده بود. بع��د از دهه 70 که 
نس��ل تازه ای وارد تبلیغات کش��ور ش��د، روند ساخت 
آگهی ه��ا نی��ز تغییر کرد. ح��ال بعد از ط��ی دو دهه 
دوباره شاهد آگهی های موزیکال در تلویزیون هستیم؛ 
 آگهی هایی که البته تفاوتی اساس��ی با آگهی های دهه 

70 دارد. 
آگهی های تبلیغاتی ام��روزی را نه از لحاظ محتوای 
ش��عری و نه از لحاظ بصری نمی توان با آگهی های دو 
دهه قبل مقایس��ه کرد. اش��عاری ک��ه در این آگهی ها 
استفاده می شود، معموال بی معنی و وابسته به موسیقی 
است و معموال فقط بچه های کوچک به آنها عالقه مند 
می ش��وند و بزرگ تر ها را مجبور به تماش��ای آگهی ها 
می کنن��د. ح��ال اگر آگهی ه��ای موزیکال ب��ا حرکت 
موزون و ناموزون نیز همراه باش��د جذابیت بیش��تری 

پیدا می کند. 

به تازگی نام برنج احمد وارد عرصه تبلیغات کش��ور 
شده است؛ تبلیغاتی که بیشتر از شبکه iFILM شاهد 
پخش آن هستیم. در این آگهی بیننده بیشتر از اینکه 
متوجه نام خود محصول ش��ود، جذب موزیک و ش��عر 
ب��ا قافیه آن خواهد ش��د. در این آگه��ی بازیگران نیز 
به خوبی ش��عر و ترانه و موزی��ک را همراهی می کنند. 
با توجه به فرهنگ کش��ور اج��رای رژه مدل ها معموال 
وجه��ه قانونی ندارد و هیچ گاه ش��اهد این نبوده ایم که 
راه رفت��ن مدل ه��ا روی صفحه تلویزیون پخش ش��ود 
ول��ی در این آگهی یک م��دل روی صحنه باهمان فرم 
مدل های آن ورآبی قدم می زن��د و برنج احمد را تبلیغ 
می کن��د. ای��ن مدل ها بازیگ��ران مرد جوانی هس��تند 
که مانند آش��پزها لباس پوش��یده اند و با میز چرخ دار 
 مخصوص رستوران ها برنج احمد را از میان تماشاگران 

رد می کنند. 
تماشاگران مانند تماش��اگران واقعی نمایش های مد 
روی صحنه هس��تند و با گوش��ی های هم��راه خود از 
بازیگران این آگهی عکس می گیرند. چرخش بازیگران 
در انته��ای س��ن دیدنی اس��ت؛ چرخش��ی هنرمندانه 
ب��ا میزهای چ��رخ دار. همراهی موزیک و ش��عر با این 
 چرخ��ش صحنه های��ی از آگه��ی را به خوب��ی تکمیل 

کرده است. 
بازیگ��ر وقتی وارد صحنه می ش��ود می گوید: با طعم 
دلپس��ندش، با اون قِد بلن��دش، تو هر خونه و مجلس، 
مش��هوره برندش. تا اینجای ش��عر حرف��ی از برندش 
نیامده اس��ت تا اینکه بازیگران دست برسینه به میدان 
می آیند و می گویند، برن��ج احمد، برنج احمد و دوباره 
گام موزیک و ش��عر باال م��ی رود و بازیگران می گویند: 
به ما نیرو می بخش��ه، مثل خورشید می درخشه، میشه 
محبوب دل ها، سر هرسفره که باشه. آخر آگهی با شعار 
»جایزه ما کیفیت ماس��ت« به پایان می رسد. این خود 
یک امتیاز اس��ت برای این به اصط��الح »برند«؛ چون 
حداقل با جایزه مشتری را به سمت خرید جلب نکرده 

است. 

ش��عار آگهی روی قد بلند محصول تاکید زیادی دارد. 
این در حالی اس��ت ک��ه همگی می دانیم برن��ج ایرانی 
هی��چ گاه مانند برنج های خارجی قد نمی کش��د. به نظر 
می رس��د برنج احمد ایرانی نیس��ت؛ چ��ون مانند تمام 
برنج های ایرانی در آگهی روی بو و طعم تاکیدی آنچنانی 
نمی ش��ود و فقط روی قد آن که نشانه زیبایی برای برنج 
است، تمرکز شده است، اما ذائقه ایرانی برنج کشور خود 
را بیشتر می پسندد. البته این اشتباهات کوچک مسئله 
تازه ای نیست و هر روز شاهد پخش آگهی هایی هستیم 
که فقط س��اخته می ش��وند و به بازخوردها و اثربخشی 
آنها توجه نمی شود که البته این موضوع باعث دلسردی 

بینندگان از دیدن آگهی می شود. 

تبلیغات مکان محور
آی��ا می دانس��تید تبلیغ��ات مکان مح��ور نوع��ی از 
س��رویس های ارزش افزوده به حساب می آید که مورد 

توجه اپراتورهای ایران قرار گرفته  است؟ 
 location- Based( مکان مح��ور  تبلیغ��ات 
Advertisements( اشاره به اطالعات تحت کنترل 
بازاریابی دارد که به طور خاص مربوط به مکانی اس��ت 
که کاربران در آن دسترس��ی به رسانه ارتباطی دارند. 
فرصت بهره مندی از LBA برای بازاریابان به شدت در 
س��ال های اخیر در حال افزایش است. در اروپا بسیاری 
از انواع آن اس��تفاده می شود و در امریکا از فناوری های 
Bluetooth بدین منظ��ور  RFID، GPS و حت��ی 
بهره می گیرن��د. در  صورت داش��تن کمترین امکانات 
مکان یابی، کاربران خ��ود می توانند اطالعات مکانی را 
که در آن قرار دارند وارد کنند و از این نوع تبلیغات که 

برمبنای مکان آنها سفارشی شده اند، بهره مند شوند.

رسانه

آیا می دانستید

کافه تبلیغات
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نرگس فرجی

حسین محمدیان اردالن میرطاهری

تبلیغات خالقعطیه عظیمی

منتخبی از تبلیغات اجتماعی موفق- شعار: آلودگی هوا 60 هزار نفر را در سال می کشد
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دادن جایزه برای 
استفاده از کارتخوان 

برای بانک بسیار 
پراهمیت است چون 
سود باالیی از این 
موضوع به بانک 
می رسد به همین 

دلیل برای تبلیغات 
آن نیز بودجه ای باال 
اختصاص داده شده 

است
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کاریزماتیـــک،  ــر،  تحمیل گ
ــرادی قادرند  ــن اف جالب. چنی
ــحور  ــران را مس ــدا دیگ در ابت
ــکالت  خود کنند؛ تا اینکه مش
ــزد و  ــازگاری ها برمی خی و ناس
ــخصیت تاریک تر و درونی تر  ش
ــد. اصطالح  ــور می کن آنها ظه
 )Narcissism( خودشیفتگی 
ــی  ــطوره یونان ــام اس ــه از ن ک
  )Narcissus ــوس) نارسیس
گرفته شده، داستان مردی جوان 
ــر خود  ــق تصوی ــت که عاش اس
ــیفتگی همواره  می شود. خودش
بازخوردهای نامطلوبی را دریافت 
ــیفته  ــت. افراد خودش کرده اس
ــیری ناپذیری برای  ــتهای س اش
ــب مقام و تعریف  مدیریت، کس
ــان  ــه نش ــد ک ــد دارن  و تمجی
می دهد چرا بسیاری از آنها برای 
به دست آوردن باالترین شغل ها 
ــخت تالش می کنند. مدیران  س
ــوی  خلق وخ ــا  ب ــیفته  خودش
بلندپروازانه که هم جذاب است 
ــان  و هم باعث ترس کارکنان ش
ــا را  ــام موفقیت ه ــود تم می ش
ــبت می دهند و  ــود نس ــه خ ب
ــران  ــردن دیگ ــت ها را گ شکس
می اندازند. آنها در مقابل انتقاد و 
بازخورد منفی عصبانی می شوند 
و موضع گیری می کنند. در پشت 
ظاهر فریبنده  آنها شخصی قرار 
دارد که برای محافظت از خود با 
احساس عمیق بی لیاقتی، ناامنی 
ــیب پذیری در حال مبارزه  و آس
ــا برای  ــدید آنه ــت. میل ش اس
ــدن و کوشش برای  تصدیق ش
عالی بودن یک سیستم دفاعی 
ــت که در این  روان شناسانه اس

افراد وجود دارد. 
در عین حال افراد خودشیفته 
ــای  مهارت ه از  و  ــد  جذابن
ــی برخوردارند.  ــی باالی ارتباطات
غالبا  ــان  اعتمادبه نفس ش حس 
ــروی از آنها  ــه پی ــران را ب دیگ
ــد و حس مهم تر  مجاب می کن
ــتن خود نسبت به دیگران  دانس
ــان  شخصی ش ارتقای  ــب  موج
ــده و باعث می شود به دنبال  ش
ــند که می توانند  ــرایطی باش ش
ــلط شوند.  در آن بر دیگران مس
ــیفته ای  به عالوه، مدیران خودش
ــتراتژی های  اس ــد  مایلن ــه  ک
ــی را دنبال  بلندپروازانه و پویای
ــا همتایان  ــه ب کنند، در مقایس
خود که از خودشیفتگی کمتری 
ــام کارهای  ــد به انج برخوردارن
ــتری دارند،  افراطی تمایل بیش
یعنی بردها و باخت های بزرگ تر. 
تحقیقات نشان می دهد مدیران  
ــیفته غالبا از ویژگی هایی  خودش

ــس  ح ــس،  اعتمادبه نف ــون  چ
ــتن، بزرگنمایی و  استحقاق داش
ــم برخوردارند که این  همدلی ک
ویژگی ها می تواند برای سازمان ها 
ــم اثر منفی  ــر مثبت و ه هم اث

داشته باشد. 

جنبه های مثبت 
ــن افراد  ــرف مثبت، ای در ط
ــی را با خود به همراه  ویژگی های
ــد و موفقیت  دارند که برای رش
ــت.  اس ــروری  ض ــب وکار  کس
بلندهمتی،  ــون  ویژگی هایی چ
آرمان گرایانه،  تفکر  خوش بینی، 
تمایل به ریسک پذیری و توانایی 
ــران در  ــد کردن دیگ در متقاع
ــردن آنها.  ــروی از مدیری ک پی
ــیفته به عنوان  ــران خودش مدی
افرادی آرمان گرا احتمال زیادی 
دارد که بتوانند در شرایطی که 
مستلزم تغییر است موفق بوده 
و به عنوان نیرویی برای تحریک 
ــوند. باهوش  ــت دیده ش خالقی
ــتکار  ــودن، آرمان گرایی و پش ب
ــیار  ــت بس ــد مزی ــا می توان آنه
بزرگی باشد که باید با ظرفیتی 
ــوردی، توانایی  ــرای خودبازخ ب
ــت کردن خودخواهی  در مدیری
ــی از اینکه چه زمانی به  و آگاه
ــند،  ــاوره باش دنبال گرفتن مش

همراه شود.

جنبه های منفی
ــران   ــی، مدی ــرف منف در ط
ــان داده اند به  ــیفته نش خودش
ــتانداردهای  اس از  زیاد  احتمال 
ــی  ــی تخط ــتگی گروه همبس
ناراضی  ــدان  کارمن ــد،  می کنن
ــا محیط های کاری  دارند و غالب
ــود می آورند و  ــی را به وج مخرب
از تبادل اطالعات درون سازمان 
جلوگیری می کنند. اگر مدیری 
ــادی  ــیار زی ــیفتگی بس خودش
ــد و به خصوص که  ــته باش داش
شرایط بازار هم شرایط نامطلوبی 
باشد تفکرات وی می تواند بسیار 

ــوده و احتمال دارد  غیرمعقول ب
خسارت های بسیار بدی را برای 

شرکت به بار آورد. 
ــکالت  یکی از بزرگ ترین مش
مدیران خودشیفته این است که 
ــاس می کنند  بیش از حد احس
ــان  ــدرت مطلقند و به نظرش ق
ــازار را تغییر دهند و  می توانند ب
ــی کنند. این  آینده را پیش بین
افراد نسبت به اخطارهای واضح 
ــختانه دیگران بی توجه  و سرس
ــت  ــت دس ــن اس ــوده و ممک ب
ــروری و  ــک های غیرض به ریس
افراطی بزنند که آینده سازمان 

را به خطر می اندازد. 
ــن مدیرانی  تغییر دادن چنی

ی کار سختی است. آنهایی که 
ظرفیت کافی برای شنیدن و یاد 
گرفتن دارند می توانند به واسطه 
ــوب یا یک همکار قابل  مربی خ
ــوند، اما تغییر  اعتماد کمک ش
دادن آنهایی که صدمه احساسی 
ــند  ــری را یدک می کش عمیق ت
ــای حرفه ای،  ــا کمک ه حتی ب
ــه طوالنی تر و مشکل تری  پروس

را می طلبد. 

افراد خودشیفته را با 
خودباور اشتباه نگیرید

افراد خودشیفته  دقیقا به خاطر 
ــران و  ــلط بر دیگ ــتن تس داش

ــتری  بیش احتمال  بزرگ نمایی 
ــوان مدیر ظهور  ــه به عن دارد ک
ــتین  ــن افراد در نخس کنند. ای
ــت غالبا به عنوان افرادی  برداش
جذاب و کاریزما دیده می شوند. 
ــا تصویری  ــه آنه ــی ک از آنجای
ــد با حس  ــر کارآم ــک مدی از ی
ــتگی را  ــدی و شایس خودکارآم
ــد غالبا  ــان می دهن از خود نش
به عنوان مدیر انتخاب می شوند. 

ــیفته، کاریزما  ــراد خودش اف
ــد که در  ــی دارن و آرمان گرای
ــیار  بس ویژگی های  ــت  مدیری
مهم و حیاتی هستند، اما باید 
بدانید که این مدیران، مستعد 
زورگویی به زیردستان، تخطی 
و  ــی  اخالق ــتانداردهای  اس از 
ــکند.  گرفتن تصمیمات پرریس
ممکن  ــیفته  خودش ــران  مدی
ــق  ــدت موف ــت در کوتاه م اس
ــتم هایی را  ــا سیس ــند، ام باش
ــرای بقا  ــود و دیگران ب که خ
ــته اند  ــکوفایی به آن وابس و ش

تخریب می کنند. 
از  ــورداری  برخ ــن  بی تفاوت 
سطوح مناسبی از اعتماد به نفس 
ــا خودباوری که  و عزت نفس ی
ویژگی های مفید و جذابی برای 
ــت و خودشیفتگی،  مدیران  اس
ــت که افراد خودشیفته  این اس
ــاالی خودبرتربینی  ــس ب از ح
ــد به طوری که خود را  برخوردارن
به عنوان فردی که بهتر از دیگران 
ــت ارزش گذاری می کنند. به  اس
عبارتی پی بردن به تفاوت میان 
ــه خودباورند و آنهایی  افرادی ک
ــیفته اند غالبا سخت  که خودش
ــن احتمال  ــن ای ــت. بنابرای اس
وجود دارد که افرادی که اعتماد 
به نفس باالیی دارند و افرادی که 
خودشیفته اند به طور نامتناسبی 
انتخاب  ــگاه مدیریت  برای جای
ــب و کارهایی که  ــوند. در کس ش
توسط مدیران خودشیفته اداره 
می شود،کارمندان چگونه باید با 

این مدیران بسازند؛

موارد زیر را امتحان کنید
ــا  ــه کاری آنه ــد برنام  ببینی
چیست و با آن همراه شوید، اگر 
نمی توانید چنین کاری را کنید 
ــد که او را ترک  ــاید الزم باش ش
ــد. تمجید از چنین مدیران   کنی
بسیار  می تواند  ــیفته ای  خودش

خوب و برانگیزاننده باشد.
ــید همه چیز در  ــه باش متوج
ــت، نه  ــه با موفقیت آنهاس رابط

پیشرفت و موفقیت شما.
ــا را با  ــه آنه ــورد دادن ب بازخ
ــویق شروع کنید،  تمجید و تش
آنها فقط چیزی را می شنوند که 

می خواهند بشنوند.
ــتباه شوند، شما  اگر کارها اش
را مقصر می دانند، بنابراین همه 

چیز را ثبت کنید.

کارهای زیر را انجام ندهید
ــکر و  ــار قدردانی و تش انتظ
ــه همدلی و  ــن هرگون همچنی

توجه را نداشته باشید.
آنها  از  ــادی  انتق ــه  هیچ گون
ــا را نادیده نگیرید،  نکنید.  آنه
ــه به آن  ــا توجهی را ک به آنه

نیازمندند بکنید.
ــه نکنید، این کار  با آنها مقابل
ــا را دچار بدگمانی  می تواند آنه
و کینه جویی کند. اگر رفتار آنها 
ــتفاده گرایانه شد آنها را  سوء اس

تحمل نکنید.

نتیجه
ــم دیگران را  ــا تمایل داری م
به خودشیفتگی محکوم کنیم 
ــه آن را در خودمان  درحالی ک

نمی بینیم. 
ــاید مفیدترین نتیجه این  ش
ــد که بدانیم خودشیفتگی  باش
و  درک  ــم  ه ــه  ک دارد  ــاز  نی
ــود، چراکه  ــت ش ــم مدیری ه
ویژگی های مدیران خودشیفته 
ــتراتژی های  می تواند هم بر اس
ــرد آن اثر  ــازمان، هم عملک س
داده  ــان  نش تحقیقات  بگذارد. 
ــران رابطه  ــیفتگی مدی خودش
با دستاوردهای شرکت  مثبتی 
ــتاوردها دارد.  و اندازه این دس
ــیفته  همچنین مدیران خودش
ــاخص های واقعی  نسبت به ش
عملکردشان حساسیت کمتری 
ــد برای  ــل دارن ــد و تمای دارن
موفقیت هایشان هزینه بیشتری 
ــاتید  پرداخت کنند. یکی از اس
دانشگاه لیِسستر انگلیس اعتقاد 
ــیفته  دارد که مدیران  خودش
ــا مفیدترند،  ــرای صنایع پوی ب
ــرگرمی های های تک  ــد س مانن
ــه  ک ــی  آرایش ــع  صنای و 
ــتند که برای  ــی هس بخش های
می توانند  ــی  چنین خصیت های

مناسب تر باشند. 

اسنیکرز؛ داستان یک موفقیت 
روزافزون در صنعت شکالت

ــیرینی و شکالت از فراگیرترین خوراکی های همه  ش
ــته از مواد غذایی همیشه مورد  مردم دنیاست، این دس
توجه همه سنین، مخصوصا کودکان و نوجوانان بوده و 
هست. در این بین یکی از نام های تولیدکننده شکالت 
ــت  ــه مردم دنیا آشناس ــت برای هم ــه می توان گف ک
ــیرینی های  ــام تجاری ش ــت. این برند ن ــنیکرز اس اس
ــه  ــت ک ــارس اس ــرکت م ــط ش ــده توس ــاخته ش س
ــامل نوقا با کارامل و بادام زمینی است و با الیه ای  ش

مرکب از شکالت و شیر پوشیده شده است. 
ــال ۱۸۸۳ در مینه سوتای امریکا  فرانک مارس در س
ــد. مادر او دستی در تولید آبنبات های خانگی  متولد ش
ــئله موجب شد فرانک در دوران  داشت که همین مس
ــاد بگیرد  ــادرش این کار را ی ــی اش به همراه م کودک
ــالگی  ــن ۱9 س ــتان در س ــا در دوران دبیرس و بعده
ــد و آنها را  ــت کن ــت به تنهایی آبنبات درس می توانس
بفروشد، به گونه ای که تولید و فروش آبنبات تبدیل به 
شغل دائمی فرانک شد و بعد از ازدواجش هم به همراه 
ــرش در آشپزخانه آبنبات درست می کرد. سال ها  همس
ــال  ــکالت را نیز آغاز کردند، در س ــا تولید ش بعد آنه
ــنگتن تاسیس کردند اما  ۱9۱۱ آنها کارخانه ای در واش
این کارخانه چندان موفق نبود و باعث شد آنها به شهر 
ــال ۱920 این تالش ها  ــود بازگردند، تا اینکه در س خ
ــد که بعدها  ــرکت »مار او بار« ش منجر به راه اندازی ش
نام مارس را به خود گرفت و به یک غول بزرگ جهانی 

در صنعت شکالت تبدیل شد. 
ــر فرانک( در سال ۱92۳ از یک  فارست مارس )پس
نوع میلک شیک محبوب الهام گرفته و شکالت میلکی 
خود را معرفی کرد. این محصول به عنوان یک شیرینی 
ــکالت مورد تبلیغ قرار  ــده با ش ــیر تخمیر ش حاوی ش
ــکالت را از  ــرعت عنوان پرفروش ترین ش گرفت و به  س

آن خود کرد. 
ــال ۱9۳0  ــد یعنی حدود س ــک دهه بع ــر از ی کمت
ــنیکرز که آن روزها با نام مارتن  ــتین شکالت اس نخس
ــعبه ای از کارخانه شکالت سازی  )Marathon( در ش
ــتان فعال بود و فارست آن را مدیریت  مارس در انگلس
ــارس فرصت زیادی پیدا  ــد. فرانک م می کرد، تولید ش
ــای بزرگ تر خود را ببیند چراکه در  نکرد تا موفقیت ه
سال ۱9۳4 در سن 50 سالگی درگذشت  اما وارثان او 
ــت مارس و همسرش راه او را ادامه دانند تا  یعنی فارس
اینکه در سال ۱9۶۳ بزرگ ترین کارخانه تولید شکالت 
ــور هلند دایر شد که یکی از بزرگ ترین  مارس در کش
تامین کننده های شکالت در اروپاست. بعد از آن مارس 
ــال ۱979 به  یک محصول دیگر به نام تویکس را در س
بازار عرضه کرد که بعد از گذشت سال ها این محصول 
همچنان یکی دیگر از محصوالت پرطرفدار این شرکت 
ــال ۱990 نام مارتن در سراسر جهان به  ــت. در س اس
ــود که  ــنیکرز Snickers تغییر یافت. گفته می ش اس
ــب  خانواده مارس نام Snickers را از روی نام یک اس

محبوب خانوادگی برداشته اند. 
شرکت شکالت مارس طی سال های متمادی بسیار 
ــرکت های  ــده و اکنون یکی از بزرگ ترین ش بزرگ  ش
ــال ها  ــت. مارس در تمام این س خصوصی در جهان اس
ــت  ــرکت خانوادگی می نامد و معتقد اس خود را یک ش
چون مالکیت شرکت خصوصی است پس احتیاجی به 
ــان نیست، به همین  ــخگویی به کسی جز خودش پاس
ــتانداردهای خاص  ــا اس ــر اینکه آنه ــل با تاکید ب دلی
ــازمان های عمومی بزرگ  ــان را دارند با اکثر س خودش
ــگاه های تعاونی همکاری نمی کنند. به رغم  مانند فروش
ــان دیگر همتایانش  ــن محرمانه بودن، مارس در می ای
ــهور  ــوان بهترین آموزش دهنده مدیران خود مش به عن
است. این شرکت که اکنون هم توسط اعضای خانواده 
ــود، هنوز بسیاری از راه های تجارت  مارس اداره می ش
ــرکت در موفقیتش در دنیا  ــه خود را که به این ش اولی
ــکالت Snickers ساالنه  کمک کرد به کار می بندد. ش
ــرکت مارس درآمد  ــی 2 میلیارد دالر برای ش به تنهای
 Snickers ــتر از ۱5 میلیون شکالت دارد. روزانه بیش
ــود که برای تولید آنها حدود ۱00  در دنیا تولید می ش
ــکالت  ــتان ش ــود. داس ــن بادام زمینی مصرف می ش ت
ــتان موفقیت روزبه روز در صنعت  Snickers یک داس

شکالت است. 
ــه کارامل و  ــی و روی ــز بادام ــامل مغ ــنیکرز ش اس
ــکالت  ــت. ش ــیر اس ــکالت با طعم ش بادام زمینی با ش
ــنیکرز یکی از محبوب ترین شکالت های مغز دار در  اس
ــت. تبلیغات مارس به گونه ای است که حس  جهان اس
تازه شدن و با انرژی شدن به شما می دهد. این شرکت 
ــه روی مقوی بودن محصوالتش تاکید می کند  همیش
ــنیکرز  ــوان می کند که هر اس ــش عن و روی محصوالت
ــود این مقدار  ــد کالری دارد و با وج ــدود 250 واح ح
ــت در  ــنگی را رفع می کند و بهتر اس ۱00 درصد گرس
خوردن آن زیاده روی نکنید. اکثر تبلیغات این شرکت 
ــی را صرف  ــنیکرز بودجه فراوان ــت و اس ــه اس خالقان
ــد. به عنوان مثال  ــی رویدادهای تبلیغاتی می کن طراح
ــنیکرز برای سوارز اشاره کرد که  می توان به پوستر اس
ــبکه های اجتماعی  ــراه یک توییت جذاب در ش به هم
پخش شد. لوییس سوارز، مهاجم باشگاه لیورپول و تیم 
ملی اروگوئه، در جریان دیدار حساس اروگوئه – ایتالیا 
باز هم رفتار گذشته خود را تکرار کرد و شانه کیه لینی، 
مدافع تیم حریف را گاز گرفت. این مسئله بهانه ای شد 
تا اسنیکرز با هوشمندی از این رفتار سوارز بهره برداری 
ــنهاد  ــتر پیش ــوارز روی پوس تبلیغاتی کند و برای س
ــمزه تر از ایتالیایی ها…«  ــعار »خوش بهتری بدهد با ش
و این جمله را توییت کند: »هی لوییس، دفعه بعد که 

گرسنه ات شد فقط یک اسنیکرز گاز بزن.«

شاخص های اندازه گیری عملکرد
ــاخص های  ش از  ــتفاده  اس ــا  ب ــتید  می دانس ــا  آی
ــتراتژیک  ــوان اهداف اس ــرد می ت ــری عملک اندازه گی
ــازمان را به کارهایی موثر در سطح عملیاتی ترجمه   س

کرد؟ 
ــازمانی  ــرد هر س ــی عملک ــنجش و ارزیاب ــرای س ب
ــاخص های گوناگونی  )تولیدی و خدماتی( معیارها و ش
مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص های زیر رایج ترین 

آنها هستند: 
ــی: درجه دسترسی به اهداف از پیش تعیین  اثربخش

شده در هر سازمان. 
کارایی: اجرای درست کارها. 

نوآوری: تطابق محصوالت و فرآیندهای تولیدی یک 
سازمان در ارتباط با تغییرات. 

ــازمان در تطابق با  قابلیت انعطاف: میزان توان هر س
تغییرات محصول. 

ــغلی کارکنان  کیفیت زندگی کاری: ایجاد رضایت ش
از محیط کار. 

سودآوری: تابعی از درآمدها و هزینه ها. 
کیفیت: درجه تطابق محصول تولید شده با نیازهای 

مشتریان و طرح محصول. 
بهره وری: نسبت خروجی به منابع. 

یک کالف و دو نگاه
 مشتری مداری 

به شیوه رانندگان اتوبوس

ــه های  ــت پش ــدم مانده به اتوبوس را از دس چند ق
ــفید پراکنده در هوا، تندتر برداشتم. با اینکه هوا رو  س
ــاید هواکش اتوبوس روشن  ــت کولر یا ش به خنکی اس
ــدند، آنهایی که  ــوار می ش ــافران یکی یکی س بود، مس
ــالم و  ــدند بعد از مواجهه با س ــوار می ش از در جلو س
ــامدگویی راننده، برخی با بی میلی و برخی دیگر  خوش
ــتند، اتوبوس پر  ــرویی روی صندلی ها می نشس با خوش

شد و حرکت کرد.
ــادرش حاال  ــی در آغوش م ــی کودک ــدای بی تاب  ص
ــی از محیط شده بود و برخی را کالفه کرده   دیگر بخش

بود. 
۱0 دقیقه ای گذشته بود که صدای بلندی حواس مرا 
ــه ای که می خواندم به مرکز اتوبوس  از صفحات روزنام
ــالاااامتی آقای راننده و مسافراش!« این  پرت کرد: »س
صدای پسربچه ای بود که با تمبکی در دست آوازی سر 

داد و توجه همه را جلب کرد. 
ــده بود و نگاه خیره اش به  حاال کودک بی تاب آرام ش
ــت های پسر بود که روی تنبک خیلی سریع ضربه  دس
ــغل کاذب را  می زد. پیش از این افرادی صاحب این ش
ــط راننده  ــان توس ــده بودم که البته غالبا از ورودش دی
ــه راننده اتوبوس  ــا این بار دیدم ک ــد ام ممانعت می ش
لبخند روی لبش دائمی بود و مانع پسربچه نشد. شاید 
ــت  فکر می کرد نان این بنده خدا هم از این راه به دس

می آید. 
ــغل هایی در جامعه  ــن ش ــه چنی ن�گاه اول: اگرچ
ــی که با  ــتند راننده های ــی گویا هس ــی ندارند ول جای
ــد دقیقه ای  ــرک تمبکی چن ــد. پس ــن موافقن ایده م
ــته را عوض می کند و در  ــافران خس حال و هوای مس
ــا این دید که  ــب می کند. نه ب ــدی کس ازای آن درآم
ــود ولی باید بدانیم که  ــویق و ترویج ش ــغل تش این ش
ــرای صاحبان  ــر ایده ب ــا باعث تغیی ــت راننده ه ممانع
ــذف این گونه  ــت ح ــود. مدیری ــغل ها نمی ش ــن ش ای
ــا ارگان هایی از  ــهرداری ی ــاید به عهده ش ــغل ها ش  ش

این دست باشد. 
ــوم،  ــتگاه آخر، کارتم را حاضر کردم که پیاده ش ایس
در کمال تعجب دیدم در جلو و عقب ماشین هر دو باز 
است! همه ما حداقل یک بار هم که شده تا رسیدن به 
ــتگاه آخر در اتوبوس مانده ایم و شاهد این صحنه  ایس
ــوی اتوبوس به دلیل  ــتگاه آخر فقط در جل که در ایس
ــط برخی افراد بسته  امکان پرداخت نکردن کرایه توس
ــده هر دو در  اتوبوس را باز  ــت، بوده ایم  اما رانن بوده اس
ــوال کردم: در عقب  ــته بود. زمان پیاده شدن س گذاش

خرابه؟ گفت: نه چطور؟ 
ــوی اتوبوس رو  ــط دِر جل ــه راننده ها فق ــم: آخ گفت
ــا همان لبخند روی  ــتگاه آخر باز می کنند! ب توی ایس
ــافرام  ــن روش کار منه، من به مس ــره اش گفت: ای چه
ــم، به نظرم اینجوری بهتره، ما باید برای  اعتماد می کن
ــافرام  ــیم از طرفی وقت من و مس هم ارزش قائل باش
ارزشش بیشتر از اینه که همه رو توی یه صف طوالنی 
ــتگاه مبدا  منتظر بذارم، اینجوری 5دقیقه زودتر به ایس

می رم و مسافرای بیشتری سوار می کنم. 
ــتگاه آخر فقط  ــم اینکه در ایس ن�گاه دوم: نمی دان
ــافران باز  ــدن مس ــی اتوبوس را برای پیاده ش در جلوی
ــا آن را باب  ــت یا راننده ه ــرانی اس کنند قانون اتوبوس
ــده جالبی به نظر  ــر دو صورت ای ــد، ولی در ه کرده ان
ــد؛ هم حس بی اعتمادی راننده به مسافران را  نمی رس
ــدن زمان برای هر دو   القا می کند و هم موجب تلف ش

می شود. 
ــت اما مسأله  ــاغل مختلف متفاوت اس مدیریت مش
ــغل در همه  ــتری و صاحب ش ــه مش ــاد دو طرف اعتم
ــت به قول  ــت. بهتر اس ــگی اس ــب و کارها، همیش کس
ــرام بگذاریم،  ــم اعتماد کنیم و احت ــای راننده به ه آق
ــم: در هر  ــب و کارها هم می گویی ــه همه کس خطاب ب
ــعی کن برای خودت و دیگران  ــتی س ــغلی که هس  ش

بهترین باشی. 

مدیران خودشیفته ای 
که مایلند 

استراتژی های 
بلندپروازانه و 

پویایی را دنبال 
کنند، در مقایسه با 
همتایان خود که از 

خودشیفتگی کمتری 
برخوردارند به انجام 

کارهای افراطی تمایل 
بیشتری دارند، یعنی 
بردها و باخت های 

بزرگ تر

حکایت برندها

آیا می دانستید
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نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

کارش���ناس:  پاس���خ 
ــواد  م ــوزه  ــرداری در ح کپی ب
ــتوران موضوع  ــی و رس خوراک
ــت. فقط شاید چند  تازه ای نیس
ــوان در تمام  ــاص بت ــورد خ م
ــته رمز و  ــت که توانس دنیا یاف
ــد، مانند  ــود را حفظ کن راز خ
فرمول کوکاکوال. در اکثر مواقع 
ــتقبال قرار  اگر غذایی مورد اس
ــط سایر افراد  بگیرد، حتما توس
ــد و کار  ــرداری خواهد ش کپی ب
ــن خصوص  ــم در ای ــی ه خاص

ــذا و  ــون غ ــرد. چ ــوان ک نمی ت
ــمول کپی رایت یا  رستوران مش
حق ثبت اختراع و... نمی شوند، 
ــما به جنبه مثبت قضیه  اما ش
ــواره باعث  ــد. رقابت هم بنگری
بهتر شدن می شود، بنابراین شما 
ــتریان تان  به جای اینکه به مش
بگویید نخستین هستید، سعی 
کنید کیفیت را بهبود ببخشید. 
سعی کنید فضای رستوران تان را 
آرامش بخش کنید. سعی کنید 
ــتریان  خدمات جانبی برای مش

ــد  ــعی کنی ــد. س ــم کنی فراه
ــون های خاصی استخدام  گارس
کنید تا برخورد منحصر به فرد با 

مشتریان تان داشته باشند. 
به طور خالصه، شما مجبورید 
ــران ضمن  ــا دیگ ــت ب در رقاب
ــذا، خدمات  غ کیفیت  افزایش 
ــاص غیرقابل کپی به  جانبی خ
برخی  کنید.  ارائه  مشتریان تان 
ــط دیگران قابل  از خدمات توس
کپی هستند، اما برخی مختص 
ــما خواهند بود. سعی کنید  ش

روی آنها تمرکز کنید. مثال یک 
ــس خاص با ترکیب ویژه که  س
آشپز شما از آن اطالع دارد و به 
راحتی قابل کپی نیست. همین 
ــت باعث شود  سس ممکن اس
مشتریان شما را به رقبا ترجیح 
دهند یا یک گارسون خاص که 
ــت زیادی  ــوع رفتارش جذابی ن
دارد. این فرد قابل کپی نیست 
ــورد خوب این  ــر برخ و به خاط
ــخص ممکن است مشتریان  ش
رستوران شما را ترجیح دهند. 

چالش اثبات 
اولین بودن 

پرسش: صاحب رستورانی هستم که با یک ایده جدید کار خود را آغاز کرد و به خاطر همین نو بودن، توانست در مدتی 
کوتاه مشتریان زیادی را برای خود دست و پا کند، اما این ایده به سرعت توسط چند رستوران دیگر منطقه کپی برداری 
شد و این مسئله مشتریان مرا فراری داد. حاال می گویید چه کار کنم تا به مشتریان ثابت کنم در این حوزه اولین هستم 

و بهتر از دیگران کار می کنم؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)72(

جواد بیات

زنگ تفریح

بررسی ارتباط میان خودشیفتگی و مدیریت

جذاب، اثرگذار اما خود شیفته

کتابخانه

ــد این را انکار  دیگر نمی توانی
ــای بدقلق همه  کنید که آدم ه
جا هستند و باید در مقام مدیر، 
ــاط برقرار  ــروکله زدن و ارتب س
کردن با آنها را یاد بگیرید. افراد 
بدقلق و رفتار دلسردکننده آنها، 
چه مدیر باشند و چه زیردست 
ــکال  ــتقیم، می تواند به اش مس
مختلفی نمود داشته باشد. تاخیر 
همیشگی یا کم کاری، تندخویی 
ــا  ــث ب ــتریان و جروبح ــا مش ب
کارمندان، از نمونه های متداول 
رفتار این افراد محسوب می شود. 
صرف نظر از شکلی که رفتار این 

ــود می گیرد،  افراد بدقلق به خ
این رفتار خسارت قابل توجهی 
ــازد.  ــرکت ها وارد می س ــه ش ب
ــش  کاه ــار  کن در  ــا  هزینه ه
ــف روحیه،  و تضعی ــره وری  به
شامل میزان باالی جایگزینی و 
کارگریزی است. مدیران دلسرد 
ــان از رفتار بدقلق، زمان  و پریش
ــرژی اندکی برای اختصاص  و ان
ــئولیت اصلی خود،  دادن به مس
ــطه  ــام امور به واس ــی انج یعن

ــت. همه  ــران خواهند داش دیگ
ــاز و  ــای دردسرس ــن رفتاره ای
ــه یک چیز  ــق در نهایت ب بدقل
ــیب به  ــود: آس ــی می ش منته
ترازنامه شرکت. در همین راستا 
ــا کارمندان  ــه ب ــاب »چگون کت
بدقلق رفتار کنیم« با رویکردی 
روانشناسانه به بررسی معضالت 
رفتاری کارکنان بدقلق پرداخته 
ــیوه های نوین به  ــه ش ــا ارائ و ب
چگونگی تصحیح این برخوردها، 

ــش در محیط کار و  ایجاد آرام
بهره وری می پردازد. در  افزایش 
ــاب می آموزیم که روابط  این کت
ــان را چگونه تقویت  بین کارکن
ــای بدون منطق  و از درگیری ه
ــم و همچنین  ــری کنی جلوگی
کارمندان بدقلق را هدایت کنیم. 
خواندن این کتاب برای مدیران 
ــای  بنگاه ه ــطوح  ــه س در هم
ــازمان ها  ــاری و خدماتی س تج
ــاتید  ــی و اس ــای دولت و نهاده

ــگاه ها توصیه می شود. این  دانش
کتاب توسط آر. برایتون باون و 
همکارانش تالیف و به قلم مجید 
نوریان ترجمه شده است. کتاب 
در ۱۱2 صفحه به چاپ رسیده 

است. 

چگونه با کارمندان بدقلق رفتار کنیم 
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ط��ی س��ال های اخی��ر نش��ر با 
فرازو نش��یب هایی در ح��وزه 
قیمت��ی مواجه بوده اس��ت. این 
در حالی اس��ت ک��ه گرایش به 
مطالعه در فضای مجازی بیشتر 
ش��ده و کمتر برای خرید کتاب 
هزینه می شود. این موارد در کنار 
محت��وای کتاب و ظاه��ر آن نیز 
موثر است. از طرفی تعداد تیراژ 
برای یک کت��اب دارای حداقل 
و حداکثری اس��ت که عدول از 
آن ه��م هزینه بر و ه��م ضررده 
اس��ت. تقی مش��هدی تفرشی، 
مدیرمسئول نش��ر آوای خرد بر 
این عقیده اس��ت ک��ه نمی توان 
آینده روش��نی برای نشر متصور 

شد. 
ارزیاب�ی ش�ما از وضعی�ت 

اقتصاد نشر کشور چیست؟ 
تصورم بر این اس��ت که وضعیت 
نش��ر به س��مت ضرردهی پیش 
م��ی رود. کاغذ گ��ران  ش��ده و 
دس��تمزدها افزایش یافته است. 
اگر شما 50 صندلی را از تهران به 
بندرعباس ببرید، به صورت نقدی 
پول آن را دریاف��ت می کنید، اما 
اگر متنی را ترجمه یا مطلبی را 
چاپ کنید، به راحتی نمی توانید 
پول آن را به دست بیاورید. بعد از 
چاپ نیز این مسئله هست که آیا 
کتاب به فروش می رسد یا نه. این 
موضوع و مس��ائل دیگر موجب 
شده تا چشم اندازی برای حوزه 
نشر تصور نش��ود. بنده به عنوان 
مس��ئول ی��ک نش��ر، دو س��ال 
اس��ت که کار چاپ را مس��کوت 

گذاشته ام. 
با توجه به سبقه فعالیت شما، 
رویک�رد دولت در راس�تای 
حمایت ه�ای مالی ب�ه حوزه 

نشر چگونه است؟ 
حمایت ه��ای دولت��ی چن��ان 
چشمگیر نبوده و تصور روشنی 
از آن نم��ی رود. ش��اید ب��رای 
دیگران به گونه ای دیگر باش��د. 
به هر حال می دانید که دولت هم 
با چالش های اقتص��ادی زیادی 
مواجه اس��ت. البته وزارت ارشاد 
کمتر به حوزه نش��ر لطف داشته 

است. 
*تا چ�ه اندازه مس�ائل خود 
کت�اب از نظر محت�وا و دیگر 

مسائل دخیل بوده است؟ 
کتابی که منتش��ر می شود باید 

جاذبه های ظاهری داشته باشد. 
شاید مسئله متن نیز مورد توجه 
قرار گیرد. ولی ظاهر یک کتاب 
باید مخاطب پسند باشد و جاذبه 
ایجاد کند. این صرف ظاهر است. 
گفته می شود ارائه یک کار خوب 
می توان��د تصوی��ری در ذه��ن 
مخاطب از ناش��ر ایجاد کند. به 
هر شکل این جاذبه های ظاهری 
مهم اس��ت؛ چه در زمینه کتاب، 

جلد یا دیگر موارد. 
تا چ�ه حد فضایی ک�ه ایجاد 
ش�ده در جامعه ب�ه خواندن 
مطالب در قالب وب سایت ها 
بر حوزه نش�ر اثرگ�ذار بوده 

است؟ 
در حال حاضر جوانان بیش��تر به 
سمت اینترنت و فضای مجازی 

و خواندن مطالب��ی از این طریق 
روی آورده اند و کمتر به س��راغ 
کت��اب چاپی می رون��د. گرایش 
بیشتر به س��مت اینترنت است. 
از ای��ن رو نوش��تار و مکتوبات از 
رونق س��ابق افتاده اس��ت. االن 
اکثر نوش��ته های روی اینترنت 
در دس��ترس بوده و کمتر برای 
خرید کتاب هزینه می شود. این 
نیز یکی از زمینه هایی اس��ت که 
نمی توان چشم انداز مثبتی برای 
کتاب متصور ش��د. مگ��ر اینکه 
کتاب دانش��گاهی بوده و استاد، 
دانشجو را به خرید آن ملزم کرده 
باش��د. وگرنه به ص��رف مطالعه 
خوب نیست. اکنون چاپ کتاب 
زیر سه هزار تیراژ ضرر و باال تراز 

آن هزینه بر است. 

مدیرمسئول نشر آوای خرد: 

نمی توان برای نشر آینده ای متصور شد

حوزه نش��ر کشور به دلیل مسائل 
اقتصادی ک��ه هم گریبانگیر خود 
ناشران بوده و هم گریبانگیر مردم 
جامعه اس��ت، موجب شد از نظر 
اقتصادی روزهای خوبی نداش��ته 
باشد. از یک طرف تورم، وضعیت 
امرار معاش و از طرف دیگر گران 
بودن کاغذ و باال بودن هزینه های 
جاری نشر، موجب شد که کتاب 
به م��رور از س��بد خان��وار حذف 
ش��ود در این میان برخی ناشران 
نیز به دلیل مش��کالت اقتصادی 
و عدم س��وددهی در این حوزه از 
گردونه نش��ر خارج شده اند. اعظم  
کیان افراز، مدیرمسئول نشر افراز 
کمک ه��ای دولتی را چ��اره کار 

می داند. 
حوزه نشر از چه جایگاهی در 
س�بد خانوار برخوردار بوده و 
با توجه به س�طح عالقه مندی 
فرهنگ�ی م�ردم، آی�ا صرفه 

اقتصادی دارد؟ 
نشر و کتاب در سبد خانوار وجود 
ندارد، به عبارتی حذف شده است. 
چیزی ب��ه اس��م کاالی فرهنگی 

به آن مفه��وم وجود ندارد. کتابی 
که خریداری می ش��ود، در حوزه 
درس��ی و کمک آموزش��ی اس��ت 
و کت��اب مفهوم��ی ک��ه به عنوان 
مطالعه ش��ناخته می شود، حذف 

شده است. 
حمایت ه�ای مال�ی دولت چه 
می�زان اس�ت و آیا پاس�خگو 

هست؟ 
حمایت ه��ای دولت ب��ا توجه به 
اوض��اع اقتصاد نش��ر، پاس��خگو 
نیس��ت. کمک ه��ای خاص��ی از 
ط��رف دولت ص��ورت نمی گیرد. 
البته نمایشگاه های استانی برگزار 
می ش��ود و کم وبیش مردم خرید 
می کنن��د، ام��ا واقعا ب��ا توجه به 
نش��ر، جوابگو  بحرانی  وضعی��ت 
نیس��ت و بای��د فک��ر اساس��ی و 
ریشه ای ش��ود تا نشر از وضعیت 

بحران خارج شود. 
خ�ود ناش�ران در ای�ن زمینه 
سعی کرده اند به درآمدزایی و 

سوددهی برسند؟ 
در حال حاضر وضعیت نش��ر در 
حدی اس��ت که س��رپا بایستد و 

این گونه نیس��ت که به سوددهی 
برس��د. زمان��ی قیم��ت کاغ��ذ، 
هزینه های ج��اری و هزینه های 
پنه��ان معق��ول بود ام��ا اکنون 
باالس��ت. اکنون به خاط��ر تورم 
در هم��ه حوزه ه��ا از جمله مواد 
مصرف��ی و هزینه های جاری که 

دو تا س��ه برابر ش��ده، هزینه ها  
گران ت��ر و قیم��ت کت��اب نی��ز 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. این در 
حالی اس��ت که وضعی��ت امرار 
معاش جامعه نیز زمینه ای شده 
تا کتاب از س��بد خان��وار خارج 
ش��ود. در ای��ن زمین��ه تبلیغات 

خیل��ی مه��م اس��ت. از طرف��ی 
حضور فضای مجازی باعث شده 
کمتر ذوق و ش��وق برای مطالعه 
وجود داش��ته باش��د. افراد اکثر 
اوقات خود را ب��ه وبگردی و در 
اجتماعی می گذرانند  شبکه های 
و همین مسئله نیز موجب شده 
که وضعیت اقتصاد نشر، روزهای 
بحرانی داشته باشد. سال به سال 
نیز هزین��ه تجدید چاپ گران تر 
می شود و میانگین فروش نسبت 
به سال های گذشته بیشتر نشده 

است. 
ت�ا چه حد خود نش�ر در این 
زمین�ه دخیل اس�ت؟ تا چه 
میزان عدم توازن بین نش�ر 
موج�ب ای�ن مس�ئله ش�ده 

است؟ 
و  ویتری��ن  ک��ه  ناش��رانی 
وضعیتشان  دارند،  کتاب فروشی 
بهت��ر اس��ت از ناش��رانی که از 
این امکانات برخوردار نیس��تند. 
ناش��رانی که کتابفروشی ندارند، 
کتاب ه��ای خ��ود را از طری��ق 
مراکز پخش عرضه می کنند که 

با کسر 35 تا 40 درصد تخفیف 
و با چک های بلند مدت 10 ماهه 
تا یک س��اله انجام می شود. ولی 
ناش��رانی که کتابفروش��ی دارند 
به ص��ورت نقدی کت��اب خود را 
به فروش می رس��انند و بازگشت 
سرمایه  ش��ان زودت��ر ب��ه نتیجه 
می رس��د. اما ب��رای ناش��ر فاقد 
سرمایه  بازگش��ت  کتابفروش��ی 
نمی گی��رد.  ص��ورت  به راحت��ی 
ناش��ر بزرگ ناشری است که در 
س��ال میانگین 40 تا 50 عنوان 
کتاب را به چاپ رس��انده باش��د 
تا بتواند س��رپا بایستد. بسیاری 
از ناش��ران خواه ناخواه مجبور به 
خروج از چرخه نش��ر ش��ده اند. 
کت��اب به گونه ای اس��ت که باید 
به روز باشد. ناش��ر موفق ناشری 
اس��ت که در یک س��ال کتابش 
تجدید چاپ ش��ود. اگ��ر کتابی 
تجدید چاپ نشود می توان گفت 
که اوضاع آن نش��ر خوب نیست. 
اگر حمایتی صورت و وامی تعلق 
گیرد ش��اید مقداری به وضعیت 

نشر کمک شود. 

حال و روز نشر خوب نیست. نشر 
امروز دیگر از حمایت های دولتی 
و س��ازمانی برخوردار نیست. نشر 
ام��روز از س��وی بازار ب��ا بی میلی 
مواجه اس��ت. کتاب نیاز ثانویه و 
بعضا نیاز دست چندم مردم است. 
اینه��ا گالیه های ایم��ان امیری، 
مدیرمسئول نشر آس��و است که 
بیان می کند به دلیل عدم نظارت 
بر کتاب، هر ناشری برای خود یک 
قیمتی می گذارد و کتاب سازی نیز 

بیشتر شده است. 
از وضعی�ت  *ارزیاب�ی ش�ما 

اقتصاد نشر چیست؟ 
از زمان��ی که دول��ت حمایت های 
مالی خ��ود را در قال��ب یارانه به 
حوزه نش��ر قطع کرده است، نشر 
نیز فلج ش��ده و نمی تواند فعالیت 
کن��د. از طرف��ی روی کت��اب و 
قیمت گذاری آن نظارت نمی شود 
از ای��ن رو ه��ر ناش��ری به صورت 
دلخ��واه روی کتاب قیمت گذاری 
می کند. این امر موجب شده مردم 
با مشکل مواجه شوند. نه ناشران 
می توانند استفاده کنند و نه مردم 

می توانند خرید کنند. 

*غیر از بحث عدم حمایت دولتی 
چه عام�ل دیگ�ری در وضعیت 

اقتصاد نشر دخیل است؟ 
وضعیت نش��ر به گونه ای شده که 
کتاب سازی بیشتر از گذشته شده 

است. 
*به چه صورت؟ 

به این صورت که بسیاری ناشران 
متاس��فانه تع��دادی کت��اب را با 
هم ادغ��ام می کنن��د و از دل آن 
یک کتاب بی��رون می آورند و در 
کوتاه تری��ن زمان، کتاب درس��ت 
می کنند. کتابی ک��ه روی آن کار 

نش��ده و بار علمی برای مخاطب 
ندارد، یک کتاب تکراری است که 
تنها برای مخاطب تکرار می شود. 
از این رو مخاطب ش��وق و ذوقی 
به خواندن کتاب نخواهد داش��ت. 
از طرفی کتاب نی��از ثانویه مردم 
اس��ت. مردم ابتدا مایحتاج غذایی 
و پوشاک خود را برطرف می کنند 
و درصورتی که چیزی مانده باشد، 
اق��دام به خرید کت��اب می کنند. 
البته برخی نیز از مقدار باقیمانده 
ب��رای تفریح اس��تفاده می کنند. 
مش��کالت موجب شده که نشر را 

وادار به سکوت کند. 
*ت�ا چه حد خود نش�ر در این 
قضی�ه س�هیم اس�ت؟ بعض�ا 
کتاب هایی منتشر می شود که با 
ذائقه مخاطب همخوانی ندارد. 

وضعیت به گونه ای ش��ده که نشر 
اشتیاقی به کار کردن ندارد. زمانی 
که مردم به طرف نشر بیایند، بین 
ناشران رقابت ایجاد می شود و نشر 
تالش می کند بهترین کار را چاپ 
کند. بی میلی بازار نسبت به کتاب 
موجب شده که اشتیاقی هم وجود 

نداشته باشد. 

مدیرمسئول نشر افراز: 

نشر روزهای بحرانی را می گذراند

مدیرمسئول نشر آسو: 

قطع حمایت های مالی، نشر را فلج کرد

به فکر حال نشر باشیم

صنع��ت نش��ر به عن��وان یک��ی از ارکان کاره��ای 
فرهنگی محس��وب می ش��ود، اما در شرایط فعلی 
از وضعی��ت خوبی برخوردار نیس��ت و ناش��ران با 
مش��کالت عدیده ای مواجه هستند. از طرفی کسی 
به فکر نشر نیس��ت. در یک جمله به نظر می رسد 
مسئوالن نش��ر را فراموش کرده اند. امروزه ناشران 
یا با تیراژ بس��یار پایین به کار خود ادامه می دهند 
یا اینکه از گردونه نشر به خاطر هزینه های سنگین 

خارج شده اند. 
هزینه های نش��ر موجب ش��ده تیراژ کتاب به پایین تر 
س��طح خود برسد. ناشران تنها به تعهدات خود نسبت 
به آنچه ملزم ش��ده اند، عم��ل می کنند. در حال حاضر 
تیراژ یک کتاب به زیر هزار نس��خه رس��یده است. این 
از نظر اقتصادی هیچ گونه توجیهی ندارد. کتابی که در 
این س��طح منتشر می ش��ود تنها به خاطر تکلیف ناشر 
اس��ت و ناش��ر رفع تکلیف می کند. در غیر این صورت 

توجیه پذیر نیست. 
از طرفی تی��راژ پایین، قیمت کتاب را افزایش می دهد 
که این نفع ناشر و مصرف کننده نیست. هرچقدر تیراژ 
کتاب پایین باش��د، قیمت کت��اب افزایش می یابد. این 
مس��ئله موجب کاهش آمار فروش کت��اب و خرید آن 
ش��ود. کتابی که می توانس��ت در تیراژ وسیع تری چاپ 

شود اما به صورت محدود منتشر می شود. 
یک��ی از عوامل این مس��ئله نبود نقدینگی برای ناش��ر 
اس��ت. ناشر مجبور است س��رمایه خود را تقسیم و در 
چندین نوبت اقدام به نش��ر کتاب کند. برای نمونه یک 
کتاب در تیراژ هزار نس��خه و طی س��ه نوبت در س��ال 
منتش��ر می ش��ود. درحالی که باید در همان نسخه اول 
و در تیراژ س��ه هزار تا انتشار یابد. اما ناشر توان آن را 
ن��دارد. بنابراین کمبود نقدینگی ناش��ر و عدم دریافت 
تس��هیالت مناسب از س��وی بانک ها موجب عدم رونق 

حوزه نشر شده است. 
در ح��ال حاض��ر بانک ها با 30 درصد بهره تس��هیالت 
به نش��ر اختص��اص می دهند که هیچ ناش��ری قادر به 
پرداخت و دفاع نیست. کسی هم در این زمینه اقدامی 
انج��ام ن��داده و حرکت ج��دی صورت نگرفته اس��ت. 
ناش��ران نمی توانن��د از طریق بانک ه��ا نقدینگی خود 
را تامی��ن کنند و از طرفی هم ناش��ر قادر به پرداخت 
هزینه های س��نگین نیس��ت. این عوامل دست به دست 
هم داده تا وضعیت نش��ر در شرایط بحرانی قرار گیرد. 
از ای��ن رو مس��ئوالن باید توجه ویژه ای ب��ه این حوزه 

داشته باشند. 
از س��ویی دیگر ش��نیده می شود که نش��ر یک مقوله 
فرهنگ��ی ب��وده و نی��از ب��ه حمای��ت دارد. یک��ی از 
حمایت ه��ای مورد نیاز این نش��ر نیز ع��دم پرداخت 

مالی��ات اس��ت. با توجه ب��ه اینکه گفته ش��ده حوزه 
فرهن��گ از پرداخ��ت مالی��ات معاف اس��ت اما عمال 
ناش��ران ملزم ب��ه پرداخ��ت مالیات هس��تند. حتی 
برگ های مالیاتی نس��بت به سال قبل دو تا سه برابر 

افزایش یافته است. 
بنابراین نه تنها مس��ئله مالیات حل نشده بلکه افزایش 
چندبرابری نیز داش��ته اس��ت. از یک طرف مسئوالن 
اعالم کرده اند معافیت مالیاتی حوزه نشر توسط دولت، 
مجل��س مصوب ش��ده ام��ا در عمل مودی��ان مالیاتی 
می گویند، دستورالعملی ابالغ نشده است. آیا مسئوالن 

نباید به این نکته توجه کنند؟ 
آیا این به صنعت نش��ر صدمه نمی زند و اقتصاد نش��ر 
را م��ورد تهدید ق��رار نمی دهد؟ این نی��ز خود عاملی 
می ش��ود که صنعت نشر با شرایط سختی دست وپنجه 
نرم کن��د. از طرفی بحران کاغ��ذ و قیمت آن مزید بر 
علت می ش��ود. توقع بر این بود که با س��اماندهی بازار 

کاغذ، نشر به وضعیت مطلوبی برسد. 
ام��ا در این باره نیز حرکت جدی صورت نگرفت. گفته 
ش��د پس از ح��ذف یارانه کاغذ، دول��ت اقدام به خرید 
کتاب از ناش��ر کرده تا خأل نشر را جبران کند اما هیچ 
کتابی خریداری نمی ش��ود. یک��ی از مباحث مطرح در 
حوزه نشر، تعدیل نیروس��ت. بسیاری از نیروها تعدیل 
ش��ده اند ک��ه این هم ب��ه دلی��ل هزینه هاس��ت. افراد 
تعدیل ش��ده نیروهای متخصص بوده که س��رمایه های 
حوزه نشر هستند. اما ناشر به دلیل عدم توان پرداخت 
هزینه ه��ای نیرو، مجبور به تعدیل آنها ش��ده اس��ت. 
تعدیل نیروی متخصص ضربه سنگینی به صنعت نشر 

می زند. 
صنعت نش��ر همواره به عنوان محور کارهای فرهنگی 
م��ورد تاکید مقامات بوده اس��ت و باره��ا نیز در این 
باره نس��بت به حمایت های دولت از آن تاکید ش��ده 
تا ش��رایط برای دریافت تس��هیالت حوزه نش��ر مهیا 
شود. اما در عمل اتفاق خاصی روی نمی دهد. همین 
مسئله موجب شده که بسیاری یا از حوزه نشر خارج، 
یا تی��راژ کتاب های خود را کاه��ش داده یا با تعدیل 
نیرو مواجه شوند. از طرفی وقتی مولفی به ناشر برای 
نش��ر کتاب مراجعه می کند، به دلیل عوامل یاد شده 
ناش��ر حاضر به چاپ اثر نیس��ت که این مسئله خود 
موجب دلس��ردی و کم ش��دن تولیدات فرهنگی در 
کشور می شود. کشوری که در آن بحث توسعه علمی 
و نش��ر دانش همواره مطرح ب��وده و مورد تاکید قرار 
می گیرد؛ اما چالش های این حوزه مانع از آن می شود 
و این با سیاس��ت های در نظر گرفته شده در تناقض 
اس��ت. از ای��ن رو برای تولید علم نی��از به حمایت از 
مول��ف و حمایت از مولف نیاز به حمایت از نش��ر به 

منظور تولید اثر دارد. 

رهیافتی برای حال نشر

گفته ش��ده موانع نش��ر در یک کش��ور متاث��ر از جایگاه 
بین المللی آن است. اینکه کش��ورهای جهان سوم اوضاع 
نشر خوبی نداشته باشند مسئله عجیبی نیست. البته این 
مسئله نقل کننده جایگاه ایران در سطح بین المللی نیست. 
زیرا ای��ران همواره خود را به عنوان یکی از منادی فرهنگ 
و تم��دن در جهان معرف��ی کرده اما چرا اوضاع نش��ر در 
ایران این گونه اس��ت، کمی با سبقه فرهنگی و تمدنی اش، 
همخوانی ندارد. این میان شاید بررسی تاریخی اوضاع نشر 
نشان دهد که مس��ئله اصلی چیست. مسئله ای که حتی 
س��کوت جامعه فرهنگی و نش��ر را در پی داش��ته اس��ت. 
کارشناسان وصاحب نظران نشر کتاب در ایران از دیرباز بر 
این عقیده بودند که این فعالیت )نشر( در ایران با مشکل و 
بحران روبه روست و مسائل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی- 
سیاسی را مانع های عمده نشر کتاب در ایران می دانستند: 

1- ضعف فرهنگی
2- ضعف اقتصادی و عدم برخورداری از حقوق مادی

3- ضعف اجتماعی
سه عامل اصلی در طی سال ها گریبانگیر اوضاع نشر کشور 
بوده است. از طرفی اوضاع فرهنگی کشور نشان داده که 
سطح فرهنگی در نتیجه سستی پشتوانه فرهنگ عمومی 
پایین موجب عدم اس��تقبال مطلوب از نش��ر در کش��ور 
ش��ده است. همچنین کمبود امکانات کافی و متناسب با 
نی��روی بالقوه آنها برای رش��د و بالندگی ذهنی از جمله 
این موارد به ش��مار می آی��د. از طرفی عدم برخورداری از 
فضای باز سیاس��ی- اجتماعی، که نقش بازدارنده قاطعی 
در راه ش��کوفایی آزادی و اعت��الی فکری و هنری دارد و 
عدم برخورداری از حیثیت و منزلت اجتماعی شایس��ته 
از دیگر موانع عدم توسعه نشر در کشور است. نکته دیگر 
آنکه چش��م انداز وضعیت اقتصاد نش��ر، چشم انداز خوبی 
را حکای��ت نمی کند؛ عدم رعایت حقوق مادی از س��وی 
ناش��ران، نبود قوانین الزم برای دفاع از این حقوق، حتی 
نبود قراردادهای منصفانه استاندارد موجب یأس در بین 

ناشران می شود. 
اگر قرار باش��د به صورت فهرست وار پاره ای از مشکالت 

این حوزه را مطرح کرد، عبارتند از: 
1- گرانی قیمت کتاب نسبت به متوسط درآمد افراد

2- عدم توسعه کتابخانه های عمومی 
3- بی توجهی به حقوق مولفان و مترجمان

4-  کمی تنوع کتاب
5- نارسایی سرمایه گذاری ناشران
6- نبودن طرح و برنامه جامع نشر

7- بی توجه��ی و کم توجه��ی خوانندگان ب��ه کتاب و 
پایین بودن تیراژ کتاب

8- نبودن نویسندگان و مترجمان حرفه ای
9- سانسور و مداخله های بی رویه و بی حساب و کتاب

10- ضعف های عمومی فرهنگ نش��ر و نداش��تن توان 
آینده نگری و قدرت محاسبه و غیره. 

تنها در یک دوره زمانی اس��ت که اوضاع نش��ر وضعیت 
مطلوبی را تجربه می کند. این دوره نیز به دلیل مختصات 
زمان��ی و مکانی پیش آمده در ایران و اوضاع انقالب قابل 
بررس��ی اس��ت. به گفته مورخان و جامعه شناس��ان آغاز 
جنبش های انقالبی در نیمه دهه 1350، موجب دگرگونی 
در بازار کتاب ایران ش��د و بر نش��ر کتاب تاثیر گذاشت. 
جنبش های اجتماعی-  سیاس��ی هیچ گاه از جنبش های 
فرهنگی جدا نیست. با شروع جنبش های اجتماعی، مردم 
عالقه من��د به کتاب هایی رو آوردند ک��ه به گمان آنها به 
پرسش ها پاس��خ می گفت و راه حل و عمل نشان می داد. 
با حرکت ه��ای انقالبی، نظارت دولت ب��ر کتاب و اعمال 
سانس��ور کاهش یافت تا جایی که هر کتابی که تقاضای 
عمومی خواستار انتشار آن بود، منتشر، پخش و فروخته 
می ش��د. اما این تب وتاب از ده��ه 60 فروکش کرد. این 
مس��ئله به دنبال ضعف فنی صنعت چاپ و ماشین آالت 
فرس��وده زمینه را برای رکود این بخ��ش فراهم آورد. اما 
از شروع نیمه دوم دهه 70 تا اول نیمه دهه 80 بار دیگر 
انتظار می رفت که اوضاع نشر روبه بهبودی برود و اوضاع 
نشر نسبت به سال های گذشته خود وضعیت مطلوبی پیدا 
کند. این مسئله به دنبال تجهیزات فنی، رویکرد دولت به 
حوزه نش��ر و انتشار کتاب ها در تیراژ های قابل قبول بود. 
این سال ها سعی می کرد رش��د منفی سال های 68-75 
را جبران کند. البته در این دوره س��هم رده های فلس��فه، 
روانشناسی، هنر و ادبیات از مجموع تعداد کتب منتشره 
کاهش یافته و رشد منفی داش��ته است اما در رده علوم 

اجتماعی وضعیت نسبتا بهتر بوده است. 
اما در مجموع آنچه حوزه نش��ر کشور آن را تجربه کرده 
حاکم نبودن سیاس��ت مش��خص و برنامه های سنجیده 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر نشر کتاب در ایران، 
مدیریت ناکارآمد، مدیریتی که از امکانات موجود به نحو 
احسن بهره برداری نمی کند و ابتکار، نوآوری، آینده نگری 
و قدرت جذب ن��دارد و همچنین کمبود نیروهای فنی- 
تخصصی در نشر کتاب، نامش��خص بودن جایگاه کتاب 
در جامع��ه، که جل��وه ظاهری آن مطالع��ه نکردن، روی 
نیاوردن به کتابخانه ها و قرار ندادن کتاب در متن زندگی 
و کار است، کمی سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک ها و 
سازمان ها و افراد سرمایه گذار در کار کتاب و نشر، کمبود 
وسایل و امکانات فنی چاپ و نشر، ناکارآمدی، فرسودگی 
دستگاه ها و ابزارهای چاپ و در عین حال کمبود و گرانی 
مواد و مصالح چاپ و نشر و وابستگی کشور در این حیث 
به بازارهای متغیر و پرنوسان و به ویژه مشکل کاغذ و مانند 
آن اس��ت. از این رو دست یافتن به چنین رهیافتی، برای 
حال چالش های نشر به تحولی در نگرش سیاست گذاران، 

برنامه ریزان و مجریان امور فرهنگی و نشر دارد. 

بازتاب یادداشت

72

علی اکبر تورانیان
مدیر نشر آینده سازان

پارسا بزرگمهر
روزنامه نگار

حال نشر خوب نیست
بررسی اقتصاد نشر با مدیران مسئول

همه می دانیم که حال نش�ر خوب نیس�ت. همه 
دوای آن را می دانیم، اما به نظر می رس�د حکیم 
درد، چن�دان عالق�ه به م�داوای آن ن�دارد. از 
پرداخ�ت مالی�ات گرفته تا تعدی�ل نیرو، قیمت 
کاغ�ذ و هزینه چاپ همه وهمه موجب می ش�ود 
که حال نشر خوب نباشد. وقتی حال نشر خوب 
نباش�د، حال فرهنگ کش�ور هم خوب نخواهد 
بود و سرانه مطالعه پایین می آید. البته اگر همه 
این موارد حل شود یک عامل بسیار مهم موجب 
کاهش رونق نشر می ش�ود. فضای مجازی آمده 
تا رقیب جدی برای نشر باشد. اکنون همه آنچه 
را بخواهند مطالعه کنند در اینترنت جست وجو 
می کنن�د. اما نکته این اس�ت که آنچه در فضای 
مجازی انتش�ار می یابد، آن چیزی نیست که در 

کتاب باش�د. همین دلیل اس�ت که کارشناسان 
معتقدند اطالعات فضای مجازی س�طحی است 
و هش�دار می دهند ک�ه دانش مردم ب�ا گرایش 
به سمت فضای مجازی س�طحی شده است، اما 
سوال اساس�ی این اس�ت که چه باید کرد؟ هم 
دولت، هم ناش�ران و هم مخاطبان سه ضلع این 
چ�ه باید کرد، هس�تند. اگر یک�ی کمک کند و 
دیگری همت نکند، باز حال نشر خوب نمی شود. 
پس دولت باید کاری کند هزینه های نشر کاهش 
یابد، ناشر باید کاری کند که تولید نشر افزایش 
یابد و مخاط�ب نیز باید بداند که کتاب بیش�تر 

بخواند.
حال اگ�ر معتقدیم امروز صنعت نش�ر به عنوان 
محور توس�عه و پایه و اس�اس تحول اقتصادی، 

اجتماعی، سیاس�ی و فرهنگی مط�رح بود، باید 
به عن�وان یکی از محورهای مهم توس�عه مطرح 
شود زیرا بس�یاری از کارهای سنگین فرهنگی 
و اجتماعی بر دوش این صنعت و دریچه ای برای 
نشان دادن هویت ملی، فرهنگی و دینی ماست، 
بنابراین بای�د کاری کرد که ناش�ر رغبتی برای 
چاپ اثر یک مولف داشته باشد. باید کاری کرد 
که ناشر مجبور به کتاب سازی نشود، باید کاری 
کرد که ناش�ر یک کتاب را در همان نس�خه اول 
با تیراژ چهار هزار منتش�ر کند نه اینکه تیراژ را 
در طول س�ال تقسیم کند. باید کاری کرد که از 
پرداخت مالیات معاف ش�ود، باید کاری کرد که 
تعدیل نیرو نداش�ته باش�د. باید کاری کرد  که 

حالش خوب شود. 



یک��ی از آرزوهای من تولیدات بیش��تر و کاراتر بود، اما 
از مس��ائل قانونی ش��رکت که می توانس��ت به نفع بوتان 
باش��د غافل نبودم ب��رای مثال در تاری��خ 1333/10/23 
نامه مس��تدلی به آقای آبتین، ریی��س اداره گمرک وقت 
می نویس��د و اظهار می دارد که چون در هیچ جای تعرفه 
گمرکی اس��می از گاز مایع بوتان و پروپان و لوازم به آن 
برده نش��ده تا به حال مشکالت زیادی با ماموران گمرک 
ایجاد شده و چون تعریف جدید گمرکی فعال مورد بحث 
است، خواهش��مند اس��ت تخفیف قابل توجهی به تعرفه 

گمرکی لوازم گازسوز داده شود.
در سال دوم تاسیس شرکت بوتان، مردم و به خصوص 
خانم ه��ای خان��ه، با دیدن فرها و اجاق های گازس��وز، در 
خانه های دوستان و خویشاوندان و مطلع شدن از مزایای 
این س��وخت، ب��رای خرید به نمایش��گاه بوت��ان مراجعه 
می کردن��د و ه��ر روز نس��بت به روز پیش مش��تری های 
بیش��تری خواهان دس��تیابی به این وس��ایل می شدند. با 
باال رفتن تعداد مراجعان، اس��تخدام کارمندان و کارگران 
ت��ازه ضروری بود. با ورود کارمن��دان تازه به این بازار کار 
تعداد زیادتری از اتاق های س��اختمان، که در ابتدای کار 
فقط چن��د تا از آن مورد اس��تفاده بوده، به اش��غال آنها 
درآمد. در حیاط کم رفت و آمد هم تحرک و جنب و جوش 
بیش��تری دیده می شد و به این ترتیب، شرکت بوتان هم 
در گزارش��ات مالی آخر س��ال خود خبر از زیان کمتری 

نسبت به سال گذشته داد. هر شب خندان و سرحال خبر 
می آورم که باز امروز تعداد زیادی از خانم های خانه از شر 

آشپزخانه های کثیف هیزمی پردود خالص شدند!
عکس های��ی از من در کنار محس��ن خلیل��ی به همراه 
دو نفر از مدیران یکی از ش��رکت های امریکایی در مجله 
BP News چاپ ش��د و در گزارش کنار آن به سفرهای 
مطالعاتی ما به امریکا جهت فراگیری های الزم برای ارائه 
و استفاده علمی ترین سیستم راه اندازی صنعت گاز توسط 

ما اشاره و یادآوری شد.
 در آن گ��زارش آم��ده بود: »مهن��دس محمود خلیلی 
کس��ی اس��ت که برای اولین بار اس��تفاده از گاز مایع را 
در ایران پایه گ��ذاری و در حقیقت بنیان گذار این صنعت 
اس��ت. او و فرزندانش نه تنه��ا در راه اندازی صنعت گاز و 
اشاعه کاربرد وس��یع آن در مصارف خانگی و صنعتی در 
کشورشان، بلکه در رشته حفاری و مسئله آبرسانی و حفر 
تعداد زیادی چاه در مناطق مختلف ایران اقداماتی بس��زا 
انجام داده ان��د.« همچنین در مقاله به تالش های بی وقفه 
م��ا جهت دس��تیابی به آخری��ن متده��ا و تکنیکال ترین 
روش ه��ای نوین ای��ن صنعت، یعن��ی گاز با اس��تفاده از 
الگوهای درس��ت و دقیق خارجی آنها اش��اره و در انتهای 
مقاله یادآوری ش��ده بود که خانواده خلیلی دارای ش��ش 
فرزند پس��ر و سه فرزند دختر هستند که در حال حاضر، 
غی��ر از آخرین فرزند پس��ر و همس��رش ک��ه در امریکا 
مش��غول ادامه تحصیل هس��تند، س��ایرین در کشورشان 
 ای��ران زندگی ک��رده و اغلب از همکاران فعال پدرش��ان 

محسوب می شوند.

تصاحباسنپچت
به گزارش وال استریت ژورنال، 
ش��رکت یاه��و پ��س از تصاحب 
 Snapchat تامبلر به س��رویس
چشم دوخته اس��ت. این شرکت 
قصد دارد سرویس جوان دیگری 
را ب��ه مالکی��ت خ��ود درآورد و 
مشغول به س��رمایه گذاری در آن شود. با زومیت همراه 

باشید. 
 Alibaba یاهو به تازگی از ش��رکت ف��روش آنالین
توانس��ته درآمدی به دس��ت آورد و به نظر می رس��د با 
همین درآمد قصد خرید ش��رکت دیگری دارد. در حال 
صحبت ب��ا مدیران Snapchat اس��ت ت��ا بتواند این 
ش��رکت را ب��ا ارزش 10 میلیارد دالر خری��داری کند. 
مقدار پولی که یاهو برای خرید اسنپ چت قصد هزینه 
دارد تقریب��ا ۹ برابر ارزش��ی اس��ت که ب��ا آن تامبلر را 

تصاحب کرده است. 
 Snapchat ممکن است یاهو با سرمایه گذاری برای
می خواهد موفقیت خود با ش��رکت Alibaba را البته 
در مقیاس��ی کوچک تر تکرار کند. شرکت یاهو در سال 
200۵ با پرداخت یک میلیارد دالر توانست این کمپانی 
چین��ی را بخرد و حاال این ش��رکت ب��ه ارزش چند ده 
میلیارد دالری خود رس��یده است. اسنپ چت می تواند 
تبدیل به ش��ریکی استراتژیک برای یاهو شود. زیرا این 
ش��رکت توانس��ته با راه های جدید و عرضه محتوا های 

خاص و متنوع در دنیای موبایل خود را مطرح کند. 
در گزارش��ی جداگانه گفته می شود یاهو در پی خرید 
استارت آپ های کوچک دیگر است و احتماال اپلیکیشن 
MessageMe را در آین��ده ای نزدی��ک از آن خ��ود 

خواهد کرد. 

حراجنفت
گ�����زارش  ب�����ه 
عدم  لس آنجلس تایم��ز، 
هماهنگ��ی در س��ازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک( در حال تبدیل 
شدن به یک جنگ قیمت و تضعیف سلطه این سازمان 
نفتی روی بازار جهانی نفت و تش��دید حراج اخیر نفت 

این سازمان است. 
همزم��ان ب��ا تضعیف اتحاد سیاس��ی اعض��ا به دلیل 
ناآرامی ه��ا در خاورمیانه و رقاب��ت تولیدکنندگان برای 
مش��تری در بحبوحه عرضه زیاد نفت امریکا و همچنین 
رش��د کند اقتصادی در آسیا، شکاف بین اعضای اوپک 

بیشتر شده است. 
یکی از مقامات نفتی کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
گف��ت: هیچ کس نمی گوید که آنها چ��ه کار باید انجام 

دهند. 
به گفته مقامات اوپک، عربس��تان سعودی این هفته 
به ش��کل یکجانبه قیمت فروش نفت خود برای تحویل 
در م��اه آینده را بدون مش��ورت با دیگ��ر اعضای اوپک 
کاهش داد. این تصمیم بس��یاری از ناظ��ران بازار نفت 
را که انتظار داش��تند عربس��تان برای کمک به افزایش 
قیمت ها تولید خود را کاهش دهد غافلگیر کرد و باعث 

شد که قیمت نفت بیش از پیش سقوط کند. 
نف��ت برنت دریای ش��مال روز جمعه ب��ا 1و2 درصد 
کاهش به ۹2 دالر و 31 س��نت در هر بش��که رسیدکه 
پایین ترین قیمت از ژوئن 2012 تاکنون اس��ت. قیمت 
نفت برنت از اواسط ژوئن که به 11۵ دالر در هر بشکه 

رسیده بود حدود 20 درصد کاهش یافته است. 

تجارتزنوکودک
ب��ه گ��زارش گاردین، 
تروریس��تی  گروه��ک 
داعش در سطح گسترده 
اقدام ب��ه فروش زنان و کودکان ربوده ش��ده می کند و 
بدی��ن ترتیب تجارت انس��ان یک��ی از مهم ترین منابع 

درآمد این گروهک به شمار می آید. 
ف��روش زن��ان و ک��ودکان عالوه ب��ر اینک��ه یکی از 
مهم تری��ن منابع درآمد داعش اس��ت، عاملی برای اغوا 
و ج��ذب عناصر جدی��د از نقاط مختل��ف جهان به این 
گروهک به ش��مار می آید، زیرا به مح��ض ورود عناصر 
جدید، زن��ان به عنوان برده و اس��یر در اختیار آنها قرار 

می گیرند. 
از هفته ها پیش سخن از عملیات ربایش گسترده زنان 
از طایفه ایزدی در شمال عراق و نیز مسیحیان به میان 
می آید؛ روزنامه انگلیس��ی »تایمز« برای نخستین بار از 
بازار فروش انس��ان پرده برداشت که گروهک داعش در 
منطق��ه »القدس« در موصل عراق برپا کرده اس��ت، در 
آنجا زنان و کودکان در مقابل مبالغی فروخته می شوند 
که این امر یکی از منابع درآمد عناصر داعش به ش��مار 
می آید. بازار تجارت انس��ان ن��ه فقط در موصل بلکه در 
شهر رقه نیز برپاست و در هر دو بازار زنان و کودکان از 
طایفه ایزدی و مس��یحی به فروش می روند، اما حقیقت 
ت��کان دهنده ای ک��ه روزنامه تایمز برم��ال می کند، این 

است که قیمت هر کودک فقط 10 دالر است! 

س��ازمان جهانی کار با تاکید بر دس��تیابی 4۵ کشور 
به اس��تانداردها در بخش حقوق بازنشستگی اعالم کرد: 
۵0 درصد کل افراد مس��ن دنیا فاقد حقوق بازنشستگی 

هستند. 
ب��ه گ��زارش خانه خبر گیتی پس��ند به نق��ل از مهر، 
س��ازمان جهان��ی کار در تازه ترین گ��زارش خود اعالم 
کرد: تقریبا نیمی از کل افراد مس��ن در دنیا فاقد حقوق 
بازنشس��تگی هس��تند. در عین ح��ال، ۵2 درصد افراد 
مس��ن دارای حقوق های بازنشستگی در سطح مناسبند 

اما روند تثبیت آن رو به پایین است. 
بر پایه این گزارش، بس��یاری از زنان و مردان مسن تر 
در جهان هیچ امنیت درآمدی ندارند و باید تا زمانی که 
می توانند کار کنند. آمارها نش��ان می دهد در سال های 
اخیر کش��ورهای متوس��ط و با درآمد کم به سرعت در 

حال افزایش است. 
بررسی سیستم بازنشستگی 178 کشور جهان نشان 
می دهد که بیش از 4۵ کش��ور در پوشش بازنشستگی 
به س��طح ۹0 درصد رسیده و بیش از 20 کشور نیز در 
حال توسعه یا در حال رسیدن به استانداردها در ایجاد 

پوشش های بازنشستگی  هستند. 
اعمال سیاس��ت های تثبیت مالی از سال 2010 به بعد 
باعث کاهش سطح حمایت های اجتماعی برای افراد مسن 
شده است. این هشدار وجود دارد که در سال 20۵0 حقوق 

بازنشستگی در حداقل 14 کشور اروپایی کاهش یابد. 

بازتابجهانیفعالیتهایبوتان
سالدومازفعالیتهایشرکتبوتان

روندتولیدومصرفبنزین

عکس العم��ل م��ردم در برخ��ورد ب��ا پدیده ه��ای 
مختلف به بی نهایت ش��کل مختلف تقس��یم می شود. 
ول��ی هم��ه ای��ن اش��کال در زمینه ه��ای متعددی 
شباهت داش��ته و در یک سبد دسته بندی می شوند. 
مثال در زمینه برخورد با مس��کن مردم به گروه های 
مختلفی تقس��یم می ش��وند که امروز پس از برخورد 
با دوس��ت عزیزی در صف خودپرداز این سبد بندی 

برایم روشن تر شد. 
نزدیک غ��روب بود که دوس��تی را در صف خودپرداز 
دیدم که به ش��دت نگران و مضطرب بود. از او پرس��یدم: 

»چیه چیزی شده چرا ناراحتی؟«
گفت: »هیچی بابا می خوام پول بکشم نمیشه!«

گفت��م: »چرا نمیش��ه! قبل از ش��ما چن��د نفر راحت 
کشیدند مشکلی نبود.«

گف��ت: »نه باب��ا من می خوام ده تومان بکش��م، منتها 
بعضی بانک ها ده تومان آخرو نگه می دارند و نمی دند.«

گفتم: »یعنی شما االن مشکلت سر ده تومانه!؟«
گفت: »آره خب! مگه چیه؟«

کمی فکر کردم و خدارا شکر کردم که نیازمند ده هزار 
تومان نیستم و تصمیم گرفتم کمکش کنم. 

گفتم: »بیا آقا! این ده تومانو بگیر کارت راه بیفته!«
گف��ت: »دس��تت درد نکنه، خدا از بخش��ندگی کمت 

نکنه!«
گفتم: »حاال شما کارت چیه!«

گف��ت: »من! کار ندارم که! اگر کار داش��تم که اوضام 
این نبود.«

گفت��م: »یعنی بی کارید! ؟  ای بابا چ��ه بد! هیچ منبع 
درآمدی ندارید؟«

گفت: »منبع درآمد اونجوری که نه! اجاره می گیرم!«
طفلک احتماال گاری یا فرغونی، چیزی داشت و از آن 

اجاره می گرفت. 
گفتم: »اجاره چی؟«

گفت: »هیچی اجاره خونه!«
گفت��م: »یعن��ی ش��ما آپارتم��ان داری و ازون اج��اره 

می گیری؟«
گفت: »آره مگه چیه؟«

گفتم: »خب چرا لنگ ده تومانی!«
گفت: »االن بین ق��رارداد خونه هامه، به همین خاطر 

دستم خالی شده!«
گفتم: »خونه هات! یعنی چند تا خونه داری؟«

گفت: »چند تا که نمیش��ه گفت، شش تا خونه دارم با 
اجاره همونا اموراتمو می گذرونم.«

ده توم��ان را ازش گرفتم و با پس گردنی س��عی کردم 

که او را به س��مت گم شدن راهی کنم. بعد از رفتن این 
دوس��تمان کمی تعمق کردم که مردم، تنها به دو دسته 
خان��ه دار و بی خانه تقس��یم نمی ش��وند. بلکه به چندین 

دسته تقسیم می شوند. 

خانهسازها
این دوستان کارش��ان ساختن خانه است. می سازند و 
می فروشند و گاهی می س��ازند و نمی فروشند و نامشان 
در این پروس��ه شده است بساز، بفروش! البته هنوز آمار 
درستی از تعداد این دوستان ارائه نشده است. تا آنجایی 

که ما دیدیم نصف مردم ایران بساز، بفروشند. 

خانهبازها
این دوس��تان به خانه و آپارتمان به چش��م بازی نگاه 
می کنند. به این صورت که هر چه بیش��تر داشته باشند 
باحال تر اس��ت. الکی ای��ن را می فروش��ند و یکی دیگر 
می خرند. البته خیلی هم الکی نیست و 100 میلیونی بر 

سر هر معامله سود می کنند. 

خانهدارها
این دوس��تان تنها یک خانه جهت س��کونت خودشان 
دارند و احتماال برنامه ش��ان در آینده این اس��ت که آن 
را بکوبند و بدهند مش��ارکت تا برایش��ان بس��ازد. البته 
در ای��ن گروه عده ای دیگر هس��تند که گرچه هم اکنون 
اجاره نشینند ولی در آینده ای نزدیک برنامه ای دارند در 
راستای کوبیدن خانه پدری و ساختن چند واحد در آن! 

خانهبازها
این دوس��تان خانه داشته اند ولی طی یک اتفاق، تمام 
دار و ندارش��ان را از دست داده اند و هم اکنون در آژانس 

کار می کنند و اجاره نشینند. 

خانهفازها
این دوستان اجاره نشینند ولی به شدت فاز خرید خانه 
دارن��د. به این صورت که فازش��ان این اس��ت که به هر 
صورتی شده پول هایش��ان را با وام و غیره جمع کنند و 

صاحب خانه شوند. 

خانهنازها
ای��ن دوس��تان اصوال ت��ا اب��د بی خانه و اجاره نش��ین 
می مانند. به این صورت که معتقدند رسم روزگار طوری 
ب��وده که خانه و پول برایش��ان ن��از می کند و هیچ وقت 

نمی توانند صاحب خانه شوند. 
بعضی ها مثل من بین دو دس��ته آخ��ر مدام در حال 

پاس کاری هستند!

سهم ایران از 4میلیارد و 400میلیون کاربر اینترنت در دنیا، تنها 24 میلیون نفر است. 

قاب

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

خونهخوبه،خونه!
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افرادی که تازه فارغ التحصیل می ش��وند، دغدغه هایی 
دارند. آنها هزینه های س��نگین زندگی را تهدیدی برای 
آین��ده خود ارزیابی می کنند. بر همین اس��اس هم فکر 
می کنند که اگر به س��ازمانی، بعضا هر س��ازمانی، تحت 
ش��رایطی، عمدتا هر ش��رایطی، وارد ش��وند، به س��وی 
موفقی��ت می روند. این باور غلط اس��ت. ای��ن باور غلط 
می تواند منجر به شکس��ت های ش��غلی شود که قبال به 
آن پرداختیم و گفتیم که نباید به هر س��ازمانی و تحت 

هر شرایطی وارد شد. 
در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها با تهدیدهای جدی 
مواجه هس��تند. چه بس��ا ش��رکت های ب��زرگ و موفق 
دی��روز که دیگر امروز نام و نش��انی از آنها نیس��ت. چرا 
فکر می کنیم که س��ازمان های ب��زرگ و موفق امروز تا 

ابد خواهند ماند؟ 
س��ازمان ها برای مان��دن و مهم ت��ر از آن، برای تداوم 
موفقی��ت ب��ه نیروهای کارآم��د و با انگیزه نی��از دارند؛ 
نیروهای حرف ش��نو و مجری اوامر مقام��ات مافوق در 
س��ازمان. تا روزی که مدیر مشخصی در سازمان هست، 
موف��ق می مانند و پ��س از آن، با تهدی��د جدی مواجه 
می ش��وند. آنها برای سازمان فعلی تهدید هستند، چون 
س��ربار محسوب می شوند و سازمان عالقه مند به تحمل 
ب��ار آنها نیس��ت. آنه��ا همچنین در ب��ازار کار خواهانی 
ندارن��د، چ��ون تنها هنر آنها حرف ش��نوی اس��ت. آنها 
نمی توانند مس��ائل سازمان را حل کنند و نمی توانند به 

کمک همکاران خود، هم افزایی ایجاد کنند. 
زمان��ی که بح��ث جن��گ اس��تعدادها مطرح ش��د، 
نظریه پ��ردازان ای��ن ح��وزه اع��الم کردن��د ک��ه جنگ 
دوره های زمانی بعدی، جنگ بر سر استعدادها در حوزه 

نیروهای کاری اس��ت. سازمان هایی که بتوانند نیروهای 
مس��تعدتری را ج��ذب ک��رده و نگه دارن��د، موفق تر و 

ماندگار تر خواهند بود. 
ب��ی تردید هیچکس فکر نمی کند ک��ه بنگاه اقتصادی 
بزرگی مانند گوگل، تنها از س��ر خیرخواهی شرایط بسیار 
جذاب��ی را ب��رای کارکنان خود فراهم کرده باش��د. گوگل 
س��ازمانی است که میزان خروجی نیروهایش صفر است و 
س��االنه بیش از چند ده هزار تقاضای کار دریافت می کند. 
این سازمان فرآیند جذبش را چنان سخت گیرانه طراحی 
کرده که فقط افرادی که هدف داش��ته باشند، یادگیرنده 
باش��ند، بخواهند که بهتر شوند و سازمان را کمک کنند و 
خالصه خصایصی از این دست داشته باشند، وارد سازمان 
شوند. به این منظور چندین مرحله بررسی و مصاحبه انجام 
می دهد. در گوگل وارد ش��دن خیلی سخت است، اما آنها 
که وارد می ش��وند، نیامده اند که فقط امنیت شغلی داشته 
باشند. آنها عمدتا آمده اند تا عضوی از یک سازمان باشند 
ک��ه ه��ر روز می خواهد با روز قبل متفاوت باش��د و بدین 

منظور آموخته اند که هر لحظه آماده تغییر باشند. 
کارجویان عزیز، فاز ورود به سازمان مهم است، اما ماندن 
در س��ازمان، یا حف��ظ جذابیت در بازار کار، از آن بس��یار 
مهم تر است و تالشی مستمر طلب می کند. این کار هدف 
و برنامه می خواهد. بنابراین وقتی در مقطع ورود به سازمان 
قرار می گیرید، پیش و بیش از آنکه به فکر ورود به سازمان 
باش��ید، بررسی و تحقیق کنید که مس��یر رشد و توسعه 
ش��ما در این سازمان چیس��ت؟ چه شرایط و فرصت هایی 
برای شما فراهم است که در این سازمان به رده های باال تر 
توانمندی برسید؟ آیا نقشی که سازمان از شما می خواهد را 
می توانید چنان انجام دهید که تفاوتی واقعی ایجاد کنید؟ 
این پرس��ش ها را بپرسید و به پاسخ ها فکر کنید. این 

آینده شماست که امروز رقم می زنید.
این ستون دوشنبه ها منتشر می شود

تئات��ر ک��ودک و نوج��وان جنبه های متفاوت��ی دارد. 
معم��وال چون از لحاظ فرم اجرا و طراحی صحنه، لباس 
و عروسک برای رده سنی کودک و نوجوان جذاب است، 
مخاطبان زیادی از این گروه را به خود جذب می کند. 

این فرصت مناسبی است برای اینکه بحث های آموزشی 
و فرهنگ ه��ای مثب��ت اجتماعی با ای��ن گروه ها درمیان 
گذاشته شود. بنده و خانم مریم آشوری به صورت مشترک، 
نمایشی با عنوان »آشغال ها« در هفته جاری اجرا می کنیم. 
داس��تان کودکی که در ساعت مقرر برای آشغال ریختن، 

زباله ها را در جایی که محل آنها است قرار نمی دهد. 
در این میان آشغال ها برای رسیدن به مکان خود تالش 
را ش��روع می کنند تا در ساعت مقرر به دنبال آنها بیایند 
و آنها را به ش��هر زباله ها ببرند. خب در اجرای این نمایش 
تالش شده تا نکات آموزشی درباره رفتار کودکان با پدیده زباله 
به آنها منتقل شود. یکی از جاهایی که می توانیم این آموزش 
و فرهنگ س��ازی را به خوبی منتقل کنیم و درصد بهره وری 

بیشتری داشته باشیم جشنواره های کودک و نوجوان است. 
احس��اس می شود که در این بین که بودجه کل تئاتر 
کش��ور مبلغ قابل عنوانی نیست، موضوع تئاتر کودک و 
نوجوان هم مشخص باشد و دیگر نیازی به ذکر مبالغ و 

وضعیت اقتصادی این حوزه نمانده باشد.

پروفایل

منطقه آزاد

تداوماستخدامیاماندندرسازمان

تئاترکودکوفرهنگسازی
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